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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

  
  داکتر سھا

  ٢٠١٨ فبروری ١٠
  

  نقد قرآن
٣٢ 

  
 القمر شق

  :است آمده قرآن كه در است مكه در محمد معجزۀ يك القمر شق كه است شده ادعا

َاقتربت الساعة وانشق الق ْ َّ َ ْ َ ُ َ َّ ِ َ َ َ ُمر ْ ٌّوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ ١﴿َ ٌِ َِ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ ََ َُ ُِ ً ْ ْ   ﴾ القمر٢﴿ِ

 )٢( است دايم سحرى گويند و روى بگردانند ببينند اى نشانه گاه ھر و )١( شكافت ماه و قيامت شد  نزديك :ترجمه

 :جمله از است شده وارد آن تأئيد در ھم رواياتی

 هللا رسول فقال الجبل فوق فلقة وكانت فلقة فسترالجبل فلقتين هللا رسول عھد على القمر انشق قال مسعود بن هللا عبد عن -

 )۴ ج صحيح مسلم(أشھد اللھم

 پوشاند و كوه را آن از نيمی پس شد نيمه شكافته دو به هللا رسول زمان در ماه كه شده نقل مسعود بن عبدهللا از :ترجمه

 .شاھد باش خدايا گفت هللا رسول

 :نيست درست ادعا اين متعددی به دالئل ماا

 می شكافته ماه قيامت شدن نزديك ھنگام كه در اينست آيه مفھوم و است )الساعه( قيامت مورد در الساعه اقتربت :اول

 است غيرمعقول بسيار .شود

 .باشد چيز ديگری مورد در بعدی كلمۀ دو و قيامت مورد در آيت اين كلمۀ دو كه

 داده نسبت عيسی و موسی به قرآن در ھائی كه معجزه به عكس ندارد داللت معجزه بر واضح به طور رالقم انشق :دوم 

 قيامت آيد می ذھن به آيت اين از كه معنی اولين نبود مذكور حديث ولی اگر صريحندً كامال است شده

 .است

 نافی ھمگی و كرديم مطرح را بعضی كه زيادی است آيات بقيۀ با صريح تناقض در باشد معجزه القمر انشق  اگر :سوم

 بودند، محمد برای معجزه

  :آيت مخصوصا

ًوما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب بھا األولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بھا وما نرسل باآليات إال تخويفا  َّ َِّ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ُْ َ َ َُ َ ََ َ َُ ُ َُ ََّ َ ًَ َ َ ُ َّ َ َ ََّ َ ْ ْ

  االسرا﴾۵٩﴿
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  ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اين كه پيشينيان آنھا را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده] چيزى[   و  :ترجمه

 فرستيم  نمى] مردم[ دادن  ھا را جز براى بيم به آن ستم كردند و ما معجزه ] لى[روشنگر بود و]  اى پديده[شتر داديم كه 

)۵٩(  

 است نداشته را محمد به معجزه دادن قصد خدا كه دارد تصريح آيت اين

 .شويم می قرآن تناقض در قبول به مجبور حقيقت در معجزه به عنوان القمر شق قبول با بنابراين

 با بلكه برود طفره مردم خواستن معجزه در جواب نبود مجبور بعدی زمانھای در بود كرده القمر شق محمد اگر :چھارم

 جای ھيچ در اما محمد .دھند می شھادتت آن به ھم افراد تعداد اين و كردم القمر شق من ت كهگف می افتخار و صراحت

 .نكرده است اشاره آن به )خودش از( حديثی ھيچ در و قرآن

 يا زمان آن در مالك بن انس و عباس يعنی ابن ديگر راويان و است مسعود بن عبدهللا القمر شق روايات  منشأ :پنجم

 اھالی بايد حداقل بود افتاده اتفاق بزرگی اين به ای معجزه چنين اگر ديگر تعبير به .بوده اند كودك يا دندبو نشده متولد

