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   ي ضروريمقدمه
  

جود دارند و افراد زيادي با توجه به اينكه اديان فراواني در جهان و
ما اديان عقل ما حكم مي كند كه در طول تاريخ ادعاي پيغمبري كرده اند؛ 

 مورد بررسي قرار دهيم و اگر  و علميمختلف را با بيطرفي و دقت عقلي
 همچنين اگر خدايي .ديني را داراي صحت كامل يافتيم از آن تبعيت كنيم

ت كند، از بندگانش همين انتظار را در اين جهان باشد و بخواهد ما را هداي
  . اين همان كاري است كه اين كتاب در پي آنست.دارد

حداقل دو ويژگي اساسي داشته بايد اگر قرآن كتاب خدا باشد 
 زيرا .باشدو بدون ضعف اوال صد در صد و از هر جهتي درست . باشد

داراي بايد :  ثانيا.كالم خداست و خدا عالم و عاقل است و خطا نمي كند
 زيرا .يعني چيزهايي داشته باشد كه از توان بشر خارج باشند. معجزه باشد

از طرفي بيان يا نوشتن چيزي بدون غلط براي بشر محال نيست و از طرف 
پس . ديگر ممكن است در يك زمان همه ي مطالب كتابي درست بنظر آيد

 بايد  استخداخدا براي اينكه به بندگانش بفهماند كه اين كتاب مال 
پيغمبرش را با معجزه همراهي كند مخصوصا معجزه اي پايدار كه همان 

   .كتاب خدا باشد بعبارت ديگر كتاب خدا بايد حاوي معجزه باشد
  يكي به اين دليل كه قرآن داراي. قرآن مدعي است كه معجزه است  
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و ديگر اينكه صد در صد درست است و سوم اينكه .  همه چيز است
  .د سوره اي شبيه قرآن بياوردهيچكس نمي توان

  :را مطرح مي كنند عبارتند ازقرآن  آياتي كه ادعاي همه چيز داشتن
 وتَفْصِيلَ كُلَّ شَيءٍ ما كَانَ حدِيثًا يفْتَرَى ولَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بينَ يديهِ  -

  ﴾111يوسف﴿وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤْمِنُونَ 
خنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق س ) قرآن: (ترجمه

 و براى مردمى كه  استي هر چيزتفصيلو آنچه است كه پيش از آن بوده 
  .)111(آورند رهنمود و رحمتى است  ايمان مى

- الْكِتَاب كلَينَزَّلْنَا عءٍ وانًا لِّكُلِّ شَييلِمِينَتِبسشْرَى لِلْمبةً ومحرى ودهو  
  ﴾89نحل﴿

 هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود بيانگر و اين كتاب را كه :ترجمه
  ) 89(و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم 

 همه چيز .همه چيز داشتن قرآن كه بديهي استادعاي غلط بودن   
 مفسرين را ،اين ادعا.  چه رسد در يك كتابگنجددر هزاران كتاب هم نمي 

انداخته است و بعضي ادعا كرده اند كه منظور از همه چيز سخت به دردسر 
اما اين ادعا دو . داشتن، همه چيز الزم براي هدايت بشر بسوي خداست

 قرآن همه چيز الزم "مگر خدا نمي توانست بگويد: اشكال اساسي دارد اوال
ثانيا اين . بكار بردن همه چيز يعني همه چيز بطور عام "براي هدايت را دارد

سير با هر دو آيه ي قبل جور در نمي آيد؛ چون هر دو آيه بدنبال همه تف
چيز، هدايت را مطرح كرده اند يعني قرآن شامل همه چيز هست و شامل 
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بعالوه در طي . هدايت هم هست يعني هدايت متفاوت از همه چيز است
خواندن كتاب حاضر متوجه مي شويد كه قرآن حتي همه چيز براي هدايت 

م ندارد مثال قرآن هيچ استدالل معتبري بر وجود خدا و معاد و بشر را ه
  .وحي ندارد

  مدعي است كه در آن هيچ انحراف و خطائي نيست همچنين قرآن  
  )28زمر(  قُرآنًا عرَبِيا غَيرَ ذِي عِوجٍ لَّعلَّهم يتَّقُونَ -

  ) 28(هيچ كژى، شايد آنان راه تقوا پويند  قرآنى عربى بى: ترجمه
  أَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِالَفًا كَثِيرًا -  
  )82نساء (

انديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن  آيا در قرآن نمى: ترجمه
  ) 82(يافتند  اختالف بسيارى مى

گر قرآن كتاب خدا باشد بايد البته همانطور كه قبال هم گفته شد ا
صد در صد درست باشد اما كتاب حاضر بيش از هزار غلط فاحش را در 

  . قرآن نشان مي دهد
 ابتدا از قرآن از مردم دعوت مي كند كه شبيه آن بياورندهمچنين 

مخالفان مي خواهد كه ده سوره شبيه قرآن بياورند و بعدا تقاضايش را 
  :سنده مي كندكاهش مي دهد و به يك سوره ب

أَم يقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِعشْرِ سورٍ مثْلِهِ مفْتَرَياتٍ وادعواْ منِ استَطَعتُم  -- 
  )13هود(من دونِ اللّهِ إِن كُنتُم صادِقِينَ 

  را به دروغ ساخته است بگو اگر راست ] قرآن[گويند اين  يا مى: ترجمه
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شده مانند آن بياوريد و غير از خدا هر كه را  ه برساختهگوييد ده سور مى
  )13(توانيد فرا خوانيد  مى
وإِن كُنتُم فِي ريبٍ مما نَزَّلْنَا علَى عبدِنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ : 24-23بقره  -

فَإِن لَّم تَفْعلُواْ ولَن ) 23(وادعواْ شُهداءكُم من دونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُم صادِقِينَ 
  )24(تَفْعلُواْ فَاتَّقُواْ النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس والْحِجارةُ أُعِدت لِلْكَافِرِينَ 

ايم شك داريد پس اگر راست  و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده: ترجمه
 غير خدا فرا خوانيد اى مانند آن بياوريد و گواهان خود را گوييد سوره مى

 مردمان هيزمشتوانيد كرد از آن آتشى كه  پس اگر نكرديد و هرگز نمى)23(
  ) 24(و سنگها هستند و براى كافران آماده شده بپرهيزيد 

چون نوشته ي هركس مثل . اين مبارزطلبي قرآن يك مغالطه است  
 مثال شعر فردوسي و نثر سعدي و غزل حافظ. خودش منحصر به فرد است

 منحصر به  همنوشته ها و گفته هاي افراد عاديبا دقت علمي، و حتي 
هيچكس نمي تواند شعر حافظ يا نثر سعدي يا شعر فردوسي را . فردند
. اديبان مختلف سعي در تقليد از آنان كرده اند ولي موفق نشده اند. بگويد

   آيا اين بدان معني است كه شعر حافظ و نثر سعدي و شعر فردوسي معجزه
  .اند؟ بهيچ عنوان

 اين مبارزطلبي قرآن را به  به كمك محمد آمد و البته مي توان  
مثال مي توان گفت كه درست است كه نوشته هاي . روش معقولي تغيير داد

شاعران فوق منحصر به فردند اما از نظر شأن و عظمت و خالقيت با هم 
 ار مي گيرند گرچه قابل مقايسه اند مثال هر سه در قله ي ادبيات فارسي قر
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  .بهيچ عنوان مثل هم نيستند
در پاسخ به اين مبارزطلبي قرآن نيز با مطالعه ي اين كتاب متوجه   

مي شويد كه نوشته هائي به زيبائي قرآن و بسيار بهتر از آن، در جهان 
ثانيا . د از جمله شعر حافظ كه در قله ي ادبيات جهانستنحاضر وجود دار

يا نوشتن مطالبي پر از ضعف و غلط از هر كسي بر از نظر محتوي، گفتن 
 و نوشته هائي هم زيباتر و هم پر .مي آيد و نيازي به حافظ و سعدي ندارد

  .محتواتر از قرآن هم بسيار وجود دارند مثل مثنوي موالنا

  روش استدالل اين كتاب
  :روش استدالل اين كتاب بسيار ساده است

  . است معجزه  و ضعف و داراين خطااگر قرآن از خدا باشد بدو: كبري-
  .ن پر از خطا و ضعف است و معجزه اي هم نداردآقر: صغري-
  .پس قرآن از خدا نيست: نتيجه-

  .كار اين كتاب اثبات صغري است

  منابع كتاب
. يكي قرآن و ديگري سنت محمد. منابع اسالم دو چيز بيشتر نيست  

رفا قرآنست و اگر آيه اين كتاب چون در پي بررسي قرآنست منبع اولش ص
سنت . اي وضوح كافي نداشت براي فهم معني آن به سنت مراجعه مي شود

 مخصوصا صحيحين كتب معتبر احاديث نبي،هم فقط سنت معتبر، شامل 
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 سيره رسول اهللا ابن اسحق و ابن هشام و تاريخ ، و شاملبخاري و مسلم
 براي اينكه به معتبرترين تفسيرهاي موجود هم مراجعه مي شود. طبري

 ،مفهوم آيه اي با توجه به قرآن و سنت روشنتر شود نه اينكه نظر مفسر
  .اصل قرار داده شود
دكتر واقعي است اما بدون . اسم روي جلد مستعار است: در مورد نويسنده

 ناچارم تا حد امكان خود را معرفي كنم تا خواننده بداند با چه .توضيح
در همان مدارس ديني كه علماي من . محققممن يك . كسي طرف است

 دهها  رامطالعاتم .از آنان برآمده اند سالها درس خوانده اماسالمي بزرگ 
 علوم اسالمي مثل تفسير و حديث و ر كه در اكثم تا آنجا ادامه دادسال و

بعضي  مدرس مدتي طوالني و مم و فقه و فلسفه صاحبنظر شدتاريخ اسال
من و عاشق اسالم بوده ام و در طي دهها پيوسته مؤ .علوم اسالمي بوده ام

سال از زندگيم مثل هر عالم ديني ديگر، هرگاه به ضعف يا ايرادي در اسالم 
برخورد مي كردم با گفتن استغفراهللا از آن مي گذشتم و به خود اجازه نمي 
دادم كه در مورد آن بينديشم و پيوسته در تالش بوده ام كه اسالم را بعنوان 

و مثل هر عالم . ن و كامل ترين دين معرفي و از آن دفاع كنمايده آل تري
  كهتا زماني .ديگري براي دفاع از اسالم به فريب خود و ديگران پرداخته ام

از اين خودسانسوري و خودفريبي خسته شدم و گفتم اگر اسالم واقعا از 
 به خود اجازه. خدا باشد نبايد در مقابل انسان كوچكي چون من كم بياورد

دادم كه ابتدا در مورد احكام حقوقي و سياسي و اقتصادي اسالم كمي 
به اين نتيجه .  چون ترس آن كمتر بود تا مثال نقد قرآن؛آزادانه بينديشم
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رسيدم كه اسالم ديني ضد حقوق بشر است و راه حل معقول و مطلوبي 
و بخش اعظم مشكالت امروز براي اداره ي جامعه ي نوين بشري ندارد 

نقد "نتيجه ي آن كتاب اول من شد .  ريشه در اسالم دارد، اسالمجهان
  انديشه و تصورمدتهاپس از ". حكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالما

بر ترسم غلبه تا حدودي اينكه در حال سوختن جاودانه در آتش دوزخم، 
به خود اجازه دادم كه بتدريج خطاها و ضعفهاي قرآن را جمع كردم و 

 ميزان خطاهاي قرآن را خيلي  نتيجه ي آن حيرت انگيز بود؛.آوري كنم
ديدم كه خطاهاي قرآن خيلي خيلي بيشتر از . بيشتر از حد تصور يافتم

البته من همه ي خطاهايي را كه يافتم . كتابهاي انديشمندان بشري است
هرچند (اگر خطائي توسط خودم يا مفسرين قابل توجيه . مطرح نكردم

 ساخته ي يك انسان كم قرآن كتابييافتم كه . كنار گذاشتمآنرا بود ) ضعيف
.  سال پيش محيط عربستان است و هيچ ربطي به خدا ندارد1400اطالع 

بيچاره خدا كه اينهمه تهمت و افتراء و خطا را به او نسبت داده اند و او از 
 دفاع از خداست در مقابل نسبتهاي بعبارتياين كتاب . خود دفاع نمي كند

شدم من كافري : و نهايتا آنچه انتظارش را نداشتم پيش آمد. اي محمدنارو
  .  قرباني كردمعقلمتمام عيار و عشق چند ده ساله ام را در پاي 

در نهايت خواهش مي كنم اين كتاب را بيطرفانه يعني بدون عشق 
  . و مرا در جريان نقدهايتان قرار دهيدو نفرت و با تأمل بخوانيد

  
 خورشيدي1391 -دكتر سها
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  1فصل 
  معرفي قرآن

  
قرآن را فرض اينست كه كسيكه اين كتاب را مي خواند حداقل   

ولي قطعا در تمام موارد چنين .  با دقت در معاني آن خوانده است ويكبار
  .نيست بنابراين در اين فصل به اختصار به معرفي قرآن مي پردازم

  پيامهاي اصلي قرآن
ادعاي محمدبن عبداهللا در حدود قرآن كتابي است كه برحسب   

لُب لُباب قرآن .  سال بر محمد نازل شده است23 سال پيش در طي 1400
  :عبارتست از

بت شرك و  قبول وجود خداي واحد داراي صفات كريمه و مبارزه با -
  پرستي

  .  قبول وجود قيامت-
  . قبول قرآن بعنوان كتاب خدا كه مستقيما به محمدپيامبر نازل شده است-
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  . احكام متنوعي كه ادعا مي شود راه حل نهائي تمام مشكالت بشري است-
  . ضرورت اطاعت بي قيد و شرط از خدا و محمد-
  . تأكيد بر انجام اعمال صالح كه همان دستورات قرآن و محمدند-
  . ضرورت پرهيز از نواهي قرآن و محمد-
  .م در جهان ضرورت و تأكيد بر جنگ براي دفاع از اسالم و گسترش اسال-

   قرآنزيبائي كالم
مخصوصا سوره هاي كوچك مكي . قرآن از نظر كالمي زيباست

. اين سوره ها شبيه شعر نو سروده شده اند. داراي بياني شعرگونه ودلپذيرند
چنانچه در تاريخ اسالم آمده است يكي از جاذبه هاي مهم قرآن براي 

.  يكسان نيستنظر زيبائي از البته همه جاي قرآن. اعراب، زيبائي آن بود
به اين موضوع در . جمالت نه چندان زيبا و درهم و برهم فراوان نيز دارد

  . خواهيم پرداخت"خطاهاي نوشتاري قرآن"فصل 

  تكراري بودن قرآن
پيامهاي اصلي قرآن صدها بار تكرار شده اند و در هر صفحه اي از   

 از همه ترساندن از بيش. قرآن به همه يا بعضي از آنان برخورد مي كنيد
بت پرستي در پي هم شرك و قيامت و تأكيد بر وحدانيت خدا و مبارزه با 

تقريبا غيرممكن است كه صفحه اي از قرآن را بيابيد كه در . تكرار شده اند
مفاهيم كمي هستند كه در قرآن  .آن به اين دو موضوع اشاره نشده باشد
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اگر كسي .  كتاب موجود باشدقرآن شايد تكراري ترين .دنيكبار آمده باش
يك سوره ي بزرگ قرآن مثل بقره را بخواند، باخواندن بقيه ي قرآن چيز 

  . شودزيادي به دانش وي از قرآن اضافه نمي
  :مثالهايي از تكرار مطالب در قرآن

 بار در قرآن تكرار شده است و داستان موسي بصورت 136 اسم موسي -
  .تكرار شده است سوره ي قرآن 34كوتاه و بلند در 

باغهاي بهشتي كه جويبارهائي  ("جنات تجري من تحتها االنهار" عبارت -
  . بار تكرار شده است40عينا حدود ) از زير آن عبور مي كنند

چه كسي ظالمتر از " (و من اظلم ممن افتري علي اهللا الكذب" عبارت -
دكي در لفظ  بار و با تغيير ان9عينا ). كسي است كه به خدا دروغ مي بندد

  . بار ديگر تكرار شده است13
 يعني غير از خدا "ويعبدونَ مِن دونِ اللّهِ ما الَ يضُرُّهم والَ ينفَعهم" مفهوم -

 بار 10چيزي را مي پرستند كه به آنها نفع و ضرري نمي رساند؛ حداقل 
  .تكرار شده است

خلقت آسمانها (" ه اياماهللا الذي خلق السموات و االرض في ست" عبارت -
  .مرتبه در قرآن تكرار شده است 7 ) روز6و زمين در 

به جرأت مي توان گفت كه كل محتواي قرآن را بدون تكرار مي   
  .حجم موجود قرآن جاي داداز %  20توان در 
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  كم محتوي بودن قرآن 
به مطالب متنوع در .  سطحي است وقرآن كتابي با محتواي كم  

ان محمد و محيط عربستان اشاره كرده بدون استدالل سطح فهم عوام زم
براي مثال وقتي از محمد پرسيده مي شود كه چرا ماه . مناسب و تعمق كافي

براي اينكه شما عدد سنين : شكلهاي متنوع دارد؟ او در قرآن مي گويد
اگر امروز همين سؤال از يك دانش آموز . و حساب را داشته باشيد) سالها(

د خواهد گفت كه چون قسمتهاي مختلفي از ماه به سمت هم پرسيده شو
خورشيد است ولي محمد اصال چنين چيزي را نمي دانسته است بنابراين، 

تكراري بودن قرآن دليلي مهم بر كم . .اين جواب بسيار عوامانه را داده است
محمد چيزهاي محدودي از كتب مقدس يهود و . محتوي بودن قرآن است

 بود و چيزهاي مختصري هم از فرهنگ خود يا مسيحيان فراگرفته
طبعا در آن دوران عقب افتادگي و .فرهنگهاي ديگر به گوشش خورده بود

 چيز ، كه يكي از عقب افتاده ترين نقاط زمين بود،آنهم در محيط عربستان
حال محمد مي خواست اين حكايتها و . زيادي براي آموختن يافت نمي شد

 طبعا چاره اي جز ، سال براي مردم بگويد23نكات محدود را در عرض 
تكرار پي در پي آنان نداشت و اين دليل روشني بر اينست كه قرآن كار 

  . نيستناچيزعلم خدا كه محدود و . محمد است نه خدا
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   قرآن زدگيمحيط
مثال . قرآن بشدت تحت تاثير فرهنگ و سنتها و زبان عربي است

ياز به آشنائي به فرهنگ و سنن فهم بسياري از كلمات و مفاهيم قرآن ن
بسياري از آداب و رسوم عربي بعنوان احكام . عربي در زمان محمد دارد

،  برده داري، تحقير زن،قرآن و اسالم مطرح شده است مثل ماههاي حرام
 مثال بت پرستي در محيط مكه . نحوه ي برخورد با دشمنان وكاروان زني

ران خداي واحد پرستش مي شد و بسيار رايج بوده است در حاليكه در اي
ولي محمد تحت تاثير شديد محيطش، محور . در روم مسيحيت رايج بود

اصلي قرآن را مبارزه با بت پرستي قرار داده است غافل از اينكه اينهمه 
بحث از بت پرستي به درد نقاط ديگر جهان و يا آينده ي بشريت نمي 

  . خورد
 در زمان محمد رايج بوده مثال ديگر كشتيهاي بادباني است كه  

بارها در قرآن به نقش باد در پيش راندن كشتي اشاره شده و آنرا . است
  :مثل. خواست خدا دانسته است

هو الَّذِي يسيرُكُم فِي الْبرِّ والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلْكِ وجرَينَ بِهِم  -
  )22يونس  (بِرِيحٍ طَيبةٍ

گرداند تا وقتى كه در  او كسى است كه شما را در خشكى و دريا مى :ترجمه
  ) 22(.ه پيش براندكشتيها باشيد و آنها با بادى خوش آنان را ب
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غافل از اينكه بزودي موتورهاي متنوع  جاي باد را مي گيرند اين امر هم 
  .مؤيد آنست كه قرآن كار محمد است نه خدا چون خدا از آينده خبر دارد

 عمده اي از قرآن در پاسخ به حوادث روزمره ي محيط بخش  
مثال واقعه اي اتفاق مي افتاد يا جنگي در مي . مدينه و مكه نازل شده است

حتي . گرفت و محمد پس از آن حوادث آياتي را در مورد آنان نازل مي كرد
 آيات افك دبسياري از آيات در توضيح زندگي خصوصي محمد است مانن

مت زنا به عايشه بطور تفصيل سخن مي گويند در صورتيكه كه در مورد ته
   . اين ريزه كاريهاي جزئي فائده اي براي اعصار ديگر ندارد

 محمد قادر نشده است كه كتابي فرافرهنگي و همگاني در مجموع
  .  بياورد

  بي نظمي قرآن
ترين كتابي   قرآن بي نظم، موضوعات و نوشتار،مفاهيماز لحاظ 
مطالب قرآن بصورت تكه تكه و نامربوط پشت سر  .ه اماست كه من ديد
 مفهوم نامربوط كنار  يا چندگاهي حتي در يك آيه، دو. هم قرار گرفته اند

مطالب نه بر اساس موضوع و نه بر اساس تاريخ چينش . هم آمده است
   .استنزول 

  :موارد بي نظمي
  زرگتر در هر سوره مخصوصا در سوره هاي بامور بسيار متنوع ذكر -
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،  موضوعات متنوعمخلوط  عدم دنبال كردن موضوع خاص و ذكرِ-
ن را در موضوع خاصي بدانيد الزم است كه آبنحويكه اگر بخواهيد نظر قر

  .تمام قرآن را بگرديد
  . كنار هم نهادن آياتي كه هيچ ارتباط معنائي با هم ندارند-
  . كنار هم گذاشتن مفاهيم نامربوط حتي در يك آيه-

   قرآنقيق بودنغير د
 مثال مطلبي .در بيان مطالب قرآن دقت كافي بكار برده نشده است

متوجه شده است كه كليت آيه را در آيه اي بطور كلي گفته و چند سال بعد 
در . آنرا تخصيص زده استديگر در آيه اي ي قبل غلط بوده است بنابراين 

راي مثال گفته است ب. بسياري موارد هم، بي دقتيهاي قبلي اصالح نشده اند
اين . يعني قطعا بدنبال هر سختي آساني وجود دارد" ان مع العسر يسرا"

اما در هيج جاي ديگر نيز . جمله بصورت كلي در تمام موارد صادق نيست
البته مفسران و فقهاء به كمك محمد آمده اند و . اين خطا اصالح نشده است

 حديث و يا با استفاده از توجيه در اصالح اين بي دقتيها، با آيات بعدي و يا
چنين بي دقتيي در نوشتارهاي . هاي من درآوردي، سعي بسيار كرده اند

يك محقق بايد جمله ي خبري را . علمي امروز غير قابل پذيرش است
همانگونه بگويد كه درست باشد نه اينكه نيمه خطا بگويد و بعد از دوسال 

  .دوباره آنرا اصالح كند
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  آنبودن قرمبهم 
 مي توان ن  با خواندوبيشتر آيات قرآن نيازي به تفسير ندارند 

اين ابهامات دالئل مختلفي دارد از . فراوان است  نيز ابهام,در قرآنفهميد اما 
بيان مطالب نادرست و مبهم از سنتهاي جمله بي نظمي شديد قرآن، 

ا بي دقتي در بيان مطالب، حذفهاي نابجاي فراوان، ضميرهاي بمختلف، 
ادعاهاي تاريخي بدون سند جمله هاي درهم و نامفهوم، مراجع نامشخص، 

، بكار بردن لغات غير عربي و عربي نا مأنوس كه و نام و تاريخ و سرزمين
حتي صحابه و مفسر بزرگي مثل ابن عباس در معني آنان دچار ترديد مي 

همچنين  .عالوه بر اينها تخصيص و نسخ هم بر ابهام قرآن افزوده اند. شوند
عده ي كثيري از آيات قرآن را بدون مراجعه به سنت نمي توان فهميد و 

ي از آيات را با مراجعه به سنت هم نمي توان فهميد چون چيز قابل اعده 
مثال صدها آيه ي كوتاه چند كلمه . اعتمادي در مورد آنان در سنت نيست

 كه كامال دنآمده ا, مخصوصا در جزو سي ام قرآن, اي در سوره هاي مكي
مبهمند و اين آيات محل بحث و جدال شديد مفسرانند چون نه از ظاهر 

اين موضوع در فصل . معني قطعي آنان بدست نمي آيد, آنان و نه از سنت
  .مستقلي بحث شده است
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  فهم قرآن
منظور از سنت گفتار و . قرآن وسنت: منابع اسالم فقط دو چيزند

عالمان  .سنن و سيره آمده استكردار محمد است كه در كتب حديث و 
قرآن .  ساله ي گذشته حقا به اسالم آبرو داده اند1400ديني در طول تاريخ 

احكام و احاديث محمد . پراكنده و گاه از بين رفته را جمع و تدوين كردند
سنت محمد را با زحمتي . را با دقتي ستودني جمع آوري و مدون كردند

م پراكنده و متناقض محمد، دستگاه رفيع از احكا. باورنكردني جمع كردند
در حاليكه در اسالم چيزي از فلسفه وجود ندارد، با . فقه را ساختند

در . برگرفتن فلسفه ي يونان و پرورش آن، فلسفه و كالم اسالمي را ساختند
حاليكه در گفتار و كردار محمد چيزي از عرفان و تصوف وجود نداشت با 

ندو و مسيحيت، بناي رفيع عرفان اسالمي را برگرفتن عرفان از اديان ه
با نوشتن صدها كتاب اخالقي و با برگرفتن انديشه هاي دانشمندان . ساختند

واقعيت . ملل مختلف مخصوصا يونانيان، اخالق اسالمي را پرورش دادند
 بسيار ، اسالميعلمايانكار ناپذير اينست كه اسالم پرورش يافته در دامان 

تر، كاملتر، صحيحتر، اخالقي تر و انساني تر از اسالم محمد زيباتر، فريبنده 
و بهمين دليل است كه براي نزديك شدن به معني واقعي قرآن بايد . است

هرچه بيشتر به خود قرآن بدون بزك و سنت صحيح تكيه كنيد و به منابع 
  نزديكتر به صدر اسالم مراجعه كنيد
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ه از خود قرآن و سنت استفاد ،در فهم قرآن بنابراين راه مطمئن 
 گرچه اين راه بظاهر آسان مي آيد ولي چندان هم سرراست و آسان .است
  .در اينجا به مهمترين مشكالت و راه حلهاي آنها پرداخته مي شود. نيست

  

  موانع فهم قرآن
پاره پاره بودن مطالب و .  يكي از بزرگترين موانع فهم قرآنستبي نظمي -

 كار فهم نظر قرآن در ، آيه6600بين بيش ار پراكنده بودن هر مطلب در 
راه حل اساسي براي . مورد يك موضوع خاص را بسيار مشكل مي كند

مقابله با اين مشكل اينست كه بايد تمام آيات مربوط به يك موضوع را 
اينكار در گذشته بسيار مشكل بود ولي امروز با . يافت و در كنار هم نهاد
  . آسانتر شده استاستفاده از كامپيوتر بسيار

تغيير پيدا  قرآندر مواردي با گذر زمان نظر :  نظر قرآن با زمانتكميل -
كرده است مثال در ابتداي دعوت توصيه به جنگ نمي شد ولي در مدينه، 

اين تغيير در موارد متعدد . جنگ سرلوحه ي دعوت محمد قرار گرفت
انستن زمان نزول براي مقابله با اين مشكل د. ديگري هم مشاهده مي شود

با مراجعه به تفاسير معتبر قرآن مي توان بر اين مشكل . آيات ضروري است
  .غلبه پيدا كرد

در مواردي حكمهاي قبلي قرآن توسط آيات بعدي نسخ : ناسخ و منسوخ -
 ظاهرا آزادي عقيده ،مثال در ابتداي دعوت محمد در مكه. شده است) لغو(
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 كه اين شده استاين آزادي عقيده نسخ مورد قبول قرآنست اما در مدينه 
مشكل . گذاشته استنسخ بعدي روي بيش از صد آيه ي قبلي تأثير 

براي . اينجاست كه در هيچ آيه اي ذكر نشده كه اين ناسخ است يا منسوخ
البته . حل اين معضل مراجعه به كتب معتبر ناسخ و منسوخ ضروري است

ري شده است و براي يك مهمترين موارد نسخ در همين كتاب جمع آو
  .انسان غير متخصص، توجه به همين موارد مهم كافي است

  نياز به شأن نزول عده اي از آيات -
بهترين راههاي پي بردن به معني آيه ي مبهم، توجه به شأن كي از ي

يعني اينكه اين آيه در پاسخ به چه واقعه اي نازل شده . نزول آيه است
ا مراجعه به تفسير مي توان به شأن نزول پي در صورت نياز بازهم ب. است
  .برد
  اصالحات مترجمين و مفسرين -

گرچه ترجمه ي قرآن براي كسيكه عربي نمي داند ضروري است 
 اما كار مفسران و ،و تفاسير نيز براي رفع ابهام آيات مبهم ضروري اند

واقعيت تلخ اينست كه در اكثر قريب به . مترجمان پاره دوزي نيز هست
تفاق موارد، مؤمن و روحاني هيچ ديني نمي تواند محقق واقعي در دين ا

براي تحقيق بيطرفانه، محقق بايد از روي اعتقاد و باور به . خودش باشد
اعتقاد قبلي به چيزي به معني اينست كه شما قبل از تحقيق، . دين ننگرد

دات قبلي بنابراين تحقيق بعدي چيزي جز تأييد اعتقا. قضاوتتان را كرده ايد
. اين مطلب از بديهيات روانشناسي مدرن محسوب مي شود. شما نمي زايد
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. بنابراين مفسران و عالمان اسالمي هرگز محققان بيطرفي در قرآن نيستند
آنان قبل از مراجعه و تحقيق در قرآن به قرآن ايمان آورده اند و تنها با ديده 

يعني آنان با پيش ي كسب معرفت و هدايت و مدح به قرآن مي نگرند 
داوري بشدت مثبت در قرآن مي نگرند بهمين دليل كار مفسران پاره دوزي 

آنان از قبل ايمان دارند كه قرآن كالم خداست و در كالم خدا ضعف . است
و خطا وجود ندارد بنابراين اوال چون فقط به ديده مدح و ستايش به قرآن 

ثانيا اگر خطائي بسيار واضح را . مي نگرند بيشتر خطاهاي قرآن را نمي بينند
بر حسب اتفاق مشاهده كردند چون معتقدند كه خطا نيست بنابراين به 
توجيه آن مي پردازند و آن خطا را از ديده ي خود و ديگران مي پوشانند و 

  :بقول حافظ
  شيخ ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
  آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد

از قلم صنع مي دانند طبعا در آن خطائي  قرآن را تراويده ،مفسران
بهمين دليل در اكثر موارد در .نمي بينند و اگر هم ديدند آنرا مي پوشانند

ترجمه و تفسير قرآن، كلمات و نكاتي را مي افزايند تا معني آيه از ديد 
خودشان درست در آيد و غير منصفانه تر اينكه گاه حتي معني لغات را 

ر ترجمه اي ديدم كه لغت مكر را تدبير معني كرده بود تغيير مي دهند مثال د
جالب است بسياري . براي اينكه بر خالف قرآن، مكر را به خدا نسبت ندهد

از مترجمان و مفسران دايه هاي دلسوزتر از مادرند و آنقدر بعضي آيات را 
در . حك و اصالح مي كنند تا آيه از معني واقعي اش خارج مي شود
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 و  مراجعه و مقايسه با ترجمه ها و تفسيرهاي قديمي تراينگونه موارد
 مي تواند كارساز باشد، اما حل نهائي آن متأسفانه نياز به دانستن معتبرتر

  .زبان عربي و آشنائي با تفسير دارد
اكثرا از قرآن . بسياري از روشنفكران مسلمان هم پاره دوزان مدرنند

. اما ايمان عميق به اسالم دارندو منابع ديني بي اطالعند يا كم اطالعند 
بنابراين با گرفتن جمالتي از قرآن يا سنت و تحريف كلمات و معاني آنها، 

اينان بر اساس مد روز تفسيري . لباس مدرنيته را بر تن اسالم مي پوشانند
جديد بر اسالم مي گذارند و جوانان بيچاره ي مسلمان را از بيراهه اي به 

زمانيكه سوسياليسم مد روز بود، بر اسالم . دهندبيراهه ي ديگر سوق مي 
لباس سوسياليسم مي پوشاندند؛ چنانچه دكتر شريعتي در ايران كرد و امروز 
كه دموكراسي مد روز است، بر اسالم لباس دموكراسي مي پوشانند؛ 
همانگونه كه امروز گروههاي سياسي اسالم گراي جهان عرب چنين مي 

 سراسر يك كتاب آنان، آيه اي از قرآن يا حديثي در بسياري موارد در. كنند
بسياري از آنان بافته هاي خود را بر اسالم مي . از محمد مشاهده نمي كنيد

روحانيون متجدد نيز دست كمي از روشنفكران مسلمان در . پوشانند
  تحريف اسالم ندارند

علي رغم مشكالت فوق بازهم توصيه مي شود كه از خواندن قرآن 
 .چون با خواندن ساده ي قرآن به معني بيشتر آيات پي مي بريدنهراسيد 

اما . البته بسيار بهتر است كه آيات مربوط به يك موضوع را با هم بخوانيد
من تفاسير . در صورت ابهام يا تضاد بايد به تفاسير معتبر مراجعه كنيد
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قديمي تر و متكي به سنت را ترجيح مي دهم چون تفاسير آيات را از 
  .به يا تابعين نقل مي كنند، مثل تفسير طبري و تقسير الدر المنثورصحا

اگر قرآن را با عشق و ايمان بخوانيد همه چيز نكته ي ديگر اينكه 
آن بنظرتان درست مي آيد و اگر با نفرت بخوانيد همه چيز آن بنظرتان غلط 

ا فردي ادعاي نبوت كرده و كتابي ر. مي آيد درحاليكه نه اينست و نه آن
شما بايد بدون حب و بغض آنرا . بعنوان كتاب خدا معرفي كرده است
و اگر با علم و واقعيت و عقل بسنجيد بدقت مطالعه كنيد، در آن تفكر كنيد 

  .آنرا راست و معجزه ديديد از آن تبعيت كنيد و گر نه آنرا كنار بگذاريد
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  2فصل 
  

  خطاهاي علمي قرآن
  

  
سي قرار مي گيرند مربوط به خطاهائي كه در اينجا مورد برر

ابتدا الزم . شناخت ما از دنياي پيرامون است كه علم تجربي ناميده مي شود
  ..يست چي مورد علوم تجربدرقرآن كه نظر است بدانيم 

  علم از ديدگاه قرآن
تعقل و علم شده ,  و ارزش تفكريت بر اهمي فراوانيد قرآن تاكدر

 چند ينجادر ا.  شده استتكرار يت اهمين ايز در سنت نيناست و همچن
  :يم كني ذكر م رانمونه

 لُوا أُويتَذَكَّرُ ا إِنَّميعلَمونَ لَا الَّذينَ ويعلَمونَ ينَ الَّذيستَوِي لْ قُلْ ه-
  )9زمر (ابِالْأَلْب
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 تنها يكسانند كسانى كه مى دانند و كسانى كه نمى دانند يابگو آ: ترجمه
  .متوجه مي شوندخردمندانند كه 

  )22انفال ( يعقلُونَ الَ ينَ الَّذكْم الْبم اللّه الصند عوابنَّ شَرَّ الد إِ-
 ي جنبندگان نزد خدا كران و الالنى اند كه تعقل نمينقطعا بدتر: ترجمه
  كنند

 يات آلالنَّهارِ ويلِ اللَّاخْتالَف واألَرضِ وماوات خَلْقِ السيإِنَّ ف :  عمرانآل -
 نُوبِهِم جعلَى وقُعوداو ياما اللّه قيذْكُرُونَ ينَذ الَّ) 190( ابِ األلْبليلِّأُو
 بحانَك ساطالً بذا خَلَقْت ها مبنَا راألَرضِ وماوات خَلْقِ السي فيتَفَكَّرُونَو
   )191( النَّارِ ذَاب عنَافَق

 آمدن شب و يكديگر و در پى ين آسمانها و زمينشمسلما در آفر: ترجمه
 و يستادههمانان كه خدا را ا ) 190 ( استيىروز براى خردمندان نشانه ها

 ي فكر مين آسمانها و زمينش مى كنند و در آفرياد يدهنشسته و به پهلو آرم
 اى منزهى تو پس ما را از عذاب يافريده نيهوده را بينهاپروردگارا ا. كنند

   )191(آتش دوزخ در امان بدار 
(  الجنه ي اليقا به علما سهل اهللا له طريطلب يقامن سلك طر: ي قال النب-

  )1/27  بخارييحصح
 به بهشت را ي كند خداوند راهي را در طلب علم طي كه راهيكس: ترجمه

  . كندي ميل تسهيشبرا
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.  خيرهمه ي علوم است؟,  منظور از علم ارزشمند در اسالمآيااما 
 است و تعقل و تفكر مورد نظر ينعلم د,  بر علميد تاكينهمه از امنظور

  . استينكر در داسالم تعقل و تف
  : وجود دارد از جملهياري امر شواهد بسين اثبات ابراي

 يادشدهتفكر و تعقل ,  كه در آنان از علمياتيآكليه ي اگر در : اول
براي مثال به . است  و عمل به اسالميمان ي اينه در زمي همگيددقت كن

  :يد توجه كنير زياتآ
 قُلْ به رحمةَ ريرْجو ورَةَ الĤْخيحذَر ماقَائ واجِدا سيلِ آنَاء اللَّت قَانو هنْأَم-
 9زمر  (ابِ الْأَلْبلُوا أُويتَذَكَّرُ اإِنَّم يعلَمونَ لَا الَّذينَ ويعلَمونَ ينَ الَّذيستَوِي لْه
(  

 آن كسى كه در طول شب در يا] بهتر است) كافر( كسىين چنياآ: [ترجمه
و رحمت  مى ترسد آخرت از] و[مى كند ] خدا[ اطاعت يامسجده و ق

 كسانى كه مى دانند و كسانى كه نمى دانند يا دارد بگو آيدپروردگارش را ام
  .مي شوند) متوجه(متذكر خردمندانند كه (   تنهايكسانند
 در طول شب به اطاعت خدا يكه كسانيعني كامال واضح است يه آمنظور

 كنند علم ي عبادت نمكسانيكه و در مقابل) يعلمون(علم دارند , مشغولند
  . استينعلم به خدا و د,  منظور از علمينبنابر ا) يعلمونال (ندارند 
 هستند يآل عمران كه در باال ذكر شد نمونه ي عال191-190 ياتآ همچنين

  : شوديمان به امنجر تفكر مورد نظر قرآن تفكري است كه ينكهاز ا
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 آمدن شب و يكديگر و در پى ين آسمانها و زمينشمسلما در آفر: ترجمه
   براى خردمندانروز
 و نشسته و به پهلو يستادههمانان كه خدا را ا ) 190(  است يى هانشانه
پروردگارا .  كنندي فكر مزمين  آسمانها وينش مى كنند و در آفرياد يدهآرم
 اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان يافريده نيهوده را بينهاا

  )191( بدار
  :يد انفال را مجاور هم بگذار از سوره ييه آيندوا: دوم

   )22انفال  (يعقلُونَ الَ ينَ الَّذكْم الْبم اللّه الصند عواب إِنَّ شَرَّ الد-
 ي جنبندگان نزد خدا كران و الالنى اند كه تعقل نمينقطعا بدتر: ترجمه
  .كنند

  )55انفال  (يؤْمنُونَ الَ م كَفَرُواْ فَهينَ اللّه الَّذندع وابإِنَّ شَرَّ الد -
 و يدند خدا كسانى اند كه كفر ورزيش جنبندگان پينقطعا بدتر: ترجمه

   نمى آورنديمانا
 يمانا: يگربه عبارت د, تعقل نكردن = يماني ايكفر و ب:  شودي مين انتيجه

  تعقل= 
 امِ إِلَّا كَالْأَنْعم إِنْ هيعقلُونَ أَو يسمعونَ م أَنَّ أَكْثَرَهسبأَم تَح: سوم

   )44فرقان ( يلًابِ أَضَلُّ سم هلْب
 آنان يشند مى انديامى شنوند ) كفار (يشترشان گمان دارى كه بيا آ:ترجمه

  .گمراه ترند  بلكهيستند نيانجز مانند چهارپا
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عدم =  بعبارت ديگر كفر . فوق كفار را فاقد تعقل قلمداد كرده استيه آدر
  تعقل

   )10ملك ( عيرِ السحابِ أَصي ف كُنَّاا مقلُ أَو نَعمع لَو كُنَّا نَسقَالُواو:  چهارم
 يان در دوزخيم تعقل كرده بوديا يم بوديده اگر شنيندگو)كافران(و : ترجمه
  .يمنبود
  . داندي اصحاب جهنم را فاقد تعقل ميه آين ادر
 علم يا عقل و يا كه لغت فكر ياتي ي آيه در بقيد تواني تفحص را مينا

 يات ي آيه با توجه به كلبنابراين .يد رسي ميجه نتين به هميددارند ادامه ده
 يمان كه ايكس, )كه چند مورد آن ذكر شد(مربوط به علم و تعقل در قرآن 

 يا ياضي هر چند استاد ريد آي تعقل و تفكر و علم بحساب مفاقد ندارد
 و آموزشش صواب يادگيري  كهيعلم, يگر ديانبه ب.  باشديزيك فيانجوم و 

  . استينست دانش ددارد و معلم و متعلمش محترم ا
  :يث شواهدي از احاداما

   )1/6 ياشي عيرتفس( اضله اهللا يره العلم من غيمن ابتغ: يالنب قال -
  . كندي از قرآن رجوع كند خدا اورا گمراه مير براي علم به غيكهكس: ترجمه

اين حديث بروشني بيان مي كند كه علم همانست كه در قرآن است و هر 
غير از قرآن بگردد گمراه مي شود يعني در جاي كه دنبال علم در جائي 

  .ديگري به علم دست نخواهد يافت
فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو  العلم ثالثة  النبيقال -

  ).1/21 و سنن ابن ماجه 3/119سنن ابي داوود  (فريضة عادلة
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 يا,  ي محكميهآ: علم سه گونه استاز محمد نقل شده است كه  : ترجمه
 از آن يرو غ) ينندد كه هر سه علم( سنت استوار يا عادله و يواجب اله
  . فضل است

 ي علوم را يهو بق.  داندي را علم نمين از علم دير غيامبر پيعني
 ياو ) يلتفض (نيكو يادي زيا است يادي زيفضل به معن.  دانديفضل م

 كه منظور وي  رسدي بنظر ميامبربا توجه به فحواي سخن پ. يهوده بياديز
  . باشديهوده بياديز

 براي ينجادر ا.  استين هم هميني به اتفاق علماي ديب قريت اكثرنظر
  : آورممي  راينهازرگتر بنمونه نظر دوتن از

  :يد گوي مي عارف اسالمين بزرگترمولوي
   نجوم و علم طب و فلسفهيا   علم هندسه يهاي كارخرده
  يستشم اسمان بر نره به هفت   ييستش دنين تعلق با همكان
   كه عماد بود گاو و اشتر است   همه علم بناي آخور استاين
   رموزيجان گيننام آن كردند ا   چند روز يوان استبقاي حبهر
  :يد گوي ميگر جاي ددر
   زان علم بلندير شيرد تا نگ   هاي اهل حس شد پوزبندعلم
 از پستان مادر  خوردن آنانيرمانع ش,  گوسالهيا همانطور كه پوزبند بره يعني

 علم يادگيري كه مانع يستند نبيش  هم پوزبنديي الهيرعلوم غ,  شوديم
  . شوندي مياله
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 ينا سي اسالم به بو عليخ تاريلسوف فين بزرگتريرازي شين المتالهصدر
 ارزش طب و ي را در علوم بخويش  كه چرا عمر باارزشيرد گيخرده م

  . و امثالهم سپري كرده استياضياتر
. ي ندارند از جمله علوم تجربي در اسالم ارزشيني دير دانشهاي غينبنابرا

 بتوان ينان شود كه با اطمي نميافت حديثي يا و يه آيچدر قرآن وسنت ه
 ي است چون علوم تجربيعيطبامري كه , استيگفت در مورد علوم تجرب

 ين ابنابر.  ناشناخته بوده استمحمد سال عمر دارند و در زمان 200 حدود
در اسالم ناشناخته است و اگر هم شناخته , ين به مفهوم امروزينش تجربدا

  ,  ارزشي بو  شد علم آخوريشده بود تازه م
  :انديشمندان مي دانند كه  

 همه ي . علم تجربي گوهر تفاوت انسان پيشرفته و عقب افتاده است-
تمدن بشر از كشاورزي تا صنعت و طب و آموزش و پرورش و مديريت 

صول علوم تجربي است و پيشرفت كشورها به موازات پيشرفت همگي مح
  .آنان در شناخت و استفاده از علوم تجربي است

 و صحت علوم  و دقت علوم تجربي معتبر ترين دانشهاي بشري هستند -
  . است تجربي  هماهنگي آنان با دانشديگر بستگي به ميزان

كان نقد اديان را براي  علم تجربي باورهاي خرافي بشر را آشكار كرد و ام-
يعني حتي براي تشخيص اينكه كسي كه ادعاي پيامبري كرده . ما فراهم كرد

. درست گفته يا دروغ، علم تجربي است كه بهترين معيار را بدست مي دهد
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كسيكه سخناني گفته كه با شواهد تجربي مخالف است بديهي است كه 
  .پيغمبر نيست

علم تجربي بسياري از خرافه ها و  علي رغم استنكار بعضي فالسفه، -
  .حدس و گمانهاي بي پايه در فلسفه را بر ما نمايان كرد

 دگرگون كرده است و ما را به  را علم تجربي حتي انديشه هاي اخالقي ما-
  .اخالق واقع گرايانه تري رهنمون كرده است

ق  علم تجربي حقوق غير عادالنه ي باستاني را تغيير داد و بجابي آن حقو-
مثال در گذشته بردگان و زنان و بعضي .  را نهادآنبشر و حقوق منبعث از 

ادها را مادون انسان قلمداد مي كردند اما علم تجربي نشان داد كه آنان هم ژن
  .انسانهائي هستند مثل ما و دليلي بر تفاوت حقوق بين انسانها وجود ندارد

ان داد كه پادشاهان  علم تجربي حكومتهاي استبدادي را فرو ريخت و نش-
 برتري خاصي بر ديگر انسانها ندارند بنابراين حق ،و روحانيون و نظاميان

  .  ويژه اي براي حكومت بر مردم ندارند
ن آعدم شناخت قربا توجه به اين اهميت فوق العاده علم تجربي، 

ي  عيوب قرآن است و دليل واضح يكي از بزرگتري،نسبت به علوم تجربي
 مگر مي شود ديني كه . قرآن ساخت محمد است نه خداه اينك بر است 

مدعي است تمام مشكالت بشر را تا قيامت حل مي كند و بهترين نظام 
حقوقي و اخالقي و سياسي و اقتصادي و تربيتي را براي بشر آورده است 
حتي از وجود چيزي بنام علم تجربي بي اطالع باشد در حاليكه تمام حيطه 

اگر . يطه هاي تمدن بشري متكي به دانش تجربي اندهاي فوق و ديگر ح
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قرآن از خدا بود خدا به علوم تجربي و جايگاه آن آگاهي داشت و در 
بنابراين عدم . زندگي انسان غفلت نمي كرداز كتابش از اين بخش اساسي 

 14اطالع قرآن از دانش تجربي نشانگر آنست كه قرآن ساخته ي انساني در 
رسد به دانش   نداشت چه وجودال دانش جديقرن قبل است كه اص

  .تجربي
بنابر آنچه گذشت ما از قرآن انتظار نداريم كه از علم تجربي سخن 
. بگويد اما باالخره قرآن بطور پراكنده به پديده هاي طبيعي اشاره كرده است

هر چند كوتاه، توصيفهائي از آسمان و خورشيد و زمين و ماه و انسان و 
 قرآن از خداست بايد اين گفته ها درست باشند و گرنه دليلي اگر. غيره دارد

در دنباله ي اين فصل نشان داده خواهد شد . قطعي بر غير الهي بودن قرآنند
كه اكثر قريب به اتفاق گفته هاي قرآن در مورد طبيعت خطاست مگر موارد 

 مثل اينكه خورشيد نوراني است و يا آب براي  ايبسيار پيش پا افتاده
 قطعي ترين دليل بر غير الهي بودن ،اين خطا ها. ندگي ضروري استز

  .  قرآنند

  بارداري و جنين

  مني آب پستي است
  )8سجده(ثُم جعلَ نَسلَه مِن سلَالَةٍ من ماء مهِينٍ  -

  ) 8(را از چكيده آبى پست مقرر فرمود ) انسان(سپس نسل او : ترجمه
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.  يكي از برترين پديده هاي حياتي استاست كه مني شده  امروزه مشخص
در هر قطره ي آن ميليونها اسپرم زنده ي در حال فعاليت همراه با همه ي 

اما انسان بي اطالع . مواد الزم مثل غذا و آب و مواد حفاظتي وجود دارند
گذشته گمان مي كرد كه مني آبي پست و بي ارزش و نفرت انگيز است 

اگر اين آيه از خدا . حمد وارد قرآن كرده استهمين ايده ي غلط عوام را م
فوق العاده ارزشمند از عظمتهاي خلقت و بود قطعا مي دانست كه مني 
بنابر اين آيه ي مذكور كالم محمد است نه . است و آنرا پست نمي دانست

  .خدا

   خروج مني از بين ستون فقرات و دنده ها
 يخْرُج مِن بينِ )6( خُلِقَ مِن ماء دافِقٍ)5(قَ فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مِم خُلِ: طارق -  

  )7(الصلْبِ والتَّرَائِبِ 
از آب ) 5(پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است : ترجمه
 استخوانهاى سينه بيرون بين ستون فقرات واز ] كه) [6(اى خلق شده  جهنده

  ) 7(آيد  مى
 برگرفته است كه م را از پشت انساندر آيه ي زير نيز مي گويد نسل آد

  .مؤيد همان آيات قبل است
-  لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْهو متَهيذُر ورِهِممِن ظُه منِي آدمِن ب كبإِذْ أَخَذَ رو

 عنْ هذَا غَافِلِينَأَلَست بِرَبكُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقِيامةِ إِنَّا كُنَّا 
    )172اعراف (



 50

 آنان )نسل (و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه: ترجمه
را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم 

غافل ] امر[گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين 
  )172(بوديم 

زه مشخص است كه مني در بيضه ها ساخته مي شود و در امرو  
ذخيره مي شود و از مجراي ادرار خارج مي شود و محل كيسه ي مني 

 اين پس.ن هيچ ربطي به ستون فقرات و سينه ندارد آساخت و مسير خروج
  . غلطي فاحش است،گفته ي قرآن

 Hippocratesمثال .  ريشه در خرافات باستاني دارد،اين غلط  
 سال قبل معتقد بود كه مني از مغز سرچشمه مي 2500شك يوناني در پز

گيرد و سپس وارد نخاع موجود در ستون فقرات مي شود و از آنجا به كليه 
در )  سال پيش3000( همچنين در تورات .١و بيضه و مجراي ادرار مي رود

موارد متعدد بهمين مطلب اشاره شده است از جمله خدا در خطاب به 
" تو پديد خواهند آمد) صلب( بسيار از پشت نپادشاها" مي گويد يعقوب 

مي بينيد . اين غلط در بين اعراب نيز از قديم و حتي امروز شايع است .٢
بيچاره . كه محمد يك غلط عاميانه را به اسم خدا وارد قران كرده است

  .خدائي كه نمي داند مني در كجا ساخته و جريان مي يابد
   اينست كه مي گويد آيات سوره ي طارق در خطاي واضح ديگر  

                                                 
1 - Hippocratic Writings, Penguin Classics, 1983, pgs.317-318 
2 - Torah, Genesis 35:11 
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 انسان از آب جهنده  شده كهگفتهچون . انسان از مني مرد ساخته مي شود
چون . آب جهنده فقط در مورد مني در مرد صادق است. ساخته مي شود

تنها ترشحاتي در ديواره ي مجراي تناسلي و و زن اصوال فاقد مني است 
و تخمك زن هم با پاره شدن . تسهيل مي كندرحم دارد كه انتقال اسپرم را 

از طرف ديگر اگر مي . جدار تخمدان آزاد مي شود و آب جهنده نيست
خواست بگويد كه انسان از مني مرد و زن ساخته مي شود بايد آب جهنده 

بعالوه در هيچ جاي قرآن به نقش زن . را بصورت تثنيه بكار مي برد نه مفرد
اين هم يك باور غلط قديمي بود كه بچه را . تدر نطفه اشاره اي نشده اس

صرفا حاصل مني مرد مي دانستند و حتي تا همين اخير نيز در جوامع رايج 
بازهم مي بينيد كه محمد اين غلط رايج را وارد قرآن كرده و به خدا . بود

الزم به ذكر است كه در رواياتي صحبت از آب زن و مرد . نسبت داده است
ت صحت روايات مذكور بنظر مي رسد كه محمد در صور. شده است

متوجه اين خطاي خود در قرآن شده است و در حديث سعي در اصالح آن 
  .كرده است ولي بهر صورت آنچه در قرآن آمده است غلط است

  تعيين نر و ماده پس از علقه
)  38( فَخَلَقَ فَسوى ثُم كَانَ علَقَةً)37(أَلَم يك نُطْفَةً من منِي يمنَى : قيامت -

   ).39(فَجعلَ مِنْه الزَّوجينِ الذَّكَرَ والْأُنثَى
  سپس  )37(شود نبود  اى از منى كه در رحم ريخته مى آيا او نطفه: ترجمه

   و )38(بسته در آمد و خداوند او را آفريد و موزون ساخت  بصورت خون
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  )39 ( از او دو زوج مرد و زن آفريدسپس
  : از جملهآمده استاحاديثي با مضمون واحد سير آيات فوق در تف

فرشته اي   شب قرار مي گيرد سپس 40نطفه در رحم بمدت : پيامبر گفت -
فرشته مي پرسد اي خدا مرد باشد يا زن؟ سپس خدا ..را بسوي آن ميفرستد

  ١.او را مرد يا زن قرار مي دهد
 از مرحله ي اين آيات مي گويند كه نر و ماده بودن جنين پس 

معين مي شود كه غلطي فاحش است، چون جنسيت جنين به محض علقه 
تركيب اسپرم و تخمك در چند ساعت اوليه ي پس از (تشكيل سلول تخم 

  .مشخص است) آميزش جنسي

  مراحل رشد جنين
  :در آيات زير مراحل رشد جنين را ذكر كرده استقرآن 

ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي  ﴾12﴿ مِن سلَالَةٍ من طِينٍ ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ: مؤمنون  -
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ  ﴾13﴿قَرَارٍ مكِينٍ 

بارك اللَّه أَحسنُ الْخَالِقِينَ عِظَاما فَكَسونَا الْعِظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَ
﴿14﴾  

سپس او را  )12(اى از گل آفريديم  و به يقين انسان را از عصاره: ترجمه
خون آنگاه نطفه را به صورت ) 13(اى در جايگاهى استوار قرار داديم  نطفه

                                                 
  2645 حديث 3 ج مسلم صحيح -  1
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قرار  )مضغه( گوشت جويده شده  درآورديم پس آن علقه را)علقه(بسته 
ضغه را استخوانهايى گردانيديم بعد استخوانها را با گوشتى  و آنگاه مداديم

پوشانيديم آنگاه آفرينشى ديگر پديد آورديم آفرين باد بر خدا كه بهترين 
  .)14(آفرينندگان است 

و ) علقه(نطفه به خون بسته تبديل :  مراحل ذكر شده عبارتند از  
تخوان و و سپس تبديل به اس) مضغه(سپس تبديل به گوشت جويده شده 

  .سپس استخوان توسط گوشت پوشيده مي شود و سپس آفرينش ديگر
) و آيات مشابه(در تفسير آيه ي فوق صحيح و متفق عليه حديثي  
  :آمده است

حدثنا رسول اهللا وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن  -
 أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اهللا

 و 6/2433صحيح بخاري (ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقي أو سعيد 
 و 6/366 و سنن نسائي 14/47 و صحيح ابن حيان 4/2036صحيح مسلم 

   ).4/228سنن ابي داوود 
 40پيامبر گفت هر يك از شما در شكم مادرش گرد مي آيد بمدت : ترجمه

 سپس مضغه مي شود و)  روز40(روز و سپس علقه مي شود بهمان مقدار 
سپس خدا ملكي را مي فرستد و به چهار چيز امر )  روز40(بهمان مقدار 

  . مي شود به رزق و مرگ و شقي بودن يا سعيد بودن
 روز 40 روز و مدت علقه نيز 40بر اساس اين حديث مدت نطفه 

 اما منظور از ايجاد آفرينش ديگر، . روز مي شود40و مدت مضغه نيز 
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به نقل از چندين صحابه از جمله ابن عباس در ( جنين است دميدن روح در
  ).تفاسير طبري، كشاف، الدر المنثور و الجاللين

براي مقايسه ي مراحل ذكر شده با واقعيت هاي رشد جنين به هر 
براي تسهيل امر در . كتاب جنين شناسي دانشگاهي مي توانيد مراجعه كنيد

رشد جنين از .  اشكال زير آورده اماينجا باختصار، مراحل رشد جنين را در
كه فرم كلي جنين ايجاد شده  روز 60حدود ( هفتگي 8آغاز لقاح تا انتهاي 

و (stage)در سمت چپ شكل، مراحل .  مرحله تقسيم مي شود23به ) است
زمان و اندازه ي جنين بر حسب ميلي متر و در سمت راست نوع تغييرات 

 هفتگي 8بعد از . د را ذكر كرده استمهمي كه در هر مرحله اتفاق مي افت
جنين بسرعت رشد مي كند و تمام قسمتها و ارگانهاي داخلي و بافتها 

البته مراحل رشد . )آخرين شكل (بسرعت تكامل مي يابند تا هنگام تولد
بافتها و ارگانها مخصوصا سيستم عصبي پس از  تولد هم ادامه مي برخي 

جنين دائما در حال تغيير و تكامل است، همانطور كه مشاهده مي كنيد . يابد
حال كداميك از مراحل علقه است و كدام مضغه و كدام استخوان و كدام 

. هيچكدام از اين مراحل در دوره ي رشد جنين وجود ندارند. دميدن روح
) شبيه(جنين در هيچ مرحله اي خون بسته نيست و در هيچ مرحله اي 

اساسا رشد تمام . ي استخوان نيستگوشت جويده نيست و در هيچ مرحله ا
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بافتها از جمله عضله و استخوان با هم پيش مي روند نه اينكه ابتدا جنين 
 .تبديل به استخوان شود و سپس گوشت اطراف استخوانها را فرا گيرد

   . افتدهمچنين هيچ تغييري كه نشانگر دميدن روح باشد در جنين اتفاق نمي

 مي شود اگر حديث فوق را همراه با آيات وضعيت از اين هم بدتر
 روز طي مي شود طبعا بر طبق 40قبل از علقه حديث گفته كه . بررسي كنيد

در صورتيكه .  روزه دوره ي نطفه خواهد بود40آيات فوق اين دوره ي 
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در بخشي از يك روز ) لقاح اسپرم و تخمك و تشكيل سلول تخم(نطفه 
چطور مي شود .  مرحله تغيير مي شود16شامل  روز 40و . تشكيل مي شود

 روز بعد 40 تا 16طبق حديث از مرحله ي . اينهمه مراحل را نطفه ناميد
 روز به 80است كه بي معني است و از ) خون بسته(جنين بصورت علقه 

 روزگي مضغه مي شود در حاليكه در تمام اين مدت جنين داراي 120بعد تا 
. هيچ شباهتي به گوشت جويده نداردو ) شكل آخر(طرح كامل انسان است 

بنابراين تمام آنچه در آيات و احاديث در مورد مراحل رشد جنين آمده است 
    .غلط است

عده اي از معجزه تراشان سعي كرده اند كه به كمك محمد بيايند و   
گفته اند كه منظور از علقه زالوست نه خون . از اينهمه غلط معجزه بسازند

چون مثل زالو . ي خواسته بگويد كه جنين شبيه زالوستيعني قرآن م. بسته
اما اين نظر باطل است چون اوال مخالف نظر . به ديواره ي رحم مي چسبد

.  سال گذشته است1400و فهم تمام مفسران و عالمان ديني و صحابه در 
سيوطي در تفسيرش مي گويد علقه جمع علق است به معني خون    چنانچه
فرض كنيم كه تمام بزرگان دين اشتباه كرده اند و منظور اگر : ثانيا. غليظ

زالوست بازهم مسئله حل نمي شود چون جنين  بعد از هفته ي اول تا آخر 
ماهگي به ديواره ي رحم چسبيده است بنابراين بايد گفت علقه شامل   9

ممكن است . تمام دوره هاي جنيني مي شود كه برخالف نص قرآن است
 اميدن جنين نه بخاطر چسبيدن به رحم بلكه بخاطر شكل بگويند كه زالو ن
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 From: Dr Mark Hill 2011, UNSW Embryology ISBN: 978 0 

7334 2609 4 - UNSW CRICOS Provider Code No. 00098G  

 
اما بازهم مشكل حل نمي شود چون اوال شكل . ي جنين استخميده 

 ماه فرم 9ه ي سوم تا آخر عادي زالو خميده نيست و ثانيا جنين از هفت
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خميده دارد بنابراين بازهم بايد گفت كه علقه شامل تمام دوره هاي جنيني 
  .مي شود كه برخالف نص قرآن است

جالبتر از همه اينست كه بدانيد كه اين گفته ي قرآن در مورد   
مراحل رشد جنين از قرنها قبل از اسالم در جوامع آن زمانها رايج بوده 

 450( پس از ميالد 150 پزشك مشهور يوناني در حدود سال گالن. است
  : نوشته است كه در تركيه ي فعلي)سال قيل از محمد

مرحله ي اول كه شكل مني . خلقت جنين به چهار مرحله تقسيم مي شود" 
و هنوز )معادل علقه(وقتي كه با خون پرشد ....غالب است) معادل نطفه(

و بي شكل است ولي داراي جسميت  قلب و مغز و كبد ساخته نشده اند
است و اندازه ي قابل مالحظه اي دارد اين مرحله ي دوم است و شكل 

كه در ..مرحله ي سوم بدنبال مي آيد.... نه مني)معادل مضغه (گوشت دارد
 وراي همه ي قسمتهاي ديگر قابل آن سه جزء مشخص، يك طرح كلي

معده را  ي بينيپيدايش سه جزء مشخص  را واضحتر م. مشاهده است
برجستگي كه دستها يا پا ها را (سپس آنها شاخه . مبهمتر و دست و پاها را

در چهارمين و مرحله ي نهائي همه ي قسمتهاي .توليد مي كنند) مي سازند
و حركت مي كند چون حيوان بطور كامل ساخته ...اندامها مشخص شده اند

كه ارگانها را بطور دقيق زمان آن براي طبيعت فرا رسيده است .....شده است
بر بنابراين طبيعت موجب مي شود كه گوشت .  كند و كامل كندمرتبطبهم 

و در انتهاي استخوانها ليگامنتها را قرار ...رو و اطراف استخوانها رشد كند 
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داد كه استخوانها را بهم نگه مي دارد و در سراسر اطراف استخوان پرده اي 
  ١". گفته مي شودقرار داد كه به آن پريوستئال

انصافا مي بينيد كه گلن مراحل ذكر شده توسط قرآن را با دقت و   
صحت بيشتر به اين دليل كه پرشدن از خون .  گفته استصحت بيشتر

از نظر جنين شناسي قابل قبول تر است گرچه كامال درست نيست ولي 
چون رگهاي خوني در اطراف و درون ساختار اوليه ي جنين تشكيل مي 

  كه جنينگفتهگلن در مرحله ي بعد . ند اما خون بسته شده غلط استشو
شبيه گوشت شده كه با مضغه تناسب دارد اما مفهوم جويده شده معني را 

در مراحل بعد جوانه زدن دستها و پاها و تكميل آنان را . تحريف كرده است
همچنين . بدرستي توضيح داده است ولي در قرآن و حديث نيامده است

 گوشت در اطراف استخوانها را ذكر كرده كه درست است ولي محمد رشد
بجاي بيان صحيح گلن بيان غلط قرآن را بكار برده كه مضغه به استخوان 

كه غلط ) يعني در اين مرحله جنين از جنس استخوان است(تبديل مي شود 
بنظر مي رسد اين انديشه . است و سپس گوشت در اطراف آن مي رويد

به سرزمينهاي ديگر از از تركيه  طريق تجارت و روابط ديگر  ازگلنهاي 
قص جمله عربستان رسيده و محمد اينها را بطور ناقص شنيده و بصورت نا

تر از اصل، در قرآن آورده است كه البته براي يك انسان امري طبيعي است 

                                                 
1 - Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) 
(Greek text with English trans. Phillip de Lacy, Akademic Verlag, 1992) 
section I:9:1-10 pp. 92-95, 101 
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از معجزه تراشان بايد پرسيد اين چه معجزه ايست كه بطور . نه براي خدا
اين قرض گيري ناقص ايده ها  . از ديگران قرض گرفته مي شودناقص

   .توسط محمد دليلي قطعي بر غير الهي بودن منشأ قرآن است

   ماه6 حمل يدوره 
 ماه ذكر شده 30در آيه ي زير مجموع دوره بارداري و شيردهي 

 :است

- هأُم لَتْهمانًا حسهِ إِحيالِدانَ بِونَا الْإِنسيصوو لُهمحا وكُرْه تْهضَعوا وكُرْه 
الُهفِصرًا  و15احقاف (ثَلَاثُونَ شَه(   
به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم ] نسبت[و انسان را : ترجمه

مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد و 
  .باربرداشتن و از شيرگرفتن او سى ماه است

در نظر گرفته )  ماه24(ر آيه ي زير دوره ي شيردهي را دوسال د
  .است

 ووصينَا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَتْه أُمه وهنًا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ -
  )14لقمان (اشْكُرْ لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِيرُ 

ه پدر و مادرش سفارش كرديم مادرش به او باردار و انسان را در بار: ترجمه
شد سستى بر روى سستى و از شير باز گرفتنش در دو سال است كه 

به سوى من است ] همه[شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت 
)14 (  
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دوره ي ) 30 -24= 6( ماه 30با كم كردن دوره ي شيردهي از 
ه اي از مفسران نيز متوجه اين عد.  ماه مي شود كه غلط است6بارداري 

   .غلط شده اند و با سخنان غير معقولي در پي دفاع از آن برآمده اند

  از بين سرگين و خونخروج شير 
وإِنَّ لَكُم فِي األَنْعامِ لَعِبرَةً نُّسقِيكُم مما فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَرْثٍ ودمٍ لَّبنًا  -

  )66نحل  (ارِبِينَخَالِصا سĤئِغًا لِلشَّ
و در دامها قطعا براى شما عبرتى است از آنچه در شكم آنهاست از : ترجمه

نوشانيم كه براى نوشندگان  ميان سرگين و خون شيرى ناب به شما مى
  )66(گواراست 

واضح است كه خروج شير از بين سرگين و خون، سخن بي معني   
  و غلطي است كه نمي تواند گفته ي خدا باشد

  

  سمان و زمينآ
قبل از اينكه وارد مباحث قرآن در مورد آسمانها و زمين شويم، خالصه ي 
كوتاهي از تاريخچه ي هيئت يا ستاره شناسي تا زمان محمد را مطرح مي 

  .كنيم
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  تاريخچه ي كوتاه ستاره شناسي
 شفاف ءيش ك يآسمان كه كردندي م گمان انسانهاي بشر خيتار اوائل در -

  .١اند دهيچسب آن ريز به گانستار و است قوسي
اين بود كه ستارگان به اجسام ) ميالد از قبل ششم قرن (ثاغورثيف نظر -

هر . چسبيده اند كه اطراف زمين مي گردند) آسمان، فلك (قوسيشفاف 
در ) ماه، خورشيد، عطارد، زهره، مريخ، مشتري و زحل(كدام از هفت ستاره 

وي مي گفت ). هفت آسمان(مخصوص به خود هستند ) فلك(يك آسمان 
او ماه را نيز كروي مي دانست . زمين كروي است و نياز به نگهدارنده ندارد

و نور ماه را ناشي از تابش خورشيد بر آن مي دانست و مي گفت اشكال 
  . ٢مختلف ماه، بدليل قسمتي از نيمه ي روشن ماه است كه به سمت ماست

-  Philolaus) ايده ي حركت وضعي و انتقالي ): ميالد از قبل پنجم قرن
  .٣زمين را حدس زد

بر اين باور بود كه زمين مركز جهان ): ميالد از قبل 5- 4 قرن( افالطون -
وي فلك .  است و هفت سياره در هفت آسمان در اطراف آن مي گردند

  . ٤هشتمي را نيز براي ثوابت مطرح كرده بود

                                                 
1 A. Berry, A short history of astronomy, 1899, New York charles scribner's 
sons, p-4 
2 ibid, p-24-25 
3 ibid, p-25 
4 ibid, p-27 
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يه ي زمين در خسوف، بر اساس شكل سا): ميالد از قبل 4 قرن( ارسطو -
و شبيه افالطون زمين را مركز جهان و افالك را . زمين را كروي مي دانست

  . ١در اطراف آن در حال گردش مي دانست
- Aristarchus در قرن سوم قبل از ميالد، حركت زمين بر محور خودش و 

  .٢حركت زمين به دور خورشيد را مطرح كرد
 400بيش از (س از ميالد مي زيسته  در قرن دوم پ(Ptolemy) بطلميوس -

از . و آخرين ستاره شناس برجسته ي يوناني است) سال قبل از ظهور اسالم
وي كتاب المجستي باقي مانده است كه مهمترين و مبسوطترين كتاب ستاره 

) ظهور كوپرنيك(  ميالدي 16مطالب اين كتاب تا قرن . شناسي يونان است
ن حاكميت داشت تا اينكه كوپرنيك سيستم در سراسر دنياي متمدن آن دورا

اين كتاب نتيجه ي تالشها و نظريات فالسفه ي . بطلميوسي را برانداخت
.  باضافه ي نوآوريهاي بطلميوس استHipparchusقبلي يونان مخصوصا 

بطلميوس زمين را كره اي ثابت و مركزعالم مي دانست و آسمانها را اليه 
مي دانست كه در اطراف زمين ) ه هاي پيازمثل الي( طبقه 8هايي كروي در 

آسمانها يا افالك بطلميوسي شامل هفت آسمان براي هفت . در چرخشند
و يك ) قلكهاي ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري، زحل( سياره 

طبعا در . مي شد) ثوابتفلك (آسمان در انتها براي ستاره هاي ثابت 

                                                 
1 A. Berry, A short history of astronomy, 1899, New York charles scribner's, 
p-29-33 
2 ibid, p-26 
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ياي متمدن آنزمان رايج و مورد دوره ي محمد نيز اين نظريه در دن
  1. استقبول بوده

  آسمان سقف است
  )32انبياء ( وجعلْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا -

  .و آسمان را سقفى مورد حفاظت قرار داديم: ترجمه
 نَّشَأْ  أَفَلَم يرَوا إِلَى ما بينَ أَيدِيهِم وما خَلْفَهم منَ السماء والْأَرضِ إِن-

نَخْسِف بِهِم الْأَرض أَو نُسقِطْ علَيهِم كِسفًا منَ السماء إِنَّ فِي ذَلِك لĤَيةً لِّكُلِّ 
  )9سباء(عبدٍ منِيبٍ 

سرشان است  آيا به آنچه از آسمان و زمين در دسترسشان و پشت: ترجمه
 قطعه اي از آسمانم يا بري اند اگر بخواهيم آنان را در زمين فرو مى ننگريسته

كارى عبرت  براى هر بنده توبه] تهديد[افكنيم قطعا در اين  بر سرشان مى
 )  9(است 

در اين آيه آسمان سقفي تصور شده كه مي توان تكه اي از آن را 
اين مطلب غلط است چون سقفي در . كند و بر سر مردم گناهكار كوبيد

ز كرات و منظومه ها و جهان مجموعه اي ا. وراي زمين وجود ندارد
                                                 

1 A. Berry,(1899) A short history of astronomy, New York charles scribner's 

sons, p-64; Pannekoek, A., A History of Astronomy (1961); Tauber, G.  

E., Man's View of the Universe:  Astronomy from Babylonian Times to 

the Present (1979). 
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آسمان آبي كه به چشم ما مي آيد رنگ آبي زيبائي است كه . كهكشانهاست
اين گفته ي قرآن همان نظر . از تراكم هواي اطراف زمين حاصل مي شود

غلط انسان ابتدائي است كه گمان مي كرد آسمان شيئ شفافي است در 
  .باالي سر ما

  آسمان باال نگه داشته شده است
  ).5طور (سقْفِ الْمرْفُوعِ وال-

  .قسم به آسمان كه سقف باال نگه داشته شده اي است:  ترجمه
شاعر جاهلي  ١اين آيه به احتمال قوي از كالم قس بن ساعده االيادي

    ٢" وسقف مرفوع"گفته در شعرش گرفته شده است كه 
-تفِعر فاء كَيمإِلَى الس18غاشيه (  و(  

  .به آسمان كه چگونه بال نگه داشته شده است)  نمي كنيدآيا نگاه: (ترجمه
  ) 7الرحمن(والسماء رفَعها  -

  ).برافراشت(و خدا آسمان را باال برد : ترجمه

                                                 
 از خطبا و شعراي مشهور عرب قبل از محمد است او معتقد به خداي واحد و قس بن ساعده االيادي - 1

 محمد به او . استقبل از بعثت مردهوي .  حكيمانه استكلماتمعاد بود و اشعار و خطبه هايش پر از 
 از گفته ها و ياري بسعالقه داشته و قبل از مرگش بعضي خطبه هاي اورا مستقيما گوش داده است و 

  .)5/551االصابه ( اشعار او را حفظ كرده بود
   2/103حافظ بيهقي دالئل النبوه اثر  -٢
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تصور كنيد كره ي زمين را . باال بودن آسمان هم غلط است
نه (ما بصورت قرار دادي . باال و پائين معنا ندارد. بصورت معلق در فضا

آنچه را روي زمين است يا بسمت زمين است پائين و سمتي كه از ) واقعي
اين يك قرارداد اعتباري غير واقعي . زمين دور مي شود را باال مي ناميم

تصور كنيد اگر در هنگام ظهر آسمان باالي سر ما باشد، در هنگام . است
. غروب در سمت شرق ماست نه باال و در هنگام شب آسمان در زير ماست

پس اينهم غلط فاحش . ا در همه حال آسمان را به خطا باال مي دانيمولي م
ديگري است كه محمد مطابق تصور يك انسان ناآگاه اوليه در قرآن آورده 

  .است

   آسمانيستونهاي نگهدارنده 
حال اين سؤال پيش مي آيد كه چه عاملي سقف آسمان را باالنگه مي دارد؟ 

  :قرآن اينگونه جواب مي دهد
 اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تَزُولَا ولَئِن زالَتَا إِنْ أَمسكَهما مِنْ  إِنَّ-

  )41فاطر(أَحدٍ من بعدِهِ
دارد تا نيفتند و اگر بيفتند غير  همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى: ترجمه

  .دارد از خدا هيچ كس آنها را نگاه نمى
   )65حج (سماء أَن تَقَع علَى الْأَرضِ  ويمسِك ال-

  .و خدا آسمان را نگه مي دارد تا بر زمين نيفتد: ترجمه
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اين تصور غلط در افسانه هاي بسيار قديم بشري نيز وجود دارد 
زمين و آسمان را از هم جدا ) pangu(مثال در تائوئيسم آمده است كه پانگو 
تصور محمد، مثل  .١ان را بر افراشتكرد و بين زمين و آسمان ايستاد و آسم

هر انسان بي اطالع ديگر، اين بوده كه آسمان و زمين هر دو بايد بيفتند و 
. ساده ترين جواب يك انسان متدين اينست كه خدا آنها را نگه مي دارد

دقت كنيد در اين آيات يك غلط مهم وجود دارد و آن اينكه گوينده گمان 
در فضا معلق باشد و همه ي اشياء به سمت مي كرده كه چيزي نميتواند 

پائين مي خواهند بيفتند و طبعا زمين و آسمان هردو بايد بيفتند و خدا بايد 
بين اجسام نيروي . در صورتيكه اين تصور غلط است. آنها را نگه دارد

جاذبه و جود دارد و مثال اگر زمين از حركت باز ايستد، زمين بسرعت به 
فت و با آن برخورد مي كند در صورتيكه در تصور سمت خورشيد خواهد ر

از نظر فيزيكي انرژي ناشي از جاذبه و انرژي . ما خورشيد باالست نه پائين
مثال . جنبشي، اجرام آسماني را در مسير و موضع خاصشان سوق مي دهند

جاذبه مي خواهد زمين را بر خورشيد بكوبد و نيروي گريز از مركز ناشي از 
برآيند اين . زمين مي خواهد زمين را از خورشيد دور كندحركت دوراني 

  . دو نيرو زمين را در مسير خاصش نگه مي دارد
  :در آيه ي زير قرآن نگهداري آسمان را به ستون نسبت داده است

  ) 10لقمان ( خَلَقَ السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرَونَها -

                                                 
1 Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in Mythologies of the Ancient 
World, ed. by Samuel Noah Kramer, pp. 367–408. 
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يعني آسمانها (ببينيد خلق كرد هيچ ستونى كه آن را  آسمانها را بى: ترجمه
  ).داراي ستونهاي نامرئي نگهدارنده اي هستند كه شما نمي بينيد

محمد گمان مي كرده كه آسمانها سقفهاي سنگيني هستند كه 
كه اين تصور از دو . ستونهاي نامرئي آنها را نگه مي دارند تا بر زمين نيفتند

، ستوني ثانياخواهد و اوال، آسمان چيزي نيست كه ستون ب.جهت غلط است
الزم به ذكر است كه بعضي انديشمندان . براي نگهداري كرات وجود ندارد

بيش از هزار سال قبل ، ميالد از قبل ششم قرن (Anaximanderيوناني مثل 
متوجه شده بودند كه اجرام آسماني نيازي به ستون ندارند و ) از محمد

 محمد حتي به درك اين دانشمند ١.نيروهائي آنها را در تعادل نگه مي دارند
  . سال قبلش نيز نرسيده بوده است1200يوناني 

بعضي افراد كه مي خواهند به هر قيمتي براي قرآن معجزه تراشي 
اما نيروي . كنند، گفته اند منظور از ستونهاي نامرئي، نيروي جاذبه است

ه مي جاذبه بر خالف ستون عمل مي كند، چون ستون با نيروي جاذبه مقابل
ما به كمك . بنابراين منظور از ستون نمي تواند نيروي جاذبه باشد. كند

معجزه تراشان مي آئيم و مي گوئيم شايد منظور از ستون، نيروي گريز از 
اما بازهم غلط است چون نيروي گريز از مركز سعي دارد شيء . مركز باشد

و بازهم .آيدرا در يك خط مستقيم به پيش براند كه با ستون جور در نمي 
اگر فرض كنيم منظور از ستون، تعادل بين نيروي جاذبه و گريز از مركز 

                                                 
1 J. P. Vernart (1982) Les origins de la pensee grecque. PUF Pariw. p 128, J. P. 
Vernart (1982) The origins of the Greek thought. Cornell University Press 
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تعادل ايندو يعني نه گريز از مركز و نه : چون اوال. باشد،ا بازهم غلط است
در اصطالح فيزيك، جمع برداري ايندو نيرو بدست مي آيد . جاذبه بتنهائي

يعني باز . يش مي راندپ) مثال دوراني(كه شيء سماوي را در جهت خاصش 
نمي ماند چون عملكرد ستون در جهت ) ستون(چيز نگهدارنده ي واقعي 

ثانيا در بسياري . پائين است كه همجهت با جمع برداري دو نيرو نيست
مثال يك سنگ آسماني در مسير . موارد تعادلي بين ايندو نيرو وجود ندارد

ذبه ي كره، مي تواند حركتش هرگاه به كره اي نزديك شود تحت تأثير جا
يا دور شدن سريع كهكشانها از . تغيير جهت دهد يا با كره تصادم كند

يكديگر، غلبه ي انرژي جنبشي بر جاذبه ي بين كهكشانها را نشان مي دهد 
بهر روي با هيچ سرشي نمي توان . در حاليكه در فضاي بيكران معلقند

شت يك انسان ساده ي بي ستون نامرئي را به معجزه چسباند، بلكه اين بردا
پس . اطالع است كه گمان ميكند هر چيزي اگر نگاه داشته نشود مي افتد

اما چون نمي افتند بايد چيزي آنها را نگه . زمين و آسمان هم بايد بيفتند
و ديديم كه همه ي اين خياالت غلط . دارد، كه خداست يا ستون يا هردو

  .است
ه تراشان يادآوري كرد و من نكته ي مهم ديگري كه بايد به معجز

در مقدمه كتاب بر آن تاكيد ورزيدم اينست كه قرآن را بايد با قرآن و سنت 
نه در قرآن و نه در سنت كوچكترين اشاره اي به . فهميد نه با خيالپردازي

اگر محمد در جائي از قرآن يا سنت، نيروي جاذبه را . جاذبه وجود ندارد
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ي كرده بود مثل نيوتون، كه تازه آنهم معجزه مطرح كرده بود قطعا كار بزرگ
  .نبود چنانكه نيوتون معجزه نكرد

    بدون خلل و فرج است وآسمان يكدست
  )6ق (أَفَلَم ينظُرُوا إِلَى السماء فَوقَهم كَيف بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن فُرُوجٍ-

اند كه چگونه آن را بنا كرديم  تهمگر به آسمان باالى سرشان ننگريس: ترجمه
  .ايم و براى آن هيچ گونه شكاف يا روزنه اي نيست و زينتش داده

 گويند مؤيد سقف ي كه از شكافته شدن آسمان در قيامت مي آياتهمچنين
  :پيكپارچه بودن آسمان است مثل

  )19نباء ( وفُتِحتِ السماء فَكَانَت أَبوابا-
   شود  مي]پديد[آسمان گشوده و درهايى ) در قيامت(و : ترجمه

-اء انفَطَرَتم1انفطار (  إِذَا الس(  
  آسمان شكافته شود ) در قيامت(هنگاميكه : ترجمه

   )16الحاقه ( وانشَقَّتِ السماء فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ-
آسمان از هم بشكافد و در آن روز است كه از هم ) در قيامت(و : ترجمه

  .اشدگسسته ب
در جهان فضاهاي بيكران بين ستاره اي وجود . اينهم تصور غلطي است

اين غلط ناشي از نگاه . سقفي نيست كه يكپارچه و بدون منفذ باشد. دارد
سطحي ابتدائي است كه بنظر مي رسد در سقف بلورين آسمان، در يا پنجره 
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فالسفه اين يكپارچگي و بدون منفذ بودن در انديشه هاي . اي وجود ندارد
  . ي قديم هم مطرح شده است

كه . پس تا اينجا ديديم كه از نظر قرآن، آسمان سقفي يكپارچه و باال است
  .هر سه صفت مذكور براي آسمان غلطند

  ستارگان چراغهاي زينت بخش آسمانند
حال كه آسمان سقف يكپارچه ي بدون منفذي است، پس ستارگان 

مان را زينت دهند همانطور كه ما بايد به سقف آسمان چسبيده باشند و آس
اين دقيقا همان نظر انسانهاي باستاني است . سقف خانه را زينت مي دهيم
 كردندي م گمان انسانهاي بشر خيتار اوائل در چنانچه قبال اشاره كرديم كه

. اند دهيچسب آن ريز به ستارگان و استي كرو شفاف ءيش ك يآسمان كه
اين بود كه ) ميالد از قبل ششم قرنفيلسوف يوناني  (ثاغورثيفنظر 

چسبيده اند كه اطراف زمين ) آسمان، فلك(ستارگان به اجسام شفاف كروي 
  ١مي گردند
  :توجه كنيد

  )6صافات (  إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ  -
  .بدرستي كه ما آسمان دنيا را به زينت ستارگان زينت داديم: ترجمه

- ابِيحصا بِمنْياء الدمنَّا السيز12فصلت ( و(  

                                                 
1 A. Berry,(1899) A short history of astronomy, New York charles scribner's 
sons, p-4 
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  .وآسمان دنيا را به چراغها زينت داديم: ترجمه
- ابِيحصا بِمنْياء الدمنَّا السيز لَقَد5ملك( و(   

  .در حقيقت آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم:  ترجمه
اما آيا اينكه . ي شوندالبته كه ستارگان موجب زيبائي آسمان م

اگر كسي از شما . ستارگان چراغ يا المپ هستند حرف درستي است؟
يا اينكه مي گوئيد ! بپرسد كه ستارگان چيستند؟ آيا شما مي گوئيد چراغند؟

كه يا نور توليد مي كنند مثل . كراتي هستند شبيه زمين و ماه و خورشيد
محمد نمي دانسته كه .  زمينخورشيد يا نور را منعكس مي كنند شبيه ماه و

ستارگان كراتي شبيه زمينند و چيز ساده ي ابتدائي كه به ذهنش آمده اينست 
كه ستارگان چراغهاي زينت بخش آسمانند همانطور كه هر عربي در بيابان 

از جهت ديگري نيز چراغ بودن ستارگان . عربستان همينگونه تصور مي كرد
بسياري ور توليد مي كند در حاليكه چون چراغ چيزي است كه ن. غلط است

 ستارگان فاقد نورند ونوري توليد نمي كنند و ممكن است نور ضعيفي را از
  . كه از ستاره ي ديگري به آنان مي تابد منعكس كنند

  )تخت پادشاهي(هفت آسمان و عرش 
  :مثال. در قرآن بطور مكرر از هفت آسمان ياد شده است

-الَّذِي خَلَقَ س نَّ  اللَّهضِ مِثْلَهمِنَ الْأَراتٍ واومس ع12طالق(ب(  
خدا همان كسى است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين : ترجمه
 .  آفريد
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   هم هستنديهفت آسمان طبقات باال
   )3ملك  ( الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقًا-

 هم خلق خداست كسيكه هفت آسمان را بصورت طبقات باالي: ترجمه
  كرد

  )15نوح (   أَلَم تَرَوا كَيف خَلَقَ اللَّه سبع سماواتٍ طِباقًا -
ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را بصورت  مگر مالحظه نكرده: ترجمه

  ).15(طبقات آفريده است 
شامل (وجود آسمانها هفت گانه كه مسير حركت سيارات هفتگانه   

 است و همچنين وجود عرش و كرسي بحساب مي آمده) خورشيد و ماه
 و ١در دوره ي جاهليت قبل از محمد رايج بوده است) در قرآن آمده است(

  .محمد همان مفاهيم را از محيط بدوي گرفته و وارد قرآن كرده است
در سنت، اين هفت آسمان مطبق و عرش بوضوح توضيح داده شده 

  :توجه كنيد. است
ين السماء واألرض فقلنا اهللا ورسوله أعلم  أتدرون كم ب)الرسول ( قال... -

قال بينهما مسيرة خمس مائة سنة ومن كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 
خمس مائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمس مائة سنة وفوق السماء 
السابعة بحر بين أعاله وأسفله كما بين السماء واألرض ثم فوق ذلك ثمانية 

فهم كما بين السماء واألرض ثم فوق ذلك العرش أوعال بين ركبهم وأظال
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بين أسفله وأعاله كما بين السماء واألرض واهللا تعالى فوق ذلك ليس يخفى 
اين حديث در منابع متعدد با اندك تفاوتي . (عليه من أعمال بني آدم شيء

المستدرك علي صحيحين : در عدد سال بين آسمانها آمده است از جمله
، احاديث المختاره 1/69، سنن ابن ماجه 4/231اوود ، سنن ابي د2/316
8/375.(  

آيا مي دانيد فاصله ي  بين آسمان و ) به يارانش(پيامبر گفت :... ترجمه
گفت بين آنها مسير . زمين چقدر است؟ گفتيم خدا و رسولش آگاه ترند

) سنن ابي داوود: فوقاني(و از هر آسمان به آسمان بعدي .  سال است500
 سال 500هر آسمان هم مسير ) كثف( سال است و ضخامت 500مسير 
و بعد از آسمان هفتم دريائي است كه از كف تا سطح آن معادل فاصله .است

  بز نر كوهي قرار دارند كه 8سپس باالي آن . ي بين آسمان و زمين است
سپس . فاصله ي بين سم و زانويشان مثل فاصله ي بين آسمان و زمين است

عرش قرار دارد كه فاصله ي ) سنن ابي داوود: بر پشت آنان(در باالي آن 
و خداي تعالي . بين پايين و باالي آن معادل فاصله ي زمين تا آسمان است

  .در روي عرش قرار دارد و چيزي از اعمال بني آدم از او پنهان نيست
بر فراز ) عرش(وجود هفت آسمان و اينكه تخت پادشاهي خدا   

فته در محيط عربستان قبل از محمد هم مطرح بوده آسمان هفتم قرار گر
  : ١اميه بن ابي صلت شاعر جاهلي مي گويد است چنانچه
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هر آنچه چشم بينا مي بيند از اوست و باالتر (له ما رأت عين البصير و فوقه 
  )از آن

  )آسمان خدا در باالي هفت آسمان(سماء االله فوق سبع سمائيا 
  :ر قرآن هم آمده استقرار گرفتن عرش بر روي آب د  

 وهو الَّذِي خَلَق السماواتِ واألَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ وكَانَ عرْشُه علَى الْماء -
  )7هود (

 آفريد و عرش او روزو اوست كسى كه آسمانها و زمين را در شش : ترجمه
  .استبر آب 

  :در قرآن آمده استتوسط هشت موجود همچنين حمل عرش خدا 
-هِمبدِ رمونَ بِححبسي لَهونْ حمو رْشمِلُونَ الْعح7غافر ..( الَّذِينَ ي (  

كنند و آنها كه پيرامون آنند به  را حمل مى] خدا[كسانى كه عرش : ترجمه
  )7(گويند  سپاس پروردگارشان تسبيح مى

الحاقه ﴿وقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ  والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرْش ربك فَ -
17﴾  

اند و عرش پروردگارت را آن روز ]آسمان[و فرشتگان در اطراف : ترجمه
  )17(دارند  بر سر خود بر مى ] موجود[هشت 

  :قرار گرفتن خدا بر روي عرش در خود قرآن هم آمده است
ا بمو ضالْأَراتِ واومالَّذِي خَلَقَ الس لَى اللَّهى عتَواس امٍ ثُما فِي سِتَّةِ أَيمنَهي

  )4سجده (الْعرْشِ  
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خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است : ترجمه
  )4(در شش روز آفريد آنگاه بر عرش قرار گرفت 

در باالي زمين هفت آسمان ) قرآن و سنت(بنابراين از نظر محمد    
 يك دريا و سپس هشت بز و سپس عرش و روي عرش قرار دارند و سپس

محمد بجاي آسمان هشتم، كه در سيستم بطلميوسي فلك ثوابت . خداست
واضح است كه هفت . است، دريا و هشت بز و عرش را قرار داده است

آسمان مطابق با نظريه ي بطلميوسي رايج در زمان محمد سازگار است، اما 
عالوه بر نظريه ي . بطلميوس نيستدريا و بزها و عرش در نظريه ي 

بطلميوس كه تا حدودي بر مشاهدات بنيان نهاده شده بود، افسانه هاي 
آميخته با مذهب نيز در قبل از محمد در مورد هفت آسمان وجود داشته 

و هفت جهان زيرين ) آسمان(مثال در دين هندو هفت جهان باال . است
 هفت آسمان پذيرفته شده همچنين در مصر باستان، وجود. ١وجود دارد

 بنظر مي رسد محمد چيزهائي را از محيط گرفته و چيزهائي هم ٢بود
اوال . و مي دانيم كه همه ي اينها غلط است. خودش به آن افزوده است

ببينيم : ثانيا. چنانچه قبال گفتيم اصال آسماني وجود ندارد كه هفت عدد باشد
  :مقدار مي شودفاصله هائي كه محمد ارائه كرده حمعا چه 

   سال ضخامت آسمانها3500= 500×7
   سال فاصله ي آسمانها3500= 500×7

                                                 
1 Sushil Mittal, G. R. Thursby, The Hindu world , 2004, Routledge New York 
2 Scott Leonard,  Myths and Relgion.  p-330 
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   سال عمق دريا500
 برابر فاصله ي سه تا زانو 4ارتفاع هر بز ( سال ارتفاع بزها 1500= 500×4

  )در نظر گرفته شده است
   سال ضخامت عرش500

  . سال مي شود9500مجموع 
ايج بوده و هست كه فاصله ها را بر در بين مردم و مخصوصا در گذشته ر

مثال مي گوئيم فاصله ي انگلستان تا . حسب زمان نه مسافت بيان كنند
بدين معني كه اگر با هواپيما اين مسير طي .  ساعت است7-6آمريكا مثال 

در زمان گذشته فاصله ها را بر حسب . شود اين مدت طول مي كشد
در احاديث . ود بيان مي كردندمسافتي كه اسب يا قاطر و يا شتر مي پيم

با توجه به اينكه چهارپاي اصلي . فوق همين روش بكار برده شده است
مسافرتي در عربستان زمان محمد، شتر بود، اين مسافت را مطابق زمان 

  :محمد، بر اساس مسافتي كه شتر مي پيمايد محاسبه مي كنيم
 ساعت 8766 كيلومتر در ساعت است و هر سال 60حداكثر سرعت شتر 

  :پس. است
  .  كيلومتر در سال مي شود525960= 60×8766

   كيلومتر4996620000= 9500 × 525960
با توجه .  كيلومتر مي شود4996620000يعني از سطح زمين تا روي عرش 

  : كيلومتر در ثانيه است300000به اينكه سرعت نور 
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ت نوري  ساع6/4 ثانيه ي نوري كه معادل 16655= 300000/4996620000
  مي شود 

 ساعت نوري دانسته 6/4را ) غير از خدا(يعني محمد عرض جهان آفرينش 
 سال نوري، ستارگان و كهكشانها را رصد ميلياردهاولي بشر امروز تا . است

كرده است و اثري از آسمانهاي هفتگانه و اثري از دريا و بزها و عرش 
 نيست، كه ريشه در بنابراين گفته ي محمد غلط واضحي بيش. نيافته است

  . اساطير و انديشه هاي يوناني دارد

  خورشيد و ماه در فلك خودشان حركت مي كنند
- سخَّرَ الشَّمسلِ وفِي اللَّي ارالنَّه ولِجيارِ ولَ فِي النَّهاللَّي ولِجي تَرَ أَنَّ اللَّه أَلَم 

  )29لقمان ( وأَنَّ اللَّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ والْقَمرَ كُلٌّ يجرِي إِلَى أَجلٍ مسمى
آورد و روز را در شب  اى كه خدا شب را در روز درمى آيا نديده: ترجمه
آورد و آفتاب و ماه را تسخير كرده است هر يك تا زمان معيني در  درمى

  . كنيد آگاه است حركتند و خدا به آنچه مى
(  والنَّهار والشَّمس والْقَمرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ  وهو الَّذِي خَلَقَ اللَّيلَ-

  )33انبياء
و اوست آن كسى كه شب و روز و خورشيد و ماه را پديد آورده : ترجمه

  )33(است هر كدام از اين دو در فلكي شناورند 
-لُ سلَا اللَّيرَ والْقَم رِكا أَن تُدغِي لَهنبي سكُلٌّ فِي فَلَكٍ  لَا الشَّمارِ وابِقُ النَّه

  )40يس (يسبحونَ 
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نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پيشى جويد و : ترجمه
  ) 40(هر كدام در فلكي شناورند 

. پس هركدام از ماه و خورشيد در فلك مخصوص به خود حركت مي كنند
ي وجود ندارد و طبري مي گويد كه در مورد معني فلك، در سنت چيز

تفسير (فلك در عرب بمعني هر شيء دائر يعني گرد يا دايره وار را گويند 
  ).17/23طبري 

 آيه اي كه حركت خورشيد و ماه آمده، شب 7 آيه از 6 با توجه به اينكه در 
و روز نيز ذكر شده،  پس منظور از حركت خورشيد و ماه حركاتي است كه 

نابراين منظور از اين آيات اينست كه ماه ب. به شب و روز مربوط مي شوند
و خورشيد، هر يك در مسيري منحني حركت مي كنند و طبعا حركت 

اين نظر . خورشيد منجر به پيدايش روز مي شود كه غلطي واضح است
  .محمد نيز با سيستم بطلميوسي سازگار است

حركت خورشيد براي ايجاد روز و شب در آيات و احاديث ديگر ي نيز 
  :دقت كنيد. ه استآمد

خورشيد است كه حركت مي كند و روز وشب را بوجود مي آورد نه 
   زمين

  :در حكايت ذوالقرنين در قرآن آمده است
إِنَّا مكَّنَّا لَه )    83(  ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرْنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم منْه ذِكْرًا -

حتَّى إِذَا بلَغَ ) 85(فَأَتْبع سببا  )84(ن كُلِّ شَيٍء سببا فِي الْأَرضِ وآتَينَاه مِ
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 86... (مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرُب فِي عينٍ حمِئَةٍ ووجد عِندها قَوما 
ع علَى حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلِع الشَّمسِ وجدها تَطْلُ) 89(ثُم أَتْبع سببا )... كهف

  ) كهف90(قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم من دونِها سِتْرًا 
پرسند بگو به زودى چيزى از او براى  و از تو در باره ذوالقرنين مى: ترجمه

ما در زمين به او امكاناتى داديم و از هر چيزى ) 83(شما خواهم خواند 
ا آنگاه كه به محل ت)  85(تا سببي را پيروي كرد ) 84(اسبابي بدو بخشيديم 
كه خورشيد در ) مشاهده كرد(يافت ) ذوالقرنين. (غروب خورشيد رسيد

سپس )... 86...(اى را يافت  كند و نزديك آن طايفه اى تيره غروب مى چشمه
تا آنگاه كه به محل طلوع خورشيد رسيد ) 89(سببي را پيروي كرد 

براى ايشان در كرد كه  يافت كه بر قومى طلوع مى] چنين[را ] خورشيد[
  ) 90(برابر آن پوششى قرار نداده بوديم 

  :در حديث هم اين مطلب بوضوح ذكر شده است
على الجمل فرأى الشمس حين غابت    وعن أبي ذر كنت رديف رسول اهللا-

فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب هذه فقلت اهللا ورسوله أعلم قال فإنها تغرب 
  ).2/694تفسير كشاف (في عين حامية 

سوار ) بر چهارپائي(از ابوذر نقل شده كه گفت من در رديف پيامبر: ترجمه
پيامبر گفت اي ابوذر آيا مي داني . بودم در حيني كه خورشيد غروب كرد
. پس گفتم خدا و رسولش آگاهترند. كه خورشيد در كجا غروب مي كند

  .پيامبر گفت خورشيد در يك چشمه ي تيره غروب مي كند
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د از يك نقطه ي زمين و غروب آن در چشمه ي تيره طلوع خورشي  
اگر . يك تصور خام ابتدائي است كه هر انسان ناآگاه، آنرا با چشم مي بيند

در يك بيابان مسطح باشيد مشاهده مي كنيد كه خورشيد در صبحگاه از 
نقطه اي بسيار دور، از زمين خارج مي شود و در طول روز پهنه ي آسمان 

در هنگام غروب مخصوصا در بيابانهاي شني .  مي كندرا بطور قوسي طي
عربستان، سرابي تيره مشاهده مي شود كه خورشيد بتدريج در آن فرو مي 

اين چيزي است كه محمد و هر عرب ديگري از طلوع و غروب . رود
خورشيد مي ديدند و محمد همين توهم غلط ناآگاهانه را وارد قرآن كرده و 

  . به خدا نسبت داده است
  :د شاملن غلط فاحش وجود دارشش  فوقدر آياتبهر صورت 

خورشيد يك محل طلوع و يك محل غروب دارد كه هردو غلط : اوالوثانيا
  .اند

است كه حركت مي كند واز مشرق زمين سربرمي آورد و در  خورشيد :سوم
بوجود مي آورد كه شب و روز را مغرب زمين در چشمه اي فرو مي رود و 

  .غلط است
  .غروب خورشيد در چشمه ي تيره غلط است: مچهار
زمه ي ورود خورشيد در چشمه اي تيره، برخورد خورشيد با زمين ال: پنجم

  .است كه اينهم غلطي واضح است
 غروب در همه ياالزمه ي اينگونه طلوع و غروب اينست كه طلوع : ششم

 ي چون خورشيد در يكزمان وارد چشمه. جاي زمين در يكزمان اتفاق بيفتد
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و براي هركس در هر كجاي زمين در هنگام غروب، خورشيد . تيره مي شود
وارد چشمه ي تيره مي شود نه اينكه در پس قسمتهاي ديگر زمين پنهان 

 .مسطح بودن كامل زمين است نه كرويوالزمه ي اين همزماني، . شده باشد
 چون در زمين كروي، محال است كه در همه جا طلوع يا غروب در يكزمان

 يپس اين آيات هم، غلط مسطح بودن زمين،كه در آيات ديگر. اتفاق بيفتد
  .آمده اند، را تاييد مي كند

آيه ي ديگري كه بوضوح حركت خورشيد در روز را تأييد مي كند آيه ي 
  :زير است

-عج اكِنًا ثُمس لَهعشَاء لَج لَوالظِّلَّ و دم فكَي كبتَرَ إِلَى ر أَلَم  سلْنَا الشَّم
  ).45فرقان (علَيهِ دلِيلًا 

اى كه پروردگارت چگونه سايه را گسترده است و اگر  آيا نديده: ترجمه
داد آنگاه خورشيد را بر آن دليل گردانيديم  خواست آن را ساكن قرار مى مى

)45 (  
 رساند كه دليل حركت سايه، حركت خورشيد است كه تأييد ي اين آيه م

  . نه زمين خورشيد استمجدد حركت
الزم به ذكر است كه بعضي معجزه تراشان گفته اند كه منظور از   

حركت خورشيد در آيات مختلف، حركت آن و كل منظومه ي شمسي در 
اما اين معجزه تراشي باطل  . و اين معجزه ي بزرگي استكهكشان است

  :است زيرا
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و . كهكشان نيستركت در حدر قرآن و سنت كوچكترين اشاره اي به : اول
. اصال در قرآن و سنت مفهوم كهكشان نيز نيست چه رسد به حركت در آن

قرآن صرفا بايد بر . و نمي توان با خيالبافي چيزي را به قرآن نسبت داد
  .اساس خود قرآن و سنت فهم شود

 حركت  بحثدر بيشتر آياتي كه صحبت از حركت خورشيد شده،: دوم
 و شب، كه مؤيد قطعي بر اينست كه خورشيد همراهست با بحث روز

  :مثال. هدف محمد حركت روزانه ي خورشيد بوده است
لَا الشَّمس ينبغِي لَها أَن تُدرِك الْقَمرَ ولَا اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ  -

 ﴾40يس﴿يسبحونَ 

ز پيشى جويد و نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر رو: ترجمه
 ) 40( شناورند فلكيهر كدام در 

 يولِج اللَّيلَ فِي النَّهارِ ويولِج النَّهار فِي اللَّيلِ وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ كُلٌّ -  
 )13فاطر (يجرِي لِأَجلٍ مسمى

 و خورشيدآورد و  آورد و روز را به شب درمى شب را به روز درمى: ترجمه
 ) 13 (.در حركتندهر يك تا هنگامى معين ] كه[اه را تسخير كرده است م

خَلَقَ السماواتِ والْأَرض بِالْحقِّ يكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى  -
هو الْعزِيزُ الْغَفَّار اللَّيلِ وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى أَلَا 

 ﴾5زمر ﴿
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پيچد و روز را  آسمانها و زمين را به حق آفريد شب را به روز درمى: ترجمه
 و ماه را تسخير كرد هر كدام تا مدتى معين خورشيدپيچد و  به شب درمى

 ) 5( آمرزنده است عزيزروانند آگاه باش كه او همان 

به صراحت مؤيد حركت  )و احاديث آن(فوق آيات ذوالقرنين : سوم
  .خورشيد براي ايجاد شب وروز است

كه در عنوان بعدي بحث ) و احاديث مربوط به آن( يس 38آيه ي : چهارم
 گفته كه خورشيد شبها در محلي مستقر مي شود كه اينهم تاييد صريح شده

  .حركت خورشيد و پيدايش شب و روز از آن است

  مي رود) رش براي سجدهزير ع(خورشيد در شبها به محل استقرار 
والشَّمس تَجرِي ) 37يس( وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّهار فَإِذَا هم مظْلِمونَ -

  )38يس (لِمستَقَرٍّ لَّها ذَلِك تَقْدِيرُ الْعزِيزِ الْعلِيمِ 
كنيم و  مىبراى آنها شب است كه روز را از آن بر] ديگر[اى  و نشانه: ترجمه

و خورشيد به محل استقرار خود ) 37(روند  بناگاه آنان در تاريكى فرو مى
  ) 38(روان است تقدير آن عزيز دانا اين است 

چون در قرآن . بر حسب آيه ي فوق خورشيد در شب به قرارگاهي مي رود
 براي فهم معني اين آيه توضيحي براي محل استقرار خورشيد وجود ندارد

در حديثي آمده است كه خورشيد شبها به زير .  عه مي كنيمبه سنت مراج
  : عرش براي سجده ي خداوند مي رود
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 حدثنا أبو نعيم حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر -
في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا  رضي اهللا عنه قال كنت مع النبي

ه أعلم قال فإنها تذهب حتى ذر أتدري أين تغرب الشمس قلت اهللا ورسول
تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك 

  ).1806/ 4 ي بخار صحيح( تقدير العزيز العليم
از ابوذر نقل شده است كه در هنگام غروب خورشيد با پيامبر در : ترجمه

. دپيامبر گفت اي اباذر آيا مي داني خورشيد كجا غروب مي كن. مسجد بودم
پيامبر گفت خورشيد ميرود و در زير . گفتم خدا و رسولش بهتر مي دانند

قول خداوند كه خورشيد به ) معني(عرش خدا را سجده مي كند و اينست 
  .محل استقرار مي رود

 همين حديث با اضافه ي اندكي آمده بدين نحو 6/2700در صحيح بخاري 
 گيرد و خدا ميگويد از خدا اجازه مي) قبل از طلوع مجدد(كه خورشيد 

اين حديث در منابع متعدد معتبر ديگر نيز نقل . برگرد به همانجائي كه آمدي
، سنن نسائي 14/20، صحيح ابن حيان 1/139صحيح مسلم : شده از جمله

  ). و منابع متعدد ديگر23/5، تفسير طبري 6/409
بنابراين، آيه و حديث فوق نيز بصراحت مي رسانند كه خورشيد   
مي كند و شب و روز را بوجود مي آورد و خورشيد در شبها به حركت 

مي رود كه هردو مطلب بوضوح ) توقف و آرامش(محل قرار گرفتن 
زمين است كه بدور خود مي گردد و شب و روز حاصل مي شود و .غلطند

  .بنابراين خورشيد طلوع و غروب نمي كند كه به محل آرامش برود
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اي ديگري هم هست به اينصورت عالوه برآن، در حديث فوق خط  
كه خورشيد بايد شبها مسير هفت آسمان را تا عرش طي كند و صبحها 

يعني خورشيد شبها از زمين دور شود تا به عرش برسد و بالعكس . برگردد
  .كه توهم نامعقولي بيش نيست

  زمين مسطح است
  .آيات زير به مسطح بودن زمين به صراحت اشاره دارند

- ضالْأَرا  واهحد ذَلِك دع30النازعات (ب(  
  . زمين را بعد از آسمان پهن كرد)خدا (و: ترجمه

  :١يد گوي مي بن عمرو شاعر جاهليدز
   الجبااليها علي و ارسيدبأ     فلما استوت شدهادحاها
 ي قويش را پهن كرد و چون درست شد آنرا با دست خوين زم:ترجمه
  .يددان و كوهها را بر آن استوار گريدگردان

كه نشان مي دهد كه مفهوم مسطح بودن زمين در محيط عربستان قبل از 
بعالوه احتمال قرض گرفتن محمد از شعر فوق نيز . محمد شايع بوده است

  . وجود دارد
- تطِحس فضِ كَيإِلَى الْأَر20غاشيه( و (  

   .تبه زمين كه چگونه مسطح شده اس) آيا نگاه و تفكر نمي كنيد(و : ترجمه

                                                 
  يد البن هشام باب شعر زيه نبويرهس - 1
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از جمله تفاسيري كه مسطح بودن زمين را از اين آيه فهميده اند 
عده اي از مفسران با توجه به اينكه مي . است)  1/805 (تفسير جاللين

دانسته اند كه حتي در سيستم بطلميوسي زمين كروي است با زيركي از كنار 
 دانسته اين آيه گذشته اند و آنرا بمعني بسط يا مسطح بودن قطعاتي از زمين

در صورتيكه آيه از زمين بطور كلي صحبت كرده و نه قطعه اي از . اند
در سنت چيزي در مورد .  زمين، يعني زمين مسطح است نه بخشي از آن

  .اين آيه وجود ندارد
. در داستان ذوالقرنين نيز مسطح بودن زمين بطور قطعي مطرح شده است

  :ستچنانچه قبال مطرح كرديم در اين آيات آمده ا
حتَّى إِذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرُب فِي عينٍ حمِئَةٍ ) 85(فَأَتْبع سببا 

حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلِع ) 89(ثُم أَتْبع سببا )...  كهف86... (ووجد عِندها قَوما 
نَج مٍ لَّملَى قَوع ا تَطْلُعهدجسِ وا سِتْرًا الشَّمونِهن دم مل لَّهكهف90(ع (  

به محل تا آنگاه كه )  85(سببي را پيروي كرد ) ذوالقرنين(پس : ترجمه
كه خورشيد در ) مشاهده كرد(يافت ) ذوالقرنين. (غروب خورشيد رسيد

سپس )... 86...(اى را يافت  كند و نزديك آن طايفه اى تيره غروب مى چشمه
 به محل طلوع خورشيد رسيدتا آنگاه كه ) 89(سببي را پيروي كرد 

كرد كه براى ايشان در  يافت كه بر قومى طلوع مى] چنين[را ] خورشيد[
  ) 90(برابر آن پوششى قرار نداده بوديم 

مشاهده مي كنيد كه قرآن بصراحت مطرح كرده كه ذوالقرنين در    
 سفرش يكبار به محل طلوع و در سفر ديگرش به محل غروب خورشيد
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اين غلطي آشكار است در كره ي زمين هيچ محلي براي . رسيده است
يك محل طلوع ويك محل غروب فقط : ثانيا. غروب و طلوع وجود ندارد

چنانچه قبال گفتيم چون . با زمين مسطح جور در مي آيد نه با زمين كروي
الزمه ي غروب خورشيد در چشمه ي تيره، همزماني غروب در سراسر 

  .نهم فقط با مسطح بودن زمين جور در مي آيدزمين است و اي
 دقيقا همان نظري است كه بشر اوليه داشته است مسطح بودن زمين

در اينجا اشاره ي كوتاهي به . و در يونان بسيار قديم هم مطرح بوده است
  .تاريخچه ي آن مي كنيم

 ك ينيزم كه بود نيا بر تصور  نيالنهر نيب تمدن و ١باستان مصر در -
 از ارييبس. است شناور آب از كرانييب انوسياقي رو و است مسطح سكيد

 Democritus٢ و  Leucippus شامل سقراط از قبل ي فالسفه
 ششم قرن (تالس نيهمچن. دانستندي م مسطح را نيزم Anaximander٣و

 است گرفته منشاء آب از و است مسطح نيزم گفتي م)  مسيحميالد از قبل

                                                 
1 H. and H. A. Frankfort, J. A. Wilson, and T. Jacobsen, Before Philosophy 
(Baltimore: Penguin, 1949) 54.  
2 De Fontaine, Didier (2002). "Flat worlds: Today and in antiquity". Memorie 
della Società Astronomica Italiana, special issue 1 (3): 257–62 
3 Anaximander; Fairbanks (editor and translator), Arthur. "Fragments and 
Commentary". The Hanover Historical Texts Project. (Plut., Strom. 2 ; Dox. 
579). 



 90

 نيزم و. است آب كردي م گمان كه گرفته نشاءم زييچ از جهان گفتي م
  .١است شناور آب از كرانييب انوسياقي رو
 سقف با دانسته مسطح را نيزم (Hebrew bible) يعبر مقدس كتاب-

   ٣و ٢ است گرفته قرار آب شيرو و ريز در كه آني باال دري جامد
 بر نيزم ي منحني هيسا اساس بر) ميالد از قبل ششم قرن (ثاغورثيف  -
 قرن (ارسطو). 3 (دانستي كرو را نيزمي، گرفتگ ماه هنگام در ماهي رو

و .٤كرد دييتا مشاهدات اساس بر را نيزم بودني كرو) ميالد از قبل چهارم
ي كرو، متعدد دالئل و شواهد اساس بر الديم از پس دوم قرن در وسيبطلم
  .٥كرد اثبات را نيزم بودن

 سال 1200مسطح بودن زمين از چنانچه  مالحظه كرديد نظريه ي    
قبل از محمد برافتاد و كروي بودن زمين جاي آنرا گرفت ولي محمد هنوز 

  .همان نظر غلط را داشته است) به تبعيت از محيط عربستان(هم 
ممكن است گفته شود كه يك مغرب و يك مشرق داشتن زمين با 

. يدزمين كروي كه در يك سمتش خورشيد حركت كند هم جور در مي آ

                                                 
1 De Fontaine, Didier (2002). "Flat worlds: Today and in antiquity". Memorie 
della Società Astronomica Italiana, special issue 1 (3): 257–62.  
2 Seeley The Geographical Meaning of "Earth" and "Seas" in Genesis 1:10, 
Westminster Theological Journal 59 (1997), p.246 
3 Paul H. Seely, The Firmament and the Water Above, Westminster 
Theological Journal 53 (1991)  
4 Lloyd, G.E.R. (1968). Aristotle: The Growth and Structure of His Thought. 
Cambridge Univ. Press. pp. 162–164.  
5 Ptolemy. Almagest. pp. I.4. as quoted in Grant, Edward (1974). A Source 
Book in Medieval Science. Harvard University Press. pp. 63–4. 
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مالحظه كرديد كه . اما اين نظر با آيات و احاديث فوق جور درنمي آيد
 در هنگام غروب خورشيد به ابوذر گفت كه حديثمحمد در قرآن و در 

الزمه ي اين حرف اينست . خورشيد در چشمه ي تيره اي غروب مي كند
كه غروب خورشيد در سراسر زمين همزمان باشد و اين غروب واحد در 

اگر زمين . شاهده شود و اين فقط با زمين مسطح جور در مي آيدهمه جا م
كروي باشد هر منطقه ي جغرافيائي براي خودش يك زمان غروب خواهد 
داشت و گرچه افراد يك منطقه مشاهده مي كنند كه خورشيد غروب كرد 
ولي خورشيد در سمت غرب آن منطقه ي جغرافيائي هنوز غروب نكرده و 

كه مخالف جمله ي قرآن مي شود كه . تيره نشده استهنوز وارد چشمه ي 
خورشيد در غروب وارد چشمه ي تيره مي شود چون براي اينكه اين جمله 
ي قرآن درست باشد بايد در همه جا وقتي خورشيد غروب كرد وارد 
چشمه ي تيره شود، وگرنه اين جمله ي قرآن در بعضي نقاط صادق و در 

ثانيا اگر زمين كروي باشد يك مغرب و يك .  بعضي نقاط كاذب خواهد بود
مشرق وجود نخواهد داشت و مشرقها و مغربهاي فرضي متعدد خواهيم 

  .داشت كه اينهم با آيات فوق جور در نمي آيد
غلط واضح ديگري كه از اين آيات بدست مي آيد اينست كه يك 

يعني . اصال روز وجود نداشته باشد) چه كروي و چه مسطح(طرف زمين 
  .رشيد مشاهده نشود كه غلط استخو

آيه ي ديگري كه هم مؤيد مسطح بودن زمين وهم مؤيد طرح كلي   
  :محمد از هستي است اينست
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 )28(رفَع سمكَها فَسواها )  27(أَأَنتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها :  النازعات-
   ).29(وأَغْطَش لَيلَها وأَخْرَج ضُحاها

آيا شما انسانها از نظر خلقت مشكلتريد و يا آسماني كه خدا بناكرد :ترجمه
شب (شبش ) خدا(  و28 سقف آسمان را باال برد و آنرا درست كرد27

  ) 29(را تيره و روزش را آشكار گردانيد )آسمان
باال بردن سقف آسمان را قبال توضيح . هر سه آيه ي فوق غلطند  

اما شب آسمان . در جاي خود توضيح مي دهيم را نيز 27داديم و آيه ي 
تاريك است يعني چه؟ توجه كنيد در هنگام شب تنها در يك سمت زمين 

بقيه ي نقاط . كه پشت به خورشيد است يك مخروط بدون نور وجود دارد
جهان مثال جائي كه ماه يا خورشيد يا سيارات ديگر منظومه ي شمسي 

ين شب فقط در يك سمت كره ي بنابر ا. وجود دارند شب معني ندارد
 كه يبه تعبير ديگر شب فقط در رابطه با سيارات. زمين است نه در آسمان

اين آيه مؤيد نظر .  آسماني دارد نه در پهنه ي بگردند معنيدور خورشيد
محمد است كه زمين مسطح است و بر فراز آن هفت آسمان وجود دارند و 

. ره، كل آسمان بايد تاريك شودطبعا با فرو رفتن خورشيد در چشمه ي تي
  .بنابراين هم آيه غلط است و هم مؤيد غلط بزرگ ديگري است

 مورد مشرق و مغرب واحد، دو مورد مشرقين و مغربين 6در قرآن 
) مشرقها و مغربها( مورد مشارق و مغارب 3و ) دو مشرق و دو مغرب(

ني واضح است كه زمين، مشرق و مغرب عي.  كه همه غلطندآمده است
و اگر منظور محمد مشرق و مغرب . واقعي ندارد نه يكي نه دوتا و نه چندتا
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از مجموعه ي اين آيات، . واقعي باشد همه ي آيات فوق غلطند ومتناقض
فقط آيات ذوالقرنين در مورد يك مشرق و يك مغرب واقعي صراحت 

شن دارند و مفهوم مشرقها و مغربها و مشرقين و مغربين در بقيه ي آيات رو
البته . نيست و حديثي هم از شخص محمد در اين مورد وجود ندارد

مفسرين و بعضي از صحابه مثل ابن عباس نظرات متفاوتي داده اند مثال 
مشارق را به محلهاي متفاوت طلوع خورشيد در روزهاي مختلف سال و 
مشرقين را به مشرق تابستان و مشرق زمستان و يا مشرق خورشيد و ماه 

كه بين خود اين تفاسير اختالف وجود دارد و چون دليلي . ده اندتفسير كر
بهمين دليل . براي آنان نيست قابل اعتماد نيستند) از شخص محمد(از سنت 

به همان آيات ذوالقرنين كه به مغرب و مشرق واقعي تصريح دارند اكتفا 
  .كرديم

  هفت زمين 
 به مورد در قرآن همه جا از يك زمين نام برده شده ولي در يك

  : هفت زمين اشاره شده
 اللَّه الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ ومِنَ الْأَرضِ مِثْلَهنَّ يتَنَزَّلُ الْأَمرُ -

  )12طالق(بينهن

خدا همان كسى است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين : ترجمه
  )12(در ميان آنها فرود مي آيد] خدا[آفريد فرمان 
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روشن نيست به سراغ در قرآن اينكه مفهوم هقت زمين باتوجه به 
محمد در حديثي طوالني هفت آسمان را و مسافت بين آنان . سنت ميرويم

  :را همانگونه كه قبال نقل كرديم بيان ميكند و سپس از يارانش مي پرسد
 ثم قال أتدرون ما هذا تحتكم قلنا اهللا ورسوله أعلم قال أرض أتدرون ما -

اهللا ورسوله أعلم قال أرض أخرى أتدرون كم بينها وبينها قلنا اهللا تحتها قلنا 
ورسوله أعلم قال مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع أرضين ثم قال وأيم 

مسند احمد بن (اهللا لو دليتم أحدكم بحبل إلى األرض السفلى السابعة لهبط 
، تفسير الدر 28/154، تفسير طبري 5/404، سنن ترمذي 2/370حنبل 

  )1/109منثور ال
گفتند خدا و . گفت آيا مي دانيد در زير شما چيست) پيامبر(سپس :  ترجمه

گفت زمين، آيا مي دانيد چه چيزي در زير ) پيامبر. (رسولش بهتر مي دانند
گفت زمين ديگري، آيا ) پيامبر. (آنست گفتند خدا و رسولش بهتر مي دانند
تندخدا و رسولش بهتر مي گف. مي دانيد بين اين زمينها چه فاصله ايست

بهمين نحو تا هفت زمين را .  سال است500گفت مسيرش ) پيامبر. (دانند
شمرد و گفت به خدا قسم اگر يكي از شما با طنابي به زمين هفتم برويد 

  ).سقوط مي كنيد(مي افتيد 
با توجه به آيه و حديث فوق هفت زمين مطبق و جود دارد كه   

در پشت زمين هفتم برود سقوط مي كند كه غلطي واضح است و اگر كسي 
. اصوال تصور باال و پائين انسان ابتدائي و محمد غلط است.اينهم غلط است

انسان ابتدائي گمان مي كند كه هرچه به سمت پائين برود مي افتد بهمين 
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دليل محمد گمان كرده كه اگر كسي زمينهاي هفتگانه را سوراخ كند و به 
 طرف دراگر اين مطلب درست باشد افرادي كه . دطرف ديگر برود مي افت

  !ديگر كره ي زمين هستند بايد بيفتند يعني در فضاي بيكران رها شوند
افسانه هاي آميخته با مذهب در مورد هفت   نيزقبل از زمان محمد  

) آسمان(مثال در دين هندو هفت جهان باال . دنياي زيرين وجود داشته است
همچنين در يونان . ١ وجود دارد(Underworlds))و هفت دنياي زيرين

 و همين افسانه ها توسط .٢باستان وجود دنياي زيرين مطرح بوده است
  .محمد به قرآن آورده شده است

  جهان در قرآنكلي شكل 
با توجه به كليه ي آيات و احاديث فوق، جهان مورد نظر محمد   

اين زمينها است و در باالي ) طبقه طبقه(شامل هفت زمين مسطح مطبق
هفت آسمان نيم كره اي مطبق وجود دارد و در باالي آن يك دريا و در 

 روي بر را حمل مي كنند و )تخت سلطنت (باالي آن هفت بز كه عرش
ر مي دهد و و خدا از روي عرش از باال به پائين دست. قرار دارد خدا،عرش

  : آمده استاتو جهان را اداره مي كند چنانچه در اين آي
لَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى  ال-

يدبرُ  ﴾4سجده ﴿الْعرْشِ ما لَكُم من دونِهِ مِن ولِي ولَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ 

                                                 
1 Sushil Mittal, G. R. Thursby, The Hindu world, 2004, Routledge New York 
2 Hesiod. Theogony, 116; 123-132 
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ي ضِ ثُماء إِلَى الْأَرمرَ مِنَ السا الْأَممنَةٍ مس أَلْف هارمٍ كَانَ مِقْدوهِ فِي يإِلَي رُجع
  ﴾5سجده ﴿تَعدونَ 
خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است : ترجمه

 براى شما غير از او سرپرست قرار گرفت آفريد آنگاه بر عرش روزدر شش 
را از آسمان ] جهان[كار  )4(يد گير و شفاعتگرى نيست آيا باز هم پند نمى

  روزى كه مقدارش آن چنان كه شماكند آنگاه در  زمين اداره مىبسوي
  )5(رود  شماريد هزار سال است به سوى او باال مى برمى

-  ورتَم فَإِذَا هِي ضاألَر بِكُم خْسِفاء أَن يمن فِي الس16ملك ﴿ أَأَمِنتُم م﴾  أَم
 ملك﴿ي السماء أَن يرْسِلَ علَيكُم حاصِبا فَستَعلَمونَ كَيف نَذِيرِ أَمِنتُم من فِ

17﴾  
ايد كه شما را در   كه در آسمان است ايمن شده)خدا (آيا از آن كس: ترجمه

 كه )خدا (يا از آن كس )16(به تپيدن افتد ] زمين[زمين فرو برد پس بناگاه 
شما تندبادى از سنگريزه فرو ] سر[ايد كه بر  در آسمان است ايمن شده

  ) 17(فرستد پس به زودى خواهيد دانست كه بيم دادن من چگونه است 
. ندستهمي دانيم كه همه اينها افسانه و مخالف دانش ما از جهان       

اينها مخلوطي از نظريات بطلميوس و افسانه هاي رايج در زمان محمد 
ي داند ولي تصور اين مطلب مثال گرچه بطلميوس زمين را كروي م. است

براي اعراب بدوي عربستان بسيار سخت بوده و ظاهرا آنان هنوز زمين را 
چنانچه ما نيز اگر در محيطي بدوي زندگي كنيم و از . مسطح مي دانسته اند

 مسطح شكل زمين برايمان شكلدانش امروز بي بهره باشيم ساده ترين 
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م كه ستارگان مثل چراغهاي يدان شفافي مي نيمكره ياست و آسمان را نيز 
دقيقا اين تصور خام ابتدائي است كه در يونان . نوراني به آن چسبيده اند

نيز وجود داشته است، و همين تصور ) چنانچه قبال گفتيم(بسيار قديم 
نهايتا، آيا اينهمه غلط مي تواند از خدا . ابتدائي است كه در قرآن آمده است

  باشد؟

  ز يا هشت روز؟ خلقت جهان در شش رو
در قرآن در هفت آيه خلقت جهان در شش روز : خلقت در شش روز
 :مطرح شده است، مثال

اللَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى 
  )4سجده (الْعرْشِ  
و آنچه را كه ميان آن دو است خدا كسى است كه آسمانها و زمين : ترجمه

  ) 4( قرار گرفت )عرش(تخت سلطنت بر ) خدا(در شش روز آفريد آنگاه 
 خلقت جهان را در 12-9در تضاد با آيات فوق در سوره ي فصلت آيات 

  .هشت روز مطرح كرده است
ض فِي قُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَر: 12- 9فصلت  :  روز8خلقت در -

وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها )9(يومينِ وتَجعلُونَ لَه أَندادا ذَلِك رب الْعالَمِينَ 
ثُم استَوى ) 10(وبارك فِيها وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَربعةِ أَيامٍ سواء لِّلسائِلِينَ 

د هِياء ومنَا إِلَى السا قَالَتَا أَتَيكَرْه ا أَوعا طَوضِ اِئْتِيلِلْأَرا وخَانٌ فَقَالَ لَه
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فَقَضَاهنَّ سبع سماواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِي كُلِّ سماء أَمرَها ) 11(طَائِعِينَ
  )12(لْعزِيزِ الْعلِيمِوزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وحِفْظًا ذَلِك تَقْدِيرُ ا

 دو روزبگو آيا اين شماييد كه واقعا به آن كسى كه زمين را در : ترجمه
دهيد اين است پروردگار  ورزيد و براى او همتايانى قرار مى آفريد كفر مى

و  از باالي زمين كوهها نهاد و در آن خير پديد آورد و مواد ) 9(جهانيان 
) 10(ر كرد باندازه ي نياز روزي خواهان   مقدچهار روزخوراكى آن را در 

سپس آهنگ آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به زمين فرمود  بياييد از 
) 11(آن دو گفتند با اطاعت و تسليم آمديم . روي تسليم يا از روي كراهت

 خلق كرد و در هر آسمانى دو روزهفت آسمان در ] به صورت[پس آنها را 
 براي حفاظتو آسمان دنيا را به چراغها آذين كرديم و كار آن را وحى كرد 

  )12(اين است تقدير آن نيرومند دانا 
مطابق آيات فوق خلقت زمين در دو روز انجام گرفته و قرار دادن 

 روز انجام شده و دو روز هم 4در ) گياه و حيوان و غيره( كوهها و خلق 
اين خطا و بي .  روز مي شود8خلقت آسمانها طول كشيده كه رويهم 

توجهي محمد را نشان مي دهد، كه مؤيد اينست كه قرآن كار محمد است 
اين . نه خدا، چون محال است خدا خطا كند و بين جمالتش تضاد باشد

تضاد، مفسران را به درد سر فراوان انداخته و سعي كرده اند آنرا بنحوي 
روز باضافه ي 4 ،  روز4 فصلت منظور از 10مثال گفته اند در آيه . بپوشانند

 4خدا گفته كوهها و روزيها را در ! عجب كشفي.  است9دو روز آيه ي 
روز خلق كرده آقايان مي گويند منظور خدا اين بوده كه در دو روز خلق 



 99

اوال كه اين .  روز4كرده منتهي اين دو روز با دو روز آيه ي قبل مي شود 
ثانيا اگر منظور . ستروش كامال خالف روش بيان درست رايج در بين عقال

با دو “خدا اين بود، مگر زبان نداشت كه خودش بگويد مثال مي گفت كه 
 بايد بجاي دو 11در آيه ي : ثالثا. كه نگفته است”  روز4 مي شود  قبليروز

 روز بكار ميبرد تا نحوه ي بيان اعداد در سه آيه هماهنگ شود كه 6روز 
، معني آيات را به چه روزي ران مفسببينيد اين عيب پوشاني. نكرده است
 روز واقعي است 2 منظور از دو روز 9در آيه ي : مي گويند: انداخته است

روز 2 روز 4 منظور از 10در آيه ي . كه خلقت زمين طول كشيده است
 2 منظور از دو روز 11 روز قبل و دوباره در آيه ي 2واقعي است باضافه ي 

بيچاره خدائي كه محمد معرفي .  قبلروز واقعي است بدون اضافه كردن به 
عجب خداي ناتواني كه قادر نيست سه عدد را بطور معقول و . كرده است

قابل فهم و بي ابهام بيان كند و الزمست انسانهاي ضعيف با هزار دردسر 
خدا محال است اينقدر نادان و ! نه. اشكاالت كالم او را برطرف كنند

ست كه خطا داشتن آن طبيعي است ضعيف باشد اينها كالم خود محمد ا
  . مثل كالم هر انسان ديگري

تورات است كه به ) خلقت( در كتاب تكوين  روز6منشاء اين اما   
  .احتمال بسيار قوي محمد آنرا از تورات گرفته است

 بديهي است كه اينهم غلطي واضح اما منظور از شش روز چيست؟
 كه نسبتا جوان است امروزه مشخص شده كه عمر منظومه ي شمسي. است

  مفسرين جديد و روشنفكران ديني . روز6چندين ميليارد سال است نه 
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براي نجات از اين خطاي واضح، معني روز را تغيير داده اند و گفته اند كه 
اوال اين سؤال مطرح است كه مگر . منظور از روز، شش دوران زماني است

: ثانيا. ن زماني را بكار ببردخدا خودش ناتوان بود كه بجاي روز مفهوم دورا
چنانچه در مقدمه ذكر شد راه صحيح فهم معاني آيات مبهم، مراجعه به 

  :حال ببينيم در سنت چه آمده است.  نه خيالبافيسنت خود محمد است
 سئل رسول اهللا في كم خلقت السماوات واألرض قال خلق اهللا أول األيام -

اإلثنين وخلقت الجبال وشقت األحد وخلقت األرض في يوم األحد ويوم 
األنهار وغرس في األرض الثمار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثالثاء ويوم 
األربعاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولألرض ائتيا طوعا أو 
كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل 

 الجمعة وكان آخر الخلق في آخر في يوم الخميس ويوم” سماء أمرها 
المستدرك علي (الساعات يوم الجمعة فلما كان يوم السبت لم يكن فيه خلق 

، 14/30، صحيح ابن حيان 4/2149صحيح مسلم  ، 2/489صحيحين 
  .  )1/149، تفسير طبري 6/427، سنن نسائي 10/302احاديث المختاره 

سمانها و زمين را خلق از پيامبر سؤال شد كه خدا در چه مدت آ: ترجمه
خدا اول روزها را يكشنبه قرار داد و زمين را در يكشنبه : كرد؟ پيامبر گفت

و در روز سه شنبه و چهار شنبه كوهها را خلق كرد و . و دوشنبه خلق كرد
نهر ها را شكافت و در زمين ميوه ها را كاشت و روزي هر سرزميني را 

رد و آن دود بود پس به آن و به آسمان ك] آفرينش[سپس آهنگ . تقدير كرد
آن دو گفتند با اطاعت . زمين فرمود  بياييد از روي تسليم يا از روي كراهت
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هفت آسمان در دو روز خلق كرد و ] به صورت[و تسليم آمديم پس آنها را 
و آخرين . در هر آسمانى كار آن را وحى كرد در روزهاي پنجشنبه و جمعه

بود و چون روز شنبه شد ديگر در آن خلق در ساعات آخر روز جمعه 
  .خلقي نبود

گرچه در انتساب خلقت موارد فوق به روزهاي خاصي از هفته در 
احاديث فوق تفاوتهائي وجود دارد، ولي همگي معني روز را روزهاي هفته 

بنابراين تفسير يوم به دوره ي زماني مخالف سنت و سخن . گرفته اند
  .بيهوده ا ي است

 روز هفته خلق 6رآن و سنت، خدا جهان را در پس بر اساس ق  
  .كرده است كه غلطي كامال واضح است

ولي ما  دو نظر محتمل .  استمنطبقبرداشت فوق با قرآن و سنت   
با سه دوره ي زماني آمده ) روز(در قرآن، يوم . ديگر را نيز بررسي مي كنيم

ه هزارسال يا روز در نزد خدا ك. روز معمولي كه انسانها مي شناسند. است
  :دقت كنيد. پنجاه هزار سال است

يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى : روز عادي -
  )9جمعه (ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُم خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ 

ايد چون براى نماز جمعه ندا درداده شد  ى كه ايمان آوردهاى كسان: ترجمه
به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما 

   )9(بهتر است 
  ).47حج (وإِنَّ يوما عِند ربك كَأَلْفِ سنَةٍ مما تَعدونَ : روز هزار ساله -
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دايت مانند هزار سال است از آنچه شما مي و قطعا روز در نزد خ: ترجمه
  .شماريد

-  أَلْف هارمٍ كَانَ مِقْدوهِ فِي يإِلَي رُجعي ضِ ثُماء إِلَى الْأَرمرَ مِنَ السرُ الْأَمبدي
   ) 5سجده (سنَةٍ مما تَعدونَ

 او خدا امور را از آسمان بسوي زمين تدبير ميكند و سپس بسوي: ترجمه
باال مي رود در روزي كه مقدار آن هزار سال است از آنچه شما مي 

  .شماريد
تَعرُج الْملَائِكَةُ والرُّوح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره : روز پنجاه هزار ساله -

  )4معارج (خَمسِينَ أَلْف سنَةٍ 
ار آن پنجاه  بسوي او باال مي رود در روزي كه مقد مالئكه و روح:ترجمه

  .هزار سال است
كوه و رود و گياهان و حيوانات و : با جزئيات(از آغاز خلقت زمِين : نتيجه

يا ) نظر مطابق سنت(روز هفته 6 خلقت آسمانها يا يتا انتها)انسان و غيره 
 كه   ؟!طول كشيده است) نظر سوم( هزار سال300يا ) نظر دوم(سال 6000

عمر  ميليارد سال 5 حدودكه فقط زمين امروزه مي دانيم . همگي غلطند
 ميليارد 9/13 تا 3/13و عمر كل جهان از بيگ بنگ تا كنون حدود . دارد

  .١سال است

                                                 
1 Komatsu, E.; Dunkley, J.; Nolta, M. R.; Bennett, C. L.; Gold, B.; Hinshaw, 
G.; Jarosik, N.; Larson, D. et al. (2009). "Five-Year Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe Observations: Cosmological Interpretation". Astrophysical 
Journal Supplement 180: 330.  
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  زمين قبل از آسمان يا آسمان قبل از زمين خلق شده است؟
  

  :آسمانها بعد از زمين خلق شده اند
  مي گويد آسمانها بعد از زمين خلق شده12-9در آيات سوره ي فصلت 

   :دوباره به آيات دقت كنيد: اند
قُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرض فِي يومينِ وتَجعلُونَ : 12- 9فصلت -

 وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر 9لَه أَندادا ذَلِك رب الْعالَمِينَ 
 ثُم استَوى إِلَى السماء وهِي 10تَها فِي أَربعةِ أَيامٍ سواء لِّلسائِلِينَ فِيها أَقْوا

 فَقَضَاهنَّ سبع 11دخَانٌ فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِيا طَوعا أَو كَرْها قَالَتَا أَتَينَا طَائِعِينَ
 سماء أَمرَها وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح سماواتٍ فِي يومينِ وأَوحى فِي كُلِّ

  12.وحِفْظًا ذَلِك تَقْدِيرُ الْعزِيزِ الْعلِيمِ
بگو آيا اين شماييد كه واقعا به آن كسى كه زمين را در دو روز : ترجمه

دهيد اين است پروردگار  ورزيد و براى او همتايانى قرار مى آفريد كفر مى
و  از باالي زمين كوهها نهاد و در آن خير پديد آورد و مواد ) 9(ان جهاني

) 10(خوراكى آن را در چهار روز مقدر كرد باندازه ي نياز روزي خواهان  
آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به زمين ] آفرينش[سپس آهنگ 

و آن دو گفتند با اطاعت . فرمود  بياييد از روي تسليم يا از روي كراهت
 هفت آسمان در دو روز خلق] به صورت[پس آنها را ) 11(تسليم آمديم 
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 و در هر آسمانى كار آن را وحى كرد و آسمان دنيا را به چراغها آذين كرد
 ).12(كرديم و حفظ كرديم اين است تقدير آن نيرومند دانا 

  :همين مطلب در آيه ي زير نيز آمده است 
 فِي األَرضِ جمِيعاً ثُم استَوى إِلَى السماء فَسواهنَّ  هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما-

 لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي وهاتٍ واومس عب29بقره ﴿س﴾  
اوست آن كسى كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفريد : ترجمه

سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار كرد و او به هر چيزى 
  ) 29(داناست 
ايده ي خلقت زمين قبل از آسمان در تورات كتاب خلقت مطرح   

  .شده و باحتمال قوي محمد نيز آنرا از تورات گرفته است
 سوره ي النازعات 33- 27درست بر عكس آيات قبل، در آيات   

  :دقت كنيد. گفته شده كه آسمانها قبل از زمين خلق شده اند
  !: آسمان قبل از زمين خلق شده است؟

 28 رفَع سمكَها فَسواها 27أَأَنتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها : النازعات 
 أَخْرَج مِنْها 30 والْأَرض بعد ذَلِك دحاها 29وأَغْطَش لَيلَها وأَخْرَج ضُحاها

  33م ولِأَنْعامِكُم  متَاعا لَّك32ُ والْجِبالَ أَرساها 31ماءها ومرْعاها
آن را ساخته ] خدا[يا آسمانى كه  آيا آفرينش شما دشوارتر است: ترجمه
و شبش را تيره و ) 28(سقفش را برافراشت و آن را درست كرد ) 27(است 

آبش و ) 30(و پس از آن زمين را پهن كرد ) 29(روزش را روشن گردانيد 
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گردانيد ) استوار(ها را پابرجا و كوه) 31(چراگاهش را از آن بيرون آورد 
  ) 33(متاعي براى شما و دامهايتان ) 32(

 فصلت گفته شد كه زمين و ارزاق و كوهها قبل  سوره ي در آيات
و ) آب و چراگاه(از آسمان خلق شده و اينجا مي گويد زمين و ارزاق 

آيا امكان دارد اين تناقض .كوهها بعد از خلقت آسمان بوجود آمده اند
كار خدا باشد؟ زماني بگويد زمين را قبل از آسمان و زماني ديگر واضح 

قرآن ساخته ي محمد است ! خير. بگويد آسمان را قبل از زمين خلق كرديم
انسان است كه با گذشت زمان ممكن است گفته هاي قبلي اش را . نه خدا

  .فراموش كند نه خدا
ان قبل جالب است كه هر دو سري آيات در اشتباهند چون نه آسم

چنانچه مشاهدات . از زمين و نه زمين قبل از آسمان بوجود آمده است
علمي نشان داده است سيارات در حال تولد، همراه و در دامن كهكشانها 

پس از بيگ بنگ سير ايجاد ستاره ها و سياره ها شروع  .بوجود مي آيند
ها و هم قبل و هم همزمان و هم بعد از پيدايش زمين، ستاره . شده است

بنابراين، خلقت آسمانها پس . سيارات فراواني شكل گرفته اند و مي گيرند
   .از زمين يا قبل از آنها غلط فاحشي است كه در اين آيات آمده است

  جهان در ابتداي پيدايش به چه صورت بود؟
- هِياء ومى إِلَى الستَواس خَانٌ ثُمدضِ اِئْتِيلِلْأَرا وا  فَقَالَ لَهكَرْه ا أَوعا طَو  
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فصلت (فَقَضَاهنَّ سبع سماواتٍ فِي يومينِ ) 11فصلت (قَالَتَا أَتَينَا طَائِعِينَ 
12(  

آهنگ آسمان كرد و آن دود بود پس به آن و به زمين ) خدا(سپس : ترجمه
آن دو گفتند با اطاعت و . فرمود  بياييد از روي تسليم يا از روي كراهت

هفت آسمان در دو روز خلق ] به صورت[پس آنها را ) 11( آمديم تسليم
  ).12(كرد 

 گفته كه آسمانها قبل از تشكيل شدن، دخان يعني دود 11در آيه ي   
چون بر اساس آخرين تئوري فيزيك . اين غلطي آشكار است. بوده اند

يعني جهان در ابتدا يك توده . تشكيل جهان از بيگ بنگ شروع شده است
 متراكم از انرژي بوده و هيچ اتم يا ملكولي هنوز بوجود نيامده بوده ي فوق
اين توده ي انرژي بحالت انفجار گونه اي آغاز به گسترش كرده . است

در . ٢ و١است و هنوز هم كهكشانها در حال دور شدن از يكديگرند
صورتيكه دود مخلوطي از گازهاي منواكسيد كربن، دي اكسيد كربن و 

دود تنها پس از . ي مركب از كربن و ملكولهاي ديگر استملكولهاي آل
تشكيل گياهان و موادآلي چون نفت و سوختن آنان امكانپذير است كه فقط 

يعني حدود . در كمتر از يك ميليارد سال گذشته ي زمين موجود بوده اند

                                                 
1 Peacock, John (1999). Cosmological Physics. Cambridge University Press. 
2 Wright, E.L. (9 May 2009). "What is the evidence for the Big Bang?". 
Frequently Asked Questions in Cosmology. UCLA, Division of Astronomy 
and Astrophysics. 
http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmology_faq.html#BBevidence. 
Retrieved 2009-10-16. 
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 ميليارد سال پس از پيدايش 5 ميليارد سال پس از بيگ بنگ و بيش از 13
  .مسيمنظومه ي ش

اما اين ايده از كجا آمده است؟ با قطعيت نمي توان گفت اما مي   
دانيم كه از هزاران سال قبل از محمد، ايده ي پيدايش جهان از يك ماده ي 

 در ١ در تمدنهاي مختلف مثال در يونان باستان(chaos)اوليه ي بي شكل 
. ده است مطرح بو٤ و تمدنهاي باستاني ديگر٣ در چين باستان٢مصر باستان

 (Prima Materia)و ارسطو حدود هزار سال قبل از محمد آنرا ماده ي اوليه 
در ايده ي ماده ي اوليه ي بيشكل، تا حدي حقيقت وجود . ناميده است

اما محمد در انتقال اين ايده به قرآن، اين ايده را . وايده اي معقول است
. كار برده استخراب كرده است و بجاي ماده ي اوليه ي بي شكل، دود ب

  .البته اين يك خطاي انساني است و قطعا از خدا نيست

  زمين و آسمان در ابتدا بهم متصل بودند
  )30انبياء (  أَولَم يرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السماواتِ والْأَرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما -

ه آسمانها و زمين به هم آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند ك: ترجمه
  ) 30(پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم 

                                                 
1 Hesiod. Theogony, 116; 123-132. 
2 Hans-Gebhard Bethge, Bentley Layton, Societas Coptica Hierosolymitana, 
Trans. “On the Origin of the World.” The Nag Hammadi Library in English. 
New York: HarperCollins, 1990. 170-89. 
3 Mair, Victor H. (1990). Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the 
Way, by Lao Tzu. Bantam Books. P-90 
4 Myths and Relgion by Scott Leonard p-62 
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. رتق بمعني دوختن دو چيز بهم و منضم كردن دو چيز بهم است
بنابراين مفهوم آيه اينست كه زمين و آسمان در كنارهم و يا بهم چسبيده 

ق را آيه ي ديگري كه معني رت. بودند و سپس خدا آنها را از هم جدا كرد
  :واضحتر ميكند عبارتست از

 هلَ خَلْقٍ نُّعِيدأْنَا أَودا بجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمالس اء كَطَيمنَطْوِي الس مو104انبياء(ي(  
كه آسمان را همچون در پيچيدن صفحه نوشته ها ) قيامت(روزى : ترجمه
دوباره آن را پيچيم همان گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم  در مى
  . گردانيم بازمى

در اين آيه هم مي گويد در قيامت ما آسمانها را چون طومار نوشته   
اي در هم مي پيچيم مثل همانگونه كه در ابتدا آغاز كرديم يعني در آغاز 

) 30انبياء (آغاز ايجاد را در آيه ي قبلي . ايجاد آسمانها نيز چنين بودند
از مثال در آيه ي دوم . رت رتق بودندمطرح كرد كه آسمان و زمين بصو

بخوبي مي توان فهميد كه معني رتق قرار گرفتن اليه هاي ) كطي السجل(
چسبيده بودن آسمانها . آسمانهاي هفتگانه بر روي هم و بر روي زمين است

و زمين بهم در اوائل بوجود آمدنشان، يك ايده ي بسيار قديمي افسانه اي 
 در ١اين ايده در هندو. ل از محمد قدمت دارداست كه تا چند هزارسال قب

                                                 
1 H.H. Wilson. The Vishnu Purana: A System of Hindu Mythology and 
Tradition Translated from the Original Sanskrit and Illustrated by Notes 
Derived Chiefly from Other Puranas. 1840; Calcutta, India: Punthi Pustak, 
1972 
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 و ٥ در مصر باستان٤در بابل٣ در افسانه هاي چيني٢در تائوئيسم١بودائي
و باحتمال قوي محمد اين ايده را از تورات .  آمده است٦نهايتا در تورات

  .گرفته است
معناي ديگري كه از آيه فوق قابل برداشت است و توسط بعض   

نست كه آسمانها بصورت يكپارچه بودند و زمينها هم صحابه مطرح شده اي
يكپارچه بودند و خدا از آسمان هفت آسمان ايجاد كرد و از زمين هفت 

  .زمين ايجاد كرد نه اينكه آسمان و زمين بهم چسبيده باشند
  :در آيه ي ديگري اتساع يا گسترش آسمانها را بيان  مي كندقرآن   

  )47ذاريات (أَيدٍ وإِنَّا لَموسِعونَ   والسماء بنَينَاها بِ-
گمان ما گسترش دهنده ايم  و آسمان را به دست خود ساختيم و بى: ترجمه

  ) 47) (يا قادريم(
در مورد معني لغت موسعون در تفاسير و كتب حديث سه نظر 

اول بمعني وسعت دادن كه بين آسمانها و زمين را وسعت : مطرح شده است

                                                 
1 M. Walshe: The Long Discourses of the Buddha, p. 407: "On Knowledge of 
Beginnings", Somerville, MASS, 1995. 
2 Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in Mythologies of the Ancient 
World, ed. by Samuel Noah Kramer, pp. 367–408. 
3 Myths and Relgion by Scott Leonard p-70 
4 Bottéro, J. (2004). Religion in Ancient Mesopotamia. x. Chicago: University 
of Chicago Press. 
5 Hans-Gebhard Bethge, Bentley Layton, Societas Coptica Hierosolymitana, 
Trans. “On the Origin of the World.” The Nag Hammadi Library in English. 
New York: HarperCollins, 1990 
6 Genesis 1:1–2:3 
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توانا (دوم بمعني قادرون .  ي سعه گرفته شده باشدداديم كه از ريشه
و سوم وسعت دادن رزق با . كه از ريشه ي وسع گرفته شده باشد) هستيم

 ، 28/195، التفسير الكبير 4/70التسهيل لعلوم التنزيل (ارسال باران از آسمان 
معقولترين معني كه در هماهنگي با دو آيه ي قبل است ). 4/1837بخاري 

 انبياء 104ن بين زمين و آسمان است يعني همان مفهوم آيه ي وسعت داد
  . كه خدا آسمان و زمين را از هم دور كرد

و دوباره منقبض يا جمع كردن جهان نيز ) وسعت دادن(گسترش 
  . مطرح بوده است٢ و بودائي١ايده اي بسيار قديمي است كه مثال در هندو

ده اند كه اين آيات جالب است كه بعضي از معجزه تراشان ادعا كر  
بدين نحو كه قرآن گفته كه . معجزه اند چون بيگ بنگ را مطرح كرده اند

همچنين گفته آسمان . آسمانها در ابتدا دود بودند و منظور از دود گاز است
و زمين يكي بودند و از هم جدا شدند و همچنين گفته كه جهان در حال 

ئوري بيگ بنگ را مطرح و اينها نشان مي دهد كه قرآن ت. گسترش است
اما چنين نيست و اين آيات همگي غلطند و . كرده است پس معجزه است

همانطور كه قبال گفتيم مطابق : اوال :از افسانه هاي پيشين منشاء گرفته اند
تئوري بيگ بنگ جهان از انرژي متراكم شروع شده نه از دود يا گاز، دود 

                                                 
1 H.H. Wilson. The Vishnu Purana: A System of Hindu Mythology and 
Tradition Translated from the Original Sanskrit and Illustrated by Notes 
Derived Chiefly from Other Puranas. 1840; Calcutta, India: Punthi Pustak, 
1972 
2 M. Walshe: The Long Discourses of the Buddha, p. 407: "On Knowledge of 
Beginnings", Somerville, MASS, 1995. 
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ا در كمتر از يك ميليارد سال دود واقعي تنه. كجا و انرژي متراكم كجا
  . ميليارد سال پس از تولد جهان13گذشته بوجود آمده يعني حدود 

مطابق تئوري بيگ بنگ، زمين هم از انرژي خالص سرچشمه :  دوم
  .گرفته است در صورتيكه در قرآن تنها آسمان از دود سرچشمه گرفته است

 10  و9چنانچه در صفحات قبل ديديد در آيات فصلت :  سوم
مطرح شده كه خدا اول زمين را خلق كرده سپس آسمان را، كه اينهم 

زمين و آسمانها با هم از بيگ . مخالف تئور ي و شواهد بيگ بنگ است
  .بنگ شروع به پيدايش و تحول كرده اند

 در قرآن آسمانها مطبق اند و اينهم مخالف فيزيك و بيگ :چهارم
  .بنگ است

 صفحات يكپارچه و سقف مانندند در قرآن آسمانها بصورت: پنجم
  .كه از نظر فيزيكي و تئوري بيگ بنگ چنين چيزي وجود خارجي ندارد

در تئوري بيگ بنگ مطرح شده كه همه ي جهان يك توده : ششم
ي عظيم انرژي بوده ولي قرآن گفته كه آسمان و زمين بهم چسبيبده بوده 

ال خود قرآن مثل اند مثل دو پارچه كه بهم دوخته مي شوند و مطابق مث
طومار نوشته كه اليه هايش رويهم قرار مي گيرند كه اينهم مخالف بيگ 

  .بنگ است
الزمه ي وسعت دادن بمعني قرآني اينست كه آسمانهاي : هفتم

و الزمه ي اين امر اينست كه مثال . هفتگانه از هم و از زمين دور شوند
از زمين افزايش ند كه هر كدام در يك آسمان هستفاصله ي خورشيد و ماه 
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چون كهكشانها از هم دور مي شوند . يابد كه اينهم مخالف بيگ بنگ است
   .نه اجزاي يك منظومه چون منظومه ي شمسي

مفهوم گسترش جهان به مفهوم امروزين با حديث صحيحي : هشتم
  : مطرح كرديم در تضاد است همكه قبال

فقلنا اهللا ورسوله أعلم  أتدرون كم بين السماء واألرض )الرسول ( قال...-
قال بينهما مسيرة خمس مائة سنة ومن كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 

اين حديث در (خمس مائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمس مائة سنة 
: منابع متعدد با اندك تفاوتي در عدد سال بين آسمانها آمده است از جمله

، سنن ابن ماجه 4/231وود ، سنن ابي دا2/316المستدرك علي صحيحين 
  ).8/375، احاديث المختاره 1/69

آيا مي دانيد فاصله ي  بين آسمان و ) به يارانش(پيامبر گفت :... ترجمه
گفت بين آنها مسير . زمين چقدر است؟ گفتيم خدا و رسولش آگاه ترند

) سنن ابي داوود: فوقاني(و از هر آسمان به آسمان بعدي .  سال است500
 سال 500هر آسمان هم مسير ) كثف( سال است و ضخامت 500مسير 
  .است

 سال و 500 حديث محمد فاصله ي آسمانها را با هم اين در 
 مفهوم گسترش  باولي.  سال دانسته است500ضخامت هر آسمان را نيز 

 بعبارت ديگر خود محمد . فاصله ها دائما در حال افزايش است،امروزين
  .نداردنظر معجزه تراشان را قبول 
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 فوق صرف نظر  و تفسيريبفرض كه از همه ي ايرادات علمي: نهم
 هم ايده ي شروع جهان از  چنانچه در صفحات قبل مطرح كرديم، كنيم،

كه محمد در انتقال به قرآن آنرا خراب كرده (يك ماده ي اوليه ي بي شكل 
دا و هم ايده ي چسبيده بودن زمين و آسمان بهم و ج) و دود را مطرح كرده

شدن آنان از هم توسط خدا، از بيش از سه هزار سال قبل از محمد مطرح 
  .دن كه معجزه باشندي جديدي نيست هابوده و ايده

   آسمانيبرجها
در ستاره شناسي قديم، دايره ي بزرگي را كه خورشيد در طول يك 

 هاي قسمت فرضي تقسيم كرده بودند و به آنان برج12سال طي ميكند، به 
نه مي گفتند و هر برج را بر اساس صورت فلكي كه مسير از آن دوازده گا

اين برجها توسط بطلميوس در قرن دوم . مي گذشت نامگذاري كرده بودند
،  سنبله، اسد، سرطان، جوزا، ثور، )قوچ(حمل : شامل. ميالدي نامگذاري شد

 طبعا مردم قديم اين برجها را .دلو و حوت، جديميزان، عقرب، قوس، 
زير گفته ات ي پنداشتند و محمد هم آنانرا واقعي پنداشته و در آيواقعي م

  . كه خدا اين برجها را در آسمان قرار داده است
  )16حجر(ولَقَد جعلْنَا فِي السماء برُوجا وزينَّاها لِلنَّاظِرِينَ -

قرار داديم و آسمان را ) بروجي(بدرستيكه ما در آسمان برجهائي : ترجمه
  .ي نگاه كنندگان زينت داديمبرا
  ﴾1بروج ﴿ والسماء ذَاتِ الْبرُوجِ -
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  ) 1 (كه داراي برجهاستسوگند به آسمان : ترجمه
قس بن ساعده جاهلي  به احتمال قوي از كالم شاعر مشهور عرب هاين آي

  .١گرفته شده است" وسماء ذات أبراج" :االيادي كه گفته
ن است نه از خدا، وگرنه خدا مي  از يك انسااتواضح است كه اين آي

  . دانست كه اينها فرضيات غلطي هستند كه بزودي برمي افتند

  شب در جستجوي روز شتابان است
  )54اعراف  (يغْشِي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثِيثًا -

  .شتابان او را مي طلبد) درحاليكه(شب روز را مي پوشاند : ترجمه
نه چيزي كه چون چادر روز   و شب عدم نور استدر واقع، روز وجود نور

 پوشانده شدن روز توسط شب غلط است و همچنين نه  بنابراين.را بپوشاند
بنابر اين در اين آيه دو . شب روز را مي طلبد و نه روز شب را مي طلبد

علت آنست كه محمد شب را يك امر وجودي مي . غلط واضح وجود دارد
ممكن است گفته شود  .صي را نسبت داده است و به آن كارهاي خادانسته

اما خدا اگر تشبيه هم بكند تشبيه درست مي . كه اينها تشبيهات شاعرانه اند
  .كند نه غلط

                                                 
  2/108حافظ بيهقي دالئل النبوه اثر  -١
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  .ماه نور است
وجعلَ الْقَمرَ فِيهِنَّ  ﴾15نوح ﴿أَلَم تَرَوا كَيف خَلَقَ اللَّه سبع سماواتٍ طِباقًا  -

  ﴾16نوح ﴿مس سِرَاجا نُورا وجعلَ الشَّ
طبقات روي ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را  مگر مالحظه نكرده: ترجمه

 و خورشيد را نور قرار داد آسمانهاو ماه را در ميان  )15( آفريده است هم
  ) 16(چراغ قرار داد 

 بلكه ١ماه نور نيست: اوال. دراين دو آيه حداقل دو غلط علمي وجود دارد
. خاكي از جنس زمين و تنها نور خورشيد را منعكس مي كندكره اي است 

كل منظومه ي شمسي ما ذره ي ناچيزي . آيا ماه نور هفت آسمان است: ثانيا
و خورشيد . در كهكشان ماست و كهكشان ما يكي از صدها ميليارد كهكشان

حتي ماه بنابراين . ما ستاره اي متوسط از ميلياردها ستاره ي كهكشان ماست
نظومه شمسي شيء نوراني بحساب نمي آيد چه رسد به اينكه نوري مدر 

جالب است بدانيد كه بعضي از مؤمنان گفته اند اين . باشد براي كل هستي
 كه ضمير جمع است را به غلط به ماه " هن"براي اينكار! آيه معجزه است؟

 خدا در ماه"كه مفرد است ارجاع داده اند و بعد چنين ترجمه كرده اند كه 
خوب كه چي؟ آيا بيان نور قرار داشتن در ماه كه مي تواند  "نور قرار داد

بصورت انعكاس يا ناشي از خودش باشد، معجزه است؟ حيوانات هم كه 
 جمع است و به آسمانها هنولي در واقع ضمير . مي دانند در ماه نور است

                                                 
   خواطر حول قرآن و محمد، الختيار-1
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 قرار داد بر ميگردد و معني اين مي شود كه خدا ماه را در ميان آسمانها نور
 كه غلطي ، همانطور كه كودكان مي پندارند،يعني ماه از جنس نور است

اين روش روحانيون و روشنفكران ديني است كه با تغيير . فاحش است
  . سعي در فريب مردم دارند،معاني قرآن و به غلط معني كردن آن

 .روز خورشيد را آشكار مي كند

والنَّهارِ إِذَا  ﴾2الشمس ﴿لْقَمرِ إِذَا تَلَاها وا ﴾1الشمس﴿ والشَّمسِ وضُحاها -
 ﴾3الشمس ﴿ جلَّاها

پى در ه چون اسوگند به م )1(اش  سوگند به خورشيد و تابندگى: ترجمه
 )2(رود ] خورشيد[

 ) 3(گرداند آشكار ] خورشيد را[سوگند به روز چون 

 خير خورشيد است ١آيا روز است كه خورشيد را آشكار مي كند؟
. يعني قرآن مطلب را معكوس گفته است. ه موجب پيدايش روز مي شودك

چون كودكان گمان مي كنند كه روز . اينهم غلطي فاحش و كودكانه است
كه مي شود خورشيد آشكار مي شود و برايشان سخت است كه بفهمند كه 

  .خورشيد كه آشكار مي شود روز را پديدار مي كند

                                                 
  يارخواطر حول قرآن و محمد، الخت -٢



 117

  شب خورشيد را مي پوشاند
 والنَّهارِ إِذَا ﴾2الشمس ﴿ والْقَمرِ إِذَا تَلَاها ﴾1الشمس﴿شَّمسِ وضُحاها وال-

  ﴾4الشمس ﴿ واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها ﴾3الشمس ﴿جلَّاها 
سوگند به ماه چون در پى ) 1(اش  سوگند به خورشيد و تابندگى: ترجمه

  )2(رود ] خورشيد[
ن سوگند به شب چو)3(ر گرداند آشكا]  رايدخورش[سوگند به روز چون 

 ) 4 (بپوشاند) خورشيد را(آنرا 

آيا شب خورشيد را پنهان مي كند؟ خير حركت زمين است كه 
موجب ناپيدائي خورشيد در يكسوي زمين مي شود يا نا آشكار بودن 

اينهم غلطي فاحش و .  .خورشيد است كه موجب پيدايش شب مي شود
ي كنند كه شب است كه خورشيد را چون كودكان گمان م. كودكانه است
 اصوال محمد تصور غلط و كودكانه يا ابتدائي از روز و شب .پنهان مي كند

در . داشته است و براي آنان، جدا از نور، وجود مستقلي قائل بوده است
حقيقت روز لغت ديگري براي وجود نور خورشيد است و شب نيز لغت 

     .  اينها وجود مستقلي ندارند. ديگري براي عدم وجود نور خورشيد است

  سجود سايه ها
-  وم بِالْغُدظِاللُها وكَرْها وعضِ طَواألَراتِ واومن فِي السم دجسلِلّهِ يو

  ). 15رعد ( واآلصالِ
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هايشان  خواه و ناخواه با سايه و هر كه در آسمانها و زمين است: ترجمه
  .)15(كنند   سجده مىبامدادان و شامگاهان براى خدا

 أَو لَم يرَواْ إِلَى ما خَلَقَ اللّه مِن شَيءٍ يتَفَيأُ ظِالَلُه عنِ الْيمِينِ والْشَّمĤئِلِ -
  )48نحل ( سجدا لِلّهِ وهم داخِرُونَ

] چگونه[اند كه  آيا به چيزهايى كه خدا آفريده است ننگريسته: ترجمه
گردد و براى خدا در حال فروتنى سر بر  چپ مىاز  و هايشان از راست سايه

  .)48(سايند  خاك مى
اوال سايه امري عدمي . آيات دو غلط واضح وجود دارددر اين   

مثل اينست كه بگوئيد صفر فالن كار را . است و سجود آن بي معني است
 سال پيش 1400عدم فهم اين موضوع فلسفي توسط اعراب بدوي . مي كند

 و همين امر مؤيد اينست كه اين آيات ساخته ي محمد است طبيعي است
 رعد گفته سايه هاي آنچه در 15اشكال دوم اينست كه در آيه ي . نه خدا

يعني تمام آنچه در . زمين و آسمانست در صبح و عصر سجده مي كنند
آيا كهكشانها سايه . آيا خورشيد سايه دارد.  و زمينند داراي سايه انداآسمانه
سايه فقط در مورد سياراتي . سايه دارند) طبق نظر قرآن( آيا مالئك .دارند

 اين مطلب بازهم نگاه كوته .كه دور خورشيدي بگردند معني دارد و بس
بينانه ي محمد را به جهان نشان مي دهد كه از محيط عقب افتاده ي 

   .خودش گرفته است
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  خلقت شب 
-النَّهلَ والَّذِي خَلَقَ اللَّي وهو   33انبياء (ار.(  

  .و او كسي است كه شب و روز را خلق كرد: ترجمه
اشتباهي كه در اين آيه وجود دارد اينست كه خلقت را به شب 

شب عدم نور است و عليت و ايجاد به امر عدمي تعلق . نسبت داده است
در . مثل اينست كه بگوئيد خدا هيچ را خلق كرد كه غلط است. نمي گيرد

    .١ستاني يوناني نيز خلقت شب مطرح شده استافسانه هاي با
  )27آل عمران ( تُولِج اللَّيلَ فِي الْنَّهارِ وتُولِج النَّهار فِي اللَّيلِ-

شب را در روز داخل مي كني و روز را در شب داخل ) اي خدا: (ترجمه
  .مي كني

همان اشكال . شبيه آيه ي فوق چندين بار در قرآن تكرار شده است
چيزي نيست كه با نور مخلوط ) عدم نور(شب .  اينجا هم وجود داردقبل
مثال . به تعبير دقيقتر عدم چيزي نيست كه آنرا با وجود مخلوط كني. شود

) وجود(در هنگام تاريك و روشن صبحگاه، واقعيت اينست كه ميزان نور 
  .كم است نه اينكه مقداري تاريكي را با نور مخلوط كرده باشيم

-كَولِ  يلَى اللَّيع ارالنَّه ركَويارِ ولَى النَّهلَ عاللَّي 5زمر (ر(  
  پيچد پيچد و روز را به شب درمى شب را به روز درمى: ترجمه

                                                 
1 Hesiod. Theogony, 116; 123-132 
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چيزي نيست كه شب . همان غلط قبلي اينجا هم تكرار شده است  
  .در خود بپيچد و پيچيدن شب به روز هم بي معني است  رانور

اسراء (اللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصِرَةً وجعلْنَا -
12(  

 محو  راو شب و روز را دو نشانه ي خدا قرار داديم نشانه شب: ترجمه
  . بخش گردانيديم كرديم و نشانه روز را روشنى

 امر عدمي است نمي چون تاريكي. همان اشتباه تكرار شده است  
  . تواند آيه يا نشانه ي علت يا خالق باشد

اينگونه آيات كه شب را امر وجودي گرفته اند در قرآن مكرر آمده 
البته انتظار نمي رود فردي در عربستان زمان محمد اين مطلب فلسفي . اند

اما . طبعا محمد هم متوجه اين خطاي تكراري اش نشده است. را بفهمد
  .بنابراين اينها گفته هاي محمدند نه خدا. مكن است نفهمدخدا غير م

تيري است كه به سوي شيطان و جن پرتاب مي   سنگشهاب 
  .شود

 براي حفاظت ،در اين آيات گفته شده كه ستارگان غير از زينت  
  سنگو شيطاني كه گوش دهد با شهاب. آسمان باال از شياطين نيز هستند

  .ثاقب هدف قرار مي گيرد

وحِفْظًا من كُلِّ ) 6(إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ  : 10- 6افات ص -
 ) 8(لَا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانِبٍ )  7 (شَيطَانٍ مارِدٍ
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 اصِبو ذَابع ملَها وورحنْ خَ)  9(دإِلَّا مثَاقِب ابشِه هعالْخَطْفَةَ فَأَتْب طِف 
)10 .(   

آن را از هر  تا و) 6( آراستيم ستارگانما آسمان اين دنيا را به زيور : ترجمه
توانند به عالم باال گوش فرا دهند و  نمى  آنها)7 (حفظ كنيمشيطان سركشى 

 و شوند با شدت به دور رانده مى) 8 (هدف قرار مي گيرنداز هر سوى 
استراق سمع كند كه شهابى كه مگر كسى ) 9(برايشان عذابى دايم است 

  .)10(تازد   از پى او مى)شكافنده(ثاقب 
 يه نيز به صراحت گفته كه ستارگان تيرهائي براي شياطينندآدر اين   

ينِ وأَعتَدنَا لَهم ولَقَد زينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وجعلْنَاها رجوما لِّلشَّياطِ -
   )5ملك ( عذَاب السعِيرِ

 را هاو در حقيقت آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم و آن: ترجمه
و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده قرار داديم شياطين تيرهائي براي 

  .)5(ايم  كرده
  . و درآيات زير نيز ستارگان را شهاب ثاقب مي داند  

النَّجم )  2(وما أَدراك ما الطَّارِقُ )1(والسماء والطَّارِقِ  : 3- 1 : طارق-
3(الثَّاقِب .(  
و تو چه داني كه كوبنده ) كوبنده(قسم به اسمان و قسم به طارق : ترجمه
  .ستاره ي ثاقب است. چيست

  :ين آيات در حديث صحيحي آمده استدر تفسيرا  
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هللا جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم عن بن عباس قال بينما رسول ا -
فاستنار فقال رسول اهللا ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه 
قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم فقال رسول اهللا فإنه ال يرمى به 
لموت أحد وال لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح له حملة 

 السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح العرش ثم سبح أهل
إلى هذه السماء ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال 
ربكم قال فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء 

 أبو  قال...الدنيا ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونها إلى أوليائهم 
 وتفسير طبري 5/362سنن ترمذي (عيسى هذا حديث حسن صحيح 

23/37(  
هنگاميكه پيامبر در جمعي از اصحابش نشسته بود ستاره اي پرتاب : ترجمه

وقتي چنين چيزي را مي در جاهليت پيامبر گفت . شد و نور ايجاد كرد
 ديديد  در مورد آن چه مي گفتيد؟ گفتند ما مي گفتيم كه فرد بزرگي مي

پيامبر گفت براي مرگ و حيات كسي پرتاب نمي شود . ميرد يا بدنيا مي آيد
حمل ) قضي امرا(و لكن پروردگار هر گاه تصميم به كاري مي گيرد 

سمان مجاور آنان تسبيح آكنندگان عرش او را تسبيح مي گويند سپس اهل 
 سپس اهل آسمان. مي رسد) آسمان دنيا(مي گويند تا تسبيح به اين آسمان 

ششم از اهل آسمان هفتم مي پرسند خداي شما چه گفت؟ پس به آنان خبر 
سپس اهل هر آسمان از خبر مي پرسند تا خبر به اهل آسمان دنيا . مي دهند
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طين استراق سمع مي كنند پس به سوي آنان پرتاب مي امي رسد و شي
  .شوند و اوليائشان مورد هدف قرار مي گيرند

در مجموع در آيات . ا تكرار مي كندحديث فوق هم مطالب آيات ر  
اول اينكه ستارگان را همان شهابهاي ثاقب . فوق دو غلط فاحش وجود دارد

و دوم اينكه گفته اين شهابهاي ثاقب تيرهائي هستند كه در . دانسته است
 بسوي ) سوره ي جن9 در آيه ي يا جن(هنگام گوش دادن شياطين 

ستارگان كرات آسماني  مي دانيم كه اما امروزه ما. شياطين پرتاب مي شوند
 كه با سوخت هسته اي حرارت و نور توليد دفروزاني شبيه خورشيد هستن

 آنچه ما بعنوان شهاب ثاقب مي و. مي كنند و ربطي به شهاب ثاقب ندارند
بينيم خرده هاي سنگ ناشي از انفجارهاي ستارگانند كه در فضا پراكنده اند 

ركتش در معرض اين قطعات سنگ قرار مي و هنگاميكه زمين در مسير ح
. گيرد، برخورد سنگها با جو زمين موجب سوختن آنان و ايجاد نور مي شود

زمان و موقعيت برخورد جو با اين قطعات نيز قابل محاسبه و پيش بيني 
بنابراين نه ستارگان شهابند و نه شهاب براي زدن شيطان پرتاب مي . است
  .شود

 نزد اين باور خرافي در دوره ي جاهليت درجالب است بدانيد كه   
 بطور خالصه يكي از اصحاب . عربستان هم وجود داشته استاهل كهانت

من گفتم به . محمد مي گويد روزي در حضور پيامبر از كهانت صحبت شد
پدر و مادرم سوگند من اولين كسي هستم كه در مورد حفاظت و حراست 

پس از قول كاهني بنام خطر بن مالك س. آسمان از شنيدن شياطين آگاه شدم
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نقل مي كند كه گفته است شهاب سنگها براي دور كردن شياطين پرتاب مي 
  . ١شوند

   باز مي دارندلرزشزمين را از  كوهها
- بِهِم أَن تَمِيد اسِيوضِ رلْنَا فِي الْأَرعج31انبياء  (و.(  

را ] مردم[=آنان ] زمين[ا و در زمين كوههايى استوار نهاديم تا مباد: ترجمه
  )31(بجنباند 

همين جمله تكرار شده ) 31 و انبياء 15، نحل10لقمان (در  آيات ديگري 
شاعر عرب  اين مفهوم به احتمال قوي از قس بن ساعده االيادي. است

   ٢ "وجبال مرساة"جاهلي  اخذ شده است كه گفته 
رزش زمين جلو كه طبعا از ل  كوهها ميخ قلمداد شده انديو در آيات

  :د كنني ميگير
  .﴾نبأ7﴿والْجِبالَ أَوتَادا -

  . و كوهها را ميخهائي قرار داديم:ترجمه
 آمده است و ٣عين آيه ي فوق در شعر شاعر قديم جاهلي كعب بن لؤي

. نشان مي دهد كه محمد اين جمله را از شعر وي اقتباس كرده است

                                                 
  عيون األثر في المغازي و السير، ابن سيد الناس -  1
  ١٠٢  همان -٢

  لؤيالبدايه و النهايه البن كثير، جزء ثاني باب كعب بن  - 3
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هها از قبل از محمد در همچنين نشان مي دهد كه مفهوم ميخ بودن كو
  .محيط عربستان شايع بوده است

كوهها مثل ميخ نيستند كه ريشه : اوال. اما هر دو آيه ي فوق غلطند  
اي فروكوفته در پوسته ي زمين داشته باشند برعكس كوهها قشرزمينند كه 

 يفرورفتگيها و كوهها نتيجه : ثانيا. برآمده شده اند يعني درست عكس ميخ
 در تثبيت ندارند و بر عكس هر جا كوه است ي هستند و نقشحركات زمين

 plateاين مبحث در زمين شناسي تحت عنوان. خطر زلزله بيشتر است

tectonocپوسته ي زمين از قطعات بزرگ مجزا . د بحث واقع مي شود  مور
درمحل تماس اين پوسته ها زمين لرزه، . ساخته شده اند كه در حال حركتند

بنابراين كوه نمود بي ثباتي زمين است نه . ه بوجود مي آيندآتش فشان و كو
   .تثبيت كننده ي زمين

  نصب كوهها
-  تنُصِب فالِ كَيإِلَى الْجِب19غاشيه(و (  
  )    19( كه چگونه نصب شده اند)نمي نگرند (ها و به كوه: ترجمه 

ا در آيا كوهها اشياء جدائي از پوسته ي زمين بوده اند كه خدا آنانر  
كوهها چين خوردگي پوسته ي . زمين فروكرده و نصب كرده است؟ خير

  . زمينند نه چيزهائي مجزا
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   كندي آسمان تگرگ نازل ميخدا از كوهها
  )43نور  ( وينَزِّلُ مِنَ السماء مِن جِبالٍ فِيها مِن برَدٍ-

   كندي آسمان تگرگ نازل ميخدا از كوهها: ترجمه
محمد گمان مي كرده در آسمان گ جامد است ن سمثل چون تگرگ ظاهرا

 ي ماز آنها جدا سنگريزه ها هم كوههايي از يخ وجود دارند كه تگرگها مثل
  .  واقعا خطاي به اين فاحشي حيرت انگيز است. و به زمين مي ريزندشوند

  اعدم التقاط آب شور و شيرين دري
-ذْبذَا عنِ هرَيحالْب رَجالَّذِي م وها  ومنَهيلَ بعجو اجأُج ذَا مِلْحهو فُرَات 

  )53فرقان  (برْزخًا وحِجرًا محجورا
 اين يكى شيرين گوارا با هم مخلوط كردو اوست كسى كه دو دريا : ترجمه

  )53(و آن يكى شور تلخ است و ميان آن دو مانع و حريمى استوار قرار داد 
 فَبِأَي آلَاء   )20( بينَهما برْزخٌ لَّا يبغِيانِ )19 (ينِ يلْتَقِيانمرَج الْبحرَ: الرحمن  -

 ﴾22﴿يخْرُج مِنْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرْجانُ  ﴾21﴿ربكُما تُكَذِّبانِ 

ميان آن دو  )19(كنند مي  با هم برخورد  و كردمخلوطدو دريا را : ترجمه
پس كدام يك از نعمتهاى ) 20(كنند  وز نمىحد فاصلى است كه به هم تجا

  )22(خارج مي شوداز هر دو مرواريد و مرجان  )21(پروردگارتان را منكريد
در آيات فوق ادعا شده است كه دو درياي شيرين و شور وجود 

بشان مخلوط نمي شود يكي هميشه شيرين و آدارند كه به هم متصلند ولي 
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هر . ريا لؤلؤ و مرجان صيد مي شودديگري هميشه شور است و از هر دو د
: ثانيا. اوال در جهان درياي شيرين وجود ندارد. سه نكته ي مذكور غلطند

