
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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  مسائل ايدئولوژيک

  
  داکتر سھا

  ٢٠١٨ فبروری ١۴
  

  نقد قرآن

٣٣ 

 معتبر دالئل ارائۀ  عدم -٢

 و توحيد مثل اسالم مبانی حداقل و د،كن ارائه دالئل معتبر با را مطالبش كه رود می انتظار باشد خدا كتاب قرآن اگر

 اسالم مبانی اثبات نيز برای معتبر دليل يك حتی قرآن كه است انگيز حيرت اما .كند اثبات دالئل متقن با را معاد و نبوت

 می قرار مورد ارزيابی را دالئل اين قسمت اين در .غلط اند و ھمه سطحی است كرده مطرح كه دالئلی و است نياورده

 .دھيم

  

  نيست شكی خدا مورد در

َّقالت رسلھم أفي هللا شك فاطر السماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إال  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ ًَّ َ َ َ َ َ َُ ٍ ُ ُ ُ ُِّ َ ُ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ َ َّ ِ ٌّ َ َّ

َبشر مثلنا تريدون أن تصدونا ع ََ َ َُّ ُ ْ َ ُ ِ ُ ُ ْ ِ ٌ َ ٍما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين َ ٍِ ُِ َ ْ ُ َُ َُ ْ َ ُ َُ َْ َ َ    ابراھيم- ﴾١٠﴿َّ

  كند تا پاره پيامبرانشان گفتند مگر در باره خدا پديد آورنده آسمانھا و زمين ترديدى ھست او شما را دعوت مى : ترجمه

 خواھيد  ند شما جز بشرى مانند ما نيستيد مىاى از گناھانتان را بر شما ببخشايد و تا زمان معينى شما را مھلت دھد گفت

 )١٠(پرستيدند باز داريد پس براى ما حجتى آشكار بياوريد  ما را از آنچه پدرانمان مى 

 ھم خدا وجود است غلط ادعا اين .نيست خدا شكی وجود در و ندارد دليل به نيازی خدا اثبات كه شده آيتادعا اين در

 به يا و اند بوده بت پرست يا و اند بوده كافر يا تاريخ طول در كه انسانی ميلياردھا .خواھد دليل می ھم و است مشكوك

 وجود اگر به فرض به عالوه، .نيست بديھی واحد خدای به اعتقاد بر اين كه است روشنی نشان بودند معتقد متعدد خدايان

 در انسان ذھن كه را چيزھائی بسياری شده كه اثبات امروزه چون داشت متقن استدالل به نياز بازھم بود ھم خدا بديھی

 و است ساختۀ ذھن رنگ كه كرده ثابت علم اما نداريد ترديدی اشياء رنگ در ًمثال شما .غلط اند ندارد، شك آنان مورد

  .دارد استدالل به نياز خدا بودن ھم يكی و خدا وجود ھم بنابراين .ندارد وجود خارج در رنگی

 

 خدا وجود كنندۀ اثبات وانبه عن طبيعی ھای پديده
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 پی واحد خدای به ھا پديده اين از مردم كه انتظار دارد و كرده اشاره الھی آيات به عنوان طبيعی ھای پديده به قرآن در

 :است آمده سورۀ يس در :مثال .ببرند

 ) ٣٣( می خورند آن از هك برآورديم آن از و دانه گردانيديم زنده را آن كه ايشان براى است آيتی مرده زمين  و :يس -

 از تا )٣۴( كرديم روان آن در ھا چشمه و داديم قرار انگور و خرما از درختان باغھائى ]زمين[آن در و

 زمين آنچه از كه ]خدائى[ پاك )٣۵( گزارند سپاس نمى ]ھم[ باز آيا بخورند خودشان دستھاى كاركرد ]از[ و آن ميوۀ

 آنھا براى ]ديگر[ اى و نشانه )٣۶( است گردانيده ماده و نر را ھمه دانند نمى نچهآ از و از خودشان ]نيز[ و روياند مى

 ويژۀ خود قرارگاه به خورشيد و )٣٧( روند مى فرو تاريكى آنان در به ناگاه و كنيم بر می آن از را روز كه است شب

 خرما خوشۀ خشك شاخك تا چون ماي كرده معين منزلھائى ماه براى و )٣٨( است اين دانا عزيز آن است تقدير روان

 )۴٠(كنند می حركت فلكی در كدام ھر و جويد پيشى روز بر شب نه و رسد به ماه كه سزد را خورشيد نه )٣٩( برگردد

 فلسفی فرم در استدالل اين به .ام سی جزو مثل ھای مكی سوره ًمخصوصا در است زياد بسيار قرآن در آيات اينگونه از

 .است ساده لوح افراد برای خدا اثيات برای دليل ترين كننده قانع ظاھر در و يندمی گو نظم برھان اش،

 حالی كه در .ندارد وجود ھستند خدا وجود نشانگر ھای طبيعی پديده اين چگونه اين كه بر مبنی استداللی ھيچ قرآن در