 .باشد نفر آن يك منشأ اين كه نه دھند شھادت آن بر ھمه و ببينند آن را مكه

 ھم روم و ايران مثل مجاور كشورھای عربستان و ديگر شھرھای مردم بايد بود داده رخ ای معجزه چنين اگر :ششم

 شق تأئيد ھم در مدينه مثل مجاور شھرھای از حتی و جھان ديگر كجای ھيچ در گزارش تاريخی ھيچ ولی باشند ديده

 .ندارد وجود القمر

 كه است شده مطرح تفسير، كتب در نقل ديگر چند و فوق روايت در باشد؛ افتاده اتفاق چيزی چنين كه به فرضی :ھفتم

 گرفته موقعيتی قرار در اند بوده صحنه شاھد كه افرادی كه دھد می نشان كه .بود پنھان شده كوه تپش در ماه از نيمی

 .است شده نيمه دو ماه كه بودند كرده گمان و است شده بوده پنھان كوه پشت در ماه از نيمی و پيدا ماه از نيمی كه بودند

 ھم و اند داشته قبول صحابه اشتياق ھم .است قبوالنده معجزه به عنوان آن را و است كرده استفاده از موقعيت ھم محمد و

اطرافيان  .اند كرده قلمداد القمر شق به عنوان را ماه از بخشی شدن نتيجه پنھان در است، داشته قبوالندن انگيزۀ محمد

 آنان به را اورب اين توان می بصری يك اشتباه با براحتی و اند داشته معجزه پذيرش برای روانی شديد آمادگی محمد

 و معجزه كمترين دليلی، با روحانيون، و قديسين به مردم و افتاده اتفاق تاريخ در اتفاقات مكررا اينگونه چنانچه قبوالند؛

 ترفند اين از ايران حاكم روحانيون عراق، و ايران در جنگ كه دانند می ايرانيان مثال برای .دھند می نسبت كرامت

 زمان امام ديدن از جمله معجزه ادعای مرتبا ھم ھا جبھه در و .كردند می استفاده سوء جنگ مردم به كشيدن برای

 از يكی شبی كه بود كرده نقل رزمندگان از يكی .نياورد دوام و تحقيق دقت مقابل در مورد يك حتی ولی بود مطرح

 معركه و ولوله و است زمان مامنور ا كه برآورده فرياد و كرد مشاھده سنگرھا اطراف در را نورھائی افراد، حركت

 .بود انگيخته بر دعا و گريه و فرياد از ای

به  آسمان در ابرھا كه بود ديده و كرده بود نگاه آسمان به بود برخوردار بيشتری دقت و ھوش از كه افراد از يكی

 بسيجيان بيچاره و ودش می جابه جا زمين روی ابرھا اين بين از ماه نور و می شوند پراكنده و جمع و حركت سرعت

 .است زمان امام كه كردند می گمان

 ھم محمد از مواردی و داشت خواھد و داشته معجزه وجود قبوالندن برای سعی ھم روحانيون طرف از تاريخ طول در

 محمد بود بيابان صحابه در بعضی با محمد شبی كه است آمده ديگر منابع و )١ ج( مسلم در صحيح مثال است شده نقل

 مالقات قرار جنھا از عدھای  با گفت بودی كجا پرسيدند او از يافتند، صحابه را محمد ًبعدا كه. كردند گم تاريكی در ار

 حضور در محمد چرا بود كار در ًواقعا جنی اگر .داد نشان را جنھا آتش باقيماندۀ و آنھا آثار صحابه به و سپس .داشتم

 تا است محمد بوده جانب از روشی اينكار رسد می به نظر دھند؟ شھادت ھمگان یآنان برا تا نكرد مذاكره آنھا با صحابه
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 می استفاده ھا شيوه اين از ھم روحانيون و كاھنان و چنانچه رماالن است ارتباط در جنيان با او كه بقبوالند صحابه به