ممكن است گفته شود منظور محمد تماس آب رودخانه هاي شيرين با 
يكي اينكه رودخانه كه دريا . در اينصورت هم دو خطا وجود دارد. درياست
بتدريج با هم كامال مخلوط مي شوند و دوم اينكه آب شيرين و شور . نيست

در آب شيرين لؤلؤ : ثالثا. و اين ادعا كه با هم مخلوط نمي شوند غلط است
  . و مرجان وجود ندارد كه صيد شود

به احتمال بسيار قوي محمد از دريانوردان شنيده بوده است كه در   
ن محمد اي. محل الحاق رود به دريا آبهاي شيرين و شور در مجاور همند

مطلب را درست درك نكرده و به اين صورت غلط در قرآن آورده است و 
  .به خدا نسبت داده است

  فكركردن توسط قلب در سينه
 بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها لَهم قُلُوب يعقِلُونَ أَفَلَم يسِيرُوا فِي الْأَرضِ فَتَكُونَ -

و ارصى الْأَبما لَا تَعورِفَإِنَّهدالَّتِي فِي الص ى الْقُلُوبم46حج  (لَكِن تَع.(  
دلهايى داشته باشند كه با آن اند تا  آيا در زمين گردش نكرده: ترجمه

 يا گوشهايى كه با آن بشنوند در حقيقت چشمها كور نيست ليكن بينديشند
  )46 (هاست كور است دلهايى كه در سينه

- كبإِنَّ را  وم لَمعلَيمهوردلِنُونَ تُكِنُّ صعا يم74نمل( و(.  
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هايشان نهفته و آنچه را   و در حقيقت پروردگار تو آنچه را در سينه:ترجمه
   )74(داند  دارند نيك مى آشكار مى

واللَّه علِيم  يعلَم ما فِي السماواتِ والْأَرضِ ويعلَم ما تُسِرُّونَ وما تُعلِنُونَ -
  ﴾4تغابن﴿ بِذَاتِ الصدورِ

داند و آنچه را كه پنهان  آنچه را كه در آسمانها و زمين است مى: ترجمه
 ذات سينه هاداند و خدا به  داريد مى كنيد و آنچه را كه آشكار مى مى

  .)4(داناست 
،  و همچنين در سنتدر آيات فوق و بسياري آيات ديگر قرآن

 قلب درون سينه نسبت داده شده است كه  به، ايمان، احساس و امثالهمتفكر
به رگهاي  -"مثال خليفه ي چهارم علي مي گويد .  غلطي فاحش است

دروني انسان پاره گوشتي آويخته كه شگرف ترين اعضاي دروني اوست و 
آن قلب است كه چيزهايي از حكمت و چيزهايي ضد آن در او وجود 

در قرآن و سنت حتي در هيچ جائي ). 105نهج البالغه  حكمت ("دارد
  .اشاره اي به مغز بعنوان محل ادراك نشده است

اين خطا در گذشته ي تاريخ بشري و در تمام ملل شايع بوده است 
و تمامي در گذشته بشر نمي دانست كه مغز درون جمجمه چكاره است 

 در حاليكه قلب يك پمپ ساده ي درك و احساس را به قلب نسبت مي داد
 هم اين غلط را از محيطش گرفته و به اسم خدا وارد محمد. عضالني است

و اين دليل قطعي است بر اينكه قرآن ساخته ي محمد . قرآن كرده است
  .است
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  زنده كردن زمين بعد از مرگ
زمين در (در آيات متعدي در قرآن آمده است كه خدا زمين مرده 

 ايجاد مي گياه و موجودات زنده ي ديگر(را در بهار زنده مي كند ) زمستان
  :مثال. كند

- ضنَا بِهِ الْأَرييتٍ فَأَحيلَدٍ مإِلَى ب قْنَاها فَسابحفَتُثِيرُ س احلَ الرِّيسالَّذِي أَر اللَّهو 
 النُّشُور ا كَذَلِكتِهوم دع9فاطر(ب(  

ابرى ] بادها[كند پس  و خدا همان كسى است كه بادها را روانه مى: ترجمه
آن را به سوى سرزمينى مرده رانديم و آن زمين را ] ما[انگيزند و  ا برمىر

چنين است ] نيز[پس از مرگش زندگى بخشيديم رستاخيز ] وسيله[بدان 
)9 (  
 يخْرِج الْحي مِنَ الْميتِ ويخْرِج الْميت مِنَ الْحي ويحيِي الْأَرض بعد موتِها -  

  )19روم (خْرَجونَ وكَذَلِك تُ
آورد و مرده را از زنده بيرون  زنده را از مرده بيرون مى) خدا: (ترجمه

] از گورها[سازد و بدين گونه  آورد و زمين را بعد از مرگش زنده مى مى
  .شويد بيرون آورده مى

در صورتيكه ما ميدانيم در زمستان تخم گياهان و حشرات وجود   
در واقع گياه و . ر در شرائط مناسب رشد مي كننددارند و زنده اند و در بها

اين خطاي محمد نشان مي دهد كه . حيوان از خاك مرده بوجود نمي آيند
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و اين داللت دارد كه . محمد نمي دانسته كه مثال دانه ي گندم زنده است
  .  اين كالم از محمد است نه از خدا

   موجودات زوجند؟يا همه يآ
  ﴾49ات يذار﴿لَقْنَا زوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ  ومِن كُلِّ شَيءٍ خَ-

  ) 49( شما عبرت گيريد ديشا آفريديم زوجو از هر چيزى دو : ترجمه
زوج وجود بصورت چيزي در جهان هرآيه ي فوق مي گويد كه 

؟ ايا  آيا زمين زوج است؟آيا فوتون زوج است.  دارد كه غلطي فاحش است
؟ حتي در بسياري از موجودات زنده  زوج است آيا خورشيدماه زوج است؟

باكتريها و ويروسها كه بيشترين و . ساده از نظر تكاملي زوجيت وجود ندارد
اين درك . گسترده ترين موجودات زنده در كره ي زمين هستند زوج نيستند

غلط از يك انسان معمولي در زمان محمد تا حدودي قابل پذيرش است 
گي كه با آنان سر و كار داشت زوج بودند و چون موجودات زنده ي بزر

محمد هم اين . اطالعي هم از موجودات ديگر مخصوصا ميكروبها نداشتند
منتهي محمد اين غلط را بدتر . درك غلط خود را وارد قرآن كرده است

نسبت ) جاندار و بي جان(كرده است چون زوجيت را به همه ي موجودات 
  .داده است

ت و عبرت ين زوجي بينست كه چه ربطي اهين آيگر اي اشكال د
 توان در مورد آنان ي زوج نباشند نمي اگر موجودات؟ آياگرفتن وجود دارد

   د و عبرت گرفت؟يشياند
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  آيا زمان مرگ هركس از قبل بطور قطعي تعيين شده است؟
در قرآن و سنت گفته شده كه زمان مرگ افراد از قبل تعيين شده و   

  :ثالم. قطعي و اليتغير است
  ﴾11منافقون﴿ولَن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْسا إِذَا جاء أَجلُها واللَّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ  -

افكند و خدا به   فرا رسد هرگز خدا به تاخير نمىمرگشوهر كس : ترجمه
  ) 11(كنيد آگاه است  آنچه مى

  ﴾2انعام﴿وأَجلٌ مسمى عِنده  هو الَّذِي خَلَقَكُم من طِينٍ ثُم قَضَى أَجالً -
] براى شما عمر[اوست كسى كه شما را از گل آفريد آنگاه مدتى را : ترجمه

  ) 2( حتمى نزد اوست مرگمقرر داشت و
  )145آل عمران (وما كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَموت إِالَّ بِإِذْنِ اهللا كِتَابا مؤَجال-

  ) 145(معيناست  سرنوشتى ،خدا نميردو هيچ نفسى جز به فرمان : ترجمه
-  رَزلَب وتِكُميفِي ب كُنتُم نَا قُل لَّواها قُتِلْنَا هم ءرِ شَيكَانَ لَنَا مِنَ األَم قُولُونَ لَوي

 ضَاجِعِهِمالْقَتْلُ إِلَى م هِملَيع 154آل عمران (الَّذِينَ كُتِب(     
و وعده پيامبر واقعيت [ بود سهمي اين كار گفتند اگر ما را در مى: ترجمه
هاى خود  شديم بگو اگر شما در خانه كشته نمى) جنگ(در اينجا ] داشت

هم بوديد كسانى كه كشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا به سوى 
  .رفتند قتلگاههاى خويش مى

قطعا .   با بديهيات دانش امروز نمي سازد واين ادعاي غلطي است
 بهداشت و درمان در افزايش طول عمر مؤثرند و بهمين تغذيه مناسب،
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دالئل است كه متوسط طول عمر بشر با پيدايش دانش جديد افزايش يافته 
داشت بشر نيازي به اي اگر مرگ زمان قطعي و از قبل تعيين شده  .است

اگر بيمار مداوا شود در بسياري موارد .مداوا و رعايت بهداشت نمي ديد
و بهمين دليل است كه مردم . عمر بيشتري خواهد داشتزنده مي ماند و 

بدنبال بيماري بسوي درمان مي روند و از خطرها مي گريزند و در حفظ 
  .جان خويش تالش مي كنند

  آيا در جهان نقص وجود ندارد؟
 الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقًا ما تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحمنِ مِن تَفَاوتٍ  -
   ثُم ارجِعِ الْبصرَ كَرَّتَينِ ينقَلِب ﴾3ملك ﴿ارجِعِ الْبصرَ هلْ تَرَى مِن فُطُورٍ فَ

   ﴾4ملك ﴿إِلَيك الْبصرُ خَاسِأً وهو حسِيرٌ 
 كه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد در آفرينش آن )خدائي (همان: ترجمه

بينى  مى  بازبنگر آيا نقصانىبينى بخشايشگر هيچ گونه تفاوتى نمى] خداى[
  ) 4(باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سويت بازگردد ) 3(

در آيات فوق آمده است كه در جهان هيچگونه اختالف و عيب و   
مؤمنين چون معتقدند كه كليه ي اجزاء جهان توسط خالق . نقصاني نيست

وانند قبول كنند كه در عاقل عالم حكيمي ساخته شده اند بنابراين نمي ت
جهان عيب و نقصي وجود داشته باشد چون نقص با علم و حكمت خدا 

و تا آنجا پيش رفته اند كه مي گويند ساخت جهاني بهتر از . ناسازگار است
اما واقعيت ملموس قابل فهم براي همگان . اين اصال امكانپذير نيست
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 همچنين پر ازاختالف اينست كه جهان پر از زيبائي و كمال و هماهنگي  و
 آيا سنگها و مواد سرگردان در فضاي بيكران وجود .و تفاوت و نقصان است

ندارند؟ آيا برخورد سياره ها باهم و فروپاشي سيارات و ستارگان وجود 
وراء بنفش خورشيد ايجاد نمي اندارد؟ آيا آسيبهاي حياتي توسط اشعه ي م

تيكي نيست؟ آيا منابع شود؟ آيا حيات موجودات در معرض خطاهاي ژن
راديواكتيو و مواد شيميائي و اشعه هاي مختلف موجب جهشهاي ژنتيكي 
مرگبار يا نقصان آور در موجودات زنده نمي شوند؟ آيا زلزله و سيل و 
طوفان و انواع ويروسها و باكتريهاي بيماريزا وجود ندارند؟ و هزاران نمونه 

ز بديهي ترين خطاهاي علمي يكي امحتوي  آيات فوق ،بنابراين. ي ديگر
   .قرآنند

  آيا آب از سنگ بيرون مي آيد؟
يه ي زير سنگ را با قلب يهود مقايسه كرده و گفته قلب شما آدر 

  .از سنگ هم سختتر است چون از دل سنگ آب بيرون مي زند
-قَس أَشَد ةِ أَواركَالْحِج فَهِي دِ ذَلِكعن بكُم مقُلُوب تقَس إِنَّ مِنَ  ثُمةً وو

الْحِجارةِ لَما يتَفَجرُ مِنْه األَنْهار وإِنَّ مِنْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرُج مِنْه الْماء وإِنَّ مِنْها 
   ﴾74بقره ﴿لَما يهبِطُ مِنْ خَشْيةِ اللّهِ وما اللّه بِغَافِلٍ عما تَعملُونَ 

تر   از اين سخت گرديد همانند سنگ يا سختسپس دلهاى شما بعد: ترجمه
اى از آنها  زند و پاره از آن چرا كه از برخى سنگها جويهايى بيرون مى
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شود و برخى از آنها از بيم خدا فرو  شكافد و آب از آن خارج مى مى
  ) 74(كنيد غافل نيست  ريزد و خدا از آنچه مى مى

 بين شكافهاي واضح است كه از سنگ آب توليد نمي شود و آب از
 هم اين مثل غلط است و هم ،بنابراين. سنگ عبور مي كند و خارج مي شود

    .تصور اينكه واقعا سنگ آب دارد غلط است

  لمس جن يا شيطان
الَّذِينَ يأْكُلُونَ الرِّبا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطَانُ مِنَ -

س275ره بق..(الْم(   
خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه  خورند، برنمى كسانى كه ربا مى: ترجمه

  ) 275 (...  كرده استاو را ديوانه،  شيطان بر اثر تماس
قدما وحتي بعضي قبائل عقب افتاده امروز بر اين باورند كه 
بيماريها مخصوصا بيماريهاي رواني در اثر تماس يا وارد شدن جن و شيطان 

  .محمد اين خرافه را وارد قرآن كرده است. ن فرد ايجاد مي شودبه بد
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   هاي علميمعجزهبررسي ادعاي 
بعضي مسلمانان متجدد تالش كرده اند با هر ترفندي از قرآن معجزه در 
آورند كه به بعضي از آنان اشاره شد، مثل توضيح جنين در قرآن، عده اي 

  .١نيمديگر از اين ادعاها را در اينجا بررسي مي ك

  ادعاي پيش بيني سفر به فضا توسط قرآن
يا معشَرَ الْجِنِّ والْإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السماواتِ :  الرحمن-

 ﴾34﴿   فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ ﴾33﴿والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسلْطَانٍ 
  ﴾35﴿يرْسلُ علَيكُما شُواظٌ من نَّارٍ ونُحاس فَلَا تَنتَصِرَانِ 

هاى آسمانها و زمين  توانيد از كرانه اى گروه جنيان و انسيان اگر مى: ترجمه
تسلطى ] به دست آوردن[جز با ] ولى[به بيرون رخنه كنيد پس رخنه كنيد 

 )34(ردگارتان را منكريد پس كدام يك از نعمتهاى پرو) 33(كنيد  رخنه نمى
از [فرو فرستاده خواهد شد و گداخته  و مس آتش شعله هاي بر سر شما 

  ) 35(يارى نتوانيد طلبيد ] كسى
. ادعا شده كه عبور از قطرهاي آسمان و زمين به معني سفر به فضاست

غافل از اينكه در آيه ي بعد گفته شده كه اگر از قطر آسمانها و زمين خارج 
آيا فضانورداني كه از .  و مس گداخته فرو مي ريزدآتش سر شما شويد بر

                                                 
 براي تفصيل بيشتر به كتاب اعجاز القرآن بين الحقيقه و البهتان اثر شاكر فضل اهللا النعماني مراجعه -  1

  . كنيد
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 و مس گداخته قرار گرفتند و آتشكره ي زمين خارج شدند مورد هجوم 
كودكان امروز . ؟ و مس گداخته وجود داردآتش ،آيا در فضاي بين سيارات

 واقعيت امر اينست كه اين دو آيه. هم مي فهمند كه اين ادعاي غلطي است
 قرآن هستند و معني روشن بي عيبي از آنان نمي مبهماتاز )  35و 33 (

     !توان استنباط كرد چه رسد به معجزه

  ادعاي بيان حركت زمين در قرآن
 هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِ وإِلَيهِ -  

 أَ﴾15ملك﴿النُّشُور    فَإِذَا هِي ضاألَر بِكُم خْسِفاء أَن يمن فِي السأَمِنتُم م
 ور16ملك ﴿تَم﴾   
 پس در فراخناى آن كه زمين را براى شما رام گردانيداوست كسى : ترجمه

) 15(بخوريد و رستاخيز به سوى اوست ] خدا[رهسپار شويد و از روزى 
د كه شما را در زمين فرو برد اي آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده

  ) 16 (مي لرزد هنگاميكهپس 
 بكاربردن  اندبنابراين گفته. ذلول بمعني شتر فرمانبر و راهوار است

. ذلول در مورد زمين يعني اينكه زمين در حال حركت است اما راهوار است
يا به سهو ) به احتمال قوي(البته كسانيكه مدعي اين معجزه شده اند به عمد 

.  آيه ي بعدي صرف نظر كرده اند كه معني ذلول را مشخص كرده استاز
 گفته شده كه خدا مي تواند اين زمين آرام را با زير و رو 16در آيه ي 
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پس آرام بودن در مقابل زلزله آمده است . ناآرام كند) لرزش(كردن و زلزله 
  .نه حركت وضعي يا انتقالي زمين

ي از قرآن مطرح شده است همين ادعا با توسل به آيه ي ديگر
  :دقت كنيد

ويوم ينفَخُ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من  : نمل-
وتَرَى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمرُّ مرَّ  ﴾87﴿شَاء اللَّه وكُلٌّ أَتَوه داخِرِينَ 

نْعابِ صحلُونَ السا تَفْعخَبِيرٌ بِم ءٍ إِنَّهاء  ﴾88﴿ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَين جم
ومن جاء بِالسيئَةِ  ﴾89﴿بِالْحسنَةِ فَلَه خَيرٌ منْها وهم من فَزَعٍ يومئِذٍ آمِنُونَ 

 ﴾90﴿كُنتُم تَعملُونَ فَكُبت وجوههم فِي النَّارِ هلْ تُجزَونَ إِلَّا ما 

و روزى كه در صور دميده شود پس هر كه در آسمانها و هر كه در : ترجمه
زمين است به هراس افتد مگر آن كس كه خدا بخواهد و جملگى با زبونى 

پندارى كه آنها  مى] و[بينى  و كوهها را مى)87(رو به سوى او آورند 
صنع خدايى است كه ] اين[تند حركتند و حال آنكه آنها ابرآسا در حرك بى

هر چيزى را در كمال استوارى پديد آورده است در حقيقت او به آنچه 
هر كس نيكى به ميان آورد پاداشى بهتر از آن ) 88(دهيد آگاه است  انجام مى

و هر كس بدى به ميان  )89(خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ايمنند 
كرديد سزا داده  شوند آيا جز آنچه مىسرنگون ] دوزخ[آورد به رو در آتش 

 ) 90(شويد  مى

آيات فوق وقايعي كه در قيامت اتفاق مي افتند را ذكر مي كند از   
بعضي از معجزه تراشان اين آيه را از قبل و بعدش . جمله حركت كوهها
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جدا كرده اند و نتيجه گرفته اند كه قرآن مي گويد، همين االن نه در قيامت، 
 در حاليكه همه ي مفسرين اين آيه را. ند ابرها در حركتندكه كوهها مان

مربوط به قيامت دانسته اند و هر فرد عادي هم كه اين آيه را در ضمن آيات 
 بعالوه .قبل و بعدش مي خواند متوجه مي شود كه مربوط به قيامت است

 خدا "انتهاي آيه نيز مؤيد اينست كه آيه مربوط به قيامت است چون گفته 
اگر ابتداي آيه مربوط به حركت زمين باشد، . "آنچه مي كنيد آگاهستبه 

انتهاي آيه ربطي به ابتدا نخواهد داشت ولي چون ابتدا مربوط به قيامت 
  بعالوه در كل قرآن و سنت كوچكترين .است با انتها كامال سازگار است

  .اشاره اي به حركت زمين نشده است
جدا كنيم آيا نظر معجزه سازان را يه را از آيات قبل و بعدش آاگر   

 اگر منظور از حركت كوهها اشاره به حركت چون. تامين مي كند؟ خير
 زمين را مي بينيد و "بايد گفته مي شد كه . وضعي يا انتقالي زمين باشد

چون در واقع كوهها   "گمان مي كنيد كه ثابت است ولي در حركت است
احتمال دومي . نسبت به زمين ندارندجزئي از زمينند و از اين لحاط حركتي 

كه مطرح كرده اند اينكه منظور حركت صفحات پوسته ي زمين نسبت به 
اين احتمال هم اين اشكال . همديگر باشد كه در زمين شناسي مطرح است

جدي را دارد كه حركات پوسته ي زمين بر حسب سانتيمتر در سال است و 
 تشبيه در آيه بسيار غير  اينو. دبهيچ وجه مشابهتي با حركت ابرها ندارن

    .معقول مي شود
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بعالوه اگر از تمامي اشكاالت بگذريم باز هم قرآن معجزه اي   
قرن  (Philolausنكرده است چون حركت وضعي و انتقالي زمين توسط 

  و) سال قبل از محمد1100 -پنجم قبل از ميالد

Aristarchus )مطرح شده ) از محمد سال قبل 900 - قرن سوم قبل از ميالد
 ١.است

 ادعاي كروي بودن زمين

بعضي معجزه سازان گفته اند كه آيه ي زير كروي بودن زمين را 
  .مي رساند پس معجزه است

  )30النازعات ( والْأَرض بعد ذَلِك دحاها -
  . زمين را بعد از آسمان پهن كرد)خدا (و: ترجمه

 بمعني پهن كردن و كتب لغت و همه ي مفسران گفته اند دحي
 بر خالف تمام آنان گفته اند كه دحاحا از معجزه تراشان گستردن است

دحيه بمعني بيضه گرفته شده يعني خدا زمين را مثل بيضه كرد يعني كروي 
اين روال كار معجزه تراشان است كه معاني لغات قرآن و حتي معاني . كرد

هر كس بخواهد معني . دجمالت را تغيير مي دهند تا به مقصود خود برسن
لغتي را بفهمد به كتب معتبر لغتنامه مراجعه مي كند اما اينان معني لغت را از 

  .در مي آورندخودشان 

                                                 
   . به تاريخچه ي ستاره شناسي كه قبال مطرح كرديم مراجعه كنيد- - 1
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اوال . اما اين ادعاي ايشان غلط است و معجزه اي در كار نيست
مطرح كرديم اين آيه در  "زمين مسطح است"تحت عنوان چنانچه قبال 

ثانيا اين .  است كه زمين را مسطح دانسته اندتناسب با تمام آيات ديگري
 كه )قبال توضيح داديم (برداشت در تضاد كامل با داستان ذوالقرنين است

ثالثا به فرض كه سخن آنان را .بطور قطع مسطح بودن زمين را مي رساند
 مثل بپذيريم باز هم معجزه نيست چو ن قبال فالسفه ي يونان

 .١د، كروي بودن زمين را مطرح كرده اند سال قبل از محم1200فيثاغورث،
 "مفهوم اين آيه با همان لغت وهمچنين در شعر جاهلي قبل از محمد 

   . آمده است"دحاها 
  :٢يد گوي مي بن عمرو شاعر جاهليدز

   الجبااليها علي و ارسيدبأ     فلما استوت شدهادحاها
 ي قويش را پهن كرد و چون درست شد آنرا با دست خوين زم:ترجمه
  .يد و كوهها را بر آن استوار گردانيدگردان

  پيش بيني پيروزي روم بر ايرانادعاي 
 ﴾3﴿فِي أَدنَى الْأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلِبونَ  ﴾2﴿غُلِبتِ الرُّوم  :  روم-

 ﴾4﴿ح الْمؤْمِنُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمرُ مِن قَبلُ ومِن بعد ويومئِذٍ يفْرَ

                                                 
  . به تاريخچه ي ستاره شناسي كه قبال مطرح كرديم مراجعه كنيد- 1
  يدشام باب شعر ز البن هيه نبويرهس - 2
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در نزديكترين سرزمين و بعد از شكستشان ) 2(خورد  روم شكست: ترجمه
 كار در گذشته و آينده از آن ، در ظرف چند سالى )3(پيروز خواهند گرديد 

 ) 4(گردند  خداست و در آن روز است كه مؤمنان شاد مى

م در جنگ ايران و روم، دو ابر قدرت آنزمان، تقريبا بطور دائم با ه
اين امر . بودند و موفقيت و شكستهاي پياپي از هر دو طرف اتفاق مي افتاد

عادي بود كه يكطرف امسال شكست بخورد و در سال بعد يا چند سال بعد 
البته اين شكستها و پيروزيها هيچكدام قاطع و نهائي نبود و . پيروز شود

دست بدست مي تنها شهرها بود كه . منجر به سقوط طرف مقابل نمي شد
در چنين شرائطي هر فردي مي توانست پيش بيني كند كه اگر روم . گشت

امسال شكست خورد در چند سال آينده پيروز مي شود و محمد از همين 
وضع استفاده كرد و آيات ابتداي سوره ي روم را نازل كرد و پيش بيني كرد 

 اين را سال روم پيروز مي شود و مؤمنان) 9-3=بضع(كه در عرض چند 
  ..معجزه مي دانند

در زير تيتر مهمترين پيروزي ها و شكستهاي روم و ايران را در 
با اين توضيح كه در سالهاي ذكر شده و . ١حيطه ي زماني محمد آورده ام

در بين آنان دهها نبرد ديگر اتفاق افتاده كه با پيشرفت و عقب گرد هر دو 
پيوسته براي يكطرف وجود معموال پيروزي بطور . طرف همراه بوده است

  .نداشته است

                                                 
1 - The official history of Heraclius‘ Persian campaigns“ (in „The Roman 
Army in the East“, edited by Edward Dabrowa 
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   پس از ميالد حمله ي ايرانيان به روميان 603سال  -
   سالهاي بعد شكست و پيروزيهائي از هر دو طرف-
    از ايرانيانسردار رومي Domenziolos شكست 607 -
   بدست ايرانيان و مرمره Edessa  سقوط609 -
  بدست ايرانيان Emesa و Antioch سقوط 611 -
 و ارمنستان  و عقب رانده شدن  Caeserea پيروزي موقتي روم در 612 -

  بدست ايرانيان
 شكست امپراطور روم از ايرانيان در انتاكيه و از دست دادن بخشي 613 -

  از سيسيل 
   پيروزيهاي متعدد ايرانيان در سوريه، فلسطين، مصر و آفريقا-
   سقوط اورشليم بدست ايرانيان614 -
  تصاحب مصر، اسكندريه و ليبي بدست ايرانيان 616-617 -
  سردار ايراني از هراكليوس امپراطور روم Sahrbaraz شكست 623-
 اشغال ارمنستان ايران توسط روميان و بدنبال آن اشغال آذربايجان تا 624 -

  حد تيسفون
  حمله ي سه سپاه ايران به روميان و بدنبال آن شكست نسبي سه625 -

   هراكليوس امپراطور روم ايراني ازسردار
   محاصره ي طوالني وناموفق قسطنطنيه توسط ايرانيان626 -
 شكست جدي ايرانيان و پيشروي گسترده ي سپاه روم در 628- 627-

  قلمرو ايران
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 قبول قرارداد صلح توسط ايران و باز گرداندن سرزمينهاي روم به آن 629-
  .شامل سوريه، فلسطين و اورشليم و مصر

آيا از اين مبهم تر مي توان . ات را دوباره با دقت بخوانيداكنون آي
روميان پيروز شدند، تا چه حدي؟ در كجا؟ در چه . پيش بيني كرد؟

نزديك به كجا؟ مگر  تاريخي؟ در چه سرزميني؟ گفته در سرزمين نزديك،
باز گفته روميان پيروز مي . آن سرزمين اسم نداشته است؟ همه مبهم است

. دي؟ در كجا؟ در چه زماني؟ گفته در عرض چند سالتا چه ح. شوند
اگر تو پيامبري چرا دقيق و درست پيش بيني نمي . بازهم همه مبهم است

. كني؟ پيش بينيهاي محمد دقيقا مثل پيش بيني رماالن و كاهنان است
جمالتي سرهم مي كنند و آنقدر چيزهاي مبهم و نامعين در آن مي گذارند 

 تو آرزوهاي "مثال مي گويند. هر فردي جور در مي آيدكه بخشي از آنها با 
در زندگي با . اما در بدست آوردن آنان كو شش كافي نمي كني. بزرگ داري

كسي را دوست مي داري و تالش داري . سختيهاي فراواني روبرو بوده اي
از . دشمناني داري ولي آنان نمي توانند به تو ضرر برسانند. به او برسي

 جمالت ذكر شده "....موفقيتي در انتظار توست و. ذر باشحسودان بر ح
با تمامي افراد بشر در هر زمان و هر مكان جور در مي آيند و افراد نا آگاه و 

محمد هم از اين ترفند استفاده كرده . كم هوش نيز اينها را باور مي كنند
 به كداميك از "روميان شكست خوردند"حال شما بگوئيد كه . است

روميان پيروز مي " مربوط مي شود؟ 617 تا 603ي آنان از سال شكستها
 مربوط مي شود؟  629 تا 623 به كداميك از پيروزيها آنان از سال "شوند
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مطمئن از اينكه . محمد مشكل را درست مي كند و خود عقب مي ايستد
مؤمنان همانگونه كه از جمالت . نتيجه از طرف مؤمنان هميشه به نفع اوست

غيب گوئي استخراج مي كنند از جمالت محمد هم معجزه مي رماالن 
در . مي گويند محمد پيروزي روم را پيش بيني كرده اين يك معجزه. تراشند

حاليكه هر كسي در زمان محمد مي توانست چنين امر واضحي را بر اساس 
چنانكه هر كسي امروز مي تواند با قاطعيت پيش . سابقه ي تاريخي بيان كند

د كه در هفته هاي آينده طالبان بمب گذاري بزرگي انجام مي دهند بيني كن
اگر اين پيش بيني كافي است همه ي مردم . و تعداد زيادي را مي كشند

مؤمنان باز مي گويند كه محمد گفته در عرض چند سال اين . پيغمبرند
حال با مشكل روبرو مي . پيروز ي بدست مي آيد، اينهم معجزه ي دوم

 سال است پس بطور دلخواه شكست و 9- 3د سال بين شوند كه چن
بر چه .  سال باشد10پيروزيهائي را انتخاب مي كنند كه فاصله شان كمتر از 

اما اگر بخواهيم مالك معقولي براي . اصولي؟ تا معجزه جور در بيايد
تنها مالك، فتح اورشليم . انتخاب يك شكست و يك پيروزي انتخاب كنيم

از دست دادن .  سرزمين براي روميان مسيحي بوداست چون مقدس ترين
 629 و بدست آوردن مجدد  آن در 614اورشليم توسط روميان در سال 

در اينصورت فاصله بين شكست و پيروزي روم . پس از قرارداد صلح است
پس در اينجا نيز محمد .  سال كه قرآن گفته است9- 3 سال مي شود نه 15

  . خطا كرده است نه معجزه
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  اي مشخص كردن كم ارتفاع ترين نقطه ي زمينادع
گفته .  بيرون كشيده شده است فوقاخيرا معجزه ي ديگري از آيات  

 اتفاق افتاده يعني در كم "ادني االرض"اند قرآن گفته كه شكست روم در 
و كم ارتفاع ترين نقطه ي زمين بحر الميت . ارتفاع ترين نقطه ي زمين

و . در مرز فلسطين و اردن) ز سطح دريا متر پائينتر ا400حدود (است 
 1400شكست روم در سواحل بحر الميت اتفاق افتاده، بنابراين محمد در 

سال پيش مي دانسته كه كم ارتفاع ترين نقطه ي زمين بحر الميت است كه 
  .اين يك معجزه است

  :اما بررسي اين ادعا  
دني بمعني لغت ادني از ريشه ي دنا بمعني نزديك شد، است و ا: اوال

نزديكتر است و تا امروز صحابه و مفسران همگي آنرا بمعني نزديكتر دانسته 
 مورد بمعني 18در قرآن در بيست مورد از اين لغت استفاده شده كه در . اند

  :نزديك است مثل
   )9نجم (فكان قاب قوسين او ادني ) 8نجم ( دني فتدلي -

كمان يا نزديكتر  به قدر دوتا ) 8(سپس نزديك آمد و نزديكتر شد : ترجمه
 ) 9(شد 

  ):از نظر تعداد(و در يك مورد بمعني كمتر 
   أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُونُ مِن نَّجوى-
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 مهادِسس وةٍ إِلَّا هسلَا خَمو مهابِعر ولَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هنَىولَا أَكْثَرَ إِلَّا ا أَدو مِن ذَلِك 
مهعم و7مجادله (ه( 

اى كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين  آيا ندانسته: ترجمه
اى ميان سه تن نيست مگر اينكه او  داند هيچ گفتگوى محرمانه است مى

نه است و چهارمين آنهاست و نه ميان پنج تن مگر اينكه او ششمين آنه
 ) 7(و نه بيشتر مگر اينكه هر كجا باشند او با آنهاست ] عدد [كمتر از اين

  : و در يك مورد بمعني پستتر از نظر ارزش آمده است
  )61بقره  (قَالَ أَتَستَبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنَى بِالَّذِي هو خَيرٌ -

  .عوض مي كنيدآيا آنچه كم ارزشتر است را با آنچه بهتر است : ترجمه
 "پائينتر از نظر ارتفاع"بنابراين نه در قرآن و نه در لغت، ادني بمعني اخفض 

نيامده است مگر خدا نمي توانست از لغت درست يعني اخفض استفاده 
طبق معمول معجزه سازان معني لغت را تغيير مي دهند تا به هدف . كند

  .خود برسند
ذيريم و بپذيريم كه از بين بفرض كه تغيير معني لغت را بپ: ثانيا  

 )بيت المقدس(چند شكست فوق، منظور قرآن شكست روم در اورشليم 
 بلكه در  نبوده يا سواحل آن در بحر الميتشكستمحل بوده است پس 

ست و ا متر باالتر از سطح دري750اورشليم بوده است كه ارتفاعش حدود 
ين معجزه سازي به بنابراين بازهم ا. كم ارتفاعترين نقطه ي زمين نيست

  .بيراهه رفته است
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  ادعاي اشاره ي قرآن به اكسيژن
 فَمن يرِدِ اللّه أَن يهدِيه يشْرَح صدره لِإلِسالَمِ ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ -

  ﴾125انعام ﴿صدره ضَيقًا حرَجا كَأَنَّما يصعد فِي السماء 
ا كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش پس كسى ر: ترجمه

گشايد و هر كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ  اسالم مى
  ) 125( آسمان باال رود بخواهد بهگرداند چنانكه  مى

تشبيه تنگ كردن سينه به باالرفتن در آسمان از اين لحاظ گفته شده   
سيژن كم مي شود و فرد است كه هر چه از سطح زمين دور شويم ميزان اك

به حالت خفگي مي افتد و اين معجزه است چون قرآن يك حقيقت علمي 
  .را كه در آنزمان ناشناخته بوده است مطرح كرده است

  :اما بررسي اين ادعا  
 سينه گشادتر هم مي شود  در كمبود اكسيژن،واقع چنين نيست؛در : اوال

نفس با اتساع بيشتر سينه و چون تنفس عميقتر مي شود يعني سيستم تنظيم ت
 را به داخل ريه ها ي بيشتريافزايش تعداد تنفس سعي مي كند كه هوا

مثل هنگاميكه مدتي نفس خود را نگه داريد و سپس رها كنيد متوجه . بكشد
مي شويد كه سينه ي شما در هنگام دم بيشتر باال مي آيد و نفسهاي عميق با 

ين معجزه به ضد معجزه تبديل مي شود بنابراين ا. فركانس باالتر مي كشيد
  .يعني آيه ادعاي غلطي كرده است

  همانطور كهآنچه از اين آيه صحابه و مفسران فهميده اند اينست كه : ثانيا
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 رفتن به آسمان غير ممكن است ايمان پيدا كردن كسيكه خدا نخواهد نيز 
. مي آيد كه معنايي است كه با آيات ديگر قرآن هم جور در غير ممكن است

  : چنانچه در تفسير الدر المنثور از ابن عباس نقل شده است
  كأنما يصعد في السماء يقول كما ال يستطيع ابن ... عن ابن عباس في قوله-

آدم أن يبلغ السماء فكذلك ال يقدر على أن يدخل التوحيد واإليمان قلبه 
  .)3/356الدر المنثور  (حتى يدخله اهللا في قلبه

همانگونه كه آدميزاد ) يعني(د اينكه يه آسمان صعود كند مانن: ترجمه
نميتواند به آسمان برسد همانگونه نمي تواند توحيد و ايمان را به قلبش 

  .  وارد كند مگر اينكه خدا به قلبش داخل كند
  .و ديگر مفسران نيز همين نظر را دارندطبري تفسير 

اول آياتي .  داردتفسير ابن عباس با دو دسته آيات قرآن تناسب تام
ند نباالرفتن به آسمان را ناممكن مي داو ندهمين تشبيه را بكار برده اكه 
  :مثل

-  ضِ أَونَفَقًا فِي األَر تَغِيأَن تَب تتَطَعفَإِنِ اس مرَاضُهإِع كلَيرَ عإِن كَانَ كَبو
ه لَجمعهم علَى الْهدى فَالَ تَكُونَنَّ مِنَ  فَتَأْتِيهم بĤِيةٍ ولَو شَاء اللّسلَّما فِي السماء

 ﴾35انعام ﴿الْجاهِلِينَ 

بر تو گران ] از قرآن[و اگر اعراض كردن آنان ) خطاب به محمد: (ترجمه
اى   تا معجزهنردبانى در آسمان بجويىتوانى نقبى در زمين يا  است اگر مى

ت قطعا آنان را بر خواس و اگر خدا مى] پس چنين كن[برايشان بياورى 



 149

يعني نمي تواني ) 35(آورد پس زنهار از نادانان مباش  هدايت گرد مى
 .نردباني پيدا كني و به آسمان روي

من كَانَ يظُنُّ أَن لَّن ينصرَه اللَّه فِي الدنْيا والĤْخِرَةِ فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى  -  
 ﴾15حج ﴿ هلْ يذْهِبنَّ كَيده ما يغِيظُ السماء ثُم لِيقْطَع فَلْينظُرْ

 را در دنيا و آخرت هرگز يارى نخواهد اوخدا پندارد كه  هر كه مى: ترجمه
 آنگاه بنگرد قطع كند سپس پس راهي يا وسيله اي بجويد بسوي آسمانكرد 

 ) 15(كه آيا نيرنگش چيزى را كه مايه خشم او شده از ميان خواهد برد 

 شدن توسط بعد از گمراه  شدنابن عباس با آياتي كه هدايتتفسير : دوم
  : مثل.، متناسب استخدا را محال مي دانند

  ﴾186اعراف ﴿من يضْلِلِ اللّه فَالَ هادِي لَه ويذَرهم فِي طُغْيانِهِم يعمهونَ  -
 نيست و هدايت كننده ايهر كه را خداوند گمراه كند براى او هيچ : ترجمه

  ) 186(گذارد  نان را در طغيانشان سرگردان وا مىآ
     ﴾33رعد ﴿ومن يضْلِلِ اللّه فَما لَه مِنْ هادٍ  -

  .كسي را كه خدا گمراه كند هدايت كننده اي نخواهد داشت: ترجمه
بنابراين بخاطر .  بار در قران تكرار شده است15 حدودمفهوم اين دو آيه 

ا آيات ديگر قرآن، مفسران همين نظر ابن تناسب تام آيه ي مورد بحث ب
وجه تشبيه در آيه ي مورد بحث اينست كه كه عباس را درست مي دانند 

مانطور كه به آسمان باالرفتن غيرممكن است هدايت كسيكه خدا او را ه
 بنابراين تفسير به كمبود اكسيژن يك .گمراه كرده است نيز غيرممكن است

    .تفسير بي پايه است
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  منظوراگراشكال سومي كه به اين ادعاي معجزه وارد است اينست كه : ثالثا
 ارائه ي معجزه بود كافي بود بصراحت بگويد كه در باالرفتن به آسمان قرآن

مگر خدا ناتوان بوده است كه . دچار كمبود هوا براي تنفس مي شويد
جزه بنابراين بنا به دالئل مطرح شده اين مع .منظورش را بوضوح بيان كند
  .تراشي هم راه به جائي نمي برد

  دور گردش آب
 - 2تبخير آب از دريا و تشكيل ابر -1 : عبارتست ازسير گردش آب

 بازگشت آب به -4 ريزش باران از ابر - 3حركت دادن ابرها توسط باد و 
  . در قران آمده است و اين معجزه استگفته شده كه سير گردش آب. دريا

  : در قرآن آمده است مثال3و 2 از مراحل فوق مرحله ياما 
 وهو الَّذِي يرْسِلُ الرِّياح بشْرًا بينَ يدي رحمتِهِ حتَّى إِذَا أَقَلَّت سحابا ثِقَاالً  -

 نُخْرِج رَاتِ كَذَلِكنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّماء فَأَخْرَجتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْميلَدٍ ملِب قْنَاهس
 ﴾57اعراف ﴿لْموتَى لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ ا

فرستد  رسان مى رحمتش مژده] باران[و اوست كه بادها را پيشاپيش : ترجمه
تا آن گاه كه ابرهاى گرانبار را بردارند آن را به سوى سرزمينى مرده برانيم و 

برآوريم بدينسان ] از خاك[اى  از آن باران فرود آوريم و از هر گونه ميوه
 ) 57(سازيم باشد كه شما متذكر شويد  خارج مى] نيز از قبرها[ردگان را م

اما اينكه باد ابرها را جابجا . آيات با معني مشابه در قرآن فراوانند
مي كند و از ابر باران مي بارد كه امري روشن است كه انسانهاي اوليه هم 
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رانده ) محمدقبل از ( حتي در دوران جاهلي .مي دانسته اند و معجزه نيست
دن ابر توسط باد و تقسيم بندي ابرها از نظر باران زائي و غيره وجود ش

 كه 4 كه سختتر است و مرحله 1از مراحل فوق مرحله ي  ١.داشته است
 هم در عهد 1كمي دقت مي خواهد را قرآن نگفته است حتي مرحله ي 

  .ر نيستبنابراين معجزه اي در كا ).5/8مثال در عاموس (عتيق آمده است 
    

   در قرآن19ادعاي معجزه ي عدد 
، امام يكي از مساجد فهي به نام رشاد خليشخص 1978در سال  
 بر اساس او. منتشر كرد ٢در كتابي قرآن را در خود محاسبات جهينتآمريكا، 
  .  است19 كد پنهان كي ي معتقد بود كه قرآن داراآيات زير

وما جعلْنَا أَصحاب النَّارِ إِلَّا ملَائِكَةً وما جعلْنَا  ﴾30مدثر ﴿ علَيها تِسعةَ عشَرَ -
عِدتَهم إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيستَيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب ويزْداد الَّذِينَ آمنُوا 

مِنُونَ ولِيقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم إِيمانًا ولَا يرْتَاب الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب والْمؤْ
مرَض والْكَافِرُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلِك يضِلُّ اللَّه من يشَاء ويهدِي 

  ﴾31مدثر﴿من يشَاء وما يعلَم جنُود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّا ذِكْرَى لِلْبشَرِ 

 و ما موكالن آتش را ) 30(است ] نگهبان[نوزده ] دوزخ[بر آن ] و[: ترجمه

                                                 
  362  ص 3بلوغ  االرب ج - 1

2 - Quran: Visual presentation of the miracle 
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جز فرشتگان نگردانيديم و شماره آنها را جز آزمايشى براى كسانى كه كافر 
اند قرار نداديم تا آنان كه اهل كتابند يقين به هم رسانند و ايمان كسانى  شده

] نيز[ه ايشان داده شده و اند افزون گردد و آنان كه كتاب ب كه ايمان آورده
مؤمنان به شك نيفتند و تا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است و كافران 

كردن چه چيزى را اراده كرده است اين گونه خدا  بگويند خدا از اين وصف
 و هر كه را بخواهد هدايت مى كند و گمراه مي كندهر كه را بخواهد 

جز تذكارى ] آيات[داند و اين  ىسپاهيان پروردگارت را جز او نم] شماره[
 ) 31(براى بشر نيست 

 از نوزده ي است كه مضرب114 قرآن ي تعداد سوره ها، نمونهيبرا   
 وجود دارد، قرآن يا كه در اول سوره هميبسم اهللا الرحمن الرح. است
 اطالعات در نگاه نيا . و بسياري ادعاهاي ديگر نوزده حرف استيدارا

 ي است كه هر كسنيقت اي حقيول. دين آيل قبول م جذاب و قابارياول بس
رشاد .  بگرددياضي ري طرح و الگوكي به دنبال ي تواند در هر متنيم

 يزي خواست هر چي كه م، به كد نوزده معتقد بودي در واقع به قدرفهيخل
.  قرآن بوداتي موارد تعداد آني از ايكي.  بگنجاندقالب نيدر قرآن را در ا

 ددعاست و بر ) با احتساب بسم اهللا اول سوره ها (6348  قرآناتيتعداد آ
 هي باشد بر نظري توانست خط بطالني مدي شانيا. ستينوزده قابل قسمت ن
 هي اعالم كرد كه دو آفهي رشاد خل، در كمال تعجبيول. كد نوزده در قرآن

 نيبا حذف ا. دن از قرآن حذف شودي و باستيآخر سوره توبه جزو قرآن ن
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.  شودي مت شود كه به نوزده قابل قسمي م6346 قرآن اتيتعدادآ، هيدو آ
او خطاهاي ديگري را نيز در قرآن مطرح كرد از جمله در مورد آيه ي اول 

اينگونه .  بوده استنونگفت كه اصل اين آيه بصورت ) ن( سوره ي قلم 
ادعاهاي او خشم جهان اسالم را بر انگيخت بنحويكه برخي مفتيان بزرگ 

 در 1990  كفر او دادند و باالخره توسط مسلمانان پاكستاني در سالحكم به
طرفداران وي خود را . مسجد تاكسان آريزونا به ضرب كارد كشته شد

 مي نامند و سايت فعلي آنان در اينترنت بهمين نام است "تسليم شدگان"
(submission.org) .  

كه از نظر با توجه به اينكه كار رشاد خليفه وسيعترين كاري است 
رياضي در قرآن انجام شده است نتايج او را در اينجا مورد بررسي قرار مي 

متن مفصل زير كه از كتاب او استخراج شده است و تحت عنوان . دهم
 در سايت فوق آمده است عينا از اين سايت نقل شده است و 1ضميمه 

هر ادعا را در زير هر ادعا، من نتايج بررسي . مورد بررسي قرار گرفته است
ادعاهاي راشد خليفه را توسط يك نرم افزار . تحت عنوان نقد نوشته ام

معتبر كه در اينترنت وجود دارد و چندين متن قرآني در نرم افزار وورد بر 
  .روي چندين متن قرآن با رسم الخط عثماني و عادي انجام داده ام

***************************************** 

  .فقط نقد ها از من است submission.orgنقل شده از سايت آغاز قسمت 
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  كشف معجزه ي رياضي قرآن از طريق كامپيوتر

پديده بى نظيرى كه در قرآن وجود دارد، در هيچ كتاب نوشته 
هر يك از عناصر قرآن داراى تركيبى است . دست بشر يافت نميشود

ت هم خانواده، سوره ها، آيات، لغات، تعداد حروف، تعداد كلما: رياضى
تعداد و انواع اسم هاى الهى، طرز نوشتن بعضى لغات، عدم وجود يا تغيير 
عمدى بعضى حروف در بعضى لغات و بسيارى از عوامل ديگر قرآن بغير 

سيستم رياضى قرآن دو . از محتوياتش، همگى داراى تركيبى خاص هستند
رآن كه شامل ساختمان رياضى ق) 2(انشاء رياضى، و) 1: (جنبه مهم دارد

بخاطر اين كد رياضى جامع، كوچگترين . شماره سوره ها و آيات است
  .تغيير در متن يا ساختمان تركيبى قرآن، بالفاصله آشكار ميشود

  .عدد نوزده مخرج مشترك سراسر سيتم رياضى قرآن است

مانند خود قرآن، كد رياضى قرآن از بسيار ساده تا بسيار مشگل 
ساده مشاهداتى است كه بدون هيچ وسايلى ميتوان آنها حقايق . تغيير ميكند

حقايق پيچيده به كمك ماشين حساب يا كامپيوتر قابل . را بررسى كرد
بررسى حقايق زير به هيچ وسيله اى احتياح ندارد، اما . رويت است

خواهشمند است بخاطر داشته باشيد كه همه اينها به متن عربى اصلى اشاره 
  :دارد
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 حرف 19......................بسم اهللا، شامل"، معروف به )1:1 (اولين آيه. 1
  .است

چرا تشديد ل در اهللا را دو حرف در نظر گرفته ايد ولي تشديد در : نقد
جالب است بدانيد كه فرد ديگري . الرحمن و الرحيم را در نظر نگرفته ايد

حرف  در قرآن است تشديدهاي بسم اهللا را دو 7كه مدعي معجزه ي عدد 
  . قابل قسمت باشد7 شود و بر 21گرفته تا تعداد حروف 

   .19x6................................ سوره است كه ميشود114قرآن داراى . 2

 19x234...................... است كه ميشود6346مجموع آيات در قرآن . 3
ارى شماره گذ) بسم اهللا( آيه 112 آيه شماره گذارى شده است و 6234.[

 6+3+4+6 توجه كنيد كه 6234+112 =6234نشده است كه ميشود 
   .19...........ميشود

 اضافه كردن . قابل قسمت نيست19 آيه است كه بر 6236قرآن داراي : نقد
  . قابل قسمت نيست19 عدد مي رساند كه بازهم بر 6348 آنرا به 112

 آن در سوره رموزغيبت م مرتبه تكرار شده است، با وجود 114بسم اهللا . 4
   .19x6 =.114و )  دو بار تكرار شده است 27درسوره  (9
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رشاد خليفه نبودن بسم اهللا در سوره ي توبه را قبول ندارد ولي از آن : نقد
مثال اينجا كه مي خواهد تعداد بسم اهللا در . بعنوان تاكتيك استفاده مي كند

اگر غيبت . ر نمي گيرد قابل قسمت باشد بسم اهللا توبه را در نظ19قرآن بر 
  آن در توبه قابل قبول نيست پس چرا در محاسبه بكار نگرفته ايد

 19، دقيقا 27 تا بسم اهللا اضافى در سوره 9از غيبت بسم اهللا در سوره . 5
  .سوره است

 و 9 چرا بر خالف معمول رياضي هم 19 سوره مي شود نه 17فاصله، : نقد
در صورتيكه هيچكدام را نبايد در  را در فاصله بحساب مي آوريد 27هم 

  .محاسبه ي فاصله در نظر بگيريد

) = 9+10+11+12+......+26+27 (27 تا 9مجموع شماره سوره ها از . 6
  .19x18.. يا342

  شبيه فوق: نقد

همچنين مساوى است با مجموع كلمات بين دو بسم ) 342(اين مجموع . 7
  .19x18............ =.....................342، و 27اهللا سوره 

   قابل قسمت نيست19 كلمه است كه بر 382: نقد

  . كلمه است19.شامل) 1:96-5(اولين آيات معروفى كه اول وحى شد . 8
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   كلمه است20: نقد

  .19x 4. حرف است76 كلمه اى، داراى 19اين اولين وحى . 9

اگر انسان را بصورت .  حرف است78بدون در نظر گرفتن تشديد : نقد
  .. مي شود76ن بنويسيم  و الف روي س را در نظر نگيريم انس

 آيه 19. كه از نظر ترتيب زمانى اولين سوره است، داراى96سوره . 10
  .است

 جور 19 براي اينكه با عدد 3در شماره ي : استفاده ي تاكتيكي ديگر: نقد
شود بسم اهللا را نيز جزو آيات گرفت و در اينجا بسم اهللا را جزو آيه 

  . هماهنگ شود19ب نمي آورد تا با عدد بحسا

  . همين است19..اين اولين سوره از نظر ترتيب زمانى، از آخر قرآن. 11

  .19x16.. ميشود304 حرف عربى است، و 304 شامل 96سوره . 12

  9توضح شماره .  حرف است307: نقد

  . كلمه است19.شامل) 110سوره (آخرين سوره فرستاده شده. 13
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. ١آخرين سوره نيست آخرين سوره توبه است) 110(ر سوره ي نص: نقد
  19 كلمه دارد نه 22بعالوه سوره ي نصر 

  . حرف است19.شامل) 1:110(اولين آيه از آخرين سوره وحى شده . 14

  13سوره ي نصر آخرين سوره نيست توضيح شماره : نقد

منظور رشاد خليفه  ("پاراف قرآنى" 14 حرف مختلف عربى، 14. 15
) 2:1م، از . ل. مانند ا (مختلف )  طعه ي ابتداي بعضي سور استحروف مق

مجموع اين اعداد .  سوره قرار دارند29را تشكيل ميدهند كه در ابتداى 
  .19x3 يا 57=29+14+14ميشود 

ن و  را 68بعدا خواهيد ديد كه رشاد خليفه حروف مقطعه ي سوره ي  :نقد
 مي گيرد و واو بين آنان را  مي داند و در محسباتش دو نون را در نظرن 

رها مي كند تا محاسباتش درست در آيد بر اين اساس تعداد حروف مقطعه 
كلك ديگر وي .  و محاسبات فوق غلط در مي آيد14 مي شود نه 15

   . را دوبار استفاده كرده است14اينست كه در محاسبه ي فوق 

  : است ميشود در آنها آمده"پارافهاى قرآن" سوره اى كه 29مجموع . 16

                                                 
  1/30 و التنزيل 1/82االتقان في علوم القرآن  - 1
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ميشود )  مجموعه پارافها14 (14+822، و 7+3+2+..........+68+50=822
  .19x44، يا 836

 را 14به چه دليل بايد اعداد را جمع كرد؟ جمع كرد نشد بنابراين ::نقد
تازه بر اساس نظر خودش . بدون هيچ دليلي به آن اضافه مي كند تا بشود

 را در جمع وارد 15و اگر . دد ع14 عدد باشد نه 15حروف مقطعه بايد 
  . قابل قسمت نيست19كنيد بر 

 38، )68(و آخرين سوره پاراف دار ) 2(بين اولين سوره پاراف دار. 17
 19x2..سوره بدون پاراف وجود دارد

 سوره ي پراكنده را بايد با هم جمع كرد؟ چرا كل سوره هاي 38چرا : نقد
هاي داراي حروف مقطعه را در اين فاصله را در نظر نمي گيرد؟ چرا سوره 

همه ي اين چرا اينكار را براي كل قرآن انجام نمي دهد؟ نظر نمي گيرد؟ 
 . جور در آيد19كارهاي دلبخواهي را انجام داده است تا عدد 

 مجموعه پاراف دار و 19.بين اولين و آخرين سوره هاى پاراف دار. 18
 .بدون پاراف وجود دارد

و چرا در كل قرآن در نظر نمي . عه وجود دارد مجمو17بين ايندو : نقد
 . مي شود21گيرد كه 
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 :  عدد مختلف در قرآن تكرار شده است30. 19 

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12 ،19،20،30،40،50،60،70،80 ،
، مجموع اين 100000، 99،100،200،300،1000،2000،3000،5000،50000

  .19x8534.، كه ميشود162146اعداد ميشود 

در قرآن اعداد اعشاري متعددي مثل يك دوم، يك سوم، يك چهارم، : دنق
يك پنجم، يك ششم و يك هشتم هم وجود دارند چرا آنها را در جمع 
شركت نداده است؟ چرا ميزان تكرار هر عدد را در قرآن در نظر نگرفته 
است؟ چرا ضرب يا تقسيم نكرده است؟ چون هيچكدام از اين موارد با 

بنابر اين بدون دليل، آن محاسبه اي را در نظر مي . در نمي آيد جور 19عدد 
  .گيرد كه نتيجه ي دلخواهش را بدهد

 .اين خالصه فشرده اى بود از معجزات ساده

  انشاء رياضى

قرآن پديده خاص و بى نظيرى در بر دارد كه هرگز در كتاب ديگرى يافت 
امضاء  ("اى قرآنىپارافه" مجموعه مختلف به اسم 14 سوره با 29. نميشود

 14. آغاز ميشوند كه هر كدام شامل يك تا پنج حرف هستند) مخفف قرآنى 
  . حرف، يعنى نصف حروف الفباء عربى، در اين مجموعه ها بكار رفته است
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، 19پارافهاى قرآن قسمت مهمى از معجزه رياضى قرآن را بر پايه عدد 
  .تشكيل ميدهند

  " ق "پاراف قرآنى 

  .3x19 مرتبه است، 57) 50شماره  ("ق" در سوره "ق" تعداد تكرار. 1

 مرتبه 57نيز ) 42سوره ي (ق - در سوره ديگر پاراف دار"ق"حرف . 2
 .تكرار شده است،

 42حروف مقطعه ي اين دو سوره متفاوتند حروف مقطعه ي سوره ي :  نقد
 و چون حروف مقطعه اش در قرآن يگانه است بايد "حم عسق"عبارتند از 

:   ق54:   س98:  ع300:   م53 :تعداد ح.  تبعيت كند كه نمي كند19 از كد
 19و نه بصورت جمع بر ) بجز ق(  اين ارقام نه به تنهائي 562:   جمع57

 قابل قسمت 19 حرف بر 5يعني فقط يك حرف از . قابل قسمت نيستند
بر چنانچه هر كدام از اعداد ديگر نيز . است كه مي تواند كامال اتفاقي باشد

  .عدد هائي قابل قسمتند

 كه مساويست 114ق ميشود -  در دو سوره پاراف دار"ق"مجموع تكرار . 3
  .با تعداد سوره هاى قرآن
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 قابل قسمت 19كه بر .  مرتبه تكرار شده است57 در قرآن "قرآن". 4
  .نيست

 قابل قسمت 19 بار و بر 57 بار تكرار شده است نه 71كلمه ي قرآن : نقد
  .نيست

 در هر يك از "ق"، به تعداد تكرار حرف "مجيد"جيه قرآن بعنوان تو. 5
  . است57 "مجيد"ق مربوط ميشود، مقدار عددى كلمه -سوره هاى پاراف

  .5x 19، يا 95 ميشود 53+42 آيه است، و 53 داراى 42سوره . 6

  ابتداي اين بحث بسم اهللا را نيز جزو آيات دانست تا 3در شماره ي : نقد
 19ود و اينجا بسم اهللا را جزو آيات نگرفته كه بازهم عدد  جور ش19با 

جور شود؟ بعالوه به چه دليلي شماره ي سوره و شماره ي آيات آنرا با هم 
  جمع مي كند؟چرا ضرب يا تقسيم نمي كند؟

  .5x 19، 95 هم ميشود 45+50 آيه است، و 45 داراى 50سوره . 7

ا نيز جزو آيات دانست تا با   صفحه ي قبل بسم اهللا ر3در شماره ي : نقد
 جور 19 جور شود و اينجا بسم اهللا را جزو آيات نگرفته كه بازهم عدد 19

شود؟ به چه دليلي شماره ي سوره و شماره ي آيات آنرا با هم جمع مي 
  كني؟
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، يا 76 در سراسر قرآن ميشود "19" ها در همه آيات شماره "ق"تعداد . 8
4x19.  

بعالوه  چرا تعداد ق در .  قابل قسمت نيست19 عدد است كه بر 72: نقد
 قابل قسمت 19عدد است و بر  7037 جور نيست كه 19كل قرآن با عدد 

  .نيست

براى مثال، مشاهده . بر من نشانه هايى از انشاء رياضى قرآن پديدار شد.......
 آمده است و در همه 13:50شد كه مردميكه به لوط كافر شدند، در آيه 

؛ 22:43؛ 21:74؛ 11:70، 74، 89؛ 7:80 -تبه تكرار شده است مر13قرآن  
تصريح به قوم : نقد.(54:33؛ و 50:13؛ 38:13؛ 29:28؛ 27:54، 56؛ 26:160

 مرتبه آمده است و ذكر قوم لوط بصورت برادران لوط در 12لوط در قرآن  
 جا آمده است بنابر اين 10دو جا  و با روشهاي ديگر مثل ضمير جمع در 

 اشاره شده است، بجز "قوم"همه جا به آنها بعنوان ) ايشان خطاستبحث 
، جاييكه به آنها بعنوان 50ق - در سوره پاراف دار) دو بار : نقد(يك استثناء 

 استفاده "قوم" دار -واضح است كه اگر كلمه ق.  اشاره شده است"اخوان"
 از ، و اين پديده بكلى58 ميشد 50 در سوره "ق"شده بود، شمارش حرف 

صحت و دقت مطلق رياضى طورى است كه تغيير تنها يك . بين ميرفت
اتفاقا اينكار نشان دهنده ي : نقد.(حرف، اين سيستم را بكلى از بين ميبرد

 ،اگر وجود داشته باشد، كار محمد است اگر كار 19اينست كه موضوع عدد 
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گرى در مثال دي) خدا بود بدون تغيير قوم به اخوان مي توانست انجام دهد
ديكته عجيب ! "بكه" بعنوان 3:96همين رابطه اشاره به مكه است در آيه 

اگر چه مكه در . اين شهر معروف، قرنها مساله طالب مسلمان بوده است
 3:96 در آيه "م" درست ديكته شده است، بجاى حرف 48:24قرآن آيه 

 "م" با پاراف 3معلوم ميشود كه سوره .  بكار برده شده است"ب"حرف 
 صحيح ديكته شده بود، شمارش 3:96 در آيه "مكه"شروع ميشود، و اگر 

اتفاقا اينكار هم : نقد. .( با كد رياضى قرآن مغايرت پيدا ميكرد"م"حرف 
 كار محمد است اگر كار خدا بود 19نشان دهنده ي اينست كه موضوع عدد 

  ).نيازي به اينكار نداشت

  )ن(نون 

است؛ در يك سوره آمده است، اين پاراف در نوع خود بى نظير 
 -  نون- ، و اسم اين حرف در نسخه اصلى با سه حرف ديكته شده است68

ن - شمارش اين حرف در سوره پاراف دار.  شمرده ميشود"ن"بنابراين، دو 
 منظور از نسخه ي اصلي قرآن كدام نسخه :نقد.(7x19 مرتبه است، يا 133
ي و مورد تاييد مدينه  و در قرآنهاي با رسم الخط عادي و عثمان. است

ظاهرا . مراكز مهم ديگر جهان اسالم  همه جا بصورت ن آمده است نه نون
 جور در آيد مجبور شده در قرآن دست 19در اينجا براي اينكه با عدد 

  ).ببرد
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و اين واقعيت ) 1جدول ( آخرين پاراف قرآنى است "ن"
يات از اولين پاراف براى مثال، تعداد آ. مشاهدات خاصى را بوجود مى آورد

، يا 5263ميشود ) 68:1از . ن(تا آخرين پاراف ) 2:1از . م. ل. ا(قرآنى 
277x19) .خود آيات داراي حروف مقطعه را در محاسبه وارد نكرده : نقد
 كه آخرين حرف مقطعه را دارد را نيز در محاسبه وارد 68سوره ي . است

 "خدا"كلمه ) در آيدچرا؟ براي اينكه محاسبه اش درست . نكرده است
مرتبه در بين اولين پاراف و آخرين پاراف تكرار ) 139x19 (2641) اهللا(

 مرتبه تكرار شده كه بر 2703در اين فاصله كلمه ي اهللا : نقد. (شده است
 است 2698 "خدا"از آنجاييكه مجموع تكرار كلمه )  قابل قسمت نيست19

، در نتيجه تكرار آن )ود عدد است و محاسبه بعدي غلط مي ش2807: نقد(
 از "ن" از يك طرف، و پاراف 2:1 از سوره ".م. ل. ا"در خارج از پارافهاى 

 كه بر 104مي شود : نقد.(3x 19، يا 57 از طرف ديگر، ميشود 68:1سوره 
 بايد با "نون" ثابت ميكند كه پاراف 20 تا 9جدول )  قابل قسمت نيست19
 هم جزو حروف مقطعه ي اين "و"در اين صورت : نقد. ( باشد"ن"دو 

 قابل قسمت نيست بنابراين 19 است و بر 96سوره مي شود و تعدادش
  ). ايجاد مي كند19تغيير ن به نون مشكل ديگري را براي عدد 

  )ص(

 ، و مجموع38، و 19، 7اين پاراف در ابتداى سه سوره آمده است، 
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، ) 29+  26 + 97= 152(   در اين سه سوره ميشود "ص" تكرار حرف 
8x19 . نوشته شده "ص" با "بسطه"، كلمه 7:69قابل توجه است كه در 

با .  اين تغيير بسيار اشتباه است و كد قرآن را از بين ميبرد".س"است بجاى 
نگاهى به قديمى ترين قرآن موجود، نسخه تاشكند، معلوم شد كه كلمه 

  ."س" با ديكته صحيح نوشته شده است، يعنى با "بسطه"

 قابل قسمت نيست 19مجموع حرف ص در هيچيك از سه سوره بر : نقد(
 را از آن در آورد تعداد ص در 19وي براي اينكه .  است19كه ناقض كد 

سه سوره را با هم جمع كرده و ص در بصطه را نيز به س تبديل كرده 
: 7 سوره "از طرف ديگر حروف مقطعه ي اين سه سوره متفاوتند . است

 نمي توان ص را از اين سه فرم جدا كرد و "ص: 38، كهيعص: 19المص، 
حروف مقطعه ي هر كدام از اين سه سوره بايد بتنهائي . با هم جمع كرد

:  ص1164:  م1531:    ل2344:   ا7سوره  ". باشند كه نيستند19ضريب 
 كه نه بصورت انفرادي و نه بصورت جمع قابل تقسيم بر 5136:  جمع97
  26:   ص117:   ع335:   ي149  :  ه137:ك: 19سوره ي " " نيستند19

 19 كه نه بصورت انفرادي و نه بصورت جمع قابل تقسيم بر 764: جمع
 قابل قسمت 19 است كه بر 29 نيز  ص مساوي 38 و در سوره ي "نيستند
 قابل 19 است كه بر 5929جمع حروف مقطعه ي سه سوره با هم . نيست

 ). را نقض ميكند19كليه ي اين موارد كد . قسمت نيست
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  )يس. (س. ي

 در اين "ى"حرف .  آمده اند36اين دو حرف در ابتداى سوره 
 مرتبه است و محاسبه ي بعدي وي غلط است 236: نقد( مرتبه 237سوره 

تكرار شده است، و حرف ) تبعيت نمي كند19بنابراين اين سوره هم از كد 
  .15x19ا ، ي285مجموع هر دو اين حروف ميشود .  مرتبه48 "س"

  )حم. (م. ح

 40 شروع ميشود؛ سوره "م" و "ح"هفت سوره در قرآن با حروف 
. م.  ح-مجموع تكرار اين حروف در اين هفت سوره پاراف دار. 46تا 

.  نشان داده شده است3جزييات در جدول . 113x19، يا 2147ميشود 
 در هر يك از اين هفت سوره "م" يا "ح"طبيعتĤ تغيير تنها يك حرف 

 .اين پديده هيبت انگيز را از بين ميبرد. م.  ح- پاراف دار

 حروف مقطعه اش با بقيه ي سور فوق 42چنانچه قبال گفتم سوره ي : نقد
  با بقيه ي سور 42فرق مي كند و حم عسق است و جمع كردن سوره ي 

 چهار حرف 42 حرف اول سوره ي 5از طرف ديگر از . فوق درست نيست
 ناسازگار 19 تبعيت نمي كنند و جمعشان نيز با كد 19از كد ) ح م ع س(

 .است
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 .م.  ح- در هفت سوره پاراف دار"م" و "ح"تكرار حروف  : 3جدول 

  

 

  . ق. س.  ع

 را تشكيل ميدهند و مجموع تكرار 42 از سوره 2اين پاراف ها آيه 
 مرتبه و 98 "ع"حرف . x19 11، يا 209اين حروف در اين سوره ميشود 

  .  مرتبه تكرار شده است57 "ق" مرتبه، و حرف 54 "س"حرف 
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 كه قبال "حم عسق" حرف مقطعه است 5 داراي 42سوره ي : نقد
طبق نظر رشاد ( تبعيت نمي كند اگر بنا بر جمع باشد 19گفتيم كه از كد 

.  قابل قسمت باشد كه نيست19بر ) 562(بايد جمع اين پنج حرف ) خليفه
دين عدد اعدادي را برگزيند كه به عدد خاصي هر كسي مي تواند از بين چن

  . قابل قسمت باشد

  )الم . (م. ل. ا

 مورد استفاده ترين حروف در زبان عربى "م،" "ل،" "ا،"حروف 
 "الف،" اول _هستند، و به همين ترتيبى كه در پارافهاى قرآنى مى بينيم

، 29، 3، 2 -اين حروف شش سوره را آغاز ميكنند. "م" و بعد "ل،"سپس 
 و مجموع تكرار اين سه حرف در هر يك از اين شش سوره 32، و 31، 30

 521x19( ،5662) 298x19( ،1672 (9899[ است 19مضربى از 
)88x19( ،1254) 66x19( ،817) 43x19( 570، و) 30x19 ( بترتيب .[

، و )1046x19 (19874بنابراين، مجموع تكرار آنها در شش سوره ميشود 
  .ين حروف اين پديده را از بين ميبردتغيير هر يك از ا

را بحساب  ؤ ئ را جزو الف بحساب آورده ولي أ إ ءا رشاد خليفه : نقد
و در . نياورده است كه غلط است و تمام محاسبات الف وي اشتباه است
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 19نتيجه سوره هاي مذكور نه بصورت انفرادي و نه بصورت جمع، از كد 
  . تبعيت نمي كنند

  )الر . (ر. ل. ا
.  يافت ميشوند15، و 14، 12، 11، 10اين پاراف ها در سوره هاى 

 13x19(  ،2489 (2489مجموع تكرار اين حروف در اين سوره ها ميشود 
)131x19( ،2375)125x19(،1197) 63x19( 912، و) 48x19( بترتيب ،  

چنانچه قبال گفتم رشاد  خليفه بعضي همزه ها را بحساب نياورده است : نقد
و در نتيجه سوره هاي مذكور نه . حاسبات الف وي اشتباه استتمام م

  . تبعيت نمي كنند19بصورت انفرادي و نه بصورت جمع، از كد 

   )المر(ا ل م ر 
، و 13اين حروف در ابتداى يك سوره آمده اند سوره شماره  

 605 "الف"حرف . 78x19، يا 1482مجموع تكرار اين چهار حرف ميشود 
 مرتبه و 260 "م" مرتبه و حرف 480 "ل" است حرف مرتبه تكرار شده

  . مرتبه137 "ر"حرف 
  .نقد قبلي اينجا نيز صادق است: نقد

  )المص . (ص. م. ل. ا
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، و حروف 7تنها يك سوره با اين پاراف ها آغاز شده است، سوره 
 1530 "ل" مرتبه تكرار شده است، حروف 2529 در اين سوره "الف"

بنابراين، مجموع .  مرتبه 97 "ص"تبه، و حرف  مر1164 "م"مرتبه، حرف 
: تكرار اين چهار حرف در اين سوره ميشود

280x19=5320=97+164+1530+2529.  
 .نقد قبلي اينجا نيز صادق است: نقد

   

  )كهيعص . (ص. ع. ى. ه. ك
اين طوالنى ترين مجموعه پارافها است كه داراى پنچ حرف است 

 مرتبه 137، 19 در سوره "ك"حرف . 19و در يك سوره آمده است، سوره 
 "ع" مرتبه، حرف 343 "ى" مرتبه، حرف 175 "ه"تكرار شده است، حرف 

بنابراين، مجموع تكرار اين پنچ حرف .  مرتبه26 "ص" مرتبه، و 117
  .42x19=798=26+117+343+175+137ميشود 

 مرتبه تكرار شده است بنابراين جمع حروف قابل تقسيم 333حرف ي : نقد
  .  نيست19 بر
  

  )طسم. (م. س. ، ط)طس. (س. ، ط)طه. (ه. ، ط. ه
 ارتباط پيچيده اى اين پارافهاى قرآنى را بهم مربوط ميسازد تا 
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 در سوره "ه"پاراف .  قابل قسمت است19مجموعى حاصل كند كه بر عدد 
پاراف .  آمده است20 در سوره ".ه. ط"پاراف .  آمده است20 و 19هاى 

 ".م. س. ط" آمده است، در حالى كه پاراف 27اى سوره  در ابتد".س. ط"
تعدد تكرار اين پارافهاى در . .  آمده است28 و 26در ابتداى سوره هاى 

 . آمده است6جدول 

 
. س. ط" و "،.س. ح. ط" "؛ح،"تكرار پارافهاى قرآنى  : 6جدول 

   در سوره ها يشان".م
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جمع . مي توان عمل كرداندكي تامل كنيد آيا از اين غيرمنطقي تر : نقد
  قابل قسمت 19حروف هيچيك از سوره هاي فوق بطور انفرادي بر 

 سوره را با 4 برسد حروف متفاوت 19رشاد  براي اينكه باالخره به . نيست

 را از هسپس حرف .  قابل قسمت نبوده است19هم جمع كرده بازهم بر 
 19كرده تا به يك سوره ي ديگر جدا كرده و قرض گرفته و با بقيه جمع 

  .اينكارها را با هر متني مي توان كرد. قابل قسمت شود

   چيست"مقدارعددى"

  قرن پيش، اعدادى كه امروزه مي14هنگاميكه قرآن وحى شد، 

 در آن زمان از روشى عمومى پيروى ميشد كه از. شناسيم وجود نداشتند

.  
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عدد .  ميشدحروف عربى، عبرى، آرامى، و يونانى بعنوان اعداد استفاده
 حساب ابجد، يا حساب جمل "مقدار عددى"تعيين شده براى هر حرف 

 نشان داده 7مقدار عددى حروف الفباى عربى در جدول . آن حرف است
 .شده است

  خواص رياضى ديگر سوره هاى پاراف دار

 مجموعه مختلف 14چهارده حرف عربى، نيمى از الفباى عربى، در تشكيل 
 با اضافه كردن مقدار عددى هر يك از اين حروف، .پاراف ها شركت دارند

، مجموعى )29(به تعداد سوره هايى كه با پارافهاى قرآنى آغاز ميشوند 
  . 2x 19x 19، يا 722بدست مى آيد كه ميشود 

با توجه به اينكه رشاد  خليفه معتقد است كه حروف مقطعه ي سوره : نقد
 15ن تعداد حروف مقطعه ، بنابرايناست نه ) ن و ن (نون بصورن 68ي 

هم بين دو نون وجود دارد كه ) و( تا، چون يك واو 14عدد مي شوند نه 
بنظر مي رسد رشاد  عمدا آنرا بحساب نياورده تا حسابهايش درست در 

 را در نظر بگيرد بسياري ناگر به قرآنهاي فعلي اعتماد كند و يك . آيد
 مجبور است كه واو را هم  را بپذيردن و نمحاسباتش بهم مي خورد و اگر 

بنابر اين رشاد  با . در نظر بگيرد كه باز هم محاسباتش را بهم مي ريزد
 . زيركي دو نون را گرفته و واو را رها كرده است تا محاسباتش جور شود
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بنابراين در . يعني نه قرآن موجود را پذيرفته و نه قرآن مورد نظرش را
 قابل قسمت 19رد كه نتيجه اش بر  را اضافه ك15محاسبه ي فوق بايد 

بعالوه بر اساس چه ضابطه اي بايد اينگونه جمع كرد مثال با توجه .  نيست
به اينكه بعضي از اين حروف بارها تكرار شده اند قاعدتا بايد جمع 

 با اين اعداد اگر به.  قابل قسمت نيست19تمامشان را در نظر گرفت كه بر 
هر    يا بر7 يا بر 19وارد متعددي كه بر روشهاي ديگري هم بازي كنيم م

بعالوه، اگر مجموع مقدار . عدد ديگري قابل قسمت باشد مي توان يافت
 پاراف را با هم جمع كنيم، باضافه شماره اولين سوره اى كه 14عددى همه 

 نشان 8جدول . 52x19، يا 988پاراف در آن آمده است، جمع كل ميشود 
 .دهنده اين اطالعات است

 حرف مقطعه 15چون رشاد  بجاي ن تنها ن و ن را قبول كرده  بايد با : دنق
من واو را با .  قابل قسمت نيست19 كه نتيجه بر 14در نظر گرفته شود  نه 

بعالوه چرا از هم كم نمي كنيد؟  چرا .  خط قرمز به جدول اضافه كردم
نظر ضرب نمي كنيد؟ چرا با شماره ي آخرين سوره جمع نمي كنيد؟ چون 

  . قابل قسمت نيست19شما را تامين نمي كند و بر 
 آمده است، 8 حرفى را كه در جدول 14اگر تعداد تكرار هر يك از 

بعنوان پاراف باضافه شماره سوره هايى كه حروف در آنها بعنوان پاراف 
 توجه 9به جدول . x19 107، يا 2033آمده اند، كنيم، جمع كل ما ميشود 

  .كنيد
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  جالب.  با خط قرمز نشان دادم9افه شدن واو را در جدول مشكل اض: نقد

 را رها كرده تا واو را در نظر گرفته و ناست كه رشاد  خليفه دو 
 .محاسباتش درست شود

 مجموع تكرار پارافهاى قرآنى، باضافه مجموع مقدار عددى اين 10جدول 
مجموع كل براى همه سوره هاى . حروف را در كل سوره نشان ميدهد

 19اين عدد كه بيش از يك ميليون است بر . 1089479اراف دار ميشود پ
كوچكترين تغيير يا تحريفى ). 57341x19=1089479(قابل قسمت است 

  .اين سيستم را بر هم ميزند
  
  ساختمان رياضى طريقه قرار گرفتن پاراف هاى قرآنى : 9جدول  
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سوره مساوى است با مجموع مقدار عددى پارافهاى قرآنى در هر : تذكر
  .مقدار عددى هر پاراف ضرب در تعداد تكرار آن پاراف در سوره

 . اوال بازهم واو را در نظر نگرفته و دو نون را در نظر گرفته است: نقد
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  مجموع مقدار عددى همه پاراف هاى قرآنى : 10جدول 
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 موجب محاسبه با در نظر گرفتن واو را با خط قرمز در جدول نوشته ام كه
چنانچه : ثانيا.  قابل قسمت نباشد19مي شود مقدار محاسبه شده ي كل بر 

قبال گفتم رشاد  خليفه در محاسبه ي تعداد الف دچار خطا شده است چون 
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بعضي همزه ها را محاسبه و بعضي را از قلم انداخته است بنابراين كليه ي 
.  نخواهد شد 19محاسبات داراي الف غلطند و در مجموع قابل قسمت به 

 به بعد هم وجود دارند آن جداول را در 11چون اين اشكاالت در جداول 
 . اينجا نياوردم

 
  كد رياضى كلمات خاص، كلمه اهللا

 مرتبه 2698 در قرآن "خدا"همانطور كه قبآل نشان داده شد كلمه ) 1 (
  . 142x19تكرار شده است، 

  . قابل قسمت نيست19 عدد است كه بر 2807: نقد
 118123 آمده است، ميشود "خدا"مجموع شماره آياتيكه در آنها كلمه ] 2[

  ).6217x19( است يا 19كه مضربى از 
چون در محاسبه ي تعداد كلمه ي اهللا اشتباه كرده است اين محاسبه نيز : نقد

  .غلط است
، 2641، )68:1ن (تا آخرين پاراف ) 2:1. م. ل. ا(از اولين پاراف قرآنى ] 3[

139x19تكرار شده است"خدا"لمه ، ك .  
   نيست19 مرتبه تكرار شده كه قابل قسمت بر 2713: نقد

 . مرتبه در قسمت خارج پاراف ها آمده است57كلمه اهللا  ] 4[

  . قابل قسمت نيست19 مرتبه آمده است كه بر 94: نقد
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 در "خدا" مرتبه كلمه 57با جمع كردن شماره سوره ها و آياتى كه اين ] 5[
  . 128x19، يا 2432 است، مجموع ميشود آنها آمده

چون در محاسبه ي فوق اشتباه كرده است اين محاسبه هم غلط  مي : نقد
  .شود

  اگر شماره هر سوره را با آياتى كه .  سوره آمده است85 در "خدا"كلمه ] 6[
 آمده است، با هم جمع كنيم، "خدا"ما بين اولين و آخرين تكرار كلمه 

 430 يا 8170خر هم بحساب آيد، جمع كل ميشود طوريكه آيه اول و آ
x19 .  

كلمه ي اهللا در تمام سوره هاي قرآن آمده است چون حداقل در بسم : نقد
حتي در سوره ي توبه هم كه بسم اهللا ندارد . اهللا آغاز هر سوره وجود دارد

  .كلمه ي اهللا وجود دارد بنابر اين محاسبه ي فوق غلط است
 "يك"كلمه .  هست"يك خدا"آن اين است كه فقط مهمترين پيغام قر] 7[

 مرتبه از 6.  مرتبه در قرآن تكرار شده است25 و "واحد"در عربى ميشود 
 تكرار 19). يك نوع غذا، يك در، و غيره(اينها به غير از خدا اشاره دارد 

اين اطالعات در فهرست لغات قرآن يافت . ديگر آن اشاره به خدا دارد
 بعنوان پيغام اصلى قرآن از اين "واحد"وان كلمه اهميت فرا. ميشود

 "واحد"، مقدار عددى كلمه 19مشخص ميشود كه مضرب مشترك قرآن، 
  .است
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 مورد در باره ي 22 بار آمده است و تعداد 61در قرآن كلمه ي واحد : نقد
  . قابل قسمت نيست19 كه بر  .خداست

  

  "قرآن "كلمه 
ار شده است كه يكى از آنها  مرتبه تكر58 در قرآن " قرآن"كلمه 

پس اين تكرار خاص بايد حذف .  اشاره ميكند"قرآنى ديگر" به 10:15در 
دو شكل . 3x19 مرتبه است يا 57 در قرآن "اين قرآن"بنابراين، تكرار . شود

اين كلمات شامل .  آيه آمده است12 از نظر دستورى در "قرآن"ديگر كلمه 
 آمده است كه اشاره 13:31كى از اينها در  هستند ي"قرء آنه" و "قرء انا ً"

ديگرى در .  دارد كه باعث متالشى شده كوهها ميشود"قرآنى ديگر"به 
بنابراين، اين دو .  دارد"قرآنى غير عربى" آمده است و اشاره به 41:44

  .تكرار به حساب نمى آيند
 مي  مرتبه ي آنرا7 مرتبه آمده است كه 71كلمه ي قرآن در كتاب قرآن : نقد

 مرتبه قطعا منظور همين 64توان گفت كه معني قرآن محمد را ندارد ولي 
   . قابل قسمت نيست19قرآن است و بر 

   پايه اى محكم



 184

 معروف "به اسم خدا، بخشنده ترين، مهربانترين،"اولين آيه قرآن 
اجزاء تشكيل دهنده آن هم هر يك در .  حرف است19به بسم اهللا، شامل 
  . است19عاتى تكرار شده كه مضربى از قرآن به تعداد دف

   مرتبه19...................تكرار ...................."اسم".................اولين كلمه 

 بار در قرآن تكرار 115كلمه ي بسم . اولين كلمه بسم است نه اسم: نقد
   قابل قسمت نيست19شده كه بر 

  )142x19( مرتبه2698..................رارتك ..........."اهللا ".........دومين كلمه 

  . قابل قسمت نيست19 عدد است كه بر 2807: نقد

   )x19 3( مرتبه 57......تكرار)....بخشنده ترين("الرحمن"..........سومين كلمه

   قابل قسمت نيست19 بار در قرآن تكرار شده كه بر 160الرحمن : نقد

   )x19 6( مرتبه 114.....تكرار).......ينمهربانتر ("الرحيم".......چهارمين كلمه

من .  قابل قسمت نيست19 بار در قرآن تكرار شده كه بر 146الرحيم : نقد
  .در حيرتم كه رشاد  خليفه اين اعداد را از كجا آورده است

  ون اسالمت سجپن
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اگر چه قرآن شامل دستورات بيشمارى است كه بر همه جوانب 
، اما پنج ) توجه كنيد17:22-38مثالبراى ( زندگى ما حكم فرما است

  : آنها عبارتند از.  اصلى از روى سنت تاكيد شده اند"ستون"

  .شهادت دادن به اينكه در كنار خدا، خداى ديگرى نيست: شهادت. 1

  ).نماز پنج بار در روز(بجا آوردن دعاى ارتباطى : نماز . 2

  )ن رمضا(روزه گرفتن در نهمين ماه تقويم اسالمى : روزه. 3

  . در آمد به اشخاص تعيين شده%5/2دادن : زكات. 4

زيارت مكه يك بار در طول عمر براى كسانى كه استطاعت آن را : حج . 5
  .مانند همه چيزهاى ديگر، اينها هم تركيب رياضى دارند. داشته باشند

   
   
  ):شهادت (خداى واحد . 1

شاره ميكند در قرآن  كه به خدا ا"واحد"همانطور كه قبال ً اشاره شد، كلمه 
  . مرتبه تكرار شده است19

 مورد در باره ي 22 بار آمده است و تعداد 61در قرآن كلمه ي واحد : نقد
  .خداست
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 مرتبه است، و مجموع شماره سوره ها و آياتى كه 5 خدا "تنها" اشاره به 
  .19x19، يا 361اين پنچ تكرار در آنها آمده است ميشود 

  . بار آمده است و محاسبه ي فوق غلط است6ن لغت وحده در قرآ: نقد

در كنار خدا،  ("ال اله اال هو" آمده است 3:18 در "اولين ستون اسالم"
اولين .  سوره آمده است19اين مهمترين عبارت در ). خداى ديگرى نيست

 نشان ميدهد كه 22، جدول شماره 73:9 است و آخرين در 2:163تكرار در 
ضافه تعداد آيات ميان اولين تا آخرين تكرار مجموع شماره سوره ها با

همچنين، . 16658x19، يا 316502باضافه مجموع شماره اين آيات ميشود 
 سوره ايكه ال اله اال هو در آنها تكرار شده است، 19با اضافه كردن شماره 

باضافه شماره آياتى كه اين جمله مهم در آنها تكرار شده است، باضافه 
جزييات در . 112x19، يا 2128 جمه كل ميشود ،)29 (مجموع تعدد تكرار

  . نشان داده شده است23جدول 

 بار و 29 مرتبه تكرار شده است نه 30 در قرآن "ال اله اال هو"جمله ي : نقد
 . غلط است23 و 22طبعا محاسبات جدول 
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 آنهمه سوره ها و آيات از اولين تكرار ال اله االهو تا آخرين تكرار  : 22جدول 
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   در تمام قرآن"ال اله اال االهو"فهرست تكرار جمله مهم  : 23جدول 
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  )نماز(صالة 
 مرتبه تكرار شده است، و وقتى ما شماره سوره 67 در قرآن "صاله"كلمه 

، يا 4674 تكرار را با هم جمع كنيم مجموع ميشود 67ها و آيات اين 
246x19   
مده است كه يكي در مورد صالة مشركين  مرتبه آ78صالة در قرآن : نقد

  . قابل قسمت نيست19بهر صورت محاسبه ي فوق غلط است و بر . است
  

  ) :صيام(روزه . 3
؛ 5:89، 95؛ 4:92 ؛ 2:183، 184، 185، 196دستور روزه گرفتن در آيات 

. 73x19، يا 1387مجموع اين اعداد ميشود .  آمده است58:4؛ و 33:35؛35
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 روزه دو مرتبه تكرار شده است، يكى 33:35ه در آيه قابل توجه است ك
  .براى مردان مؤمن، ديگرى براى زنان مؤمن

بنابراين محاسبات وي .  مرتبه10 مرتبه آمده است نه 13روزه در قرآن : نقد
  . قابل قسمت نيست19غلط است و بر 

  

  :زيارت حج به مكه. 5و : زكات. 4
مردان و زنان مسلمان در حالى كه سه ستون اول اسالم بر همه 

واجب است، زكات و حج فقط براى كسانى كه استطاعت آن را دارند 
اين پديده رياضى جالبى را توصيف مى كند كه به زكات و . واجب است

  .حج ارتباط دارد
  

؛ 7:156؛ 55،5:12؛ 4:77، 162، 83،2:43، 110، 177، 277زكات در آيات 
، 56؛ 23:4؛ 22:41، 78؛ 21:73؛ 19:13، 55،31؛ 18:81؛ 9:5، 11، 18، 71

 آمده 98:5؛ و 73:20؛ 58:13؛ 41:7؛ 33:33؛ 31:4؛ 30:39؛ 27:3؛ 24:37
 قابل 19اين مجموع دقيقا ً بر .  ميشود2395مجموع اين اعداد . است

  .قسمت نيست، و يك شماره اضافه است
  

مجموع اين .  آمده است22:27؛ و 9:3؛ 2:189، 196، 197حج در آيات 
 قابل قسمت نيست؛ يك 19 و اين مجموع دقيقا ً بر 645د ميشود اعدا
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= 160x19 =3040بنابراين، زكات و حج، با هم، ميشود . شماره كم دارد
645+ 2395.  
 را 19رشاد خايفه بهر روش غير معقولي دست زده است تا عدد : نقد

 چون تعداد تكرار كلمه ي حج در. و بازهم اشتباه كرده استبدست بياورد 
 قابل 19 مرتبه بنابراين محاسبات وي غلطند و بر 5 مرتبه است نه 11قرآن 

  .قسمت نيست
  

  ساختمان رياضى قرآن
سوره ها، آيات، كلمات، و حروف قرآن نه تنها داراى انشاء رياضى 
است، بلكه با ساختمانى ماوراء انسانى ترتيب يافته است كه مطلقا ً رياضى 

از . ارتباطى با ترتيب چنين ساختمانى ندارداست، و محتويات ادبى آن هيچ 
آنجاييكه ساختمان قرآن رياضى محض است، انتظار ميرود كه اعدادى كه 

 عدد 30تعداد .  قرآن مطابفت داشته باشند19 -در قرآن آمده اند، بايد با پايه
 كه بر 162146خاص در قرآن آمده است و مجموع همه اين اعداد ميشود 

 فهرست 24جدول ). 8534x19 =1621146: (است قابل قسمت 19عدد 
. همه اين اعداد تكرار شده در قرآن را نشان ميدهد، بدون تكرار مجدد

، 20، 19، 11: اعدادى كه در قرآن فقط يك مرتبه تكرار شده اند عبارتند از
همه . 100000، و 50000، 5000، 3000، 2000، 300، 99، 80، 60، 50
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 مرتبه تكرار شده اند، و اين 285با تكرار مجدد، اعداد تكرار شده در قرآن 
  .15x19:  قابل قسمت است19عدد بر 

 در قرآن اعداد اعشاري متعددي مثل يك دوم، يك سوم، يك چهارم، : نقد

يك پنجم، يك ششم و يك هشتم هم وجود دارند ولي رشاد  خليفه بدون 
  .ي آيددليل آنان را كنار گذاشته است چون با محاسبتش جور در نم

   
  شماره سوره ها و آيات

از سيستم شماره گذارى سوره ها و آيات قرآن كامال ً حفاظت شده 
فقط چند چاپ تأييد نشده و بسيار مشخص با سيستم قانونى كه از . است

هنگاميكه ما همه شماره سوره ها . طريق الهى حفاظت شده است، فرق دارد
 هر سوره باضافه مجموع شماره را با هم جمع كنيم، باضافه شماره آيات در

  .x19 959، يا 346199آيات، جمع كل همه قرآن ميشود 
تعداد آيات را دوبار جمع مي كند . اين هم يك جمع دلبخواهي ديگر:  نقد

چرا؟ بر اساس چه ضابطه اي؟ اما بازهم !! باضافه ي شماره ي سوره ها
 قابل 19ر  است كه ب6236نتيجه نمي دهد چون تعداد كل آيات قرآن  

هم بي ) بسم اهللا هايي كه شماره ندارند (112 اضافه كردن قسمت نيست
به ( عدد مي داند6346نتيجه است  در حاليكه رشاد  خليفه تعداد آيات را 

بنابراين محاسبه ي فوق غلط ).  در شروع اين بحث مراجعه كنيد3شماره ي 
  .است
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اره سوره ها و آيات حال بياييد به مجموعه ديگرى از معجزات كه با شم
شماره سوره را بنويسيد، و بدنبال آن شماره . ارتباط پيدا ميكنند توجه كنيم

پس . آيات در آن سوره، سپس شماره هر آيه، و باالخره مجموع شماره آيات
 براى تعداد آيات، 7 براى شماره سوره، سپس 1، بنويسيد 1براى سوره 

 براى مجموع شماره آيات، به 28 براى شماره آيات، و باالخره 1234567
 1 7 1234567 28 براى مجموع شماره آيات، به اينصورت 28اينصورت 
. 2 286 123456 ........286 41041:  به اين شكل خواهد بود2عدد سوره 

 سوره انجام دهيد، و سپس اين اعدا را با هم 114همين عمل را براى همه 
  . قابل قسمت است19ر  رقم است، و ب759مجموع داراى . جمع كنيد

مسلما بازي كردن با اين . بر اساس چه معياري بايد چنين كرد؟: اوال: نقد
 يا اعداد ديگر 19اعداد باالخره در مواردي منجر به عددي مي شود كه به 

اينكار نيز نتيجه ندارد چون چنانچه قبال گفتيم رشاد  : ثانيا. قابل قسمت باشد
بنابراين كليه ي محاسبات . ساب كرده استخليفه شماره ي آيات را غلط ح

دلبخواهي او با اعداد طويل  كه در همه ي آنان شماره ي آيات لحاظ شده 
بهمين دليل از ذكر محاسبات .  قابل قسمت نيست19اند غلط است و بر 

  .بعدي او با آيات صرف نظرر كردم
  submission.orgپايان قسمت نقل شده از 

******************** 
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  نتيجه گيري
 اينگونه بررسيها بر روي آيات و كلمات و حروف قرآن عقيم و بي نتيجه -
اختالفات . يكي از علل مهم آن، اختالفات در متن نوشتاري قرآن است. اند

بين قراء سبعه و اختالف نوشتن در صدر اسالم با زمانهاي بعد و اختالف 
د كه متن قطعي رسم الخط عثماني و عادي در زمان حاضر موجب مي شو

ثابتي در دسترس نباشد تا بتوان بطور همگاني بر آن اتكاء كرد و حتي 
عالوه بر آن در هنگام جمع آوري نهائي قرآن در . حروف را از آن شمرد

صدر اسالم، پيدايش تغييرات مثل حذف آيات، جابجائي آيات و حذف و 
كه معتقدند بنابراين حتي براي كساني . جابجائي كلمات قرآن قطعي است

قرآن وحي خداست نيز متني صد در صد قطعي در دسترس نيست كه حتي 
بهمين دليل بررسيهاي رياضي . از نظر تعداد كلمات و حروف ثابت باشد

  . قرآن قابل اعتماد نيستند
 رشاد خليفه ميليونها محاسبه را با تعداد كلمات و حروف سوره ها انجام -

اما طبعا از بين . ق آنان بي نتيجه بوده اندداده است كه اكثر قريب به اتفا
 قابل قسمت خواهند شد، چنانچه 19اينهمه محاسبه بعضي از نتايج بر 

آنوقت آن .  و يا عدد ديگري قابل قسمت خواهند بود7 يا 13بعضي بر 
.  قابل قسمت بوده اند بعنوان معجزه مطرح كرده است19مواردي را كه بر 

ا هر متن ديگري هم مي توان انجام داد و ادعاي واقعيت اينست اينكار را ب
  .معجزه كرد 
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 .رشاد خليفه از معيار معقول مشخصي در بررسيهايش استفاده نكرده است -
بصورت تاكتيكي روش  او .بيشتر محاسبات او بازي با اعداد است

اين . محاسباتش را تغيير مي دهد بدون اينكه دليل معقولي براي آن ارائه كند
نبودن بسم اهللا در مثال او . ت تاكتيكي را من در نقدها نشان داده امتغييرا

مثال . سوره ي توبه را قبول ندارد ولي از آن بعنوان تاكتيك استفاده مي كند
 قابل قسمت باشد بسم اهللا 19وقتيكه مي خواهد تعداد بسم اهللا در قرآن بر 

محاسباتش حاكم او معيار مشخصي كه بر تمام . توبه را در نظر نمي گيرد
 به هر گونه 19باشد ارائه نمي كند و صرفا براي جور در آمدن با عدد 

كه (مثال براي اينكه حروف مقطعه . محاسبه اي كه نتيجه دهد دست مي زند
 جور در آيند ابتدا تعداد هر 19با ) او آنها را پارافهاي قرآن ناميده است

همه ي حرفهاي مقطعه حرف در سوره را جمع مي كند، اگر جواب نداد، 
ي ابتداي يك سوره را با هم جمع مي كند، باز هم اگر جواب نداد تمام 
سوره هايي كه داراي حروف مقطعه ي مشابهند را با هم جمع مي كند، اگر 
باز هم جواب نداد سوره هائي كه در يك يا دو حرف مقطعه مشتركند را با 

 مقطعه از سوره ي هم جمع مي كند و اگر بازهم جواب نداد يك حرف
اگر . قابل قسمت شود19ديگر قرض مي كند و به جمع وارد مي كند تا بر 

متن فوق و نقدها را بدقت خوانده باشيد متوجه شده ايد كه رشاد اين روال 
اين روش كليه ي كساني است كه مي خواهند از . را عينا بكار گرفته است

كه با هر متني مي توان قرآن معجزه ي رياضي بيرون بكشند غافل از اين
يك مثال جالب تعداد حروف . اينگونه عمل كرد و از آن معجزه بيرون كشيد
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توضيح اينكه فرد ديگري بنام عبدالدائم الكحيل معجزه ي .بسم اهللا است
 را در قرآن مطرح كرده است كه در عنوان بعدي اين فصل مورد 7عدد 

چه بر سر بسم ) رشاد و الكحيل(حال ببينيد ايندو نفر . بررسي قرار داده ام
 جور 19 عدد مي داند تا با 19رشاد تعداد حروف بسم اهللا را . اهللا آورده اند

 جور 7 شود و با 7 عدد مي داند تا ضريب 21در آيد و الكحيل تعداد آنرا 
مي گويند شهر بمعني ماه در قرآن .  است12مثال ديگر معجزه ي . در آيد

به قرآن مراجعه مي كنيد مي بينيد كه كليه ي وقتي .  مرتبه آمده است12
را ) مثل شهرين و شهور(تركيبات ديگري كه شهر در آنان بكار گرفته شده 

بعنوان كسيكه تمام اين معجزات ادعائي .  جور شود12در نظر نگرفته اند تا 
رياضي را با دقت خوانده و محاسبه كرده و شواهد آنرا در دو عنوان اين 

ه ام، مي گويم كه اين روش بي معيار و تاكتيكي همه ي فصل ارائه كرد
  ..معجزه تراشان است و در قرآن چيزي بنام معجزه ي رياضي وجو د ندارد

 چنانچه در نقدهاي فوق نشان داده شد، علي رغم ضعفهاي اساسي فوق و -
 .علي رغم تغييرات جزئي در قرآن، بازهم اكثر ادعاهاي راشد خليفه غلطند

در جدول زير وضعيت سوره هاي داراي حروف مقطعه را براي مثال 
  .مشاهده مي كنيد

  

 سوره
حروف 
 مقطعه

قابل قسمت بودن 
جمع حروف مقطعه 

 19بر 

 توضيح
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 نيست حم 45

 نيست حم 46

  هست ق 50

 نيست ن 68
جه يك ن هم نتيحتي با اضافه كردن 

 .نمي دهد

   
 كامال اتفاقي است و 19در مجموع اين تعداد ناچيز موارد قابل قسمت بر 

در هر متني مي توان همين مقدار يا بيشتر را . هيچ معجزه اي در كار نيست
  .يافت

به اين صورت كه با توجه به . جود دارديك احتمال ضعيفتر نيز و  
 سوره ي مدثر،كه در آغاز اين بحث مطرح شد، ممكن است 31 و 30آيه ي 

 را در قرآن اجرا كرده است تا براي آيندگان 19محمد طرحي براي عدد 
مثال ممكن است او قصد داشته كه  تعداد . بعنوان معجزه قلمداد شود

اينكار بسيار ساده .  قسمت باشند قابل19حروف مقطعه در هر سوره بر 
كافي است او بسته هاي آيات را در هر سوره طوري قرار دهد كه . است

اينكار نيازي به شمارش . 19 باشند يا ضريبي از 19تعداد حروف مورد نظر 
تمام حروف در يك سوره نيز ندارد فقط كافي است هر دفعه كه آياتي را به 

اينكار .  باشد19 يا ضريبي از 19ص آن سوره اي اضافه مي كرده حروف خا
. را انسان بيسواد هم مي تواند انجام دهد چون صداها را تشخيص مي دهد

مگر مي . بعالوه امروزه محققان بيطرف، بي سوادي محمد را قبول ندارند
 سال رئيس دستگاه تجاري خديجه بوده است و دائم در 15شود كسيكه 
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ه است نتواند چيزي بنويسد و نتواند مسافرتهاي تجاري بين المللي بود
حسابهاي ساده ي مرسوم آنزمان را انجام دهد؟  بهر صورت ممكن است 

 را خود اجرا كرده باشد ولي در مواردي خودش در 19محمد طرح عدد 
محاسباتش دچار خطا شده باشد و در هنگام جمع كردن قرآن نيز برخي 

مدتا از بين رفته باشد و آيات حذف يا جابجا شده باشند و طرح محمد ع
  .بهر صورت هيچ معجزه اي در كار نيست. مختصري از آن باقي مانده باشد

  

   در قرآن7ادعاي معجزه ي عدد 
عنوان  كتابي تحت 2006فرد ديگري بنام عبدالدائم الكحيل در سال   

 7 منتشر كرد و مدعي شد كه عدد "اشراقات الرقم سبعه في القرآن الكريم"
 19ادعائي شبيه به عدد . ه در قرآن بكار گرفته شده استبصورت معجز
در اين كتاب بسياري از روشهاي راشد خليفه و بعضي . راشد خليفه

بخش اعظم اين كتاب بازي با اعدد . روشهاي ديگر استفاده شده است
در اينجا برخي از . است، با شدتي بيش از آنچه راشد خليفه بكار گرفته بود

  . را نقد مي كنمنكات مهم كتاب وي
  
  . قابل قسمت است7 عدد است كه بر 21 بسم اهللاتعداد حروف  -
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. ١ شود موارد تشديد را دو حرف گرفته است21براي اينكه تعداد : نقد
 كتابش براي معجزه سازي نياز پيدا 100 فحه ير صدايشان جالب است كه 

رفته كرده است كه تشديدهاي بسم اهللا را يك حرف بگيرد و يك حرف گ
  . ظاهرا اين معجزه سازان مردم را احمق فرض مي گيرند. است

 نوع حرف است كه 21 آيه و از 7داراي ) فاتحه(  اولين سوره ي قرآن -
  . است7مضربي از 

  . قابل قسمت است7 حرفند كه بر 14 حروف مقطعه -  
  . مرتبه در قران تكرار شده است7 روز 6 خلقت آسمانها در -

 بار در قرآن تكرار شده است چرا فقط 30ها بطور كلي خلقت آسمان: نقد
   روز را محاسبه كرده اي؟6خلقت در 

  . آيه ي قرآن آمده است7 سبع سماوات در -
  .  آيه آمده است9در : نقد

 77) 78نباء (تا آخرين آن ) 29بقره ( عدد سوره ها از اولين لغت سبع -
  . است7سوره است كه مضرب 

 . است7 عدد است كه مضرب 5649 ي فوق  عدد آيات در محدوده-

                                                 
 جور در آيد تشديد ها را يك حرف در نظر 19رشاد خليفه براي اينكه حروف بسم اهللا با  - 1

  .گرفته بود
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بسم اهللا ها را حساب نكرده است ولي چون بسم اهللا آيه ي هر سوره : نقد
 آيه مي 5724است گرچه شماره گذاري نشده است بايد بحساب آيد كه 

  .  قابل قسمت نيست7شود و بر 
تا آخر ) كه اولين كلمه ي سبع را در بر دارد( عدد آيات از آغاز بقره -

است كه 5705عدد )  كه آخرين لغت سبع را در بر دارد(نباء سوره ي 
  . است7مضرب 

  قابل7 مي شود و بر 5781بايد بسم اهللا را در نظر گرفت كه تعداد : نقد

  . قسمت نيست
 عدد آيات از ابتداي بقره تا اولين لغت سبع و عدد آيات از آخرين سبع -

چون سوره ي .  است7 از  است كه مضربي28تا انتهاي سوره ي نباء 
 7 آيه است اگر از ابتداي قرآن هم حساب كنيم مضرب 7الفاتحه داراي 

  .خواهد بود
 قابل قسمت نيست فقط 7بايد بسم اهللا را در نظر گرفت كه دو مورد بر : نقد

 قابل قسمت 7 آيه است كه بر 28از آخرين سبع تا پايان سوره ي نباء 
 ابتداي قرآن در نظر گرفتيد بايد از طرف بعالوه اگر محاسبه را از. است

  . قابل قسمت نيست7ديگر تا انتهاي قرآن ادامه دهيد كه بر 
 بار در 241 "الناس" بار  و آخرين كلمه 22 "بسم" اولين كلمه ي قرآن -

 7 مضرب 24122اگر اينها را كنار هم بنويسيم . قرآن تكرار شده است
  .است
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.  مرتبه تكرار شده اند190 مرتبه و الناس 115تعداد لغت بسم در قرآن : نقد
  . قابل قسمت نيستند7نه بتنهائي نه جمع و نه در كنار هم بر 

 مطالب بقيه ي كتاب عمدتا بازي با اعداد است از اينجهت از بيان آنها -
  . صرف نظر مي كنم

  نتيجه گيري
ينجا  ايرادات كلي كه در نتيجه گيري قبل در مورد راشد خليفه مطرح شد ا-

  .هم صادق است
 در ساختار قرآن بكار گرفته نشده 7 برخالف آنچه وي ادعا مي كند عدد -

  : مثالاست
  . نيست7 تعداد سور قرآن مضرب -
  . نيست7 مجموع آيات قرآن مضرب -
 اولين سوره اي كه عدد سبع را در بر دارد مجموع آياتش مضرب -
  . نيست7 

ر دارد مجموع آياتش  آخرين سوره اي كه عدد سبع را در ب-
  . نيست7مضرب  

 سوره هاي ديگري كه عدد سبع را در بر دارند آيات هيچكدام -
  . نيست7مضرب  

 شماره ي سوره هائي كه عدد سبع را در بر دارند هيچكدام-
  . نيست7 مضرب  
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   نيست7 جمع آيات توحيد مضرب -
  .  نيست7 جمع آياتي كه نام محمد در آنان آمده است مضرب -
شهادتين و نماز و روزه و زكات ( آيات هيچكدام از اركان اسالم -

  . نيست7مضرب ) و حج
  . نيست7 پيامبران مضرب  مربوط به آيات-
  . و دهها مورد مهم ديگر-

  

  معجزه تراشي از يك شعر حافظ
 گفتم كه بخش اعظم كارهاي 7 و 19در نقد معجزه تراشي رياضي   

ممكن است خواننده .  با اعداد است بازي7ايشان مخصوصا در مورد عدد 
سؤال كند بازي با اعداد يعني چه؟ در اين قسمت براي مشاهده ي عيني 
بازي با اعداد، من با بكارگيري بعضي از روشهاي راشد خليفه و الكحيل 

 اگر بازهم ادامه . معجزه از اولين بيت ديوان حافظ در آورده ام14حداقل 
  : مالحظه كنيد. در مي آمدمي دادم دهها معجزه ي ديگر هم

 
************** 

 اال يا ايها الساقي ادر كاسا و ناولها 

 كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها
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 كلمه است و  تعداد حروف بدون 16تعداد كلمات اين بيت 
 است و اين بيت چون اولين بيت 62 با تشديد حروف و  تعداد 59تشديد 

  . است1 عدد است از نظر شماره ي ابيات
  7را باضافه ي شماره ي بيت كنيم مضرب ) با تشديد( اگر تعداد حروف - 1

  62+ 1 = 63 = 7* 9 است
 7 اگر تعداد كلمات و حروف بدون تشديد را كنار هم بگذاريم مضرب - 2

  1659= 7*237 :است
  : است7 را با هم جمع كنيم مضرب 1659 اگر اعداد - 3
3*7=21=9+5+6+1  
  . است7 را با تك تك اعدادش جمع كنيم ضريب 1659  اگر عدد - 4

240*7 = 1680 =1659+9+5+6+1  
 7از راست به چپ بنويسيم مضرب ( اگر عدد فوق را بصورت معكوس - 5

  0861=7*123 :است
 اگر تعداد حروف با تشديد و شماره ي كلمات را كنار هم بگذاريم - 6
 مي 7كنيم مضرب و آنرا با تعداد تشديد و شماره ي بيت جمع ) 1662(

  1662+3+1=1666=7*238 :شود
 با توجه به اينكه كلمه ي اساسي و مورد خطاب حافظ در اين بيت - 7

 ا ق ي را در اين بيت  )با تشديد(حال  اگر تعداد تكرار س .  استساقي
  . است7حساب كنيم مضرب 

    4= س 
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  18= ا 
  2= ق 
  4= ي 

--- ----  
4*7 = 28  
ساقي را در مصراع اول بدست آوريم عددي  اگر تعداد تكرار حروف - 8

  . است7بدست مي آيد كه مضرب 
  اال يا ايها الساقي ادر كاسا و ناولها

2 1 2      5     1     2   0  2  
2887887*7 = 20215212  

  : است7 اگر عدد حاصل را معكوس بنويسيم باز هم مضزب - 9
3035886*7 =21251202  

را در مصراع دوم بدست آوريم عددي  اگر تعداد تكرار حروف ساقي -10
  .  است7بدست مي آيد كه مضرب 

  كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها
0   1      3     0    1     1    2     1  

1730044 * 7 =12110310  
 7 اگر اعداد حاصله از بيت اول و دوم را با هم جمع كنيم مضرب -11

  :است
4617932*7=32325522 =20215212 + 12110310  
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  : است7 اگر عدد حاصل را معكوس بنويسيم باز هم مضزب -12
3221760*7=22552323  

 اگر دو عدد حاصل از دو مصراع را در كنار هم بگذاريم عدد بزرگي -13
  : است7بدست مي آيد كه مضرب 

288788744587187 * 7  = 2021521212110310  
ر هم بگذاريم ولي جاي دو  اگر دو عدد حاصل از دو مصراع را در كنا-14

  : است7عدد را عوض كنيم بازهم عدد بزرگي بدست مي آيد كه مضرب 
173004431459316 * 7  = 1211031020215210  

حال منهم مي توانم ادعا كنم كه وقتي از يك بيت ديوان حافظ 
  .  معجزه در مي آيد پس حافظ پيغمبر اولوالعظم است14حداقل 

*************  
 روشهاي بازي را با هر متن ديگري و براي هر عددي مي شما اين
تاكتيك كليدي در اينگونه معجزه تراشيها اينست كه شما . توانيد بكار گيريد

 بازي را شروع ،عدد خاصي را در نظر مي گيريد و با هدف يافتن آن عدد
اعداد را به روشهاي مختلف كنار هم مي گذاريد، جمع مي كنيد، . مي كنيد

 آنهائي ،حال از اين اعداد حاصل.  و غيره، معكوس مي كنيد كنيدضرب مي
 . بهمين سادگي،را برمي گزينيد كه بر عدد دلخواه شما قابل قسمت باشد
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  نتيجه گيري فصل
 مباحث قرآن در مورد طبيعت بسيار ساده و پيش پا افتاده اند كه امروزه -

  .حتر از قرآن مي دانند آنها را بهتر و صحي، دبستان سال آخرمعموال كودكان
 تقريبا قرآن هر كجا به مباحث طبيعت اشاره كرده خظا گفته است مگر -

حقايق بسيار پيش پا افتاده اي مثل اينكه خورشيد روشن است يا آب براي 
   .حيات الزم است

 چنانچه در اين فصل مشاهده كرديد محمد تقريبا همه ي مطالب مربوط -
كه چنانچه . ه است و وارد قرآن كرده استبه طبيعت را از محيطش گرفت

در موارد بسيار كمي چيزي به آن . انتظار مي رود اين مطالب عمدتا غلطند
افزوده است مثل اينكه خورشيد شبها به زير عرش مي رود كه آنها هم 

 پر خطاتر از محيط مطرح كرده  قرآنبعضي از مطالب رابدتر اينكه . غلطند
سفه ي يوناني كروي بودن زمين را بيش از هزار مثال در حاليكه فال. است

مثال . سال قبل از محمد مطرح كرده بودند قرآن زمين را مسطح مي داند
ديگر رشد جنين است كه محمد عينا از محيط گرفته است ولي آنچه محمد 

اين دليل قطعي . نقل كرده است ضعيفتر و مغلوط تر از اصل مطلب است
 نيست و بصورت نقل دهان به دهان به محمد است كه اين مطالب از خدا

  .رسيده است و طبعا برخي مطالب در نقل قولهاي مكرر از دست رفته اند
و حتي هيچ نكته ي جديد صحيح علمي  در قرآن هيچ معجزه ي علمي -

مؤمنان معجزه تراش با تحريف معني لغات و جمالت و در . نداردوجود 
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 سنت ادعاهاي بي دليلي كرده اند بسياري موارد بر خالف نصوص قرآن و
 و نشان داده شد مورد نقد قرار گرفتكه موارد عمده ي آنان در اين فصل 

كه آنچه مطرح كرده اند نه تنها معجزه نيست بلكه ضد معجزه اند يعني 
  .ن غير الهي استآاثبات مي كنند كه قر

 بر  دليل قطعي است، در نهايت غلط بودن بخش اعظم مطالب علمي قرآن-
غير ممكن است خدا . اينكه قرآن ساخته ي شخص محمد است نه خدا

  .اينقدر نادان باشد
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  3فصل 

  ناسخ ومنسوخ
  

  نسخ چيست؟
ما انسانها در طول زندگيمان و حتي در يك هفته يا يك روز،   

چيزي گفته باشيم يا انجام داده باشيم و . ممكن است نظرمان عوض شود
پس آنرا  و سه ايم يا بي دقتي كرده ايمسپس متوجه شويم كه خطا كرد

يعني تصميم يا نظر قبلي مان را كنار مي گذاريم و نظر . اصالح كنيم
 هر دو مورد لغو و اصالح احكام در   .جديدي را انتخاب مي كنيم

نسخ روش زيركانه . به لغو حكم قبلي  نسخ گفته مي شود. قرآن وجود دارد
به . ضات موجود در قرآن در پيش گرفتاي بود كه محمد براي گريز از تناق

قرآن وجود دارد براحتي قابل احكام اين روش هر تناقضي كه بين دو آيه 
اغماض است چون گفته مي شود آيه اي كه از نظر زماني دير تر نازل شده 

  . حكم اصلي است و حكم قبلي را نسخ مي كند
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م نسخ ولي آيا در مورد خدا ه. نسخ در انسان يك امر طبيعي است
هيچكدام از دالئل نسخ و اصالح در مورد خدا معني . صحيح است؟ خير

خدا مي تواند در هر زمان تصميمي بگيرد كه براي هميشه درست . ندارد
تغيير نظر نشانگر بي توجهي و نا آگاهي فرد در هنگام تصميم اوليه . باشد

تغيير ادي حتي در انسانهاي ع. است و اينكار در مورد خدا امكانپذير نيست
نظر مكرر، موجب بي اعتمادي به گوينده مي شود و نشانگر ضعف گوينده 

همين نتيجه را محمد هم مي دانسته چنانچه در آيه ي زير آورده . است
  :است

  ) 101نحل( وإِذَا بدلْنَا آيةً مكَانَ آيةٍ واللّه أَعلَم بِما ينَزِّلُ قَالُواْ إِنَّما أَنت مفْتَرٍ -
و چون آيه اي را به جاى آيه ي ديگر بياوريم و خدا به آنچه به : ترجمه

  .گوئي گويند تو قطعا دروغ كند داناتر است مى نازل مى
اما مفسرا ن . بنابراين تغيير نظر مكرر مخصوصا از خدا قبيح است

براي فرار از اين اشكال گفته اند كه خدا مي تواند حكمش را متناسب با 
 كه در زمانها و شرائط مختلف زندگي مي كنند تغيير دهد كه اين انسانهائي

اين مطلب تكيه گاه مفسران . تغيير بخاطر ضعف انسانهاست نه ضعف خدا
البته حتي با قبول اين نظر نيز اگر خدا . براي دفاع از نسخهاي قرآني است

بتواند حكم را بنحوي بيان كند كه مجبور به اصالح آن نشود قطعا بهتر 
اين نظر مفسران بطور نظري بظاهر قابل قبول مي آيد اما ما در اينجا . است

در بررسي عيني عده اي از نسخهاي مورد قبول، نشان خواهيم داد كه اين 
نسخها نه ناشي از تدريجي بودن حكم است و نه ناشي از تناسب با 
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 وضعيت انسانها در طول دوره ي نبوت محمد، بلكه ناشي از ناآگاهي است
نشان خواهيم داد كه اگر . و مؤيد آنست كه نسخ كار محمد است نه خدا

قرآن كار خدا بود، خدا مي توانسته احكام را بنحوي بيان كند كه نيازي به 
عالوه بر آن، در مورد بسياري از نسخهاي قرآني . نسخ نداشته باشد

سوخ اول اينكه بسياري از آيات من. اشكاالت اساسي ديگري نيز وجود دارد
در سنت نيز، . از قرآن حذف نشده اند و بصراحت هم مشخص نشده اند

اين اشكال موجب . همه ي موارد نسخ، بوضوح و بي ابهام ذكر نشده اند
انسانها دو يا چند آيه را . ابهام و سردرگمي دائمي در درك قرآن شده است

يه اي يا به آ. با احكام متضاد در قرآن مي يابند و نمي دانند چه كنند؟
مثال اكثر . تمسك مي جويند غافل از اينكه ممكن است نسخ شده باشد

براي اثبات آزادي عقيده "  ال اكراه في الدين"روشنفكران مذهبي به آيه ي
در اسالم استدالل مي كنند و نمي دانند كه اينگونه آيات با آيات سيف نسخ 

ر محمد است كه طبعا اين ضعف نمي تواند كار خدا باشد بلكه كا. شده اند
اشكال دوم بسياري از نسخهاي قرآني . مثل هر انسان ديگري خطا مي كند

، آنست كه در مواردي اصال نيازي به دادن حكم و لغو آن نبوده است
  .چنانچه در مثالهاي آتي متوجه مي شويد

قرآن در آيات متعددي . بعالوه نسخ با خود قرآن در تضاد است
  :مثال. مده است تبديل ناپذيرندآن آ كه در قرادعا مي كند كه كلمات خدا

  ﴾27كهف ﴿ واتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن كِتَابِ ربك لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ -
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و آنچه را كه از كتاب پروردگارت به تو وحى شده است بخوان : ترجمه
  ) 27(اى نيست  كلمات او را تغييردهنده

- بر تكَلِم تتَمو لِيمالْع مِيعالس وهاتِهِ ولِ لِكَلِمدبالً الَّ مدعقًا وصِد انعام ﴿ك
115﴾  

 سرانجام گرفته است و هيچ عدلو سخن پروردگارت به راستى و : ترجمه
  ) 115(اى براى كلمات او نيست و او شنواى داناست  تغييردهنده

  ﴾64يونس ﴿ الَ تَبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ -
  ) 64( خدا را تبديلى نيست كلمات: ترجمه

پس اين آيات بيانگر آنند كه كالم خدا در قرآن غيرقابل تبديل و تغيير 
  :حال به اين آيه دقت كنيد. است

  ) 101نحل( وإِذَا بدلْنَا آيةً مكَانَ آيةٍ واللّه أَعلَم بِما ينَزِّلُ قَالُواْ إِنَّما أَنت مفْتَرٍ -
و چون آيه اي را به جاى آيه ي ديگر بياوريم و خدا به آنچه به : مهترج

  .گوئي گويند تو قطعا دروغ كند داناتر است مى نازل مى
اين آيه  و همچنين بقيه ي آيات نسخ همگي در تضاد با ادعاي 

اين تضاد هم مؤيد قطعي بر اينست كه قرآن . تبديل ناپذيري آيات قرآنند
ظ قول و حرف در بين ما انسانها امري اخالقي و حف. ساخته ي محمد است

ولي ما . ارزشمند محسوب مي شود و محمد هم همين ادعا را مي كند
انسانها وقتي در تنگنا قرار مي گيريم يا منافعمان به خطر بيفتد از حرف و 

مي گذريم و سعي مي كنيم اين تغيير قول را موجه جلوه قول قبلي خود 
   كاري است كه محمد كرده است و به خدا نسبت داده اين دقيقا همان. دهيم
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    .است
 اين اشكاالت و اشكاالت ديگري كه در مورد نسخهاي خاص ذكر    

. مي كنيم، نشاندهنده ي آنست كه نسخهاي قرآني كار محمد است نه خدا
محمد در اثر ناآگاهي و ضعفهاي ديگر، مثل هر انسان ديگري نظرات و 

. مي داده و آنها را به خدا نسبت مي داده استاحكام خودش را تغيير 
بنابراين وجود نسخ در قرآن يك دليل قطعي بر اينست كه قرآن ساخته ي 

  . محمد است نه خدا

  آيات نسخ
  : حكم نسخ آمده است،در قرآن در دو آيه

  ) 101نحل(إِنَّما أَنت مفْتَرٍ  وإِذَا بدلْنَا آيةً مكَانَ آيةٍ واللّه أَعلَم بِما ينَزِّلُ قَالُواْ -
و چون آيه اي را به جاى آيه ي ديگر بياوريم و خدا به آنچه به : ترجمه

  .گوئي گويند تو قطعا دروغ كند داناتر است مى نازل مى
ه علَى كُلِّ  ما نَنسخْ مِنْ آيةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منْها أَو مِثْلِها أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّ-

  )106بقره (شَيءٍ قَدِيرٌ 
فراموشى بسپاريم بهتر ] دست[هر حكمى را نسخ كنيم يا آن را به : ترجمه

آوريم مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست  از آن يا مانندش را مى
)106 (  

شده اند يا كال ) لغو(بر اساس اين دو آيه بعضي از آيات قرآن نسخ 
  .دفراموش شده ان
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   ١:نسخ بر سه نوع است
در . آياتي كه هم حكم و هم نوشته ي آنان از قرآن نسخ شده اند: اول

 آمده است 2/106چنانچه در آيه ي . حقيقت اين آيات فراموش شده اند
  :از اين مورد زيادند مثال. بعضي آيات فراموش شده اند

ه اندازه ي نقل شده كه در قرآن سوره اي ب) و ديگران( از انس بن مالك -
سوره ي توبه وجود داشت كه ما همه ي آنرا فراموش كرده ايم بجز اين 

لو كان البن آدم واديان من ذهب البتغى إليهما ثالثا ولو أن لهما ثالثا ": آيه
البتغى إليه رابعا وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من 

 وجود مي داشت او بدنبال اگر براي آدمي دو وادي از طال: ترجمه" تاب
شكم آدمي را . سومي مي رفت و اگر سه تا داشت بدنبال چهارمي مي رفت

  . جز خاك پر نمي كند و خدا كسي را كه توبه كند ميبخشد
 آيه بود 200 نقل شده كه سوره ي احزاب در زمان حيات پيامبر شامل -

  ٢.باقي مانده است)  آيه73(ولي در قرآن فعلي همين مقدار 
 از ابن عمر نقل شده كه هيچيك از شما نبايد بگويد كه من همه ي قرآن -

چه مي داند كه كل قرآن چيست؟ از قرآن مقدار زيادي از . را در اختيار دارم
  ٣.دست رفته است

                                                 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار :  لناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تأليف1

  ار سليمان البنداريعبد الغف. د: األولى، تحقيق: ، الطبعة1406 - بيروت -دار الكتب العلمية : النشر
  ٨٥-٨١، ص ٣االتقان في علوم القرآن، تاليف سيوطي، ج -2

  2/66 همان -  3
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إذا زنى الشيخ والشيخة  " در روايت ديگري آمده است كه آيه ي رجم-
 هم جزو سوره ي احزاب "يمفارجموهما البتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حك

  ). كه االن در قرآن نيست (١بوده است
كه در  (٢ همچنين روايت شده كه آيه ي زير نيز بر محمد نازل شده-

  ).قرآنهاي فعلي نيست
إنا أنزلنا المال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة ولو أن البن آدم واديا ألحب أن ” 

أن يكون إليهما الثالث وال يمأل يكون إليه الثاني ولو كان له الثاني ألحب 
  "جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب

 از ابو موسي اشعري نقل شده كه ما سوره اي مشابه مسبحات را مي -
خوانديم سپس ما آنرا فراموش كرديم من فقط اين آيه را از آن سوره حفظ 

شهادة في أعناقكم  يأيها الذين آمنوا ال تقولوا ماالتفعلون فتكتب "دارم 
  ٣ "فتسألون عنها يوم القيامة 

 از ابن عمر نقل شده كه دو مرد سوره اي را كه پيامبر براي آنان خوانده -
شبي براي نماز برخواستند و قادر به خواندن حرفي . بود مكررا مي خواندند
اين مطلب را به پيغمبر گفتند پس پيغمبر گفت اينها . از آن سوره هم نشدند

  ٤.واردي هستند كه نسخ شده اند و فراموش شده انداز م

                                                 
  ٢/٦٦ االتقان في علوم القرآن، تاليف سيوطي -  1
  ٦٧ همان ص - 2
   همان- 3
  ٦٨ همان ص - 4
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 از ابن عباس نقل شده كه گاهي در شب بر پيغمبر وحي نازل مي شد و -
را نازل ) آيه ي نسخ (2/106پس خدا آيه ي . در صبح آنرا فراموش مي كرد

  ١.كرد
عن عائشة رضي اهللا عنها  :آمده است5976 حديث 5 در صحيح بخاري ج-

 رجال يقرأ في المسجد فقال رحمه اهللا لقد اذكرني كذا وكذا قالت سمع النبي
  .آية أسقطتها في سورة كذا وكذا

. پيامبر روزي شنيد كه كسي در مسجد قرآن مي خواند. عايشه گفت: ترجمه
. پس گفت خدا او را رحمت كند كه آيات فالن و فالن را به ياد من آورد

  .آيه اي كه زا سوره ي فالن انداخته بودم
ين حديث بصراحت نشان مي دهد كه محمد آيه ها را فراموش مي كرده نه ا

اينگونه فراموش كردن مؤيد اينست .  بلكه بخاط انسان بودنشنسخبخاطر 
و گرنه خدا نمي . كه قرآن ساخته ي شخص محمد بوده است نه خدا

  . گذاشت كه آياتش فراموش شود
ييد قرآن و  و فراموش شدن آيات مورد تاكردندر مجموع نازل 

چون . بنظر مي رسد اينهم ترفندي بوده است از جانب محمد. سنت است
محمد خود آيه ها را مي ساخته است و طبعا مثل هر انسان ديگري بعضي 
را فراموش مي كرده است و يا در طي زمان توسط خودش و يا ديگران 

محمد مي خواسته مردم متوجه اين جنبه ي بشري . فراموش مي شده اند

                                                 
  ١٩ اسباب النزول ص - 1
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و گرنه خداي دانا نيازي . قرآن نشوند بنابراين آنرا به خدا نسبت داده است
چيزي كه ارزش ندارد خدا آنرا اصال نازل نمي كند نه . داردنبه فراموشاندن 

  .اينكه آنرا نازل كند و بعد آنرا از ذهن افراد پاك كند
  

. آياتي كه نوشته ي آنان از قرآن حذف شده ولي حكمشان باقي است: دوم
  :مثل آيه ي رجم

  .الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم-
سنگسار (مرد و زن همسر دار اگر زنا كردند آنان را حتما رجم : ترجمه
  .، جزائي است از جانب خدا و خدا عزيز و حكيم است)كنيد

و اگر حكمي درست است . اين نوع نسخ بسيار غير معقول است  
الزم االجرا ست پس چرا بايد نوشته ي حكم در قرآن حذف شود؟ اين 

خدا چنين كار غير معقولي انجام نمي . نسخ نيز نمي تواند كار خدا باشد
  .دهد
آياتي كه نوشته ي آنان در قرآن وجود دارد ولي حكمشان نسخ شده : سوم
ب متعدد براي يافتن آنان مي توانيد به كت. اين آيات بسيار زيادند. است

علي بن : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تأليف“ناسخ و منسوخ مثل 
المصفي من علم الناسخ و “و “ أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد

  .مراجعه كنيد“ عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج: المنسوخ ، تأليف
نرا باقي گذاشتن آيه اي در قرآن كه آ. اين نسخ هم بي معني است  

  .اينكار بيهوده، نمي تواند كار خدا باشد. !بايد خواند ولي نبايد عمل كرد
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هم وجود ) مثل تغيير قبله(نسخ قرآن به سنت و نسخ سنت به قرآن 
  .دارند كه در اين كتاب مورد بحث قرار نمي گيرند

مورد قبول اكثر مفسران را نسخ در اينجا ما عده اي از موارد مهم 
  . بحث مي كنيم

  خ آزادي عقيدهنس
نقد "  آزادي عقيده در اسالم، بطور مبسوط در كتابنبودندر مورد   

هم و خالصه اي . كرده امبحث  "احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم
چكيده ي مطلب اينست . تاين كتاب آمده اس " در قرآنسياست" در فصل

ت مردم را كه تا زمانيكه محمد در مكه بود و قدرت نداشت طبعا نمي توانس
. به زور مسلمان كند و آياتي نازل كرد كه بيانگر قبول آزادي عقيده بود

  :صريحترين آيات عبارتند از
  .اكراه و اجبار در دين نيست: يعني) 256بقره (  ال اكراه في الدين -
اس حتَّى  ولَو شَاء ربك آلمنَ من فِي األَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تُكْرِه النَّ-

  )99يونس(يكُونُواْ مؤْمِنِينَ 
خواست قطعا هر كه در زمين است همه آنها  و اگر پروردگار تو مى: ترجمه

كنى كه ايمان بياورند  آوردند پس آيا تو مردم را مجبور مى يكسر ايمان مى
)99 (  

  در اين آيه از امكان اجبار مردم به ايمان بصورت تعجب ياد شده كه
  .ينست كه بديهي است كه نمي توان مردم را به ايمان مجبور كردمفهومش ا
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پس از اينكه محمد در مدينه قدرت بدست آورد و توانست بزور 
شمشير مردم را مجبور به قبول اسالم كند آزادي عقيده را با نازل كردن 

  :مثل.نسخ كرد) مخصوصا آيات جهاد سوره ي توبه(آيات جهاد 
يعني هر كجا مشركين را ) 5توبه (وجدتموهم  فاقتلوا المشركين حيث -

  .يافتيد آنانرا بكشيد
البته آيات فراوان ديگري نيز . مي گويند) شمشير(به اين آيه، آيه ي سيف 

ر سوره ي توبه وجود دارد كه حكم كشتار غير مسلمانان را دمخصوصا 
   دستور جهاد براي مسلمان كردن مردم، دهها آيه ي قرآن را.بسط مي دهند

كه دستور به خوشرفتاري، را نسخ كرده است، از جمله كليه ي آياتي 
د را نسخ كرده ذاشتن مشركين و اهل كتاب داده اناعراض، بخشش و رها گ

طبق اين آيات هيچ انسان كافري حق زنده بودن ندارد يا بايد كشته . است
ن و اهل كتاب نيز يا بايد كشته شوند و يا مسلما. شود و يا مسلمان شود

شوند و يا با ذلت در زير سلطه ي حكومت اسالمي زندگي كنند و به 
  ..مسلمانان جزيه دهند

اوال محال است . در اين نسخ حداقل دو اشكال اساسي وجود دارد  
خدا آزادي عقيده را لغو كند چون شنيدن عقائد مختلف و انديشيدن در 

 واقعي آن مورد آنان و قبول يا رد آنان، جزو ذات انسان است و حذف
عدم امكان اجبار ) فوق( يونس 99جالب است كه در آيه ي . امكان ندارد

اين . به ايمان توسط قرآن پذيرفته شده است و سپس آنرا لغو كرده است
تناقض آشكار ديگري در قرآن است در يكجا اجبار به ايمان را غيرممكن 
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و اين . دهدمي داند و در جاي ديگر به اجبار مردم به ايمان دستور مي 
ثانيا بفرض . شاهد روشني بر اينست كه قرآن ساخته ي محمد است نه خدا

محال كه خدا آزادي عقيده را قبول نداشت الزم نبود در ابتدا آيات آزادي 
ال اكراه في ”عدم نزول . عقيده را نازل كند و سپس مجبور به تغيير آنان شود

. از به اين نسخ را برطرف كندكافي بود كه ني“ افانت تكره الناس“و “ الدين
  .بنابر اين، اين نسخ كار محمد بوده نه خدا

  .نسخ آياتي كه وظيفه ي محمد را فقط ابالغ مي دانند
در آيات زيادي از قرآن آمده است كه وظيفه ي محمد فقط ابالغ   

  :پيام است مثال
إِنَّما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما  قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرَّسولَ فَإِن تَولَّوا فَ-

  ) 54نور  (وما علَى الرَّسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِينُحملْتُم وإِن تُطِيعوه تَهتَدوا 
] بدانيد كه[بگو خدا و پيامبر را اطاعت كنيد پس اگر پشت نموديد : ترجمه

شماست آنچه موظف هستيد و بر عهده اوست آنچه تكليف شده و بر عهده 
جز ابالغ آشكار ] خدا[و بر فرستاده اگر اطاعتش كنيد راه خواهيد يافت 

  ) 54 (نيست
كه محمد و مسلمانان را مامور جنگ با (اين دسته آيات توسط آيات جهاد 
  :نسخ شده اند، مثال) كفار مي كنند تا كفار مسلمان شوند

  )73توبه ...(كُفَّار والْمنَافِقِينَ واغْلُظْ علَيهِم  يا أَيها النَّبِي جاهِدِ الْ-



 221

)  73..(اى پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير : ترجمه
  .يعني محمد بايد به زور مردم را مسلمان كند

 االفقط كافي بود كلمه ي . اين نسخ نيز قابل اجتناب بوده است  
كه اكنون كه قدرت نداري د و يا اينكه گفته مي شد در آيات بالغ نبو) فقط(

 اگر اين نسخ كار خدا بود خدا از ابتدا مي دانست كه .وظيفه ات ابالغ است
وظيفه ي محمد فراتر از ابالغ است بنابراين در آيات دسته ي اول، وظيفه 

بنابراين، اين نسخ نيز كار محمد . ي محمد را منحصر در ابالغ نمي كرد
در ابتدا كه قدرت نداشت وظيفه ي . شي از ناآگاهي وي به آيندهاست و نا

خود را فقط ابالغ مي دانست و وقتي قدرت گرفت و متوجه شد كه مي 
 .تواند با شمشير مردم را مسلمان كند جنگ را نيز وظيفه ي خود قلمداد كرد

   

 نسخ دادن صدقه قبل از گفتگو با محمد

ذِينَ آمنُوا إِذَا نَاجيتُم الرَّسولَ فَقَدموا بينَ يدي يا أَيها الَّ :13-12 مجادله -
 حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهتَجِد رُ فَإِن لَّمأَطْهو رٌ لَّكُمخَي قَةً ذَلِكدص اكُمونَج

 لَم تَفْعلُوا وتَاب اللَّه أَأَشْفَقْتُم أَن تُقَدموا بينَ يدي نَجواكُم صدقَاتٍ فَإِذْ) 12(
علَيكُم فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ 

)13(  
كنيد پيش از  ايد هرگاه با پيامبر نجوا مى اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه

تر است و اگر  براى شما بهتر و پاكيزه] كار[اين اى تقديم بداريد  نجوا صدقه
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آيا ترسيديد كه پيش ) 12(چيزى نيافتيد بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است 
بر شما بخشود ] هم[هايى تقديم داريد و چون نكرديد و خدا  از نجوا صدقه

پس نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد و از خدا و پيامبر او فرمان بريد و 
  )13(كنيد آگاه است  دا به آنچه مىخ

 امر به دادن صدقه قبل از گفتگوي خصوصي با محمد صادر 12در آيه ي 
جالب است بدانيد كه .  اين حكم نسخ شده است13شده و بعد در آيه ي 

اين آيات نشان مي دهد . حكم دادن صدقه قبل از آنكه اجرا شود نسخ شد
اوال دادن .  است يعني محمد نه خداكه اين حكم و نسخ آن كار فردي ناآگاه

. ماليات براي صحبت كردن با محمد، عملي ظالمانه و غير اخالقي است
مسئولين سياسي و فرهنگي بايد در اختيار مردم باشند نه اينكه با وضع 

ثانيا . ت مردم را برانند و محمد هم رهبر سياسي بود و هم رهبر مذهبيامالي
در ابتدا نمي دانست كه مردم زير بار اين محمد اين حكم را وضع كرد و 

اجرا متوجه شد كه حكمي غير قابل اجراست و  قبل از . ماليات نمي روند
زير بار نرفتن مردم هم موجب وهن خودش مي شود، بنابر اين حكم را لغو 

در صورتيكه اگر از خدا بود اصال چنين حكمي را وضع نمي كرد . كرد
در اين نسخ بهانه ي لزوم تدريجي بودن . چون از عواقب آن اطالع داشت

  .حكم هم، براي توجيه نسخ، بكار نمي آيد
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 نسخ لزوم عدالت كامل بين همسران

 جواز گرفتن چهار همسر دائم براي مردان صادر نساء 3در آيه ي 
  : آيه اينست. شده ولي اين جواز مشروط به عدالت بين همسران است

لَكُم م ا طَابواْ مدِلُواْ فَانكِحأَالَّ تَع فَإِنْ خِفْتُم اعبرثُالَثَ وثْنَى واء منَ النِّس
  ) 3نساء (فَواحِدةً أَو ما ملَكَت أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَالَّ تَعولُواْ 

هر چه از زنان كه شما را پسند افتاد دو تا و سه تا و چهار تا به : ترجمه
 داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك يا به همسري بگيريد پس اگر بيم

اين نزديكتر است تا به ستم ] اكتفا كنيد) [كنيزان(ايد  آنچه مالك شده
  )3(نگراييد 
آيه .   محمد شرط عدالت را نسخ كردنساء 129سپس در آيه ي   
  :اينست

الَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ  ولَو حرَصتُم فَولَن تَستَطِيعواْ أَن تَعدِلُواْ بينَ النِّساء
  ) 129نساء (فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تُصلِحواْ وتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحِيما 

] بر عدالت[ هر چند توانيد ميان زنان عدالت كنيد و شما هرگز نمى: ترجمه
را ] زن ديگر[تا آن حريص باشيد پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد 

رها كنيد و اگر سازش نماييد و پرهيزگارى كنيد ] بال تكليف[=سرگشته 
  )129(يقينا خدا آمرزنده مهربان است 

گفته كه ايجاد عدالت بين همسران غير ) 129( آيه ي ناسخ در  
.  شرط محال بوده است3يعني شرط گذاشته شده در آيه ي . ممكن است
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لت بين زنان امكانپذير نيست پس صدور جواز چند به تعبير ديگر چون عدا
بنابر اين امكان ندارد كه اين آيه از خدا باشد . همسري هم بي معني است

)  محمد(اين آيه از يك انسان . كه مجوز امري را صادر كند كه محال است
است كه در ابتدا نمي داند كه شرط عدالت غير ممكن است، و پس از 

شود كه شرط مذكور قابل اجرا نيست از جمله در گذشت مدتي متوجه مي 
  . و ناچار به حذف آن شرط مي شود) 51احزاب (مورد خودش 

نيازي به . خطاي بزرگ ديگر اين آيات جواز چند همسري است  
ذكر نيست كه انسان تمايل شديد رواني به منحصر كردن همسرش به 

ر از خودش خودش دارد، يعني مايل نيست كه همسرش با كس ديگري غي
از اين ويژگي بعنوان غيرت ياد مي شود كه هم . رابطه ي جنسي داشته باشد

تجويز چند همسري بر خالف اين طبيعت . در زن و هم در مرد وجود دارد
 و موجب از هم پاشيدن خانواده ها مي شود ستانساني و بشدت مشكل زا

 ،كندو مشكالت فراوان تربيتي براي فرزندان چند همسر فراهم مي 
بطوريكه همه ي مردم از اين مشكالت آگاهند و امروز كه آگاهي و شعور 

در گذشته . مي روند زير بار چنين اشتباهيكمتر  مردم ،بشر افزايش يافته
 براي خود ابدليل زورمندي و تسلط مردان بر زنان، مردان اين غيرت ر

مي بعبارت ديگر مردان . ضروري دانستند و براي زنان ممنوع كردند
را د هر چند همسر كه خواستند بگيرند ولي زنان حق چنين كاري ستنتوان
ار و گفتار د و حتي زنان را از ديبود و هر زن منحصر به يك مرد شتنداند

 كه زنان را به خانه  پيش رفتندكردند و تا آنجامي با مردان ديگر ممنوع 
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ز قرآن پذيرفته و  همين رفتار غير عادالنه ي گذشتگان را ني.نشيني واداشتند
در صورتيكه اگر قرآن گفته ي خدا بود، خدا مي . مورد تاييد قرار داده است

دانست كه اين حكم غير عادالنه و بر خالف طبيعت رواني انسان است و 
   . آنرا ممنوع مي كرد

چنانچه در بحث برتري طلبي محمد مطرح شد، نكته ي ديگر اينكه   
ه چهار عدد محصور نكرد و براي محمد چند همسري براي خود را ب

  .خودش هيچ محدوديتي قائل نشد
نكته ي مهم ديگر اينكه محدوديت چند همسري به چهار و توصيه   

كنيزان كه . ي به عدالت بين همسران، شامل كنيزان و زنان موقتي نمي شود
بعبارت . جزو انسان نيستند و كاالي جنسي براي مردان بحساب مي آيند

چهار تا . مردان مي توانند هر چند همسري كه خواستند بگيرندديگر در واقع
ازدواج . بعنوان ازدواج دائم و هر چند تاي ديگر با ازدواج موقت يا كنيز

موقت در فرق اهل سنت بعدا ممنوع شد ولي واقعيت اينست كه در زمان 
  .حيات محمد ممنوع نبود

  

  نسخ تحريم رابطه ي جنسي در شبهاي رمضان
 كه روزه واجب شد نزديكي جنسي در شبهاي رمضان در ابتدا  

حرام بود و بعضي مسلمانان طاقت نمي آوردند و جماع مي كردند سپس 
  .اين آيه نازل شد و آنرا حالل كرد
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 أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسĤئِكُم هنَّ لِباس لَّكُم وأَنتُم لِباس لَّهنَّ -
م اللّه أَنَّكُم كُنتُم تَخْتانُونَ أَنفُسكُم فَتَاب علَيكُم وعفَا عنكُم فَاآلنَ علِ

  )187بقره ..(باشِرُوهنَّ
در شبهاى روزه رابطه ي جنسي با زنانتان بر شما حالل گرديد آنان : ترجمه

دانست كه  براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد خدا مى
 با زنانتان نزديكي ،يعني علي رغم حرمت(كرديد  ا به خودتان خيانت مىشم

در [پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت پس اكنون ) مي كرديد
  )187...(با آنان همخوابگى كنيد ] توانيد شبهاى ماه رمضان مى

  :اين مطلب در روايات زيادي آمده است از جمله   
ل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا أحمد بن  حدثنا عبيد اهللا عن إسرائي-

عثمان حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن 
أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي اهللا عنه لما نزل صوم رمضان كانوا ال 

علم اهللا ( يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل اهللا 
صحيح بخاري )  ( أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم أنكم كنتم تختانون

  )4238 حديث 4/1639
از براء نقل شده كه هنگاميكه روزه رمضان نازل شد مردان در تمام :...ترجمه

رمضان به زنانشان نزديك نمي شدند و مردان به خود خيانت مي كردند 
م علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسك( ي سپس آيه ) نزديكي مي كردند(

  .نازل شد) فتاب عليكم وعفا عنكم 
  نسخ اين حكم بروشني نشان مي دهد كه صرفا ناشي از ناآگاهي  
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چون ابتدا جماع را حرام كرده و سپس متوجه شده كه مردان طاقت .  است
در بخاري آمده كه عمر چنين كرد و در مورد آن از محمد (نمي آورند 

سپس آنرا لغو كرده ) ل كردسؤال كرد و بدنبال آن محمد اين آيه را ناز
اگر كار خدا بود، خدا كه از ابتدا مي دانست كه اين حكم قابل تحمل . است

نيست پس از ابتدا جماع در شب رمضان را حالل مي كرد و مجبور نمي 
  . شد نظرش را تغيير دهد

  

  قبول حكم دوره ي قبل از اسالم و نسخ بعدي آن
ي كه در عرف عربستان قبل در موارد متعددي، قرآن حكم يا قانون  

از اسالم جاري بوده است را پذيرفته است و سپس با آيه ي ديگري آنرا 
نسخ كرده است، مثال در دوره ي قبل از اسالم مردي كه مي مرد و همسري 
داشت، همسرش تا يك سال حق داشت در خانه ي شوهر بماند و از اموال 

آيه ي زير مورد قبول اين سنت در . ١ي زندگي اش مصرف كندراشوهر ب
  . قرار گرفته است

 والَّذِينَ يتَوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا وصِيةً لِّأَزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غَيرَ -
  )240بقره ..(إِخْرَاجٍ 
 رسد و همسرانى بر جاى و كسانى از شما كه مرگشان فرا مى: ترجمه

  راى همسران خويش وصيت كنند كه آنان را تا يك سال ب] بايد[گذارند  مى
                                                 

 أبو الفرجعبد الرحمن بن الجوزي : المصفي من علم الناسخ و المنسوخ ، تأليف 1
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  .. بيرون نكنند] از خانه شوهر[مند سازند و  بهره
  :شد) نسخ( حكم فوق با آيه ي زير لغو 

 والَّذِينَ يتَوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتَرَبصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرًا -
 بلَغْنَ أَجلَهنَّ فَالَ جنَاح علَيكُم فِيما فَعلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمعرُوفِ واللّه بِما فَإِذَا

  )234بقره (تَعملُونَ خَبِيرٌ 
گذارند  ميرند و همسرانى بر جاى مى و كسانى از شما كه مى: ترجمه

 خود را به پايان برند پس هرگاه عده چهار ماه و ده روز انتظار مى] همسران[
رساندند در آنچه آنان به نحو پسنديده درباره خود انجام دهند گناهى بر 

  .دهيد آگاه است شما نيست و خداوند به آنچه انجام مى
محمد در . اينگونه موارد نسخ نيز مؤيد غير الهي بودن قرآن است  

مي  قانون كفار قبل را ،برخورد با وقايع جديد قانوني نداشت بنابراين
پذيرفت و پس از مدتي متوجه مي شد كه قانون قبلي مناسب نيست و آنرا 

در صورتيكه اگر قرآن ساخت خدا بود، خدا نيازي به . كرد عوض مي
قرض گرفتن احكام از دوره ي جاهلي نداشت و از همان ابتدا مي توانست 

  . حكم مطلوب را صادر كند

  نسخ اول سوره به آخر سوره
  :ده استدر سوره ي مزمل آم

   أَو ﴾3﴿نِصفَه أَوِ انقُص مِنْه قَلِيلًا  ﴾2﴿قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا  ﴾1﴿يا أَيها الْمزَّملُ  -
   ﴾4﴿زِد علَيهِ ورتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 
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نيمى )2(به پا خيز شب را مگر اندكى ) 1( پيچيده داى جامه به خو: ترجمه
بيفزاى و قرآن را شمرده ] نصف[يا بر آن ) 3( از آن را بكاه از شب يا اندكى

  ) 4(شمرده بخوان 
در اين آيات از محمد مي خواهد كه بيش از نيمي از شب را بيدار باشد و 

 همين سوره اين حكم 20ولي با فاصله ي كوتاهي در آيه ي . قرآن بخواند
  :را نسخ مي كند

وم أَدنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ منَ  إِنَّ ربك يعلَم أَنَّك تَقُ-
الَّذِينَ معك واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنَّهار علِم أَن لَّن تُحصوه فَتَاب علَيكُم فَاقْرَؤُوا 

ضَى وآخَرُونَ يضْرِبونَ فِي ما تَيسرَ مِنَ الْقُرْآنِ علِم أَن سيكُونُ مِنكُم مرْ
الْأَرضِ يبتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وآخَرُونَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا ما تَيسرَ 

20مزمل (مِنْه( 

داند كه تو و گروهى از كسانى كه با  در حقيقت پروردگارت مى: ترجمه
خيزيد و  ن يا يك سوم آن را برمى دو سوم از شب يا نصف آكمتر ازتواند 

هرگز ] شما[داند كه  مى] او[كند  گيرى مى خداست كه شب و روز را اندازه
 ميسربرايتان هر چه از قرآن  بخشيد پس حساب آن را نداريد پس بر شما

داند كه به زودى در ميانتان بيمارانى خواهند بود و  مى] خدا[ بخوانيد است
در پى روزى خدا هستند و ] و[كنند  ر مىديگر در زمين سف] اى عده[
ميسر شد ] قرآن[نمايند پس هر چه از  ديگر در راه خدا پيكار مى] گروهى[

  ) 20(تالوت كنيد 
  يعني الزم نيست بيش از نيمي از شب را بيدار باشيد بلكه هر چه 
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عجب خداي ناآگاه و نامهرباني را محمد . برايتان ميسر است قرآن بخوانيد
اين خدا نمي داند كه براي مردم برخاستن بيش از نيمي از .  كندمعرفي مي

شب براي خواندن قرآن سخت است و از طرف ديگر اين خدا آنقدر 
نامهربان است كه چنين حكم سنگيني را براي افرادي كه روز در پي كار يا 

چند آيه ي بعد متوجه اين خطاهايش مي شود در اما . جنگند صادر مي كند
آيا اين كار خداي داناي .  تغيير مي دهد و مهربانتر مي شودحكمش راو 

مهربان است؟ خير كار محمد است كه انساني مثل ماست چيزي را نسنجيده 
  . مي گويد و بعد به اشتباهش پي مي برد

  

  نسخ حق تقاته
يعني حق تقواي الهي را بجا ) 3/102( اتقوا اهللا حق تقاته "آيه ي 

،  يعني تا حدي كه 16وا اهللا ما استطعتم، تغابن  اتق" توسط آيه ي "آوريد
 تقواي خواسته شده در . نسخ شده است"مي توانيد تقواي الهي پيشه كنيد

يعني از خدا آنگونه كه حق . آيه ي اول بسيار سخت و طاقت فرساست
تفسير جاللين نقل مي كند كه هنگاميكه آيه ي حق تقاته . اوست پرهيز كنيد
ن و آسيار سخت و گران آمد در نتيجه خداوند با نسخ نازل شد بر مردم ب
  .تغابن  آنرا تخفيف داد16نازل كردن آيه ي 

اگر . اين مورد هم دليلي واضح بر نا آگاهي گوينده ي آيات است  
  آيه ي اول از خدا بود خدا مي دانست كه داشتن حق تقوي براي مردم 
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  . مجبور به تغيير آن شودامكانپذير نيست و از ابتدا آنرا نازل نمي كرد تا
 

  نتيجه گيري
بررسي تمامي موارد نسخ  چنانچه در موارد نسخ فوق نشان داديم  

مورد قبول در قرآن نشان ميدهد كه همه ي موارد نسخ، قابل اجتناب بوده 
چون خدا هم علم كامل به حال و . اند بشرطي كه گوينده ي قرآن خدا باشد

ا مي داند و نياز ندارد كه مرتبا نظرش را آينده دارد و هم بهترين احكام ر
 دليلي واضح بر قرآنبنابر اين وفور نسخهاي قابل اجتناب در . عوض كند

  . اينست كه قرآن ساخته ي محمد است نه خدا

  

  عام و خاص
جمالت خبري يا عام هستند كه حكم شامل تمام افراد موضوع مي 

، يعني استخاص تام خبري، جزئي يا يك جمله ي  يموارددر شود و 
بعضي انسانها سفيد «مثل جمله ي . حكم، شامل تمام افراد موضوع نميشود

. بسياري از پديده هاي علمي اينگونه اند يعني شمول عام ندارند. »پوستند
روش صحيح بيان، آنست كه جمله ي خبري شامل همان افرادي بشود كه 

 ي فوق بصورت مثال اگر جمله. در واقع شامل مي شود نه بيش و نه كم
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چون بسياري از . غلط خواهد بود» انسانها سفيد پوستند«: كلي بيان شود
. پس اين جمله ي كلي بر واقعيت تطبيق كامل ندارد. انسانها سفيد نيستند

و جزئي ) عام(در گفتارهاي عاميانه، انسانها دقت كافي در تفكيك كلي 
بي خبرند  و در چون در مواردي از ميزان شمول حكم . نميكنند) خاص(

مواردي هم براي اغراق كردن، يك حكم جزئي را بصورت كلي بيان مي 
اما در بيانات علمي، منطقي، فلسفي، رياضي بايد دقت شود و عدم . كنند

اگر قرآن كالم خدا باشد، قطعا بايد تمام جمالتش دقيق و . دقت خطاست
 هر صحيح باشد و بدقت، عام و خاص آن مشخص باشد، چون خدا بر

چيزي آگاهست و مي داند كه يك حكم شامل تمام افراد يا بعضي افراد مي 
در  و اما در موارد زيادي در قرآن، اين صحت و دقت وجود ندارد. شود

اين خطا مؤيد .  احكام جزئي بصورت كلي بيان شده استزياديموارد 
اينست كه قرآن كالم خدا نيست بلكه كالم محمد است كه انساني است 

 بقيه ي انسانها ودر مواردي از ميزان شمول حكم بي خبربوده است  و مثل
در مواردي هم براي اغراق كردن، يك حكم جزئي را بصورت كلي بيان 

آيه ) ماهها يا سالها(در بعضي از اين موارد، محمد پس از مدتي . كرده است
اي آورده كه كليت حكم قبلي را نقض مي كند و حكم را تبديل به جزئي 

 .ي كند كه در اصطالح تفسيري و فقهي به آن تخصيص مي گويندم
چون اگر كالم از خدا بود در . تخصيص نشانگر بشري بودن قرآن است

همان بيان اوليه، جمله را دقيق و صحيح مي گفت نه اينكه جمله را غلط يا 
عدم دقت فوق موجب ابهام . نيمه غلط بگويد و مدتها بعد آنرا اصالح كند
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مي هم مي شود و كسانيكه به فقه و تفسير آشنائي دارند مي دانند و سردرگ
كه اين بحث، معركه ي آراء است و اختالفات زيادي از اين عدم دقت، 

در صورتيكه در ساده ترين كتابهاي علمي هم، اين بي . ايجاد شده است
دقتي و خطا بندرت وجود دارد تازه اگر هم وجود داشته باشد ناشي از 

اما قرآن اگر كالم خدا باشد نبايد چنين باشد آنهم در .  استخطاي بشر
تازه اين بحث تخصيص هم از ابداعات مفسرين و فقهاست نه . موارد زياد

مفسرين و فقها تالش كرده اند برخطاها و ضعفهاي موجود در قرآن . محمد
  . سرپوش بگذارند يا به لطائف الحيل خطاها را اصالح كنند

در قرآن وجود دارد اينست كه در  اين مورد درخطاي بزرگي كه 
موارد متعددي، حكم جزئي بصورت كلي بيان شده و تخصيص بعدي هم 

  :براي مثال. انجام نگرفته يعني خطاي مذكور اصالح نشده است
  ).39نجم (ليس لالنسان اال ماسعي  -

  . براي انسان چيزي بجز كوشش او وجود ندارد:  ترجمه
 گويد كه انسان فقط مالك تالش و نتيجه ي تالش اين آيه با قطعيت مي

چون . بديهي است كه اين جمله بصورت كلي غلط است. خود است و بس
 از دارائي مادي و معنوي انسان ناشي از تالش اوست نه همه  كوچكيبخش
قطعا بدن ما با تمام اجزائش از اصلي ترين دارائيهاي ماست اما هر . ي آن

تمام نعمتهائي كه در طبيعت .  ي آن هيچ نقشي نداردانسان در پيدايش اوليه
. مخصوصا در آغاز زندگي مورد استفاده ي ماست نتيجه ي تالش ما نيست

سرمايه ي بزرگ خانواده كه ما از لحاظ مادي و فرهنگي در آن رشد مي 



 234

. كنيم و بخش عمده ي شخصيت ما را مي سازد نتيجه ي تالش ما نيست
هنگي، علمي، تكنيكي كه در اختيار هر نوجوان سرمايه ي عظيم مادي، فر

اصوال بخش عمده ي شخصيت ما شامل، . است نتيجه ي تالش او نيست
آگاهيها، رفتار، باورهاي مذهبي، نوع تحصيل، سنتها و حتي نوع خوراك و 

در واقع بخش كوچكي از . پوشش ما برگرفته از جامعه و خانواده است
مثال فرهنگ محل .  مستقيم تالش ماستآنچه ما هستيم و داريم نتيجه ي

تولد است كه در اكثريت قريب به اتفاق افراد، دين افراد را بطور قطعي 
به قول (و اگر نوع دين مالك سعادت و بهشت و جهنم . تعيين مي كند

باشد پس تعيين كننده ي سرنوشت اخروي افراد هم عمدتا جامعه ) اديان
ين خود را خودشان تحقيق و انتخاب كداميك از مردم د. است نه خود فرد
و اصوال  براي همه ي افراد بشر امكانپذير نيست كه براي . مي كنند؟ بندرت

بطور خالصه آنچه هر انسان . قبول هر مطلب ، سنت، يا مذهب تحقيق كنند
محيط جغرافيائي و (، محيط )ژنتيك(را به انسان خاصي تبديل ميكند وراثت 

تالش فرد است و نقش دو عامل  و) ادگي و خانوتاريخي و اجتماعي
براي منبع به هر كتاب (وراثت و محيط اساسي تر از نقش تالش است 

 اما آيه ي فوق ).روانشناسي شخصيت كه مراجعه كنيد به خطا نرفته ايد
البته از محمد . بصورت خطا همه چيز انسان را ناشي از تالش او مي داند

 سال پيش از الفباي روانشناسي 1400انتظار نمي رود كه در محيط بدوي 
لب حرف ما هم همينست كه اين جمله كار فردي ناآگاه . هم سر در بياورد

  . سال پيش است نه كار خدا1400در 
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ممكن است گفته شود كه آيه ي فوق مربوط به آخرت است نه   
يعني )  40نجم (و ان سعيه سوف يري«  دنيا، بدليل آيه ي بعد كه مي گويد

اگر مربوط به آخرت هم باشد بازهم . »د را در آينده خواهد ديدسعي خو
 آنچه ما چنانچه در پاراگراف قبل اشاره شد،. غلط است) عام(بصورت كلي 

را مي سازد عمدتا ژنتيك و محيط است و همين هم هست كه مسير 
دين افراد كه مهمترين تعيين اعتقادات و تالش ما را مشخص مي كند مثال 

، صرفا بطور )بنابر ادعاي اديان(نوشت افراد در قيامت است كننده ي سر
  . جبري از محيط به كودك انتقال پيدا مي كند و نتيجه ي تالش او نيست

اين آيه فقط براي شعار خوب است كه افراد را به تالش وادارد   
و از خداي دانا انتظار ميرود كه حقيقت را . ولي در بيان حقيقت قاصر است

  .اخته ي محمد استسبر اين، اين جمله از خدا نيست و بنا. بگويد
  

  :مثال ديگر
   استيعني قطعا با سختي آساني ) 6الشرح ( ان مع العسر يسري-

بديهي است كه اين جمله .  اين مطلب در سه آيه ي قرآن تكرار شده است
در بعضي موارد بدنبال تالش و سختي، . بصورت قطعي و كلي، غلط است

اما در بسياري موارد تالش به موفقيت و آسايش . ي مي آيدموفقيت و راحت
آيا همه ي . منجر نمي شود و بعضي سختي ها در تمام عمر ادامه دارند

كسانيكه سعي مي كنند به آموزش عالي برسند موفق مي شوند؟ آيا تمام 
آيا بعد از تمام فاجعه هاي طبيعي يا غير طبيعي . بيماريها بهبود مي يابند؟
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اصوال براي . فراد نابود شده يا ستمديده بهبود فراهم مي شود؟ خيربراي ا
بدانند و ) و حتي حيوانات(تطابق مطلوب با محيط، الزم است كه افراد 

قبول كنند كه بسياري از سختيها و رنجها و تالشها به نتيجه ي مطلوب و 
اين آگاهي و قبول، موجب برخورد واقع گرايانه با . آسايش نمي رسند

  . دگي و عدم واكنش شديد منفي و عدم يأس در شكستها مي شودزن
اين آيه نيز فقط براي شعار خوب است كه افراد را بطور سطحي 

بنابر اين، از خدا نيست و . اميدوار كند ولي در بيان حقيقت قاصر است
  .ساخته ي محمد است

 
  :مثال ديگر

-وا بِهةً فَرِحمحر إِذَا أَذَقْنَا النَّاسإِذَا  و دِيهِمأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهإِن تُصِبا و
  )36روم(هم يقْنَطُونَ 

گردند و چون به  و چون مردم را رحمتى بچشانيم بدان شاد مى: ترجمه
اى به ايشان برسد بناگاه  آنچه عملكرد گذشته آنان است صدمه] سزاى[

  .يز آمده است فصلت ن49اين مطلب در آيه ي . شوند نوميد مى
معموال انسانها در نعمت شاد و در سختي ممكن است نااميد شوند نه اينكه 

آيه شادي و نااميدي را بطور اما اين . همگي در همه حال نااميد مي گردند
كلي آورده كه شامل همه ي انسانها و همه ي سختيها مي شود كه درست 

كه در بيان مطالب اينگونه بيان، سخن يك انسان مثل محمد است . نيست
  .غلو مي كند نه بيان خدا كه بايد دقيق و صحيح باشد
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  : مثال ديگر
 وإِذَا مس الْإِنسانَ ضُرٌّ دعا ربه منِيبا إِلَيهِ ثُم إِذَا خَولَه نِعمةً منْه نَسِي ما كَانَ -

  ) 8زمر (يدعو إِلَيهِ مِن قَبلُ وجعلَ لِلَّهِ أَندادا 
و چون به انسان آسيبى رسد پروردگارش را در حالى كه به سوى او : ترجمه

خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا  كننده است مى بازگشت
نمايد و  كرد فراموش مى كند آن را كه در رفع آن پيشتر به درگاه او دعا مى

نيز  فصلت 51ه ي در آيهمين مطلب  .)8(دهد  براى خدا همتايانى قرار مى
  .آمده است

مفهوم آيه بصورت . غلط است) عام( آيه بصورت كلي نبديهي است كه اي
نه همه ي انسانها در گرفتاري تضرع مي كنند . صحيح است) جزئي(خاص 

بلكه . و نه همه ي انسانها پس از برطرف شدن گرفتاري شرك مي ورزند
  . بعضي از انسانها چنينند

  
    :مثال ديگر

-وو  لُهمحا وكُرْه تْهضَعوا وكُرْه هأُم لَتْهمانًا حسهِ إِحيالِدانَ بِونَا الْإِنسيص
وفِصالُه ثَلَاثُونَ شَهرًا حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَربعِينَ سنَةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ 

عمت علَي وعلَى والِدي وأَنْ أَعملَ صالِحا تَرْضَاه أَشْكُرَ نِعمتَك الَّتِي أَنْ
  )15احقاف (وأَصلِح لِي فِي ذُريتِي إِنِّي تُبت إِلَيك وإِنِّي مِنَ الْمسلِمِينَ 

و انسان را به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم مادرش با : ترجمه
تحمل رنج او را به دنيا آورد و باربرداشتن تحمل رنج به او باردار شد و با 
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و به و از شيرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه كه به رشد كامل خود برسد 
گويد پروردگارا بر دلم بيفكن تا نعمتى راكه به من و به  چهل سال برسد مى

اى انجام دهم كه آن  اى سپاس گويم و كار شايسته پدر و مادرم ارزانى داشته
ى و فرزندانم را برايم شايسته گردان در حقيقت من به درگاه را خوش دار

    پذيرانم تو توبه آوردم و من از فرمان
چنانچه مي بينيد در آيه ي فوق حكمهاي كليي را در مورد انسان   

بيان مي كند و در قسمتي كه زيرش خط كشيده شده است گفته انسان وقتي 
اوال : اين آيه چند اشكال دارد..به چهل سالگي رسي اين دعا ها را مي گويد

 سالگي ممكن است عينا اين دعا ها را ذكر 40 انسانها در )نه همه (بعضي
پس در انجا يك غلط فاحش وجود دارد كه حكم عده ي كمي را به . كنند

 سالگي نقشي در اين دعا 40اشكال دوم اينكه . كل انسانها نسبت داده است
اشكال سوم اينكه بيان .  هر سني بيان شوندها ندارد اين دعاها مي توانند در

چهل سالگي در اين آيه بطور ضمني مي رساند كه كمال عقلي انسانها در 
 سالگي اتفاق مي افتد چنانچه احاديث متعددي هم در تأييد آن وجود 40

اينهم غلط است اين يك نظريه ي قديمي ). 7/442تفسير الدر المنثور (دارد 
. قرآن راه يافته است و شواهد علمي برخالف آنستبدون دليل است كه به 
 هم مي تواند به اوج فهم و عقل برسد چنانچه 40انسان در سنين قبل از 

بوعلي رسيد و در سنين بعد نيز مي تواند به اوج برسد چنانچه در اكثر 
 سالگي 40بنابراين . دانشمندان و محققان دانشگاهي امروزي چنين است

  .ره رشد رواني عقالني انسان نيستيك مرز واقعي در دو
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  :مثال ديگر
-  انَ لَكَفُور66حج (إِنَّ الْإِنس.(  

  .قطعا انسان بسيار ناسپاس است: ترجمه
بكار بردن ال جنس در ابتداي انسان نشاندهنده ي عام بودن حكم است و 

اما اين حكم هم در . بكاربردن ان در ابتداي آن تاكيد و قطعيت را مي رساند
 مخصوصا با پيشرفت فرهنگي، ،بسياري انسانها. ي موارد صادق نيستهمه 

  .ناسپاس نيستند
  

  :مثال ديگر
  ﴾7﴿أَن رآه استَغْنَى  ﴾6﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغَى  -

) غني(نياز  همين كه خود را بى) 6(كند  حقا كه انسان سركشى مى: ترجمه
  ) 7 (ببيند

 براي تاكيد است يعني بطور )در ابتداي ليطغي(ال براي عموميت و ان و ل 
اين حكم نيز . حتمي و قطعي و كلي انسان در هنگام غنا سركشي مي كند

يكي از عوامل سركشي است ولي نه اينكه گرچه غنا . قطعا كلي نيست
از نظر تاريخي با پيشرفت علمي و مادي . هميشه غنا منجر به سركشي شود

در دوران فقر مالي، علمي و فرهنگي  .بشر سركشي او كاسته شده است
بشر، انسانها دائما در حال تجاوز و خونريزي و دزدي بودند در حاليكه با 

از طرف ديگر حتي در . پيشرفت بشر اين موارد بشدت كاسته شده اند
   .گذشته نيز غنا هميشه منجر به سركشي نمي شد
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  4فصل 
  )محكم و متشابه( ابهام در قرآن

  
  
  

 وجود ابهامات فراوان در آنست بحديكه ,ز مشخصات قرآنيكي ا  
تحت عنوان متشابهات پذيرفته وجود آيات مبهم در قرآن را خود قرآن هم 

  :ح مطلبي اما توض.است
) نيمب( قرآن ادعا شده است كه قرآن آشكار و روشن آيات بسياري ازدر 
  :مثال. است

-ياتُنَا بآي هِملَيإِذَا تُتْلَى ع25ه يجاث﴿ ..نَاتٍ  و﴾   
  )25(و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود : ترجمه
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هو الَّذِي ينَزِّلُ علَى عبدِهِ آياتٍ بينَاتٍ لِيخْرِجكُم منَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ  -
  ﴾9د يحد﴿

فرستد تا  او همان كسى است كه بر بنده خود آيات روشنى فرو مى: ترجمه
  ) 9( از تاريكيها به سوى نور بيرون كشاند شما را

  ﴾15مائده ﴿قَد جاءكُم منَ اللّهِ نُور وكِتَاب مبِينٌ  -
قطعا براى شما از جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است : ترجمه

)15  (    
  )1وسف ي﴿تِلْك آيات الْكِتَابِ الْمبِينِ  -  

  ) 1 (رآشكااين است آيات كتاب : ترجمه
  ﴾1حجر ﴿تِلْك آيات الْكِتَابِ وقُرْآنٍ مبِينٍ  -

  ) 1 (آشكار وروشنگراين است آيات كتاب و قرآن : ترجمه
 بعنوان واضح و آشكار وآشكار يطور كلب قرآن ,اتينگونه آيدر ا

ست كه خود محمد در ين در حاليف شده است و ايكننده و روشنگر توص
, ات مبهميدر قرآن آ. ات قرآن مبهمندي از آ ايرفته است كه عدهيقرآن پذ
 رسد كه محمد پس از ي بنظر م.ده شده اندينام) يمبهم از نظر معن(متشابه 

ن مجبور ي كه نازل كرده مبهمند بنابراياتي از آياري متوجه شده كه بسيمدت
  :نستي مربوطه ايه ي آ.ات قرآن شده استيرش ابهام در آيبه پذ

لَ علَيك الْكِتَاب مِنْه آيات محكَمات هنَّ أُم الْكِتَابِ وأُخَرُ  هو الَّذِي أَنزَ-
متَشَابِهات فَأَما الَّذِينَ في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَاء 
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لّه والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنَّا بِهِ كُلٌّ منْ تَأْوِيلِهِ وما يعلَم تَأْوِيلَه إِالَّ ال
  ﴾7آل عمران ﴿عِندِ ربنَا وما يذَّكَّرُ إِالَّ أُولُواْ األلْبابِ 

اى از آن  را بر تو فرو فرستاد پاره] قرآن[اوست كسى كه اين كتاب : ترجمه
ديگر ] اى پاره[ند و است آنها اساس كتاب] صريح و روشن[=آيات محكم 
اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى ] مبهمند[متشابهاتند 

كنند با آنكه تاويلش را جز  جويى و طلب تاويل از متشابه آن پيروى مى فتنه
گويند ما بدان ايمان  مى] آنان كه[داند   در دانش كسى نمىراسخونخدا و 

نب پروردگار ماست و جز از جا] چه محكم و چه متشابه[آورديم همه 
  )7(شود  خردمندان كسى متذكر نمى

مي بينيد كه بين اين آيه كه مي گويد بعضي آيات قرآن مبهمند و   
آيات فوق كه همگي مي گفتند قرآن روشن و مبين است يك تناقض آشكار 

  . چون اگر قرآن مبين است نبايد بعضي آياتش مبهم باشند. .وجود دارد
د و ي قيم محض بيمحمد از انسانها تسل, ديت كن فوق دقيه يدر آ   

چ يون هدبرا  قرآن ي گفته هاي طلبد و انتظار دارد كه همه يشرط را م
شند را منحرف ي انديات مبهم مي كه در آيل كسانين دلي بهم.فكري بپذيرند

شند و در جا ي انديات مبهم نمي كه در آي داند و كسانيمار مي بدل يو دارا
ي خواسته نممحمد آيا . د قرار داده استيرند را مورد تمجي پذيهمه را م

اگر مردم نبايد در  .اوج ذلت و تسليم مردم را در مقابل خود بدست بياورد
آيات مبهم فكر كنند چرا اين آيات را نازل كرده اي؟ بعالوه مردم بيچاره از 

 در كجا بدانند كه اين آيه اي را كه مي خوانند متشابه است يا محكم، چون
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پس مردم . هيچ آيه اي از قرآن ذكر نشده است كه اين آيه متشابه است
ناخواسته در آيات مبهم هم مي انديشند و آنوقت محكوم به بيماري رواني 

آيا اين كار موجب گمراهي مردم نمي شود؟ آيا اين كار عبث را . مي شوند
نشانگر , ت تفكر در مبهمات قرآنيممنوعا يآ. مي توان به خدا نسبت داد؟

     ست؟ ي قرآن نيترس محمد از آشكار شدن خطاها
اين ابهامات دالئل مختلفي دارد از . فراوان است ابهام ,در قرآن

 و مبهم از سنتهاي بيان مطالب نادرستجمله بي نظمي شديد قرآن، 
بي دقتي در بيان مطالب، حذفهاي نابجاي فراوان، ضميرهاي با ، مختلف

ادعاهاي تاريخي بدون سند ي درهم و نامفهوم، جمله هامراجع نامشخص، 
، بكار بردن لغات غير عربي و عربي نا مأنوس كه و نام و تاريخ و سرزمين

حتي صحابه و مفسر بزرگي مثل ابن عباس در معني آنان دچار ترديد مي 
همچنين . عالوه بر اينها تخصيص و نسخ هم بر ابهام قرآن افزوده اند. شوند

آيات قرآن را بدون مراجعه به سنت نمي توان فهميد و عده ي كثيري از 
عده ي زيادي از آيات را با مراجعه به سنت هم نمي توان فهميد چون چيز 

 كوتاه چند يه يآ مثال صدها. قابل اعتمادي در مورد آنان در سنت نيست
آمده است كه ,  ام قرآنيمخصوصا در جزو س, ي مكي در سوره هايكلمه ا

چون نه از ند د مفسرانيات محل بحث و جدال شدين آيو اكامال مبهمند 
در اين قسمت  .دي آي آنان بدست نمي قطعي معن,ظاهر آنان و نه از سنت

 و بسياري از ابهامات ديگر قرآن را  مي شودبحثمشتي از خروار ابهامات 
  . مي يابيد"  قرآننوشتاريخطاهاي "نيز در فصل 
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  :مثال 
سوگند به صف ) 1(والصافَّاتِ صفا : ت آمده اسالصافات يدر سوره 

زجركنندگان كه پس به ) 2(فَالزَّاجِرَاتِ زجرًا )  1(اند  بستگان كه صفى بسته
  ) 3(كنندگان  و به تالوت) 3(فَالتَّالِياتِ ذِكْرًا )  2(كنند  به سختى زجر مى

 منظور از صافات، زاجرات و تاليات روشن نيست كه آيا مالئكه اند، 
عالمانند و يا جنگجويانند و يا چيز ديگري و از خود محمد هم در در اين 

  . نيستدستمورد چيزي در 
  

  :گريمثال د
 ﴾2﴿ فَالْحامِلَاتِ وِقْرًا ﴾1﴿   والذَّارِياتِ ذَروا :ات آمده استي ذاريدر سوره 

   ﴾3﴿فَالْجارِياتِ يسرًا 
   ﴾4﴿فَالْمقَسماتِ أَمرًا 

سپس بردارندگان بارها ) 1(گند به پراكنده كنان پراكنده كردني سو: ترجمه
  )4(پس قسمت كنندگان امر ) 3(سپس روندگان به آساني ) 2(

. ستنديمقسمات و امر مشخص ن, اتيجار, وقر, حامالت, اتيمنظور از ذار
 در يات را در مورد باد دانسته اند و عده اين آي از مفسران ايمثال عده ا

 آنان دست و پا كرده اند و البته ي برايگري دي معاني و عده امورد مالئكه
 ام قرآن مراجعه ياگر به جزو س.  در دست ندارنديل قاطعيچكدام هم دليه
  .د شدير خواهي در آن متحاتد از وفور ابهاميكن
   :گريد مثال -
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-  ادالْجِي افِنَاتالص شِيهِ بِالْعلَيع رِضفَقَالَ ) 31ص(إِذْ ع بح تببإِنِّي أَح 
 مسحا علَي فَطَفِقَ هاردو) 32ص (تَوارت بِالْحِجابِ حتَّى ذِكْرِ ربي عن الْخَيرِ

  ).33ص (بِالسوقِ والْأَعنَاقِ 
  : ترجمه

يي كه روي سه پا ايستاده اند و نوك سم اسبها(صافنات هنگامى كه غروب 
] سليمان) [31(نيكو را ب او عرضه كردند  )اندچهارم را به زمين گذاشته 

 را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم تا در پس خيرگفت واقعا من دوستى 
را نزد من باز آوريد پس شروع كرد به دست آن) 32(شد   حجاب ظلمت

  ) 33(كشيدن بر ساقها و گردن 
معني خير روشن نيست . نداين آيات نمونه اي از آيات مبهم قرآن  

آيا منظور مطلق نيكي است يا منظور اسبان خوب است يا منظور مال كه 
معني ذكر ربي مشخص نيست كه آيا منظور مطلق ذكر . دنياست و غيره

معني توارت بالحجاب مشخص نيست كه . است يا منظور نماز عصر است
منظور ضمير در . آيا منظور پنهان شدن خورشيد است يا پنهان شدن اسبها