 پديده از مردم كه دارد انتظار ن چگونهقرآ .باشد خدا چند يا خدا يك مخلوق تواند می نباشد، خدا تواند مخلوق می طبيعت

 ببرند؟ پی واحد خدای به طبيعی ھای

 كه مثل معجزات نباشد پذير امكان طبيعت به تنھائی به آن انتساب كه است چيزی آيت چون نيستند آيت طبيعی ھای پديده

 است طول علل در و است ولیا علت خدا كه گفت خواھند ايراد اين به پاسخ در .می رود انتظار پيامبری مدعی فرد از

 دقت .آن از قبل نه است درست خدا به اعتقاد از سخن پس اين اما .كرد منتسب توان می خدا به را چيز ھمه بنابراين

 ممكن غير طبيعی به تنھائی، عوامل به پديده آن انتساب بايد شد رھنمون خدا به پديده يك بتوان از اين كه برای !كنيد

 خدا اثبات در سودی ھيچ كرد توجيه بتوان مادی علل با را يك پديده وجود اگر ولی .)باشد بوده گرا( معجزه مثل باشد

 .ندارد

 به حيات از و نيست امكانپذير تنھائی به به طبيعت زنده موجودات نظم انتساب كه كردند می گمان گذشته در مثال برای

 .كردند می استدالل خدا

 در انگيز حيرت نظم كه داد نشان تكامل ولی تئوری رسيد می به نظر معقول تكامل ئوریت پيدايش از قبل تا استدالل اين

 خدا اثبات برای تواند نمی ديگر نيز نظم استدالل بنابراين .است به طبيعت ب انتسا قابل نيز، حيات

 چه كند اثبات را خدا يك وجود نمی تواند درست باشد، طبيعی ھای پديده از استدالل كه كنيم قبول اگر حتی .آيد به كار

 !بسازند؟ را چيزی ھم با كمك خدا چند كه دارد عيبی

  

  ھستند خدا آيت ھای كشتی و باد

ِومن آياته الجوار في البحر كاألعالم  َ ْ َْ ْ َ ِ ِْ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ٍإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظھره إن في ذلك آليات ﴾ ٣٢﴿َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ ِِ ْ َْ َ ْ ْ َ ِّ ِ ُ ْ ٍلكل صبار َ َّ َ ِّ ُ ِ
ٍشكور  ُ  ﴾ الشوری٣٣﴿َ

 بر ]ھا كشتی[ و می گرداند ساكن را بخواھد باد اگر )٣٢( ابحاراست در آسا كوه ھاى كشتی او ھاى نشانه از و :ترجمه 

 )٣٣( ھاست نشانه شكرگزارى شكيباى ھر براى ]امر[ در اينً قطعا می مانند متوقف ]آب[ پشت

 آيت بودنً اوال .ببرند پی خدا به آنان طريق از توانند مردم می كه دانسته الھی آيات از را باد و كشتی آيات، اين در محمد

 اما .نباشد پذير به تنھائی امكان طبيعت به آن انتساب كه است چيزی آيت شد، اشاره قبال  چنانچه.است معنی بی اينان
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اينجا  در كنند؟ راھنمائی خدا به را ما وانندت می چگونه دماست محصول تغييرات كه باد و است بشر ساختۀ كه كشتی

 بر توان می را بادھا ھمۀ و .باشد طراح داشته به نياز كه نيست باد در خاصی نظم چون آيد نمی به كار ھم نظم برھان

 .كرد توجيه طبيعت قوانين اساس

 بشر برای قرآن كه اينست ادعا نچو است كرده ھميشه استدالل برای راند می را كشتی كه باد به محمد اين كه نكتۀ دوم

 اين گويندۀ كه است دليل واضحی اين .است شده تمام كشتی راندن برای باد به نياز مدتھاست در حالی كه .است قيامت تا

 استدالل می چيزی به و دانست می اين را وگرنه است نبوده خدا گوينده است، يعنی موقتی باد به نياز كه دانسته نمی آيت

 .باشد ميشگیھ كه كرد

  

 خدا وحدانيت بر نارسا دليل

  :است آيت آمده دو در كه است شده آورده خدا وحدانيت بر استدالل يك فقط قرآن، در

ُما اتخذ هللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذھب كل إله بما خلق ولعال بعضھم على بعض س ُ ُ ٍُ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َِ ٍ ٍ ٍِ ِ ُِّ ُ ًَّ ِ َِ ُ َبحان هللا عما يصفون َّ َ َُ ِ َّ َِ ََّ ْ﴿٩١ ﴾

  المؤمنون

 باخود آفريده را آنچه خدائى ھرً بود قطعا جزاين اگر و نيست ]ديگر[ معبودى او با و نكرده اختيار فرزندى  خدا :ترجمه

  )٩١(می كنند وصف آنچه از خدا است منزه جستند مى برتری ديگر بعضى آنان بر از بعضىً حتما و برد مى