 .كنند

 عاشقانۀ شعر در القمر شق آيت كه بدانيد است جالب

 ١: است گرفته قرض وی از محمد آن را قوی احتمال به و است آمده جاھلی ۀدور شعرای از امرؤالقيس

 )شد شكافته ماه و شد نزديك زمان( القمر وانشق الساعة اقتربت

 )بگردانيد روی و كرد شكار را قلبم كه غزالی از( ونفر قلبی صاد غزال عن

 :گويد می آن انتھای در و

 )گفتم شكافت، را او رخسار او موی وقتی( خده العذار شق اذ قلت

 )شكافت ماه و شد نزديك زمان( القمر انشق و الساعه دنت

 است نداشته ای معجزه محمد كنند می حكايت برای محمد معجزه نبود از قرآن از بسياری آيات كه ھمانگونه درمجموع

  :مثل .معجزه است نقرآ كه است شده ادعا ضمنی به طور قرآن در اما .كند ثابت را بودن خود پيغمبر آن با تا

َوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شھداءكم من دون هللا إن كنتم صادقين  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ ُْ ُْ ُ ُ َّ ُْ ْ ْ ْ ِْ َِّ ِ ُِ َُ َ َْ ٍْ ٍُ ْ َ َ َ َْ ْ فإن لم ﴾٢٣﴿ْ َ ْ ِ َ

َتفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي و َِ َّ َ َ ََّ َُّ َ ُ ُْ َْ َْ َقودھا الناس والحجارة أعدت للكافرين َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َّ ُ ُ َ َ َ ُ َّ ُ  ﴾ بقره٢۴﴿ُ

 و بياوريد آن مانند سوره اى گوئيد راست مى اگر پس داريد شك كرده ايم نازل خود بندۀ بر آنچه در اگر و :ترجمه

   مردمان ھيزمش كه آتشى آن از كرد توانيد نمى ھرگز و نكرديد اگر پس) ٢٣(خوانيد فرا خدا غير را خود گواھان

 )٢۴( بپرھيزيد شده آماده كافران براى و ھستند سنگھا و

 معجزه قرآن تنھا نه كه كند می اثبات كتاب حقيقت اين در .است شده بحث كتاب نھائی گيری نتيجه فصل در مورد اين

 می متوجه قرآن میخطاھای كال حتی و فراوان تناقضات فراوان، خطاھای دادن نشان با .معجزه است ضد بلكه نيست

  .است بشری كتاب يك و باشد عادل و و عاقل عالم خدای كار تواند نمی قرآن اين كه شويد

  

 نيافت تحقق كه ھائی بينی پيش

  :است آمده است مكی كه يس سورۀ آورند در نمی ايمان اعراب اكثر اين كه بينی پيش

ِلتنذر قوما ما أنذر آباؤھم فھم غاف ِ ِ َِ ْ ُْ َ َُ ُ َ َ َْ ُْ َ ً ْ َلون ُ َلقد حق القول على أكثرھم فھم ال يؤمنون ﴾ ۶﴿ُ َُ َ َ َِ ِْ َ ُْ ُ ُْ َْ َ َِ ْ َ ْ ْ َّ  ﴾ يس٧﴿َ

 ]خدا[ گفته آرى)۶( دھى بيم ماندند غفلت و در نشدند داده بيم پدرانشان كه را )اعراب(قومى تا)شده نازل قرآن( :ترجمه

 )٧(دآور نخواھند ايمان آنھا نتيجه در است محقق گرديده بيشترشان بارۀ در

 ايمان از دليل به ھمين و نياوردند ايمان مكه و اطراف مكه اعراب اكثر كه ديد می محمد و شده نازل مكه در آيات اين

 جزيرۀ شبه اعراب اكثر محمد عمر آخر در حالی كه در .كرد نازل را آيت شده اين اميد نا آنان آوردن

 اين و آمد در آب از غلط مورد اين در محمد پيش بينی پس مانندمسل ھم ھنوز و بودند آورده ايمان مكه جمله از عربستان