يا ) بازگرداندن خورشيد(يست كه آيا منظور خورشيد است ردوها مشخص ن
معني مسح روشن نيست كه آيا منظور دست . منظور بازگرداندن اسبهاست

ماليدن به اسبهاست يا منظور مسح هنگام وضوست يا منظور بريدن گردن 
يا منظور سوق آاسبهاست و منظور از سوق و اعناق هم مشخص نيست كه 

ا سوق و اعناق سليمان و يا سوق واعناق سليمان و و اعناق اسبان است ي
در سنت نيز چيزي در تفسير ). كه همگي وضو ساخته باشند(همراهانش 
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 مي شود يعني 216حاصلضرب اين حاالت مختلف . اين آيات وجود ندارد
مگر . !اوج ابهام.  معني مختلف قابل استخراج است216از اين آيات حداقل 

ه ابهام را به جان مردم بريزد و از آنان انتظار خدا مريض است كه اينهم
داشته باشد كه چون احمقان آنرا بپذيرند و هيچ نگويند و در خيال خود هم 

نه نمي تواند كار خداي عالم عاقل باشد اين كار محمد . نقد و ترديد نكنند
  .است كه مثل ما انسانها گاهي حرفي مي زند كه سر و ته اش معلوم نيست

  
  :  ديگر از مبهمات قرآن  مثال-

  :در قرآن يك روز هزارساله و پنجاه هزارساله بيان شده
- أَلْف هارمٍ كَانَ مِقْدوهِ فِي يإِلَي رُجعي ضِ ثُماء إِلَى الْأَرمرَ مِنَ السرُ الْأَمبدي

   ).5سجده (سنَةٍ مما تَعدونَ
كند آنگاه   تا زمين اداره مى] گرفته[ن را از آسما] جهان[كار ) خدا: (ترجمه

شماريد هزار سال  برمى] آدميان[در روزى كه مقدارش آن چنان كه شما 
  .رود است به سوى او باال مى

و چه . در اينكه منظور از روزهزارساله در دنيا ست يا روزهاي آخرت است
  . چيزي بسوي خد عروج مي كند ابهام وجود دارد

معارج (ائِكَةُ والرُّوح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خَمسِينَ أَلْف سنَةٍ   تَعرُج الْملَ-
4 (  

مالئكه و روح بسوي او باال ميروند در روزي كه مقدارش پنجاه : ترجمه
  . هزار سال است
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در اينكه آيا اين روز آغاز قيامت است، يا بخشي از قيامت است 
و آيا اين روز همان روز است كه در آيه ي مثال رسيدگي به حساب بندگان 

در توضيح اين ابهامات نيز چيزي از .  سجده آمده يا خير مبهم است5
شخص محمد نرسيده و نكاتي هم كه صحابه و نزديكان محمد گفته اند 

آمده است كه براي ) 2/76(مثال در اتقان سيوطي . متفاوت و متناقض است
  .ابن عباس هم مبهم بوده است

  
  : مثال ديگر از مبهمات قرآن -
وجعلْنَا ثُم قَفَّينَا علَى آثَارِهِم بِرُسلِنَا وقَفَّينَا بِعِيسى ابنِ مرْيم وآتَينَاه الْإِنجِيلَ  -  

لَيا عنَاها كَتَبا موهعتَدةً ابانِيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعإِلَّا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّب هِم
 فĤَتَينَا الَّذِينَ آمنُوا مِنْهم أَجرَهم ابتِغَاء رِضْوانِ اللَّهِ فَما رعوها حقَّ رِعايتِها

   ﴾27حديد ﴿وكَثِيرٌ منْهم فَاسِقُونَ 
درپى آورديم و عيسى پسر  آنگاه به دنبال آنان پيامبران خود را پى: ترجمه

و در دلهاى كسانى كه از او  و به او انجيل عطا كرديم مريم را در پى آورديم
كه از پيش خود درآوردند رهبانيت پيروى كردند نهاديم رافت و رحمت و 

ما آن را بر ايشان مقرر نكرديم مگر براى آنكه كسب خشنودى خدا كنند با 
 پس پاداش كسانى اين حال آن را چنانكه حق رعايت آن بود منظور نداشتند

 فاسقندبسيارى از آنان   را كه ايمان آورده بودند بدانها داديم واز ايشان
)27 (  

   شويد كه اگر عربي بدانيد بهتر متوجه مي. به قسمت خط كشي دقت كنيد
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ظاهرا اين قسمت مي خواهد .  چقدر اين قسمت مبهم و در هم ريخته است
اما  .دندبگويد كه ما رهبانيت را بر مسيحيان ننوشتيم و از پيش خود در آور

اوال رهبانيه را به رحمه عطف . دقت كنيد بسيار نامفهوم آندر نحوه ي بيان 
در دل مسيحيان رأفت و ما "اين مي شود  در برخورد اول مفهوم. كرده است

علت اين . كه ظاهرا منظور اين نيست  "رحمت و رهبانيت قرار داديم
ور نابجا بر فعل خطاي فهم اينست كه رهبانيه كه مفعول ابتدعو ست را بط

 ابتدعوا رهبانيه يعني "بود اگر رهبانيه در جاي خود . مقدم داشته است
 ثانيا به قسمت . ابهام برطرف مي شد"رهبانيت را از پيش خود ابداع كردند

 را مربوط به قبل و مستقل از "ماكتبناها عليهم"اگر . بعدي دقت كنيد
رهبانيت را از پيش "ي شود كه استثناي بعد از آن در نظر بگيريم معني اين م

اما . كه ظاهرا منظور همين است" خود درآوردند و ما براي آنها ننوشتيم
حال با توجه به . بدنبال آن معني را مبهم كرده است) استثناء(بكار بردن اال 

 ما رهبانيت را براي آنان ننوشتيم مگر ": استثناي بعد، معني چنين مي شود
كه در اينصورت يعني   "رعايت آنرا ادا نكردندبراي رضايت خدا كه حق 

 بعضي مفسران .رهبانيت را برايشان نوشتيم كه ضد مفهوم قبلي مي شود
 به بعد جمله ي جديدي است و االبراي نجات از اين معضل گفته اند كه از 

اينهم مشكل را بدتر مي كند و معني چنين مي شود .  نداردما كتبناربطي به 
 يعني چه؟ اين قسمت يك جمله ي "وردن رضاي خداوندغير از بدست آ"

الصه اينكه با هيچ تالش معقولي نمي توانيد خ .ناقص نامفهوم مي شود
عجب خداي . اجزاي اين جمله را طوري بفهميد كه با هم جور در آيند
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خدائي كه يك جمله ي ساده را نيز نمي ! ناتواني را محمد معرفي مي كند
ن كار خدا نيست كار محمد است كه مثل ما انسانها، نه اي! تواند بيان كند

  .گاهي درهم و برهم حرف مي زند
    

  :مثال ديگر از مبهمات قرآن -
 وأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتَابِ أَلَّا يقْدِرونَ علَى شَيءٍ من َفضْلِ اللَّهِ -

  ﴾29حديد﴿ه ذُو الْفَضْلِ الْعظِيمِ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَاء واللَّ
 و كه قادر نيستند بر چيزي از فضل خدادانند ناهل كتاب براي آنكه : ترجمه

كند و خدا داراى  خداست به هر كس بخواهد آن را عطا مى  ستدفضل در 
  ) 29(كرم بسيار است 

بهمين دليل . دقت كنيد كه قسمت خط كشيده شده هيچ معني معقولي ندارد
 تغيير داده ل را به لئالفسران و مترجمان براي اصالح خطاي آيه كلمه ي م

بعالوه در آيات قبل .  را حذف كرده اند تا معني درست شوداالاند يعني 
چه كاري شده .  را به آن نسبت داد) براي آنكه (چيزي نيست كه بتوان  ل

  ! معلوم نيست... است براي آنكه اهل كتاب ندانند
  
  : از مبهمات قرآنمثال ديگر-
واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِينُ علَى ملْكِ سلَيمانَ وما كَفَرَ سلَيمانُ ولَكِنَّ  -

 وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمرَ وحالس ونَ النَّاسلِّمعاطِينَ كَفَرُواْ يالشَّي
لِّمعا يمو وتارمونَ ولَّمتَعنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرْ فَيا نَحقُوالَ إِنَّمتَّى يدٍ حانِ مِنْ أَح
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مِنْهما ما يفَرِّقُونَ بِهِ بينَ الْمرْءِ وزوجِهِ وما هم بِضĤَرينَ بِهِ مِنْ أَحدٍ إِالَّ بِإِذْنِ 
نفَعالَ يو مضُرُّها يونَ ملَّمتَعيفِي اآلخِرَةِ اللّهِ و ا لَهم نِ اشْتَرَاهواْ لَملِمع لَقَدو مه

    ﴾102بقره﴿مِنْ خَالَقٍ ولَبِئْس ما شَرَواْ بِهِ أَنفُسهم لَو كَانُواْ يعلَمونَ 
سليمان خوانده بودند پيروى كردند  و آنچه را كه شيطانها در سلطنت: ترجمه

ا به كفر گراييدند كه به مردم سحر هيطانو سليمان كفر نورزيد ليكن آن ش
آموختند و آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده  مى

گفتند ما  كردند مگر آنكه مى شده بود با اينكه آن دو هيچ كس را تعليم نمى
آموختند  آزمايشى هستيم پس زنهار كافر نشوى وآنها از آن دو چيزهايى مى

 ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند هر چند بدون فرمان كه به وسيله آن
آموختند  توانستند به وسيله آن به احدى زيان برسانند و چيزى مى خدا نمى

رسانيد و قطعا دريافته بودند  كه برايشان زيان داشت و سودى بديشان نمى
اى ندارد و چه بد بود آنچه  كه هر كس خريدار اين باشد در آخرت بهره

  ) 102(دانستند  اگر مىبه آن فروختند خود را 
تعدد ابهامات آن به چشم مي شدت و با نگاه اوليه به اين آيه،  

مثال منظور از شياطين كيانند؟ منظور از ملك سليمان چيست؟ منظور . خورد
ازهاروت و ماروت كيانند؟ خالصه آنقدر احتماالت متعدد در مفردات و 

 شده كه بخوبي نشانگر شدت ابهام آيه معني كلي آيه در كتب تفسير آورده
اين ابهام عظيم را ) 1مثل الميزان ج(جالب است كه بعضي مفسران . است

   !معجزه دانسته اند
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  :مثال ديگر از مبهم گوئي -
-امى إَموسم لِهِ كِتَابمِن قَبو نْهم شَاهِد تْلُوهيهِ وبن رنَةٍ ميلَى بن كَانَ عا  أَفَم

 فَالَ تَك هعِدوم زَابِ فَالنَّاركْفُرْ بِهِ مِنَ األَحن يمؤْمِنُونَ بِهِ وي لَئِكةً أُومحرو
  ﴾17هود ﴿فِي مِرْيةٍ منْه إِنَّه الْحقُّ مِن ربك ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يؤْمِنُونَ 

 و - تى روشن استآيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حج: ترجمه
 و پيش از وى كتاب موسى راهبر و مايه -بدنبال او آمده استشاهدى از او 

به آن كفر  ها و هر كس از گروه- گروند  آنان به آن مى- رحمت بوده است
پس در آن ترديد مكن كه آن حق است از  -گاه اوست  ورزد آتش وعده

   )17(كنند  جانب پروردگارت ولى بيشتر مردم باور نمى
از نظر در هم  چند بار آيه ي فوق را بخوانيد از آن چه مي فهميد؟

بينشان خط تيره نهاده شده (قطعات متعددي . ريختگي، آيه ي عجيبي است
بعالوه ي ناقص . كه بدون ارتباط روشني در كنار هم قرار گرفته اند) است

  .بودن جمله و چند ضمير با مرجع نامشخص آنرا بشدت مبهم كرده است
  :مثال ديگر از مبهم گوئي -
- لَتلَا فُصا لَّقَالُوا لَومِيجقُرْآنًا أَع لْنَاهعج لَوواتُهآي رَبِيعو مِيجأَأَع  وقُلْ ه 

لِلَّذِينَ آمنُوا هدى وشِفَاء والَّذِينَ لَا يؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِم وقْرٌ وهو علَيهِم عمى 
 ﴾44فصلت ﴿ئِك ينَادونَ مِن مكَانٍ بعِيدٍ أُولَ

گفتند  قرآنى غير عربى گردانيده بوديم قطعا مى] اين كتاب را[و اگر : ترجمه
 بگواين براى .؟عربيكتابى غير عربى و آيا هاى آن روشن بيان نشده  چرا آيه

د آورن  است و كسانى كه ايمان نمىشفااند رهنمود و  كسانى كه ايمان آورده
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 آنان را از  است ونامفهومدر گوشهايشان سنگينى است و قرآن برايشان 
 ) 44(دهند  جايى دور ندا مى

چند بار بايد آنرا تكرار كنيد تا معني مبهمي . آيه را با دقت بخوانيد
مفهوم قسمت خط كشيده شده چيست؟ همچنين . از آن به ذهن برسد

 ي گويد اگر زبان قرآن عجميجالب اين است كه اين آيه م. دوباره بخوانيد
و مي خواهد به آنان  بود به روشن بودن قرآن ايراد مي گرفتند )غير عربي(

ولي خود اين جواب . جواب دهد كه چون قرآن عربي است مبهم نيست
طبق معمول مفسران سعي كرده اند اين ابهام را حل كنند و . عين ابهام است

آنچه از ظاهر آيه بر مي آيد سه معني محتمل توسط آنان ذكر شده اول 
اما اين  . "آيا قرآن عجمي و عربي است؟ يعني مخلوط هر دو"اينست كه 

معني با مفهوم كلي آيه جور در نمي آيد كه مي خواهد بگويد قرآن عربي 
 كه آيا قرآن عجمي است و "معني دوم محتمل اينست. محض است

يا قرآن عجمي است  آ"و معني سوم محتمل اينست كه  "شنوندگانش عربند
 .كدام منظور است؟ دليلي بر هيچكدام نيست" و پيامبرش عرب است؟

هيچ ارتباط روشني با ) بعد از قسمت خط كشيده شده(بعالوه دنباله ي آيه 
  .ابتداي آيه ندارد كه اينهم بر ابهام معني آيه افزوده است

  :مثال ديگر
-نْهنَاجٍ م قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهطَانُ  والشَّي اهفَأَنس كبر ا اذْكُرْنِي عِندهِمبذِكْرَ ر 

 ﴾42يوسف ﴿فَلَبِثَ فِي السجنِ بِضْع سِنِينَ 
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شود  كرد خالص مى به آن كس از آن دو كه گمان مى] يوسف[و : ترجمه
شيطان يادآورى به ] لى[ خود به ياد آور و)آقا(پروردگار گفت مرا نزد 
 ) 42(د او برد در نتيجه چند سالى در زندان ماند آقايش را از يا

در زندان دو نفر از همبنديهاي يوسف خواب ديدند و يوسف   
خوابشان را تعبير كرد و گفت كه يكي از آنان آزاد مي شود و ساقي پادشاه 

بهمين دليل يوسف از او خواست كه بيگناهي يوسف را به پادشاه . مي شود
فرد ساقي درخواست يوسف را . ان آزاد كندبگويد تا يوسف را از زند

 اين فراموشي را .فراموش كرد و در نتيجه يوسف مدتي ديگر در زندان ماند
 در اين . بيان كرده است"ذِكْرَ ربهِفَأَنساه الشَّيطَانُ  "در آيه ي فوق بصورت 

معلوم نيست كه منظور از رب خداست يا .  داراي ابهام استذكر ربهآيه 
بهمين . يا ساقي  يوسف استهو معلوم نيست كه منظور از ضمير . اهپادش

دليل مفسران بر سر مفهوم آن پيوسته در تنازع بوده اند و دو مفهوم از اين 
و (شيطان ذكر خدا را از ياد يوسف برد : قسمت برداشت كرده اند؛ اول

در نتيجه خدا او را ) يوسف بجاي خدا به ساقي و پادشاه متوسل شد
شيطان ياد يوسف : دوم. زات كرد و ساليان ديگري در زندان باقي ماندمجا

را از ذهن ساقي برد و ساقي او را نزد پادشاه ياد نكرد در نيجه ساليان 
 يا اهللا لغت ربه در رباگر بصراحت بجاي . ديگري در زندان باقي ماند

 .  را بكار مي برد ابهام برطرف مي شدملك

 

  :مي شود  تناقض دروني در قرآنوجود آيات مبهم موجب سه
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  .و مبهم كه قبال بحث شد) مبين( تناقض بين روشن :اول
قرآن در آيات متعددي ادعا كرده است كه .  تناقض بين مبهم و سهل:دوم

  :مثل. قرآن آسان و سهل است تا مردم بفهمند
  ﴾ 17قمر ﴿ ولَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ -

اى  ايم براى پندآموزى پس آيا پندگيرنده و قطعا قرآن را آسان كرده:ترجمه
  ) 17(هست 

اين آيه چهار بار عينا در قرآن تكرار شده است كه تاكيدي بر آسان بودن 
  .قرآن است

- ا لُّدمبِهِ قَو تُنذِرتَّقِينَ وشِّرَ بِهِ الْملِتُب انِكبِلِس رْنَاهسا ي97مريم﴿ا فَإِنَّم﴾  
را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزگاران ] قرآن[در حقيقت ما اين : ترجمه

  .)97(جو را بدان بيم دهى  را بدان نويد و مردم ستيزه
   .يه نيز دوبار تكرار شده استآقسمت اول اين 

پس از اينجهت نيز قرآن دو ادعاي . چيزي كه مبهم است آسان نيست
ممكن است گفته شود منظور از ). غيرآسان(بهم آسان وم. متناقض دارد

آسان بودن يا مبين بودن قرآن، همه ي قرآن نيست بلكه بخشهائي از قرآن 
اين دفاع غلط است چون كليه ي آياتي كه مبين بودن و يا آسان بودن . است

     .را مطرح كرده اند آنرا به كل قرآن نسبت داده اند نه به قسمتي از آن
در قرآن صدها بار تكرار شده . وم بين ابهام و هدايت استتناقض س: سوم

اما چيزي كه مبهم است هدايتگر . كه اين قرآن براي هدايت مردم آمده است
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 پس بخشهايي از قرآن بر ضد هدايت عمل مي .نيست بلكه گمراهگر است
  . كنند

وجود اين تناقضها در قرآن دليل آشكاري بر غير الهي بودن قرآن   
انسان عادي در گفتار و نوشتارش دچار تناقض گوئي مي شود يك . است

  .ولي خدا نه
كسانيكه به عربي مسلط نيستند و ترجمه ي قرآن را مي : نكته  

خوانند در بسياري موارد مفاهيم فيلتر شده و اصالح شده را بجاي ترجمه 
مترجمان سعي مي كنند با گذاشتن لغات گاه متفاوت با اصل . مي خوانند

و اصالح نوشتار جمالت و اضافه كردن كلمات يا قطعاتي، ترجمه را قرآن 
 اگر نسبتا صادق باشند اصالحات را در پرانتز مي نويسند و .قابل فهم كنند

شما سعي كنيد توضيحات داخل كروشه . گرنه جزو متن ترجمه مي آورند
 وجود يا پرانتز را در نظر نگيريد خواهيد ديد كه ابهام در سراسر قرآن بوفور

 معني ، مثال بعضي مترجمان براي فريب غربيان در ترجمه ي انگليسي .دارد
مني را اسپرم مي آورند تا موهم اعجاز باشد در حاليكه ترجمه ي مني 

semenكيد خدا را به تدبير ترجمه ي قرآن، يا ناصر مكارم در .  است
و كلك ترجمه كرده است تا ذهن خوانندگان را از معني واقعي كه نيرنگ 

 بيشترين فيلترينگ و اصالح را در ترجمه هاي اوبنظر من . است دور كند
 و غير صادقانه ترين ترجمه ي فارسي قرآن را ارائه فارسي بكار برده است

   .كرده است
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عجيب اينكه بعضي از مفسران اين ابهام گوئي را از  :نكته ي ديگر  
ن بزرگترين معجزه گران اگر چنين باشد ديوانگا!! معجزات قرآن دانسته اند

مبهم گوئي كار  ولي . نمي فهمدهيچكساند چون جمالتي مي گويند كه 
  . كار محمد است بلكهخداي عاقل نيست
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  5فصل 

 و صفات نامناسب به رفتارهاانتساب 
  خدا

  
  

چنانچه در مقدمه ي كتاب مطرح شد؛ جوهر استدالل اين كتاب 
ش خدائي جاهل، غير عاقل، ظالم، اينست كه اگر قرآن از خدا باشد نتيجه ا

. انتقام گير و مكار است و چون خدا چنين نيست پس قرآن از خدا نيست
براين اساس تمام اين كتاب مربوط به بحث انتساب صفات و رفتارهاي 
ناشايسته به خداست مثال وقتي خطاهاي علمي فراوان قرآن به خدا نسبت 

اين فصل نيز برخي ديگر . داندداده شده است يعني قرآن خدا را جاهل مي 
  .از صفات نامناسب منسوب به خدا را مورد بررسي قرار مي دهد

  در قرآن صفات پسنديده ي بسياري به خداوند نسبت داده شده   



 258

  عادل، رب، حي،عالم،مثل واحد، احد، رحمن، رحيم، خالق، قيوم،. است
.  متكبر وار رازق، سبحان، باريء، سالم، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبهادي،

چنين صفاتي شايسته ي خداست و در اديان و در گفته هاي فالسفه ي 
اما در قرآن رفتارها و صفات ديگري به . مطرح شده استنيز خداپرست 

خدا نسبت داده شده است كه در تضاد با صفات قبلي است و اليق خداوند 
  . نيست

ريج كه  بتدندخدايان اقوام مختلف هم شأن و همسطح همان اقوام  
خدائي .بشر رشد و تكامل يافته خدايان وي هم رشد و تعالي پيدا كرده اند

هم كه محمد در قرآن معرفي كرده است، خدائي است انسان گونه و با 
خدائي كه بر تخت پادشاهي . صفاتي متناسب با يك سركرده يا پادشاه عرب

هاي مختلف، را براي انجام كار) مالئكه(نشسته و از آنجا ماموران ) عرش(
خدائي . مثل خبر گرفتن از اعمال بندگان و اداره ي امورجهان، اعزام مي كند

كه حركت مي كند، دست دارد، شاد مي شود، خشمگين مي شود، دشمني 
  .ظلم مي كندنيرنگ مي زند و مي كند، انتقام مي گيرد، 

در .  تصور خدا در كالم و فلسفه ي اسالمي ارتقاء يافته استالبته
متكلمان خدا موجودي است بي نهايت، بسيط، همه جا را پركرده و نظر 

فاقد صفات حقير انساني، بدون حركت، بدون نياز به مكان، فاقد زمان و 
 سعي كرده اند آيات قرآني را بنحوي تفسير كنند كه با همچنين. فاقد ماهيت

ت مثال دست خدا را بمعني  قدر. تصور ارتقاء يافته از خدا سازگار باشد
تهائي بديهي است كه اين تصور فالسفه و متكلمان از خدا مغاير. گرفته اند
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در اين فصل برخي صفات نامناسب را كه قرآن به خدا . داردبا خداي قرآن 
   .نسبت داده است را مورد بحث قرار مي دهيم

  دن ضمير جمع براي خداربكار ب
است كه در بسياري با توجه به تاكيد مكرر قرآن بر يگانه بودن خدا، عجيب 

  :مثل. موارد در قرآن براي خدا ضمير جمع بكار گرفته شده است
  )119بقره  ( أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشِيرًا ونَذِيرًاإِنَّا -

  . تو را به حق بعنوان بشارت دهنده و ترساننده فرستاديمما: ترجمه
 مِن قَبلِك فِي نَاولَقَد أَرسلْ) 9حجر (افِظُونَ  نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحإِنَّا نَحنُ -

  )10حجر  (شِيعِ األَولِينَ
ايم و قطعا نگهبان آن  ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده بى :ترجمه

در گروههاى پيشينيان ] نيز[و به يقين پيش از تو ) 9(خواهيم بود 
 ) 10(فرستاديم ] پيامبرانى[

اين اشتباه از . ردن ضمير جمع براي خدا غلط استشك بكار ببال  
محيط محمد گرفته شده است كه افراد گاهي براي اشاره به خود از ضمير 

     . جمع استفاده مي كرده اند يعني بجاي من از ما استفاده مي كرده اند
  دست خدا

- دِيهِمقَ أَياللَّهِ فَو د10فتح  (ي.(  
  .تان آنانستدست خدا باالتر تز دس: ترجمه

  )47ذاريات  (والسماء بنَينَاها بِأَيدٍ -
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  .آسمانها را با دست بنا كرديم) خدا(ما : ترجمه
مگر خدا خود مفسران دست خدا را بمعني قدرت خدا گرفته اند منتهي 

نمي توانست از لغت قدرت بجاي دست استفاده كند؟ كه نياز به بندگان 
پس منظور همان . هاي كالمش را اصالح كنندداشته باشد تا ابهامات و غلط

  .دست است
  حركت خدا

 ﴾22فجر ﴿ وجاء ربك والْملَك صفا صفا  -

 ) 22(آيند مي درصف   صفگانپروردگارت و فرشت) روز قيامت(و : ترجمه

-الْمامِ ونَ الْغَمفِي ظُلَلٍ م اللّه مهأْتِينظُرُونَ إِالَّ أَن يلْ يرُ  هاألَم قُضِيآلئِكَةُ و
 وراألم عإِلَى اللّهِ تُرْج210بقره﴿و﴾  

مگر انتظار آنان غير از اين است كه خدا و فرشتگان در سايبانهايى : ترجمه
از ابر سپيد به سوى آنان بيايند و كار يكسره شود و كارها به سوى خدا 

  )210(شود  بازگردانده مى

   خدا منسوب بههايظلم

 ظلم ني گناهكاران در جهنم، بزرگترين جاودانه سوزاند
  منسوب به خدا

   انسان ي متناسب با سوزاندن زنده يتي جنااي گناه چيمجازات ه 
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اين .  اين جنايتي هولناك است كه قرآن به خدا نسبت داده است.ستين
  . توضيح داده شده است"قيامت در قرآن"مطلب بطور مبسوط در فصل 

 

نيكه اعمال خود را صالح و درست مي عذاب ظالمانه ي كسا
  دانند

فِي قُلُوبِهِم مرَض فَزَادهم اللّه مرَضاً ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانُوا  : بقره-
وإِذَا قِيلَ لَهم الَ تُفْسِدواْ فِي األَرضِ قَالُواْ إِنَّما نَحنُ مصلِحونَ ﴾10﴿يكْذِبونَ 

﴿11 ﴾مونَ أَال إِنَّهفْسِدالْم مرُونَ هشْعلَكِن الَّ ي12﴿ و﴾  
خاطر  مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و ب)كفار (در دلهايشان: ترجمه

و چون به آنان گفته شود در )10( خواهند داشت  عذابى دردناكتكذيبشان
بهوش باشيد كه آنان  )11(گويند ما خود اصالحگريم  زمين فساد مكنيد مى

  ) 12 (فهمند ليكن نمىد فسادگرانن
: اول. دراين آيات دو صفت ناشايسته به خدا نسبت داده شده است

 گفته شده كه كسانيكه ايمان نمي آورند 10در آيه ي ). گمراه كننده(مضل 
كه اينكار عين . در قلوبشان مرض است و خدا هم مرض آنان را مي افزايد

 كسي را بخاطر گناه خداي عادل ممكن است. اضالل يا گمراه كردن است
قرآن در بسياري . مجازات كند اما زمينه ي گمراهي كسي را فراهم نمي كند

موارد گمراه كردن را به خدا نسبت داده است كه در بحث روشهاي دعوت 
   .به اسالم بطور مبسوط مورد بحث واقع شده است
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. صفت ناشايسته ي دوم كه به خدا نسبت داده شده است ظلم است
م محسوب مي شود كه عامل آن از روي عمد و با آگاهي به جرم عملي جر
بهمين دليل ما انسانها خطاهاي سهوي را جرم نمي .  مرتكب شود،بودن آن

اصوال تنها راه براي اينكه انسان عملي را خوب يا بد بداند عقل . دانيم
طبيعي است كه اگر انسان عملي را درست بداند به آن عمل مي كند . اوست
اما در آيات فوق دقت كنيد كه خدا . اهي هم مرتكب نشده استو گن

كفاري را كه فكر مي كنند كه اصالح گرند و واقعا هم نمي دانند كه 
. مورد عذاب قرار مي دهد)  خط كشيده شده12آيه ي (عملشان خطاست 

چه فرقي است بين دو انساني كه يكي عمل واقعا .  فاحش استياين ظلم
پندارد و انجام مي دهد و انسان ديگري كه عمل واقعا درستي را درست مي 

هردو به قصد انجام كار خير . نادرستي را صحيح مي داند و انجام مي دهد
عملشان را انجام داده اند چرا يكي بايد سوزانده شود و ديگري بايد پاداش 

     !داده شود؟

  گمراهانهمراه با هالك بيگناهان و كودكان 
 به هالكت كامل اقوام مختلفي كه از ياديزدر قرآن در موارد 

پيامبرشان سرپيچي كرده اند، توسط خدا، اشاره كرده است مثل قوم عاد و 
اين اقوام توسط زلزله يا عذابهاي آسماني كامال نابود و . ثمود و ايكه و لوط

  :مثال. تمدنشان از صفحه ي گيتي برافتاده است
  )134(إِذْ نَجينَاه وأَهلَه أَجمعِينَ )  133(رْسلِينَ وإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْم:  صافات-
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  ) 136(ثُم دمرْنَا الĤْخَرِينَ ) 135( إِلَّا عجوزا فِي الْغَابِرِينَ 
آنگاه كه او و همه كسانش ) 133(و در حقيقت لوط از پيامبران بود : ترجمه

] هالك شدگان[اندگان م جز پيرزنى كه در ميان باقى) 134(را نجات داديم 
  ) 136(سپس ديگران را نابود كرديم ) 135(بود 

  
وجه مشترك تمامي موارد فوق اينست كه خدا شهرهاي آن اقوام را   

با هر آنچه در آنان بوده است از زنان و كودكان و حيوانات و آثار ساخته ي 
از در صورتيكه اينكار ظلمي بزرگ در حق بسياري . انسان نابود كرده است

چون معموال در هر جامعه اي عده ي قليلي . افراد آن جوامع بوده است
پس اگر پيامبران حق . هستند كه با دانستن حقيقت باز هم آنرا نمي پذيرند

كه مستحق عذاب محسوب مي شده . بوده اند عده ي كمي معاند داشته اند
 آنچه به آنان اند ولي اكثر مردان جامعه، پيروان مسير كلي جامعه اند يعني از

از گذشتگان و بزرگان جامعه رسيده پايبندند و از خود قدرت نقد و 
دقيقا اين چيزي است كه در تمام جوامع مدرن امروزي هم . خالقيتي ندارند

مشاهده مي شود و در روانشناسي و علوم اجتماعي هم مورد بحث واقع 
ن از پدر و براي مثال تمام مردم جوامع اسالمي مسلمانند چو. شده است

. مادري مسلمان زاده شده اند و در بين مردمي مسلمان زيست مي كنند
اين طبع و . همين امر در مورد تمامي پيروان مذاهب ديگر هم صادق است

بندرت افرادي پيدا مي شوند كه در پي تحقيق . صفت عمومي بشر است
ر كه فرضا اسالم دين حق باشد آيا كشتن تمامي بقيه ي نسل بش. برآيند
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دقيقا شبيه مسلمانان صرفا پيرو بي غرض جامعه ي خود هستند، درست 
هم اهل حق و هم ناحق شبيه هم عمل كرده اند و تولد آنان در . است؟

جوامع خاصشان هم خارج از اراده ي خودشان بوده است، چرا بايد 
يكدسته پاداش بگيرند و يك دسته عذاب؟ مي دانم كه روحانيون خواهند 

آيا . اين درخواست امري محال است.  ي افراد بايد تحقيق كنندگفت همه
ممكن است تمامي افراد بشر كار اختصاصي خود را رها كنند و سالهاي 
طوالني در تمامي اديان مختلف تحقيق كنند؟ اين امر در دنياي معاصر كه 
كتب تمامي اديان در اينترنت موجود است هم ممكن نيست چه رسد به 

بنابراين قطعا اكثر قريب . ور كه نه دانشي بود و نه چاپخانه ايگذشته هاي د
به اتفاق افراد جامعه اگر هم بر خطا باشند بدون غرض و عناد و از روي 

اين امر حتي . طبع بشري آنان است و هالك كردن آنان ظلمي بزرگ است
در قضاوت بين انسانها هم رعايت مي شود كه اگر فردي بدون قصد و 

ثانيا در .  كار خطائي كرد او را مجرم نمي شناسند، روي خطاغرض و از
بسياري جوامع امروزي و تقريبا در تمامي جوامع گذشته، زنان صرفا 
فرمانبردار مردان بوده اند و فاقد حقوق انساني از جمله فاقد حق خروج از 

طبعا كشتار زنان ظلمي بزرگتر . منزل و شهر و ديار براي جستجوي حقيقتند
چرا خدا بايد . حداقل نيمي از جامعه كودكانند: ثالثا. ظلم اولي استاز 

اين ظلمي بسيار واضح . كودكان را بخاطر نافرماني پدرانشان كشتار كند
چهارم اينكه عده اي از افراد . است كه ظالمانه تر از دو ظلم قبلي است

.  بدليل مشكالت، بيماري و يا ضعف ذهنيقادر به تحقيق نيستندجامعه 
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عده اي گرچه توان ذهني دارند اما : پنجم. طبعا كشتار اينان هم ظالمانه است
كشتار اينان نيز ظالمانه .  و دالئل طرفين آنان را اقناع نمي كندشك دارند

در گذشته، بخشي از مردم بردگان بوده اند كه فاقد حقوق اوليه : ششم. است
ص و رفتن در جستجوي ي انساني بوده اند و مطلقا قادر به تحقيق و تفح

آثار هفتم، تخريب . كشتن اينان نيز ظلمي بزرگ است. حقيقت نبوده اند
نيز از بين بردن دسترنج و هنر  ، راهها و آثار هنريساختمانهاتمدن مثل 

كشتن حيوانات و نابود :هشتم. گذشتگان است و كاري عبث و ظالمانه است
الت حكم مي كند كه عد. كردن كشاورزي هم كاري عبث و ظالمانه است

فقط فرد جنايتكار كه جنايتي را از روي قصد انجام داده است مورد 
بهمين دليل است كه ما كشتار عمومي . مجازات قرار گيرد نه همه ي جامعه

و تخريب شهر ها توسط امثال چنگيز يا هر فرد ديگري را وحشيانه مي 
ن وحشي گريها حال چگونه ممكن است خداي عاقل عالم عادلي اي. دانيم

 اشكال اينگونه داستانهاي قرآن اينست كه اصوال قتل نهمين. را انجام دهد
اگر خدا فقط چند نفري را كه با دانستن حق . عام عمومي، كاري عبث است

عمدا با آن مبارزه مي كردند را بطور معجزه آسا در روبروي چشم مردم 
ولي از كشتن . ي كردندهالك مي كرد طبعا اكثر بقيه ي مردم حق را قبول م

  همگان چه سودي حاصل ميشود؟
 فاحشي به خدا، كار محمد است نه جناياتبنابراين انتساب چنين   
  .و اين داستانها ساخته ي محمدند نه وحي الهي. كار خدا
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خدا ثروتمندان را به فساد وا مي دارد و بعد كل جامعه را نابود 
    .مي كند

- نَا أَن نُّهدإِذَا أَرلُ وا الْقَوهلَيقَّ عا فَحقُواْ فِيها فَفَستْرَفِيهرْنَا مةً أَمقَرْي لِك
  ﴾16اسراء ﴿فَدمرْنَاها تَدمِيرًا 

امر مي  به ثروتمندانش شهرى را هالك كنيم اراده كنيم كهو چون :ترجمه
 تا در آن به انحراف بپردازند و در نتيجه عذاب بر آن الزم گردد پس كنيم

  ) 16( آن را زير و زبر كنيم
اوال امر كردن به . اين آيه ظلم واضحي را به خدا نسبت داده است

 در اينصورت .ثروتمندان تا فساد كنند كاري ظالمانه و دور از شأن خداست
چه كسي است كه بتواند در مقابل . مفسد اصلي خدا است نه ثروتمندان

ماموران خدا خواهند بود نه خواست خدا مقاومت كند؟ طبعا ثروتمندان هم 
 ثانيا اين ظلمي آشكار است كه عده اي را براي فساد در جامعه بر .بيشتر

حتي عذاب ثروتمندان نيز ظلم . انگيزي و سپس كل جامعه را عذاب كني
 . عذابهاست چون آنها به امر خدا كار كرده اند و طبعا بايد پاداش بگيرند ن

   گوسالهپرستشدستور كشتن همديگر بعد از 
 روز براي گفتگو با 40در قرآن آمده است كه موسي براي مدت 

در مدتي كه حضور نداشت شخصي بنام سامري گوساله . خدا به كوه رفت
و مردم را به عبادت آن ساخت كه صداي گاو در مي آورد اي از طال 
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از پس از اينكه موسي برگشت . فراخواند و عده اي از او پيروي كردند
  :يدسامري پرس

- امِرِيا سي كا خَطْب95طه ﴿ قَالَ فَم﴾  ضْترُوا بِهِ فَقَبصبي ا لَمبِم رْتصقَالَ ب
  ﴾96طه ﴿قَبضَةً منْ أَثَرِ الرَّسولِ فَنَبذْتُها وكَذَلِك سولَت لِي نَفْسِي 

گفت به چيزى كه ) 95(گفت اى سامرى منظور تو چه بود ] موسى[: ترجمه
خدا [به آن پى نبردند پى بردم و به قدر مشتى از رد پاى فرستاده ] يگراند[

انداختم و نفس من برايم چنين ] گوساله[برداشتم و آن را در پيكر ] جبرئيل
  ) 96(فريبكارى كرد 

پس سامري مشتي خاك از جاي پاي جبرئيل برداشته و در دهان گوساله 
اينكار جز به . دم فريب خوردندريخته تا آن گوساله صداي گاو درآورد و مر

چون هيچ فرد عادي قادر به چنين . اراده ي خدا امكان پذير نبوده است
بعالوه تاثير جاي پاي جبرئيل بر . كاري نيست كه جاي پاي جبرئيل را ببيند

بنابراين در واقع خود خدا اين . گوساله نيز اراده ي مستقيم خدا بوده است
رتكب شده است و سپس مردم بيچاره را كه از تبهكاري را زمينه سازي و م

پشت پرده هيچ خبري ندارند بخاطر گمراه شدن معذب مي كند كه ظلمي 
     : خدا توسط موسي از مردم مي خواهد كه،براي عذاب مردم. واضح است

- بِاتِّخَاذِكُم كُمأَنفُس تُمظَلَم مِ إِنَّكُما قَومِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مواْ ولَ فَتُوبالْعِج 
 وه إِنَّه كُملَيع فَتَاب ارِئِكُمب عِند رٌ لَّكُمخَي ذَلِكُم كُمفَاقْتُلُواْ أَنفُس ارِئِكُمإِلَى ب

  ).54بقره (يمالتَّواب الرَّحِ
  ] به پرستش[چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من شما با : ترجمه
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كرديد پس به درگاه آفريننده خود توبه كنيد و گرفتن گوساله برخود ستم 
نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است پس ] كار[ كه اين بكشيدخودتان را 

  )54(پذير مهربان است   كه او توبهمي پذيردتوبه شما را ] خدا[
در توضيح اين آيه چيزي از محمد به ما نرسيده است ولي طبق 

ه است مردم مامور شدند كه شمشير آنچه از صحابه در كتب تفسير نقل شد
بر گيرند و يكديگر را بكشند پدر و پسر و برادر و خويشان يكديگر را 

 هزار نفر كشته شد در اين هنگام خدا آنانرا 70كشتند، تا اينكه حدود 
  . بخشيد

اين چه كار غيرمعقول ظالمانه اي است كه به خدا نسبت داده شده    
 فراهم مي كند و پس از اينكه مردم ساده خدا شرائط فريب مردم را. است

 هزار 70لوح غافل از نقشه ي خدا فريب خوردند آنانرا مجبور مي كند كه 
چرا خدا و موسي . از همديگر را بكشند)  هزار آمده است3در تورات (

. براي مردم توضيح ندادند و آنانرا با استدالل به راه درست هدايت نكردند
چرا خدا اينقدر  اينقدر از كشتار خوشش مي آيد؟ چرا خداي قرآن و تورات

ساده اينقدر خدايي كه مي داند كه اين مردم . نامهربان و بي رحم است؟
لوحند كه وقتي گوساله ي طالئي صداي گاو در مي آورد گمان مي كنند كه 

آيا كشتار اين . اين گوساله واسطه بين خدا و مردم است و آنرا مي پرستند
 بعالوه اين كشتار دسته ه بدست خودشان كار درستي است؟مردم فريبخورد

جمعي موجب مي شود كه قويتر ها و جوانترها افراد ضعيفتر و مسنتر را 
  .آيا اين عادالنه است. بكشند و خود جان سالم بدر برند
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) كتاب خروج(واقعيت اينست كه اين داستان را محمد از تورات     
ن آورده است و توجه نكرده كه اين داستان گرفته و با تغييرات جزئي در قرآ

خداي تورات هم خدائي است بشدت جنايتكار كه . چقدر اشكال دارد
  .دست به هرگونه كشتار بي رحمانه اي مي زند

  

   تنبيه هزاران نسل از يهود تا قيامت بخاطر گناه اجدادشان
وإِذْ  ﴾166اعراف ﴿نُواْ قِرَدةً خَاسِئِينَ فَلَما عتَواْ عن ما نُهواْ عنْه قُلْنَا لَهم كُو -

 كبذَابِ إِنَّ رالْع وءس مهومسن يةِ ماممِ الْقِيوإِلَى ي هِملَيثَنَّ ععبلَي كبتَأَذَّنَ ر
 حِيمر لَغَفُور إِنَّهالْعِقَابِ و رِيع167اعراف (لَس(  

ه بودند سرپيچى كردند به آنان گفتيم و چون از آنچه از آن نهى شد: ترجمه
و هنگامى را كه پروردگارت اعالم داشت ) 166(شده باشيد  بوزينگانى رانده

كسانى را خواهد گماشت كه بديشان ] يهوديان[كه تا روز قيامت بر آنان 
عذاب سخت بچشانند آرى پروردگار تو زودكيفر است و همو آمرزنده 

 ) 167(بسيار مهربان است 

آل ﴿يضُرُّوكُم إِالَّ أَذًى وإِن يقَاتِلُوكُم يولُّوكُم األَدبار ثُم الَ ينصرُونَ لَن -
ضُرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَينَ ما ثُقِفُواْ إِالَّ بِحبلٍ منْ اللّهِ وحبلٍ منَ  ﴾111عمران

ع تضُرِبنَ اللّهِ وؤُوا بِغَضَبٍ مĤبكَانُواْ النَّاسِ و مبِأَنَّه كَنَةُ ذَلِكسالْم هِملَي
يكْفُرُونَ بĤِياتِ اللّهِ ويقْتُلُونَ األَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذَلِك بِما عصوا وكَانُواْ يعتَدونَ 

 ﴾112آل عمران﴿
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 زيانى نخواهند )قوم محمد (هرگز به شما] اندك[جز آزارى ) يهود: (ترجمه
 )111(گر با شما بجنگند به شما پشت نمايند سپس يارى نيابند رسانيد و ا

 مردم واسطه ي مگر به پناه خدا و محكوم شده اند به خوارى باشندهر كجا 
بينوايى بر آنان زده شد اين بدان ] مهر[و به خشمى از خدا گرفتار آمدند و 
و [شتند ك ورزيدند و پيامبران را بناحق مى سبب بود كه به آيات خدا كفر مى

  ) 112 (تجاوز كردندبه سزاى آن بود كه نافرمانى كردند و ] عقوبت[اين ] نيز
در آيات فوق مطرح شده كه ، يهوديان بخاطر گناه گذشتگانشان تا   

آيا اين عدالت . قيامت به بدبختي و مورد آزار قرارگرفتن محكوم شده اند
انشان معذب شوند؟ است؟ چرا بايد هزاران نسل از انسانها بخاطر گناه پدر

بدون ترديد اين . كس ديگري گناه كرده كس ديگري را عذاب مي كنند
    . ظلمي فاحش است كه محمد به خدا نسبت داده است

از طرف ديگر كسانيكه در طول تاريخ به قتل و آزار يهوديان مي   
پردازند همگي ماموران خدا هستند و قاعدتا بايد مورد عنايت و تشويق خدا 

مثال هيتلر مامور خدا بوده و بخاطر قتل عام يهوديان بايد . گيرندقرار ب
آيا انتساب اين مفاسد به خدا با الفباي عقل و عدالت جور در . پاداش بگيرد

 مي آيد؟

وديان زمان محمد را بخاطر گناه اجدادشان مورد هبعالوه قرآن ي
  :سرزنش قرار مي دهد

نزَلَ اللّه قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمĤ أُنزِلَ علَينَا ويكْفُرونَ بِما وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنُواْ بِما أَ -
  وراءه وهو الْحقُّ مصدقاً لِّما معهم قُلْ فَلِم تَقْتُلُونَ أَنبِياء اللّهِ مِن قَبلُ إِن كُنتُم
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  ﴾91بقره ﴿ مؤْمِنِينَ 
چه خدا نازل كرده ايمان  گفته شود به آن)يهود (و چون به آنان: ترجمه

آوريم و  خودمان نازل شده ايمان مى] پيامبر[گويند ما به آنچه بر  آوريد مى
غير آن را با آنكه حق و مؤيد همان چيزى است كه با آنان است انكار 

كشتيد  كنند بگو اگر مؤمن بوديد پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مى مى
)91 (  
ع اللّه قَولَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّه فَقِيرٌ ونَحنُ أَغْنِياء سنَكْتُب لَّقَد سمِ: آل عمران -

 ذَلِك بِما )181 (ما قَالُواْ وقَتْلَهم األَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ونَقُولُ ذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ
الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّه عهِد إِلَينَا ) 182(لْعبِيدِ قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللّه لَيس بِظَالَّمٍ لِّ

أَالَّ نُؤْمِنَ لِرَسولٍ حتَّى يأْتِينَا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُه النَّار قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلِي 
  )183 (ادِقِينَموهم إِن كُنتُم صبِالْبينَاتِ وبِالَّذِي قُلْتُم فَلِم قَتَلْتُ

مسلما خداوند سخن كسانى را كه گفتند خدا نيازمند است و ما : ترجمه
توانگريم شنيد به زودى آنچه را گفتند و بناحق كشتن آنان پيامبران را 

اين  )181(خواهيم نوشت و خواهيم گفت بچشيد عذاب سوزان را 
 هرگز خداوند] و گر نه[به خاطر كار و كردار پيشين شماست ] عقوبت[

همانان كه گفتند خدا با ما ) 182(بيدادگر نيست ] خود[نسبت به بندگان 
پيمان بسته كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا براى ما قربانيى بياورد كه 

بسوزاند بگو قطعا پيش از من ] به نشانه قبول[آن را ] آسمانى[آتش 
اى شما آوردند اگر پيامبرانى بودند كه داليل آشكار را با آنچه گفتيد بر

 ) 183(راست مى گوييد پس چرا آنان را كشتيد 
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سرزنش قوم يهود  بخاطر گذشتگان نيز كاري غير معقول و ظالمانه   
بعالوه محمد سعي مي كند با تمسك به دليلي نامعقول از آوردن . است

  . معجزه براي آنان طفره برود
. ن هم در تناقضندموارد فوق نه تنها ظالمانه اند بلكه با خود قرآ  
  :دقت كنيد

 منِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها والَ تَزِر وازِرةٌ -
   ).15 اءاسر (وِزر أُخْرَى

 و هر كس هدايت شده است تنها به سود خود هدايت شودهر كس : ترجمه
 بار گناه ديگرى را كس و هيچ راه شده استگم تنها به زيان خود گمراه شد

  .دارد بر نمى
سخن . تناقض صريح بين اين آيه و آيات قبلي كامال آشكار است  

آيه ي اسراء درست و عادالنه است ولي صد در صد ضد آيات قبلي است 
  .بنابر اين مفاهيم آيات قبلي ظالمانه اند

     گان به گناه گذشتايجاد دشمني بين مسيحيان تا قيامت 
 ومِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصارى أَخَذْنَا مِيثَاقَهم فَنَسواْ حظا مما ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَينَا -

بينَهم الْعداوةَ والْبغْضَاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ وسوف ينَبئُهم اللّه بِما كَانُواْ يصنَعونَ 
 ﴾14 مائده﴿

و از كسانى كه گفتند ما نصرانى هستيم از ايشان پيمان گرفتيم و : ترجمه
تا ] هم[بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش كردند و ما 
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روز قيامت ميانشان دشمنى و كينه افكنديم و به زودى خدا آنان را از آنچه 
 ) 14(دهد  اند خبر مى كرده مى

فرضا مسيحيان . د در حق مسيحيان به گناه گذشتگانبازهم ظلم خداي محم
زمان محمد گناه كردند چرا بايد هزاران نسل از آيندگان مورد مجازات قرار 

  . گيرند
خطاي ديگري كه در اين آيه وجود دارد اينست كه اين آيه با   

 ساله ي گذشته دشمني 1400در تاريخ . واقعيات تاريخي مطابقت ندارد
سيحيان نسبت به اقوام ديگر مشاهده نشده است و بيشتري در بين م

 ر سال اخير بسيا70بالعكس اتحاد و همكاري مسيحيان دنيا مخصوصا در 
 .بيشتر از اقوام ديگر بوده است

  . ظلم استبخاطر عقيدهعذاب 
قرآن مملو از آياتي است كه غير مسلمانان را دوزخي مي داند و 

  :مثل.استوعده ي  عذاب جاودانه به ايشان داده 
بقره  (والَّذِينَ كَفَرواْ وكَذَّبواْ بĤِياتِنَا أُولَـئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونَ -

39.(  
 آنانند تكذيب كردندرا ) قرآن( ما آياتو كسانى كه كفر ورزيدند و : ترجمه

  )39( خواهند بود جاودانكه اهل آتشند و در آن 
 آيه ي فوق شامل اهل كتاب چون. ستنداهل كتاب هم مستثني ني 

   قرآن مي گويد كه ديگراز طرف . قرآن را قبول ندارندچونهم مي شود 
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  : تنها دين پذيرفته شده در نزد خدا اسالم است
   )  19آل عمران ( ُ إِنَّ الدينَ عِند اللّهِ اإلِسالَم-

فته شده در يعني تنها دين پذير(قطعا دين در نزد خدا اسالم است : ترجمه
  ).نزد خدا اسالم است

آل ( ومن يبتَغِ غَيرَ اإلِسالَمِ دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ -
  )85عمران 
جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و ] ديگر[و هر كه جز اسالم دينى : ترجمه

  ) 85(وى در آخرت از زيانكاران است 
  . غير اسالم داشتن با نداشتن دين فرقي نمي كندياين دينبنابر

 مي داند و  و كافراز طرف ديگر قرآن، اهل كتاب را مشرك
  : را وعده ي جهنم داده است و كافرانمشركان

لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّه هو الْمسِيح ابنُ مرْيم وقَالَ الْمسِيح يا بنِي  -
سرَائِيلَ اعبدواْ اللّه ربي وربكُم إِنَّه من يشْرِك بِاللّهِ فَقَد حرَّم اللّه علَيهِ الْجنَّةَ إِ

  .)72مائده  (ومأْواه النَّار وما ل ِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصارٍ
اند  كسانى كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است قطعا كافر شده: ترجمه

گفت اى فرزندان اسرائيل پروردگار من و پروردگار   حال آنكه مسيح مىو
خودتان را بپرستيد كه هر كس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او 

  )72(حرام ساخته و جايگاهش آتش است و براى ستمكاران ياورانى نيست 

رى الْمسِيح ابنُ اللّهِ ذَلِك قَولُهم وقَالَتِ الْيهود عزَيرٌ ابنُ اللّهِ وقَالَت النَّصا -
توبه (بِأَفْواهِهِم يضَاهِؤُونَ قَولَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبلُ قَاتَلَهم اللّه أَنَّى يؤْفَكُونَ



 275

30 (مرْينَ ماب سِيحالْمونِ اللّهِ ون دا ماببأَر مانَهبهرو مهاربا اتَّخَذُواْ أَحمو 
  .)31توبه  (أُمِرُواْ إِالَّ لِيعبدواْ إِلَـها واحِدا الَّ إِلَـه إِالَّ هو سبحانَه عما يشْرِكُونَ

و يهود گفتند عز ير پسر خداست و نصارى گفتند مسيح پسر : ترجمه
آورند و به گفتار كسانى كه  كه به زبان مى] باطل[خداست اين سخنى است 

] از حق[اند شباهت دارد خدا آنان را بكشد چگونه  اين كافر شدهپيش از 
 و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به احباراينان ) 30(شوند  بازگردانده مى

جاى خدا به الوهيت گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را 
شريك ]  وىبا[بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او از آنچه 

  .)31(گردانند  مى
را ) كافر و مشرك و اهل كتاب(بنابراين قرآن تمام غيرمسلمانان   

اما ببينيم كه اين جمع شامل چه دسته  . داده است جاودانهوعده ي دوزخ
در اينجا فرض مي  .هائي مي شوند و آيا عذاب همه ي آنان عادالنه است

حال . د به آن اعتقاد پيدا كنندكنيم كه تنها دين حق اسالم است و مردم باي
  .از لحاظ پذيرش اسالم به پنج دسته مي توان تقسيم كرد را غيرمسلمانان

گمان نمي كنم بيش از . اكثريت قريب به اتفاق مردم: دسته ي اول
انسانها دين را بصورت تقليدي .يك در هزار مردم از اين دسته بيرون باشند

ش نوعي اجبار رواني خارج از اراده ي اين پذير. از خانواده قبول مي كنند
كودك انسان همانگونه كه زبان و آداب و رسوم زندگي را بي . فرد است

اين پذيرش بي . چون و چرا تقليد مي كند دين را نيز همينگونه مي پذيرد
چون و چرا در كودكي و نوجواني گرچه از جهاتي ضروري است چون 
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 بايد زندگي خود ه شروع كند بلككودك كه نمي تواند همه چيز را از صفر
انسان به باورهاي برگرفته از اما از طرف ديگر . را عمدتا از ديگران بياموزد

اين وضعيت در . خانواده و اجتماعش بعنوان اموري مطلقا درست مي نگرد
يعني اينكه مردم به باورهاي ديني بعنوان . مورد دين بسيار افراطي است
ت و غير قابل نقد مي نگرند و اين شيفتگي اموري مقدس، صد در صد درس

و اعتقاد در حدي شديد است كه انسانها حاضرند در راه دينشان جان خود 
بالشك اين ويژگي يك . را از دست بدهند و يا جان ديگران را بستانند

خطاي ذاتي سهمگين مغز انسان است و تحقيقات فراواني هم در مورد آن 
. ١ مي گويندbelief biasبه اين پديده .ستدر روانشناسي انجام گرفته ا

اعتقادات : اوال. انسانها در مورد اعتقاداتشان بسيار غير معقول رفتار مي كنند
باورشان به : ثانيا. ديني را بدون هيچ دليلي تنها از روي تقليد مي پذيرند

در صورتيكه آگاهيهاي انسان همه . اعتقادات ديني بيش از حد قوي است
معرض تشكيك و تغييرند، انسان اجازه ي ترديد و نقد و سؤال نسبي و در 

انسانها در همه چيز و همه : سوم. در باورهاي خويش را به خود نمي دهد
يعني بدون دقت و نقد علمي و . ييد باورهاي خود را مي جويندأجا ت

به تعبير ديگر . عقالني، از هرچيزي تأييدي براي اعتقاد خود مي تراشند
انسانها اگر : فق را بدون هيچ دقت و نقد عقلي مي پذيرند چهارم موادشواه

. هم به نقد دينشان گوش بدهند در مقابل شواهد مخالف بشدت مقاومند

                                                 
1 - Eّvans, Bias in human reasoning,  LEA publishers 
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بنحويكه در اكثر موارد رسوخ در صخره آسانتر از رسوخ در ايمان يك فرد 
اين يك خطائي است كه در ساختار ذهني ما وجود دارد و همه . مؤمن است

حال اگر خدا مسلمانان را پاداش دهد . انها از هر ديني در آن مشتركندي انس
چون فرق يك . و مسيحيان را مثال مجازات كند كاري ظالمانه كرده است

مسيحي و يك مسلمان مربوط به محل تولد آنان است كه آنهم خارج از 
اگر مسلمان هم در محيط مسيحي متولد مي شد، . اراده ي هر دو است

بنابراين پاداش يكي و مجازات ديگري غيرمعقول و غير . ي شدمسيحي م
   .عادالنه است

ممكن است گفته شود كه انسانها بايد در مورد اديان تحقيق كنند و   
اين سخن گرچه در ظاهر معقول است ولي بشدت . دين صحيح را بپذيرند

در چون عمال امكانپذير نيست كه همه ي انسانها به تحقيق . غير عملي است
اكثر انسانها بسختي مي . برهم بپردازندو مورد اينهمه دين متنوع و در هم 

توانند مخارج خويش را در آورند و آنچنان در گير كار و زندگي هستند كه 
بعالوه اين اكثريت مردم با اشتياق و خلوص و  .فرصت اضافي نمي يابند

بنابراين بازهم . خيرخواهي و با عشق به خدا در دين خود پايداري مي كنند
  دليلي براي تنبيه آنان وجود ندارد بلكه خداي عادل بايد به آنها پاداش دهد

توان بعضي افراد اندكي كه به تحقيق مي پردازند : دسته ي دوم  
و مجازات اينان هم غير عادالنه . عقلي و ذهني كافي براي تحقيق ندارند

  است
   كنند اكثريت به از اين افراد اندكي كه تحقيق مي: دسته ي سوم
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 اينجا نيز . و مجازاتشان غير عادالنه است.حقانيت دين خودشان مي رسند
اجبار رواني قبلي وجود دارد يعني انسان معتقد به يك دين تقريبا محال 

اين نوعي . است كه بتواند در دين خودش بصورت بي طرفانه تحقيق كند
بهمين دليل . برا نيستاجبار رواني ناخودآگاهانه است كه هيچكس از آن م

اكثر قريب به اتفاق كسانيكه در دينشان تحقيق مي كنند در نهايت بدرستي 
بنابراين خدائي كه اينچنين مردم را اسير و مقهور  .دين خودشان مي رسند

  .دينشان قرار داده است نبايد از آنان انتظار تحقيق بيطرفانه داشته باشد
 بعد از تحقيق به شك فرو مي افرا د بسيار اندكي: دسته ي چهارم

  .طبعا مجازات اينان نيز ظالمانه است. روند
افرا د بسيار اندكي بعد از تحقيق به حقانيت ديني : دسته ي پنجم

و مجازات اينان نيز غير . غير از دين خود مي رسند وتغيير دين مي دهند
  عادالنه است

مي شوند افرا د بسيار اندكي بعد از تحقيق متوجه : ششمدسته ي 
چرا بايد اينان را مجازات . كه همه ي اديان خرافه و باطلند مثل خود من

فرديكه همه ي تالش عقلي خود را بكار گرفته كه تا حد امكان . كرد
 در اينراه بصورت بيطرفانه در اديان مختلف تحقيق كند و بدون هيچ غرضي

  .زحمت كشيده است چرا بايد مجازات شود
 بسيار بسيار اندكي پس از تحقيق به حقانيت افراد: هفتمدسته ي 

. مثال اسالم مي رسند و از روي عناد و لجاج با آن مخالفت مي كنند
لجاجت نوعي تقصير است اما بنظر نمي رسد كه دليل كافي براي مجازات 
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ما انسانها كه قطعا نامهربان تر از خدا هستيم افراد را بخاطر لجاجت . باشد
يكه از پذيرش سخن يا راه درستي به عمد سرباز كس. مجازات نمي كنيم

ميزند بطور طبيعي از لجاجتش زيان مي بيند و ضرورتي بر مجازات اضافي 
مثال كودكي كه از خوردن داروي مناسب يا تحصيل سرباز مي . او نيست

  .زند به زيان خود عمل كرده ولي ما حق كتك زدن او را نداريم
ه اي بخاطر اعتقاد خود جان ومال و اگر هر انساني از هر دستالبته 

حقوق انسان ديگري را مورد تجاوز قرار دهد بايد مجازات شود چون حق 
  . معقولي در انجام اينكار ندارد

در نهايت مجازات فرد بخاطر اعتقاد مذهبي اش كاري غير معقول 
و ظالمانه است و فرزانگان بشري كه به حقوق بشر رسيده اند و همه ي 

ا مساوي مي دانند و تفاوتي بين انسانها از نظر اعتقادي قائل نيستد انسانها ر
. واقعا مطلب درست و سنجيده و معقول و عادالنه اي را مطرح كرده اند
 يگمان نمي كنم كه اگر خدائي در جهان باشد كمتر از فرزانگان بشر

     .بفهمد
ده متاسفانه قرآن فرقي بين دسته هاي فوق قائل نيست و همه را وع

. كه نسبت دادن ظلمي فاحش به خداوند استي جهنم جاودان داده است 
  : در قرآن تنها يك مورد ظاهرا استثناء وجود دارد

إِنَّ الَّذِينَ تَوفَّاهم الْمآلئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا :  النساء-
الْواْ أَلَم تَكُنْ أَرض اللّهِ واسِعةً فَتُهاجِرُواْ فِيها مستَضْعفِينَ فِي األَرضِ قَ

إِالَّ الْمستَضْعفِينَ مِنَ الرِّجالِ ) 97(فَأُولَـئِك مأْواهم جهنَّم وساءت مصِيرً ا 
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فَأُولَـئِك عسى  )98(والنِّساء والْوِلْدانِ الَ يستَطِيعونَ حِيلَةً والَ يهتَدونَ سبِيالً 
  ).99(اللّه أَن يعفُو عنْهم وكَانَ اللّه عفُوا غَفُورا 

فرشتگان جانشان را ] وقتى[اند  كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده: ترجمه
دهند ما در زمين از  بوديد پاسخ مى] حال[گويند در چه  گيرند مى مى

سيع نبود تا در آن مهاجرت گويند مگر زمين خدا و مستضعفان بوديم مى
مگر آن  )97(كنيد پس آنان جايگاهشان دوزخ است و بد سرانجامى است 

) 98(جويى نتوانند و راهى نيابند  مردان و زنان و كودكان فرودستى كه چاره
 كه خدا از ايشان درگذرد كه خدا همواره خطابخش و اميد استپس آنان  

  .)99(آمرزنده است 
ميد را بر مي انگيزد كه خدا حداقل به كسانيكه ناتوان و  اين ا99-98آيه ي 

) كبير- درمنثور- يطبرمثل (ضعيفند رحم كند ولي چنانچه در تفاسير معتبر 
 ي مسلمانان مكه مين نزول آيات را بعضأش ي روايات متعددآمده است

يعني خدا حتي مستضعفاني كه مهاجرت نكردند را .دانند كه هجرت نكردند
 و شايد آنهائي كه هيچ راه فراري از مكه نداشتند را د كننيز عذاب مي

  .بنابراين، اين آيه شامل ناتوانان در تحقيق نمي شود .ببخشد
غير از دالئل فوق، يك دليل قوي ديگر بر ظالمانه بودن عذاب   

همانطور كه در مقدمه اشاره كردم محققان و : مردم بخاطر دين اينست
هميده باشند مي دانند كه تا زمان حاضر هيچ فلسفه داناني كه فلسفه را ف

همچنين . اوچه رسد به يكي بودن . دليل معتبري بر وجود خدا وجود ندارد
محققان بيطرف اديان ميدانند كه هيچ دليل معتبري بر صحت هيچ ديني 



 281

مثل دالئلي كه در (وجود ندارد و بالعكس صدها دليل و شاهد وجود دارد 
بر . كه نشان مي دهد كه اديان منشأ الهي ندارند) اين كتاب ارائه شده است

در . اين اساس انسان خردمند نبايد به هيچيك از اديان اعتقاد داشته باشد
اينصورت عذاب انسانها براي اعتقاد يا عدم اعتقاد ديني شان هم نابخرادانه 

 وقتي دليلي وجود ندارد نمي توان انتظار اعتقاد .است و هم بشدت ظالمانه
  .ت و اگر خدائي در اين جهان باشد قطعا اين دليل ساده را مي فهمدداش

   ظلم استمعبودان سوزاندن همه ي 
 معبودان ،در آيات متعددي در قرآن آمده است كه عالوه بر مشركان

, خورشيد،  ستارگان, يكسانيكه مشركان شريك خدا مي گرفتند  مثل عيس(
نيز در آتش جهنم ) ر گرفته اند كه مورد پرستش قرايبتها و ائمه و اوليائ

معبوداني كه مردم را به . سوزانده مي شوند كه اين ظلمي واضح است
   پرستش خود نخوانده اند چرا بايد بسوزند؟ 

مِن دونِ ) 22(احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانُوا يعبدونَ : صافات-
  )23(اطِ الْجحِيمِ اللَّهِ فَاهدوهم إِلَى صِرَ

اند با همرديفانشان و آنچه غير از خدا  كسانى را كه ستم كرده: ترجمه
  ) 23(شان كنيد  گرد آوريد و به سوى راه جهنم رهبرى) 22(اند  پرستيده مى
لَو  )98انبياء ( إِنَّكُم وما تَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم أَنتُم لَها وارِدونَ -

  )99انبياء(كَانَ هؤُلَاء آلِهةً ما وردوها وكُلٌّ فِيها خَالِدونَ 
  پرستيد هيزم دوزخيد شما در  شما و آنچه غير از خدا مى در حقيقت: ترجمه
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) جهنم(بودند در آن ] واقعى[اگر اينها خدايانى ) 98(آن وارد خواهيد شد 
  ) 99(دانندشدند و حال آنكه همگي در آن جاو وارد نمى

همگي معبودان در با قطعيت و بطوركلي مي گويد مشاهده كرديد كه قرآن 
حداقل دو خطاي واضح در اين آيات !. جهنم بطور جاودانه مي سوزند

سوزاندن بسياري از معبودا ن مثل ماه و خورشيد و : اوال. وجود دارد
 كه دردي چون اينان موجودات بي جاني هستند. ستارگان و بتها معني ندارد

. سوزاندنشان هم توسط فرد عاقلي مثل خدا بي معني است. حس نمي كنند
ر معبودان بطور ناخواسته مورد پرستش قرار گرفته اند مثل ماه و تثانيا بيش

سوزاندن اين معبودان كه كسي را به . خورشيد و بتها و عيسي و فرشتگان
  .پرستش خود نخوانده اند ظلم است

  

  ولين كاروان زني مسلمانان توجيه ظلم، قبول ا
: بطور خالصه. اولين كاروان زني مسلمين بدر اولي ناميده مي شود  

محمد هشت نفر را بسركردگي عبداهللا بن جحش به منطقه ي نخله فرستاد 
تا از رفت و آمدهاي قريش اطالع حاصل كنند و محمد را آگاه 

ه كاروان حمله آنان ب. كارواني از قريش از نزديك آنان رد مي شد.كنند
كردند و يكي از كاروانيان را كشتند و دو تن را اسير گرفتند و اموال كاروان 

واقع ) رجب(اين كاروان زني در ماه حرام . بدزديدند و به مدينه بازگشتند
. شد كه جنگ در اين ماهها هم بين اعراب و هم در اسالم حرام است
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جب شماتت مسلمانان ين اينكار جرم بزرگي محسوب مي شد و موبنابرا
در ابتدا به ايشان معترض شد كه من نگفتم  محمد .توسط غير مسلمانان شد

    :كه در ماه حرام جنگ كنيد ولي در روزهاي آتي اين آيه را نازل كرد
هِ يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصد عن سبِيلِ اللّ -

وكُفْرٌ بِهِ والْمسجِدِ الْحرَامِ وإِخْرَاج أَهلِهِ مِنْه أَكْبرُ عِند اللّهِ والْفِتْنَةُ أَكْبرُ مِنَ 
  ).217بقره  (الْقَتْلِ

پرسند بگو  از تو در باره ماهى كه كارزار در آن حرام است مى: ترجمه
فر ورزيدن به او و كارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و ك

] گناهى[باز داشتن از مسجدالحرام و بيرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا 
  ).217(بزرگتر و فتنه از كشتار بزرگتر است

بدنبال اين آيه، مسلمانان شاد شدند و يك پنجم اموال دزدي را محمد براي 
 نگه اسيران را نيز. سيم كردخود برداشت و بقيه را بين كاروان زنان تق

) پول يا كاال كه براي آزاد كردن اسير مي پردازند( و با گرفتن فديه داشت
  . ١آنان را آزاد كرد

بدون مأموران محمد در ماه حرام ! در اين واقعه و آيه دقت كنيد  
مي جنگند، بدون دليل آدم مي كشند، افرادي را اسير مي گيرند و دليل 

 ي فوق توجيه و مقبول شد و همه ي اينها با آيه. كاروان را مي دزدند
با اين بهانه كه كفر قريش و . محمد خودش هم از اين دزدي بهره برد

                                                 
  سيره ابن هشام - 1
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ت و شما قضا.اخراج مسلمانان از نظر گناه بزرگتر از كارهاي مسلمانان است
ثانيا بفرض كه كار . كنيد كارهاي قريش بدتر بود يا كارهاي اصحاب محمد؟

نايت، جنايت كرد؟ ثالثا حتي اين آيه قريش بدتر بود آيا بايد در مقابل ج
پذيرفته است كه جنگ در ماه حرام، حرام است و كار مسلمانان نادرست 

بايد خونبهاي فرد كشته . در مقابل اينكار نادرست چه بايد كرد؟. بوده است
شده را پرداخت كرد، اسيران را آزاد كرد و اموال دزدي را به صاحبانشان 

 يا خود شريك اين جنايات شد؟ يعني عمل ن كرد؟آيا محمد چني. برگرداند
بعبارت ديگر محمد . محمد تأييد كاروان زني است و آيه ي فوق رد آنست

 جالب است بدانيد كه اين كاروان .صد در صد بر ضد آيه ي فوق عمل كرد
، كاروان زني جزو  پسزني، دندان طمع محمد را تيز كرد بنحويكه از آن

سلمانان را و بخش اعظم اموال زياد محمد و مرويه ي معمول محمد شد 
  ١. داد مياموال دزدي تشكيل

يعني خدا . محمد همه ي اين كارهاي زشت را به خدا نسبت داد  
 خدا بزرگتر و سبحان تر از آنست ؛خير. سردسته ي دزدان و آدمكشان است

 گرو  در اين محمد است كه آبروي خدا را.كه دست به اين آلودگيها بيااليد
  .اعمال زشتش قرار داده است

                                                 
  . اثر دكتر سها مراجعه كنيد"رفتار محمدنقد "براي بررسي دقيقتر رفتار محمد به كتاب  - 1
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  تمايل شديد خدا به كشتار حيوانات
  
  ﴾2﴿فَصلِّ لِرَبك وانْحرْ  ﴾1﴿إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرَ  -

پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى ) 1(كوثر داديم به توما : ترجمه
  ) 2(كن 

ه است كه خدا به در آيه ي فوق از كشتن حيوانات بعنوان كار نيكي ياد شد
همچنين در بعضي مراسم مذهبي اسالم مثل حج، . آن فرمان داده است

 2مثال در حال حاضر هر ساله حدود . كشتن حيوانات جزو واجبات است
با توجه به اينكه با . ميليون گوسفند در مراسم حج سربريده مي شوند

فه دارند پيشرفت دانش، ما مي دانيم كه حيوانات همچون ما احساس و عاط
و درد مي كشند و حتي در سطحي پائين تر از ما تفكر دارند اين اصرار به 

بنظر مي رسد كه اين حيوان كشي از تورات . حيوان كشي قابل قبول نيست
خداي تورات بشدت از كشتار حيوانات و كباب . ن راه يافته استآبه قر

 اگر اين مذاهب .كردن و سوزاندن آنان لذت مي برد و بر آن تاكيد مي ورزد
 انتظار مي رفت كه خدا به مصرف ناچيز و ضروري ند خدا بود طرفاز

گوشت تاكيد مي كرد و انسانها را به جايگزين كردن گوشت با مواد غذائي 
  .گياهي ترغيب مي كرد
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  ظلم استنيك  حبط اعمال
حبط عمل در قرآن بدين معني است كه شرط قبول و اثرداشتن   

بنابراين غيرمسلمانان در . فرد، مسلمان بودن استعمل نيكو در سرنوشت 
حاليكه براي غير مسلمان بودنشان و براي اعمال بدشان مجازات مي شوند، 

 آيه ي قرآن حبط 16 در .اعمال خوبشان همه بي ارزش و نابود مي شود
 دقت .عمل مطرح شده و در آيات ديگري نيز مفهوم آن ذكر شده است

    :كنيد
فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نُقِيم لَهم يوم ذِينَ كَفَرُوا بĤِياتِ ربهِم ولِقَائِهِ  أُولَئِك الَّ-

  ﴾105كهف ﴿ الْقِيامةِ وزنًا

 را )تمقيا ( و لقاى او)قرآن (اند كه آيات پروردگارشان آنان كسانى: ترجمه
يامت براى آنها  گرديد و روز ق)حبط (در نتيجه اعمالشان تباهانكار كردند 

 ) 105 (ارزشى نخواهيم نهاد

 بوضوح مطرح كرده كه بخاطر بي ايماني به قرآن و قيامت  ي فوقآيه
     .اعمال غيرمسلمانان از بين مي رود و در قيامت هيچ ارزشي ندارد

- انِ فَقَدكْفُرْ بِاإلِيمن يمولُهمبِطَ عفِي اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَح وه5مائده ﴿  و﴾  

 و قطعا عملش تباه شده كفر بورزد) به اسالم(به ايمان و هر كس : ترجمه
  )5(در آخرت از زيانكاران است 

-  رْتَدِدن يمواْ وتَطَاعإِنِ اس ن دِينِكُمع وكُمرُدي تَّىح قَاتِلُونَكُمزَالُونَ يالَ يو
 فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنْيا واآلخِرَةِ مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِرٌ
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 )مشركان (و آنان: ترجمه ﴾217﴿وأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونَ 
جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند و كسانى  پيوسته با شما مى

 در دنيا اعمالشانال كفر بميرند آنان از شما كه از دين خود برگردند و در ح
شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود  و آخرت تباه مى

)217(  
ذَلِك هدى اللّهِ يهدِي بِهِ من يشَاء مِنْ عِبادِهِ ولَو أَشْرَكُواْ لَحبِطَ عنْهم ما  -

  )88انعام  (كَانُواْ يعملُونَ
خداست كه هر كس از بندگانش را بخواهد بدان   هدايت)قرآن (اين: ترجمه

از بين دادند   قطعا آن چه انجام مىبورزندكند و اگر آنان شرك  هدايت مى
  )88 (مي رود

ممكن است به ذهن ناآشنايان به قرآن بيايد كه شرط مطرح شده در   
نه اما چنين نيست با توجه به زمي. آيات حبط، ايمان است نه ايمان به اسالم

ي آيات در قرآن كه از ايمان به اسالم صحبت مي كنند اين آيات نيز در 
 در آيه ي كهف، آيات آيات ربثانيا منظور از . مورد ايمان به اسالم است

وجود : ثالثا. قرآن است چون قرآن كتب اديان ديگر را تحريف شده مي داند
همان ايمان  مائده ايمان مشخص است كه 5 در ابتداي ايمان در آيه ي ال

هيچ ديني كه به اسالم است و رابعا دليل قطعي اينست كه قرآن گفته است 
غير از اسالم از كسي پذيرفته نيست بنابراين هر ايماني غير از اسالم در نزد 

  :دقت كنيد. خدا فاقد ارزش است
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آلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ومن يبتَغِ غَيرَ اإلِسالَمِ دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي ا -  
)85(   

جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و ] ديگر[و هر كه جز اسالم دينى : ترجمه
  ) 85(وى در آخرت از زيانكاران است 

چرا بايد اعمال نيك . حتي شرط ايمان بطور كلي نيز ظالمانه است: پنجم
  . كسي كه كافر است بي ارزش شود

انه است كه محمد به خدا نسبت  يك حكم بشدت ظالم،حبط عمل  
چون عدالت اقتضاء مي كند كه اعمال هر فرد چه خوب و چه . داده است

نتيجه ي حبط . بد مورد سنجش واقع شود و مطابق آن جزا يا پاداش ببيند
عمل اينست كه مثال اديسون كه اينهمه خدمت به بشريت كرد و هزاران 

 تشخيص و درمان بيماريها دانشمندي كه عمر خود را در پيشرفت دانش و
 و هزاران انساني كه به قحطي زدگان آفريقا كمك مي كنند و مي گذرانند

انسانهاي نيكوكار ديگري كه در زلزله و مصائب ديگر به كمك مردم مي 
شتابند چون مسلمان نيستند كل اعمال خوبشان مثل گردي در هوا پراكنده 

ر جاودانه در جهنم مي مي شود و در عوض بخاطر مسلمان نبودن، بطو
 اشكال ديگر حبط عمل .آيا اين اوج بي عدالتي و ظلم نيست؟. سوزند

با اعمال نيكوي متفاوت نخواهد  بين انواع غِير مسلمانان يفرقاينست كه 
. دونفر غيرمسلمان را فرض بگيريد.  همه نابود است نيكچون اعمالبود 

ي هيچ كمك يا عمل يكي تمام عمر را در خدمت به خلق گذرانده و يك
ايندو از . هردو هم اعمال بد يكساني داشته باشند. خيري انجام نداده است
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. نظر قرآن هيچ فرقي نمي كنند و بطور بينهايت در آتش دوزخ مي سوزند
  .اينهم بشدت ظالمانه است

اشكال مهم ديگر حبط عمل، تناقض آن با آيات ديگري از قرآن   
ن آمده است كه نتيجه ي اعمال هركس تمام و در آيات فراواني از قرآ. است

  : دقت كنيد. كمال به خود فرد بر مي گردد
 ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يرَه )7(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرًا يرَه :  زلزال-
)8( .   

اده هركس به اندازه ي مثقل ذره اي كار خير انجام د) در قيامت: (ترجمه
باشد نتيجه ي آنرا مي بيند وهركس به اندازه ي مثقل ذره اي كار شر انجام 

  داده باشد نتيجه ي آنرا مي بيند  
من نبرده بلكه حكم در مورد انسان بطور ؤ زلزال اسمي از ميدر همه سوره 

پس همه ي انسانها چه مسلمان و چه غير مسلمان .  مطرح شده استيكل
اين آيه بصراحت در . خير و شر خود را مي بينندنتيجه ي ريزترين اعمال 
  . تضاد با حبط اعمال است

-لُونَ   وفْعا يبِم لَمأَع وهو مِلَتا عكُلُّ نَفْسٍ م تفِّي70زمر(و(  
آنچه انجام داده است را بصورت ] نتيجه[هر كسى ) در قيامت(و :ترجمه

  ) 70(ت كنند داناتر اس  و او به آنچه مىكامل بيابد
، يعني مسلمان صحبت شده نه از هر كسدر اين آيه و آيات مشابهش نيز از 

  . چه مسلمان و چه غير مسلمان نتيجه ي اعمال نيك و بدشان را مي بينند
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با آيات حبط هستند صريح  آيات در تناقض اين دستهمشاهده مي كنيد كه 
  .كه شرط محاسبه ي عمل نيك را مسلمان بودن مي داند

  

  !!!  بلند صحبت كردن با پيامبر حبط اعمال مومنين استيجه نتي
- رُوا لَههلَا تَجو تِ النَّبِيوقَ صفَو اتَكُمووا أَصنُوا لَا تَرْفَعا الَّذِينَ آمها أَيي 

حجرات  (بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تَحبطَ أَعمالُكُم وأَنتُم لَا تَشْعرُونَ
2(  

ايد صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
گوييد با او  مكنيد و همچنانكه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مى

  )2( تباه شود اعمالتانآنكه بدانيد  به صداى بلند سخن مگوييد مبادا بى
حبت كردن جرم است؟ و مگر بلند ص. اين ديگر در بي عدالتي فاجعه است

تازه اگر هم جرم باشد بايد مجازات متناسب با آنرا داشته باشد نه اينكه 
  .  را نابود كند مؤمناعمال نيك فرد

 برتري طلبي محمد را نشان بروشنيالزم به ذكر است كه اين آيه   
.  بطور مبسوط به آن پرداخته ام"محمد در قرآن"مي دهد كه در فصل 

گاهي در بين مردم و تاريخ بود كه احدي به آن دسترسي محمد در پي جاي
و گرنه چه عيبي دارد كه مردم . نداشته باشد و به اين هدف خود هم رسيد

كنند با رهبر سياسي يا ديني شان صحبت مي همانگونه كه با هم صحبت 
  كنند؟



 291

  

  خدا انتقام گير است
قام مي را انت او با هدف لذت بردن از آزار  افراطي مجرممجازات

در انتقام معموال ميزان مجازات بيش از جرم است يعني  غير عادالنه . گويند
بنابراين در انتقام دو ويژگي منفي وجود دارد يكي غيرعادالنه بودن و . است

ديگري لذت بردن از مجازات ديگري، كه هر دو غير انساني، عير اخالقي و 
وسط قاضي عادل انتقام بهمين دليل به مجازات معقول مجرم ت. ناپسندند

قاضي خوب كسي است كه تالش مي كند مجازات بيش از . نمي گويند
جرم نباشد و نسبت به مجرم دلسوزي دارد و از زجر و ناراحتي مجرم 
دلگير مي شود و يا حداقل خوشحال نمي شود شبيه ادب كردن يك فرزند 

.  پرهيز شودبنابراين انتقام صفت ناپسندي است كه بايد از آن. توسط پدر
افزايش و تصاعد كشتارها و شكنجه ها در تاريخ بشري همه در پي ارضاي 

محمد در قرآن، چنين . حس انتقامجوئي افراد كينه توز و ظالم بوده است
در صورتيكه دهها بار . صفت زشت و ناپسندي را به خدا نسبت داده است

و دعاها هم دائما  دانسته و در نماز  و مهرباندر همين قرآن خدا را سبحان
سبحان يعني تنزيه كامل خدا از . خداوند با صفت سبحان خوانده مي شود

از نظر عقلي معني ندارد كه خدا صفات زشت داشته . هرگونه نقص و زشتي
از طاعت  يا زياني خدا بالذات داراي تمام كماالت است و هيچ سود. باشد

ما انسانهاست يعني از طرف ديگر خدا خالق . مي بردنيا كفر انسانها 
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مخلوقات ملك . موقعيتي بسيار برتر و عاليتر از پدر و مادر نسبت به فرزند
و منشاء از خدا دارند چطور خدائي با آن عظمت ممكن است كه از آزار 

مگر يك پدر خوب از زجر فرزند خويش . مخلوق حقير خود لذت ببرد
سانها را از زشت و واقعيت اينست كه محمد در قرآن صفات ان. لذت ميبرد؟

زيبا به خدا نسبت داده است و اينگونه آيات كه خدا را انتقامگير قلمداد 
  . كرده اند نمي توانند منشاء الهي داشته باشند

 آن ي آيه 5آمده است كه در   آيه انتقام خداوند از گناهكاران13 در
  : ذوانتقام بعنوان صفت خدا آمده است مثل

آل (واْ بĤِياتِ اللّهِ لَهم عذَاب شَدِيد واللّه عزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ-
  )4عمران 
خواهند  ترديد عذابى سخت كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند بى :ترجمه

  )4( انتقام است   ناپذير و صاحب داشت و خداوند شكست

  )22سجده(إِنَّا مِنَ الْمجرِمِينَ منتَقِمونَ  -
  . مي گيريم از مجرمان انتقام) خدا(قطعا ما : ترجمه -
 ولَقَد أَرسلْنَا مِن قَبلِك رسلًا إِلَى قَومِهِم فَجاؤُوهم بِالْبينَاتِ فَانتَقَمنَا مِنَ -

  )47(الَّذِينَ أَجرَموا وكَانَ حقا علَينَا نَصرُ الْمؤْمِنِينَ 
 به سوى قومشان گسيل داشتيم رسوالنيو و در حقيقت پيش از ت: ترجمه

پس داليل آشكار برايشان آوردند و از كسانى كه مرتكب جرم شدند انتقام 
  ) 47(كردن مؤمنان بر ما فرض است  گرفتيم و يارى
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  لذت ببرندكشتن كفار تا مومنين 
محمد خدائي را معرفي كرده است كه هم خود اهل انتقام است و   

  :دقت كنيد. ي مؤمنان مي خواهد و توصيه مي كندهم انتقام گيري را برا
قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم وينصرْكُم علَيهِم ويشْفِ صدور قَومٍ  -

يم  ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم ويتُوب اللّه علَى من يشَاء واللّه علِ)14توبه (مؤْمِنِينَ 
 كِيم15توبه (ح.(  
شما عذاب و    بجنگيد خدا آنان را به دست)كفار و مشركين (با آنان: ترجمه
بخشد و دلهاى گروه مؤمنان را  كند و شما را بر ايشان پيروزى مى  مىذليل

 و مي برددلهايشان را ) غيظ(و خشم  )14 ()شفا مي دهد (گرداند خنك مى
  ) 15(رد و خدا داناى حكيم است پذي خدا توبه هر كه را بخواهد مى

كسيكه هم مؤمن و هم (يك لحظه در اين آيات تفكر كنيد خدا   
) كافر را خلق كرده و حداقل نسبت به هر دو نقش پدر و مربي را دارد

مؤمنان را به كشتار بي رحمانه ي كفار بر مي انگيزد و از آنها مي خواهد كه 
به فرض كه اسالم دين حق . بيايداز اين كشتارها لذت ببرند و دلشان حال 

باشد آيا مسلمانان نبايد از روي دلسوزي به ارشاد كفار بپردازند، آيا نبايد از 
گمراهي و عذاب اخروي آنان ناراحت باشند و آيا نبايد برخوردشان با آنان 

اين چه خداي جالد جنايتكاري است كه محمد . فقط در حد دفاع باشد
دش از كشتار و سوزاندن لذت مي برد و هم معرفي كرده است كه هم خو

نه؛ . مسلمانان را به كشتار و عذاب و لذت از كشتار و عذاب بر مي انگيزد
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 سال پيش است 1400اين خدا نيست اين خوي وحشيگري محيط عربستان 
 .كه توسط محمد به خدا نسبت داده مي شود

  خشم خدا
، هيجان خشم يك حالت عاطفي افراطي است كه با تنفر شديد  

شديد، تمايل شديد به انتقام و تمايل شديد به آزار رساندن و افت كنترل 
طبعا انتساب اين رفتار حقيرانه و نامناسب به . عقالني بر رفتار همراهست

 در قرآن، خشمگين شدن خدا و متعدديدر موارد  .خدا درست نيست
  :مثالبدنبال آن شكنجه و عذاب بندگان توسط خدا مطرح شده است 

 منَ اللّهِ ومأْواه جهنَّم وبِئْس الْمصِيرُ بِسخْطٍ أَفَمنِ اتَّبع رِضْوانَ اللّهِ كَمن باء -
 ﴾162ل عمران ﴿آ

كند چون كسى است كه به  آيا كسى كه خشنودى خدا را پيروى مى: ترجمه
 دچار گرديده و جايگاهش جهنم است و چه بد بازگشتگاهى خشم خدا

 ) 162(است 

سخِطَ تَرَى كَثِيرًا منْهم يتَولَّونَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن  -
ونَاللّهخَالِد مذَابِ هفِي الْعو هِملَي80مائده  ( ع(    

اند دوستى  بينى كه با كسانى كه كفر ورزيده بسيارى از آنان را مى: ترجمه
خدا بر كنند راستى چه زشت است آنچه براى خود پيش فرستادند كه  مى

  )80(مانند   و پيوسته در عذاب مىايشان خشم گرفت
  نسبت دادن خشم به خدا نيز نشانگر تصور انسان گونه اي است كه محمد 



 295

  .از خدا داشته است و نمي تواند از طرف خدا باشد

  دشمني خدا با كافران
فَرُوا ينَادونَ لَمقْت اللَّهِ أَكْبرُ مِن مقْتِكُم أَنفُسكُم إِذْ تُدعونَ إِلَى   إِنَّ الَّذِينَ كَ-

  )10غافر(الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ 
گيرند كه قطعا دشمنى خدا  اند مورد ندا قرار مى كسانى كه كافر بوده: ترجمه

 فرا تر است چون به سوى ايمان از دشمنى شما نسبت به همديگر سخت
  ) 10(ورزيديد  شديد و انكار مى خوانده مى

  )98بقره (فَإِنَّ اللّه عدو لِّلْكَافِرِينَ -
  .قطعا خدا دشمن كافران است: ترجمه

دشمني نوعي كينه و نفرت و تمايل شديد به انتقام گيري است اين 
چطور ممكن . صفت براي ما انسانها نيز پسنديده نيست چه رسد به خدا

ئي كه ما بندگان حقير و ناتوان را خلق كرده بخاطر خطاهاي ما با است خدا
كينه و دشمني خدا با ما، همانند دشمني يك انسان با يك . ما دشمني بورزد

مي بينيد كه اين دشمني . مورچه است كه ذره اي غذا را از وي ربوده است
 از در حاليكه برتري خدا نسبت به ما بسيار واالتر. چقدر احمقانه است

نسبت ما به مورچه است پس بهمين نسبت دشمني خدا با ما بسيار 
طبعا انتساب اين صفت به خدا نيز كار محمد است نه . نابخردانه تر است

  .خدا
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  6فصل
  در قرآن يهدايت و گمراه

  
  
  

    
قطعا نسبت به . اگر خداي عالم عاقل عادلي در جهان باشد

 تالش مي كند كه انسانها را مخلوقات ضعيفش مهربان و خيرخواه است و
به راه درست و نيكي و خوشبختي هدايت كند و قطعا چنين خدائي سعي 

است و هم ) هدايتگر(در قرآن، خدا هم هادي . در گمراهي مردم نمي كند
در اين فصل روشهاي هدايت و روشهاي گمراه كردن ). گمراه كننده(مضل

  .توسط خداي محمد را مورد بررسي قرار مي دهيم

  در قرآنهدايت روشهاي 
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  : دعوت كندديني عاقل عادل بخواهد مردم را به فرد عالماگر يك 
   . براي اثبات پيامبري معجزه مي آورد-  
  .كند دالئل علمي و عقلي آن اعتقاد را ذكر مي - 
  .كند مردم را با زور و ترس مجبور به ايمان نمي  - 
مي آورند قرار نمي مجازاتي براي كسانيكه بدون غرض ايمان ن  - 

  .دهد
تنها از طريق معجزه . ندمعجزه و دليل جوهر دعوت به يك اعتقاد ديني ا

و از طريق . است كه مي توان به پيامبر بودن فردي اطمينان حاصل كرد
. آوردن دالئل معتبر است كه گفته هاي پيامبر با معجزاتش همراهي مي كند

براي اثبات پيغمبر بودن او اگر كسي معجزه ي حقيقي نياورد هيچ راهي 
و اگر كسي دالئل متقن و . وجود ندارد و اعتقاد به او كاري نابخردانه است

سخنان صد در صد صحيح نگويد حتي اگر معجزه داشته باشد، پيامبري اش 
  مورد قبول نيست و معجزه اش نيز غير حقيقي است

  ؟ چگونه است قرآن در فراخواندن مردم به خدا و نبوتهايحال ببينيم روش
محمد در . بين محمد در مكه و مدينه تفاوت اساسي وجود دارد

مكه فاقد قدرت بود بدين لحاظ برخورد ظاهري و دعوت وي با ماليمت و 
اما به محضي كه در مدينه پايگاه قدرت را بدست . نرم خوئي همراه بود

رفت آورد شمشير را از نيام بركشيد و از زور بعنوان عامل اساسي در پيش
بنابراين تفاوت عمده ي دعوت مكي و مدني در استفاده . اسالم استفاده كرد

  . از زور ظاهري است كه در مكه نبود و در مدينه به عامل غالب مبدل شد
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در مورد اينكه اصوال آيا دعوت به ايمان اثر بخش است يا بي اثر،   
و انذار كفار  در آياتي گفته كه دعوت به ايمان .در قرآن تناقض وجود دارد

  :هيچ اثري ندارد مثال
 و﴾ 6بقره ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سواء علَيهِم َأأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم الَ يؤْمِنُونَ  -

   10يس  تكرار در
از عواقب سوء بي  ( كسانى كه كفر ورزيدند چه بيمشان دهىقطعا: ترجمه

ايمان نمي ] آنها[ بر ايشان يكسان است  چه بيمشان ندهى)ايماني بترساني
  ) 6 (آورند

بنابراين با قطعيت . مورد تاكيد قرار گرفته است اناين آيه كلي است و با  
مي گويد كه دعوت و عدم دعوت محمد هيچ تاثيري در كفار ندارد و آنان 

  . به كفر خود باقي مي مانند
رضِ وما تُغْنِي اآليات والنُّذُر عن قَومٍ الَّ قُلِ انظُرُواْ ماذَا فِي السماواتِ واألَ -

  ﴾101يونس﴿يؤْمِنُونَ 
 و هشدارها آياتبگو بنگريد كه در آسمانها و زمين چيست و: ترجمه

  ) 101(بخشد  آورند سود نمى گروهى را كه ايمان نمى
  

  :در مقابل
- قُّ مِن رالْح إِنَّه نْهةٍ مفِي مِرْي ؤْمِنُونَ فَالَ تَكلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يو كهود ﴿ب

17﴾      
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از جانب پروردگارت ] و[پس در آن ترديد مكن كه آن حق است : ترجمه
  )17 (ايمان نمي آورندولى بيشتر مردم ] آمده است[
 أَكْثَرَ النَّاسِ الَ تِلْك آيات الْكِتَابِ والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحقُّ ولَكِنَّ -

  ﴾1رعد ﴿يؤْمِنُونَ 
اين است آيات كتاب و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل : ترجمه

  ) 1 (ايمان نمي آورندشده حق است ولى بيشتر مردم 
كْثَرِهِم لَقَد حقَّ الْقَولُ علَى أَ ﴾6يس﴿لِتُنذِر قَوما ما أُنذِر آباؤُهم فَهم غَافِلُونَ  -  

  ﴾7يس﴿فَهم لَا يؤْمِنُونَ 
داده نشدند و در غفلت ماندند بيم دهى  تا قومى را كه پدرانشان بيم: ترجمه

در باره بيشترشان محقق گرديده است در نتيجه آنها ] خدا[آرى گفته ) 6(
  ) 7(نخواهند گرويد 

يمان و يات متعدد ديگر نشان مي دهند كه انذار و دعوت به اآآيات فوق و  
بنابر اين بين اين دو . آيات مؤثرند و حداقل بخشي از كفار ايمان مي آورند

دسته آيات تناقض وجود دارد دسته ي اول مي گويد كفار بهيچ عنوان با 
دعوت و انذار و آيه ايمان نمي آورند در حاليكه دسته ي دوم مي گويد كه 

    . بخشي از مردم ايمان مي آورند
  

در دعوت به ايمان، تحت عناوين زير مي توان خالصه روشهاي قرآن را 
  :كرد

  ه  عدم ارائه ي معجز- 1
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   عدم ارائه ي دالئل معتبر- 2
   ترس از جهنم مهمترين و شايعترين روش قرآن براي دعوت به ايمان- 3
   روش عملي قرآن براي دعوت به ايمانشمشير - 4
  نويد به بهشت - 5
   تخطئه و اتهام بجاي استدالل- 6
  زيبار  نث- 7
   تلقين و تكرار- 8
   قسم- 9

    دادن مال-10
  . كندي ميت را خارج از اراده شان هداي خدا عده ا-11

  :حال به تك تك موارد فوق بطور تفصيل مي پردازيم
  

   هعدم ارائه ي معجز -1
تنها راه شناخت پيامبر، معجزه است وگرنه چگونه مي توان پيامبر 

 ي و موسيه در قرآن ادعا شده كه عيسرا از يك فرد شياد جدا كرد، چنانچ
 اثر معجزه در شناخت و قبول پيامبر اذعان به در قرآن. هم معجزه داشتند

  : شده است
  )4شعراء (إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم من السماء آيةً فَظَلَّت أَعنَاقُهم لَها خَاضِعِينَ  -
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نازل مي ) نه اي براي پيامبرينشا(اگر بخواهيم از آسمان آيه اي : ترجمه
  .كنيم تا كفار در مقابل آن خضوع كنند

پس اگر خدا معجزه اي از آسمان بياورد كفار در مقابل آن خضوع مي كنند 
  .و مسلمان مي شوند

در مورد ساحراني كه فرعون آورده بود كه با موسي مقابله كنند، در قرآن 
  :چنين آمده است

ا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِي تَلْقَف ما أَوحينَ :  سوره ي اعراف-
   فَغُلِبواْ هنَالِك ﴾118﴿ فَوقَع الْحقُّ وبطَلَ ما كَانُواْ يعملُونَ ﴾117﴿يأْفِكُونَ 

ب نَّا بِرِ   قَالُواْ آم﴾120﴿ وأُلْقِي السحرَةُ ساجِدِينَ ﴾119﴿وانقَلَبواْ صاغِرِينَ 
 ﴾121﴿الْعالَمِينَ 

و به موسى وحى كرديم كه عصايت را بينداز پس و ناگهان آنچه را : ترجمه
پس حقيقت آشكار گرديد و ) 117(به دروغ ساخته بودند فرو بلعيد 

و در آنجا مغلوب و خوار گرديدند )  118(كردند باطل شد  كارهايى كه مى
 گفتند به پروردگار جهانيان )  120(و ساحران به سجده درافتادند )  119(

  ).121(ايمان آورديم 
بنابر اين در آيات فوق تاثير معجزه در ايمان آوردن برسميت شناخته شده 

 ي براي شناخت نبي و ضرورييك نياز عقل) معجزه(پس طلب آيه . است
 اما در قرآن در موارد متعدي از محمد معجزه خواسته شده .از كذاب است

براي . ارد، محمد به بهانه هاي مختلف طفره رفته استاست و در تمامي مو
  :مثال
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 أَو تَكُونَ )90( وقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَك حتَّى تَفْجرَ لَنَا مِنَ األَرضِ ينبوعا :اسري -
 السماء  أَو تُسقِطَ)91(لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجرَ األَنْهار خِاللَها تَفْجِيرًا 

 أَو يكُونَ لَك بيت )92(كَما زعمت علَينَا كِسفًا أَو تَأْتِي بِاللّهِ والْمآلئِكَةِ قَبِيالً 
 ا نَّقْرَؤُهنَا كِتَابلَيتَّى تُنَزِّلَ عح كلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِياء ومتَرْقَى فِي الس خْرُفٍ أَون زم

انَ رحبوالً قُلْ سسشَرًا رإَالَّ ب لْ كُنتي هز)93(ب  
اى براى ما نجوشانى هرگز به تو ايمان  و گفتند تا از زمين چشمه: ترجمه

يا براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و ) 90(نخواهيم آورد 
كنى  يا چنانكه ادعا مى) 91(آشكارا از ميان آنها جويبارها روان سازى 

ما فرو اندازى يا خدا و فرشتگان را در برابر ] سر[ه پاره بر آسمان را پار
اى از طال  باشد يا به آسمان باال روى و به باال  يا براى تو خانه) 92(آورى 

رفتن تو اطمينان نخواهيم داشت تا بر ما كتابى نازل كنى كه آن را بخوانيم 
   )93(جز بشرى رسول هستم ] من[بگو پاك است پروردگار من آيا 

محمد در جواب در خواست منطقي مردم، مي گويد كه من بشري 
پس مردم از كجا بفهمند كه تو پيغمبري؟ در اين آيه دو مغالطه . بيش نيستم

براي اقناع ظاهري مردم آورده شده، اول اينكه گفته چون من بشر هستم 
 اين استدالل در تناقض با. پس شما نبايد از من انتظار معجزه داشته باشيد

معجزه ) كه انسان بودند(دهها آيه ي ديگرقرآن است كه به پيامبران پيشين 
پس انسان بودن مانع معجزه آوردن نيست و انسان رسول . نسبت داده است

ثانيا در جواب، گفته كه من بشري . مي تواند و بايد معجزه داشته باشد
ر ضد  در پاسخ، استدالل برسول هستم، در حقيقت استفاده از لغت رسول
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چون درست بهمين . خود محمد و به نفع درخواست كنندگان معجزه است
   است بايد معجزه داشته باشدرسولدليل كه فردي 

  
همچنين در آيه ي زير در مقابل در خواست معجزه توسط مردم، 

  :جواب نامعقولي داده است
 طه (هِم بينَةُ ما فِي الصحفِ الْأُولَى وقَالُوا لَولَا يأْتِينَا بĤِيةٍ من ربهِ أَولَم تَأْتِ-

133(  
آورد آيا  اى براى ما نمى و گفتند چرا از جانب پروردگارش معجزه: ترجمه

  )133(هاى پيشين است براى آنان نيامده است  دليل روشن آنچه در صحيفه
در مقابل در خواست معجزه توسط مردم جواب ميدهد  كه براي پيامبران 

در اين جواب حداقل دو ! نوشته شده استديم كه در كتبشان گذشته آور
اوال بديهي است كه معجزه، براي شناخت : وجود داردنكته ي غير معقول 

چگونه مي توانيم مثال از معجزات موسي بدانيم كه . يك پيامبر خاص است
اين چه انتظار نابجائي است كه قرآن از مردم ! عيسي يا محمد پيامبرند؟

در قرآن ادعا شده كه كتب پيامبران پيشين تحريف شده و در : ثانيا!  دارد؟
آيا اين !! اينجا از مردم مي خواهد كه به آن كتب تحريف شده رجوع كنند

يعني كتب گذشتگان هم معتبرند و هم !! تناقضي آشكار در قرآن نيست؟
ممكن است جواب داده شود كه قسمتهائي از كتب گذشتگان . نيستند

 در جواب بايد گفت كه مردم از كجا بدانند كه چه قسمتهائي .درست است
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مثال ما از كجا بدانيم كه معجزاتي !! از تورات يا انجيل دست نخورده است؟
  !كه به موسي در تورات و به عيسي در انجيل نسبت داده شده صحيح اند؟

  
 در مقابل در خواست معجزه توسط  آل عمران183همچنين در آيه 

  :نامعقولي داده استمردم، جواب 
-  النَّار انٍ تَأْكُلُهنَا بِقُرْبأْتِيي تَّىولٍ حنَا أَالَّ نُؤْمِنَ لِرَسإِلَي هِدع الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّه

م قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلِي بِالْبينَاتِ وبِالَّذِي قُلْتُم فَلِم قَتَلْتُموهم إِن كُنتُ
  ﴾183آل عمران﴿صادِقِينَ 
 كه گفتند خدا با ما پيمان بسته كه به هيچ پيامبرى )يهود (همانان: ترجمه

به نشانه [آن را ] آسمانى[ايمان نياوريم تا براى ما قربانيى بياورد كه آتش 
بسوزاند بگو قطعا پيش از من پيامبرانى بودند كه داليل آشكار را با ] قبول

ما آوردند اگر راست مى گوييد پس چرا آنان را كشتيد آنچه گفتيد براى ش
)183    (  

ايمان نياوردن و يا كشتن : اول:  خطاي آشكار وجود داردسهدر اين آيه 
. انبياء توسط گذشتگان دليل نمي شود كه امروزيها هم ايمان نخواهند آورد

 اين مجازات و توبيخ نسلهاي بعدي بخاطر گناه نسلهاي پيشين است،: دوم
اينكه . همان ايراد آيه ي قبل نيز اينجا وجود دارد:  سوم.كه ظالمانه است

  .پيامبران پيشين معجزه داشتند كه نبوت محمد را اثبات نمي كند
  

   قصص در مقابل در خواست معجزه توسط48همچنين در آيه 



 305

  : مردم، جواب نامعقولي داده است
الُوا لَولَا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى أَولَم  فَلَما جاءهم الْحقُّ مِنْ عِندِنَا قَ-

يكْفُرُوا بِما أُوتِي موسى مِن قَبلُ قَالُوا سِحرَانِ تَظَاهرَا وقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ 
  )48قصص (

از جانب ما برايشان آمد گفتند چرا نظير آنچه ) قرآن(پس چون حق : ترجمه
 به او داده نشده است آيا به آنچه قبال به موسى داده شد به موسى داده شد

اند و  كه با هم ساخته) موسي و هارون(كفر نورزيدند گفتند دو ساحرند 
  )48(گفتند ما همه را منكريم 

مفهوم آيه اين است كه چون ما براي موسي معجزه فرستاديم و مردم آنزمان 
 آيه ي يناين آيه با چند: اوال. ايمان نياوردند براي شما هم نمي فرستيم

تاثير ) كه در باال آمد (ء شعرا4چون در آيه ي . ديگر قرآن در تضاد است
 46 اعراف، 120معجزه پذيرفته شده است و در خود قرآن هم در آيات 

) اژدها( طه  آمده است كه ساحران در مقابل معجزه ي موسي 70شعراء و 
ه مردي از آل فرعون ايمان آورده  غافر آمده ك28ايمان آوردند و در آيه ي 

 تحريم آمده است كه همسر فرعون نيز ايمان آورده و 11و در آيه ي 
بنابر اين معجزه در قبول . همچنين بني اسرائيل نيز به موسي ايمان آوردند

پيامبران اثر داشته است و با اين بهانه نمي توان از مردم انتظار داشت كه 
چگونه مي توان مردم : ثانيا. ن پيامبر قبول كنندبدون معجزه، محمد را بعنوا

را به گناه مردم زمان موسي ) مردم زمان پيامبر( سال بعد از موسي 1600
آيا اين مردم نمي توانند در مقابل خدا حجت بياورند . ازمعجزه محروم كرد
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كه اگر براي ما معجزه آورده بودي ايمان مي آورديم؟ و اصال راهي به غير 
  . براي قبول پيامبر وجود ندارداز معجزه

    
 در مقابل در خواست معجزه توسط  انعام109همچنين در آيه 

  :مردم، جواب نامعقولي داده است
-  عِند اتا اآليا قُلْ إِنَّمؤْمِنُنَّ بِهةٌ لَّيآي ماءتْهلَئِن ج انِهِممأَي دهواْ بِاللّهِ جمأَقْسو

  ﴾109انعام ﴿كُم أَنَّها إِذَا جاءت الَ يؤْمِنُونَ اللّهِ وما يشْعِرُ
ترين سوگندهايشان به خدا سوگند خوردند كه اگر  و با سخت: ترجمه
 بگو معجزات تنها در ايمان مي آورنداى براى آنان بيايد حتما بدان  معجزه

بيايد باز ايمان ] معجزه هم[دانيد كه اگر   خداست و شما چه مىنزد
  ) 109(آورند  نمى

اوال با خود قرآن در تضاد است چون . اين آيه دو اشكال اساسي دارد 
همانطور كه در ذيل آيه ي قبل اشاره كرديم؛ قرآن تاثير معجزه در ايمان 

وقتي براي : ثانيا. ولي در اين آيه مي گويد تاثير ندارد.آوردن را قبول دارد
مردم قسم . انه استمردم معجزه آورده نشود مجازات آنان در قيامت ظالم
پاسخ منطقي در مقابل . مي خورند كه اگر معجزه بياوري ما ايمان مي آوريم

حال اگر ايمان نياورند دليلي براي . اين درخواست، ارائه ي معجزه است
بعالوه چنانچه قبال اشاره كرديم معجزه تنها . مجازات آنان بدست مي آيد

يامبري كند و معجزه نداشته باشد و اگر فردي ادعاي پ. راه اثبات نبوت است
اگر قرآن از خدا بود خدا اين . انسان عاقل نبايد پيامبري او را بپذيرد
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موضوع منطقي ساده را مي فهميد و اينقدر از آوردن معجزه طفره نمي 
بنابراين قرآن ساخته ي محمد است و هيچ انساني از جمله محمد . رفت

 طبيعي است كه در مقابل درخواست بنابراين. قادر به ايجاد معجزه نيست
  .رودبمعجزه ي مردم مرتبا طفره 

  :دقت كنيد. فاجعه بارتر از آيه ي فوق، آيه ي بعد از آنست  
- انِهِمفِي طُغْي مهنَذَررَّةٍ ولَ مؤْمِنُواْ بِهِ أَوي ا لَمكَم مهارصأَبو متَهأَفْئِد نُقَلِّبو 

  ﴾110انعام﴿يعمهونَ 
در نتيجه به آيات ما ايمان  [وارونه مي كنيمو دلها و ديدگانشان را : ترجمه
كنيم  چنانكه نخستين بار به آن ايمان نياوردند و آنان را رها مى] آورند نمى

  ) 110(تا در طغيانشان سرگردان بمانند 
مفهوم اين آيه اينست كه اگر هم معجزه بياوريم ما قدرت فهم و فكر را از 

قبل از ( مي گيريم تا نتوانند ايمان بياورند همانطور كه در اولين بار آنان
 ببين خدايي كه محمد ارائه كرده!! حيرت نمي كنيد. ايمان نياوردند) معجزه

معجزه كه الزمه ي نبوت است نمي . تا چه حد غير معقول و ظالم است
گر هم معجزه تازه مي گويد ا. آورد و از مردم عاقل انتظار ايمان آوردن دارد

بياورم نمي گذارم ايمان بياوريد و بعد هم در آتش سوزان جاودانه شما را 
   .راحت بگو اين خداي دروغين محمد، ساديسم آزار دارد. كباب مي كنم

همچنين در آيات زير در مقابل درخواست معجزه بهانه هاي واهي   
   :مي آورد

  نَ هذَا هو الْحقَّ مِنْ عِندِك فَأَمطِرْ علَينَا حِجارةً وإِذْ قَالُواْ اللَّهم إِن كَا :انفال-   
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 وما كَانَ اللّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما  ﴾32﴿منَ السماء أَوِ ائْتِنَا بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
عذِّبهم اللّه وهم يصدونَ وما لَهم أَالَّ ي ﴾33﴿كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستَغْفِرُونَ 

عنِ الْمسجِدِ الْحرَامِ وما كَانُواْ أَولِياءه إِنْ أَولِيĤؤُه إِالَّ الْمتَّقُونَ ولَكِنَّ أَكْثَرَهم الَ 
 ﴾34﴿يعلَمونَ 

همان حق از جانب ] كتاب[و هنگامى را كه گفتند خدايا اگر اين : ترجمه
از آسمان سنگهايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور توست پس بر ما 

و تا تو در ميان آنان هستى خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند و ) 32(
چرا ) 33(كننده ايشان نخواهد بود  كنند خدا عذاب تا آنان طلب آمرزش مى

 كه دارند در حالى خدا عذابشان نكند با اينكه آنان از مسجدالحرام باز مى
ايشان سرپرست آن نباشند چرا كه سرپرست آن جز پرهيزگاران نيستند ولى 

 ) 34(دانند  بيشترشان نمى

خوب .  نشانگر آنست كه طرف خطاب اين سه آيه كفار قريش اند34آيه ي 
دقت كنيد كفار مورد خطاب بقدري در مورد دروغ بودن ادعاي پيغمبري 

د اگر راست مي گوئي بر ما سنگ محمد اطمينان داشتند كه از او مي خواهن
اگر محمد يك مورد چنين مي كرد گردن همه ي كفار در . يا عذاب بباران

اول . اما در جواب دو بهانه ي بي ارزش مي آورد. مقابل او خاضع مي شد
مگر پيامبران ! در ميان آنان هستي عذاب نازل نمي شود) محمد(اينكه تا تو 

 كه معذب شدند ندشان نبود قومدر ميان) وطمثال قوم عاد و ثمود و ل(قبلي 
اينكه كاري ندارد اگر واقعا محمد پيامبر بود خدا مي توانست در هنگام 
عذاب كفار او را عذاب نكند، مثل عاد و ثمود، و يا او را از شهر خارج كند 
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اما بهانه ي دوم . بنابراين بهانه ي اول واقعا واهي است. مثل قوم لوط
ميان قوم كساني هستند كه استغفار مي كنند خدا آنان را اينست كه تا در 
اينهم بهانه ي نامعقولي است چون براي خدا كه كاري . عذاب نمي كند

ندارد كه آن افراد اهل استغفار را عذاب نكند يا آنانرا همراه با محمد از شهر 
    . خارج كند چنانچه در مورد قوم لوط و نوح چنين كرد

ديگر اينست كه تقاضاي نزول سنگ يا عذاب نكته ي قابل تامل   
توسط عده اي از بزرگان قريش مطرح شده و نه همگان و خدا مي توانست 
همان عده يا بعضي از آنان را عذاب كند تا ديگران و شكاكان به محمد 

  .ايمان بياورند
طفره رفتن محمد از آوردن معجزه دليل واضحي بر پيامبر نبودن   
دي كه نمي تواند معجزه كند اما تنها راه شناخت چون انسان عا. اوست

 به  هائي الزم به ذكر است كه در كتب سيره، معجزه. پيامبر معجزه است
محمد نسبت داده اند ولي تمام آنها مردود است چون با قرآن سازگاري 

اينها و بسياري امور ديگر توسط مومنان عاشق به محمد نسبت داده . ندارد
ان معجزه اي كه شيعيان به امامان نسبت مي دهند و شده است مثل هزار

. هزاران معجزه اي كه مسيحيان به عيسي و مريم و قديسين نسبت مي دهند
قرآن هيچ معجزه اي بجز قرآن را به محمد نسبت نداده است و همانطور كه 
در آيات باال ديديد هرگاه از محمد معجزه خواسته مي شد او طفره مي 

جزه داشت آنرا ارائه مي كرد و پاسخ دندان شكني به اگر محمد مع.رفت
  اما اينكه با دالئل ضعيف سعي كرده كه معجزه . كفار طالب معجزه مي داد
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 .نياوردنش را توجيه كند نشانگر ناتواني محمد از آوردن معجزه است

  شق القمر
 است كه  در مكهمعجزه ي محمديك ادعا شده است كه شق القمر   

  :ستدر قرآن آمده ا
وإِن يرَوا آيةً يعرِضُوا ويقُولُوا سِحرٌ  ﴾1قمر﴿ اقْتَرَبتِ الساعةُ وانشَقَّ الْقَمرُ -

 ﴾2قمر﴿مستَمِرٌّ 

اى ببينند روى  و هر گاه نشانه) 1(شكافت ماه نزديك شد قيامت و : ترجمه
  ) 2(بگردانند و گويند سحرى دايم است 

  : شده است از جملهرواياتي هم در تأييد آن وارد
عن عبد اهللا بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول اهللا  فلقتين فستر  -

 يحصح(الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول اهللا  اللهم أشهد 
  )4مسلم ج 
  به دو نيمه نقل شده كه ماه در زمان رسول اهللا بن مسعوداز عبداهللا: ترجمه

خدايا شاهد   گفتو رسول اهللارا كوه پوشاند نيمي از آنپس شكافته شد 
  .باش

  :اما بدالئل متعددي اين ادعا درست نيست
است و مفهوم آيه اينست كه ) الساعه(اقتربت الساعه در مورد قيامت : اول

بسيار غيرمعقول است . در هنگام نزديك شدن قيامت ماه شكافته مي شود
  مه ي بعدي در مورد چيز كه دو كلمه ي اين آيه در مورد قيامت و دو كل
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  .ديگري باشد
انشق القمر بطور واضح بر معجزه داللت ندارد برعكس معجزه هائي : دوم

ن به موسي و عيسي نسبت داده شده است كامال صريحند ولي آكه در قر
اگر حديث مذكور نبود اولين معني كه از اين آيه به ذهن مي آيد قيامت 

  .است
باشد در تناقض صريح با بقيه ي آيات زيادي اگر انشق القمر معجزه : سوم

است كه بعضي را مطرح كرديم و همگي نافي معجزه براي محمد بودند، 
  :مخصوصا آيه ي

 )59اسراء  ( وما منَعنَا أَن نُّرْسِلَ بِاآلياتِ إِالَّ أَن كَذَّب بِها األَولُونَ -

ت جز اينكه پيشينيان ما را از فرستادن معجزات باز نداش] چيزى[و : ترجمه
 ) 59(آنها را به دروغ گرفتند 

اين آيه تصريح دارد كه خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است 
بنابراين با قبول شق القمر بعنوان معجزه در حقيقت مجبور به قبول تناقض 

  .ن مي شويمآدر قر
د در اگر محمد شق القمر كرده بود در زمانهاي بعدي مجبور نبو: چهارم

جواب معجزه خواستن مردم طفره برود بلكه با صراحت و افتخار مي گفت 
اما . كه من شق القمر كردم و اين تعداد افراد هم به آن شهادتت مي دهند

به ان اشاره نكرده ) از خودش(محمد در هيچ جاي قرآن و در هيچ حديثي 
  .است
  ويان ديگر يعني رامنشأ روايات شق القمر عبداهللا بن مسعود است و: پنجم
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 يا كودك بوده  متولد نشده بودندزمان يا ابن عباس و انس بن مالك در آن 
به تعبير ديگر اگر چنين معجزه اي به اين بزرگي اتفاق افتاده بود بايد . اند

ن آحداقل اهالي مكه آنرا ببينند و همه بر آن شهادت دهند نه اينكه منشأ 
  .يك نفر باشد

ان تاي رخ داده بود بايد مردم شهرهاي ديگر عربساگر چنين معجزه : ششم
و كشورهاي مجاور مثل ايران و روم هم ديده باشند ولي هيچ گزارش 
تاريخي در هيچ كجاي ديگر جهان و حتي از شهرهاي مجاور مثل مدينه هم 

  . ييد شق القمر وجود نداردأدر ت
 نقل دو چنروايت فوق در  ؛بفرض كه چنين چيزي اتفاق افتاده باشد: هفتم

 كه نيمي از ماه در پشت كوه پنهان شده است مطرح ،ديگر در كتب تفسير
كه نشان مي دهد كه افرادي كه شاهد صحنه بوده اند در موقعيتي . شده بود

قرار گرفته بودند كه نيمي از ماه پيدا و نيمي از ماه در پشت كوه پنهان شده 
و محمد هم از . ده استبوده است و گمان كرده بودند كه ماه دو نيمه ش

 هم صحابه .موقعيت استفاده كرده است و آنرا بعنوان معجزه قبوالنده است
اشتياق قبول داشته اند و هم محمد انگيزه ي قبوالندن داشته است، در نتيجه 

اطرافيان  .پنهان شدن بخشي از ماه را بعنوان شق القمر قلمداد كرده اند
رش معجزه داشته اند و براحتي با يك محمد آمادگي شديد رواني براي پذي

 چنانچه اينگونه اتفاقات ؛اشتباه بصري مي توان اين باور را به آنان قبوالند
 با كمترين ،مكررا در تاريخ اتفاق افتاده و مردم به قديسين و روحانيون

براي مثال ايرانيان مي دانند كه در .  معجزه و كرامت نسبت مي دهند،دليلي
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 ايران از اين ترفند براي كشيدن مردم حاكماق، روحانيون جنگ ايران و عر
و در جبهه ها هم مرتبا ادعاي معجزه از . به جنگ سوء استفاده مي كردند

جمله ديدن امام زمان مطرح بود ولي حتي يك مورد در مقابل دقت و 
 ،افراد شبي يكي از يكي از رزمندگان نقل كرده بود كه. تحقيق دوام نياورد

هائي را در اطراف سنگرها مشاهده كرد و فرياد برآورده كه نور حركت نور
. بودامام زمان است و ولوله و معركه اي از فرياد و گريه و دعا بر انگيخته 

سمان نگاه كرده آيكي از افراد كه از هوش و دقت بيشتري برخوردار بود به 
 مي بود و ديده بود كه ابرها در آسمان بسرعت حركت و جمع و پراكنده

شوند و نور ماه از بين اين ابرها روي زمين جابجا مي شود و بسيجيان 
  . بيچاره گمان مي كردند كه امام زمان است

در طول تاريخ از طرف روحانيون هم سعي براي قبوالندن معجزه   
وجود داشته و خواهد داشت و مواردي از محمد هم نقل شده است مثال در 

 آمده است كه شبي محمد با بعضي صحابه و منابع ديگر) 1ج(مسلم صحيح 
. بعدا كه محمد را يافتند. را در تاريكي گم كردنددر بيابان بود محمد 

 و .صحابه از او پرسيدند كجا بودي گفت با عده از جنها قرار مالقات داشتم
 اگر واقعا . آثار آنها و باقيمانده ي آتش جنها را نشان داد صحابهسپس به

را محمد در حضور صحابه با آنها مذاكره نكرد تا آنان جني در كار بود چ
 از جانب محمد روشيبراي همگان شهادت دهند؟ بنظر مي رسد اينكار 

بوده است تا به صحابه بقبوالند كه او با جنيان در ارتباط است چنانچه 
  . رماالن و كاهنان و روحانيون هم از اين شيوه ها استفاده مي كنند
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كه آيه ي شق القمر در شعر عاشقانه ي جالب است بدانيد   
امرؤالقيس از شعراي دوره ي جاهلي آمده است و به احتمال قوي محمد 

  :١آنرا از وي قرض گرفته است
  )زمان نزديك شد و ماه شكافته شد( اقتربت الساعة وانشق القمر

  )از غزالي كه قلبم را شكار كرد و روي بگردانيد(ن غزال صاد قلبي ونفر ع
  :نتهاي آن مي گويدو در ا

  )وقتي موي او رخسار او را شكافت، گفتم(قلت اذ شق العذار خده 
  )زمان نزديك شد و ماه شكافت(دنت الساعه و انشق القمر 

 همانگونه كه آيات بسياري از قرآن از نبود معجزه براي درمجموع  
محمد حكايت مي كنند محمد معجزه اي نداشته است تا با آن پيغمبر بودن 

 است كه قرآن معجزه شده بطور ضمني ادعا در قرآناما . د را ثابت كندخو
  :مثل. است

 وإِن كُنتُم فِي ريبٍ مما نَزَّلْنَا علَى عبدِنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ وادعواْ :بقره-
م تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ فَإِن لَّ) 23(شُهداءكُم من دونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُم صادِقِينَ 

  )24(فَاتَّقُواْ النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس والْحِجارةُ أُعِدت لِلْكَافِرِينَ 
ايم شك داريد پس اگر راست  و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده: ترجمه

 خوانيد اى مانند آن بياوريد و گواهان خود را غير خدا فرا گوييد سوره مى
   مردمان هيزمشتوانيد كرد از آن آتشى كه  پس اگر نكرديد و هرگز نمى)23(

                                                 
 2/187فيض الغدير  -  1
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  ) 24(و سنگها هستند و براى كافران آماده شده بپرهيزيد 
در حقيقت . اين مورد در فصل نتيجه گيري نهائي كتاب بحث شده است

 نيست بلكه ضد معجزه  معجزه مي كند كه نه تنها قرآناين كتاب اثبات
 با نشان دادن خطاهاي فراوان، تناقضات فراوان و حتي خطاهاي .است

كالمي قرآن متوجه مي شويد كه اين قرآن نمي تواند كار خداي عالم و 
  . عاقل و عادل باشد و يك كتاب بشري است

  پيش بيني هائي كه تحقق نيافت
  پيش بيني اينكه اكثر اعراب ايمان نمي آورند

  : استدر سوره ي يس كه مكي است آمده
لَقَد حقَّ الْقَولُ علَى أَكْثَرِهِم  )6يس(لِتُنذِر قَوما ما أُنذِر آباؤُهم فَهم غَافِلُونَ  -

 ) 7يس(فَهم لَا يؤْمِنُونَ 

را كه پدرانشان بيم داده نشدند و )  اعراب(تا قومى)قرآن نازل شده: (ترجمه
 در باره بيشترشان محقق ]خدا[آرى گفته )6(در غفلت ماندند بيم دهى 

  )7(گرديده است در نتيجه آنها ايمان نخواهند آورد
اين آيات در مكه نازل شده و محمد مي ديد كه اكثر اعراب مكه و 
اطراف مكه ايمان نياوردند و بهمين دليل از ايمان آوردن آنان نا اميد شده 

 شبه جزيره در حاليكه در آخر عمر محمد اكثر اعراب. اين آيه را نازل كرد
ي عربستان از جمله مكه ايمان آورده بودند و هنوز هم مسلمانند پس پيش 
بيني محمد در اين مورد غلط از آب در آمد و اين نيست مگر اينكه اين 
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محمد به تناسب آگاهي زمان . است نه خدا) محمد(پيش بيني يك انسان 
 آينده را حضورش در مكه اين پيش بيني را كرد اگر خدا بود كه وضعيت

  .مي دانست
تا قومى را كه پدرانشان « اشكال مهم ديگر اين آيه اينست كه گفته   

يعني قبل از محمد براي اعراب » بيم داده نشدند و در غفلت ماندند بيم دهى
در صورتيكه اين جمله با خود قرآن در تناقض است . پيامبري نيامده است

يب و اسماعيل پيامبراني چون در قرآن آمده است كه هود و صالح و شع
و در قرآن آمده است كه ) 12الميزان ج(بوده اند كه براي اعراب آمده اند 

براي گريز از اين . اسماعيل همراه پدرش ابراهيم خانه ي كعبه را ساخت
 همه جهانيان 6بعضي مفسرين گفته اند كه منظور از قوم در آيه ي  اشكال،

غلط است .  برطرف نمي كندا راست اما اين هم غلط است و هم اشكال
قطعا اگر منظور همه ي اقوام ). جمع(نه اقوامي ) مفرد(چون آيه گفته قومي 

اشكال را  بعالوه . زمين بود بايد بصورت جمع آورده مي شد يعني اقوام
برطرف نمي كند چون براي ديگر اقوام كره ي زمين نيز پيامبراني قبال آمده 

اين .  زرتشت و پيامبران هندو و غيرهبوده است مثل موسي و عيسي و
محمد . اشكال دوم هم مؤيد اينست كه اين آيات از محمد است نه از خدا

در زمان گفتن اين آيات به پيامبران قبلي اعراب، كه خودش بعدا در قرآن 
  .آورده است، توجه نداشته است و اگر خدا بود توجه داشت

  :داشكال مذكور در آيه ي زير نيز وجود دار  
-  لِكن قَبن نَّذِيرٍ مم ما أَتَاهماً مقَو لِتُنذِر كبقُّ مِن رالْح و32سجده (ه(  
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بيم (اين قرآن حق است از جانب خدايت تا قومي را كه نذيري : ترجمه
 .قبل از تو براي آنان نيامده است انذار كني) پيامبر: دهنده

  
  ق نيافتپيش بيني ايمان آوردن اهل كتاب، كه تحق

وإِذَا ) 52(الَّذِينَ آتَينَاهم الْكِتَاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤْمِنُونَ : 53-52 قصص -
  )53(يتْلَى علَيهِم قَالُوا آمنَّا بِهِ إِنَّه الْحقُّ مِن ربنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبلِهِ مسلِمِينَ 

] قرآن[ايم آنان به   به ايشان داده]آسمانى[كسانى كه قبل از آن كتاب : ترجمه
گويند بدان  شود مى بر ايشان خوانده مى) قرآن(و چون ) 52(گروند  مى

از طرف پروردگار ماست ما پيش از ] و[ايمان آورديم كه آن درست است 
  ).53(شوندگان بوديم  از تسليم] هم[آن 

ينَاهم الْكِتَاب يؤْمِنُونَ بِهِ ومِنْ هؤُلَاء  وكَذَلِك أَنزَلْنَا إِلَيك الْكِتَاب فَالَّذِينَ آتَ-
  .)47عنكبوت  (من يؤْمِنُ بِهِ وما يجحد بĤِياتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ

و همچنين ما قرآن را بر تو نازل كرديم پس آنان كه بديشان كتاب : ترجمه
اند كه به آن  سانىك) مشركان(آورند و از ميان اينان  ايم بدان ايمان مى داده
  ) 47(كند آيات ما را انكار نمى] كسى[گروند و جز كافران  مى

اين سوره ها مكي اند و محمد در مكه اميدوار بود كه با توجه به 
اما . ورندبياتشابهات فراوان بين تورات و قرآن، اهل كتاب به قرآن ايمان 

از اهل كتاب اين پيش بيني وي تحقق نيافت و تنها افراد انگشت شماري 
مسلمان شدند و اين امر خشم محمد را بر عليه آنان برانگيخت تا در مدينه 

  .كمر به نابودي يهود بست
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ايمان نياوردن اهل كتاب به محمد، كاري معقول بود چون تشابه   
بين قرآن و تورات بسيار زياد است و قرآن برتري خاصي به تورات ندارد و 

دار است و طبيعي بود كه يهوديان گمان تورات از نظم بهتري هم برخور
كنند كه محمد مطالب قرآن را از تورات گرفته باشد كه در آيات متعدد 

  . قرآن به اين نظر آنان اشاره شده است
وجود دارد اين ) فوق( عنكبوت 47اشكال ديگري كه در آيه ي   

ايمان مي آورند كه اين ) هوالء(است كه مي گويد بعضي از مشركان مكه 
پيشگوئي هم خالف از آب در آمد و در زمان خود محمد همه ي مشركان 

    . ايمان آوردند چه رسد در زمان عمر
اين پيش بيني هاي خالف واقع نشان مي دهد كه آيات مزبور   

سخن خدا نيست بلكه سخن محمد است كه از آينده اطالع نداشته و بر 
در مكه مشركان . اساس اطالعات موجود در مكه پيش بيني كرده است

بشدت با محمد مخالفت مي كردند، طبعا محمد پيش بيني مي كرد كه 
بعضي از مشركان ايمان مي آورند و از طرف ديگر بسياري عقائد اهل كتاب 
. شبيه قرآن بود و محمد پيش بيني مي كرد كه اهل كتاب ايمان مي آورند

ا پيش بيني كرده اينها اطالعاتي بود كه محمد در مكه داشت و بر اساس آنه
ولي چون محمد از آينده اطالع نداشت پيش بيني هايش غلط از آب در 

  . آمد
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پيش بيني قرآن در رانده نشدن مسلمانان از مكه، كه برخالف آن تحقق 
  . يافت

 آمِنًا  وقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّف مِنْ أَرضِنَا أَولَم نُمكِّن لَّهم حرَما-
قصص (يجبى إِلَيهِ ثَمرَات كُلِّ شَيءٍ رِزقًا مِن لَّدنَّا ولَكِنَّ أَكْثَرَهم لَا يعلَمونَ 

57(  
گفتند اگر با تو از هدايت پيروى كنيم از سرزمين خود ) كفار( و: ترجمه
خواهيم شد آيا آنان را در حرمى امن جاى نداديم كه ) بركنده، جدا(ربوده 
شود  الت هر چيزى كه رزقى از جانب ماست به سوى آن سرازير مىمحصو

  )57(دانند  ولى بيشترشان نمى
اخراج ) مكه( مي گفتند كه اگر ما ايمان بياوريم از سرزمينمان مردم

مي شويم ولي اين آيه نظر آنان را رد مي كند كه مكه حرم امن است و طبعا 
 اين آيه در آمد و مسلمانان از آن اخراج نمي شوند؛ ولي واقعيت بر خالف

  .مجبور به مهاجرت از مكه شدند

   عدم ارائه ي دالئل معتبر- 2
اگر قرآن كتاب خدا باشد انتظار مي رود كه مطالبش را با دالئل   

 و حداقل مباني اسالم مثل توحيد و نبوت و معاد را با دالئل ،معتبر ارائه كند
رآن حتي يك دليل معتبر نيز اما حيرت انگيز است كه ق. متقن اثبات كند

براي اثبات مباني اسالم نياورده است و دالئلي كه مطرح كرده است همه 
  .در اين قسمت اين دالئل را مورد ارزيابي قرار مي دهيم. سطحي و غلطند
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  در مورد خدا شكي نيست
  -دضِ ياألَراتِ واومفَاطِرِ الس أَفِي اللّهِ شَك ملُهسر غْفِرَ لَكُم  قَالَتلِي وكُمع

   )10ابراهيم (من ذُنُوبِكُم ويؤَخِّرَكُم إِلَى أَجلٍ مسمى
پيامبرانشان گفتند مگر در باره خدا پديد آورنده آسمانها و زمين : ترجمه

اى از گناهانتان را بر شما  كند تا پاره ترديدى هست او شما را دعوت مى
  ) 10( را مهلت دهد ببخشايد و تا زمان معينى شما

در اين آيه ادعا شده كه اثبات خدا نيازي به دليل ندارد و در وجود خدا 
اين ادعا غلط است وجود خدا هم مشكوك است و هم دليل . نيستشكي 

ميلياردها انساني كه در طول تاريخ يا كافر بوده اند و يا بت . مي خواهد
دند نشان روشني است بر پرست بوده اند و يا به خدايان متعدد معتقد بو

 بفرض اگر وجود خدا ،بعالوه. اينكه اعتقاد به خداي واحد بديهي نيست
چون امروزه اثبات شده شت بديهي هم بود بازهم نياز به استدالل متقن دا

مثال . كه بسياري چيزهائي را كه ذهن انسان در مورد آنان شك ندارد، غلطند
علم ثابت كرده كه رنگ ساخته ي شما در رنگ اشياء ترديدي نداريد اما 

 بنابراين هم وجود خدا و هم .ذهن است و رنگي در خارج وجود ندارد
   .يكي بودن خدا نياز به استدالل دارد

  اثبات كننده ي وجود خداپديده هاي طبيعي بعنوان 
  در قرآن به پديده هاي طبيعي بعنوان آيات الهي اشاره كرده و انتظار 
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در سوره ي  :مثال.  پديده ها به خداي واحد پي ببرنددارد كه مردم از اين
  :يس آمده است

و زمين مرده آيه اي است براى ايشان كه آن را زنده گردانيديم و :  يس-
باغهايى از ] زمين[و در آن ) 33(خورند  دانه از آن برآورديم كه از آن مى

تا از ) 34(ها در آن روان كرديم   قرار داديم و چشمهانگوردرختان خرما و 
سپاس ] هم[كاركرد دستهاى خودشان بخورند آيا باز ] از[ميوه آن و 

از ] نيز[روياند و  كه از آنچه زمين مى] خدايى[پاك ) 35(گزارند  نمى
و ) 36(دانند همه را نر و ماده گردانيده است  خودشان و از آنچه نمى

يم و بناگاه آنان كن براى آنها شب است كه روز را از آن برمى] ديگر[اى  نشانه
و خورشيد به قرارگاه ويژه خود روان است  ) 37(روند  در تاريكى فرو مى

ايم تا  و براى ماه منزلهايى معين كرده) 38(تقدير آن عزيز دانا اين است 
نه خورشيد را سزد كه به ) 39(چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد 

فلكي حركت مي كنند ماه رسد و نه شب بر روز پيشى جويد و هر كدام در 
)40 (  

ه آيات در قرآن بسيار زياد است مخصوصا در سوره هاي ناز اينگو
به اين استدالل در فرم فلسفي اش، برهان نظم مي . مكي مثل جزو سي ام

گويند و در ظاهر قانع كننده ترين دليل براي اثيات خدا براي افراد ساده 
  . لوح است

 ي كه چگونه اين پديده ها هيچ استداللي مبني بر ايندر قرآن
در حاليكه طبيعت مي تواند . وجود ندارد نشانگر وجود خدا هستند طبيعي
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قرآن . مخلوق خدا نباشد، مي تواند مخلوق يك خدا يا چند خدا باشد
د؟ نچگونه انتظار دارد كه مردم از پديده هاي طبيعي  به خداي واحد پي ببر

زي است كه انتساب آن به طبيعت پديده هاي طبيعي آيه نيستند چون آيه چي
بتنهائي امكان پذير نباشد مثل معجزات كه از فرد مدعي پيامبري انتظار مي 

 اين ايراد خواهند گفت كه خدا علت اولي است و در طول هدر پاسخ ب .رود
اما اين سخن . علل است بنابراين همه چيز را به خدا مي توان منتسب كرد

براي اينكه بتوان ! دقت كنيد. ست نه قبل از آنپس از اعتقاد به خدا درست ا
از يك پديده به خدا رهنمون شد بايد انتساب آن پديده به عوامل طبيعي 

ولي اگر وجود يك ). اگر بوده باشد(بتنهائي، غير ممكن باشد مثل معجزه 
.  بتوان توجيه كرد هيچ سودي در اثبات خدا نداردماديپديده را با علل 
شته گمان مي كردند كه انتساب نظم موجودات زنده به براي مثال در گذ

. طبيعت به تنهائي امكانپذير نيست و از حيات به خدا استدالل مي كردند
اين استدالل تا قبل از پيدايش تئوري تكامل معقول بنظر مي رسيد ولي 
تئوري تكامل نشان داد كه نظم حيرت انگيز در حيات نيز، قابل انتسا ب به 

 بنابراين استدالل نظم نيز ديگر نمي تواند براي اثبات خدا .طبيعت است
حتي اگر قبول كنيم كه استدالل از پديده هاي طبيعي درست . بكار آيد

باشد، نميتواند وجود يك خدا را اثبات كند چه عيبي دارد كه چند خدا با 
  !م چيزي را بسازند؟ هكمك
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  باد و كشتي آيه هاي خدا هستند
إِن يشَأْ يسكِنِ الرِّيح ) 32شوري ( الْجوارِ فِي الْبحرِ كَالْأَعلَامِ  ومِنْ آياتِهِ-

  )33شوري (فَيظْلَلْنَ رواكِد علَى ظَهرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لĤَياتٍ لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ
اگر بخواهد ) 32(آسا در درياست  هاى كوه كشتيهاى او  و از نشانه: ترجمه

مانند قطعا در  متوقف مى] آب[بر پشت ] ها كشتي[گرداند و  كن مىباد را سا
   )33(هاست  براى هر شكيباى شكرگزارى نشانه] امر[اين 

محمد در اين آيات، كشتي و باد را از آيات الهي دانسته كه مردم 
. اوال آيه بودن اينان بي معني است. مي توانند از طريق آنان به خدا پي ببرند

اشاره شد، آيه چيزي است كه انتساب آن به طبيعت بتنهائي چنانچه قبال 
اما كشتي كه ساخته ي بشر است و باد كه محصول . امكان پذير نباشد

تغييرات دماست چگونه مي توانند ما را به خدا راهنمائي كنند؟ در اينجا 
برهان نظم هم بكار نمي آيد چون نظم خاصي در باد نيست كه نياز به طراح 

  . و همه ي بادها را مي توان بر اساس قوانين طبيعت توجيه كرد. شدداشته با
نكته دوم اينكه محمد به باد كه كشتي را مي راند براي هميشه 

در . استدالل كرده است چون ادعا اينست كه قرآن براي بشر تا قيامت است
اين دليل . حاليكه مدتهاست نياز به باد براي راندن كشتي تمام شده است

 است كه گوينده ي اين آيه نمي دانسته كه نياز به باد موقتي است، واضحي
يعني گوينده خدا نبوده است وگرنه اينرا مي دانست و به چيزي استدالل 

  .مي كرد كه هميشگي باشد
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  دليل نارسا بر وحدانيت خدا 
 يك استدالل بر وحدانيت خدا آورده شده است كه در دو آيه ، فقطدر قرآن

  :آمده است
 ما اتَّخَذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما خَلَقَ ولَعلَا  -

  )91مؤمنون (بعضُهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ 
نيست و اگر جز ] ديگر[خدا فرزندى اختيار نكرده و با او معبودى : ترجمه

برد و حتما بعضى از آنان  ن بودقطعا هر خدايى آنچه را آفريده باخود مىاي
كنند  خدا از آنچه وصف مى جستند منزه است  مىبرتريبر بعضى ديگر 

)91 (  
 لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرْشِ عما يصِفُونَ -
  ) 22انبياء(

وجود ] ديگر[جز خدا خدايانى ] زمين و آسمان[=اگر در آنها :  ترجمه
خدا پروردگار عرش از آنچه   شدند پس منزه است داشت قطعا فاسد مى

  )    22(كنند  وصف مى
  :شكل اين استدالل اين است

اگر در جهان بيش از يك خدا وجود داشت جهان فاسد مي : كبري
  .شد

  .نيستد ساجهان ف: صغري  
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  .پس جهان بيش از يك خدا ندارد: جهنتي  
استدالل غلطند و طبعا وحدانيت خدا ) صغري و كبري(اما هر دو مقدمه ي 
: توضيح اينكه كبراي استدالل بر چند فرض استوار است. را اثبات نمي كنند

كه اگر چند خدا در جهان وجود داشته باشند، هر خدائي امالك : فرض اول
مانع استفاده از آنها در جهان هستي مي شود خود را بسوي خود مي كشد و 

بفرض كه چنين باشد چه فسادي .  مؤمنون آمده است91چنانچه در آيه ي 
حاصل مي شود؟ اگر هر خدائي كهكشاني براي خود داشته باشد يا جهاني 
. مخصوص خود داشته باشد چه مي شود؟ هيچ مشكلي پيش نمي آيد

د بر يكديگر غلبه پيدا كنند و اين فرض دوم اينست كه خدايان سعي مي كنن
. اين فرض نيز به چند دليل غلط است. امر موجب فساد در جهان مي شود

و طبعا . اوال  به بيان فلسفي هر علتي مالك حقيقي معلولهاي خودش است
هيچ خدائي نمي تواند مالك مخلوقات خداي ديگر شود كه براي آن دعوا 

الزمه ي پيدايش : ثانيا. ري اصال محال استراه بيندازد، بنابر اين چنين درگي
 وجود تمايالت پست در خدايان است، مثل ،برتري طلبي و در گيري

چنانچه در كتب فلسفي و . حسادت، برتري طلبي، غرور، جاه طلبي و غيره
كالمي اسالمي و اديان ديگر آمده، و عقل نيز آنرتاييد مي كند، خدا فاقد اين 

خدا . ي كامل، بي نياز، جاودانه و كامل داردخدا وجود. صفات پست است
به . نقصي ندارد كه بخواهد با زور و درگيري، آن نقص را تكميل كند

عبارت ديگر دليل عمده ي صفات فوق در انسانها و حيوانات نقص آنان 
و چون خدا نقص و نيازي ندارد پس سعي در غلبه بر ديگر خدايان . است
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اگر خدا خالق . ا عاقل تر از ما انسانهاستبالشك خد: ثالثا. نخواهد كرد
وقتي بشر با . عقل بشر است پس خودش بايد عاقلتر و داناتر از بشر باشد

عقل كمترش، با همكاري با يكديگر تمدنهاي عظيم و درياي دانش و 
تكنولوژي امروز را بوجود آورده است، بنحو اولي خدايان بهتر مي توانند و 

اين . ي كنند و جهاني بهتر و عاليتر بسازندمي فهمند كه باهم همكار
تصورات در مورد خدايان مربوط به دوران اوليه ي بشر و انسانهاي عقب 
افتاده است كه خدا را بصورت انسان فرض مي كردند و تمام صفات حقير 
انسان را نيز به او نسبت مي دادند و محمد هم بر همين اساس غلط، 

  .ه دالئل فوق كبراي استدالل محمد غلط استبا توجه ب. استدالل كرده است
ادعا اينست كه در جهان فساد و . اما صغراي استدالل نيز غلط است  

 كه اين فهمداين ادعائي بديهي البطالن است و هركس مي . تباهي نيست
بيماري، مرگ، زلزله، سيل، جنگ، قحطي، آيا در جهان . ادعا غلط است

 آيا ستارگان و .وجود ندارندد و امثالهم خشكسالي، سرماي زياد، گرماي زيا
سيارات بهم برخورد نمي كنند آيا ستارگان منفجر نمي شوند و فضا را پر از 

 همه ي اين فسادها در جهان بوده و هستند و اجرام سرگردان نمي كنند؟
بنابراين ادعاي دوم يعني عدم . جهان پر از زيبائي و زشتي است. خواهد بود

  .ز ادعائي باطل استفساد در جهان ني
با توجه به آنچه گفته شد اين تنها استدالل محمد بر وحدانيت   

بهمين دليل فالسفه ي اسالمي هم چندان بهائي بدان نداده . خدا، باطل است
البته چون مؤمن به اسالم بوده اند گهگاهي در كتبشان با احتياط مطرح . اند
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البته هيچگاه جرئت نقد آنرا كرده اند و به آرامي از كنارش گذشته اند و 
  .نداشته اند

   سايه استيخورشيد راهنما
أَلَم تَرَ إِلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه ساكِنًا ثُم جعلْنَا الشَّمس : فرقان

  .)46( ثُم قَبضْنَاه إِلَينَا قَبضًا يسِيرًا )45(علَيهِ دلِيلًا 
اى كه پروردگارت چگونه سايه را گسترده است و اگر  آيا نديده :ترجمه

داد آنگاه خورشيد را بر آن دليل گردانيديم  خواست آن را ساكن قرار مى مى
  )46(گيريم  را اندك اندك به سوى خود بازمى] سايه[سپس آن  )45(

در اين آيه از مردم خواسته شده كه از اينكه با جابجا شدن 
جابجائي سايه نه : اوال. م جابجا مي شود به خدا پي ببرندخورشيد، سايه ه

بدليل جابجائي خورشيد بلكه بدليل حركت زمين است بنابراين گفته ي 
 كه چي؟ ،بفرض كه خورشيد سايه را جابجا كند: ثانيا. قرآن غلط است

سايه امر عدمي است و نه مخلوق است : چطور خدا را اثبات مي كند؟ ثالثا
در آيه ي بعد كه گفته شده سايه بسوي خدا فراخوانده مي : ابعار. و نه خالق

شود نيز غلط است چون سايه عدمي است و معنا ندارد كه بسوي خدا 
  .برگردد

بدين نحو كه ما . از امثال اين آيه برداشتهاي عرفاني نيز مي شود  
اين نحوه برداشت يك تمثيل . موجودات چون سايه هاي هستي خدا هستيم

   .ليلي بر اثبات خدا نيستاست و د
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   بي سوادي محمد دليل بر پيغمبر بودن او
-  تَابإِذًا لَّار مِينِكبِي لَا تَخُطُّهلِهِ مِن كِتَابٍ وتَتْلُو مِن قَب ا كُنتمو

  ).48عنكبوت (الْمبطِلُونَ
خواندى و با دست خود  و تو هيچ كتابى را پيش از اين نمى: ترجمه
  ) 48(افتادند  كنندگان قطعا به شك مى گر نه باطلنوشتى و  نمى

در قرآن از جمله در آيه ي فوق، بر بي سواد بودن محمد تاكيد 
بدين بيان كه فرد بيسواد نمي . مبري وي استدالل شدهاشده و از آن بر پي

تواند اين كتاب بزرگ را از پيش خود ايجاد كند در حاليكه سواد نداشته تا 
مله تورات و انجيل را بخواند و مطالب آنانرا به عنوان كتب گذشتگان از ج

  .قرآن ارائه كند
قرآن حاوي مطالب ساده : اما اين استدالل بي ارزش است زيرا اوال

اي در مورد خدا و قرآن و معاد و داستانهاي متعددي مشابه تورات است كه 
 و تقريبا همه ي مطالب آن در فرهنگ موجود آنزمان اعم از عرب و يهود

كه چنين نيست، (و بر فرض صحت آنان . مسيحيت وجود داشته است
يادگيري اين مطالب توسط يك فرد ) چنانچه در اين كتاب متوجه مي شويد

بي سواد از زبان ديگران، كامال طبيعي و آسان است و نيازي به سواد ندارد، 
 سال رئيس 15محمد : ثانيا. مخصوصا اگر فردي به با هوشي محمد باشد

به بين المللي اروان و دستگاه تجاري خديجه بوده و در سفرهاي متعدد ك
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نقاط مختلف، از جمله نقاط مسيحي و يهودي نشين شركت داشته و 
و . مدتهاي زيادي در سفرهاي طوالني هم صحبت اقوام ديگر بوده است

: ثالثا.  كامال عادي و طبيعي استاقوام ديگرشنيدن اين داستانها و مطالب از 
مثل نصاراي (و مسيحي ) از جمله در مدينه( زمان محمد، اقوام يهودي در

در جزيره العرب و در نزديكي محمد زندگي مي كرده اند و سخنان ) نجران
و داستانها و عقائد آنان در بين مردم مشهور بوده است و شنيدن آنان نيازي 

اصلي مكه هم مسير تجاري بوده و كار : رابعا. به سفر هم نداشته است
 مكه مركز حج بوده كه اقوام مختلف را چنينبزرگان مكه تجارت بوده و هم

در موسم حج به خود جلب مي كرده است و طبعا موجب آشنائي مردم با 
بنابر اين محمد كاري جز شنيدن آن داستانها . عقائد همديگر مي شده است

 نيازي به و عقائد و بازسازي آنها در قالب جديدي بنام قرآن نكرده است و
  . خواندن نداشته است

. نكته ي ديگر اينكه بسيار بعيد است كه محمد بيسواد بوده باشد  
 15زيرا سرپرستي كاروان تجاري و خريد و فروشهاي فراوان در مدت 

تهيه ي ليست . سال، بعيد است كه توسط فرد بيسواد انجام گرفته باشد
 حسابرسي آنان همگي كاالها و قيمتهاي آنان و خريد يا فروش آنان و

  .داللت بر با سوادي محمد دارند

  استدالل از نبوت موسي به نبوت محمد
   وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُواْ ما أَنزَلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ قُلْ منْ-
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اسِ تَجعلُونَه قَرَاطِيس  أَنزَلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى لِّلنَّ
 مهذَر ثُم قُلِ اللّه اؤُكُمالَ آبو واْ أَنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعتُخْفُونَ كَثِيرًا وا وونَهدتُب

  ﴾91انعام ﴿فِي خَوضِهِم يلْعبونَ 
و آنگاه كه گفتند خدا چيزى بر بشرى نازل نكرده بزرگى خدا را : ترجمه

نانكه بايد نشناختند بگو چه كسى آن كتابى را كه موسى آورده است نازل چ
آن را به صورت طومارها ] و[براى مردم روشنايى و رهنمود است كه كرده 
كنيد  آشكار و بسيارى را پنهان مى] خواهيد مى[از آن ] آنچه را[آوريد  درمى

به ] ه وسيله آنب[دانستيد و نه پدرانتان  در صورتى كه چيزى كه نه شما مى
] باطل[آنگاه بگذار تا در ژرفاى ] همه را فرستاده[شما آموخته شد بگو خدا 

  ) 91(شوند ] سرگرم[خود به بازى 
يه اينست كه خدا بر موسي كتاب نازل كرده و همان آاستدالل اين 

اين دليلي . خدا بر محمد هم كتاب نازل كرده پس محمد پيامبر است
براي اهل كتاب . ل كتاب مفيد است نه براي ديگراننارساست كه نه براي اه

مفيد نيست چون اعتقاد به نبوت موسي موجب اثبات نبوت هيچكس 
و براي كفار نيز فائده ندارد چون آنان . ديگري از جمله محمد نمي شود

    .نبوت موسي را هم قبول ندارند كه بتوان بر اساس آن استدالل كرد

محمد قرآن را از غير عرب چون زبان قرآن عربي است پس 
  .نياموخته است

-  مِيجهِ أَعونَ إِلَيلْحِدانُ الَّذِي يشَرٌ لِّسب هلِّمعا يقُولُونَ إِنَّمي مأَنَّه لَمنَع لَقَدو  
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     ﴾103نحل ﴿وهذَا لِسانٌ عرَبِي مبِينٌ 
 كه بشرى به او گويند جز اين نيست دانيم كه آنان مى و نيك مى: ترجمه

دهند  نسبت را به او مى] اين[زبان كسى كه ] نه چنين نيست زيرا[آموزد  مى
  ) 103(به زبان عربى روشن است ] قرآن[غير عربى است و اين 

عده اي مي گفتند كه محمد مطالب قرآن را از ديگران از جمله از    
.  كندافراد غير عرب مثل سلمان آموخته است و به اسم قرآن مطرح مي

محمد در پاسخ آنان اين استدالل كودكانه را مطرح كرده است كه چون زبان 
افراد غير عرب، عربي نيست و زبان قرآن عربي است پس مطالب قرآن از 

يعني امكان ندارد فردي چيزي را از غير همزبان . غير عربها اخذ نشده است
گر نمي شود م. اين دليل براي كودكان هم بي معني است!! خود بياموزد

مطالب را از زباني به زبان ديگري برگرداند؟ و مگر محمد در دوران 
  تجارتش با غير عربها ارتباط نداشته است؟

  . است خلقت انسانازخلقت آسمان و زمين مهمتر 
-لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وضِ أَكْبالْأَراتِ واومونَ  لَخَلْقُ السلَمع
  )57غافر (

قطعا آفرينش آسمانها و زمين بزرگتر از آفرينش مردم است ولى : ترجمه
  )57(دانند  بيشتر مردم نمى

  ﴾27نازعات ﴿ أَأَنتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها  -
  آن را برپا كرده ] او[يا آسمانى كه  آيا آفرينش شما دشوارتر است: ترجمه
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  ) 27(است 
 قدرت و توانائي خدا و طبعا قبوالندن اثبات فوق براي ات آيدر

. ايمان به آنان، استدالل مي كند كه خدا خلقتهائي با عظمتتر از انسان دارد
اين استدالل غلط است چون عظمت و سختي و بزرگي خلقت را با كميت 

واضح است كه وزن آسمانها و زمين بيش از انسان است اما . مي سنجد
ان بسيار پيچيده تر، فني تر و هوشمندانه تر است و طبعا خلقت خلقت انس

انسان با عظمت تر و نياز به قدرت و خالقيت و هوش و طراحي بسيار 
  . عظيمتري است

چون قرآن . اين آيه با دو سري از آيات ديگر قرآن در تضاد است
خلقت انسان را بسيار عظيم مي داند بحدي كه مالئكه مجبور به سجده در 

و در جاي ديگر، خدا به خود افتخار . مقابل آدم مي شوند كه قبال بحث شد
  :مي كند كه موجودي به عظمت انسان را خلق كرده است

 مؤمنون خلقت انسان را مطرح مي كند و در انتهاي آيه 14- 12 در آيات -
 الْخَالِقِينَ ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ..  مي گويد14ي 

  )14مؤمنون(
آفرينشى ديگر پديد آورديم آفرين باد بر خدا كه ] جنين را در[آنگاه : ترجمه

  ) 14(بهترين آفرينندگان است 
بهترين آفرينندگان تنها در همين يك مورد براي خلقت انسان آورده شده كه 

 بنابراين كوچك دانستن خلقت. اهميت و بزرگي خلقت انسان را مي رساند
  انسان در آيه ي فوق با بزرگ دانستن آن در جاهاي ديگر قرآن در تناقض 



 333

  .است

 دليلي است بر اينكه انسان بايد به خداي واحد ايمان واقعه ذر
  داشته باشد

-  لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْهو متَهيذُر ورِهِممِن ظُه منِي آدمِن ب كبإِذْ أَخَذَ رو
رَبكُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقِيامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هذَا أَلَست بِ
  ).172اعراف (غَافِلِينَ
و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را : ترجمه

برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم 
غافل ] امر[گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين گفتند چرا 

  .)172(بوديم 
در آيه ي فوق مطرح شده كه خدا بنحوي تمام نسل انسان را از   

پشت آدم مورد خطاب داده است و از آنها بر وجود خدا شهادت گرفته 
 است؛ در نتيجه انسانها نمي توانند بگويند كه ما از وجود خدا بي اطالع

بفرض كه تمام انسانها زماني خدا را . اما اين استدالل غلط است. بوديم
مالقات كرده باشند و بر وجود او گواهي داده باشند ولي براي انسان فعلي 
ارزشي ندارد چون ما هيچ اطالعي از واقعه ي ذر نداريم و چنين مشاهده 

هي نداريم اي را بياد نمي آوريم و استدالل به شهادتي كه ما از آن آگا
  .بيهوده است
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  دليلي است بر صحت قرآن اسرائيل به قرآن ي بنيعلم علما
أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي  ﴾196شعراء ﴿ وإِنَّه لَفِي زبرِ الْأَولِينَ  -

 ﴾197شعراء ﴿إِسرَائِيلَ 

آيا براى ) 196(ده است آن در كتابهاى پيشينيان آم]  قرآنوصف[و : ترجمه
اسرائيل از آن اطالع دارند  آنان اين خود دليلى روشن نيست كه علماى بنى

)197 ( 

اين آيه مدعي است كه وصف قرآن در كتب اهل كتاب آمده است    
و بهمين دليل علماي يهود آنرا مي شناسند و به صحت قرآن اعتراف مي 

اين انتظاري بود كه . ي شودكنند و اين موجب قبول اسالم توسط ديگران م
اكثريت قريب به اتفاق يهود به . تحقق نيافت محمد از يهود داشت ولي

. محمد ايمان نياوردند و چيزي هم در مورد قرآن در كتب آنان نيست
  .بنابراين اين استدالل هم بيهوده است

از طرف ديگر حتي پذيرش اسالم توسط يهود هم دليلي بر اثبات   
چون الزمه ي اين امر اعتقاد قبلي به تورات . د نمي شودصحت نبوت محم

  .و انجيل است كه كافران ومشركان چنين اعتقادي نداشتند

   كه ما پيامبريم خدا مي داند
قَالُوا ما أَنتُم إِالَّ بشَرٌ مثْلُنَا وما أَنزَلَ الرَّحمن مِن شَيءٍ إِنْ أَنتُم إِالَّ تَكْذِبونَ  -
 ﴾16يس(وا ربنَا يعلَم إِنَّا إِلَيكُم لَمرْسلُونَ قَالُ﴾15يس(



 335

  جز بشرى مانند ما نيستيد و  )پيامبران(گفتند شما ) كافران آن ديار: (ترجمه 
گفتند ) 15(گوئيد يرحمان چيزى نفرستاده و شما جز دروغ نم] خداى[

  )16(يم داند كه ما  به سوى شما به پيامبرى فرستاده شده ايپروردگار ما م
  در مقابل مردمي كه به پيامبري مشكوكند؟اين چه استداللي است

 پيامبران دروغين هم همين ادعا را .مي گويند خدا مي داند كه ما پيغمبريم
اين گفته چه سودي براي اثبات . دارند كه خدا مي داند كه ما پيامبريم

الطه ي تازه از نظر منطقي هم اين گفته، مغ! پيامبري كسي دارد؟ هيچ
مصادره بر مطلوب است، چون براي اثبات پيامبر بودن به پيامبر بودن 

يعني براي اينكه فردي قبول كند كه اين پيغمبر را خدا . استدالل شده است
ابتدا بايد قبول . تأييد كرده است راه ديگري جز قبول پيغمبري وي ندارد

كه خدا مي "ه ي او كند كه اين فرد پيغمبر است تا بتواند قبول كند كه گفت
آنوقت از تأييد پيغمبري اوتوسط خدا به .  درست است"داند من پيغمبرم

  .  پيغمبر بودن وي پي ببرد
  

  استدالل بر هالك اقوام گذشته
در آيات زيادي از قرآن براي هدايت مردم، به هالك شدن اقوام 

  :مثال. گذشته توسط خدا بخاطر ايمان نياوردنشان، تمسك شده است
  . ﴾31يس(لَم يرَوا كَم أَهلَكْنَا قَبلَهم منْ الْقُرُونِ أَنَّهم إِلَيهِم الَ يرْجِعونَ أَ -

  مگر نديده اند كه چه بسيار نسلها را پيش از آنان هالك گردانيديم : ترجمه
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  )31(گردند  نمى كه ديگر آنها به سويشان باز
، غافر 9، روم 46، حج 109، يوسف 44فاطر (  آيه 12همچنين، قرآن در 

، روم 69، نمل 36، نحل 11، انعام 137، آل عمرن 10، محمد 82، غافر 21
در مورد لزوم سير در زمين و ديدن سرنوشت كسانيكه كفر ورزيدند و  ) 42

ن آنان صحبت دتوسط خدا نابود شده اند، و در نتيجه ايمان آوردن از دي
  : براي مثال. ار شده انداين آيات با اندك تفاوتي تكر. كرده است

-  لِهِمةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَباقِبكَانَ ع فنظُرُوا كَيضِ فَيسِيرُوا فِي الْأَري لَم أَو
كَانُوا هم أَشَد مِنْهم قُوةً وآثَارا فِي الْأَرضِ فَأَخَذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم وما كَانَ لَهم 

ذَلِك بِأَنَّهم كَانَت تَّأْتِيهِم رسلُهم بِالْبينَاتِ فَكَفَرُوا ) غافر21( مِن واقٍ منَ اللَّهِ
  )غافر22(فَأَخَذَهم اللَّه إِنَّه قَوِي شَدِيد الْعِقَابِ 

آيا در زمين سير نكرده اند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها : ترجمه
نها نيرومندتر و داراي آثار بيشتري در روى بوده اند چگونه بوده است آ

زمين بودند پس خدا آنان را به كيفر گناهانشان گرفتار كرد و در برابر خدا 
پيامبرانشان داليل  از آن روى بود كه] كيفر[اين ) 21(حمايتگرى نداشتند 
آنها ] گريبان[كردند پس خدا  انكار مى] آنها[آوردند ولى  آشكار برايشان مى

  )22(كيفر است  ت زيرا او نيرومند سخترا گرف

اوال اين دعوت .  اشكال اساسي داردچنداينگونه دعوت به ايمان 
. هم مثل اكثر دعوتهاي ديگر قرآن، متكي بر ترس است بجاي استدالل

 جوهر دعوت قرآن بر ترس استوار  در عنوان بعدي بحث مي شودچنانچه
اشكال اساسي ديگر . دنيويترساندن از جهنم و ترساندن از عذاب : است
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اينست كه، هيچ اثر و اطالعي از اقوام متعددي كه در قرآن ادعا شده كه بر 
اثر نافرماني هالك شده اند در دست ما نيست، و در هيچ جاي كره ي زمين 

ما هيچ اطالع مستقل تاريخي يا !!. قابل مشاهده نيست، حتي يك مورد
پس .  لوط، نوح و غيره نداريمباستان شناسي از قوم عاد، ثمود، هود،

تمامي مباحث مربوط !  استدالل به اين ناشناخته ها بيهوده و بي فائده است؟
و الزم .  در قرآن آمده استدر حد كمتربه پيامبران عمدتا، در تورات و 

كه تورات نيز در طي صدها سال پس از زمان موسي، توسط  است بدانيد
نديتي ندارد و اصال وجود كسي بنام روحانيون نوشته شده و بنابراين س

موسي نيز جاي ترديد جدي است چون هيچ سند تاريخي يا باستانشناسي 
بنابراين، اين توصيه بيهوده و بي فائده است و دليل . بر آن وجود ندارد

  .مستقلي براي راهنمائي انسانها به پيامبري محمد يا ديگر پيامبران نيست
رات و قرآن را سند قرار دهيم تا به  اگر هم بخواهيم گفته هاي تو

مصادره بر «صحت نبوت محمد و ديگر پيامبران پي ببريم كه مغالطه ي 
. مي شود كه محمد بكرات در استداللهاي قرآن بكار گرفته است» مطلوب

چون محمد مي خواهد به استناد اين وقايع، صحت دعوت خود را به اثبات 
 بايد ابتدا به قرآن و پيامبري محمد ايمان ولي براي قبول اين وقايع، . برساند

من پيامبرم . جوهر اين استدالل اين مي شود. آورد تا اين وقايع را بپذيرد
  . چون من پيامبرم

اشكال ديگر در اينگونه استدالل، اينست كه اطالعات قابل قبول ما 
از اقوام گذشته كه بر اساس اسناد تاريخي يا باستان شناسي است، نشان مي 



 338

دهند كه صعود و سقوط پادشاهان يا اقوام در اثر زلزله ها، سيلها، بيماريهاي 
فراگير، خشكسالي و امثالهم همگي علل طبيعي دارند و هيچكدام قابل 

چنانچه همين وقايع را امروز هم . انتساب به نيروئي مافوق طبيعت نيستند
  . شناسيممي بينيم و علل طبيعي آنانرا نيز بخوبي مي 

  

  الل به وجود خدا از طريق مشاهده ي سجده ي موجودات استد
  
- سالشَّمضِ ون فِي الْأَرماتِ واومن فِي السم لَه دجسي تَرَ أَنَّ اللَّه أَلَم 

لَيقَّ عكَثِيرٌ حنَ النَّاسِ وكَثِيرٌ مو ابوالدرُ والشَّجالُ والْجِبو ومالنُّجرُ والْقَمهِ و
  )18حج(الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشَاء 

آيا نمي بيني كه خداست كه هر كس در آسمانها و هر كس در زمين : ترجمه
است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوهها و درختان و جنبندگان و بسيارى 

اند كه عذاب بر آنان واجب شده  كنند و بسيارى از مردم براى او سجده مى
اى نيست كه خدا هر چه  دارنده است و هر كه را خدا خوار كند او را گرامى

  ) 18(دهد  بخواهد انجام مى
اين استداللي بي فائده و بيهوده است چون سجده ي موجودات    
 براي ما انسانها قابل مشاهده نيست پس) ه باشداگر هم واقعيت داشت(

  .ارزشي هم براي اثبات خدا ندارد
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  استدالل بر وجود خدا از طلوع خورشيد از مشرق
كه ) محتمال نمرود(در آيه ي زير بحث ابراهيم با پادشاه زمانش   

  :ادعاي خدائي مي كرد، آورده شده است
ك إِذْ قَالَ إِبرَاهِيم أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِي حĤج إِبرَاهِيم فِي رِبهِ أَنْ آتَاه اللّه الْملْ -

ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت قَالَ أَنَا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبرَاهِيم فَإِنَّ اللّه يأْتِي 
بِالشَّمسِ مِنَ الْمشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمغْرِبِ فَبهِت الَّذِي كَفَرَ واللّه الَ يهدِي 

  ﴾258بقره ﴿مِينَ الْقَوم الظَّالِ
آيا از آن كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود در باره پروردگار :ترجمه

پروردگار :  اه كه ابراهيم گفتگ؟ آن خود با ابراهيم محاجه كرد، خبر نيافتى
زنده )  هم(من :  گفت. ميراند كند و مى من همان كسى است كه زنده مى

آورد، تو آن   برمىشرقخورشيد را از  خدا:  ابراهيم گفت.  ميرانم كنم و مى مى
و خداوند . پس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند.  برآورغربرا از 
  .)258. (كند  ستمكار را هدايت نمىقوم

اينكه مي گويد : اوال. ضعيف است ابراهيم از سه جهت بحث  
پيدايش حيات و مرگ . خداي من كسي است كه زنده مي كند و مي ميراند

ما اين حوادث را . و ديگر حوادث طبيعي دليلي بر اثبات خدا نيستند
متوجه شده ايم منتهي هيچ ) امروزه(مشاهده مي كنيم و علل مادي آنانرا نيز 

. ارتباطي بين اين علل مادي و علتي غير مادي نه مي بينيم و نه يافته ايم
كنم و مي ميرانم توقف ابراهيم در برابر نمرود كه گفت منهم زنده مي : ثانيا
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زيرا منظور نمرود آزادكردن زنداني وكشتن زنداني بود در . اشتباه بوده است
بنابراين ابراهيم بايد . حاليكه منظور ابراهيم تولد و مرگ طبيعي بوده است

. مي گفت كه زندگي دادن و حيات بخشيدن آن نيست كه تو مي گوئي
 و تو  در مي آوردمشرقا از كه خدا خورشيد ر(استدالل بعدي ابراهيم : سوم

هم غير معتبر است، منتهي نمرود اين ضعف را متوجه ) از مغرب در آور
چون طلوع مكرر خورشيد از مشرق دليلي بر وجود خدا . نشد و فروماند

نمرود بايد به ابراهيم مي گفت كه اگر راست مي گوئي كه خداي . نيست
دايت بخواه كه توست كه خورشيد را از مشرق خارج مي كند از خ

 و اگر ابراهيم اينكار را مي كرد آنوقت معجزه خورشيد را از مغرب برآورد
  .اي درست و دليلي قاطع بر وجود خدا بود كه اتفاق نيفتاد

  

   تأييد معاد از زنده شدن فردي پس از صد سال
 أَنَّى يحيِي هذِهِ اللّه أَو كَالَّذِي مرَّ علَى قَرْيةٍ وهِي خَاوِيةٌ علَى عرُوشِها قَالَ -

 ضعب ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُممِئَةَ ع اللّه اتَها فَأَمتِهوم دعب
ى يومٍ قَالَ بل لَّبِثْت مِئَةَ عامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعامِك وشَرَابِك لَم يتَسنَّه وانظُرْ إِلَ

حِمارِك ولِنَجعلَك آيةً لِّلنَّاسِ وانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيف نُنشِزُها ثُم نَكْسوها 
  ﴾259بقره ﴿لَحما فَلَما تَبينَ لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ 

، عبور كرد؛ يا چون آن كس كه به شهرى كه بامهايش يكسر فرو ريخته بود
را پس از )  ويرانكده(اين )  اهل(چگونه خداوند، : ( گفت) و با خود مى(
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آنگاه . صد سال ميراند)  به مدت(پس خداوند، او را ). كند؟ مرگشان زنده مى
يك روز يا : ( گفت) ؟ چقدر درنگ كردى: ( گفت) و به او(،  او را برانگيخت

، به  بلكه صد سال درنگ كردى)  نه(: ( گفت.)  اى از روز را درنگ كردم پاره
، و به  تغيير نكرده است)  كه طعم و رنگ آن(خوراك و نوشيدنى خود بنگر 

اين ماجرا براى آن .  كه چگونه متالشى شده است(درازگوش خود نگاه كن 
اى براى  نشانه) در مورد معاد(و هم تو را )  است كه هم به تو پاسخ گوييم

استخوانها بنگر، چگونه آنها را برداشته به هم )  اين(و به .  مردم قرار دهيم
چگونگى (پس هنگامى كه .)  پوشانيم ؛ سپس گوشت بر آن مى دهيم پيوند مى

دانم كه خداوند  مى)  اكنون: (( براى او آشكار شد، گفت)  زنده ساختن مرده
  ) 259.) ( بر هر چيزى تواناست

باشد دليلي بر معاد است مسلما اگر اين حادثه واقعا اتفاق افتاده   
براي همان كسيكه اين اتفاق بايش افتاده است و نه براي هيچ كس البته 
معجزه فقط براي كسيكه خودش شاهد معجزه است بطور قاطع مؤثر . ديگر

است و براي ديگران اگر صد در صد به صحت داستان اعتماد داشته باشند 
ي هيچگاه چنين اعتمادي البته با تيزبيني عقالن. هم اطمينان بخش است

حاصل نمي شود چون افراد مذهبي بكرات با خياالت خود معجزه مي 
سازند و تا كنون هيچ معجزه اي مورد تأييد بررسي دقيق علمي قرار نگرفته 

از داستان فوق هيچ اثري نه در زمين و نه در منابع تاريخي يا باستان . است
براحتي ساخته ي ذهن محمد اين داستان مي تواند . وجود ندارد شناسي

  بنابر اين دليلي. باشد يا كس ديگري كه محمد از او محتمال گرفته باشد
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     .   براي ما نيست

  .اگر راست مي گوئيد آرزوي مرگ كنيد
در قرآن گفته شده كه اهل كتاب گفته اند كه فقط يهوديان و   

  :قرآن براي نقض حرف آنان مي گويد .مسيحيان به بهشت مي روند
 قُلْ إِن كَانَت لَكُم الدار اآلَخِرَةُ عِند اللّهِ خَالِصةً من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّواْ -

ولَن يتَمنَّوه أَبدا بِما قَدمت أَيدِيهِم واللّه  ﴾94بقره ﴿الْموت إِن كُنتُم صادِقِينَ 
  ﴾95بقره ﴿علِيم بِالظَّالِمينَ 

اگر در نزد خدا سراى بازپسين يكسر به شما اختصاص دارد نه بگو : ترجمه
ولى به سبب ) 94(گوييد آرزوى مرگ كنيد  ديگر مردم پس اگر راست مى

] حال[اند هرگز آن را آرزو نخواهند كرد و خدا به  كارهايى كه از پيش كرده
  ) 95(ستمگران داناست 

قيده درست اگر يك ع: اوال. جهت اشكال دادسه اين استدالل از   
زندگي . هم باشد غير معقول است كه صاحبان آن عقيده تقاضاي مرگ كنند

 اينكه اهل كتاب ،بنابراين. دلپذير است و طلب مرگ كاري غيرعاقالنه است
 بطور 95آيه ي : دوم. طلب مرگ نكردند دليلي بر بطالن باورهايشان نيست

نه ( نادرستشان چون گفته بدليل اعمال . ضمني قبول نظر اهل كتاب است
 استدالل قبلي 95يعني آيه . تقاضاي مرگ نمي كنند) عقائد نادرستشان

 سوم اينكه اهل كتاب مي توانستند اين .محمد را بازهم تضعيف مي كند
 تو اي محمد اگر مدعي "استدالل را به خود محمد برگردانند و بگويند 
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تا با مردنت هستي كه پيغمبري و به بهشت مي روي از خدا طلب مرگ كن 
     ."معجزه اي اتفاق افتد و ما را از نبوتت مطمئن كند

  نتيجه گيري
هيچيك از استداللهاي قرآن براي اثبات خداي واحد و نبوت محمد و 

اينها تنها مجادالتي هستند . وجود قيامت، برهان معقول معتبر منطقي نيستند
اگر .  نمي خوردكه شايد بدرد افراد كم هوش بخورد ولي بدرد انسان عاقل

قطعا . قرآن از خدا بود آيا خدا عاجز بود از آوردن حتي يك استدالل معتبر
خدا مي توانست نه تنها يك دليل بلكه دالئل متعدد معتبري بر وجود 

پس نبودن حتي يك دليل درست . خودش، وحدانيتش، معاد و نبوت بياورد
. محمد است نه خدادر اثبات اين موارد نشانگر اينست كه قرآن ساخته ي 

ق فرهنگ عقب افتاده ي زمانش به مجادالت بي ارزش مي بمحمد مطا
  .پردازد و بس

 

 جهنم مهمترين و شايعترين روش قرآن براي دعوت  از ترس-3
  به ايمان

روش غالب و اصلي قرآن براي فراخواندن مردم به ايمان، ترس 
رس از جهنم را در اينجا ت. است ، ترس از جهنم و ترس از كشتار دنيوي

 مملو از ، مثل جزء سي ام،قرآن مخصوصا سوره هاي مكي. بررسي مي كنيم
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از % 25 حدود . براي وادار كردن مردم به ايمان است از جهنمترس و تهديد
در مورد هيچ موضوعي به اندازه ي قيامت . آيات قرآن در مورد قيامت است

 را مشاهده كرد كه در بندرت مي توان صفحه اي از قرآن. آيه وجود ندارد
قرآن بصراحت ترس را  .آن تهديدي به عذاب اخروي وجود نداشته باشد

  :مثال. پيش نياز ايمان مي داند
- هادبِهِ عِب اللَّه فخَوي ظُلَلٌ ذَلِك تِهِممِن تَحنَ النَّارِ وظُلَلٌ م قِهِمن فَوم ملَه  

  )16زمر (يا عِبادِ فَاتَّقُونِ 
براي آنها از باالى سرشان چترهايى از آتش است و از زير پايشان : ترجمه

است كه خدا بندگانش را به آن ] كيفرى[اين ] آتشين است[هايى  طبق] نيز[
  ) 16(مي ترساند اى بندگان من از من بترسيد 

 در اين آيه بصراحت ذكر شده كه خدا با ذكر عذابهاي اخروي مردم را مي 
م از او بترسند يا بعبارت ديگر گفته هاي محمد را از روي تا مرد, ترساند

  : همچنين در آيه ي زير. ترس بپذيرند
   ﴾45ق ﴿  فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ من يخَاف وعِيدِ -

  ) 45(ترسد پند ده  پس به قرآن هر كه را از تهديد مى: ترجمه
 مي داند نه زمينه ي پذيرش قرآن را تهديد به عذاب, اين آيه نيز بصراحت 

  .استدالل و تعقل
از طرف ديگر عذابهاي اخروي آنچنان بزرگ و وحشتناك و 
جاودانه توصيف شده اند كه ترس را بر جان و عقل آدمي مستولي مي كند  

ترساندن و شكنجه و تنبيه همان . و راه فكر و استدالل و نقد را مي بندد
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تربيت كودكان و يا روش بدوي عقب افتاده ي بشر  است كه مهمترين راه 
 خصلت ، حيرت انگيزكردناداره ي جامعه را تهديد مي دانست و اين تهديد