ْلو  َكان فيھما آلھة إال هللا لفسدتا فسبحان هللا رب العرش عما يصفون َ َ َ َ َُ ِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ ْْ ِّ َّ َُّ َ ََ َ ُ َّ ِ ٌ َ ِ   انبيا-﴾٢٢﴿َ

 خدا است منزه پس می شدند ًقطعا فاسد وجود داشت ]ديگر[ خدايانى خدا جز ]آسمان و زمين=[ آنھا در اگر :ترجمه

 )٢٢( كنند مى آنچه وصف از عرش پروردگار

 :است اين استدالل اين كلش

 .می شد فاسد جھان داشت وجود خدا يك از بيش جھان در  اگر :كبری

 .نيست فاسد جھان :صغری

 .ندارد خدا يك از بيش جھان پس :نتيجه

 كبرای اين كه توضيح .كنند نمی اثبات خدا را ًطبعا وحدانيت و غلط اند استدالل )كبری و صغری( مقدمۀ دو ھر اما

 :است استوار فرض چند بر استدالل

 استفاده مانع و كشد می خود به سوی را امالك خود خدائی ھر باشند، داشته وجود جھان در خدا چند اگر كه :اول فرض

 فسادی چه باشد چنين كه به فرض .است آمده مؤمنون ٩١ آيت در شود چنانچه می ھستی جھان در آنھا از

 ھيچ شود؟ می چه باشد داشته خود جھانی مخصوص يا باشد داشته خود برای كھكشانی خدائی ھر اگر شود؟ می حاصل

 .آيد نمی پيش مشكلی

 اين .شود می جھان در فساد موجب اين امر و كنند پيدا غلبه يك ديگر بر كنند می سعی خدايان كه اينست دوم فرض

 .است غلط دليل چند به نيز فرض

 خدای مخلوقات مالك تواند نمی خدائی ًطبعا ھيچ و .است خودش یمعلولھا حقيقی مالك علتی ھر فلسفی بيان به ًاوال

 و طلبی پيدايش برتری الزمۀ : ًثانيا .است محالً اصال درگيری چنين اين بنابر بيندازد، دعوا راه آن برای كه شود ديگر

 كتب در چنانچه .غيره و طلبی جاه غرور، طلبی، برتری مثل حسادت، است، خدايان در پست تمايالت وجود گيری، در

 وجودی خدا .است پست اين صفات فاقد خدا كند، می آنرتأئيد نيز عقل و آمده، ديگر اديان و اسالمی و كالمی فلسفی

 به عبارت .كند تكميل را نقص آن درگيری، و زور با بخواھد كه ندارد خدا نقصی .دارد كامل و جاودانه نياز، بی كامل،
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 غلبه در سعی پس ندارد نيازی و نقص خدا چون و آنان است نقص حيوانات و انھاانس در فوق صفات عمدۀ دليل ديگر

 بايد خودش پس است بشر خالق عقل خدا اگر .انسانھاست ما از تر عاقل خدا بالشك ً:ثالثا .كرد خدايان نخواھد ديگر بر

و  دانش دريای و عظيم ھایتمدن يك ديگر با ھمكاری با كمترش، با عقل بشر وقتی .باشد بشر از داناتر و عاقلتر

 و كنند ھمكاری باھم كه فھمند و می توانند می بھتر خدايان اولی به نحو است، آورده به وجود را امروز تكنولوژی

 كه است عقب افتاده انسانھای و بشر اوليۀ دوران به مربوط خدايان مورد در اين تصورات .بسازند عاليتر و بھتر جھانی

 حقير صفات تمام و كردند می فرض انسان به صورت را خدا

 كبرای فوق دالئل به توجه با .است كرده غلط، استدالل اساس ھمين بر ھم محمد و دادند می نسبت او به نيز را انسان

 .است غلط محمد استدالل

 و است البطالن بديھی ادعائی اين .نيست و تباھی فساد جھان در كه اينست ادعا .است غلط نيز استدالل صغرای اما

 قحطی، خشكسالی، سرمای جنگ، سيل، زلزله، مرگ، بيماری، جھان در آيا .است غلط اين ادعا كه فھمد می ھركس

 و شوند نمی منفجر ستارگان آيا كنند نمی برخورد به ھم و سيارات ستارگان آيا .ندارند وجود امثالھم و زياد گرمای زياد،

 و زيبائی از پر جھان .بود و خواھد ھستند و بوده جھان در فسادھا اين ھمۀ كنند؟ نمی سرگردان از اجرام پر را فضاء

 .است باطل ادعائی نيز جھان در عدم فساد يعنی دوم ادعای بنابراين .است زشتی

 چندان ھم اسالمی فالسفۀ دليل به ھمين .است باطل وحدانيت خدا، بر محمد استدالل تنھا اين شد گفته آنچه به توجه با

 از آرامی به و اند مطرح كرده احتياط با كتبشان در گھگاھی اند بوده اسالم به مؤمن چون البته .نداده اند بدان بھائی

  .اند آن را نداشته نقد جرأت ھيچ گاه البته و اند گذشته كنارش

  ادامه دارد

  