 پيش اين مكه در زمان حضورش آگاھی تناسب به محمد .خدا نه است )محمد( انسان يك بينی اين پيش اين كه مگر نيست

 .دانست را می آينده وضعيت كه بود خدا اگر كرد را بينی

 و نشدند داده بيم » اعراب برای محمد از قبل گفته يعنی كه اينست آيت اين ديگر مھم اشكال « پدرانشان كه را قومى تا

 است تناقض در قرآن خود با جمله اين صورتی كه در .است نيامده دھى پيامبری بيم ماندند غفلت در

 ج نالميزا( اند آمده اعراب برای كه اند پيامبرانی بوده اسماعيل و شعيب و صالح و ھود كه است آمده قرآن در چون

 بعضی اين اشكال، از گريز برای .ساخت را كعبه خانۀ ابراھيم پدرش ھمراه كه اسماعيل است آمده قرآن در و ) ١٢
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 .كند نمی برطرف را اشكال ھم و است غلط ھم اين اما جھانيان است ھمۀ ۶ آيت در قوم از منظور كه اند گفته مفسرين

 جمع به صورت بايد بود اقوام زمين ھمۀ منظور ًقطعا اگر .)معج( اقوامی نه )مفرد( قومی گفته آيت است چون غلط

ًقبال آمده  پيامبرانی نيز زمين كرۀ اقوام ديگر برای چون كند نمی را برطرف اشكال  به عالوه .اقوام يعنی شد می آورده

 محمد از آيات اين كه اينست مؤيد ھم دوم اين اشكال .غيره و ھندو پيامبران و زرتشت و عيسی و موسی مثل است بوده

 توجه است، قرآن آورده در بعدا خودش كه اعراب، قبلی پيامبران به آيات اين گفتن زمان محمد در .خدا از نه است

 .داشت توجه بود خدا اگر و است نداشته

  :دارد وجود نيز آيت زير در مذكور اشكال

ُأم يقولون افتراه بل ھو الحق من ربك لت ِ َِ َِّ َ َ َ َ َْ ُّ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ َنذر قوما ما أتاھم من نذير من قبلك لعلھم يھتدون َ َُ َُ َ َْ َْ َ َْ ُْ َّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ٍْ َ َ ً ْ   ﴾سجده٣﴿ْ

  بلكه آن حق و از جانب پروردگار توست تا مردمى را كه پيش از تو بيم] نه چنين است[ گويند آن را بربافته است  آيا مى

  )٣(ند  اى براى آنان نيامده است ھشدار دھى اميد كه راه ياب دھنده

  

  نيافت تحقق كه كتاب، اھل آوردن ايمان بينی پيش

َالذين آتيناھم الكتاب من قبله ھم به يؤمنون  َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ْ ُ ُْ َْ َ َ َ َْ ُ َوإذا يتلى عليھم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ﴾ ۵٢﴿َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َْ َّْ ُ َّ َّ َِّ ِ َِ ِّ َ َُّ ْ ُ ُِ َ ُ ْ ِ َ َ َْ َ
 ﴾ قصص۵٣﴿

 ايشان بر )قرآن( چون و )۵٢( گروند مى] قرآن[ به آنان ايم داده ايشان به ]آسمانى[ كتاب آن از قبل كه كسانى :ترجمه

 از پيش ما ماست پروردگار طرف از ]و[ است درست آن كه آورديم بدان ايمان گويند مى می شود خوانده

  )۵٣( بوديم شوندگان تسليم از ]ھم[ آن

َوكذلك أنزلن َْ ْ َ َ ِ َ َ َا إليك الكتاب فالذين آتيناھم الكتاب يؤمنون به ومن ھؤالء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إال الكافرون َ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّْ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ َْ ْ َ ْ ُْ َُ َّ َ﴿۴٧ ﴾