   .بدوي محمد است كه به خدا نسبت داده شده است

براي اينكه كسي به ديني معتقد شود ابتدا بايد مطالب آن دين را 
فارغ از هرگونه حالت عاطفي، اعم از محبت و نفرت و ترس و طمع، مورد 

ي علمي و عقلي قرار دهد و اگر آنها را كامال درست و همراه با بررس
اما دخالت هر يك از عواطف و . معجزه يافت آن دين را قبول كند

چون با وجود . مخصوصا ترس، امكان بررسي بيطرفانه را ازبين مي برد
ترس فرد به صحت مطلب نمي انديشد بلكه به زجر و شكنجه هائي مي 

بنابراين از روي . قبول نكردن شامل حالش مي شودانديشد كه در صورت 
برعكس . ناچاري آنرا قبول مي كند تا مبادا مورد آزار و شكنجه واقع شود

روش قرآن، در روانشناسي مطرح شده است كه در هنگام آموزش، تربيت و 
  . تفكر، عامل ترس را بايد حذف كرد و گرنه ذهن به انحراف مي رود

ست است و سخنان معقول و ارزشمند دارد اگر مطلبي يا ديني در
معموال ترس توسط قدرتهائي استفاده مي . نيازي به ترس و تهديد ندارد

شود كه حرف حساب و منطقي ندارند و مي خواهند كه مردم را در اختيار 
  .خويش بگيرند

    با وجود ترسعقيدهنفي آزادي 
- ن شَاء فَلْيفَم كُمبقُّ مِن رقُلِ الْحنَا لِلظَّالِمِينَ وتَدكْفُرْ إِنَّا أَعن شَاء فَلْيمؤْمِن و  
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 بِئْس وهجشْوِي الْولِ يهاء كَالْمغَاثُوا بِمتَغِيثُوا يسإِن يا ورَادِقُهس اطَ بِهِما أَحنَار
  ).29كهف  (الشَّرَاب وساءت مرْتَفَقًا

 و ايمان بياوردر كه بخواهد و بگو حق از پروردگارتان است پس ه: ترجمه
ايم كه   ما براى ستمگران آتشى آماده كرده.كافر شودهر كه بخواهد 

گيرد و اگر فريادرسى جويند به آبى چون  هايش آنان را در بر مى سراپرده
شوند وه چه بد شرابى و  كند يارى مى ها را بريان مى مس گداخته كه چهره

  .)29( جايگاهى است بدچه 
ظاهر در مواردي، مثل آيه ي فوق، مي گويد كه هر كس قرآن در   

مي خواهد دين را بپذيرد و هر كس نمي خواهد نپذيرد اما اگر نپذيرفت او 
دقيقتر اينكه مردم . را وارد آتشي مي كنيم با اين خصوصيات وحشتناك

آزادند كه اسالم را بپذيرند يا نپذيرند اما اگر نپذيرفتند در دنيا حكمشان 
و در آخرت هم عذابي هولناك و ) چون يا كافرند يا مرتد (مرگ است

اين آزادي، ديگر يك شوخي بيش نيست و تحقيق . جاودانه خواهند داشت
چون آنچه در قرآنست را بايد بدون . و تدبر در قرآن هم بي معني است

اين همان . چون و چرا بپذيري تا از عذاب دنيوي و اخروي نجات يابي
 و قلدران تاريخ است كه محمد بكار گرفته و به خدا روش تمام مستبدان
مستبدان نيز مي گويند شما آزاديد كه حكومت مرا . نسبت داده است

بپذيريد يا نپذيريد اما اگر نپذيرفتيد با مرگ يا زندان و شكنجه روبرو مي 
محمد هم همين روش را با عواقب بسيار وحشتناكتر بكار گرفته . شويد
  ر اين رفتار اينست كه شما آزاديد كه قرآن را بپذيريد يا مفهوم صريحت. است
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  .نپذيريد اما بايد بپذيريد

  بياورندقرآن مي خواهند شبيه  كه يتهديد كسان
مي كند كه اگر راست مي ) تحدي(قرآن از طرفي مبارز طلبي    

گوئيد كه قرآن از جانب خدا نيست سوره اي مثل قرآن بياوريد و از طرف 
Ĥآيه ي زير در مورد . را با ترس مي بندد)  مبارز روبرو(ورد ديگر راه هم

    .كساني نازل شده كه گفته اند ما نيز مي توانيم مطالبي شبيه قرآن بياوريم
-  ءهِ شَيإِلَي وحي لَمو إِلَي حِيقَالَ أُو ا أَولَى اللّهِ كَذِبنِ افْتَرَى عمِم نْ أَظْلَممو

نزِلُ مِثْلَ ما أَنَزلَ اللّه ولَو تَرَى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمرَاتِ الْموتِ ومن قَالَ سأُ
والْمآلئِكَةُ باسِطُواْ أَيدِيهِم أَخْرِجواْ أَنفُسكُم الْيوم تُجزَونَ عذَاب الْهونِ بِما 

ع كُنتُمقِّ ورَ الْحلَى اللّهِ غَيتَقُولُونَ ع تَكْبِرُونَكُنتُماتِهِ تَس93انعام  (نْ آي.(  
گويد به  بندد يا مى ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ مى كيست: ترجمه 

و آن كس كه من وحى شده در حالى كه چيزى به او وحى نشده باشد 
 و كاش كنم گويد به زودى نظير آنچه را خدا نازل كرده است نازل مى مى

براي ( را ديدى كه فرشتگان دستهايشان رگ مىستمكاران را در گردابهاى م
اند جانهايتان را بيرون دهيد امروز به آنچه بناحق بر خدا   گشوده)شكنجه

ه عذاب خواركننده كيفر كرديد ب بستيد و در برابر آيات او تكبر مى دروغ مى
  ).93(يابيد  مى

دهيد اما  شما مي توانيد با شاه مسابقه "شود اين دقيقا مثل اينست كه گفته 
  ."حتما بايد ببازيد
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   كنندي كه قرآن را نقد ميتهديد كسان
در قرآن آيات زيادي وجود دارد كه كساني را كه در مورد قرآن   

  :از جمله. خروي مي كندابحث و نقد مي كنند را تهديد به عذاب دنيوي و 
-ابحأَص لَئِكاجِزِينَ أُوعاتِنَا ما فِي آيوعالَّذِينَ سحِيمِ و51حج ( الْج(  

 )ايراد گرفتن(كردن  عاجزبقصدكوشند  و كسانى كه در آيات ما مى: ترجمه
  .)51(آنان اهل دوزخند 

مفهوم صريح اين آيه اينست كه شما مي توانيد در قرآن فكر كنيد ولي نتيجه 
اين ! اينكه ديگر فكر نيست. گيري شما هميشه بايد در تأييد قرآن باشد

است كه واليت فقيه در ايران و مالمحمدعمر در روش قرآن هماني 
واليت فقيه ايران بارها و بارها گفته است كه شما بايد اهل . افغانستان دارند

كه ) شرط عملي(اما بشرطي . تفكر و انديشه ي سياسي و تدبر و نقد باشيد
چون اگر . فقط و فقط به قبول و تأييد و تمجيد نظر ولي فقيه منجر شود

مي بينيد كه اين خفقان . ن و شكنجه و مرگ در انتظار شماستنشود زندا
   . هول انگيز ريشه در قرآن دارد

اين ترس از بحث و نقد، دليل واضحي بر غير الهي بودن قرآن   
چون كسيكه سخن درست و حقي دارد ديگران را دعوت به نقد و . است
 اين روش . يابي مي كند و بدينوسيله حقانيت سخنش آشكارتر مي شودارز

. همان روشي است كه دنياي علم و تمدن را به اوج امروزين رسانده است
امروزه كليه ي مقاالت تحقيقاتي قبل از چاپ در مجالت معتبر علمي، براي 
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نقد نزد حداقل سه نفر از محققان همان رشته فرستاده مي شود تا آنرا نقد 
 رشد مستمر علم كنند و اين روش بسيار مفيدي است كه بطور پيوسته به

طبيعي است كسيكه در كار تحقيقاتي اش تقلب كرده باشد يا . كمك مي كند
به خطا رفته باشد از اين نقادي هراسان مي شود و نهايتا زيان مي بيند ولي 

  .حقيقت و دانش از اين نقادي سود مستمر مي برد
ترس شديد محمد از بحث در قرآن و تهديد وحشتناك نقادان قرآن 

مي دهد كه محمد به صحت دعاوي خود در قرآن مشكوك بوده و مي نشان 
محمد پس از قدرت يافتن در . خواسته راه هر گونه بحث را در قرآن ببندد

مدينه اين تهديد را عملي كرد بدين نحو كه هر كس قرآن را نقد كند 
از . حكمش مرگ است و اين حكم مورد اتفاق فرق مختلف اسالمي است

ي كسي كه به قرآن ايراد بگيرد اگر مسلمان بوده، مرتد مي نظر فقه اسالم
  .شود و حكمش مرگ است و اگر نامسلمان باشد نيز حكمش مرگ است

 ممكن است مطرح شود كه در قرآن بطور مكرر به تفكر در قرآن 
چون تفكر مورد ! آيا اين نشانه ي قبول نقد نيست؟ خير. توصيه شده است

در يك تفكر واقعي فرد بطور بي طرفانه . تنظر محمد، تفكر واقعي نيس
ولي . سعي در يافتن نقاط ضعف و قوت و دالئل يك موضوع مي كند

ييد بي چون و چراي آن أمحمد انتظار دارد كه تفكر در قرآن، فقط موجب ت
. شود و هرگونه تالش براي عيب يابي را حواله به شمشير و جهنم مي كند

ردگي فكري و تسليم محض و مسدود اينكه تفكر نيست اين دعوت به ب
علم از ديدگاه "چنانچه در فصل اول تحت عنوان . كردن راه انديشه است
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 منظور از علم در اسالم، علم دين است و منظور از   توضيح دادم"قرآن
تعقل و تفكر در اسالم، تنها آن چيزي است كه به قبول بي قيد و شرط 

  . اسالم بينجامد
 تفكر در قرآن يعني قبول ه، كليه ي آيات مربوطبنابراين با توجه به

بي قيد و شرط و بي ترديد قرآن و هرگونه نقد و جدل در قرآن بي عقلي 
  . است

، محمد راه هرگونه تفكر بي طرفانه ي آنچه گفته شدبا توجه به 
واقعي را در قرآن بسته است و هر گونه نقد قرآن را به شمشير و آتش 

چون اگر . دليل واضحي بر غير الهي بودن قرآن استحواله داده است و اين 
قرآن از خدا بود، صد در صد درست بود و خدا ترسي از نقد آن نداشت 
چون تفكر و نقد و بحث بيشتر،  منجر به آشكار شدن بيشتر حقيقت آن مي 

  . شد

  محكوميت بحث با پيامبر 
ه فَلَا ينَازِعنَّك فِي الْأَمرِ وادع إِلَى لِكُلِّ أُمةٍ جعلْنَا منسكًا هم نَاسِكُو: حج  -

 وإِن جادلُوك فَقُلِ اللَّه أَعلَم بِما تَعملُونَ )67(ربك إِنَّك لَعلَى هدى مستَقِيمٍ
  ).69 ( اللَّه يحكُم بينَكُم يوم الْقِيامةِ فِيما كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)68(

كنند پس  براى هر امتى منسكى قرار داديم كه آنها بدان عمل مى: هترجم
 به راه پروردگارت دعوت كن زيرا نبايد در اين امر با تو به ستيزه برخيزند

و اگر با تو مجادله كردند بگو خدا به ) 67(تو بر راهى راست قرار دارى 
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 يكديگر در خدا روز قيامت در مورد آنچه با) 68(كنيد داناتر است  آنچه مى
  ) 69(كرديد داورى خواهد كرد  آن اختالف مى

بحث و گفتگو راه طبيعي پي بردن به نظرات ديگران و نقد انديشه   
اما همانطور كه در آيات فوق ديديد قرآن اينكار را ممنوع . هاي غلط است

كرده و به محمد توصيه كرده كه جوابشان را بگذار براي قيامت تا خدا 
ن آيات بازهم تاييدي ديگر بر انتظار قبول بي قيد و شرط و اي. داوري كند

. اين آيات انتظار بسيار غير معقولي از مردم دارند: ثانيا. بي تفكر قرآن است
اگر مردم بخواهند در مقابل تمام اديان و عقايد اينگونه عمل كنند كه منجر 

 بايد از محمد. به پذيرش همه ي نظرات متناقض مي شود كه احمقانه است
پرسيد آيا راضي هستي كه ما با تورات و انجيل و اوستا هم همينگونه 
. برخورد كنيم؟ يعني بدون ارزيابي و نقد آنان را بپذيريم؟ قطعا مي گويد نه

در آنچه مربوط به من است در بست . اين مي شود يك بام و دو هوا
  ا؟چر. بپذيريد و در آنچه مربوط به رقيب من است دقت و نقد كنيد

اشكال سومي كه در آيات فوق وجود دارد اينست كه قرآن حل و   
چرا؟ امروز مردم . پاسخ به بحثها و اختالفات را به آخرت حواله د اده است

امروز مردم نياز دارند كه در بحث و نقد متقابل انديشه ها . به آن محتاجند
اين آيه آشكار شدن در قيامت چه سود؟ در حقيقت در . به حقيقت پي ببرند

محمد، عدم تالش براي هدايت و كمك به مردم را به خدا نسبت داده 
  . است
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توبيخ پيروي كوركورانه از پدر و مادر و انتظار همين رفتار از 
  مسلمانان

در آيات متعددي از قرآن، كافران بخاطر تبعيت كوركورانه از دين   
  :مثال.  پدر و مادرانشان مورد توبيخ قرار گرفته اند

  )70(فَهم علَى آثَارِهِم يهرَعونَ ) 69(إِنَّهم أَلْفَوا آباءهم ضَالِّينَ : افات ص-
پس ايشان به دنبال ) 69(پدران خود را گمراه يافتند ) كافران(آنها : ترجمه
  ) 70(شتابند  آنها مى

 اين خطا يك خطاي عام بشري است و در تمام ملل و در تمام 
چنانچه مشاهده مي كنيم كه فرزندان يك قوم . تتاريخ وجود داشته اس

حتي در زمان .  نسل همان ديني را دارند كه پدرانشان داشته اندرنسل اند
 ممكن است با مطالعه و تفكر در افراد نادريحاضر نيز چنين است و فقط 
 اما ايراد . اين توبيخ درست است،بنابر اين. عقائد گذشتگانشان ترديد كنند

و هر كس كه پدر . نان دارداست كه همين انتظار غلط را از مسلماسالم در آن
و مادرش مسلمان باشند اگر در اسالم شك كند يا آنرا مورد نقد قرار دهد يا 

بحث فقهي ارتداد در  (آنرا ترك كند مرتد محسوب مي شود و اعدام ميشود
يعني ). آمده است" نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم"كتاب 

حمد انتظار دارد كه نسبت به حرفهايش كوركورانه عمل كنند ولي نسبت م
اينهم دليلي واضح بر غيرالهي . به سخنان ديگران مته به خشخاش بگذارند

اگر قرآن صد در صد درست است نيازي نيست كه افراد . بودن قرآن است
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سخن صحيح با گذشت زمان و نقد و ارزيابي . را بخاطر ارتداد اعدام كرد
نقادي سخن درست مثل تراشيدن طال و لعل . بهتر و بيشتر آشكار مي شود

كسي از تراشيدن لعل مي . است كه زيبائي و شفافيت آنرا آشكار مي كند
ترسد كه بجاي لعل، خزف عرضه كند و اين همان كاري است كه محمد 

  . كرده است

   تهديد به عذاب اهل شك
ي مِرْيةٍ منْه حتَّى تَأْتِيهم الساعةُ بغْتَةً أَو يأْتِيهم ولَا يزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ -

  ).55حج (عذَاب يومٍ عقِيمٍ
در ترديدند تا بناگاه ) قرآن(اند همواره از آن  وكسانى كه كفر ورزيده: ترجمه

  ) 55(قيامت براى آنان فرا رسد يا عذاب روزى بدفرجام به سراغشان بيايد 
نزِلَ علَيهِ الذِّكْرُ مِن بينِنَا بلْ هم فِي شَك من ذِكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ   أَأُ-
  )8ص (

آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده است بلكه آنان ) آنان مي گويند: (ترجمه
  ) 8(اند  در باره قرآن من در شكند بلكه هنوز عذاب را نچشيده

تيار انسان بيرون است و امر به اينها و يا مجازات يقين و شك از اخ   
 شك كه از چرا.  است و ظالمانهيا پاداش بخاطر يقين يا شك نابخردانه

 از عدم قوت دالئل است بايد با عذاب ياختيار انسان بيرون است و ناش
فرد .  عذاب اهل شك ظلم مسلم است.لئ پاسخ با داليپاسخ داده شود بجا
هنگاميكه دالئل . كب شده است كه بايد در آتش بسوزدمردد چه جرمي مرت
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كافي يا درست بر امري وجود نداشته باشد طبيعي و معقول است كه انسان 
در ترديد بماند و اصال قبول امري بدون مشاهده و يا دليل صحيح، كاري 
احمقانه است و هيچ تهديد و پاداشي هم نمي تواند شك را برطرف كند و 

چطور ممكن است خدائي كه عقل مارا خلق كرده و .  كندنبايد هم برطرف
اين ويژگي درست مهم عقل را مي داند  بندگان مرددش را معذب كند؟ آيا 

خدا خود اين ويژگي عقالني را داده است و خودش با آن مبارزه مي كند؟  
    
 فردي كه مردد است چه بايد كرد؟ بايد شواهد و دالئل در مقابلِ  

حال ببينيد در آيات بعدي سوره ي ص، قرآن . ئه كردصحيح و قوي ارا
  :چگونه پاسخ داده است

أَأُنزِلَ علَيهِ الذِّكْرُ مِن بينِنَا بلْ هم فِي شَك من ذِكْرِي بلْ لَما :  10- 8 ص -
أَم ) 9(أَم عِندهم خَزَائِنُ رحمةِ ربك الْعزِيزِ الْوهابِ ) 8ص (يذُوقُوا عذَابِ 

  ) 10(لَهم ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما بينَهما فَلْيرْتَقُوا فِي الْأَسبابِ 
آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده است بلكه آنان ) آنان مي گويند: (ترجمه

آيا ) 8(اند  در باره قرآن من در شكند بلكه هنوز عذاب مرا نچشيده
) 9(روردگار ارجمند بسيار بخشنده تو نزد ايشان است هاى رحمت پ گنجينه

آيا فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از آن ايشان است 
).10(در آن اسباب به باال روند ] با چنگ زدن[پس ] اگر چنين است[

    
  مگر چه آنان در مورد قرآن در شكند و قرآن مي گويد!. چه ربطي دارد: اوال
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افراد مخالف محمد هيچگاه ادعا نكرده اند كه مالك : ثانيا! ارند و چه د
ثالثا و . آسمان و زمين و غيره ايم، بنابراين بازهم اين جوابي بي ربط است

مهمتر از همه اينكه اين نوع پاسخ يك مغالطه ي واضح و معمول در بين 
قير وقتي فردي در پاسخ و استدالل كم مي آورد به تح. افراد ناتوان است

تو فكر مي كني كي هستي؟ گمان “طرف مقابل مي پردازد مثال مي گويد 
مي كني عالمه اي؟، تو هماني كه مثال بيني ات را هم نمي تواني پاك كني 

وقتي نمي . ” .يا تو كسي هستي كه براي يك لقمه نان كارگري ميكردي
اق و  قانع كني بر سر او مي كوبي يا با چمدليلتواني طرف مقابل را با 

و جالب است كه در اين آيات هم چماق عذاب و هم . تهديد و يا با تحقير
آيا خدا . اين روشها از احمقانه ترين مغالطات است. تحقير بكار رفته است

اين محمد است كه اين ! ممكن است مغالطه كند آنهم اينقدر حقيرانه؟ خير
  .   حقارتها را به خدا نسبت مي دهد

بلكه آنان “توجه كنيد مي گويد ) فوق( سوره ص 8به آيه ي بعالوه   
اين دقيقا شبيه . ”اند  در باره قرآن من در شكند بلكه هنوز عذاب را نچشيده

تهديد پدر يا معلم يا رئيس احمقي است كه در مقابل ترديد در گفته هاي 
هنوز كتك نخورده اي، كتك كه خوردي “ پدر يا معلم، به كودك مي گويد 

اين محمد ! نه! يا واقعا خدا ممكن است اينقدر احمق باشدآ”  !مي فهمي
است كه خلق و خوي محيط عقب افتاده ي زمان خويش را به خدا نسبت 

  .مي دهد
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   روش عملي قرآن براي دعوت به ايمانشمشير -4
  

روش دعوت محمد در مكه و مدينه كامال متفاوت بود و روش   
ه و پس از آن، استفاده از زور اصلي گسترش اسالم در زمان محمد در مدين

  .اين روش مورد تأييد قطعي قرآن است. و تهديد و شمشير بود

  روش محمد در مكه 
در دوره ي مكه، محمد فاقد قدرت نظامي بود و طبعا چاره اي 

هيچكدام از . نداشت جز اينكه با صلح و مدارا به تبليغ دين خود بپردازد
در اين دوره به صفح . كرده اندآيات مكي استفاده از زور را مجاز ن

. ، بحث نيكو و اعراض از كفار و مشركين دستور داده شده است)گذشتن(
حتي در تعدادي از آياتي كه قبل از سوره ي توبه نازل شده اند، پذيرفته 
شده است كه استفاده از اجبار و زور براي وادار كردن مردم به قبول اسالم 

  :  مثل.كاري نابخردانه و نادرست است
  ) 256بقره (  ال اكراه في الدين -

  .دين نيست) پذيرش(اكراه و اجباري در : ترجمه
-  كعنُواْ مالَّذِينَ آمو بيا شُعي نَّكمِهِ لَنُخْرِجرُواْ مِن قَوتَكْبألُ الَّذِينَ اسقَالَ الْم

  ﴾88اعراف ﴿و كُنَّا كَارِهِينَ مِن قَرْيتِنَا أَو لَتَعودنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَولَ
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ورزيدند گفتند اى شعيب يا تو و كسانى را  سران قومش كه تكبر مى: ترجمه
يا به كيش ما اند از شهر خودمان بيرون خواهيم كرد  كه با تو ايمان آورده

  ) 88 (؟كراهت داشته باشيمحتي اگر آيا  گفت)شعيب (برگرديد
 و جواب سؤال را "ت داشه باشيم؟حتي اگر كراه"اينكه شعيب گفته است 

بدين معني است كه جواب بديهي و روشن است كه مجبور  نداده است
    .كردن من به بازگشت به دين شما كاري غلط است

همچنين در قرآن در مواردي به محمد خطاب شده كه تو نمي   
  :مثال. تواني مردم را به زور و اكراه به اسالم بياوري

-بشَاء ر لَوتَّى  وح النَّاس تُكْرِه ا أَفَأَنتمِيعج مضِ كُلُّهن فِي األَرنَ مآلم ك
  ﴾99يونس ﴿يكُونُواْ مؤْمِنِينَ 

خواست قطعا هر كه در زمين است همه آنها  و اگر پروردگار تو مى: ترجمه
ايمان كنى كه  مىبه اكراه وادار آيا تو مردم را آوردند پس  يكسر ايمان مى

  ) 99 (؟رندبياو
اينجا نيز سؤال بدون جواب مي رساند كه جواب سؤال بديهي است كه تو 

  . نمي تواني مردم را به اكراه وادار به ايمان آوردن كني
  :مثال ديگر در مورد نوح

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنت علَى بينَةٍ من ربي وآتَانِي رحمةً منْ عِندِهِ  -
  ﴾28هود ﴿فَعميت علَيكُم أَنُلْزِمكُموها وأَنتُم لَها كَارِهونَ 

گفت اى قوم من به من بگوييد اگر از طرف پروردگارم ) نوح: (ترجمه
حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتى بخشيده باشد كه بر 
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د به آن وادار آيا ما شما را در حالى كه بدان اكراه داريشما پوشيده است 
  ) 28 ( ؟كنيم

همچنين در قرآن راه درست دعوت مردم به ايمان، استفاده از   
  :و پند نيكو و بحث نيكو دانسته شده است) دليل معقول(حكمت 

 ادع إِلِى سبِيِل ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسنُ -
تَدِينَ إِنَّ رهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه ك125نحل ﴿ب﴾  

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به : ترجمه
] حال[ در حقيقت پروردگار تو به بحث كنكه نيكوتر است ] اى شيوه[

داناتر ] نيز[يافتگان  راه] حال[ه كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او ب
  ) 125(است 

اينگونه آيات مربوط به مكه اند و اگر آيات مدني در بين آنان باشد   
     .قطعا قبل از نزول سوره ي توبه نازل شده اند

   

  روش محمد در مدينه
 180محمد، با بدست آوردن قدرت نظامي در مدينه، روشش را 

ن اصلي ترين راه گسترش اسالم متمسك درجه تغيير داد و به زور بعنوا
 تجاوز يري، كشتار، برده گ"بحثهاي قرآني اين موضوع در فصل . شد
وبحثهاي تاريخي آن به  همين كتاب "يرمسلمانان  اموال غيدن و دزديجنس
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در اينجا .  مورد بررسي قرار گرفته است"نقد رفتار محمد"تفصيل در كتاب 
  : مي كنيمفقط به چند آيه و يك حديث اشاره

وقَاتِلُوهم حتَّى الَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ويكُونَ الدينُ كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتَهواْ فَإِنَّ اللّه بِما  -
  ﴾39انفال ﴿يعملُونَ بصِيرٌ 

اى بر جاى نماند و دين يكسره از آن خدا  و با آنان بجنگيد تا فتنه:ترجمه 
دهند بيناست  ند قطعا خدا به آنچه انجام مىبازايست] از كفر[گردد پس اگر 

)39 (  
در اين آيه جنگيدن بعنوان راه گسترش اسالم مطرح شده تا اسالم بر همه 

     . ي اديان غلبه پيدا كند
-  مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ويشْرِكِينَ حفَاقْتُلُواْ الْم رُمرُ الْحلَخَ األَشْهفَإِذَا انس

مرُوهصاحاْ الزَّكَاةَ وآتَوالَةَ وواْ الصأَقَامواْ ودٍ فَإِن تَابرْصكُلَّ م مواْ لَهداقْعو 
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللّه مبِيلَه5توبه ﴿فَخَلُّواْ س﴾  

هاى حرام سپرى شد مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد  پس چون ماه: ترجمه
وريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان  و به محاصره درآبگيريدو آنان را 

بنشينيد پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه برايشان 
  ) 5(گشاده گردانيد زيرا خدا آمرزنده مهربان است 

گفته شده . در اين آيه حكم كشتار مشركين به هر نحوي صادر شده است
هي به كمين آنان بنشينيد تا هركجا آنان را يافتيد بكشيد و در هر كمين گا

  .اين دستور صريح ترور مشركين است. آنان را بكشيد
  :همچنين محمد در حديثي گفته
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قال رسول اهللا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا فمن قالها  -
 و صحيح 1335 حديث 2صحيح بخاري ج( فقد عصم مني ماله ونفسه

  ).1/53مسلم 
 گفت من مامور شده ام كه با مردم بجنگم تا بگويند ال اله رسول اهللا: ترجمه

   . اال اهللا پس كسيكه آنرا گفت مال و جانش را از دست من نجات داده است
تمامي جنگهاي محمد در مدينه مستقيم يا غير مستقيم با هدف 
واداركردن مردم به مسلمان شدن بود مسلمانان در اين جنگها مردم را مي 

لشان را غارت مي كردند و زنان و دخترانشان را به بردگي كشتند، اموا
. جنسي مي گرفتند تا اينكه افراد باقيمانده مجبور به قبول اسالم مي شدند

اين روش البته در ظاهر مؤثر افتاد و محمد قبل از فوتش كل شبه جزيره ي 
اما پس از مرگ محمد تقريبا كل . عربستان را در زير حكومت خود درآورد

بستان بجز مدينه از اسالم برگشتند و كافر شدند كه منجر به جنگهاي رده عر
بدين نحو كه ابوبكر با كشتار بي رحمانه و بي وقفه ي . در زمان ابوبكر شد

 ارتداد كل عربستان پس از . ١آنان، دوباره آنان را وادار به قبول اسالم كرد
  .است مؤيد ناكارائي زور در ايجاد ايمان واقعي فوت محمد

همانطور كه بين روش محمد در مكه و مدينه تضاد وجود دارد بين 
آياتي كه اجبار را در ايمان كارآ نمي داند و آياتي كه دستور به بكارگيري 

                                                 
حليل اين ت.  براي شرح مبسوط اين جنگها به كتب سيره و تاريخ طبري مراجعه كنيد- 1

   اثر همين نويسنده  آمده است"نقد رفتار محمد"جنگها نيز در كتاب 
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كه . زور براي اجبار مردم به ايمان مي دهند تناقض آشكار وجود دارد
وئي نشانگر اينست كه قرآن كار محمد است نه خدا، چون خدا كه تناقض گ

  .نمي كند

سليمان روش زور و ترس را براي هدايت ملكه ي سبا بكار مي 
  برد

قرآن معموال داستانهائي از اقوام گذشته مخصوصا از پيامبران قبلي 
را بعنوان تأييد گفته هايش مطرح ) را كه با دستورات قرآن سازگار باشند(

واندن ملكه را مثال در داستان سليمان و ملكه ي سبا، نحوه ي فراخ. مي كند
 44- 20داستان كه در آيات  اين در. به ايمان به خداي واحد بيان مي كند

سوره ي نمل آمده دقت كنيد، آيا اثري از هدايت واقعي و استدالل در آن 
  مي بينيد؟

پرندگان شد و گفت مرا چه شده است كه هدهد ] حال[جوياى ) سليمان(و 
قطعا او را به عذابى سخت عذاب ) 20(بينم يا شايد از غايبان است  را نمى

پس ) 21(برم مگر آنكه دليلى روشن براى من بياورد  كنم يا سرش را مى مى
گفت از چيزى آگاهى يافتم كه از آن آگاهى ] هدهد آمد و[ديرى نپاييد كه 

زنى را ] آنجا[من ) 22(ام  اى و براى تو از سبا گزارشى درست آورده نيافته
كرد و از هر چيزى به او داده شده بود و تختى  ت مىيافتم كه بر آنها سلطن

او و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا به خورشيد ) 23(بزرگ داشت 
كنند و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه  سجده مى
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تا براى  ) 24(راه نيافته بودند ] به حق[باز داشته بود در نتيجه ] راست[
آورد و آنچه را پنهان  ان را در آسمانها و زمين بيرون مىخدايى كه نه

خداى يكتا ) 25(داند سجده نكنند  نماييد مى داريد و آنچه را آشكار مى مى
) سليمان() 26(كه هيچ خدايى جز او نيست پروردگار عرش بزرگ است 

اين ) 27(اى  اى يا از دروغگويان بوده  آيا راست گفته كهخواهيم ديد  گفت
 مرا ببر و به سوى آنها بيفكن آنگاه از ايشان روى برتاب پس ببين چه نامه

اى ارجمند براى  نامه] كشور[گفت اى سران ] ملكه سبا)[28(دهند  پاسخ مى
كه از طرف سليمان است و اين است به نام خداوند  ) 29(من آمده است 

 بر من بزرگى مكنيد و مرا از در اطاعت درآييد) 30(رحمتگر مهربان 
سليمان نيز مثل پادشاهان ديگر، از كشور همسايه تسليم و اطاعت  :توضيح(

آزادي عقيده و استدالل و هدايت وجود اثري از بي قيد و شرط مي طلبد، 
در كارم به من نظر دهيد كه ] كشور[ گفت اى سران )سبا ()31) (ندارد
 سخت گفتند ما) 32(ام  كارى را فيصله نداده] تا به حال[حضور شما  بى

 33(دهى  اختيار كار با توست بنگر چه دستور مى] لى[نيرومند و دالوريم و
گفت پادشاهان چون به شهرى درآيند آن را تباه و عزيزانش را خوار ] ملكه[

يعني اگر سليمان بيايد كشورمان را : توضيح(كنند  گردانند و اين گونه مى مى
نگرم كه  فرستم و مى و من ارمغانى به سويشان مى) 34) (تباه مي كند
نزد سليمان ] فرستاده[و چون ) 35(گردند  با چه چيز بازمى] من[فرستادگان 

دهيد آنچه خدا به من عطا كرده  گفت آيا مرا به مالى كمك مى] سليمان[آمد 
بلكه شما به ارمغان خود شادمانى ] نه[است  بهتر است از آنچه به شما داده
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ايشان ] سر[زگرد كه قطعا سپاهيانى بر به سوى آنان با ) 36(نماييد  مى
به ] ديار[آوريم كه در برابر آنها تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن  مى

سليمان لشكر و سپاه براي آنان : توضيح(كنيم  خوارى و زبونى بيرونشان مى
تدارك مي بيند و در پي ضايع كردن حقوق انساني آنان يعني خوار كردن و 

گفت اى ) 37) (ن است اين همان روش غالب قرآن استاشغال سرزمين آنا
كدام يك از شما تخت او را پيش از آنكه مطيعانه نزد من ] كشور[سران 

عفريتى از جن گفت من آن را پيش از آنكه از ) 38(آورد  آيند براى من مى
سخت توانا و مورد ] كار[آورم و بر اين  مجلس خود برخيزى براى تو مى

ى كه نزد او دانشى از كتاب بود گفت من آن را پيش از كس) 39(اعتمادم 
آن ] سليمان[آورم پس چون  آنكه چشم خود را بر هم زنى برايت مى

را نزد خود مستقر ديد گفت اين از فضل پروردگار من است تا مرا ] تخت[
كنم و هر كس سپاس گزارد تنها  بيازمايد كه آيا سپاسگزارم يا ناسپاسى مى

گمان پروردگارم  گزارد و هر كس ناسپاسى كند بى  مىبراي خويش سپاس
را برايش ناشناس گردانيد تا ] ملكه[گفت تخت  ) 40(نياز و كريم است  بى

پس وقتى ) 41(برند  برد يا از كسانى است كه پى نمى ببينيم آيا پى مى
گفته شد آيا تخت تو همين گونه است گفت گويا اين ] بدو[آمد ] ملكه[

) 42(ش از اين ما آگاه شده و از در اطاعت درآمده بوديم همان است و پي
او شده بود و او از جمله گروه ] ايمان[پرستيد مانع  آنچه غير از خدا مى

شو و چون آن ] پادشاهى[به او گفته شد وارد ساحت كاخ )  43(كافران بود 
گفت اين كاخى ] سليمان[اى پنداشت و ساقهايش را نمايان كرد  را ديد بركه
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گفت پروردگارا من به خود ستم كردم و ] ملكه[مفروش از آبگينه است 
  ) 44(با سليمان در برابر خدا پروردگار جهانيان تسليم شدم ] اينك[

 ملكه مؤمن كردنسليمان تهديد به لشگر و تجاوز را براي : توضيح
!! بكار مي گيرد و ملكه با ديدن جاه و جالل و زيبائي قصر ايمان مي آورد

جاي اين رفتار سليمان، استداللي براي اثبات و جود خداي يگانه و در ك
ممكن است كسي بگويد آوردن !! براي رد پرستش خورشيد وجود دارد؟

ولي اينكار توسط سليمان انجام . تخت ملكه نوعي اعجاز براي هدايت است
 و سليمان هم بلكه توسط عفريت انجام شدتا معجزه محسوب شود  نگرفت

  .ت به اينكار استناد نكرده استبراي هداي
 اسالم را طرفدار ،عده اي خواسته اند با استناد به اين آيه: نكته

  .آزادي عقيده قلمداد كنند
الَّذِينَ يستَمِعونَ الْقَولَ فَيتَّبِعونَ أَحسنَه أُولَئِك الَّذِينَ ) 17زمر (فَبشِّرْ عِبادِ  ... -

  )18زمر (ئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ هداهم اللَّه وأُولَ
دهند و  به سخن گوش فرامىكه ) 17(بشارت بده بندگاني را : ترجمه

 اينان كساني هستند كه خدا آنها را هدايت كردهكنند  بهترين آن را پيروى مى
  ) 18(و اينانند همان خردمندان 

اين يك اصل بديهي عقالني است كه مورد پذيرش همگان در 
اما آيا اسالم به اين اصل پايبند است؟ مثال اگر . شته و حال بوده استگذ

كسي در بررسي عقالني، در قرآن به خطا برخورد و يا با بررسي عقالني،  
اسالم را نپذيرفت و يا خطائي در رفتار محمد يافت آيا بازهم او اهل 
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ت زيرا او عاقل نيس. هدايت و عاقل بحساب مي آيد؟ از نظر قرآن قطعا خير
و . عقل و علم در قرآن فقط آن چيزي است كه به اسالم هدايت مي كند
و . هدايت يافته نيست چون از نظر قرآن تنها مسلمان هدايت يافته است

بدتر از اين آيا اين فرد آزاد است كه به اسالم يا محمد و يا قرآن نقدي وارد 
در قيامت هم اگر نقدش را بيان كرد كشته مي شود و . كند؟ قطعا خير

. معذب خواهد بود و اگر پنهانكاري كرد نيز در قيامت عذاب خواهد شد
بنابر اين زورگوئي قرآن در پذيرش ايمان در جاي خود محفوظ است و از 

  .اين آيه هم عطري از آزادي عقيده بر نمي خيزد
اين آيه مكي است و ماليمتي كه در آن وجود دارد مهمتر اينكه 
 و با آيه ي سيف در سوره ي توبه نسخ شده .ستن آناشي از مكي بودن

مگر اينكه آيه را بنحوي تفسير كنيم كه در تناقض با آيات سيف . است
  :نباشد؛ به اين صورت

 كه اسالم بشارت بده بندگاني را كه گفتار را مي شنوند و از بهترين آن"
  ".پيروي مي كننداست 

 اسالم نگرويد بهترين را در اينصورت نتيجه اين مي شود كه اگر كسي به
  .انتخاب نكرده بنابراين نه هدايت يافته است و نه عاقل

روش شمشير براي وادار كردن مردم به ايمان، نيازي به نقد ندارد؛   
چون گمان نمي كنم انسان خردمندي با اين روش موافق باشد، ولي 

د بر اين روش هم وار) تهديد اخروي(بهرصورت تمام نقدهاي روش قبلي 
 .است



 366

  

   نويد بهشت-5
بحث بهشت در فصل قيامت در قرآن مورد بررسي قرار گرفته   

باغهاي بهشت محل . در اينجا بطور كوتاه به ان اشاره مي شود. است
درآنجا جويهاي شراب و شير و عسل روان . سكونت مؤمنين صالح است

روي است و انواع ميوه ها در اختيار بهشتيان است و دختران بسيار زيبا 
باكره با پستانهاي تازه رسته و سيمين تن بطور دائم در اختيار مردان بهشتي 

 .است و خالصه عشرتكده اي ناستودني است

معموال در قرآن بدنبال ترساندن از جهنم نويد بهشت داده مي شود   
نويد بهشت در انگيزش . تا افراد ايمان بياورند و به احكام اسالم عمل كنند

جو بسوي اسالم و عمل به اسالم مؤثر است ولي قطعا انسانهاي لذت 
  . تأثيري بسيار ضعيفتر از آتش جهنم و تيزي شمشير

  تخطئه و اتهام بجاي استدالل-6
در سراسر قرآن بجاي استدالل و ارائه ي معجزه براي هدايت، از 
اتهام به طرف مقابل استفاده مي شود و منكران و منتقدان قرآن را پست و 

براي مثال به نمونه اي از . مي خواند...الم و كافر ودروغگو وفاسق و ظ
  :اينگونه آيات توجه كنيد

  )47عنكبوت ( وما يجحد بĤِياتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ -
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  فقط كافران آيات ما را انكار مي كنند: ترجمه
  )49عنكبوت( وما يجحد بĤِياتِنَا إِلَّا الظَّالِمونَ -

  قط ظالمان آيات ما را انكار مي كنند ف: ترجمه
  )32لقمان ( وما يجحد بĤِياتِنَا إِلَّا كل ختار كفور-

  .فقط هر فرد پست دغلكار ناسپاس آيات ما را انكار مي كند: ترجمه
  )99بقره ( و ما يكفر بها اال الفاسقون -

  .به آيات ما كفر مي ورزند) زشتكار(فقط افراد فاسق : ترجمه
وما  ﴾11﴿ الَّذِينَ يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ   ﴾10﴿ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِينَ : ينمطفف-

 ﴾12﴿يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتَدٍ أَثِيمٍ 

آنان كه روز جزا را ) 10(واي بر تكذيب كنندگان در روز قيامت : ترجمه
 ) 11(پندارند  دروغ مى

 ) 12 (گيرد اهكارى آن را به دروغ نمىو جز هر تجاوزپيشه گن

-   كْمب ماء صنِداء وعإِالَّ د عمسا الَ ينْعِقُ بِمثَلِ الَّذِي يثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَممو
  )170بقره (عمي فَهم الَ يعقِلُونَ 

و مثل كافران چون مثل كسى است كه حيوانى را كه جز صدا و : ترجمه
تعقل نمي ] و[كرند اللند كورند ) كافران(زند  شنود بانگ مى   نمىندايى
  .كنند

  ﴾55انفال( إِنَّ شَرَّ الدواب عِند اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهم الَ يؤْمِنُونَ -
اند كه كفر ورزيدند و  ترديد بدترين حيوانات پيش خدا كسانى بى: ترجمه

  .آورند ايمان نمى
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 ميليارد 6آيا واقعا همه ي . اين توهينهاي بود از ااينها نمونه 
جمعيت غير مسلمان كره ي زمين، فاسق و پست و پستتر از همه ي 

آيا اين روش مي تواند ! حيوانات و دروغگو و دغلكار و بي عقل هستند؟
روش خدا براي دعوت به خداپرستي باشد؟ يا روش انسان ضعيفي است 

  قابل مي پوشاند؟  كه ضعف خود را با تحقير طرف م
اين يك روش مشهور مغالطه است كه وقتي فردي نمي تواند 
بوسيله ي استدالل نظرش را اثبات كند به تحقير و سركوب طرف مقابل مي 
پردازد تا ذهن شنونده را از ضعف خويش منحرف كند و به شنونده 

. اشدبقبوالند كه طرف مقابل، فرد با ارزشي نيست تا سخن با ارزشي داشته ب
اين مغالطه در بين افراد كم سواد و سياسيون دغلكار بسيار رايج است و 
محمد هم چون خود سراينده ي قرآن است ناتواني خود را با اين روش 

اگر خدا گوينده ي قرآن بود كه نيازي به اينگونه توهين . جبران مي كند
  .ذيرفتوتحقير ها نداشت بلكه دالئلي مي آورد كه هر انسان عاقلي مي پ

  زيبا نثر -7
ار ي ام قرآن شعر گونه اند بسيات جزو سيات مثل آي از آياريبس

 گفتند كه محمد ي از مردم زمان او ميل هم عده اين دليه شعر نو و بهميشب
  :امبريشاعر است نه پ

  ﴾30طور ﴿ أَم يقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبص بِهِ ريب الْمنُونِ -
  ) 30(بريم  اعرى است كه انتظار مرگش را مىگويند ش يا مى: ترجمه
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چنانچه در سيره ها آمده است بسياري از مسلمانان اوليه تحت تاثير   
البته همه ي قرآن . زيبائي كالم قرآن قرار مي گرفتند و ايمان مي آوردند

كيفيت يكساني ندارد در حاليكه بسياري از سوره هاي كوچك مكي قرآن 
دارند مثل سوره ي شمس، بسياري از آيات و سور نثر زيبا و شعرگونه اي 

  .قرآن نثر نازيبائي دارند مثل سوره ي زخرف
مسلمانان معموال در زيبائي كالم قرآن غلو مي كنند و آنرا معجزه   

فصل  كه البته چنين نيست و بعضي نارسائيهاي كالمي قرآن در مي پندارند
 مقايسه اي بين زيبائي  مورد بررسي قرار گرفته  و"خطاهاي كالمي قرآن"

قرآن و زيبائي متون ديگر انجام گرفته است كه ثابت مي كند كالم قرآن 
اعجاز نيست و وجود ضعفها و خطاهاي فراوان آن نشان مي دهد كه متني 

  .بشري است نه الهي
گرچه زيبائي دلپذير است ولي جاي دليل معتبر و معجزه را در نزد   

  .دستعاقالن نمي گيرد كه قرآن فاق

   تلقين و تكرار-8
. اپا تكرار استر اشاره شد، قرآن س"معرفي قرآن"چنانچه در فصل   

قرآن داراي مفاهيم بسيار محدودي است كه اين مفاهيم صدها بار تكرار 
گرچه تكرار زياد،  مالل آور است ولي براي تثبيت مطلب در . شده است

  .  استذهن خواننده مخصوصا كودكان و افراد ساده لوح مفيد
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   قسم-9
اين روش در .  خويش استنظرقسم يك روش ابتدائي براي تأييد   

استفاده از قسم در بين ما هم .  گذشته ي عربستان جاري بوده استزمان
در قسم فرض بر اين است كه شيئ مورد قسم مورد قبول . وجود دارد

سم مثال فردي به جانش ق.  و شأن آن از ادعا باالتر باشداستطرف مقابل 
اما يك لحظه از خود بپرسيد كه . را تأييد كند) ادعا(مي خورد تا جمله اي 

قسم چه ارزشي دارد؟ آيا قسم جزو مبادي علم است؟  استدالل است؟  
قسم مشاهده است، تجربه است، جزو بديهيات است، برهان است، استقراء 

راد است؟ قسم هيچ نيست جز يك مغالطه، روشي براي اقناع بدون دليل اف
كه در (متاسفانه در اسالم، قسم هم براي اثبات حقوق بكار برده شده . نادان

قرار بررسي . مورد"نقد احكام حقوق، سياسي و اقتصادي اسالم"كتاب 
در . و هم در قرآن براي اثبات حقيقت بكار گرفته شده است) گرفته است

 حقوق و دنياي پيشرفته ي امروز، بدرستي، قسم فاقد اعتبار است، هم در
در قرآن، مخصوصا در سوره هاي مكي، به وفور از . هم در كشف واقعيت

قسم براي تأييد ادعاهاي محمد، مخصوصا پيامبر بودن خودش، استفاده 
تازه قسم به چيزهائي است كه از نظر ارزش و اعتبار بسيار، بي . شده است

ورد براي مثال به انجير قسم مي خ. ارزشتر از ادعاي مورد نظر محمد است
زمين كروي «مثل اين است كه من براي اثبات اينكه . توحيد يا نبوتاثبات 
از اين بيهوده تر ميشود؟ خطاي ديگري كه . به بادمجان قسم بخورم» است
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در بسياري از موارد قسم در قرآن وجود دارد اينست كه محمد مي خواهد 
و روشنتري را اثبات از چيزهائي ناشناخته تر و مبهمتر، چيز شناخته شده تر 

چون در استدالل صحيح از . كند كه اين بر خالف روش استدالل است
موارد قطعي تر و روشنتر به موارد غير قطعي و مبهم پي مي برند ولي 

در اينجا به عده . محمد در تمام قسمهاي قرآن مسير عكس ر ا رفته است
  :اي از قسمهاي قرآن دقت كنيد

  كوبندهسوگند به آسمان و : ترجمه) 1ي اعل(طارق ل والسماء و ا-
  .....قسم به فجر و شبهاي دهگانه: ترجمه) 2و1الفجر ( والفجر وليال عشر -
سوگند به خورشيد و روشني : ترجمه) 1شمس ( والشمس و ضحيحا -

  ....اش
قسم به شب هنگاميكه تاريكي فرا : ترجمه) 1الليل (يل اذا يغشي لل وا-

  ....گيرد
  ......سوگند به انجير و زيتون: ترجمه) 1تين (يتون  والتين و الز-
فالمغيرات ) 2عاديات (والموريات قدحا ) 1عاديات ( والعاديات ضبحا -

سوگند به اسبان دونده، سوگند به جرقه هائي : ترجمه). 3عاديات (صبحا 
كه از برخورد سمهايشان با سنگ برميخيزد، سوگند به غارتگران در 

ن به اسبها و مسلماناني كه براي قتل و غارت به ببينيد قرآ. صبحگاه
براي اثبات !!! غيرمسلمانان در سپيده دم شبيخون مي زنند، قسم مي خورد

:  يعني،چه؟ براي اثبات شش حقيقت ادعا شده در آيات بعد  

 هِ لَكَنُودانَ لِرَب6عاديات (إِنَّ الْإِنس ( لَشَهِيد لَى ذَلِكع إِنَّهو)إِنَّ) 7و بلِح ه
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 رِ لَشَدِيد8(الْخَي ( ِورا فِي الْقُبثِرَ معإِذَا ب لَمعأَفَلَا ي)ورِ ) 9دا فِي الصلَ مصحو
  ) 11(إِنَّ ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّخَبِيرٌ ) 10(

و او خود بر . كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است: ترجمه
داند يمگر نم.و راستى او سخت شيفته مال است.استنيك گواه ] امر[اين 

و آنچه در سينه هاست .كه چون آنچه در گورهاست بيرون ريخته گردد
در . در چنان روزى پروردگارشان به ايشان نيك آگاه است.فاش شود

قسمهاي فوق مسير معكوس استدالل يعني رفتن از مبادي مبهم به نتايج 
  . از عاديات و موريات روشن نيستچون منظور. روشن نيز وجود دارد

قسم يك مغالطه است، تازه محمد در مواردي در دل اين مغالطه، 
مغالطه ي . را نيز بكار گرفته است) مصادره بر مطلوب(مغالطه ي ديگري 

مصادره بر مطلوب بدين معني است كه نتيجه ي استدالل عينا در يكي از 
سي ادعا مي كند كه مالك زميني مثال ك.  مقدمات استدالل وجود داشته باشد

است، قاضي از او مي پرسد به چه دليلي؟ او مي گويد چون من مالك 
  :مثال ديگري كه به فرم منطقي باشد اين است. زمينم

  .هر انساني بشر است: صغري
  .هربشري خندان است: كبري
  پس هر انساني خندان است: نتيجه

ر مطلوب چيزي اثبات نمي در مصادره ب. در اينجا نتيجه عين كبري است
به آيات زير از سوره ي . شود منتهي ذهن افراد ساده لوح را فريب ميدهد

  :يس دقت كنيد
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 سوگند به قرآن حكيم) 2(والْقُرْآنِ الْحكِيمِ  )1(يس 

  پيامبرانى ] جمله[ كه قطعا تو از )3(إِنَّك لَمِنَ الْمرْسلِينَ 

 ) هستي( راهى راست بر) 4(علَى صِرَاطٍ مستَقِيمٍ 

از جانب آن عزيز مهربان نازل شده ) كتابت(و ) 5(تَنزِيلَ الْعزِيزِ الرَّحِيمِ 
 .است

. در اين آيات مغالطه ي مصادره بر مطلوب بطور صريح آورده شده است
قرآن درست (براي اثبات نتيجه . يعني قسم به قرآن كه قرآن درست است

قرآن درست و پذيرفته ( به مقدمه اي )است و طبعا محمد هم پيامبر است
چون براي اينكه قسم واقع . كه عين نتيجه است تمسك مي جويد) است

شود فرد بايد قرآن را قبول داشته باشد و براي اينكه قرآن را قبول داشته 
ممكن است دست به پاره دوزي . باشد بايد نبوت محمد را قبول داشته باشد

نجا بر حكمتهاي موجود در قرآن استدالل زده شود و گفته شود كه در اي
در جواب بايد گفت كه اوال در اينجا بصراحت به . شده نه بر قسم به قرآن
اگربنا باشد به حكمتهاي قرآن استدالل شود بايد : قسم تكيه شده و ثانيا

  :استدالل به فرم زير باشد
ان بشر  در قرآن حكمتهايي وجود دارد كه اين حكمتها فراتر از عقل و تو-

  است
   هر چيزي كه فراتر از از عقل و توان بشر باشد معجزه است-
   پس قرآن معجزه است-
   و هر معجزه اي كار خداست و پيامبر-
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  . پس قرآن كار خدا و پيامبر است-
 و اگر ميبينيد كه هيچكدام از اين مقدمات، در اين آيات ذكر نشده است

بيان كند و نيازي به محمد منظورش حكمت بود مي توانست بصراحت 
بعالوه در اين كتاب اثبات شده است كه معجزه اي  .اصالح مفسران نداشت
  .در قرآن وجود ندارد

به مثال ديگري از مغالطه ي مصادره بر مطلوب كه پنهانتر است   
  :در سوره ي مرسالت آمده است. توجه كنيد

  ) 3(والنَّاشِرَاتِ نَشْرًا    ) 2(فَالْعاصِفَاتِ عصفًا    )1(والْمرْسلَاتِ عرْفًا 

إِنَّما تُوعدونَ    ) 6(عذْرا أَو نُذْرا    ) 5(فَالْملْقِياتِ ذِكْرًا    ) 4(فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا  
اقِع7 (لَو ( 

كه سخت .درپى  فرستاده مي شوندي سوگند به فرشتگاني كه پ: ترجمه
ميان حق [كه .مي گسترانند) فرامين خدا را(و سوگند به آنها كه . توفنده اند
كه .خواه عذرى باشد يا هشدارى.اندي و القاكننده وح.جدامي كنند] و باطل

 .قطعا رخ خواهد داد) قيامت(آنچه وعده يافته ايد 

در اين آيات شش قسم به فرشتگان خورده تا جمله ي آخر يعني قيامت را، 
كه شامل (قبول قرآن است دقت كنيد، قبول فرشتگان فرع . اثبات كند

فرم ساده ي استدالل اين مي شود كه قيامت ). فرشتگان و معاد هم مي شود
يعني . درست است چون شما قبال قبول كرده ايد كه قيامت درست است

در قسمهاي فوق مسير معكوس استدالل . مغالطه ي مصادره بر مطلوب
چون منظور از . ارديعني رفتن از مبادي مبهم به نتايج روشن نيز وجود د
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  .روشن نيست... مرسالت وعاصفات و
با : عين مغالطه ي فوق در سوره ي نازعات هم بكار رفته است  

  :دقت كنيد. سوگند به فرشتگان در پي اثبات قيامت است
فَالسابِقَاتِ ) 3(والسابِحاتِ سبحا ) 2(والنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ) 1(والنَّازِعاتِ غَرْقًا 

قًا س4(ب ( رًارَاتِ أَمبدفَالْم)5 ( ُالرَّاجِفَة فتَرْج موي)6 ( ُا الرَّادِفَةهعتَتْب)7(  

و به . به سختى جان ستانند] از كافران[سوگند به فرشتگانى كه : ترجمه
و به فرشتگانى كه شناكنان . را به آرامى گيرند] مؤمنان[فرشتگانى كه جان 

و كار را . سبقتگيرنده اند] در فرمان خدا[ى گرفتن پس در پيش. شناورند
  . افتد] دگر[و از پى آن لرزهاى )  قيامت(آن روز لرزنده بلرزد . كننديتدبير م

در قسمهاي فوق مسير معكوس استدالل يعني رفتن از مبادي مبهم به نتايج 
  . روشن نيز وجود دارد

با : ستعين مغالطه ي فوق در سوره ي صافات هم بكار رفته ا
  :دقت كنيد. سوگند به فرشتگان در پي اثبات وحدانيت خد است

كه ) احتماال مالئكه(سوگند به صف بستگان ) 1(والصافَّاتِ صفا : الصافات
  ) 1(اند  صفى بسته

  ) 2(كنند  و به زجركنندگان كه به سختى زجر مى) 2( فَالزَّاجِرَاتِ زجرًا 
  ) 3(كنندگان  و به تالوت) 3( فَالتَّالِياتِ ذِكْرًا 

 احِدلَو كُمقطعا خداي شما يكي است) 4(انَّ إِلَه.  
عالوه بر اينكه اينهم . قسم خورده به مالئكه تا يكتائي خدا را اثبات كند

مغالطه ي مصادره به مطلوب است، ارتباطي بين ملك و وحدت خدا 
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؟ مگر !رديعني چه؟ وجود مالئكه چه ربطي به يكي بودن خدا دا. نيست
 عالوه بر آن در قسمهاي فوق .خدايان متعدد نمي توانند مالئكه داشته باشند

مسير معكوس استدالل يعني رفتن از مبادي مبهم به نتايج روشن نيز وجود 
  .چون منظور از صافات، زاجرات و تاليات روشن نيست. دارد

 مثال در. در مواردي هم در قرآن به امور غلط قسم ياد شده است  
  : سوره ي بروج آمده است

  . يعني سوگند به آسمان كه داراي برجها ست) 1بروج (والسماء ذات البروج 
توضيح داده شد، وجود برج در »  علمي قرآنخطاهاي«چنانچه در بخش 

آسمان يك تخيل غلط قدماست كه محمد در اينجا به آن قسم خورده تا 
  .مطالب ديگر اين سوره را به كرسي بنشاند

 به ذكر است كه قسم خوردن به اشياء مثل ستاره و خورشيدو الزم
ماه و ميوه ها در دوره ي قبل از محمد در اشعار عرب بوفور يافت مي شود 

  ١: از يكي از شعراي زن دوره ي جاهلي بنام زبراء كاهنه نقل شده استمثال
ن ، والمزوالليل الغاسق، واللوح الخالق، والصباح الشارق، والنجم الطارق-

  .الوادق، ان شجر الوادي ليأدوا
سوگند به شب تاريك، سوگند به لوح خالق، سوگند به صبح : ترجمه

، سوگند به ابر بارنده ، قطعا درخت روشن، سوگند به ستاره ي كوبنده
  .دشت نيرومند مي گردد
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محمد همين سبك و همين كلمات را از محيطش قرض گرفته و 
گرفته است بدون اينكه بينديشد كه با در بسياري از سوره هاي مكي بكار 

مي  ١.قسم به انجير و ستاره و شب نمي شود خداي واحد را اثبات كرد
بينيد كه محمد به بي ارزشترين و غير علمي ترين و عاميانه ترين روشها 

  . براي قبوالندن پيامبري خود به مردم استفاده كرده است
  

  )دادن مال(مؤلفه قلوبهم  - 10
هاي ديگر محمد كه مورد تأييد قرآن نيز هست يكي از روش  

پرداخت مال به كفار يا دشمنان و يا افراد ضعيف االيمان بود تا به اسالم 
  .گرايش پيدا كنند

 وفِي والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهمإِنَّما الصدقَات لِلْفُقَرَاء والْمساكِينِ والْعامِلِينَ علَيها  -
غَارِمِينَ وفِي سبِيلِ اللّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضَةً منَ اللّهِ واللّه علِيم الرِّقَابِ والْ

 كِيم60توبه ﴿ح﴾ 

صدقات به تهيدستان و بينوايان و متصديان آن و كسانى كه دلشان : ترجمه
بردگان و وامداران ] راه آزادى[ و در )مؤلفه قلوبهم (شود به دست آورده مى

به عنوان فريضه از ] اين[دا و به در راه مانده اختصاص دارد و در راه خ
 ) 60(جانب خداست و خدا داناى حكيم است 

                                                 
  . بررسي شده است"منابع قرآن" قرض گيري محمد از محيط تاريخي جغرافيائي اش در فصل - 1
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اين يك كار سياسي . چطور مي شود يقين، علم و ايمان را خريد؟  
اينكار قطعا نوعي رشوه دادن است و نشانگر اينست كه  .است نه ديني

معجزه و استدالل ناتوان محمد در آوردن اساسي ترين دالئل نبوت يعني 
بوده است از اينجهت با پرداخت رشوه سعي مي كرده كافران را به اسالم 

جالب است بدانيد كه اين اموال يا بصورت ماليات از دامداران و  متمايل كند
كشاورزان گرفته مي شد و يا در بسياري موارد از اموالي بود كه با كاروان 

يعني اموال را از عده اي مي . بدست مي آمدزني يا با غارت اموال مخالفان 
عده اي را به خاك سياه مي نشاند و عده . دزديد و به عده اي ديگر مي داد

پس از جنگ حنين بخش زيادي از اموال مثال . ي ديگري را پروار مي كرد
  :١ابن اسحق در سيره اش چنين مي گويد. غارتي را به سران قريش داد

  
                                                 

   قاضي ابرقوه، نشر مركز سيره ابن هشام توسط، ترجمه ي507سيرت رسول اهللا ص  - 1
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  كند هدايت مي شانده ارج از ارخا را عده اي  خدا- 11
در آيات متعددي از قرآن آمده است كه خدا هر كس را بخواهد   

  :مثال. گمراه مي كند و هركس را بخواهد هدايت مي كند
- نْ أَنَابهِ مدِي إِلَيهيشَاء ون يضِلُّ مي 27رعد  (إِنَّ اللّه.(  

 و هر كس ه مي كندگمراخداست كه هر كس را بخواهد  در حقيقت: ترجمه
  )27(نمايد  بازگردد به سوى خود راه مى] به سوى او[را كه 

ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولكِن يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من يشَاء  -
  ).93نحل  (ولَتُسأَلُنَّ عما كُنتُم تَعملُونَ

  خداداد ولى ما را امتى واحد قرار مىخواست قطعا ش و اگر خدا مى: ترجمه
كند و از   و هر كه را بخواهد هدايت مىگمراه مي كندهر كه را بخواهد 

  )93(داديد حتما سؤال خواهيد شد  آنچه انجام مى
روشهاي هدايت ديگري كه ذكر شد كم و بيش متكي به اراده ي   

دايت يا افراد بودند ولي در اين روش اين انسان نيست كه تصميم به ه
ضاللت مي گيرد بلكه حكم قطعي خداست كه او را هدايت يا گمراه مي 

حديث صحيح ل مث. ييد احاديث نبوي نيز هستأاين مطلب مورد ت. كند
  :متفق عليه زير

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان األعمش  -
سول اهللا وهو الصادق قال سمعت زيد بن وهب عن عبد اهللا قال حدثنا ر

المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك 
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ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اهللا ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقي 
أو سعيد فواهللا إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 

ه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وبينها غير باع أو ذراع فيسبق علي
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو 

صحيح بخاري  (ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
 و سنن نسائي 14/47 و صحيح ابن حيان 4/2036 و صحيح مسلم 6/2433
   ).4/228 و سنن ابي داوود 6/366

پيامبر گفت هر يك از شما در شكم مادرش جمع مي شود بمدت : ترجمه
و سپس مضغه مي )  روز40( روز و سپس علقه مي شود بهمان مقدار 40

سپس خدا ملكي را مي فرستد و به چهار چيز )  روز40(شود بهمان مقدار 
به خدا سوگند . امر مي شود به رزق و مرگ و شقي بودن يا سعيد بودن

 يكي از شما يا مردي اعمال اهل جهنم را انجام مي  چنين است كهقطعا
اندازه ي سر (دهد تا هنگاميكه بين او و بين جهنم باندازه ي يك باع 

فاصله ) ساعد دست(ويا يك ذراع ) انگشتهاي دست راست تا دست چپ
است آنگاه حكم خدا غلبه مي يابد  پس اعمال اهل بهشت را انجام مي 

 اعمال اهل ي مرد چنين است كههشت مي رود و قطعادهد پس داخل ب
بهشت را انجام مي دهد تا بين او و بين بهشت يك يا دو ساعد دست 
فاصله است و در اين هنگام حكم خدا غلبه مي يابد پس اعمال اهل جهنم 

  .را انجام مي دهد پس داخل جهنم مي شود
  قطعا اين هدايت و اضالل اجباري و سزا دادن متناسب با آن   
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( جهنمي كردن كسيكه بدون خواست خودش گمراه مي شود . ظالمانه است
اين . ظلمي فاحش است) و كيست كه بتواند روبروي خواست خدا بايستد

 بطور "انسان در قرآن"آيات و احاديث مؤيد جبر هستند و در فصل 
    .مبسوط بحث مي شوند

   روشهاي هدايتنتيجه گيري
راه اصلي شناخت پيغمبر است و قرآن از معجزه و دالئل معتبر دو   

محمد هيچ معجزه اي نداشته و چنانچه در اين كتاب مي . هر دو تهي است
بدين معني كه . بينيد قرآن هم نه تنها معجزه نيست بلكه ضد معجزه است

از . وفور خطاها و تناقضها و ضعفهاي آن نشان دهنده ي بشري بودن آنست
يل معتبر بر اثبات خدا، وحدانيت خدا، طرف ديگر در قرآن حتي يك دل

و اين دليلي قاطع بر غير . نبوت محمد و پيامبران قبلي و معاد وجود ندارد
  . الهي بودن قرآن است

ترس از جهنم و . جوهر روش دعوت محمد ترس استدر عوض،   
 همچنين محمد به روشهاي بي ارزشي چون قسم و تكرار .ترس از شمشير

  .سك شده تا پيغمبري خود را به مردم بقبوالندو تلقين و رشوه متم
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   خدا براي گمراه و جهنمي كردن انسانهاتالش
  

آنگونه كه در قرآن توصيف شده است، خداي محمد بيش از آنكه   
به فكر هدايت انسانها باشد در تالش براي گمراه كردن و جهنمي كردن 

ت مي زند تا خداي محمد به روشهاي زيركانه ي مختلفي دس. آنان است
  .بسوزاند  زندهزندهمردم را فريب دهد و گمراه كند و نهايتا 

  تصميم خدا به پركردن جهنم
ولَو شِئْنَا لĤَتَينَا كُلَّ نَفْسٍ هداها ولَكِنْ حقَّ الْقَولُ مِنِّي لَأَملَأَنَّ جهنَّم مِنَ الْجِنَّةِ  -

  )13سجده(والنَّاسِ أَجمعِينَ 
داديم ليكن  خواستيم حتما به هر كسى هدايتش را مى  اگر مىو: ترجمه

 جهنم را از همه جنيان و آدميان پرخواهم قطعاسخن من محقق گرديده كه 
  ) 13(كرد 

همگان را  مي تواند مفهوم روشن آيه ي فوق اين است كه خدا
 تصميم قطعي گرفته كه جهنم را عوض در ولي نمي كند وهدايت كند 

 جاي قرآن نيامده است كه خدا تصميم به پركردن بهشت  در هيچ.پركند
؟ خدائي كه كمال  چرا خدا تصميم نگرفته كه بهشت را پركند.گرفته باشد

محض است و از صفات حقير مبرا ست چرا تصميم قطعي به پركردن جهنم 
  ببينيد . آيا اين غلبه ي خشم و نفرت بر رحم و عطوفت نيست مي گيرد؟
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  .نامهربان معرفي ميكندمحمد خدا را چقدر 

خلق شيطان و تسلط دادن او بر انسانها براي جهنمي كردن 
  انسانها

در قرآن آمده است كه خدا شيطان را گمراه كرده است و شيطان 
.هم تصميم به گمراه كردن انسان مي گيرد و خدا به او اجازه مي دهد

    
- جِيمر ا فَإِنَّكمِنْه إِنَّ ﴾34﴿ قَالَ فَاخْرُجينِ ومِ الدونَةَ إِلَى ياللَّع كلَي35﴿ ع﴾ 

إِلَى  ﴾37﴿قَالَ فَإِنَّك مِنَ الْمنظَرِينَ  ﴾36﴿قَالَ رب فَأَنظِرْنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ 
قَالَ رب بِمĤ أَغْويتَنِي ألُزينَنَّ لَهم فِي األَرضِ ﴾ 38﴿يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ 

 قَالَ هذَا صِرَاطٌ  ﴾40﴿إِالَّ عِبادك مِنْهم الْمخْلَصِينَ  ﴾39﴿غْوِينَّهم أَجمعِينَ وألُ
 تَقِيمسم لَيمِنَ ﴾41﴿ع كعنِ اتَّبلْطَانٌ إِالَّ مس هِملَيع لَك سادِي لَيإِنَّ عِب 

   ﴾43﴿عِينَ وإِنَّ جهنَّم لَموعِدهم أَجم ﴾42﴿الْغَاوِينَ 
اى  شده بيرون شو كه تو رانده] مقام[از اين گفت ) خدا به شيطان: (ترجمه

گفت پروردگارا پس مرا تا روزى ) 35(و تا روز جزا بر تو لعنت باشد )34(
فرمود تو از ) 36(برانگيخته خواهند شد مهلت ده ) انسانها(كه 
ارا به سبب آنكه گفت پروردگ) 38(تا روز وقت معلوم ) 37(يافتگانى  مهلت

آرايم و همه  در زمين برايشان مى] هم گناهانشان را[مرا گمراه ساختى من 
 )40(مگر بندگان خالص تو از ميان آنان را ) 39 (را گمراه خواهم ساخت

در ) 41] (شود منتهى مى[به سوى من ] كه[فرمود اين راهى است راست 
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 از گمراهان كه تو را حقيقت تو را بر بندگان من تسلطى نيست مگر كسانى
  ) 43(گاه همه آنان دوزخ است  و قطعا وعده )42(پيروى كنند 

 ساخته ي ، همه ي داستان شيطان كهندن بخوبي مي رسااتاين آي
 چرا بايد انسان ؛شيطان خدا را نافرماني  كرد.خداست تا انسان را گمراه كند

. نده شودكه مورد عنايت ويژه ي خدا بود توسط شيطان بسوي عذاب را
  .عذابي كه بدون آگاهي او و بطور سري توسط شيطان به او تحميل مي شود

 يا بنِي آدم الَ يفْتِنَنَّكُم الشَّيطَانُ كَما أَخْرَج أَبويكُم منَ الْجنَّةِ ينزِع عنْهما -
بِيلُه مِنْ حيثُ الَ تَرَونَهم إِنَّا جعلْنَا لِباسهما لِيرِيهما سوءاتِهِما إِنَّه يرَاكُم هو وقَ

  ﴾27اعراف﴿الشَّياطِينَ أَولِياء لِلَّذِينَ الَ يؤْمِنُونَ 
اى فرزندان آدم زنهار تا شيطان شما را به فتنه نيندازد چنانكه پدر و : ترجمه

مادر شما را از بهشت بيرون راند و لباسشان را از ايشان بركند تا 
اش شما را از آنجا  در حقيقت او و قبيلهايشان را بر آنان نمايان كند عورته

 ما شياطين را دوستان كسانى قرار داديم كه بينند بينيد مى كه آنها را نمى
  ) 27(آورند  ايمان نمى

 و او به روان و يعني ما انسانها شيطان را نمي بينيم ولي او ما را مي بيند
حضور و دخالتش هيچ اطالعي پيدا نمي كنيم عقل ما دسترسي دارد و ما از 

اين چه كار .  ما را گمراه مي كند و خدا هم ما را به جهنم مي بردواو
مخصوصا كه شيطان  !ظالمانه اي است كه محمد به خدا نسبت داده است؟

  :كارهاي خطا را به ما نيكو نشان مي دهد
  ـكِن قَست قُلُوبهم وزينَ لَهم الشَّيطَانُ ما فَلَوال إِذْ جاءهم بأْسنَا تَضَرَّعواْ ولَ -
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   ).43انعام  (كَانُواْ يعملُونَ
پس چرا هنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد تضرع نكردند ولى : ترجمه

دادند  شده و شيطان آنچه را انجام مى دلهايشان سخت] حقيقت اين است كه[
  .)43(برايشان آراسته است 

ضور شيطان و تسلط او بر روانمان بي اطالعيم و او كارهاي پس ما از ح
يعني ما بدون . و ما را گمراه مي كند غلط را به ما نيكو نشان مي دهيم

 كاري را انجام مي دهيم چرا بايد عذاب شويم؟ خير،آگاهي از او و با نيت 
مجرم كسي است كه كاري . چنين كسي مجرم نيست.اين ظلمي واضح است

بنابراين هم اجازه دادن به . ند و با آگاهي و عمد آنرا انجام دهدرا بد بدا
شيطان براي فريب مردم ظلم است و هم عذاب افرادي كه شيطان را 
ناآگاهانه تبعيت مي كنند ظلم است و محمد هردو را به خدا نسبت داده 

خدا با تسلط دادن شيطان بر انسانها مؤثرترين و مرموزترين  روش را . است
  . گمراه كردن مردم بكار گرفته استبراي

از طرف ديگر جاي اين سؤال وجود دارد كه اگر خدا مهربان است   
 فردي به توانائي شيطان را براي سوق دادن و قصد هدايت ما را دارد چرا

ه است؟ خدائي كه محمد معرفي انسانها بسوي خير و بهشت خلق نكرد
اين خدا . سم آزار داردكرده هم ظالم و هم نامهربان است و هم سادي

  . است نه خداي واقعيمحمدمخلوق ذهن 
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   مردم را گمراه ميكندخدا 
در آيات متعددي از قرآن آمده چنانچه در بحث هدايت گفتيم   

است كه خدا هر كس را بخواهد گمراه مي كند و هركس را بخواهد هدايت 
  :مثال. مي كند

  ).27رعد  ( إِلَيهِ منْ أَنَابإِنَّ اللّه يضِلُّ من يشَاء ويهدِي -
 و هر كس گمراه مي كندخداست كه هر كس را بخواهد  در حقيقت: ترجمه
  )27(نمايد  بازگردد به سوى خود راه مى] به سوى او[را كه 

ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولكِن يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من يشَاء  -
لَتُسلُونَومتَع ا كُنتُمم93نحل  (أَلُنَّ ع.(  

  خداداد ولى خواست قطعا شما را امتى واحد قرار مى و اگر خدا مى: ترجمه
كند و از   و هر كه را بخواهد هدايت مىگمراه مي كندهر كه را بخواهد 

  )93(داديد حتما سؤال خواهيد شد  آنچه انجام مى

  ).33غافر  (ه مِنْ هادٍومن يضْلِلِ اللَّه فَما لَ -
  ).33(كسي را كه خدا گمراه كند هدايتگري نخواهد داشت : ترجمه

  )186اعراف  ( من يضْلِلِ اللّه فَالَ هادِي لَه ويذَرهم فِي طُغْيانِهِم يعمهون-
و آنان را در  كسي را كه خدا گمراه كند هدايتگري نخواهد داشت: ترجمه

  )186(گذارد  ردان وا مىطغيانشان سرگ
-  كُمغْوِيأَن ي رِيدي إِن كَانَ اللّه لَكُم حأَنْ أَنص دتحِي إِنْ أَرنُص كُمنفَعالَ يو

  ).34هود  (هو ربكُم وإِلَيهِ تُرْجعونَ
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در صورتى  اگر بخواهم شما را اندرز دهم )نوح به مردم گفت (و: ترجمه
او بخشد   اندرز من شما را سودى نمىگمراه كند را كه خدا بخواهد شما

  )34(شويد  پروردگار شماست و به سوى او باز گردانيده مى
أَفَمن زينَ لَه سوء عملِهِ فَرَآه حسنًا فَإِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من -

  ) 8فاطر(نَّ اللَّه علِيم بِما يصنَعونَ يشَاء فَلَا تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسرَاتٍ إِ
آيا آن كس كه زشتى كردارش براى او آراسته شده و آن را زيبا : ترجمه

و هر كه را  بخواهد گمراه مي كند خداپس قطعا هر كس را كه . بيند مى
كند پس مبادا به سبب حسرتها بر آنان جانت برود قطعا  بخواهد هدايت مى

  )8(كنند دانا ست  خدا به آنچه مى
مال زشت بصورت نيكو در ذهن در اين آيه بروشني وارونه جلوه دادن اع

، به خدا نسبت داده شده و بر همين اساس گفته شده كه خدا افراد را افراد
گمراه مي كند و يا هدايت مي كند و بهمين دليل هم پيامبر نبايد بر كفر 

كه خدا عمل زشت فرد را دقت كنيد . مردم ناراحت باشد چون كار خداست
در نظرش نيكو جلوه مي دهد و فرد نيز به گمان اينكه كارش درست است 

؛ يعني خدا آنرا انجام مي دهد يعني فرد با نيت خير آنكار را انجام مي دهد
آيا از اين ظالمانه .  ولي بازهم خدا او را به جهنم مي برداو را گمراه مي كند

آگاهي او به انحراف براني و بعد هم او را تر مي شود؟ ذهن فرد را بدون 
    عذاب كني كه چرا اشتباه كردي؟

چنانچه در عنوان قبلي ديديد همين كار عينا به شيطان نسبت داده   
 شيطان است و اعمال شيطاني ،شده بود، براين اساس خداي محمد هم
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ولي خدا محال است مردم را گمراه كند و آنانرا بطور . انجام مي دهد
لمانه عذاب كند اين محمد است كه چنين خداي حقير ظالمي را معرفي ظا

  .مي كند
 معركه ،اينگونه آيات كه به صراحت خدا را گمراه كننده مي دانند  

افراد نمي توانند قبول كنند كه خداي عادل .  ساله بوده است1400ي جدال 
ر كرده اند طبعا تالش بيهوده ي بسيا. مهربان همان كار شيطان را انجام دهد

گفته اند كه . تا به نحوي معني اين آيات را تغيير دهند تا معقول بنظر برسند
چون خدا در طول علل است كسيكه خودش با اراده و خواست خودش 
گمراه مي شود نيز براي انجام اعمالش نياز به اذن و خواست خدا دارد و از 

ر انسان راه گمراهي يعني اگ. اين لحاظ خدا گمراه كننده قلمداد شده است
ولي اين تالشي بي نتيجه . را انتخاب كند خدا اذن مي دهد كه گمراه شود

آيا انصافا اين معني مورد نظر مفسرين : اول.است و چند اشكال اساسي دارد
معادل سخن آيات فوق است؟ در هيچكدام از آيات چنين چيزي نيست كه 

ينكه اگر واقعا اين آيات از ا: دوم. اگر شما انتخاب كرديد من اذن مي دهم
خداست آيا خدا نمي توانست اين معني مورد نظر مفسرين را در آيه ذكر 

. در اينصورت خواست خدا مشروط مي شود به خواست انسان: كند؟ سوم
واين مشروط شدن خواست خدا را . يعني تا انسان نخواهد خدا نمي خواهد

در آيات متعددي آمده است : چهارم. نمي تواند بپذيرد مفسر و متكلمي هيچ
مثل اين آيه . كه خدا هر كه را گمراه كند هيچكسي قادر به هدايت او نيست

  :كه قبال ذكر شد
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  ).33غافر  (ومن يضْلِلِ اللَّه فَما لَه مِنْ هادٍ -
  ).33(كسي را كه خدا گمراه كند هدايتگري نخواهد داشت : ترجمه

چون انساني كه با اراده ي .  در تضاد استنظر مفسران با اين دسته آيات هم
خودش گمراه شود در هر زمان هم با ارده ي خودش مي تواند هدايت را 

يعني بازگشت به .  مي تواند او را هدايت كندفرد ديگريبرگزيند و يا 
 اما آيات فوق بازگشت را محال .هدايت يا بازگشت به ضاللت محال نيست

ت را خواست مستقيم و قطعي خدا مي دانند يعني هدايت و ضالل. مي دانند
بنابراين اصالحيه . كه احدي بعد از خواست خدا نمي تواند آنرا تغيير دهد

  .ي مفسران بي نتيجه است
بحث شده است " انسان در قرآن، عنوان اختيار"چنانچه در فصل   

در اينجا يكي از تناقضهاي . آيات قرآن در باب اختيار انسان متناقضند
 : به هدايت و ضاللت مطرح شده استمربوط

سيقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَو شَاء اللّه ما أَشْرَكْنَا والَ آباؤُنَا والَ حرَّمنَا مِن شَيءٍ  -
 بأْسنَا قُلْ هلْ عِندكُم منْ عِلْمٍ اْكَذَلِك كَذَّب الَّذِينَ مِن قَبلِهِم حتَّى ذَاقُو

 وهونَفَتُخْرِجإَالَّ تَخْرُص إِنْ أَنتُمونَ إِالَّ الظَّنَّ وقُلْ فَلِلّهِ )148انعام (لَنَا إِن تَتَّبِع 
  ).149 انعام (الْحجةُ الْبالِغَةُ فَلَو شَاء لَهداكُم أَجمعِينَ

كسانى كه شرك آوردند به زودى خواهند گفت اگر خدا : ترجمه
آورديم و چيزى را تحريم  ك نمىخواست نه ما و نه پدرانمان شر مى
كسانى هم كه پيش از آنان )  و مي گويد كنديو خدا قبول نم(كرديم  نمى

بودند همين گونه تكذيب كردند تا عقوبت ما را چشيدند بگو آيا نزد شما 
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دانشى هست كه آن را براى ما آشكار كنيد شما جز از گمان پيروى 
  )148(گوييد  كنيد و جز دروغ نمى نمى

) كند ي مييدأ تدوباره استدالل كافران راتناقض با آيه ي قبل در  قرآن و(
خواست قطعا همه شما را  مى] خدا[اگر بگو برهان رسا ويژه خداست و 

  )149(كرد هدايت مى
استدالل . تناقض را در دو آيه ي پشت سرهم مشاهده كرديد

ا براي  ر149 آيه ي دليل است يعني مشركان عين 149مشركان عين آيه ي 
گمراهي شان آورده اند و مي گويند اگر خدا مي خواست ما گمراه نمي 

 سخن همان 149 سخن آنان را رد مي كند و در 148خدا در آيه ي . شديم
  ييد مي كندأ تمشركانرا

   گمراه شوند تاجلوگيري از فهم انسانها
- دس مِنْ خَلْفِهِما ودس دِيهِمنِ أَييلْنَا مِن بعجصِرُونَ وبالَ ي مفَه منَاها فَأَغْشَي
  )10يس(وسواء علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم الَ يؤْمِنُونَ ) 9يس(

آنها سدى و پشت سرشان سدى نهاده و پرده اى بر جلوي ]ما[و :  ترجمه
آنان را چه و ) 9(توانند ببينند  آنان فرو گسترده ايم در نتيجه نمى] چشمان[

كند ايمان نمي آورند  چه بيم ندهى به حالشان تفاوت نمى] و[بيم دهى 
)10(  

اين آيات بدنبال آيات قبلي سوره ي يس است كه مي گويد اكثر اعراب 
ترساندن از (علت اين ايمان نياوردن و علت اينكه انذار . ايمان نمي آورند
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ه است اينست كه خدا براي آنان بي فايد) دعوت به ايمان: خدا و قيامت
  . استگرفتهجلوي درك آنان را 

  : آمده است نيزري زاتين مطلب در آيهم
-  مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه منَهالَّذِينَ لَع لَئِك23محمد ﴿ أُو ﴾  

اينان همان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و ايشان را ناشنوا و : ترجمه
  ) 23( را نابينا كرده است چشمهايشان

- ذَابع ملَهةٌ وغِشَاو ارِهِمصلَى أَبعو عِهِمملَى سعو لَى قُلُوبِهمع اللّه خَتَم 
 7بقره ﴿عظِيم﴾  
 و بر شنوايى ايشان مهر نهاده و بر )كفار (خداوند بر دلهاى آنان: ترجمه

  ) 7(است اى است و آنان را عذابى دردناك  ديدگانشان پرده
مشاهده مي كنيد كه خداي محمد، راههاي مختلف درك و حس را   

چشمان افراد را ناتوان از ديدن و گوشهاي آنان را . عقيم و ناتوان مي كند
ناتوان از شنيدن و عقل آنان ناتوان از درك راه درست مي گرداند تا آنان 

ابي دردناك مي گمراه شوند و در قيامت نيز اين بدبختهاي ناتوان شده را عذ
  ايا اين اوج ظلم نيست كه محمد به خدا نسبت داده است؟. كند

     خدا مرض قلبي كفار را مي افزايد تا بيشتر گمراه شوند
 فِي قُلُوبِهِم مرَض فَزَادهم اللّه مرَضاً ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانُوا يكْذِبونَ -
  ﴾10بقره﴿

  ] سزاى[ضى است و خدا بر مرضشان افزود و به در دلهايشان مر: ترجمه
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  .)10(خواهند داشت ] در پيش[آنچه به دروغ مى گفتند عذابى دردناك 
گفته شده كه در دستگاه . اينهم تالش ديگر خدا براي گمراه كردن انسانها

انديشه بعضي انسانها عيبي وجود دارد كه راه ايمان را نمي فهمند خداي 
فا دادن، بيماري آنان را تشديد مي كند كه مبادا ايمان هم بجاي ش!!! مهربان
  .بياورند

     خدا طغيان كفار را تمديد مي كند تا بيشتر گمراه شوند
  ﴾15بقره ﴿اللّه يستَهزِىء بِهِم ويمدهم فِي طُغْيانِهِم يعمهونَ  -

 مديد مي كندتكند و آنان را در طغيانشان  مىرا مسخره ] كفار[خدا : ترجمه
  ) 15(تا سرگردان شوند 

عده اي طغيانگرند و در مقابل . ديگري از خداي محمد!!! اينهم لطف
حقيقت سر تعظيم فرود نمي آورند خدا هم اين طغيانگري آنان را طوالني 

  .تر مي كند تا مبادا ايمان بياورند

كفار را مي برد تا آنان بيشتر گمراه ) ادراك هدايتگر(خدا نور 
  دشون

-  بِنُورِهِم اللّه بذَه لَهوا حم ا أَضَاءتنَاراً فَلَم قَدتَوثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُهم
  ﴾17بقره ﴿وتَرَكَهم فِي ظُلُماتٍ الَّ يبصِرُونَ 
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همچون مثل كسانى است كه آتشى افروختند و ) كافران(آنان  مثل: ترجمه
د خدا نورشان را برد و در ميان تاريكيهايى چون پيرامون آنان را روشنايى دا

  ) 17(بينند رهايشان كرد  كه نمى
تالش مي براي راهيابي عده اي مثال جالبي است؛ در اين آيه دقت كنيد؛ 

كنند و آتشي برمي افروزند ولي بمحضي كه اطرافشان روشن شد خدا آتش 
ش و تحقيق و  به بيان ساده، عده اي از انسانها تال.آنان را خاموش مي كند

تفكر مي كنند كه راه درست را در زندگي بيابند و انديشه و تحقيق آنان تا 
حدودي مسير را به آنان نشان مي دهد ولي بمحضي كه در روشنائي 

.  مسير درست را مي بينند خدا آن روشنائي را خاموش مي كند،ذهنشان
  .استانتساب اينهمه ظلم به خدا واقعا حيرت انگيز  عجيب نيست؟ 

  .خدا به كافران ثروت و پسر مي دهد تا آنان را جهنمي كند
 فَالَ تُعجِبك أَموالُهم والَ أَوالَدهم إِنَّما يرِيد اللّه لِيعذِّبهم بِها فِي الْحياةِ الدنْيا -

  ﴾55توبه ﴿وتَزْهقَ أَنفُسهم وهم كَافِرُونَ 
را به شگفت نياورد جز اين ) محمد(تو ) كفار (شاناموال و فرزندان: ترجمه

خواهد در زندگى دنيا به وسيله اينها عذابشان كند و  نيست كه خدا مى
  ) 55(جانشان در حال كفر بيرون رود 

     . توبه نيز آمده است85اين آيه با اندك تفاوت در لفظ در آيه ي 
   ثروت بازهم از عجايب كارهاي خداي محمد؛ به كافران مال و  

  . فراوان مي دهد تا كفر آنان را تقويت كند و تا عذابشان كند
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 خدا به كفار عمر مي دهد تا بيشتر گمراه و جهنمي شوند
   )استدراج(
والَ يحسبنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّما نُملِي لَهم خَيرٌ لِّأَنفُسِهِم إِنَّما نُملِي لَهم لِيزْدادواْ -
هِينٌ إِثْمم ذَابع ملَه178آل عمران ﴿ا و﴾  

اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت  و البته نبايد كسانى كه كافر شده: ترجمه
دهيم تا بر گناه  دهيم براى آنان نيكوست ما فقط به ايشان مهلت مى مى

  ) 178(آور خواهند داشت  عذابى خفت] آنگاه[بيفزايند و ] خود[
) 182اعراف (ذَّبواْ بĤِياتِنَا سنَستَدرِجهم منْ حيثُ الَ يعلَمونَ والَّذِينَ كَ -

  )183اعراف  (وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِينٌ
و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند به تدريج از جايى كه : ترجمه
 نيرنگدهم كه  و به آنان مهلت مى) 182 (بسوي عذاب مي بريمدانند  نمى

  )183(من استوار است 
  .دو آيه ي فوق در سوره ي قلم هم تكرار شده است

يعني خدا به كسانيكه . اين آيات مفهوم استدراج را بيان مي كنند  
ايمان ندارند مهلت و عمر مي دهد تا آنان بيشتر گناه كنند و بيشتر جهنمي 

ين شوند و اينكار يك نيرنگ خدا به كافران است و كافران بدبخت از ا
انگار خداي محمد حيرت انگيز نيست؟ . نيرنگ الهي اطالعي ندارند

ساديسم آزار دارد و از زنده زنده سوزاندن و كباب كردن انسانها لذت مي 
   با  رابرد و بهمين دليل نهايت تالش خود را مي كند تا انسانهاي بيشتري
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     .كندشدت بيشتري جهنمي 

  قرآن فقط براي هدايت مومنان است
) 80(إِنَّك لَا تُسمِع الْموتَى ولَا تُسمِع الصم الدعاء إِذَا ولَّوا مدبِرِينَ : ملن -

وما أَنت بِهادِي الْعميِ عن ضَلَالَتِهِم إِن تُسمِع إِلَّا من يؤْمِنُ بĤِياتِنَا فَهم 
  )81(مسلِمونَ 
ردانى و اين ندا را به كران چون پشت گ البته تو مردگان را شنوا نمى: ترجمه

شان نيستى   كوران از گمراهىهدايتگرو ) 80(توانى بشنوانى  بگردانند نمى
اند و  ما ايمان آوردهآيات تو نمي تواني بشنوانى مگر كسانى را كه به 

   )81 (مسلمانند
  .تكرار شده است) 53آيه ي ( عينا در سوره ي روم 81آيه ي 

  : يس هم آمده است11 همين مطلب در آيه ي
إِنَّما تُنذِر منِ اتَّبع الذِّكْرَ وخَشِي الرَّحمن بِالْغَيبِ فَبشِّرْه بِمغْفِرَةٍ وأَجرٍ كَرِيمٍ 

  ﴾11يس(

است كه كتاب ] سودمند[تنها كسى را ) دعوت به ايمان(بيم دادن تو : ترجمه
سد به آمرزش و پاداشى رحمان در نهان بتر] خداى[حق را پيروى كند و از 

  )11(پر ارزش مژده ده 

) محمد(در اين آيات، كافران كور و كر قلمداد شده اند و گفته شده كه تو 
. نمي تواني قرآن را به آنان بفهماني و فقط مومنانند كه قرآن را مي فهمند

درحاليكه كسي كه ايمان ندارد محتاج هدايت است و قبول آيات توسط 
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مومنان كه خود مي شنوند، شنواندن و .  طبيعي استمومنان كه امري
  . فهماندن قرآن به اهل شك و كفر اهميت دارد

چون قبل از اينكه . وجود مؤمنين نافي مفهوم آيات فوق است  
محمد دعوتش را آغاز كند همه ي ياران بعدي محمد كافر بودند و با آمدن 

محمد كافران را يعني دعوت . قرآن آنان هدايت شدند و ايمان آوردند
يعني آيات فوق با واقعيت در . هدايت كرده كه ناقض آيات فوق است

  .تناقضند
 چون بديهي مفهوم با اصل دعوت محمد هم در تناقض استاين 

است كه محمد قرآن را آورده تا كفار را به اسالم دعوت كند اما در اينجا 
  !  !گفته شده كه قرآن فقط مي تواند مؤمنان را هدايت كند؟

 فوق اينست كه خدا را ناتوان قلمداد كرده مطلباشكال ديگر   
. آيات و گفته هائي بياورد كه بندگانش بفهمنديعني خدا قادر نيست . است

  .نيستبندگانش به تعبير ديگر خدا قادر به هدايت 
از طرف ديگر بر اساس آيات فوق، مجازات كفار بخاطر بي ايماني 

نسته آياتي نازل كند كه آنان بفهمند و قبول چون خدا نتوا. ظالمانه است
. وقتي از خدا كاري ساخته نيست از بندگان ضعيف چه ساخته است. كنند

تخصصي را به فرد نا آشنائي نشان  اين دقيقا مثل اينست كه شما مطلبي
آيا صحيح . طبعا آن فرد نمي فهمد. دهيد و او را دعوت به فهم آن كنيد

را سرزنش و تنبيه كنيد كه چرا اين مطلب را نمي است كه آن فرد نا آشنا 
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بهمين نحو اگر قرآن بنحوي است كه فقط . فهمي؟ قطعا صحيح نيست
  .مؤمنان مي فهمند، عذاب كافران ظلمي فاحش است

   خدعه وفريب خدا، كيد،مكر
 واقعيت را بنحو "خدعه وفريب همگي به اين معني اند, كيد , مكر

 بنحويكه موجب خطا در تصميم گيري و نادرست به ديگري جلوه دادن
بدخواهي و دروغ و . "عمل فرد شود تا منجر به پيدايش شري براي او شود

 در قرآن تمام اين . بسوي خطا و شر جوهره ي اين رفتارهاستسوق دادن
  .رفتارها به خدا نسبت داده شده است

 را بهترين خدا به خداوند مكر نسبت داده شده و يدر آيات متعدد 
  :مثال. مكاران دانسته است

  ).54آل عمران ( و مكروا و مكر اهللا و اهللا خير الماكرين -
  .و مكر كردند و خدا مكر كرد و خدا بهترين مكر كنندگان است: ترجمه

  ).42رعد (قَد مكَرَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم فَلِلّهِ الْمكْرُ جمِيعا  َ -
آنان بودند نيرنگ كردند ولى همه و به يقين كسانى كه پيش از  :ترجمه

  )42( خداست نيرنگها مال
- مهخَادِع وهو ونَ اللّهخَادِعنَافِقِينَ ي142نساء (.. إِنَّ الْم(.  

  .منافقين به خدا نيرنگ مي زنند و خدا هم به آنان نيرنگ ميزند: ترجمه
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 انگيزد و سپس آنانرا و مردم را يخدا مجرمان را به مكر مردم م
   . كنديعذاب م

وكَذَلِك جعلْنَا فِي كُلِّ قَرْيةٍ أَكَابِرَ مجرِمِيها لِيمكُرُواْ فِيها وما يمكُرُونَ : انعام -
 وإِذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حتَّى نُؤْتَى )123(إِالَّ بِأَنفُسِهِم وما يشْعرُونَ 

سر ا أُوتِيواْ مِثْلَ مرَمالَّذِينَ أَج صِيبيس الَتَهلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع لُ اللّهِ اللّه
  ).124(صغَار عِند اللّهِ وعذَاب شَدِيد بِما كَانُواْ يمكُرُونَ 

گماريم تا در  و بدين گونه در هر شهرى گناهكاران بزرگش را مى: ترجمه
زنند و درك  ز به خودشان نيرنگ نمىآنان ج] لى[آن به نيرنگ پردازند و

آوريم  گويند هرگز ايمان نمى و چون آيتى برايشان بيايد مى )123(كنند  نمى
داده شود ] نيز[تا اينكه نظير آنچه به فرستادگان خدا داده شده است به ما 

داند رسالتش را كجا قرار دهد به زودى كسانى را كه مرتكب  خدا بهتر مى
كردند در پيشگاه خدا خوارى و  آنكه نيرنگ مى] ىسزا[گناه شدند به 

  )124(خواهد رسيد  اى سخت شكنجه
اينكه خدا : اول. در دو آيه ي فوق سه اشكال بزرگ وجود دارد   

 بر مي انگيزد يعني خدا مكرانگيز و گمراه كننده ي نيرنگمجرمان را به 
) نان راو مردم فريب خورده از آ(و خدا  سپس مجرمان  : دوم. مردم است
عامل گمراهي شان بوده عذاب مي كند كه اين قطعا خالف خدا كه خود 

:  فوق گفته وما يمكُرُونَ إِالَّ بِأَنفُسِهِم123 يدر آيه  : سوم. عدالت است
 كنند يا زيان مكر فقط به خودشان بر ييعني ماكرين فقط به خود مكر م
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يعني .. الْمكْرُ السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ َلَا يحِيقُ: فاطر43 يهمچنين در آيه . ميگردد
اينكه . مكر بد جز اهلش را فرا نمي گيرد، همين مطلب را تكرار مي كند

زيرا فرد .  غلط است،مكر و فريب مكركنندگان فقط به خودشان برمي گردد
و بديهي است كه . مكار سعي ميكند ديگران را فريب دهد نه خودش را

و فاسدان، قطعا موجب فساد و تباهي در جامعه مي مكر و فساد ماكران 
  دقت كنيد،:  در تناقض استزير با آيه ي اتاين خطا در اين آي.  شود

وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِك قَرْيةً أَمرْنَا متْرَفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحقَّ علَيها الْقَولُ فَدمرْنَاها 
  ﴾16اسري(تَدمِيرًا 

داريم تا  و چون بخواهيم شهرى را هالك كنيم ثروتمندانش را وا مى: رجمهت
الزم گردد پس آن ] شهر[در آن به فساد بپردازند و در نتيجه عذاب بر آن 

يعني فسق و فساد و فريبكاري عده اي، ) 16(شهر را زير و رو مي كنيم 
يات موجب فساد در كل جامعه مي شود كه در تضاد با نكته ي سوم در آ

از طرف ديگر هر دو اشكال اول و دوم آيات فوق به اين آيه هم . فوق است
خدا خود فسادكاري را برمي انگيزد و آنگاه مردم بيچاره اي كه . وارد است

 واضح يدر اين گمراهي و فساد گير افتاده اند را عذاب ميكند كه ظلم
  .است

آنانرا  مي زند و به آنان مهلت مي دهد تا نيرنگخدا به كفار 
  بيشتر معذب كند

    فَمهلِ الْكَافِرِينَ أَمهِلْهم )16( وأَكِيد كَيدا )15(إِنَّهم يكِيدونَ كَيدا :  طارق-
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  )17(رويدا 
 )16(نيرنگ مي زنم ) خدا( و من )15(زنند  آنان دست به نيرنگ مى: ترجمه

  )17(اگذار  آنان را به حال خود ومدتيپس كافران را مهلت ده و 
 )182 (والَّذِينَ كَذَّبواْ بĤِياتِنَا سنَستَدرِجهم منْ حيثُ الَ يعلَمونَ: اعراف -

  ).183(وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِينٌ 
و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند به تدريج از جايى كه : ترجمه
دهم كه  و به آنان مهلت مى )182(دانند گريبانشان را خواهيم گرفت  نمى

  .)183( من استوار است نيرنگ
مي بينيد كه خدا براي جهنمي كردن كافران به آنان نيرنگ مي زند   

  .و به آنان مهلت مي دهد تا جرمشان سنگينتر و جهنمي تر شوند
 صداي گاو  مي تواندچگونه گوساله طاليي بدون معجزه ؛خدعه ي خدا

   ؟دهد
- ملَه وسى فَأَخْرَجم إِله و كُمفَقالُوا هذا إِله خُوار داً لَهسالً ج88طه (عِج(.  

او و [اى كه صدايى داشت بيرون آورد و  پس براى آنان پيكر گوساله: ترجمه
] پيمان خدا را[گفتند اين خداى شما و خداى موسى است و ] پيروانش

  )88(فراموش كرد 
تگو با خدا به كوه طور در قرآن آمده است كه وقتي موسي براي گف

فردي بنام سامري گوساله اي از طال ساخت و اين گوساله صداي گاو . رفت
اين توانائي از آنجهت بود كه سامري اثر پاي جبرئيل را گرفته . در مي آورد

 آيا اين. آنگاه مردم به پرستش گوساله پرداختند. بود و در گوساله ريخته بود



 401

 خدا نبود كه ي خدعه آيا اين. ام نشده بودمعجزه نبود و بخواست خدا انج
  .  گاو دهد تا مردم فريب بخورنديگوساله صدا

  .خدا با خوب جلوه دادن اعمال بد، مردم را فريب مي دهد
  ﴾4نمل ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يؤْمِنُونَ بِالĤْخِرَةِ زينَّا لَهم أَعمالَهم فَهم يعمهونَ  -

 را در )انزشتش (ه آخرت ايمان ندارند كردارهايكسانى كه ب: ترجمه
  )4(سرگشته بمانند تا نظرشان بياراستيم 

انسان معموال كاري را انجام . اينكار نيرنگ و فريب واضح خداست  
حال خدا كار بد را در نظر مردم خوب . مي دهد كه درست و خوب بداند

عجب . ب مي كندجلوه مي دهد تا آنان آنرا انجام دهند و سپس آنانرا عذا
  . خداي مريض ظالمي را محمد معرفي كرده است

 برد يبكار م را امهال و استدراج, خدعه, كيد ,  مجموع خدا مكردر
آيا غلط گفتن، تناقض در گفتار و .  تر كنديتا افراد را گمراهتر و جهنم

فريب مردم و ظلم به مردم مي تواند كار خداي عالم عادل باشد و يا اين 
  ت كه خود را پشت نام خدا پنهان كرده است؟محمد اس

عذاب كردن انسانهائي كه مورد كيد خدا يا شيطان قرار گرفته اند 
چون مردم بيچاره نمي دانند كه مورد فريب قرار گرفته . بسيار ظالمانه است

بنابراين مردم . اند و گمان مي كنند كه كارهائيكه مي كنند كار درست است
 را انجام مي دهند و طبعا بايد پاداش داده شوند نه با نيت خير اينكارها

ما انسانها هم تا اين حد ظالم نيستيم اگر كسي سهوا خطائي انجام . عذاب
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داد و يا كسي را كه با نيت خير كار غلطي انجام دهد مورد مجازات قرار 
توجه كنيد اين چه خداي ظالمي است كه محمد معرفي مي . نمي دهيم

است كه غيظ و كينه ي خود را از كافران و نيرنگ و فريب اين محمد ! كند؟
  .خود را نسبت به مردم به خدا نسبت مي دهد

طبعا پذيرش خداي مكار براي مفسران قابل قبول نيست بنابراين به   
مفسران در توجيه كيد و مكر خدا . اصالح وترميم ايات فوق پرداخته اند

ارانه كيد و مكر را به تدبير بعضي فريبك. دچار مشكالت فراوان شده اند
در كجا و در كدام زبان ). ناصر مكارم:مثال در تفسير نمونه(ترجمه كرده اند 

عده اي مكر و كيد را به معني از بين بردن كيد ! تدبير معادل فريب است؟
مكر كردن و ازبين بردن مكر يكي . اينهم فريب است. ترجمه كرده اند

و مگر خدا يا ه مي كند نيرنگ كار نيست، مقابل  كسي كه با نيرنگنيستند
 را بكار ببرند "از بين برنده ي كيد"كيد محمد نمي توانستند بجاي مكر و 

 چنانچه .تا به خدا هم نسبت ناروا داده نشود و آيندگان را در دردسر نيندازد
  :  انفال آورده است18در آيه ي 

 ﴾18انفال﴿رِينَ ذَلِكُم وأَنَّ اللّه موهِنُ كَيدِ الْكَافِ-

  .چنين است و خدا تضعيف كننده ي كيد كافران است: ترجمه
  ).45غافر  (فَوقَاه اللَّه سيئَاتِ ما مكَرُوا وحاقَ بĤِلِ فِرْعونَ سوء الْعذَابِ -

   را از عواقب سوء آنچه نيرنگ )مؤمن آل فرعون (پس خدا او: ترجمه
  )45(ن را عذاب سخت فرو گرفت كردند حمايت فرمود و فرعونيا مى

  بنابراين مكر زدن و از بين بردن مكر در خود قرآن بصورت مجزا آورده 
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بعالوه مقابله با مكر در جائي معني دارد كه  .شده اند و معاني مجزائي دارند
مكري از طرف مقابل باشد اما در بسياري از مكرهاي خدا در قرآن، 

  :مثل. آغازكننده ي مكر خداست
  ).99اعراف ( فَالَ يأْمنُ مكْرَ اللّهِ إِالَّ الْقَوم الْخَاسِرُونَ هِفَأَمِنُواْ مكْرَ اللّأَ -

آيا از مكر خدا خود را ايمن دانستند جز مردم زيانكار خود را از : ترجمه
  )99(داند  مكر خدا ايمن نمى

يد از اين آيه تصريح دارد كه خدا پيوسته در نيرنگ زدن است و انسانها با
همچنين قبال مطرح شد كه خدا با برانگيختين . نيرنگ او در هراس باشند

يعني در . مجرمان و مترفين به نيرنگ مردم، آنانرا بسوي عذاب مي راند
بيشتر موارد ذكر شده در قرآن خدا شروع كننده ي مكر است نه خنثي كننده 

  .بكار نمي آيدبنابراين تالش مفسران براي پاره دوزي اينجا هم .  ي مكر

  فريبهاي ديگري از خدا
  :دو فريب ديگر نيز در قرآن ذكر شده  

   مصلوب شده استي و يهود به اينكه عيسيفريب پيروان  عيس
وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى ابنَ مرْيم رسولَ اللّهِ وما قَتَلُوه وما :  نساء -

لَـكِن شُبو وهلَبم بِهِ مِنْ صا لَهم نْهم إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكو ملَه ه
 بل رفَعه اللّه إِلَيهِ وكَانَ اللّه عزِيزًا )157(عِلْمٍ إِالَّ اتِّباع الظَّنِّ وما قَتَلُوه يقِينًا 

  .)158(حكِيما 
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 بن مريم پيامبر خدا را كشتيم و و گفته ايشان كه ما مسيح عيسى: ترجمه
حال آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند ليكن امر بر آنان مشتبه شد 

اند  و كسانى كه در باره او اختالف كردند قطعا در مورد آن دچار شك شده
كنند و يقينا او را  و هيچ علمى بدان ندارند جز آنكه از گمان پيروى مى

او را به سوى خود باال برد و خدا توانا و حكيم بلكه خدا ) 157(نكشتند 
  .)158(است 

خدا به مردم نيرنگ مي زند و به نظر آنان مي نماياند كه عيسي كشته شده 
    .است ولي در واقع عيسي را بسوي خود باال برده است

  : فريب مومنين و مشركين هر دو 
 ولَو أَراكَهم كَثِيرًا لَّفَشِلْتُم ولَتَنَازعتُم فِي إِذْ يرِيكَهم اللّه فِي منَامِك قَلِيالً:  انفال

 وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتَقَيتُم )43(األَمرِ ولَـكِنَّ اللّه سلَّم إِنَّه علِيم بِذَاتِ الصدور 
اللّه قْضِيلِي نِهِميفِي أَع قَلِّلُكُميقَلِيالً و نِكُميإِلَى اللّهِ فِي أَعوالً وفْعرًا كَانَ مأَم 

 وراألم ع44(تُرْج.(  
را در ] سپاه دشمن[=آنگاه را كه خداوند آنان ] اى پيامبر ياد كن[: ترجمه

داد قطعا  خوابت به تو اندك نشان داد و اگر ايشان را به تو بسيار نشان مى
ى خدا شما را كرديد ول منازعه مى] جهاد[شديد و حتما در كار  سست مى

و آنگاه كه چون با هم  )43(به سالمت داشت چرا كه او به راز دلها داناست 
در ] نيز[برخورد كرديد آنان را در ديدگان شما اندك جلوه داد و شما را 

شدنى بود تحقق  ديدگان آنان كم نمودار ساخت تا خداوند كارى را كه انجام
  .)44(ود ش بخشد و كارها به سوى خدا بازگردانده مى
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 چون .است و كمكي به مسلمانان نمي كردبيهوده اين فريب دو طرف كاري 
هر يك در چشم ديگري كوچك نمايانده شده و طبعا به هيچكدام كمك 

  .نشده است

 تا ردن انسان استكتالش خدا بيشتر متوجه گمراه :نتيجه
  .هدايت او

قرآن را ) گمراه كردن(در اين فصل روشهاي هدايت و اضالل
روشهاي هدايت بسيار ضعيف ونارسا و روشهاي اضالل . طالعه كرديدم

 كه قرآن از اند روشهاي هدايت معجزه و استدالل معقولترين. ندقوي و مؤثر
اما از طرف مقابل شيطان و خدا كمر همت بسته اند تا . ايندو تهي است

ه گمرا...و عقل انسانها را با فريب و خدعه و كور كردن و ازكارانداختن 
 همان كارهاي شيطان ،خداي محمد بسيار زيركتر و چاالكتر از شيطان. كنند

را انجام مي دهد و اصال شيطان را نيز خلق كرده است كه به كمك او 
بشتابد تا انسانها جهنمي شوند و قسم خدا درست در آيد كه قسم خورده 

ي اين چه خداي مريض كينه توز نامهربان ظالم. كه جهنم را پر مي كند
است كه محمد معرفي كرده است؟ نه، خدا محال است چنين باشد خدا 
هدايتگر و مهربان و دلسوز و عادل است اين محمد است كه صفات حقير 
انساني خود را به خدا نسبت داده است و اين قرآن هم ساخته ي محمد 

  .است و گرنه خدا اينهمه صفت زشت را به خودش نسبت نمي داد
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  7فصل 

  مد در قرآنمح
  
  
  

اگر كسي پيغمبر واقعي باشد از او انتظار مي رود كه در امور دنيوي   
چون هدف پيغمبر سوق دادن مردم بسوي خداست نه . زاهدانه عمل كند

محمد دعوت به خدا مي كرد اما اين دعوت بهانه اي . تأمين منافع شخصي
ديها و بود براي بسياري رفتارهاي غير انساني اش مثل كشتارها، دز

از رفتار محمد و از قرآن چنين بدست مي آيد كه  .تجاوزهاي جنسي اش
 .١ مال و زن وجاه: محمد براي خودش سه هدف مهم را دنبال مي كرد

در آيات فراواني از قرآن در خدمت تأمين اين منافع سه گانه ي محمدند كه 
  .بطور خالصه مورد بررسي قرار مي گيرنداينجا 

                                                 
  . آورده ام"نقد رفتار محمد" را در كتاب اين مواردل تفصي - 1
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  راي محمدآيات تأمين جاه ب
هنگاميكه از محمد درخواست معجزه مي شود تا پيامبري خود را 
. اثبات كند او طفره مي رود و خود را انساني شبيه انسانهاي ديگر مي داند

  :مثال
أَو يكُونَ لَك بيت من زخْرُفٍ أَو تَرْقَى فِي السماء ولَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيك حتَّى  -

  )93اسري (ينَا كِتَابا نَّقْرَؤُه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إَالَّ بشَرًا رسوالً تُنَزِّلَ علَ
يا براى تو ) در آيه ي قبل از او طلب معجزه مي كنند و در دنباله: (ترجمه
اى از طال باشد يا به آسمان باال روى و به باال رفتن تو اطمينان  خانه

ابى نازل كنى كه آن را بخوانيم بگو پاك است نخواهيم داشت تا بر ما كت
  )93(آيا جز بشرى پيامبر هستم پروردگار من 

ولي هنگاميكه قدرت مطلق سياسي را در مدينه بدست مي گيرد برتري 
  :طلبي و غير قابل مقايسه بودن خود با ديگران را مطرح مي كند شامل

 مي هالطاعآيه نازل مي كند و خود را مثل خدا، بطور مطلق واجب ا 
  .كند
. در دهها آيه ي قرآن لزوم اطاعت مطلق رسول مطرح شده است  

تقريبا هر جائي در قرآن كه اطاعت از خدا مطرح شده بالفاصله نام رسول 
اطيعوا  « مثال.هم آورده شده است يعني اطاعت از خدا و رسول قرين همند

 1، انفال 92، مائده 59نساء :  مثل؛ آيه آمده است11در »  الرسولااهللا و اطيعو
واقعيت اينست كه اطاعت خدا هم به اطاعت رسول بر مي گردد چون . 
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مردم كه با خدا ارتباط ندارند و تنها چيزهائي را از محمد بنام خدا مي 
در فصل . شنوند بنابراين اطاعت مطلق خدا هم اطاعت مطلق رسول است

نساني حتي  بحث شده كه اصوال اطاعت مطلق هر ا"سياست در قرآن"
چون يك پيغمبر . هم غير معقول است) اگر وجود مي داشت(پيغمبر واقعي 

 ليواقعي فقط در دريافت وحي از خدا آگاهترين و مصونترين فرد است و
پيغمبر، دانش يا تخصصي در ديگر امور زندگي بشري مثل كشاورزي، 

. شودسياست، تجارت و امثالهم ندارد پس چرا بايد بي چون و چرا تبعيت 
اطاعت مطلق چيزي است كه تمام ديكتاتورهاي تاريخ از مردم انتظار داشته 

حقوق انساني، تحقير و سركوب نابود كردن اند و معادل سركوب آزادي، 
قدرت نقد و فكر و خالقيت مردم است و اين چيزي است كه محمد از 

  .مردم مي طلبد البته بنام خدا
 او انساني شبيه ديگر انسانها آيه نازل مي كند و اعالم مي كند كه 

  :نيست و اصال قابل مقايسه با انسانهاي ديگر نيست
 كَانَ اللَّهينَ والنَّبِي خَاتَمولَ اللَّهِ وسلَكِن رو الِكُمجن ردٍ ما أَحأَب دمحا كَانَ مم

  )40احزاب(بِكُلِّ شَيءٍ علِيما 
انساني مثل انسانهاي ديگر ( شما نيست محمد پدر  يكي از مردان: ترجمه
ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است و خدا همواره بر هر چيزى ) نيست

  )40(داناست 
عجيب است وقتي از وي معجزه مي طلبند مي گويد من انساني   

بيش نيستم ولي وقتي پاي جاه و مقام و سروري مي شود مي گويد من را 
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من برتر از آنم كه جزو شما انسانهاي بعبارتي يد مثل يكي از انسانها مپندار
  .پست بحساب آيم

 آيه نازل مي كند كه با او با صداي بلند صحبت نكنند:  
يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا لَا تَرْفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ النَّبِي ولَا :4-2حجرات 

م لِبعضٍ أَن تَحبطَ أَعمالُكُم وأَنتُم لَا تَشْعرُونَ تَجهرُوا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُ
)2 ( نَ اللَّهتَحالَّذِينَ ام لَئِكولِ اللَّهِ أُوسر عِند ماتَهوغُضُّونَ أَصإِنَّ الَّذِينَ ي

 ظِيمرٌ عأَجغْفِرَةٌ وم مى لَهلِلتَّقْو مهنَا) 3(قُلُوباء إِنَّ الَّذِينَ يرمِن و ونَكد
  )4(الْحجرَاتِ أَكْثَرُهم لَا يعقِلُونَ 

ايد صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
گوييد با او  مكنيد و همچنانكه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مى

ود شود آنكه بدانيد اعمالتان ناب به صداى بلند سخن مگوييد مبادا بى
كشند خدا دلهايشان را  كسانى كه پيش پيامبر خدا صدايشان را فرو مى)2(

براى پرهيزگارى امتحان كرده است آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ است 
خوانند بيشترشان تعقل  كسانى كه تو را از پشت حجره ها به فرياد مى) 3(

 ) 4(نمي كنند

 مقابل محمد خضوع اين آيات بوضوح مي گويند كه مردم بايد در  
و افتادگي داشته باشند كه اين امر نشانگر برتري طلبي فوق العاده ي محمد 

اصوال چرا مردم نبايد همانگونه كه باهم صحبت مي كنند با رهبران . است
ديني و سياسي شان صحبت كنند؟ آيا اين همان برتري طلبي فوق العاده ي 

ديگر نيز در اين آيات وجود عالوه بر آن، سه اشكال ديكتاتورها نيست؟ 
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اينكه بلند صحبت كردن با محمد موجب حبط اعمال مي شود : اول. دارد
 "انتساب رفتارها و صفات نامناسب به خدا" در مورد حبط اعمال در فصل(

يعني خطائي به اين كوچكي موجب نابود كردن اعمال ). مفصال بحث شد
 چون بين خطا و مجازات .نيك افراد مي شود كه كامال غير عادالنه است

 به كسانيكه صدايشان را در مقابل محمد 3در آيه ي : ثانيا. تناسبي نيست
كه اينهم غير . پائين نگه مي دارند مغفرت و اجر عظيم وعده داده شده است

عادالنه و غير معقول است يعني براي كاري به اين بي اهميتي و كوچكي 
اين دو نكته يعني جزاي بيش . استپاداشهائي بس عظيم در نظر گرفته شده 

اندازه سنگين براي بلند صحبت كنندگان و پاداش بس عظيم براي آهسته 
صحبت كنندگان، نشانگر آنست كه محمد مي خواهد برتري خود را نسبت 
به مردم، بطور فوق العاده مورد تأكيد قرار دهد، در حدي كه مي تواند فردي 

اشكال سوم . كند) ت و اجر عظيممغفر(و يا بهشتي ) حبط(را جهنمي 
آيا واقعا كاري به اين . انتساب بي عقلي به بلند صحبت كنندگان است

  كوچكي نشانگر بي عقلي است؟
  آيه نازل مي كند كه مردم براي گفتگوي خصوصي با محمد، بايد

  .پول بپردازند
- ولَ فَقَدالرَّس تُمينُوا إِذَا نَاجا الَّذِينَ آمها أَيي قَةً ذَلِكدص اكُمونَج يدنَ ييوا بم

  )12مجادله(خَيرٌ لَّكُم وأَطْهرُ 
 خصوصيايد هرگاه با پيامبر گفتگوى  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه

  اى تقديم بداريد اين براى   خود، صدقهخصوصيكنيد پيش از گفتگوى  مى
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  . )12(تر است  شما بهتر و پاكيزه
 نشانگر آنست كه محمد مي خواسته موقعيت كامال اين آيه هم  

البته اين آيه را بدون اجراء . متفاوت و برجسته ي خود را به كرسي بنشاند
چون متوجه شد كه غيرقابل اجراست و سر وصداي مردم را در . نسخ كرد
    . مي آورد

  آيه نازل مي كند و واليت خود را نسبت به مردم از واليت هر
  . هم برتر مي داندانسان بر خودش

-  ماتُههأُم هاجوأَزو ؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِملَى بِالْمأَو 6احزاب (النَّبِي(  
  .تراستاولي پيامبر به مؤمنان از خودشان : ترجمه

يعني واليت محمد بر جان ومال و ناموس مردم از بر واليت خود 
خواست ومالكيت و حق يعني تصميم و . مردم بر خودشان اولويت دارد

اختيار و انتخاب هر فرد حتي در ريزترين و خصوصي ترين امور زندگيش، 
يعني بفرض اگر تو همسري را . تحت سيطره ي واليت محمد است

نخواستي و محمد براي تو خواست بايد بپذيري،چنانچه ازدواجهاي متعدد 
 را يعني اگر محمد همسر تو. تنها به خواست محمد انجام مي گرفت

يعني اگر محمد از تو خواست كه خودت را . خواست بايد به او بدهي
چنانچه در جاي ديگر قرآن آمده است و در فصل (بكشي بايد بكشي 

يعني اگر تو در مورد پول و يا مالت ).  بحث شده است"سياست در قرآن"
 تصميم محمد اجرا دتصميمي گرفتي و محمد تصميم ديگري گرفت باي

ر تو در مورد جانت و آبرويت و يا هر امر ديگري از زندگيت يعني اگ. شود
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اين . نظري داشتي و محمد نظر ديگري داشت، بايد نظر محمد اجرا شود
اگر اين . يعني بردگي مطلق، بردگي تا عمق وجود، بردگي تا اعماق روان

بردگي در مقابل خدا مطرح بود باز مي توانست تا حدودي مورد قبول باشد 
محمد دنبال برتري است . بردگي مطلق در مقابل انساني ديگر استاما اين 
نمي تواند بكند، برتري كه فقط براي خدا قابل هم  تصور پادشاهيكه هيچ 

الزم به ذكر است كه بردگي و بندگي مطلق در مقابل خدا نيز . تصور است
اين نوع بندگي در دين اسالم و مخصوصا در عرفان . امري غير معقول است

تصوف مورد تأكيد قرار گرفته است و هدف سالك رسيدن به مقام بندگي و 
بفرض خلقت انسان توسط خدا نه (اما اين با هدف خلقت انسان . است
چون خلق كردن يك سري بردگان ماشين وار بي اختيار . نمي سازد) تكامل

اگر انسان داراي عقل و احساس و اختيار است . و ناتوان كه هنري نيست
ه او ميدان بكارگيري عقل و احساس و اختيار داده شود تا عظمتي كه بايد ب

و خدا نيز اينرا مي فهمد و از . امروز در پيشرفت بشري شاهديم محقق شود
انسان انتظار انتخاب و نقد و خالقيت دارد و اينها همان ويژگيهائي است كه 

ت كه بهمين دليل اس. هم افتخار انسان است و هم افتخار خالق انسان
صوفيان و عارفان تمامي اديان،چيزي جز جبرگرائي، بي تالشي، بي توجهي 

  . به امور فردي و اجتماعي و ركود، براي انسان به ارمغان نياورده اند
بنابر آنچه گفته شد با كمي تعمق متوجه مي شويد كه محمد 
عميقترين خضوع و بردگي در مقابل خودش را از مردم مي خواهد كه خدا 

   محمد برتر و عميقتر از بردگيدلخواه  بردگيِ. واهان آن نيستهم خ
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   . خداست
فاجعه ي بزگتر اين است كه اين بردگي مطلق مردم و واليت مطلق 
محمد بر مردم، پس از مرگ محمد بصورت بردگي مطلق مردم در مقابل 

 بصورت  امروزروحانيون و واليت مطلق روحانيون بر مردم امتداد يافته و
تجسم يافته و خالفت مطلق طالبان در افغانستان  مطلق فقيه در شيعه واليت
  .  است
  آيه نازل مي كند و هرگونه اختيار را از مردم در مقابل خواست

  :خودش سلب مي كند
 وما كَانَ لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمرًا أَن يكُونَ لَهم الْخِيرَةُ -

  )36احزاب (مِنْ أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مبِينًا 
اش به  و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده: ترجمه

 و هر كس خدا و براى آنان در كارشان اختيارى باشدكارى فرمان دهند 
 گمراهى آشكارى گرديده است اش را نافرمانى كند قطعا دچار فرستاده

)36(.  
. سلب اختيار از مردم. اينهم دنباله ي واليت مطلقه ي وي بر مردم است

  .تبديل مردم به گوسفند

  به نسل خودش را از مردم مي خواهد و محبتآيه نازل مي كند و 
به اين ترتيب نسل خود را براي هميشه برتر و سربار تمام بشر مي 

  .كند
- ى قُل لَّا أَسةَ فِي الْقُرْبدورًا إِلَّا الْمهِ أَجلَيع 23شوري (أَلُكُم(  
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پاداشى از شما خواستار نيستم مگر ] رسالت[بگو به ازاى آن : ترجمه
  . دوستى خويشاوندانم

هزاران حديث مربوط به واليت آل محمد در كتب شيعه و سني وجود 
 محمد هيچ ارزشي قبول و اطاعت خدا بدون عشق به محمد و آل. دارد
يعني عشق به محمد و آل محمد شرط قبول ايمان و عبادت خدا و . ندارد

مثال به اصول كافي از كتب شيعه و ينابيع الموده از (نجات از جهنم است 
 آيا اين نژادپرستي نيست؟ چرا بايد تمام مردم ).كتب سني مراجعه كنيد

   قلمداد شوند؟جهان تا قيامت پائينتر و پستتر از فرزندان محمد
  همچنين با نازل كردن سوره ي قريش، نام و ياد و اعتبار قبيله اش

  :را جاودان مي كند
   ..﴾2﴿   إِيلَافِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيفِ ﴾1﴿ لِإِيلَافِ قُرَيشٍ :قريش-

الفتشان هنگام كوچ زمستان و تابستان ) 1(دادن قريش  براى الفت: ترجمه
)2 ( 

 آنهم ذكر امري بي اهميت از يك  بدوي عربستان ذكر يك قبيلهدقت كنيد
اين دو . چه سودي براي همه ي بشريت در تمام زمانها دارد) كوچ(قبيله 

اين نام بردن نتيجه اي جز پايدار كردن .آيه چه چيزي به شما ياد مي دهد؟
له نام قبيله ي قريش ندارد و اگر توجه كنيد كه بيشترين دشمني را همين قبي

با محمد كردند اما محمد وقتي بر آنان تسلط يافت آنان را بخشيد و حتي 
متوجه مي شويد . بخشي از دزديها از قبيله ي هوازن را نيز به آنان بخشيد



 416

كه ذكر نام آنان در قرآن به نيكوئي جز در جهت باال بردن نام قبيله محمد 
   .نبوده است

  قرين نام خدا مي گرداند ماز ننام خود را در اذان و اقامه و در تشهد
و درود فرستادن به خودش و فرزندانش را براي ابد بر مسلمانان در 

  .تشهد نماز واجب مي گرداند
  وقتي وضو مي گيرد و يا آب دهان مي اندازد يا موي خود را كوتاه

مي كند مردم براي قاپيدن و تبرك جستن به آنها به سر و كول هم 
مثال ( اينكار باز نمي دارد يعني تأييد مي كند مي پرند و او آنها را از

 .)3/328سيره ي حلبي 

  زيارت قبرش را تا ابد بر مسلمانان الزم كرد تا مردم هميشه ي
 تاريخ را حتي در مقابل خاكش به ذلت و خشوع وادارد

اخرجه الدار ( من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي -
  )القطني
 انجام دهد و قبر مرا زيارت كند مانند آنست كه در هركس حج: ترجمه

  .حيات من مرا زيارت كرده باشد
  ).اخرجه البزاز و الدار القطني( من زار قبري وجبت له شفاعتي -

 كسيكه قبر مرا زيارت كند شفاعتش بر من واجب است: ترجمه

 اهانتي كرد او را  كوچكترينهركس كه در زمان حيات محمد به او 
 دو كودك كه(را زن جواني بدستور محمد  حتي ترور كرد
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 اين رفتار محمد منشأ اين ١.كشتنددر خواب ) داشتشيرخوار 
حكم فقهي شد كه هركس با هر مذهبي به محمد اهانت كند بايد 

  كشته شود
؟ آيا اين رفتار ندآيا اينها همه، ايده آلهاي هر شاه يا ديكتاتوري نيست

نابود كردن شرافت انسانها چيز ديگري محمد با مردم، جز ذليل كردن و 
چرا هنگاميكه يك پادشاه اينگونه مردم را ذليل مي كند از او خرده ! است؟

آيا برتري !. مي گيريد ولي چون محمد چنين مي كند به او به به مي گوييد
برتريي كه محمد نسبت به مردم مي ! طلبي باالتر از اين قابل تصور است؟

آري محمد . تر و مهمتر از ملك و پادشاهي بودخواست هزاران بار باال
خوب فهميده بود كه هر كاري هر چند پليد، چون به خدا و مذهب نسبت 

و از اين . داده شد مردم آنرا با كمال ميل قبول مي كنند و اجراء مي كنند
  .وسيله بنحو عالي استفاده كرد

ن جالب است كه به اين برتري طلبي محمد، افراد با هوش زما  
فَقَالَ الْملَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَومِهِ ما هذَا إِلَّا بشَرٌ : خودش نيز پي برده بودند

  كُملَيتَفَضَّلَ عأَن ي رِيدي ثْلُكُم24مومنون (م(  
جز بشرى ] محمد[قومش كه كافر بودند گفتند اين ) ملَأُ(و اشراف :  ترجمه

  )24(ا برترى جويد خواهد بر شم چون شما نيست مى
  كه بيش از همه با محمد مخالفت كرده و از او انتقاد  (ملَأُ و مترفين

                                                 
  .تفصيل ترورهاي محمد را در كتاب نقد رفتار محمد آورده ام- 1
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شامل تاجراني كه با ملل مختلف و : بودند افراد با هوشتر مردم ،)كردندمي
 و نمي توان متمدن آن زمان ارتباط داشتند و ثروتمنداني و سران قبائل

انچه ايراداتي كه به محمد و سخنان آنان را صرفا منفعت طلبي دانست چن
از جمله در مورد برتري طلبي . قرآن گرفته اند در اكثر موارد درست است

  .محمد
اگر واقعا قرآن كالم خدا بود و اگر هدف محمد تنها پرستش خدا 
بود چرا صرفا به اطاعت و عبوديت خدا نپرداخته است، چرا مردم را تا ابد 

  . ل روحانيت كرده استذليل محمد و آلش و به تبع آن ذلي

   محمدجنسيآيات تأمين 
نقد رفتار " بحث مبسوط در مورد زنان و كنيزان محمد در كتاب

آمده است در اينجا بصورت چكيده به آيات مربوط به زنان محمد " محمد
در قرآن . آيات بسياري اختصاص به زنان و كنيزان محمد دارد .مي پردازيم

مد پائين آورده شده است تا انواع زنان و خدا در حد كارگزار حرمسراي مح
كنيزان زيبا روي را براي شهوت جنسي سيري ناپذير محمد تأمين كند و 

  . مشكالت او و زنانش را حل كند
ذكر اينهمه آيه ي جنسي در مورد روابط خصوصي زناشوئي محمد و زنان 
او در قرآن نشانگر خوي شهوت پرستي شديد محمد است بنحويكه قادر 

وده است از ذكر معشوقه هايش در قرآن صرف نظر كند، همانطور كه نب
چنين وضعي را ما در افراد شهوتران مي بينيم كه فكر و ذكر آنان مربوط به 
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جاي اين . زنان و شهوتراني با آنان است و از بيان علني آنهم ابائي ندارند
اين مباحث خصوصي جنسي محمد چه سودي در هدايت سؤال است كه 

 و آيا واقعا اين جور كردن زن ؟باشدانها دارد كه بايد تا ابد جزو قرآن انس
براي محمد، كار خداست يا محمد است كه پشت نام خدا پنهان شده 

  است؟

  زنان حالل بر محمد
- لَكَتا ممنَّ وهورأُج تاللَّاتِي آتَي كاجوأَز لَلْنَا لَكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَيي 

يمِينُك مِما أَفَاء اللَّه علَيك وبنَاتِ عمك وبنَاتِ عماتِك وبنَاتِ خَالِك وبنَاتِ 
 ادإِنْ أَر ا لِلنَّبِيهنَفْس تبهؤْمِنَةً إِن ورَأَةً مامو كعرْنَ ماجاللَّاتِي ه خَالَاتِك

ا خَالِصهتَنكِحسأَن ي النَّبِي هِملَيا فَرَضْنَا عنَا ملِمع ؤْمِنِينَ قَدونِ الْممِن د ةً لَّك
فِي أَزواجِهِم وما ملَكَت أَيمانُهم لِكَيلَا يكُونَ علَيك حرَج وكَانَ اللَّه غَفُورا 

  )50احزاب(رحِيما 
 حالل اى ادهمزدشان را داى پيامبر ما براى تو آن همسرانى را كه : ترجمه

كرديم و كنيزانى را كه خدا در اختيار تو قرار داده و دختران عمويت و 
هايت كه با تو مهاجرت  هايت و دختران دايى تو و دختران خاله دختران عمه

اند و زن مؤمنى كه خود را به پيامبر هديه كند در صورتى كه پيامبر  كرده
ويژه توست نه ] ى بخششاين ازدواج از رو[بخواهد او را به زنى گيرد 

دانيم كه در مورد زنان و كنيزانشان چه بر آنان مقرر  ما نيك مى. ديگر مؤمنان
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 و خدا همواره آمرزنده مهربان است تا براى تو مشكلى پيش نيايدايم  كرده
)50 (  

بجز خويشان (در اين آيه، محمد از قول خدا، تقريبا تمام زنان   
، كه البته زناشوئي با آنان براي هر درجه يك مثل خواهر ومادر ودختر

را بر خود حالل كرده است به هر تعداد و به هر ) انساني مشمئز كننده است
در انتهاي اين . حرمسرائي كامل كه هر پادشاهي آرزويش را مي كند. مدت

آيه از قول خدا آورده است كه اينهمه را بر تو حالل كرديم تا تو دچار 
دا آنست كه مبادا محمد در ارضاي شهوتش يعني هدف خ. مشكل نباشي

. دچار كوچكترين مشكلي شود، مبادا زني را بخواهد و نتواند تصاحب كند
ان اهللا يسارع لك في « : نازل شد، عايشه به محمد گفت ي فوقوقتي آيه

  كه مؤيد سخني ١»يعني خدا سريع است در برآوردن تمايالت تو: هواك
تا ن، خدا كارگزار حرمسراي محمد است، در قرآ: است كه قبال گفتيم كه

انواع زنان و كنيزان زيبا روي را براي شهوت جنسي سيري ناپذير محمد 
  .تأمين كند و مشكالت او و زنانش را حل كند

محمد در اين راستا، عالوه  . نفر شمرده اند40تعداد زنان محمدرا تا حدود 
عايشه در (ر نابالغ بر تعداد زيادي زن كه بصورت خواستگاري گرفت، دخت

و همسران و دختران ) زينب بنت جحش(، همسر ديگران ) سالگي6سن 
همچنين . كه خود را به محمد هديه مي كردند، از آن خود كردرا ديگران 
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زنان و دختراني را كه به زور در جنگها مي گرفت به مالكيت خود در مي 
تصاحب زنان، اين چهار نوع . داد آورد و مورد تجاوز جنسي قرار مي

مگر پادشاهان  .ناجوانمردانه ترين و غير انساني ترين نوع تصاحب زنان بود
پس !! براي تصاحب زنان و دختران مردم چه مي كردند كه محمد نكرد؟

  چرا پادشاهان را محكوم مي كنيد و به محمد به به ميگوئيد؟
 سالگي به ازدواج 7يا 6 سالگي عايشه را در سن 53محمد در سن   

. اوال اينكار يعني نابود كردن حق انتخاب همسر براي دختر. ١ود در آوردخ
كودكي چون عايشه كه حتي مفهوم ازدواج را هم نمي داند چرا بايد بدون 

متاسفانه اينكار محمد .  ساله در آيد53آگاهي و خواستش به ازدواج مردي 
لوغ به منشاء يك حكم فقهي است كه پدر مي تواند كودكانش را قبل از ب

ثانيا آيا نبايد . ض آشكار حقوق بشر استقازدواج ديگران در آورد كه ن
 سال 53ال كجا و  س6تناسبي از نظر سني بين همسران وجود داشته باشد؟ 

 زوجهكجا؟ اين نيز بي توجهي كامل به حقوق و احساسات و عواطف 
     .است

 همانطور كه در آيه ي فوق آمده است، محمد يك حكم اختصاصي  
براي خودش جعل كرد كه هر زني كه خواست مي تواند خودش را به 
محمد هديه كند و محمد اگر او را پسنديد مي تواند به ازدواج خود در 

طبيعي است كه با قدرت و موقعيتي كه محمد داشت زنان تمايل به . آورد

                                                 
  ، نشر مركز سيره ابن هشام ، ترجمه ي549سيرت رسول اهللا ص  - 1



 422

ازدواج با او پيدا مي كنند و او مي تواند زيباترينشان را براحتي تصاحب 
 آيا اين سوء استفاده از موقعيت اجتماعي نيست؟ اگر يك كدخدا يا .دكن

ديكتاتور يا رئيس جمهور يا فوتباليست محبوب بخواهد چنين كند چه پيش 
خواهد آمد؟ كدام عقل سليمي اينكار زشت را قبول مي كند؟ ظاهرا خود 
محمد هم متوجه شده بود كه اينكار غيرانساني قابل اجراء نيست و آنرا 

  .مختص خود دانست نه ديگران
محمد در . روش ديگر تصاحب زنان در اسالم بردگي است  

جنگهايش زنان و دختران و كودكان را مي ربود و بين لشكريانش قسمت 
مي كرد و زنان و دختران بعنوان بردگان جنسي مادام العمر مورد تجاوز 

پادشاهان در  كمي تأمل كنيد؛ شنيده ايد كه بعضي .جنسي قرار مي گرفتند
جنگ با دشمنانشان مثال زنان يك روستا را براي شبي در اختيار سربازانشان 

قلب هر انسان سالمي را به درد مي زشتي و شناعت اينكار . قرار مي دادند
 و حتي زنان غير مسلمانان را حال دقت كنيد؛ محمد دختران و زنان .آورد

در اختيار سربازانش نه   بلكه براي هميشه،يك شببراي شوهر دار را نه 
زنان آزاد را به درجه كاال تنزل مي داد قرار مي داد بلكه مملوك سربازانش 

 ابزار لذت جنسي آنان  براي هميشه هم براي مسلمانان نوكري كنند و همتا
اينكار اين شنيعترين كاري است كه انساني مي تواند مرتكب شود . باشند

آيا تو بعنوان يك انسان  .قرين ندارد كه در زشتي يك جنايت هولناك است
 به آن دستور  و محمدكه قرآن ،هولناكعاقل گمان مي كني كه اين جنايات 

   رذل باشد؟حد آيا ممكن است خدا تا اين  كار خداست؟ند،داده ا
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  زينب بنت جحشتصاحب همسر ديگران؛ 
) برده و پسرخوانده ي محمد(زينب بنت جحش همسر زيباي زيد   

زيد در خانه نبود و . محمد براي ديدن زيد به خانه ي وي رفتروزي . بود
محمد با ديدن زينب تحت تاثير وي قرار گرفت و بازگشت در حاليكه مي 

 يعني منزه است خداي سبحان اهللا العظيم سبحان مصرف القلوبگفت 
اين جمله ي محمد نشانگر شدت . بزرگ، منزه است برگرداننده ي قلبها

وقتي زيد به خانه آمد زينب داستان را به . ب در دل اوستثير زيبائي زينأت
او گفت و زيد بدليل شدت اعتقادي كه به محمد داشت نزد محمد آمد كه 

 محمد در ابتدا گفت. زينب را طالق دهد و محمد به ازدواج خود درآورد

تقوي پيشه كن و همسر خود را نگه دار، در حاليكه عشق به زينب را در 
 زير را نازل كرد و مدعي شد كه خدا اتولي بعدا آي. ده بوددلش پنهان كر

وقتي اختيار محمد  ١زينب را طالق داده و به عقد محمد در آورده است
نسبت به مردم از اختيار خود مردم نسبت به خودشان بيشتر است، طبعا 
محمد وقتي از زن زيباي پسر خوانده اش خوشش مي آيد، آيه نازل مي كند 

در اينكار چيزي كه مطرح نيست، خواست آن .  تصاحب مي كندو آن زن را
عشق دو جوان را لگدكوب مي كند، خانواده اي را از هم . زوج جوان است

 . پاشد براي اينكه به خواست خودش برسد مي
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  .و كشاف و طبري در ذيل آيه ي مربوطه آمده است
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زوجك وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعم اللَّه علَيهِ وأَنْعمت علَيهِ أَمسِك علَيك : حزابا -
واتَّقِ اللَّه وتُخْفِي فِي نَفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ وتَخْشَى النَّاس واللَّه أَحقُّ أَن 

 زوجنَاكَها لِكَي لَا يكُونَ علَى الْمؤْمِنِينَ حرَج قَضَى زيد منْها وطَرًاتَخْشَاه فَلَما 
ما كَانَ ) 37(ذَا قَضَوا مِنْهنَّ وطَرًا وكَانَ أَمرُ اللَّهِ مفْعولًا فِي أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِ

علَى النَّبِي مِنْ حرَجٍ فِيما فَرَض اللَّه لَه سنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبلُ وكَانَ 
  )38(أَمرُ اللَّهِ قَدرا مقْدورا 

 كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و )زيد (ىو آنگاه كه به كس: ترجمه
گفتى همسرت را پيش خود نگاه دار و از خدا  تو به او نعمت داده بودى مى

 و كردى در دل خود نهان مىپروا بدار و آنچه را كه خدا آشكاركننده آن بود 
ترسيدى با آنكه خدا سزاوارتر بود كه از او بترسي پس چون زيد  از مردم مى

 وى را به نكاح تو درآورديم تا در مورد ازدواج كام برگرفت] زن [از آن
مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان چون از آنان كام گرفتند مشكلي نباشد و 

بر پيامبر در آنچه خدا براى او فرض گردانيده ) 37 (اجرا گرديدفرمان خدا 
خداست كه در ميان گذشتگان بوده و فرمان خدا   گناهى نيست سنت

  ) 38(مواره به اندازه مقرر است ه
و برطرف كردن ترديد محمد براي پرهيز از زشتي اين عمل 

 مدعي 38در آيه ي . ، اين عمل شنيع را به خدا نسبت مي دهدشهواداران
راين محمد گناهي مرتكب نشده است شده كه اينكار حكم خدا بوده و بناب

آخر همچنين در . اندازدو به اينصورت اين كار ناپسند را به گردن خدا مي 
آيه ي قبل مدعي شده كه اينكار براي اينست كه مردم براي ازدواج با زن 
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در جاهليت چون . مطلقه ي پسرخوانده شان مشكلي نداشته باشند
پسرخوانده نقش پسر را داشت و كسي نمي توانست با همسر پسرخوانده 

ي فسخ كرد و آيا نمي شد اين حكم جاهلي را با آيه ا. اش ازدواج كند
  حتما الزم بود اينكار با اين زشتي و ناجوانمردانگي انجام شود؟ 

اينكار محمد منشاء يك حكم فقهي شده كه علماي شيعه مي گويند   
واليت فقيه مي تواند همسر فردي را بدون اجازه اش طالق دهد و به 

  .ازدواج خودش يا ديگري در آورد
كسي كه اصال مطرح نيست و نكته ي ديگر اينست كه در اين آيات   

قَضَى به مخصوصا. خواست و ارده اش هيچ اهميتي ندارد خود زينب است
مي گويد حال كه زيد از او لذت جنسي برد اور ا .  دقت كنيد زيد منْها وطَرًا

اين آيه بي ارزشي فوق العاده ي زن را در اسالم . به عقد محمد در آورد
 زيبائي زيد كه محمد عاشقش مي شود هيچ نشان مي دهد كه حتي زني به

اختياري در ازدواج و طالق خويش ندارد و صرفا يك وسيله ي لذت 
  .جوئي جنسي است

 محمد  زشتتصور كنيد اگر روحانيون و رؤسا بخواهند اين عمل  
را الگوي خويش قرار دهند چه مي شود؟ هر رئيسي اگر از زن زيردستانش 

، ش را طالق دهد و به او واگزاركندخوشش آمد آن زيردست بايد زن
  .همانگونه كه در مورد واليت فقيه مي گويند
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  بي عدالتي بين همسران براي محمد جايز است
محمد هر شب را به يكي از زنانش اختصاص داده بود و بنوبت با 

 بعضي از همسرانش مثل عايشه و زينب را اما. آنان همخوابگي مي كرد
بنابر اين . يل بود كه بيشتر با آنان همبستر شودبيشتر دوست مي داشت و ما

آيه ي زير را نازل كرد تا زنان وي با پذيرفتن اينكه خدا به پيامبرش جواز 
  .را داده است براي محمد دردسر ايجاد نكنندكاراين
ت فَلَا تُرْجِي من تَشَاء مِنْهنَّ وتُؤْوِي إِلَيك من تَشَاء ومنِ ابتَغَيت مِمنْ عزَلْ -

جنَاح علَيك ذَلِك أَدنَى أَن تَقَرَّ أَعينُهنَّ ولَا يحزَنَّ ويرْضَينَ بِما آتَيتَهنَّ كُلُّهنَّ 
  ) 51احزاب(واللَّه يعلَم ما فِي قُلُوبِكُم وكَانَ اللَّه علِيما حلِيما 

 به تاخير انداز و هر كدام خواهى نوبت هر كدام از آن زنها را كه مى: ترجمه
خواهى پيش خود جاى ده و بر تو باكى نيست كه هر كدام را كه  را كه مى
طلب كنى اين نزديكتر است براى اينكه چشمانشان ] دوباره[اى  ترك كرده

اي راضي  شان به آنچه به آنان داده روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگى
اند و خدا همواره داناى بردبار د خدا مى گردند و آنچه در دلهاى شماست

  ) 51(است 
نكته ي مهم اين است كه اگر قرآن از طرف خداست چه لزومي   

دارد كه حتي نوبت گذاري جماع با همسران رسول را براي ابد در قرآن 
آيا هر انساني . اين آيه چه سودي براي هزاران نسل آتي بشري دارد. بياورد؟

وصي بين زن و شوهر را پنهان كند؟ اين سعي نمي كند اين امور بسيار خص
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آيه مؤيد اين است كه محمد آنچنان شيفته ي مسائل جنسي بوده كه توجهي 
بعالوه اين آيه براي مردان چند همسر، . به اين ناهنجاري نداشته است

بدآموزي دارد چون مي گويند خدا پيامبرش را مجاز كرده كه در نوبت و 
 قائل شود پس به طريق اولي ما هم عدالتي و بي توجه به همسرانش تبعيض

 .مي توانيم چنين كنيم

  تحريم ماريه ي قبطيه
پس از (ماريه ي قبطيه يكي از كنيزان زيباي محمد بود كه به او   

روزي محمد به خانه ي .  عالقه فراوان داشت)عايشه و زينب بنت جحش
ون حفصه براي ديدن پدرش بير. رفت) همسر محمد و دختر عمر(حفصه 
محمد در خانه و در بستر حفصه با ماريه قبطيه نزديكي كرد در . رفته بود

اينحال حفصه سر رسيد و فرياد و گريه بلند كرد كه تو در روز مخصوص 
محمد قسم خورد كه اگر اين . من و در خانه و بستر من چرا چنين كردي

ه ولي حفص.  را افشاء نكني من ماريه را بر خودم حرام مي كنمموضوع
، تفسير جاللين 28/155تفسير طبري (موضوع را به عايشه گفت 

محمد پس از ). 3/403، السيرة الحلبي 8/216،تفسير الدر المنثور 1/751
مدتي از تحريم ماريه ي زيبا روي بر خود پشيمان شد و آيات زير را نازل 

  . كرد و ماريه را بر خود حالل كرد
بِي لِم تُحرِّم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتَغِي مرْضَات يا أَيها النَّ:  سوره ي تحريم-

 حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكو1﴿أَز ﴾ لَاكُموم اللَّهو انِكُممتَحِلَّةَ أَي لَكُم اللَّه فَرَض قَد
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 كِيمالْح لِيمالْع وهضِ أَ﴾ 2﴿وعإِلَى ب رَّ النَّبِيإِذْ أَسبِهِ و أَتا نَبدِيثًا فَلَماجِهِ حوز
وأَظْهرَه اللَّه علَيهِ عرَّف بعَضه وأَعرَض عن بعضٍ فَلَما نَبأَها بِهِ قَالَت منْ 

وبكُما    إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَت قُلُ﴾3﴿أَنبأَك هذَا قَالَ نَبأَنِي الْعلِيم الْخَبِيرُ 
 دعلَائِكَةُ بالْمؤْمِنِينَ والْم الِحصرِيلُ وجِبو لَاهوم وه هِ فَإِنَّ اللَّهلَيرَا عإِن تَظَاهو

عسى ربه إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يبدِلَه أَزواجا خَيرًا منكُنَّ مسلِماتٍ ﴾ 4﴿ذَلِك ظَهِيرٌ 
   ﴾5﴿ تَائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكَارا مؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ

اى پيامبر چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را خدا براى تو حالل : ترجمه
) 1(آمرزنده مهربان است  كنى خدا حرام مى) نزديكي با ماريه(گردانيده 

و خدا گشودن سوگندهايتان را مقرر داشته است ] راه[قطعا خدا براى شما 
و چون پيامبر با يكى از )2(شماست و اوست داناى حكيم  سرپرست

همسرانش سخنى نهانى گفت و همين كه وى آن را گزارش داد و خدا 
بخشى از آن را اظهار كرد و از ] پيامبر[را بر آن مطلع گردانيد ] پيامبر[

خبر داد وى ] زن[را به آن ] مطلب[اعراض نمود پس چون ] ديگر[بخشى 
چه كسى اين را به تو خبر داده گفت مرا آن داناى آگاه خبر داده است گفت 

واقعا دلهايتان ] بهتر است[به درگاه خدا توبه كنيد ] شما دو زن[اگر ) 3(
خدا  انحراف پيدا كرده است و اگر عليه او به يكديگر كمك كنيد در حقيقت

گذشته از اين و ] نيز ياور اويند[ اوست و جبرئيل و صالح مؤمنان ياورخود 
اگر پيامبر شما را طالق گويد ) 4(خواهند بود ] او[پشتيبان ] هم[فرشتگان 

اميد است پروردگارش همسرانى بهتر از شما مسلمان مؤمن فرمانبر توبه كار 
  ) 5(دار بيوه و دوشيزه به او عوض دهد  عابد روزه
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اگر : ثانيا. اينكار محمد حداقل بيعدالتي در حق حفصه بوده است
گناه بوده، افشاء آن در قرآن براي همه ي ) عايشه(گفتن حفصه به يك نفر 
گناهكار قلمداد شده )حفصه و عايشه(ولي زنان . تاريخ گناه بزرگتري است

در . اگر افشاء گناه بوده، حفصه گناهكار است نه عايشه: ثالثا. اند نه محمد
يه ي آخر توجه به آ:. رابعا. حاليكه عايشه هم گناهكار قلمداد شده است

 همسر و كنيز هنوز هم محمد در اشتياق تعداد زياديبا داشتن  كنيد كه
اينكار محمد و اين اشتياق او بخوبي . گرفتن زنان و دوشيزگان ديگري است

مين أميل شديد شهواني او را نشان مي دهد كه نبوت ادعائي او بخوبي آنرا ت
  .كرد

صي شهواني چه سودي اما سؤال مهم اينست كه اين داستان خصو  
 و آيا واقعا اين خداست كه براي كل انسانها دارد كه در قرآن آمده است؟

جنسي تأمين لذت براي محمد از زنانش جاسوسي مي كند و بدقت مواظب 
محمد است؟ و لذت محمد از رابطه ي جنسي با ماريه آنقدر براي خدا 

   نازل مي كند؟ اهميت داشته كه براي موضوعي به اين حقيري چندين آيه

  داستان افك
در مواردي كه محمد در جنگها شركت مي كرد معموال يكي از   

) بقيه ي مسلمانان نمي توانستند چنين كنند(همسرانش را بطور اختصاصي 
در . همراه خود مي برد كه در دوره ي جنگ از لذت جنسي محروم نباشد

ه اي بود كه عايشه در كجاو. جنگ بني مصطلق عايشه همراه محمد بود
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چهارنفر او را بر شتر مي نهادند و يك نفر افسار شتر را مي گرفت و 
 عايشه براي قضاي حاجت بيرون رفت ،در هنگام بازگشت. حركت مي كرد

. و گردنبند خود گم كرد و معطل شد و چون نهايتا بازگشت غافله رفته بود
تر نهاده و رفته مردان كجاوه ي تهي را به خيال اينكه عايشه در آنست بر ش

عايشه در همان موضع بماند تا يكي از لشگريان بنام صفوان كه عقب . بودند
عده اي به . مانده بود متوجه او شد و او را بر شتر نشاند و به مدينه آورد

زدند كه آنان با هم رابطه ي جنسي داشته ) افك(عايشه و صفوان تهمت 
ه و ناراحتي وي شد و سر در وجب بي توجهي محمد به عايشماين امر . اند

 آيه براي 17گم بود تا بعد از هفته ها روزي در خانه ابوبكر پدر عايشه 
آيات مذكور  ١.تبرئه عايشه نازل كرد و اهل افك را هركدام هشتاد تازيانه زد

  :با اين آيه آغاز مي شوند
- بسلَا تَح نكُمةٌ مبصاؤُوا بِالْإِفْكِ عإِنَّ الَّذِينَ ج رٌ لَّكُمخَي ولْ ها لَّكُم بشَر وه

 ظِيمع ذَابع لَه ممِنْه رَهلَّى كِبالَّذِي تَومِنَ الْإِثْمِ و با اكْتَسم منْهرِئٍ ملِكُلِّ ام
  ﴾11نور ﴿

آوردند ] در ميان[را ] داستان افك[در حقيقت كسانى كه آن بهتان : ترجمه
را شرى براى خود تصور مكنيد بلكه ] تهمت [اى از شما بودند آن دسته

است براى هر مردى از آنان همان گناهى ] بوده[براى شما در آن مصلحتى 
  است كه مرتكب شده است و آن كس از ايشان كه قسمت عمده آن را به 

                                                 
  395 ص  سيرت رسول اهللا، ترجمه ي سيره ابن هشام، نشر مركز- 1
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  ) 11(خواهد داشت  گردن گرفته است عذابى سخت
! سر محمد آيه در مورد واقعه اي خصوصي از هم17بازهم آوردن   

چه لزومي دارد كه چنين واقعه ي خصوصي تا ابد جزو قرآن باشد؟ ممكن 
اما اينكار . است گفته شود كه الزم است مردم از تهمت بر حذر داشته شوند

 همين سوره در يك جمله 4با يك جمله امكانپذير است چنانچه در آيه ي 
     .آمده است

   ذكر زنان محمد در قرآنموارد ديگرِ
ه بر مواردي كه ذكر شد آيات متعدد ديگري در قرآن به حل و عالو  

  :از جمله. فصل امور زنان محمد مربوط است
يهوديان بني قريضه و غارت اموالشان، زنان محمد از ر بعد از كشتا  

 و اين آيات در رد در خواستشان نازل وي تقاضاي نفقه ي بيشتري كردند
  :شد

أَزواجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَينَ  يا أَيها النَّبِي قُل لِّ-
وإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ اللَّه ورسولَه ﴾ 28احزاب ﴿أُمتِّعكُنَّ وأُسرِّحكُنَّ سرَاحا جمِيلًا 

 ﴾29احزاب ﴿نَّ أَجرًا عظِيما والدار الĤْخِرَةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد لِلْمحسِنَاتِ مِنكُ

 
اى پيامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگى دنيا و زينت آنيد : ترجمه

و اگر ) 28(خرم شما را رها كنم ] خوش و[بياييد تا مهرتان را بدهم و 
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خواستار خدا و فرستاده وى و سراى آخرتيد پس به راستى خدا براى 
 ) 29(گردانيده است نيكوكاران شما پاداش بزرگى آماده 

همچنين در نهي زنان محمد از لطيف صحبت كردن با مردان آيه ي   
 احزاب نازل 33در دستور ماندن در خانه آيه ي  . احزاب نازل شده است32

 در مورد گفتگو با زنان پيغمبر از پشت حجاب و حرمت ازدواج .شده است
  :مجدد زنان محمد و چند مورد كم اهميت آيه ي زير نازل شد

يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوت النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَيرَ  -
ا دعِيتُم فَادخُلُوا فَإِذَا طَعِمتُم فَانتَشِرُوا ولَا مستَأْنِسِينَ نَاظِرِينَ إِنَاه ولَكِنْ إِذَ

لِحدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُم كَانَ يؤْذِي النَّبِي فَيستَحيِي مِنكُم واللَّه لَا يستَحيِي مِنَ الْحقِّ 
اء حِجرنَّ مِن وأَلُوها فَاستَاعنَّ موهأَلْتُمإِذَا سو رُ لِقُلُوبِكُمأَطْه ابٍ ذَلِكُم

وقُلُوبِهِنَّ وما كَانَ لَكُم أَن تُؤْذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تَنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ 
  )53احزاب  (أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما

مبر مشويد مگر آنكه  پياخانه هايايد داخل  كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
آنكه در انتظار  بى] آن هم[طعامى به شما اجازه داده شود ] خوردن[براى 
شدن آن باشيد ولى هنگامى كه دعوت شديد داخل گرديد و وقتى غذا  پخته

شما پيامبر ] رفتار[آنكه سرگرم سخنى گرديد اين  خورديد پراكنده شويد بى
] گويى[و حال آنكه خدا از حقدارد  از شما شرم مى] لى[رنجاند و را مى

چيزى خواستيد از پشت پرده از آنان ] پيامبر[كند و چون از زنان  شرم نمى
تر است و شما حق نداريد  بخواهيد اين براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاكيزه

او به نكاح ] مرگ[زنانش را پس از ] نبايد[رسول خدا را برنجانيد و مطلقا 
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)53(بزرگ است ] گناهى[نزد خدا همواره ] كار [خود درآوريد چرا كه اين
      
نيازي نيست كه آيات ديگر مربوط به زنان محمد را در اينجا   

بطور خالصه دهها آيه ي قرآن به ريز امور خصوصي محمد با . بررسي كنيم
 .زنانش مي پردازد كه بيشترشان ارزشي براي ديگران و نسلهاي آتي ندارد

    
  

  ي محمد برامالآيات تأمين 
 ،عبارتند از خمس غنائم، فيءمهمترين راههاي تأمين مالي محمد   

  .و هدايا انفال،

    خمس غنائم
 در قبل از هجرت، مردم مدينه ثروت و در الزم به ذكر است كه

آمد چنداني نداشتند و مهاجران نيز مالي در اختيار نداشتند و در ابتدا سربار 
ياپي محمد به اقوام مختلف و مردم مدينه شدند؛ اما در طي حمالت پ

. همچنين كاروان زنيهاي فراوان، مدينه ثروتمندترين شهر شبه جزيره شد
بنابراين تمام اموال مهاجرين و بخش اعظم اموال انصار از كاروان زني و 

اين اموال مردم كه . دزديدن اموال غيرمسلمانان در تهاجم به آنان بدست آمد
  آن غنيمت ناميده مي شود و محمد بخش بزور ربوده مي شد به زبان قر
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  :مهمي از اين اموال دزدي را بر طبق آيه ي زير از خود مي كرد
واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمسه ولِلرَّسولِ ولِذِي الْقُرْبى  -

  )41انفال(والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ 
و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا : رجمهت

ماندگان است  و پيامبر و براى خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه
)41 (  

يعني يك پنجم اموال دزدي در اختيار محمد قرار مي گرفت كه بخشي مال 
 و بخشهائي خدا بود كه در اختيار محمد بود و بخش ديگر مال محمد بود

هم به صالحديد محمد به خويشان محمد و فقرا و يتيمان و درراه ماندگان 
محمد از طريق غارت اموال غير مسلمانان خود و  از اين طريق .داده مي شد

اين روش دقيقا هماني است كه . خانواده ي خود را بسيار ثروتمند كرد
تفاوت، كه محمد اين توسط پادشاهان جائر بكار گرفته مي شد منتهي با اين 

همه نوع خدائي در جهان ديده . چپاولها را تحت نام خدا انجام مي داد
براي بسط اين  !!بوديم ولي خداي دزد نديده بوديم كه محمد معرفي كرد

  .كنيد مراجعه "نقد رفتار محمد" موضوع به كتاب

  فيء
اموال و سرزمينهائي را كه غير مسلمانان بينوا از طبق آيه ي زير 

ناميده مي  فيء به محمد مي دادندترس محمد و براي حفظ جانشان 
  .شود و تماما از آن محمد است
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وما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِنْهم فَما أَوجفْتُم علَيهِ مِنْ خَيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكِنَّ  -
  )6حشر (ى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى من يشَاء واللَّه علَ

 عايد پيامبر خود گردانيد )يهود بني نضير (و آنچه را خدا از آنان: ترجمه
يعني  شما از طريق (اسب يا شترى بر آن نتاختيد ] شما براى تصاحب آن[

جنگيدن آنها را تصاحب نكرديد بلكه غير مسلمانان از ترس به شما 
گرداند و  ا بر هر كه بخواهد چيره مىولى خدا فرستادگانش ر) واگذاشتند

  ) 6(خدا بر هر كارى تواناست 
در اين واقعه يهود بني نضير با محمد توافق كردند كه هر سه 
نفرشان، يك بار شتر از اموالشان را بردارند و مابقي شامل سرزمين و مزارع 
و قلعه و خانه ها و اثاثيه و كليه ي دامهاي خويش را براي نجات جان 

بالشك ).  ابن هشام و كتب سيره ي ديگرسيره(ش به محمد واگذاشتند خوي
. اينگونه رفتار ضد انساني محمد را، بندرت پادشاهان مرتكب مي شدند

حتي پادشاهان ظالم نيز پس از غلبه بر دشمن، سرزمين و اموال مردم را 
  . محترم مي شمردند

 سني جالب است بدانيد كه داستان فدك كه مورد جدال شيعه و
است نيز از اينگونه اموال است و مايه ي بي آبروئي هر دو دسته است چون 

فدك روستائي . نشانگر خوي تجاوزگري و چپاولگري محمد و اسالم است
بعد از فتح خيبر، يهود فدك براي . سرسبز متعلق به طائفه اي از يهوديان بود

ا به دخترش  آنرمحمد و دادندمحمد طور كامل به  فدك را بحفظ جانشان
   ). سيره ي ابن هشام و كتب سيره ي ديگر!! (عجب هديه اي. فاطمه بخشيد
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اول دزد بدبختي كه به زحمت وترس از . دزدان چند دسته اند
ديواري باال مي رود و متاعي قليل مي دزدد و دير يا زود او را دستگير و 

دزدان : مدسته ي دو. البته محمد چنين دزد حقيري نبود. مجازات مي كنند
بسيار شرورتر، دزداني هستند كه با زور در روز روشن و علني به مردم مي 
تازند و اموالشان را مي دزدند و از صاحبان اموال بيچاره هم جز تسليم 

شرورترين دزدانند كه : دسته سوم. محمد از اين دسته بود. كاري بر نمي آمد
ردم خودشان با دست آنقدر مي كشند و مي دزدند و جنايت مي كنند كه م

. خودشان اموالشان را تقديم دزد مي كنند تا جانشان را از شر او نجات دهند
  .محمد به اين رتبه نيز ارتقاء يافته بود و اين است داستان فدك
 جنايات را به نگمان نمي كنم هيچ انسان عاقل بيطرفي بتواند اي

  .ن مي گويداين محمد است كه بنام خدا در قرآن سخ. خدا نسبت دهد
  

  انفال
  )1انفال( يسأَلُونَك عنِ األَنفَالِ قُلِ األَنفَالُ لِلّهِ والرَّسولِ -

پرسند بگو انفال اختصاص به خدا  از تو در باره انفال مى] اى پيامبر: [ترجمه
  ).1(و رسول دارد 
 براي يامبر كه پغنائميمتي  برجسته و قياءاش  شودي موارد مينانفال شامل ا

, لباس فاخر, يبا زن زيادختر شمشير گرانقيمت،  مثل يند گزيد بر مخو
 ،شأن نزول اين آيه اينست كه در يكي از جنگها. مثالهما و ياسب عال
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محمد كه مطلع شد . شخصي يك شمشير ارزشمند را براي خود برداشت
گفت اين شمشير را سرجايش بگذار و محمد سپس آيه ي فوق را نازل كرد 

 باب 3صحيح مسلم ج( انقيمت را براي خودش برداشتشمشير گر و
 ).انفال

  
بطور خالصه با در آمدهاي هنگفتي كه عمدتا از طريق تاراج كفار 

  .بدست مي آمد محمد ثروتمندترين مرد عربستان شد
  

  :نتيجه گيري
در حاليكه از پيغمبر انتظار مي رود كه همه ي همت خود را صرف   

 آموزش و استدالل كند؛ محمد بجاي هدايت مردم از طريق معجزه و
استدالل و معجزه، همت خود را عمدتا صرف اجبار مردم با شمشير به قبول 

موقعيت و . اسالم كرد و اين جنگها سه بهره ي عظيم مادي براي وي داشت
حرمسرائي از انواع زنان وكنيزان . جاهي كه هيچ پادشاهي به آن نمي رسد

  . خانواده اش از آن بهره مي بردندزيبا و ثروتي انبوه كه خود و
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  8فصل 
  نسبتهاي ناروا به پيامبران

  
  
  
  

 قرآن اينست كه رفتارها و گفتارهاي  درستيكي از روشهاي
مثال از پيامبران . بندگان نيكو را يادآوري مي كند تا سرمشق ديگران باشد

ا يا غلط  مواردي در قرآن امور خطاما در. مختلف و يا لقمان و مريم و غيره
نرا توبيخ كند آيا غير اخالقي به پيامبران نسبت داده شده است بدون آنكه 

  . كه نتيجه ي آن تأييد آن عمل نادرست است

  لوط دخترانش را به قوم ظالم هديه مي كند 
  در قرآن آمده است كه وقتي فرشتگاني براي هالك قوم لوط رفتند  
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ت پسراني زيبا بودند قوم  و نزد لوط مهمان بودند چون فرشتگان بصور
  :لوط جمع شدند كه با آنان لواط كنند

   قَالَ إِنَّ هؤُالء ضَيفِي فَالَ تَفْضَحونِ ﴾67﴿ وجاء أَهلُ الْمدِينَةِ يستَبشِرُونَ -
 قَالَ ﴾70﴿قَالُوا أَولَم نَنْهك عنِ الْعالَمِينَ  ﴾69﴿واتَّقُوا اللّه والَ تُخْزُونِ  ﴾68﴿

 ﴾71﴿ هؤُالء بنَاتِي إِن كُنتُم فَاعِلِينَ

گفت اينان ] لوط) [67(كنان روى آوردند  و مردم شهر شادى: ترجمه
و از خدا پروا كنيد و مرا خوار نسازيد ) 68(مهمانان منند مرا رسوا مكنيد 

خواهيد  گفت اگر مى) 70(گفتند آيا تو را مردم بيگانه منع نكرديم ) 69(
 .)71 (نان دختران منندانجام دهيد اي

  )71حجر (قَالَ هؤُالء بنَاتِي إِن كُنتُم فَاعِلِينَ  -
انجام ) جنسي(لوط گفت اينان دختران منند اگر مي خواهيد عمل : ترجمه
    .دهيد

مشاهده مي كنيد كه لوط دخترانش را به مردم شهر عرضه مي كند    
.  ميهمانانش بگذرندازو با آنان رابطه ي جنسي برقرار كنند دسته جمعي كه 

اوال . آيا در اين رفتار لوط اثري از انسانيت مي بينيد چه رسد به پيامبري؟
اين چه تعصب افراطي است كه شخص حاضر باشد دخترانش را بدست 
قوم لواطگر بدهد تا ميهمانانش اذيت نشوند؟ مگر دختران انسان نيستند؟ 

 بودند كه ما فرستاده ي خدا فرستادگان در آيات قبل به لوط گفته: ثانيا
بر اين اساس لوط بايد مي . هستيم و براي عذاب كردن قومت آمده ايم

دانست كه قومش نمي توانند با آنان لواط كنند و نيازي به عرضه ي 
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. اين آيات نيز شأن زن را در اسالم نشان مي دهد: ثالثا. .دخترانش نيست
دانند و نيازي به رضايت زنان حتي دختران لوط وسيله ي شهوتراني مر

  . خودشان هم نيست
واقعيت اينست كه اين داستان ضد انساني در تورات آمده است و   

   :محمد هم بدون دقت و اصالح، آنرا به قرآن منتقل كرده است
و جوان ، از  مردا ن شهر سدوم ، پير ":)خلقتكتاب ( تورات ازترجمه -

ه كرا  آن دو مرد ده ، فرياد زدندركمحاصره  نار شهر، منزل لوط راكگوشه و 
وط از منزل ل. نيمكآنها تجاوز  امشب مهمان تو هستند، پيش ما بياور تا به

 به لوط. را پشت سر خود بست  ند و در كخارج شد تا با آنها صحبت
ببينيد، من   نكنيديار زشتك آنم چنين يوستان ، خواهش م د:ايشان گفت 
 خواهد يه دلتان مك ياركهر .  دهم  ميه شماآنها را ب. ره دارم كدو دختر با

پناه من   نداشته باشيد، چون آنها دريارك با اين دو مرد  امابا آنها بكنيد؛
  ".ندهست

وجود اين داستان در تورات و قرآن دليلي بر غير الهي بودن هر 
 و زشتي ديگر اينست كه مترجمان و مفسران فريبكار خواسته .استهدوي آن

بياييد "ان زشت را اصالح كنند و مثال در ترجمه آورده اند كه اند اين داست
 چطور ممكن است مردم يك شهر با دو دختر "با دختران من ازدواج كنيد

     ازدواج رسمي شرعي داشته باشند؟
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  طالع بيني ابراهيم
  ) 89(فَقَالَ إِنِّي سقِيم )    88(فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجومِ :  صافات-

  )89(و گفت من كسالت دارم ) 88(پس نظرى به ستارگان افكند : هترجم
ابراهيم براي نرفتن به همراه مردم براي مراسم عيد، نگاهي به    

اين امر طالع بيني ابراهيم را از نجوم نشان . ستارگان كرد و گفت من مريضم
مي دهد و صحبتي هم در نفي اين عمل ابراهيم در قرآن و سنت نشده 

مفسران به . حاليكه مي دانيم طالع بيني امري خرافي و غلط استدر . است
  . انواع حيله ها متوسل شده اند كه اين خطاي ابراهيم را موجه جلوه دهند

  دروغ گفتن ابراهيم 
فَتَولَّوا عنْه ) 89(فَقَالَ إِنِّي سقِيم )    88(فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجومِ :  صافات-

) 92(ما لَكُم لَا تَنطِقُونَ ) 91(فَرَاغَ إِلَى آلِهتِهِم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ) 90(مدبِرِينَ 
  )93(فَرَاغَ علَيهِم ضَرْبا بِالْيمِينِ 

) 89(و گفت من كسالت دارم ) 88(پس نظرى به ستارگان افكند : ترجمه
نشان رفت و تا نهانى به سوى خدايا) 90(كنان از او روى برتافتند  پس پشت

گوييد  شما را چه شده كه سخن نمى) 91(خوريد  گفت آيا غذا نمى
  )93(پس با دست راست ضربه اي بر آنان زد )92(

ابراهيم در سه مورد دروغ گفته كه يكي از آنها مورد فوق است كه   
به مردم گفت كه من بيمارم و پس از اينكه مردم رفتند به سراغ بتهاي آنان 
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در نفي و . شكست كه نشاندهنده ي سالمت ابراهيم استرفت و آنها را 
توبيخ اين دروغ ابراهيم هم جيزي در قرآن و سنت نيامده است كه بمعني 

  . تأييد آنست
  :دروغ دوم ابراهيم در آيه ي زير آمده است  

علَه كَبِيرُهم هذَا قَالَ بلْ فَ) 62(قَالُوا أَأَنت فَعلْت هذَا بĤِلِهتِنَا يا إِبرَاهِيم :  انبياء-
  )63(فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينطِقُونَ 

] نه[گفت ) 62(گفتند اى ابراهيم آيا تو با خدايان ما چنين كردى : ترجمه
گويند از آنها بپرسيد  بلكه آن را اين بزرگترشان كرده است اگر سخن مى

)63 (  
گفت نه بت بزرگ آنان از ابراهيم پرسيدند تو بتهاي ما را شكسته اي و او 

  . را شكسته است كه اين دروغي واضح است
دروغ سوم در داستان بعدي است ك در قرآن نيامده است ولي در 

رسول اهللا گفت ابراهيم  ":  كه بطور خالصه چنين استسنت آمده است
ضم، دوم يهرگز دروغ نگفت مگر در سه مورد؛ يكي هنگاميكه گفت من مر

) بتها را شكسته است(ها آن كار را انجام داده است هنگاميكه گفت بزرگ بت
چون ساره زيبا بود . و سوم وقتي با همسرش ساره از سرزميني مي گذشت

پادشاه طمع در او كرد و به ابراهيم گفتند كه چه نسبتي با اين زن داري 
گفت خواهر من است و پادشاه ساره را به قصر خويش برد كه با او نزديكي 

. )17/41، تفسير طبري 4/1840، صحيح مسلم 3/1225خاري صحيح ب(..كند
  .در تورات آمده است كه شاه بعدا خوابي ديد و با ساره نزديكي نكرد



 443

. دروغ سوم ابراهيم از دو دروغ اولش بسيار غير اخالقي تر است  
چطور انسان با اخالق و غيوري زنش را خواهرش معرفي مي كند تا پادشاه 

د؟ اين قصه هم از تورات گرفته شده و بدون اصالح به او دست اندازي كن
  .اخالقي به قرآن آورده شده است

  آموزش نيرنگ به ايوب
-  إِنَّه دبالْع مابِرًا نِعص نَاهدجنَثْ إِنَّا ولَا تَحهِ وضِغْثًا فَاضْرِب ب دِكخُذْ بِيو

 اب44ص (أَو(  
به دستت برگير و ) چوب نازك(كه يك بسته تر] و به ايوب گفتيم: [ترجمه

با آن بزن و سوگند مشكن ما او را شكيبا يافتيم چه ] همسرت را[
  ) 44(كار بود  اى به راستى او توبه نيكوبنده

در المنثور  الاز جمله تفسير(در تفسير اين آيه در كتب تفسير  
از قول ابن عباس نقل شده به اين مضمون ) 17/69 و تفسير طبري 7/193
 شيطان بصورت داروفروش دوره گردي بر همسر ايوب ظاهر شد همسر كه

ايوب دانست كه او شيطان .ايوب از شيطان تقاضاي دارو براي ايوب كرد
بوده و قسم خورد كه اگر خدا او را شفا دهد صد ضربه چوب به همسرش 

پس چون شفا يافت خدا به او گفت كه بسته اي از چوبهاي نازك يا  .زندب
  .ر و يكمرتبه با آن همسرت را بزن تا به قسمت عمل كرده باشيعلف بردا

چون همسر ايوب واقعا جرمي . به اين كلك زدن نيازي نبوده است
برعكس او كار درستي كرده است چون براي . مرتكب نشده بوده است
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 قسم ايوب نابجا و باطل بوده و نبايد پس، شوهرش دارو تهيه كرده است
مسر ايوب واقعا جرمي مرتكب شده است كه مستحق اما  اگر ه. اجرا شود

مجازات بوده و مورد بخشش خدا قرار نگرفته كه بايد مجازات شود، واقعا 
. و اگر مورد بخشش خدا واقع شده كه نبايد زده شود.  نه با بسته ي علف

چنانچه . اين كلك زدن راه را  براي گريز از وظيفه باز مي كند و كرده است
  .براي گريز از ربا راههاي كلك متعدي يافته اندمثال مؤمنين 

  يوسف به برادرانش اتهام دزدي مي زند 
در داستان يوسف، وقتي اولين بار برادران يوسف به سرزمين مصر   

مسئول ذخائر گندم كه (آمدند تا گندم دريافت كنند، برادر خود يوسف را 
از دادن سهم يوسف پس . نشناختند ولي يوسف آنها را شناخت) مصر بود

نهاد و سپس ) برادر تني اش( را در بار بنيامين جام نقره ايم آنان دگن
 را جاممأموران ندا دادند كه شما كاروان دزديد و كاروان آنان را گشتند تا 

  :پيدا كردند و بنيامين را به اسارت گرفتند
 أَخِيهِ ثُم أَذَّنَ مؤَذِّنٌ أَيتُها  فَلَما جهزَهم بِجهازِهِم جعلَ السقَايةَ فِي رحلِ-

  ﴾70يوسف﴿الْعِيرُ إِنَّكُم لَسارِقُونَ 
به خوار و بارشان ا ر )برادرانش(آنان ) يوسف(پس هنگامى كه : ترجمه

اى بانگ  نداكننده] به دستور او[ را در بار برادرش نهاد سپس جاممجهز كرد 
  ) 70(درداد اى كاروانيان قطعا شما دزد هستيد 
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 همين سوره آمده است كه اين نيرنگ توسط 76جالب است كه در آيه ي 
  .خدا به يوسف آموزش داده شد

- فوسنَا لِيكِد بدينگونه ما به يوسف نيرنگ : ترجمه). 76يوسف  (كَذَلِك
  .آموختيم

 و دروغ گوئي و نيرنگ به يوسف  زدندر اين آيات اوال اتهام
چنانچه در دنباله :  ثانيا. شأن پيامبري است كه خالفنسبت داده شده است

ي آيات همين سوره آمده است اين امر موجب آزار و بي آبروئي برادران و 
 چرا يوسف در .اندناراحتي شديد يعقوب شد كه همگي ظلم  و آبروريزي

همان بار اول خودش را به برادرانش معرفي نكرد؟ چرا اينهمه آزار و نيرنگ 
      رد و در مرتبه ي دوم واقعيت را به برادرانش گفت؟ و دروغ را ايجاد ك

گرفته شده است و مؤيد ) كتاب خلقت(اين داستان نيز از تورات   
  .غيرالهي بودن هر دو كتاب قرآن وتورات است

  

   قرآندر بني اسرائيل موسي و
  

در قرآن بعد از قوم عرب بيش از هر قوم ديگري در مورد بني   
كه با آيات آرام و مثبت در مكه شروع و به  .صحبت شده استاسرائيل 

در اينجا به . آيات بشدت كينه توزانه ي اواخر دوره ي  مدينه ختم مي شود
  .بعضي موارد خطا يا ظالمانه ي اين آيات اشاره مي كنيم



 446

  برتري بني اسرائيل
 قرآن بني اسرائيل ه استچنانچه در فصل انسان در قرآن مطرح شد

  : مي داند از جمله در اين آيهرا برترين قوم جهان
 يا بنِي إِسرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمت علَيكُم وأَنِّي فَضَّلْتُكُم علَى -

  )47بقره (الْعالَمِينَ 
اى فرزندان اسرائيل از نعمتهايم كه بر شما ارزانى داشتم و  اينكه : ترجمه

  )47(دادم ياد كنيد من شما را بر جهانيان برترى 
اين سخن قرآن همان سخن تورات است كه بني اسرائيل را قوم برگزيده ي 

واضح است كه اين برتري دادن نابجاي قومي صرفا بخاطر . خدا مي داند
ستگي نژادي، نژادپرستي صريح است كه توسط تورات و قرآن مطرح بوا

. ييد كندأپذيرد و تشده است و از خداي عادل، قبيح است كه نژادپرستي را ب
  :باز به آيه ي زير دقت كنيد

 وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرُواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياء -
  ﴾20مائده ﴿وجعلَكُم ملُوكًا وآتَاكُم ما لَم يؤْتِ أَحدا من الْعالَمِينَ 

زمانى را كه موسى به قوم خود گفت اى قوم من ] اد كني[و : ترجمه
خدا را بر خود ياد كنيد آنگاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد و شما  نعمت

آنچه را كه به هيچ كس از جهانيان نداده بود به شما را پادشاهانى ساخت و 
  ) 20 (داد

  ائل شده و بازهم اين سؤال مطرح است كه چرا خدا بين بندگانش تبعيض ق



 447

. به قوم بني اسرائيل نعمتهائي داده است كه به هيچ قوم ديگري نداده است
  .چنين تبعيض ظالمانه اي از خدا قبيح است

   به بني اسرائيلاناختصاص موسي و بيشرين پيغمبر
همانطور كه در آيه ي فوق آمد يكي از مزاياي قوم يهود قرار دادن 

يغمبراني كه در قرآن نامشان آورده شده بيشتر پ. پيامبران در اين قوم است
، يوسف )جد بني اسرائيل(است مربوط به بني اسرائيل است مثل يعقوب 

،موسي، هارون، يوشع، ذوالنون، زكريا، يحيي، داوود، سليمان و عيسي و 
اين تعدد بيش از اندازه ي پيامبران براي قوم يهود در تورات هم آمده . غيره
  .است

ستان موسي تكرار شده است و هيچ كجا دعوت در قرآن بارها دا
موسي براي مصريان يا فلسطينياني كه قبل از يهود در فلسطين ساكن بودند 

يعني موسي منحصرا براي يهود آمده بود . و يا اقوام ديگر ذكر نشده است
مثال در اولين باري كه موسي با فرعون . همانگونه كه در تورات آمده است

  :روبرو شد چنين گفت
حقِيقٌ  ﴾104اعراف ﴿ وقَالَ موسى يا فِرْعونُ إِنِّي رسولٌ من رب الْعالَمِينَ -

 كُمبن رنَةٍ ميجِئْتُكُم بِب قَّ قَدلَى اللّهِ إِالَّ الْحلَى أَن الَّ أَقُولَ عنِي عب عِيسِلْ مفَأَر
  ﴾105اعراف ﴿ إِسرَائِيلَ
ترديد من پيامبرى از سوى پروردگار   اى فرعون بىو موسى گفت: ترجمه

حق نگويم من در ] سخن[شايسته است كه بر خدا جز ) 104(جهانيانم 
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 بنيپس ام  حقيقت دليلى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آورده
  ) 105 (اسرائيل را همراه من بفرست

م ظلم و اينه.  مي بينيد كه همه ي تالش موسي متوجه بني اسرائيل است
در حاليكه در . تبعيض ديگري منتسب به خداي موسي و محمد است

بسياري از اقوام كره ي زمين حتي در بعضي قاره ها اسمي از پيغمبري 
نيست خدا همه ي توجهش را به اين قوم كوچك جلب كرده و از بقيه ي 

  .كره ي زمين غفلت كرده است

  اختصاص سرزمين فلسطين به بني اسرائيل
  :اله ي آيه ي فوق آيه ي زير آمده استدر دنب

-   ارِكُمبلَى أَدوا عالَ تَرْتَدو لَكُم اللّه ةَ الَّتِي كَتَبسقَدالم ضخُلُوا األَرمِ ادا قَوي
   )21مائده        (فَتَنقَلِبوا خَاسِرِينَ

 اى قوم من به سرزمين مقدسى كه خداوند براى شما مقرر داشته : ترجمه
  )21 ( و به عقب بازنگرديد كه زيانكار خواهيد شدوارد شويداست 

ييد گفته هاي تورات است كه سرزمين فلسطين توسط أاين مطلب دقيقا ت
بهر صورت اين رفتار هم از خداي . خدا به يهود اختصاص داده شده است

چرا بايد سرزميني به قوم خاصي اختصاص . عاقل عادل حكيم قبيح است
را چنين تبعيض بزرگي را خدا قائل شده است؟ ثانيا خدا مي داده شود چ

داند كه سرزمينها در طول تاريخ طوالني بشري دست بدست مي شوند  و 
اختصاص يك سرزمين به يك قوم موجب جنگ و نزاع دائمي بر سر آن 
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پس ).  سال گذشته جنين بوده است3000چنانچه در (سرزمين مي شود 
  .عادالنه و غيرحكيمانه اي را انجام دهدخدا نبايد چنين كار غير 

ييد قتل عام مردم سرزمين فلسطين توسط قوم يهود به دستور أت
  خدا

  :در دنباله ي آيات فوق چنين آمده است
قَالُوا يا موسى إِنَّ فِيها قَوما جبارِينَ وإِنَّا لَن نَّدخُلَها حتَّى  :26-22مائده   -

قَالَ رجالَنِ مِنَ الَّذِينَ  ﴾22﴿فَإِن يخْرُجواْ مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ يخْرُجواْ مِنْها 
يخَافُونَ أَنْعم اللّه علَيهِما ادخُلُواْ علَيهِم الْباب فَإِذَا دخَلْتُموه فَإِنَّكُم غَالِبونَ 

قَالُواْ يا موسى إِنَّا لَن نَّدخُلَها أَبدا ما  ﴾23﴿وعلَى اللّهِ فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ 
قَالَ رب إِنِّي ال  ﴾24﴿دامواْ فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِال إِنَّا هاهنَا قَاعِدونَ 
لَ فَإِنَّها محرَّمةٌ قَا ﴾25﴿أَملِك إِالَّ نَفْسِي وأَخِي فَافْرُقْ بينَنَا وبينَ الْقَومِ الْفَاسِقِينَ 

   ﴾26﴿علَيهِم أَربعِينَ سنَةً يتِيهونَ فِي األَرضِ فَالَ تَأْس علَى الْقَومِ الْفَاسِقِينَ 
 مردمى زورمندند و تا آنان از ) فلسطين (گفتند اى موسى در آنجا :ترجمه

ون بروند شويم پس اگر از آنجا بير آنجا بيرون نروند ما هرگز وارد آن نمى
ترسيدند و خدا  مى] از خدا[دو مرد از كسانى كه )22(ما وارد خواهيم شد 

به آنان نعمت داده بود گفتند از آن دروازه بر ايشان وارد شويد كه اگر از آن 
) 23 (درآمديد قطعا پيروز خواهيد شد و اگر مؤمنيد به خدا توكل كنيد

 هرگز پاى در آن ننهيم تو و  ماجا هستندگفتند اى موسى تا وقتى آنان در آن
 )موسى) (24 (نشينيم پروردگارت برويد و جنگ كنيد كه ما همين جا مى
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گفت پروردگارا من جز اختيار شخص خود و برادرم را ندارم پس ميان ما و 
آن ] ورود به[ فرمود )خدا به موسى) (25( جدايى بينداز فاسقميان اين قوم 

در بيابان سرگردان خواهند ] كه[شد چهل سال بر ايشان حرام ] سرزمين[
  ).26 ( اندوه مخورفاسقانبود پس تو بر گروه 

خدا از يهود مي خواهد كه به . مضمون اين آيات عينا در تورات آمده است
) اقوامي كه قبل از يهود در فلسطين زندگي مي كرده اند(سرزمين ديگران 

 يعني اينكار. دگي كنندحمله كنند و آنرا به اشغال خود در آورند و در آن زن
 اگر قومي بخواهد شهري را اشغال كند و در خانه هاي آن سكونت چه؟

كند و مزارع آنرا به مالكيت خود در آورد و همه چيز آن شهر را مالك شود 
بنابراين . چه بايد بكند؟ واضح است كه بايد مردم آن شهر را قتل عام كند

ين فلسطين توسط يهوديان آيات فوق دستور كشتار و غصب اموال سرزم
چرا؟ چرا . دقيقا همان چيزي كه به كرات در تورات تكرار شده است. است

بايد خدا تا اين حد ظالم باشد؟ چرا بايد مردمي زندگي و اموال و سرزمين 
اين سلسله . خود را بدون دليل بدست قوم مهاجمي از دست بدهند

 در تورات به تفصيل آمده كشتارها، حتي كشتار زنان و كودكان و حيوانات،
است و زشتترين و وحشيانه ترين چيزهائي است كه در يك كتاب ديني 

  .وجود دارد و قرآن هم آنرا تاييد كرده است
همانطور كه در آيات فوق و در تورات هم آمده است يهوديان ابتدا   

 سال آنان را سرگردان كرد و پس از 40زير بار چنين كشتاري نرفتند و خدا 
 آنان را مجبور كرد كه تهاجمات پيوسته اي را به فرماندهي موسي و پس آن
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از او يوشع انجام دهند و تمامي اقوام ساكن سرزمين فلسطين را تا آخرين 
    . نفر قتل عام كنند

نكته ي بسيار وحشتناك در مورد كشتار فوق اينست كه موسي   
در اين مورد . كرداصال مردم قبلي فلسطين را به سوي خدا و ايمان دعوت ن

يعني بدون دعوت و بدون هيچ گناهي آنانرا . نيز قرآن و تورات مشابهند
  آيا كاري وحشيانه تر و ظالمانه تر از اين مي شود انجام داد؟. قتل عام كرد

نكته ي ديگر اينكه خدا بخاطر سرپيچي يهوديان از اين كشتار   
 و چهل سال سرگردان )26- 25آيات (ظالمانه، آنان را فاسق قلمداد كرده 

ديگر فسق است؟ يا بيگناه كرده است آيا تجاوز نكردن و نكشتن انسانهاي 
دستور خداي موسي فسق است؟ بيچاره خدا، كه تورات و قرآن اينهمه ظلم 

       .و وحشيگري را به او نسبت داده اند

تناقض بين مالكيت يهود بر فلسطين و حكم اشغال جهان در 
  قرآن

ات باال مشاهده كرديد قرآن از طرفي مالكيت بني چنانچه در آي
اسرائيل را بر سرزمين فلسطين برسميت شناخته است ولي از طرف ديگر 

وجود اين تناقض . حكم اشغال جهان توسط مسلمانان را صادر كرده است
چنانچه در فصل . آشكار در قرآن هم دليل غير خدائي بودن قرآن است

 قرآن دستور داده است كه مسلمانان هح شدسياست در قرآن به تفصيل مطر
در . بايد با تمام غير مسلمانان بجنگند تا مسلمان شوند و يا كشته شوند
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مورد اهل كتاب اين استناء وجود دارد كه مي توانند دين خود را حفظ كنند 
 و حاكميت مسلمانان بر  و پرداخت ماليات به مسلمانانبشرط ذلتشان
 با صدور اين حكم، مالكيت واقعي يهود بر سرزمين بنابراين. سرزمينهايشان

فلسطين نقض مي شود و بهمين دليل عمر به فلسطين حمله كرد و پس از 
كشتار فراوان و بيرون راندن بسياري از يهوديان آنجا را اشغال كرد و تحت 
سلطه ي خالفت اسالمي درآورد و بدين طريق جنگ دائمي بين يهود و 

  .اري كرد كه هيچگاه خاتمه پيدا نمي كندمسلمانان را بنيانگذ

  آيات بشدت خصمانه عليه يهود 
همانطور كه اشاره شد آيات مكي در مورد يهود آرام و مثبتند و 
بتدريج لحن قرآن نسبت به آنان تند مي شود تا به آيات بشدت كينه توزانه 

  :براي مثال. ي اواخر دوره ي  مدينه ختم مي شود
- هقَالَتِ الْيو اهدلْ يا قَالُواْ بلُعِنُواْ بِمو دِيهِمأَي غْلُولَةٌ غُلَّتاللّهِ م دي ود

مبسوطَتَانِ ينفِقُ كَيف يشَاء ولَيزِيدنَّ كَثِيرًا منْهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغْيانًا 
بغْضَاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدواْ نَارا لِّلْحرْبِ وكُفْرًا وأَلْقَينَا بينَهم الْعداوةَ والْ

    ﴾64مائده ﴿أَطْفَأَها اللّه ويسعونَ فِي األَرضِ فَسادا واللّه الَ يحِب الْمفْسِدِينَ 
خدا بسته است دستهاى خودشان بسته باد و به  و يهود گفتند دست: ترجمه

خدا دور شوند بلكه هر دو دست او گشاده   گفتند از رحمتآنچه] سزاى [
بخشد و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوى  است هر گونه بخواهد مى

تو فرود آمده بر طغيان و كفر بسيارى از ايشان خواهد افزود و تا روز 
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قيامت ميانشان دشمنى و كينه افكنديم هر بار كه آتشى براى پيكار 
كوشند و   آن را خاموش ساخت و در زمين براى فساد مىبرافروختند خدا

   .)64(دارد  خدا مفسدان را دوست نمى
در اين آيه به يهوديان نسبت داده شده كه مي گويند دستان خدا   

. اين نسبت دروغ است و چنين چيزي در تورات وجود ندارد. بسته است
كه به همه ي اگر فردي در دوران محمد نيز چنين گفته باشد درست نيست 

  .يهود نسبت داده شود
در اين آيه ايجاد دشمني در ميان قوم يهود تا قيامت مطرح شده كه   

فرض كنيم يهوديان دوران محمد گناه . اين رفتاري بشدت ظالمانه است
. كردند چرا بايد هزاران نسل يهود در طول تاريخ بخاطر آنان مجازات شوند

فرد ديگر است كه نه با عقل جور در اين دقيقا مجازات فردي بجاي گناه 
  .مي آيد و نه با عدل

همچنين در اين آيه گفته شده كه بين يهوديان، الاقل پس از محمد،   
. اين گفته خالف واقعيت است. عداوت و دشمني وجود داشته است

برعكس؛ دشمني در ميان قوم يهود بسيار ناچيز بوده و قطعا دوستي و 
مثال . ن قوم بيش از ديگر اقوام بشري بوده استهمكاري و هماهنگي بين اي

رفتار يهوديان دنيا را نسبت بهم از جنگ جهاني دوم به اينطرف مالحظه 
هر يهودي در هر كجاي جهان باشد خود را جزئي از اين قوم مي داند . كنيد

اصوال همين هم . و خود را متعهد به همدلي و همكاري با اسرائيل مي داند
 سال گذشته است كه آنان را بصورت يك قوم 3000ول دلي آنان در ط
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واحد، علي رغم كينه توزيهاي وحشتناك بسياري از اقوام ديگر نسبت به 
     .  آنان، حفظ كرده است

همچنين در اين آيه گفته شده است كه يهوديان پيوسته در حال   
. تاين گفته هم با واقعيات تاريخي در تضاد اس. ايجاد آتش جنگ بوده اند

برخالف اين گفته ي قرآن، در طول تاريخ، يهوديان بسيار مورد تجاوز قرار 
در مقايسه با اقوام ديگر . گرفته اند و بندرت به اقوام ديگر تجاوز كرده اند

 تجاوزگري قوم يهود ، سال گذشته3000جهان قطعا مي توان گفت كه در 
مثال .  بوده استكمتر و مورد تجاوز قرار گرفتنشان بيشتر از اقوام ديگر

سرزمين آنان بارها مورد تجاوز قرار گرفته و از دست آنان خارج شده و 
معابدشان نابود شده از جمله در حمله ي بابل، حمالت روم و تسلط بسيار 
. طوالني روم بر فلسطين و حمله ي اسالم در زمان عمر و زمانهاي بعد

وده است نه اشغال معموال جنگهاي يهوديان براي دفاع از سرزمينشان ب
  .سرزمينهاي ديگران

همچنين در اين آيه گفته شده است كه يهوديان پيوسته در حال   
. اينهم دروغي است كه با واقعيات تاريخي جور در نمي آيد. فساد بوده اند

البته ممكن است افراد . يهود مسبب كدام فساد در كره ي زمين بوده اند
اي از سران انقالب كمونيستي شوروي معدودي از آنان مثل ماركس و عده 

مسبب پيدايش نظام خونخوار كمونيستي شده اند ولي اينان همگي دين 
برخالف اين نسبت دروغ قرآن به يهوديان، . يهود را كنار گذاشته بودند

يهوديان بيش از هر قوم ديگري به فرهنگ و تمدن بشري مخصوصا در 
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ه جمعيت اندكشان بيشترين مثال نسبت ب. دوران معاصر خدمت كرده اند
  . جوايز علمي نوبل را از آن خود كرده اند

  :آيه ي ديگر
   ﴾82﴿لَتَجِدنَّ أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِينَ آمنُواْ الْيهود والَّذِينَ أَشْرَكُواْ  -

ترين مردم  اند دشمن مسلما يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده: ترجمه
  ) 82(ان خواهى يافت نسبت به مؤمن

اين آيه يهود  و مشركين را بزرگترين دشمنان مسلمانان قلمداد كرده است و 
. بدين وسيله دشمني بين دو دين اسالم و يهوديت را جاودانه كرده است

به " نقد رفتار محمد" چنانچه در كتاب. اين انتساب هم درست نيست
با كوچكترين بهانه اي به تفصيل نشان داده ايم اين محمد بود كه پيوسته 

اقوام يهود حمله مي كرد و هيچ تجاوز ابتدائي از جانب يهود نسبت به 
   . مسلمانان وجود ندارد

  علت دشمني خونين محمد با بني اسرائيل
با توجه به اينكه بسياري از مفاهيم و قصص قرآن از تورات اخذ    

 و تورات، شده است، محمد انتظار داشت كه بدليل شباهت بين قرآن
ييد كنند و در نتيجه موجب قبول قرآن توسط أيهوديان قرآن را بپذيرند و ت

يهوديان افراد باسواد و با فرهنگ . اما در عمل چنين نشد. اقوام ديگر شوند
 بودند و متوجه شدند كه قرآن هيچ چيزي برتر از تورات ندارد بنابر يبرتر

عدم قبول .  به محمد بگرونداين دليلي نداشت كه دين خود را واگذارند و
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قرآن توسط يهود موجب قهر و خشم محمد نسبت به آنان شد و آنها را به 
اين روند انتظار ايمان . وحشيانه ترين وجهي مورد تجاوز و كشتار قرار داد

ن نسبت به آنان در قرآن بوضوح مشهود يو ماليمت با يهود تا خشم آتش
  :مثال در مكه آيات زير آمده است. است

-  منَاهالَّذِينَ آتَيالً وفَصم الْكِتَاب كُمالَّذِي أَنَزَلَ إِلَي وها وكَمتَغِي حرَ اللّهِ أَبأَفَغَي
انعام ﴿الْكِتَاب يعلَمونَ أَنَّه منَزَّلٌ من ربك بِالْحقِّ فَالَ تَكُونَنَّ مِنَ الْممتَرِينَ 

114﴾  
 جز خدا جويم با اينكه اوست كه اين كتاب را به پس آيا داورى: ترجمه

بديشان ] آسمانى[و كسانى كه كتاب تفصيل به سوى شما نازل كرده است 
 از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده )قرآن (دانند كه آن ايم مى داده

  ) 114( پس تو از ترديدكنندگان مباش شده است
وإِذَا ) 52(كِتَاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤْمِنُونَ الَّذِينَ آتَينَاهم الْ: 53-52 قصص -

  )53(يتْلَى علَيهِم قَالُوا آمنَّا بِهِ إِنَّه الْحقُّ مِن ربنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبلِهِ مسلِمِينَ 
] قرآن[ايم آنان به  به ايشان داده] آسمانى[كسانى كه قبل از آن كتاب : ترجمه

گويند بدان  شود مى بر ايشان خوانده مى) قرآن( و چون )52(گروند  مى
از طرف پروردگار ماست ما پيش از ] و[ايمان آورديم كه آن درست است 

  ).53(شوندگان بوديم  از تسليم] هم[آن 
هِ وكَذَلِك أَنزَلْنَا إِلَيك الْكِتَاب فَالَّذِينَ آتَينَاهم الْكِتَاب يؤْمِنُونَ بِ: 47 عنكبوت -

  ومِنْ هؤُلَاء من يؤْمِنُ بِهِ وما يجحد بĤِياتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ
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و همچنين ما قرآن را بر تو نازل كرديم پس آنان كه بديشان كتاب : ترجمه
اند كه به آن  كسانى) مشركان(آورند و از ميان اينان  ايم بدان ايمان مى داده
  .)47(كند  ما را انكار نمىآيات] كسى[گروند و جز كافران  مى
- كا أُنزِلَ إِلَيونَ بِمفْرَحي الْكِتَاب منَاهالَّذِينَ آتَي36رعد ﴿و﴾ 

ايم از آنچه به سوى تو  داده] آسمانى[و كسانى كه به آنان كتاب : ترجمه
 ) 36 (شوند نازل شده شاد مى

سأَلِ الَّذِينَ يقْرَؤُونَ الْكِتَاب مِن قَبلِك فَإِن كُنت فِي شَك مما أَنزَلْنَا إِلَيك فَا -
 ﴾94يونس ﴿لَقَد جاءك الْحقُّ مِن ربك فَالَ تَكُونَنَّ مِنَ الْممتَرِينَ 

ى از كسانى  هستايم در ترديد و اگر از آنچه به سوى تو نازل كرده: ترجمه
ز جانب خواندند بپرس قطعا حق ا مى] آسمانى[كه پيش از تو كتاب 

 ) 94( مباششكاكان پروردگارت به سوى تو آمده است پس از 

 ، وي رادقت كنيد كه در اين آيه حتي براي برطرف كردن شك خود محمد
محمد مي خواسته بطور غير . به گفته هاي اهل كتاب ارجاع داده است

مستقيم به مردم بگويد كه اگر در مورد قرآن ترديد داريد از عالمان يهود 
ييد مي كنند و أن را تآد و خواهيد ديد كه گفته ها و حكايتهاي قربپرسي

    .موجب رفع شك شما مي شود

 وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك إِالَّ رِجاالً نُّوحِي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم الَ -
 ﴾43نحل ﴿تَعلَمونَ 

  كرديم گسيل   كه بديشان وحى مىجز مردانى] هم[و پيش از تو : ترجمه
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اين  .)43(بپرسيد) كتابهاى آسمانى(اهل ذكردانيد از  نداشتيم پس اگر نمى
 .  انبياء تكرار شده است7آيه عينا در آيه ي 

نزديك محمد اهل كتاب در سرزمينهاي  و  محمددر زمان) آگاهي(اهل ذكر 
  . فرا مي خواندبودند و محمد بازهم آنانرا بعنوان شاهدي بر صحت دعوتش

ييد كنند و أمي بينيد كه محمد بوضوح انتظار دارد كه اهل كتاب، قرآن را ت
با عدم تحقق . به آن ايمان بياورند تا به ترديد ديگران نيز خاتمه داده شود

ايمان اهل كتاب، محمد كمر به نابودي آنان بست و آيات شديد الحني نيز 
   .بر عليه آنان نازل كرد

  

  نتيجه گيري
اگر كسي پيغمبر باشد انتظار مي رود كه فرد درستكار عاقل عادلي   
بعضي رفتارهاي منتسب به پيغمبران در همانطور كه مالحظه كرديد باشد اما 

 اينها همگي ساخته ي اينها نشان مي دهد كه. قرآن زشت و ظالمانه است
تورات در طي قرنها توسط . بشر است كه به خدا نسبت داده شده است

محمد هم بخش مهمي از قرآن را از . حانيون يهود نوشته شده استرو
 و تورات گرفته است و طبعا بسياري از نسبتهاي نارواي تورات به خدا

  . ، در قرآن هم آورده شده استپيامبران
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  9 فصل
   در قرآنانسان

  
  
 
  

 و تربيت و  كه قرآن كتاب انسان شناسيكنندمي ادعا مسلمانان 
 مطالب مربوط بهدر اين فصل به بررسي اين ادعا و . است تعالي انسان

  .انسان در قرآن مي پردازيم

  تصوير ناقص و معوج انسان در قرآن
  .است انسان در قرآن، بسيار محدود و ضعيف و انحرافي مطرح شده
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 و مطالب ارائه شده در مورد انسان حتي در حد آگاهيهاي زمان محمد هم 
السفه ي بزرگي مثل سقراط و افالطون و در همان زمان كتب ف. نيست

فراواني در مورد انسان و ويژگيهاي ارزشمند ارسطو موجود بود كه مطالب 
او را در بر داشتند اما ظاهرا محمد از آنان بي اطالع بوده و مطالبي كه در 

 محيط عربستان آنزمان نارساي بسيار باورهايمورد انسان گفته در حد 
  .است

 اكثرا توبيخ آميز اشاره شده كهانسان معدودي از  صفاتدر قرآن به 
 به ويژگيهاي جسمي و رواني بسياري كه در فيزيولوژي و و و منفي است

در اينجا آيات قرآني را كه . روانشناسي شناخته شده اشاره نشده است
  .صفات انسان را مطرح كرده اند مورد بررسي قرار مي دهيم

  
  29حجر (و نفخت فيه من روحي.(  
  .دميدم) انسان(و از روح خود در او : ترجمه

يعني تركيب از روح ( سابقه ي اعتقاد به دوگانه بودن وجود انسان 
از اولين باورهائي است كه در بشر وجود داشته مثال در نوشته ) و جسم

هيچ . همين باور وارد قرآن شده است. هاي فالسفه ي يوناني آمده است
ح در انسان وجود ندارد و وجود روح با دليل عقلي و علمي بر وجود رو

همه ي . بسياري از شواهد فيزيولوزيك و روانشناسي هم ناسازگار است
دانش هاي امروزين مربوط به انسان متكي بر جسم موجود قابل مشاهده 
  .است و هيچ دليلي بر ارتباط اين جسم با چيزي غير مادي هم وجود ندارد
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توضيحاتي در مورد روح وجود در حاليكه در كتب فلسفي گذشته   
دارد، قرآن و سنت از هرگونه توضيحي در مورد روح تهي است و در قرآن 

  :آمده است كه
   ).85اسراء  (يسأَلُونَك عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح مِنْ أَمرِ ربي َ-

  .از تو در مورد روح مي پرسند بگو روح از امر پروردگار من است: ترجمه
  .  روح را مسكوت گذاشته استيعني موضوع

  
 نِ تَقْوِيمٍ : تينسانَ فِي أَحخَلَقْنَا الْإِنس فَلَ ) 4(لَقَدأَس نَاهددر ثُم

 ).5 (سافِلِينَ

سپس او را به .  آفريديم)ساختار (قوامما انسان را در بهترين : ترجمه
  .پائينترين درجه فرو فرستاديم

 را مطرح كرده است و مشخص نكرده بهتر  بهتربودن ساختار انسان،اين آيه
نسبت به چه چيزي؟ و همچنين هيچ توضيحي در مورد جنبه هاي بهتر 

تري انسان بر موجودات ديگر قبل از محمد ادعاي بر. بودن بيان نشده است
   .و هميشه مطرح بوده است

  
 ٌبِينم ودانِ عطَانَ لِإلِنس5يوسف  (إِنَّ الشَّي.( 

  .شيطان براي انسان دشمني آشكار استقطعا : ترجمه
قرآن مي گويد كه موجودي غير مادي بنام شيطان دائما در پي گمراه 

اين موضوع نيز سابقه اي . كردن انسان و راندن وي بسوي شرور است
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هيچ دليل علمي يا . باستاني دارد مثال در دين زرتشت اهريمن مطرح است
من وجود ندارد و شواهد علمي با عقلي بر وجود چيزي بنام شيطان يا اهري

بخشي از مغز انسان بنام سيستم ليمبيك مسئول . چنين باوري ناسازگارند
ايجاد عواطف خوب و بد ما هستند و گهگاهي فعاليت اين قسمت موجب 
عواطف منفي افراطي مثل كينه و حسادت و انتقام و غيره مي شود و ربطي 

  .داردبه موجودي خارج از انسان بنام شيطان ن
  

  ِربِالْخَي اءهعانُ بِالشَّرِّ داإلِنس عدي11اسراء (و(. 

  .انسان همانگونه كه خوبيها را مي طلبد بديها را مي طلبد: ترجمه
  
  ).49فصلت  (لَا يسأَم الْإِنسانُ مِن دعاء الْخَيرِ وإِن مسه الشَّرُّ فَيؤُوس قَنُوطٌ  -

ست نيكي خسته نمي شود و اگر شري به اوبرسد انسان از درخوا: ترجمه
  .مأيوس و نااميد مي شود

بين دو آيه ي فوق تضاد وجود دارد در آيه ي اول مي گويد درخواست 
بدي و نيكي يك اندازه اند و آيه ي دوم داللت دارد كه در خواست نيكي 

  .غلبه دارد كه صحيح است
   

 اما جبالَ حونَ الْمتُحِب20فجر  (و.(  
  .دوست داشتني زيادو مال را دوست مي داريد : ترجمه
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با توجه به آيات قبل و بعد، دوست داشتن زياد مال بعنوان صفتي منفي 
  .مطرح شده است

  
 ٌبِينم خَصِيم وانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه4نحل  (خَلَقَ اإلِنس(. 

  .شد) خدا(آشكار از نطفه آفريد پس به ناگاه دشمن را انسان ) خدا(: ترجمه
  ).15زخرف  (وجعلُوا لَه مِنْ عِبادِهِ جزْءا إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِينٌ -

چون فرزند و [را جزئى ] خدا[ بعضى از بندگان )خدا (و براى او: ترجمه
  )15( است ي آشكاركافر پيشه يقرار دادندبه راستى كه انسان ] شريك

  ).17عبس  ( أَكْفَرَهقُتِلَ الْإِنسانُ ما -
  )17( است كافر پيشهكشته باد انسان چه : ترجمه

  )6انفطار  (يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرَّك بِرَبك الْكَرِيمِ -
اى انسان چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته : ترجمه

)6(  
شمرده شده  خدا يك صفت عام انسان و كفر به دشمني اتدر اين آي

بالعكس هميشه انسان طالب خدا و عاشق خدا بوده و . است كه غلط است
بهمين دليل پيوسته بيشترين فداكاريهاي مالي و جاني را براي خداي . هست

. مورد قبولش انجام داده و زيباترين هنرها را نيز بپاي خدايانش ريخته است
نپذير نبوده و نيست و مشكل اينست كه اثبات خدا نه چند تا و نه يكي امكا
خدايان اقوام در تاريخ، بهمين دليل انسان مفهوم خدا را خلق كرده است و 

  .د بودنمختلف متفاوت بوده و خواه
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  كَفَّار انَ لَظَلُوم34ابراهيم ﴿إِنَّ اإلِنس﴾  
  .)34(ناسپاس است و پيشه  قطعا انسان ستم: ترجمه

شديدا ديدا ظلم پيشه و لغات ظلوم و كفار مبالغه اند يعني انسان ش
ايندو صفت نيز بعنوان صفات منفي عام بشري مطرح شده كه . ناسپاس است

تمايل كلي انسان بسوي نيكي و عدالت و تقدير از نيكوكاران . غلط است
البته بدليل ظلمها و جنايات بزرگي كه در تاريخ اتفاق افتاده ظاهرا . است

ن است اما اگر دقت كنيد در بنظر مي رسد كه ظلم پيشگي جزو ذات انسا
تمام طول تاريخ، اكثر قريب به اتفاق مردم عادي كه در شهر و روستا در 

ظالمان اقليتي . كنار هم زندگي مي كنند بيشتر به هم محبت مي كنند تا ظلم
  .از بشرند نه اكثريت بشر

  
 ولًاها جكَانَ ظَلُوم 72احزاب  (إِنَّه( 

  . بسيار جاهل استقطعا انسان ظلم پيشه و:ترجمه
كه (در اينكه انسان جهالت بسيار دارد ترديدي نيست ولي داشتن علم 

از برتريهاي مهم بشري است و بشر بطور ذاتي ) در قرآن هم مطرح شده
 .بدنبال كسب آگاهي است گرچه محدوديتها بسيارند

 
  انُ ضَعِيفًا28نساء ﴿َخُلِقَ اإلِنس﴾. 

  .انسان ضعيف خلق شده است: ترجمه
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 ًوالجانُ عكَانَ اإلِنس11اسراء  (و(.  
  .انسان عجول است: ترجمه

  
 طْغَى : علقانَ لَي7(كَلَّا إِنَّ الْإِنس (تَغْنَىاس آهأَن ر) 8( 

  .نه چنين است، قطعا انسان هنگاميكه مستغني شود طغيان مي كند: ترجمه
يعني يك صفت ذاتي . اين صفت بطور جزئي صحيح است نه كلي

نمونه اش غناي عظيم علمي و مالي و صنعتي و . ي محسوب نمي شودبشر
رفاهي بشر در دنياي امروز است كه بر خالف گذشته طغيان بشر را كاسته 

  .است و جوامع دموكراتيك و حقوق بشر را بهمراه داشته است
  
 هود : ا مِنْهنَاهنَزَع ةً ثُممحانَ مِنَّا رلَئِنْ أَذَقْنَا اإلِنْسو كَفُور ئُوسلَي 9(إِنَّه (

 لَفَرِح نِّي إِنَّهع ئَاتيالس بقُولَنَّ ذَهلَي تْهسضَرَّاء م دعاء بمنَع لَئِنْ أَذَقْنَاهو
 رٌ ) 10(فَخُورأَجغْفِرَةٌ وم ملَه لَـئِكاتِ أُوالِحمِلُواْ الصعرُواْ وبإِالَّ الَّذِينَ ص
 )11( كَبِيرٌ

و اگر از جانب خود رحمتى به انسان بچشانيم سپس آن را از وى  :ترجمه
و اگر پس از محنتى كه به ) 9(سلب كنيم قطعا نوميد و ناسپاس خواهد بود 

او رسيده نعمتى به او بچشانيم حتما خواهد گفت گرفتاريها از من دور شد 
بايى ورزيده مگر كسانى كه شكي) 10(گمان او شادمان و فخرفروش است  بى

براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد ] كه[اند  و كارهاى شايسته كرده
  .)11(بود 
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در اين آيات خوشحالي در نعمت و نااميدي در ناداري بعنوان صفات 
منفي مطرح شده اند چون در آيه ي آخر صابران و نيكان را استثناء كرده 

است ولي خود اين در صورتيكه افراط در صفات مذكور مذموم . است
   .صفات مخصوصا اولي مطلوب و پسنديده است

  
  َكَانةَ اإلِنفَاقِ وخَشْي كْتُمسي إِذًا لَّأَمبةِ رمحلِكُونَ خَزَآئِنَ رتَم أَنتُم قُل لَّو

  )100اسراء  (اإلنسانُ قَتُورا
از هاى رحمت پروردگارم بوديد باز هم  بگو اگر شما مالك گنجينه: ترجمه

  .)100(ورزيديد و انسان همواره بخيل است  بيم خرج كردن قطعا امساك مى
در اين آيه بخل را از صفات هميشگي و ذاتي انسان دانسته است 

 در انسان وجود دارد و در حد معقولي حفظ مال. در صورتيكه چنين نيست
 مورد نياز است تا اشخاص دارائي خود را نگه دارند ولي حالت شديد آن كه

  .مذموم است قطعا همگاني نيست
  

 ا :معارجلُوعانَ خُلِقَ ها ﴾19﴿ إِنَّ الْإِنسزُوعالشَّرُّ ج هس20﴿   إِذَا م﴾ 
  ﴾21﴿وإِذَا مسه الْخَيرُ منُوعا 

چون ) 19(به راستى كه انسان سخت آزمند خلق شده است : ترجمه
يرى به او رسد بخل و چون خ) 20(اى به او رسد عجز و البه كند  صدمه
   .)21(ورزد 

  :بدنبال آيات فوق اينچنين آمده است
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والَّذِينَ فِي  ﴾23﴿الَّذِينَ هم علَى صلَاتِهِم دائِمونَ  ﴾22﴿ إِلَّا الْمصلِّينَ:  معارج-
 لُومعقٌّ مح الِهِمورُومِ  ﴾24﴿أَمحالْمائِلِ و25﴿لِّلس﴾ 

همان كسانى كه بر نمازشان پايدارى  )22 (نغير از نمازگزارا: ترجمه
براى سائل و ) 24(و همانان كه در اموالشان حقى معلوم است  )23(كنند  مى

 ) 25(محروم 

 ودر رنج جزع مي كند و در دارائي بخل انسان آزمند خلق شده استيعني 
آيا اين جمالت بصورت كلي كه اينجا بيان شده . مگر نمازگزاران.مي ورزد
آيا . آيا واقعا همه ي غير مسلمانان تاريخ داراي اين عيوبند! يحند؟اند صح

مسيحيان و يهوديان و كفار به مستمندانشان در طول تاريخ كمك نمي 
كردند و نمي كنند؟ آيا رسيدگي به مردم تهيدست در دنياي غير مسلمان در 
 جهان حاضر بهتر از دنياي اسالم نيست؟ آيا عدالت اقتصادي و حقوقي در

بين غير مسلمانان امروز بهتر از دنياي اسالم نيست؟ پس اين ادعاي قرآن 
از طرف ديگر آيا كليه ي كسانيكه هر روز نماز مي . ادعاي غلطي است

اين عيوب در كل .  آزمند و بخيل نيستند؟ اينهم ادعاي غلطي استخوانند
ند و بعضي از غير مسلمانان و بعضي از مسلمانان آزم. انسانها نسبي است

  . بخيلند و حكم كلي در مورد هيچكدام نمي توان صادر كرد
داللت  19در آيه ي . اشكال ديگري هم در آيات فوق وجود دارد  

اگر چنين است پس همه ي انسانها  آزمند استبطوركلي انسان  كه دارد
منتهي شدت آن در افراد . آزمند و بخيل اند چون جزو ذات آنان است

  .و استثناء كردن نمازگزاران غلط است. اوت باشدمختلف مي تواند متف



 468

   
  َانُ أَكْثَركَانَ الْإِنسثَلٍ وذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مرَّفْنَا فِي هص لَقَدو

  وما نُرْسِلُ الْمرْسلِينَ إِلَّا مبشِّرِينَ ومنذِرِينَ ..).54كهف  (شَيءٍ جدلًا
 كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيدحِضُوا بِهِ الْحقَّ واتَّخَذُوا آياتِي وما ويجادِلُ الَّذِينَ

   ﴾56﴿أُنذِروا هزُوا 
و به راستى در اين قرآن براى مردم از هر گونه مثلى آورديم و : ترجمه

دهنده و  را جز بشارت و پيامبران) 54 (جدل مي كندانسان بيش از هر چيز 
كنند  اند به باطل مجادله مى  و كسانى كه كافر شدهداريم رسان گسيل نمى بيم

اند   من و آنچه را بيم داده شدهآياتتا به وسيله آن حق را پايمال گردانند و 
  ) 56(به ريشخند گرفتند 

در قرآن از جدل در مورد قرآن و آيات آن بعنوان صفتي مذموم ياد 
سته ترين اگر اصل جدل را قدرت نقادي بشر بدانيم از برج. شده است

 ينقد مستمر. صفات انساني است و بزرگترين عامل پيشرفت و تمدن است
كه در جوامع دموكراتيك و در سيستم علمي مدرن وجود دارد كليد رشد و 

نقد، هيچ خط قرمزي ندارد و صحيح نيست كه مذاهب را از . تعالي است
رند  دامطالب درست و نادرستمذاهب هم . دايره ي نقد بشري خارج كنيم

  .و تنها با نقد است كه مي توان به نكات مثبت يا منفي آنان پي برد
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  نتيجه گيري
.  تصوير ناقص و معوجي از انسان ارائه مي دهدقرآندر مجموع 

 هم بطور غير دقيق  راناقص است چون صفات معدودي از انسان و بعضي
مثال انسان موجودي پرسشگر است كه نقطه ي شروع .  استكردهمطرح 

 .فتن حقيقت است و در قرآن بعنوان صفتي از انسان مطرح نشده استيا
انسان نقاد است يعني قادر است درست و نادرست و ضعف و قوت رفتار، 

فقط در  اما قرآن از اين صفت .گفتار، دانش و هنر و غيره را از هم بازشناسد
در   بعنوان صفتي منفي ياد كرده است ودر نقد سخنان محمديك مورد آنهم 

انسان كاشف علم است . صورتيكه يكي از برجسته ترين صفات انسان است
كه اگر برجسته ترين صفت انسان نباشد يكي از برترينهاست اما در قرآن 

انسان .  استيتانسان خالقصفت عالي ديگر . اشاره اي به آن نشده است
خالق اين تمدن بزرگ، صنايع حيرت انگيز و معماري و شهرسازي و 

 انسان .تهاي عظيم ديگر است ولي قرآن اشاره اي به آن نكرده استخالقي
خالق موسيقي، شعر، نقاشي، مجسمه سازي . زيبائي دوست و هنرمند است

اما قرآن، هنر را اصال مورد توجه قرار  و معماري و زيبائيهاي ديگر است
 رقانونگزاانسان . نداده است فقط به شعر اشاره كرده آنهم با ديده ي منفي

است و قدرت سازماندهي حيرت انگيز مبتني بر قانون دارد اما اين ويژگي 
اصال در قرآن مورد توجه واقع نشده و اسالم تنها خدا را قانونگزار مي داند 

انسان خالق حقوق است و باز . و هيچ قانون ديگري را برسميت نمي شناسد
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حقوق د و فقط خدا را واضع حقوق مي دانقرآن به آن توجه نكرده و تنها 
انسان موجودي اخالقي است و ارزش . ح شده در قرآن را قبول داردرمط

شناس و ارزش گزار است كه در قرآن بعنوان صفتي مستقل مورد بحث 
قرار نگرفته است و اخالق مطرح شده در قرآن هم اخالقي منحرف و 

انسان ). در فصل اخالق در قرآن مورد بحث واقع شده است(طبقاتي است 
موجودي آزاد و مختار است اما  قرآن نظر درستي در اين مورد ندارد و 

چنانچه در بحث آتي (بشدت به نفي و حذف آزاديهاي انسان مي پردازد 
انسان موجودي عدالت خواه است اما قرآن بيشتر به ظالم بودن ). آمده است

  . انسان تأكيد دارد تا بر عدالت خواهي او
همانطور كه مشاهده ، ج است چونتصوير قرآن از انسان معو

 و با ديدگاهي  انسان را مطرح كرده است قرآن بيشتر صفات منفي،كرديد
معوج است چون عقل و علم ارزشمند . منفي به صفات انسان نگريسته است

را تنها در قبول نظر محمد مي داند و علوم ديگر مخصوصا علوم تجربي را 
چه در فصل خطاهاي علمي قرآن چنان( نه مي شناسد و نه بها مي دهد 

  ). مورد بررسي واقع شد
چيزي به دانش بشري در مورد  قرآن ،نكته ي مهم ديگر اينكه

آنچه محمد مطرح كرده در حد اطالعات و . انسان اضافه نكرده است
 سال قبل است و حتي فروتر از دانش زمان 1400باورهاي محيط عربستان 

همان زمان بحثهاي ارزشمند واالئي در در . محمد در نقاط ديگر جهان است
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مورد انسان در كنب فالسفه ي يونان و انديشه هاي هندو و ديگران وجود 
  . داشت كه محمد از آنان بي اطالع بوده است

بنابراين قرآن نه تنها كتاب انسان شناسي نيست بلكه تصوير ناقص 
كه قرآن  و اين مؤيد قطعي اينست .و معوجي از انسان ارائه كرده است

اگر قرآن از خدا بود خدا كاملترين و صحيحترين تعريف . كتاب خدا نيست
 1400 نه تصويري ناقص و كج كه حتي از دانش  مي كردارائهرا از انسان 

  .سال پيش هم پائينتر است
  

  ؟آيا انسان مختار است
آيات فراواني وجود . آيات قرآن در مورد جبر و اختيار متناقضند  

دارند و در مقابل هم آيات ) جبر(يت از بي اختياري انسان دارند كه حكا
در اين قسمت مثالهايي از ايندو دسته آيات .  نشانگر اختيار انسانندديگري

  :مي آوريم

  آيات جبر
وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَانَ لَهم الْخِيرَةُ سبحانَ اللَّهِ : 68قصص -

مالَى عتَعشْرِكُونَ وا ي  
و آنان آفريند و اختيار مي كند  و پروردگار تو هر چه را بخواهد مى:  ترجمه

  گردانند  شريك مى] با او[خدا و از آنچه   منزه استاختيارى ندارند) مردم(
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   )68(برتر است 
  آيه ي فوق بصراحت انسان را فاقد اختيار مي داند

-ا كَتَبنَا إِالَّ مصِيبؤْمِنُونَ  قُل لَّن يكَّلِ الْمتَولَى اللّهِ فَلْيعالَنَا ووم ولَنَا ه اللّه 
﴿51﴾  

رسد او  بگو جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز به ما نمى: ترجمه
  ) 51(سرپرست ماست و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند 

سِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ من قَبلِ أَن ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُ -
لِكَيلَا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا  ﴾حديد22﴿نَّبرَأَها إِنَّ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرٌ 

  ﴾23حديد﴿تَفْرَحوا بِما آتَاكُم واللَّه لَا يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ 
و نه در نفسهاى شما نرسد مگر آنكه پيش هيچ مصيبتى نه در زمين : ترجمه

تا بر  )22(از آنكه آن را پديد آوريم در كتابى است اين بر خدا آسان است 
 شما رفته اندوهگين نشويد و به آنچه به شما داده است آنچه از دست

  )23(شادمانى نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد  
چون مي گويد سرنوشت شما از قبل در . دايندو آيه تصريح در جبر دارن

نوشته شده و همانها به اجراء در مي ) كتابي كه در نزد خداست(يك كتاب 
آيند بنابراين بشر و علل و عوامل ديگر هيچكاره اند و بهمين دليل بشر 

چون چه بخواهد و چه . نبايد در نعمت خوشحال شود و در سختي ناراحت
  .ابدنخواهد سرنوشت او تحقق مي ي

همچنين آيات متعددي در قرآن وجود دارد كه وضعيت اقتصادي  
  :انسان را صرفا به خواست خدا دانسته است نه اراده ي بشر، مثال
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 لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ يبسطُ الرِّزقَ لِمن يشَاء ويقْدِر إِنَّه بِكُلِّ شَيءٍ -
 لِيم12شوري(ع (  

براى هر كس كه ) خدا(كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست :  ترجمه
گرداند اوست كه بر هر چيزى داناست  بخواهد روزى را گشاده يا تنگ مى

)12 (  
اين آيات نعمت و يا فقر را به خواست خدا مي داند و اين خالف   

واقعيت است چون دانش، اراده و تالش انسان و عوامل متعدد اجتماعي، 
  .  دارند اساسيو فرهنگي هم نقشجغرافيائي 

همچنين آياتي وجود دارند كه وضعيت سياسي را صرفا به ارده ي خدا مي 
  :داند مثل

 قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِزُّ -
آل ﴿خَيرُ إِنَّك علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء بِيدِك الْ

  ﴾26عمران

بگو بار خدايا تويى كه فرمانفرمايى هر آن كس را كه خواهى : ترجمه
فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى و هر كه را 
خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى همه خوبيها به دست 

 ) 26( تو بر هر چيز توانايى توست و

)  شرور(همچنين آيات متعددي در قرآن وجود دارد كه مصيبتها ي 
انسان را صرفا به خواست خدا دانسته است نه اراده ي بشر يا عوامل ديگر، 

  : حديد كه قبال مطرح شد و23 و 22 آيات مثل
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- كُنتُم لَوو توالْم رِككُّمدا تَكُونُواْ ينَمنَةٌ  أَيسح مهإِن تُصِبةٍ ودشَيرُوجٍ مفِي ب
يقُولُواْ هذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وإِن تُصِبهم سيئَةٌ يقُولُواْ هذِهِ مِنْ عِندِك قُلْ كُل منْ 

  ) 78نساء(عِندِ اللّهِ فَما لِهؤُالء الْقَومِ الَ يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا 
يابد هر چند در برجهاى استوار   كجا باشيد شما را مرگ درمىهر: ترجمه

گويند اين از جانب خداست و  خوبى به آنان برسد مى] پيشامد[باشيد و اگر 
بگو همه از گويند اين از طرف توست  اى به ايشان برسد مى چون صدمه

خواهند سخنى را  اين قوم را چه شده است كه نمى] آخر [جانب خداست
  ) 78 (ددريابند[

عقل و چون نقش . بديهي است كه مفهوم اين آيات غلط است
انسان و علل بسيار ديگر در نعمتها و مشكالت و مصائب در اختيار و عمل 

  .نظر گرفته نشده است
 تناقض وجود دارد دقت  در مورد جبر و اختياردر دو آيه ي زير  

  :كنيد
-  ن شَاء ذَكَرَهذْكُرُونَ إِلَّ ﴾55﴿فَما يملُ وأَهى ولُ التَّقْوأَه وه شَاء اللَّها أَن ي

  ﴾56﴿الْمغْفِرَةِ 
و هيچ كس پند ) 55 (گيرد  پند مى)قرآن (هر كس بخواهد از آن: ترجمه
  ) 56( او اهل تقوا و اهل آمرزش است گيرد مگر اينكه خدا بخواهد نمى

اگر پند گرفتن از قرآن به خواست خداست يعني مثال من مي 
اهم پند بگيرم ولي خواست خدا نيست و يا مي خواهم سرپيچي كنم خو

ولي خواست خدانيست و در هيچ موردي خواست و اراده ي من تحقق 



 475

اين چه خواستن و اراذه اي است كه به انسان نسبت داده شده در .نمي يابد
بنابراين در بين اين دو آيه تناقض آشكار وجود دارد . حاليكه بي اثر است

 ي اول انسان را مختار و در آيه ي دوم انسان را مجبور قلمداد مي در آيه
     .كند

همچنين آيات بسياري در قرآن وجود دارد كه هدايت و گمراهي 
  :انسان را صرفا به خواست خدا دانسته است نه اراده ي بشر، مثال

يشَاء ويهدِي من يشَاء  ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولكِن يضِلُّ من -
  )93نحل(ولَتُسأَلُنَّ عما كُنتُم تَعملُونَ 

داد ولى هر  خواست قطعا شما را امتى واحد قرار مى و اگر خدا مى: ترجمه
كند و از آنچه انجام  كه را خدا بخواهد گمراه و هر كه را بخواهد هدايت مى

  .داديد حتما سؤال خواهيد شد مى
ومن يهدِ اللَّه فَما لَه مِن مضِلٍّ ) 36زمر(  يضْلِلِ اللَّه فَما لَه مِنْ هادٍ ومن .. -
  ). 37زمر(

) 36(و هر كه را خدا گمراه گرداند برايش هدايت كننده اي نيست : ترجمه
  )37(اى ندارد  كننده و هر كه را خدا هدايت كند گمراه

-هدِيهأَن ي رِدِ اللّهن يلْ  فَمعجي ضِلَّهأَن ي رِدن يمالَمِ ولِإلِس هردص شْرَحي 
صدره ضَيقًا حرَجا كَأَنَّما يصعد فِي السماء كَذَلِك يجعلُ اللّه الرِّجس علَى 

  ﴾125انعام ﴿الَّذِينَ الَ يؤْمِنُونَ 
را به پذيرش اسالم پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش :ترجمه

گرداند  گشايد و هر كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى مى
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رود اين گونه خدا پليدى را بر  چنانكه گويى به زحمت در آسمان باال مى
  ) 125(دهد  آورند قرار مى كسانى كه ايمان نمى

يعني خدا كسي را كه بخواهد هدايت كند شرائط رواني قبول ايمان را 
ش فراهم مي كند و كسي را كه بخواهد گمراه كند شرائط رواني گمراه براي

     . پس نقش اختيار انسان چيست؟ ظاهرا هيچ. شدن را برايش فراهم مي كند
 8 نحل و 93 ابراهيم و 4 اعراف و 155آيات فوق و همجنين آيات 

 186 اعراف و 178 نساء و 143 مدثر و 31 غافر و33 غافر و 74فاطر و 
 جاثيه 23 نساء و 88 روم و 29 زمر و 23 كهف و 17 اسري و 97 و اعراف

 انعام بصراحت هدايت و 125 انعام و 39 شوري و 46 شوري و 44و 
در آيات (يعني خدا بدون هيچ شرطي . گمراهي را به خدا نسبت مي دهند

هركس را بخواهد ) فوق شرطي براي خواست خدا قرار داده نشده است
 گمراه و هر كس را بخواهد قطعا و براي هميشه قطعا و براي هميشه

طبعا اين آيات با كليه ي آيات و روشهاي قرآن كه مردم را . هدايت مي كند
  .دعوت به ايمان مي كند در تضاد است و مفسران را به دردسر انداخته است

احاديث فراواني هم از محمد نقل شده كه صراحت در جبر دارند   
  :ليه زير حديث صحيح متفق عمثال

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أنبأني سليمان األعمش  -
قال سمعت زيد بن وهب عن عبد اهللا قال حدثنا رسول اهللا وهو الصادق 
المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك 

ة برزقه وأجله وشقي ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اهللا ملكا فيؤمر بأربع
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أو سعيد فواهللا إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو 

صحيح بخاري  ( بعمل أهل النار فيدخلهاذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل
 و سنن نسائي 14/47 و صحيح ابن حيان 4/2036 و صحيح مسلم 6/2433
   ).4/228 و سنن ابي داوود 6/366

 تجمع پيدا مي كندهر يك از شما در شكم مادرش پيامبر گفت : ترجمه
و سپس مضغه )  روز40( روز و سپس علقه مي شود بهمان مقدار 40بمدت 
سپس خدا ملكي را مي فرستد و به چهار )  روز40( بهمان مقدار مي شود

به خدا سوگند . چيز امر مي شود به رزق و مرگ و شقي بودن يا سعيد بودن
اعمال اهل ) كسيكه تقديرش سعادت است(قطعا يكي از شما يا مردي 

جهنم را انجام مي دهد تا هنگاميكه بين او و بين جهنم باندازه ي يك باع 
 وقتي دست چپسرانگشتهاي ه ي سرانگشتهاي دست راست تا انداز(

فاصله است ) ساعد دست(ويا يك ذراع ) دستها را بطور افقي دراز كنند
 پس آنگاه حكم خدا غلبه مي يابد  پس اعمال اهل بهشت را انجام مي دهد

 اعمال )كسيكه تقديرش شقاوت است(ي داخل بهشت مي رود و قطعا مرد
مي دهد تا بين او و بين بهشت يك يا دو ساعد دست اهل بهشت را انجام 

فاصله است و در اين هنگام حكم خدا غلبه مي يابد پس اعمال اهل جهنم 
يعني اگر فرد عمري را كار شر ( .را انجام مي دهد پس داخل جهنم مي شود

  يا خير انجام دهد بي نتيجه است چون در انتها سرنوشت اوست كه بهشتي
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  ).ورا تعيين مي كند يا جهنمي بودن ا

  آيات اختيار
، آياتي هستند كه نعمت و يا فقر و شكست و  فوق آياتتضاد بادر 

  :مثال: مصيبتها را صرفا به خود انسان نسبت مي دهند
  ). 39نجم ( ليس لالنسان اال ما سعي-

  .براي انسان هيچ چيزي جز  تالش او نيست: ترجمه
  )30شوري(بِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ  وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَ-

مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و ] گونه[هر : ترجمه
  ) 30(گذرد  از بسيارى درمى] خدا[
اك  ما أَصابك مِنْ حسنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نَّفْسِك وأَرسلْنَ-

  )79نساء(لِلنَّاسِ رسوالً وكَفَى بِاللّهِ شَهِيدا 
رسد از جانب خداست و آنچه از بدى  هر چه از خوبيها به تو مى: ترجمه

رسد از خود توست و تو را به پيامبرى براى مردم فرستاديم و گواه  به تو مى
  )   79(بودن خدا بس است 

هم ر جهان باشد، خدا اين دسته آيات نيز غلطند چون اگر خدائي د  
در ايجاد خيرات و شرور نقش دارد و عالوه بر آن علل و عوامل بسيار 
ديگر مثل عوامل ژنتيكي، وضعيت جغرافيائي و تاريخي، عوامل فرهنگي، 

وجب زلزله، سيل، خشكسالي مي مثل عواملي كه م(هزاران عامل طبيعي 
  ده گرفته شده نقش همگي ناديدر اين آيات همگي نقش دارند كه ) دشون
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  . است
ي كه هدايت و ضاللت را صرفا بخواست در تضاد با آيات  

آياتي كه گمراه كردن يا : اول: ، دو گروه آيه وجود دارندخدا مي دانند
به تعبير ديگر نوعي شرط . هدايت كردن خدا را بدنبال عمل انسان مي داند

  :مثل. براي هدايت و گمراهي توسط خدا قرار داده است
  )27رعد ( إِنَّ اللّه يضِلُّ من يشَاء ويهدِي إِلَيهِ منْ أَنَاب قُلْ-

خداست كه هر كس را بخواهد گمراه مي كند و هر  بگو در حقيقت: ترجمه
  . بازگردد به سوى خود هدايت مي كند] به سوى او[كس را كه 

  )27ابراهيم(اء ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِينَ ويفْعلُ اللّه ما يشَ .. -  
ستمگران را گمراه مي كند و خدا هر چه بخواهد انجام ) خدا(و : ترجمه

  .دهد مى
 آيات فراواني وجود دارند كه گمراهي و هدايت را معلول :دسته ي دوم

  :مثال. خود انسان و در اختيار وي مي دانند
-كُمبقُّ مِن رالْح اءكُمج قَد ا النَّاسها أَيتَدِي لِنَفْسِهِ  قُلْ يها يى فَإِنَّمتَدنِ اهفَم 

  )108يونس(ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنَاْ علَيكُم بِوكِيلٍ 
بگو اى مردم حق از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس : ترجمه

دد به يابد و هر كه گمراه گر يابد به سود خويش هدايت مى هر كه هدايت
  ) 108(شود و من وكيل شما نيستم  زيان خود گمراه مى

درست در نقطه ي )  اسري15 زمر و 41و همچنين آيه ي ( آيه ي فوق 
  .  زمر است كه در باال مطرح شد37- 36مقابل آيات 
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  )44روم( من كَفَرَ فَعلَيهِ كُفْرُه ومنْ عمِلَ صالِحا فَلِأَنفُسِهِم يمهدونَ -
هر كه كفر ورزد كفرش به زيان اوست و كسانى كه كار شايسته : مهترج

  )44(كنند  به سود خودشان آماده مى] فرجام نيك را[كنند 
همچنين تمام آياتي كه در آنها به بشر دستور داده شده و يا وي را مسئول 

 بطور ضمني ،مي داند و يا براي اعمال وي مجازات يا پاداش در نظر گرفته
  .ار بشرندمؤيد اختي

 معضل تضاد آيات جبر و اختيارمفسران و متكلمين براي حل اين 
چنانچه در . گفته اند كه منظور از گمراه يا هدايت كردن خدا، اذن خداست

  :آيه زير آمده است
-علَى الَّذِينَ الَ يع سلُ الرِّجعجيا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِالَّ بِإِذْنِ اللّهِ ومقِلُونَ  و
  )100يونس(

بر ] خدا[و هيچ كس را نرسد كه جز به اذن خدا ايمان بياورد و : ترجمه
  ) 100(دهد  كسانى كه نمى انديشند پليدى را قرار مى

يعني خدا اجازه داده است كه مردم با علل و عوامل مختلف مثل 
محيط و عقل و اختيار، گمراه و يا هدايت شوند، نه اينكه خدا مستقيما و 

به تعبير ديگر خدا در . بدون دخالت اراده ي بشر او را گمراه يا هدايت كند
طول علل است و بدين لحاظ همه ي كارها را مي توان به خدا هم نسبت 

.  دليل اين توجيه غلط استچنداما به . اين توجيه عوام پسندي است. داد
 تالش مي فرض كنيد انساني. امثال آيه ي فوق هم جبر را مي رسانند: اوال

كند كه هدايت شود ولي خدا اجازه نمي دهد پس او گمراه مي ماند و به 
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در قرآن هر كجا كه اذن خدا مورد نظر : ثانيا. اينهم جبر است. جهنم مي رود
بوده به صراحت از لغت اذن استفاده شده است بنحويكه در موارد بسياري 

: ثالثا. ارد مثل آيه ي فوقو يا مشابه آن در قرآن و جود د”  باذن اهللا“تركيب 
يعني اگر كسي بر . اذن با قطعيت هدايت و يا قطعيت گمراهي نمي سازد

حسب علل و عوامل عادي هدايت و يا گمراه شود، امكان تغيير عقيده اش 
اما در . وجود دارد كه از هدايت به گمراهي و يا از گمراهي به هدايت برود

دا را، قطعي قلمداد كرده است  هدايت و گمراه شدن توسط خجبر،آيات 
چنانچه بعد از هدايت توسط خدا، هيچ عاملي نمي تواند فرد را گمراه كند 

بنابراين منظور، هدايت و گمراه كردن اجباري توسط خدا بدون . و بالعكس
 چهارم اينكه اگر خواست خدا را صرفا اجازه ي .دخالت اراده ي بشر است

يه ي آيات فوق مشروط به خواست خدا تلقي كنيم، خواست خدا در كل
فرض كنيد . بشر مي شود و با قطعيت خواست خدا ناسازگار خواهد بود

كسي را خدا مي خواهد گمراه كند اما آن فرد خودش نخواهد گمراه شود 
در اينصورت خواست خدا تحقق نمي يابد وبالعكس و اين با قطعيت 

دادن معني خواست در حقيقت تغيير . موجود در آيات جور در نمي آيد
  :اذن خدا معادل بستن دست خداست كه قرآن آنرا نفي كرده استخدا به 

-  اهدلْ يا قَالُواْ بلُعِنُواْ بِمو دِيهِمأَي غْلُولَةٌ غُلَّتاللّهِ م دي ودهقَالَتِ الْيو
  )64مائده  (مبسوطَتَانِ ينفِقُ كَيف يشَاء

خدا بسته است دستهاى خودشان بسته باد و به  يهود گفتند دست: ترجمه
  خدا دور شوند بلكه هر دو دست او گشاده  آنچه گفتند از رحمت] سزاى [



 482

  )64 (بخشد است هر گونه بخواهد مى
در اين آيه گفته شده است كه خواست خدا مشروط به هيچ شرط يا عامل 

  .ديگري نيست
جود دارد دقت در دو آيه ي پشت سرهم زير بصراحت اين تضاد و   

  :كنيد
 سيقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَو شَاء اللّه ما أَشْرَكْنَا والَ آباؤُنَا والَ حرَّمنَا مِن شَيءٍ -

كَذَلِك كَذَّب الَّذِينَ مِن قَبلِهِم حتَّى ذَاقُواْ بأْسنَا قُلْ هلْ عِندكُم منْ عِلْمٍ 
قُلْ فَلِلّهِ  ﴾148انعام ﴿بِعونَ إِالَّ الظَّنَّ وإِنْ أَنتُم إَالَّ تَخْرُصونَ فَتُخْرِجوه لَنَا إِن تَتَّ

  ﴾149انعام ﴿الْحجةُ الْبالِغَةُ فَلَو شَاء لَهداكُم أَجمعِينَ 
كسانى كه شرك آوردند به زودى خواهند گفت اگر خدا : ترجمه

و چيزى را تحريم آورديم  خواست نه ما و نه پدرانمان شرك نمى مى
كرديم كسانى هم كه پيش از آنان بودند همين گونه تكذيب كردند تا  نمى

عقوبت ما را چشيدند بگو آيا نزد شما دانشى هست كه آن را براى ما 
) 148(گوييد  كنيد و جز دروغ نمى آشكار كنيد شما جز از گمان پيروى نمى

قطعا همه شما را خواست  مى] خدا[بگو برهان رسا ويژه خداست و اگر 
  ) 149(كرد  هدايت مى
 فوق مشركان مي گويند گمراهي ما بخواست خداست سپس 148در آيه ي 

خدا اگر مي "در همان آيه آنانرا دروغگو مي خواند يعني اين سخنشان كه 
اما بالفاصله در آيه ي بعد .  دروغ است"خواست ما بت پرست نمي شديم
گر خدا مي خواست همگان بطور قطعي سخن مشركان را تاييد مي كند كه ا
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  گوئياين تناقض. همين تضاد در احاديث نيز وجود دارد. هدايت مي شدند
بخوبي نشان مي دهد كه محمد در مورد جبر و اختيار دچار سردرگمي بوده 

   .و مرتب از اين شاخه به آن شاخه مي پريده است
در قرآن ) سان عدم اختيار انيااختيار (واقعيت اينست كه اين تضاد 

. وجود دارد و تالش مفسران هم براي كمك به محمد به جائي نرسيده است
همين تضاد موجود در قرآن موجب تقسيم عالمان بزرگ مسلمان به دو 

و صوفيه كه معتقد به ( و اشاعره ) كه معتقد به اختيار بودند(دسته ي معتزله 
 در نوعي سردرگمي، و بخاطر اين تضاد، مسلمانان هميشه. شد) جبر بودند

در برزخي از جبر و اختيار، تقديرگرائي و احساس مسئوليت زندگي مي 
دهد  وجود اين تضاد نيز مؤيد غير الهي بودن قرآن است و نشان مي. كنند

محمد . كه موضوع جبر و اختيار براي خود محمد نيز حل نشده بوده است
 بوده كه براي آنان از طرفي مي خواسته مردم را به تالش وادارد و الزم

اختيار فرض كند و از طرف ديگر مي خواسته خدا را همه كاره ي بي قيد و 
شرط معرفي كند و ترس را از پيروانش بزدايد طبعا الزم بوده كه همه چيز 
را تنها در دست خدا قلمداد كند تا مسلمانان بدون ترس از شمشير دشمن، 

، خود را به سينه ي لشكر با تصور اينكه مرگ آنان صرفا بدست خداست
  .دشمن بزنند

 و جمع مي كنندعده اي براي رفع اين تضاد، آيات جبر و اختيار را 
روش جمع كردن . سعي مي كنند مفهومي مركب از هر دو بدست آورند

 در فقه و تفسير بكار گرفته شده تا خطاهاي محمد ،آيات و احاديث متضاد
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ن معروفي است كه مالنصرالدين داستاروش اين روش شبيه . را بپوشانند
ب و هواي فردا را كامال درست پيش بيني مي آگفته من و همسرم وضعيت 

. من مي گويم فردا باران مي ايد و زنم مي گويد فردا باران نمي آيد. كنيم
انسان عاقل . فردا چه باران بيايد چه نيايد حرف ما دوتا درست در مي آيد

ه مي گويد درست مي گويد نه اينكه چند هر جمله اي ك) چه رسد به خدا(
جمله اي كه هر يك بتنهائي غلطند بگويد و انتظار داشته باشد مخاطبانش 

) امام ششم شيعيان(براي مثال از جعفر بن محمد . خطاهايش را درست كنند
يعني نه جبر است و ” ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين“ نقل شده كه 

اين جمع بندي بدين نحو است كه . ي است بين آندونه اختيار بلكه حالت
وطبعا تا (درستند ) بطور نسبي(آياتي كه مفهوم جبر دارند تا حدودي 

و آياتي كه مفهوم اختيار دارند نيز تا حدي درستند و تا ) ندحدودي غلط
البته مفسران هيچگاه لغت غلط را در مورد آيات قرآني بكار . حدي غلط
ه ي اين جمع بندي اينست كه هيچيك از اين دو دسته اما الزم. نمي برند

و درست اينست كه در اعمال انسان هم انسان . آيات بتنهائي درست نيستند
اين پذيرش خطاي نسبي آيات جبر و اختيار، . اختيار و نقش دارد و هم خدا

دقيقا نشانگر آنست كه اين آيات از خدا نيست چون اگر از خدا بود، خدا 
جمله اي بگويد كه كامال درست باشد و نيازي به تالش انسانها مي توانست 

  .براي اصالح آن نباشد
واقعيت اينست كه حتي جمع بندي آيات جبر و اختيار قرآن هم، 

چون عقائد و رفتارهاي ما . را بدست مي دهد ومعيوبي ايده ي ناقص
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نه  طراحي مي شود و )اگر وجود داشته باشد (انسانها نه صرفا توسط خدا
چون عوامل بسيار متعدد . صرفا به اختيار انسان است و نه تركيب هردو

كه هر كدام  خود شامل (ژنتيكي، جغرافيائي، تاريخي، اقتصادي و فرهنگي 
. نيز در تعيين عقيده و رفتار نهائي بشر دخالت دارند) عوامل متعددي هستند

بجاي تولد ) گربا فرض يكسان بودن عوامل دي(براي مثال اگر فرد مسلماني 
يا مثال اگر . در عربستان در لندن متولد شود مسيحي يا بي دين خواهد بود

متولد شوند و كليه ي ) مثال لندن(دو فرد دقيقا در يك منطقه ي جغرافيائي 
شرائطشان يكسان باشد و صرفا در بهره ي هوشي تفاوت داشته باشند، آنكه 

ت دست مي كشد و يا با با هوشتر است به احتمال زيادتري از مسيحي
اينهمه عوامل مفصل تعيين . احتمال كمتري دست به قانون شكني مي زند

كننده ي عقائد و رفتار انسان، اصال مورد توجه و اشاره ي قرآن قرار 
نگرفته و اينهم نشانگر اينست كه قرآن كار  خدا نيست بلكه كار بشر 

ر و اختيار بي اطالع فلسفي جب- است كه از اين پيچيدگيهاي علمي) محمد(
  .بوده است و گاهي به جبر مطلق روي مي آورده و گاهي به اختيار مطلق
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  موانع عدالت در قرآن

  قرآننظام طبقاتي  -1
قرآن تساوي حقوقي انسانها را قبول ندارد و انسانها را از نظر  

يعني قرآن با اساسي . ارزش و ضوابط حقوقي به چند طبقه تقسيم مي كند
 طبيعي است كه .مخالف استيعني تساوي انسانها، اصل حقوق بشر ن تري

 اين طبقه بندي ظالمانه موجب مي شود كه بي عدالتي جزو ذاتي اسالم شود
توضيح " نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم"چنانچه در كتاب و 

   .كليه ي احكامي كه بر اساس اين طبقه بندي استوارند ظالمانه اند.داده ام
  :اين طبقه بندي عبارتست از

   برتري بني اسرائيل بر تمام انسانها-
  نژاد محمد  برتري-
   برتري مسلمان بر غير مسلمان-
   برتري مرد بر زن-
   برتري شوهر بر زن-
   برتري آزاد بر برده-

بسط موضوع با توجه به براي . در اينجا فقط آيات مربوطه را ذكر مي كنم
نقد احكام "حقوق اسالمي با حقوق بشر، به كتابقرآن و سنت و مقايسه ي 

  .اجعه كنيدرم" حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم
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  برتري بني اسرائيل
در چند جاي قرآن، برتري نژاد بني اسرائيل بر ديگر انسانها تأييد   
  :شامل. شده است

مِن فِرْعونَ إِنَّه كَانَ ) 30دخان( ولَقَد نَجينَا بنِي إِسرَائِيلَ مِنَ الْعذَابِ الْمهِينِ -
دخان (ولَقَدِ اخْتَرْنَاهم علَى عِلْمٍ علَى الْعالَمِينَ ) 31دخان(عالِيا منَ الْمسرِفِينَ 

32 (  
از ) 30(آور رهانيديم  و به راستى ما بني اسرائيل را از عذاب خفت: ترجمه

ان را از روي علم بر قطعا آنو ) 31(فرعون كه متكبرى از افراطكاران بود 
  )32 (مردم جهانيان ترجيح داديم

 ولَقَد آتَينَا بنِي إِسرَائِيلَ الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ورزقْنَاهم منَ الطَّيباتِ -
  )16جاثيه (وفَضَّلْنَاهم علَى الْعالَمِينَ 

يامبرى داديم و از و به يقين به بني اسرائيل كتاب و حكم و پ: ترجمه
  ) 16 (آنان را بر جهانيان برترى داديمچيزهاى پاكيزه روزيشان كرديم و 

 يا بنِي إِسرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمت علَيكُم وأَنِّي فَضَّلْتُكُم علَى -
  )47بقره (الْعالَمِينَ 
] از[بر شما ارزانى داشتم و اى فرزندان اسرائيل از نعمتهايم كه : ترجمه

 بقره 122اين آيه در ) 47(اينكه من شما را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد 
  .عينا تكرار شده است

 ﴾140اعراف ﴿قَالَ أَغَيرَ اللّهِ أَبغِيكُم إِلَها وهو فَضَّلَكُم علَى الْعالَمِينَ  -
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از خدا معبودى براى شما گفت آيا غير ) موسي به بني اسرائيل: (ترجمه 
 ) 140(بجويم با اينكه او شما را بر جهانيان برترى داده است 

 قوم يهود است كه مورد ) نژاد پرستي (اين همان برتري نژادي       
با توجه به اينكه بخشهاي مهمي از قرآن از تورات اخذ . كيد تورات استأت

مفسران و مترجمان برخي .  يافته استهشده، اين موضوع هم به قرآن را
زمان "در پرانتز ) جهانيان( بدنبال عالمين ،فريبكار براي رفع اين اشكال

 را اضافه كرده اند يعني اين برتري فقط محدود به زمان مثال "خودشان
عالمين در تمام قرآن :  اساسي دارد اولاشكالاين فريب سه . موسي است

 نمي توانستند اين مگر محمد يا خدا: دوم. بصورت عام آمده نه خاص
محدوديت به زمان موسي را اضافه كنند؟ اگر قصد محمد دوره ي خاص 

: سوم. بود مي توانست آنرا ذكر كند كه نيازي به اصالح شما نداشته باشد
 امروز هم هستند و وقتي قرآن خطاب به آنان مي گويد كه من ،بني اسرائيل

در همين امروز هم نشان مي شما را بر جهانيان برتري دادم، برتري آنان را 
  .دهد

  برتري نژاد محمد
بطور .  بحث شد" محمد در قرآن"در فصلاين موضوع قبال 

خالصه محمد آيه نازل كرد و محبت به نسل خودش را از براي هميشه از 
مردم خواست و به اين ترتيب نسل خود را براي هميشه برتر و سربار تمام 

  .بشر كرد



 489

- أَلُكُمى قُل لَّا أَسةَ فِي الْقُرْبدورًا إِلَّا الْمهِ أَجلَي23شوري ( ع(  
پاداشى از شما خواستار نيستم مگر ] رسالت[بگو به ازاى آن : ترجمه

  . دوستى خويشاوندانم
بديهي است كه دوست داشتن واقعي مزاياي فراواني را براي فرد 

  .نين استهمانطور كه اكنون در جوامع اسالمي چ.محبوب فراهم مي كند
  : از غارتها را به آنان اختصاص داديهمچنين آيه نازل كرد و بخش

واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمسه ولِلرَّسولِ ولِذِي الْقُرْبى  -
  ﴾41مائده ﴿والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ 

زى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و بدانيد كه هر چي: ترجمه
ماندگان  و يتيمان و بينوايان و در راه] پيامبر[و پيامبر و براى خويشاوندان 

  ) 41(است 

   برتري مسلمان بر غير مسلمان
 انسانها به دو طبقه ي يمتقس, قرآن از طبقه بندي هاي مردم در يكي

 قرآن لغت كافر در مورد در .است) كافر( مسلمان ير مسلمان و غيدتيعق
بت , مشركان , يان خداي مسلمانان بكار برده شده كه شامل بيرتمام غ

 البته در احكام . شوديم) يحي ومسيهودي( اهل كتاب و منافقان, پرستان 
 ياتاز آ % 60 در حدود .تفاوتهائي بين اهل كتاب و ديگر كفار وجود دارد

توهين و  و ير از تحقاست  پرتيا آينا. قرآن در موردكفار بحث شده است
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 مسلمانان از يكهدر حال. دستور كشتار و وعده ي مرگ و عذاب براي كفار
  . محرومندي حقوق انسانيشتر كفار از ببرخوردارند ياهمه ي حقوق و مزا

  و از حيوانات پست ترند, يدندكفار پل
- سشْرِكُونَ نَجا الْمنُواْ إِنَّما الَّذِينَ آمها أَي28توبه ( ي(   

 است كه مشركان ين ايقتحق, يد آورده ايماناى كسانى كه ا: ترجمه
  .نجسند

  ).55ل انفا(إِنَّ شَرَّ الدواب عِند اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهم الَ يؤْمِنُونَ  -
 و يدند خدا كسانى اند كه كفر ورزنزد حيوانات ين بدتريدبى ترد: ترجمه

   نمى آورنديمانا
أَم تَحسب أَنَّ أَكْثَرَهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ  -

 يامى شنوند؟ ) كفار (يشترشان گمان دارى كه بيا: ترجمه ﴾44فرقان ﴿سبِيلًا 
  .گمراه ترند  بلكهيستند نيان آنان جز مانند چهارپايشند؟مى اند
  ات ندارندحق حيكفار 

 به تفصيل بحث شده است "سياست در قرآن"چنانچه در فصل   
 حق حيات ندارند و مسلمانان بايد آنان را قتل عام كنند ،كفار غير اهل كتاب

بنابراين هيچ انسان كافري بر روي كره ي زمين . مگر اينكه مسلمان شوند
ز حقوق وقتي كفار حق حيات ندارند جاي بحث ا. نبايد وجود داشته باشد

  .ديگر نمي ماند
 زيستن با ذلت تحت قيمومت حكومت و يا يا مرگ يا اسالم :اهل كتاب

  اسالمي و پرداختن جزيه
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 بحث شده  اين كتاب"سياست در قرآن"اين موضوع نيز در فصل   
اگر بخواهند . اهل كتاب نيز از بخش اعظم حقوق انساني محرومند. است

 با ذلت و تحت قيموميت حاكم دين خود را حفظ كنند فقط مي توانند
زنده ) جزيه(اسالمي و با پرداخت بخشي از دسترنج خود به حاكم اسالمي 

 پستترين جزواهل كتاب از نظر احكام حقوقي و سياسي و اقتصادي . بمانند
ن و آبراي توضيح مبسوط متكي بر قر. رده ي انسانهاي زنده قرار دارند

مراجعه  "سي و اقتصادي اسالمنقد احكام حقوقي، سيا"كتاب  به ،سنت
  .فرمائيد

بنابراين اسالم با سلب حقوق انساني كفار، بنيان بي عدالتي بين   
  .انسانها را گذاشته است كه بهيچ روي قابل اصالح نيست

  

  برتري مرد بر زن
نقد "كتاب اين موضوع نيز بطور مبسوط متكي بر قرآن و سنت، در 

بحث شده است در اينجا به ذكر  "ماحكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسال
  .چند آيه بسنده مي كنيم
  برتري مطلق مرد بر زن

  )228بقره  (ولِلرِّجالِ علَيهِنَّ درجةٌ -
  .و مردان بر زنان برتري دارند: ترجمه
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 والْعبد يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرِّ -
  )178بقره ..(بِالْعبدِ واألُنثَى بِاألُنثَى

قصاص ] حق[ايد در باره كشتگان بر شما  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
  ) 178(مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن 

 مردي را بكشد قصاص مي شود و بالعكس ،طبق اين آيه اگر زن
  .و مرد يكسان نيستيعني ارزش زن . خير

 برتري شوهر بر زن

الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ  -
الِهِمو34نساء  (مِنْ أَم(  

 زنانند به دليل آنكه خدا برخى بر صاحب اختيار )شوهران(مردان: ترجمه
  )34(كنند به دليل آنكه از اموالشان خرج مى] نيز[برخى برترى داده و 

در اين آيه . اين آيه برتري صريح شوهر بر زن را مطرح كرده است
.  استشدهدو دليل براي برتري و صاحب اختيار بودن شوهران بر زنان ذكر 

دوم اينكه چون مردان . اول اينكه اين برتري مرد بر زن خواست خداست
ايندو .  پس بايد صاحب اختيار زنان باشندخرج زندگي زنان را مي دهند

اوال از نظر علمي و انساني مرد و زن برابرند و تفاوتهاي . دليل هردو باطلند
دوم آنكه صرف . نيستجنسي دليلي بر برتري خلقت يكي بر ديگري 

بعالوه دادن نفقه ي زن توسط مرد، . خرجي دادن دليل برتري نمي شود
كساني نان خور ديگري اند كه ناتوان . زنخفت تحميلي ديگري است براي 

زنان هيچكدام از . و ضعيف باشند مثل اسيران، كودكان، زندانيان و بردگان
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اينان نيستند و خود قادر به كار و بدست آوردن مخارج خود و حتي 
چنانچه وضعيت زنان در جهان امروز اين امر راثابت . فرزندانشان هستند

  .كرده است
- ح ؤُكُمĤنِسأَنَّى شِئْتُم رْثَكُمفَأْتُواْ ح 223بقره (رْثٌ لَّكُم(  

خواهيد به مي  كه بهر نحوزنان شما كشتزار شما هستند پس : ترجمه
  ) 223 (وارد شويدكشتزار خود 

يعني زنان . اين آيه زنان را در حد كشتزار مردان پائين آورده است
 مثل گوسفندي كه براي تنها وسيله ي ارضاي شهوت مردان و توليد بچه اند

توهين شديدتر اين آيه به زنان اينست كه به . توليد بچه نگهداري مي شود
يعني خواست . مردان گفته كه بهر نحوي كه خواستيد وارد كشتزارتان شويد

و حق زن در زناشوئي مطرح نيست مرد هر موقع و بهر نحو كه خواست 
  .مي تواند از زنش لذت جنسي ببرد

  شوهرانندكودكان مال 
والْوالِدات يرْضِعنَ أَوالَدهنَّ حولَينِ كَامِلَينِ لِمنْ أَراد أَن يتِم الرَّضَاعةَ وعلَى  -

لُودِ لَهورُوفِالْمعنَّ بِالْمتُهوكِسنَّ وقُه233بقره  ( .. رِز( 

] اين حكم[فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند ] بايد[و مادران :ترجمه
كسيكه بر براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند و 

 به طور شايسته] مادران[=خوراك و پوشاك آنان  )پدر(فرزند مال اوست 
 ) 233 (.. است

  مادر مانند برده اي . اين آيه مي گويد فرزندان مال پدرند نه مادر
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  .راي مرداناست كه مي زايد و شير مي دهد و رنج مي برد ب
  زنان بايد از شوهران اطاعت كنند

فَالصالِحات قَانِتَات حافِظَات لِّلْغَيبِ بِما حفِظَ اللّه والالَّتِي تَخَافُونَ  -
نُشُوزهنَّ فَعِظُوهنَّ واهجرُوهنَّ فِي الْمضَاجِعِ واضْرِبوهنَّ فَإِنْ أَطَعنَكُم فَالَ 

  .﴾34نساء ﴿نَّ سبِيالً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيرًا تَبغُواْ علَيهِ

به پاس آنچه خدا  حفظ ] و[ند  شوهر فرمانبردار،خوبپس زنان : ترجمه
كنند و زنانى را كه از نافرمانى آنان  را حفظ مى] شوهران خود[كرده اسرار 

ن را ها از ايشان دورى كنيد و آنا رختخواب در پندشان دهيد و داريد بيم
 پس اگر شما را اطاعت كردند بر آنها هيچ راهى مجوييد كه خدا بزنيد

  .)34(واالى بزرگ است 
زنان . اين آيه نيز زنان را در حد بردگان شوهر قلمداد مي كند

) همسر(زن  .همانطور كه برده چنين است موظف به اطاعت از شوهرند
م اطاعت ودر صورت ترس از عد.  شوهر باشديع است كه مطيخوب كس

   . زن را بزنديدزن، شوهر با
 بر اطاعت همسران از يكديگر وجود  علمي يا عقليهيچ دليل

بايد زندگي را با تفكر و مشورت  اگر زن و مرد هر دو انسانند. ندارد
مگر اينكه بگوئيم زنان در .  پيش ببرند نه يكي مطيع ديگري باشديكديگر

  .قرآن استنباط مي شودحد انسان نيستند چنانچه از اينهمه آيات 
دقت كنيد شوهران حتي اگر ترس يا گمان از نافرماني زن داشته 

بايد مجازات هاي ذكر شده را در مورد زنان ) نه نافرماني واقعي(باشند 
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اعمال كنند از جمله در مرحله ي سوم، آنان را بزنند بدون هيچ دادگاهي 
ز اين غير عادالنه تر آيا ا. هيچ محاكمه اي و هيچ حق دادخواهي براي زن

زنان حيواناتي قلمداد شده اند كه بايد آنان را زد تا اطاعت  !مي شود ؟
    .شوهر كنند

     زنان بايد در خانه بنشينند و در فعاليتهاي اجتماعي شركت نكنند
- نِينَ عدؤْمِنِينَ ياء الْمنِسو نَاتِكبو اجِكوقُل لِّأَز ا النَّبِيها أَيهِنَّ مِن يلَي

 59احزاب ( فَلَا يؤْذَينَ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما ذَلِك أَدنَى أَن يعرَفْنَجلَابِيبِهِنَّ 
 ( 

اى پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود : ترجمه
ار  و مورد آزار قراين براى آنكه شناخته نشوندرا بر خود فروتر گيرند 

  )59(نگيرند نزديكتر است و خدا آمرزنده مهربان است 
اين آيه به صراحت ذكر ميكند كه زنان نبايد شناخته شوند، طبعا 

 در . زن نبايد در جامعه و فعاليتهاي اجتماعي وارد شود،براي شناخته نشدن
  :تأييد اين مطلب در آيه ي زير آمده است

  .)33احزاب  (وقَرْنَ فِي بيوتِكُنَّ -
  .در خانه هايتان بمانيد) خطاب به زنان پيغمبر: (ترجمه

با توجه به اينكه آنچه از زنان پيغمبر خواسته شده است ايده آل جامعه 
  .است بنابراين الزم است كه زنان مسلمين هم در خانه بمانند
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  فروش دختران
-نِ عاتَيه نَتَيى ابدإِح كأَنْ أُنكِح جٍ  قَالَ إِنِّي أُرِيدحِج انِيرَنِي ثَملَى أَن تَأْج

 نِي إِن شَاء اللَّهتَجِدس كلَيأَنْ أَشُقَّ ع ا أُرِيدمو شْرًا فَمِنْ عِندِكع تمفَإِنْ أَتْم
  .)27قصص  (مِنَ الصالِحِينَ

خواهم يكى از اين دو دختر خود  گفت من مى] شعيب به موسي: [ ترجمه
سال براى من كار كنى و  كه هشت] شرط[م به اين را  به نكاح تو در آور

خواهم بر تو سخت  اگر ده سال را تمام گردانى اختيار با تو است و نمى
  )27(گيرم و مرا ان شاء اهللا از درستكاران خواهى يافت 

فروش زنان،  .مشاهده مي كنيد كه اينكار فروش صريح زن است
ن، زن آزادي خود را از با فروش ز. توهيني به زن و ظلمي به مرد است

دست مي دهد و بصورت كنيزجنسي براي مرد در مي آيد و از طرف ديگر 
فروش . مرد هم بايد مبلغ هنگفتي براي خريد زن بپردازد كه ظالمانه است

زن از هزاران سال پيش ادامه داشته، مثال در قوانين حمورابي مربوط به 
 در  و هم راه يافته است سال پيش وجود داشته و در قرآن و اسالم3800

نكته ي غير معقول ديگر در اين آيه . اسالم به آن صداق يا مهريه مي گويند
- 8آيا !! اين است كه شعيب مي گويد من نمي خواهم به تو سخت بگيرم

 سال نوكري و كارگري يك مرد براي ازدواج با يك زن، كار سختي 10
  !!!نيست؟

  نسي مردان باشندزنان مزد مي گيرند تا وسيله ي لذت ج
  )50احزاب... (يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَحلَلْنَا لَك أَزواجك اللَّاتِي آتَيت أُجورهنَّ  -
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 حالل اى مزدشان را دادهاى پيامبر ما براى تو آن همسرانى را كه : ترجمه
  ....كرديم 

زن مزد يعني . اين آيه نيز بي ارزشي زن را در قرآن نشان مي دهد  
صراحت آيه در ذكر . تا وسيله ي شهوتراني مرد باشد) مهريه(مي گيرد 
در آيات  .مزد بجاي مهريه يا صداق نيز مؤيد همين مطلب است= لغت اجر 

  :متعدد ديگري نيز همين مطلب آمده است از جمله
-  اء ذَلِكُمرا وأُحِلَّ لَكُم مصِوحالِكُم موتَغُواْ بِأَما أَن تَبافِحِينَ فَمسرَ منِينَ غَي

 فَرِيضَةً والَ جنَاح علَيكُم فِيما تَرَاضَيتُم بِهِ استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ
  ﴾24نساء ﴿مِن بعدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّه كَانَ علِيما حكِيما 

زنان ديگر [كه اى شما حالل است بر] زنان نامبرده[و غير از اين : ترجمه 
 در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار به وسيله اموال خود طلب كنيد] را

بوسيله ي مال خود مورد لذت جنسي قرارداده ايد   كهزنانى رانباشيد و 
بعضي علماي سني و اكثر علماي شيعه اين آيه را مستند ( مزدشان را بدهيد

رد بازاء لذت جنسي از يك زن پولي به او مي  كه فازدواج موقت دانسته اند
مقرر با ] تعيين مبلغ[ و بر شما گناهى نيست كه پس از استاى  فريضه) دهد

مسلما خداوند داناى حكيم ]  را كم يا زياد كنيدمزدكه [يكديگر توافق كنيد 
  ) 24(است 

شما مي توانيد بوسيله ي . به قسمتهاي خط كشيده شده دقت كنيد
عني  يِ. مزدشان را بدهيد،س از لذت جنسي از آنانپ كنيد و مال زن طلب
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چه؟ جز اينست كه زن يك كاالي جنسي است كه مزد مي گيرد تا مورد 
  .بهره برداري جنسي مرد قرار گيرد

 نساء كه در آن كنيز 25 و 24جالب است بدانيد كه بعد از آيات 
ه است آيه ي گيري و لذت جنسي مرد در قبال پول دادن به زن تجويز شد

  :زير آمده است
-  اللّهو كُملَيع تُوبيو لِكُمنَنَ الَّذِينَ مِن قَبس كُمدِيهيو نَ لَكُميبلِي اللّه رِيدي

 كِيمح لِيم26نساء ﴿ع﴾ 

كسانى را كه ] و رسم[راه خواهد براى شما توضيح دهد و  خدا مى: ترجمه
 و بر شما ببخشايد و خدا داناى حكيم  بنمايانداند به شما پيش از شما بوده

 ) 26(است 

اين . يعني اينها راه و رسم گذشتگان بوده كه به قرآن راه يافته است
م كه محمد هيچ ه اهمان مطلبي است كه بارها در اين كتاب بر آن تاكيد كرد

 منتهي همه ي .چيزي وراي فرهنگ و سنن زمانش در قرآن نياورده است
   .ها و بي عدالتي ها و سنن غلط را به خدا نسبت داده استاين جهالت

  ارث دختر نصف پسر است
  )11نساء (يوصِيكُم اللّه فِي أَوالَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ األُنثَيينِ-

 معادلكند سهم پسر  خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى: ترجمه
  .سهم دو دختر است

  هر نصف ارث شوهر از زن استارث زن از شو
-  فَلَكُم لَدنَّ وفَإِن كَانَ لَه لَدنَّ وكُن لَّهي إِن لَّم كُماجوأَز ا تَرَكم فنِص لَكُمو  
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الرُّبع مِما تَرَكْنَ مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِينَ بِها أَو دينٍ ولَهنَّ الرُّبع مِما تَرَكْتُم إِن 
م يكُن لَّكُم ولَد فَإِن كَانَ لَكُم ولَد فَلَهنَّ الثُّمنُ مِما تَرَكْتُم من بعدِ وصِيةٍ لَّ

  )12نساء ..(تُوصونَ بِها أَو دينٍ
است اگر آنان ] شوهران[و نيمى از ميراث همسرانتان از آن شما : ترجمه

د يك چهارم ماترك آنان از فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشن
اند يا دينى  پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كرده] البته[آن شماست 

و يك چهارم از ميراث شما براى آنان است اگر شما ] كه بايد استثنا شود[
فرزندى نداشته باشيد و اگر فرزندى داشته باشيد يك هشتم براى ميراث 

از انجام وصيتى كه بدان سفارش پس ] البته[شما از ايشان خواهد بود 
  .]كه بايد استثنا شود[ايد يا د ينى  كرده

  تجويز به زور گرفتن مهريه ي زنان گناهكار
 يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ الَ يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرْها والَ تَعضُلُوهنَّ لِتَذْهبواْ -

 )19نساء ( إِالَّ أَن يأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍبِبعضِ ما آتَيتُموهنَّ

ايد براى شما حالل نيست كه زنان را به  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
اكراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان 

شوند مگر آنكه مرتكب زشتكارى آشكارى بريد ] از چنگشان به در[ايد  داده
)19 ( 

به چه حق بايد مهريه . اين چه حكم غير عاقالنه و ظالمانه اي است
چرا مشابه اينكار را با . ي زني كه با مردي زنا كرده است بزور گرفته شود

از طرف ديگر گرفتن اموال زن گناهكار منجر . مردان زناكار انجام نمي دهند
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آيا . روشي بيشتر مي كندبه فقر او مي شود و اين فقر او را مجبور به خودف
شوهران مي توانند : ثالثا. اينكار موجب افزايش فساد در جامعه نمي شود؟

با همدستي ديگران شاهداني بر عليه زن ناپسند خود فراهم كنند و به اين 
آيا مي تواند اين . بهانه هم او را طالق دهند و هم مهريه ي او را باال بكشند

    ! دا باشد؟حكم جاهالنه ي ظالمانه از خ

آيا اينهمه ظلم به زن كه نه با علم سازگارست و نه باعقل و نه با    
اينها . ترحم و نه با انسانيت، مي تواند كار خداي عالم عادل باشد؟ خير

 سال پيش است كه محمد به اسم خدا 1400احكام عقب افتاده ي عربستان 
  .ثبت كرده است

  برتري آزاد بر برده 
برسميت شناخته است وشخص محمد و اصحاب قرآن بردگي را 

اسالم بزرگترين و طوالني . بزرگ او و اهل بيت او همگي برده دار بودند
برده از  .بنيانگذاري كرددر جهان ترين سيستم برده گيري و برده داري را 

برده حق آزادي، حق داشتن مال، حق .  حقوق انساني محروم استبيشتر
اشتن فرزند متعلق به خودش، و بقيه ي انتخاب همسر، حق كار، حق د

براي بحث . برده فقط حق حيات محدود دارد. حقوق انساني را ندارد
نقد احكام حقوقي، سياسي و "مبسوط متكي به قرآن و سنت به كتاب 

 مراجعه كنيد در اينجا بطور اختصار به چند آيه اشاره مي "اقتصادي اسالم
  .شود
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  برده با آزاد برابر نيست

رَب اللّه مثَالً عبدا مملُوكًا الَّ يقْدِر علَى شَيءٍ ومن رزقْنَاه مِنَّا رِزقًا حسنًا  ضَ-
نحل ﴿فَهو ينفِقُ مِنْه سِرا وجهرًا هلْ يستَوونَ الْحمد لِلّهِ بلْ أَكْثَرُهم الَ يعلَمونَ 

75﴾  
آيد  ست زرخريد كه هيچ كارى از او برنمىاى ا زند بنده خدا مثلى مى:ترجمه

ايم و او   به وى از جانب خود روزى نيكو داده)فرد آزاد (با كسى كه] او[آيا 
] نه[سپاس خداى راست  كند يكسانست  از آن در نهان و آشكار انفاق مى

  ) 75(دانند  بلكه بيشترشان نمى
ند و بدليل وضوح در اين آيه قرآن سؤال مي كند كه آيا برده و آزاد برابر

  پاسخ، جواب نداده است يعني بديهي است كه برابر نيستند
-  دبالْعرِّ ورُّ بِالْحفِي الْقَتْلَى الْح اصالْقِص كُملَيع نُواْ كُتِبا الَّذِينَ آمها أَيي

  )178بقره ..(بِالْعبدِ واألُنثَى بِاألُنثَى
قصاص ] حق[يد در باره كشتگان بر شما ا اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه

  ) 178(مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن 
طبق اين آيه اگر برده اي فرد آزادي را بكشد قصاص مي شود ولي اگر فرد 

 مردي ،همچنين اگر زن.  برده ي مسلماني را بكشد قصاص نمي شود،آزاد
بنابراين ارزش برده و آزاد و . را بكشد قصاص مي شود و بالعكس خير

  .ارزش زن و مرد يكسان نيست
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  برده حق انتخاب همسر ندارد
 
-  لَكَتا مؤْمِنَاتِ فَمِن منَاتِ الْمصحالْم نكِحالً أَن يطَو مِنكُم تَطِعسي ن لَّممو

بِإِيم لَمأَع اللّهؤْمِنَاتِ والْم اتِكُمن فَتَيانُكُم ممضٍ أَيعن بضُكُم معب انِكُم
  )25نساء  (فَانكِحوهنَّ بِإِذْنِ أَهلِهِنَّ وآتُوهنَّ أُجورهنَّ بِالْمعرُوفِ

پاكدامن با ايمان ] آزاد[تواند زنان  و هر كس از شما از نظر مالى نمى :ترجمه
 درآورد پس با دختران با ايمان شما كه مالك] خود[را به همسرى 

از ] همه[و خدا به ايمان شما داناتر است ] ازدواج كند[  هستيد )زانكني(آنان
] خود[به همسرى  )مالك(ي اهل آنان با اجازه يكديگريد پس آنان را 

 ) 25( را به طور پسنديده به آنان بدهيد مزدشاندرآوريد و 

يعني . ازدواج با كنيز ديگري با اجازه ي مالك آن كنيز جايز است
 انتخاب كسي كه با او رابطه ي جنسي بر قرار مي كند كنيز هيچ حقي در

 .ندارد

  اسير زن شوهر دار  بردگان زن حتيجواز تجاوز جنسي به
 نساء زناني كه رابطه ي جنسي با آنان حرام است را ذكر مي 23در آيه ي 

  : مي گويد24كند و در آيه ي 
- أَي لَكَتا ماء إِالَّ ممِنَ النِّس نَاتصحالْموكُملَياللّهِ ع كِتَاب انُكُم24نساء  (م(  

به استثناى زنانى كه ] نيز بر شما حرام شده است[و زنان شوهردار : ترجمه
  . فريضه الهى است كه بر شما مقرر گرديده است] اين [ ايد مالك آنان شده

  راه اصلي كنيز گرفتن هم در . يعني نزديكي با كنيز شوهر دار جايز است
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ز طريق جنگ با غير مسلمانان است بنابر اين زنان شوهر دار و يا اسالم ا
 كه در جنگها توسط مسلمانان ربوده مي شوند بر مسلمانان حالل دختراني

  .است كه به آنها تجاوز جنسي كنند
  : آمده است5در مورد شأن نزول اين آيه در تفسير طبري ج

س لهن أزواج عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطا -
فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي فنزلت والمحصنات من النساء 

  .إال ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن

ما زناني را اسير گرفتيم ) در جنگ با اهل اوطاس(ابي سعيد گفت : ترجمه
با آنان آميزش (پس ما كراهت داشتيم كه بر آنان بيفتيم . كه شوهر داشتند

ما از پيامبر پرسيديم سپس آيه ي . در حاليكه شوهر دارند) سي كنيمجن
نازل شد و براي ما آلت جنسي آن زنان را حالل ... والمحصنات من النساء

الزم به ذكر است كه اين حديث در معتبر ترين منابع اسالمي ديگر  .كرد
  . و غيره نيز آمده استمثل صحيح مسلم، سنن نسائي، سنن ابوداوود

 كنيد كه حتي اعراب بدوي آن زمان نيز از آميزش جنسي با دقت
زنان شوهر دار اسير كراهت داشتند اما محمد اين كراهت انساني و اخالقي 

در  چون ،تجاوزآري  .را نيز نابود كرد و به آنان اجازه ي تجاوز جنسي داد
 و كنيز و برده كاال هستند نه انسان و حق انتخاب همسر و كار و منزلاسالم 

اين يكي از زشتترين چهره هاي ضد بشري اسالم است، كه .  ندارند...مال 
  . زنان غيرمسلمان را به بردگان دائمي جنسي مسلمانان تبديل مي كند
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  تقدير گرائي -2
يكي ديگر از عوامل بي عدالتي در قرآن، تفهيم اين مطلب به مردم 

ت و ثروت خواست قدرطبقه بندي انسانها و در است كه تمام تفاوتها در 
  :دقت كنيد.  خداستتقدير

 قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِزُّ -
آل عمران ﴿من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء بِيدِك الْخَيرُ إِنَّك علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ 

26﴾  
گو بار خدايا تويى كه فرمانفرمايى هر آن كس را كه خواهى ب: ترجمه

فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى و هر كه را 
خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى همه خوبيها به دست 

  )26(توست و تو بر هر چيز توانايى 
و اسارت مردم و زيردستان، پس عزت و برتري حاكمان و پادشاهان و ذلت 

و برتري اربابان و ذلت و اسارت بردگان، برتري مردان و اسارت زنان 
همه به خواست دارائي مالكان منابع زمين و ثروتمندان و فقر تهيدستان 

با اين اعتقاد تناقض . خداست و مبارزه با خواست خدا بي ايماني است
طرفي بي عدالتي و تبعيضها از . عجيبي در ذهن انسان مؤمن شكل مي گيرد

را با چشم مي بيند و از طرف ديگر چون همه به خواست خداست مجبور 
چون خدا كه كار غير . است بپذيرد كه همه ي اين بي عدالتيها، عين عدالتند

اسالم بي عدالتي را بعنوان عدالت محض به خورد مردم . عادالنه نمي كند
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ين تبعيضها عدل است پس چرا بايد مردم ايمان دارند كه ا. بدبخت مي دهد
  براي تغيير آن اقدام كنند؟ 

 به مفيد مسلمانان اين اعتقاد موجب مي شود كه ،از طرف ديگر
چرا؟ چون اين تبعيضها خواست . بودن اقدام بر عليه ظلم مشكوك باشند

ما كه زورمان به خدا نمي . خداست و با خواست خدا نمي توان جنگيد
مؤمن ترين افراد كسانيند كه بيشتر تسليم خواست . نيمرسد پس چرا اقدام ك

چه افيون و  .خدايند و هرگز به فكر تغيير آنچه خواست خداست نمي افتند
  !!مخدر حيرت انگيزي؟

  رضايت به تبعيضهاي موجود در جامعه -3
يكي ديگر از عوامل بي عدالتي در قرآن، توصيه ي قرآن به رضايت 

مردم توصيه شده اند كه . د در جامعه استو خشنودي از تبعيضهاي موجو
تبعيضهاي نارواي فوق را بپذيرند و تبعيضهاي مالي و طبقاتي ديگر موجود 

چون همه ي اين تفاوتها به .در جامعه را نيز با رضاي خاطر قبول كنند
طبعا اين دستور قرآن چون مخدري عمل مي كند كه . خواست خداست

ونه اقدامي براي بدست آوردن حقوق مردم و طبقات زير دست را از هرگ
بدين صورت مذهب افيوني است كه .  باز مي دارد انسانيانساني و برابري

فقرا و بردگان و زنان را بطور دائمي در ذلت خويش نگه مي دارد آنهم با 
  :دقت كنيد.  و بي عدالتي را پايدار مي كندكمال رضايت

-  ا فَضَّلَ اللّهاْ منَّوالَ تَتَمضٍ وعلَى بع ضَكُمعواْ بِهِ ببا اكْتَسمم الِ نَصِيبلِّلرِّج  
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ولِلنِّساء نَصِيب مما اكْتَسبنَ واسأَلُواْ اللّه مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّه كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ 
  )32نساء ( علِيما
] ديگر[ى و زنهار آنچه را خداوند به آن بعضى از شما را بر بعض: ترجمه

اى است و  اند بهره  كسب كردهبراى مردان از آنچه .برترى داده آرزو مكنيد
اى است و از فضل خدا درخواست  اند بهره براى زنان از آنچه كسب كرده

  )32 (كنيد كه خدا به هر چيزى داناست
مي بينيد كه گفته شده كه اين تفاوتها به خواست خداست و مبادا حتي آرزو 

بعالوه توصيه شده كه . فقر يا طبقه ي زيردست نجات پيدا كنيدكنيد كه از 
 همان چيزي كه .قدامايعني دعا كنيد نه . فضل و نعمت را از خدا بخواهيد

 جوامع اسالمي را در بي عدالتي رضايت آميز نگه داشته ،در تمام تاريخ
  . است

 كه قرآن در آيه ي زير مردم را به ايستادگي ممكن است گفته شود  
  :ر مقابل ظلم فراخوانده استد
 الَّ يحِب اللّه الْجهرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَولِ إِالَّ من ظُلِم وكَانَ اللّه سمِيعا علِيما -
  )148نساء (

كسى كه بر ] از[ به بدزبانى را دوست ندارد مگر فرياد زدنخداوند : ترجمه
  )148(او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست 

يعني حتي اگر مظلومي بر سر ظالم فرياد همراه با ناسزا برآورد نيز از نظر 
شخصي مثل امام حسين براي مقابله با ظلم همچنين  .خدا پسنديده است

 همچنين مسلمانان حق دارند كه در مقابل ظلم به دادگاههاي .برخواست
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اوت اسالمي مراجعه كنند و دادگاهها هم مكلفند كه با عدالت كامل قض
  .كنند

 ظلم و عدل در اسالم ! دقت كنيد!اين سخنان درستند اما دقت كنيد  
. در قالب احكام و دستورات اسالم تعريف شده است نه بصورت فرا ديني

بنابراين بردگي در اسالم عدل است و برده نمي تواند بر سر صاحبش فرياد 
 مرا سلب هايي آزاد حقوق وبرآورد و يا به دادگاه شكايت كند كه ارباب من

 همچنين برده حق فرار كردن از دست اربابش را ندارد و گرنه .كرده است
  :هم توسط خدا و هم توسط حكومت مجازات مي شود

 حتى يهقال رسول اهللا اثنان ال تجاوز صالتهما رؤوسهما عبد آبق من موال -
 يثحد, يحين صحيمستدرك عل(  وامرأة عصت زوجها حتى ترجعيرجع
7330(  
 برده يكي)  شودي نميرفتهپذ( رودينماز دوكس از سرشان باالتر نم: هترجم

 فرمان شوهرش را اطاعت كه ياي كه فرار كرده باشد تا برگردد دوم زن
  ).جبران كند( برگردد ينكهنكرده باشد مگر ا

خليفه ي چهارم و امام اول شيعيان كه به عدالت شهره ي  (يعل همچنين -
 هر برده ي فراري كه به سوي "فرمان داد كه  در آغاز خالفتش )دهر است

   ).2339 ص 6 طبري ج يختار ( "اربابش برنگردد خونش هدر است
 در اسالم كشتار غير مسلمانان و دزديدن كليه ي دارائيهاي همچنين

آنان و به بردگي گرفتن زنان و كودكانشان و تجاوز جنسي  هميشگي به 
 هيچگونه اعتراضي ندارند و دختران و زنانشان، عدل است و آنان حق
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در اسالم اهل كتابي كه جزيه . اعتراضشان با شمشير جواب داده خواهد شد
مي دهند در امان حكومت اسالمي اند ولي از بسياري از حقوق و آزادي 

 همه ي اين ظلمها .هاي اساسي شان محرومند و در مقابل مسلمانان ذليلند
م عدلند و اهل كتاب حق دادخواهي و از نظر اسال) كه از نظر انسان ظلمند(

تمام حقوق و . اعتراض ندارند وگرنه با شمشير آخته روبرو مي شوند
آزاديهائي كه از زنان سلب شده است از نظر اسالم عدل است و زنان نمي 
توانند در مقابل شوهرانشان فرياد دادخواهي برآورند و يا از دادگاه بخواهند 

ا به آنان برگردانند و گرنه با كتك خوردن از كه حقوق از دست رفته شان ر
دختري كه در كودكي توسط . شوهر و با مجازات دادگاه روبرو مي شوند

در آمده است ) حتي پيرمرد صد ساله(پدر يا جد پدري اش به ازدواج كسي 
 چون اين ظلم از . و نه به دادگاه نداردنه به شوهر حق اعتراض نه به پدر 
و مالكان و  فقيران جامعه حق فرياد بر سر ثروتمندان .نظر اسالم عدل است

را ندارند چون اين و كسانيكه منابع طبيعي را اشغال كرده اند زمين خوران 
مسلمان حق فرياد بر سر . خواست خداست و خواست خدا عدل است

روحاني و يا پادشاه ويا جباري كه بر او حكومت مي كند را ندارد چون 
كسي كه عبائي را بدزدد دستش را دادگاه . خداستحكومت آنان خواست 

قطع مي كند ولي اگر فرد گردن كلفتي ميلياردها پول مردم را باال بكشد 
كسيكه . دستش قطع نمي شود و از نظر اسالم اين عين عدالت است

مشروب بخورد، هر چند يك جرعه، شالق مي خورد و در مرتبه ي سوم 
توليد مي كند و در اختيار جامعه مي اعدام مي شود اما كسيكه هروئين 
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براي تفصيل و (صدها مورد ديگر بهمين نحو است گذارد مجازاتي ندارد و 
 "، سياسي و اقتصادي اسالمينقد احكام حقوق"بحث فقهي به كتاب 

  .)مراجعه كنيد
همين اقدام اسالم را چنگيز و هر سلطان ظالم ديگري هم انجام مي   

 هم اگر فردي مورد ظلم واقع مي شد حق  يعني در حكومت چنگيز.داد
مراجعه به دادگاه داشت آيا مي توان نتيجه گرفت كه حكومت چنگيز 

بنابراين صرف اينكه اسالم مي گويد اگر به كسي ظلمي  ؟عادالنه بوده است
وارد شد مي تواند به دادگاه مراجعه كند و يا فرياد برآورد، براي عدالت 

ز ظلمهاي اساسي را بنام عدالت به خورد اسالم بسياري ا. كافي نيست
اسالم از بنيان، بسياري از حقوق اساسي . مسلمانان و مردم جهان داده است

  . انسانها را لگدمال كرده است و نظامي متكي بر ظلم بنيان نهاده است

  سلب حق حكومت مسلمانان بر خودشان -4
اسالم  توضيح داده شده است، "سياست در قرآن"چنانچه در فصل   

قرآن صرفا بر اطاعت مطلق . هيچ حقي در حكومت براي مردم قائل نيست
 و حق  قيد و شرط از محمد و فرمانروايان منسوب او تأكيد مي كندبي

 خودشان بر برتر از حق خود آنان ،محمد را در زندگي شخصي افراد جامعه
 كه در(دنباله ي طبيعي اين اطاعت مطلق پس از مرگ محمد، . مي داند

بعد از آن اطاعت از روحانيون است كه تجسم ) حقيقت نوعي بردگي است
وفات محمد، خلفاي راشدين بودند و تجسم امروز آن، حكومت واليت 
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در ) روحاني سني(در ايران و خالفت مالمحمدعمر ) روحاني شيعه(فقيه 
  . افغانستان است

ت؛  اساينهم ظلمي فاحش از طرف قرآن به مردم مسلمان آزاد مرد  
 اين بيعدالتي بزرگ، مسلمانان را .!غير مسلمانان و بردگان و زنان كه هيچ

براي هميشه از يك حكومت دموكراتيك مبتني بر حقوق بشر محروم مي 
 مسلمانان كم ايمان به اينكار اقدام كنند كه آنها هم هميشه ممكن استكند 

  .  مسلمانان با ايمان مواجه مي شوند بابا مخالفت و جنگ

 ناعادالنه بودن بيشتر احكام حقوقي، اقتصادي و قضائي -5
  اسالم

بيشتر احكام مختلف حقوقي و سياسي و اقتصادي و قضائي اسالم   
با توجه به اينكه احكام فقهي . ناعادالنه اند و در جهان امروز كارآئي ندارند

نقد احكام حقوقي، "مربوطه بيشتر متكي به سنت است تا قرآن و در كتاب 
احتراز مي در اينجا  بحث شده است از تكرار آن "ي و اقتصادي اسالمسياس
  .شود

  نتيجه گيري 
تكاليف و  مردم را به چند طبقه با ارزشها و ،نظام طبقاتي قرآن  

حقوق متفاوت تقسيم مي كند اينكار يعني بنيانگذاري تبعيض نابجا و 
اين بيعدالتي بيعدالتي، يعني بيعدالتي جزو ذات اسالم است و برطرف كردن 
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بهيچ وجه امكانپذير نيست؛ چون مرد هميشه بر زن برتري دارد و آزاد 
. هميشه بر برده برتري دارد و مسلمان هميشه بر غير مسلمان برتري دارد

اين بنيان ظالمانه موجب ايجاد احكام حقوقي و قضائي شده است كه آنها 
 عدم مخالفت با بي از طرف ديگر قرآن توصيه به قبول و. نيز ظالمانه اند

عدالتيها كرده است تا مبادا مردم عادي در مقابل ستمهاي حاكمان و مالكان 
  .اقدامي انجام دهند

چون بنيانها و احكام حقوقي و سياسي و اجتماعي اسالم بر بي   
اسالم و قرآن نمي تواند از جانب خدا باشد چون خدا نه . عدالتي است
 . ندنه به ظلم امر مي ك. ظالم است و

 

  موانع آزادي انساني در قرآن

  سلب آزادي عقيده -1
 به تفصيل توضيح داديم "هدايت و گمراه كردن در قرآن"در فصل   

ترس از : كه روش اصلي قرآن در هدايت كردن مردم استفاده از ترس است
بنابراين جائي براي آزادي . آتش جهنم در آخرت و ترس از شمشير در دنيا

 به "سياست در قرآن"همچنين در فصل . قي نمي ماندو انتخاب عقيده با
تفصيل توضيح داده شده است كه قرآن در مقابل اهل كتاب سه گزينه يعني 
يا مرگ يا اسالم و يا پرداخت جزيه با ذلت و آمدن تحت قيموميت 
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حكومت اسالمي قرار داده است و در مقابل ديگر مردم كره ي زمين دو 
همچنين حكم كسي كه از اسالم . رگ و يا اسالمگزينه قرار داده است يا م

بنابراين هيچ انساني در كره ي زمين آزادي انتخاب . برگردد مرگ است
  .عقيده را ندارد

فريده آانسان آزاد . اين دستورات قرآن با ذات انسان ناسازگار است  
تفكر و سنجش و جدا كردن درست از  شده است و قدرت جستجو و

. هايت آزاد است كه باور يا سخني را بپذيرد يا رد كندنادرست دارد و در ن
وقتي زور وجود داشته باشد ديگر نه . قرآن تمام اينها را ضايع مي كند

آزادي انسان معني دارد و نه تفكر و سنجش خوب و بد معني دارد و نه 
از طرف ديگر اگر فرمان زور كار خدا باشد يعني خدا . گزينش خوب از بد

را كه به انسان داده لگدمال و نابود مي ) عقل و انتخاب(نائيهايي باالترين توا
كند و بعبارت ديگر خدا توانائيهايي به انسان داده و از مردم مي خواهد از 

ده نكنند يعني اين توانائيها را بيهوده و بالاستفاده  بگذارند يعني اآنها استف
ده كاري نمي تواند كار خدا كار عبث و بيهوده انجام داده است كه البته بيهو

  .؛ بنابراين قرآن ساخته ي محمد است نه خدادخدا باش
از طرف ديگر اگر سخني صحيح است نيازي به اعمال زور براي   

پذيرشش وجود ندارد و اعمال زور براي سركوب سخن درست هم كارآئي 
. حقيقت راه خود را در تاريخ و در مغز و قلب انسانها باز مي كند. ندارد

ابراين اعمال زور توسط محمد، نشانگر نادرست بودن بخشهاي مهمي از بن
  بنابراين پيام . كالم اوست و كالم نادرست هم نمي تواند كار خدا باشد
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  .محمد يعني قرآن كار خدا نيست
  

   محض  و اطاعتانتظار بندگي -2
به تفصيل " سياست در قرآن"چنانچه قبال اشاره كرديم و در فصل

و به تبع ( ان مسلمان هيچ اختيار  و انتخابي در مقابل پيغمبر آمده است انس
آيا . ت كند آنهم با رضايت كامل درونيندارد فقط بايد اطاع) او روحانيون

دقت كرده ايد كه رضايت كامل دروني يعني چه؟ انجام دستور با رضايت 
چون بمحض . دروني فقط وقتي امكانپذير است كه شخص اصال تأمل نكند

نامناسب دلپذير نبودن يا و تفكر در مورد يك دستور ممكن است تأمل 
پس مسلمان مطيع . بودن يا سخت بودن و يا نادرست بودن آن به ذهن بيايد
 يعني كنار گذاشتن راضي مطلق نبايد مطلقا در مورد دستور بينديشد

   .خصائص اساسي انساني
و انتخاب پيغمبر يعني كنار گذاشتن اختيار انتظار اطاعت محض از 

اگر قرار باشد كه انسان . نوكري ناتوان و بي عقلو آزادي و تبديل شدن به 
ملي و أ مي گويد بدون هيچ تپيغمبر و روحاني هر آنچه ه،فرشتهم مثل 

 اختيار به بشر كاري عبث زادي وآ بدون هيچ انتخابي انجام دهد اصال دادن
استاد را مورد  خوب دوست دارد كه شاگردش سخن معلميك . خواهد بود

ممكن نيست خدا به انسان .  مقلد باشدفقطتامل و نقد قرار دهد نه اينكه 
عقل و اختيار و آزادي انتخاب داده باشد و از او انتظار يك برده ي تمام 
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 اين برده گيري و .اين برده طلبي كار محمد است نه خدا. عيار داشته باشد
سيري ناپذير محمد است كه به  شعله اي از جاه طلبي ،برده سازي انسانها

  . افتاده استجهانيانجان 

  تقديرگرائي -3
 قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِزُّ -

آل عمران ﴿يرٌ من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء بِيدِك الْخَيرُ إِنَّك علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِ
26﴾  

بگو بار خدايا تويى كه فرمانفرمايى هر آن كس را كه خواهى : ترجمه
فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى و هر كه را 
خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى همه خوبيها به دست 

  )26(توست و تو بر هر چيز توانايى 
 جزو موانع عدالت هم مطرح كرديم چون هم مانع اين عامل را  

عزت و برحسب قرآن .  و هم مانع پيشرفتعدالت است و هم مانع آزادي
برتري حاكمان و پادشاهان و ذلت و اسارت مردم و زيردستان، برتري 
اربابان و ذلت و اسارت بردگان، برتري مردان و اسارت زنان همه به 

مؤمن . با خواست خدا بي ايماني استخداست و مبارزه و تقدير خواست 
ترين افراد كسانيند كه بيشتر تسليم خواست خدايند و هرگز به فكر تغيير 

نكته ي ديگر اينكه چون حاكميت بر . آنچه خواست خداست نمي افتند
و بدست آوردن آزادي مردم به خواست خداست تالش براي تغيير آن 
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چون انسان كه قادر نيست . تعالوه بر بي ايماني، غير عاقالنه نيز هس
خواست خدا را تغيير دهد و عاقالنه ترين راه تسليم در مقابل خواست 

اين عقيده براي حاكمان مستبد در كشورهاي اسالمي در طول . خداست
حكومت بر مردمي كه .  مفيد و دلگرم كننده است فوق العادهتاريخ و امروز

ري حاكم را خواست خدا گوسفنداني آرامند و ذلت و اسارت خود و برت
آيا اين يكي از . مي دانند و هيچ فكري يا اقدامي بر عليه آن نمي كنند

بزرگترين عواملي نيست كه كشورهاي اسالمي را در زير مستبدترين 
 آيا اين مانع آزادي مردم از چنگال حكومتهاي خودكامه نگه داشته است؟

  مستبدان نيست؟

  وجود در جامعهرضايت و خشنودي از تبعيضهاي م -4
يكي ديگر از موانع آزادي در قرآن، توصيه ي قرآن به رضايت از 

مردم توصيه شده اند كه حاكميت .  اسارت طبقات زيردست در جامعه است
حاكمان و برتري ارباب و شوهر و تبعيضهاي مالي و طبقاتي ديگر موجود 

ون مخدري طبعا اين دستور قرآن چ. در جامعه را با رضاي خاطر قبول كنند
عمل مي كند كه مردم و طبقات زير دست و اسير را از هرگونه اقدامي براي 

بدين . بدست آوردن حقوق انساني و آزادي و برابري انساني باز مي دارد
صورت مذهب افيوني است كه فقرا و بردگان و زنان را بطور دائمي در 

  :دقت كنيد. اسارت نگه مي دارد آنهم با كمال رضايت
  )32نساء ( تَتَمنَّواْ ما فَضَّلَ اللّه بِهِ بعضَكُم علَى بعضٍ والَ -
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] ديگر[و زنهار آنچه را خداوند به آن بعضى از شما را بر بعضى : ترجمه
  )32( .برترى داده آرزو مكنيد

مي بينيد كه گفته شده كه اين تفاوتها به خواست خداست و مبادا 
بنابراين . بقه ي زيردست نجات پيدا كنيدحتي آرزو كنيد كه از فقر يا ط

و . بردگان نبايد حتي آرزوي آزادي كنند،  چه رسد به اقدام براي آزادي
زنان نيز بايد به اسارت خود در چنگ مردان با رضايت تن دهند و حتي 

توده ي مردم هم نبايد . آرزوي آزادي و برابري با مردان را نيز به گور ببرند
اين همان افيوني است .  حاكمان و روحانيون اقدام كنندبراي آزادي از چنگ

كه جوامع اسالمي را به جوامعي مرده و سرد و آرام و سربزير و تسليم 
  .  تبديل كرده است

   ممنوعيت نقد هر آنچه به دين مربوط است-5
 ممنوع است چون فرد هرگونه نقد هر آنچه به اسالم مربوط است

ل قبول داشته باشد و نقد آيه اي از قرآن يا مسلمان بايد اسالم را بطور ك
حديثي از محمد نشانگر بي ايماني به آنست كه موجب ارتداد مي شود كه 

  :چنانچه در آيه ي زير مطرح شده است .حكم مرگ دارد
-  مِنكُم لُ ذَلِكفْعن يزَاء ما جضٍ فَمعتَكْفُرُونَ بِبضِ الْكِتَابِ وعأَفَتُؤْمِنُونَ بِب

إِالَّ خِزْي فِي الْحياةِ الدنْيا ويوم الْقِيامةِ يرَدونَ إِلَى أَشَد الْعذَابِ وما اللّه بِغَافِلٍ 
  )85بقره  (عما تَعملُونَ

  ورزيد  اى كفر مى آوريد و به پاره اى از كتاب ايمان مى آيا شما به پاره: ترجمه
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ند جز خوارى در زندگى دنيا چيزى پس جزاى هر كس از شما كه چنين ك
ترين عذابها باز برند و  نخواهد بود و روز رستاخيز ايشان را به سخت

  .)85(كنيد غافل نيست  خداوند از آنچه مى
كه اسالم ,  اصلين كنار ايد در سلب آزادي را بگذارينحال اگر ا

 كرده ي بشري را دارد و عمال هم سعيازهاي است كه پاسخ همه ي نيمدع
 شود ي مين ايجهنت.  كنديين تعيف انسان تكلي هاي زندگياري جنبهبراي بس

 را از ي از زندگ وسيعي و نقد در اموريشهاندآزادي كه طبعا حق هرگونه 
 يريبصورت فراگ , مثل اسالمير فراگيدئولوژي ايك. بشر سلب كرده است

 . كندي م را فلجيشه بندد و نقد و تفكر و اندي را م متفكراندست محققان و
 اسالم از آنها  كه فقط در اموري قابل تصور استيان، آزادي فكر و بيعني
 ي قانونگذاري در اسالم موجب شده كه زندگيگستردگ.  نزده باشديحرف

 نحوه ي توالت رفتنشان يحت.  بگذردين با ديزي چ هر ازيش بينافراد متد
 در مورد خردورزي  كه از نقد ويست در حالين كند و اي ميين تعين ديزرا ن
  .  احكام منع شده اندينا

   نفي آزاديهاي سياسي-6
حقوق و آزاديهاي سياسي كه در دنياي امروز پذيرفته شده است   

  :متعددند از جمله
   آزادي انتخاب نوع حكومت-
   آزادي انتخاب مسئوالن حكومتي-



 518

   آزادي تشكيل احزاب-
   آزادي و حق انتخاب مجلس قانونگزاري-
  نتقاد از حكومت آزادي ا-
   آزادي كانديد شدن برا ي پستهاي حكومتي-
   آزادي بيان-
   آزادي و حق بركناري حكومت-

اكثر اين حقوق و آزاديها را اسالم قبول ندارد و اصوال براي انسانهاي عادي 
با توجه به اينكه اين موضوع به تفصيل در . حقي در حكومت قائل نيست

 واقع شده است از تكرار آن در اينجا مورد بحث" سياست در قرآن"فصل 
  .پرهيز مي شود

   نفي آزاديهاي زنان-7
چنانچه در عنوان قبلي بحث شد در اسالم زنان از بسياري از   

  :از جمله. حقوق و آزاديهاي خود محرومند
   خروج از منزل-
   فعاليت اجتماعي-
   آزادي كار-
   آزادي تحصيل-
   آزادي طالق گرفتن-
    ر با شوهر و لزوم اطاعت از شوهراب عدم موقعيت بر-
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   نفي آزادي بردگان-8
چنانچه در عنوان قبلي بحث شد بردگان از بخش اعظم آزاديهاي   

غير انساني دارند كه بطور انساني محرومند و احكام و قوانين ويژه ي 
 بحث شده "نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم"تفصيل در كتاب 

  .است

  اي غير مسلمانان نفي آزاديه-9
قبال گفته شد كه غيرمسلمانان غير اهل كتاب حق حيات ندارند چه   

 نيز از بسياري  تحت سيطره ي حكومت اسالمياهل كتاب. رسد به آزادي
مثال آزادي و حق تشكيل . از حقوق و آزاديهاي اساسي شان محرومند

ق آزادي و ح. آزادي و حق مشاركت در حكومت ندارند. حكومت ندارند
حق ساخت و . آزادي تبليغ دينشان را ندارند.داشتن تشكيالت نظامي ندارند

و بايد كامال مطيع حكومت اسالمي . تعمير اماكن مذهبي شان را ندارند
نقد احكام  "با توجه به اينكه اين موضوع به تفصيل در كتاب .  باشند

ار آن مورد بحث واقع شده است از تكر " حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم
  .در اينجا پرهيز مي شود

  نتيجه گيري
اسالم اساسي ترين آزاديهاي انساني مثل آزادي عقيده، آزادي بيان،   

آزادي انديشه، آزاديهاي سياسي، آزادي زنان، آزادي بردگان و آزاديهاي 
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غيرمسلمانان را سلب مي كند و از اين طريق نه تنها انسان را از يكي از 
وم مي كند بلكه راه رشد و تعالي انسان را در اساسي ترين حقوقش محر

جنبه هاي مختلف حياتش مي بندد چون آزادي انديشيدن، نقد كردن و  بيان 
اسالم با . و عمل پيش نياز ضروري رشد و تكامل جامعه ي انساني است

سلب آزاديهاي انساني در پي ايجاد خفقان آميز ترين جامعه در كل جهان 
  .  ستبشريت و براي هميشه ا

  

   در قرآن و توسعهموانع پيشرفت
نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي "اين مبحث در كتاب   

نيز وجود دارد و در اينجا بر حسب ضرورت و براي ناقص نبودن " اسالم
  .مطلب و از ديدگاه قرآن آورده شده است

  علم ارزشمند علم دين است -1
م واقعي و  عل،چنانچه در فصل خطاهاي علمي قرآن بحث شد

ارزشمند از ديدگاه قرآن علم دين است و اصوال قرآن و سنت اطالعي از 
از . چيزي بنام علوم تجربي، كه قرنها بعد از محمد بوجود آمدند، ندارند

با توجه به اينكه دنيا . ديدگاه ديگري نيز علوم تجربي در اسالم فاقد ارزشند
 علم تجربي هم عمدتا و زندگي آن در قرآن بي ارزش قلمداد شده اند و

مربوط به كشف قوانين همين دنياي مادي است بنابراين علم تجربي علم به 
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چيز بي ارزشي است به تعبير ديگر چون معلوم علوم تجربي بي ارزش 
  .است پس خود علوم تجربي نيز بي ارزش اند

 يعلم تجرب, يشرفتچون گوهر پ, ي است گوهر عقب افتادگينا
,  صلواتيك ذكر يا ي قرآن يه آيك خواندن ان مؤمن انسيكدر نظر . است

 هيچگاه ينبنابر ا.  استيزيك كتاب فيك از خواندن يشصواب و ارزشش ب
مؤمن .  شودي نمي دانشمند موفق علوم تجربيك,  مؤمن آگاه به اسالميك
امروز  اسف باري است كه يت وضعينا. گريزانترينند ياز علوم تجرب, ينهاتر

با وجود اين اعتقاد، اميد پيشرفت واقعي . سالم وجود دارددر سراسر جهان ا
در كشورهاي اسالمي اميدي عبث است مگر اينكه مردم مسلمان از اسالم 

  .فاصله بگيرند كه بعيد است

     بي ارزش بودن دنيا -2
در آيات زيادي، دنيا و زندگي و ثروت آن بي ارزش و بازيچه   

 تكريم شده است) آخرت(عد از مرگ  ودر مقابل، دنياي بقلمداد شده است
  :از جمله

 وما الْحياةُ الدنْيا إِالَّ لَعِب ولَهو ولَلدار اآلخِرَةُ خَيرٌ لِّلَّذِينَ يتَّقُونَ أَفَالَ تَعقِلُونَ -
  ﴾32انعام ﴿

 خانه ي آخرتو زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست و قطعا : ترجمه
  ) 32(انديشيد  كنند بهتر است آيا نمى گارى مىبراى كسانى كه پرهيز

  اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُرٌ بينَكُم وتَكَاثُرٌ فِي الْأَموالِ -  
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صم فَتَرَاه هِيجي ثُم اتُهنَب الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيلَادِ كَمالْأَوا  وطَامكُونُ حي ا ثُمفَر
 تَاعا إِلَّا منْياةُ الديا الْحمانٌ ورِضْونَ اللَّهِ وغْفِرَةٌ ممو شَدِيد ذَابخِرَةِ عĤْفِي الو

  ﴾20حديد﴿الْغُرُورِ 
بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت بازى و سرگرمى و آرايش و : ترجمه

جويى در اموال و فرزندان است چون  فخرفروشى شما به يكديگر و فزون
به شگفتى اندازد سپس ] باران[ بارانى است كه كشاورزان را رستنى آن لمث
خشك شود و آن را زرد بينى آنگاه خاشاك شود و در آخرت ] آن كشت[
از جانب خدا آمرزش و ] مؤمنان را[عذابى سخت است و ] دنيا پرستان را[

  .)20(الى فريبنده نيست خشنودى است و زندگانى دنيا جز كا
  :در تأييد آيات فوق، احاديث بسيار زيادي وجود دارند از جمله  

 من يها إلينظر أعرض عنها فلم ياإن اهللا تعالى لما خلق الدن: يالنب قال -
  )3/78 كنز العمال (يههوانها عل
 و هرگز بدان نگاه يد را خلق كرد از آن روي بگردانيا دنيخدا وقت: ترجمه
  . نزد اويا دنيخاطر پستنكرد ب

طبيعي است كه يك انسان عاقل به چيز بي ارزش و بازيچه بهائي   
گريز از دنيا و زهد از . نمي دهد و در بهبود و پيشرفت آن تالشي نمي كند

صفات بسيار پسنديده اي است كه محمد و فرزندان او و بزرگان اسالم در 
درست در نقطه ي مقابل توسعه اين . طول تاريخ به آنها افتخار مي كرده اند

براي توسعه ي علمي، تكنيكي، اقتصادي و سياسي بايد . و پيشرفت است
بايد براي شناخت دنيا و قوانين آن بطور جدي . دنيا را مهم و جدي گرفت
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سرمايه گذاري، برنامه ريزي و تالش كرد و براي بكار گيري اين دانش در 
اينكاري است كه . ا جديت كوشيدپيشرفت و توسعه ي زندگي دنيوي بايد ب

اما قرآن ما را به اهميت . كشورهاي پيشرفته ي دنيا انجام داده و مي دهند
ندادن و بي ارزش دانستن دنيا مي خواند و نتيجه ي آن را امروز در 

    .كشورهاي اسالمي مي بينيم

  تقدير گرائي -3
ختيار در ابتداي همين فصل نشان داده شد كه نظر قرآن در مورد ا  

ييد أآيات و احاديث فراواني جبر و تقدير را مورد ت. انسان متناقض است
اعتقاد به اينكه (بنابراين تقديرگرائي. قرار مي دهند و آياتي مؤيد اختيارند

هم چيز بخواست خدا انجام مي گيرد و سرنوشت فرد از قبل تعيين شده 
كه از  ميدهد بخش مهمي از اعتقادات يك انسان مسلمان را تشكيل) است

اگر خدا :  مثلياست جمالت  روشنيجمالت روزمره ي آنان بخوب
 سرنوشت - كه خدا بخواهديزي امان از چ- خواست خدا بود-بخواهد

 گرفت و دهها جمله ي مشابه يشي توان پي قضا وقدر نماز- بودينطورا
چون فرد .  شودي ميشرفت و پتوسعه موجب كند كردن ي گرائيرتقد. يگرد

نقش خود ومردم را در بهبود اوضاع .  داندي ميجه تالش را كم نتگرايرتقد
 ي كافيت بدان اهميا پندارد و ي ميهوده را بيزيبرنامه ر.  داندي م ارزشكم
 و يقمحاسبات دق. يرد گي م كمآموزش در انجام كارها را دست.  دهدينم

 رفتارها ني تمام اياآ.  داندي ميت از انجام كارها كم اهميش را پيكارشناس
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 ي حكومتين رفتارها در مسئولين شود؟ اي مسلمانان مشاهده نم اكثريتدر
 براي دهها و گاه يها غربيكهحال مثال در.  مسلمانان هم وجود دارديرانو مد

 كنند مسلمانان بصورت روزمره امور ي ميزي از صد سال برنامه ريشب
  .  كنند ميكشور را اداره

  . خواست و داده ي خداستو مالكان حاكمان و اربابان برتري -4
 در قرآن، تفهيم اين مطلب به مردم است موانع توسعهيكي ديگر از 

  :دقت كنيد. كه تمام تفاوتها در قدرت و ثروت خواست و اراده ي خداست
-ن تَشَاء ومِم لْكالْم تَنزِعن تَشَاء وم لْكلْكِ تُؤْتِي الْمالْم الِكم متُعِزُّ  قُلِ اللَّه

آل عمران ﴿من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء بِيدِك الْخَيرُ إِنَّك علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ 
26﴾  

بگو بار خدايا تويى كه فرمانفرمايى هر آن كس را كه خواهى : ترجمه
فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى فرمانروايى را باز ستانى و هر كه را 

هر كه را خواهى خوار گردانى همه خوبيها به دست خواهى عزت بخشى و 
  )26(توست و تو بر هر چيز توانايى 

اولين گام در ايجاد انگيزه ي رواني براي توسعه، درك اين واقعيت 
قرآن مؤمنان را از . است كه تغيير وضع موجود به وضع بهتر امكانپذير است

 خداست بي نچه خواستآچون تغيير . درك اين واقعيت محروم مي كند
  . معني است
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  و قناعت به وضع موجودرضايت  -5
 در قرآن، توصيه ي قرآن به رضايت و موانع توسعهيكي ديگر از 

  كهمردم توصيه شده اند. خشنودي از تبعيضهاي موجود در جامعه است
مالي و طبقاتي ديگر موجود در جامعه را با رضاي خاطر قبول تفاوتهاي 

  :دقت كنيد. كنند
لِّلرِّجالِ نَصِيب مما اكْتَسبواْ  تَتَمنَّواْ ما فَضَّلَ اللّه بِهِ بعضَكُم علَى بعضٍ والَ -

ولِلنِّساء نَصِيب مما اكْتَسبنَ واسأَلُواْ اللّه مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّه كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ 
  )32نساء  (علِيما
] ديگر[داوند به آن بعضى از شما را بر بعضى و زنهار آنچه را خ: ترجمه

اى است و  اند بهره  كسب كردهبراى مردان از آنچه .برترى داده آرزو مكنيد
اى است و از فضل خدا درخواست  اند بهره براى زنان از آنچه كسب كرده

  )32 (كنيد كه خدا به هر چيزى داناست
داست و مبادا مي بينيد كه گفته شده كه اين تفاوتها به خواست خ

يا طبقه ي زيردست نجات پيدا عقب افتادگي حتي آرزو كنيد كه از فقر 
آرزوي .  آرزوي پيشرفت است،رواني براي توسعهالزم اولين پديده ي . كنيد

ثروت بيشتر، زندگي بهتر، بهداشت برتر، تكنولوژي عاليتر و جامعه ي 
هن انسان مؤمن مي اما قرآن اين تمايل رواني را در ذ. سياسي پيشرفته تر

مؤمن به آنچه دارد و به عقب افتادگي موجود با طيب خاطر . خشكاند
  .بعالوه توصيه شده كه فضل و نعمت را از خدا بخواهيد .رضايت مي دهد
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  .اين عقيده، پاي رفتن مؤمنان را نيز مي شكند.  يعني دعا كنيد نه  اقدام
ز وجود دارد يات ديگري نيآدر قرآن در تقبيح آرزوهاي دنيوي   
   : ازجمله

-  تُمتَبارو تُمصتَرَبو كُمأَنفُس فَتَنتُم لَكِنَّكُملَى وقَالُوا ب كُمعنَكُن م أَلَم مونَهنَادي
انِيالْأَم غَرَّتْكُمو غَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُوررُ اللَّهِ واء أَمتَّى جحديد14﴿ ح﴾  

گويند چرا ولى شما  دهند آيا ما با شما نبوديم مى  درمىآنان را ندا: ترجمه
آرزوها خودتان را در بال افكنديد و امروز و فردا كرديد و ترديد آورديد و 

مغروركننده شما را در باره ] شيطان[ تا فرمان خدا آمد و شما را غره كرد
  ) 14(خدا بفريفت 

ارد كه به احاديث فراواني نيز در تقبيح آرزوهاي دنيوي وجود د
  :ذكر دو مورد اكتفاء مي شود

 كأنك يا الدنيبن عمر قال أخذ رسول اهللا ببعض جسدي فقال كن فاعن  -
  ).4/567سنن ترمذي (القبور   أهلي وعد نفسك فيل أو عابر سبيبغر

 يا از بدن مرا گرفت و گفت در دني جائيامبر كه پيدابن عمر گو: ترجمه
 خودت را جزو مردگان  و,يگذر هست رهيا يبآنگونه باش كه انگار غر

  ). نداشته باشينده براي آيده اي آرزو و ايعني(بحساب آور 
  ).3/196كنز العمال ( الهوى وطول األمل يأخوف ما أخاف على أمت: يالنب -

و ) يالام( كه من در مورد امتم دارم هوي ي ترسيشترين ب: پيامبر:ترجمه
  .آرزوي بلند است

  و احاديث فوق، الزمه ي پيشرفت فردي و درست بر خالف آيات    
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هر فرد بايد آرزوهاي بزرگ و بلند .  داشتن آرزوهاي بلند است،اجتماعي
نها تالش كند آمعقولي براي زندگي خويش در نظر بگيرد و براي رسيدن به 

رزوهاي بلندي كه نسلهاي متمادي را در برگيرد داشته آو جامعه هم بايد 
  .نان برنامه ريزي و تالش كندباشد و براي رسيدن به آ

  :در احاديث فراواني نيز به قناعت توصيه شده است مثال  
 أخذ من حتفه يكفيه ألهلها فإنه من أخذ منها فوق ما يااتركوا الدن: يالنب -

  )3/175كنز العمال  (يشعروهو ال 
ز  ايش بيا هركس از دنيرا زيد واگذاريا را به مردم دندنيا: پيامبر گفته: ترجمه
  .يداند نمي كوشد ولي ميش در هالك خويرد برگيتحد كفا

 يالمستدرك عل( مثل زاد الراكبيا أحدكم من الدنةلتكن بلغ: ي قال النب-
  )4/353 يحينالصح
 مسافر يك مثل توشه ي يا حد شما از دنيشترين بيدبا: پيامبر گفته: ترجمه
  .باشد

 پيشرفت درست بر خالف احاديث و آيات فوق الزمه ي توسعه و  
كسيكه از وضع موجود راضي است . عدم قناعت به وضع موجود است

  .براي رسيدن به وضع بهتر نه فكر مي كند و نه تالش

     .توكل كفايت مي كند -6
-  هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَون يم3طالق (و(  

  .كسيكه به خدا توكل كند پس خدا او را كفايت مي كند: ترجمه
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 واقعا چنين است؟ اگر كسي يا جامعه اي دانش و برنامه ريزيآيا 
 چه رسد ؟تالش را كنار بگذارد و كامال به خدا توكل كند آيا زنده مي ماندو

متاسفانه اينهم يك بيماري اعتقادي ديگر مسلمانان . به پيشرفت و توسعه
به علل طبيعي پديده ها و دانش و جدي است بهمين دليل مسلمانان توجه 

مي دانم كه . دارند و البته بهمين نسبت هم عقب افتاده اندنرنامه ريزي ب
. روحانيون خواهند گفت كه منظور اينست كه پس از تالش توكل كن

؟ آيه گفته كه توكل به خدا كافي  گفته شده استكجاي اين آيه چنين چيزي
  . است يعني نيازي به هيچ چيز و هيچ كس ديگري نيست

   چيز داشتن اسالمهمهبه اعتقاد  -7 
اعتقاد به همه چيز داشتن اسالم، آزادي استفاده از دانش و تجربيات   

 شامل ادعا مي كند كهقرآن . بشري و آزادي عمل را از مسلمانان مي گيرد
  : استيزهمه چ

   ﴾89نحل ﴿ونَزَّلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ  -
   استيز كننده ي همه چيان كه بيمزل كرد نايما بر تو كتاب: ترجمه

  )15/8 طبري يرتفس (يء كل شيان تبيه القرآن فيو انزل عل: ..ي عن النب-
   هستيز همه چيانبر من قرآن نازل شد كه در آن ب: ترجمه

  )1/6 ياشي عيرتفس( اضله اهللا يره العلم من غيمن ابتغ: يلنبعن ا-
 كند ي كند خدا اورا گمراه م قرآن رجوعير براي علم به غيكهكس: ترجمه

  ). همه ي علوم در اسالم هستيعني(
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 يحت, يء كل شيان القرآن تبيان اهللا انزل ف: )جعفر بن محمد (صادق قال ال-
  )745 ي قميرتفس(  للناسينه اال بيه العباد اليحتاج يئاواهللا ما ترك ش

 يحت. ست را نازل كرده ايز همه چيانخداوند در قرآن ب: امام صادق: ترجمه
 داشته باشند را ترك نكرده  احتياج كه مردم به آنيزيبه خدا سوگند چ

  .است
 باورند كه اسالم ينمسلمانان بر ا,  بر اساس قرآن و سنتبنابراين

 يباتقر, عالوه بر قرآن.  استيازهاي آنان دارد و پاسخگوي تمام نيزهمه چ
 ياز رفتار خصوص انجام داده جزو سنت شده است يا گفته يامبرهر آنچه پ

 جزو اسالم يهمگ.... رفتن وي و يي تا نحوه دستشو زنانش او بايجنس
 تصورند كه در ين از آغاز تا كنون بر اين روي مسلم بهر. شونديمحسوب م

, يقضائ, ياسيس, ياجتماع, تربيتي,ي پزشكي و حتيزگيپاك,يامور خصوص
  اعتقاد بود كهينابر اساس .  قرآن ندارندير به غيازي نياقتصادي و اخالق

 مظاهر تمدن و فرهنگ يتمام,  جنگهاي مسلمان سازيي در طمسلمانان
   كردند ميملل مغلوب را نابود

 يك بشر در اسالم هست يازهاي باور كه جواب همه ي ناين
  مسلمانان استي افتادگ عقب دري عامل اساسيكفاجعه ي بزرگ است و 

 شود ي و موجب مي گيردچون آزادي جستجو و عمل را از مسلمانان م
  محروم شانيمسلمانان از دانش بشري در اداره ي حكومت و امور زندگ

, اقتصادي, ياسيس, يتيترب, ي براي امور اجتماعينكهمسلمانان بجاي ا. شوند
 نوشته شده در يني كنند به كتب دي مراجعه به كتب علمي و قضائيحقوق
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 آزادي عقلي و عملي و سلب يعني ينا.  كنندي مراجعه ميش سال پ1400
  .ركود و سكون

   خارج كردن زنان از عرصه ي اجتماع-8
همچنين با توجه به .قرآن مي گويد كه زنان بايد در خانه بنشينند   

كه قبال مطرح شد و بطور مفصل در كتاب (آيات و احاديث و سنت محمد 
م زنان در اسال)  آمده است"نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم"

و موجودات عاطل و كم ارزشي هستند كه تنها به خدمت جنسي مردان 
اين امر موجب مي شود توان نيمي از جمعيت مسلمانان . مشغولندزائيدن 

ممكن است اين .  نداشته باشديهدر برود و در رشد و توسعه ي كشور نقش
 ،سؤال مطرح شود كه اگر چنين است چرا امروزه در كشورهاي اسالمي

 و بيش در جامعه حضور دارند؟ جواب اينست كه امروزه  اكثر زنان كم
احكام اسالم در مورد زنان قابل اجرا نيستند و حكومتهاي كشورهاي 

دليل مهم ديگر اينست كه اكثر مسلمانان و . اسالمي آنانرا اجرا نمي كنند
حكومتهايشان داراي ايمان ضعيفند و در اجراي احكام اسالم سهل انگاري 

رفتار درست اسالمي با زنان همانست كه طالبان انجام داد و در . مي كنند
  .مرتبه ي بعدي و بطور ضعيفتر عربستان

  نتيجه گيري
   هم يبان سر در گري مسلمان بودن با عقب افتادگينيد بي مينكها
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 ي رابطه همبستگي عقب افتادگ بامسلمان بودن,  علم آماريردارند و به تعب
  نقش جدي دريچ مسلمانان هگر قرنهاست كهي ديانمثبت دارد و به ب

 علم و تكنولوژي نداشته اند و يد و در تولي و توسعه ي جهانپيشرفت
ممكن است ( دهند ي م تشكيل اقوام جهان راينامروز هم عقب افتاده تر

 ي بينهاهمه ي ا, ) بدتر از ما باشنديقائي زده ي آفري كشورهاي قحطيبعض
در متن اسالم , م باز دارنده ي رشد و توسعهاعتقادات و احكا. يل نيستدل

 ماست چون با آن  پوست احكام در گوشت وينا. يماست و ما هم مسلمان
فرهنگ بازدارنده است و ما , يفرهنگ اسالم. يملحظه به لحظه رشد كرده ا

  .ين فرهنگيمدر متن ا
   

  بررسي اجمالي حقوق بشر در قرآن
نها، آزادي و عدالت است گوهر و زيربناي حقوق بشر تساوي انسا  

نظام طبقاتي قرآن، تساوي . قرآن ذاتا با اين سه اصل بشدت مخالف استو 
احكام قضائي وحشيانه ي قرآن و . انسانها و عدالت را نابود كرده است

دگماتيسم و استبداد فكري و . اسالم، عدالت قضائي را نابود كرده است
استبداد سياسي . ود كرده استعقيدتي قرآن، آزادي انديشه و بيان را ناب

بطور خالصه . مطلوب قرآن، حقوق و آزاديهاي سياسي را نابود كرده است
 و اينهمه بي . قبول ندارد بطور كاملاسالم تقريبا هيچيك از حقوق بشر را
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اينها سنن . عدالتي و نادرستي نمي تواند كار خداي عالم حكيم عادل باشد
   خدا نسبت داده شده است سال پيش است كه به1400عربستان 

 با توجه به اينكه نظر اسالم را در مورد تك تك اصول حقوق بشر  
به تفصيل بررسي " نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم"در كتاب 

  .كرده ام از توضيح بيشتر در اينجا پرهيز مي كنم
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  10 فصل

  قيامت در قرآن
  

    
  

بر هيچ موضوع . امت استبخش عظيمي از آيات قرآن در مورد قي
ديگري در قرآن به اندازه ي قيامت تأكيد نشده و در هر صفحه اي از قرآن 

علت اين تكرار و . بين يك تا چندين بار در مورد قيامت صحبت شده است
ترس، . تأكيد آنست كه روش اصلي دعوت به اسالم، ترس از قيامت است

  .جوهر دعوت به اسالم است

  هدف از قيامت چيست؟
عده اي گفته اند كه هدف از قيامت تربيت انسان است كه چنين  

گفته شده است كه هدف از قيامت همچنين . هدفي در قرآن نيامده است
اگر انسانهائي كارهاي نيكو انجام دهند و در دنيا . اجراي عدالت است
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پاداش مناسب دريافت نكنند و اگر انسانهائي مرتكب ظلم شوند و بدون 
رند عدالت در حقشان اجرا نشده است و از خداي عادل بعيد مجازات بمي

 قيامت را ايجاد كرده پس خدا. است كه چنين بي عدالتي را تحمل كند
است تا اعمال همه ي انسانها مورد بررسي عادالنه قرار گيرد و متناسب با 

 گرچه چنين استداللي در قرآن .اعمالشان پاداش بگيرند و يا مجازات شوند
  . از آيات قرآن قابل برداشت است نيامده است اما بطور ضمنيبصراحت

   عدالتشروط
  : كهعدالت اقتضاء مي كند، اگر هدف از قيامت اجراي عدالت است

   .مورد قضاوت قرار گيرندهمگان بطور يكسان : اوال -
 بطور يكسان مورد  بايدو مذهبي و جنس همه ي انسانها از هر نژاد

در مقابل جرم يكسان، مجازات يكسان دريافت قضاوت قرار گيرند يعني 
كنند و در مقابل نيكي يكسان بطور يكسان پاداش بگيرند و در شرائط 

اين اصل براي ما انسانها بديهي . يكسان مورد بخشش يكسان قرار گيرند
. اما قرآن اين اصل را قبول ندارد. است و آنرا الزمه ي عدالت مي دانيم

  :دقت كنيد.  را ايمان به اسالم مي داندقرآن شرط قبول اعمال نيك
وهو منْ عمِلَ سيئَةً فَلَا يجزَى إِلَّا مِثْلَها ومنْ عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى  -

 ﴾40غافر ﴿ فَأُولَئِك يدخُلُونَ الْجنَّةَ يرْزقُونَ فِيها بِغَيرِ حِسابٍ مؤْمِنٌ
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يابد و هر كه كار شايسته  ند جز به مانند آن كيفر نمىهر كه بدى ك: ترجمه
 در نتيجه آنان داخل در حالى كه ايمان داشته باشدكند چه مرد باشد يا زن 

  .)40(يابند  حساب روزى مى شوند و در آنجا بى بهشت مى
در آيه ي فوق شرط پاداش نيكو در مقابل عمل نيكو را ايمان داشتن مي 

 هر كدام يك ،با دينهاي مختلفبا نيت خير ولي نفر پس مثال اگر دو . داند
غيرمسلمان هيچ  فرد مسلمان پاداش مي يابد ولي فرد ،بيمارستان بسازد

در تأييد اين مطلب قبال در . پاداشي دريافت نمي كند و به جهنم مي رود
 آمد كه "ظلمهاي منسوب به خدا" در فصل "حبط عمل"  مبسوطبحث

مال نيك غير مسلمانان را چون گردي نابود مي قرآن مي گويد كه تمام اع
  :در اينجا فقط به دو آيه اشاره مي شود. كند و آنانرا به جهنم مي برد

فَحبِطَت أَعمالُهم فَلَا نُقِيم لَهم يوم  أُولَئِك الَّذِينَ كَفَرُوا بĤِياتِ ربهِم ولِقَائِهِ -
  ﴾105كهف ﴿ الْقِيامةِ وزنًا

 را )قيامت ( و لقاى او)قرآن (اند كه آيات پروردگارشان آنان كسانى: رجمهت
 گرديد و روز قيامت براى آنها )حبط (در نتيجه اعمالشان تباهانكار كردند 

 ) 105 (ارزشى نخواهيم نهاد

لْخَاسِرِينَ  ومن يبتَغِ غَيرَ اإلِسالَمِ دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي اآلخِرَةِ مِنَ ا-
)85 (  

جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و ] ديگر[و هر كه جز اسالم دينى : ترجمه
  ) 85(وى در آخرت از زيانكاران است 
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بنابراين بدون ايمان به اسالم هر غيرمسلماني، حتي با دريائي از 
مثال . اين حكم قرآن، ظلم محض است. عمل نيك، جايگاهش جهنم است

 خدمات استثنائي به كل بشريت، در قعر جهنم خواهد بود اديسون با اينهمه
ولي يك فرد بيسواد كودن مسلمان كه به واجبات اسالم عمل كرده به 

. اين اوج ظلم است كه محمد به خدا نسبت داده است!! بهشت مي رود
مخصوصا اگر در نظر بگيريد كه در اكثر قريب به اتفاق موارد، انسانها صرفا 

ر و مادرشان يك دين را مي پذيرند يعني يك مسيحي بطور در تبعيت از پد
غير ارادي مسيحي است و يك مسلمان هم بطور غير ارادي مسلمان است 

را نمي فهمد و ناما خداي معرفي شده توسط محمد اينقدر كودن است كه اي
اينقدر ظالم است كه علي رغم تساوي شرائط ايندو نفر، مسيحي را به جهنم 

اما محال است خدا كودن و ظالم باشد و . به بهشت مي بردو مسلمان را 
  . نه خداست گفته هاي محمدقرآنبهمين دليل 

  
بين جرم و مجازات تناسب وجود شرط دوم عدالت اينست كه :  ثانيا-

  .داشته باشد
كسيكه جرم .  اصلي بديهي است،لزوم تناسب بين جرم و مجازات
كند بايد مجازات سبكي داشته ور كوچكي انجام دهد مثال از چراغ قرمز عب

 كسيكه قطعه ناني را مي دزدد و كسيكه ميلياردها دالر از مال مردم را .باشد
پزشكي كه بدون قصد منجر . مي دزدد نبايد مجازات يكساني داشته باشند
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به مرگ كسي مي شود با فردي كه عمدا انسان بيگناهي را مي كشد نبايد 
به تعبير ديگر بايد مجازات با جرم تناسب . مجازات يكساني داشته باشند

. يا به بيان ديگر مجازات بايد هم ارز يا هم اندازه ي جرم باشد. داشته باشد
مثال كسيكه يك سيلي به ديگري بزند حداكثر بايد همان سيلي را بخورد نه 

  :اين اصل بديهي را قرآن نيز قبول دارد. بيشتر
- جئَةً فَلَا ييمِلَ سنْ عا م40غافر (زَى إِلَّا مِثْلَه(.  