 عنکبوت

 اينان ميان از و آورند مى انايم بدان ايم كتاب داده بديشان كه آنان پس كرديم نازل تو بر را قرآن ما ھمچنين و :ترجمه

 )۴٧(كند نمى انكار را ما آيات ]كسى[ كافران جز و گروند آن مى به كه اند كسانى )مشركان(

 قرآن به كتاب اھل قرآن، و تورات بين فراوان به تشابھات توجه با كه بود اميدوار مكه در محمد و اند مكی ھا سوره اين

 خشم امر اين و شدند كتاب مسلمان اھل از شماری انگشت افراد تنھا و نيافت تحقق وی بينی پيش اما اين .بياورند ايمان

 .بست يھود نابودی به مدينه كمر در تا برانگيخت آنان عليه را محمد

 برتری قرآن و است زياد بسيار تورات و قرآن تشابه بين چون بود معقول كاری محمد، به كتاب اھل نياوردن ايمان

 مطالب محمد كه گمان كنند يھوديان كه بود طبيعی و است برخوردار ھم بھتری نظم از و تورات اردند تورات به خاصی

 .است شده اشاره آنان نظر اين به متعدد قرآن آيات در كه باشد گرفته تورات از را قرآن

 ايمان )ھوالء( مكه مشركان از بعضی گويد می كه اين است دارد وجود )فوق( عنكبوت ۴٧ آيت در كه ديگری اشكال

 زمان در رسد چه آوردند مشركان ايمان ھمۀ محمد خود زمان در و آمد در آب از خالف ھم اين پيشگوئی كه آورند می

 .عمر

 اطالع آينده از كه است محمد سخن بلكه نيست خدا مزبور سخن آيات كه دھد می نشان واقع خالف ھای بينی پيش اين

 كردند، می مخالفت محمد با مشركان بشدت مكه در .است كرده بينی پيش مكه در موجود اطالعات بر اساس و نداشته

 كتاب شبيه اھل عقائد بسياری ديگر طرف از و آورند می ايمان مشركان از كه بعضی كرد می بينی پيش محمد طبعا

 .آورند می ايمان كتاب اھل كه كرد می بينی پيش محمد و بود قرآن
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 پيش نداشت اطالع آينده از محمد چون كرده ولی بينی پيش آنھا اساس بر و داشت مكه رد محمد كه بود اطالعاتی اينھا

  .در آمد آب از غلط ھايش بينی

  .تحقق يافت آن خالف كه مكه، از مسلمانان نشدن رانده در قرآن بينی پيش

ِّوقالوا إن نتبع الھدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمك ُ َ َُ َْ َ ََ ََ َ َ َِ ِْ ْ ْ َّْ َْ ََ ُ ِ ِ َّ ِ ُ َّن لھم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن َ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َّ ُُ ْ ًْ ْ ِ ٍ ْ َْ ِّ َ َ َ ََ ْ ِْ ُ ًُ ً
َأكثرھم ال يعلمون  ُ َ َْ َ ََ ْ ُ ْ  ﴾ قصص۵٧﴿َ

 در را آنان آيا شد خواھيم )جدا بركنده،( خودربوده سرزمين از كنيم پيروى ھدايت از تو با اگر گفتند )كفار( و :ترجمه

 بيشترشان شود ولى مى سرازير آن سوى به ماست جانب از رزقى كه چيزى ھر كه محصوالت نداديم اىج امن حرمى

 )۵٧(دانند نمى

 كه كند می رد را آنان نظر آيت اين ولی شويم اخراج می )مكه( سرزمينمان از بياوريم ايمان ما اگر كه گفتند می مردم

 مھاجرت به مسلمانان مجبور و آمد در آيت اين خالف واقعيت لیو شوند؛ نمی اخراج آن ًطبعا از و است امن حرم مكه

  .شدند مكه از

  ادامه دارد

===============  

 ٢ الغدير فيض /١٨٧   -١ 

  