  .)40 (يابد هر كه بدى كند جز به مانند آن كيفر نمى: ترجمه

- حِبلَا ي لَى اللَّهِ إِنَّهع رُهفَأَج لَحأَصفَا ونْ عا فَمثْلُهئَةٌ ميئَةٍ سيزَاء سجو
   )40شوري (الظَّالِمِينَ 
ت پس هر كه درگذرد و نيكوكارى و جزاى بدى مانند آن بدى اس: ترجمه

  )40(دارد  كند پاداش او بر  خداست به راستى او ستمگران را دوست نمى
  ) يونس27( سيئَةٍ بِمِثْلِهاوالَّذِينَ كَسبواْ السيئَاتِ جزَاء سيئَةٍ  -

بدى ] هر[جزاى ] بدانند كه[اند  و كسانى كه مرتكب بديها شده: ترجمه
  .ستي ابدمانند آن 

وما تُجزَونَ إِلَّا ما كُنتُم تَعملُونَ ) 38صافات(  إِنَّكُم لَذَائِقُو الْعذَابِ الْأَلِيمِ -
  )39صافات(

و جز آنچه ) 38(در واقع شما عذاب پر درد را خواهيد چشيد : ترجمه
  )39(يابيد  كرديد جزا نمى مى

 مانند و هم ارز آن ،دبنابراين آيات فوق تصريح دارند كه جزاي يك كار ب
   در دنباله ي اين فصل بررسي خواهيم كرد كه آيا اين .كار بد است نه بيشتر
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  . قرآن، توسط خداي محمد مورد عمل قرار مي گيرد يا نهسخن
    

  جهنم شكنجه گاه خدا
در قرآن عذابهائي براي گناهكاران در نظر گرفته شده است كه هيچ   
در اينجا گزيده اي از . د چه رسد تحملحتي تصور كننمي تواند انساني 

  .آيات جهنم آورده مي شود تا تصويري كلي از شكنجه گاه خدا داده شود
  

  با زنجير هفتاد ذرعي بسته مي شونددر آتش جهنم جهنميان 
ثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعها  ﴾31﴿ثُم الْجحِيم صلُّوه  ﴾30﴿ خُذُوه فَغُلُّوه : الحاقه-

عبس لُكُوها فَاساع32﴿ونَ ذِر﴾  
آنگاه ميان آتشش  )30( كشيد  و زنجيربگيريد او را و در غل: ترجمه

 است وى را در بند ذرعپس در زنجيرى كه درازى آن هفتاد  )31(اندازيد 
  ) 32(كشيد 

     
فوق العاده خشن (موران غالظ و شداد أمجهنميان خودشان هيزم جهنمند و 

  داره مي كنند را اجهنم) و بيرحم
يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا وقُودها النَّاس والْحِجارةُ علَيها  -

 ﴾6تحريم﴿ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرَهم ويفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ 

  ايد خودتان و كسانتان را از آتشى كه ن آوردهاى كسانى كه ايما: ترجمه
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فرشتگانى خشن ] آتش[حفظ كنيد بر آن   نگهاستس سوخت آن مردم و 
اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى ] گمارده شده[سختگير ] و[

 ) 6(دهند  كنند و آنچه را كه مامورند انجام مى نمى

    
  . شكم، مثل مس گداخته است كه درغذاي جهنميان از درخت زقوم است

إِنَّا جعلْنَاها فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ) 62(أَذَلِك خَيرٌ نُّزُلًا أَم شَجرَةُ الزَّقُّومِ :  صافات-
طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس الشَّياطِينِ ) 64(إِنَّها شَجرَةٌ تَخْرُج فِي أَصلِ الْجحِيمِ ) 63(
)65 (Ĥَل مطُونَ فَإِنَّها الْبالِؤُونَ مِنْها فَمكِلُونَ مِنْه)نْ ) 66ا مبا لَشَوهلَيع مإِنَّ لَه ثُم

  )68(ثُم إِنَّ مرْجِعهم لَإِلَى الْجحِيمِ ) 67(حمِيمٍ 
در حقيقت ما ) 62(يا درخت زقوم  آيا از نظر پذيرايى اين بهتر است: ترجمه

آن درختى است كه از قعر ) 63(دانيديم آن را براى ستمگران عذابى گر
 )65( شياطين است سرهاياش گويى چون  ميوه )64(رويد  آتش سوزان مى

) 66(كنند  خورند و شكمها را از آن پر مى حتما از آن مى] دوزخيان[پس 
آنگاه بازگشتشان ) 67(سپس روي آن آب آلوده ي سوزاني مي نوشند 

  ) 68(گمان به سوى دوزخ است  بى
كَالْمهلِ يغْلِي فِي الْبطُونِ ) 44(طَعام الْأَثِيمِ ) 43(إِنَّ شَجرَةَ الزَّقُّومِ :  خان د-
ثُم صبوا ) 47(خُذُوه فَاعتِلُوه إِلَى سواء الْجحِيمِ ) 46(كَغَلْيِ الْحمِيمِ ) 45(

  )49(لْعزِيزُ الْكَرِيم ذُقْ إِنَّك أَنت ا) 48(فَوقَ رأْسِهِ مِنْ عذَابِ الْحمِيمِ 
چون مس ) 44(خوراك گناه پيشه است ) 43(آرى درخت زقوم : ترجمه

او را ) 46(همانند جوشش آب جوشان ) 45(گدازد  گداخته در شكمها مى
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آنگاه از عذاب آب جوشان بر ) 47(بگيريد و به ميان دوزخش بكشانيد 
بچش كه ) مي شودبه تمسخر و تحقير به او گفته ) (48(سرش فرو ريزيد 

  ) 49(تو همان ارجمند بزرگوارى 
  

چهره هاي جهنميان  جهنميان، آب چركين جوشاني است كه خوراكيآب 
  .مي كندقطعه قطعه   از شدت داغي شان راروده هايرا كباب و 

اثُوا بِماء كَالْمهلِ  إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمِينَ نَارا أَحاطَ بِهِم سرَادِقُها وإِن يستَغِيثُوا يغَ-
   ).29كهف (يشْوِي الْوجوه بِئْس الشَّرَاب وساءت مرْتَفَقًا

هايش آنان را در  ايم كه سراپرده ما براى ستمگران آتشى آماده كرده: ترجمه
ها را  گيرد و اگر فريادرسى جويند به آبى چون مس گداخته كه چهره بر مى

است  جايگاهى بد و چه نوشيدنيوه چه بد شوند  كند يارى مى بريان مى
)29(  
  ) 57ص( هذَا فَلْيذُوقُوه حمِيم وغَساقٌ -

  ) 57(اين جوشاب و چركاب است بايد آن را بچشند : ترجمه
يتَجرَّعه والَ يكَاد  ﴾16﴿من ورآئِهِ جهنَّم ويسقَى مِن ماء صدِيدٍ :   ابراهيم-

تِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورآئِهِ عذَاب غَلِيظٌ يسِيغُه ويأْ
﴿17﴾  

) 16(شود  دوزخ پيش روى اوست و به او آبى چركين نوشانده مى: ترجمه
به او نوشانده (به ميل خود هرگز نمي نوشد نوشد و  آن را جرعه جرعه مى
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ميرد و عذابى  آيد ولى نمى مى و مرگ از هر جانبى به سويش )مي شود
  ) 17(سنگين به دنبال دارد 

ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمرَاتِ ومغْفِرَةٌ من ربهِم كَمنْ هو خَالِد فِي النَّارِ وسقُوا  -
 ماءهعأَم ا فَقَطَّعمِيماء ح15 محمد﴿م﴾  

از همه [ است و )بهشتيان(و در آنجا از هر گونه ميوه براى آنان : ترجمه
] انگيز آيا چنين كسى در چنين باغى دل[آمرزش پروردگار آنهاست ] باالتر

مانند كسى است كه جاودانه در آتش است و آبى جوشان به خوردشان داده 
  ) 15 (قطعه قطعه كندهايشان را  روده] تا[شود  مى
 

 همه شدت عذاب به حدي است كه جهنميان اگر مي توانستند حاضرند
  چيز و همه كس خود را فدا كنند تا از عذاب نجات يابند

 ﴾11﴿ يبصرُونَهم يود الْمجرِم لَو يفْتَدِي مِنْ عذَابِ يومِئِذٍ بِبنِيهِ : معارج-
ومن فِي الْأَرضِ جمِيعا ثُم  ﴾13﴿وفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ  ﴾12﴿وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ 

 ﴾16﴿نَزَّاعةً لِّلشَّوى  ﴾15﴿كَلَّا إِنَّها لَظَى  ﴾14﴿ينجِيهِ 

كند كه كاش براى  دهند گناهكار آرزو مى آنان را به ايشان نشان مى: ترجمه
] نيز[و )11(رهايى از عذاب آن روز مى توانست پسران خود را عوض دهد 

و هر ) 13(د ده اش را كه به او پناه مى و قبيله)12(همسرش و برادرش را 
و آنگاه خود را رها ] داد عوض مى[كه را كه در روى زمين است همه را 

سر و اندام را  پوست) 15(كشد  زبانه مى] آتش[نه چنين است  )14(كرد  مى
 )16( مي كندبر
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پوست بدن اهل جهنم پيوسته رويانده مي شود تا سوختن آنان دائمي 

  .باشد
Ĥياتِنَا سوف نُصلِيهِم نَارا كُلَّما نَضِجت جلُودهم بدلْنَاهم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِ -

  ﴾56نساء ﴿جلُودا غَيرَها لِيذُوقُواْ الْعذَاب إِنَّ اللّه كَانَ عزِيزًا حكِيما 
اند در آتشى  درآوريم  به زودى كسانى را كه به آيات ما كفر ورزيده: ترجمه

 تا قرار مي دهيم گردد پوستهاى ديگرى بر جايش كبابان كه هر چه پوستش
  ) 56(عذاب را بچشند آرى خداوند تواناى حكيم است 

در حالت طبيعي هنگامي كه پوست در معرض آتش قرار مي گيرد 
سوزش هولناكي ايجاد مي شود اما اگر پوست كامال بسوزد گيرنده هاي 

شند درد از بين مي رود، عصبي پوست هم مي سوزند و تا جائيكه سوخته با
 ، دوم حفاظتي طبيعيممكانسي. گرچه درد در نواحي عميقتر وجود دارد

هرگاه درد يا سوزش از حد وحشتناكي باالتر برود فرد . بيهوشي است
و ! حال دقت كنيد خداي عادل. بيهوش مي شود كه ديگر درد نمي كشد

اهكار بدبخت براي محمد اين هردو مكانيسم را مختل مي كند تا گن! مهربان
ست هرچه پو. هميشه و با باالترين حد ممكن احساس درد و سوزش كند

  .مي سوزد جاي آن روييده مي شود تا بازهم بسوزد
  

   سوزانده مي شود نيزاعماق بدن فرد گناهكار
  در قرآن گفته شده كه سوختن تنها به سطح بدن محدود نمي شود 
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  :دقت كنيد.  مي شودده فرد گناهكار سوزانبدنبلكه تا اعماق 
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعت لَهم ثِياب من نَّارٍ يصب مِن فَوقِ رؤُوسِهِم : حج -

 مِيم19﴿الْح﴾  لُودالْجو طُونِهِما فِي برُ بِهِ مهص20﴿ي﴾   
هايى از آتش برايشان بريده شده  كسانى كه كفر ورزيدند جامهپس : ترجمه
 آنچه در شكم )19(شود  از باالى سرشان آب جوشان ريخته مى] و[است 

  ) 20(گردد  آنهاست با پوست شان بدان گداخته مى
  

  .با گرزهاي آهنين جهنميان را شكنجه مي كنند
  ﴾21﴿ولَهم مقَامِع مِنْ حدِيدٍ  -

  )21( گرزهايى آهنين است )اهل جهنم ( براى آنانو: ترجمه
  مانانعذاب جاودانه ي نافر

    ﴾23جن﴿ ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نَار جهنَّم خَالِدِينَ فِيها أَبدا -
و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعا آتش دوزخ براى : ترجمه

  )23(اوست و جاودانه در آن خواهند ماند 
يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّف عنْهم منْ والَّذِينَ كَفَرُوا لَهم نَار جهنَّم لَا -

  )36فاطر(عذَابِها كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ 

اند آتش جهنم براى آنان خواهد بود حكم به  وكسانى كه كافر شده: ترجمه
و نه عذاب آن از ايشان كاسته ) جاودانه اند(شود تا بميرند  مرگ ايشان نمى

  )36(دهيم  ناسپاسى را چنين كيفر مىشود هر 
  فقط از ريشه ي لغوي خلد ( دهها بار جاودانه بودن عذاب جهنم
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خدا .  در قرآن تكرار و تأكيد شده است) بار آمده است35
 نه يك ميليون سال، نه يك ميليارد سال، نه ،گناهكاران را براي هميشه

ل بلكه بمدت بي نهايت هزاران ميليارد سال ونه هزاران ميليارد ميليارد سا
  .در جهنم مي سوزاند و شكنجه مي كند

 از  زنده زنده و هوشيار انسان گناهكار را، خداي محمددر مجموع 
سوختني كه در دنياي . بينهايت بمدتپوست تا عمق، مي سوزاند، آنهم 

آيا شكنجه اي باالتر از اين قابل تصور است؟ آيا هيچ  .طبيعي محال است
 نرون و چنگيز و هيتلر توانسته است كه يك مثلتاريخ بشر جنايتكاري در 

 حتي هيتلر هم كه كوره هاي آدم سوزي داشت، ؟ميلياردم خدا شكنجه كند
 اگر انسان زنده اي را در كوره ي .مردگان را مي سوزاند نه انسانهاي زنده را

ذوب آهن يا در مركز خورشيد هم بيندازند سر سوزني قابل قياس با عذاب 
و جالب  .!؟ شكنجه گر است بيرحم وخداي محمد اينقدر چرا.ا نيستخد

، خود را )فوق 5 نساء آيه يمثل ( بسياري از آيات عذاب اينكه در انتهاي
سوزندگان توانائي خود را در شكنجه كردن به رخ !!! توانا و حكيم مي داند

ه  مي كشد و اينهمه شكنجه ي جاودانه ي غير قابل تصور را حكيمانجهنم
اگر منظور خدا   چه حكمتي در شكنجه ي بينهايت است؟!!!قلمداد مي كند

روانشناسي دانش  در وامروزه همگان مي دانند تربيت كردن انسانهاست كه 
و حتي از  .ثابت شده كه ضجر و آزار راه درستي براي تربيت انسان نيست

انسان . توبيخ رواني كودكان هم بايد احتراز كرد چه رسد به آزار جسمي
بعالوه تربيت افرادي كه بطور . ذاتا در مقابل آزار پاسخ منفي رواني مي دهد
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دائم در جهنمند معني ندارد چون هيچگاه نجات نمي يابند و به درجه ي 
  . برتري نمي رسند

  . سوزاندن جاودانه ي گناهكاران است،بزرگترين ظلم خداي محمد
يان اجراي عدالت  كه هدف خدا از عذاب جهنمدر قرآن گفته شده  

 ميتواند معادل ،آنبدي مشابه  به بديچگونه مجازات  حال مي پرسيم است
چنانچه در ابتداي اين  .باشد جاودانه سوزاندن و حتي سوزاندنزنده زنده 

 و مجازات تناسب جنايتعدالت حكم مي كند كه بين فصل مطرح شد، 
 همه جا بعنوان مجازات به مثل يا متناسب با عمل در. وجود داشته باشد

پذيرفته آنرا قرآن هم چنانچه مطرح شد امري عادالنه پذيرفته شده است و 
  :قرآن هم گفته كه ، براي يادآوري.است

  )40غافر  (منْ عمِلَ سيئَةً فَلَا يجزَى إِلَّا مِثْلَها -
  .كسيكه كار بدي انجام دهد مجازات نمي شود مگر شبيه كار بدش: ترجمه

حال .  ظلمي يا گناهي كرد بايد مشابه آن مجازات شودپس هر كس
 ميليون 55هيتلر موجب مرگ . گناهكارترين فرد مثل هيتلر را در نظر بگيريد

 ميليون بار و بهمان نحوي كه 55عدالت حكم مي كند كه هيتلر . انسان شد
يعني كشته شود دوباره زنده شود و باز كشته . افراد را كشته بايد كشته شود

بمدت بينهايت حال مي پرسيم آيا سوزاندن هيتلر .  ميليون مرتبه55د تا شو
سوزاندن در جهنم به آن نحوي كه قرآن .  قطعا نهدر جهنم عادالنه است؟

 بودن جاودانهبعالوه  توصيف مي كند با هيچ جنايت بشري برابري نمي كند
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 در آتش حتي اگر هيتلركسي را مجازات نيز با هيچ جنايتي برابري نمي كند
اما در اين دنيا . بطور زنده سوزانده باشد بايد او را بهمان نحو سوزاند

كسيكه در آتش سوزانده مي شود بيش از چند دقيقه ضجر نمي كشد و 
فرض كنيد هيتلر تمام اين انسانها را زنده زنده سوزانده .  بيهوش مي شود

 كنيد كه هر هر انساني چند دقيقه سوزاندن را حس مي كند اما فرض. بود
عدالت حكم مي كند كه .  تا بميرد ضجر كشيده باشدانساني يك ساعت

حال دقت كنيد كه قرآن .  ميليون ساعت سوزانده شود نه بينهايت55هيتلر 
  :براي كشتن يك نفر سوزاندن جاودانه را در نظر گرفته است

الِدا فِيها وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنَه ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزَآؤُه جهنَّم خَ -
  ﴾93نساء ﴿وأَعد لَه عذَابا عظِيما 

و هر كس عمدا مؤمنى را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن : ترجمه
كند و عذابى  گيرد و لعنتش مى  خواهد بود و خدا بر او خشم مىجاويدان

  ) 93(بزرگ برايش آماده ساخته است 
  !تل يك نفر معادل سوزاندن بينهايت استچطور ق

بنظر مي رسد بدترين عذاب رواني يك مادر . مثال ديگري بزنيم  
اما آيا مادر قبول مي كند كه قاتل . اينست كه فرزندش را روبروي او بكشند
او حداكثر انتظار دارد كه قاتل را . فرزندش را زنده زنده بسوزانند؟ خير

و چه بسيار اتفاق افتاده كه . شته بكشندبهمان نحوي كه فرزندش را ك
  .مادري قاتل فرزندش را مي بخشد

  حال توجه . اين وضعيت هيتلر بود و قتل كه بدترين جنايت است  
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 مردم كره ي زمين كه اكثرا گناهاني بسيار كوچكند و ما اكثركنيد به گناهان 
 جهت دوعذاب جهنم از  بنابراين. انسانها براحتي از آن خطاها مي گذريم

سوزاندن انسان زنده بنحويكه در قرآن آمده با هيچ : اول: غيرعادالنه است
جنايت بشري تناسب ندارد حتي اگر فرد جنايتكار فرد بيگناهي را سوزانده 

پس سوزاندن . باشد چون آتش دنيا ظاهر بدن را مي سوزاند نه درون بدن را
ه ضجر سوزاندن دنيوي بعالو. امعاء و احشاء در جهنم نيز غيرعادالنه است

: دوم. چند دقيقه بيش نيست ولي در سوزاندن جهنم بيهوشي و مرگ نيست
 و با براي هيچ گناهي تناسب نداردجاودانگي عذاب با مجازات به مثل 

 و نمي سازد) مجازات به مثل (قرآن همتعريفي خود  و حتي عدالت عدالت
ويد خدا مجازات به از طرفي مي گ. اين يكي از تناقضات بزرگ قرآن است

مثل مي كند و از طرف ديگر مي گويد گناهكاران را زنده زنده بطور 
 آيات بعضيجالب است كه اين تناقض آشكار در . جاودانه مي سوزاند

  :مجازات به مثل هم وجود دارد دقت كنيد
-مقُهتَرْها وئَةٍ بِمِثْلِهيزَاء سئَاتِ جيواْ السبالَّذِينَ كَسنَ اللّهِ مِنْ  وم ما لَهذِلَّةٌ م 

 مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِكا أُوظْلِملِ منَ اللَّيا مقِطَع مهوهجو تا أُغْشِياصِمٍ كَأَنَّمع
 ﴾27يونس ﴿فِيها خَالِدونَ 

 )بدي (بدى مانند آنهر اند جزاى  و كسانى كه مرتكب بديها شده: ترجمه
گيرد در مقابل خدا هيچ حمايتگرى براى  نان را فرو مىاست و خوارى آ

اى از شب تار پوشيده شده است  هايشان با پاره ايشان نيست گويى چهره
 ) 27(آنان همدم آتشند كه در آن جاودانه خواهند بود 
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دقت كنيد در ابتداي آيه گفته خدا مجازات به مثل مي كند و در انتهاي آيه 
به بيان ديگر در .  جاودانه در آتش مي سوزاندمي گويد گناهكار را بطور

ابتداي آيه مي گويد مجازات با گناه تناسب دارد و در انتهاي آيه مي گويد 
چون مجازات هيچ گناهي معادل سوزاندن (مجازات با گناه تناسب ندارد 

     ).جاودان نيست
ل مي پرسيم خداي محمد چه هدفي از شكنجه ي بيكران انسان اح
 مي خواهد عدالت را ؟ يا مي خواهد انسان را تربيت كند و يااردگناهكار د

اگر مي خواهد انسانرا .  لذت مي بردانسان از شكنجه ي اجرا كند و يا
كه ) البته در قرآن چنين هدفي براي سوزاندن ذكر نشده است(تربيت كند 

 . نيست يعني خداي محمد انسانرا نمي شناسد درستيشكنجه روش تربيتي
 خواهد عدالت را اجرا كند كه سوزاندن بينهايت، بينهابت ظالمانه اگر مي

وم باقي مي ماند كه خداي محمد از شكنجه ي دائمي سهدف است و تنها 
 پس . كه اينهم با صفات خدا جور در نمي آيد. مردم در جهنم لذت مي برد

 وحشتناك به خدا، جز از ذهن يك انسان كينه توزي هاي اين نسبت دادنآيا
ه ساديسم شكنجه دارد، تراوش كرده است؟؟ آري اين محمد است كه ك

  .صفات خود را به خدا نسبت مي دهد

  عدم آمرزش مطلق شرك خالف عدالت است
- شْرِكن يمشَاء ون يلِم ونَ ذَلِكا دغْفِرُ ميبِهِ و شْرَكغْفِرُ أَن يالَ ي إِنَّ اللّه 

  ﴾116نساء ﴿ بعِيدا بِاللّهِ فَقَد ضَلَّ ضَالَالً
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آمرزد و فروتر از آن  خداوند اين را كه به او شرك آورده شود نمى: ترجمه
بخشايد و هر كس به خدا شرك ورزد قطعا دچار  را بر هر كه بخواهد مى

  ) 116(گمراهى دور و درازى شده است 
اگر كسي واقعا علم به وجود خداي واحد در جهان داشته باشد و 

اما واقعيت . ار كند و با وي مخالفت كند جاي مجازات داردعمدا آنرا انك
  دليلي براينست كه تا امروز هيچ دليلي بر وجود خدا وجود ندارد چه رسد

البته افراد ساده انديش و كم اطالع ممكن است به دالئل پيش  .وحدانيت او
 مي دانند كه دالئل ذكر صاحب نظرانپا افتاده و بي ارزش تكيه كنند ولي 

بنابراين مجازات كسيكه كافر يا مشرك است . شده همگي بي اعتبارند
 و ش شرك غير قابل بخش، بدون استثناء،ولي در آيه ي فوق. ظالمانه است

چرا بايد از انسان انتظاري داشت كه . طبعا مستحق عذاب قلمداد شده است
اين ظلم و زور است كه از انسان خواسته شود كه به . در توان او نيست

  .خداي واحد بدون هيچ دليلي ايمان بياور و اگر نياوري عذاب مي شوي
  

  مجازات به مثل يا مضاعف: تناقض
مشاهده ) 27، يونس 40، شوري 40غافر (آيات فوق  چنانچه در

كرديد، گفته شده كه مجازات گناه، به مثل آنست نه بيشتر يعني مجازات با 
ت، در آيات ديگري مجازات اما در تناقض با اين آيا. گناه تناسب دارد

  گنهكاران مطرح شده كه عالوه بر تناقض با آيات قبل، ) دو برابر(مضاعف 
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  :از جمله. بي عدالتي نيز هست
والَّذِينَ لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخَرَ ولَا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّتِي : 69- 68 فرقان -

يضَاعف لَه ) 68( ولَا يزْنُونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاما حرَّم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ
  )69( ويخْلُد فِيهِ مهانًا الْعذَاب يوم الْقِيامةِ

خوانند و كسى  اند كه با خدا معبودى ديگر نمى كسانى) مؤمنين(و  :  ترجمه
كنند و هر كس  ىكشند و زنا نم را كه خدا حرام كرده است جز به حق نمى

براى او در روز )68(خواهد كرد  اينها را انجام دهد سزايش را دريافت
  ) 69(ماند   و پيوسته در آن خوار مىشود عذاب دو چندان مىقيامت 

يعني كسيكه به خدا شرك بورزد و يا مرتكب قتل ناحق شود و يا   
  . هد بود و به مدت جاويدان در جهنم خوا عذاب مي شودزنا كند، دو برابر

 الَّذِينَ يصدونَ عن سبِيلِ اللّهِ ويبغُونَها عِوجا وهم بِاآلخِرَةِ هم كَافِرُونَ : هود-
أُولَئِك لَم يكُونُواْ معجِزِينَ فِي األَرضِ وما كَانَ لَهم من دونِ اللّهِ مِنْ  ﴾19﴿

نُواْ يستَطِيعونَ السمع وما كَانُواْ يبصِرُونَ أَولِياء يضَاعف لَهم الْعذَاب ما كَا
﴿20﴾  

شمارند  دارند و آن را كج مى از راه خدا باز مى] مردم را[همانان كه : ترجمه
] خدا[كنندگان  آنان در زمين درمانده) 19(و خود آخرت را باور ندارند 

و چندان عذاب براى آنان دنيستند و جز خدا دوستانى براى آنان نيست 
  ) 20(ديدند   آنان توان شنيدن نداشتند و نمىشود مى

 با مجازات به مثل در تناقض است و اين يك ،دو برابركردن عذاب
بعالوه جاودانگي در جهنم در .  در قرآن است ديگرتناقض آشكار دروني
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اين دو آيه براي گناهاني مثل شرك و قتل و زنا ذكر شده كه فوق العاده غير 
زنا بطور جاودانه در جهنم يك چرا فردي بايد بخاطر . استعادالنه 
  !بسوزد؟

  

  عشرتكده ي بهشت
قرآن مي گويد كه در قيامت براي بندگان مؤمني كه دستورات 
اسالم را انجام داده باشند و از گناهان بزرگ پرهيز كرده باشند بهشتي 

يده اي از در اينجا براي آشنائي با نعمتهاي بهشتي گز. جاودانه وجود دارد
  .آيات آورده شده است

-  نٍ لَّممِن لَّب ارأَنْهرِ آسِنٍ واء غَين مم ارا أَنْهتَّقُونَ فِيهالْم عِدنَّةِ الَّتِي وثَلُ الْجم
ولَهم فِيها يتَغَيرْ طَعمه وأَنْهار منْ خَمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وأَنْهار منْ عسلٍ مصفى 

مِن كُلِّ الثَّمرَاتِ ومغْفِرَةٌ من ربهِم كَمنْ هو خَالِد فِي النَّارِ وسقُوا ماء حمِيما 
 ماءهعأَم 15محمد ﴿فَقَطَّع﴾  

] چون باغى است كه[مثل بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده : ترجمه
برنگشته و جويهايى ] و بو و طعمشرنگ [در آن نهرهايى است از آبى كه 

 كه براى نوشندگان شراباش دگرگون نشود و رودهايى از  از شيرى كه مزه
 ناب و در آنجا از هر گونه ميوه براى عسللذتى است و جويبارهايى از 

آيا چنين [آمرزش پروردگار آنهاست ] از همه باالتر[است و ] فراهم[آنان 
نند كسى است كه جاودانه در آتش است و ما] انگيز كسى در چنين باغى دل
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هايشان را از هم فرو پاشد  روده] تا[شود  آبى جوشان به خوردشان داده مى
)15(  
فَواكِه ) 41(أُولَئِك لَهم رِزقٌ معلُوم ) 40(إِلَّا عِباد اللَّهِ الْمخْلَصِينَ  : صافات-  

يطَاف ) 44(علَى سرُرٍ متَقَابِلِينَ ) 43(يمِ فِي جنَّاتِ النَّعِ) 42(وهم مكْرَمونَ 
لَا فِيها غَولٌ ولَا هم ) 46(بيضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ) 45(علَيهِم بِكَأْسٍ مِن معِينٍ 

كَأَنَّهنَّ بيض مكْنُونٌ ) 48(وعِنْدهم قَاصِرَات الطَّرْفِ عِينٌ ) 47(عنْها ينزَفُونَ 
)49 (  

) 41(ين خواهند داشت رزق معآنان ) 40(مگر بندگان پاكدل خدا : ترجمه
بر ) 43(در باغهاى پر نعمت  )42(ها و آنان مورد احترام خواهند بود  ميوه
 ناب پيرامونشان به گردش شرابجامى از ) 44( در برابر همديگر ئيتختها
دهد  مى] خاص[سپيد كه نوشندگان را لذتى  سخت] شرابي[ )45(آيند  درمى

و  )47(افتند   نه در آن فساد عقل است و نه ايشان از آن به مستى مى)46(
] از شدت سپيدى[ )48(ديده باشند  نگاه و فراخ فروهشته] دختراني[نزدشان 

  )49(ند ]زير پر[گويى تخم  
   
  ﴾34نبأ ﴿وكَأْسا دِهاقًا  ﴾33نبأ ﴿ وكَواعِب أَتْرَابا  -

و  )33( برجسته پستانهاي با مناسب دخترانى )هشتيانبراي ب(  و:ترجمه
  )34( استلبريز) شراب (هاى جام

   متَّكِئِينَ فِيها علَى الْأَرائِكِ لَا﴾12﴿وجزَاهم بِما صبرُوا جنَّةً وحرِيرًا :  انسان-  
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الُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تَذْلِيلًا  ودانِيةً علَيهِم ظِلَ﴾13﴿ يرَونَ فِيها شَمسا ولَا زمهرِيرًا 
   قَوارِيرَ مِن ﴾15﴿ ويطَاف علَيهِم بĤِنِيةٍ من فِضَّةٍ وأَكْوابٍ كَانَت قَوارِيرَا ﴾14﴿

 عينًا ﴾17﴿ويسقَونَ فِيها كَأْسا كَانَ مِزَاجها زنجبِيلًا  ﴾16﴿فِضَّةٍ قَدروها تَقْدِيرًا 
 ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخَلَّدونَ إِذَا رأَيتَهم حسِبتَهم ﴾18﴿تُسمى سلْسبِيلًا فِيها 

عالِيهم ثِياب  ﴾20﴿وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نَعِيما وملْكًا كَبِيرًا  ﴾19﴿لُؤْلُؤًا منثُورا 
ساوِر مِن فِضَّةٍ وسقَاهم ربهم شَرَابا طَهورا سندسٍ خُضْرٌ وإِستَبرَقٌ وحلُّوا أَ

﴿21﴾  
در ) 12(آنكه صبر كردند بهشت و پرنيان پاداششان داد ] پاس[و به : ترجمه

تكيه زنند در آنجا نه آفتابى بينند و نه ] ى خويش[بر تختها] بهشت[آن 
براى [هايش  به آنان نزديك است و ميوه] ى درختان[ها و سايه) 13(سرمايى 
پيرامون آنان ) شراب( و جامهاى بلورين نقره ايو ظروف ) 14(رام ] چيدن

و با كمال [ كه درست به اندازه نقرهجامهايى از ) 15(شود  گردانده مى
و در آنجا از جامى كه آميزه ) 16(اند  آنها را از كار در آورده] ظرافت

 در آنجا كه سلسبيل ناميده اى از چشمه) 17(نوشانند  زنجبيل دارد به آنان مى
گردند چون آنها را ببينى  و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى) 18(شود  مى

] سرزمينى از[و چون بدانجا نگرى ) 19(اند  گويى كه مرواريدهايى پراكنده
هاى ابريشمى سبز و ديباى  جامه] بهشتيان را) [20(بينى  نعمت و پهناور مى

 است و پروردگارشان نقره اين دستبندهاى  آنازيورستبر در بر است و 
  )21(نوشاند   پاك به آنان مىشرابي

  خالصه بزم لذت جور . از اين آيات به وضعيت بهشتيان پي برديد  
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 وو جويهاي شير و شراب و عسل باغهاي پرميوه و سبز و پرسايه . است
و   كه توسط ساقياني زيباروي گردانده مي شودشراب نابجامهاي لبريز از 

بهشتيان بمدت بينهايت به خالصه  .برجستهدختران جوان زيبا با پستانهاي 
  .خوردن و لذت جنسي مشغولند

البته بخشيدن نعمت به نيكان عيبي ندارد اما جاي اين سؤال 
باقيست كه اين لذتهاي حقير چه كمالي است براي انسان؟ انسان عمري را 

راب بخورد و دختران به عبادت و درستكاري بگذراند تا در قيامت ش
  !زيباروي را در آغوش بكشد

بعالوه همانطور كه در ابتداي اين فصل مطرح شد خداي محمد   
فقط به مسلمانان نيكوكار بهشت مي دهد و اعمال نيك غير مسلمانان را 

  . ظلمي واضح استهمچون گردي پراكنده و نابود مي كند كه اين

  نتيجه گيري
يف شده دو شرط ضروري عدالت را قيامت بنحويكه در قرآن توص  

 و  "يرندبطور يكسان مورد قضاوت قرار گبايد همگان  "ندارد يعني اينكه 
خداي محمد نيكي را فقط ". مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد"اينكه 

از مسلمانان مي پذيرد و غيرمسلمانان را چه نيك و چه بد بطور جاودانه مي 
بدترين و و خداي محمد گناهان انسانرا با . تسوزاند كه اين ظلم محض اس

خشن ترين مجازات يعني سوزاندن جاودانه پاسخ مي دهد كه ظلمي فجيع 
است چون هيچ جنايتي با سوزاندن تناسب ندارد و هيچ جنايتي با 
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بطورخالصه محمد وحشيگري بينهايت و . جاودانگي مجازات تناسب ندارد
. است و اين هردو بر خدا محالستظلم بينهايت را به خدا نسبت داده 

محمد مي خواسته مردم را به .  اينها گفته هاي محمدند نه خدا،بنابراين
اطاعت محض از خودش وادارد و بهترين راه را ترساندن وحشتناك آنان 

  .ديده است
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  11 فصل
  

  قرآنطبقاتي  اخالق
  

  
  
  

در اينجا جاي بحث مبسوط از ريشه هاي اخالق و فلسفه ي 
بطور . ق نيست و صرفا به درك بديهي اخالقي همگاني استناد مي شوداخال

 عاطفي است كه برخي - ساده مي توان گفت كه اخالق نوعي درك عقالني
) شر(مي داند و بعضي رفتارها را ضد ارزش ) خير(از رفتارها را ارزشمند 

 ناحيه يدرك اخالقي تركيبي از عقل و عاطفه است كه توسط . مي داند
ر پيشرفته ي مغز انسان يعني ناحيه ي پريفرونتال ايجاد ميشود كه در بسيا

بسيار بزرگتر و پيشرفته تر از نسلهاي تكاملي ) هومو ساپينس(انسان مدرن 
 و قادر است چند نوع درك متفاوت مثل درك .قبلي انسان و ميمونهاست
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 .١يندعقالني و عاطفي را با هم تركيب كند و درك جامع واحدي از آن بيافر
مفاهيم اخالقي مثل قوانين راهنمائي رانندگي سرد و بي روح نيستند يعني 

 اخالقي، همراه با نوعي ارزشمندي و "بايدِ"صرف بايد و نبايد نيستند بلكه 
 اخالقي، همراه با نوعي ناراحتي و "نبايدِ"دلپذيري و پاداش عاطفي است و 

   . مجازات دروني است احساس زجروناخوشايندي و
جود درك اخالقي در تمام ملل و در تمام تاريخ و مخصوصا و

 نشانگر جهان شمول بودن و ذاتي بودن ،وجود درك اخالقي در كودكان
بعالوه شواهد علمي جديد وجود درك اخالقي ساده . درك اخالقي است

ناراحت شدن حيوانات . تري را در بسياري از حيوانات نيز نشان داده است
 تالش براي كمك به هم نوع در هنگام خطر، همكاري و از آزار همنوعشان،

همدردي، تشكيل خانواده و قبيله ي منسجم در بعضي حيوانات مثل 
. ميمونها و شيرها و فيلها همگي مؤيد درك اخالقي برخي حيوانات است

در مجموع مي توان گفت كه درك اخالقي جزو ساختار ژنتيكي ماست كه 
شده و در انسان به حد تكامل فعلي رسيده در حيوانات قبل از ما شروع 

البته اخالق انسان . است و به بيان فلسفي، اخالق جزو ذاتيات انسان است
أثير تربيت و محيط قرار مي نيز مثل ديگر جنبه هاي ذاتي انسان، تحت ت

گيرد و معموال صد در صد اجرا نمي شود ولي حتي در درون كسيكه كار 
حتي .  اصول اخالقي مورد پذيرش است،نيزغير اخالقي انجام مي دهد 

                                                 
1 - multimodal perception 
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جنايتكاراني مثل هيتلر نيز سعي مي كنند آدمكشيهاي خود را بنحوي 
يعني حتي آدمكشان بزرگ هم مي دانند كه . اخالقي و عادالنه جلوه دهند

  . عدالت خوبست و كشتن بي دليل انسانها بد است
 نظر جهان شمول است يكي ازحداقل از دو جهت اخالق انساني 

 تجاوز ، آزار ديگران، آدمكشي، دزدي؛ مثالاخالقيكلي اصول 
 و ترحم، عدالت و احترام همه جا و در بين همه ي انسانها بداست...ناموسي

 اخالق جهان شمول است يعني : ثانيا.به حقوق ديگران همه جا خوبست
و حتي شامل حيوانات هم مي .(فراتر از نژاد و جنس و اعتقاد و مليت است

 دزدي از هر انساني را بدون توجه به رنگ و ،يعني يك انسان طبيعي). ودش
انسان از كتك خوردن هر انسان ديگري ناراحت . مليت و دينش بد مي داند

  .انسان از گرسنگي و بدبختي هر انسان ديگري دلگير مي شود. مي شود
اخالق انساني متكي به ترس نيست بلكه متكي به دركي عاطفي 

يك انسان به ديگري كمك . است)  رواني و ناخوشاينديخوشايندي(
نميكند چون مي ترسد كه مجازات شود بلكه كمك مي كند چون انسان 
است و آنرا خوب مي داند و از انجام آن نوعي رضايت و آسايش دروني 

فردي كه در اتوبوس جاي خود را به پيرمردي مي دهد نه . بدست مي آورد
فعت اينكار را انجام مي دهد بلكه اينكار را مي از روي ترس و نه براي من

كند چون انسان است و اينكار را ارزشمند مي داند ارزشي فراتر از ارزش 
به . پولي و از انجام اينكار خوب نوعي رضايتمندي دروني احساس مي كند

دروني است نه تنبيه و نوعي تشويق و  به متكي اخالق انساني بيان كلي تر
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البته تنبيه و تشويق خارجي مي تواند انسانها را .  خارجيتشويق و تنبيه
اما چنين نيست كه اگر . مجبور به اجراي قوانين از جمله قوانين اخالقي كند

چنانچه . تشويق و تنبيه بيروني نباشد انسانها اخالق را كنار مي گذارند
 د كه معموال فشارنبسياري از اصول اخالقي جنبه ي فردي و خانوادگي دار

 آنان را رعايت مي بازهم اكثراخارجي براي اجراي آنها نيست ولي انسانها 
  .كنند

 كه اديان اينگونه القاء شده استمؤمنان در مقابل آنچه گفته شد، به 
، براي قيامت با مطرح كردن  هممنشاء اخالق هستند وهم و از جمله اسالم، 

دين اخالق وجود يعني بدون . اخالق پشتوانه ي اجرائي ايجاد كرده اند
 ،بشر قبل از دين و بشر بي دين و كودكان. اما اين غلطي واضح است. ندارد

هستند كه شاهدي قوي بر بطالن اين بوده و همگي داراي درك اخالقي 
 چند ميليارد از بشر امروزي دين ندارد و بسياري از كسانيكه خود را .نظرند

ائي به دين نمي دهند و توجهي نيز به) مثل مسيحيان اروپا(ديندار مي دانند 
 البته در .به آن ندارند و به آن مشكوكند؛ با اينحال اخالق در همه جا هست

اكثر اديان برخي نكات اخالقي آمده است و مردم به اجراي آنان تشويق 
شده اند يا از عدم اجراي آنان ترسانده شده اند اما اين به معني اين نيست 

چنانچه مباحث اخالقي از قديمي ترين نوشته . كه دين منشاء اخالق است
هاي باستاني مثل قوانين حمورابي و كتب فالسفه ي يونان و اديبان قديم و 
گفته هاي كوروش تا امروز وجود داشته و كسي هيچكدام از آنان را منشاء 

  . اخالق نمي داند
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 نه تنها ، مخصوصا اسالم،واقعيت اينست كه بسياري از اديان
خالق نكرده اند بلكه اخالق انساني را تحريف و در مواردي خدمتي به ا

 مثال در .دستورات ضد اخالقي خود را بجاي دستورات اخالقي نشانده اند
قلمداد شده ) برترين كار(اسالم كشتن غير مسلمانان كاري بسيار بسيار نيكو 

از طرف ديگر . است در حاليكه اخالق انساني آنرا جنايتي هولناك مي داند
ضمانت اجرائي براي دستورات شرع است هرچند ) جهنم و بهشت(قيامت 

بعبارت ديگر، اديان، مخصوصا اسالم، اخالق انساني را . ضد اخالقي باشد
ربوده اند و آنرا متناسب با نيازشان تحريف كرده اند و بسياري دستورات 
، ضد اخالقي را نيز به آن افزوده اند و براي اجراي قطعي اين دستورات

 ،در دنباله ي اين فصل .ترس از جهنم را بر جان مؤمنان مستولي كرده اند
  .شواهد اين ادعا در معرض ديد شما قرار مي گيرد

  

   قرآناخالق طبقاتي
 اخالق بودنطبقاتي ) و اسالم(انحراف اخالقي در قرآن مهمترين   

 بطور تفصيل نشان داده شد، "انسان در قرآن"همانطور كه در فصل . است
آزاد و : قرآن انسانها را به چند طبقه ي نامساوي تقسيم كرده است شامل

اين طبقه بندي در تمام احكام . برده، مسلمان و غير مسلمان، مرد و زن
 اقتصادي و اخالقي اسالم جاري است و در تمام ، سياسي، قضائي،حقوقي

  .ارنددمختلفي احكام  اين موارد طبقات مختلف
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 اخالقي قرآن را مورد بررسي قرار مي سي اسادر اينجا دستورات
  .  دهيم

   بورزيدعدالت
در موارد زيادي در قرآن بر عدالت تأكيد شده است و از مسلمانان   

خواسته شده كه در رفتار و گفتار و قضاوت و شهادت عدالت ورزند مثال 
  :در آيه ي زير بطوركلي دستور به عدالت داده است

لْعدلِ واإلِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُرْبى وينْهى عنِ الْفَحشَاء إِنَّ اللّه يأْمرُ بِا -
  .﴾90نحل ﴿والْمنكَرِ والْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ 

 و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان عدالتخدا به  قطعا : ترجمه
دهد   به شما اندرز مىدارد دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى مى

  ) 90(باشد كه پند گيريد 
 آزاد  اين عدالت مختص مسلمانان چنانچه توضيح داده مي شوداما

  :  استمرد
مسلمانان موظف به قتل در مورد غيرمسلمانان عدالت معني ندارد چون : اوال

البته در آيه اي  .ديگر عدالت در موردشان معني نداردو عام غيرمسلمانانند 
آن به مسلمانان توصيه شده است كه با كفاري كه با شما جنگ نكرده از قر

  :يداند دوستي كنيد و به عدالت و نيكي رفتار كن
قَد كَانَت لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبرَاهِيم والَّذِينَ معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا برَاء  -

ونَ مِن ددبا تَعمِمو غْضَاء مِنكُمالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا ويا بدبو ونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُم  
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 هدحتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وا حد4ممتحنه (أَب(   
ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى ] پيروى از[قطعا براى شما در : ترجمه

ما و از آنچه به جاى خدا نيكوست آنگاه كه به قوم خود گفتند ما از ش
و ميان ما و شما دشمنى و كينه ورزيم  پرستيد بيزاريم به شما كفر مى مى

  ) 4 (هميشگى پديدار شده تا وقتى كه فقط به خدا ايمان آوريد
از ابراهيم توصيه كرده و مورد پيروي  در آيه ي فوق مسلمانان را به پيروي

اما در .  مشركان و كفار استرا نيز مشخص كرده است كه كينه و دشمني با
    : آيه ي بعد اين كينه را استثناء كرده استدو
-  ارِكُمن دِيوكُم مخْرِجي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي نِ الَّذِينَ لَمع اللَّه اكُمنْهلَا ي

إِنَّما ينْهاكُم  ﴾8ممتحنه ﴿ينَ أَن تَبرُّوهم وتُقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِ
اللَّه عنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدينِ وأَخْرَجوكُم من دِيارِكُم وظَاهرُوا علَى 

  ﴾9ممتحنه ﴿إِخْرَاجِكُم أَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 
دين با شما نجنگيده ] كار[كسانى كه در )تي بادوس(خدا شما را از : ترجمه

دارد كه با آنان نيكى كنيد و با  اند باز نمى و شما را از ديارتان بيرون نكرده
فقط خدا شما ) 8(دارد  ايشان عدالت ورزيد زيرا خدا دادگران را دوست مى

دين با شما جنگ كرده و ] كار[دارد كه در  را از دوستى با كسانى باز مى
 همدستيراندنتان با يكديگر  هايتان بيرون رانده و در بيرون را از خانهشما 
  ) 9(اند و هر كس آنان را به دوستى گيرد آنان همان ستمگرانند  كرده

اين دو آيه كامال معقول و انساني هستند اما متاسفانه حكم اين 
مبسوط بحث و آيات .آيات به آيات شمشير سوره ي توبه نسخ شده اند
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 آيه دودر اينجا فقط به .  آمده است" در قرآن...كشتار" در فصل مربوطه
  :اشاره مي شود

  ).29فتح (محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِينَ معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ -
با ] و[محمد پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير : ترجمه

  .همديگر مهربانند
  . نيكي و ترحم با كفار ممنوع شده استدر اين آيه

-  مواْ لَهداقْعو مرُوهصاحو مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ويشْرِكِينَ حفَاقْتُلُواْ الْم
  ).5توبه  (كُلَّ مرْصدٍ

مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد و آنان را دستگير كنيد و به : ترجمه
  . به كمين آنان بنشينيدمحاصره درآوريد و در هر كمينگاهى

در اين آيه و چندين آيه ي ديگر سوره ي توبه حكم قتل عام كفار صادر 
   .شده است
دوستي و نيكي و  ديگر، بسياري آياتبا توجه به آيات مذكور و   

    .عدالت نسبت به كفار ممنوع است و كفار بايد كشتار شوند
ضيح داده  تو"سياست در قرآن"درمورد اهل كتاب چه؟ در فصل   

  تا يا كشته شوند وشده است كه مسلمانان موظفند كه با اهل كتاب بجنگند
تحت قيمومت ) ماليات(يا مسلمان شوند و يا با ذلت و با پرداخت جزيه 

چون اين . در مورد اينان هم عدالت وجود ندارد. كومت اسالمي درآيندح
 مثال حق گروه از اهل كتاب از بسياري از حقوق اساسي شان محرومند

حكومت مستقل ندارند؛ حق داشتن ارتش ندارند؛ حق دخالت در سياست 
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ندارند؛ حق داشتن كارهاي كالن اقتصادي ندارند؛ حق تبليغ دينشان را 
ندارند؛ حق انجام عملي اعمال ديني شان را ندارند؛ حق ساختن كليسا 

 مسلمانان ندارند؛ حق تعمير كليسا ندارند؛ و بايد در همه ي امور در مقابل
اگر مسلماني يكي از آنان را بي دليل كشت اوال قصاص نمي  .ذليل باشند

 ديه ي مسلمان سومشود و ثانيا تنها مكلف به پرداخت ديه اي معادل يك 
  . بنابراين در مورد اين بيچارگان نيز عدالت بي معني است١.است
كه از برده كسي است . عدالت در مورد بردگان هم بي معني است: ثانيا

بيشتر حقوق انساني اش محروم شده است و اصوال بردگي يعني بي عدالتي 
  . بنابراين بازهم عدالت قرآن طبقاتي است. وحشتناك در مورد انساني ديگر

زنان از .  عدالت در بسياري موارد در مورد زنان مسلمان معني ندارد- ثالثا
 بايد مطيع شوهر مثال. بسياري از حقوق و آزاديهاي اساسي شان محرومند

حق . هميشه و در هر شرائطي از نظر جنسي در اختيار شوهر باشند. باشند
حق . حق كار بدون اجازه ي شوهر را ندارند. خروج از منزل را ندارند

ديه ي . را ندارند) يا پدر در خانه ي پدري(تحصيل بدون اجازه ي شوهر 
حق طالق ندارند . آنان نصف مرد است و شهادتشان نصف مرد ارزش دارد

 در واقع زنان كنيزان شوهرانند با يعني از اين لحاظ زنان كامال شبيه بردگانند
  ت كامل مختص مرد آزاد مسلمانعدالبنابراين .  تفاوتهاي ناچيزي با كنيزان

                                                 
 مراجعه "سالمنقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي ا" براي توضيح مبسوط احكام مربوطه به كتاب - 1

  .فرمائيد
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  ١ . است و عدالت ادعائي قرآن طبقاتي است
  :عدالت در گفتار

  ).152انعام  ( ذَا قُرْبىوإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَانَ -
) مثال در هنگام شهادت در دادگاه(و هنگاميكه سخن مي گوئيد : ترجمه

  ).152(عدالت ورزيد گرچه در مورد خويشان شما باشد 
 يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ كُونُواْ قَوامِينَ لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ والَ يجرِمنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ -

علَى أَالَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرَب لِلتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ 
  .﴾8مائده ﴿

به ] و[ برخيزيد عدالتايد براى خدا به  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
 دارد كه شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن عدالت

عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد 
  ) 8(دهيد آگاه است  كه خدا به آنچه انجام مى

اوندي و دشمني با كسي  يعني خويشعالي اندواقعا ها اين توصيه 
 وادارد كه مثال طرفداري از خويشاوند و اونبايد شما را به بيعدالتي در مورد 

اما اين توصيه هاي زيبا نيز فقط در مورد  .ط در بدگوئي از دشمن كنيدافرا
 ستوقتي مسلمان به كشتار غير مسلمان مأمور ا. مسلمانان صادق است

بعالوه عدالت در گفتار در مورد . ديگر در مورد مرده كه عدالت معني ندارد

                                                 
 مراجعه "نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم"براي توضيح مبسوط احكام مربوطه به كتاب  - 1

  .فرمائيد
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ين اصل كلي با توجه به ا. غيرمسلمانان تا هنگاميكه زنده اند نيز معني ندارد
 و با توجه  يعني جنگ نيرنگ است١"الحرب خدعه"كه محمد گفته است 

به اينكه مسلمانان با غيرمسلمانان در حال جنگ دائمي هستند بنابراين هر 
بنابراين شهادت درست و . نيرنگي به كفار نه تنها جايز بلكه واجب است

ه دليل همين حكم و ب. گفتار صادقانه و عادالنه در مورد كفار معني ندارد
محكم ديني است كه مي بينيد حكومت ايران و طالبان و پاكستان، كه 
برترين مسلمانان جهان حاضرند، در رفتار و گفتارشان با غيرمسلمانان 

حكومت ايران بمب اتمي مي . پيوسته دروغ مي گويند و نيرنگ مي زنند
و مي گويد افراد سياسي را اعدام مي كند . سازد و مي گويد نمي سازم

 راديو تلويزيونش دروغگوترين راديو و تلويزيون .قاچاقچي بوده اند
طالبان هم كه پيوسته در حال نيرنگ به كفار . و هزاران مورد ديگرجهانست 

مثال براي ترور وارد كشورشان مي شود و خود را مسافر . و كشتن آنانست
را آموزش مي دهد پاكستان نيز طالبان . جلوه مي دهد و هزاران مورد ديگر

اينان . و از آنها حفاظت مي كند و مي گويد نمي كنم و موارد بسيار ديگر
    .وظائف شرعي خويش را انجام مي دهند و ال غير

بعالوه خود قرآن در گفتار در مورد غيرمسلمانان بشدت غيرعادالنه 
كنم شما در قرآن بتوانيد يك جمله ي بدون  گمان نمي. سخن مي گويد

                                                 
 حديث 3ديگر آمده است مثال بخاري ج معتبر  در صحيح بخاري و مسلم و كتب بكرات اين حديث - 1
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فاسق : قرآن غيزمسلمانان را با اوصاف. ر مورد غيرمسلمانان بيابيدشماتت د
 ١.توصيف مي كندظالم و پست تر از حيوان نادان و و فاجر و بي عقل و 

آيا تمام . آيا اينهمه توهين و افتراء به غيرمسلمانان درست و عادالنه است؟
قيات و غيرمسلمانان چنينند؟ آيا در همين دنياي امروز، بسياري از اخال

رفتارهاي غيرمسلمانان بر ما مسلمانان برتري ندارد؟ مي بينيد كه خود قرآن 
 بنابراين عدالت قرآن .هم در مورد غيرمسلمانان با بيعدالتي سخن مي گويد

  .فقط در مورد مرد آزاد مسلمان معني دارد

  دزدي نكنيد
اء بِما كَسبا نَكَاالً منَ اللّهِ واللّه عزِيزٌ والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزَ -

 كِيم38مائده ﴿ح﴾  
اند دستشان را به عنوان  و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده: ترجمه

  ) 38(كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است 
-  تِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيواْ مالَ تَقْرَبلَ وفُواْ الْكَيأَوو هلُغَ أَشُدبتَّى ينُ حسأَح

     ﴾152انعام ﴿والْمِيزَانَ بِالْقِسطِ 
 تا به حد مال يتيم جز به نحوى هر چه نيكوتر نزديك مشويدو به : ترجمه

  .)152 (پيمانه و ترازو را به عدالت بپيماييدرشد خود برسد و 
  بطور كلي و دزدي از مال آيات فوق از دزدي نهي مي كنند دزدي  

                                                 
 "تخطئه و اتهام بجاي استدالل" گمراهي در زيرعنوان عده اي از آيات مربوطه را در فصل هدايت و - 1

  .آورده ام
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   :اما اين دستور اخالقي نيز طبقاتي است. يتيم و دزدي در معامله
با توجه به اينكه مسلمانان به كشتن غيرمسلمانان و دزديدن اموال آنان : اوال

ن اموال غيرمسلمانان نه تنها خطا نيست بلكه د بنابراين دزدي،مأمور شده اند
وردن مال يتيمان نيز دستور اخالقي درستي نخ. كار نيكو و ارزشمندي است

است اما فقط در مورد يتيمان مسلمان معني دارد چون مسلمانان موظفند 
كافران را بكشند يعني كودكان غير مسلمان را يتيم كنند و عالوه بر آن 

بكارگيري عدالت در اندازه گيري   .موظفند اموال اين يتيمان را نيز بدزدند
له نيز سخن درستي است اما اينهم فقط در مورد كاالهاي مورد معام

با توجه به اينكه جان و مال و ناموس . مسلمانان كامال درست است
غيرمسلمانان بر مسلمانان حالل است، اگر مسلمانان بتوانند در معامله با 
غيرمسلمانان سرشان كاله بگذارند بايد چنين كنند بنابراين تقلب و دزدي و 

 مگر امروز مسلمانان ساكن كشورهاي .كفار جايز استغش در معامله با 
غيراسالمي نهايت تالششان را بكار نمي گيرند كه ماليات ندهند و از طرف 
ديگر با انواع نيرنگها اموال و حقوق بيشتري از دولتهاي غيرمسلمان بگيرند؟ 
مگر بيشترين دزدي نرم افزار و سخت افزار و حق تأليف، در كشورهاي 

صوصا در مؤمن ترينشان مثل حكومت جمهوري اسالمي ايران اسالمي مخ
مگر كامپيوترهاي علماي مدارس اسالمي مخصوصا در . اتفاق نمي افتد

ايران همه پر از نرم افزارهاي دزدي نيست؟ اينان از نظر اسالم كار خطائي 
  .نمي كنند بلكه وظائف شرعي شان را انجام مي دهند
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بردگان و زنان و غيرمسلمانان و عنوي حقوق مبسياري از دزدي : ثانيا
البته درك محمد از دزدي فقط به . نيكوستكودكان مسلمان نيز در قرآن 
اما انسان امروز گرفتن حقوق معنوي ديگران . دزدي مال محدود بوده است

مثل آزاديهاي انساني و حق انتخاب همسر و حق تأليف را نيز نوعي دزدي 
 بردگان وزنان و كودكان با توجه به اينكه. ومهمتر از دزدي مال ميداند

مسلمان از بسياري از حقوق انساني شان محرومند اين نيز نوعي دزدي حق 
  .آنان است

 دزدي حتي در مورد افراد مسلمان آزاد مرد هم بطوركامل  ازنهي: ثالثا
چون اسالم خود بسياري از حقوق اينان را گرفته است مثل . صادق نيست

، حق خروج از اسالم، حق انتخاب نوع حكومت و حق حق انتخاب مذهب
انتخاب حاكم و بسياري حقوق اقتصادي مثل حق مالكيت مساوي انسانها 

اسالم بزرگترين دزد بسياري از حقوق مادي خود  بنابراين ١.بر منابع كشور
   . و معنوي انسانهاست

    كسي را به ناحق نكشيد
  ).151انعام (حرَّم اللّه إِالَّ بِالْحقِّ والَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتِي  -

  .نفسى را كه خدا حرام گردانيده جز بحق مكشيد :ترجمه
  البته اين دستور . دستور اخالقي بعدي، نفي كشتن انسان بيگناهست   

                                                 
 و به " نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي اسالم " براي توضيح مبسوط احكام مربوطه به كتاب - 1

  . اين كتاب مراجعه فرمائيد"انسان در قرآن"فصل 
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اما اين دستور هم در مورد طبقات مختلف .  استيدرست و جهان شمول
چنانچه در . ، غيرمسلمانانندمهمترين استثناء. صادق نيستبطور يكسان 

 به تفصيل بحث شد؛ "سياست در قرآن" و "انسان در قرآن"فصول 
غيرمسلمانان حق حيات ندارند و مسلمانان بايد آنان را بكشند و آنانرا 

پس از نظر قرآن، قتل مسلمان زشت . بطوركامل از صفحه ي گيتي براندازند
  .و بد است ولي قتل غير مسلمان نيكوست

رف ديگر زندگي برده ي مسلمان و زن مسلمان با انسان آزاد  از ط
اگر مرد مسلماني زني مسلمان را بكشد . مسلمان ارزش يكساني ندارند

 مرد را بكشد ،نصف ديه ي مي دهد و قصاص نمي شود ولي اگر زني
اگر مسلمان آزاد برده ي مسلماني را كشت فقط . مي شود) كشته(قصاص 

بازار به صاحبش مي پردازد اما اگر برده اي فرد پول آنرا به قيمت روز 
 مي بينيد كه جان انسانها هم بر اساس .آزادي را كشت قصاص مي شود

طبقه بندي اسالم ارزشهاي متفاوتي دارد و حكم حرمت قتل فقط در مورد 
  . مرد آزاد مسلمان بطور كامل صادق است

 گناهانرخي مرگ براي بناعادالنه ي عالوه بر آن، در اسالم حكم   
مثال كسيكه از اسالم خارج شود، كسيكه براي مرتبه ي . صادر شده است

سوم شراب بخورد، كسيكه زناي محصنه كند، كسيكه لواط كند هر چند 
فاقد همسر باشد، كسيكه به محمد يا قرآن توهين كند، كسيكه از اسالم، 

  تمام . ام كندمحمد و يا قرآن انتقاد كند، كسيكه بر عليه حكومت اسالمي اقد
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  .١اين موارد حكم مرگ دارند كه بسيار ناعادالنه اند

  دروغ نگوئيد
بعنوان گناه بطور صريح ست كه در قرآن دروغگوئي نيباوركردني   

 و)  بار42(در قرآن فرمهاي مختلف از مصدر كذب . مطرح نشده است
 عمدتا بار تكرار شده است كه 277) انكار كردن و دروغ پنداشتن(تكذيب

فقط . در مورد تكذيب  خدا و آيات و رسول و قيامت و پيامبران قبلي است
موارد كمي در مورد دروغ عادي است كه در داستانهاي مختلف از جمله 
داستان يوسف آمده است و هيج جا تصريح نشده است كه دروغ گناه است 

اما بهر صورت بطور ضمني از آيات مختلف مثل آيه زير . يا دروغ نگوئيد
  .ابل برداشت است كه دروغ ناپسند استق
-  ماللَّهِ ه عِند لَئِكاء فَأُودأْتُوا بِالشُّهي اء فَإِذْ لَمدةِ شُهعبهِ بِأَرلَياؤُوا علَا جلَو

  ﴾13نور ﴿الْكَاذِبونَ 
نياوردند پس چون گواهان ] بهتان[آن ] صحت[چرا چهار گواه بر : ترجمه

  ) 13(اند اينانند كه نزد خدا دروغگويانند  را نياورده] الزم[
در  چنانچه قبال. حرمت دروغ هم بستگي به طبقه بندي مردم دارد  

 مطرح شد؛ دروغ گفتن به غيرمسلمانان براي "عدالت در گفتار"بحث 
الحرب "مبارزه و سركوب آنان اشكالي ندارد چون محمد گفته است 

                                                 
. آمده است"سالمنقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي ا" تفصيل احكام مذكوردر كتاب - 1  
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ائمي بين مسلمانان و و از طرف ديگر سوره ي توبه جنگ د  "خدعه
بنابراين مسلمانان در اين مبارزه ي دائمي . غيرمسلمانان را اعالم كرده است

  .بايد به كفار نيرنگ بزنند و دروغ جزئي از نيرنگ است

  از فحشاء دوري كنيد
  ).151انعام  (والَ تَقْرَبواْ الْفَواحِش ما ظَهرَ مِنْها وما بطَنَ -

  . نزديك مشويد،پنهان چه علنى و چه ،فحشاءبه و : ترجمه
  )32االسراء  (والَ تَقْرَبواْ الزِّنَى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وساء سبِيالً -

  .به زنا نزديك نشويد بدرستي كه زنا كار زشت و راه بدي است: ترجمه
- قَكُم بِهبا سمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ملُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوالَمِينَ ون الْعدٍ ما مِنْ أَح
إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهوةً من دونِ النِّساء بلْ أَنتُم قَوم مسرِفُونَ  ﴾80اعراف﴿
 ﴾81اعراف ﴿

هنگامى كه به قوم خود گفت آيا آن كار ] فرستاديم[و لوط را : ترجمه
ن در آن بر شما پيشى شويد كه هيچ كس از جهانيا را مرتكب مى] ى[زشت

آميزيد  شما از روى شهوت به جاى زنان با مردان درمى )80(نگرفته است 
 ) 81(آرى شما گروهى تجاوزكاريد 

دستور . در آيات فوق از زنا و لواط بعنوان فحشاء نهي شده است  
ترك فحشاء نيز دستور درستي است ولي اين دستور فقط در مورد مردان و 

بطور كامل جاري است نه غيرمسلمانان و نه بردگان و نه زنان آزاد مسلمان 
توضيح اينكه مسلمانان موظفند با غيرمسلمانان بجنگند و زنان . كودكان
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اين . مورد تجاوز جنسي قرار دهندبراي هميشه آنانرا پس از دستگيري 
از طرف . نوعي تجاوز وحشيانه به حقوق انسانها و اجبار آنان به فحشاست

پس از خريداري شدن يا اسارت در جنگ براي ) كنيزان(رده ديگر زنان ب
يعني خواست و اراده و . هميشه از نظر جنسي در اختيار مالك خود هستند

رضايت كنيزان در ارتباط جنسي مطلقا اهميت ندارد كه اينهم تجاوز 
 اين مطلب در آيه ي .١وحشيانه به حقوق انسان و عملي ضد اخالقي است

  :تزير مطرح شده اس
إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت  ﴾29 معارج﴿والَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ  -

 ﴾30معارج ﴿أَيمانُهم فَإِنَّهم غَيرُ ملُومِينَ 

مگر بر   )29(كنند   خود را حفظ مى)عفت (دامن  كه هستند كسانىمؤمنانو 
 ) 30( نكوهش نيستند همسران خود يا كنيزانشان كه مورد

همچنين در اسالم پدر و جد پدري مي توانند فرزند كوچكشان را    
 سالگي به 6به ازدواج ديگري در آورند؛ چنانچه محمد عايشه را در سن 

اين كودك پس از بلوغ موظف است به ازدواج مزبور . ازدواج خود در آورد
سي بدون رضايت فرد اينكار اجبار به رابطه ي جن. تن در دهد و قبول كند

بعالوه نظر بسياري از فقهاء اينست . است كه نمونه ي آشكار فحشاء است
كه از چنين كودكي قبل از بلوغ نيز مي توان لذت جنسي برد بدون دخول و 

 بشدت تهوع آور و ،اينهم در زشتي. اگر هم دخول انجام شد مجازاتي ندارد

                                                 
  . مورد بحث واقع شد"انسان در قرآن"مستندات آن در فصل  - 1



 574

 بد بودن فحشاء در مورد ،المبنابراين در اس. نفرت انگيز و وحشيانه است
  .همه ي طبقات مفهوم يكساني ندارد

  به پدر و مادرتان نيكي كنيد
 قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرَّم ربكُم علَيكُم أَالَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا -
    )151انعام (

گارتان بر شما حرام كرده براى شما بگو بياييد تا آنچه را پرورد: ترجمه
 و به پدر و مادر احسان كنيدبخوانم چيزى را با او شريك قرار مدهيد 

)151.(  
 احسان به پدر و مادر توصيه ي خوبي است اما در اسالم مشروط 

  :دقت كنيد. به مسلمان بودن آنان است
-اءكُمنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ آبا الَّذِينَ آمها أَيواْ الْكُفْرَ  يبتَحاء إَنِ اسلِيأَو انَكُمإِخْوو 

  ﴾23توبه ﴿علَى اإلِيمانِ ومن يتَولَّهم منكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 
ايد اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه

د و هر كس از ميان شما آنان به دوستى مگيري] آنان را[ايمان ترجيح دهند 
  )23(را به دوستى گيرد آنان همان ستمكارانند 

يعني با پدر و مادر غيرمسلمان نبايد رابطه ي دوستي داشت بعالوه اگر پدر 
و مادر، مسلمان نباشند و ظيفه ي مسلمانان و از جمله فرزندان آنانست كه 

الم بياورند و اگر اهل با آنان بجنگند تا يا پدر و مادر كشته شوند و يا اس
بنابراين احسان به نزديكترين . ا ذلت تحت فرمان حكومت اسالميكتابند ب
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عزيزان هر فرد استثناء مي خورد احسان فقط در حق پدر و مادر مسلمان 
  .جايز است و با پدر و مادر غيرمسلمان بايد جنگيد

  بين مؤمنان را اصالح كنيد
- ؤْمِنُونَ إِخْوا الْمونَ إِنَّممتُرْح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُمينَ أَخَويوا بلِحةٌ فَأَص
  ﴾10حجرات﴿

در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد : ترجمه
  .)10(و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد 

 خود آيه آنرا  ويد بين مؤمنين را اصالح كن است كهاين آيه گفته
 وظيفه برخالف است ،مشروط به ايمان كرده است وگرنه در مورد كفار

مسلمان بايد با كافر دشمن باشد و در پي نابودي او از هر طريقي از جمله 
  .دشمني انداختن در بين آنان باشد

  مؤمنان را مورد تمسخر قرار ندهيد
 قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيرًا منْهم ولَا يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا لَا يسخَرْ -

نِساء من نِّساء عسى أَن يكُنَّ خَيرًا منْهنَّ ولَا تَلْمِزُوا أَنفُسكُم ولَا تَنَابزُوا 
ك هم الظَّالِمونَ بِالْأَلْقَابِ بِئْس االِسم الْفُسوقُ بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتُب فَأُولَئِ

  )11حجرات ﴿
ايد نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه

] ريشخند كنند [را ] ديگر[شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زنانى زنان 
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شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب مگيريد و به همديگر لقبهاى 
يد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد زشت مده

  .)11(آنان خود ستمكارند 
در اين آيه مسخره كردن و نسبتهاي ناروا دادن به مؤمنان نهي شده 

 مشخص "بعد االيمان"است ولي بازهم مشروط به ايمان است چنانچه از 
 به از طرف ديگر خود قرآن پيشتاز مسخره كردن و توهين .است

هدايت و "غيرمسلمانان است چنانچه برخي از اين توهينها را در فصل 
  .  مشاهده كرديد"خطئه و اتهام بجاي استداللت" تحت عنوان "گمراهي

   ظن نداشته باشيدءبه مؤمنان سو
- الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بوا كَثِيرًا متَنِبنُوا اجا الَّذِينَ آمها أَي12حجرات ( ي(  

اى از  ايد از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پاره اى كسانى كه ايمان آورده
  .گمانها گناه است

اينهم مختص مؤمنين است و .  نداشته باشيدينسوء ظن به مؤمن
گرنه مسلمانان بايد با كفار دوست نشوند يعني نسبت به آنان سوء ظن 

  .عا سوء ظن گام اول استداشته باشند و بايد با كفار بجنگند كه طب

  در كارهاي خصوصي مؤمنان تجسس نكنيد
  )12حجرات (ولَا تَجسسوا -  

  .و جاسوسى مكنيد: ترجمه
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اينهم مختص مؤمنين . در امورخصوصي مؤمنان جستجو نكنيد
تا بتوانند است و مؤمنين بايد پيوسته در امور غيرمسلمانان جاسوسي كنند 

چنانچه محمد چنين ه زدن به آنان پيدا كنند آسانترين روشها را براي ضرب
  .مي كرد

  به مؤمنان تهمت نزنيد 
 ومن يكْسِب خَطِيئَةً أَو إِثْما ثُم يرْمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتَملَ بهتَانًا وإِثْما مبِينًا -
 ﴾112نساء ﴿

 گناهى و هر كس خطا يا گناهى مرتكب شود سپس آن را به بى: ترجمه
 ) 112(نسبت دهد قطعا بهتان و گناه آشكارى بر دوش كشيده است 

تهمت نزدن هم مخصوص مؤمنان است اين در حاليست كه  قرآن 
  .و سنت پر از تهمت به غير مسلمانان اند

  پشت سر مؤمنين غيبت نكنيد
  )12حجرات  (ولَا يغْتَب بعضُكُم بعضًا -

  . و بعضى از شما غيبت بعضى نكند:ترجمه
 ﴾11قلم﴿همازٍ مشَّاء بِنَمِيمٍ  ﴾10قلم﴿ولَا تُطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ  -

عيبجوست و ] كه) [10(اى فرمان مبر  و از هر قسم خورنده فرو مايه: ترجمه
  ) 11(دارد  براى خبرچينى گام برمى

  اينهم مختص مؤمنين است . مؤمنان را نكنيدو سخن چيني غيبت 
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و امروز هم .  است از بدگوئي در پشت سر غيرمسلمانانچنانچه قرآن پر
مشاهده مي كنيد كه تقريبا سخنراني هر رهبر مذهبي در دنياي اسالم پر 

مخصوصا دستگاه تبليغاتي طالبان و . است از بدگوئي از غيرمسلمانان
جمهوري اسالمي ايران هر روز مملو از بدگوئي و بددهني نسبت به 

 بلكه نمي كنندكار خالف شرعي قيقت اينان در ح. غيرمسلمانان است
  .   وظيفه ي شرعي خود را انجام مي دهند

نهي از : در قرآن دستورات اخالقي ديگري نيز وجود دارد مثل  
غرور، نهي از بخل، توصيه به امانتداري، كمك به فقيران، گذشت از 

  .خطاهاي ديگر مؤمنان و فرونشاندن خشم
  

  دستورات پيش پا افتاده
 قرآن توصيه هاي بي ارزشي نيز وجود دارد كه تحت تأثير عقب در  

افتادگي محيط عربستان آن زمان مطرح شده است و براي آيندگان فاقد 
 :ارزش است مثل

  در مجلس براي ديگران جا باز كنيد
 يفْسحِ اللَّه  يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا-

11مجادله ﴿لَكُم﴾  

  در مجالس جا ايد چون به شما گفته شود  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
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  . پس جا باز كنيد تا خدا براى شما گشايش حاصل كندباز كنيد

  برخيزيد، برخيزيدوقتي گفته شود 
  ﴾11مجادله ﴿ وإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا 

   )11( پس برخيزيد برخيزيدشود و چون گفته : ترجمه

  از درب خانه ها وارد شويد
ولَيس الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُواْ الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقَى وأْتُواْ الْبيوت مِنْ 

  ﴾189بقره﴿أَبوابِها واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفْلِحونَ 
 بلكه نيكى آن وارد شويدها  خانه   نيست كه از پشتو نيكى آن: ترجمه

آنها درآييد و از ] ورودى[ها از در  است كه كسى تقوا پيشه كند و به خانه
  ) 189(خدا بترسيد باشد كه رستگار گرديد 

اين توصيه هاي كودكانه نشانگر تأثير گرفتن عميق قرآن از محيط   
ه خداوند مي دانست كه اين است و نشانگر غيرالهي بودن قرآن است و گرن

توصيه ها را نبايد جزو كتابي جاودانه قرار داد چون آيندگان به آنها 
   .خودبخود عمل مي كنند

  نتيجه گيري
  در قرآن هيچ دستور اخالقي جديد و برجسته اي نسبت به آنچه قبل از  - 1

  دستورات اخالقي اساسي از . اسالم مطرح بوده است ارائه نشده است
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ترين زمانهاي شناخته شده تاريخ بشر وجود داشته اند مثال در قديمي 
 سال قبل، در نوشته هاي كوروش مربوط 3800قوانين حمورابي مربوط به 

 3000-2000 سال قبل و در كتب فالسفه ي يونان باستان مربوط 2500به 
 اصول اخالقي با عمق و وسعت ،و در كتب فالسفه و اديبان. سال قبل

بنابراين اخالقيات قرآن . به كتب ديني مطرح شده استبيشتري نسبت 
  . به وحي نداردربطيبرگرفته از محيط است و 

  
 مربوط ،اخالقتحريف در بزرگترين  ،در تاريخ شناخته شده ي بشري - 2

  اخالق انساني را به اخالق طبقاتي تبديل كرده استقرآن. به قرآن است
 و اصول  متفاوت مي شوديعني اخالق بر حسب ارزش متفاوت انسانها،

مهمترين بخش اين . اخالقي را از كليت و جهان شمول بودن انداخته است
 بردگان و زنان ،انحراف مربوط به نابود كردن اخالق در مورد غيرمسلمانان

 انساني است  تقريبا مسلمان آزادانمرداخالق در مورد به تعبير ديگر  . است
بسياري  قرآن .ساني يا ضداخالق استولي در مورد غير مسلمانان، غير ان

  مي كند مثلأكيد ضد اخالقي را در مورد غير مسلمانان توصيه و تدستورات
 كشتن، ترور، انتقام، ، كينه توزي، بدخواهيغيبت، عيبجوئي، تهمت،  نفرت،
يگر اگر مسلماني اين اعمال ضد دبه بيان  . ، دزدي، برده گيريجنسيتجاوز 

سلمانان انجام دهد مسلمان خوب و خداپسندي اخالقي را در حق غيرم
از نظر قرآن اين اعمال ضد انساني در حق غيرمسلمانان، عمل صالح  .است

بهمين دليل است كه در تاريخ اسالم كسانيكه بيشترين . بحساب مي آيد
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كشتار و تجاوز را در حق غيرمسلمانان مرتكب شده اند برترين مؤمنين 
همچنين نابود كردن و دزديدن بخش . ربحساب مي آيد مثل علي و عم

در حاليكه . اعظم حقوق زنان و بردگان نيز عمل صالح بحساب مي آيد
در . گرفتن مال انسان آزاد بد است سلب تمام حقوق مالي برده خوب است

 خوب زنان اسيرحاليكه تجاوز جنسي به زن آزاد بد است تجاوز جنسي به 
ر خانه اش بد است زنداني كردن در صورتيكه زنداني كردن مرد د. است

  جهان شمولِ اخالقِ،در مجموع در اسالم .زنان و دختران در خانه خوبست
  . اسالم اخالق انساني را نابود كرده است.انساني وجود ندارد

در اينجا كمي تأمل كنيد آيا نابود كردن اخالق مي تواند كار خدا   
ينان رفتارهاي معمول محيط  ا،باشد؟ كينه، نفرت، دزدي، قتل، تجاوز جنسي

قبائل دائما با هم در جنگ و تجاوز و .  سال پيش بوده است1400عربستان 
  مثل هر،محمد همين رفتارهاي بشدت ضد اخالقي را. كشتار بوده اند

 را ااجرا كرده و آنه) غيرمسلمانان( در حق مخالفين ، قبيله ي ديگريرئيس
د بشري اعراب نيمه وحشي را  يعني اخالقيات ضبه خدا نسبت داده است

نابود كردن اخالق توسط قرآن، يكي از مهمترين دالئل . جاودانه كرده است
  .غير الهي بودن قرآن است

 انتقام، مكر  كينه و خشم ومثلمثل ضي صفات ضد اخالقي در قرآن ب -3 
محمد مي خواسته كه حتي .  به خدا نسبت داده شده استو بي عدالتي

  .ان اخالقيات اعراب نيمه وحشي را داشته باشدخداي جهان هم هم
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يعني اخالق ارزشمند انساني .  استجهنماز متكي به ترس قرآن  اخالق - 4
كه هر انسان نه بخاطر ترس و نه بخاطر منفعت بلكه بخاط انسان بودن خود 

عاطفه و احساس  .ش و همنوعانش انجام مي دهد را از بين برده است
هر  بهمين دليل مسلمانان. القي اسالم وجود نداردانساني پشت دستورات اخ

 كه ترس جهنم پشتش نباشد انجام مي دهند حتي اگر غير اخالقي كاري را
مثل تقلب در امتحان و تقلب . ، حتي نسبت به هم دينانشانباشدو ظالمانه 

در مدرك تحصيلي و سوء استفاده ي مالي از قرض الحسنه و سلب حق 
در حاليكه براي خودشان دعاي خير مي كنند  . انكودكان و زنان و بردگ

در صورتيكه سعي . دائما براي نابودي و بدبختي غيرمسلمانان دعا مي كنند
 مي كنند به مسلمين تجاوز نكنند اما از تجاوز به غير مسلمين باكي ندارند و

 بلكه لذت مي برند بهمين دليل است كه اسالم  ناراحت نمي شوندنه تنها
آيا امروز . تارگران و شكنجه گران تاريخ را تربيت كرده استبرترين كش

طالبان و واليت فقيه ايران سر سلسله ي ترور و جنايت و كشتار و شكنجه 
در حقيقت (چون شرع مواد مخدر را حرام نكرده است بازهم  .نيستند؟

توليد و مصرف آنرا درست مي دانند و ) محمد از آن اطالع نداشته است
 طالبان بزرگترين توليد كننده ي مواد مخدر جهانست و جالب سالهاست كه

 (copyright)چون قانون حق تأليف . است كه پول آنرا صرف جهاد مي كند
چون دادن ماليات در . در اسالم نيست اين حق را بي محابا لگدمال مي كنند

اسالم وجود ندارد مسلمانان در هر جامعه اي چه مسلمان و چه غيرمسلمان 
  . و دهها مورد ديگر مي كنند ماليت ندهندسعي
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 بهشت و شراب و حوري  متكي بر طمع قرآن اخالق  بعد از ترس،- 5
مسلمان كار اخالقي را بخاطر ارزشمند بودن و انساني بودن آن انجام . است

نمي دهد بلكه انجام مي دهد تا به جهنم نرود و دائما با دختران زيباروي 
اگر .  است انسانياين اوج ذليل كردن اخالق. دبهشتي عمل جنسي انجام ده

 داشته كم ارزشانجام يك كار اخالقي اثر اخروي كمتري نسبت به يك كار 
باشد كار خنثي را ترجيح مي دهند مثال در حاليكه فقيران بسياري در 

د ترجيح مي دهند كه پولشان را صرف مسجد سازي ناطرافشان وجود دار
حقيقات علمي و پزشكي كاري اخالقي و در حاليكه كمك به ت. كنند

 چون انتظار سود ؛نيكوست پول خود را صرف تزئين مسجد مي كنند
  .  اخروي بيشتري از آن دارند

  
 براساس دالئل فوق، غيرمسلمانان بهيچ وجه نمي توانند در اصول - 6

اخالقي و انساني به مسلمانان اعتماد كنند چون اخالق و انسانيت شامل غير 
  .ان نمي شودمسلمان

  
اخالق انساني و بخشهاي مهمي از در مجموع اين نابود كردن   

جايگزين كردن اعمال وحشيانه بجاي اخالق و انتساب اعمال زشت به خدا 
بنابراين قرآن .  بلكه كار محمد است،نمي تواند كار خداي عادل حكيم باشد

  .نمي تواند كار خدا باشد
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  12 فصل

  اقتصاد در قرآن
  
  

  
 ين و عادالنه ترين و كاملترين اسالم بهترمسلمانان ادعا مي كنند كه

يامت،  تواند براي كل جهان تا ق مي اقتصادي را دارد كهيستم سيامكتب 
 يستم اسالم اصال سيكهدر صورت.  فراهم كند را آليده اي عدالتپيشرفت و

ارت  غمثل( از رفتارهاي ساده ي اقتصادي ي بعض صرفااقتصادي ندارد و
يط كه در محرا  ) ارثزكات و, قرض,  و فروشيد خراموال غيرمسلمين،

از .  و بسمطرح كرده ييراتي رواج داشته با اندك تغيگر و نقاط دعربستان
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تعدادي متكي به سنت است و موارد كمتري  اين معدود رفتارهاي اقتصادي،
  . در قرآن آمده است كه در اين فصل به آنها مي پردازيم

 صدقه، انفال، قرض و ربا و  زكات و،ها خريد و فروشقرآن تن
 اين مباحث را نيز را مطرح كرده وو جزيه و ارث   اموال غيرمسلمينغارت

 اصال بصورت كلي و گذرا، در حد يك يا چند جمله، ارائه كرده است و
 و و سرمايه و كارو توزيع  توليد  ابزار توليد واقتصاد به معناي واقعي مثل

و نحوه ي  ن و پول و مسائل آن و نحوه ي مالكيت منابع طبيعيروابط آنا
 بعبارت ديگر .در قرآن نيستايجاد عدالت اقتصادي و دهها مبحث ديگر 

 1400قرآن هيچ چيزي فراتر از روابط ساده ي اقتصادي محيط عربستان 
اگر قرآن از خدا . سال پيش ندارد و اين تأييدي بر بشري بودن قرآن است

نسبت به آينده و دانش اقتصاد و روابط پيچيده اقتصادي اطالع بود، خدا 
داشت و راههاي مؤثر و درستي براي پيشرفت اقتصادي، توليد و توزيع 

  .عادالنه ي ثروت ارائه مي كرد

  ثروت و فقر خواست خداست
- قْدِريشَاء ون يقَ لِمطُ الرِّزسبي ا أَنَّ اللَّهرَوي لَم37روم( أَو(  
خداست كه روزى را براى هر كس كه ] اين[اند كه  آيا ندانسته: ترجمه 

  .گرداند بخواهد فراخ يا تنگ مى
  سبا ( قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لِمن يشَاء ويقْدِر ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ -

36 ( 
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 كس كه بخواهد بگو پروردگار من است كه روزى را براى هر: ترجمه
  )36(دانند  گشاده يا تنگ مى گرداند ليكن بيشتر مردم نمى

 أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربك نَحنُ قَسمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا -
يا ورحمت ورفَعنَا بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضُهم بعضًا سخْرِ

  ) 32زخرف(ربك خَيرٌ مما يجمعونَ 
معاش ] خدا[كنند ما  آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى: ترجمه

] نظر[ايم و برخى از آنان را از  آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده
] ديگر[ها بعضى ايم تا بعضى از آن قرار داده] ديگر[درجات باالتر از بعضى 

اندوزند بهتر  مي را در خدمت گيرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان
  ) 32(است 

  ثروت و فقربه اين بيان كه. مؤيد جبر هستند: اينگونه آيات اوال
: ثانيا. همه به خواست خداست و نقش بشر در نظر گرفته نشده است

اي عيني سازگار نش اقتصاد است و با واقعيتهامخالف علم تجربي و د
بديهي است  كه رشد اقتصادي به عوامل متعددي بستگي دارد، از . نيست

جمله منابع موجود در يك كشور، موقعيت جغرافيائي و تاريخي، رشد 
علمي و تكنولوژيك، سيستم حكومتي، طراحي اقتصادي و تالش فرد و 

رفته تنها به و گرنه بايد بپذيريم كه فقر آفريقا و غناي كشورهاي پيش. جامعه
  انددر قرآن اين عوامل واقعي در نظر گرفته نشده. خواست خداست

  . بنابراين اقتصاد بعنوان يك علم اصال مورد قبول قرآن نيست
  درست در نقطه ي مقابل، قرآن جانب تفريط را گرفته و همه 
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  : انسان را ناشي از تالش خود انسان مي دانددارائي
  ). 39نجم ( ليس لالنسان اال ما سعي-

  .براي انسان هيچ چيزي جز  تالش او نيست: ترجمه
يعني دارائي انسان را منحصر .  گفته براي انسان چيزي بجز تالش او نيست

  واضح است كه اين سخن غلط است چون.مي كند در نتيجه ي تالشش
بخش عظيمي از دارائي انسان ربطي به تالش او ندارد مثل تمام ويژگيهاي 

تاريخي -م صفات و رفتارها و عقائدي كه از محيط جغرافيائيژنتيكي، تما
مثل منابع طبيعي يك كشور و مثل تكنولوژي و اش مي گيرد و مثل ارث و 

  .علم كه از گذشتگان در اختيار هر نسل قرار مي گيرد
اصوال گاهي به افراط رفتن . بنابراين هر دو دسته آيات فوق غلطند  

اني از بيان كامل و جامع يك موضوع، كار و گاهي به تفريط رفتن و ناتو
محمد از طرفي مي خواسته خدا را . انسان ناتوان و نا آگاه است نه كار خدا

مالك و فاعل مطلق معرفي كند كه همه چيز و همه كار فقط و فقط به 
اما .  بنابراين آيات سري اول را مطرح كرده است،دست و خواست اوست

 شده كه نقش فعاليتهاي انساني را نيز نمي در زمان و مكان ديگري متوجه
 را "ليس لالنسان اال ما سعي"مطلق توان ناديده گرفت بنابراين جمله ي 

گفته است و قادر نبوده بين نقش خداي مفروض و نقش منابعي كه ناشي از 
تالش بشر نيست و نقش بشر و نقش عوامل ديگري كه از توان بشر خارج 

، جمع بندي معقولي را انجام دهد چون صادياست مثل روابط رياضي اقت
   سال پيش عربستان بوده 1400 بشري ناآگاه در حد بشر اطالع نداشته است
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  ..و چيزي فراتر از آن را نمي دانسته است

  اموال غير مسلمانان) دزديدن(غارت 
 منبع در آمد مسلمانان در دوران مدينه،  و اصلي ترينمهمترين  

 .نان بود كه در قرآن به آن غنيمت گفته مي شوددزديدن اموال غيرمسلما
، هيچ كار توليدي اساسي انجام  راشدينمسلمين در دوران محمد و خلفاء

دو ه  اين دزديدن ب. ندادند و تقريبا تمام ثروت مسلمانان محصول دزدي بود
 غارت .صورت عمده تحقق مي يافت يكي كاروان زني و دوم تجاوز نظامي

غيرمسلمانان مي شد شامل شتر، اموال تجاري، گوسفند، شامل تمامي اموال 
. زنان و كودكان كه بعنوان برده گرفته مي شدند، لوازم زندگي و موادغذائي

سرزمين و ) مثل بني قريضه(در مواردي كه كل يك قوم را نابود مي كردند 
خالصه هيچ مالي از دزدي . مزارع و خانه هايشان را نيز تصرف مي كردند

در اين دزديها به چيزي كه هيچگاه انديشه نمي شد . ن در امان نبودمسلمانا
زندگي و حيات غيرمسلمانان بود كه اگر كسي از آنان زنده مي ماند، 
مخصوصا زنان و كودكان،  چگونه پس از غارت اموالشان مي توانند به 

مبسوط اين غارتها در كتب سيره مثال در سيره ي رسول . زندگي ادامه دهند
در تاريخ طبري و مغازي واقدي آمده اند و ) ابن هشام يا ( اثر ابن اسحق اهللا
  .مورد تحليل قرار گرفته اند "نقد رفتار محمد" كتابدر 

  اينگونه انسان منصف ترديدي داشته باشد كه  كه گمان نمي كنم
  غنيمتي كه مي تواند در يك جنگ . وحشيگري و درنده خوئي صرفندكارها
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. گرفتن سالحهاي دشمن متجاوز است و بسفقط ل باشد  دفاعي مورد قبو
نه اينكه كليه ي اموال دشمن شكست خورده را غارت كني كه حتي از ادامه 

با توجه به اينكه تقريبا كليه ي جنگهاي محمد . ي زندگي بازماند
خودش شروع كرده بود مثل بدر و يا در تجاوز را يا كه تجاوزكارانه بود 

نداشت هيچ چيزي از  ؛ محمد حقي اش بود مثل احدپاسخ به تجاوز قبل
اما مدينه از يك قريه ي فقير به يك شهر بسيار ثروتمند . كفار غنيمت بگيرد

   .مملو از احشام و اموال و موادغذائي و كنيز و غالم شد همه از طريق دزدي

  اموال غارتي حالل و پاكند
 ﴾69انفال ﴿ واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه غَفُور رحِيم  فَكُلُواْ مِما غَنِمتُم حالَالً طَيبا-

 و  استحالل و پاكيزهگرفته ايد بخوريد كه پس از آنچه به غنيمت : ترجمه
 ) 69(از خدا پروا داريد كه خدا آمرزنده مهربان است 

.  استحالل و پاكيزهآري طبق قرآن كليه ي اموال دزدي از غيرمسلمانان 
 حمله كنيد و اموالشان را بدزديد كه هم غيرمسلمانان به ،ليدبجاي كار و تو

    .رده ايد و هم مال حالل و پاك بدست آورده ايدبصواب 

  ستيك پنجم اموال غارتي ملك خدا و محمد و خويشان او
رْبى  واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمسه ولِلرَّسولِ ولِذِي الْقُ-

 )41انفال (والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّهِ

  و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا : ترجمه
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ماندگان است   و يتيمان و بينوايان و در راه] او[و پيامبر و براى خويشاوندان 
 ) 41(يد ايمان داراگر به خدا 

 سهم ،خدا كه سهمش را بر نمي دارد پس سهم خدا و رسول
و محمد هر آنچه مصلحت ديد مي تواند به خويشانش و . مي شود محمد

براي محمد چه چيز بهتر از اين؟ يارانش . بينوايان و در راه ماندگان بدهد
كاروان زني و تجاوز مي كنند و ثروت انبوهي را بدون هيچ دردسري به 

چقدر سودمند است در پشت نام خدا پنهان شدن و . ارمغان مي دهندمحمد 
  !. دزدي كردن

 تحت يجعل رزق: در تأييد اين مطلب محمد در حديثي مي گويد
 ي يه من در ساروزي يعني. )1067 ص 6 بخاري ج يحصح (يظل رمح

 كند كه روزي ي افتخار ممحمد, يگر ديانبه ب.  شده است داده ام قراريزهسرن
ي  بدست مدزدي اموال غيرمسلمين و ي با كاروان زنيزها با زور سرناش ر
 شد و  جزيره العرببهمين دليل بود كه محمد ثروتمندترين فرد .آورد

وظيفه و اگر مسلمانان به . خويشانش نيز از برترين ثروتمندان مدينه شدند
خويشان محمد هم خودشان و هم  خود در طول تاريخ عمل كنند، ي دزدي

   .ه ثروتمند خواهند بود بدون هيچ تالشيهميش

  جزيه
  در آمد بي دردسر ظالمانه ي ديگري كه قرآن براي مسلمانان پيش 
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 به زانو جزيه مالي است كه از اهل كتابِ. بيني كرده است جزيه است
  :دقت كنيد.  تحت حكومت اسالمي گرفته مي شوددرآمده و ذليلِ

نَ بِاللّهِ والَ بِالْيومِ اآلخِرِ والَ يحرِّمونَ ما حرَّم اللّه قَاتِلُواْ الَّذِينَ الَ يؤْمِنُو -
ورسولُه والَ يدِينُونَ دِينَ الْحقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَاب حتَّى يعطُواْ الْجِزْيةَ 

  ).29توبه  (عن يدٍ وهم صاغِرُونَ
آورند و   ايمان نمىقيامتخدا و روز با كسانى از اهل كتاب كه به : ترجمه

دارند و متدين به  اند حرام نمى اش حرام گردانيده آنچه را خدا و فرستاده
خود    به دستذلت] كمال[ كنيد تا با جنگگردند  نمى) اسالم(دين حق 

  )29(جزيه دهند 

بجنگند و آنقدر ) مسيحي و يهودي(يعني مسلمانان بايد آنقدر با اهل كتاب 
 بكشند و آنقدر زنان آنان را بربايند و آنقدر اموال آنان را بدزدند تا از آنان
ي اهل كتاب با ذلت زير قيد حكومت اسالمي در آيند و از آن  هدباقيمان

پس هم بايد مقداري از محصول زحمت و تالششان را با ذلت به حاكم 
ا كند توجه كنيد اگر چنين اتفاقي در دنياي امروز تحقق پيد. اسالمي بدهند

 مسيحي جهان مثل آمريكا و روسيه و كل اروپا و كانادا و نواحييعني تمام 
 به ذلت تحت استراليا و آمريكاي جنوبي و بخشهايي از آسيا و آفريقا

به بخشي را حكومت طالبان يا واليت فقيه ايران درآيند و كاركنند و 
مسلمانان با  .مسلمانان بدهند ديگر هيچ مسلماني نياز به كار كردن ندارد

لذت مي خورند و مي خوابند و با كنيزان اهل كتاب همخوابگي مي كنند و 
اينهم چشمه ي ديگري از عدالت . مخارج آنان را اهل كتاب تأمين مي كنند
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مي "  كشتار كفار در قرآن"تفصيل اين مطلب را در فصل !! اسالمي است
  .خوانيد

  زكات
 شود و به يها گرفته م كاالي است كه از بعضيات ماليزكات نوع  

 بعد از .يرد گي تعلق مجمع آوري و توزيع زكاتمتصديان  و يازمندانن
نماز، زكات مهمترين فريضه بحساب مي آيد و در بسياري موارد ايندو 

  و بار به زكات اشاره شده است32در قرآن حدود . بدنبال هم ذكر شده اند
  :مثالدر مواردي هم صدقه به معني زكات آمده است 

  ﴾43بقره ﴿ وأَقِيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ واركَعواْ مع الرَّاكِعِينَ -
كنندگان ركوع  و نماز را بر پا داريد و زكات را بدهيد و با ركوع: ترجمه
  ) 43(كنيد 

تمامي آيات زكات به ضرورت پرداخت زكات بطور كلي اشاره 
هاي مشمول زكات و نحوه ي جمع كرده اند و جزئيات مربوط به نوع كاال

  : در يك آيه موارد مصرف زكات اشاره شده است.آوري ذكر نشده است
إِنَّما الصدقَات لِلْفُقَرَاء والْمساكِينِ والْعامِلِينَ علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي  -

اببِيلِ اللّهِ وفِي سالْغَارِمِينَ والرِّقَابِ و لِيمع اللّهنَ اللّهِ وبِيلِ فَرِيضَةً منِ الس
 كِيم60توبه﴿ح﴾  
 تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان آن و )زكات (صدقات: ترجمه

شود و در بردگان و وامداران و در راه  كسانى كه دلشان به دست آورده مى
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از جانب به عنوان فريضه ] اين[خدا و به در راه مانده اختصاص دارد 
  ) 60(خداست و خدا داناى حكيم است 

, نقره, طال, كشمش, خرما, جو,  شامل گندمزكات ،بر اساس سنت  
 مواد سنت  از علماي اهليبعض.  شوديگوسفند و مال التجاره م, گاو, شتر
 كرده اند و ين چنياس از روي قي اضافه كرده اند وليز را نيگري ديغذائ
 ينهركدام از ا ). 550 ص 2 ج يمغن( رد بر آن وجود ندامحمد از ينص

 يات مالينيمشخص و در صد مع) حداقل مشمول زكات( نصاب ،موارد
 محصوالت  بخشي از همانطور كه مشاهده مي كنيد زكات عمدتا به.دارد

  . كشاورزي تعلق مي گيرد و شامل صنعت و خدمات نمي شود
 مالياتي گرفتن ماليات ديني در تمام اديان وجود دارد و گرفتن  

عادالنه از صاحبان ثروت و پرداختن به نيازمندان كاري نيكوست گرچه راه 
 اما زكات اسالمي. حل اساسي فقر زدائي نيست

 : عادالنه استير قابل اجراء و غير غيلبه چند دل

, خرما, جو, گندم(امروزه گرفتن زكات از محصوالت كشاورزي  :اول
 منصفانه و ير و غاقتصادي ير غ)گوسفند, گاو, شتر(و دامداري ) كشمش
پر خرج و نسبت , كشاورزي و دامداري پرزحمت.  قابل اجرا استيرطبعا غ

 دالئل امروزه همه ي ينبهم.  كم بازده استيگراقتصادي د به كارهاي
دولتها براي سر . كنند يكشورها مجبورند به كشاورزان و دامداران كمك مال

 بلكه يرند گي نمياته تنها از آنان مالپا نگاه داشتن كشاورزي و دامداري ن
  . پردازندي مهم يدسوبس
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, جو,  از گندميشتري بي سوددهي كه برخيگر كشاورزي ديددهها تول: دوم
 ي يهكل, مثل برنج. شوند يخرما و كشمش دارند مشمول زكات نم

 ينا.  چوب و امثالهميدتول,علوفه, يجاتسبز,  جاتيوه ي ميهكل, حبوبات
 قابل اجراء ير موجب غينهم عادالنه است و اير و غعقولم ير غييضتبع

  . شوديشدن زكات م
 كشاورزي ير غيتهاي از فعاليامروزه بخش اعظم در آمد اقتصادي ناش: سوم

 پر در آمدتر يار كه بسي و خدماتي ي امور صنعتيهاما كل. است مانند صنعت
 يرو غ معقول ير كه بشدت غ،شوند ياز كشاورزي اند مشمول زكات نم

  .عادالنه است
 براي زكات ي در صد ثابتيين از محصوالت و تعي نوع مشخصيينتع: چهارم

 قابل ير و نا معقول و طبعا غيراقتصاديكاري غ,براي همه ي زمانها و مكانها
 در هر منطقه و در يات و در صد مالياتنوع محصول مشمول مال. اجرا است

 نوع يچه. يد و به اجرا در آيني توسط كارشناسان اقتصادي تعيد بازمانهر
 ي مكانها و همه ي زمانها همه  توان برايي را نمي در صد خاصيچكاال و ه

  . دانش اقتصاد استيهيات مطلب از بدينا.  كردينمع
چون مقدار اين سهم . اشكال ديگر در سهم متصديان زكات است: پنجم

زكات  ،مشخص نشده است قابل سوء استفاده است و در تاريخ اسالم
  .وسيله اي براي خوردن درآمد مردم توسط حكومتها و روحانيون شده است
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  خمس

عنوان خمس در كتب فقهي اهل سنت نيست و موارد مشمول 
: خمس شامل. خمس نيز تحت عنوان زكات مورد بحث واقع شده است

 يعه و شيمورد اتفاق سن,  سه تاين شود ايمعدن و گنج م, ي جنگيمتغن
درآمد :  داند شاملي مشمول خمس ميز را ن ديگرچندمورد يعه شيول. است

 از  آمدهجواهر بدست, مال حالل مخلوط به حرام, يانهمازاد بر مخارج سال
خمس معدن و درآمد مازاد بر .  از مسلمان بخردي كه ذميني و زميغواص

 خمس درآمد مازاد بر مخارج  البته. استياد ز بسياريار بسيانهمخارج سال
  .يست ندارد پس جزو اسالم نمحمدسابقه اي در سنت , يانهسال

 در مورد خمس هم يم كه در مورد زكات ذكر كردي اشكاالتتمام
  . در مورد خمس وجود داردنيز يگريبعالوه اشكاالت مهم د, صادق است

اموال غيرمسلمانان به خدا و ) دزدي( چنانچه قبال گفتيم خمس غارت :اول
 يزاسالم برغارت كردن همه چ. رسول و خويشان محمد مي رسد

و وحشيانه  يرانساني بشدت غينكار اما ا. صحه گذاشته استغيرمسلمانان
 هدف نابودي دشمن ،در صدر اسالم. يست ني عنوان كار درستيچاست و به
 و از جمله غارت زنان و كودكان دشمن يملك ماي غارت تمامينبود بنابرا

. جاوز است نه نابودي دشمن هدف دفع ت،اما امروزه.  بوديرفته پذيزن
 يحات تسلير اجازه ي چپاول غين بر حقوق بشر امروزمبني مقررات

 كه سخن دهد ي را نميره و مسكن و غي و بهداشتيمخصوصا مواد غذائ
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 كه يارتش, ي المللينجالب است كه طبق مقررات ب.  هم هستيدرست
, يسالمت, مسئول حفظ جان)  روند دفاعدر يحت( كند ي را اشغال ميجائ
 عمدتا معقول و انساني ي غنائم جنگبنابراين . مردم آنجاستيت و امنيهتغذ

 ندارد كه رزمندگان براي خودشان ي شود كه معني ميحاتشامل تسل
 تانك مال يمتق % 80 يا آيرد گي تانك را از كافر ميك فردي مثال .بردارند

  .يست نيرپذ  امكانينخود اوست؟ ا
 به يد عنوان نبايچم افراد مملكت است و به همعدن متعلق به تما: دوم
  .كه خمس بدهد, يد در آي فرد خاصيتمالك
 از معادن امروزي مثل يارياز در آمد معدن براي بس % 20پرداخت : سوم

.  معقول استير عادالنه و غغير  ويز ناچيارنفت و گاز و آهن و امثالهم بس
 عقل يچشود كه ه ي صاحب معدن ميدر آمد معدن ملك شخص % 80 يعني
  .يرد پذي نمآنرا يسالم

 وجود ي فرق مذهبين در بيدر مورد موارد مصرف خمس تفاوتهائ: چهارم
  :عبارتست از  ي مربوطهيهآ. يست به ذكر نيازيدارد كه ن

واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمسه ولِلرَّسولِ ولِذِي الْقُرْبى  -
بِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمى وتَام41انفال (الْي(  

 پنجم آن براى خدا يك يد گرفتيمت را به غنيزى كه هر چيدو بدان: ترجمه
  . و در راه ماندگان استبينوايان  ويتيمان و يشاوندان و براى خويامبرو پ
 يه نصف خمس سهم خدا و رسول است كه امروزه به فق،يعه نظر شطبق
 يا يتيم يا ير به سادات فقخمس يگر شود و نصف دي الشرائط داده مجامع
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 يار بسيار مقدار خمس بسينكه توجه به ابا . شوديدر سفر مانده پرداخت م
 يرهدر آمد كل معادن شامل نفت و گاز و فلزات وغ % 20 يعني(,  استيادز

 بر ,)ي اقتصادي و خدماتيتهاي فعالي ي تماميانهسود سال % 20 ي باضافه
  : استوارد ي خمس حداقل دو اشكال اساسيمتقس
به ..) در آمد نفت و % 10 يعني (يم در آمد عظين نصف ايصتخص: اول

 ي عادالنه است و نژادپرستير و غيرمعقولكاري بشدت غ, يرسادات فق
 ياي درينكه چه كند؟ چرا ا!! يهپرداخت نصف خمس به فق: دوم. است
 واقعيت  خود خرج كنند؟يدكه بنابر صالحد داده شود يهان به فقبايد ثروت

 يهان به فقيد سهم خدا و رسول را باينكه بر اي نصيچگونه است كه هينا
 يه حنفيل دلينبهم.  وجود نداردشيعه  و نه در منابعيداد نه در منابع سن

 يم از فقهاي قدياري دانند و بسي مي ملغيامبرسهم خدا و رسول را با مرگ پ
 سهم خدا و رسول را نگه داشت تا امام زمان يد كه با گفتندي هم مشيعه

 تر از ي عملير عادالنه تر و غير خمس غبنابراين. يمظهور كند تا به او بپرداز
  .زكات است
 اقليمي  است كه زكات و خمس بر اساس شرائطين ايتواقع

 از محصوالت يل دلين بهم. است شدهيم تنظمحمدعربستان و زمان خاص 
 و سبزيجات و علوفه و  جاتيوه ماكثر وبرنج و حبوبات مثل (كشاورزي 

كه در  و كارهاي صنعتي و خدماتي، ) يمثل مرغ و ماه(و دامداري ) چوب
 احكام در اين . نشده استيصحبت,  آنروز عربستان وجود نداشتنديطمح

 عنوان در سراسر يچ قابل اجرا بوده اند و بهيخي و تاريميهمان شرائط اقل
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مثال معادن نفت و گاز و . يستند قابل اجراء نتاريخ  در تمام وينكره ي زم
.  نبودشده  در آن روزگاران شناختهيم شناسيدهها نوع معدن كه ما امروز م

 يد باي كه با كار دست، مثل معدن نمك،طبعا براي معادن كم ارزش آن زمان
  اين. براي معادن امروز نهولي  شد حكم خمس قابل اجرا بودياستخراج م

 تأييدي است بر اينكه قرآن ساخته ي محمد همه اشكال خمس و زكات
چيزي بيش از زمان خود از اقتصاد نمي مي بينيد كه محمد . است نه خدا

 را در قالب اقتصاد روستائي  و كل تاريخ جهان كلاقتصاد  در نتيجه وداند
  . مدينه ريخته است

  صدقه
قرآن به . ي گويندكمك مالي بدون عوض به نيازمندان را صدقه م  

  .صدقه توصيه كرده است
  ).276بقره  (يمحقُ اللّه الْرِّبا ويرْبِي الصدقَاتِ -

  . افزايد كاهد، و بر صدقات مى ربا مى)  بركت(خدا از : ترجمه
 و كار نيكوئي صدقه در تمام جوامع و اديان وجود داشته و دارد

ادي نيست و حقوق واقعي است اما صدقه راه اساسي ايجاد عدالت اقتص
بهمين دليل است كه هزاران سال صدقه، از . مستمندان را تأمين نمي كند

  .غناي ثروتمندان و فقر مستمندان نكاسته است
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 قرض الحسنه و ربا

 شده و به قرض بدون ي در اسالم بشدت نه)قرض با بهره ( ربا
   : شده استيهتوص) قرض الحسنه(بهره 

أْكُلُونَ الرِّبا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطَانُ مِنَ الَّذِينَ ي:   بقره-
الْمس ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ إِنَّما الْبيع مِثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرَّم الرِّبا فَمن 

هى فَلَه ما سلَف وأَمرُه إِلَى اللّهِ ومنْ عاد فَأُولَـئِك جاءه موعِظَةٌ من ربهِ فَانتَ
يمحقُ اللّه الْرِّبا ويرْبِي الصدقَاتِ واللّه  ).275 (أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونَ

تَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ ا  )276(الَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 
فَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحرْبٍ منَ اللّهِ ورسولِهِ ) 278(مِنَ الرِّبا إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ 

  ).279 (وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤُوس أَموالِكُم الَ تَظْلِمونَ والَ تُظْلَمونَ
خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه  خورند، برنمى ا مىكسانى كه رب: ترجمه

اين بدان سبب است كه آنان .  سرش كرده است ، آشفته شيطان بر اثر تماس
و حال آنكه خدا داد و ستد را .)  داد و ستد صرفاً مانند رباست: (گفتند
، اندرزى از جانب  ، هر كس پس.  ، و ربا را حرام گردانيده است حالل

، از آنِ  باز ايستاد، آنچه گذشته)  از رباخوارى(بدو رسيد، و پروردگارش 
باز )  به رباخوارى(شود، و كسانى كه  ، و كارش به خدا واگذار مى اوست

)  بركت(خدا از  )275(گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود 
رى را افزايد، و خداوند هيچ ناسپاس گناهكا كاهد، و بر صدقات مى ربا مى

ايد، از خدا پروا كنيد؛ و  اى كسانى كه ايمان آورده) 276(دارد  دوست نمى
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)  چنين(و اگر  )278(اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد 
ايد؛ و اگر توبه كنيد،  ، برخاسته نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى

 ) 279(بينيد  كنيد و نه ستم مى ىنه ستم م.  هاى شما از خودتان است سرمايه

در آيات فوق به ربا خوران وعده ي آتش جاويدان داده شده و آنان را به 
جنگ با خدا و رسولش فراخوانده است و در آيات ديگري به قرض 

  .الحسنه توصيه شده است
 كَثِيرَةً واللّه يقْبِض من ذَا الَّذِي يقْرِض اللّه قَرْضًا حسنًا فَيضَاعِفَه لَه أَضْعافًا -

  ﴾245بقره ﴿ويبسطُ وإِلَيهِ تُرْجعونَ 
آن ] خدا[ دهد تا )وام نيكو(قرض حسنه   خداكيست آن كس كه به: ترجمه

تنگى و ] در معيشت بندگان[را براى او چند برابر بيفزايد و خداست كه 
  ) 245(شويد  آورد و به سوى او بازگردانده مى گشايش پديد مى

 جا ظالمانه است و قرض الحسنه در همه  قرض ربوي واقعاياآاما 
اينكار كه فردي سرمايه اش را در .  است؟يحهمه ي موارد عادالنه وصح

اختيار ديگري بگذارد تا با آن كار كند و سود ببرد و چيزي به صاحب 
چون فرد قرض . سرمايه ندهد كاري بشدت غيرمعقول و غير عادالنه است

براي بدست آوردن سرمايه اش سالها زحمت كشيده چرا بايد از دهنده 
بهمين دليل . نتيجه ي تالشش فرد ديگري سود ببرد و به او هيچ ندهد

مردم .  شان در آمدي كسب كنندسرمايه  دارند كه ازي ذاتيل تماانسانها
 يگري ديار در اختي را براي مدت طوالني ي بزرگيه كه سرمايستندحاضر ن
 ي گذاري وقتيه سرمايگر ديانبه ب.  شوديدشاندون آنكه سودي عا ببگذارند
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 قرض الحسنه در ينبنابرا.  برودانتظار  از آني شود كه سود معقوليانجام م
 است يل دلينبهم. يست نير عمال امكانپذي كالن و براي مدت طوالنياسمق
 براي قرض الحسنه در ياد زيغات معنوي و مادي و تبليق رغم تشوعلي كه
 يار بخش بسالحسنه  هاي قرضيهباز هم سرما,  در ايران سال گذشته30

 ي قرض الحسنه نمينبنابر ا . دهدي ميل ي بانكها را تشكيه از سرمايكوچك
 قرض يگراز طرف د. باشداقتصادي  براي رشد و توسعه  روشيتواند

چون فردي كه .  عادالنه هم هستيرغ, زياد  مدت ويالحسنه ي طوالن
 ميكند يدتول,  كندي گذاري ميهسرما,  با پول قرض گرفته شدهقرض گرفته

 ين عادالنه است كه از اياآ.  آوردي و در آمد بدست ميكند كار تجاري مياو 
 بعد از انقالب. ير نپردازد؟ قطعا خسرمايه ي به صاحبان اصليزيسود چ

 و يدند چون قارچ روئي صندوقهاي قرض الحسنه ي خصوصاسالمي ايران
 از دالئل آن ناعادالنه بودن قرض يكي.  هم بودندفراواني مشكالتمنشاء 

 كنند و ي را جمع ممردم پول, الحسنه است چون دست اندر كاران صندوقها
 ي كنند و سودهاي كالن بدست ميمخصوصا تجارت م, با آن كار اقتصادي

 ين از ادرآمديچه .  دهندي نميان سود را هم به مشتراز يزيآورند و چ
  بزرگ نه عادالنهياسهاي قرض الحسنه در مقين؟ بنابر ار و ظالمانه ترراحتت
بالعكس قرض ربوي هم عادالنه است و هم قابل .  و نه قابل اجرااست
 به قرض ربوي يه با تكامروز  اقتصادي در جهانيمتمام كارهاي عظ. اجراء

به  رساند هم به صاحبان پول و هم ي شده اند كه هم به جامعه سود ميجادا
 ي و كمك به افراد بيرقرض ا لحسنه براي كارهاي خ. گيرندگان قرض
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 روزمره مخارج براي, بضاعت مناسب است مثال براي ازدواج جوانان
 آنهم  افراد بي بضاعت،براي بهداشت و درمان و كمك به مسكن, يزندگ

 يك دولت دموكرات نهادهاي خيريه ي واقعي و تحت نظارت توسطيدبا
 ينكهلت اع.  ي ثروت اندوزي نشوديه دستماير مردم خپول  شود كهانجام

 و صنعت ذاري گيه سرمايامبر كه در زمان پاست ين اكردحرام را ربا محمد 
 بضاعت براي مخارج رو زمره يو تجارتهاي بزرگ وجود نداشت و افراد ب

 شدند و مجبور ي فرزندانشان دچار مشكل مي يه مخصوصا تغذيي زندگ
 گندم يا براي خرما ،شدند و مجبور بودند در سال بعد يبه قرض ربوي م
 در تنگنا يشتر امر آنها را بين بپردازند كه ايشتري مقدار ب،قرض گرفته شده

 مناسب بوده است محمد يط ربا براي زمان و محي كليمتحر.  گذاشتيم
 هم بر ي فراواني تجربشواهد . است و نه عادالنه قابل اجراء امروزه نهيول
 عنوان نتوانستند يچ بهيراناز جمله بانكهاي ا.  وجود دارديري گيجه نتينا

تر از كشورهاي سرمايه  بااليار و نرخ بهره هم اكنون بسكنند بهره را حذف
 ي كالههاي شرعي نوعيجادا,  كردنديون تنها كاري كه روحان.داري است
  مضاربه و امثالهم پرداختيا وام تحت عنوان شركت مواردي است كه در

 معامالت ين اكه  دانندي ميرندهو گرنه هم بانك و هم قرض گ.  شوديم
 .هي ديگرصوري است و همان قرض ربوي است با نام

تحريم كلي ربا توسط قرآن نيز نشانه ي آنست كه قرآن ساخت   
اگر قرآن كار خدا بود، خدا به آينده اطالع داشت و مي . بشر است نه خدا

رمايه گزاريهاي عظيم صنعتي و تجاري دانست كه در آينده ي بشري س
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الزمست كه جز با دادن بهره به صاحبان سرمايه نه امكانپذيرند و نه عادالنه 
اين تحريم كلي كار محمد . و خدا محال بود كه ربا را بطوركلي تحريم كند

است كه همه ي جهان را در قالب كوچك روستاي مدينه مي ديد و از آينده 
 و با تحريم كلي ربا و تشويق بي قيد و شرط ي بشري اطالعي نداشت

قرض الحسنه راه را براي بيعدالتي و خوردن مال مردم توسط روحانيون و 
يك نگاه به ثروتهاي بيكران . مؤمنان دو آتشه ي وابسته به آنان فراهم كرد

آخوندهاي ايران كه اكثرا از طريق معامالت شرعي و مخصوصا تأسيس 
عادالنه بودن ردست آورده اند ناكارآيي و غيصندوقهاي قرض الحسنه ب

  .را نشان مي دهدو تشويق كلي قرض الحسنه تحريم كلي ربا 
   

  قرآن منابع و تكنولوژي در ،ين زميت مالكعدم تعيين
.  شودي خاص متولد ميائي و جغرافيخي در شرائط تاريهر انسان

است مثل  در شرائط تولدش موجود  كه انسان نسبت به منابع اقتصاديينا
يا  آين دارد؟ همچني چه حقيرهمراتع و غ, جنگلها, معادن, منابع آب, ينزم

 به يا نه؟ و آيا دارد ي موجود حق)يدابزار تول( به دانش و تكنولوژي نسبت
بهداشت و ,  مثل غذا ديگري اقتصاديير اقتصادي و غياو حقوق اساس

 ين كننده ي ايين اقتصاد تعيرد؟ دانش گيمسكن و آموزش تعلق م, درمان
 رزشهاي مورد قبولش و برا انسان است كه بر اساس ينا. يستحقوق ن
 ي ميين حقوق را تعينا,  از جمله عدالتي و انساني اصول اخالقاساس
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 عدالت در  اساسيي بسياريرثأت, ي حقوق اساسين ايف تكليينتع. كند
متعلق  كشور عمدتا يك ينهايبراي مثال اگر زم.  داردياقتصادي و اجتماع

 عدالت يچگاه عموم مردم باشد واضح است كه ه نهبه عده اي خاص و
 نحوه  بنابراين تعيين نوع مالكيت و. شودي در آن كشور برقرار نميمطلوب

 استفاده از اين منابع يك ضرورت است ولي قرآن در اين موارد غفلت ي
وجود در اين موارد، اشاراتي محدود و نادر نيز در سنت محمد . كرده است

احكام مربوطه از ديدگاه . دارد كه اين موارد هم ناكافي و اختالفي است
  . اسالم آمده است"نقد احكام حقوقي، سياسي و اقتصادي"فقهي در كتاب 

 يگر د،ومعدن, ينزم,  روش آنست كهين و عادالنه ترمعقولترين
 است نه  مساويحق همه ي مردم بطورو دانش و تكنولوژي  يعيمنابع طب

و استفاده يه  فقيتو نه حق والو خليفه  امام  پيغمبر و و نه حقيشخصحق 
 منتخب خود مردم تحت نظارت حكومت از آنان تنها يحي عادالنه و صح

، دانش و  منابع،معادن, ين زميفتكل,  در اسالمولي.  استيرامكانپذ
 كه بزرگترين كمبود در يستبطور واضح و عادالنه مشخص نتكنولوژي 
  .عائي اسالمي استاقتصاد اد

 قابل قطعي از سنت و مباحث فقهي سه نكته ي در اين موارد،
 يكي برسميت شناختن مالكيت نامحدود خصوصي زمين، :برداشت است

دوم برسميت شناختن نامعين و نامحدود مالكيت خصوصي معادن و سوم 
  . عدم نظر در مورد علم و تكنولوژي
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  ين زمي نامحدود خصوصيتمالك
د ن در اسالم وجود دارين زميترجسته اي كه در مالكاشكاالت ب

  :عبارتند از
 ين را براي انسانها مطرح نكرده بلكه براي مسلمين زميتاسالم مالك: اوال

 حق ي و حتيت اهل ذمه حق مالكير غ كفارچون اصوال. مطرح كرده است
  كه از رويي اراضيا به زور ي اشغالي ندارند و امالك آنان جزو اراضياتح

 يرغ, ين مسلمير حق غينف. يند آي بحساب ميشود داده مين به مسلمترس
  . قابل اجراستير عادالنه و غيرغ, يانسان
 شناخته است و يت را برسمينزم) يخصوص (ي شخصيتاسالم مالك: ثانيا
 اسالم يقتدر حق.  مشخص نكرده است آن براييز نيتي محدوديچگونهه
  روش ابداع نكرده و همانين زميتك در ماليدي ي عادالنه ي جديده ايچه

 كفار به زور است ينهايگرفتن زم, يد ي جديدهتنها ا. قبل را ادامه داده است
  . استي انسانير غينهمكه ا

ي  علل بين از بزرگتريكي ين زميشخص يتبدون محدود يتمالك
 در طول ين تصرف زمينكهو با توجه به ا.  اقتصادي بوده و هستعدالتي

  ين بنابر ا،به قدرت افراد داشته ي بستگيختار
 و ين مناسب جهان در دستان زورمداران قرار گرفته است و زمزمينهاي

چنانچه .  آنان بوده استي عدالتي و بيدرآمدهاي آن پشتوانه ي زورگوئ
 معقول و ي غير و منابع عمومين زمي شخصيت اصوال مالكقبال گفته شد،
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 در دست دولت منتخب مردم يدا و منابع كشور بينزم.  عادالنه استيرغ
 الزم براي مسكن را بطور عادالنه در يد زميندولت منتخب مردم با. باشد
  زمين است كهي حق هر انسانينا( تمام خانواده هاي كشور قرار دهد ياراخت

)  كشور استينهاي تمام زميكالزم براي مسكن را داشته باشد چون او شر
مراتع و ,  كشاورزيينهاياما زم.  اجارهاي  باشديت تواند بصورت مالكيكه م
 نه( بصورت اجاره يد را دولت باي و خدماتيدي الزم براي امور تولينهايزم

  . افراد قرار دهدياردر اخت) مالكيت
را )  مواتينهايعمدتا زم( ندارند ي كه مالك خصوصينهائياسالم زم: ثالثا

وجود داشته است و  قبل از اسالم هم از يده اينكه ا.  دانديملك عموم م
 اما حداقل دو اشكال بزرگ در مورد موات در.  هم هستي ي درستيدها

 ينكه ايكي موات دو نظر است ين زمياراول در مورد اخت.  وجود دارداسالم
 است كه امام بصورت مسلمين  موات در دست امامينهاي زمياراخت

دانند و  مي  را امامياهل سنت هر حاكم.  شودي انتخاب نميكدموكرات
 يگرد.  دانند و پس از آنان هم فقها راي امامان دوازده گانه را امام ميعيانش
 و هر كس يست كس نيچ در دست هاختيارش  موات آزاد است وينكها

در ندارد   به اجازه ي اماميازي شود و ني مالك مدقطعه اي از آن را آباد كر
 و 6/147ي مغن (" لهي فهيته ارضا ميا من اح" نقل شده كه محمد از يثيحد

 خواهد آنلك ا آبادي را آباد كند مير غين هر كس زميعني ، )431 فقه آسان
 ي چون بستگقانون غلط و غيرعادالنه اي است، ،ياء بدنبال احمالكيت .شد

 يت به مالكزمين  شودي فرد دارد و طبعا موجب مياسي و سيبه قدرت مال
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روش معقول و عادالنه . ان شوند مردم عمله ي آنيگر و ديدقدرتمندان در آ
,  حكومت منتخب مردم باشد و حكومتدست  موات درينآنست كه زم

 مقدار  كنند بهي صنعتيا خواهند كار كشاورزي و ي را به افرادي كه مينزم
 بال استفاده ينحساب شده و عادالنه بصورت اجاره واگذار كند و اگر زم

  .رار دهدق يگر افراد ديارماند حكومت آنرا در اخت

  برسميت شناختن نامعين و نامحدود مالكيت خصوصي معادن
 است ين ابهام اينعلت ا.  استين از زميشابهام در مورد معدن ب

 مثل يت معادن كوچك كم اهميط عربستان در محيش سال پ1400كه در 
 دستور ، هم بر اساس همان اطالعاتمحمدمعدن نمك شناخته بوده است و 

واگذاري معدن به :  شده عبارتند ازيده دمحمده از آنچ. وضع كرده است
 و) 6/158 يمغن( معدن نمك ي اختصاصيكتمل نفي و ) 6/158 يمغن(فرد 

 دن راا معي شخصيت است كه اسالم مالكيپس قطع. گرفتن زكات از معدن
 بر معدن خمس قرار يل دلينو بهم.  شناخته استيت برسمبجز معدن نمك
 ين است كه معدن از زمين اشيعه  ويفقهاء سننظر اكثر . داده شده است

 آنرا يقت كند در حقي را استخراج مي كه معدني كسينبنابرا.  كندي ميتتبع
 اوست و فقط مكلف به پرداخت زكات يآباد كرده است و ملك شخص

 است) يعهش( خمس يا) اهل سنت(

 مطرح شد در مورد ينزمخصوصي  يت كه بر مالكي ي اشكاالتكليه
 يت است كه مالكبديهي در زمان حاضر.  صادق است بطريق اوليزيمعدن ن
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 معادن مورد مخصوصا در؛ استي عدالتي اوج بو فاجعه ، معادنيشخص
 گاز و آهن و مس و اورانيوم و غيره، مالكيت خصوصي  مثل نفت ويمعظ
معدن  عادالنه و معقول آنست كه روش . قابل اجرا استير معقول و غيرغ

 در  بايدينمعادن هم مثل زم .يد درآي كسي شخصيتمالك به يدمطلقا نبا
 دولت استخراج كند و خود  رايم باشد و معادن عظيك دولت دموكراتياراخت

 سود يكه استخراج كند بنحويمعادن كوچك را با مشاركت بخش خصوص
 حق عموم مردم هم تضييع  برسد وي خصوصبخش به عادالنه اي معقول
  .نشود

ابزار (دانش و تكنولوژي مالكيت در مورد  اسالم  نداشتننظر
 )يدتول

 و يخ ي بشر در طول تاريوسته و تكنولوژي محصول تالش پعلم
 كاال و ثروت يد عامل تول مهمترين,در سراسر جهان است و در جهان امروز

علم . يستندواضح است كه همه ي انسانها مولد علم وتكنولوژي ن. است
 ي ميل از جوامع را تشكي كوچكيت كه اقل، نخبگان توسطوتكنولوژي

 علم نقش  توليد دريكسانتمام كشورها بصورت : دوم.  شودي ميد تول،دهند
 ي بزرگيهايارز گيه به سرماياز علم وتكنولوژي نيد تولينكهندارند و سوم ا

 توان گفت كه علم وتكنولوژي حق ي نم فوقبر اساس سه نكته ي. دارد
 بشر اختيار  دريگان آنرا به رايدبا, آن كنندگان يدهمه ي بشر است و تول

 در با قيودي كند كه دانش و تكنولوژي را ي اقتضاء منيتاما انسا. قرار دهند
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 ينخوشبختانه دانشمندان معموال انسان تر. يم بشر بدانيت عموميمالك
 قرار يت بشريار اختيگان در را به رايش ي تالش خويجهافرادند و معموال نت

 شده است ي معاصر امري جهانياي علم در دنيد توليگر داز طرف.  دهنديم
 ي هاي علميافته ين تواند به آخري هر نقطه ي جهان م درو هر دانشمندي

 يارافتخار در اخت  بايز خود را ني علميد داشته باشد و تولي دسترسيجهان
 يد كه وجود دارد حق انحصاري تولياستثناء معقول.  گذارديتمام جهان م

)copyright( يني سنگيار تكنولوژي معموال مخارج بسيد تولدر چون است 
 يك توليد  دالر صرفيليونها شركت داروسازي ميك مثال ؛ شوديمصرف م
 و يد را صرف توليمي ي عظيه سرماي شركت صنعتيك يا كند يدارو م

 ين موارد الزمست كه سود اين ادر .يكندي خاص مژگسترش تكنولو
 علم يد كنندگان برگردد و گرنه توليد تول بهي بطور معقوليداتتول

 كننده يد فرد توليابراي سود بردن شركت  .  شوديمتوقف م وتكنولوژي
 ي تا زمانتكنولوژي آن يد نحو كه تولين بدشده است؛ابداع  copyright حق

البته .  ي آن استيه كننده ي اوليد توليارانحصارا در اخت,  نشدهيگزينكه جا
 ي كه از سود افراطيرد قانون انجام گين در اي جهانتياصالحا الزمست كه

هم باندازه ي معقول  يدكنندگانولت و از يد بعمل آيري شركتها جلوگيبعض
 . شوديتحما

جود چيزي در مورد حق مالكيت علم و تكنولوژي و اسالم در
كتابها بدون و كشورهاي متعصب اسالمي ديگر، , يران در ايل دلين بهم.ندارد
 افزارها نرم.  شوندي چاپ ميا ترجمه و ي و ناشران اصليسندگان نويترضا
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 يز ني همگان است و محصوالت صنعتياربصورت دزدي و مفت در اخت
  . شوندي مسازي يكپ,  كنندهيدبدون توجه به حق تول

  
عدم تعيين تكليف مالكيت منابع عمومي و زمين و معادن و دانش 

محمد چيزي فراتر . ودن قرآنستو تكنولوژي در قرآن نيز نشانگر بشري ب
از اقتصاد روستائي عربستان نمي دانست و بهمين دليل هم آنچه گفته است 

درصورتيكه اگر قرآن از خدا . در محدوده ي همان آگاهي محدود اوست
بود خدا به اهميت موارد مذكور آگاه بود و ضرورت تعيين تكليف عادالنه 

ترين راه حل را براي استفاده ي ي آنان را مي دانست و بهترين و معقول
   . بهينه از منابع عمومي با تضمين عدالت ارائه مي كرد

  ارث
بررسي جزئيات احكام ارث در قرآن ضرورتي ندارد، فقط چند 

  .ذكر مي شوداسالمي سي ارث عيب اسا

  زنان دو برابر مردان ارث مي برند
  ).11نساء  (لُ حظِّ األُنثَيينِيوصِيكُم اللّه فِي أَوالَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْ -

مثل سهم پسر كه كند  خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى: ترجمه
  .سهم دو دختر است

  .بالشك اينهم يكي از بيعدالتيهاي ديگر قرآن در حق زنان است
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  .بردگان به ارث برده مي شوند
، پس از با توجه به اينكه كنيزان و بردگان كاال بحساب مي آيند

 بين فرزندانش ،هاي مربوطه  بردگان هم متناسب با سهم،مرگ يك فرد
انسان "چنانچه در فصل . قسمت مي شوند و به مالكيت فرزندان در مي آيند

 مورد بحث واقع شد برده داري يكي از بزرگترين عيوب غير "در قرآن
 در نسل و با ارث دادن بردگان، آنان و فرزندانشان نسل. انساني قرآن است

بصورت برده و كاال باقي مي مانند كه حكمي بشدت ظالمانه و غيرانساني 
  .است

  .دنزمين و منابع طبيعي به ارث برده مي شو
چنانچه قبال مطرح شد مالكيت خصوصي منابع عمومي غيرمعقول   

اما اسالم مالكيت خصوصي و به ارث رسيدن آنانرا . و ظالمانه است
امر موجب مي شود كه زمين و منابع و معادن اين . برسميت شناخته است

كه حق عموم مردم است در دست زورمداران و فرزندانشان دست به دست 
  . بگردد و ديگر مردم به مزدوران آنان بدل شوند

  انسانحقوق اقتصادي 
 به ي و فرهنگي حقوق اقتصادي  اجتماعي المللين بيثاق مبراساس

   مسكن و  وبهداشت و درمان,  غذاجمله  ازيگري ديهر انسان حقوق اساس
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 : آمده انديثاق مينا 11 -12 موارد در مواد ينا .يرد گيآموزش تعلق م

 حق هر كس را به داشتن سطح يثاق مينكشورهاي طرف ا: 1,11ماده ي
 خوراك  پوشاك و مسكن شامل براي خود و خانواده اش ي كافيزندگ
 . شناسنديم يترسمب ي زندگيط بهبود مداوم شراين همچنيكاف

 ين حق هر كس را به تمتع از بهتريثاق مين كشورهاي طرف ا: 12 ي ماده
 . شناسندي ميت الحصول به رسمي ممكن و روحيحال سالمت جسم

زنند   كه افراد از كار سربازيست ني معنين حقوق بدين ايين تعالبته
آمده  يثاق مينچنانچه در هم.  كند تأمين آنانرايو منتظر باشند دولت زندگ

 , گزارييهسرما, است دولت با همكاري مردم با گسترش دانش و آموزش
 ي ينه زمي و انسانيعي از منابع طبينه ي كار و استفاده ي بهينه زمايجاد
 حقوق مزبور براي يق طر بدين كند وي افراد جامعه را فراهم ميريبكارگ

 يشقوق خو حين اينمأطبعا بازهم عده اي قادر به ت.  شودي مينمأهمگان ت
 . كندي مينحقوق آنانرا تام, يات با استفاده از مال دولت ويستندن

در , شناخته استن يت براي انسان برسمي را حقوقيناسالم چن
 : مطرح شده استيدهسه ا) رزق ( روزياسالم در ارتباط با

 از جمله فقر دسته اي و ثروت ي طبقات اجتماعين بياختالفات مال: اول
  :مثال. خداستواست خ, يگردسته اي د

أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربك نَحنُ قَسمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا  -
 تمحرا وخْرِيضًا سعم بضُهعتَّخِذَ باتٍ لِيجرضٍ دعقَ بفَو مضَهعنَا بفَعرو

  ﴾32زخرف  ﴿ ربك خَيرٌ مما يجمعونَ
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 مى كنند ما معاش آنان را يم آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسياآ: ترجمه
 باالتر از ي از آنان را درجاتبرخى  ويم كرده ايم تقسيانشان ميادر زندگى دن

در تسخير خويش را ] يگرد[ تا بعضى از آنها بعضى يمبعضى قرار داده ا
وردگار تو از آنچه آنان مى و رحمت پر) گيرند خود در خدمت(درآورند 

 .)32(اندوزند بهتر است

,  رسدي تفاوت به خواست خداست و رزق هر كس هم به او ميوقت: دوم
 :مثال.  نكنندي باشند و اعتراضي راضتفاوتها ين به ايد بايدستپس افراد ته

الِ نَصِيب مما اكْتَسبواْ لِّلرِّجوالَ تَتَمنَّواْ ما فَضَّلَ اللّه بِهِ بعضَكُم علَى بعضٍ  -
ولِلنِّساء نَصِيب مما اكْتَسبنَ واسأَلُواْ اللّه مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّه كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ 

  )32نساء  (علِيما
] ديگر[و زنهار آنچه را خداوند به آن بعضى از شما را بر بعضى : ترجمه

اى است و  اند بهره  كسب كردهردان از آنچهبراى م .برترى داده آرزو مكنيد
اى است و از فضل خدا درخواست  اند بهره براى زنان از آنچه كسب كرده

  )32 (كنيد كه خدا به هر چيزى داناست
مي بينيد كه گفته شده كه اين تفاوتها به خواست خداست و مبادا حتي آرزو 

دو  اين. پيدا كنيدكنيد كه از فقر عقب افتادگي يا طبقه ي زيردست نجات 
 كند و آنها را در ي ميجاد اجتماع اين را در طبقات پائيرشآرامش و پذ, يدها
 و ي غنين ها تفاوت بيده اينا.  كندي شان سست ماساسي  حقوقيري گيپ
 است يل دلينبهم. يكند ميدار و پايت دهد و آنرا تثبي جلوه ميعي را طبيرفق

 .داردن براي حقوق اقتصادي وجود عينزا ي مذهبياركه معموال در جوامع بس
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 ي كند و آنها را به رضا و قناعت فرا مي چون مخدري مردم را آرام ممذهب
 خواند

,  كار خداپسندانه كمك كننديكافراد ثروتمند به فقراء بعنوان : سوم
 .بصورت زكات و صدقه

.  استياري اختيصدقه پرداخت.  وجود دارديان صدقه در تمام ادپرداخت
 با به يكهدر صورت.  استگداپروري ي و نوعيز آميركاري تحقصدقه 

 يت و برسميگرمعادن و منابع د, ين شناختن حق مردم در زميترسم
حق خود را از , يكار بياطبقات كم در آمد ,  آنان بعنوان انسانحق شناختن
 زكات اجباري اما . مانندنمي  از ثروتمنداني و منتظر گدائيرند گيجامعه م

  . قابل اجرا استير زكات عمدتا غيمانچه قبال گفتاست وچن
 يف وضع طبقات ضعي تا حدود كمگرچه يده سه اين با ابطور خالصه

 عدالت,  نشان دادهي كشورهاي اسالميخ چنانچه تاري وليابد يبهبود م
 يبلكه فقر و ناداري از نظر روان.  رودي نمين شود و فقر از بي نمبرقرار

  .  شوديقابل تحمل م
 

 يري گتيجهن

 يچيده پ وي علم مفصل تخصصيك است كه اقتصاد ين اواقعيت
 حل  و استتخصصي  داراي دكتراي هاي متعددياست كه در شاخه

 از ينه به استفاده ي بهيمتك, يمشكالت اقتصادي متناسب با ارزشهاي انسان
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.  موضوع را همگان امروزه درك كرده اندين اوسختي دانش اقتصاد است
 سال 1400 ي ابتدائي ساده در حد زندگيمطالب, الم آمده استآنچه در اس

كارهاي ساده ي مانطور كه قبال اشاره شد همان ه. قبل عربستان است
كاروان زني و غارت اموال ديگران و دزدي  و فروش و يدمثل خراقتصادي 

اسالم دزدي .  استيافته داشته در اسالم هم تداوم يان در عربستان جركه
 به سلمانان را به حكم شرعي واجب تبديل كرده است واموال غيرم

بخش عمده كه  كرده اضافه معامالت ساده ي آنزمان زكات و خمس را هم
 هم به ي است و البته بخشي براي گرداندن دستگاه مذهبياتها ماليناي از ا

 در صدر اسالم قابل يات دو نوع مالينگرچه ا.  شودي مپرداخت مستمندان
در اسالم از . هستند  قابل اجراير عادالنه و غيرامروزه غ, اجرا بوده اند
 يهسرما, يد در توليهنقش سرما, يد اقتصادي مثل ابزار توليمسائل اساس

توسعه ي ,  اقتصادييزيبرنامه ر, ي اضافارزش ,ارزش كار, گذاري
 موضوع تورم و دهها, مسائل پول و بانك,  گذاري كاالهايمتق, اقتصادي

معادن و , ين زميتمالك, در اسالم.  نشده استيصحبت اقتصادي يگرد
 يچدر اسالم ه.  گذاشته شده استمبهم  منابع و تكنولوزييتمخصوصا مالك

  دريخو در تمام طول تار,  از عدالت اقتصادي وجود نداردي واضحيفتعر
 هم ي اسالميراقتصادي برتر و عادالنه تر از كشورهاي غ, ي اسالمكشورهاي

اقتصادي مثل حقوق اقتصادي مردم كه  ارزشهاي. شته استوجود ندا, عصر
 خالصه اسالم نه. در اسالم وجود ندارد, در حقوق بشر امروز مطرح است

اقتصاد موجود در .  اقتصاد دارد و نه ارزشهاي درست اقتصادي دارددانش
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 ينه و عقب افتاده اي مثل مدكوچك يطروابط ساده ي اقتصادي مح, اسالم
 هم با روابط اقتصادي در قبل از يو بس كه تفاوت مهمي آنزمان است 

نه ,  كار برجسته ي اقتصادي انجام نداديچ هم هيامبرپ. ندارد اسالم
 و محمد ي زندگاصوال . كاري متفاوت با قبليا برجسته يدنه تول, كشاورزي
 نقل شده و از خود يخ به غارت اموال كفار بود چنانچه در تاري متكيارانش

 بوده است به يزه به سرني كردم كه رزق او متكنقل ات قبلاو در صفح
 بر آنچه گفتم در عالوه . مسلمانير مردم غيز ي نابود كردن همه چينههز

. بشري مثل غارت و جزيه نيز وجود دارد هاي ضد يده سري ايك قرآن
 را كه وضع هم وجود داردبعالوه در اسالم ايده هاي ضد پيشرفت و توسعه 

 اگر جامعه اي بنابراين). در فصل انسان در قرآن بحث شد(ند  كي ميمتروخ
نه , مؤمن باشد و بخواهد بر اساس مسائل اقتصادي اسالم واقعا عمل كند

چنانچه طالبان و .  رودي واپس م،يشتر و بيشتر كند بلكه بي نمپيشرفت تنها
 سال است كه لغت عدالت 30 يراندر ا.  هردو نشان دادنديرانحكومت ا

 ينكهنه ا. يست خبري نيچ است و از عدالت هيه فقيته ي زبان واللقلق
.  كه بتوان با آن عدالت برقرار كرديست در اسالم نيزيچ, نخواهند ينمسئول
 و گاز و دهها معدن نفت  مثلي اگر فروش سرسام آور منابع مليراندر ا

 هست به بركت نفت است و ياگر نان. يخت ري فرو ميزهمه چ,  نبوديگرد
 اقتصادي دست و پا شكسته اي وجود دارد به بركت -اداري يستمگر سا

 كشور و ي يندهفروش منابع آ.  استين نويريتمددانش دانش اقتصاد و 
 بنام اقتصاد يزي چي دال بر ناكارآئ، در مشكالت اقتصاديي دائميدرماندگ
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 يد سال گذشته براي تول30 هم كه در تالشهائي همه ي.  استياسالم
 مطهري مثال.  شده با شكست مواجه شده استيام اقتصاد اسالم بنيزيچ

 صفحه 10 نوشته كه در مجموع كمتر از ي بنام اقتصاد اسالميكتاب كوچك
 به يل مباحث متما،يه و بقاست يي آن بر گرفته از احكام اسالم

 يني به اسالم ندارد و جالب است كه خمي ربطيچ است كه هياليسميسوس
  . كتاب را صادر كرد چون با اسالم سازگار نبودتوقف چاپ آن دستور
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  13 فصل
  سياست در قرآن

  
  
  
  
 
 

   در مورد سياست و سنتقرآننسبي  سكوت
حتي اساسي ترين اصول . نددر مورد سياست ساكتو سنت قرآن 

  :براي مثال. وجود نداردسياسي نيز در قرآن و سنت 
   حكومت چيست؟-
   حكومت حق كيست؟-
   را انتخاب مي كند؟ چه كسي حاكم-
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   مردم در تعيين حاكم چه حقي دارند؟-
   حاكم بر اساس چه شرائطي انتخاب مي شود؟-
   حاكم براي چه مدت تعيين مي شود؟-
   حكومت چه وظائف و حقوقي بر مردم دارد؟-
   مردم چه وظائف و حقوقي نسبت به حكومت دارند؟-
   چه نوع حكومتي مورد پذيرش اسالم است؟-
  و آزاديهاي سياسي مردم چيستند؟ حقوق -

 اساسي ديگر هيچ نص صريحي در  متعدد و پرسشهاي سؤاالت اينبراي
 يريتي روش مديا ياسي مكتب سيچ در اسالم ه.قرآن و سنت وجود ندارد

 ئي به سبك كدخدايگران ديه را شبينهمد,  هممحمد.  ندارد وجوديخاص
 وضع در ينا.  نداشتوجود ي نظاميا يمال,  ادارييالتتشك.  كردياداره م

 را براي ي پوليا كاال يحت, ي از جمله علين بود كه خلفاي راشديمحدي وخ
 وجود نداشت و ي خزانه ي دائميعني ؛اشتندد ي نگه نم كشوراداره ي

 يعتر هر چه سري رسيد مينه غارت كفار به مديا كه از زكات يمعموال پول
 فاقد مراقب يلفه خي بود حتسي فاقد پلينهمد.  شدي مسلمانان قسمت مينب

بال . ترور شدند) يعمرو عثمان وعل( يفه خل4از   خليفه سهيكهبود بنحو
 ينكه از ا پس و روم بود ويران اداري آنزمان در ايستم سين تريشرفتهشك پ

 عباس مجبور شدند از علم و ي كرد خلفاي بنيدا گسترش پيخالفت اسالم
  .يرند بهره بگ در اداره ي حكومتيرانيانتجربه ي ا
  اين سكوت در حاليست كه بيشتر كار محمد در مدينه سياست بود   
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محمد در قرآن و سنت راه حلي براي اداره ي حكومتِ بعد از .  ديانتنه
 شخص تنها چيزي كه در قرآن در مورد حكومتِ. خودش ارائه نكرده است

 مردم  بي قيد و شرط مطلقوجود دارد وجوب اطاعت) نه بعد از او(محمد 
  .از محمد و افراد منصوب اوست

  استبداد ديني مطلوب قرآن
در تمام جنبه هاي زندگي از جمله محمد اساسي ترين چيزي كه 

 در قرآن دهها بار با .در سياست، از مردم مي خواهد تسليم مطلق است
 .تأكيد فراوان از مردم خواسته شده كه بطور مطلق از محمد اطاعت كنند

ات مثال در آي.  استشدنانيد اسالم نيز به معني تسليم همانطور كه مي د
  :زير دقت كنيد

-  رِ مِنكُملِي األَمأُوولَ وواْ الرَّسأَطِيعو واْ اللّهنُواْ أَطِيعا الَّذِينَ آمها أَي59نساء (ي 
.(   

 امر خود ياى و اوليامبر از خدا و پيد آورده ايماناى كسانى كه ا: ترجمه
  .يدناطاعت ك

است  جنگ يك در محمد يانتخابي  فرمانده يه آين امنظور از اولي االمر در
 كنند يت تبعيامبر كند كه از فرمانده منصوب پي ميهكه به مسلمانان توص

  .)5/147تفسير طبري (
-كُونَ لَهرًا أَن يأَم ولُهسرو ؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهلَا مؤْمِنٍ وا كَانَ لِممرَةُ  والْخِي م

  )36احزاب(مِنْ أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مبِينًا 
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اش به  و هيچ مرد و زن مؤمنى حق ندارد كه چون خدا و فرستاده: ترجمه
كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و 

 كند قطعا دچار گمراهى آشكارى گرديده است اش را نافرمانى فرستاده
)36(.  
- ؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِملَى بِالْمأَو 6احزاب  (النَّبِي(  

  .پيامبر از خود مردم به خودشان اولي تر است: ترجمه
 يؤْمِنُونَ  فَالَ وربك الَ﴾64نساء ﴿.. وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِالَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ -

 تا قَضَيما مرَجح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدالَ ي ثُم منَهيرَ با شَجفِيم وككِّمحي تَّىح
 أَنَّا كَتَبنَا علَيهِم أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسكُم أَوِ اخْرُجواْ  ولَو﴾65نساء ﴿ويسلِّمواْ تَسلِيما 

فَعلُوه إِالَّ قَلِيلٌ منْهم ولَو أَنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيرًا مِن دِيارِكُم ما 
  ﴾66نساء ﴿لَّهم وأَشَد تَثْبِيتًا 

 خدا مورد يو ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به اجازه :  ترجمه
 كه ايمان ولى چنين نيست به پروردگارت قسم) 64. (يرداطاعت قرار گ

آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختالف است داور  نمى
 و[اى در دلهايشان احساس ناراحتى  گردانند سپس از حكمى كه كرده

و اگر بر آنان مقرر ) 65(نكنند و كامال سر تسليم فرود آورند ] ترديد
ز اندكى از  جيد خود را ترك كنين يا سرزميدكرديم كه خود را بكش مى

شوند به  بستند و اگر آنان آنچه را بدان پند داده مى ايشان آن را به كار نمى
  .)66(بستند قطعا برايشان بهتر و در ثبات قدم ايشان مؤثرتر بود  كار مى

    باشندمردم بايد صد در صد تسليم محمد. در آيات فوق دقت كنيد
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 حتي حق محمد .ددر مقابل انتخاب محمد حق هيچگونه اختياري ندارن
نسبت به خود مردم از خود مردم بيشتر است يعني اختيار محمد در جان و 

اگر محمد گفت كه مالت را . مال و ناموس مردم بيشتر از خود مردم است
خودت را بكش بايد اگر محمد گفت . به من بده يا چنان كن بايد بكني

چنانكه . ياگر محمد گفت زنت را به من بده بايد بده. خودكشي كني
محمد همين كار را در مورد زينب بنت جحش همسر پسر خوانده اش كرد 

 هر فرمان يا حكمي صادر كرد محمد . و زن زيباي او راتصاحب كرد
حتي نبايد در انديشه شان بر خالف آن ميل كنند يا نسبت به آن مسلمانان 

 يعني قرآن .ترديد روادارند و بايد از درون جان و با اشتياق آنرا بپذيرند
حتي در امور شخصي سيكه ك. خصائص اساسي انساني را از انسان مي گيرد

حق انديشيدن ندارد اختيار ندارد، در مورد دستور و قضاوت محمد خود 
 و بايد )چون اگر بينديشد ممكن است دچار ترديد و دودلي و اكراه شود(

 به خودكشي  دستورات محمد نظير دستور يا غير اخالقي تريننامعقولترين
كسيكه اختيار و عقل و احساس و اخالقش  .را بي چون و چرا انجام دهد

 مگر مي شود از انسان بودن چه چيزي براي او مانده است؟. فلج است
خداي عاقل به ما قدرت سؤال، نقد و تفكر داده باشد و در مقابل از ما 

  . بخواهد كه آنانرا بكار نگيريم
 رضايت كامل دروني م دستور محمد با انجاآيا دقت كرده ايد كه  

يعني چه؟ انجام دستور با رضايت دروني فقط وقتي امكانپذير است كه 
چون بمحض تأمل و تفكر در . و احساس نداشته باشد فكرشخص اصال 
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 ممكن است نامناسب بودن يا سخت بودن و يا نادرست ،مورد يك دستور
پس . آن به ذهن بيايديا غير اخالقي بودن و يا ضد بشري بودن بودن 

  محمد راضي مطلق نبايد مطلقا در مورد دستورمسلمان مطيع مطلقِ
  . او فقط يك حيوان مطيع است و بس.بينديشد

 ،نوكر بي اختيارغير انسانهاي اگر نگاهي به تاريخ بيندازيد اين 
هماناني هستند كه همه ي ديكتاتورهاي بزرگ تاريخ در پي ايجاد آنان بوده 

تي به دستور حاكم همسر خويش را در اختيار او بگذارند و اگر اند كه ح
.  شكم خويش را بدرند چه رسد به دريدن شكم ديگران،حاكم دستور داد

آيا قرباني كردن صدها هزار نوجوان توسط خميني و فرستادن آنان بر روي 
كه كريه ترين و (ميدانهاي مين و حمالت انتحاري رايج در زمان حاضر 

) ترين نوع تروريسمي است كه بشر تاكنون به خود ديده استوحشيانه 
ايجاد درندگاني كه ! توسط طالبان، تحقق عيني همين خواست قرآن نيست؟

  .از حقيقت انساني تهي شده اند و هم خود را مي درند و هم ديگران را
استبداد ديني فاجعه بارترين نوع استبداد است كه قرآن از مؤمنين   

ر استبدادهاي معمولي، مردم در زير خنجر، به كارهائي د .طلب مي كند
در درون خويش با استبداد مخالفند و . دست مي زنند كه نمي خواهند

نسبت به آن احساس نفرت دارند يعني گرچه مردم سركوب و بي كرامت 
شده اند ولي هنوز بارقه هاي انسانيت در درونشان وجود دارد ولي محمد 

 است كه نه كرامت دارند و نه انسانيت و هم در در پي توليد موجوداتي
  استبداد معمولي مردم را . ظاهر و هم در باطن در مقابل دستور حاكم ذليلند
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  .در ظاهر ذليل مي كند اما استبداد ديني مردم را از درون ذليل مي كند
قدرت طلبي است كه محمد اين آيا واقعا اين خواست خداست؟ يا   

چطور ممكن ؟  خود را به خدا نسبت مي دهدمرز بي حد و و جاه طلبي
است خدا به مردم عقل و اختيار و احساس و اخالق بدهد و در مقابل از 

  !آنان بخواهد كه همه را در مقابل يك نفر قرباني كنند؟
. خدا را كه ما نمي بينيم كه فرمان دهدنكته ي مهم ديگر اينكه؛    

پس هرگاه . ود در فرمان رسولبنابراين فرمان خدا و رسول، خالصه مي ش
محمد چيزي را فرمان داد يا اختيار كرد حق انتخاب و اختيار از همگان 

البته ممكن است گفته شود كه در حكومتهاي دموكراتيك و . سلب مي شود
متكي بر حقوق بشر نيز انتظار مي رود كه همگان در عمل از قوانين 

اين نكته . شي مي شودحكومت تبعيت كنند و گرنه جامعه دچار فروپا
 مورد انتظار قرآن و درست است ولي فرق اساسي است بين تسليم محضِ

در يك حكومت .  در حكومتهاي دموكراتيكاجراي عملي قوانين حكومتي
انساني كه در .  بي اختيار تبديل نمي شودفرديانساني، انسان هيچگاه به 

كند، در عين يك حكومت دموكراتيك از قوانين مصوب مجلس تبعيت مي 
حال آزاد است كه آن قوانين را نقد كند، قبول نداشته باشد و نقد و ايراد 

در حاليكه در سياست اسالمي، تسليم . خود را آشكارا بيان كند يا بنويسد
يك مؤمن حتي نبايد در تصورش هم به . ظاهر و باطن مورد انتظار است

ل نقاد انسان كه منشاء اين يعني نابود كردن عق. فرمان محمد اشكال بگيرد
يعني تبديل همه ي انسانهاي ذي شعور به بردگاني . پيشرفت و تمدن است
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براي مثال حتي يكي از جمالت من در اين كتاب هم حكم مرگ .  بي اراده
نقد كوچكترين هيچكس در هيچ زمان ومكاني حق . را براي من بدنبال دارد

   . مي شودگفته هاي محمد را ندارد وگرنه با مرگ روبرو
كه ممكن است در اينجا مطرح شود اينست كه در  ديگري ايراد  

قرآن دستور به مشورت داده شده است و اين با استبداد ديني مورد بحث در 
     :تقابل است

ل آ﴿وشَاوِرهم فِي األَمرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّ اللّه يحِب الْمتَوكِّلِينَ -
   ﴾159عمران
با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا ] ها[ و در كار:ترجمه

   ) 159(دارد  كنندگان را دوست مى توكل كن زيرا خداوند توكل
بين مجلس شوراي .  ناقض استبداد ديني نيست،اما دستور به مشورت

مستبد با يارانش فرد منتخب مردم در حكومتهاي دموكراتيك و مشورت 
اوال تمام مستبدين تاريخ با ياران نزديكشان . تهاي اساسي وجود داردتفاو

در حاليكه هيچ حقي در حكومت براي مردم و حتي . مشورت مي كردند
در حكومت دموكراتيك، اين شوراي : ثانيا. ياران نزديكشان قائل نبودند

 اما در حكومت منتخب مردم است كه نظام كشور را در دست دارد
 تصميم حاكم ،در استبداد. ن مستبد است كه همه كاره استاستبدادي، اي

تصميم شوري هيچ ضمانت اجرائي . است كه اجرا مي شود نه تصميم شورا
محمد با يارانش . و همين مطلب هم در آيه ي فوق آمده است. ندارد

مجلس شوراي : سوم. مشورت مي كند اما خود تصميم مي گيرد نه ياران
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تيك، عصاره ي مردم است كه از طرف مردم منتخب در حكومت دموكرا
مي جامعه را اداره مي كند ولي در استبداد اين تنها حاكمست كه حكومت 

.  محدود مي شود به فرامين محمد،مشورت محمد با ياران: چهارم. كند
يعني محمد مشورت مي كند تا راه بهتري براي اجراي دستوراتش بيابد؛ 

در : پنجم.  دستور مستبد را نداردحق و قدرت نقض شورا .همين و بس
حكومت دموكراتيك همه ي مردم در برگزيدن نمايندگان دخالت دارند در 
حاليكه در استبداد، اين مستبد است كه افراد دلخواه مورد مشورتش را برمي 

در حكومت دموكراتيك حق مردم براي نقد و اظهار نظر : ششم. گزيند
 آزادانه همه چيز را مورد نقد قرار هميشه محفوظ است و مردم مي توانند

بطور . در حاليكه در استبداد چنين نيست. دهند حتي مجلس منتخب خود را
خالصه مشورت مستبد با يارانش صرفا در جهت كمك به استبداد است و 

  بس و اين كجا و حكومت مردم بر خود كجا؟

  منافقين سندي بر زورمداري حكومت محمد
مورد توبيخ و تهديد دنيوي و اخروي قرار در قرآن، منافقان بشدت 

  :مثال. گرفته اند و در بين مسلمانان، منافقين بد تر از كفار قلمداد شده اند
 إِذَا جاءك الْمنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهد إِنَّك لَرَسولُ اللَّهِ واللَّه :سوره ي منافقون-

دشْهي اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّك لَمعونَ ينَافِقِينَ لَكَاذِبنَّةً  ﴾1﴿ إِنَّ الْمج مانَهماتَّخَذُوا أَي
ذَلِك بِأَنَّهم آمنُوا ثُم ﴾ 2﴿فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّهم ساء ما كَانُوا يعملُونَ 

تَهم تُعجِبك أَجسامهم وإِذَا رأَي﴾ 3﴿كَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ 
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 مه هِملَيةٍ عحيونَ كُلَّ صبسحةٌ ينَّدسم خُشُب مكَأَنَّه لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسإِن يو
  ﴾4﴿الْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤْفَكُونَ 

دهيم كه تو واقعا پيامبر  ى مىچون منافقان نزد تو آيند گويند گواه: ترجمه
داند كه تو واقعا پيامبر او هستى و خدا گواهى  مى] هم[خدايى و خدا 

سپرى ] چون[سوگندهاى خود را ) 1( سخت دروغگويند منافقاندهد كه  مى
اند راستى كه آنان چه بد  از راه خدا بازداشته] مردم را[بر خود گرفته و 

 آنان ايمان آورده سپس به انكار اين بدان سبب است كه )2(كنند  مى
و ) 3(فهمند  نمى] ديگر[اند و در نتيجه بر دلهايشان مهر زده شده و  پرداخته

دارد و چون سخن  چون آنان را ببينى هيكلهايشان تو را به تعجب وا مى
هايى پشت بر  دهى گويى آنان شمعك گويند به گفتارشان گوش فرا مى

  دشمنند از آنان بپرهيزآنانپندارند  خويش مىديوارند هر فريادى را به زيان 
 ) 4(اند   خدا بكشدشان تا كجا انحراف يافتهكنيد

منافق بمعني . اما منافقان كه اينهمه پليد قلمداد شده اند كيانند
منافقان . كسيكه در ظاهر يكجور و در باطن جور ديگري است. دوروست

ما بظاهر ادعاي اسالم مي مدينه كساني بودندكه به اسالم ايمان نداشتند ا
آيا هيچگاه از خود پرسيده ايد كه نفاق چرا بوجود مي آيد؟ نفاق . كردند

وقتي مردم مجبور باشند كه عقيده ي خاصي يا . محصول استبداد است
حكومت خاصي را بپذيرند و گرنه مجازات شوند و يا در اسالم جان و مال 

ه ترين راه براي حفظ جان خود را از دست بدهند، طبيعي است كه عاقالن
دوروئي . خود و فرزندان خود را تظاهر به عقيده ي زورگو مي يابند
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همانطور كه در قبال مطرح شد، .  مشخصه ي تمام جوامع استبدادي است
محمد با شمشير در راه گسترش اسالم مي جنگيد و از نظر قرآن، كافر حق 

افقان عاقالني بودند كه بنابراين، من. حيات ندارد چه رسد به حقوق ديگر
دين محمد را قابل پذيرش نمي دانستند و از ترس مرگ، به اسالم تظاهر 

بنابراين وجود منافقان در عصر محمد و در تمام جوامع اسالمي . مي كردند
     .تا ابد، لكه ي ننگي به دامان اسالم است نه ننگي بر منافقان

  ؟بعد از محمد چه بايد كرد
 اصول سياسي نيست و فقط دستور اطاعت مطلق حال كه در اسالم،

از محمد مطرح شده است تكليف مسلمانان بعد از مرگ محمد چيست؟ 
گرچه با ضوابط محكم فقهي نمي توان دستور اطاعت مطلق از محمد را به 

كاري كه مسلمانان كردند اين بود كه همان جانشينان او تسري داد ولي 
چون  .نشينان محمد تعميم دادنددستور اطاعت مطلق را در مورد جا

مسلمانان براي هميشه موظف شده اند كه بي چون و چرا دستورات منتسب 
 پس . را اجرا كنند و كسانيكه اين دستورات را مي دانند روحانيونندمحمدبه 
سمبل اين روحانيون در  .كننديد بدون چون و چرا از روحانيون اطاعت اب

و در ) و يا امامان شيعه طبق نظر شيعيان (صدر اسالم، خلفاي راشدين بودند
مال محمد (در ايران و خالفت سني ) خميني(واليت فقيه شيعي   ،زمان ما

 پس نتيجه ي طبيعي خواست محمد، استبداد .در افغانستان است) عمر
اسالم براي هميشه مردم را در  .جاودانه ي روحانيون در طول تاريخ است
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حتي اگر روحانيون نتوانند .  افكنده استمقابل روحانيون به خاك مذلت
حكومت تشكيل دهند، بازهم سروران و حاكمان واقعي كشورهاي اسالمي 

چون مردم از جان و دل، طبق دستور اسالم، جان و مال و ناموس و . اند
 اختيار روحانيون قرار مي عقل و اختيار و احساس و اخالق خويش را در

  . دهند
 روحاني حاكم نيز چيزي در قرآن و در مورد نحوه ي برگزيدن

اما در صدر اسالم، چند نفر از صحابه ي بزرگ . سنت وجود ندارد
 سندي از ،خليفه را برگزيدند بدون اينكه اين انتخاب) روحانيون بزرگ(

قرآن يا سنت داشته باشد و همين روش تا حدودي در تاريخ اسالم ادامه 
  .يافت

  

ردم را برسميت نمي  محقوق و آزاديهاي سياسياسالم، 
  شناسد

 : حقوق بشري جهانيه اعالم21  يماده

 يما كشور خود، مستقي امور عمومي هر شخص حق دارد كه در اداره - 1
 .يد آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويندگاني كه به واسطه ي نمايا

 كشور خود دست ي برابر به مشاغل عموميط هر شخص حق دارد با شرا- 2
 .يابد
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 ي در انتخاباتيد اراده بايناده ي مردم اساس قدرت حكومت است، ا ار- 3
 سالم ابراز شود كه بطور

 مساوات و با يت با رعاي، عموميدانتخابات با. يرد پذي صورت مادواري
  اييقه به طريا يي مخفأر

  . كندينمأي را تأ برگزار شود كه آزادي رمشابه
  

  حال ببينيم نظر قرآن چيست؟

  خاب نوع حكومتممنوعيت انت -1
پس از فوت محمد، خلفاء جانشين وي شدند كه از نظر شرعي   

براين اساس، اهل سنت خالفت را .  بودندعامل به اسالمعلماي ديني 
بعنوان روش حكومت اسالمي قبول دارند و شيعيان، همان حكومت عالم 

 . كه هردو استبداد ديني است؛ديني را تحت عنوان واليت فقيه پذيرفته اند
در قرآن و سنت هيچ اشاره اي به حق مردم در انتخاب نوع حكومت و 

از منظر شرع نه مردم حقي در تعيين بنابراين . حاكم يا عزل او وجود ندارد
موظف به اطاعت  فقط  مردم.رهبر سياسي دارند و نه حقي در عزل او

  .محض از او هستند
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   ممنوعيت آزادي انديشه-2
ها موظف به اطاعت محض از حاكمند و با توجه به اينكه مردم تن  

چنانچه قبال گفتيم بايد در درون خويش هم مطيع حاكم اسالمي باشند بنابر 
اين نبايد در مورد سياستهاي حاكم ديني بينديشند وگرنه ممكن است نسبت 

  .به آنها نظر منفي يا نارضايتي پيدا كنند كه خالف خواست قرآن است

  اريذممنوعيت قانونگ -3
 از اساسي ترين حقوق مردم، حق تدوين قانون براي اداره ي يكي  

يا توسط نمايندگان ) در جوامع بسيار كوچك(جامعه است كه يا مستقيما 
 قرآن  مطرح شد"انسان در قرآن" جنانچه در فصل .مردم انجام مي پذيرد

در اينجا يك حديث و يك آيه را تكرار مي . مدعي است كه همه چيز دارد
  :كنيم

- ءٍ وانًا لِّكُلِّ شَييتِب الْكِتَاب كلَي89نحل ﴿نَزَّلْنَا ع﴾   
   استيز كننده ي همه چيان كه بيم نازل كرديما بر تو كتاب: ترجمه

  )1/6 ياشي عيرتفس( اضله اهللا يره العلم من غيمن ابتغ: يلنبعن ا-
 قرآن رجوع كند خدا ير براي علم به غيكهكس: محمد گفته است: ترجمه

  ). همه ي علوم در اسالم هستيعني( كند يا گمراه ماور
  بنابراين، اين يك اصل قطعي قرآني است كه در قرآن همه ي نيازهاي 
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 و طبعا اين اصل ١بشري وجود دارد و نيازي به غير قرآن و جود ندارد
بنابراين هرگونه  .شامل قوانين الزم براي اداره ي جامعه هم مي شود

و اين همان نظري است كه طالبان و . ست و حرامقانونگذاري خالف شرع ا
زمان مشهور طرفدار استبداد از علماي (و شيخ فضل اهللا نوري  خميني

اكثريت علماي بزرگ امروز   همه ي علماي گذشته و و)مشروطه ي ايران
 باور است كه علماي اسالم معتقد بودند كه با وجود ين اساس ابر. دارند
 فضل اهللا نوري يخچنانچه ش . ياز ندارد نيگري د قانونيچ بشر به ه،اسالم

 يعبلكه حكم جم, يست ما مخصوص به عبادات ني قانون اله"يد گويم
لذا ما ابدا محتاج به جعل .. داراستي را بر وجه اكمل و اوفسياسيه مواد

 در كشف االسرار يني خمهمچنين ). 57مكتوبات ص  (" بوديمقانون نخواه
 قانون اسالم يب خرد كه عي اي ب" يسد نوي خطاب به كسروي م238ص 
 ينا.  كردهين معيف تكليز كه براي مردگان و مردم دوسر ني دانمي ينرا ا

 و از تخت سلطنت مردن  است كه از قبل از والدت تا پس ازيقانون خدائ
 و فردي را فروگذار ي اجتماعيات از جزئي جزئيچه, تا تخته ي تابوت

 بشر يز چيچ خداي داناست كه غفلت از هارقانونگذ ينجاا. نكرده است
 تمدن اساس ين طرز و بزرگترين مادي او را به بهتري زندگيكهندارد در حال

                                                 
 بودن قرآن است و ي الهري خطا هم نشانگر غني است و ايهي ادعا بدني البته بطالن ا-  1

 كتاب كي توان در ي را نمي بشريازهاي دانست كه علم جهان و كل نيگرنه خدا م
 .جمع كرد
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 ين و سعادتمند تريكوترين معنوي او را با ني كند زندگي اداره ميو تعال
,  انسان دو سر را گفتهيف كه تكلحال ينو در ع. يد نماي مينطور تام

 كرده ين معيز چون شماها را ن ييختهفسار گس انسان خود سر ايفتكل
 شد و كسروي را يكه عمل (" شودي مي عمليكروز خدا بخواست است و
جمله ي كالم آنكه "يسد نوي كشف االسرار م289 در ص خميني). كشتند

 ياه كند جز سوضع  كهينداردو هر قانون) قانونگذاري (ي حقينبشر چن
  ١"يست نيمشق

    ممنوعيت آزادي بيان-4
آزادي بيان و قلم از ضروريات حكومت دموكراتيك و همچنين از 

در قرآن و سنت اثري از اين آزادي وجود . ضروريات پيشرفت بشري است
بعالوه وقتي قرار است كه مردم مطيع بدون قيد و شرط حاكم . ندارد

بنابراين . اسالمي باشند ديگر جائي براي نقد و گاليه از حاكم باقي نمي ماند
م، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي حق انتقاد از حكومت اسالمي را مرد

اين دقيقا همان . ندارند و تنها مي توانند در تأييد حكومت قلم فرسائي كنند
حكومت چيزي است كه در حكومتهاي اسالمي گذشته و امروز، مثال در 

حكومت اسالمي ايران و محمد، خالفت بعد از محمد و دولت عثماني و 

                                                 
نگام بدست گرفتن حكومت متوجه اين خطاي فاحش شد و اجازه  البته خميني در ه- 1

  . و اين اصل قرآني را نيز زير پا گذاشتداد كه مجلس قانونگذاري  تأسيس شود
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 جاي ترديد نيست كه سلب آزادي .ت اسالمي طالبان وجود داردخالف
انديشه و بيان يعني نابود كردن انسانيت انسان و بستن راه رشد و تعالي بشر 

  . در تمام زمينه ها
ممكن است گفته شود كه در اسالم دستورات امر به معروف و نهي 

از و از جمله د كه به مردم دستور مي دهد كه از هركس ناز منكر وجود دار
امر به معروف و نهي از : اوال: اما چنين نيست چون. حاكمان انتقاد كنند

يعني اگر كسي واجبي را . منكر فقط شامل واجبات و محرمات مي شود
ترك كرد يا حرامي را انجام داد مردم موظفند به او تذكر دهند ولي در امور 

يست كه بخش اعظم و اين در حال. ديگر مردم حق چنين كاري را ندارند
تصميم گيريها و قوانين و بخشنامه ها و برنامه ريزيها براي اداره ي 

و . حكومت در دنياي امروز، در هيچ جاي قرآن و سنت مطرح نشده است
با توجه به :  دوم.در اين امور امر به معروف و نهي از منكر مطرح نيست

 كه فرض بر اينكه در يك حكومت اسالمي، حاكم يك عالم اسالمي است
اينست كه او در احكام اسالم تخصص دارد و اسالم را بهتر از مردم مي 
داند بنابراين عمال جائي براي امر به معروف و نهي از منكر حاكم باقي نمي 

 بسيار واضح اسالمي را بطور علني نقض قانونمگر اينك حاكم يك . ماند
. ال اتفاق نمي افتدكند مثال در منظر عام شراب بخورد كه چنين چيزي عم

دست مردم در اكثر قريب به اتفاق امور ديني و سياسي و اقتصادي بنابراين 
و همه ي جنبه هاي ديگر اداره ي جامعه بسته است و حقي براي اظهار نظر 

 خامنه اي ،در ايران. در اينجا به يك مثال عيني توجه كنيد. و نقد ندارند
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. ر خالف شرعي انجام نداده استاو در ظاهر هيچ كا. رهبر اسالمي است
اين در حاليست كه جامعه ي ايران . بنابراين نهي از منكر شامل او نمي شود

را در تمام زمينه ها به انحطاط و بدبختي و عقب افتادگي برده و مي برد و 
.  گمان نمي كنم هيچ جنبه اي از زندگي ايرانيان از انحطاط مبرا باشد

با تمام جهان قرار داده دائمي  و نفرت و جنگ همچنين ايران را در دشمني
اما از نظر اسالم، مردم فقط موظفند از او اطاعت كنند و هيچ راهي . است

براي نجات از دست او ندارند حتي نقد تخصصي متخصصان مختلف هم از 
نظر اسالم پذيرفتني نيست و بهمين دليل است كه وقتي متخصصان 

  .   كنند به زندان مي افتنداقتصادي يا فني نيز انتقاد مي
برخالف نظر نو انديشان ديني، امر به معروف و نهي از منكر نه تنها : سوم

امر به معروف . مؤيد آزادي نيستند بلكه مانع بسياري از آزاديهاي بشري اند
و نهي از منكر جامعه را مجبور مي كند كه فقط در قالب دستورات شرع 

. سان و جامعه را در قالب شرع محدود مي كند بنابراين ان،عمل و رفتار كند
يا (در اسالم شركت در نماز جماعت واجب : به يك مثال ساده توجه كنيد

اگر شما بدون دليل شرعي به نماز جماعت نرويد . است) قريب به واجب
اگر بعد از چند . همسايگان و آشنايان و حكومت به شما تذكر مي دهد

ضربه هاي (د مردم بايد با استفاده از زور تذكر شما به جماعت حاضر نشدي
همانطور . شما را مجبور به حضور در نماز جماعت كنند) اقتصادي و بدني

مثال ديگر اينكه از . كه طالبان با شالق مردم را به نماز جماعت مي فرستاد
زنان حق خروج از ). حتي صورت(نظر شرع زنان بايد سراپا پوشيده باشند 
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خارج از منزل، حق مديريت و قضاوت و حتي حق منزل، حق كار در 
طبعا تمام مردم و حكومت اسالمي . تحصيل در خارج از منزل را ندارند

موظفند كه اين احكام اسالمي را به اجرا در آورند و طبعا اگر زني بدون 
 ضرورت از منزل خارج شد يا رانندگي كرد بايد ابتدا به او تذكر داده شود و

مورد مجازات قرار گيرد همانطور كه در حكومت ايد اگر توجه نكرد ب
بخوبي اجرا نمي در ايران اين دستورات البته . عربستان و طالبان جريان دارد

شود ولي عالمان ديني مي دانند كه بخش عظيمي از دستورات اسالم در 
 ي غدغهايران لگدمال شده و اجرا نمي شود چون آخوندها بيش از آنكه د

   .ي حفظ حكومت خود را دارندغدغه ه باشند داسالم را داشت
 جامعه را به ،بنابراين اجراي واقعي امر به معروف و نهي از منكر

 سال پيش عربستان مي برد و تمام آزاديهاي انساني را 1400دوران بربريت 
  . چون اسالم اين آزاديها را برسميت نشناخته استداز انسان مي گير

  .اجتماعات  و ممنوعيت آزادي احزاب-5
 از ضروريات حكومت دموكراتيك احزاب و اجتماعات آزاديها

احزاب و اجتماعات سياسي جايگاه پرورش سياستمداران و نقد . هستند
سياسي و برنامه ريزي براي بدست گرفتن و اداره ي حكومت از طريق 

تظاهرات نيز وسيله بصورت از جمله اجتماعات مردم و . جلب آراي مردمند
 با سياستهاي نادرست حكومت و آگاه كردن حكومت از ي مخالفت

طبيعي است كه با . خواست مردم و به اجرا در آوردن خواست مردم است
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ضرورت اطاعت بي قيد و شرط از حاكم اسالمي جائي براي اين آزاديها 
نمي ماند و چون مردم هيچ نقشي در انتخاب حاكم اسالمي ندارند جائي 

ز طرف ديگر چون ممكن است احزاب در اطاعت ا. براي احزاب نمي ماند
بي قيد و شرط مردم تزلزل ايجاد كنند، وجود احزاب خالف شرع است و 
بايد منع شود چنانچه در هيچ حكومت اسالمي در گذشته و حال احزاب 

  .ندواقعي وجود نداشته ا

   ممنوعيت مخالفت با دولت اسالمي-6
 ،دم از حاكم اسالميبا توجه به ضرورت اطاعت بي قيد و شرط مر

بديهي است كه مخالفت با حكومت اسالمي ممنوع است و كسيكه با حاكم 
. اسالمي مخالفت كند مجازات بسيار سنگيني دارد از جمله مجازات مرگ

كسيكه بر عليه حكومت اسالمي اقدام كند بر حسب حكم فقهي فرق 
وم به مختلف اسالمي بعنوان محارب و يا باغي قلمداد مي شود و محك

محمد و خلفاي راشدين نيز هيچ فرد يا گروه مخالف . ١مرگ مي شود
حكومت اسالمي را تحمل نمي كردند و همين امر يكي از دالئل فقها بر 

  .حكومت اسالمي است باغي يا محارب دانستن مخالفان
  

                                                 
 حكومت اسالمي مرگ است يا نه و يا در شرائط ت باالبته در اينكه حكم مخالف - 1

  . خاصي مرگ است جاي بحث و نقد فقهي وجود دارد
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  مصلحت گرائي سياسي
منظور از مصلحت گرائي سياسي اينست كه مي توان براي حفظ   

ير زاخالق وقوانين عرفي را  المي اصول ديگر اسالمي،حكومت اس
اين فاجعه بارترين حكم اسالمي است كه پاي هرگونه دروغ و . پاگذاشت

. نيرنگ و قانون شكني و بي اخالقي را در سياست اسالمي باز مي كند
 علماياز رچه بسياري گ. بودمصلحت گرائي سياسي خميني بشدت طرفدار 

 مصلحت گرائي ،ان موافق نيستند ولي قرآن و سنت اسالمي چندغير سياسي
  .سياسي را تأييد مي كنند

در همين كتاب در فصل مربوط به پيامبران آمد كه يوسف : اما قرآن
پيمانه ي گندم را به نيرنگ در بار برادر تني اش نهاد و سپس مأموران خود 

همت دزدي را فرستاد تا كاروانهاي برادرانش را تفتيش كنند و به برادرش ت
 يوسف مي ، اين نيرنگاظاهرا ب. زد و او را بهمين دليل بازداشت كرد

بنابراين يوسف پيامبر براي . خواسته كه برادر تني اش را نزد خود نگه دارد
 نيرنگ و تهمت نابجا زد يعني مسلمات اخالقي را زير پا ،يك هدف سياسي

  .گذاشت
تأمل بخواند مي كسيكه تاريخ زندگي محمد را با : اما در سنت  

. فهمد كه محمد بيش از آنكه يك رهبر مذهبي باشد يك سياستمدار بود
محمد براي حفظ قدرتش بسادگي اصول اخالقي و ديني را زير پا مي 

 .او كارهائي مي كرد كه فقط از يك سياستمدار صرف بر مي آيد. گذاشت
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رد و آنان را مثال به قبيله اي حمله مي ك ١.در اينجا فقط چند مثال مي زنم
بزور مسلمان مي كرد و سپس رئيس قبلي را بر رياست خود باقي مي 

در صورتيكه .  تا بتواند از طريق او قدرتش را بر قبيله اعمال كندگذاشت
. طبق ضوابط اسالمي رؤساي قبائل حق ويژه اي در حكومت بر مردم ندارند

كه يكي محمد حتي از ترور يك زن جوان در خواب كه دو كودك كوچك 
يگر اينست كه دمثال . شيرخواره بود نگذشت زيرا به محمد توهين كرده بود

در زمان فتح مكه بخش عمده اي از اموالي را كه از  قبيله ي هوازن دزديده 
ابوسفيان از بزرگان قريش بود كه تا آخرين لحظه . بود به ابوسفيان بخشيد

 هم به نيرنگ شهادتين ي فبل از فتح مكه، با اسالم جنگيد و در فتح مكه
طبق ضوابط اصلي اسالمي، . گفت و اين دشمني را براي هميشه حفظ كرد

اما محمد بخش . اموال غارت شده در جنگ به جنگجويان تعلق مي گيرد
چرا؟ براي اينكه او مي دانست كه . عمده ي اين اموال را به ابوسفيان بخشيد

 اگر ابوسفيان "ا غارت كن كدخدا را ببين و ده ر"بر طبق مثل معروف كه 
بنابراين محمد براي . را داشته باشد افسار مكه را در چنگ خود دارد

بنابراين مصلحت . گذاشتمي ي ضوابط خود شرع را كنار مصلحت سياس
  .گرائي سياسي از نظر قرآن و سنت مقبول است

  اين مصلحت گرائي به حق فاجعه بارترين حكم سياسي اسالمي  

                                                 
 اثر همين نويسنده مراجعه "نقد رفتار محمد" تحليل زندگي محمد به كتاب براي بحث و - 1

  .كنيد
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ي شود در هيچ زمينه اي حتي در زمينه ي مذهب هم  است چون موجب م
 اعتماد كرد و به هيچ راهي حتي از طريق  مسلماننتوان به سياستمداران

وقتي شكستن احكام اسالمي . مذهب هم نتوان سياستمداران را كنترل كرد
براي حفظ حكومت جائز باشد ديگر جائي براي اخالق و قوانين عرفي 

ال گروههاي اسالمي مي توانند با تكيه بر دموكراسي براي مث. باقي نمي ماند
و آراء مردم به حكومت برسند و پس از كسب قدرت ديكتاتوري ديني را 

در قبل از انقالب به . حاكم كنند همانگونه كه خميني در ايران چنين كرد
دروغ خود را طرفدار آزادي و حقوق بشر قلمداد مي كرد و به محض 

آن حرفها را دور ريخت و استبداد ديني فوالدين استحكام قدرتش همه ي 
من مطمئنم كه در زمان حاضر نيز در پس ذهن تمام احزاب . را برقرار كرد

اسالمي نيز همين نيرنگ نهفته است مگر اينكه از اسالم گراي كشورهاي 
  .اين نيرنگ اسالمي بيخبر باشند كه بعيد است

از نظر اسالمي گناهي  قطعا ريختن خون مسلمان بيگناه :مثال ديگر
بسيار عظيم محسوب مي شود اما اكنون حكومت ايران و طالبان براحتي 

چرا؟ چون براي . خون زن و كودك را مي ريزند و خم به ابرو نمي آورند
حكومت اسالمي يا براي كسب قدرت سياسي ارتكاب اين گناهان حفظ 

بكشند اين هدف را غير مسلمانان آنان بمب مي گذارند كه . اهميتي ندارد
  .  است و كشته شدن چند تن مسلمان بيگناه در اين ميان اهميتي نداردمهم

مثال ديگر عملكرد عالمان بزرگ شيعه در حكومت اسالمي ايران 
من كه تا كنون دروغگو تر و نيرنگباز تر از عالمان حكومتي ايران . است
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 بخاطر !اند؟ خيرچرا؟ آيا اينان شرع را كنار گذاشته . نديده و نشنيده ام
به . واقفند و به آن عمل مي كنند) مثل طالبان اهل سنت(اينكه آنان به شرع 

هيچ قانوني حتي قانون نوشته ي خودشان هم پايبند نيستند و هرگاه كه 
مصلحت حكومت اسالمي اقتضاء كند هر قانوني حتي قانون اساسي را زير 

هيچ قانون . قيه استچنانچه اين كار هميشگي واليت ف. پا مي گذارند
اصوال ايجاد مجمع . نمي آورداسالمي در مقابل مصلحت حكومت تاب 

تشخيص مصلحت نظام در ايران براي آنست كه بطور سيستماتيك احكام 
 آمارهاي .اسالمي و قوانين عرفي را در مقابل مصلحت حكومت سر ببرند

صحيح را به مردم نمي گويند چون مي گويند موجب وهن حكومت 
دزديهاي آخوندهاي بزرگ را پنهان مي كنند چون مي . سالمي مي شودا

به تمام تروريستهايي كه بر عليه . گويند موجب وهن روحانيت مي شود
آمريكا و اسرائيل و غرب مي جنگند كمك مي كنند چون مي گويند 
جنگيدن با غرب و اسرائيل اهميت بيشتري دارد از كشته شدن افراد بيگناه 

در انتخابات تقلب مي كنند چون اوال انتخاباتي در اسالم . ستهابدست تروري
وجود ندارد و ثانيا مصلحت حكومت اسالمي اقتضاء مي كند كه افراد يا 

راديو تلويزيون و مطبوعات حكومتي . گروههاي خاصي به قدرت برسند
پيوسته در حال دروغ بافي و نيرنگند چون براي حفظ روحيه ي مردم و 

بطور خالصه .  نهايتا براي حفظ حكومت اسالمي مفيد استفريب مردم و
در يك حكومت اسالمي راستين هيچ اصل اسالمي و قانوني و اخالقي، بجز 
  حفظ حكومت اسالمي، خدشه ناپذير نيست و از چنين حكومتي هر عملي 
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  .را بايد انتظار داشت
آيا خداست يا محمد كه اين احكام : اما سؤال هميشگي اين كتاب

  ر انساني را براي بشر مقرر كرده است؟ غي
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  14 فصل
  

كشتار، برده گيري، تجاوز جنسي و 
  دزديدن اموال غيرمسلمانان

  
  

  غيرمسلمانان با محمد برخورد يخي تاريرس

 نرم خوئي و مدارا در مكه

 با كفار بصورت ش فاقد قدرت بود برخوردمحمد مكه كه در
  جهنمبه آتشكفار را  فقط  وجنگ بوداز  ي و نهيمبرخورد مال, دعوت

 :سوره ي كافرون  از آيات دوران عبارتندين اياتاز جمله آ. مي كرد يدتهد

 يم اهللا الرحمن الرحبسم
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 .بگو اى كافران: ﴾1﴿قُلْ يا أَيها الْكَافِرُونَ  -

 . من نمى پرستميدپرستمي آنچه را شما : ﴾2﴿لَا أَعبد ما تَعبدونَ  -

- لَا أَنتُمو دبا أَعونَ مابِديدو آنچه را من مى پرستم شما نمى پرست: ﴾3﴿ ع. 

-  دتُّمبا عم ابِدلَا أَنَا عمي پرستيد آنچه را شما مي پرستمو نه من  :﴾4﴿و. 

-  دبا أَعونَ مابِدع لَا أَنتُمو نه آنچه را من مى پرستم شما پرستنده  : ﴾5﴿و
 .يدا

  . من براى خودمين شما براى خودتان و ديند: ﴾6﴿م ولِي دِينِ لَكُم دِينُكُ -
همچنين . مشاهده مي كنيد كه محمد زور و فشاري به كفار وارد نمي كند

 است ين فقط ابالغ ديامبر ي پيفه ي قرآن ذكر شده كه وظيه از ده آيش بدر
 . ي الزام و اجبار ندارديفه وظيعني

 :مثال

 .يستبر رسول جز ابالغ ن: ترجمه ) 99مائده (غ  الرسول اال البالي علما

 :يست نين بقره به صراحت گفته شده كه اكراه در د256 ي يه آدر

 .يست ني اكراهيندر د: ينِ الدي إِكْرَاه فالَ

 : صادر شده استيمت دستور گذشت و مالير ي زيه در آو

- ونَكُم مرُدي لِ الْكِتَابِ لَونْ أَهكَثِيرٌ م دنْ عِندِ وا مدسكُفَّاراً ح انِكُمدِ إِيمعن ب
أَنفُسِهِم من بعدِ ما تَبينَ لَهم الْحقُّ فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ إِنَّ 

 .﴾109بقره ﴿اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ 

 آشكار شد از روى يشان برا حقينكه از اهل كتاب پس از ايارىبس: ترجمه
 كافر يمانتانكردند كه شما را بعد از ا مي حسدى كه در وجودشان بود آرزو
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 كه خدا ياورد را بيش تا خدا فرمان خويد و درگذريدگردانند پس عفو كن
 .هر كارى تواناست بر

 ،يبكار فريا كم اطالع يون روحاني روشنفكران مسلمان و برخيبعض
غافل .  وجود دارديده كه در اسالم آزادي عقاند  گرفتهجهي نتيات آينگونه ااز
 گرفتن در دوران قدرت,  بعديآيات با يات آينگونه اينكهاز ا)  تغافليا(

 در فصل ناسخ و منسوخ، بحث نسخ به . اندنسخ شده, ينه در مدمحمد
 . تفصيل مورد بررسي قرار گرفت

 "گفته شده ) كه در باال مطرح شد( بقره 109 ي يه درآيقتدر حق
 خواسته كه ين از مومن"ياورد را بخويش  تا خدا فرمانيد و درگذريدعفو كن

 دستور بعدي.  تا دستور بعدي خدا برسديد رفتار كنيمتفعال با كفار با مال
 متعددي مخصوصا در سوره ي ياتو با نزول آ.  جنگ با كافران استهمانا
 و گذشت و يدهادي عق آزآيات، ) سوره ي نازل شده استينكه آخر(توبه 
 ,ير مسلمانان را با زور شمشير دستور داد كه غمحمد نسخ شدند و يمتمال

سير تشديد و سخت گيري به غيرمسلمانان تا دستور قتل عام , دن كنمسلمان
  . آنان در اينجا بحث مي شود

  سختگيري و كشتار در مدينه

  لزوم غلبه ي اسالم بر كل اديان
  رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه هو الَّذِي أَرسلَ -
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 ﴾9صف ﴿الْمشْرِكُونَ 

 روانه كرد تا آن دين حق خود را با هدايت و پيامبراوست كسى كه : ترجمه
 )9( گرداند هر چند مشركان را ناخوش آيد غالبرا بر هر چه دين است 

 . نيز تكرار شده است33 سوره ي توبه آيه ي اين آيه عينا در

اين آيات بوضوح قصد محمد را براي غالب كردن اسالم بر كل 
  .  نشان مي دهندعلي رغم ميل كفاراديان و بر كل جهان 

   حتي اگر پدر و مادر باشنددستور به دشمني دائمي با غير مسلمانان
نان تحريم مي در گام بعد هرگونه دوستي بين مسلمانان و غيرمسلما  

    :شود و كينه و نفرت ابدي با غيرمسلمانان بنيانگذاري مي شود
 يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولِياء بعضُهم أَولِياء بعضٍ -

  ﴾51مائده ﴿ي الْقَوم الظَّالِمِينَ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه مِنْهم إِنَّ اللّه الَ يهدِ
] خود[ايد يهود و نصارى را دوستان  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه

بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند و هر كس از شما آنها را ] كه[مگيريد 
 نمائيبه دوستى گيرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه

  ) 51 ( كندنمى
. ري از قرآن، كينه توزي را به درون خانواده ها مي آوردآيات ديگ

برادر و خواهر و پدر و مادر نيز شامل اين كينه توزي و نهايتا كشتار مي 
  :شوند، مثال

  -  لَوو ولَهسرو اللَّه ادنْ حونَ مادوخِرِ يĤْمِ الوالْيؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وا يمقَو لَا تَجِد  
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  )22مجادله (ا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشِيرَتَهمكَانُو
كسانى ] و[ ايمان داشته باشند قيامتقومى را نيابى كه به خدا و روز : ترجمه

اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا  را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده
  .)22(ارند برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بد

 يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إَنِ استَحبواْ الْكُفْرَ -
  ﴾23توبه ﴿علَى اإلِيمانِ ومن يتَولَّهم منكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

رانتان و برادرانتان كفر را بر ايد اگر پد اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
به دوستى مگيريد و هر كس از ميان شما آنان ] آنان را[ايمان ترجيح دهند 

   .)23(را به دوستى گيرد آنان همان ستمكارانند 
اء  قَد كَانَت لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبرَاهِيم والَّذِينَ معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا برَ-

مِنكُم ومِما تَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُم وبدا بينَنَا وبينَكُم الْعداوةُ والْبغْضَاء 
 هدحتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وا حد4ممتحنه ﴿أَب﴾  

ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى ] پيروى از[قطعا براى شما در : ترجمه
ت آنگاه كه به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به جاى خدا نيكوس

ميان ما و شما دشمنى و كينه ورزيم و  پرستيد بيزاريم به شما كفر مى مى
  ) 4( تا وقتى كه فقط به خدا ايمان آوريد هميشگى پديدار شده

در آيه ي فوق گفته شده كه دشمني با كافر ادامه دارد مگر اينكه   
 دشمنيكينه و يعني بايد بين مسلمان و كافر بطور مطلق . شودكافر مسلمان 

 همين سوره در تضاد با دستور فوق گفته 9و 8اما در آيات .  باشدجاودانه
     :  شده
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- ارِكُمن دِيوكُم مخْرِجي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي نِ الَّذِينَ لَمع اللَّه اكُمنْهلَا ي 
إِنَّما ينْهاكُم  ﴾8ممتحنه ﴿هم وتُقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِينَ أَن تَبرُّو

اللَّه عنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدينِ وأَخْرَجوكُم من دِيارِكُم وظَاهرُوا علَى 
  ﴾9 ممتحنه﴿ئِك هم الظَّالِمونَ إِخْرَاجِكُم أَن تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَأُولَ

دين با شما نجنگيده و شما ] كار[خدا شما را از كسانى كه در ] اما[: ترجمه
دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان  اند باز نمى را از ديارتان بيرون نكرده

فقط خدا شما را از  )8(دارد  عدالت ورزيد زيرا خدا دادگران را دوست مى
دين با شما جنگ كرده و شما را ] كار[دارد كه در   كسانى باز مىدوستى با
اند و  راندنتان با يكديگر همپشتى كرده هايتان بيرون رانده و در بيرون از خانه

  ) 9(ى گيرد آنان همان ستمگرانند هر كس آنان را به دوست
 با كفاري كه در جنگ خوش رفتاريدستور   چنانچه گفته شداما

مثال ( در سوره ي فتح يستند توسط مجموعه ي آيات نازل شدهبا مسلمانان ن
 در سوره ي توبه كه كشتار كفار را تا قبول اسالم و مخصوصا) 29 و 16

  . اجباري كرده، نسخ شده اند

  رنديمسلمانان بر كفار خشن و سختگ
محمد به صرف ايجاد نفرت بسنده نمي كند و دستور آزار و اذيت   

  :ي كندغيرمسلمانان را صادر م
  ).29فتح (محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِينَ معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ -

  با ] و[محمد پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير : ترجمه
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  .همديگر مهربانند

  ديا مسلمان شويد يبجنگ
 إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهم أَو  قُل لِّلْمخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعرَابِ ستُدعونَ-

يسلِمونَ فَإِن تُطِيعوا يؤْتِكُم اللَّه أَجرًا حسنًا وإِن تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم من قَبلُ 
  ﴾16فتح ﴿يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما 

ودى به سوى قومى سخت نشين بگو به ز ماندگان باديه به برجاى: ترجمه
 پس اگر فرمان با آنان بجنگيد يا اسالم آورندزورمند دعوت خواهيد شد كه 
بخشد و اگر همچنان كه پيشتر پشت كرديد  بريد خدا شما را پاداش نيك مى

  ) 16(دارد  روى بگردانيد شما را به عذابى پردرد معذب مى] باز هم[

  دي كنيزيار خونريد و بسيگردن كفار را بزن
 فَإِذا لَقِيتُم الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْب الرِّقَابِ حتَّى إِذَا أَثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ -
  )4محمد (

را ] يشان[اند برخورد كنيد گردنها پس چون با كسانى كه كفر ورزيده: ترجمه
  . در بند كشيدمحكم] اسيران را [دي كرديزيار خونريكه بسيزمانبزنيد تا 

  ديعوت به صلح نكند
-  الَكُممأَع تِرَكُملَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع أَنتُملْمِ ووا إِلَى السعتَدفَلَا تَهِنُوا و
  ﴾35محمد ﴿
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شما برتريد ] كه[ مخوانيد صلحبه ] كافران را[پس سستى نورزيد و : ترجمه
  ) 35(ست و خدا با شماست و از كارهايتان هرگز نخواهد كا

  محمد نبايدقبل از خونريزي بسيار كسي را اسير بگيرد
- رَضونَ عضِ تُرِيدثْخِنَ فِي األَرتَّى يرَى حأَس كُونَ لَهأَن ي ا كَانَ لِنَبِيم 

 كِيمزِيزٌ حع اللّهاآلخِرَةَ و رِيدي اللّها ونْي67انفال ﴿الد﴾  
 در زمين  اينكهمگريست كه اسيرانى بگيرد هيچ پيامبرى را سزاوار ن: ترجمه

خواهد  خواهيد و خدا آخرت را مى  كند شما متاع دنيا را مىخونريزي بسيار
  ) 67(ناپذير حكيم است  و خدا شكست

در جنگهاي اوائل دوره ي مدينه، مسلمانان تالش مي كردند كه در 
ما محمد آنان را ا. آنانرا آزاد كنند) فديه(جنگ اسير بگيرند و با گرفتن مال 

از اينكار برحذر داشت بدين نحو كه قبل از خونريزي بسيار و شكست 
     .كامل غيرمسلمانان كسي حق ندارد اسير بگيرد

  غير مسلمانان زنان  دزديووجوب دزدي اموال 
 ﴾69انفال ﴿يم  فَكُلُواْ مِما غَنِمتُم حالَالً طَيبا واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه غَفُور رحِ-

ايد حالل و پاكيزه بخوريد و از خدا  پس از آنچه به غنيمت برده: ترجمه
 ) 69(پروا داريد كه خدا آمرزنده مهربان است 

- ا فِي قُلُوبِهِمم لِمرَةِ فَعالشَّج تتَح ونَكايِعبؤْمِنِينَ إِذْ ينِ الْمع اللَّه ضِير لَقَد 
ومغَانِم كَثِيرَةً يأْخُذُونَها  ﴾18فتح ﴿ةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِيبا فَأَنزَلَ السكِينَ
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وعدكُم اللَّه مغَانِم كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعجلَ  ﴾19فتح ﴿وكَانَ اللَّه عزِيزًا حكِيما 
 آيةً لِّلْمؤْمِنِينَ ويهدِيكُم صِرَاطًا لَكُم هذِهِ وكَف أَيدِي النَّاسِ عنكُم ولِتَكُونَ

  .﴾20فتح﴿مستَقِيما 
به راستى خدا هنگامى كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت :  ترجمه-

كردند از آنان خشنود شد و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت و بر آنان  مى
] نيز[و ) 18(آرامش فرو فرستاد و پيروزى نزديكى به آنها پاداش داد 

كار است   و خدا همواره نيرومند سنجيدهغنيمتهاى فراوانى خواهند گرفت
)19(   

وعده داده كه به زودى آنها را ] ديگرى[و خدا به شما غنيمتهاى فراوان 
را براى شما پيش انداخت و دستهاى مردم ] پيروزى[ و اين خواهيد گرفت

ى باشد و شما را به راه ا را از شما كوتاه ساخت و تا براى مؤمنان نشانه
  )20(راست هدايت كند 

مي بينيد كه قرآن با وعده ي غنيمت، مسلمانان را به سوي جنگ   
زنان و دختران و  ، شاملكليه ي اموال عالوه برغنيمت در قرآن . مي راند

مي شود كه بعنوان برده اسير مي شدند و مثل هر هم كودكان غير مسلمانان 
زنان و دختران بعنوان .  و فروش قرار مي گرفتندكاالي ديگري مورد خريد

مورد تجاوز جنسي تا پايان عمر از همان لحظه ي اسارت برده ي جنسي 
 تحت عنوان برتري مرد بر  در قرآنفصل انسانقرار مي گرفتند چنانچه در 

 مطرح كردم قرآن حتي تجاوز جنسي به زنان شوهر داري كه در جنگ با زن
  .ه اند را جايز كرده چه رسد به دختران شداسيرغيرمسلمانان 
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- كُملَياللّهِ ع كِتَاب انُكُممأَي لَكَتا ماء إِالَّ ممِنَ النِّس نَاتصحالْم24نساء  (و(  
به استثناى زنانى كه ] نيز بر شما حرام شده است[و زنان شوهردار : ترجمه

  . ما مقرر گرديده استفريضه الهى است كه بر ش] اين [ ايد مالك آنان شده
راه اصلي كنيز گرفتن . يعني نزديكي با كنيز شوهر دار جايز است

هم در اسالم از طريق جنگ با غير مسلمانان است بنابر اين زنان شوهر دار 
و يا دختراني كه در جنگها توسط مسلمانان ربوده مي شوند مسلمانان آزادند 

  .كه به آنها تجاوز جنسي كنند
  : آمده است5 نزول اين آيه در تفسير طبري جدر مورد شأن

عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج  -
فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي فنزلت والمحصنات من النساء 

  .إال ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن

ني را اسير گرفتيم ما زنا) در جنگ با اهل اوطاس(ابي سعيد گفت : ترجمه
با آنان آميزش (پس ما كراهت داشتيم كه بر آنان بيفتيم . كه شوهر داشتند

ما از پيامبر پرسيديم سپس آيه ي . در حاليكه شوهر دارند) جنسي كنيم
نازل شد و براي ما آلت جنسي آن زنان را حالل ... والمحصنات من النساء

ر ترين منابع اسالمي ديگر الزم به ذكر است كه اين حديث در معتب. كرد
  .مثل صحيح مسلم، سنن نسائي، سنن ابوداوود و غيره نيز آمده است

دقت كنيد كه حتي اعراب بدوي آن زمان نيز از آميزش جنسي با 
زنان شوهر دار اسير كراهت داشتند اما محمد اين كراهت انساني و اخالقي 

   . درا نيز نابود كرد و به آنان اجازه ي تجاوز جنسي دا
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قطعا تصاحب اموال و زنان از انگيزه هاي اساسي جنگهاي مسلمان 
سازي بود و قرآن و محمد هم بخوبي از اين انگيزه ها استفاده كرده اند 

 بعنوان نمونه نشان داديم كه قرآن مسلمانان را با اميد قبليچنانچه در آيات 
 ديگر مثال. بدست آوردن غنيمت مالي و جنسي به جنگ تشويق مي كند

اغزوا ": محمد براي تشويق مردم به جنگ با روم گفت. جنگ تبوك است
يعني به جنگ تبوك بياييد و "  الروم تبوك تغنموا بنات األصفر ونساء

مي بينيد كه محمد به صراحت .  زرد رومي را بدست آوريددختران و زنان
تران مردم را به جنگ براي برده گيري و تجاوز جنسي دائمي به زنان و دخ

فقال الجد ائذن لنا " گفت محمديكي از ياران . زيباي رومي فرا مي خواند
م و ما را با ي اجازه بده كه در اين جنگ شركت نكنابه م" وال تفتنا بالنساء

  ١: شأن نزول آيه ي زير استداستان اين .زنان به فتنه مينداز
الَ فِي الْفِتْنَةِ سقَطُواْ وإِنَّ جهنَّم لَمحِيطَةٌ ومِنْهم من يقُولُ ائْذَن لِّي والَ تَفْتِنِّي أَ -

  ﴾49توبه ﴿بِالْكَافِرِينَ 
ده و ب) جنگ نرفتن ( اجازه به منگويد  و از آنان كسى است كه مى: ترجمه
ترديد جهنم بر  اند و بى دار كه آنان خود به فتنه افتاده ام مينداز هش به فتنه

  ) 49(كافران احاطه دارد 
   يكي از پليد ترين و زشتترين دستورات تاريخ ، حكم قرآناين  

                                                 
  .2/265 تفسير كشاف ،213 /4 تفسير الدر المنثور ،10/148تفسير طبري - 1
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در تاريخ شنيده ايد كه بعضي لشكريان متجاوز، زنان يك . بشري است
مثال گفته شده كه ارتش سرخ در جنگ . روستا را مورد تجاوز قرار داده اند
اين .  در مواردي به زنان تجاوز كرده اند،جهاني دوم در هنگام تسخير آلمان

. باقي مانده استبعنوان يك لكه ي ننگ دائمي براي ارتش سرخ امر 
 گاه زنان يك شهر يا روستا را براي يك يا چند روز ،تجاوزگران در تاريخ

در اختيار سربازانشان قرار مي دادند اما مقايسه كنيد اين رفتار را با رفتار 
آنان را محمد زنان و دختران را به مالكيت سربازانش در مي آورد و . محمد
ساقط مي كند و به سربازانش اجازه مي دهد كه به اين اسيران زن ي از هست

و فاجعه بارتر از اين، آنست كه اين . تا زمانيكه زنده اند تجاوز جنسي كنند
دستور دائمي است يعني تا زمانيكه انساني بر روي زمين زندگي ميكند 

آيا شما دستوري . دمسلمانان مجاز به تجاوز جنسي به زنان كفار شده ان
پليدتر و غير انساني تر از اين سراغ داريد؟ آيا چنين دستوري را از هيچ 

  جنايتكاري در جاي ديگري از تاريخ بشري ديده ايد؟

  نمرگ يا اسالم براي مشركين و كفار ومنافقي حكم نهائي
حكم نهائي قتل عام كفار در سوره ي توبه، آخرين سوره ي قرآن 

  .ل، آمده استاز نظر زمان نزو
- مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ويشْرِكِينَ حفَاقْتُلُواْ الْم رُمرُ الْحلَخَ األَشْهفَإِذَا انس 

واحصرُوهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرْصدٍ فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزَّكَاةَ 
  ﴾5توبه ﴿للّه غَفُور رحِيم فَخَلُّواْ سبِيلَهم إِنَّ ا
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هاى حرام سپرى شد مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد  پس چون ماه: ترجمه
 و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بگيريدو آنان را 

بنشينيد پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه برايشان 
  ) 5( آمرزنده مهربان است گشاده گردانيد زيرا خدا

 مشركين به هر نحوي صادر شده  كفار و در اين آيه حكم كشتار
گفته شده هركجا آنان را يافتيد بكشيد و در هر كمين گاهي به كمين . است

 .مشركين است صريح ترور عام اين دستورِ. آنان بنشينيد تا آنان را بكشيد
ي در هر زمان و در هر مكان، به بنابراين از نظر قرآن الزمست كه هر مسلمان

كشتن كفار اقدام كند و نيازي نيست كه در يك جنگ رسمي باشد بلكه 
  . مكلف است كه بهر نحو ممكن از جمله ترور، به كشتن كفار اقدام كند

 قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم وينصرْكُم علَيهِم ويشْفِ:  توبه-
ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم ويتُوب اللّه علَى من يشَاء  ﴾14﴿صدور قَومٍ مؤْمِنِينَ 

 كِيمح لِيمع اللّه15﴿و﴾ 

شما عذاب و رسوايشان    بجنگيد خدا آنان را به دست)كفار (با آنان: ترجمه
 ن را خنكدلهاى گروه مؤمنابخشد و  كند و شما را بر ايشان پيروزى مى مى
 و خدا توبه هر كه را بخواهد خشم دلهايشان را ببردو ) 14(گرداند  مى
 ) 15(پذيرد و خدا داناى حكيم است  مى

اين آيات نيز تاييد قتل عام قبلي است باضافه ي اين نكته كه خدا   
 به تعبير . را به مسلمانان بچشاندكفارمي خواهد لذت كشتار و انتقام از 

  ايد از اين قتل عام هراسي يا نگراني اخالقي داشته باشند ديگر مسلمانان نب
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    !بلكه بايد از اينهمه خونريزي و كشتار لذت ببرند
 يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يلُونَكُم منَ الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً -

  ﴾123توبه ﴿قِينَ واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتَّ
ايد با كافرانى كه مجاور شما هستند  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه

 و بدانيد كه خدا با آنان بايد در شما خشونت بيابندكارزار كنيد و 
  ) 123(تقواپيشگان است 

- و هِملَياغْلُظْ عنَافِقِينَ والْمو اهِدِ الْكُفَّارج ا النَّبِيها أَيي  بِئْسو نَّمهج ماهأْوم
 ﴾73توبه ﴿الْمصِيرُ 

با آنان با خشونت رفتار اى پيامبر با كافران و منافقان جهاد كن و : ترجمه
 اين آيه عينا )73( و جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است كن

   . تكرار شده است9در سوره تحريم آيه ي 
عالوه بر .  مشمول قتل عام مي كند كافران و منافقان را نيزاتاين آي  

كه هرگونه خشونت . اينكه تاكيد شده كه با آنان با خشونت رفتار كنيد
 بنابراين مسلمانان مجازند كه .فيزيكي، مالي و رواني را شامل مي شود

 چنانكه در جنگ خيبر .غيرمسلمانان را شكنجه كنند، هر گونه شكنجه اي
پس از . نمود يبر خيهود يس رئيع ربكنانه ابنمحمد اقدام به شكنجه ي 

 پنهان كردن يگاه از او جامحمد.  آوردندمحمد  پيش راكنانه, يريدستگ
 ي او  شكنجه دستورمحمد.  گفتي را خواست و او نمير نضيطالهاي بن

 محمد,  در شرف مرگيتا نها.شكنجه كردندتا مرگ را صادر كرد و او را 
زن  ،همسر كنانه صفيه،!: بتر اينكهعجي . سر او را صادر كرديدندستور بر
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 بعد از كشتار قوم او وكشتن پدر و كشتن شوهرش در محمد. بود يبائيز
 براي خود برداشت و همان شب در چادر يزيآن زن را به كن, يرشكنجهز

 يري تا صبح از چادر كامگمسلمانان  ازيكي كرد و به آن زن تجاوز يشخو
 كسي جز محمد بتواند اين رفتار  گمان نمي كنم.١ كردي محافظت ممحمد

تجاوز كردن فوري به زني . فوق العاده غير انساني و وحشيانه را انجام دهد
كه چند هفته را در جنگ گذرانده و بسياري از خويشان او در جنگ در 

هر . جلوي چشمش كشته شده اند و شوهرش را نيز زير شكنجه كشته اند
 روزي فرصت مي داد تا كمي از تجاوز گر ديگري به اين زن حداقل چند

حالت عزاداري و شوك خارج شود ولي محمد در اين حد هم انسانيت 
  .نداشت و در همان شب كشتار به اين زن شوهر دار تجاوز كرد

  مرگ يا اسالم يا ذلت و جزيه براي اهل كتاب حكم نهائي
- والَ بِالْيؤْمِنُونَ بِاللّهِ وقَاتِلُواْ الَّذِينَ الَ ي  اللّه رَّما حونَ مرِّمحالَ يمِ اآلخِرِ و

ورسولُه والَ يدِينُونَ دِينَ الْحقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَاب حتَّى يعطُواْ الْجِزْيةَ 
  ﴾29توبه ﴿عن يدٍ وهم صاغِرُونَ 

آورند و  با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى: ترجمه
دارند و متدين به  اند حرام نمى اش حرام گردانيده آنچه را خدا و فرستاده

  خود  تا با به دست كنيد جنگ )مسلمان نمي شوند (گردند دين حق نمى

                                                 
  416ص ,  ي ابن اسحقيرهترجمه ي س: اهللا  رسوليرتس - 1
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  ) 29 ( در حاليكه ذليلندجزيه دهند
همانطور كه از آيه ي فوق روشن است بر مسلمانان واجب است    

بجنگند و آنقدر از آنان ) حيان و زرتشتيانيهوديان، مسي(كه با اهل كتاب 
بخشي از درآمد ن شوند و يا بطور ذليالنه با پرداخت اكشتار كنند تا يا مسلم

طبعا اهل كتاب ذليل .  تحت قيمومت حكومت اسالمي زندگي كنندخود،
حق داشتن استقالل سياسي ندارند و حق دخالت در اداره ي جامعه را 

حق . حق داشتن اقتصاد برجسته ندارند. ارندحق داشتن ارتش ند. ندارند
حق ساخت . حق تبليغ دينشان را ندارند. انجام علني مراسم ديني را ندارند

  و.اس پوشيدن شبيه مسلمانان ندارندبحق ليا تعمير مراكز مذهبي ندارند 
 ي از هر كسيشب .بايد در همه ي امور، مسلمانان را بر خود مقدم بدارند

 ي بعضينجادر ا. سلمان سازي را به اجرا در آوردم دستور بريامعمر بعد از پ
اهل كتاب كه تحت حكومت ( كه براي اهل ذمه  محدوديتهائيشروط و

 ي شده ذكر م وضعتوسط عمر)  كنندي مي و ذلت زندگيه با جزياسالم
 و يشاندر شهرها " :يداست پياز آن بخوب,  كردن اهل كتابيلشود كه ذل

. و براي راهبان عبادتگاه نسازند.  و صومعه نسازنديسه و كنيسااطراف آن كل
.  بناي آنانرا ندارند يد شده باشند حق تجديني خراب مراكز دينو اگر ا

 به  روز سه شبانهيد شوند و بايشان به خانه هاين مانع ورود مسلميدنبا
غش .  را پناه دهندي جاسوسيدنبا.  كه به خانه شان آمده غذا بدهنديمسلمان
.  نشونديشانشانمانع مسلمان شدن خو.  نكنند به مسلمانان را پنهاننسبت

. خيزندجلوي مسلمانان بر,  به مسلمانان احترام بگذارند و در مجالسيدبا
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, مامهع,شامل شب كاله,  مسلمانان نباشديه از لباسشان شبيزي چيچ هيدبا
له  از جمي سالحيچ هيدبا . سوار شونداسب بريدنبا. كفش و فرق موي سر

 شراب. يسند ننوي به عربيشانروي خاتم انگشتر ها. يرند بر نگيرشمش
).  كردنشانيلبراي ذل( را بپردازند يه جزيد بايشان رؤساينبزرگتر. نفروشند

 يني و كتب ديبصل).  شوند شناختهتا در اجتماع( زنار به كمر ببندند يدبا
  بهينجاورت مسلممردگانشان را در م. شان را در راه مسلمانان آشكار نكنند

 را در قرائت در يشانصدا. ناقوس را آهسته به صدا در آورند.  نسپارندخاك
 را بر مردگانشان بلند  صدايشان. بلند نكنندين ها در حضور مسلميساكل

 شروط را اجرا نكنند ين از ايكيو اگر ...  را ظاهر نكننديشانشمعها. نكنند
 آنچه از اهل عناد و شقاق بر يه نخواهند بود وحالل است شب ذمه اهليگرد

 ١") حالل خواهد شدينمسلم  جان و مالشان بريعني( حالل است ينمسلم
   ٢. هم آمده استي فقهيگر شروط در كتب دين ايهشب

 ميليارد 4بنابراين در زمان معاصر مسلمانان موظفند كه حدود   
 تا را قتل عام كنند...) مردم چين و هند و(جمعيت كافر و مشرك زمين 

 در جهان نبايد .عده اي از آنان مجبور به قبول اسالم شوندنابود شوند و يا 
 اموال و .ر يا مشرك يا منافق زنده باشد چه زن و چه مردفحتي يك كا

مسلمانان بايد . سرزمينهاي غير مسلمانان هم جزو اموال مسلمانان مي شود
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ا، استراليا و آمريكقاره ي كل اروپا، (دو ميليارد جمعيت مسيحي جهان 
را بكشند تا اينكه يا كال نابود شوند و يا مسلمان شوند و يا با ....) روسيه و

. ذلت تحت حكومت واليت فقيه ايران يا حكومت طالبان افغانستان در آيند
. در هر صورت سرزمين آنان جزو قلمرو حكومت اسالمي در خواهد آمد

 سليم و ذلت اسير شده اندكه قبل از قبول تزنان و دختران اهل كتاب هم 
  القاعده و اعمالبنابراين. مسلمانان تبديل مي شونددائمي به بردگان جنسي 

طالبان و جمهوري اسالمي ايران در ترور غيرمسلمانان و كشتن آنان و 
 .دزديدن اموالشان مطابق نص صريح قرآن است

مسلماناني كه با كفار دوستي و همكاري كنند نيز مشمول 
     . شوندكشتار مي

ز قرآن آمده كه تعدادي از آنان در اچنانچه در آيات بسياري 
حق دوستي و بدتر از آن همكاري با ن مباحث باال ذكر شد مسلمانا

 و در آيه زير مي غيزمسلمانان را ندارند حتي اگر پدر و مادرشان باشند
   :گويد

- هنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ الْيا الَّذِينَ آمها أَيضٍ يعاء بلِيأَو مضُهعاء بلِيى أَوارالنَّصو ود
 ﴾51مائده ﴿ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه مِنْهم إِنَّ اللّه الَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينَ 

] خود[ايد يهود و نصارى را دوستان  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
هر كس از شما آنها را وستان بعضى ديگرند و بعضى از آنان د] كه[مگيريد 
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نمايد   آرى خدا گروه ستمگران را راه نمىبه دوستى گيرد از آنان خواهد بود
)51 ( 

هركس از مسلمانان كه با كفار همكاري و دوستي كند از پس 
اين دقيقا دليلي .  دستور كشتار شامل آنان هم مي شودوكافران خواهد بود 

طالبان  توسط.. مسلمانان پاكستان، افغانستان، عراق واست كه بر اساس آن 
نص قرآن مطابق هم پس اين كشتار . بطور دسته چمعي ترور مي شوند

  .است
مسلماناني كه رفتار يا گفتارشان داللت بر كفر كند هم مشمول 

  .كشتار مي شوند
هر مسلماني كه مثال از اسالم يا قرآن انتقاد كند و يا به اسالم بي 

ي كند و يا اعتقاد و رفتاري داشته باشد كه نشان از كفر داشته باشد احترام
به طريق اولي مسلماني كه از اسالم خارج شود حكمش . نيز بايد كشته شود

كشتار دامن خود مسلمانان را هم مي به اين صورت، بنابراين . مرگ است
 و مثال اهل سنت، شيعيان را به اعتقادات كفرآميز متهم مي كنند. گيرد

 شيعيان را در صدر كشتارهاي  كشتاردرست بهمين دليل است كه طالبان،
از . خود قرار داده است و بيشترين ترورهاي عراق شامل شيعيان مي شود

طرف ديگر شيعيان نيز معتقدند كه اگر مسلماني به امامانشان توهين يا بي 
  .احترامي كرد بايد كشته شود
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  كفار شكستن از طرف ترسجواز شكستن قرار داد در صورت 
ممكن است حكومت اسالمي با بعضي از غيرمسلمانان بطور موقت 

 ١ اين آتش بس اگر هم از نظر فقهي قابل قبول باشد.قرارداد آتش بس ببندد
بايد اوال قرارداد آتش بس باشد نه قرار داد صلح، چون بنا به دستور قرآن 

 ثانيا بايد كوتاه مدت .بين مسلمانان و كفار و اهل كتاب جنگ دائمي است
باشد نه دائمي چون عدم جنگ دائمي با كفار نقض احكام قرآن است و 
. ثالثا بايد بعنوان نيرنگي براي كشتار موفق غيرمسلمانان بكار گرفته شود

چنانچه محمد همين روش زيركانه را بكار مي گرفت محمد با گروههاي 
بست و براي جنگ به قدرتمند كفار يا اهل كتاب قرارداد آتش بس مي 

سراغ گروههاي ضعيفتر مي رفت و پس از تسليم يا نابودي آنان به سراغ 
اقوام طرف قرارداد بر مي گشت و با كمترين بهانه اي قرارداد آنان را لغو و 

اين مطلب را محمد در قرآن هم آورده است، . به آنان تجاوز مي كرد
   :زير مشاهده مي كنيده ي چنانچه در آي

- الخَائِنِينَ  و حِبالَ ي اء إِنَّ اللّهولَى سع هِمانَةً فَانبِذْ إَِليمٍ خِيا تَخَافَنَّ مِن قَوإِم
 ﴾58انفال ﴿

  به سويشان بينداز] پيمانشان را [ خيانت دارىترسو اگر از گروهى : ترجمه

                                                 
 و فقط  با كفار نشده استيد از قرارداد آتش بس جدي توبه سخنيوره چون در س - 1

اتمام قراردادهاي پيشين مطرح شده است بنابراين از نظر فقهي بستن قرارداد آتش بس با 
  .كفار و اهل كتاب درست نيست



 663

  ) 58(دارد   به طور يكسان زيرا خدا خائنان را دوست نمى
ن با آمريكا قرارداد ترك مخاصمه داشته باشد و فرضا مثال اگر ايرا  

آمريكائي به دشمنان ايران كمك كند كافي است تا قرارداد لغو و فرد يك 
 كافي است تا همترس از نقض قرارداد حتي . به آمريكا حمله شود

  محمد با يهود بنيمثال . را بشكنندآتش بسمسلمانان يكطرفه قرارداد 
 زرگري يهودي موجب آشكار ،در بازار. مخاصمه داشتقينقاع قرارداد ترك 

دقت . مسلمان زرگر را كشتيك فرد . شدن آلت تناسلي زني مسلمان شد
سپس چند . كنيد انساني را بخاطر آشكار شدن آلت تناسلي زني كشت

محمد همين واقعه را بهانه قرار داد و به . نديهودي آن مسلمان قاتل را كشت
مله كرد و كشتار كرد تا پيروز شد سپس تصميم طائفه ي بني قينقاع ح

گرفت تا همه را قتل عام كند و با اصرار بيش از حد عبداهللا بن ابي قبول 
كرد كه آنان همه چيز و سرزمين خود را به مسلمانان بدهند و مدينه را ترك 

نه همه (بنابراين محمد آشكار شدن آلت يك زن را توسط يك يهودي. كنند
 و اگر اصرار عبداهللا كرد يك قوم حمله بهانه ي نقض عهد و به) ي يهوديان

بن ابي و مالحظات سياسي در مورد موقعيت او در مدينه نبود، محمد همه 
 بنابراين  .)سيره رسول اهللا، ابن اسحق(ي آنان را قتل عام مي كرد  

مسلمانان امروز هم مي توانند از اين نيرنگ ديني استفاده كنند تا باالخره 
  . ل كافران را از زمين بركنندنس
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  جنايات جنگي محمد تأييدمثالهائي از 
عموال محمد بعد از كشتارها يا كاروان زنيهاي غير انساني اش، م

آياتي را براي تأييد آن كارها نازل مي كرد و آن اعمال زشت را به خدا 
  :ثالبراي م. نسبت مي داد تا دغدغه هاي انساني اطرافيانش را برطرف كند

  ن زني محمداييد دومين كاروأت
 وإِذْ يعِدكُم اللّه إِحدى الطَّائِفَتِينِ أَنَّها لَكُم وتَودونَ أَنَّ غَيرَ ذَاتِ الشَّوكَةِ -

 .﴾7انفال ﴿تَكُونُ لَكُم ويرِيد اللّه أَن يحِقَّ الحقَّ بِكَلِماتِهِ ويقْطَع دابِرَ الْكَافِرِينَ 

كاروان تجارتى قريش يا [و هنگامى را كه خدا يكى از دو دسته : رجمهت
 را به شما وعده داد كه از آن شما باشد و شما دوست ١]سپاه ابوسفيان

حق را با كلمات  خواست سالح براى شما باشد و خدا مى داشتيد كه دسته بى
 ) 7(كن كند  خود ثابت و كافران را ريشه

د براي غارت كاروان قريش با عده اي در دومين كاروان زني، محم
. از اهل مدينه خارج شد ولي با لشكر قريش روبرو شد و مجبور به نبرد شد

براي ( در آيه ي فوق از قول خدا گفته شده كه خدا به شما قول كاروان
داد و خدا دومي را تحقق بخشيد در ) براي رزم(و يا لشگر ) غارت آن

مشاهده مي كنيد كه . ه كاروان حمله كنيدصورتيكه شما تمايل داشتيد كه ب
 .ييد اين آيه قرار گرفته استأقصد محمد براي كاروان زني مورد ت
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  هظقتل عام بني قريأييد ت
و نمونه ي كاري است قتل عام بني قريظه بزرگترين جنايت محمد   

 بطور خالصه، در جنگ .كه قرار است مسلمانان بر سر غيرمسلمانان بياورند
پيمان آتش بس خود با محمد را شكست و  يهود بني قريظه سرئيخندق، 

پس از . با قريش بر عليه مسلمانان متحد شد و البته موفقيتي حاصل نكردند
با . اتمام جنگ خندق، محمد به سراغ بني قريظه آمد و آنان را محاصره كرد

محمد دستور داد كه . تسليم شدندمجبور به طوالني شدن محاصره، يهوديان 
و عده اي از زنان را كشتار كردند و )  نفر بودند700كه حدود (ام مردان تم

تمامي سرزمين و مزارع و خانه ها و اموال آنان را . در گودالي ريختند
و . و كليه ي كودكان و دختران و زنان را به بردگي گرفتند. نددتصاحب كر

را به دختران و زنان بني قريظه مسلمانان در شب همان روز قتل عام، 
و پس از مدتي عده . رختخواب خود بردند و مورد تجاوز جنسي قرار دادند

  ١.اي از اسيران را به يمن برده فروختند و بجاي آن سالح خريدند
براي اينكه به عمق اين جنايت پي ببريد دقت كنيد كه مردان و   

ن تنها رئيس قبيله چني. زنان بني قريظه در شكستن پيمان هيچ نقشي نداشتند
حتي در دنياي امروز و حتي در جوامع دموكراتيك امروزي هم اين . كرد

رئيس جمهور است كه تصميم مي گيرد كه وارد جنگ شود نه مردم عادي؛ 
اما محمد بخاطر رفتار غلط يك نفر . چه رسد به نظام قبيله اي زمان محمد
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ين بين عالوه بر ا. ، كل مردم ساده ي بيگناه را قتل عام كرد)رئيس قبيله(
يهود و مسلمانان در جنگ خندق درگيري نظامي اتفاق نيفتاد تا بهانه ي 

پس اين مردم چه كرده بودند كه كشتار . كشتار مردم عادي قرار گيرد
 آيا كشتار يك كشور يا يك قوم بخاطر گناه فرد ديگري، با هيچ شدند؟
ه امروز  سازگار است؟ اين رفتار وحشيانه دقيقا مثل اينست ك انسانيمنطق

دولت آمريكا، ارتش آمريكا  با) يك فرد(بخاطر دشمني واليت فقيه ايران 
  .كل مردان ايران را قتل عام كند

عالوه بر آن، زنان بيگناه يهود چه كرده بودند كه به بردگي گرفته 
شدند و مورد تجاوز دائمي جنسي قرار گرفتند و فروخته شدند و نسل اندر 

اصوال آيا هيچگاه از خود پرسيده ايد كه در اسالم  .؟نسل كنيز و برده شدند
چه ارتباطي بين هدايت مردم بسوي اهللا و تجاوز جنسي وجود دارد؟ آيا 
تجاوز جنسي به زنان و دختران مصيبت زده و بي پناه، راهي براي هدايت 

  آنان بسوي اهللا است؟  
 كه يا كشته ؟بعالوه، كودكان يهود چه گناهي مرتكب شده بودند

يا برده ي ) پسراني كه موي اطراف آلت تناسلي شان روئيده بود(دند ش
و يا هم برده شدند و هم مورد ) پسران و دختران كوچكتر(دائمي شدند 

   .) سال9دختران باالي (تجاوز جنسي قرار گرفتند 
بعالوه محمد با چه مجوزي تمام اموال و سرزمين يهود را كه نسلها 

   تصاحب كرد؟ براي آن زحمت كشيده بودند
  آري محمد بخاطر گناه يك نفر، يك قوم را از صفحه ي گيتي
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 بيش از اين جنايت كرد؟ آيا ،آيا مي توان در حق يك عده.  برانداخت
جنايت ديگري مي توان كرد كه محمد نكرد؟ اين دقيقا آن چيزي است كه 

  .محمد براي غير مسلمانان در نظر داردو قرآن 
، آيات زير را آورد و همه ي اين ت فوقامحمد پس از جناي

  :وحشيگريها را به خدا نسبت داد
وأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهرُوهم منْ أَهلِ الْكِتَابِ مِن صياصِيهِم : 27-26 احزاب -

وأَورثَكُم ) 26(وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرُّعب فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وتَأْسِرُونَ فَرِيقًا 
ضَهءٍ قَدِيرًا أَرلَى كُلِّ شَيع كَانَ اللَّها وتَطَؤُوه ضًا لَّمأَرو مالَهوأَمو مهاردِيو م

)27(  
و كسانى از اهل كتاب را كه مشركان را پشتيباني كرده بودند از قلعه : ترجمه

مي كشيد و  هايشان به زير آورد و در دلهايشان هراس افكند گروهى را 
ها و اموالشان و سرزمينى  و زمينشان و خانه) 26(مي كنيد  ر گروهى را اسي

را كه در آن پا ننهاده بوديد به شما ميراث داد و خدا بر هر چيزى تواناست 
)27 (  

   بني نضيره بتجاوزتأييد  
در جنگ با يهوديان بني نضير، محمد پس از محاصره ي آنان 

آيا . ان را مجبور به تسليم كنددستور داد تا درختان خرماي آنان را ببرند تا آن
نابود كردن كشت و زرع دشمنان با انسانيت سازگار است؟ حتي تجاوزگران 

همچنين محمد پس .  چنگيز و هيتلر هم چنين نمي كردندلبزرگ تاريخ مث
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از كشتار بسياري از آنان و غلبه بر آنان دستور داد كه بسياري از خانه 
آيا اين ساديسم تخريب . ب كنندهايشان را خودشان با دست خود خرا

نيست؟ نابود كردن دسترنج افراد آنهم بعد از اشغال آن؟ سپس تمامي دارائي 
آنان را از جمله كل سرزمين آنان را به تصرف در آورد و آنان را بزور از 

اين رفتار حتي بدتر از رفتار تجاوزگران بزرگ تاريخ است . وطنشان راند
از وطنشان نمي راندند و تمامي ثروت آنان را چون آنان اقوام مغلوب را 

يات زير را نازل كرد و آ ، پس از اينهمه جنايت محمد.تصرف نمي كردند
 و جالب اينكه تمامي مايملك .همه ي اين جنايات را به خدا نسبت داد

  .اشغالي را ملك خود دانست
كِتَابِ مِن دِيارِهِم لِأَولِ هو الَّذِي أَخْرَج الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلِ الْ : حشر-

 اللَّه منَ اللَّهِ فَأَتَاهم مونُهصح متُهانِعم مظَنُّوا أَنَّهوا وخْرُجأَن ي ا ظَنَنتُمشْرِ مالْح
 دِيهِمم بِأَيوتَهيونَ بخْرِبي بالرُّع فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وتَسِبحي ثُ لَميمِنْ ح

ارِ وصا أُولِي الْأَبتَبِرُوا يؤْمِنِينَ فَاعدِي الْم2حشر ﴿أَي﴾  هِملَيع اللَّه لَا أَن كَتَبلَوو
 ذَلِك بِأَنَّهم شَاقُّوا ﴾3﴿الْجلَاء َلعذَّبهم فِي الدنْيا ولَهم فِي الĤْخِرَةِ عذَاب النَّارِ 

ما قَطَعتُم من لِّينَةٍ أَو  ﴾4﴿ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ اللَّه ورسولَه ومن يشَاقِّ
وما أَفَاء اللَّه  ﴾5﴿تَرَكْتُموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخْزِي الْفَاسِقِينَ 

هِ مِنْ خَيلَيع فْتُمجا أَوفَم مولِهِ مِنْهسلَى رع لَهسلِّطُ رسي لَكِنَّ اللَّهلَا رِكَابٍ ولٍ و
ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِهِ مِنْ أَهلِ ﴾ 6﴿علَى من يشَاء واللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ 

يلِ كَي لَا الْقُرَى فَلِلَّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِ
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يكُونَ دولَةً بينَ الْأَغْنِياء مِنكُم وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا 
  ﴾7﴿واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ 

 كسى كه از ميان اهل كتاب كسانى را كه كفر ورزيدند )خدا (اوست: ترجمه
كرديد كه بيرون روند و خودشان گمان   بيرون كرد گمان نمىز قيامتتا رو

خدا از ] لى[داشتند كه دژهايشان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود و
كردند بر آنان درآمد و در دلهايشان بيم افكند و به  آنجايى كه تصور نمى

 انبينايكردند پس اى  هاى خود را خراب مى خود و دست مؤمنان خانه دست
و اگر خدا اين جالى وطن را بر آنان مقرر نكرده بود  )2(عبرت گيريد 

) 3(عذاب آتش داشتند ] هم[كرد و در آخرت  قطعا آنها را در دنيا عذاب مى
براى آن بود كه آنها با خدا و پيامبرش در افتادند و هر كس ] عقوبت[اين 

ديد يا آنها را خرما بري آنچه درخت) 4(كيفر است  با خدا درافتد خدا سخت
هايشان بر جاى نهاديد به فرمان خدا بود تا  بر ريشه] دست نخورده[

و آنچه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد  )5(نافرمانان را خوار گرداند 
اسب يا شترى بر آن نتاختيد ] شما براى تصاحب آن[پيامبر خود گردانيد 

گرداند و خدا بر هر  ولى خدا فرستادگانش را بر هر كه بخواهد چيره مى
ها عايد پيامبرش  ساكنان آن قريه] دارايى[آنچه خدا از ) 6(كارى تواناست 

و متعلق به خويشاوندان نزديك ] او[گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر 
ماندگان است تا ميان توانگران شما  و يتيمان و بينوايان و درراه] محمد[

 به شما داد آن را بگيريد و از خداه دست به دست نگردد و آنچه را فرستاد
  كيفر  آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت
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  ) 7(است 
 تنها در (، مال خداست دزديدقت كنيد اينهمه اموال و سرزمينهاي 

 و مال محمد است ) در دست محمد استاموال خدا هملفظ، چون اختيار 
 به فقراي ، به خواست محمد، آنهم و اندكي.و مال خويشان محمد است

عجيب است حتي در تقسيم اموال دزدي هم محمد . مسلمانان داده مي شود
 و تقريبا همه را براي خود و خويشانش برمي !عدالت را رعايت نمي كند

  .دارد

محمد جنايتكارترين فرد و قرآن جنايتكارانه ترين كتاب 
  تاريخ بشر

رده گيري، تجاوز دائمي جنسي به زنان و ، شكنجه، بعام قتلدستور 
دقت . دزديدن تمام اموال غيرمسلمانان جنايتكارانه ترين دستور تاريخ است

  :اين جنايات هيچگونه محدوديتي ندارند! كنيد
مسلمانان .  انساني ندارد عاطفه و اخالق  محدوديتي از نظر-

 و  شوندموظفند از كشتار غيرمسلمانان لذت ببرند نه اينكه ناراحت
  .يا دلسوزي كنند

هر نوع سالحي، عادي، .  محدوديتي از نظر نوع سالح ندارد-
  ميكروبي، اتمي همگي قابل استفاده اند, شيميائي
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جنگ رسمي يا ترور بهر .  محدوديتي از نظر نحوه ي كشتار ندارد-
  . واجب استصورتي

چون محدود به يك سرزمين .  جغرافيائي ندارد محدوديتي از نظر-
جالدان تاريخ معموال در يك محدوده ي جغرافيائي . نمي شود

يا مثال از نظر تورات، يهوديان موظفند افراد  .جنايت مي كردند
را بكشند و سرزمينشان را تصاحب ) فلسطين(سرزمين موعود 

ولي حيطه ي . اين جنايت هم محدوديت جغرافيائي دارد. كنند
 ي سيارههي اگر در از نظر فق. جنايت مسلمانان كل جهان است

ديگري هم انسانهائي وجود داشته باشند موظفند مسلمان شوند و 
   .گرنه بايد بدست مسلمانان كشته شوند

چون محدود به يك دروره ي .  محدوديتي از نظر تاريخي ندارد-
تا زمانيكه غيرمسلماني در جهان وجود دارد اين . تاريخي نمي شود

رتيكه جنايات جنايتگران تاريخ در صو. جنگ و كشتار ادامه دارد
  .به دوره ي خاصي محدود بود

شكنجه و آزار بهر .  محدوديتي از نظر نوع و ميزان خشونت ندارد-
نحوي و با هر شدتي جايز است و قرآن و سنت هيچ محدوديتي 

  .براي آن تعيين نكرده است
مسلمانان موظفند كل اموال .  محدوديتي از نظر ميزان دزدي ندارد-
  . كليه ي اموال منقول و سرزمينشان را اشغال كنندلار شامكف
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 هيچ محدوديتي از نظر برده گيري و تجاوز جنسي به كنيزان -
چنانچه در زمان عمر بعضي صحابه ي محمد بيش از . وجود ندارد

  هزار كنيز و برده داشتند
 و مهمتر از همه، دستور كشتار قرآن هيچ محدوديتي از نظر تعداد -

 پس از كشتن ،معموال جنايتكارترين افراد تاريخ. ا نداردكشته ه
 و كشتار را دافراد يك روستا يا شهر، از خون سيراب مي شدن

هيچ كافري نبايد .  اما كشتار اسالمي چنين نيستمتوقف مي كردند
    .در جهان زنده بماند حتي اگر منجر به كشتن ميلياردها انسان شود

جنايتكاران تاريخ محدوديتهائي داشته اند اما در مجموع كليه ي جنايتها و 
حال شما قضاوت . كشتار و تجاوز و دزدي اسالمي هيچ محدوديتي ندارد

كنيد آيا محمد جنايتكارترين فرد تاريخ و قرآن جنايتكارانه ترين كتاب 
  تاريخ نيست؟

  
آيا اينهمه جنايت و ظلم دستور . اما سؤال هميشگي كتاب

 هدايت انسانها بسوي خودش، كشتار و همد كه راخداست؟ آيا خدا نمي فه
دزدي و تجاوز جنسي نيست؟ و يا محمد است كه رفتارهاي غيرانساني 

  .خودش را به خدا نسبت مي دهد؟ شما قضاوت كنيد
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  15 فصل
  افسانه هاي قرآن

  
  
  

زمان محمد گرفته شده است و گاه  ي مطالب قرآن از محيط عمده
بزرگان مكه كه تاجران . آنها ايجاد كرده استمحمد تغييراتي اندك در 

بزرگي بودند و به نقاط دور دست سفر مي كردند و طبعا از افسانه هاي ملل 
مختلف اطالع داشتند، مي گفتند كه قرآن افسانه هاي پيشينيان است كه 

  .سخن كامال درستي است
 ﴾13مطففين﴿ينَ  إِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا قَالَ أَساطِيرُ الْأَولِ-

هاى پيشينيان  افسانه] اينها[چون آيات ما بر او خوانده شود گويد : ترجمه
 ) 13(است 
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    .در اين فصل به بعضي از اين افسانه ها مي پردازيم

    

  داستان خلقت آدم
: داستان خلقت آدم در چند جاي قرآن آمده است و شامل مراحل

 سجده ي مالئك بر انسان و خلقت از گل، اثبات برتري انسان، دستور
  .فريب انسان و خروج از بهشت است

  خلقت آدم از گل
در آيات متعددي از قرآن مطرح شده كه انسان از خاك آفريده شده   

  :است
آل ﴿ إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند اللّهِ كَمثَلِ آدم خَلَقَه مِن تُرَابٍ ثِم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ -

  ﴾59عمران
او ] كه[آدم است ] خلقت[در واقع مثل عيسى نزد خدا همچون مثل : ترجمه

  )59(را از خاك آفريد سپس بدو گفت باش پس وجود يافت 
  )5حج  (فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرَابٍ -

   .ايم ما شما را از خاك آفريده: ترجمه
- أَ خَلْقَ الْإِنسدبو ءٍ خَلَقَهنَ كُلَّ شَيس7سجده﴿انِ مِن طِينٍ الَّذِي أَح ﴾  

 كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده و )خدا(همان كسى: ترجمه
  )7(آفرينش انسان را از گل آغاز كرد 
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     )2انعام (هو الَّذِي خَلَقَكُم من طِينٍ  -
  .اوست كسى كه شما را از گل آفريد: ترجمه

  ﴾12مؤمنون﴿من طِينٍ ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ مِن سلَالَةٍ  -
  )  12(اى از گل آفريديم  و به يقين انسان را از عصاره: ترجمه

      ﴾11صافات﴿إِنَّا خَلَقْنَاهم من طِينٍ لَّازِبٍ  -
  .ما آنان را از گلى چسبنده پديد آورديم: ترجمه 
  ﴾26رحج﴿ولَقَد خَلَقْنَا اإلِنسانَ مِن صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ  -

و در حقيقت انسان را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو آفريديم : ترجمه
)26 (  
  ﴾14الرحمن﴿خَلَقَ الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخَّارِ  -

  )14(اى سفال مانند آفريد  انسان را از گل خشكيده: ترجمه
فَإِذَا سويتُه ﴾ 71ص﴿ينٍ إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَرًا مِن طِ -

  ﴾72ص﴿ونَفَخْت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِينَ 
آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت من بشرى را از گل خواهم :ترجمه
 درست كردم و از روح خويش در آن دميدم پس چون او را )71(آفريد 
  )72(بيفتيد ] به خاك[كنان براى او  سجده

-نُونٍ  وسإٍ ممنْ حالٍ ملْصن صشَرًا مالَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بلِلْم كبحجر ﴿إِذْ قَالَ ر
  ﴾29﴿فَإِذَا سويتُه ونَفَخْت فِيهِ مِن روحِي فَقَعواْ لَه ساجِدِينَ  ﴾28

هنگامى را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت من بشرى ] ياد كن[و : ترجمه 
  پس وقتى آن را ) 28(از گلى خشك از گلى سياه و بدبو خواهم آفريد را 
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  )29(درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد 
ست كه خدا اينآنچه به صراحت از آيات فوق بدست مي آيد 

گزيده اي از خاك را برگرفته آنرا با آب مخلوط و گل كرده و سپس از گل، 
ه و گذاشته تا انسان گلي، مثل سفال، خشك شود و سپس با انسان را ساخت

همين برداشت در . دميدن دمي از خويش در آن سفال، آنرا زنده كرده است
كتب مفسرين از قول صحابه ي محمد آمده است مثال از قول ابن عباس 

پس آنرا روي زمين قرار . خدا آدم را از روي زمين خلق كرد: آمده است كه
حمأ ( سپس آنرا رها كرد تا گل بدبو  شد)الزب(سبناك داد تا گل چ

سپس خدا آدم را با دستان خود ساخت و چهل روز بصورت . شد) مسنونا
پس خدا در او  ١.انسان باقي ماند تا اينكه خشك شد مثل سفال كوزه گري

پس مالئكه به او . هنگاميكه روح در سر او وارد شد عطسه كرد. روح دميد
وقتي روح در چشم او . حمد هللا و انسان گفت الحمد هللاگفتند كه بگو ال

وقتي روح به به داخل او رسيد . وارد شد به ميوه هاي بهشت نگاه كرد
تمايل به غذا پيدا كرد پس برخاست قبل از آنكه روح به پاهايش برسدو 

بهمين دليل در قرآن گفته شده كه . عجله كرد به سمت ميوه هاي بهشتي
   ٢. آفريديمانسان را از عجله

  :در قرآن آمده است) حوا(در مورد خلقت همسر آدم   
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يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها  -
  )1نساء  (وبثَّ مِنْهما رِجاالً كَثِيرًا ونِساء

ه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش اى مردم از پروردگارتان ك: ترجمه
 . مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد پروا داريدتارا از او آفريد و از آن دو

  )6زمر (خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ ثُم جعلَ مِنْها زوجها  -
  .شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را از او آفريد: ترجمه

مده است كه خدا حوي را از دنده آقول صحابه در تفاسير قرآن از   
   ١.)بيرون كشيد(هاي آدم خلق كرد 

واضح است كه اين داستان خلقت آدم و همسرش با دانش زيست   
 كه انسان هم مي دهدشواهد عيني نشان . شناسي و تكامل ناسازگار است

مثل ديگر موجودات زنده، تكامل پيدا كرده است و از شروع ميمونهاي 
استخوانها و جمجمه ها .  ميليون سال مي گذرد7ن نما تا امروز حدود انسا

) مثل انسان نئاندرتال(و ابزارهاي ساخته شده ي نسلهاي تكاملي قبل از ما 
بدست آمده است و بخشي از اين جمجمه ها و ابزارها در موزه هاي تاريخ 

موم طبيعي بزرگ جهان، مثل موزه هاي واشنگتن و لندن، در معرض ديد ع
طبيعي است كه تا قبل از داروين كسي گمان نمي كرد كه . دنقرار دار

موجودات زنده بصورت ندريجي و با جهشهاي ژنتيكي از يكديگر بوجود 
بيايند و محمد هم همان نظر باستاني غلط را پذيرفته و در قرآن وارد كرده 
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 اين خطاي بزرگ قرآن نشان مي دهد كه قرآن ساخته ي محمد است .است
  .نه خدا

گرچه روحانيون اديان هنوز بر طبل مخالفت با تكامل مي كوبند   
مثل دكتر يداهللا سحابي در كتاب (ولي معدودي از روشنفكران مذهبي 

با تكلف و بيهوده كوشيده اند كه بين قرآن و تكامل آشتي ) خلقت انسان
 است چون تكامل با نصوص قرآن و بي ثمراما اين تالش . برقرار كنند

   .وايات سازگار نيستر

  اثبات عظمت انسان
وإِذْ قَالَ ربك لِلْمالَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي األَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فِيها :  بقره-

من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونَحنُ نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي 
لَمونَ أَعلَما الَ تَعالَئِكَةِ ) 30( ملَى الْمع مرَضَهع ا ثُماء كُلَّهماألَس مآد لَّمعو

قَالُواْ سبحانَك الَ عِلْم لَنَا ) 31(فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء هؤُالء إِن كُنتُم صادِقِينَ 
قَالَ يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمĤئِهِم فَلَما )  32(حكِيم إِالَّ ما علَّمتَنَا إِنَّك أَنت الْعلِيم الْ

 لَمأَعضِ واألَراتِ واومالس بغَي لَمإِنِّي أَع أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم ئِهِمĤمبِأَس مأَهأَنب
  )33(ما تُبدونَ وما كُنتُم تَكْتُمونَ 

شتگان گفت من در زمين جانشينى و چون پروردگار تو به فر: ترجمه
گمارى كه در آن  گفتند آيا در آن كسى را مى] فرشتگان[خواهم گماشت 

تنزيه ] تو را[فساد انگيزد و خونها بريزد و حال آنكه ما با ستايش تو 
دانيد  دانم كه شما نمى پردازيم فرمود من چيزى مى كنيم و به تقديست مى مى
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سپس آنها را بر فرشتگان عرضه   آدم آموختهمه نامها را به ] خدا[و )30(
) 31(گوييد از اسامى اينها به من خبر دهيد  نمود و فرمود اگر راست مى

اى هيچ  به ما آموخته] خود[ ما را جز آنچه ،گفتند منزهى تو) فرشتگان(
فرمود اى آدم ايشان را از اسامى آنان ) 32(دانشى نيست تويى داناى حكيم 

ايشان را از اسماءشان خبر داد فرمود آيا به شما نگفتم ] آدم[خبر ده و چون 
كنيد و آنچه را  دانم و آنچه را آشكار مى كه من نهفته آسمانها و زمين را مى

  ) 33(دانم  داشتيد مى پنهان مى
در پي اعتراض مالئكه كه چرا موجودي خونريز را مي خواهي   

به انسان . شان دهدخلق كني، خدا مي خواهد برتري يا عظمت انسان را ن
در اينحال ). معني اسماء در قرآن و سنت روشن نيست(اسماء را مي آموزد 

حال خدا انسان را . طبعا مالئكه از اسماء خبر ندارند ولي انسان اطالع دارد
بدليل داشتن دانش اسماء، اليق و ارزشمند قلمداد مي كند و سپس از 

 كنيد اينكار خدا كلك زدن به دقت. مالئكه مي خواهد كه بر او سجده كنند
انسان و مالئكه هيچكدام اسماء را نمي دانستند به انسان ياد . مالئكه است

مثل ! مي دهد و مالئك را محروم مي كند و سپس انسان را برتر مي داند
جواب . اينكه معلمي بخواهد برتري يك دانش آموز را بر ديگري اثبات كند

وزد و سپس از هردو سؤال مي كند و ادعا سؤالي را به يكي از آنان مي آم
آيا اينكار !! مي كند كه دانش آموزي كه جواب سؤال را داده برتر است

 بيش نيست؟ جواب مالئكه هم بچه گانهمعقول و پسنديده است يا نيرنگي 
جز آنچه به ما آموخته اي ما چيزي نمي “معقول بوده است كه مي گويند 
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پس آموزش . به او آموخت چيزي نمي دانستآدم هم جز آنچه خدا . ”دانيم
اما خدا اين دليل معقول مالئكه را . اسماء به آدم دليل عظمت آدم نمي شود

آيا اين نيرنگ و اشتباهكاري سطحي و كودكانه مي تواند كار . نمي پذيرد
   خدا باشد؟

  دستور سجده ي مالئك بر آدم
فَإِذَا  ) 71(نِّي خَالِقٌ بشَرًا مِن طِينٍ إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِ:: 85-71ص -

فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم ) 72(سويتُه ونَفَخْت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِينَ 
قَالَ يا إِبلِيس ما ) 74(إِلَّا إِبلِيس استَكْبرَ وكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ) 73(أَجمعونَ 

قَالَ أَنَا ) 75(عك أَن تَسجد لِما خَلَقْت بِيدي أَستَكْبرْت أَم كُنت مِنَ الْعالِينَ منَ
قَالَ فَاخْرُج مِنْها فَإِنَّك رجِيم ) 76(خَيرٌ منْه خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍ 

قَالَ رب فَأَنظِرْنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ ) 78( الدينِ وإِنَّ علَيك لَعنَتِي إِلَى يومِ) 77(
قَالَ ) 81(إِلَى يومِ الْوقْتِ الْمعلُومِ ) 80(قَالَ فَإِنَّك مِنَ الْمنظَرِينَ ) 79(

 فَالْحقُّ قَالَ) 83(إِلَّا عِبادك مِنْهم الْمخْلَصِينَ ) 82(فَبِعِزَّتِك لَأُغْوِينَّهم أَجمعِينَ 
  ).85(لَأَملَأَنَّ جهنَّم مِنك ومِمن تَبِعك مِنْهم أَجمعِينَ ) 84(والْحقَّ أَقُولُ 

آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت من بشرى را از گل خواهم : ترجمه
پس چون او را درست كردم و از روح خويش در او دميدم ) 71(آفريد 
پس همه فرشتگان يكسره سجده ) 72(بيفتيد ] ه خاكب[كنان براى او  سجده

فرمود اى ) 74(تكبر نمود و از كافران شد ] كه[مگر ابليس ) 73(كردند 
ابليس چه چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان خويش خلق 
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گفت من از او ) 75(جويانى  كردم سجده آورى آيا تكبر نمودى يا از برترى
فرمود پس ) خدا() 76(اى  اى و او را از گل آفريده فريدهبهترم مرا از آتش آ

و تا روز جزا لعنت من بر تو ) 77(اى   بيرون شو كه تو رانده)بهشت (از آن
شوند  برانگيخته مى) انسانها(گفت پروردگارا پس مرا تا روزى كه ) 78(باد 

تا روز معين ) 80(يافتگانى  فرمود در حقيقت تو از مهلت) 79(مهلت ده 
گفت پس به عزت تو سوگند كه همگى ] شيطان) [81 ()قيامت (معلوم

) خدا() 83(مگر بندگان خالص تو را ) 82(را فريب مي دهم ) انسانها(
 جهنم را از تو و از هر كس از قطعا) 84(گويم   حق است و حق را مىگفت

  ) 85 (پر مي كنمشان  آنان كه تو را پيروى كند از همگى
  :د عبارتند ازنر اين بخش داستان وجود داراشكاالت مهمي كه د  

.  اول دستور سجده به غير خدا كه در منظر عقل و تمام شرائع ناپسند است
  :بعالوه با آيه اي از خود قرآن نيز در تضاد است

يعني و سجده گاهها ) 18جن ( وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تَدعوا مع اللَّهِ أَحدا 
  ). 18( پس هيچ كس را با خدا مخوانيد مخصوص خداست

دوم اينكه ابليس شايد ميلياردها سال خدا را عبادت كرده بود و در اينجا 
ابليس مي دانست كه ماده ي . يك نافرماني كرد و آنهم نافرماني معقول

خلقت او برتر از آدم است ولي خدا دستور سجده بزرگتر به كوچكتر را مي 
عقل ميگويد كاري را كه . كار ترديد مي كنددهد و ابليس در صحت اين

بنابر اين نافرماني ابليس . خطاست انجام نده تا صحت آن روشن شود
درك . خدا خودش به ابليس توان درك منطقي داده است. معقول بوده است



 682

اصوال . منطقي ايجاب مي كند كه كار خطا يا مورد ترديد را انجام ندهد
عقل پس از .  با عقل نمي سازدتسليم محض كه مطلوب محمد است

آيا ممكن است خدا عقل . اطمينان از صحت امري، انجام آنرا مجاز مي داند
ترديدكننده را به ابليس بدهد و سپس خدا خود به جنگ درك منطقي 

خدا از طرفي به . اين سركوب عقل و شعور است. مخلوق خودش برود
ر بخاطر اين توانائي او را ابليس توان استدالل و ترديد داده و از طرف ديگ

آيا ممكن است خدا چنين رفتار غير معقولي را انجام . مجازات مي كند
دهد؟ بنظر مي رسد كه محمد از هر طريقي بدنبال تسليم بي قيد و شرط 
جهان بشريت در برابر فرامين خودش است و اينجا هم اين خواست را به 

اينهم همان منش . لقاء كندخدا نسبت مي دهد تا تسليم محض را به مردم ا
محيط عربستان است، كه كسي كه كوچكتر است فقط بايد اطاعت كند و 

  .حق تعقل و سؤال ندارد، كه محمد به خدا نسبت مي دهد
ممكن است گفته شود كه ترديد در برابر فرامين خدا غير معقول   

و در جواب بايد گفت ما همين ترديد . است و ابليس نبايد ترديد مي كرد
حتي اعتراض را در مالئكه ي ديگر نيز قبل از خلقت آدم مي بينيم، كه به 
خدا مي گويند آيا مي خواهي موجودي را خلق كني كه فساد و خونريزي 
كند؟  چرا خدا با راائه ي شواهد براي مالئكه مطلب را توضيح مي دهد 
ر ولي ابليس را مجازات مي كند؟ ترديد در گفته ي خدا را در جاي ديگ

  :قرآن در مورد ابراهيم نيز مي بينيم
  وإِذْ قَالَ إِبرَاهِيم رب أَرِنِي كَيف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَى ولَكِن
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 جبلٍ  لِّيطْمئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَربعةً منَ الطَّيرِ فَصرْهنَّ إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ
 كِيمزِيزٌ حع أَنَّ اللّه لَماعا ويعس أْتِينَكنَّ يهعاد ا ثُمزْءنَّ جنْه260بقره(م(  

؛  پروردگارا، به من نشان ده: ( آنگاه كه ابراهيم گفت)  ياد كن(و : ترجمه
چرا، ولى :  ؟ گفت مگر ايمان نداري: فرمود) ؟ كنى چگونه مردگان را زنده مى

، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز  پس: فرمود.  دلم مطمئن شودتا
،  ؛ آنگاه آنها را فرا خوان ؛ سپس بر هر كوهى پاها را قرار ده ريز گردان

  )26. ( آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است شتابان به سوى تو مى
گر ترديد داشته پس ابراهيم صد در صد به قيامت مطمئن نبوده بعبارت دي

ولي خدا بخاطر اين ترديد او را مجازات نمي كند بلكه مطلب را با شواهد 
آري اگر ابليس پس از توضيح خدا و برطرف . براي او توضيح مي دهد

شدن ترديدش بازهم عمدا و از روي لجاجت نافرماني مي كرد مستحق 
  .مجازات بود ولي چنين نشد

بوده الزم بوده كه خدا مطلب را براي او  سوم اينكه چون ابليس در ترديد 
توضيح دهد نه اينكه تمام بندگي و خدمات او را ناديده بگيرد و او را 

وحتي اگر نامعقول (آيا بخاطر يك نافرماني معقول . يكراست جهنمي كند
بايد تمام عبادات و خدمات ابليس را نابود كرد؟ آيا انتساب اين رفتار ) بود

 درست است؟ براي مثال اگر فرزند شما در مورد مهمي غير عادالنه به خدا
نافرماني كند و حتي به شما توهين كند آيا عادالنه است كه تمامي ارزشها و 
خدمات او را ناديده بگيريد و به يكباره او را برانيد؟ اگر خدا به كسي عقل 
و اختيار و تمايالت داده است طبعا انتظار نافرماني و گناه هم از چنين 
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فردي مي رود و غير عادالنه است كه با يك خطا او را بطور ابد جهنمي 
  .كند

چهارمين و مهمترين اشكال اين داستان اينست كه خدا به ابليس اجازه مي 
و قسم هم مي خورد كه جهنم را از پيروان . دهد كه مردم را فريب دهد

ي شوند؟ ثانيا اوال ابليس گناه كرد چرا بايد مردم بيچاره جهنم. ابليس پركند
خدا عقل ضعيفي به ما داده است كه از . اين امتحاني بشدت ظالمانه است

مثال چنانچه در مقدمه گفتم . پاسخگوئي به سؤاالت اساسي عاجز است
همچنين تمايالت . هنوز عقل ما هيچ دليلي بر وجود خدا پيدا نكرده است

ين زمينه هاي مختلف قوي مثل ميل جنسي را در ما خلق كرده است و با ا
مساعد، ابليس را اجازه داده كه به روان ما بصورت پنهاني نفوذ كند و 
خطاها را درست و جهل را علم جلوه دهد و سپس براي اين فريب 

 به روان از راههائيشيطان ! خوب تأمل كنيد. خوردن، ما را جهنمي مي كند
ه او را حس مي شما وارد مي شود كه شما نمي فهميد، نه او را مي بينيد و ن

. كنيد، شما نمي دانيد كه آنكه شما را بسوئي مي راند شيطان است يا عقل
شما فريب مي خوريد و خدا بخاطر اين فريب، شما را به جهنم مي برد؟ آيا 
اين ظالمانه نيست؟ اصوال مجازات فرد بخاطر فريب خوردنش، ظالمانه 

يح است و منهم با وقتي شيطان به من القاء ميكند كه اينكار صح. است
تصور صحت، آنكار را انجام مي دهم چرا بايد مجازات شوم؟ من كه تعمد 

عقل حكم مي كند كه فقط جرمهاي آگاهانه و عمدي . در خطا نداشته ام
اينكه خداي محمد، زمينه ي عذاب انسانها . بايد مورد مجازات واقع شوند
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رگويانه است كه محمد به را فراهم مي كند، نيز اخالقي ديكتاتورمĤبانه و زو
مستبدين هميشه در پي بهانه گيري و ظلم و كتك و . خدا نسبت داده است

. جور زيردستانند تا از عذاب آنان لذت ببرند و قدرت خود را به رخ بكشند
آيا اگر پدري بخواهد فرزندش را تربيت كند چنين مي كند؟ مثال دوستان 

 به جمع معتادان مي فرستد و فاسد براي او انتخاب مي كند و يا اورا
هنگاميكه كودكش گمراه شد او را مجازات مي كند؟ واقعيت اينست كه 
چنانچه در جمع بندي بحث هدايت قبال مطرح كرديم، خدايي كه محمد در 

  .   قرآن مطرح كرده بيشتر در صدد گمراه كردن انسان است تا هدايت او
و عقل و عدالت بنابر آنچه گذشت داستان خلقت آدم با علم   

سازگار نيست و محال است گفته ي خدا باشد چون خدا عالم و عاقل و 
  . اين داستان ساخته ي انسان است نه خدا. عادل است

  جوجأجوج ومأي  ذوالقرنين وداستان
  :آمده است  حكايت ذوالقرنين در قرآن مورددر
إِنَّا مكَّنَّا ) 83( علَيكُم منْه ذِكْرًا  ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرْنَينِ قُلْ سأَتْلُو:كهف -

حتَّى إِذَا بلَغَ ) 85(فَأَتْبع سببا  )84(لَه فِي الْأَرضِ وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا 
قُلْنَا يا ذَا مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرُب فِي عينٍ حمِئَةٍ ووجد عِندها قَوما 

ثُم أَتْبع سببا )...  كهف86 (لْقَرْنَينِ إِما أَن تُعذِّب وإِما أَن تَتَّخِذَ فِيهِم حسنًاا
حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلِع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم من ) 89(

 ﴾92﴿ثُم أَتْبع سببا ﴾ 91﴿ا بِما لَديهِ خُبرًا كَذَلِك وقَد أَحطْنَ )90(دونِها سِتْرًا 
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) 93(حتَّى إِذَا بلَغَ بينَ السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوما لَّا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا
ضِ فَهونَ فِي الْأَرفْسِدم وجأْجمو وجأْجنِ إِنَّ يا ذَا الْقَرْنَيقَالُوا ي لُ لَكعلْ نَج

 قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَيرٌ )94(خَرْجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا 
آتُونِي زبرَ الْحدِيدِ حتَّى إِذَا )  95(فَأَعِينُونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينَكُم وبينَهم ردما

 قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَه نَارا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرًاساوى بينَ الصدفَينِ 
قَالَ هذَا رحمةٌ من )  97(فَما اسطَاعوا أَن يظْهرُوه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا )  96(

ر دعكَانَ وكَّاء ود لَهعي جبر دعاء وي فَإِذَا جبارقي ح98(ب  ( مضَهعتَرَكْنَا بو
  ). 99 (يومئِذٍ يموج فِي بعضٍ ونُفِخَ فِي الصورِ فَجمعنَاهم جمعا

پرسند بگو به زودى چيزى از او براى  و از تو در باره ذوالقرنين مى: ترجمه
زى ما در زمين به او امكاناتى داديم و از هر چي) 83(شما خواهم خواند 

تا آنگاه كه به محل )  85(تا سببي را پيروي كرد ) 84(اسبابي بدو بخشيديم 
كه خورشيد در ) مشاهده كرد(يافت ) ذوالقرنين. (غروب خورشيد رسيد

فرموديم اى اى را يافت  كند و نزديك آن طايفه اى تيره غروب مى چشمه
نيكويى ] وشر[كنى يا در ميانشان  يا عذاب مى] اختيار با توست[ذوالقرنين 
تا آنگاه كه به محل ) 89(سپس سببي را پيروي كرد )... 86( گيرى پيش مى

كرد  يافت كه بر قومى طلوع مى] چنين[را ] خورشيد[طلوع خورشيد رسيد 
اين چنين ) 90(كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم 

باز راهى را  )91(و قطعا به خبرى كه پيش او بود احاطه داشتيم ] رفت مى[
 به ميان دو سد رسيد در برابر آن دو )ذوالقرنين (وقتى: ) 92(دنبال نمود 

گفتند اى  )93(توانستند هيچ زبانى را بفهمند  اى را يافت كه نمى طايفه
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كنند آيا مالى در اختيار  ذوالقرنين ياجوج و ماجوج سخت در زمين فساد مى
گفت آنچه پروردگارم ) 94(رار دهى تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان سدى ق

ميان شما و ] تا[ داده بهتر است مرا با نيرو يارى كنيد توانائيبه من در آن 
براى من قطعات آهن بياوريد تا آنگاه كه ) 95(آنها سدى استوار قرار دهم 

را آتش گردانيد ] قطعات[ميان دو كوه برابر شد گفت بدميد تا وقتى كه آن 
ياجوج و در نتيجه ) [96(ايم بياوريد تا روى آن بريزم گفت مس گداخته بر

 97(باال روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند ] سد[نتوانستند از آن ] ماجوج
گفت اين رحمتى از جانب پروردگار من است وچون وعده پروردگارم ) 

را درهم كوبد و وعده پروردگارم حق است ] سد[آن ) قيامت(فرا رسد 
در هم موج كنيم تا  رها مىرا ) يأجوج و مأجوج(روز آنان و در آن ) 98(

 دميده شود همه آنها را گرد خواهيم )قيامت (در صور] همين كه[ و بزنند
  ) 99(آورد 

  
 انبياء حتَّى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ 97-96 آيات -

 الْحقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصةٌ أَبصار الَّذِينَ كَفَرُوا يا واقْتَرَب الْوعد)  96(ينسِلُونَ
  )97(ويلَنَا قَد كُنَّا فِي غَفْلَةٍ منْ هذَا بلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

گشوده شود و آنها از هر ] راهشان[تا وقتى كه ياجوج و ماجوج : ترجمه
ن كسانى كه كفر و وعده حق نزديك گردد ناگهان ديدگا)96(اى بتازند  پشته

در ] روز[اى واى بر ما كه از اين ] گويند و مى[شود  اند خيره مى ورزيده
  )97(غفلت بوديم بلكه ما ستمگر بوديم 
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حديثي از محمد ) 5/437 ( و الدرالمنثور) 8 /16(تفسير طبري در 

گروهي از اهل كتاب از  : در توضيح داستان فوق آمده است كه چنين است
ذوالقرنين جواني رومي بود "محمد گفت. ذوالقرنين پرسيدندمحمد در مورد 

) يعني ذوالقرنين اسكندر مقدوني بوده است (كه شهر اسكندريه را بناكرد
وقتي از آن فارغ شد فرشته اي او را به آسمان باال برد و به او گفت چه مي 

 باز او را . شهر خودم و شهرهاي ديگر را مي بينم: ذوالقرنين گفت؟بيني
باز او را باال برد و  . گفت شهرم را مي بينم؟االتر برد و گفت چه مي بينيب

فرشته گفت اين .  زمين را مي بينم: ذوالقرنين گفت؟گفت چه مي بيني
فرشته گفت خدا مرا بسوي تو . دريايي است كه دور دنيا را گرفته است

رشته پس ف س.برانگيخته است تا جاهل را تعليم دهي و عالم را تثبيت كني
ر  دو كوه نرم لغزنده بود كه هر چيزي از روي آنها سكه برداو را به سدي 

فرشته او را از آنجا برد تا از قوم ياجوج و ماجوج رد شدند و به . مي خورد
  وقوم ديگري رسيدند كه چهره هاي آنان چهره ي سگ بود و با ياجوج

قوم كوتاه قدي  سپس از آنجا او را عبور داد تا به .ماجوج مي جنگيدند
 سپس عبور .رسيدند كه با قومي كه صورت سگ داشتند مي جنگيدند

كردند تا به قوم ديگري رسيدند كه قوم قرانيق بودند و با قوم قدكوتاه مي 
سپس عبور كردند تا به قبيله اي از مارها رسيدند و يكي از آن . جنگيدند

  ."مين رسيدندسپس به درياي اطراف ز. مارها كوه عظيمي را مي بلعيد
   )يا افسانه ي شاه پريان (واقعيت اينست كه اين افسانه را بايد سوپر افسانه
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خطاهاي علمي "در فصل كه (خواند چون هيچ چيزي از آن نه با علم 
از نظر . نه با تاريخ و نه با جغرافيا جور در نمي آيد)  بررسي كرديم"قرآن

يخي و يا در يافته هاي تاريخي هيچ اثري از چنين داستاني در كتب تار
تاريخ اسكندر مقدوني هم كه با دقت در تاريخ ثبت . باستانشناسي نيست

: اما از نظر جغرافيا. شده و مطلقا با داستان ذوالقرنين جور در نمي آيد
براساس قرآن ياجوج و ماجوج قومي تجاوزگر بودند و ذوالقرنين با استفاده 

 بين قطعات آهن يك سد بزرگ از قطعات آهن و با ريختن مس مذاب در
به قوم مجاور مي شد و فلزي ساخت كه مانع تجاوز ياجوج و ماجوج 

 كه سد ،ياجوج و ماجوج نمي توانند از اين سد عبور كنند تا هنگام قيامت
به دستور خدا خراب مي شود و ياجوج و ماجوج از پشت آن بسوي نقاط 

 سد ،ن گفته هاي قرآنبراساس اي.  سرازير مي شوند مثل موجديگر زمين
آهني مذكور اكنون بايد در زمين وجود داشته باشد و قوم ياجوج و ماجوج 

بشر . كه اين دروغ مجض است. هم در پشت آن سد وجود داشته باشند
وجب به وجب كره ي زمين را و حتي اليه هاي زيرزمين و نقشه هاي كف 

د و ياجوج و ماجوج تمام درياها را بدقت تهيه كرده است و هيچ اثري از س
  .نيافته است

كافي است كه بطورقطعي ثابت  افسانه ي ياجوج و ماجوج بتنهائي
حتي يك جمله از اين داستان درست نيست . كند كه قرآن منشاء الهي ندارد

  .و خدا محال است اينقدر جاهل و احمق باشد
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  داستان نوح
استان نوح را مورد داستان نوح را همگان مي دانند ما در اينجا نكاتي از د

  .بحث قرار مي دهيم

  نسل نوح سرآغاز نسل بعد از طوفان است
ونَجينَاه وأَهلَه مِنَ الْكَرْبِ ) 75(ولَقَد نَادانَا نُوح فَلَنِعم الْمجِيبونَ :  صافات-

  )77(وجعلْنَا ذُريتَه هم الْباقِينَ ) 76(الْعظِيمِ 
و او و ) 75(كننده بوديم  را ندا داد و چه نيك اجابتو نوح ما : ترجمه

  ) 77(و نسل او را باقى گذاشتيم ) 76(كسانش را از اندوه بزرگ رهانيديم 
 تمام كره ي زمين را در بر گرفته است سيل نشان مي دهد كه 77 آيه ي 

چنين طوفان عظيمي بايد آثار زمين . چون فقط خانواده ي نوح باقي ماندند
ت زمين شناسي و باستان شناسي هيچ ار جاي بگذارد ولي در مطالعشناسي ب

مطالعات تكامل انسان نشان : ثانيا. اثري از چنين طوفاني يافت نشده است
نداده است كه در دوره اي همه ي نسل بشر در سراسر كره ي زمين نابود 

آغاز ) محل كشتي نوح(شده باشند و دوباره نسل بشر از يك نقطه زمين 
بر خالف آن تحقيقات زمين شناسي و تكامل نشان داده است كه . باشدشده 

نسل بشر در قاره هاي مختلف جهان در چند هزار سال گذشته پيوستگي 
   .داشته است
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   كشتي نوح آيه اي براي آيندگان است
  )15عنكبوت (فَأَنجينَاه وأَصحاب السفِينَةِ وجعلْنَاها آيةً لِّلْعالَمِينَ  -

را براى ] كشتي[نشينان برهانيديم و آن  را با كشتى) نوح(و او :ترجمه
  ) 15(جهانيان نشانه ي خداوند گردانيديم 

وقتي اثري از كشتي نوح در هيچ نقطه ي زمين وجود ندارد چگونه مي 
  .تواند وسيله ي عبرت عالميان باشد

  عدم امكان جاي دادن تمام نسل حيوانات در يك كشتي
 إِذَا جاء أَمرُنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ وأَهلَك  حتَّى-

  ﴾40هود (إِالَّ من سبقَ علَيهِ الْقَولُ ومنْ آمنَ وما آمنَ معه إِالَّ قَلِيلٌ 
ديم در آن تا آنگاه كه فرمان ما دررسيد و تنور فوران كرد فرمو: ترجمه

از هر حيوانى يك جفت با كسانت مگر كسى كه قبال در باره او ] كشتى[
] عده[اند حمل كن و با او جز  سخن رفته است و كسانى كه ايمان آورده

  ) 40(اندكى ايمان نياورده بودند 
آيه ي فوق مي گويد كه از هر حيواني يك جفت نر و ماده در 

در طوفاني به آن عظمت . ري محالستكشتي نوح قرار داده شدند كه اين ام
ان خشكي بايد در رحتي حشرات و پرندگان هم عالوه بر كليه ي جانو

و با توجه به صدها هزار نوع . كشتي قرار داده شوند تا نسلشان نابود نشود
جانور و پرنده چطور ممكن است كه اينهمه را در يك كشتي چوبي جاي 



 692

ان نداده است كه در چند هزار سال  بعالوه تحقيقات زمين شناسي نش داد؟
گذشته كل نسل حيوانات در سراسر زمين نابود شده باشند و دوباره از يك 

چون بايد يك فاصله ي زماني بزرگ زمين . نقطه ي زمين شروع شده باشند
بعالوه پيدايش . شناسي داراي هيچگونه آثار حيات در سراسر زمين نباشد

با توجه به . ي زمين عمال امكانپذير نيستدوباره كل حيوانات از يك نقطه 
عمال . اينكه قاره هاي زمين توسط اقيانوسهاي عظيمي از هم جدا شده اند

امكانپذير نيست كه هيچيك از جانوران و حتي بيشتر پرندگان و كل 
حشرات بتوانند خود را مثال از آسيا به آمريكا برسانند و عمال نبايد 

مين بغير از محل كشتي نوح وجود داشته حيواناتي در خشكيهاي ديگر ز
  .د كه چنين نيستنباش

بنابراين داستان نوح هم افسانه اي ساخته ي بشر است كه در اسناد 
باستانشناسي قبل از تورات هم به آن اشاره شده و تورات هم آنرا ذكر كرده 

  .و سپس به قرآن راه يافته است

  هاروت و ماروت
واْ الشَّياطِينُ علَى ملْكِ سلَيمانَ وما كَفَرَ سلَيمانُ ولَكِنَّ واتَّبعواْ ما تَتْلُ - -

 وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمرَ وحالس ونَ النَّاسلِّمعاطِينَ كَفَرُواْ يالشَّي
حنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرْ فَيتَعلَّمونَ وماروت وما يعلِّمانِ مِنْ أَحدٍ حتَّى يقُوالَ إِنَّما نَ

مِنْهما ما يفَرِّقُونَ بِهِ بينَ الْمرْءِ وزوِجهِ وما هم بِضĤَرينَ بِهِ مِنْ أَحدٍ إِالَّ بِإِذْنِ 



 693

نِ اشْتَرَاهواْ لَملِمع لَقَدو مهنفَعالَ يو مضُرُّها يونَ ملَّمتَعيفِي اآلخِرَةِ اللّهِ و ا لَهم 
    ﴾102بقره﴿يعلَمونَ مِنْ خَالَقٍ ولَبِئْس ما شَرَواْ بِهِ أَنفُسهم لَو كَانُواْ 

سليمان خوانده بودند پيروى كردند  و آنچه را كه شيطانها در سلطنت: ترجمه
ا به كفر گراييدند كه به مردم سحر هو سليمان كفر نورزيد ليكن آن شيطان

موختند و آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده آ مى
كردند مگر  با اينكه آن دو هيچ كس را تعليم نمى] پيروى كردند[شده بود 
گفتند ما آزمايشى هستيم پس زنهار كافر نشوى وآنها از آن دو  آنكه مى

ايى آموختند كه به وسيله آن ميان مرد و همسرش جد چيزهايى مى] فرشته[
توانستند به وسيله آن به احدى زيان  بيفكنند هر چند بدون فرمان خدا نمى

آموختند كه برايشان زيان داشت و سودى بديشان  برسانند و چيزى مى
رسانيد و قطعا دريافته بودند كه هر كس خريدار اين باشد در آخرت  نمى
دانستند  اگر مىخود را به آن فروختند اى ندارد و چه بد بود آنچه  بهره

)102(  
از اين آيه اينگونه بر مي آيد كه فرشتگاني بنام هاروت و ماروت 

در قرآن هيچ . در بابل بر روي زمين آمده اند و به مردم سحر مي آموخته اند
از قول در سنت احاديثي . مطلب ديگري در مورد اين موضوع نيامده است

فرشتگان  "كه  شده است كه خالصه ي مشترك آنان چنين است محمد نقل
به گناه كردن بني آدم در زمين معترض بودند و به خدا گفتند كه ما 

خدا گفت دو فرشته برگزينيد تا آنان را به زمين . فرمانبردارتر از آدميم
اين فرشتگان به زمين آمدند . مالئكه هاروت و ماروت را برگزيدند. بفرستم
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ا كردند و شراب نوشيدند و و شيفته ي زن زيبائي بنام زهره شدند و با او زن
سپس خدا آن زن را بصورت ستاره ي زهره در آسمان قرار داد . گناه كردند

   .١"و فرشتگان را نيز بصورت معلق در آسمان تا قيامت آويزان كرد
و علي . اينهم داستان خرافي ديگري كه نه تاريخ دارد ونه جزئيات

اواني كه در بابل قديم رغم ثبت تاريخ بابل و  كشفيات باستان شناسي فر
  . ييد آن وجود نداردأانجام گرفته، هيچ سند تاريخي يا باستان شناسي در ت

از طرف ديگر اين چه كار ظالمانه اي است كه به خدا نسبت داده   
شده است كه خدا بجاي هدايت مردم، فرشتگاني را مي فرستد تا به مردم 

 جمله ايجاد اختالف در سحر بياموزند كه موجب مفاسد بسيار مي شود از
آيا خدا در آغاز آيه، آموزش سحر . خانواده ها و سپس آنان را به جهنم ببرد

توسط شياطين در دوره ي سليمان را تقبيح مي كند ولي خودش به همين 
  كار شيطاني دست مي زند؟

 در معرض ديد هادعاي اينكه بدن فرعون غرق شد
  مردمان است تا عبرت بگيرند

-واتِنَا  فَالْينْ آينَ النَّاسِ عإِنَّ كَثِيرًا مةً وآي نْ خَلْفَكلِتَكُونَ لِم نِكدبِب يكنُنَج م
  ﴾92يونس﴿لَغَافِلُونَ 
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 تا براى كسانى كه از را نجات مي دهيم) فرعون(بدن تو پس امروز : ترجمه
ما غافلند هاى  گمان بسيارى از مردم از نشانه آيند عبرتى باشد و بى پى تو مى

)92 (  
در آيات قبل در مورد غرق شدن فرعون و لشكرش صحبت شده 
است و در اين آيه آمده است كه بدن فرعون را براي عبرت نسلهاي آينده 

از فرعون غرق شده ي قرآن هيچ اثري نه در مصر ونه در . نگه مي داريم
تاريخ وجود ندارد، پس چگونه مي تواند موجب عبرت آيندگان باشد؟ 
بعضي مسلمانان ادعا كرده اند كه ممكن است منظور جسدهاي موميائي 

ولي اوال فرعونهاي متعددي موميائي شده اند و امروز . فراعنه باشد
موجودند و ثانيا در نوشته هاي يافت شده در مقبره هايشان هيچ اشاره اي 

بهر صورت از فرعون غرق شده . به موسي و غرق شدن فرعون وجود ندارد
  .عائي قرآن اثري نبوده و نيست تا مردم از آن عبرت گيرندي اد

  داستان سليمان
در . يكي از عجيبترين افسانه هاي قرآن، افسانه ي سليمان است  

و . قرآن آمده است كه سليمان پيغمبر و پادشاه بني اسرائيل بوده است
 بسياري از نيروهاي طبيعت مثل باد و پرندگان در تحت فرمان او بوده اند
سليمان زبان حيوانات و پرندگان و مورچه ها را مي فهميده و با آنان 

همچنين . و معادن فلز براي او جاري مي شدنداست  صحبت مي كرده
  .  مي كردندو براي او كار شياطين و جنيان نيز تحت فرمان او بودند
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-رِهِ إِلَى الْأَررِي بِأَماصِفَةً تَجع انَ الرِّيحملَيلِسكُنَّا بِكُلِّ  وا وكْنَا فِيهارضِ الَّتِي ب

   ومِنَ الشَّياطِينِ من يغُوصونَ لَه ويعملُونَ عملًا دونَ ﴾81انبياء﴿شَيءٍ عالِمِينَ 
  ﴾82انبياء ﴿ذَلِك وكُنَّا لَهم حافِظِينَ 

ى كه به فرمان او به سو] رام كرديم[و براى سليمان تندباد را : ترجمه
يافت و ما به هر چيزى دانا  سرزمينى كه در آن بركت نهاده بوديم جريان مى

و برخى از شياطين بودند كه براى او غواصى و كارهايى غير از  )81(بوديم 
  .)82(آنها بوديم ] حال[كردند و ما مراقب  آن مى

  
- لِّمع ا النَّاسها أَيقَالَ يو وداوانُ دملَيرِثَ سوأُوتِينَا مِن كُلِّ ورِ ونطِقَ الطَّينَا م

وحشِرَ لِسلَيمانَ جنُوده مِنَ الْجِنِّ ) 16نمل  (شَيءٍ إِنَّ هذَا لَهو الْفَضْلُ الْمبِينُ
  )17نمل  (والْإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ

رندگان را و سليمان از داوود ميراث يافت و گفت اى مردم ما زبان پ: ترجمه
ايم و از هر چيزى به ما داده شده است راستى كه اين همان امتياز  تعليم يافته

و براى سليمان سپاهيانش از جن و انس و پرندگان  )16(آشكار است 
  )17(دسته دسته گرديدند ] براى رژه[آورى شدند و  جمع

  
- ا شَههاحوررٌ وا شَههوغُد انَ الرِّيحملَيلِسمِنَ الْجِنِّ ونَ الْقِطْرِ ويع لْنَا لَهأَسرٌ و

 من يعملُ بينَ يديهِ بِإِذْنِ ربهِ ومن يزِغْ مِنْهم عنْ أَمرِنَا نُذِقْه مِنْ عذَابِ السعِيرِ



 697

 وقُدورٍ يعملُونَ لَه ما يشَاء مِن محارِيب وتَماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ) 12سبأ (
الشَّكُور ادِينْ عِبقَلِيلٌ مشُكْرًا و وداولُوا آلَ دماتٍ اعاسِي13سبأ  (ر(  

كه رفتن آن بامداد يك ماه و ] رام كرديم[و باد را براى سليمان : ترجمه
بود و معدن مس را براى او روان گردانيديم و ] راه[آمدنش شبانگاه يك ماه 
كردند و هر كس از آنها   پروردگارشان پيش او كار مىبرخى از جن به فرمان
براى ) 12(چشانيديم  تافت از عذاب سوزان به او مى از دستور ما سر برمى

ها و ظروف بزرگ مانند  ها و مجسمه خواست از نمازخانه او هر چه مى
ساختند اى خاندان داوود  ها و ديگهاى چسبيده به زمين مى حوضچه

 ) 13(بندگان من اندكى سپاسگزارند شكرگزار باشيد و از 

  
-  ابثُ أَصيخَاء حرِهِ ررِي بِأَمتَج الرِّيح خَّرْنَا لَهاطِينَ كُلَّ ) 36ص (فَسالشَّيو

  )38ص (وآخَرِينَ مقَرَّنِينَ فِي الْأَصفَادِ) 37ص (بنَّاء وغَواصٍ 
گرفت به  تصميم مىپس باد را در اختيار او قرار داديم كه هر جا : ترجمه

 و ساختمتن ساز) براي او(و شيطانها را ) 36(شد  فرمان او نرم روان مى
جفت جفت با زنجيرها به هم  و عده اي ديگر )37 ()قرار داديم (غواص
 ) 38(بودند  شده بسته

در آيات زير آمده است كه يكي از جنيان مي خواسته تخت ملكه   
ل از برخواستن سليمان پيش سليمان ي سبأ را از كشور مجاور اسرائيل قب

بياورد و فرد ديگري در زماني كمتر از يك چشم بهم زدن تخت را آورده 
  .است
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-  هِ لَقَوِيلَيإِنِّي عو قَامِكمِن م لَ أَن تَقُومبِهِ قَب نَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكم قَالَ عِفْريت
م منَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن يرْتَد قَالَ الَّذِي عِنده عِلْ﴾ 39نمل ﴿أَمِينٌ 

  ) 40نمل (إِلَيك طَرْفُك فَلَما رآه مستَقِرا عِنده قَالَ هذَا مِن فَضْلِ ربي 
پيش ) تخت پادشاهي ملكه ي سبأ(عفريتى از جن گفت من آن را : ترجمه

سخت توانا ] كار[م و بر اين آور از آنكه از مجلس خود برخيزى براى تو مى
بود گفت من ] الهى[كسى كه نزد او دانشى از كتاب ) 39(و مورد اعتمادم 

آورم پس چون  آن را پيش از آنكه چشم خود را بر هم زنى برايت مى
را نزد خود مستقر ديد گفت اين از فضل پروردگار من ] تخت[آن ] سليمان[

  ) 40(است 
 ، جغرافيائي،هيچ سند تاريخياين داستان عجيب و غريب هم   

مجموعه (حتي مورد قبول عهد عتيق . باستانشناسي و حتي مذهبي ندارد
عهد عتيق سليمان را پادشاه مي داند . هم نيست) كتابهاي مقدس يهوديان

نه پيغمبر و گفته شده كه در اواخر سلطنتش حتي به بت پرستي روي 
ائيهاي خارق العاده به و در عهد عتيق هيچيك از اين توان. آورده است

در صورتيكه اگر سليمان اينچنين بود حتما . سليمان نسبت داده نشده است
كتب عهد عتيق آنرا ذكر مي كردند چون افتخار بزرگي براي يهوديان 

  . محسوب مي شد

  عصاي سليمان
- ابتِهِ إِلَّا دولَى مع ملَّها دم توهِ الْملَينَا عا قَضَيا فَلَمفَلَم أَتَهضِ تَأْكُلُ مِنسةُ الْأَر  
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سباء ﴿خَرَّ تَبينَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يعلَمونَ الْغَيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ 
14﴾ 

اى خاكى  مقرر داشتيم جز جنبنده) سليمان(پس چون مرگ را بر او : ترجمه
از مرگ او آگاه نگردانيد پس ] آدميان را[رد خو كه عصاى او را مى] موريانه[

دانستند  فرو افتاد براى جنيان روشن گرديد كه اگر غيب مى] سليمان[چون 
 ) 14(ماندند  نمى] باقى[آور  در آن عذاب خفت

اين آيه مي گويد كه سليمان در حاليكه ايستاده بوده و به عصايش   
ي مانده است تا اينكه موريانه تكيه داشته مرده است و بهمان نحو ايستاده باق
محمد كه در روايتي از قول . عصايش را خورده است و به زمين افتاده است

آمده است كه واقعه ي مرگ بطور خالصه توسط ابن عباس نقل شده 
 مدت ماندن مرده سليمان در حين نمازخواندن سليمان اتفاق افتاده است و

 در روايات ديگر ١. استشيدهطول ك يكسال اي سليمان بحالت تكيه بر عص
 نيز اين مدت يكسال ذكر شده ٢از قول صحابه و همچنين در تفاسير ديگر

  . است
اوال فردي كه . حال يك لحظه به اين دروغ حيرت انگيز بينديشيد  

مي ميرد بالفاصله به زمين مي افتد و مرده نمي تواند يك لحظه خود را با 
سليمان با آنهمه عظمت و : ثانيا. سالتكيه به عصا نگه دارد چه رسد به يك
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. قدرت و خدم و حشم، چطور ممكن است در حالت مرده مدتها باقي بماند
مگر براي او آشاميدني و .  و نگهبانان سليمان مواظب او نبودندمگر نوكران

مگر سليمان . مگر زنان سليمان به او توجه نداشتند. غذا نمي آوردند
ا مديران و مسئولين كشور بطور روزانه كشورش را اداره نمي كرد و ب
ثالثا مرده در عرض چند روز بوي تعفن . مالقات نداشت كه متوجه شوند

  .وحشتناكي را ايجاد مي كند كه ديگران را متوجه مي كند

  صحبت كردن مورچه ها و هد هد
إِنسِ وحشِرَ لِسلَيمانَ جنُوده مِنَ الْجِنِّ والْ: 23 تا 18سوره نمل آيات  -

 حتَّى إِذَا أَتَوا علَى وادِي النَّملِ قَالَت نَملَةٌ يا أَيها )17(والطَّيرِ فَهم يوزعونَ 
) 18(النَّملُ ادخُلُوا مساكِنَكُم لَا يحطِمنَّكُم سلَيمانُ وجنُوده وهم لَا يشْعرُونَ

  .)19(...فَتَبسم ضَاحِكًا من قَولِها
آورى  و براى سليمان سپاهيانش از جن و انس و پرندگان جمع: ترجمه

تا آنگاه كه به وادى ) 17(دسته دسته گرديدند ] براى رژه[شدند و 
گفت اى مورچگان به ] به زبان خويش[اى  مورچگان رسيدند مورچه

هايتان داخل شويد مبادا سليمان و سپاهيانش نديده و ندانسته شما را  خانه
   ...از گفتار او دهان به خنده گشود] سليمان[) 18(پايمال كنند 

  
وتَفَقَّد الطَّيرَ فَقَالَ ما لِي لَا أَرى الْهدهد أَم كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ :  سوره ي نمل-
فَمكَثَ  ﴾21﴿نٍ مبِينٍ لَأُعذِّبنَّه عذَابا شَدِيدا أَو لَأَذْبحنَّه أَو لَيأْتِينِّي بِسلْطَا ﴾20﴿
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   إِنِّي ﴾22﴿غَيرَ بعِيدٍ فَقَالَ أَحطت بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ 
 ظِيمع رْشا علَهءٍ ومِن كُلِّ شَي تأُوتِيو ملِكُهرَأَةً تَمام دتجا  ﴾23﴿ودتُّهجو

 لِلشَّمسِ مِن دونِ اللَّهِ وزينَ لَهم الشَّيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم وقَومها يسجدونَ
   ﴾24﴿عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتَدونَ 

اذْهب بكِتَابِي هذَا فَأَلْقِه إِلَيهِم  ﴾27﴿قَالَ سنَنظُرُ أَصدقْت أَم كُنت مِنَ الْكَاذِبِينَ 
لَّ عتَو ونَ ثُمرْجِعاذَا يفَانظُرْ م م28﴿نْه﴾   
پرندگان شد و گفت مرا چه شده است ] حال[ جوياى )سليمان (و: ترجمه

قطعا او را به عذابى ) 20(بينم يا شايد از غايبان است  كه هدهد را نمى
برم مگر آنكه دليلى روشن براى من  كنم يا سرش را مى سخت عذاب مى

گفت از چيزى آگاهى يافتم ] هدهد آمد و[يد كه پس ديرى نپاي) 21(بياورد 
من  )22(ام  اى و براى تو از سبا گزارشى درست آورده كه از آن آگاهى نيافته

كرد و از هر چيزى به او داده شده  زنى را يافتم كه بر آنها سلطنت مى] آنجا[
او و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا ) 23(بود و تختى بزرگ داشت 

كنند و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از  شيد سجده مىبه خور
  .)24(راه نيافته بودند ] به حق[باز داشته بود در نتيجه ] راست[راه 

اين نامه ) 27(اى  اى يا از دروغگويان بوده خواهيم ديد آيا راست گفته گفت
ببين چه پاسخ مرا ببر و به سوى آنها بيفكن آنگاه از ايشان روى برتاب پس 

  )28(دهند  مى
ادعا شده است كه مورچه و پرنده مفاهيم تجريدي و  در اين آيات   

بديهي . پيچيده را درك مي كنند و قادرند با تكلم اين مفاهيم را انتقال دهند
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سيستم عصبي . است كه اين ادعا با يافته هاي علمي جور در نمي آيد
است كه قادر به دركهاي پرندگان مخصوصا مورچه بحدي عقب افتاده 

شمپانزه است كه ) قبل از انسان(تكامل يافته ترين حيوانات . پيچيده نيستند
. در ادراك، اندكي به انسان نزديك مي شود ولي بازهم فاصله بسيار است

ممكن است گفته شود كه مورچه و هدهد با معجزه ي الهي مي توانستند 
گر چنين باشد پس ديگر مورچه و ا. مفاهيم پيچيده و تجريدي را درك كنند

   .پرنده ي واقعي نبوده اند و اين امر بايد در قرآن ذكر مي شد
نكته ي ديگر اينكه اين داستان هم هيچ سندي ندارد و حتي در    

اگر پادشاهي بوده است كه لشگريانش مجموعه . عهد عتيق هم نيامده است
 اند بايد در جائي از تاريخ اي از انسانها و پرندگان و حيوانات و جنيان بوده

 .و مخصوصا در تواريخ يهوديان از آن ذكري مي شد

  مرگ و زنده كردن هزاران انسان
- اللّه متِ فَقَالَ لَهوالْم ذَرح أُلُوف مهو ارِهِمواْ مِن دِيتَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَج أَلَم 

 فَضْلٍ علَى النَّاسِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يشْكُرُونَ موتُواْ ثُم أَحياهم إِنَّ اللّه لَذُو
 ﴾243بقره ﴿

هاى خود خارج   كه از بيم مرگ از خانه راكسانىآيا نمي داني : ترجمه
 آنان را سپس بميريدشدند و هزاران تن بودند پس خداوند به آنان گفت 

ى بيشتر زنده ساخت آرى خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است ول
 ) 243(كنند  مردم سپاسگزارى نمى
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و هيچ گفته ي تاريخي هم در تاييد و نه محل اين قصه نه نام دارد نه تاريخ 
اگر هزاران نفر بطور معجزه وار مرده باشند و دوباره با معجزه . آن نيست

زنده شده باشند آيا نبايد اشاره اي تاريخي در جائي از كره ي زمين به آن 
واقعه اي كه هيچكس از آن چيزي نمي داند چطور مي تواند . شده باشد

     مايه ي عبرت مردم شود؟

  مرگ صد ساله وزنده شدن دوباره
- ذِهِ اللّهيِي هحي ا قَالَ أَنَّىرُوشِهلَى عةٌ عخَاوِي هِيةٍ ولَى قَرْيرَّ عكَالَّذِي م أَو 

 عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوما أَو بعض بعد موتِها فَأَماتَه اللّه مِئَةَ
يومٍ قَالَ بل لَّبِثْت مِئَةَ عامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعامِك وشَرَابِك لَم يتَسنَّه وانظُرْ إِلَى 

 ارِكةً لِّلنَّاسِحِمآي لَكعلِنَجانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَوا  ووهنَكْس ا ثُمنُنشِزُه في
 ﴾259بقره ﴿لَحما فَلَما تَبينَ لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ 

يا چون آن كس كه به شهرى كه بامهايش يكسر فرو ريخته بود، : ترجمه
 پس .كند؟ چگونه خداوند، اين را پس از مرگشان زنده مى:  عبور كرد؛ گفت
:  ، گفت آنگاه او را برانگيخت. صد سال ميراند)  به مدت(خداوند، او را 

:  گفت.  اى از روز را درنگ كردم يك روز يا پاره:  ؟ گفت چقدر درنگ كردى
كه طعم و (، به خوراك و نوشيدنى خود بنگر   بلكه صد سال درنگ كردى نه

كه چگونه متالشى ( خود نگاه كن االغ، و به  تغيير نكرده است)  رنگ آن
اى براى مردم قرار   تو را نشانهكهاين ماجرا براى آن است . ) شده است

استخوانها بنگر، چگونه آنها را برداشته به هم پيوند )  اين(و به .  دهيم
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چگونگى زنده (پس هنگامى كه .)  پوشانيم ؛ سپس گوشت بر آن مى دهيم مى
دانم كه خداوند بر هر  مى)  اكنون: (( براى او آشكار شد، گفت)  ساختن مرده

 ) 259.) ( چيزى تواناست

 . و بي هيچ تاييد تاريخيبازهم قصه اي بي نام و بي تاريخ و بي ذكر محل
جالب است كه در آيه گفته شده كه تو را نشانه اي براي مردم قرار مي 

  تا مردم آنرا ببينند و عبرت؟ در كجاي جهان قرار دارد؟كو اين نشانه. دهيم
    .گيرند

  آيا گذشتگان داراي قدرت بيشتري نسبت به ما بودند؟
- لِهِمةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَباقِبكَانَ ع فنظُرُوا كَيضِ فَيسِيرُوا فِي الْأَري لَم أَو 

م وما كَانَ لَهم كَانُوا هم أَشَد مِنْهم قُوةً وآثَارا فِي الْأَرضِ فَأَخَذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِ
  ) 21غافر(منَ اللَّهِ مِن واقٍ 

آيا در زمين سير نكرده اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنها :  ترجمه
بودند چگونه بوده است آنها از ايشان نيرومندتر و داراي آثار برتري در 

 كرد و در روى زمين بودند با اين همه خدا آنان را به كيفر گناهانشان گرفتار
  ) 21(برابر خدا حمايتگرى نداشتند 

در اين آيه گفته شده كه در تاريخ گذشته تمدنهائي بوده اند كه از   
غلط بودن اين سخن . نظر قدرت و آثار و توليدات برتر از ما بوده اند

چون قدرت و آثار علمي، فرهنگي، اقتصادي و صنعتي و . بديهي است
در حال افزايش بوده است و قدرت و هنري بشر در طول زمان دائما 
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اين تشري . جاي تاريخ قابل مقايسه نيستكخالقيت انسان مدرن با هيچ 
مثل اينكه . انسان گونه است كه محمد براي ترساندن مردم بكار مي برد

كسي براي ترساندن دشمن خود مي گويد من از عهده ي افراد بزرگتر از تو 
اينجا هم محمد . م تو كه چيزي نيستيبرآمدم و بيني شان را بخاك ماليد

  . رفتاري خود را به خدا نسبت داده است-ويژگي رواني

ادعاي اينكه شهرهايي كه با غضب خدا خراب شده اند 
  در معرض ديد مردمند

لَّكُم  كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم من قَرْنٍ مكَّنَّاهم فِي األَرضِ ما لَم نُمكِّن أَلَم يرَواْ -
وأَرسلْنَا السماء علَيهِم مدرارا وجعلْنَا األَنْهار تَجرِي مِن تَحتِهِم فَأَهلَكْنَاهم 

 ﴾6مائده ﴿بِذُنُوبِهِم وأَنْشَأْنَا مِن بعدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ 

تهايى ام[ كه پيش از آنان چه بسيار امتها را هالك كرديم اند آيا نديده: ترجمه
در زمين به آنان امكاناتى داديم كه براى شما آن امكانات را فراهم ] كه

بارها جويآسمان را پى در پى بر آنان فرو فرستاديم و ] بارانهاى[ايم و  نكرده
گناهانشان ] سزاى[آنان روان ساختيم پس ايشان را به ] شهرهاى[از زير 

 ) 6(ديم هالك كرديم و پس از آنان نسلهاى ديگرى پديد آور

  
و نحل 11مائده﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي األَرضِ ثُم انظُرُواْ كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِينَ -

36﴾ 
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كنندگان چگونه  بگو در زمين بگرديد آنگاه بنگريد كه فرجام تكذيب: ترجمه
 ) 11(بوده است 

ات د كه مردم با گردش در زمين، مجازنانتظار داره و امثال آن  آياين
 ببينند، در صورتيكه چنين چيزي در تكذيب دين  كفر وگذشتگان را در اثر

خراب شدن شهرها و يا مردن مردمان در اثر . زمين قابل مشاهده نيست
جنگها و زلزله و بيماري و سيل در زمين فراوان است اما اين وقايع منحصر 

بعالوه .  گيردبه كفار نيست و همه ي افراد از ديندار و بي دين را در بر مي
مثال كسانيكه روي . تمامي اين حوادث با علل طبيعي قابل توجيه هستند

خطوط زلزله ي كره ي زمين زندگي مي كنند هر از گاهي دچار زلزله مي 
  .شوند خواه كافر باشند يا مسلمان

  
 تُسكَن من بعدِهِم  لَمفَتِلْك مساكِنُهموكَم أَهلَكْنَا مِن قَرْيةٍ بطِرَت معِيشَتَها  -

  )58قصص (إِلَّا قَلِيلًا وكُنَّا نَحنُ الْوارِثِينَ 
زندگى خوش آنها را ] زيرا[و چه بسيار شهرها كه هالكش كرديم : ترجمه

 كه پس از آنان جز براى عده كمى  مساكنشان اينستسرمست كرده بود 
  ) 58(مورد سكونت قرار نگرفته و ماييم كه وارث آنان بوديم 

بدليل ايمان نياوردن، خدا قوم ثمود را نابود در قرآن گفته شده كه 
  : كرد

  فَانظُرْ كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنَّا دمرْنَاهم :  سوره ي نمل52-51آيات  -
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ك لĤَيةً لِّقَومٍ فَتِلْك بيوتُهم خَاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ فِي ذَلِ) 51(وقَومهم أَجمعِينَ 
  )52 (يعلَمونَ
پس بنگر كه فرجام نيرنگشان چگونه بود ما آنان و قومشان را : ترجمه

] سزاى[هاى خالى آنهاست به  خانه] هم[اين و ) 51(همگى هالك كرديم 
  ) 52(دانند عبرتى است  اند قطعا در اين براى مردمى كه مى بيدادى كه كرده

ست كه خانه هاي ويران و خالي قوم ثمود وجود محمد از قول خدا مدعي ا
  . دارند و اين دليلي بر عبرت و هدايت مردم است

  
إِذْ نَجينَاه وأَهلَه أَجمعِينَ    ) 133(وإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمرْسلِينَ : صافات-
وإِنَّكُم لَتَمرُّونَ ) 136 (ثُم دمرْنَا الĤْخَرِينَ) 135(الَّا عجوزا فِي الْغَابِرِينَ ِ(134(

  )138(وبِاللَّيلِ أَفَلَا تَعقِلُونَ ) 137(علَيهِم مصبِحِينَ 
آنگاه كه او و همه ) 133(و در حقيقت لوط از زمره فرستادگان بود : ترجمه

هالك [ماندگان  جز پيرزنى كه در ميان باقى )134(كسانش را رهانيديم 
شما  و در حقيقت) 136(يگران را هالك كرديم سپس د) 135(بود ] شدگان

  ) 138( آيا  فكر نمي كنيد گذريد و شامگاهان مى) 137(بر آنان صبحگاهان 
  

مثل عاد و  (دعا شده كه شهرهاي مورد غضب خدادر اين آيات ا  
در ديد مردم است كه مي توانند ببينند و از آنها عبرت ) ثمود و قوم لوط

كجايند اين سرزمينها كه بشر از آنان اطالعي . ستدرحاليكه چنين ني! گيرند
ندارد؟ هيچ شهر يا خرابه اي در جهان وجود ندارد كه منسوب به اقوام 
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حال چگونه مردم مي توانند از اين ناشناخته ها و . مورد ادعاي قرآن باشد
   .ناديده ها عبرت بياموزند؟

  آيا قتل عام اقوام كافر عادالنه است؟
در قرآن در موارد متعددي مطرح شده قبل ديديد چنانچه در آيات 

كه خدا اقوام زيادي مثل قوم نوح، عاد، ثمود و لوط را بخاطر كفر يا 
  . ستمكاري كال نابود كرده است

در حاليكه در بين اين اقوام حدود نيمي از افراد را كودكان تشكيل 
وامع بشري، مي داده اند كه بيگناه بوده اند وبعالوه اكثر مردم در تمام ج

مخصوصا در جوامع گذشته، صرفا تابع عقايد گذشتگان و بزرگان قوم 
خويشند مثل ما مسلمانان كه دينمان را صرفا از پدرانمان اخذ كرده ايم و به 

بنابراين بخش اعظم مردم يا . اين گمان كه حق است از آن تبعيت مي كنيم
عا زجر و قتل عام  ندارند و طب دشمنيكودكند و يا افرادي كه با حقيقت

چرا خداي تواناي مورد ادعاي قرآن، سران كفر، . اينان خالف عدالت است
كه با  عناد به جنگ حق مي روند، را نابود نمي كند تا عبرتي باشد براي 

 هم ظالمانه است و هم  همه ي مردمقتل عام. هدايت بقيه ي افراد قوم
خداي عادل ساخته ي ذهن سودي دارد؟ بنابراين انتساب اين قتل عامها به 

  . است و خداي عالم عاقل عادل چنين نمي كندمحمد



 709

  نتيجه گيري
 عيب دوعالوه بر عيوب اختصاصي هر افسانه، اين افسانه ها داراي 

  :مشتركند
 همگي فاقد هر گونه سند و يا شاهد تاريخي، جغرافيائي و باستانشناسي -
واهد و جايگاههاي و اين در حاليست كه قرآن ادعا كرده كه ش. اند

جغرافيائي اين افسانه ها در معرض ديد همه ي مردم است كه مي توانند 
آيا مي تواند اين ادعاي باطل، ادعاي . آنها را ببينند و از آنها عبرت بگيرند

خدا باشد يا ادعاي بي دليل محمد است؟ آيا خدا ممكن است ادعاي بي 
  دليل كند؟ 

مثل اينكه خدا كليه ي افراد . ظالمانه اند بعضي از ادعاهاي اين قصه ها -
اقوام كافر را اعم از زن و كودك و عاقل و ديوانه و حتي حيوانات را قتل 
عام كرده است در حاليكه افرادي كه واقعا مقصرند يعني حق را مي شناسند 

آيا خدا به گناه عده اي . و با آن عمدا مخالفت مي كنند انگشت شمارند
مردم را و حتي كودكان را قتل عام مي كند؟ يا اين گفته انگشت شمار تمام 

ي بي دليل محمد است كه براي ترساندن مردم از هر روشي هر چند غلط 
در مجموع اين افسانه ها ممكن نيست كار خداي عالم  استفاده مي كند؟
محمد افسانه هاي شنيده شده را بدون اينكه با عقل و . عاقل عادل باشد
  .وارد كرده استبسنجد به قرآن 
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  16فصل 

   قرآنتناقضاتديگر 
  
  
  

كه قبال بحث (بخشي از تناقضات قرآن را محمد با روش نسخ 
 تضاد وجود ،به اين نحو كه كه اگر بين آيات احكام. حل كرده است) شد

مي ) لغو(حكم قبلي را نسخ ) از نظر زمان نزول(داشته باشد، آيه ي بعدي 
ر جمله هاي خبري قرآن وجود دارد كه نسخ  دزيادياما تناقضات . كند

 جمله از يك واقعيت صحبت مي كند ،در اين موارد. شامل آنها نمي شود
هرگاه دو آيه خبري متضاد يا متناقض باشند . كه يا درست است و يا خطا

كه خطا مي تواند كار انسان باشد و نه . حداقل يكي از آن دو خطا هستند
 از بسياري. كه قرآن كار محمد است نه خداخدا كه بازهم مؤيد اينست 
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 قبلي آمد و برخي نيز در اينجا مطرح مي فصلهايتناقضات قرآن در ضمن 
  . شود

  گيرد؟  ميخدا سرچشمه شر از آيا
در حاليكه آيه بين دو آيه ي پشت سرهم زير تناقض وجود دارد 

عدي گويد هم خير و هم شر از طرف اهللا مي آيند، دقيقا در آيه ب  مي78
   .؛ دقت كنيدميگويد تنها خير از اهللا ريشه ميگيرد

  
ذِهِ  َ- قُولُواْ هـئَةٌ ييس مهإِن تُصِبذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ و قُولُواْ هـنَةٌ يسح مهإِن تُصِب

ؤُالء الْقَومِ الَ يكَادونَ يفْقَهكُل منْ عِندِ اللّهِمِنْ عِندِك قُلْ  ا لِهـدِيثًا فَمونَ ح 

  )78نساء (
گويند اين از جانب خداست و چون  اگر خوبى به آنان برسد مى: ترجمه
همه از جانب گويند اين از طرف توست بگو  اى به ايشان برسد مى صدمه

خواهند سخنى را دريابند  اين قوم را چه شده است كه نمى] آخر [خداست
)78(  
  
  اللّهِ وما أَصابك مِن سيئَةٍ فَمِن نَّفْسِكما أَصابك مِنْ حسنَةٍ فَمِنَ  -

  )79نساء  (وأَرسلْنَاك لِلنَّاسِ رسوالً وكَفَى بِاللّهِ شَهِيدا



 712

رسد از جانب خداست و آنچه از بدى  هر چه از خوبيها به تو مى: ترجمه
اه و تو را به پيامبرى براى مردم فرستاديم و گورسد از خود توست  به تو مى

  )79(بودن خدا بس است 

  ؟ امر مي كندكار زشتآيا خدا به 
 كه هم گفته شده كه خدا امر يكي از تناقضات ديگر قرآن اينست

  . امر به كار زشت مي كند خدابه كار زشت نمي كند و هم گفته شده كه
  

  . امر نمي كندكار زشتخدا به 
إِنَّ اللّه الَ يأْمرُ يها آباءنَا واللّه أَمرَنَا بِها قُلْ  وإِذَا فَعلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وجدنَا علَ-

  ﴾28اعراف ﴿ أَتَقُولُونَ علَى اللّهِ ما الَ تَعلَمونَ بِالْفَحشَاء
گويند پدران خود را بر آن يافتيم و خدا  و چون كار زشتى كنند مى: ترجمه

 آيا دهد  زشت فرمان نمىبگو قطعا خدا به كارما را بدان فرمان داده است 
  .)28(دهيد  دانيد به خدا نسبت مى چيزى را كه نمى

   
  .خدا به كار زشت امر مي كند

وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِك قَرْيةً أَمرْنَا متْرَفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحقَّ علَيها الْقَولُ  -
  ﴾16اسراء ﴿فَدمرْنَاها تَدمِيرًا 

  امر مي  به ثروتمندانش شهرى را هالك كنيم اراده كنيم كهو چون :ترجمه
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] شهر[بپردازند و در نتيجه عذاب بر آن ] و فساد[ تا در آن به انحراف كنيم
  ) 16(  كنيمرو ميزير و ] يكسره[الزم گردد پس آن را 

  ؟)آگاه(يا بينا ) ناآگاه(آيا در قيامت مشركان كورند 
گويند كه  اينست كه بعضي آيات مييكي از تناقضات ديگر قرآن 

گويند كه در  مجرمان در قيامت ناآگاه و كورند ولي آيات متعدد ديگر مي
براي نمونه . قيامت چشم مجرمان تيزبين مي شود و به حقايق آگاه مي شوند

  .آيات زير را نگاه كنيد
  :مشركان در قيامت كورند

  ).72اء اسر (خِرَةِ أَعمى وأَضَلُّ سبِيالً ومن كَانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي اآل-
كور و گمراهتر ] هم[كور باشد در آخرت ] دنيا[و هر كه در اين : ترجمه

  .خواهد بود
  
  ).66قصص ( فَعمِيت علَيهِم الْأَنباء يومئِذٍ -

از آگاهي (اخبار بر ايشان كور است ) قيامت(پس در آن روز : ترجمه
  .)كورند

   
  .ان در قيامت كامال بينا و حقايق را درمي يابندمشرك

-دِيدح موالْي رُكصفَب غِطَاءك نكذَا فَكَشَفْنَا عنْ هفِي غَفْلَةٍ م كُنت ق ( لَقَد
22.(  
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سخت در غفلت بودى وما ] حال[واقعا كه از اين ] گويند به او مى: [ترجمه
تيزبين ) قيامت(ات امروز يدهبرداشتيم و د] از جلوى چشمانت[ات را  پرده
    .است

  
 ولَو تَرَى إِذِ الْمجرِمونَ نَاكِسو رؤُوسِهِم عِند ربهِم ربنَا أَبصرْنَا وسمِعنَا -

  ).12سجده  (فَارجِعنَا نَعملْ صالِحا
پيش پروردگارشان ) در قيامت(و كاش هنگامى را كه مجرمان : ترجمه

ديديم و پروردگارا ] گويند كه مى[ديدى  اند مى زير افكندهسرهاشان را به 
  . ما را بازگردان تا كار شايسته كنيم چرا كه ما يقين داريمشنيديم

   

  ؟ مي كنند)گفتگو (آيا در قيامت مجرمان سؤال و جواب
يكي از تناقضات ديگر قرآن اينست كه بعضي آيات ميگويند كه 

كنند ولي آيات متعدد ديگر  نمي) بسؤال و جوا(مجرمان در قيامت گفتگو
براي نمونه آيات زير را نگاه . گفتگو مي كنندمجرمان در قيامت ميگويند كه 

  .كنيد
  .كنند  نميگفتگو

فَعمِيت علَيهِم ) 65قصص ( ويوم ينَادِيهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتُم الْمرْسلِينَ -
لَا ي مئِذٍ فَهمواء ياءلُونَ الْأَنب66قصص (تَس(  
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] ما[فرمايد فرستادگان  دهد و مى آنان را ندا مى] خدا[و روزى را كه : ترجمه
و با پس در آن روز اخبار بر ايشان پوشيده گردد ) 65(را چه پاسخ داديد 

  .)66 (يكديگر سؤال و جواب نميكنند
  
-موي منَهيب ابورِ فَلَا أَنساءلُونَ  فَإِذَا نُفِخَ فِي الصتَسلَا ي101مؤمنون (ئِذٍ و(  

 ميانشان نسبت] ديگر[پس آنگاه كه در صور دميده شود : ترجمه
خويشاوندى وجود ندارد و در آنروز با يكديگر سؤال و جواب نميكنند  

)101(.  
  ﴾ 35مرسالت﴿هذَا يوم لَا ينطِقُونَ  -  

  .)35 (سخن نمي گوينداين روزى است كه : ترجمه
 در موارد گفتگون است براي رفع مشكل گفته شود كه عدم  ممك   

 101 قصص در پاسخ به خدا و در آيه ي 66خاصي است مثال در آيه ي 
اما اين سخن مردود است چون در هر دو مورد . مؤمنون در شروع قيامت

بكار برده شده كه مفهوم عام و كلي در خطاب به ) آنروز(كلمه ي يومئِذٍ 
ثانيا . استروز قيامت منظور از يوم،  ،در تمامي آيات قيامت و استقيامت 

اگر منظور وقت خاص باشد و لغت عام يومئِذٍ بكار برده باشد، آيات فوق 
 است كه موجب ابهام شده و دور از بالغت يداراي يك ايراد مهم كالم

بكار برده مي ” حين يا وقت“ براي بيان وقت خاص بايد لغتي مثل .است
  .  شد

  .سؤال و جواب مي كنند
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   .)27صافات  ( وأَقْبلَ بعضُهم علَى بعضٍ يتَساءلُونَ-
از ] و[آورند  بعضى روى به بعضى ديگر مى) در قيامت گمراهان(و : ترجمه

  .پرسند يكديگر مى
  
وقَالَ : گفتگوي اهل جهنم را با يكديگر ذكر كرده استسبا   در سوره ي-

ن نُّؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ ولَا بِالَّذِي بينَ يديهِ ولَو تَرَى إِذِ الظَّالِمونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَ
موقُوفُونَ عِند ربهِم يرْجِع بعضُهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذِينَ استُضْعِفُوا 

قَالَ الَّذِينَ استَكْبرُوا لِلَّذِينَ ﴾ 31﴿نِينَ لِلَّذِينَ استَكْبرُوا لَولَا أَنتُم لَكُنَّا مؤْمِ
 ﴾32﴿استُضْعِفُوا أَنَحنُ صددنَاكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتُم مجرِمِينَ 

ارِ إِذْ تَأْمالنَّهلِ وكْرُ اللَّيلْ مرُوا بتَكْبتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسقَالَ الَّذِينَ اسرُونَنَا أَن و
نَّكْفُرَ بِاللَّهِ ونَجعلَ لَه أَندادا وأَسرُّوا النَّدامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنَا الْأَغْلَالَ فِي 

  ﴾33﴿أَعنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هلْ يجزَونَ إِلَّا ما كَانُوا يعملُونَ 
] توراتى[ به اين قرآن و نه به آن و كسانى كه كافر شدند گفتند نه: ترجمه

 را ظالمانكه پيش از آن است هرگز ايمان نخواهيم آورد و اى كاش 
] كه چگونه[ديدى  اند مى شده  ازداشتبهنگامى كه در پيشگاه پروردگارشان 
كنند كسانى كه زيردست بودند به كسانى  برخى از آنان با برخى گفتگو مى

) 31(شما نبوديد قطعا ما مؤمن بوديم گويند اگر  كه برترى داشتند مى
گويند مگر ما  كسانى كه برترى داشتند به كسانى كه زيردست بودند مى

] نه[بوديم كه شما را از هدايت پس از آنكه به سوى شما آمد بازداشتيم 
و كسانى كه زيردست بودند به كسانى كه ) 32(بلكه خودتان گناهكار بوديد 



 717

] شما بود[بلكه نيرنگ شب و روز ] نه[گويند  برترى داشتند مى] رياست و[
كرديد كه به خدا كافر شويم و براى او همتايانى قرار  آنگاه كه ما را وادار مى

دهيم و هنگامى كه عذاب را ببينند پشيمانى خود را آشكار كنند و در 
نهيم آيا جز به سزاى آنچه انجام  اند غلها مى گردنهاى كسانى كه كافر شده

  .)33(رسند   مىدادند مى
 مدثر نيز سؤال و جواب بين اهل بهشت و جهنم  نقل 47 تا 39 در آيات -

  ..شده است

  ؟در قيامت معذرت خواهي مي كنندگناهكاران آيا 
  :معذرت خواهي نمي كنند

  ﴾36مرسالت ﴿ولَا يؤْذَنُ لَهم فَيعتَذِرونَ  -
  ) 36(پوزش خواهند يابند تا   نمىاجازه ) در قيامت اهل جهنم(و: ترجمه

  
    :معذرت خواهي مي كنند

ويوم نَحشُرُهم جمِيعا ثُم نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَينَ شُرَكĤَؤُكُم الَّذِينَ : انعام -
شْرِكِينَ ثُم لَم تَكُن فِتْنَُتهم إِالَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا م ﴾22﴿كُنتُم تَزْعمونَ 

  ﴾24﴿انظُرْ كَيف كَذَبواْ علَى أَنفُسِهِم وضَلَّ عنْهم ما كَانُواْ يفْتَرُونَ  ﴾23﴿

كنيم آنگاه به كسانى  روزى را كه همه آنان را محشور مى] ياد كن[و : ترجمه
] آنها را شريك خدا[گوييم كجايند شريكان شما كه  اند مى كه شرك آورده

گويند به خدا  آنگاه عذرشان جز اين نيست كه مى)22(پنداشتيد  مى
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ببين چگونه به خود دروغ ) 23(پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم 
 ) 24(بافتند از ايشان ياوه شد  گويند و آنچه برمى مى

  
د كه معذرت اهل جهنم پذيرفته نيست يعني ندو آيه ي زير مي گوي

 نه اينكه اصال را نمي پذيردمعذرت خواهي مي كنند ولي خدا معذرتشان 
  .نتوانند عذرخواهي كنند

  ).57روم  (فَيومئِذٍ لَّا ينفَع الَّذِينَ ظَلَموا معذِرتُهم ولَا هم يستَعتَبونَ -
بخشد و  اند سود نمى  آنان كه ستم كردهپس در روز قيامت معذرت: ترجمه

  )57(شود  بازگشت به سوى حق از آنان خواسته نمى
  ).52غافر  (يوم لَا ينفَع الظَّالِمِينَ معذِرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدارِ -

دهد و براى  شان سود نمى طلبى  كه ستمگران را پوزش)قيامت (روز: ترجمه
  )52(آنان لعنت است و برايشان بدفرجامى آن سراى است 

  ؟سؤال مي شودآيا در قيامت از گناه گناهكاران 
در  يكي از تناقضات ديگر قرآن اينست كه بعضي آيات ميگويند كه

خدا يا (در مورد اعمال خطايشان سؤال نمي شود  مجرمان ازقيامت 
مجرمان  ولي آيات متعدد ديگر ميگويند كه در قيامت )فرشتگان نمي پرسند

 زير را  براي نمونه آيات.از اعمال و گناهانشان مورد سؤال واقع مي شوند
  .نگاه كنيد

  در قيامت مجرمين از گناهانشان پرسش نمي شوند
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  ﴾39الرحمن ﴿فَيومئِذٍ لَّا يسأَلُ عن ذَنبِهِ إِنس ولَا جانٌّ  -

  .در روز قيامت از گناه انسان و جن سؤال نمي شود: ترجمه
  

  .در قيامت مجرمين از گناهانشان پرسش مي شوند
  ﴾ 6اعراف﴿نَ أُرسِلَ إِلَيهِم ولَنَسأَلَنَّ الْمرْسلِينَ  فَلَنَسأَلَنَّ الَّذِي-

 اند به سوى آنان فرستاده شده] پيامبران[پس قطعا از كسانى كه : ترجمه
خواهيم پرسيد ] نيز[فرستادگان ] خود[ خواهيم پرسيد و قطعا از )مردم(
  .)6اعراف (
  
  ﴾93﴿عما كَانُوا يعملُونَ  ﴾92حجر﴿ فَوربك لَنَسأَلَنَّهم أَجمعِينَ -

از ) 92(پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد : ترجمه
  .)93() كه شامل نيك و بد مي شود(دادند  آنچه انجام مى

   
نتُم تَفْتَرُونَ ويجعلُونَ لِما الَ يعلَمونَ نَصِيبا مما رزقْنَاهم تَاللّهِ لَتُسأَلُنَّ عما كُ -
  ﴾56نحل ﴿

دانند  كه نمى] بتان[و از آنچه به ايشان روزى داديم نصيبى براى آن : ترجمه
كه طبعا  (بافتيد نهند به خدا سوگند كه از آنچه به دروغ برمى مى] چيست[

  .)56 (. حتما سؤال خواهيد شد)عمل بدي است
  ولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَينَ شُرَكĤَؤُكُم الَّذِينَ ويوم نَحشُرُهم جمِيعا ثُم نَقُ:  انعام-  

  ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِالَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينَ  ﴾22﴿كُنتُم تَزْعمونَ 
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﴿23﴾ ا كَانُواْ يم منْهضَلَّ عو لَى أَنفُسِهِمواْ عكَذَب ف24﴿فْتَرُونَ انظُرْ كَي﴾  

كنيم آنگاه به كسانى  روزى را كه همه آنان را محشور مى] ياد كن[و : ترجمه
] آنها را شريك خدا[گوييم كجايند شريكان شما كه  اند مى كه شرك آورده

گويند به خدا  آنگاه عذرشان جز اين نيست كه مى)22(پنداشتيد  مى
ن چگونه به خود دروغ ببي) 23(پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم 

  .)24 ()بي ارزش شد(دروغهايشان گم شد گويند و  مى

  در قيامت شركشان را كتمان مي كنند؟ آيا مشركان
  :كتمان مي كنند

-  الَّذِينَ كُنتُم ؤُكُمĤَنَ شُرَكنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَي ا ثُممِيعج مشُرُهنَح مويو
   ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِالَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِينَ ﴾22انعام ﴿تَزْعمونَ 

  ﴾23انعام ﴿

كنيم آنگاه به كسانى كه شرك  و روزى را كه همه آنان را محشور مى: ترجمه
آنگاه عذرشان  )22(پنداشتيد  گوييم كجايند شريكان شما كه مى اند مى آورده

گويند به خدا پروردگارمان سوگند كه ما مشرك  ست كه مىجز اين ني
  .)23 ()يعني شركشان را كتمان مي كنند (نبوديم

 
  :كتمان نمي كنند

 يومئِذٍ يود الَّذِينَ كَفَرُواْ وعصواْ الرَّسولَ لَو تُسوى بِهِم األَرض والَ يكْتُمونَ -
  ﴾42نساء ﴿اللّه حدِيثًا 
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اند  نافرمانى كرده] خدا[اند و از پيامبر  آن روز كسانى كه كفر ورزيده: ترجمه
و از خدا هيچ سخنى را شدند  كنند كه اى كاش با خاك يكسان مى آرزو مى
   .)42 (كنند  نمىكتمان

   روند؟ي به بهشت م اهل كتابخوبان آيا 
سؤال اينست كه آيا اديان ديگر غير از اسالم در نزد خدا پذيرفتني 

  . و طرفداران آنان به بهشت مي رونداست
  .اهل كتاب صالح به بهشت مي روند

 إِنَّ الَّذِينَ آمنُواْ والَّذِينَ هادواْ والنَّصارى والصابِئِينَ منْ آمنَ بِاللَّهِ والْيومِ -
لَيع فالَ خَوو هِمبر عِند مرُهأَج مالِحاً فَلَهمِلَ صعاآلخِرِ و مالَ هو هِم

  )62بقره  (يحزَنُونَ
ايمان آورده و كسانى كه يهودى ] به اسالم[در حقيقت كسانى كه : ترجمه
 ايمان داشت و قيامتاند و مسيحيان و صابئان، هر كس به خدا و روز  شده

كار شايسته كرد، پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت و نه 
  ) 62(دوهناك خواهند شد بيمى بر آنان است و نه ان

 اين دو آيه بصراحت اديان . سوره ي مائده  تكرار شده است69اين آيه 
  .مسيحيت و يهود و صائبي و احتماال زرتشتي را پذيرفتني مي دانند

  
  .اهل كتاب صالح به جهنم مي روند
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  -الَماللّهِ اإلِس ينَ عِند19آل عمران (   إِنَّ الد  (   
يعني تنها دين پذيرفته شده در (.  در نزد خدا اسالم استقطعا دين: ترجمه

  )نزد خدا اسالم است
  
آل ( ومن يبتَغِ غَيرَ اإلِسالَمِ دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

  )85عمران 
 و جويد هرگز از وى پذيرفته نشود] ديگر[و هر كه جز اسالم دينى : ترجمه

  ) 85(وى در آخرت از زيانكاران است 
عده اي از علما اين تناقض را جزو موارد نسخ آورده اند اما نسخ   

 چون ١.شامل جمالت خبري نمي شود و فقط شامل احكام مي شود
ت بنا به جمالت خبري حكايت از واقعيت خارجي دارند و اين واقعيا

بودن زمين را نسخ كرد مثال نمي توان كروي . دخواست كسي تغيير نمي كن
بنابر اين تناقضات متعدد در جمالت خبري قرآن با روش نسخ قابل حل 

  . نيستند و آشكارترين دليل بر اينند كه قرآن ساخته ي محمد است نه خدا

  ؟آيا خدا بر روي عرش قرار دارد و يا در همه جاهست
  :قرار دارد) تخت سلطنت(خدا بر روي عرش 

                                                 
 عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج،: ، تأليفلمصفى من علم الناسخ والمنسوخ 1
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آيات ” هفت آسمان و عرش“ تحت عنوان  "رآنخطاهاي علمي ق"در فصل
و احاديث متعددي را نقل كرديم كه بوضوح قرار داشتن خدا را بر روي 

  :از جمله. نشان مي دادند) كه باالي آسمان هفتم است(عرش 
وى علَى اللَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَ -

  )4سجده (الْعرْشِ  
خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است : ترجمه

  )4(در شش روز آفريد آنگاه بر عرش قرار گرفت 
  
 أن رسول اهللا قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين -

له من يسألني فأعطيه من يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوني فأستجيب 
  . ١يستغفرني فأغفر له

هر شب به آسمان دنيا ) تبارك و تعالي(خداي ما : پيامبر گفت: ترجمه
پائين مي آيد و تا ثلث آخر شب مي ماند و مي گويد كيست ) آسمان اول(

  .....كه مرا بخواند تا او را استجابت كنم
گر در جهاي مفهوم اين حديث صحيح اينست كه خدا در مواقع دي  

بديهي است كه اگر خدا چون . ديگر از جمله در آسمان دنيا وجود ندارد
  .همه جا باشد نيازي به پائين آمدن به آسمان اول نيست

  :خدا در همه جا هست

                                                 
  1/521 و صحيح مسلم 1/384صحيح بخاري  - 1
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  :ه جا هستمبر خالف آيات فوق، در آيه ي زير گفته شده كه خدا ه
-ا تُونَمفَأَي غْرِبالْمشْرِقُ ولِلّهِ الْمو  لِيمع اسِعو اللّهِ إِنَّ اللّه هجو بقره (لُّواْ فَثَم

115 (  
و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو كنيد آنجا روى : ترجمه

  .)115(ست  خداست آرى خدا گشايشگر دانا] به[
وجه تناقض اينست كه از آيه و حديث قبلي چنين بر مي آيد كه   

و از آيه ي فوق بر مي آيد .  آسمان دنيا نيستخدا در غير ثلث آخر شب در
   . كه خدا در مواقع ديگر نيز در آسمان دنيا هست كه متناقضند

الزم به ذكر است كه در فلسفه و كالم اسالمي گفته شده كه خدا   
فاقد زمان و مكان است و در همه جا هست ولي اين سخن با آيات و 

 را بر روي عرش نشان مي احاديث متعددي كه بوضوح قرار داشتن خدا
  . دهند سازگار نيست

  

 براي مكه و حوالي آن آمده يا براي كل قرآنآيا 
  ؟انسانها

  : براي مكه و حوالي آن آمدهقرآن
  وهذَا كِتَاب أَنزَلْنَاه مبارك مصدقُ الَّذِي بينَ يديهِ ولِتُنذِر أُم الْقُرَى ومنْ -

  )92عامان... (حولَها 
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كتابهايى را ] و[ى است كه ما آن را فرو فرستاديم  مبارككتاب و اين : ترجمه
و كسانى را ] مكه[القرى  كند و براى اينكه ام كه پيش از آن آمده تصديق مى

  .)92(كه پيرامون آنند هشدار دهى 
   
قُرَى ومنْ حولَها وتُنذِر يوم  وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك قُرْآنًا عرَِبيا لِّتُنذِر أُم الْ-

  ) 7شوري(الْجمعِ لَا ريب فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجنَّةِ وفَرِيقٌ فِي السعِيرِ 
مكه و ] مردم[و بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كرديم تا :  ترجمه

كه ] قيامت[كسانى را كه پيرامون آنند هشدار دهى و از روز گردآمدن 
  ) 7(يدى در آن نيست بيم دهى گروهى در بهشتند و گروهى در آتش ترد

   براي كل انسانها آمدهقرآن
  )158اعراف ..( قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا-

  ) 158.... (بگو اى مردم من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم : ترجمه
 همه ي انسانهاست يا براي مكيان؟ باالخره آيا قرآن براي  

معقولترين توجيه اينست كه در ابتدا قرار بر اين بوده كه اسالم فقط براي 
مكه و حوالي آن باشد و سپس تغيير عقيده داده شده و قرار بر اين شده كه 

اين تغيير عقيده دليل واضحي بر غير الهي . اسالم براي كل انسانها باشد
در ابتدا كه پيامبري اش را شروع كرده اميد نداشته محمد . بودن قرآن است

كه بتواند دعوتش را از مكه و حوالي آن فراتر ببرد ولي با گسترش اسالم 
متوجه و اميدوار مي شود كه دينش مي تواند فراگير شود، بنابر اين عقيده 

اگر قرآن از خدا بود، خدا از ابتدا آگاه بود و قصد . اش را عوض كرده است
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القري و من  كه دينش را جهاني كند بنابر اين مي توانست بجاي ام داشت
را بكار ببرد تا مجبور نشود ) مردم (الناسلغت ) مكه و حوالي آن (حولها

  . نظرش و كالمش را تغيير دهد

  ؟آيا كافران مولي دارند
  :كافران مولي ندارند

  .﴾11محمد ﴿ الْكَافِرِينَ لَا مولَى لَهم ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِينَ آمنُوا وأَنَّ -

اند   سرپرست كسانى است كه ايمان آورده دوست وچرا كه خدا: ترجمه
  ) 11(سرپرست نيست دوست و ولى كافران را 

در اين آيه بطور عام مي گويد . مولي به معني دوست و سرور است
قيامت نيست كه گفته آيات قبل و بعد آنهم در مورد . كه كافران مولي ندارند

بالعكس آيات قبلي در مورد , شود شايد منظور از مولي در قيامت است
نداشتن دوست و ياور و سرپرست با واقعيت عيني نمي سازد . جنگ است

چون همه چه مسلمان و چه غير مسلمان داراي دوست وياور و سرپرست 
ت كه كافران در تناقض با آيه ي فوق در چندين آيه قرآن آمده اس. هستند

  :مثال. موالي همند و يا شيطان و طاغوت موالي كافرانند
  :كافران مولي دارند

 اللّه ولِي الَّذِينَ آمنُواْ يخْرِجهم منَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُواْ  -
الطَّاغُوت مؤُهĤلِي257بقره  (أَو( 
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اند آنان را از تاريكيها به  ت كه ايمان آورده كسانى اسمواليخداوند : ترجمه
  طاغوتمواليشاناند  كسانى كه كفر ورزيده] لى[برد و سوى روشنايى به مى

  .است
  
 ﴾119نساء ﴿ومن يتَّخِذِ الشَّيطَانَ ولِيا من دونِ اللّهِ فَقَد خَسِرَ خُسرَانًا مبِينًا  -

 كردهگيرد قطعا زيان آشكارى ي  بولهر كس به جاى خدا شيطان را : ترجمه
  .است

  
  ﴾19جاثيه ﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ بعضُهم أَولِياء بعضٍ واللَّه ولِي الْمتَّقِينَ -

 پرهيزگاران وليند و خدا ]ديگر[ بعضى اولياءشان   ستمگران بعضىترجمه
   .)19(است 

  آيا در قيامت شفاعت وجود دارد؟
  .در قيامت شفاعت نيست

  .آيات زير به صراحت عدم شفاعت در قيامت را بيان مي كنند
واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاً والَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ والَ يؤْخَذُ  -

  ﴾48بقره﴿مِنْها عدلٌ والَ هم ينصرُونَ 
نه  و ري را نمي پذيردمجازات ديگو بترسيد از روزى كه هيچ كس : ترجمه

شود و نه   و نه به جاى وى بدلى گرفته مى مي شوداز او شفاعتى پذيرفته
  . بقره تكرار شده است123اين آيه عينا در  .)48(يارى خواهند شد 
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يعني هيچ . در آيه زير شفاعت در قيامت، بطور مطلق نفي شده است
  .وجود ندارد) پذيرفتني يا ناپذيرفتني(شفاعتي 

 أَيها الَّذِينَ آمنُواْ أَنفِقُواْ مِما رزقْنَاكُم من قَبلِ أَن يأْتِي يوم الَّ بيع فِيهِ والَ يا -
  ﴾254بقره﴿خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ والْكَافِرُونَ هم الظَّالِمونَ 

ايم انفاق  ايد از آنچه به شما روزى داده اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
نيد پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه ك

  ) 254( و كافران خود ستمكارانند و نه شفاعتىدوستى 
  

  .در قيامت شفاعت از افراد مورد قبول خدا پذيرفته مي شود
     )255بقره  (من ذَا الَّذِي يشْفَع عِنْده إِالَّ بِإِذْنِهِ -
يعني (خدا شفاعت كند مگر به اجازه ي اوكيست كه در نزد : ترجمه 

  ).شفاعت وجود دارد
  
يعلَم ما بينَ أَيدِيهِم وما خَلْفَهم ولَا يشْفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتَضَى وهم منْ  -

  ﴾28انبياء ﴿خَشْيتِهِ مشْفِقُونَ 
 )انفرشتگ (داند و سرشان است مى آنچه فراروى آنان و آنچه پشت: ترجمه

ترس كنند و خود از  رضايت دهد شفاعت نمى] خدا[جز براى كسى كه 
  .)28( هراسانند خدا

  )3يونس  (ما مِن شَفِيعٍ إِالَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ -  
  .شفيعي نيست مگر بعد از اجازه ي خدا: ترجمه
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نَ الشَّفَاعةَ إِلَّا منِ لَا يملِكُو ﴾86مريم ﴿ونَسوقُ الْمجرِمِينَ إِلَى جهنَّم وِردا  -

  ﴾87 مريم﴿اتَّخَذَ عِند الرَّحمنِ عهدا 
] آنان) [86(رانيم  و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى: ترجمه

رحمان پيمانى ] خداى[اختيار شفاعت را ندارند جز آن كس كه از جانب 
  ) 87(گرفته است 

  ؟برابرآيا پاداش نيكوكاران دو برابر است يا ده 
  :دو برابر است

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتِي تُقَرِّبكُم عِندنَا زلْفَى إِلَّا منْ آمنَ وعمِلَ صالِحا  -
  ﴾37سباء ﴿فَأُولَئِك لَهم جزَاء الضِّعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ 

انتان چيزى نيست كه شما را به پيشگاه ما نزديك و اموال و فرزند: ترجمه
گرداند مگر كسانى كه ايمان آورده و كار شايسته كرده باشند پس براى آنان 

آسوده ] ى بهشتى[ها اند پاداش است و آنها در غرفه دو برابر آنچه انجام داده
  ) 37(خاطر خواهند بود 

  
  :ده برابر است

- ع نَةِ فَلَهساء بِالْحن جا مزَى إِالَّ مِثْلَهجئَةِ فَالَ يياء بِالسن جما وثَالِهشْرُ أَم
  ﴾160انعام ﴿وهم الَ يظْلَمونَ 
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خواهد داشت و هر ] پاداش[هر كس كار نيكى بياورد ده برابر آن : ترجمه 
  .)160(كس كار بدى بياورد جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود 

  ؟ دو برابركاران يك برابر است يامجازات بدآيا 

  :يك برابر است
 مها وزَى إِالَّ مِثْلَهجئَةِ فَالَ يياء بِالسن جما وثَالِهشْرُ أَمع نَةِ فَلَهساء بِالْحن جم

  ﴾160انعام ﴿الَ يظْلَمونَ 
خواهد داشت و هر ] پاداش[هر كس كار نيكى بياورد ده برابر آن : ترجمه 

  .)160( كار بدى بياورد جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود كس
   

  :دو برابر است
 قَالَ ادخُلُواْ فِي أُممٍ قَد خَلَت مِن قَبلِكُم من الْجِنِّ واإلِنسِ فِي النَّارِ كُلَّما -

يعا قَالَت أُخْرَاهم ألُوالَهم دخَلَت أُمةٌ لَّعنَت أُخْتَها حتَّى إِذَا اداركُواْ فِيها جمِ
 ولَكِن الَّ لِكُلٍّ ضِعفربنَا هؤُالء أَضَلُّونَا فĤَتِهِم عذَابا ضِعفًا منَ النَّارِ قَالَ 

  ﴾38اعراف ﴿تَعلَمونَ 
اند داخل   در ميان امتهايى از جن و انس كه پيش از شما بودهگفت: ترجمه

درآيد همكيشان خود را لعنت كند تا ] در آتش[آتش شويد هر بار كه امتى 
پيروانشان در باره پيشوايانشان ] آنگاه[وقتى كه همگى در آن به هم پيوندند 

گويند پروردگارا اينان ما را گمراه كردند پس دو برابر عذاب آتش به  مى
   ولى شمادو چندان است] عذاب[براى هر كدام فرمايد  مى] خدا[آنان بده 
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  .)38 (دانيد  نمى
   
الَّذِينَ يصدونَ عن سبِيلِ اللّهِ ويبغُونَها عِوجا وهم بِاآلخِرَةِ هم كَافِرُونَ  -
أُولَئِك لَم يكُونُواْ معجِزِينَ فِي األَرضِ وما كَانَ لَهم من دونِ اللّهِ  ﴾19هود ﴿

واْ يستَطِيعونَ السمع وما كَانُواْ يبصِرُونَ  ما كَانُيضَاعف لَهم الْعذَابمِنْ أَولِياء 
  ﴾20هود ﴿

شمارند  دارند و آن را كج مى از راه خدا باز مى] مردم را[همانان كه : ترجمه
] خدا[كنندگان  آنان در زمين درمانده) 19(و خود آخرت را باور ندارند 

ن دو چندان عذاب براى آنانيستند و جز خدا دوستانى براى آنان نيست 
  .)20(ديدند  نمى] حق را[نداشتند و ] حق را[ آنان توان شنيدن شود مى

   
والَّذِينَ لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخَرَ ولَا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّتِي حرَّم اللَّه إِلَّا  -

يضَاعف لَه الْعذَاب  ﴾68فرقان﴿ بِالْحقِّ ولَا يزْنُونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاما
  ﴾69فرقان﴿يوم الْقِيامةِ ويخْلُد فِيهِ مهانًا 

خوانند و كسى را كه خدا  اند كه با خدا معبودى ديگر نمى و كسانى: ترجمه
كنند و هر كس  كشند و زنا نمى حرام كرده است جز به حق نمى] خونش را[

براى او در روز )68(خواهد كرد  يافترداينها را انجام دهد سزايش را 
  .)69(ماند   و پيوسته در آن خوار مىشود قيامت عذاب دو چندان مى

عالوه بر تضاد فوق، عذاب دوبرابر ظلمي است كه محمد به خدا   
   .عدالت حكم مي كند كه جزا همانند گناه باشد نه بيشتر. نسبت داده است
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  چه كسي ظالمترين است؟
چه كسي ظالمتر است "يعني"  من اظلم ممن"ه  آي15در قرآن در 

 مورد با 3 مورد عينا و 9( مورد بصورت زير 13در .  آمده است"از كسيكه
  :آمده است) اندك تفاوت در لفظ

  )21انعام ..(أَو كَذَّب بĤِياتِهِ ومنْ أَظْلَم مِمنِ افْتَرَى علَى اللّهِ كَذِبا -
 يا آيات خدا ن كس كه بر خدا دروغ بستهستمكارتر از آ  و كيست: ترجمه 

  ) 21 (را تكذيب كرده است
مفهوم اين كالم روشن است يعني كسيكه بر خدا دروغ مي بندد يا 

بعبارت ديگر كسي . آيات او را تذيب كرده ستمكارترين فرد است
يعني صفت عالي است كه باالترين يا پائين ترين را . ستمكارتر از او نيست

  :اما در دو مورد كسان ديگري را ستمكارترين دانسته است. نشان ميدهد
  ومنْ أَظْلَم مِمن منَع مساجِد الّلهِ أَن يذْكَرَ فِيها اسمه وسعى فِي خَرَابِها-
  )114بقره (

و كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا نام وى : ترجمه
  ) 114(شد برده شود و در ويرانى آنها بكو

بقره (ومنْ أَظْلَم مِمن كَتَم شَهادةً عِنده مِنَ اللّهِ وما اللّه بِغَافِلٍ عما تَعملُونَ  -
140(  

ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد خويش  و كيست: ترجمه
  .پوشيده دارد 
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م دهد در مجموع كسيكه يكي از كارهاي چهار گانه ي فوق را انجا  
  :ستمكارترين است

         دروغ بستن به خدا، مثل كسيكه به دروغ ادعاي پيامبري مي كند - 1
  . كسيكه كالم خدا را تكذيب مي كند يعني به پيامبر ايمان نياورد- 2
 كسيكه نگذارد در مساجد ذكر خدا شود و سعي در تخريب مساجد - 3

  .داشته باشد
اينرا قرآن به يهود و .  و كتمان كند كسيكه شهادتي از خدا نزد او باشد- 4

نصاري نسبت داده كه در كتابشان خبر آمدن محمد آمده و آنان كتمان كرده 
اشاره كنم كه چنين چيزي در كتب مقدس يهوديان و مسيحيان وجود . اند

  .حال فرض مي كنيم ادعاي قرآن درست بوده است. ندارد
 كه گناه يا بديهي است! باالخره چه كسي ستمكارترين است؟  

 اولقطعا بدترين ظلم مورد . ستنديظلمهاي چهارگانه ي فوق در يك سطح ن
 مي شود با تبعات بسيار زياد يتاريخو است چون موجب گمراهي جهاني 

از ) كسيكه خودش ايمان نمي آورد(مورد دوم . آن مثل كشتارها و جنگها
اشت چون واضح است كه نمي توان چند ستمكارترين د. همه ضعيفتر است

اگر اولي ستمكارترين است ديگر موارد . اجتماع نقيضين پيش مي آيد
 نمي توانند ستمكارترين باشندو بعبارت ديگر اين يك اشتباه واضح 4و3و2

منطقي است كه در قرآن وجود دارد كه دليل روشني است كه قرآن ممكن 
  . خدا كه اشتباه نمي كند. نيست از خدا باشد
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  است يا جن؟آيا شيطان فرشته 
در قرآن دو نوع موجود متفاوتند ) فرشته(در اينكه جن و ملك   

مالئكه موجوداتي معنوي و مطيع خدا هستند كه پيوسته در . ترديدي نيست
اما جن موجودي . حال اطاعت و عبادت و انجام فرامين خدا مي باشند

رآن در در ق. است كه مثل انسان خطا و ثواب مي كند و نياز به پيامبر دارد
اكثر موارد شيطان را از فرشتگان دانسته و در يك مورد او را جن دانسته 

  . است
  :شيطان فرشته است

وإِذْ قُلْنَا لِلْمالَئِكَةِ اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبلِيس أَبى واستَكْبرَ وكَانَ مِنَ  -
  .)34بقره  (الْكَافِرِينَ
 سجده كردند بغي  براى آدم سجده كنيد پسگفتيم چون فرشتگان را: ترجمه

  .)34(ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد از 
إِالَّ إِبلِيس أَبى أَن يكُونَ مع ) 30حجر(فَسجد الْمآلئِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ  -

  ).31حجر  (الساجِدِينَ
 ابليس كه خوددارى به غير )30(پس فرشتگان همگى سجده كردند : ترجمه

  .)31(كنندگان باشد  كرد از اينكه با سجده
  .در چند مورد ديگر نيز اين جمالت تكرار شده اند

  
  :شيطان جن است
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-  لِيسوا إِلَّا إِبدجفَس مدĤِوا لدجلَائِكَةِ اسإِذْ قُلْنَا لِلْمنْ كَانَ مِنَ الْجِنِّوقَ عفَفَس 
الِمِينَ أَمرِ ربهِ أَ اء مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظـَّ لِيـأَو تَـهيذُرو فَتَتَّخِذُونَـه

  .)50الكهف (بدلًا
هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد پس ] ياد كن[و : ترجمه

 و از فرمان پروردگارش از جن بودجز ابليس سجده كردند كه ] همه[
گيريد  او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى] با اين حال[ آيا سرپيچيد

  )50(و حال آنكه آنها دشمن شمايند و چه بد جانشينانى براى ستمگرانند 

  عرض بهشت چقدر است؟
آيه ي زير گفته كه عرض بهشت به اندازه ي عرض زمين قرآن در

  ):همه ي آسمانها(ستآسمانهاو 
ةٍ من ربكُم وجنَّةٍ عرْضُها السماوات واألَرض أُعِدت سارِعواْ إِلَى مغْفِرَ -

  ).133آل عمران (لِلْمتَّقِينَ 
به [و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى كه پهنايش : ترجمه

براى پرهيزگاران آماده شده است بشتابيد ] و[ و زمين است آسمانها] قدر
)133(.  

يه ي زير گفته كه عرض بهشت به اندازه ي عرض آقرآن درولي 
  ):يك آسمان(ست آسمانزمين و 

حديد (سابِقُوا إِلَى مغْفِرَةٍ من ربكُم وجنَّةٍ عرْضُها كَعرْضِ السماء والْأَرضِ -
21(.  
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به [و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى كه پهنايش : ترجمه
براى پرهيزگاران آماده شده است بشتابيد ] و[ين است  و زمآسمان] قدر

)133(.  
واضح است كه محالست عرض بهشت به اندازه ي زمين و يك   

چون عرض . آسمان باشد و در عين حال مساوي زمين و آسمانها باشد
دقت كنيد كه دو آيه كامال . آسمانها قطعا بيشتر از عرض يك آسمانست

بنظر . آسمان آمده و در ديگري آسمانهايكي شبيه هم هستند مگر اينكه در 
 ،ميرسد محمد يك جمله را حفظ كرده بوده است و در يادآوري مجدد آن

  .فراموش كرده كه قبال آسمان گفته بوده يا آسمانها

  تعداد روزهاي عذاب قوم عاد چند روز بود؟
در آيه ي زير آمده است كه قوم عاد در چند روز نحس مورد 

 :عذاب واقع شدند

نَّحِساتٍ لِّنُذِيقَهم عذَاب الْخِزْيِ فِي أَيامٍ  فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحا صرْصرًا فِي -
 ) 16فصلت (الْحياةِ الدنْيا ولَعذَاب الĤْخِرَةِ أَخْزَى وهم لَا ينصرُونَ 

ديم تا  شوم فرستاروزهايى تندبادى توفنده در )قوم عاد (پس بر آنان: ترجمه
در زندگى دنيا عذاب رسوايى را بدانان بچشانيم و قطعا عذاب آخرت 

  .)16(تر است و آنان يارى نخواهند شد  رسواكننده
  

  در تضاد با آيه ي فوق در آيه ي زير گفته شده است كه قوم عاد 



 737

 .در يك روز نحس مورد عذاب قرار گرفته اند

  إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم ) 18 قمر(ذَابِي ونُذُرِ كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ ع) القمر( -
   ).19قمر( نَحسٍ مستَمِرٍّيومِرِيحا صرْصرًا فِي 

به تكذيب پرداختند پس چگونه بود عذاب من و قوم عاد : ترجمه
 شومى به طور مداوم تندبادى روزآنان در ] سر[ما بر  )18] (ى من[هشدارها

  ) 19(توفنده فرستاديم 
  

  چند فرشته براي مريم فرستاده شده بودند؟
باردار كردن مريم در سوره ي آل عمران گفته كه قرآن در مورد 

 با ملكتنها يك مريم گفته كه سوره   اما درچند ملك به مريم وارد شدند 
  .كرده است صحبت مريم

بشِّرُكِ بِكَلِمةٍ منْه اسمه  يا مرْيم إِنَّ اللّه يالْمآلئِكَةُإِذْ قَالَتِ : آل عمران -
 ويكَلِّم )45(الْمسِيح عِيسى ابنُ مرْيم وجِيها فِي الدنْيا واآلخِرَةِ ومِنَ الْمقَرَّبِينَ 

 قَالَت رب أَنَّى يكُونُ لِي ولَد )46(النَّاس فِي الْمهدِ وكَهالً ومِنَ الصالِحِينَ 
مي لَمو قُولُ لَها يرًا فَإِنَّمشَاء إِذَا قَضَى أَما يخْلُقُ مي شَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهنِي بسس

  ).47(كُن فَيكُونُ  
اى از   گفتند اى مريم خداوند تو را به كلمهفرشتگانكه ] را[هنگامى : ترجمه

دهد در حالى كه  مريم است مژده مى بن جانب خود كه نامش مسيح عيسى
و در  )45(است ] درگاه خدا[در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان ] او[
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گويد و از  با مردم سخن مى] به وحى[و در ميانسالى ] به اعجاز[گهواره 
گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد ] مريم) [46(شايستگان است 

ر پروردگا] كار[بود با آنكه بشرى به من دست نزده است گفت چنين است 
گويد  آفريند چون به كارى فرمان دهد فقط به آن مى خدا هر چه بخواهد مى

  ) 47(باشد  باش پس مى
  
 ) 16(واذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مرْيم إِذِ انتَبذَت مِنْ أَهلِها مكَانًا شَرْقِيا  :مريم -

 )17( فَتَمثَّلَ لَها بشَرًا سوِيا اروحنَفَاتَّخَذَت مِن دونِهِم حِجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها 
 رسولُ ربكِ أَنَا قَالَ إِنَّما )18(قَالَت إِنِّي أَعوذُ بِالرَّحمن مِنك إِن كُنت تَقِيا 

 قَالَت أَنَّى يكُونُ لِي غُلَام ولَم يمسسنِي بشَرٌ ولَم )19(لِأَهب لَكِ غُلَاما زكِيا 
 ا أَكغِيةً )20(بمحرةً لِلنَّاسِ وآي لَهعلِنَجنٌ ويه لَيع وكِ هبقَالَ كَذَلِكِ قَالَ ر 

  ).21(منَّا وكَانَ أَمرًا مقْضِيا 
و در اين كتاب از مريم ياد كن آنگاه كه از كسان خود در مكانى : ترجمه

اى بر خود گرفت پس  ردهو در برابر آنان پ) 16(شرقى به كنارى شتافت 
اندام بر او  بشرى خوش] شكل[روح خود را به سوى او فرستاديم تا به 

گفت اگر پرهيزگارى من از تو به خداى رحمان ] مريم) [17(نمايان شد 
گفت من فقط فرستاده پروردگار توام براى اينكه به تو ) 18(برم  پناه مى

  ) 19(پسرى پاكيزه ببخشم 
ى باشد با آنكه دست بشرى به من نرسيده و بدكار گفت چگونه مرا پسر

چنين است پروردگار تو گفته كه آن بر من آسان ] فرمان[گفت ) 20(ام  نبوده
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اى براى مردم و رحمتى از جانب خويش قرار دهيم و  است و تا او را نشانه
  )21(دستورى قطعى بود ] اين[

 و در ممكن است گفته شود كه در آل عمران از ملك صحبت شده
اما دقت . سوره ي مريم از روح صحبت شده و روح و ملك فرق مي كنند

كنيد كه در هر دو مورد به مريم بشارت فرزند داده شده و در هر دو مورد 
مريم تعجب كرده و جواب يكساني داده است بنابر اين هم آل عمران و هم 

كرده  ظاهرا محمد فراموش .سوره ي مريم از يك مالقات صحبت مي كنند
كه در سوره ي مريم در مكه صحبت از گفتگوي يك فرد با مريم كرده 

 در آل عمران در مدينه از مالقات چند فرد با مريم صحبت  در نتيجهاست و
    .كرده است

   گيرند؟ييك فرشته يا فرشتگان جان افراد را م
قرآن در آيه ي زير گفته . بازهم محمد دچار فراموشي شده است

  :ان انسانها را مي گيردكه يك فرشته ج
 11سجده( قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم تُرْجعونَ -
(  

ستاند   كه بر شما گمارده شده جانتان را مى مرگى يفرشتهبگو : ترجمه
  )11(شويد  آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانيده مى

  
  : زير گفته كه فرشتگان جان انسانها را مي گيرندآيه يولي در 
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-مهاربأَدو مهوهجونَ وضْرِبلَائِكَةُ يالْم مفَّتْهإِذَا تَو ف27محمد  ( فَكَي.(  
ستانند   جانشان را مىفرشتگانوقتى كه ] آورند تاب مى[پس چگونه : ترجمه

  .)27(نوازند  و بر چهره و پشت آنان تازيانه مى
 

آيا فقط يك خالق وجود دارد يا خالقهاي متعددي 
 وجود دارند؟

قرآن در آيه ي زير مي گويد كه فقط يك خالق وجود دارد كه اهللا   
  :است

   ).62زمر (اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وهو علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌ -
ست خدا آفريدگار هر چيزى است و اوست كه بر هر چيز نگهبان ا :ترجمه

)62(  
اگر اهللا خالق همه ي اشياء است پس خالق ديگري به غير از اهللا وجود 

  .ندارد
 

  :ولي در آيه ي زير گفته خالقهاي متعددي هستند كه اهللا بهترين آنهاست
- ا فَكَسضْغَةَ عِظَامضْغَةً فَخَلَقْنَا الْملَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع نَا ثُمو

  .)14المؤمنون(الْعِظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالِقِينَ
به [آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را  :ترجمه
مضغه گردانيديم و آنگاه مضغه را استخوانهايى ساختيم بعد ] صورت
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آفرينشى ديگر پديد ] جنين را در[ى پوشانيديم آنگاه استخوانها را با گوشت
  )14( است بهترين آفرينندگانآورديم آفرين باد بر خدا كه 

  باشند؟خدا نآيا فرشته ها ميتوانند مطيع 
   :خير

آيات زير بصراحت از اطاعت مطلق فرشتگان ياد مي كند و هيچ استثنائي را 
  .مطرح نكرده است

ما فِي السماواتِ وما فِي األَرضِ مِن دآبةٍ والْمآلئِكَةُ وهم  ولِلّهِ يسجد : نحل-
  ﴾50﴿يخَافُونَ ربهم من فَوقِهِم ويفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ  ﴾49﴿الَ يستَكْبِرُونَ 

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين از جنبندگان و فرشتگان است : ترجمه
از پروردگارشان كه حاكم  )49(ورزند  كنند و تكبر نمى براى خدا سجده مى

دهند   انجام مىبه آنها فرمان داده مي شودترسند و آنچه را  بر آنهاست مى
)50   (  
 إِنَّ الَّذِينَ عِند ربك الَ يستَكْبِرُونَ عنْ عِبادتِهِ ويسبحونَه ولَه يسجدونَ -  
  ﴾206اعراف ﴿

 از پرستش او )فرشتگان (قين كسانى كه نزد پروردگار تو هستندبه ي: ترجمه
  ) 206(كنند  ستايند و براى او سجده مى ورزند و او را به پاكى مى تكبر نمى

  
  :آري 
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در مقابل در چندين آيه ي قرآن آمده است كه شيطان كه يكي از فرشتگان 
 با آيه هاي بود از فرمان خدا براي سجده بر آدم سرپيچي كرد كه در تناقض

  .قبلي است
 وإِذْ قُلْنَا لِلْمالَئِكَةِ اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبلِيس أَبى واستَكْبرَ 34-2 س

  وكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
 براى آدم سجده كنيد پس بجز ابليس كه گفتيمو چون فرشتگان را : ترجمه

    )34(به سجده درافتادند سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد 

  ؟نها ايمان آوردند يجادوگران فرعون 
  :ايمان آوردند

در چند جاي قرآن آمده است كه جادوگران فرعون پس از ديدن 
  :مثل. معجزه ي موسي به خداي موسي ايمان آوردند

ك بِكُلِّ ساحِرٍ يأْتُو ﴾111﴿ قَالُواْ أَرجِه وأَخَاه وأَرسِلْ فِي الْمدآئِنِ حاشِرِينَ -
وجاء السحرَةُ فِرْعونَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا ألَجرًا إِن كُنَّا نَحنُ الْغَالِبِينَ  ﴾112﴿علِيمٍ 

قَالُواْ يا موسى إِما أَن تُلْقِي وإِما  ﴾114﴿قَالَ نَعم وإَنَّكُم لَمِنَ الْمقَرَّبِينَ  ﴾113﴿
قَالَ أَلْقُواْ فَلَما أَلْقَواْ سحرُواْ أَعينَ النَّاسِ  ﴾115﴿ملْقِينَ أَن نَّكُونَ نَحنُ الْ

وأَوحينَا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك  ﴾116﴿واستَرْهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ 
 ﴾118﴿انُواْ يعملُونَ فَوقَع الْحقُّ وبطَلَ ما كَ ﴾117﴿فَإِذَا هِي تَلْقَف ما يأْفِكُونَ 

 قَالُواْ ﴾201﴿وأُلْقِي السحرَةُ ساجِدِينَ  ﴾119﴿فَغُلِبواْ هنَالِك وانقَلَبواْ صاغِرِينَ 
  ﴾122﴿  رب موسى وهارونَ﴾121﴿آمنَّا بِرِب الْعالَمِينَ 
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ها گفتند او و برادرش را بازداشت كن و گردآورندگانى را به شهر:ترجمه
و ساحران نزد ) 112(تا هر ساحر دانايى را نزد تو آرند ) 111(بفرست 

اگر ما پيروز شويم براى ما پاداشى خواهد بود ] آيا[گفتند ] و[فرعون آمدند 
 )114(خواهيد بود ] دربار من[گفت آرى و مسلما شما از مقربان  )113(

شما  گفت) 115(افكنيم  افكنى و يا اينكه ما مى گفتند اى موسى آيا تو مى
بيفكنيد و چون افكندند ديدگان مردم را افسون كردند و آنان را به ترس 

و به موسى وحى كرديم كه ) 116(انداختند و سحرى بزرگ در ميان آوردند 
و ناگهان آنچه را به دروغ ] انداخت و اژدها شد[عصايت را بينداز پس 

د و كارهايى كه پس حقيقت آشكار گردي) 117(ساخته بودند فرو بلعيد 
و  )119(و در آنجا مغلوب و خوار گرديدند ) 118(كردند باطل شد  مى

گفتند به پروردگار جهانيان ايمان آورديم ) 120(ساحران به سجده درافتادند 
   )122(پروردگار موسى و هارون ) 121(

     
  :وردند نياايمان

ق درست در تضاد با آيات فوق در سوره ي يونس همان داستان فو
آمده ولي گفته شده كه فقط عده اي از قوم بني اسرائيل ايمان آوردند پس 

  .يعني غير از آنان كه شامل ساحران هم مي شود ايمان نياوردند
فَلَما ﴾ 80﴿فَلَما جاء السحرَةُ قَالَ لَهم موسى أَلْقُواْ ما أَنتُم ملْقُونَ :  يونس-

ئْتُم بِهِ السحرُ إِنَّ اللّه سيبطِلُه إِنَّ اللّه الَ يصلِح عملَ أَلْقَواْ قَالَ موسى ما جِ
فَما آمنَ  ﴾82﴿   ويحِقُّ اللّه الْحقَّ بِكَلِماتِهِ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ ﴾81﴿الْمفْسِدِينَ 
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 وملَئِهِم أَن يفْتِنَهم وإِنَّ  علَى خَوفٍ من فِرْعونَلِموسى إِالَّ ذُريةٌ من قَومِهِ
   ﴾83﴿فِرْعونَ لَعالٍ فِي األَرضِ وإِنَّه لَمِنَ الْمسرِفِينَ 

اندازيد  و چون جادوگران آمدند موسى به آنان گفت آنچه را مى: ترجمه
پس چون افكندند موسى گفت آنچه را شما به ميان آورديد ) 80(بيندازيد 

دا آن را باطل خواهد كرد آرى خدا كار مفسدان را سحر است به زودى خ
گرداند هر چند  و خدا با كلمات خود حق را ثابت مى) 81(كند  تاييد نمى

سرانجام كسى به موسى ايمان نياورد مگر ) 82(بزهكاران را خوش نيايد 
 در حالى كه بيم داشتند از آنكه مبادا فرعون و سران فرزندانى از قوم وى

جوى و  ا آزار رسانند و در حقيقت فرعون در آن سرزمين برترىآنها ايشان ر
  ) 83(از اسرافكاران بود 

    

 نتيجه گيري

آيا اينهمه تناقض گوئي صريح مي تواند كار خداي عالم باشد يا 
 سال بسياري از مطالب را 23كار يك انسان فراموشكار است كه در عرض 
وش كرده كه قبال چه گفته مرتبا تكرار كرده و در تكرارهاي بعدي فرام

   است؟
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  17 فصل

  بعضي خطاهاي ديگر قرآن
  

برخي خطاهاي ديگر كه در فصلهاي ديگر گنجانده نشده اند در اين فصل 
  .ذكر شده است

   مي كندكفايت خدا بتنهائي 
  )36زمر.. ( أَلَيس اللَّه بِكَافٍ عبده ويخَوفُونَك بِالَّذِينَ مِن دونِهِ-
اش نيست و تو را از آنها كه غير اويند  كننده بنده آيا خدا كفايت: رجمهت

  ) 36(ترسانند  مى
در اين آيه مطرح شده كه خدا كفايت مي كند براي بنده و طبعا 
. توسل به علل و عوامل ديگر و ترسيدن از چيزهائي غير خدا غلط است

داشته باشد، خدا اگر كسي به خدا اعتقاد . بديهي است كه اين آيه غلط است
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همه . در برخي امور به او كمك مي كند نه اينكه متكفل همه چيز او باشد
مي دانند كه بدون توسل به تالش و علل و عوامل مادي، هيچ كاري پيش 
نمي رود و در جهان ما آن افراد و مللي پيشرفته ترند كه با اتكاء به دانش 

همچنين بديهي . ي كنندتجربي از قوانين طبيعت بنحو درست استفاده م
است كه عوامل بسياري در طبيعت موجب ترساندن ما مي شوند و اين 
ترسها معقول و واقعي است و فرد عاقل به اين ترسها اهميت مي دهد و 

اگر كسي از بيماري، حيوان درنده، . براي گريز از آنان چاره انديشي مي كند
و امثالهم نترسد ديوانه است پليس و قانون، فرد مستبد، برق، تصادف، زلزله 

  .  و جانش را بزودي از دست مي دهد

  عربي بودن قرآن چه ارتباطي با تعقل دارد
  )3زخرف ( إِنَّا جعلْنَاه قُرْآنًا عرَبِيا لَّعلَّكُم تَعقِلُونَ -

  ) 3(ما آن را قرآنى عربى قرار داديم شايد بينديشيد : ترجمه
ي شد در آن فكر كرد؟ مخصوصا با آيا اگر قرآن عربي نبود نم

عربي بودن . توجه به اينكه قرآن مدعي است براي همه ي جهان آمده است
  .كه ربطي به تعقل ندارد

  آيا بدون فرزند بودن عيب است؟
  : در سوره ي كوثر خطاب به محمد گفته مي شود

  ﴾3كوثر﴿إِنَّ شَانِئَك هو الْأَبتَرُ  -
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  ) 3( خواهد بود لبريده نسخود  دشمنت: ترجمه
ظاهرا كافران به محمد عيب مي گرفتند كه ابتر است يعني نسلي از 

و محمد همين را به عنوان توهين به آنان برگردانده . فرزند ذكور ندارد
آيا اگر كسي فرزند ذكور نداشته باشد يا اصال فرزندي نداشته باشد . است

اما محمد از . ا نهبي ارزش است؟ قطع. حقير است. يك عيب انساني دارد
) كه در محيط عربستان آن زمان تحقير محسوب مي شده(اين لغت ابتر 

.  ناراحت شده و همين لغت را بعنوان توهين به دشمنانش نسبت داده است
آيا اين مي تواند كار خدا باشد؟ خدا هم اينگونه حقيرانه فكر مي كند كه 

اينكار محمد ! ت بداند؟ نهنداشتن فرزند پسر يا بي فرزندي را دال بر حقار
     .است

  آيا هيزم حمل كردن عيب است؟
را مورد )ابولهب(در سوره ي ابي لهب، محمد يكي از دشمنانش 

نفرين قرار داد و زن او را به هيزم كشي و در گردن داشتن طنابي از ليف 
  .خرما مورد شماتت قرار مي دهد

- تَببٍ وا أَبِي لَهدي تا  ﴾1﴿ تَبم با كَسمو الُهم نْها  ﴾2﴿أَغْنَى علَى نَارصيس
  ﴾5﴿فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ  ﴾4﴿وامرَأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ  ﴾3﴿ذَات لَهبٍ 

دارايى او و آنچه  )1(بريده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد : ترجمه
و زنش آن ) 3(زبانه درآيد زودى در آتشى پر ب)2(سودش نكرد   اندوخت

  )5(بر گردنش طنابى از ليف خرماست  )4(كش مزهي
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آيا اين تحقير كردن دشمن به چيزي چنين بي ارزش، كه عيب هم 
كار محمد است كه از فرط غيظ اينگونه حقيرانه ! نيست، كار خداست؟ نه

البته مفسران تالش بسيار كرده اند كه هيزم . به دشمنش توهين مي كند
 را به معاني ديگري حمل كنند مثال گفته اند منظور هيزم كشي در كشي

همچنين گفته شده كه  منظور آتش افروزي بين مردم است اما ! جهنم است
هيچكدام با آيه ي آخر جور در نمي آيد كه طنابي از ليف خرما در گردن 

ن اين آيه به هيزم كشي معمولي در دنيا تطابق دارد كه عيب هيچ انسا. دارد
  .زحمت كشي نيست

سؤال مهم ديگر در مورد اين سوره اينست كه اين سوره چه ارزش 
  !آموزشي، تربيتي يا معنوي دارد؟ هيچ

  تأييد سحر
  ﴾4فلق﴿ومِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ  -

  ) 4(ها  از شر دمندگان افسون در گره) بگو پناه مي برم: (ترجمه
اْ الشَّياطِينُ علَى ملْكِ سلَيمانَ وما كَفَرَ سلَيمانُ ولَكِنَّ واتَّبعواْ ما تَتْلُو -

 وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمرَ وحالس ونَ النَّاسلِّمعاطِينَ كَفَرُواْ يالشَّي
ا نَحقُوالَ إِنَّمتَّى يدٍ حانِ مِنْ أَحلِّمعا يمو وتارمونَ ولَّمتَعنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرْ فَي

مِنْهما ما يفَرِّقُونَ بِهِ بينَ الْمرْءِ وزوجِهِ وما هم بِضĤَرينَ بِهِ مِنْ أَحدٍ إِالَّ بِإِذْنِ 
م نِ اشْتَرَاهواْ لَملِمع لَقَدو مهنفَعالَ يو مضُرُّها يونَ ملَّمتَعيفِي اآلخِرَةِ اللّهِ و ا لَه

    ﴾102بقره﴿مِنْ خَالَقٍ ولَبِئْس ما شَرَواْ بِهِ أَنفُسهم لَو كَانُواْ يعلَمونَ 
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سليمان خوانده بودند پيروى كردند  و آنچه را كه شيطانها در سلطنت: ترجمه
ا به كفر گراييدند كه به مردم سحر هو سليمان كفر نورزيد ليكن آن شيطان

ختند و آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده آمو مى
گفتند ما  كردند مگر آنكه مى شده بود با اينكه آن دو هيچ كس را تعليم نمى

آموختند  آزمايشى هستيم پس زنهار كافر نشوى وآنها از آن دو چيزهايى مى
فرمان كه به وسيله آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند هر چند بدون 

آموختند  توانستند به وسيله آن به احدى زيان برسانند و چيزى مى خدا نمى
رسانيد و قطعا دريافته بودند  كه برايشان زيان داشت و سودى بديشان نمى
اى ندارد و چه بد بود آنچه  كه هر كس خريدار اين باشد در آخرت بهره

  )102(دانستند  اگر مىخود را به آن فروختند 
قَالَ  ﴾115﴿قَالُواْ يا موسى إِما أَن تُلْقِي وإِما أَن نَّكُونَ نَحنُ الْملْقِينَ : اعراف -

 ﴾116﴿أَلْقُواْ فَلَما أَلْقَواْ سحرُواْ أَعينَ النَّاسِ واستَرْهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ 
     ﴾117﴿ا هِي تَلْقَف ما يأْفِكُونَ وأَوحينَا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَ

) 115(افكنيم  افكنى و يا اينكه ما مى گفتند اى موسى آيا تو مى: ترجمه
شما بيفكنيد و چون افكندند ديدگان مردم را افسون كردند و آنان را به  گفت

و به موسى وحى ) 116(ترس انداختند و سحرى بزرگ در ميان آوردند 
 بينداز پس ناگهان آنچه را به دروغ ساخته بودند فرو كرديم كه عصايت را

  ) 117(بلعيد 
ييد مي كنند در أآيات فوق بصراحت وجود حقيقي سحر را ت   

  ييد نكرده أحاليكه هيچ دليل يا مشاهده ي علمي وجود واقعي سحر را ت
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     . سحر از خرافه هاي دنياي باستان است. است
     

  دگمراه كنندگان كه معبود نبودن
 قَالَ الَّذِينَ حقَّ علَيهِم الْقَولُ ربنَا هؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوينَا أَغْوينَاهم كَما غَوينَا -

 كرَّأْنَا إِلَيونَتَبدبعانَا يا كَانُوا إِي63صص ق (م.(  
گويند پروردگارا  بر ايشان واجب شد مى] عذاب[آنان كه حكم : ترجمه

سانى كه گمراه كرديم، گمراهشان كرديم همچنانكه خود گمراه اينانند ك
   پرستيدند آنان ما را نمىجوييم  شديم به سوى تو بيزارى مى

اشكال اساسي اين آيه آنست كه افراد گمراه كننده را معبود قلمداد 
يعني گمراهان، گمراه كنندگان را در دنيا مي پرستيدند و گمراه .  استكرده

در حاليكه در دنيا، مشركان بتها را . مت آنرا تكذيب مي كنندكنندگان در قيا
  .مي پرستيدند نه مردم گمراه كننده را

  

  كافرانادعاي نامعقول در مورد 
 وأَنذِرِ النَّاس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِينَ ظَلَمواْ ربنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجلٍ -

عد لَ قَرِيبٍ نُّجِبنَتَّبِعِ الرُّسو تَكن وا لَكُم ملُ من قَبتُم ممتَكُونُواْ أَقْس لَمأَو
 ﴾44ابراهيم ﴿ زوالٍ



 751

آيد بترسان پس آنان كه ستم  و مردم را از روزى كه عذاب بر آنان مى:ترجمه
گويند پروردگارا ما را تا چندى مهلت بخش تا دعوت تو را  اند مى كرده

مگر ] شود به آنان گفته مى[پيروى كنيم ] تو[ از فرستادگان پاسخ گوييم و
 ) 44 (خورديد كه شما را فنايى نيست شما پيش از اين سوگند نمى

قسمتي كه زير آن خط كشيده شده است مدعي است كه كفار در 
كدام فرد عاقلي در جهان . يمفنا يا زوال ندار) كافران(دنيا گفته اند كه ما 
 ، است كه قرآن مطرح كرده است؟ اين خطاي واضحچنين ادعائي كرده

مفسران را به دردسر انداخته و اينگونه چاره جوئي كرده اند كه منظور از 
زوال نداشتن عدم انتقال به قيامت است كه تالش بيهوده اي است چون 

    .معاد حيات دوباره است نه مرگ

  

قرآن براي آن نازل شده كه اهل حجاز بهانه نداشته 
  .ندباش

 وهـذَا كِتَاب أَنزَلْنَاه مبارك فَاتَّبِعوه واتَّقُواْ لَعلَّكُم تُرْحمونَ 157-155انعام -
مِن قَبلِنَا وإِن كُنَّا عن  أَن تَقُولُواْ إِنَّما أُنزِلَ الْكِتَاب علَى طĤَئِفَتَينِ) 155(

 لَو أَنَّا أُنزِلَ علَينَا الْكِتَاب لَكُنَّا أَهدى مِنْهم أَو تَقُولُواْ)156(دِراستِهِم لَغَافِلِينَ 
فَقَد جاءكُم بينَةٌ من ربكُم وهدى ورحمةٌ فَمنْ أَظْلَم مِمن كَذَّب بĤِياتِ اللّهِ 
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بِما كَانُواْ وصدف عنْها سنَجزِي الَّذِينَ يصدِفُونَ عنْ آياتِنَا سوء الْعذَابِ 
  ).157(يصدِفُونَ 

  
و اين خجسته كتابى است كه ما آن را نازل كرديم پس از آن پيروى : ترجمه

تا ) 155(كنيد و پرهيزگارى نماييد باشد كه مورد رحمت قرار گيريد 
نازل شده و ما ) يهود و مسيحيان(نگوييد كتاب تنها بر دو طايفه پيش از ما 

شد  يا نگوييد اگر كتاب بر ما نازل مى) 156(بوديم خبر  از آموختن آنان بى
 اينك حجتى از جانب پروردگارتان براى تر بوديم يافته قطعا از آنان هدايت

ستمكارتر از آن كس كه  شما آمده و رهنمود و رحمتى است پس كيست
آيات خدا را دروغ پندارد و از آنها روى گرداند به زودى كسانى را كه از 

اعراضشان به عذابى سخت ] همين[گردانند به سبب  مىآيات ما روى 
  ) 157(مجازات خواهيم كرد 

در آيات فوق آمده است كه قرآن براي آن نازل شده است كه   
اعراب حجاز بهانه و دليلي بر عليه خدا نداشته باشند كه بگويند چون بر ما 

ت باشد اگر اين بهانه درس. كتاب الهي نازل نكردي ما هم ايمان نياورديم
بيشتر مردم جهان از جمله قاره . امروز اين بهانه براي غير اعراب وجود دارد

ي اروپا و آمريكا و آفريقا و استراليا، كه پيامبري برايشان نيامده نبايد از دين 
آيات فراواني از قرآن برداشت مي شود   از در صورتيكه. محمد پيروي كنند

   .مانشان تبعيت كنندكه همه ي مردم جهان موظفند از دين ز
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  ماههاي حرام
در محيط عربستان پيوسته جنگ و خونريزي وجود داشت مردم 
براي اينكه حداقل در مدت خاصي از سال امنيت داشته باشند تا بتوانند 
مسافرت كنند يا به خريد و فروش بي دردسر بپردازند جنگ در چند ماه 

ن پذيرفته شده است اين سنت خاص عربي توسط قرآ. سال را حرام كردند
  :مثال. و در مواضع متعددي بر تحريم ماههاي حرام تاكيد شده است

إِنَّ عِدةَ الشُّهورِ عِند اللّهِ اثْنَا عشَرَ شَهرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يوم خَلَقَ السماوات  -
تَظْلِمواْ فِيهِنَّ أَنفُسكُم وقَاتِلُواْ واألَرض مِنْها أَربعةٌ حرُم ذَلِك الدينُ الْقَيم فَالَ 

  ﴾36توبه ﴿الْمشْرِكِينَ كĤَفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كĤَفَّةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتَّقِينَ 

ها نزد خدا از روزى كه آسمانها و زمين را  شماره ماه در حقيقت: ترجمه
ت از اين چهار ماه حرام است اين است آفريده در كتاب خدا دوازده ماه اس

آيين استوار پس در اين بر خود ستم مكنيد و همگى با مشركان بجنگيد 
جنگند و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است  چنانكه آنان همگى با شما مى

)36 ( 

اين در حاليست كه ماههاي حرام با ملل ديگر و فرهنگهاي ديگر و   
 ندارد و موجب احكام غير معقولي شده است كه با دنياي امروز هيچ تناسبي

بايد تا ابد اجرا شوند مثال اگر كسي در ماه حرام تصادف رانندگي كند و 
  .منجر به فوت شود بايد ديه ي بسيار زيادتري بپردازد

  از طرف ديگر محمد به دلخواه خود حرمت ماههاي حرام را مي   
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ن آيه ي فوق بالفاصله شكست چنانچه در بدر اولي چنين كرد و در همي
پس از بحث ماههاي حرام، جنگ با مشركين را مطرح كرده كه داللت مي 

 جنگهاي اسالمي براي مسلمان سازي محدود به ماههاي حرام نمي كهكند 
  .شوند

  

   استيشگي قانون هم,رمسلمانان در جنگيا فرار غيآ
- ا الْأَدلَّوالَّذِينَ كَفَرُوا لَو قَاتَلَكُم لَولَا نَصِيرًا وا ولِيونَ وجِدلَا ي ثُم ار22فتح ﴿ب﴾ 

  ﴾23فتح ﴿سنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خَلَت مِن قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلًا 
اگر كسانى كه كافر شدند به جنگ با شما برخيزند قطعا و : ترجمه
سنت ) 22( نخواهند يافت  و ديگر يار و ياورىخواهند كرد)فرار( پشت

  ) 23(الهى از پيش همين بوده و در سنت الهى هرگز تغييرى نخواهى يافت 
بديهي است كه اين سخن باطل است و تنها به درد شعار مي خورد 
چون حتي در زمان خود محمد نيز در جنگهاي متعددي مسلمانان شكست 

ي براي مؤمنين در قبل از اسالم و بعد از آنهم شكست و پيروز. خوردند
       .بوده است

  ه با زانييازدواج زانوجوب 
- شْرِكم انٍ أَوا إِلَّا زهنكِحةُ لَا يالزَّانِيشْرِكَةً وم ةً أَوانِيإلَّا ز نكِحالزَّانِي لَا ي 

  ).3ور ن (وحرِّم ذَلِك علَى الْمؤْمِنِينَ
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 به همسرى نگيرد و زن زناكار مرد زناكار جز زن زناكار يا مشرك را: ترجمه
حرام ] امر[جز مرد زناكار يا مشرك را به زنى نگيرد و بر مؤمنان اين 

  )3(گرديده است 
در آيه ي فوق آمده است كه زن يا مرد زناكار نبايد با افراد عادي   

جامعه ازدواج كنند و بايد فقط با زناكاري شبيه خودشان يا مشرك ازدواج 
غير عادالنه است چون . ار غير عادالنه و نامعقول استاين حكمي بسي. كنند

حال كه .  مورد مجازات قرار مي گيرد،اگر كسي زنا كرد و اثبات شد
مجازات را تحمل كرده است چرا بايد از حقوق ديگر اجتماعي اش محروم 

  شود؟
حكمي غير معقول است؛ چون اين نوع ازدواج موجب مي شود كه   

نشان بطور پيوسته بعنوان نسلي خبيث و زناكار خانواده هائي با فرزندا
شناخته شوند، كه موجب آسيب رواني بسيار جدي به كل خانواده و 

براي مثال فرض كنيد كه فرزند چنين . مخصوصا به فرزندان مي شود
خانواده اي به مدرسه برود طبعا كودكان او را آزار خواهند داد كه بچه ي 

ر موجب مي شود كه فرزندان اين خانواده اين ام. خانواده ي زناكار است
هم مورد مجازات رواني دائمي قرار گيرند كه سخت غير عاقالنه و غير 

بعالوه وقتي خانواده هائي به زناكار بودن مشهور باشند . عادالنه است
چون مي . روي بياورنددوباره موجب مي شود كه آنان راحتتر به اين گناه 

ده است و فرقي ندارد كه بازهم مرتكب خطا بينند كه آبرويشان ريخته ش
  آيا اين حكم نابخردانه مي تواند از خداي حكيم باشد؟. شوند يا خير
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بر اساس روشهاي تعليم و تربيت جديد، الزمست كه تا حد ممكن   
خطاها و ضعفهاي مردم مخصوصا كودكان پوشيده نگاه داشته شود و 

كامل در اجتماع پذيرفته شوند افرادي كه از جرمي دست كشيدند بايد بطور 
قطعا اين روش هم عادالنه است و . و از همه ي حقوقشان برخوردار شوند

هم عاقالنه و در نهايت به نفع كل اجتماع است و موجب كاهش جرم مي 
  . شود
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  18 فصل

  قرآني نوشتاريخطاها
  
  
  
  

.  است كه قرآن معجزه استيچنانچه قبال مطرح شد قرآن مدع 
 جمالت يعني.  معجزه استي ادعا كرده اند كه قرآن از نظر نوشتاريعده ا

 در ي بشرچي هستند كه هي و فصاحت و بالغت بنحويبائيقرآن از نظر ز
 ني برتري نوشتار قرآنگري دانيبه ب. اوردي تواند همانند قرآن بي نمي زمانچيه
 يوان بشر و مافوق تني زمي بشر بر كره ي زندگي در تمام دوره وشتارن

 كه عالوه بر دهدي و نشان مردي گي ادعا را به چالش مني فصل انيا. است
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 از نظر نوشتار و ي فراواني در قرآن غلطها و ضعفهاگر،يصدها غلط د
 چون ستي كنند قرآن كار خدا ني وجود دارند كه اثبات ميدستور زبان عرب

 "ابع قرآنمن"بعالوه در فصل . اگر كار خدا بود بدون غلط و ضعف بود
 بلكه ستي نينشان داده خواهد شد كه نوشتار قرآن نه تنها فوق توان بشر

 از ي بزرگ جهان است و برخباني ادي از نوشته هانتري پائارينوشتار قرآن بس
    .تشاعران قبل از محمد گرفته شده اس ي از گفته هاناي عي قرآناتيآ

  مرفوع بودن اسم إِنَّ
 آورده مرفوع ولي در مواردي در قرآن اسم آن اسم إِنَّ بايد منصوب باشد

  شده است
  :مثال

اختالف دارند كه ) صابئون(دو آيه ي زير تكرارند و فقط در لغت صائبين 
 چون به اسم ان عطف شده و بايد  از نظر قوائد نحوي صابئون غلط است

  .منصوب باشد

 منْ آمنَ بِاللَّهِ والْيومِ والصابِئِينَرى إِنَّ الَّذِينَ آمنُواْ والَّذِينَ هادواْ والنَّصا -
 مالَ هو هِملَيع فالَ خَوو هِمبر عِند مرُهأَج مالِحاً فَلَهمِلَ صعاآلخِرِ و

 )62بقره ( يحزَنُونَ

منَ بِاللّهِ والْيومِ  والنَّصارى منْ آوالصابِؤُونَإِنَّ الَّذِينَ آمنُواْ والَّذِينَ هادواْ  -
  )69مائده ( اآلخِرِ وعمِلَ صالِحا فَالَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُون

  :مثال ديگر
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 لَساحِرَانِ يرِيدانِ أَن يخْرِجاكُم منْ أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا هذَانِقَالُوا إِنْ -
  ﴾63طه ﴿بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى 

  .هذان غلط است و بايد هذين باشد

   بودن اسم لكنمرفوع
 لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهم والْمؤْمِنُونَ يؤْمِنُونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ -

و لِكقِيمِينَمِن قَبؤْمِنُونَ بِاللّهِالْمالْمؤْتُونَ الزَّكَاةَ والْمالَةَ ومِ اآلخِرِ  الصوالْيو 
  ﴾162نساء ﴿أُولَئِك سنُؤْتِيهِم أَجرًا عظِيما 

مقيمين منصوب است و بقيه ي اسماء مرفوع آورده شده اند در حاليكه  
اگر مبتدا (يا منصوب ) اگر خبر محسوب شوند(همگي بايد مرفوع 

   .باشند )محسوب شوند

   مذكر بودن خبر اسم مؤنث
  ﴾56اعراف ﴿للّهِ قَرِيب منَ الْمحسِنِينَ إِنَّ رحمت ا -

  .ه باشدرحمت اسم مؤنث است و بايد خبر آن هم مؤنث باشد يعني قريب

  مفرد بودن اسم موصول جمع
  )69توبه  (وخُضْتُم كَالَّذِي خَاضُوا -

 اسم موصول مربوط به آنست و بايد جمع كالذيفعل خاضوا جمع است و 
  .است درست كالذينباشد يعني 
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  مبتداي منصوب 
ثُم قَفَّينَا علَى آثَارِهِم بِرُسلِنَا وقَفَّينَا بِعِيسى ابنِ مرْيم وآتَينَاه الْإِنجِيلَ وجعلْنَا  -

ةً ومحرأْفَةً ور وهعةًفِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبانِيبهإِلَّر هِملَيا عنَاها كَتَبا موهعتَدا  اب
 مرَهأَج منُوا مِنْهنَا الَّذِينَ آمتَيĤَا فتِهايقَّ رِعا حهوعا رانِ اللَّهِ فَمتِغَاء رِضْواب

  ﴾27حديد ﴿وكَثِيرٌ منْهم فَاسِقُونَ 

 ي قبلي معطوف به مفعولهاةيرهبان: اوال.  داردي فوق چند اشكال كالمهيآ
 مبتدا ةي كه رهباننستيه كه الزمه اش اجعلناست و بدنبال آن ابتدعوها آمد

.  استي غلط آشكار نحوكي نيا. ستي مرفوع باشد كه نديباشد كه با
 رفته اند از جمله فعل ابتدعوا ي مختلفي خطا راههاني اصالح ايمفسران برا

 گريبعبارت د) 29 ج ري كبريمثال تفس( گرفته اند ري در تقدةيرا قبل از رهبان
 باشد حذف حي هم صحي فرضنيذف شده كه اگر چن فعل حنيگفته اند ا
)  منصوبيمبتدا( فوق ي است چون موجب خطاي بزرگي نحويفعل خطا
 يكار جعلنا موجب تناقض آشي به مفعولهاةيعطف رهبان: ايثان. شده است

 را در دل ةي خدا گفته ما رافة و رحمت و رهبانيچون از طرف. شده
 را خود ةيالفاصله گفته كه رهبان بگري و از طرف دمي قرار دادانيحيمس
  إِلَّا ي استثناگريمشكل د: ثالثا.ستي ابداع كردند و طبعا كار خدا نانيحيمس

 استثناء شده است كه يزي از چه چستيابتِغَاء رِضْوانِ اللَّه است كه معلوم ن
 يعده ا.  اصالح مشكل وا داشته استيبازهم مفسران را به تالش عبث برا

 انيحي شود كه مسي مني گردد كه منظور اي برمةيبه رهبانگفته اند كه 
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 زاني و الم29 ج ري كبريمثال تفس( خدا تي رضاي را ابداع كردند براةيرهبان
 احتمال با نيبعالوه ا.  استعقول مري حالت استثناء غنيكه در ا). 19ج 

  نكردند چون قبالتي رعاي كه گفته آنرا بخوبدي آي جور در نمهي آيدنباله 
 آن از تي بوده است پس انتظار رعاانيحي بدعت مسةيگفته بود كه رهبان

 ي استثناء مذكور باقي براي راه معقولچيخالصه ه.  استي معنيطرف خدا ب
 منظور عدم - فَما رعوها حقَّ رِعايتِها-  كه درستيمعلوم ن: رابعا.  ماندينم
ت فوق دهها احتمال  با توجه به اشكاالنيبنابرا.  استزي چه چتيرعا

 ني و استي هم معتبر نچكدامي وجود دارد كه ههي آني ايمختلف در معن
   .تاوج ابهام و عدم بالغت اس

   اسم اشارهينادرست 
  :مثال

فَدالَّهما بِغُرُورٍ فَلَما ذَاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما سوءاتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ  - 
 الشَّجرَةِ وأَقُل تِلْكُما ورقِ الْجنَّةِ ونَاداهما ربهما أَلَم أَنْهكُما عن علَيهِما مِن

ا عنَ لَكُمĤَطا إِنَّ الشَّيلَّكُموبِينٌ د22اعراف ﴿ م﴾  
را با فريب به سقوط كشانيد پس چون آن ) آدم و حوا(پس آن دو : ترجمه
هايشان بر آنان آشكار شد  يدند برهنگىچش] ممنوع[آن درخت ] ميوه[دو از 

بهشت بر خود آغاز كردند و ] هاى درختان[و به چسبانيدن برگ
 درخت منع نكردم ايندوپروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از 

   ).22(شيطان براى شما دشمنى آشكار است   شما نگفتم كه در حقيقتهو ب
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 اشاره به آن استفاده ي  براتلك دي مفرد است و با"شجره" فوق ي هي آدر
  . را بكار برده كه اشاره به دوتاستتلكما محمد ي شد وليم

  :گري دمثال
 الْجنَّةُ أُورِثْتُموها بِما كُنتُم تِلْكُملَقَد جاءت رسلُ ربنَا بِالْحقِّ ونُودواْ أَن  -

      ﴾43اعراف ﴿تَعملُونَ 
ان پروردگار ما حق را آوردند و به آنان ندا داده در حقيقت فرستادگ: ترجمه

آنچه انجام ] پاداش[شود كه اين همان بهشتى است كه آنها را به  مى
  ).43(ايد  داديد ميراث يافته مى

 اشاره به آن بكار ي براتلك يعني مفرد ي اسم اشاره دي مفرد است و باالجنه
ار برده شده است كه  بكشي كه اشاره به جمع است براتلكم يبرده شود ول
  .غلط است

    تناسب زماني افعال يك جملهعدم
 آيات زيادي از قرآن تناسب زماني بين زمان وقايع و فعل در

و حتي در موارد متعددي در يك جمله مثال در توصيف گذشته هم . نيست
اينگونه خطا معموال در افراد . فعل ماضي و هم مضارع بكار برده شده است

   :مثال. ان سالهاي اوليه ي دبستان شايع استبيسواد و كودك
وأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهرُوهم منْ أَهلِ الْكِتَابِ مِن صياصِيهِم : 27-26احزاب  -

وأَورثَكُم أَرضَهم ) 26( فَرِيقًاوتَأْسِرُونَ تَقْتُلُونَوقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرُّعب فَرِيقًا 
   ).27( اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرًا كَانَموالَهم وأَرضًا لَّم تَطَؤُوها وودِيارهم وأَ
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و كسانى از اهل كتاب را كه مشركان را پشتيباني كرده بودند از : ترجمه
 و مي كشيد دژهايشان به زير آورد و در دلهايشان هراس افكند گروهى را 

ها و اموالشان و سرزمينى  نشان و خانهو زمي) 26 (مي كنيد اسير گروهى را 
را كه در آن هرگز پا ننهاده بوديد به شما ميراث داد و خدا بر هر چيزى 

   ).27(تواناست 
 فوق در مورد ريشه كني يهوديان بني قريظه است كه بعد از آيات

چون آيه در مورد گذشته است، . جنگ در تأييد رفتار محمد نازل شده است
اما محمد در آيه .  استفاده شده همگي به زمان ماضي باشندطبعا بايد افعال

بكار برده است ) آينده( سه فعل ماضي و در آخرآن دو فعل مضارع 26ي 
به ترجمه ي دقيق افعال دقت كنيد .  در زير آنان خط كشيده شده استهك

كشتن و اسارت انجام . كه چگونه زمان را نامتجانس و نامعقول كرده است
دوباره در . مي كنيد شده بود در حاليكه آيه مي گويد اينكارها را شده و تمام

 كالمي خطايبراي فهم دقيقتر اين . آيه ي بعد به افعال ماضي برگشته است
من « فرض كنيد شما واقعه ي گذشته اي را تعريف مي كنيد : مثالي مي زنيم

 و پس من بخوبي جواب دادم. معلم از من سؤال كرد. ديروز به مدرسه رفتم
حال اگر بجاي هركدام از اين افعال گذشته، » از اتمام مدرسه به خانه آمدم

معلم از من سؤال . ميروم من ديروز به مدرسه« فعل مضارع بگذاريد مثال 
واضح . »مي آيممن بخوبي جواب دادم و پس از اتمام مدرسه به خانه . كرد

همين . كل دارداست كه هر انسان بيسوادي هم مي فهمد كه اين جمله مش
خطا بطور مكرر در قرآن انجام شده و طبق معمول مفسران را به دردسر 
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 را بنحوي توجيه كالميانداخته و تالش كرده اند كه اين خطاي واضح 
مثال عالمه طباطبائي در مجلدات اوليه ي الميزان سعي بسيار در توجيه . كنند

 نوعي برجستگي ادبي و اين خطاها كرده و تا جائي پيش رفته كه اينكار را
كالمي محسوب كرده است ولي در مجلدات بعدي خسته شده و دست از 

طبق نظرعالمه، جمله ي دوم مثال فوق، يك كار ادبي . توجيه برداشته است
برجسته است و معلمان نبايد از كودكاني كه اين غلط را مرتكب مي شوند 

   ! بدهندزهي به آنان جاديايراد بگيرند بلكه با
  :گري دثالم
آل ﴿ فَيكُونُإِنَّ مثَلَ عِيسى عِند اللّهِ كَمثَلِ آدم خَلَقَه مِن تُرَابٍ ثِم قَالَ لَه كُن  -

  ﴾59عمران 
در واقع مثل عيسى نزد خدا همچون مثل آدم است او را از خاك : ترجمه

   )59 ( باشديمآفريد سپس بدو گفت باش پس 
 آن يا در گذشته ذكر كرده و برا خلقت آدم ري واقعه زي ننجايا

   .بكار برده است كه غلط است) كونيف (ندهيفعل آ

    تناسب فعل با فاعلعدم 
  :مثال

هذَانِ خَصمانِ اخْتَصموا فِي ربهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعت لَهم ثِياب من نَّارٍ  -  
 مِيمالْح ؤُوسِهِمقِ رمِن فَو بص19حج ﴿ي﴾  

  ) اختصموا( آن فعل جمع ي براي است ولهيتثن) خصمان( فاعل هي آني ادر
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  .بكار برده شده است
  :گري دمثال

  )9حجرات (وإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا  -
بكار ) اقتتلوا( فعل جمع شي است و براهيتثن) طائفتان( هم فاعل نجاي ادر

   .برده شده است

  ١عدود آوردن مجمع
  )160اعراف (وقَطَّعنَاهم اثْنَتَي عشْرَةَ أَسباطًا  -

  . باشدي اثندي باي اثنتنيهمچن.  سبطا باشددي غلط است و بااسباطا

   فعلي نابجاجزم
وأَنفِقُوا مِن ما رزقْنَاكُم من قَبلِ أَن يأْتِي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا  -

  ﴾10منافقون ﴿تَنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدقَ وأَكُن منَ الصالِحِينَ أَخَّرْ
  .٢ اكون باشددي غلط است و بااكن

   و بالعكسبتي از خطاب به غرييتغ
  :مثال

  هو الَّذِي يسيرُكُم فِي الْبرِّ والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلْكِ وجرَينَ بِهِم  -

                                                 
   جرجس يال و هاشم العربي-اسرار عن القرآن - 1
   همان- 2
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بِرِيحٍ طَيبةٍ وفَرِحواْ بِها جاءتْها رِيح عاصِف وجاءهم الْموج مِن كُلِّ مكَانٍ 
وظَنُّواْ أَنَّهم أُحِيطَ بِهِم دعواْ اللّه مخْلِصِينَ لَه الدينَ لَئِنْ أَنجيتَنَا مِنْ هذِهِ 

   ﴾22 ونسي﴿لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ 
گرداند تا وقتى كه در   را در خشكى و دريا مىشمااو كسى است كه : مهترج

] بناگاه [شوند بدان شاد ايشان و آنها را بادى خوش ببرد و باشيدكشتيها 
 تازد و يقين كنند كه ايشانبادى سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر 

ه اگر ما را از  كدخوانن اند در آن حال خدا را پاكدالنه مى در محاصره افتاده
   )22(بر هانى قطعا از سپاسگزاران خواهيم شد ] ورطه[اين 
 جمله طرف گفتگو مخاطب است و سپس آنرا به ي در ابتدادي كندقت
   . كننده و خطاستجي گي داده است كه كارريي تغبيغا

  :١گري دمثال
مِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُعزِّروه تُؤْ لِ﴾8فتح ﴿إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبشِّرًا ونَذِيرًا  -

  ﴾9فتح ﴿وتُوقِّرُوه وتُسبحوه بكْرَةً وأَصِيلًا 
تا به خدا ) 8(اى فرستاديم  ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده: ترجمه

اش ايمان آوريد و او را يارى كنيد و ارجش نهيد و او را بامدادان  و فرستاده
  ).9(به پاكى بستاييد و شامگاهان 

 قبل ي ،كه دنباله 9 ي هي آي طرف خطاب محمد است در ابتدا8 ي هي آدر
 خواننده انتظار دارد دنباله كهي كند در حالياست، خطاب را متوجه مردم م

                                                 
   جرجس يال و هاشم العربي-اسرار عن القرآن - 1 



 767

 كند و در ي مادي غائب ري از محمد با ضمنيهمچن.  باشدي خطاب قبلي
 روه تعزروه و توقيدوكلمه  گردد و در ي به خدا بر مبي غاري ضمهيآخر آ

 ري غراتيي تغنيا.  به خدااي گردد ي به محمد بر مري كه ضمستيمعلوم ن
 را بخواند هي چند بار آدي شود و خواننده باي ميمعقول موجب ابهام در معن

 در تعزروه و توقروه ري فهمد كه باالخره ضمي نمنحاليو با ا. تا بفهمد
       . استيمربوط به چه كس

   ي اصليبردن لغت بر خالف معن بكار
 بكار برده لي اصي معنري و بعضا در غبي قرآن كلمات فراوان غردر

 ادشدهي في حنني بعنوان دمي ابراهنيشده است مثال در قرآن مكررا از د
  :است مثل

- ما ولِمسنِيفًا ملَكِن كَانَ حا ورَانِيالَ نَصا وودِيهي رَاهِيما كَانَ إِبا كَانَ مِنَ م
  ﴾67آل عمران ﴿الْمشْرِكِينَ 

 مسلم بود و از فيابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى بلكه حن: ترجمه
   )67(مشركان نبود 

  : استفاده شده است مثلفي محمد از حنني در وصف دنيهمچن
- نِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسينِ حلِلد كهجو دِيلَ لِخَلْقِ فَأَقِما لَا تَبهلَيع 

  ﴾30روم ﴿اللَّهِ ذَلِك الدينُ الْقَيم ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ 
 كن همان سرشتى كه خدا في حننيپس روى خود را با به سمت د: ترجمه

  مردم را بر آن سرشته است آفرينش خداى تغييرپذير نيست اين است همان 
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   )30(دانند  ار ولى بيشتر مردم نمىدين استو
 راست و درست بكار گرفته شده ي در قرآن بمعنفي است كه حنواضح

 دهد يكه نشان م.  آن كج و منحرف استي اصلي معنكهياست در حال
  .١ دانسته استي درست كلمه را نميمحمد معن

  . كه بطور نامربوط در كنار هم نهاده شده اندقطعاتي
 در قرآن قطعاتي در يك آيه در كنار هم نهاده يادي زاري موارد بسدر

  :مثال.شده اند كه نامربوطند و موجب ابهام در درك مطلب مي شود
 وما جعلَ أَزواجكُم اللَّائِي تُظَاهِرُونَ ما جعلَ اللَّه لِرَجلٍ من قَلْبينِ فِي جوفِهِ -

لَ أَدعا جمو اتِكُمهنَّ أُمقُولُ مِنْهي اللَّهو اهِكُملُكُم بِأَفْوقَو ذَلِكُم نَاءكُمأَب اءكُمعِي
دِي السهي وهقَّ و4احزاب (بِيلَالْح(  

 و آن خداوند براى هيچ مردى در درونش دو دل ننهاده است: ترجمه
دهيد مادران شما نگردانيده و  همسرانتان را كه مورد ظهار قرار مى

ن را پسران شما قرار نداده است اين گفتار شما به زبان پسرخواندگانتا
  )4( كند گويد و اوبه راه راست هدايت مى شماست وخدا حقيقت را مى

 كه در زير آن خط كشيده شده است ارتباط واضحي با قسمتي
دنباله ي آيه ندارد و موجب ابهام مفهوم آيه شده است، بنحويكه مفسران 

و حتي گفته ) الدرالمنثور(ن فرض كرده اند حدود ده معني مختلف براي آ

                                                 
   جرجس يال و هاشم العربي-اسرار عن القرآن -  1
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كه طبعا بطور نابجا ) الميزان(اند اين جمله مربوط به سه آيه ي قبل است 
   . آيه آمده استندر اي
  : ديگرمثال

-  لَوو ءشَي لْ مِنْهمحا لَا يلِهثْقَلَةٌ إِلَى حِمم عإِن تَدأُخْرَى و رةٌ وِزازِرو لَا تَزِرو
 إِنَّما تُنذِر الَّذِينَ يخْشَونَ ربهم بِالغَيبِ وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تَزَكَّى انَ ذَا قُرْبىكَ

   )18فاطر( وإِلَى اللَّهِ الْمصِيرُ سِهِفَإِنَّما يتَزَكَّى لِنَفْ
 دارد و اگر گرانبارى ديگرى را برنمى] گناه[اى بار  و هيچ باربردارنده: ترجمه

شود  به سوى بارش فرا خواند چيزى از آن برداشته نمى] ديگرى را به يارى[
تنها كسانى را كه از پروردگارشان در نهان ] تو [هر چند خويشاوند باشد

 پاكيزگي جويد تنها سدهى و هرك دارند هشدار مى ترسند و نماز برپا مى مى
  )18 (به سوى خداست] كارها[جويد و فرجام  براى خود پاكيزگى مى

 خط كشيده شده يك مطلب را مطرح مي كند و بقيه ي آيه قسمت
پرش از يك مطلب به مطلب ديگر آنهم در يك . مطلبي كامال متفاوت است

آيه، قطعا بي نظمي ناپسندي است و موجب تشويش و سردرگمي خواننده 
  . مي شودي بالغتيو ب
  : ديگرمثال

-  ى الْكِتَابوسنَا مآتَي لَقَدن لِّقَائِهِفَلَوةٍ منِي ا تَكُن فِي مِرْيى لِّبده لْنَاهعجو 
  )23سجده(إِسرَائِيلَ 
 و پس در مالقات اوترديد مكنو به راستى به موسى كتاب داديم : ترجمه

  ).23(را براى بني اسرائيل هدايت قرار داديم ] كتاب[آن 
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ت سوم و قسم) و به راستى به موسى كتاب داديم( اول آيه قسمت
بهم مربوطند و يك ) و آن را براى بني اسرائيل هدايت قرار داديم(آيه 

مطلب را مي رسانند ولي قسمتي كه زيرش خط كشيده شده بين اين 
دوقسمت فاصله انداخته و ارتباط معنائي دو قسمت قبل وبعد را قطع كرده 

 كه ستي ه در لقائه معلوم نريبعالوه ضم. و موجب ابهام در درك شده است
   .گرددي بر مي كاي يبه چ
  : ديگرمثال

قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا ربكُم لِلَّذِينَ أَحسنُوا فِي هذِهِ الدنْيا حسنَةٌ  -
  )10زمر(وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ إِنَّما يوفَّى الصابِرُونَ أَجرَهم بِغَيرِ حِسابٍ 

 براى -ايد از پروردگارتان بترسيد بندگان من كه ايمان آوردهبگو اى : ترجمه
 و زمين خدا فراخ -اند نيكى خواهد بود كسانى كه در اين دنيا خوبى كرده

حساب به تمام خواهند يافت  ترديد شكيبايان پاداش خود را بى بى-است 
)10.(   

) بين آنان خط تيره نهاده شد( آيه ي فوق چهار مطلب مجزا در
ارتباط روشن در كنار هم چيده شده اند كه ايجاد معني يكپارچه از بدون 

البته هر مفسري سعي عبث كرده با در تقدير گرفتن . آيه را مشكل مي كند
  .قطعاتي آنانرا با تكلف بهم وصل كند

  :گري دمثال
حرَام والْهدي والْقَالَئِد جعلَ اللّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرَام قِياما لِّلنَّاسِ والشَّهرَ الْ -

  ذَلِك لِتَعلَمواْ أَنَّ اللّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي األَرضِ وأَنَّ اللّه بِكُلِّ 
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لِيمءٍ ع97مائده ﴿ شَي﴾  
خداوند كعبه بيت الحرام را به پا داشتن مردم قرار داد و ماه حرام و : ترجمه

اين براى آن است تا بدانيد كه شان و قربانيهاى نشاندار را، ن قربانيهاى بى
داند و خداست كه بر  خدا آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است مى

   )97 (هر چيزى داناست
 ي گفته شده كه قراردادن حج و مراسمات آن برادي دقت كنهي آدر

 نامربوط لي تعلكي ني دارد؟ ايچه ربط.  خدا داناستديآنست كه بدان
ظاهرا محمد .  شده استهيو موجب ابهام در درك مفهوم واحد از آ. است
 ني اني را با آن تمام كند بنابراهي نداشته كه آيزي را گفته و چهي آيابتدا
  . نامربوط را به آن چسبانده استمتقس

  :گري دمثال
- كُمعواْ مداهجرُواْ واجهو دعنُواْ مِن بالَّذِينَ آملُواْ وأُوو مِنكُم لَئِكفَأُو 

 لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي ضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهعلَى بِبأَو مضُهعامِ بحانفال ﴿األَر
75﴾  

و كسانى كه بعدا ايمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد : ترجمه
 يكديگر در كتاب اند اينان از زمره شمايند و خويشاوندان نسبت به كرده

   )75(خدا سزاوارترند آرى خدا به هر چيزى داناست 
 جزء زي آورند ني مماني بعدا اكهي كساندي گوي مهي اول آقسمت

 از ي گفته بعضي شوند و در قسمت نامربوط بعديمسلمانان حساب م
   دارند مثال پدر و مادر بر خواهر و تي اولوگري دي بر بعضشاوندانيخو
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  . دارندتي اولوتياز مبرادر در ارث 
  :گري دمثال

أَفَمن كَانَ علَى بينَةٍ من ربهِ ويتْلُوه شَاهِد منْه ومِن قَبلِهِ كِتَاب موسى إَماما  -
 فَالَ تَك هعِدوم زَابِ فَالنَّاركْفُرْ بِهِ مِنَ األَحن يمؤْمِنُونَ بِهِ وي لَئِكةً أُومحرو

  ﴾17هود ﴿ مِن ربك ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يؤْمِنُونَ قُّي مِرْيةٍ منْه إِنَّه الْحفِ
 و - آيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است: ترجمه

 و پيش از وى كتاب موسى راهبر و مايه -شاهدى از او بدنبال او آمده است
 و هر كس از گروههابه آن كفر -روند گ  آنان به آن مى-رحمت بوده است 
 پس در آن ترديد مكن كه آن حق است از -گاه اوست  ورزد آتش وعده

  )17(كنند   ولى بيشتر مردم باور نمىردگارتجانب پرو
 از نظر در هم د؟ي فهمياز آن چه م. دي فوق را بخواني هي بار آچند

 نشانيب (يددقطعات متع.  استيبي عجي هي از نظر عدم بالغت آ،يختگير
.  در كنار هم قرار گرفته انديبدون ارتباط روشن)  نهاده شده استرهيخط ت

  : هست شاملزي نگري دي چند اشكال كالمي داراهي آنيبعالوه ا
آيا كسى كه از جانب پروردگارش ".... أَفَمن كَانَ :  ناتمامي جمله يخطا -

  ! چه؟"بر حجتى روشن است
و شاهدى از او بدنبال او " قطعه نيدر ا:  با مرجع نامشخصري ضميخطا -

 اول ري منظور از ضماي آانند؟ي اول و دوم كري  منظور از ضم"آمده است
    محمد؟ايخداست 
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 "گروند آنان به آن مى" يدر قطعه :  با مرجع نامشخصري ضميخطا -
  انند؟يمنظور از آنان ك

 در يقطعات بنابر نظر خودش با گذاشتن ي دالئل هر مفسر و مترجمنيبهم
  . آن بسازدي براي معقولي كرده معني سعه،ي آيپرانتز در البال
ما انسانها در .  اينگونه سخن گفتن كار محمد است نه خداقطعا

حين بيان شفاهي، ممكن است بطور ناگهاني مفهومي غير از موضوع اصلي 
  ما هم در نوشته هايمان كه با تأمليبه ذهنمان بيايد و آنرا ذكر كنيم ول

خدا . بيشتر جمله مي سازيم سعي مي كنيم چنين خطائي را مرتكب نشويم
  . چنين اشتباهي نمي كندطعاكه ق

   تناسب انتهاي آيات با متن آيهعدم
 انتهاي اكثر آيات قرآن، قطعه يا جمله اي آمده است كه با متن در

مورد بحث آيه تناسب دارد و بقول مفسرين ممكن است نقش تعليل را 
در موارد زيادي اين قسمت انتهائي، تناسبي با متن آيه ندارد كه . شدداشته با

  :مثل. ضعف كالمي آشكاري است
إِنَّ اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تَزُولَا ولَئِن زالَتَا إِنْ أَمسكَهما مِنْ  -

   )41فاطر (إِنَّه كَانَ حلِيما غَفُوراأَحدٍ من بعدِهِ 
دارد تا نيفتند و اگر بيفتند بعد  همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى: ترجمه

  )41( است آمرزندهدارد قطعا خدا بردبار و  از او هيچ كس آنها را نگاه نمى
   است كه بردباري در مقابل خطاي گناهكاران و آمرزش گناهان ربطي واضح
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  . نداردني آسمانها و زميبه نگهدار
  :گري دمثال

خَلَقَ السماواتِ والْأَرض بِالْحقِّ يكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى  -
 الْغَفَّاراللَّيلِ وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى أَلَا هو الْعزِيزُ 

  )5زمر(
پيچد و روز را  حق آفريد شب را به روز درمىآسمانها و زمين را به : ترجمه

پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد هر كدام تا مدتى معين  به شب درمى
  )5(ناپذير آمرزنده است  روانند آگاه باش كه او همان شكست

  . نداردهي به متن آيربط) آمرزنده(غفار 
  :گري دمثال

-  رُونَ النَّاسأْميخَلُونَ وبمِن فَضْلِهِ الَّذِينَ ي اللّه ما آتَاهونَ مكْتُميخْلِ وبِالْب
  ﴾37نساء ﴿وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِينَ عذَابا مهِينًا 

دارند و آنچه را  ورزند و مردم را به بخل وامى كسانى كه بخل مى:  ترجمه
براى كافران  كنند و يخداوند از فضل خويش بدانها ارزانى داشته پنهان م

   )37 (ايم ى خواركننده آماده كردهعذاب
چون هم .  با بخل نداردي كافران تناسبي آماده كردن عذاب برادي كندقت

  . باشدلي تواند بخي مسلمان مريمسلمان و هم غ
  :گري دمثال 
سولٍ أَن ولَقَد أَرسلْنَا رسالً من قَبلِك وجعلْنَا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَانَ لِرَ -

  ﴾38رعد ﴿ لِكُلِّ أَجلٍ كِتَابيأْتِي بĤِيةٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللّهِ 
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رسوالنى فرستاديم و براى آنان زنان و ] نيز[و قطعا پيش از تو : ترجمه
اى  فرزندانى قرار داديم و هيچ پيامبرى را نرسد كه جز به اذن خدا معجزه

  )38 (براى هر زمانى كتابى استبياورد 
   .د ندارهي با متن آي شده است ارتباطدهي خط كشرشي كه زيتقسم

   تناسب مبتدا و خبرعدم
  .)32حج (ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى الْقُلُوبِ  -

اين است و هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقيقت او از پاكى : ترجمه
  .)32(دلهاست 
 كه "من" با ي تناسب"ها در فانها" ريدن ضم آورد؛يدقت كن 

فرم درست جمله .  برگردد"من" تواند به ي نم"ها" ريضم. مبتداست ندارد
   ." استي هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقيقت او فرد پاك" نستيا

   تناسب جواب شرط با شرطعدم
ن تَظَاهرَا علَيهِ فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه  وإِإِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَت قُلُوبكُما -

  ﴾4متحري﴿وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤْمِنِينَ والْملَائِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِيرٌ 
به درگاه خدا توبه كنيد پس واقعا دلهايتان انحراف ] شما دو زن[اگر : ترجمه

خدا خود  در حقيقت و اگر عليه او به يكديگر كمك كنيد پيدا كرده است
] هم[ اوست و جبرئيل و صالح مؤمنان و گذشته از اين فرشتگان اوري

  )4(خواهند بود ] او[پشتيبان 
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 است كه قبال نقل هي قبطي هي مارمي مربوط به تحراتي از آيكي نيا
 دوم جواب شرط ي اول شرط و خط كشي فوق خط كشي هيدر آ. شد

 ري غيمعنا! ديده دقت كن شدهي كه خط كشي قسمتيبه ترجمه . است
 كهي در صورت-  منحرف شده استتاني دلهادي اگر توبه كن-.  دارديمعقول

 ي مثال بسوتاني دلهادي اگر توبه كنيعني باشد ني عكس اديجواب شرط با
 تواند كار خدا ي مي واضحني به اي خطاايآ.  شده  استتي هدايراست

  باشد؟

   نابجاتكرار
  :مثال

- بإِنَّ ر واْ إِنَّ ثُملَحأَصو دِ ذَلِكعواْ مِن بتَاب الَةٍ ثُمهبِج وءمِلُواْ السلِلَّذِينَ ع ك
 حِيمر ا لَغَفُوردِهعمِن ب كب119نحل (ر(  

پروردگار تو نسبت به كسانى كه به نادانى مرتكب گناه شده پس از : ترجمه
وردگار تو پس از آن آمرزنده اند البته پر آن توبه كرده و به صالح آمده

  )119(مهربان است 
 يگري و د"ان ربك" يكي دو تكرار نابجا وجود دارد هي آنيدر ا  
  . است"بعد ذالك" ي كه تكرار معن"من بعدها"

  :گري دمثال
لَم يبلُغُوا يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا لِيستَأْذِنكُم الَّذِينَ ملَكَت أَيمانُكُم والَّذِينَ : نور -

الْحلُم مِنكُم ثَلَاثَ مرَّاتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحِينَ تَضَعونَ ثِيابكُم منَ 
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 ثَلَاثُ عوراتٍ لَّكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جنَاح اءالظَّهِيرَةِ ومِن بعدِ صلَاةِ الْعِشَ
يكُم بعضُكُم علَى بعضٍ َكذَلِك يبينُ اللَّه لَكُم الĤْياتِ واللَّه بعدهنَّ طَوافُونَ علَ

 كِيمح لِيمفَلْ) 58(ع لُمالْح لَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمإِذَا بتَأْذِنُواوستَأْذَنَ الَّذِينَ يا اسكَم 
  .)59(واللَّه علِيم حكِيم مِن قَبلِهِم كَذَلِك يبينُ اللَّه لَكُم آياتِهِ 

ايد قطعا بايد غالم و كنيزهاى شما و  اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه
اند سه بار در شبانه روز از شما كسب  كسانى از شما كه به بلوغ نرسيده

هاى خود را بيرون  اجازه كنند پيش از نماز بامداد و نيمروز كه جامه
 و ماان سه هنگام برهنگى شماست نه بر شآوريد و پس از نماز شامگاه مى

نه بر آنان گناهى نيست كه غير از اين گرد يكديگر بچرخيد خداوند آيات 
و ) 58(كار است  كند و خدا داناى سنجيده را اين گونه براى شما بيان مى

چون كودكان شما به بلوغ رسيدند بايد از شما كسب اجازه كنند همان گونه 
 خود را اين ياتيشان بودند كسب اجازه كردند خدا آكه آنان كه پيش از ا

  ).59(كار است  دارد و خدا داناى سنجيده گونه براى شما بيان مى
 " ي ندارد بلكه تكرار معنيدي مطلب جدچي ه59 ي هي آد؛يدقت كن 
تَأْذِنكُمسلِي....ْلُملُغُوا الْحبي است" َالَّذِينَ لَم .  

  :گري دمثال
  ﴾7روم﴿ ظَاهِرًا منَ الْحياةِ الدنْيا وهم عنِ الĤْخِرَةِ هم غَافِلُونَ يعلَمونَ -

    نابجاستهم تكرار
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   نابجايحذفها
 دي جدي هرچند در زبان شناسستي نامطلوب نيحذف بطوركل  

 ياما اگر حذف موجب ابهام در معن.  شودي از حذف مزي بر پرههيتوص
 انجام ياديز اري بسيدر قرآن حذفها. ت نادرست اسيجمله شود قطعا كار

 ي جمله را سخت مي معنعي و سرحيكه اكثر آنان درك صر ١گرفته است
 ي مواردنجايدر ا.  كرده استجادي اي در معني ابهام جديكنند و در موارد

  .مي كني ابهام آور را مطرح مي حذفهانياز ا
  :مثال

ما نَعبدهم إِلَّا ) حذف قالوا يا يقولون(ء والَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دونِهِ أَولِيا -
  )3زمر (لِيقَرِّبونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَى 

اند ما آنها را  اوليائي براى خود گرفته) خدا(و كسانى كه به جاى او : ترجمه
  پرستيم جز براى اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديك گردانند نمى

حذف شده اند و وموجب ابهام در درك   يقولون ياقالوا فوق درآيه
را به آن بيفزايد تا ) گفتند(خواننده بايد دقت كند و قالو . آيه شده است

   .معني روشن شود
  :گري دمثال

   قَرْضًا حسنًا يضَاعف لَهم ولَهم وأَقْرَضُوا اللَّهإِنَّ الْمصدقِينَ والْمصدقَاتِ   -
                                                 

 گرچه در مواردي زياده روي كرده .يد مراجعه كنيوطي به اتقان س حذفهاين اي مجموعه يافتن يبرا - 1
  .است و براي اصالح معاني آيات چيزهائي از خود به آنها اضافه كرده است
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 رٌ كَرِيم18دحديال﴿أَج﴾   
 اند و به خدا وامى نيكو دادهدهنده  در حقيقت مردان و زنان صدقه: ترجمه

   )18( آنها دو چندان گردد و اجرى نيكو خواهند داشت يبرا
 جمله را دكهي شوي ماني در بي بالفاصله متوجه نقصهي خواندن آدر

 يراو ب.  اشكال داردهي آني فهمد كه ايمبهم كرده است و فرد نا آشنا هم م
 و قسمت خط دي الزمست آنرا چند بار تكرار كنهيدرك مفهوم معقول از آ

 اقرضوا بطور ي از جلونيعلت آنست كه الذ. دي شده را اصالح كنيكش
  . حذف شده استبجانا

  :گري دمثال
  ).6نساء  (أَن يكْبرُواْوالَ تَأْكُلُوها إِسرَافًا وبِدارا  -

   .د بزرگ شوننكهيابه اسراف و شتاب مخوريد را  ) مانيتياموال (و : ترجمه
 نكهيا فوق مفهوم ي هي آقي دقي كه در ترجمه دي كني متوجه
 حذف شده كه آنهم يزيچون قبل از آن چ. ستي واضح نبزرگ شوند
 از جمله ي كلمات مختلفبي عني اصالح ايمفسران برا. ستيمشخص ن

 شود ي مني چنياول معنرا در نظر گرفته اند كه در حالت ... قبلايحذرا و 
  بزرگ شوند نكهي اسراف و شتاب مخوريد از ترس ابهرا  ) مانيتياموال ("
 الزم است كه جمله نحالتي كه در اديني بي م")رنديو اموالشان را پس بگ(
اما اگر قبل را محذوف . دي جور در آي تا معنمي اضافه كنزي در پرانتز را ني

را  به اسراف و شتاب ) مانيتيوال ام (" شودي مني چني معنميفرض كن
   فوق مفهوم يبهر صورت حذف نابجا.  " بزرگ شوندنكهي از المخوريد قب
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  . را مبهم كرده استهيآ
   :گريد مثال 
  )184بقره (وعلَى الَّذِينَ يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ  -

  . است خوراك بينواي آورند كفاره يو بر كسانى كه طاقت م: ترجمه
 كه ي كساننستي حذف شده و منظور اقونهيطي حرف ال قبل از نجاي ادر

 ي بزرگي را معكوس كرده است كه خطاي حذف معننيا.  آورنديطاقت نم
  .است
  :گري دمثال

   ).15نحل (وألقى في األرض رواسي أن تميد بكم  -
  .و در زمين كوههايى استوار افكند تا شما را بجنباند: ترجمه

شما را " نستي حذف شده و منظور ادي حرف ال قبل از تمنجاي ادر
  . را معكوس كرده استي حذف معننيا. "نجنباند
  :گري دمثال

 لِتُنذِر قَوما ما أَتَاهم ولَكِن رحمةً من ربكوما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادينَا  -
 ملَّهلَع لِكن قَبن نَّذِيرٍ متَذَكَّرُونَ م46قصص﴿ي﴾  

ولى ندا درداديم تو در جانب طور نبودى ] موسى را[و آندم كه : ترجمه
اى پيش از تو   تا قومى را كه هيچ هشداردهندهرحمتى است از پروردگار تو

  )46(برايشان نيامده است بيم دهى باشد كه آنان پندپذيرند 
مت  رحيزيچه چ.  ناقص استهي كه قسمت دوم آشديد متوجه

 دو ني اصال ااي ؟يگري دزي چاي ؟ياست؟ قرآن؟ آگاه كردن محمد از موس
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 ني اي قرآن؟ همه گري دي هي ندارند مثل صدها آي بهم ارتباطهيجزء آ
 بطور نابجا حذف شده و يزيحاالت محتمل است چون بعد از لكن چ

    . كرده استل را مشكهي آيدرك معن
 مجبور ني مترجمكهي بنحو استادي زاري نابجا در قرآن بسيحذفها 

.  را روشن كننداتي آي را در درون پرانتز اضافه كنند تا معنيشده اند قطعات
 بدون اضافه كردن مطالب اتي آي درك روشن معندياگر دقت كرده باش

  .داخل پرانتز در ترجمه ها سخت است

    ناتمامجمالت
  :مثال

 وجعلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء قُلْ سموهم أَم كَسبتأَفَمنْ هو قĤَئِم علَى كُلِّ نَفْسٍ بِما  -
تُنَبئُونَه بِما الَ يعلَم فِي األَرضِ أَم بِظَاهِرٍ منَ الْقَولِ بلْ زينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ 

  )33رعد ( يضْلِلِ اللّه فَما لَه مِنْ هادٍومنمكْرُهم وصدواْ عنِ السبِيلِ 
 و براى آيا كسى كه بر هر شخصى بدانچه كرده است مراقب است: ترجمه

خدا شريكانى قرار دادند بگو نامشان را ببريد آيا او را به آنچه در زمين 
گوييد  مى] تهى و ميان[دهيد يا سخنى سطحى  داند خبر مى است و او نمى

راه بازداشته اند نيرنگشان آراسته شده و از  بلكه براى كسانى كه كافر شده
  )33(راه گذارد رهبرى نخواهد داشت  اند و هر كه را خدا بى شده

 است بدون جواب ي شده است سؤالدهي خط كشرشي كه زيقسمت 
  . كرده استجادي را اي ناقص و مبهميكه جمله 
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    :گري دمثال
- سِباأَفَحلِيونِي أَوادِي مِن دتَّخِذُوا عِبالَّذِينَ كَفَرُوا أَن ي  نَّمهنَا جتَدء إِنَّا أَع

   )101كهف (لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا 
اند كه به جاى من بندگانم را  اند پنداشته آيا كسانى كه كفر ورزيده: ترجمه

  )102(ايم تا جايگاه پذيرايى كافران باشد   بگيرند ما جهنم را آماده كردهيول
گنگ كرده  را هي داده نشده و مفهوم آافحسب جواب هي آني ادر

  . اصالح آن رفته اندي براي مختلفي به راههانياست و مفسر
  :گري دمثال

 فَإِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من أَفَمن زينَ لَه سوء عملِهِ فَرَآه حسنًا -
  )8فاطر( يصنَعونَ يشَاء فَلَا تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسرَاتٍ إِنَّ اللَّه علِيم بِما

آيا آن كس كه زشتى كردارش براى او آراسته شده و آن را زيبا : ترجمه
 كند و هر كه را بخواهد يخداست كه هر كه را بخواهد گمراه م. بيند مى

كند پس مبادا به سبب حسرتها بر آنان جانت برود قطعا خدا به  هدايت مى
  )8(كنند دانا ست  آنچه مى

ده، جمله ي ناتمام است كه موجب ابهام  خط كشيده شقسمت
  .شده و مفسرين دنباله هاي متنوعي را براي اصالح آن پيشنهاد كرده اند

  :گري دمثال
 قُلْ أَمنْ هو قَانِت آنَاء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الĤْخِرَةَ ويرْجو رحمةَ ربهِ -

لَمعتَوِي الَّذِينَ يسلْ يابِ هلُوا الْأَلْبتَذَكَّرُ أُوا يونَ إِنَّملَمعالَّذِينَ لَا ي9زمر (ونَ و(  
  كند از  يا آن كسى كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت مى: ترجمه
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 بگو آيا كسانى كه ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد؟ آخرت مى
  . مندانند كه پندپذيرنددانند يكسانند تنها خرد دانند و كسانى كه نمى مى

 مشخص شده سؤالي بدون جواب است كه جمله ي ناقصي قسمت
جواب سؤال هم بديهي نيست و از قبل و بعد آن هم بدست نمي . است
  . ارتباط استي بهي با اول آهي آيبعالوه دنباله . آيد
  :گري دمثال

  )88 زخرف ( يارب إِنَّ هؤُلَاء قَوم لَّا يؤْمِنُونَ قِيلِهِ َو -
اند كه ايمان نخواهند   ي او اى پروردگار من اينها جماعتىگفتهو : ترجمه
   )88(آورد 

 اسمي يا مبتدائي بدون خبر است و موجب شده كه جمله قيله
مفسران براي رفع اين اشكال تالش زيادي كرده اند از . كامال مبهم شود

تفسير طبري (د جمله آنرا به مفعولهاي هشت آيه ي قبل معطوف كرده ان
در تقدير گرفته اند كه مشكل را حل نمي ) قال(يا براي آن فعلي ) 25/106
 اين مفسران بايد پرسيد اگر فردي عادي چنين مبهم و گنگ و ناقص زا. كند

آيا در نوشتار مي توان يك . جمله بسازد بازهم اورا بري از خطا ميدانيد
ونَ أَنَّا لَا نَسمع سِرَّهم ونَجواهم أَم يحسب( زخرف 80جمله گفت مثال آيه ي 

و (و در هشت جمله ي بعد كلمه اي سرگردان  ) بلَى ورسلُنَا لَديهِم يكْتُبونَ
رها كرد و از خواننده انتظار داشت كه اين كلمه را به كلمه اي در )  قيله

 كودك اگر يك. هشت جمله ي قبل معطوف كند تا معناي معقولي پيدا كند
  البته كودكان هم چنين ! دبستاني چنين كند آيا معلم وي از او مي پذيرد
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   .نامعقول سخن نمي گويند
  :گري دمثال

-  مِيدالْح الْغَنِي وه لَّ فَإِنَّ اللَّهتَون يمخْلِ وبِالْب رُونَ النَّاسأْميخَلُونَ وبالَّذِينَ ي
   ﴾ديحد24﴿

دارند و  ورزند و مردم را به بخل ورزيدن وامى  مىهمانان كه بخل: ترجمه
   )24(نياز ستوده است  هر كه روى گرداند قطعا خدا بى

الَّذِينَ يبخَلُونَ :  ناتمام وجود دارد اولي دو جمله هي آني ادر
 كه ومن يتَولَّ: دوم.  بدون خبر استي كه مبتدائويأْمرُونَ النَّاس بِالْبخْلِ

 بخل كهيكسان.  كنندي را مبهم مهيكه مفهوم آ.  بدون خبر استيابازهم مبتد
 شوند؟ معلوم ي كنند چه مي اعراض مكهي شوند؟ و كساني ورزند چه ميم
 مفعول ي وجود دارد و آن حذف نابجاهي آني هم در اياشكال سوم. ستين

 كند؟ ي اعراض ميزياز چه چ.  كندي اعراض مكهيكس.  استتوليمن 
   .وجب ابهام مضاعف شده است و مستيمشخص ن

  :گري دمثال
والَّذِينَ ينفِقُونَ أَموالَهم رِئَاء النَّاسِ والَ يؤْمِنُونَ بِاللّهِ والَ بِالْيومِ اآلخِرِ ومن  -

  ﴾38نساء ﴿يكُنِ الشَّيطَانُ لَه قَرِينًا فَساء قِرِينًا 
كنند و به خدا  ردم انفاق مى به ماي ريو كسانى كه اموالشان را از رو: ترجمه

و هر كس شيطان يار او باشد چه بد همدمى و روز بازپسين ايمان ندارند 
  )38(است 

  با .  ناقص اشتي شده است جمله دهي خط كشرشي كه زيقسمت
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 در انتظار آنان است؟ مشخص ي شود؟ چه مجازاتي چه ماكاري افراد رنيا
 ني آنان قر" يكه قطعه  گفته اند بي عني رفع ايمفسران برا. ستين
 پاره نيا.  شودي استخراج مهي آي حذف شده است كه از دنباله "طاننديش

 ي كاران و بايچون تنها ر.  كندي را برطرف نمبي عي هم بخوبيدوز
.  شودي قلمداد مطاني شي  دوستي هر گناهستندي نطاني دوستان شمانانيا

   . كندي مجاديله ابهام ا جمي فوق، در درك دنباله ي حذف نابجانيبنابر ا
     :گري دمثال

 ادخُلُواْ الْجنَّةَ الَ خَوف علَيكُم أَهؤُالء الَّذِينَ أَقْسمتُم الَ ينَالُهم اللّه بِرَحمةٍ -
  ﴾49اعراف ﴿والَ أَنتُم تَحزَنُونَ 

 را كرديد كه خدا آنان آيا اينان همان كسان نبودند كه سوگند ياد مى: ترجمه 
 به بهشت درآييد نه بيمى بر شماست و نه به رحمتى نخواهد رسانيد

   )49(شويد  اندوهگين مى
مفسران .  ناقص اشتي شده است جمله دهي خط كشرشي كه زيقسمت
به آنان گفته " يازجمله قطعه .  تالش فراوان كرده اندهي آني اصالح ايبرا
    .د بدنبال قسمت ناقص اضافه كرده ان را" شوديم
  
  بشرط بدون جوا  
  - كِيمح ابتَو أَنَّ اللَّهو تُهمحرو كُملَيلَا فَضْلُ اللَّهِ علَو10نور  (و.(  

  پذير  خدا بر شما نبود و اينكه خدا توبه و اگر فضل و رحمت: ترجمه
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  .كار است سنجيده
اگر فضل خدا نبود چه مي شد؟ . كل آيه ي فوق شرط بدون جواب است

همين آيه ي با . دم پاسخ موجب ابهام و تصور انواع جوابها مي شوداين ع
  .تكرار شده است19اندك تفاوت در آيه ي 

- تُهمحرو كُملَيلَا فَضْلُ اللَّهِ علَووحِيمر ؤُوفأَنَّ اللَّه ر19نور  ( و.(  
  :مثال ديگر

-سي فَلَم مهوعفَد وا شُرَكَاءكُمعقِيلَ ادو  ذَابا الْعأَورو موا لَهتَجِيب مأَنَّه لَو
   ). 64قصص (كَانُوا يهتَدونَ

پس آنها را . شود شريكان خود را فرا خوانيد گفته مى] به مشركان[و : ترجمه
يافته  و اگر هدايتبينند  دهند و عذاب را مى خوانند ولى پاسخشان نمى مى

  .بودند
رطي است بدون جواب كه معني را ش” يافته بودند و اگر هدايت“

 اين ابهام موجب شده كه !يافته بودند چه؟ و اگر هدايتمبهم كرده است 
آرزو مي كردند ايكاش “ مفسرين معاني متفاوتي بر اين جمله بار كنند مثل 

اگر هدايت يافته بودند شرك نمي “ و يا ) تفسير نمونه(” هدايت يافته بودند
  )تفسير زادالمسير(”شدندورزيدند و دچار عذاب نمي 

  :مثال ديگر
- تُملَّيأَنْ أَكُونَ مِنَ فَإِن تَو أُمِرْتلَى اللّهِ وإِالَّ ع رِيرٍ إِنْ أَجنْ أَجأَلْتُكُم ما سفَم 

 ﴾72يونس ﴿الْمسلِمِينَ 

  طلبم پاداش من جز بر  من مزدى از شما نمىو اگر روى گردانيديد: ترجمه
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 ) 72(نهندگان باشم   مامورم كه از گردنعهده خدا نيست و

اگر . شرطي است بدون جواب) اگر روي گردانديد(فان توليتم 
و مفهوم آيه را مبهم كرده . روي گردانديد چه مي شود؟ گفته نشده است

   .است و طبعا هر مفسري سعي كرده جوابي براي آن بتراشد

  :مثال ديگر
 بل لِّلّهِ  الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِهِ األَرض أَو كُلِّم بِهِ الْموتَىولَو أَنَّ قُرْآنًا سيرَت بِهِ-

األَمرُ جمِيعا أَفَلَم ييأَسِ الَّذِينَ آمنُواْ أَن لَّو يشَاء اللّه لَهدى النَّاس جمِيعا والَ 
واْ قَارِعنَعا صم بِمهزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبتَّى يح ارِهِمن دا ملُّ قَرِيبتَح ةٌ أَو

 ادالْمِيع خْلِفالَ ي اللّهِ إِنَّ اللّه دعو أْتِي31رعد ﴿ي﴾ 

شد يا زمين بدان قطعه  و اگر قرآنى بود كه كوهها بدان روان مى: ترجمه
 نه چنين است بلكه آمدند گرديد يا مردگان بدان به سخن درمى قطعه مى

اند كه  اند ندانسته بستگى به خدا دارد آيا كسانى كه ايمان آوردههمه امور 
آورد و كسانى كه كافر  خواست قطعا تمام مردم را به راه مى اگر خدا مى

رسد يا  اى به آنان مى اند مصيبت كوبنده آنچه كرده] سزاى[اند پيوسته به  شده
دا وعده آيد تا وعده خدا فرا رسد آرى خ هايشان فرود مى نزديك خانه

 ) 31(كند  خالف نمى] خود را[

قسمتي كه زيرش خط كشيده شده است شرط است كه جوابي 
    .براي آن در دنباله ي آيه وجود ندارد

  :مثال ديگر
- لَفس ا قَدم مغَفَرْ لَهواْ ينتَهواْ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يودعإِنْ يو ضَتم فَقَد   
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نَّةُ األَو38انفال ﴿لِينِ س﴾  
اند بگو اگر بازايستند آنچه گذشته است  به كسانى كه كفر ورزيده: ترجمه

 به يقين سنت پيشينيان گذشت و اگر بازگردندشود  برايشان آمرزيده مى
)38 (  

اگر بازگردند چه مي . اگر بازگردند، شرطي بدون جواب است
اما آنچه بر . شود؟ ظاهرا بايد جواب را از سنت اولين برداشت كرد

بعضي از غير مؤمنان به مرگ طبيعي . گذشتگان گذشته متنوع بوده است
مرده اند و بعضي با حوادث مثل جنگ و زلزله و سيل و بعضي به ادعاي 

     قرآن مورد عذاب قرار گرفته اند، منظور كدام است؟
  :مثال ديگر

- أَي تما قَدةٌ بِمصِيبم مهلَا أَن تُصِيبلَونَا وإِلَي لْتسلَا أَرنَا لَوبقُولُوا رفَي دِيهِم
  ﴾47قصص﴿رسولًا فَنَتَّبِع آياتِك ونَكُونَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ 

  
فرست دستهايشان مصيبتى به ايشان  و اگر نبود كه وقتى به پيش: ترجمه

ام تو اى به سوى ما نفرستادى تا از احك برسد بگويند پروردگارا چرا فرستاده
  ) 47(پيروى كنيم و از مؤمنان باشيم  

در آيه ي فوق دقت كنيد؛ معني بشدت مبهم است؛ چون شرطي را   
ولي جواب آنرا مطرح نكرده است يعني جمله ناقص ..) لوال(مطرح كرده 

     .است و خواننده بدنبال اتمام معني مي گردد
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  ضمير با مرجع مبهم
  .سيار زياد استرجع مبهم در قرآن بذكر ضمير با م  

  :مثال
 هؤُلَاء وكَذَلِك أَنزَلْنَا إِلَيك الْكِتَاب فَالَّذِينَ آتَينَاهم الْكِتَاب يؤْمِنُونَ بِهِ ومِنْ -

 ).47عنكبوت (من يؤْمِنُ بِهِ وما يجحد بĤِياتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ

پس آنان كه بديشان كتاب و همچنين ما قرآن را بر تو نازل كرديم : ترجمه
گروند و  اند كه به آن مى  كسانىاينانآورند و از ميان  ايم بدان ايمان مى داده

  )47(كند آيات ما را انكار نمى] كسى[جز كافران 
 مشخص نيست كه )اينان(هؤُلَاء  در آيه ي فوق مرجع ضمير 

 فوق با توجه به اينكه نزديكترين مرجع به ضمير. موجب ابهام شده است
را اهل كتاب دانسته اند هؤُلَاء  است عده اي از مفسران منظور از اهل كتاب

فَالَّذِينَ منتهي اشكال بزرگتري ايجاد مي شود به اين صورت كه در جمله ي 
پيش بيني شده كه اهل كتاب بطور عام ايمان مي آتَينَاهم الْكِتَاب يؤْمِنُونَ 

 من يؤْمِنُ بِهِ مي گويد كه بعضي از اهل لَاءهؤُآورند و بالفاصال در ومِنْ 
كتاب ايمان مي آورند يعني در جمله ي اول متوجه نبوده كه كل اهل كتاب 
ايمان نمي آورند و در جمله ي دوم اينرا اصالح كرده كه طبعا اين عدم 

عده اي از مفسران . توجه و اصالح بعدي كار انسان مي تواند باشد نه خدا
را مشركان دانسته اند در هؤُلَاء  اين اشكال مرجع ضمير براي گريز از

  حاليكه در اين آيه و چندين آيه ي قبل از آن، اسمي از مشركان برده نشده 
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  . و طبعا ارجاع آن به مشركان صحيح نيست
  :مثال ديگر

- ى الْكِتَابوسنَا مآتَي لَقَدن لِّقَائِهِ وةٍ مفَلَا تَكُن فِي مِرْيعجنِي  وى لِّبده لْنَاه
  )23سجده(إِسرَائِيلَ 
 و پس در مالقات اوترديد مكنو به راستى به موسى كتاب داديم : ترجمه

  )23(را براى بني اسرائيل هدايت قرار داديم ] كتاب[آن 
و مفسران ! مشخص نيست) اومالقات  (همنظور از ضمير در لقائ

را سر درگم كرده و ) بير، الميزانتفسير طبري، درالمنثور، كشاف، كمثال در (
منظور مالقات خداست يا مالقات : احتماالت متعددي داده اند از جمله

موسي يا مالقات كتاب موسي يا مالقات آزارهائي كه موسي ديد يا مالقات 
 .آيات قبلي و بعدي نيز كمكي به رفع ابهام نمي كنند. قيامت

  :مثال ديگر
ه نَاجٍ منْهما اذْكُرْنِي عِند ربك فَأَنساه الشَّيطَانُ ذِكْرَ ربهِ  وقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّ-

 ﴾42يوسف ﴿فَلَبِثَ فِي السجنِ بِضْع سِنِينَ 

شود  كرد خالص مى به آن كس از آن دو كه گمان مى] يوسف[و : ترجمه
رد در را از ياد او ب ربش  شيطان يادپس خود به ياد آور ربگفت مرا نزد 

 ) 42(نتيجه چند سالى در زندان ماند 

مشخص نيست كه آيا منظور يوسف  "فانساه" در اين آيه مرجع ضمير در
مشخص نيست كه  "ربه"است يا زنداني آزاد شده همچنين مرجع ضمير در 

بهمين دليل دو معني متفاوت برداشت مي . آيا منظور خداست يا پادشاه
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سط يوسف را از ياد يوسف برد و بهمين پس شيطان ذكر خدا تو: اول: شود
خدا او را مجازات كرد با (چند سال ديگر در زندان ماند ) كار خطا(دليل 

پس شيطان يادآوري به پادشاه : معني دوم). اضافه كردن زندان يوسف
توسط فرد آزاد شده را از ياد فرد آزاد شده برد و بهمين دليل يوسف چند 

ليل اين ابهام، اختالف در معني آيه در بين بد. سال ديگر در زندان ماند
     . مفسرين پيوسته وجود داشته است

  عدم تناسب ضمير با مرجع آن
- إِنْ أَخَذَ اللّه تُمأَيقُلْ أَر كُمارصأَبو كُمعمرُ سغَي نْ إِلَهلَى قُلُوبِكُم مع خَتَمو 

  ﴾46﴿ف اآلياتِ ثُم هم يصدِفُونَ  انظُرْ كَيف نُصرِّهِاللّهِ يأْتِيكُم بِ

بگو به نظر شما اگر خدا شنوايى شما و ديدگانتان را بگيرد و بر : ترجمه
 را به شما بازپس آندلهايتان مهر نهد آيا غير از خدا كدام معبودى است كه 

كنيم سپس آنان روى  بيان مى] گوناگون[را ] خود[دهد بنگر چگونه آيات 
 ) 46(تابند  برمى

باز ) سمع و ابصار(به جمع ) ه در به(در آيه ي فوق ضمير مفرد   
  .١مي گردد

                                                 
   معروف الغني الرصافي-الشخصيه المحمديه - 1
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  نابجاات كلم
  :مثال

وسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جهنَّم زمرًا حتَّى إِذَا جاؤُوها فُتِحت أَبوابها وقَالَ  -
لُونَ علَيكُم آياتِ ربكُم وينذِرونَكُم لِقَاء لَهم خَزَنَتُها أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منكُم يتْ

 لَى وذَا قَالُوا به مِكُمولَى الْكَافِرِينَ لَكِنْيذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّت71زمر( ح  (  
اند گروه گروه به سوى جهنم رانده شوند تا  و كسانى كه كافر شده: ترجمه

گشوده گردد و نگهبانانش به آنان ] نبه رويشا[چون بدان رسند درهاى آن 
گويند مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را 

 ولىبر شما بخوانند و به ديدار چنين روزى شما را هشدار دهند گويند را 
  ) 71(فرمان عذاب بر كافران واجب آمد 

د از لكن، نتيجه جمله ي بع. در آيه ي فوق نابجاست) اما - ولي(لغت لكن 
  .مي آمد) پس(گيري است بنابر اين بايد بجاي لكن، ثم يا ف 

  :مثال ديگر
 وأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتَابِ أَلَّا يقْدِرونَ علَى شَيءٍ من فَضْلِ اللَّهِ -

  ﴾29حديد﴿يمِ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظِ
 و كه قادر نيستند بر چيزي از فضل خدادانند ناهل كتاب براي آنكه : ترجمه

كند و خدا داراى  خداست به هر كس بخواهد آن را عطا مى  ستدفضل در 
  ) 29(كرم بسيار است 

  . دقت كنيد كه قسمت خط كشيده شده هيچ معني معقولي ندارد
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 ل را به لئالح خطاي آيه كلمه ي بهمين دليل مفسران و مترجمان براي اصال
براي آنكه  -ا حذف كرده اند تا معني درست شود راالتغيير داده اند يعني 

چون .  ولي بازهم معني درستي از آن بدست نمي آيد- دانندباهل كتاب 
براي نتيجه گيري از مطلب قبلي است ولي اين آيه با آيه ي ) براي(حرف ل 

اين آيه با هرگونه اصالحي نيز معني . دقبلش هيچ ارتباط معقولي ندار
  . معقولي بدست نمي آورد

  :مثال ديگر
   ﴾2﴿   إِيلَافِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيفِ ﴾1﴿ لِإِيلَافِ قُرَيشٍ : قريش-

الفتشان هنگام كوچ زمستان و تابستان ) 1(دادن قريش   الفتبراى: ترجمه
)2 ( 

 شروع شده در حاليكه اين) براي  (لدقت كنيد كه يك سوره با 
اين امر كار را بر . هيچ مقصدي قبل و يا بعد از اين آيه ندارد )براي(ل

مفسران سخت كرده است و طبق معمول به آب و آتش زده اند كه اين 
  .خطاي محمد را نيز اصالح كنند

  :مثال ديگر
عواْ السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عن سبِيلِهِ  وأَنَّ هذَا صِرَاطِي مستَقِيما فَاتَّبِعوه والَ تَتَّبِ-

 آتَينَا موسى الْكِتَاب تَماما علَى ثُم ﴾153انعام ﴿ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَتَّقُونَ 
مِنُونَ الَّذِي أَحسنَ وتَفْصِيالً لِّكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً لَّعلَّهم بِلِقَاء ربهِم يؤْ

  ﴾154انعام ﴿
  ها كه شما اين است راه راست من پس از آن پيروى كنيد و از راهو:  ترجمه
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شما را به ] خدا[سازد پيروى مكنيد اينهاست كه   را از راه وى پراكنده مى
 به موسى كتاب سپس) 153(آن سفارش كرده است باشد كه به تقوا گراييد 

كه نيكى كرده است تمام كنيم و براى بر كسى ] نعمت را[داديم براى اينكه 
اينكه هر چيزى را بيان نماييم و هدايت و رحمتى باشد اميد كه به لقاى 

  ) 154(پروردگارشان ايمان بياورند 
بعد .  نابجاست154در ابتداي آيه ي  )سپس (ثمدقت كنيد كلمه ي 

ه  را بثماز چه چيزي يا چه زماني؟ در آيه و حتي آيات قبل هيچ چيزي كه 
بعالوه از نظر دقت كالمي الزم بوده كه . آن بتوان ارجاع داد وجود ندارد

 دعوت محمد 153چون در آيه ي . آورده مي شد  قبل كلمه ي ثمبجاي 
 از نظر زماني قبل از محمد بوده 154آمده و طبعا دعوت موسي در آيه ي 

   .است
  :مثال ديگر

حقِّ وإِنَّ فَرِيقاً منَ الْمؤْمِنِينَ لَكَارِهونَ  أَخْرَجك ربك مِن بيتِك بِالْكَما -
 ﴾5انفال ﴿

ات به حق بيرون آورد و   كه پروردگارت تو را از خانههمان گونه: ترجمه
 ) 5(اى از مؤمنان سخت كراهت داشتند  حال آنكه دسته

  كما. در ابتداي اين آيه اضافي است) همان گونه (كماكلمه ي 
بعد از آن گفته شده به مطالب قبلي است ولي در آيات براي تشبيه آنچه 

  .مورد ارجاع كما واقع شود وجود نداردكه قبل هيچ چيزي 

  :مثال ديگر
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يمِيزَ اللّه الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيبِ ويجعلَ الْخَبِيثَ بعضَه علَى بعضٍ فَيرْكُمه لِ -
أُو نَّمهفِي ج لَهعجمِيعاً فَيالْخَاسِرُونَ ج مه 37انفال ﴿لَئِك﴾  

خدا ناپاك را از پاك جدا كند و ناپاكها را روى يكديگر  براي آنكه: ترجمه
نهد و همه را متراكم كند آنگاه در جهنم قرار دهد اينان همان زيانكارانند 

)37 (  
مفهومش اينست كه كار .  استبراي اينكه در ابتداي آيه بمعني ل 

انجام شده كه خدا خبيث وطيب را جدا كند، در حاليكه قبلي براي اين 
هيچيك از چند آيه ي قبل از اين آيه مطلب يا كاري كه مقدمه ي اينكار 

    .بنابراين حرف ل اضافي و بي معني است. شود را در خود ندارد
  :مثال ديگر

جب وأَوحينĤَ إِلَيهِ لَتُنَبئَنَّهم فَلَما ذَهبواْ بِهِ وأَجمعواْ أَن يجعلُوه فِي غَيابةِ الْ -
  ﴾15يوسف ﴿بِأَمرِهِم هذَا وهم الَ يشْعرُونَ 

 شدند تا او را در نهانخانه چاه جمعپس وقتى او را بردند و : ترجمه
بگذارند و به او وحى كرديم كه قطعا آنان را از اين كارشان در حالى كه 

  ) 15 (دانند با خبر خواهى كرد نمى
مشاهده مي كنيد كه ارتباط دو قسمت آيه نامشخص و معني مبهم 

چه شد؟ بهمين دليل مفسران سعي كرده اند آنرا ...وقتي كه او را بردند. است
اصالح كنند عده اي دنباله اي براي قسمت اول آيه در نظر گرفته اند كه 

  زائد  و اوحينادر ابتداي  وولي بنظر مي رسد كه حرف . حذف شده است
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  ١. است و معني جمله را در هم ريخته است
  :مثال ديگر 
- ةِ لَا أُقْسِماممِ الْقِيو1﴿ بِي﴾ لَا أُقْسِمةِ وامانُ أَلَّن  ﴾2﴿ بِالنَّفْسِ اللَّوالْإِنس بسحأَي

 هعِظَام عم3﴿نَج﴾  
س  به نف نمي خورمسوگندو ) 1( به روز قيامت  نمي خورمسوگند: ترجمه
پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد  آيا انسان مى) 2(لوامه 

)3 (  
خوب سوگند نخوردن . در آيات فوق سوگند نمي خورم آمده است

چه ارزشي دارد و چرا بايد گفته شود؟ مفسران براي حل اين اشكال گفته 
  است يعني خدا"سوگند مي خورم"اند كه منظور از سوگند نمي خورم 

     . را بيجا آورده استالحرف 
سوگند نمي . مشكل ديگر اينست كه جواب قسم را نياورده است  

خوري يا مي خوري كه چي؟ آيه ي سوم هم كه سؤال است و جواب آنرا 
   ٢. داده است و نمي تواند جواب قسم باشد4در آيه ي 
  :مثال ديگر

لٌ فِي األَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فِيها من وإِذْ قَالَ ربك لِلْمالَئِكَةِ إِنِّي جاعِ -
يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونَحنُ نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما 

   ) 30بقره(الَ تَعلَمونَ 

                                                 
   جرج سال و هاشم العربی- اسرار عن القرآن-١
    همان-٢
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 دوباره متعدي مي لك در ل خودش متعدي است و نبايد به نقدسفعل 
  .١شد

  :٢مثال ديگر
ولَا  ﴾20﴿ولَا الظُّلُمات ولَا النُّور  ﴾19﴿وما يستَوِي الْأَعمى والْبصِيرُ : فاطر -

 رُورلَا الْحشَاء  ﴾21﴿الظِّلُّ ون يم مِعسي إِنَّ اللَّه اتولَا الْأَماء ويتَوِي الْأَحسا يمو
 ﴾22﴿الْقُبورِ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي 

و  )20( روشنايى نه و نه تيرگيها و) 19(و نابينا و بينا يكسان نيستند : ترجمه
مردگان يكسان نيستند  نهو زندگان و  )21(گرماى آفتاب  نهنه سايه و 

گرداند و تو كسانى را كه در  خداست كه هر كه را بخواهد شنوا مى
 ) 22(توانى شنوا سازى  گورهايند نمى

 بايد 20مثال آيه ي .  اضافي نابجا وجود دارد ال22- 20ت در آيا  
همچنين بجاي ظلمات كه جمع است .  باشد"ت و النوراوال الظلم"بصورت 

بهتر بود كه ظلمت مي آمد كه مفرد با مفرد مقايسه شود و هماهنگي بين 
    .موارد مقايسه وجود داشته باشد

  استثناء نامعقول
وما تُجزَونَ إِلَّا ما كُنتُم تَعملُونَ ) 38(قُو الْعذَابِ الْأَلِيمِ إِنَّكُم لَذَائِ:  صافات-
  فَواكِه وهم) 41(أُولَئِك لَهم رِزقٌ معلُوم ) 40 (إِلَّا عِباد اللَّهِ الْمخْلَصِينَ) 39(

                                                 
  لعربی جرج سال و هاشم ا- اسرار عن القرآن-١

   معروف عبدالغني الرصافي-الشخصيه المحمديه او حل الغز المقدس-  2
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  ). 43(فِي جنَّاتِ النَّعِيمِ ) 42( مكْرَمونَ 
و جز آنچه ) 38(ب پر درد را خواهيد چشيد در واقع شما عذا: ترجمه

آنان روزى ) 40 (بغير از بندگان مخلص خدا) 39(يابيد  كرديد جزا نمى مى
در ) 42(ها و آنان مورد احترام خواهند بود  ميوه) 41(معين خواهند داشت 

  )43(بهشتهاي پر نعمت 
از چندين آيه ي قبل در خطاب با كفار كه به جهنم مي روند   
 افراد مؤمن مخلص را از جهنميان استثناء 40ي كند و در آيه ي صحبت م
. افراد مخلص كه بخشي از كافران نيستند كه از آنان استثناء شوند! مي كند

گربه كه !! مثل اينست كه بگوئيد همه ي پرندگان پرواز مي كنند مگر گربه
كرار  دقيقا همين غلط در آيات زير ت.جزو پرندگان نبوده تا استثناء شود

  :شده است
 ﴾23﴿واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ  ﴾22﴿بلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يكَذِّبونَ : انشقاق -

إِلَّا الَّذِينَ آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ لَهم أَجرٌ غَيرُ  ﴾24﴿فَبشِّرْهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
  ﴾25﴿ممنُونٍ 
و خدا به آنچه در  )22(كنند  اند تكذيب مى زيدهبلكه آنان كه كفر ور: ترجمه

مگر  )24(پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده )23(سينه دارند داناتر است 
اند كه آنان را پاداشى  كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده

 ) 25(خواهد بود  منت بى

  :مثال ديگر
-  كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّه لَّقَد إِن لَّمو احِدو ا مِنْ إِلَهٍ إِالَّ إِلَهمثَالِثُ ثَالَثَةٍ و  
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 أَلِيم ذَابع منَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهسمقُولُونَ لَيا يمواْ عنتَه73مائده ﴿ي﴾    
گفتند خدا سومين سه است قطعا ] به تثليث قائل شده و[كسانى كه  :ترجمه

آنكه هيچ معبودى جز خداى يكتا نيست و اگر از آنچه اند و حال  كافر شده
  ) 73( دردناك خواهد رسيد  ايشان عذابى ازكافرانگويند باز نايستند به  مى

دقت كنيد در ابتداي آيه گفته كه معتقدان به تثليث كافرند سپس 
. گفته به كافران ايشان عذاب ميرسد در حاليكه قبال گفت همه كافرند

  . ثناء غير معقول استبنابراين اين است

  حصر نادرست
  .در آيه ي زير مواردي از مواد غذائي حرام را ذكر كرده است  

 أَن يكُونَ ميتَةً أَو إِالَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرَّما علَى طَاعِمٍ يطْعمه  الَّقُل -
سرِج خِنزِيرٍ فَإِنَّه ملَح ا أَوفُوحسا ممنِ اضْطُرَّ درِ اللّهِ بِهِ فَمقًا أُهِلَّ لِغَيفِس أَو 
 حِيمر غَفُور كبادٍ فَإِنَّ رالَ عاغٍ ورَ ب145انعام ﴿غَي﴾  

اى كه آن را  بگو در آنچه به من وحى شده است بر خورنده: ترجمه
يابم مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا  خورد هيچ حرامى نمى مى

به [از روى نافرمانى ] قربانيى كه[اشد كه اينها همه پليدند يا خوك ب گوشت
نام غير خدا بر آن برده شده باشد پس كسى كه بدون سركشى ] هنگام ذبح
ناچار گردد قطعا پروردگار تو آمرزنده ] به خوردن آنها[خواهى  و زياده

  ) 145(مهربان است 
   را مي حصر) زيرشان خط كشيده شده است (اال و البكار بردن 
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در . رساند يعني موارد حرام منحصرا مردار و خون و گوشت خوكند
صورتيكه چنين نيست موارد حرام بسيار بيشتر از اين سه تاست كه عده اي 

  :در آيه ي زير آمده است
 والْمنْخَنِقَةُ حرِّمت علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ -

والْموقُوذَةُ والْمتَرَديةُ والنَّطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِالَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى 
 الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُم ئِسي موقٌ الْيفِس الَمِ ذَلِكُمواْ بِاألَزتَقْسِمأَن تَسبِ والنُّص

خْشَوهم واخْشَونِ الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينَكُم وأَتْممت علَيكُم نِعمتِي فَالَ تَ
 انِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهتَجرَ مةٍ غَيصخْمنِ اضْطُرَّ فِي مدِينًا فَم الَماإلِس لَكُم ضِيترو

 حِيمر 3مائده ﴿غَفُور﴾  
خوك و آنچه به نام   است مردار و خون و گوشتبر شما حرام شده: ترجمه

غير خدا كشته شده باشد و خفه شده و به چوب مرده و از بلندى افتاده و 
به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببريد 

قسمت كردن شما ] نيز[آنچه براى بتان سربريده شده و ] همچنين[و 
ست امروز كسانى كه ]خدا[رهاى قرعه اين نافرمانى به وسيله تي] چيزى را[

اند پس از ايشان مترسيد و از من  اند از دين شما نوميد گرديده كافر شده
خود را بر شما تمام  بترسيد امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت

آيينى برگزيدم و هر كس دچار ] به عنوان[گردانيدم و اسالم را براى شما 
آنكه به گناه متمايل باشد بى ترديد خدا آمرزنده مهربان  ىگرسنگى شود ب

  ) 3(است 
  عالوه بر آن برخي محرمات ديگر مثل ماهيهاي بدون فلس يا 
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. پرندگان گوشتخوار و يا درندگان نيز عمدتا از طريق سنت تحريم شده اند
 انعام غلط است و طبعا كار فردي بي توجه و 145بنابر اين حصر در آيه ي 

اه است كه در زمان بيان آيه، به كل موارد حرام احاطه نداشته است و ناآگ
     .  طبعا نمي تواند كار خدا باشد

    

  استثناء اكثريت از اقليت
در استثناء معقول هميشه اقليت از اكثريت استثناء مي شود نه 

. مثال گفته مي شود زنان بار دار مي شوند مگر عده يا درصد كمي. بالعكس
 صد كمي از زنان كه نمي توانند بار دار شوند از كل زنان استثناء يعني در
زنان :  معقول و خنده دار است مثالراما اگر به عكس بگوئيم غي. ندشده ا

مفهوم اين جمله اينست كه اكثريت باردار . باردار نمي شوند مگر عده اي
ء اكثريت بنابر اين استثنا. نمي شوند و اقليتي باردار مي شوند كه غلط است

اينگونه استثناي نامعقول بصورت متعدد در . از اقليت غلط و نامعقول است
  :قرآن بكار رفته است مثال

إِلَّا منْ هو ) 162(ما أَنتُم علَيهِ بِفَاتِنِينَ ) 161(فَإِنَّكُم وما تَعبدونَ :  صافات-
  )163(صالِ الْجحِيمِ 

كننده   گمراهبر ضد او) 161(پرستيد  و آنچه مىشما  در حقيقت: ترجمه
  ).163(مگر كسى را كه به دوزخ رفتنى است ) 162(نيستيد 

  در اين . از چندين آيه ي قبل خطاب آيات به كفار و گمراهان است
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 نمي توانيد مردم را گمراه كنيد مگر تانآيات مي گويد كه شما و معبودان
) گمراه شدگان( نميان مفهوم اين آيات اين مي شود كه جه. جهنميان را

اقليتي هستند در حاليكه در دهها آيه ي قرآن آمده است كه اكثر مردم 
  :    مثل.گمراهند

  )7يس ( لَقَد حقَّ الْقَولُ علَى أَكْثَرِهِم فَهم لَا يؤْمِنُونَ -
در باره بيشترشان محقق گرديده است در نتيجه ] خدا[ گفته قطعا: ترجمه

  ) 7(آورند آنها ايمان نمي 
 صافات، استثناء اكثريت از اقليت است كه يك خطاي 163بنابراين آيه ي 

  .واضح كالمي است

   كه مطرح نكرده استياشاره به مثل
  -  هِمبقَّ مِن روا الْحعنُوا اتَّبأَنَّ الَّذِينَ آماطِلَ ووا الْبعبِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّب ذَلِك

  ﴾3محمد ﴿رِب اللَّه لِلنَّاسِ أَمثَالَهم كَذَلِك يضْ

اين بدان سبب است كه آنان كه كفر ورزيدند از باطل پيروى كردند : ترجمه
و كسانى كه ايمان آوردند از همان حق كه از جانب پروردگارشان است 

 ) 3(زند  پيروى كردند اين گونه خدا براى مردم مثالهايشان را مى

 نزده است كه به آن يات بعد مثليقبل از آن و آات يه و آين آيدر ا
 بزند اما فراموش كرده ي خواسته مثليد محمد ميشا. اشاره كرده است

  . تواند كار خدا باشدي نمين واضحي به ايبهر صورت خطا. است
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  خطا در تمثيل
 دعاء ونِداء صم بكْم ومثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ بِما الَ يسمع إِالَّ  -

  )170بقره (عمي فَهم الَ يعقِلُونَ 
 مثل كسى است كه حيوانى را كه جز مثل كساني كه كفر ورزيدندو : ترجمه

  .زند كرند اللند كورند تعقل نمي كنند شنود بانگ مى صدا و ندايى  نمى
مثل مثل كسيكه كافران را دعوت مي كند تمثيل درست اينست كه 

  .... كسى است كه
بهمين دليل مفسران و مترجمان قرآن به ياري محمد آمده اند و بر اين خطا  

  . سرپوش گذاشته اند

  خطاهاي كالمي ديگر
 ولَكِنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ بِاللّهِ لَّيس الْبِرَّ أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ -

   )177بقره ...(اآلخِرِ والْمآلئِكَةِ والْكِتَابِ والنَّبِيينَوالْيومِ 
 آن نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب بگردانيد نيكي: ترجمه

 به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب  كه استبلكه نيكى كسى
  ... وو پيامبران ايمان آورد ] آسمانى[

متهاي خط كشيده دقت خطاي كالمي كامال واضح است به قس
آيا . نيكي كه كس نيست. است.... بايد گفته مي شد كه نيكي ايمان و . كنيد

مي تواند خطاي به اين واضحي كه كودكان هم بندرت مرتكب مي شوند 
  . كار خداي آگاه باشد؟ نه اين خطاي محمد است
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- انِكُممرْضَةً لِّأَيع لُواْ اللّهعالَ تَجرُّ وواْأَن تَبلِحتُصتَتَّقُواْ وواْ و اللّهنَ النَّاسِ ويب 

 لِيمع مِيع224بقره ﴿س﴾ 

تا نيكوكارى و  سوگندهاى خود قرار مدهيد در معرضو خدا را : ترجمه
 ) 224(و خدا شنواى داناست  سازش دهيدو ميان مردم كنيد پرهيزگارى 

دن كامال خطاي كالمي و ابهام در ارتباط سوگند و نيكوكاري كر
به خدا سوگند نخوريد تا "ظاهرا محمد مي خواسته بگويد . واضح است
يعني " پرهيزكاري نكنيد و ميان مردم دشمني ايجاد كنيدو نيكوكاري 

چون مردم قسم را . قسمت خط كشيده شده بايد منفي باشد نه مثبت
 دستاويز نيكي كردن قرار نمي دهند بلكه قسم را دستاويز فريب و دشمني و

بازهم مفسران و مترجمان به كمك محمد آمده اند . زشتكاري قرار مي دهند
  .  گذاشته اند تا معني درست شودال و در جلوي سه فعل فوق يك

  
إِنَّا  ﴾1انسان ﴿هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حِينٌ منَ الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا  -

  ﴾2انسان ﴿فَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعا بصِيرًا خَلَقْنَا الْإِنسانَ مِن نُّطْ
ما  )1(آيا زمانى طوالنى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود : ترجمه

 او را شنوا و بينا پسآزماييم  انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را مى
  ) 2(قرار داديم 

شد براي اقرار گرفتن از طرف هنگاميكه مطلبي بديهي و واضح با
مقابل آنرا بصورت سؤال معكوس ذكر مي كنند مثل اينكه گفته شود آيا دو 
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قند ترش است؟ واضح است كه در دو چهار نمي شود؟ يا گفته شود آيا 
جواب متبادر به ذهن عكس سؤال است يعني اگر سؤال منفي باشد جواب 

جوابش قاعدتا  ذكر شده كه در آيه ي اول سؤالياما . مثبت است و بالعكس
 اما با ذكر آيه ي بعد نشان مي دهد كه انتظار جواب مثبت از ١منفي است

يعني بر انسان زماني گذشته است كه چيز ارزشمندي نبوده . شنونده دارد
و در فارسي و (يعني محمد بر خالف قواعد جاري در عرب . است

    . بردعمل كرده و ذهن شنونده را به خطا مي..) انگليسي
  
 هلْ يهلَك إِالَّ الْقَوم الظَّالِمونَ بغْتَةً أَو جهرَةً قُلْ أَرأَيتَكُم إِنْ أَتَاكُم عذَاب اللّهِ -
 ﴾47انعام ﴿

 به شما برسد آيا ناگهان يا آشكارابگو به نظر شما اگر عذاب خدا : ترجمه
 ) 47(هالك خواهد شد ] كسى[جز گروه ستمگران 

بايد . قرار گيرد) آشكارا (جهرهنمي تواند در مقابل ) ناگهاني( بغته  
    .٢مي آمد تا معني درست شود) مثل سرا(بجاي بغته لغتي بمعناي پنهان 

    
  ادعاي نعمت بعد از ذكر نقمت

   فباي «، جمله ينعمتدر سوره ي الرحمن پس از ذكر يك يا دو 

                                                 
   جرج سال و هاشم العربي- ااسرار عن القرآن-١

   معروف عبدالغني الرصافي- الشخصيه المحمديه- 2
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تكرار »  را تكذيب مي كنيدآالء ربكما تكذبان يعني كداميك از نعمتهاي خدا
اما در موارد متعددي پس از ذكر عذاب بازهم جمله ي فوق . شده است

  :مثال. تكرار شده كه خطاست
   فَبِأَي ﴾35الرحمن ﴿   يرْسلُ علَيكُما شُواظٌ من نَّارٍ ونُحاس فَلَا تَنتَصِرَانِ -

  ) 36الرحمن  (آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ
فرو فرستاده ذوب شده  و مس آتشهايى از  بر سر شما شراره: مهترج

پس كدام يك از نعمتهاى ) 35(خواهد شد و يارى نتوانيد طلبيد 
  ) 36(پروردگارتان را منكريد 

 و مس مذاب كه بر سر انسان ريخته شود نعمت است كه آتشمگر 
  .آمده است..بدنبال آن فباي آالء

  :مثال ديگر
   يطُوفُونَ بينَها وبينَ ﴾43﴿جهنَّم الَّتِي يكَذِّب بِها الْمجرِمونَ هذِهِ :  الرحمن-

   ﴾45﴿   فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ ﴾44﴿حمِيمٍ آنٍ 
) 43(خواندند  ن را دروغ مىاين است همان جهنمى كه تبهكاران آ: ترجمه
پس كدام يك از نعمتهاى )44(و ميان آب جوشان سرگردان باشند اميان 

  ) 45(پروردگارتان را منكريد 
ظاهرا محمد آنچنان . بازهم جهنم و آتش نعمت قلمداد شده است

سرگرم گفتن اين جمالت شعرگونه بوده است كه متوجه اين خطاي كالمي 
  .واضح نشده است
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  19فصل 
  منابع قرآن

  
  
 
 

قرآن ساخته . ا باشدتا اينجا اثبات شد كه ممكن نيست قرآن از خد 
حال اين سؤال مطرح مي شود كه منابع قرآن چه . ي خود محمد است

با توجه به اينكه كتب متعددي در اين مورد توسط محققان نوشته . هستند
در طول اين كتاب به  .شده است در اين فصل به اختصار بسنده مي شود

ته اند اشاره شد و  موجود در زمان محمد كه به قرآن راه يافنكاتبسياري از 
 .در اين فصل با ذكر منابع ديگر به جمع بندي مطلب مي پردازيم
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مكه در زمان محمد جايگاه بسيار مناسبي از نظر ارتباط با فرهنگها 
از طرفي مكه خانه ي كعبه را در خود داشت كه هر . و سنن مختلف داشت

طبعا محيط ساله مردم بسياري را از دور و نزديك به خود جذب مي كرد و 
از طرف ديگر مكه . مناسبي را براي ارتباط و تبادل فرهنگي فراهم مي كرد

داراي تاجران بزرگي بود كه به سرزمينهاي دور از جمله ايران و روم در 
رفت و آمد بودند و طبعا اطالعات فراواني از فرهنگ و سنن ديگران را به 

 سال رئيس 15ش بمدت و مهمتر از همه محمد قبل از نبوت. مكه مي آوردند
كاروان تجاري خديجه بود و مستقيما با اقوام و ملل و اديان مختلف در 

و ) مثال در نجران(و عالوه بر آنچه گفته شد، قبائلي از مسيحيان . ارتباط بود
در شبه جزيره ي عربستان مي زيستند كه مردماني ) مثال در مدينه( يهوديان 

بنابراين انتظار مي رود كه . ي اعراب بودندداراي كتاب و باسوادتر از بقيه 
اطالعاتي از فرهنگهاي ايران و روم و نواحي ديگر در مكه در بين مردم 
وجود داشته باشد و همچنين اطالعاتي از كتب مقدس يهوديان و مسيحيان 

و همين اطالعات براي تدوين قرآن كامال نيز در بين مردم رواج داشته است 
رآن هيچ چيزي فراتر از تاريخ و جغرافياي آن زمان  ق در.كفايت مي كرد

 سال پيش مكه 1400قرآن محصول مجموعه ي فرهنگي .  نداردوجود
  .است

  :در اينجا بطور كوتاه به منابع مطالب مختلف قرآن مي پردازيم
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  نكات مربوط به طبيعت
فصل خطاهاي علمي قرآن به تفصيل در مورد مطالب مربوط به در 

در آنجا . ل حيوانات و انسان و آسمان و زمين بحث شدطبيعت قرآن مث
نشان داديم كه در قرآن هيچ چيز تازه و متفاوتي از آنچه در زمان محمد در 

و علت غلط . ١عربستان و كشورهاي مجاور جاري بوده است وجود ندارد
 سال قبل 1400 همين است چون اطالعات بشر در نيزبودن اكثر آنان 

 و گمان و خيالبافي بوده است كه انتظار نمي رود عمدتا متكي به حدس
كه (  مفاهيم آسمانهاي هفتگانه، عرش، كرسي، لوح، فلك .صحيح باشند

و دو مشرق و دومغرب كه در قرآن آمده اند )مدار گردش ستارگان است
 مفهوم رانده شدن شياطين و ٢.همگي در دوره ي جاهليت رايج بوده اند

ي در هنگام گوش دادن به اسرار آسمانها كه در جنيان توسط شهابهاي آسمان
  .٣قرآن آمده است، نيز در جاهليت رواج داشته است

  داستانهاي خلقت و پيامبران گذشته
اينگونه داستانهاي قرآن تقريبا بطور كامل از تورات و كتب   

و در ميان اعراب نيز شايع بوده است . ديگر عهد عتيق گرفته شده اند
شعراي جاهلي مشاهده مي شوند حتي بعضي تفاوتها با چنانچه در اشعار 

                                                 
  . مراجعه كنيد3به بلوغ الرب ج - 1
   به بعد224 ص 2همان ج  2
    الناسيد ابن سير، و السي المغازي األثر فيونع - 3
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مثال تسخير باد و جن و شيطان كه به سليمان نسبت داده (قصه هاي تورات 
    ١.نيز در بين اعراب وجود داشته است) شده  

اگر كسي يكبار . در اينجا ما در پي تطبيق تك تك موارد نيستيم
واند از وسعت شباهت بين قرآن را خوانده باشد و سپس كتاب تورات را بخ

كليه ي مباحث در مورد خلقت بشر، . قرآن و تورات حيرت زده مي شود
در مورد نوح، ابراهيم، يعقوب، يوسف، موسي، بني اسرائيل و داوود و 
سليمان و انبياء ديگر بني اسرائيل همگي به طرز باورنكردني مشابه تورات 

كه ممكن است ناشي از البته تفاوتهاي كوچگي گاه وجود دارند . است
مثال بنظر . فراموش كردن محمد باشد يا از تغيير عمدي آنان توسط محمد

من محمد عمدا داستان آمدن ابراهيم و فرزندش اسماعيل را به مكه و 
بنيانگذاري كعبه توسط آنان را اضافه كرده است تا نشان دهد كه خودش 

 . ابراهيم وصل كنداز نسل ابراهيم است و دين خود را به دين) محمد(
همچنين وي اسماعيل را بجاي اسحق گذاشته است تا افتخار قرباني شدن 

  .را به جد خود نسبت دهد
داستانهاي غير توراتي مثل داستان هود، عاد، اصحاب كهف و رقيم، 

   ٢.ذوالقرنين، لقمان و شعيب نيز در اشعار عرب جاهلي وجود دارد
   از پيامبران آن هيچ صحبتينكته ي جالب توجه اينست كه در قر  

                                                 
  ي ناهد متولي، الشعر الجاهليالقرآن ف - 1
  همان - 2
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غير عرب و غير يهودي نشده است مثال صحبتي از زرتشت ايراني و يا 
پيامبران هندو نشده كه نشاندهنده ي اينست كه اطالعات محمد در مورد 

    . بوده است و محيط عربستان عمدتا متكي به تورات،پيامبران

  توحيد و قيامت
ل حنفي و يهودي و مسيحي و در بين اعراب جاهلي انواع اديان مث  

بت پرستي و خورشيدپرستي و صابئه و دهريه و ستاره پرستان و غيره 
 و نكته ي انساني ارزشمند در بين اعراب جاهلي اين بود كه .وجود داشتند

اينهمه دين باهم بطور مسالمت آميز زندگي مي كردند و بر سر دين با هم 
 حنفيون به توحيد و معاد . بين بردنمي جنگيدند ولي اسالم اين تساهل را از

اعتقاد داشتند و خداي جهان را خداي واحد، قادر، عالم، حكيم و عادل مي 
بزرگان و شعراي . دانستند خدائي با صفاتي مشابه آنچه در اسالم آمده است

زيادي از اعراب، موحد بودند مثل ورقه بن نوفل، اميه بن ابي الصلت، زيد 
نيز در و غول و شيطان اعتقاد به مالئكه و جن . هبن عمرو و قس بن ساعد

بر اين اساس محمد بنيانگذار .  كه به اسالم راه يافته است١اعراب رايج بوده
 معاد نبوده است بلكه آنرا از محيطش گرفته و وارد اسالم كرده  وتوحيد
  .است

                                                 
286-194 ص 2بلوغ االرب ج - 1  
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  احكام
 مثل هر سرزمين ديگري در ،طبيعي است كه در محيط عربستان  

 احكام مختلفي در مورد معامالت مختلف مثل خريد و ، پيش سال1400
همچنين احكام . فروش، رهن، اجاره، قرض و ربا و امثالهم وجود داشت

ازدواج و طالق داشتند كه حتي نام انواع طالقهاي موجود در اسالم از 
محيط عربستان گرفته شده است مثل  طالق ثالث و ايالء و ظهار و عده 

در فقه اسالمي احكام . ١د از مرگ شوهر يا طالق و امثالهمنگه داشتن زن بع
احكام تأسيسي احكامي .به دو دسته ي تأسيسي و تصويبي تقسيم مي شوند

اند كه بدون سابقه ي قبلي توسط محمد ابداع شده است و احكام تصويبي 
احكامي اند كه قبال در محيط عربستان و جود داشته و محمد به آنان عمل 

فقهاي اسالم نيز معتقدند كه . ين صورت وارد اسالم شده استكرده و بد
بيشتر احكام فقهي تصويبي اند يعني از محيط گرفته شده اند البته محمد گاه 

  .تغييراتي در آنان داده است
احكام قضائي اسالمي كه عمدتا بسيار خشونت آميزند نيز در   

ريدن دست و محيط عربستان و هم در تورات وجود دارند مثل رجم و ب
  .قصاص و امثالهم

                                                 
  ٤٩ص  2بلوغ االرب ج - 1
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  عبادات
عبادات مختلف مثل نماز و روزه و حج نيز در محيط عربستان و   

  ١.بعضي در كتب يهود وجود داشته كه با تغييراتي وارد اسالم شده است
  

  مفاهيم و كلمات قرآن در شعر جاهلي
قبل از (در اين قسمت بخشهايي از شعرهاي دوره ي جاهلي   

 مفاهيم و كلمات و حتي جمالت مشابه قرآنند را ذكر مي كه داراي) اسالم
 كه نشان مي دهند كه محمد تا چه حد تحت تأثير محيطش بوده و ٢كنيم

  .مطالب را از محيطش اقتباس كرده است

  خطابه اي هم ارز سوره هاي كوچك قرآن
  :٤ آمده است٣ االياديقس بن ساعدةدر خطابه اي از 

وكل ما نتفعوا إنه من عاش مات ومن مات فات اسمعوا وعوا فإذا وعيتم فا"
 مطر ونبات وأرزاق وأقوات وآباء وأمهات وأحياء وأموات جميع هو آت آت

                                                 
  ١٩٦ص  2بلوغ االرب ج - 1
  .از کتب خوب در این مورد است - ناهد متولی- القرآن فی اشعر الجاهلی- 2
 وي معتقد )5/551االصابه (مد مرد  مشهور عرب كه قبل از بعثت محبيخط: ياديقس بن ساعدة اال -٢

 .به خداي واحد ومعاد بود
 2/108حافظ بيهقي  دالئل النبوه اثر -٣



 814

ا ليل داج إن في السماء لخبرا وإن في األرض لعبروأشتات وآيات بعد آيات 
 وأرض ذات رتاج وبحار ذات أمواج مالي أرى الناس وسماء ذات أبراج

 تبا ....وا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا يذهبون فال يرجعون أرض
معشر إياد أين اآلباء  ألرباب الغفلة من األمم الخالية والقرون الماضية يا

واألجداد وأين المريض والعواد وأين الفراعنة الشداد أين من بني وشيد 
وقال أنا  وجمع فأوعى أين من بغى وطغى وغره المال والولدوزخرف ونجد 

 وأطول منكم  وأبعد منكم آماالألم يكونوا أكثر منكم أمواال األعلىربكم 
وبيوتهم آجاال طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله فتلك عظامهم بالية 

 ليس بوالد وال  المعبود هو اهللا الواحدكال بل عمرتها الذئاب العاوية خالية
  " مولود

 نظر اين خطابه بخوبي با سوره هاي كوچك آخر قرآن هم از
اكثر مفاهيم آن در قرآن بسيار . زيبائي كالم و هم از نظر معنا برابري مي كند

كليه ي مواردي كه زير آنها خط كشيده شده از تكرار شده است از جمله 
  : نظر مفهومي ومواردي از نظر كالمي نيز در قرآن آمده است

ايده همان  " يعني هرچه آمدني است مي آيد وكل ما هو آت آت" مفهوم -
  .ي تقدير قبلي وقايع است كه از مفاهيم مسلم قرآني است

 يعني قطعا در آسمان اإن في السماء لخبرا وإن في األرض لعبر " مفهوم -
 بكرات همان ايده اي است كه در قرآن" خبر است و در زمين عبرت است

ألَرضِ يمرُّونَ وكَأَين من آيةٍ فِي السماواتِ وا   "آمده است مثال در آيه ي 
ها در  و چه بسيار نشانه:  يعني﴾105يوسف ﴿علَيها وهم عنْها معرِضُونَ 
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گذرند در حالى كه از آنها روى  آسمانها و زمين است كه بر آنها مى
   "گردانند  برمى

در قرآن آمده ) 1بروج ( والسماء ذات البروج بصورت وسماء ذات أبراج -
  . است

بكرات در "  يعني مال و فرزند او را مغرور كردره المال والولدوغ" مفهوم -
يعني آنان را زندگي ) 70انعام (و غرتهم الحياه الدنيا : قرآن آمده است مثل

الْمالُ والْبنُونَ زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا والْباقِيات الصالِحات : دنيا مغرور كرد و مثل
مال و پسران زيور زندگى : يعني ﴾46كهف ﴿وابا وخَيرٌ أَملًا خَيرٌ عِند ربك ثَ

دنيايند و نيكيهاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر اميد 
   .)46(بهتر است ] نيز[
     .  آمده است18ج آيه ي ر عينا در سوره ي معاوجمع فأوعى كالم -
 آمده 24سوره ي نازعات آيه ي   عينا دروقال أنا ربكم األعلى كالم - .

  .است
كَالَّذِينَ مِن قَبلِكُم :  در قرآن بصورتألم يكونوا أكثر منكم أمواال كالم -

  .آمده است) 69توبه  (كَانُواْ أَشَد مِنكُم قُوةً وأَكْثَرَ أَمواالً وأَوالَدا
 ر سوره ي كه از مفاهيم اصلي قرآن است عينا در قرآن دهو اهللا الواحد -

  . آمده است4  آيه يزمر
 از مفاهيم اصلي قرآن است و كالم آن در قرآن با  ليس بوالد وال مولود

جالب است ). سوره ي توحيد(لم يلد و لم يولد : شباهت فراوان آمده است
از نظر قواعد كالمي ) ليس بوالد وال مولود(بدانيد كه كالم قس بن ساعده 
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ون در قرآن بصورت فعل مضارع آمده است چ. صحيحتر از كالم قرآن است
يعني خدا نه مي زايد و نه زائيده مي شود يعني در آينده خدا نمي زايد و در 
آينده خدا زائيده نمي شود كه بي معني است چون خدا اكنون موجود است 

اما قس بن ساعده بصورت . و معني ندارد كه در آينده زاده شود يا نشود
 خدا نه زاينده است و نه زائيده شده يعني اينها كامال درستي گفته است

  . صفات دائمي خدا از ازل تا ابدند
  كه در  "وجبال مرساة" كه گفته ١  همچنين در خطبه ي فوق نقل شده-

 زمينو كوهها را لنگر يعني ) 32النازعات (والجبال ارسيها "قرآن بصورت 
  .آمده است" گردانيد

كه در " وسقف مرفوع" كه گفته ٢ده همچنين در خطبه ي فوق نقل ش-
 سقفي هيعني قسم به آسمان ك) 5طور (والسقف المرفوع" قرآن بصورت 

  .آمده است" باال نگاه داشته است
نقل شده ) قس بن سعده العيادي(همچنين از خطبه اي از وي   

     : ٣است
وخلق  وأمات وأحيا أعاد وأبدى بل هو إله واحد ليس بمولود وال والدكال  "

 وأين أين ثمود وعاد أما بعد فيا معشر إياد رب اآلخرة واألولى الذكر واألنثى
 يقسم قس برب العباد كل له معاداآلباء واألجداد وأين العليل والعواد 

                                                 
 2/102حافظ بيهقي دالئل النبوه اثر  -١
 ١٠٣ همان ص -٢
 2/233البن اثير   النهايه و البدايه-٣
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ونقر   في الصورإذا نفخ يوم التناد في لتحشرن على االنفرادوساطح المهاد 
 فويل وأبصر الالحظط  ووعظ الواعظ فانتبذ القانوأشرقت األرض في الناقور

 يوم الفصللمن صدف عن الحق األشهر والنور األزهر والعرض األكبر في 
ففريق  وظهر التقصير وبعد النصير وشهد النذير إذا حكم القدير وميزان العدل

  " في الجنة وفريق في السعير
از نظر مفهومي در قرآن آمده اند تمامي مواردي كه زيرشان خط كشيده شده 

  :عينا در قرآن نقل شده اندو بعضي 
  .  آمده است3 عينا در سوره ي الليل آيه ي " وخلق الذكر واألنثى" -
  . آمده است23 عينا در سوره ي غافر آيه ي "يوم التناد" -
  . آمده است101عينا در سوره ي مؤمنون آيه ي  "  في الصور إذا نفخ" -
  . آمده است8 عينا در سوره ي مدثر آيه ي"  ونقر في الناقور  "-
  . آمده است69عينا در سوره ي زمر آيه ي "   وأشرقت األرض" -
 آمده 17عينا در چندين سوره  از جمله در نبأ آيه ي "  يوم الفصل " -

  .است
 7عينا در سوره ي شوري آيه ي "  فريق في الجنة وفريق في السعير "-

  آمده است
  

   ١:اميه بن ابي صلت شاعر جاهلي مي گويد

                                                 
    2بلوغ االرب في معرفة احوال العرب لاللوسي ج  - 1
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  وهللا ميراث الذي كان فانيا     ل شيء هالك غير ربنااال ك
و ميراث )  (آگاه باشيد كه هر چيزي جز پروردگار ما فاني است:  (ترجمه

  )هر چه فاني است از خداست
 ")88قصص ( اال وجهه كل شيء هالك"مصراع اول در اين آيه آمده است 

آل (الرض  السموات و اوهللا ميراث: مصراع دوم در اين آيه آمده است و
  ).180عمران 

  :همچنين مي گويد
هر آنچه چشم بينا مي بيند از اوست و (له ما رأت عين البصير و فوقه  -

  )باالتر از آن
له ملك السموات و "مفهوم اين جمله بشدت در قرآن تكرار شده مثل 

 و بصير نيز بعنوان يكي از صفات خدا مكررا در قرآن ")107بقره (االرض
  ")61حج (سميع بصيران اهللا "آمده است مثل 

  :همچنين گفته است
اين ايده . )آسمان خدا در باالي هفت آسمان(سماء االله فوق سبع سمائيا  

دقيقا چيزي است كه در قرآن آمده است كه باالتر از آسمان هفتم عرش 
الهي قرار دارد كه خدا بر روي آنست و در فصل خطاهاي علمي به تفصيل 

  .بحث شد
  : ١گويدهمچنين مي 

                                                 
 اورديتفسير النكت و العيون م- 1
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  لم تخلق السماء و النجوم و الشمس معها قمي يقوم
  والحشر و الجنه و النعيم قدرها المهيمن القيوم

  . اال المر شأنه عظيم
يعني آسمان و ستارگان و خورشيد و ماه و قيامت و بهشت و دوزخ را 

  .خداي مهيمن قيوم  خلق نكرد مگر براي هدفي باعظمت
ت و هدفدار بودن آن، قيامت و بهشت و مشاهده مي كنيد كه مفهوم خلق

دوزخ كه از اركان دين محمدند همگي در اين بيت كوتاه آمده است و 
  :  عينا بعنوان صفات خدا در قرآن آمده استمهيمن و قيوملغات 

-  يالْح وإِالَّ ه ال إِلَه اللّهوم2آل عمران ﴿ الْقَي﴾  
  ).23حشر  (الْمهيمِنُم الْمؤْمِنُ هو الْملِك الْقُدوس السلَا -
 
   :١  زيد بن عمرو شاعر جاهلي مي گويد-

  ارسي عليها الجباالبأيد و      فلما استوت شدهادحاها
يعني زمين را پهن كرد و چون درست شد آنرا با دست خويش قوي 

  .گردانيد و كوهها را بر آن استوار گردانيد
ا عينا در قرآن آمده استك واالرض مفهوم پهن كردن زمين و كلمه ي دحاه

همچنين استوار كردن كوهها و ارسي عينا در ). 30نازعات (بعد ذلك دحاها 
  ).32نازعات (والجبال ارسيها : قرآن آمده است

                                                 
  سيره نبويه البن هشام باب شعر زيد - 1
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   :مي گويد ١كعب بن لؤي از شعراي قديم جاهليت -
، االرض مهادافاسمعوا و تعلموا و افهموا، ليل ساج، و نهار ضاح،و .. "
  .٢"... والنجوم اعالمالجبال اوتادا، و سماء بناءوال
 سوره عم 6عينا در قرآن در آيه ي ) زمين گهواره است( و االرض مهادا -  

  .آمده است
 سوره بقره آمده 22عينا در قرآن در آيه ي) آسمان بنا است( والسماء بناء -

  است
 سوره آمده 7عينا در قرآن در آيه ي ) كوهها ميخ هستند( و الجبال اوتادا -

  عم است
  
  ٣:عبد الطابخة بن ثعلب از شعراي ديگر جاهلي مي گويد -

  تبدأ خلق الناس في اكتم العدم    و انت القديم االول الماجد الذي
  الي ظلمة في صلب آدم في ظلم    و انت الذي احللتني غيب ظلمة

شروع كردي خلق مردم را (  )تو قديم اول و باعظمتي هستي كه (: ترجمه
  )عدماز 
به ظلمتي ديگر در (  )و تو كسي هستي كه مرا در غيب ظلمتي قراردادي(

  )صلب آدم در ظلماتي

                                                 
  1/108تاريخ الخافاء  - 1
  يلؤ باب كعب بن 2 ج -البدايه و النهايه البن كثير - 2
 2بلوغ االرب في معرفة احوال العرب لاللوسي ج - 3
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 اول لغتهمچنين .  بمعني ازلي در قرآن آمده استقديممفهوم   
 )3الحديد ( والĤْخِرُ والظَّاهِرُ والْباطِنُهو الْأَولُ": براي خدا در قرآن آمده است

:  مثالمده است بطور مكرر در قرآن آسط خداهمچنين شروع خلق تو". 
" أُ الْخَلْقَاللّهدبي هعِيدي مفهوم ظلمتهاي سه گانه كه از نطفه . ")34يونس ( ثُم

يخْلُقُكُم فِي بطُونِ أُمهاتِكُم ": تا رحم طي مي شود نيز در قرآن آمده است
شما را در شكمهاى يعني ) 6زمر ( ظُلُماتٍ ثَلَاثٍخَلْقًا مِن بعدِ خَلْقٍ فِي 

  .در تاريكيهاى سه گانه خلق كرد] ديگر[مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى 

 
  :١حاتم طائي از شعراي جاهلي كه در سخاوت و شعر مشهور بود مي گويد

يحيي العظام البيض و هي و      غيرهال يعلم السراما والذي 
  رميم

و زنده مي كند  ( )د غير از اوسوگند به آنكه سر را نمي دان(:ترجمه
  )استخوانهاي سفيد پوسيده را

  ")7طه ( و اخفي يعلم السرفانه ": در قرآن آمده استعينا  يعلم السر

من يحيي العظام و هي قال ":در قرآن آمده استعينا همچنين مصرع دوم 
  ")78يس  (رميم

 
  :٢زهير بن ابي سلمي از شعراي جاهلي مي گويد

                                                 
 1بلوغ االرب في معرفة احوال العرب لاللوسي ج - 1
 الدر المنثور، سوره ي تكوير- 2
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  و قد سجرت بحارهم بحاري     قديمالقد نازعتهم حسبا
  . آمده است- )6تكوير ( و اذا البحار سجرت -مصرع دوم در قرآن بصورت

  
 است كه محمد در مورد او از برترين شعراي عرب جاهليامرؤ القيس 

وي اشعار بسيار . " پرچمدار شاعران است بسوي جهنمامرؤ القيس "گفته
  :  مثال١ قرآن آورده شده استزيبائي دارد و بعضي از جمالت وي عينا در

  ) مرد در تابستان طالب زمستان است (يتمنى المرء في الصيف الشتاء
  )وقتي زمستان مي آيد آنرا بد مي داند ( حتى إذا جاء الشتاء أنكره
  )او به وضعيت واحد راضي نمي شود(فهو ال يرضى بحال واحد 

  ) كفران پيشه استكشته باد انسان، چرا اينقدر (قتل اإلنسان ما أكفره 
  )17عسعس  ( قتل اإلنسان ما أكفره:مصرع چهارم عينا در قرآن آمده است

  
    :و در اشعار عاشقانه اي  مي گويد

  )زمان نزديك شد و ماه شكافته شد( اقتربت الساعة وانشق القمر
  )از غزالي كه قلبم را شكار كرد و روي بگردانيد(ن غزال صاد قلبي ونفر ع

  : مي گويدو در انتهاي آن
  )وقتي موي او رخسار او را شكافت، گفتم(قلت اذ شق العذار خده 

  )زمان نزديك شد و ماه شكافت(دنت الساعه و انشق القمر 

                                                 
 2/187ر فيض الغدي - 1
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القمر  (اقتربت الساعة وانشق القمر: مصرع اول عينا در قرآن آمده است
جالب است كه ادعا شده است كه اين آيه حكايت معجزه ي شق القمر ).1

 امرؤ القيساليكه شعر زيباي عاشقانه اي بوده كه محمد از است در ح
  . گرفته است

  
   :و در جاي ديگر مي گويد
  )وقتي زمين بلرزد لرزيدني(إذا زلزلت األرض زلزالها 
  را بيرون افكند) مرده ها(و زمين ثقلهايش (وأخرجت األرض أثقالها 

  )مردم بر پا مي ايستند (تقوم األنام على رسلها
  )براي روز حساب كه حالش را مي بيني (حساب ترى حالها ليوم ال

مصراعهائي كه زيرشان خط كشيده شده عينا در قرآن آمده است دقت  
  :كنيد

  ).2زلزال  ( وأخرجت األرض أثقالها)1زلزال  (إذا زلزلت األرض زلزالها -
نيز در قرآن ) بجز شعر عاشقانه(غير از عين جمالت، مفاهيم اشعار فوق 

  .تآمده اس
 

  :١زبراء كاهنه كه يك زن شاعر كاهن جاهلي بود مي گويد
   والليل الغاسق و اللوح الخالق و الصباح الشارق و النجم الطارق و المزن -

                                                 
  288 ص 3بلوغ الرب ج - 1



 824

الوادق، ان شجر الوادي ليأدو ختال، و يحرق انيابا عصال و ان صخر الطود 
  ...لينذر ثكال، التجدون عنه معال

ند به لوح خالق و سوگند به ستاره ي سوگند به شب تاريك و سوگ: ترجمه
  ...كوبنده و سوگند به ابر باران ريز، درخت وادي فريبنده مي آيد

مشاهده مي كنيد شبيه قرآن و با همان زيبائي به جلوه هاي طبيعت 
اين اشعار اگر زيباتر . قسم خورده و در آخر شروع به بيان مطلبش مي كند

ز آنانست و نشان مي دهد كه محمد از گفته هاي مشابه قرآن نباشد هم ار
بعالوه كلمات مشابه شعر . اين سبك بيان را از شعراء عرب فراگرفته است

  ) 1الطارق(والسماء والطَّارِقِ :  فوق در قرآن نيز بكار گرفته شده است مثل
  
 از شعراء و سخاوتمندان بزرگ عرب جاهلي نيز اشعار بسيار حاتم طائي

همچنين عنتره از شعراي ديگر . ١م انساني و اخالقي داردزيبا و پر از مفاهي
   .جاهلي نيز داراي اشعار لطيف با مفاهيم اخالقي است

در مجموع مشاهده كرديد كه مفاهيم اصلي قرآن در ادبيات جاهلي   
وجود دارد و سبك شعرگونه سوره هاي مكي قرآن نيز در اشعار جاهلي 

 جمالت و كلمات شعراء جاهلي وجود داشته است و در مواردي حتي عين
كه وسعت تأثير محيط را در گفته هاي محمد نشان مي .در قرآن آمده است

. دهد و اين همان چيزي است كه از هر انسان عادي ديگري انتظار مي رود
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همه ي ما بشدت تحت تأثير محيطمان هستيم؛ اما گفته هاي خدا بايد بسيار 
 كلمات انسانهاي عادي باشد و قرآن وراتر و جهاني تر و بلند افق تر از

  .چنين نيست
بالشك قرآن هم مثل اشعار شعراي بزرگ جاهلي زيباست ولي نه 

از جمالت شعرگونه . اوال زيبائي همه ي قرآن مشابه نيست. در حد معجزه
كه عده اي را در فصل (ي زيباي سوره هاي مكي تا آيات مبهم بهم ريخته 

بنظر مي رسد كه .  در قرآن وجود دارند)خطاهاي نوشتاري بررسي كرديم
نهج البالغه علي در مواردي هم از نظر زيبائي و هم مفاهيم برتر از قرآن 

گرچه نثر قرآن . مثنوي مولوي از نظر مفاهيم از هر دو برتر است. است
زيباست ولي به پاي گلستان سعدي نمي رسد و گرچه شعر قرآن زيباست 

اگر بتوان كلماتي را در جهان . ي رسدولي هرگز به پاي شعر حافظ نم
  .معجزه دانست شعر حافظ است كه آنهم معجزه نيست

  

  يآيات شيطان
روايت غرانيق در بين مفسران مشهور است به اين نحو كه آيات 

  :زير بر محمد نازل شد
  ﴾20 نجم﴿ ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴾19نجم ﴿أَفَرَأَيتُم اللَّات والْعزَّى  -  

   )20(سومي را ,  و منات)19 ( را ديديدالت و عزىآيا : ترجمه
  .الت و عزي و منات بتهاي معروف مكه بوده اند 
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  :آيه هاي زير نازل شده است, در پي اين دو آيه
    تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى -
آنان پرندگان عاليقدري هستند و به شفاعت ) بتهاي سه گانه(اينان : ترجمه 

  .از بندگان شفاعت كنند, يعني مي توانند در نزد خدا. اميد است
كفار خوشحال شدند و همراه با محمد به سجده , بدنبال اين آيات

سپس محمد از طرف مسلمانان مكه مورد سؤال و تقبيح قرار گرفت . افتادند
  :و بعد از آن آيات زير نازل شد

 رسولٍ ولَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمنَّى أَلْقَى الشَّيطَانُ فِي وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن: حج
 كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُملْقِي الشَّيا يم خُ اللَّهنستِهِ فَينِيأُم

لُوبِهِم مرَض والْقَاسِيةِ  فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُطَانُ لِيجعلَ ما يلْقِي الشَّي)52حج(
  )53حج(قُلُوبهم وإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ 

و پيش از تو هيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم جز اينكه هر گاه  :ترجمه
كرد پس خدا آنچه را   مىءنمود شيطان در تالوتش القا  تالوت مىآيه اي را

ردانيد سپس خدا آيات خود را استوار گ كرد محو مى شيطان القا مى
كند  تا آنچه را كه شيطان القا مى) 52(ساخت و خدا داناى حكيم است  مى

 براى سنگدالن آزمايشى نى كه در دلهايشان بيمارى است و براى كسا
  )53(اى بس دور و درازند  گرداند و ستمگران در ستيزه

 را به زبان اين آيات به صراحت بيان مي كنند كه شيطان آياتي
پيامبران جاري مي كند بنحويكه خود پيامبر هم متوجه نمي شود سپس خدا 

اين . اين آيات شيطاني را نسخ مي كند و آيات خودش را محكم مي گرداند
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 نزول آيه هاي شيطاني به زبان محمد را بطور ضمني تأييد كرد و آيات
  :دآيات غرانيق را نسخ كرد و بجاي آنان آيه ي زير نازل ش

 إِنْ هِي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنتُم وآباؤُكُم ما أَنزَلَ اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِن -
  ﴾23نجم ﴿يتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ وما تَهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى 

 كه شما و پدرانتان نامگذارى جز نامهايى بيش نيستند] اين بتان[: ترجمه
جز ] آنان[آنها هيچ دليلى نفرستاده است ] حقانيت[خدا بر ] و[ايد  كرده

كنند با آنكه قطعا از جانب  گمان و آنچه را كه دلخواهشان است پيروى نمى
  ) 23(پروردگارشان هدايت برايشان آمده است 

 نقل شده است  بزرگروايت غرانيق توسط بسياري از مفسران
, تفسير كشاف, تفسير اضواء البيان, تفسير الدر المنثور,تفسير طبري: ازجمله

مثل صاحب (عده اي از مفسران  .تفسير روح المعاني و تفسير زادالمسير
 53-52تالش كرده اند كه علي رغم پذيرش آيات ) اضواء البيان و الميزان

نيق را انكار ماجراي غرا, حج كه صراحت در القاء شيطان در پيغمبران دارد
اين تالش بيهوده اي است چون خود قرآن گفته كه اين القائات در . كنند

و اگر اين القائات توسط محمد بيان نشده بود . تمام پيامبران اتفاق مي افتد
 حج امتحان مؤمنان بخاطر اين القائات مطرح 53معني نداشت كه در آيه ي 

  .شود
دليل ) نيق را هم نپذيريمحتي اگر روايت غرا(آيات القاء شيطان   

  : واضحي بر غير الهي بودن قرآن هستند
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در تناقض آشكار با چندين آيه ي )  حج53-52(آيات القاء شيطان : اوال
  :از جمله. ديگر قرآنند

ه علَى إِنَّه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِينَ ءامنُواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّلُونَ إِنَّما سلْطَانُ -
  )99نحل (الَّذِينَ يتَولَّونَه والَّذِينَ هم بِهِ مشْرِكُونَ 

اند و بر   را بر كسانى كه ايمان آورده)شيطان (چرا كه او: ترجمه
  )99(كنند تسلطى نيست  پروردگارشان توكل مى

  )42حجر (الْغَاوِينَ إِنَّ عِبادِى لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ إِالَّ منِ اتَّبعك مِنَ -
 را بر بندگان من تسلطى نيست مگر كسانى )شيطان (در حقيقت تو: ترجمه

    )42(از گمراهان كه تو را پيروى كنند 
آيات فوق بيان مي كنند كه شيطان بر بندگان برجسته ي خدا تسلط 
. پيدا نمي كنند و پيامبران و محمد هم برترين بندگان خدا قلمداد مي شوند

لقاء آيه توسط شيطان به پيامبران تسلط شديد شيطان را بر پيامبران مي اما ا
قض وجود دارد و تناقض گويي ابنابر اين بين اين دو گروه آيات تن. رساند

  . كار خدا نيست
  :همچنين آيات القاء شيطان با آيات زير در تناقضند

إِنْ هو  )3نجم  ( الْهوىوما ينطِقُ عنِ ﴾2نجم﴿ما ضَلَّ صاحِبكُم وما غَوى  -
  )4نجم  (إِلَّا وحي يوحى

و از سر ) 2(نه گمراه شده و نه در نادانى مانده ) پيامبر(يار شما  :ترجمه
شود   بجز وحيى كه وحى مى)قرآن(اين سخن) 3(گويد  هوس سخن نمى

   ) 4(نيست 
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اما القاء .  نجم تصريح دارند كه محمد گمراه نمي شود2آيه ي 
محمد نمي فهمد كه اين القاء شيطان است و آنرا . طان گمراه كردن استشي

 3بعنوان وحي قبول و اعالم مي كند آيا اين گمراهي نيست؟ بعالوه آيه ي 
و اين در تناقض با . تصريح دارد كه آنچه محمد مي گويد قطعا وحي است

ي يعني بعضي چيزهايي كه به محمد القاء م. القاء شيطان به محمد است
اين تناقضي آشكار است و تناقض . شود و او بيان مي كند وحي الهي نيستند

  .گويي نمي تواند كار خدا باشد
 حج اينست كه نشان  مي 53-52اشكال بزرگ ديگر آيات : ثانيا

دهد كه خدا فرد عاجزي است كه حتي شيطان مي تواند جمالت خودش را 
ه مي شود و پيامبرش را از بجاي خدا القاء كند و خداي ناتوان بعدا متوج

ببينيد اين چه خداي ذليلي است كه محمد معرفي مي . اين امر آگاه مي كند
  .كند

بسيار )  حج53آيه ي (امتحان مردم توسط آيه هاي شيطاني : ثالثا 
چون وقتي از طرفي به مردم گفته شود كه هرچه پيامبر مي . ظالمانه است

 مردم گفته شود اين آيات خاص گويد وحي الهي است و از طرف ديگر به
از شيطان بوده اند آيا نبايد مردم دچار ترديد شوند آيا اين ترديد عاقالنه 
نيست؟ آيا جزاي اين ترديد معقول عذاب جهنم است؟ اين چه امتحان غير 
معقول و ظالمانه اي است كه به خدا نسبت داده شده است؟ اما خدا ظالم 

يف انساني خودش را به خدا نسبت نيست اين محمد است كه صفات ضع
  . مي دهد
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واقعيت اينست كه ماجراي غرانيق امري واقعي است و خود قرآن 
و اين نشانگر اينست كه قرآن ).  حج53- 52آيات (هم آنرا تأييد كرده است 

محمد در مكه از عدم قبول دينش . كار خدا نيست بلكه كار محمد است
ته شده بوده است و در پي آن توسط اكثريت مردم و بزرگان قومش خس

راه را براي مصالحه باز كند و چنين كرد و , برآمده تا با قبول شفاعت بتها
سپس در مقابل اعتراض و ترديد مسلمانان از كار خود پشيمان شد و آيات 
غرانيق را شيطاني قلمداد كرد وكل اينكار را به خدا نسبت داد و آنرا وسيله 

ديد مردم غلبه پيدا كند و بطور ظالمانه اي هر ي امتحان دانست تا بر تر
گونه ترديد را مستحق عذاب دانست و ترديد كنندگان را بيمار و دشمن 

اين رويه ي محمد بوده كه براي نجات از عواقب كارهاي . خدا قلمداد كرد
به خدا نسبت مي داد تا خود را تبرئه كند و , آنانرا پس از انجام, زشتش

.  در آورد كه موارد متعددي در همين كتاب ذكر شده استمردم را از ترديد
قتل و دزدي در بدر اولي و تطهير قطع كردن , مثل تطهير كاروان زني

   .درختان خرماي يهوديان و تطهير تصاحب همسر زيباي پسرخوانده اش

  .كاتب وحي كه به كذب محمد پي بردماجراي 
ماجراي او . مد بود از كاتبان وحي محعبداهللا بن سعد بن أبي سرح  

  :در كتب متعدد تفسير و حديث آمده است از جمله
ومن قَالَ سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنَزلَ اللَّه هو عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح القرشي -

كان يكتب لرسول اهللا فكان إذا أملى عليه سميعاً عليماً كتب هو عليماً حكيماً 
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 رحيماً فلما نزلت ولَقَد خَلَقْنَا اإلِنْسانَ مِن وإذا قال عليماً حكيماً كتب غفوراً
إلى آخر اآلية عجب عبد اهللا من تفصيل  ) 12المؤمنون ( سلَالَةٍ من طِينٍ 

خلق اإلنسان فقال تبارك اهللا أحسن الخالقين فقال عليه الصالة والسالم 
حي اكتبها فكذلك نزلت فشك عبد اهللا وقال لئن كان محمداً صادقاً لقد أو

إلي مثل ما أُوحي إليه ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال فارتد عن اإلسالم 
  . ١ولحق بمكة

  در مورد او نازل شده "سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنَزلَ اللَّه  "كسيكه آيه ي: ترجمه
 قرشي است كه براي رسول اهللا كتابت بن سعد بن أبي سرحعبداهللا است 

 مي كرد او ء را امال"سميعاً عليماً "حمد به او مي كرد وقتي كه م) قرآن(
 مي كرد او ءرا امال"  عليماً حكيماً"و وقتي  مي نوشت "عليماً حكيماً"
ولَقَد خَلَقْنَا اإلِنْسانَ مِن  "پس وقتيكه آيه ي .  را مي نوشت"غفوراً رحيماً"

خلقت انسان نازل شد عبداهللا از تفصيل  " )12المؤمنون ( سلَالَةٍ من طِينٍ 
 پس محمد گفت همين را "تبارك اهللا أحسن الخالقين "تعجب كرد و گفت 

در نتيجه عبداهللا شك كرد و گفت اگر محمد . بنويس همينطور نازل شد
صادق است به منهم مثل او نازل مي شود و اگر كاذب است منهم شبيه او 

 .سپس از اسالم خارج شد و به مكه پيوست. گفتم

ر محمد دستور قتل او را صادر كرد و در فتح مكه بدنبال اينكا  
 اگر به پرده ي خانه ي كعبه هم ) از جمله عبداهللا(را چهار نفردستور داد كه 
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عبداهللا به عثمان برادر رضاعي اش پناهنده شد و .آويزان شده اند را بكشيد
عثمان در شرائط مناسب او را نزد محمد آورد و با وساطت عثمان اسالم 

   ١. محمد او را بخشيدآورد و

به اين واقعه دقت كنيد اين اتفاق يك شاهد عيني بر غير الهي بودن   
عبداهللا قطعاتي را بجاي قطعات امالء شده محمد مي گذاشته . قرآن است

چه شاهدي واقعي . است و محمد نمي فهميده است يا تأييد مي كرده است
تابت قرآن مي ماند جالب اينست كه اگر عبداهللا در سمت ك. تر از اين

موقعيت و ثروت و عزت باالئي را داشت و بيشتر هم بدست مي آورد اما 
. اسالم را رها كرد علي رغم خطرات و از دست دادن موقعيت و خطر مرگ

اين نشان مي دهد كه عبداهللا واقعا به اين نتيجه رسيده بوده است كه محمد 
 مايل نبوده در كاذب است و عبداهللا شخص درستكاري بوده است كه

  . فريبكاري محمد شركت كند علي رغم خطر مرگ براي خودش
اگر محمد واقعا . نكته ي قابل تأمل ديگر، رفتار محمد با اوست  

صادق بود بايد به عبداهللا امان مي داد و با استدالل و كمك خدا او را قانع 
 ضعف اين دستور قتل،. اما بجاي آن دستور قتل او را صادر كرد. مي كرد

محمد را مي رساند؛  چون محمد مي دانسته كه عبداهللا راست مي گويد و 
  .به نيرنگ محمد پي برده و اگر كشته نشود آبروي او را مي برد

  

                                                 
  ٧/٢٨٢ الدر المنثور - 1
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  نتيجه گيري
 قرآن محصول فرهنگ زمان محمد است و همه ي ،در مجموع  

البته . مطالب آنرا مي توان در محيط عربستان و كشورهاي مجاور يافت
 هوش و توان آنرا داشته است كه اينها را شنيده و بتدريج تحت محمد

  .عنوان قرآن نازل كند
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  20فصل 
   نهائي نتيجه گيري

  
  

    
سند ما در درجه ي . اين كتاب به بررسي بيطرفانه ي قرآن پرداخت

تمام تالش آن . اول خود قرآن و در صورت نياز سنت صحيح بود و الغير
 شود كه در چارچوب قرآن و سنت باشد؛ آنگونه بود كه قرآن آنگونه فهم

 در اينجا چكيده اي از هر فصل .كه محمد و ياران نزديكش مي فهميدند
  .ارائه مي شود

  به اين نتيجه رسيديم كه"خطاهاي علمي قرآن"در فصل  :  
 مباحث قرآن در مورد طبيعت بسيار ساده و پيش پا افتاده اند كه امروزه -

  .ل آخر دبستان، آنها را بهتر و صحيحتر از قرآن مي دانندمعموال كودكان سا
 تقريبا قرآن هر كجا به مباحث طبيعت اشاره كرده خظا گفته است مگر -

  حقايق بسيار پيش پا افتاده اي مثل اينكه خورشيد روشن است يا آب براي 
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  . حيات الزم است
 و وارد  محمد همه ي مطالب مربوط به طبيعت را از محيطش گرفته است-

در . كه چنانچه انتظار مي رود اين مطالب عمدتا غلطند. قرآن كرده است
موارد بسيار كمي چيزي به آن افزوده است مثل اينكه خورشيد شبها به زير 

بدتر اينكه بعضي از مطالب را قرآن پر . عرش مي رود كه آنها هم غلطند
ي يوناني كروي مثال در حاليكه فالسفه . خطاتر از محيط مطرح كرده است

بودن زمين را بيش از هزار سال قبل از محمد مطرح كرده بودند قرآن زمين 
مثال ديگر رشد جنين است كه محمد عينا از محيط . را مسطح مي داند

گرفته است ولي آنچه محمد نقل كرده است ضعيفتر و مغلوط تر از اصل 
 و بصورت اين دليل قطعي است كه اين مطالب از خدا نيست. مطلب است

نقل دهان به دهان به محمد رسيده است و طبعا برخي مطالب در نقل 
  .قولهاي مكرر از دست رفته اند

 در قرآن هيچ معجزه ي علمي و حتي هيچ نكته ي جديد صحيح علمي -
مؤمنان معجزه تراش با تحريف معني لغات و جمالت و در . وجود ندارد

ادعاهاي بي دليلي كرده اند بسياري موارد بر خالف نصوص قرآن و سنت 
كه موارد عمده ي آنان در اين فصل مورد نقد قرار گرفت و نشان داده شد 
كه آنچه مطرح كرده اند نه تنها معجزه نيست بلكه ضد معجزه اند يعني 

  .اثبات مي كنند كه قرآن غير الهي است
 در نهايت غلط بودن بخش اعظم مطالب علمي قرآن، دليل قطعي است بر -
  غير ممكن است خدا . ينكه قرآن ساخته ي شخص محمد است نه خداا
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  .اينقدر نادان باشد
  
 مطرح شد كه منظور از نسخ، لغو حكم "ناسخ و منسوخ" در فصل 

بررسي تمامي موارد نسخ مورد . بعضي آيات قرآن توسط آيات بعدي است
 اند قبول در قرآن نشان ميدهد كه همه ي موارد نسخ، قابل اجتناب بوده

چون خدا هم علم كامل به حال و . بشرطي كه گوينده ي قرآن خدا باشد
آينده دارد و هم بهترين احكام را مي داند و نياز ندارد كه مرتبا نظرش را 

 دليلي واضح بر قرآنبنابر اين وفور نسخهاي قابل اجتناب در . عوض كند
  . اينست كه قرآن ساخته ي محمد است نه خدا

  
  نشان داده شد كه قرآن پر از ابهام است و "م و متشابهمحك"در فصل 

اين ابهامات بحدي است كه خود قرآن هم . دالئل اين ابهامات بررسي شد
  ).متشابهند: به لغت قرآن(پذيرفته است كه بعضي آيات مبهمند 

 در ي مبهم در قرآن موجب حداقل سه تناقض درونياتوجود آ
  : شوديقرآن م
  .و مبهم كه بحث شد) مبين (تناقض بين روشن: اول
قرآن در آيات متعددي ادعا كرده است كه . تناقض بين مبهم و سهل: دوم

اما چيزي كه مبهم است آسان . قرآن آسان و سهل است تا مردم بفهمند
آسان ومبهم . پس از اينجهت نيز قرآن دو ادعاي متناقض دارد. نيست
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بودن يا مبين بودن قرآن، ممكن است گفته شود منظور از آسان ). غيرآسان(
اين دفاع غلط است چون . همه ي قرآن نيست بلكه بخشهائي از قرآن است

كليه ي آياتي كه مبين بودن و يا آسان بودن را مطرح كرده اند آنرا به كل 
     .قرآن نسبت داده اند نه به قسمتي از آن

ر شده در قرآن صدها بار تكرا. تناقض سوم بين ابهام و هدايت است: سوم
اما چيزي كه مبهم است هدايتگر . كه اين قرآن براي هدايت مردم آمده است

پس بخشهايي از قرآن بر ضد هدايت عمل مي . نيست بلكه گمراهگر است
  . كنند

وجود اين تناقضها در قرآن دليل آشكاري بر غير الهي بودن قرآن   
ي شود يك انسان عادي در گفتار و نوشتارش دچار تناقض گوئي م. است

  .ولي خدا نه
   
  نشان داده "  انتساب رفتارها و صفات نامناسب به خدا"در فصل

با توجه به رفتارها و صفاتي كه قرآن به خدا نسبت مي دهد خداي شد كه 
البته با بررسي كل كتاب به صفات . قرآن بشدت ظالم و انتقام گير است

ه در انتهاي اين فصل ناپسند فراوان ديگر منسوب به خدا پي برده مي شود ك
  .مطرح مي شود

  
با بررسي دقيق و مفصل "هدايت و گمراهي در قرآن " در فصل   
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تالش خدا بيشتر متوجه گمراه : روشهاي هدايت به اين نتيجه رسيديم كه
  . كردن اويتكردن و جهنمي كردن انسان است تا هدا

  وي اضالل قوي ونارسا و روشهايف ضعياربسقرآن  يت هدايروشها
 يندو معجزه و استدالل اند كه قرآن از ايت هداي روشهامعقولترين. مؤثرند

روش اصلي كاربردي هدايت در قرآن و سنت ترس است؛ ترس .  استيته
و عامل اصلي گسترش اسالم در . از جهنم و ترس از شمشير آخته ي محمد

  .آغاز، همين شمشير آخته بود
 ااند تا انسانها را ب و خدا كمر همت بسته يطاناز طرف مقابل ش

 يخدا. گمراه كنند... و خدعه و كور كردن و ازكارانداختن عقل و يبفر
 ي را انجام ميطان شي همان كارهايطان، و چاالكتر از شيركتر زيارمحمد بس

 خلق كرده است كه به كمك او بشتابد تا انسانها يز را نيطاندهد و اصال ش
 ي را پر منم قسم خورده كه جه كهيد شوند و قسم خدا درست در آيجهنم
 ي است كه محمد معرفي توز نامهربان ظالمينه كيض مري چه خداينا. كند

 و مهربان و يتگر باشد خدا هداينكرده است؟ نه، خدا محال است چن
 خود را به خدا ي انسانير محمد است كه صفات حقيندلسوز و عادل است ا
 اينهمه است و گرنه خدا  محمدي قرآن هم ساخته يننسبت داده است و ا

  . داديصفت زشت را به خودش نسبت نم
 قرآن در تأمين سه چيز :  نشان داده شد كه"محمد در قرآن" در فصل

در . جاه و مال و شهوت جنسي: عمده براي محمد بشدت اهتمام دارد
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حاليكه از پيغمبر انتظار مي رود كه همه ي همت خود را صرف هدايت 
 و آموزش و استدالل كند؛ محمد بجاي استدالل و مردم از طريق معجزه

معجزه، همت خود را عمدتا صرف اجبار مردم با شمشير به قبول اسالم كرد 
موقعيت و جاهي كه . و اين جنگها سه بهره ي عظيم مادي براي وي داشت

حرمسرائي از انواع زنان وكنيزان زيبا و . هيچ پادشاهي به آن نمي رسد
  .  و خانواده اش از آن بهره مي بردندثروتي انبوه كه خود

  
  اگر :  به اين نتيجه رسيديم كه"نسبتهاي ناروا به پيامبران"در فصل

كسي پيغمبر باشد انتظار مي رود كه فرد درستكار عاقل عادلي باشد اما 
اينها . بعضي رفتارهاي منتسب به پيغمبران در قرآن زشت و ظالمانه است

ي ساخته ي بشر است كه به خدا نسبت داده نشان مي دهد كه اينها همگ
. تورات در طي قرنها توسط روحانيون يهود نوشته شده است. شده است

محمد هم بخش مهمي از قرآن را از تورات گرفته است و طبعا بسياري از 
  . نسبتهاي نارواي تورات به خدا و پيامبران، در قرآن هم آورده شده است

 قرآندر مجموع شان داده شدكه ن "انسان در قرآن" در فصل 
ناقص است چون صفات . تصوير ناقص و معوجي از انسان ارائه مي دهد

مثال . معدودي از انسان و بعضي را هم بطور غير دقيق مطرح كرده است
انسان موجودي پرسشگر است كه نقطه ي شروع يافتن حقيقت است و در 

ن نقاد است يعني قادر انسا. قرآن بعنوان صفتي از انسان مطرح نشده است
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است درست و نادرست و ضعف و قوت رفتار، گفتار، دانش و هنر و غيره 
اما قرآن از اين صفت فقط در يك مورد آنهم در نقد . را از هم بازشناسد

سخنان محمد و بعنوان صفتي منفي ياد كرده است در صورتيكه يكي از 
 كه اگر برجسته انسان كاشف علم است. برجسته ترين صفات انسان است

ترين صفت انسان نباشد يكي از برترينهاست اما در قرآن اشاره اي به آن 
انسان خالق اين تمدن . صفت عالي ديگر انسان خالقيت است. نشده است

بزرگ، صنايع حيرت انگيز و معماري و شهرسازي و خالقيتهاي عظيم ديگر 
ئي دوست و هنرمند انسان زيبا. است ولي قرآن اشاره اي به آن نكرده است

خالق موسيقي، شعر، نقاشي، مجسمه سازي و معماري و زيبائيهاي . است
ديگر است اما قرآن، هنر را اصال مورد توجه قرار نداده است فقط به شعر 

انسان قانونگزار است و قدرت سازماندهي . اشاره كرده آنهم با ديده ي منفي
ژگي اصال در قرآن مورد توجه حيرت انگيز مبتني بر قانون دارد اما اين وي

واقع نشده و اسالم تنها خدا را قانونگزار مي داند و هيچ قانون ديگري را 
انسان خالق حقوق است و باز قرآن به آن توجه . برسميت نمي شناسد

حقوق مطرح شده در خدا را واضع حقوق مي داند و فقط نكرده و تنها 
است و ارزش شناس و ارزش انسان موجودي اخالقي . قرآن را قبول دارد

گزار است كه در قرآن بعنوان صفتي مستقل مورد بحث قرار نگرفته است و 
در فصل (اخالق مطرح شده در قرآن هم اخالقي منحرف و طبقاتي است 

انسان موجودي آزاد و مختار ). اخالق در قرآن مورد بحث واقع شده است
بشدت به نفي و حذف است اما  قرآن نظر درستي در اين مورد ندارد و 
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انسان ). چنانچه در بحث آتي آمده است(آزاديهاي انسان مي پردازد 
موجودي عدالت خواه است اما قرآن بيشتر به ظالم بودن انسان تأكيد دارد 

  . تا بر عدالت خواهي او
تصوير قرآن از انسان معوج است چون قرآن بيشتر صفات منفي 

هي منفي به صفات انسان نگريسته انسان را مطرح كرده است و با ديدگا
معوج است چون عقل و علم ارزشمند را تنها در قبول نظر محمد مي . است

داند و علوم ديگر مخصوصا علوم تجربي را نه مي شناسد و نه بها مي دهد 
چيزي به دانش بشري در مورد انسان اضافه نكته ي مهم ديگر اينكه، قرآن 

 در حد اطالعات و باورهاي محيط آنچه محمد مطرح كرده. نكرده است
 سال قبل است و حتي فروتر از دانش زمان محمد در نقاط 1400عربستان 

در همان زمان بحثهاي ارزشمند واالئي در مورد انسان در . ديگر جهان است
كنب فالسفه ي يونان و انديشه هاي هندو و ديگران وجود داشت كه محمد 

  . از آنان بي اطالع بوده است
راين قرآن نه تنها كتاب انسان شناسي نيست بلكه تصوير ناقص بناب

و اين مؤيد قطعي اينست كه قرآن . و معوجي از انسان ارائه كرده است
اگر قرآن از خدا بود خدا كاملترين و صحيحترين تعريف . كتاب خدا نيست

 1400را از انسان ارائه مي كرد نه تصويري ناقص و كج كه حتي از دانش 
  . هم پائينتر استسال پيش
همچنين نشان داده شد كه قرآن به چندين روش مانع ايجاد عدالت   

در جامعه ي بشري مي شود كه مهمترين آنان نظام طبقاتي انسان در اسالم 
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 زن - 2 مرد آزاد مسلمان -1: اين طبقه بندي بترتيب برتري عبارتند از. است
اين طبقات از حقوق .  غيرمسلمانان-4 برده ي مسلمان - 3آزاد مسلمان 

  .بشدت متفاوتي برخوردارند
 روش مانع آزاديهاي معقول 9همچنين نشان داده شد كه قرآن به   

 همچنين .  روش مانع پيشرفت و توسعه مي شود8انساني است و قرآن به 
بنابراين قرآن . اسالم با اساسي ترين حقوق بشر بشدت مخالف است

 مي دهد و بزرگترين مانع عدالت، تصويري ناقص و معوج از انسان ارائه
  . آزادي، پيشرفت و توسعه و حقوق بشر است

 هم يبان سر در گري مسلمان بودن با عقب افتادگينيد بي مينكها
 ي رابطه همبستگي عقب افتادگ بامسلمان بودن,  علم آماريردارند و به تعب
 و آزادي عدالتاعتقادات و احكام باز دارنده ي . يل نيست دليمثبت دارد  ب

 احكام در ينا. يمدر متن اسالم است و ما هم مسلمان, رشد و توسعهو 
فرهنگ . يم ماست چون با آن لحظه به لحظه رشد كرده ا پوستگوشت و

  .ين فرهنگيمفرهنگ بازدارنده است و ما در متن ا, ياسالم
   
  قيامت بنحويكه در   به اين نتيجه رسيديم كه"قيامت در قرآن"در فصل

همگان  " توصيف شده دو شرط ضروري عدالت را ندارد يعني اينكه قرآن
مجازات بايد با جرم " و اينكه  "يرندبطور يكسان مورد قضاوت قرار گبايد 

خداي محمد نيكي را فقط از مسلمانان مي پذيرد و ". تناسب داشته باشد
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غيرمسلمانان را چه نيك و چه بد بطور جاودانه مي سوزاند كه اين ظلم 
و خداي محمد گناهان انسانرا با بدترين و خشن ترين . ض استمح

مجازات يعني سوزاندن جاودانه پاسخ مي دهد كه ظلمي فجيع است چون 
هيچ جنايتي با سوزاندن تناسب ندارد و هيچ جنايتي با جاودانگي مجازات 

بطورخالصه محمد وحشيگري بينهايت و ظلم بينهايت را به . تناسب ندارد
 اينها گفته هاي ،بنابراين. اده است و اين هردو بر خدا محالستخدا نسبت د

محمد مي خواسته مردم را به اطاعت محض از خودش . محمدند نه خدا
  .وادارد و بهترين راه را ترساندن وحشتناك آنان ديده است

  
 به اين نتيجه رسيديم كه"اخالق طبقاتي قرآن" در فصل :  
يد و برجسته اي نسبت به آنچه قبل از  در قرآن هيچ دستور اخالقي جد- 1

  . اسالم مطرح بوده است ارائه نشده است
 در تاريخ شناخته شده ي بشري، بزرگترين تحريف در اخالق، مربوط - 2

قرآن اخالق انساني را به اخالق طبقاتي تبديل كرده است . به قرآن است
ول يعني اخالق بر حسب ارزش متفاوت انسانها، متفاوت مي شود و اص

مهمترين بخش اين . اخالقي را از كليت و جهان شمول بودن انداخته است
انحراف مربوط به نابود كردن اخالق در مورد غيرمسلمانان، بردگان و زنان 

 انساني است  تقريبا مسلمانمردان آزاداخالق در مورد به تعبير ديگر  . است
بسياري  قرآن .ولي در مورد غير مسلمانان، غير انساني يا ضداخالق است
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  مي كند مثلأكيد ضد اخالقي را در مورد غير مسلمانان توصيه و تدستورات
انتقام،  كشتن، ترور، ، كينه توزي، بدخواهيغيبت، عيبجوئي، تهمت،  نفرت،
به بيان ديگر اگر مسلماني اين اعمال ضد  . ، دزدي، برده گيريجنسيتجاوز 

سلمان خوب و خداپسندي اخالقي را در حق غيرمسلمانان انجام دهد م
از نظر قرآن اين اعمال ضد انساني در حق غيرمسلمانان، عمل صالح . است

بهمين دليل است كه در تاريخ اسالم كسانيكه بيشترين . بحساب مي آيد
كشتار و تجاوز را در حق غيرمسلمانان مرتكب شده اند برترين مؤمنين 

ن و دزديدن بخش همچنين نابود كرد. بحساب مي آيد مثل علي و عمر
در حاليكه . اعظم حقوق زنان و بردگان نيز عمل صالح بحساب مي آيد

در . گرفتن مال انسان آزاد بد است سلب تمام حقوق مالي برده خوب است
حاليكه تجاوز جنسي به زن آزاد بد است تجاوز جنسي به زنان اسير خوب 

داني كردن در صورتيكه زنداني كردن مرد در خانه اش بد است زن. است
در مجموع در اسالم، اخالقِ جهان شمولِ . زنان و دختران در خانه خوبست

  .اسالم اخالق انساني را نابود كرده است. انساني وجود ندارد
در اينجا كمي تأمل كنيد آيا نابود كردن اخالق مي تواند كار خدا   

 محيط باشد؟ كينه، نفرت، دزدي، قتل، تجاوز جنسي، اينان رفتارهاي معمول
قبائل دائما با هم در جنگ و تجاوز و .  سال پيش بوده است1400عربستان 

محمد همين رفتارهاي بشدت ضد اخالقي را، مثل هر . كشتار بوده اند
اجرا كرده و آنها را ) غيرمسلمانان(رئيس قبيله ي ديگري، در حق مخالفين 

حشي را به خدا نسبت داده است يعني اخالقيات ضد بشري اعراب نيمه و
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نابود كردن اخالق توسط قرآن، يكي از مهمترين دالئل . جاودانه كرده است
  .غير الهي بودن قرآن است

   
 انتقام، مكر و  كينه و خشم ومثلمثل ضي صفات ضد اخالقي در قرآن ب - 3

محمد مي خواسته كه حتي خداي .  به خدا نسبت داده شده استبي عدالتي
  .نيمه وحشي را داشته باشدجهان هم همان اخالقيات اعراب 

يعني اخالق ارزشمند انساني .  اخالق قرآن متكي به ترس از جهنم است- 4
كه هر انسان نه بخاطر ترس و نه بخاطر منفعت بلكه بخاط انسان بودن خود 

عاطفه و احساس . ش و همنوعانش انجام مي دهد را از بين برده است
بهمين دليل مسلمانان هر . اردانساني پشت دستورات اخالقي اسالم وجود ند

كاري را كه ترس جهنم پشتش نباشد انجام مي دهند حتي اگر غير اخالقي 
  .و ظالمانه باشد، حتي نسبت به هم دينانشان

  بعد از ترس، اخالق قرآن متكي بر طمع بهشت و شراب و حوري -5 
جام مسلمان كار اخالقي را بخاطر ارزشمند بودن و انساني بودن آن ان. است

نمي دهد بلكه انجام مي دهد تا به جهنم نرود و دائما با دختران زيباروي 
  . اين اوج ذليل كردن اخالق انساني است. بهشتي عمل جنسي انجام دهد

 براساس دالئل فوق، غيرمسلمانان بهيچ وجه نمي توانند در اصول - 6
شامل غير اخالقي و انساني به مسلمانان اعتماد كنند چون اخالق و انسانيت 

  .مسلمانان نمي شود
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در مجموع اين نابود كردن بخشهاي مهمي از اخالق انساني و   
جايگزين كردن اعمال وحشيانه بجاي اخالق و انتساب اعمال زشت به خدا 

بنابراين قرآن . نمي تواند كار خداي عادل حكيم باشد، بلكه كار محمد است
  .نمي تواند كار خدا باشد

 به اين نتيجه رسيديم كه"ر قرآناقتصاد د" در فصل :  
 يچيده پي و علم مفصل تخصصيك است كه اقتصاد ين اواقعيت

 حل  و است تخصصي داراي دكتراي هاي متعددياست كه در شاخه
 از ينه به استفاده ي بهيمتك, يمشكالت اقتصادي متناسب با ارزشهاي انسان

  . دانش اقتصاد است
كاروان زني  و فروش و يدرمثل خكارهاي ساده ي اقتصادي همان 

 داشته در اسالم هم يان در عربستان جرو غارت اموال ديگران و دزدي كه
اسالم دزدي اموال غيرمسلمانان را به حكم شرعي واجب .  استيافتهتداوم 

  اضافه به معامالت ساده ي آنزمان زكات و خمس را همتبديل كرده است و
 است يبراي گرداندن دستگاه مذهب ياتها مالينبخش عمده اي از اكه كرده 

 يات دو نوع مالينگرچه ا.  شودي م پرداخت هم به مستمندانيو البته بخش
  قابل اجراير عادالنه و غيرامروزه غ, در صدر اسالم قابل اجرا بوده اند

 در يهنقش سرما, يد اقتصادي مثل ابزار توليدر اسالم از مسائل اساس. هستند
,  اقتصادييزيبرنامه ر, ي اضاف ارزش,رزش كارا,  گذارييهسرما, يدتول

 تورم و دهها, مسائل پول و بانك,  گذاري كاالهايمتق, توسعه ي اقتصادي
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معادن , ين زميتمالك, در اسالم.  نشده استي اقتصادي صحبتيگر دموضوع
در اسالم .  گذاشته شده است مبهم منابع و تكنولوزييتو مخصوصا مالك

اقتصادي  ارزشهاي, الت اقتصادي وجود ندارد از عدي واضحيف تعريچه
در اسالم , مثل حقوق اقتصادي مردم كه در حقوق بشر امروز مطرح است

 اقتصاد دارد و نه ارزشهاي درست  دانشخالصه اسالم نه. وجود ندارد
  . اقتصادي دارد
, نه كشاورزي,  كار برجسته ي اقتصادي انجام نداديچ هم همحمد

 يارانش و محمد ي زندگ اصوال.اري متفاوت با قبل كيا برجسته يدنه تول
 نقل شده و از خود او در يخ به غارت اموال كفار بود چنانچه در تاريمتك

 ي ينه بوده است به هزيزه به سرني كردم كه رزق او متك نقلصفحات قبل
   . مسلمانير مردم غيزنابود كردن همه چ

بشري مثل ضد  هاي يده سري ايك قرآن بر آنچه گفتم در عالوه
بعالوه در اسالم ايده هاي ضد پيشرفت و . غارت و جزيه نيز وجود دارد

در فصل انسان در قرآن ( كند ي ميمتر وخ راكه وضع هم وجود داردتوسعه 
 اگر جامعه اي مؤمن باشد و بخواهد بر اساس مسائل بنابراين). بحث شد

 و يشتر بلكه ب كندي نم پيشرفتنه تنها, اقتصادي اسالم واقعا عمل كند
  .  هردو نشان دادنديراننانچه طالبان و حكومت ا چ. رودي واپس ميشتر،ب
 مطرح شد كه"سياست در قرآن" در فصل :  
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قرآن در مورد اصول اساسي سياست سكوت كرده است و محمد   
اما قرآن . هم به همان روش معمول زمان خودش مدينه را اداره مي كرد

. تناك است كه تاريخ كمتر به خود ديده استطالب يك استبداد ديني وحش
مردم بايد از ظاهر و باطن مطيع محض محمد باشند و محمد حتي در 

اين موقعيت محمد . خصوصي ترين امورشان نيز بر خود مردم اولويت دارد
همچنين قرآن با تمام . بطور طبيعي بعد از او به روحانيون تعلق مي گيرد

بر اين اساس حكومت طالبان در . ف استحقوق و آزاديهاي سياسي مخال
 نظام نسبتا ايده ال اسالمي بود و تقريبا تمام اعمالش متكي به ،افغانستان

از نظر ايده آل بودن، نظام واليت فقيه اسالمي ايران بسيار . قرآن و سنت بود
فروتر از ايده آل است چون با اسلحه ي مصلحت گرائي سر قوانين غير 

 را مي برد و سعي مي كند به دروغ چهره ي انساني قابل اجراي اسالمي
  . تري از اسالم عرضه كند

  
  اموال يدن و دزدي تجاوز جنسيري،كشتار، برده گ"در فصل 
   :"يرمسلمانانغ

قرآن براي كفار حق . وحشيانه ترين چهره ي قرآن را نشان داديم  
يد زندگي يعني بر روي كره ي زمين حتي يكنفر كافر نبا. حيات قائل نيست

مسلمانان . و هيچ يهودي و مسيحي حق زندگي آزاد و مستقل ندارد. كند
بايد با آنان بجنگند تا باقيمانده ي آنان با ذلت و خواري تحت قيمومت 
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حكومت اسالمي زندگي كنند با از دست دادن بخش مهمي از حقوق انساني 
ازند با هر وسيله بنابراين مسلمانان بايد به قتل عام غيرمسلمانان بپرد. شان

مگر اينكه كافر مسلمان شود و يا اهل كتاب به ذلت . اي از جمله ترور
   .قيمومت اسالمي تن دهد

در اين جنگهاي مسلمان سازي كليه ي اموال و نواميس   
بنابراين مسلمانان موظفند . غيرمسلمانان به مالكيت مسلمانان در مي آيد

به زنان و دختران آنان تجاوز جنسي اموال غيرمسلمانان را بدزدند؛ موظفند 
كنند؛ و موظفند هركسي را كه در جنگ با اهل كتاب دستگير كردند به 

البته كافران غير اهل كتاب، حتي بصورت . بردگي جاودانه خود در آورند
  .برده و كنيز هم، حق حيات ندارند

قرآن با دستورات فوق موجب نفرت و جنگ جاودانه ي بين   
رمسلمانان شده است و به حق بايد گفت كه محمد مسلمانان و غي

جنايتكارترين فرد و قرآن جنايتكارانه ترين كتاب تاريخ بشري است چون 
  .قتل عام و دزدي و تجاوز جنسي و برده گيري را جاودانه كرده اند

  
 به اين نتيجه رسيديم كه"افسانه هاي قرآن" در فصل :  

ن افسانه ها داراي دو عيب عالوه بر عيوب اختصاصي هر افسانه، اي
  :مشتركند
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 همگي فاقد هر گونه سند و يا شاهد تاريخي، جغرافيائي و باستانشناسي -
و اين در حاليست كه قرآن ادعا كرده كه شواهد و جايگاههاي . اند

جغرافيائي اين افسانه ها در معرض ديد همه ي مردم است كه مي توانند 
آيا مي تواند اين ادعاي باطل، ادعاي . يرندآنها را ببينند و از آنها عبرت بگ

خدا باشد يا ادعاي بي دليل محمد است؟ آيا خدا ممكن است ادعاي بي 
  دليل كند؟ 

مثل اينكه خدا كليه ي افراد .  بعضي از ادعاهاي اين قصه ها ظالمانه اند-
اقوام كافر را اعم از زن و كودك و عاقل و ديوانه و حتي حيوانات را قتل 

رده است در حاليكه افرادي كه واقعا مقصرند يعني حق را مي شناسند عام ك
آيا خدا به گناه عده اي . و با آن عمدا مخالفت مي كنند انگشت شمارند

انگشت شمار تمام مردم را و حتي كودكان را قتل عام مي كند؟ يا اين گفته 
 ي بي دليل محمد است كه براي ترساندن مردم از هر روشي هر چند غلط

استفاده مي كند؟ در مجموع اين افسانه ها ممكن نيست كار خداي عالم 
محمد افسانه هاي شنيده شده را بدون اينكه با عقل و . عاقل عادل باشد

  .بسنجد به قرآن وارد كرده است
  
  يگر دي خطاهايبعض "، و "ديگر تناقضات قرآن"در فصول 

 در فصول قبلي عده ي زيادي از تناقضات و خطاهاي قرآن كه" قرآن
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با اين نتيجه كه اينهمه تناقض گوئي و خطاي . نيامده بودند،  مطرح شد
  . صريح نمي تواند كار خداي عالم باشد

  
تعداد بسيار زيادي از خطاهاي "خطاهاي نوشتاري قرآن "در فصل ،

دستور زبان و نوشتاري ديگر قرآن را نشان داديم كه شاهدي عيني بر 
  .غيرالهي بودن قرآنند

  
 قرآن محصول فرهنگ ،در مجموع مطرح شد كه "منابع قرآن" در فصل 

زمان محمد است و همه ي مطالب آنرا مي توان در محيط عربستان و 
البته محمد هوش و توان آنرا داشته است كه اينها . كشورهاي مجاور يافت

  . كندجمله بنديرا شنيده و بتدريج تحت عنوان قرآن 
  

  .ن خدا و محمد يكي را برگزيندفرد خداپرست بايد بي
در مجموع، قرآن مملو از خطاهاي علمي، عقلي، اخالقي، تاريخي 

اينهمه خطا و تناقض و ضعف ممكن نيست كه و قطعا . و نوشتاري است
همانگونه كه  .كار خداي عالم عاقل حكيم عادل باشد بلكه كار محمد است

  .بستان انتظار مي رود سال پيش عر1400از يك نويسنده ي عامي بي اطالع 
  با توجه به اينهمه اما محمد قرآن را به خدا نسبت داده است و طبعا 
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  :مشكالت قرآن، خدائي كه محمد در قرآن معرفي كرده
    . موجودي است جاهل كه از الفباي خلقتش هم چيزي نمي داند-
 موجودي است احمق كه قادر به درك منطقي و معقول پديده ها نيست و -

  .براحتي تناقض گوئي مي كند و نمي فهمدمثال 
 موجودي است بشدت ظالم كه ظلم عظيم او در دنيا و آخرت دامن -

  .بشريت را مي گيرد
 موجودي است كه نمي فهمد كه براي هدايت افراد بسوي خودش بايد -

  .عقل بشر را راهنمائي كرد و عمده ترين وسائل هدايتش شمشير و آتش اند
 حيله گر كه دائم نيرنگ مي زند تا انسانها را  موجودي است بشدت-

  .جهنمي كند
 موجودي است بشدت كينه توز و انتقام گير كه در پي انتقام از انسانهاي -

  .حقير و زبوني است كه خود خلق كرده است
 موجودي است بشدت نامهربان كه خشم و غضب و نفرتش بر رحمتش -

  .مي چربد
أمين زنان زيباروي و قدرت بيكران و  موجودي است كه دائم به فكر ت-

ثروت نامحدود براي محمد است و در اينراه از هيچ كار ضد اخالقي از 
  .جمله قتل عام انسانها و زنان و كودكان و تجاوز جنسي و دزدي ابا ندارد

بنابراين اگر كسي خداي عاقل عالم . و اينهمه محالست صفات خدا باشند
  . كنار گذاشتن محمد و دينش نداردزجعادل را قبول دارد چاره اي 
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  21 فصل
  كدام دين را برگزينيم؟

  
   

  
گمان مي كنم بد نباشد كه در دنباله ي كتاب، در حد بسيار كوتاه، 
به اين سؤال بپردازيم كه حال كه دين اسالم ساخته ي بشر است ما كدام 

يم كه دين بايد ديني را بپذير. جواب اين سؤال ساده استدين را برگزينيم؟ 
حال اين سؤال پيش مي آيد كه از كجا بفهميم كه دين . واقعي خداوند باشد

 - 1: واقعي كدامست؟ دين واقعي خدا حداقل بايد سه مشخصه داشته باشد
يعني مطالبي در .  داراي معجزه باشد-2مطالبش صد در صد درست باشند 

   .آن باشد كه از عهده بشريت خارج باشد
في و با استفاده از علم و عقل بدنبال يافتن اين حال اگر با بيطر  

معيارها در اديان موجود جهان بگرديد متوجه مي شويد كه چنين ديني 
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من كتب اصلي ادياني كه كتابي دارند را خوانده ام همه ي آنها . وجود ندارد
بنابراين . مثل اسالم پر از خرافه و خطا واحكام بي ارزش و نامعقولند

شر امروز از اديان در دست دارد با قاطعيت به اين نتيجه مي براساس آنچه ب
  . رسد كه چيزي از خدا به بشر وحي و الهام نشده است

اين نتيجه گيري من ممكن است براي شما بسيار سنگين بيايد، اما   
تو دينت را از كجا فراگرفتي؟ از . بگذار يك لحظه با خودت روراست باشي

آيا در دينت تحقيق واقعي . ي بهمين سادگيآر. پدر و مادر و جامعه ات
پس .  معيار فوق را دارد؟ قطعا خيردوانجام دادي و متوجه شدي كه دينت 

 چرا صرفا با شنيدن چيزهائي از پدر و مادر به يك دين اعتقاد پيدا كرده اي؟
ممكن است بگوئي من كتاب فالن كشيش يا روحاني را خواندم و متوجه 

آيا اين تحقيق است؟ از كشيش يا روحاني چه . ت كه دينم درست اسمشد
اديان خرافه اند و علماي اديان . انتظاري داري؟ وظيفه ي او تحميق توست

در پوشاندن خطاهاي : آنان در چند چيز تبحر دارند. پاسداران خرافه اند
 در خوب جلوه دادن ضعفهاي - در غلو كردن در نكات مثبت اديان-اديان

اگر مردم . ه در فريب مردم و بدنبالش دوشيدن مردماديان و در يك جمل
فريب خورده نباشند چه كسي پاپ را بر دوش خود حمل كند؟ چه كسي تا 

 را ببوسد؟ چه كسي دسترنجش را شكمر در مقابل آيه اهللا خم شود و دست
چه كسي نوجوانانش را به قربانگاه . به رايگان در اختيار روحاني قرار دهد

د؟ چه كسي دختران زيبارويش را در اختيار روحاني قرار آيه اهللا بفرست
 نفر مي 40دهد؟ براي مثال تعداد زنان و كنيزان نامبرده شده ي محمد به 
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 نفر مي 64به ) امام دوم شيعيان(رسند و تعداد زنان و كنيزان حسن بن علي
كتابهاي . روحانيون آگاهانه و ناآگاهانه از دينشان دفاع مي كنند. رسند
ران اسالمي را بخوانيد آنچنان خطاهاي واضح را پنهان مي كنند و تا مفس

 معجزه مي سازند و مردم ،آنجا پيش مي روند كه گاه از يك خطاي واضح
  . ساده لوح معتقد نيز با عشق مي پذيرند

تحقيق . بطور خالصه خواندن كتاب روحاني دينت تحقيق نيست  
 بگوئي من مشغول كارم و ممكن است. آنست كه در اين كتاب مي بينيد

تا حدي درست مي گوئي؛ اما .  توان و تخصص تحقيق در دينم را ندارم
! نترس. حداقل اگر كتاب كشيش را مي خواني كتاب محقق را هم بخوان

اينهمه دانشمندان . يچ ديني آنقدر پيچيده نيست كه تو متوجه نشويه
به آنان توجه نمي كني  اديان را مورد نقد قرار داده اند تو هيچگاه ،بزرگ

  !مي گريي بي سواد روحانييولي در پاي وعظ احساسي فيبكارانه ي 
دينداري جزو . البته اينرا هم بگويم كه دين چيز عجيبي است  

ساختار ژنتيكي ما انسانهاست و در مقطعي مشخص از زمان تكامل انسان 
. ي مانده استبه ژنتيك انسان وارد شده و بر اثر پديده ي انتخاب طبيعي باق

در مورد علت انتخاب طبيعي دين، اختالف نظر وجود دارد ولي بنظر مي 
رسد عامل اين انتخاب اينست كه دين موجب اتحاد محكم همدينان و 

بنابراين آن عده اي از . ايجاد روحيه ي از جان گذشتگي در آنان مي شود
ان و حوادث اجداد ما كه داراي دين بوده اند بهتر توانسته اند با دشمن

    .بجگندند و بهتر زنده مانده اند
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 دين بسيار به رواني ما واكنشبدليل ذاتي بودن تمايل به دين،   
ما دين را بدون دليل و صرفا با تلقين از خانواده و جامعه مي . عجيب است

ما به دين اعتقاد بسيار راسخ پيدا مي كنيم بنحويكه گاهي : ثانيا. پذيريم
دين از اطمينان ما به مشاهداتمان هم بيشتر است و اعتقاد ما به يك 

حاضريم در راه دينمان جانمان را بدهيم يا جان هزاران انسان ديگر را 
. سوم اينكه دين در مقابل شواهد مخالف بشدت مقاومت مي كند. بگيريم

شواهد مخالف را ناديده مي گيرد و اگر نتوانست، آنانرا آنچنان ماساژ مي 
يا آنچنان معني لغات و جمالت ديني را .  آنرا بي اثر كنددهد كه مخالفت

اين وضع را مخصوصا . تغيير مي دهد تا تعارض آن با واقعيت برطرف شود
در روانشناسي . در كتب روحانيون تجددگرا و روشنفكران ديني مي بينيد

 ١.امروز اين خطاهاي رواني در مورد دين را خطاي ناشي از اعتقاد مي نامند
طا بزرگترين خطاي سيستماتيك مغز انسان است و به بيان ديگر اين خ

دينداري بزرگترين حماقت بشري است و طبعا مقابله با آن بسيار مشكل 
مگر (بهمين دليل است كه تا زماني كه اين نوع بشر وجود داشته باشد. است

، همه ي اديان دوام مي آورند و )اينكه بشر به نوعي با هوشتر تكامل يابد
   . خرافه اي هنگاميكه به اسم دين باشد قطعا پيرواني خواهد داشتهر

بخاطر ذاتي بودن دين، تحقيق بيطرفانه توسط يك فرد متدين در 
فرد متدين در متون ديني و غير ديني . دين خودش، بسيار مشكل است

                                                 
1 - Belief bias; look at the book “How we know what isn’t so?” 
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بدنبال تأييد باورش مي گردد و از هر خاشاكي دست آويزي براي تأييد 
بهمين دليل اگر خواستيد در دين خودتان تحقيق كنيد . ددينش پيدا مي كن

يكي از راههاي مقابله ي . الزمست كه اين معضل را مد نظر داشته باشيد
نسبي با اين مشكل اينست كه در هنگام بررسي دينتان، خود را بجاي طرف 

فرض كنيد اگر خود شما به اين دين اعتقاد نداشتيد و يا . مقابل بگذاريد
  .ديگري بوديد بازهم آن جمله يا استدالل را مي پذيرفتيد؟اهل دين 
اديان عالوه بر خطا بودن، زيانهاي حيرت انگيزي به بشريت   

  :از جمله. رسانده اند و مي رسانند
اديان سرچشمه ي ايجاد نفرت .  اديان مهمترين عامل اختالف بين بشريتند-

  .به غير همدينان و دوري و دشمني با آنانند
براي مثال . ن مهمترين عامل جنگ و كشتار در تاريخ بشري بوده اند اديا-

به جنگهاي صليبي توجه كنيد يا به جنگهاي سه هزارساله بر سر فلسطين 
ترورهاي حيرت انگيزي كه .  ساله ي ايران و عراق8بنگريد يا به جنگ 

امروز توسط مسلمانان انجام مي شود نيز جز با پشتوانه ي ديني امكانپذير 
هيچ چيز ديگري بجز اعتقاد  ديني نمي تواند انساني را به موجودي . نيست

اين . تبديل كند كه خودش را منفجر كند و دهها نفر ديگر را نيز بكشد
در طول تاريخ حتي در .  فداكاري باورنكردنيِ احمقانه را دين توليد مي كند

ي استفاده مي جنگهائي كه به اسم دين هم نبوده اند از حربه ي ايمان مذهب
  .  دين مهمترين آتش بيار معركه ي جنگ است. شده است و مي شود
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 دين بشر را از واقع گرائي دور مي كند  بشر بجاي شناخت واقعيتهاي -
. هستي و برنامه ريزي براساس واقعيت، به خرافه هاي ديني پناه مي برد

ن دعا مي امروز هم اگر علم تجربي نبود، مردم براي درمان بيماريهايشا
يك لحظه بنگريد كه . خواندند و در پي خارج كردن جن از بدن بيمار بودند

دوري از علم تجربي و پناه بردن به دين در اداره ي جامعه و حل معضالت 
تازه اين در حاليست . چه بالئي بر سر مردم ايران و افغانستان آورده است

 مذهبي ايران تحميل كه علم تجربي خود را بر هر جامعه اي حتي جامعه ي
  . مي كند

اديان هر آنچه خواسته اند به خدا .  خدا دست آويز و مظلوم اديان است-
  .نسبت داده اند

  در مورد خدا چه؟
از اين بهتر نمي شود كه در اين . جواب اين سؤال نيز ساده است  

و ما بعنوان مخلوقات او . جهان خدائي عالم و عاقل و عادل و مهربان باشد
  . به او عشق بورزيم و از او اطاعت كنيم و او را بپرستيمبايد

اما مشكل اينجاست كه تا زمان حاضر، ما هيچ دليل معتبري بر   
اينرا كسي مي گويد كه دهها سال از عمر . وجود چنين موجودي نداريم

خويش را در علم و طبيعت و نفس خود و فلسفه و عرفان و اديان بدنبال 
 هر خداپرستي ادعا مي كند كه دالئل محكمي براي البته. خدا گشته است

اثبات وجود خدا دارد ولي متفكران مي دانند كه هيچيك از اين دالئل در 
  .  عقلي دوام نمي آورند- مقابل نقد علمي
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حال كه چنين است، اعتقاد ما به خدا، اعتقاد به يك موجود وهمي   
 را بپرستيم؟ و چرا بايد چنين موجود وهمي. است كه مخلوق ذهن ماست

آويز اديان را از آنان نگيريم تا از شرور اديان در امان  چرا نبايد اين دست
  بمانيم؟

  
  

پايان 
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