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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  مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۶ فبروری ١۵
 

  نقد قرآن
٢٢  

 .دانند می ابالغ فقط را محمد ۀوظيف كه آياتی نسخ

  :مثال است غ پيامابال فقط محمد وظيفۀ كه است آمده قرآن از زيادی آيات در

َّقل أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تھتدوا وما على الرسول إال  ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ ََّ ُ ُ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ِ َّ ِ ِ ِْ ْ ِّ ُِّ ََّ ََ ََّ ََّ َ ُ

ُالبالغ المبين  ِ ُ ْ ُْ َ َ﴿۵۴﴾  

 عھده بر و شده تكليف آنچه اوست عھدۀ بر] كه بدانيد[ نموديد پشت اگر پس كنيد اعتاط را پيامبر و خدا بگو :ترجمه

 )۵۴( آشكار نيست ابالغ جز ]خدا[ فرستاده بر و يافت خواھيد راه كنيد اطاعتش و اگر ھستيد موظف آنچه شماست

 شده نسخ )شوند مسلمان كفار ات كنند می با كفار جنگ مامور را مسلمانان و محمد كه( جھاد آيات توسط آيات دسته اين

  :مثال اند،

ُيا أيھا النبي جاھد الكفار والمنافقين واغلظ عليھم ومأواھم جھنم وبئس المصير  ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َ َ َُ َُّ ُ َّْ ُْ ْ ِ ْ َ َ َْ ُ َ َّ ُّ َ﴿٧٣﴾   

  )٧٣...( بگير سخت آنان بر و كن جھاد منافقان و كافران با پيامبر اى :ترجمه

 .كند مسلمان را مردم زور به يدبا محمد يعنی

 اكنون كه شد می گفته اين كه يا و نبود بالغ آيات در )فقط(اال كلمۀ بود كافی  فقط .است بوده اجتناب قابل نيز نسخ اين

 از فراتر محمد كه وظيفۀ دانست می ابتداء از خدا بود خدا كار نسخ اين اگر .است ابالغ ات نداری وظيفه قدرت كه

محمد  كار نيز نسخ اين بنابراين، .كرد نمی ابالغ در منحصر را وظيفۀ محمد اول، دستۀ آيات در بنابراين است ابالغ

 قدرت وقتی و دانست می ابالغ فقط را وظيفۀ خود نداشت قدرت ءكه ابتدا در .آينده به وی ناآگاھی از ناشی و است

  .كرد قلمداد وظيفۀ خود نيز را نگج كند مسلمان را مردم شمشير با می تواند كه شد متوجه و گرفت

 

  محمد با صحبت از قبل صدقه دادن نسخ

ِيا أيھا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطھر فإن لم تجدوا فإن هللا غفور رح ِ َِّ ٌ ٌ َّ ُُّ َ َ َ َ ََ َ ََّ َّ َّ ََّّ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ِ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ َ ًُ ُ ُِّ ٌيم َ
﴿١٢﴾  

ُأأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب هللا عليكم فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا هللا ورسوله  ُ َُ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ َِّ َِ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َّ ُ َُ َّ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ْ ْْ ِ ٍ ِّ ْ

َوهللا خبير بما تعملون  ُ َ َْ َ َِ ٌِ ُ َّ َ﴿١٣﴾  
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 براى ]كار[ اين بداريد تقديم اى صدقه از نجوا پيش كنيد مى نجوا پيامبر با ھرگاه ايد آورده ايمان كه سانىك  اى :ترجمه

 پيش كه ترسيديد آيا )١٢( است مھربان آمرزندۀ خدا كه بدانيد نيافتيد اگر چيزى و است پاكيزه تر و بھتر شما

 از و بدھيد را زكات و داريد برپا را نماز بخشود پس شما رب]ھم[ خدا و نكرديد چون و داريد تقديم ھائى صدقه نجوا از

 )١٣( است آگاه ٮكنيد م آنچه به و خدا بريد فرمان او پيامبر و خدا

 .است شده نسخ حكم اين ١٣آيت در بعد و صادر شده محمد با خصوصی صحبت از قبل صدقه دادن به امر ١٢ آيت در

 آن نسخ و حكم اين دھد كه می نشان آيات اين .شد نسخ شود اجراء آن كه از قبل صدقه دادن كه حكم بدانيد است جالب

 اخالقی غير و ظالمانه عملی محمد، با كردن صحبت برای دادن ماليات ًاوال .خدا نه محمد يعنی است ناآگاه فردی كار

 .است

 رھبر ھم محمد و برانند را مردم وضع ماليات با اين كه نه باشند مردم اختيار در بايد فرھنگی و سياسی مسؤولين

 اين بار زير مردم كه دانست ءنمی ابتدا در و كرد وضع را حكم اين ً ثانيا محمد .مذھبی رھبر ھم و بود سياسی

 خودش وھن موجب ھم مردم نرفتن بار و زير اجراست قابل غير حكمی كه شد متوجه اجراء از  قبل .روند نمی ماليات

 كرد نمی وضع را حكمی ًاصال چنين بود خدا از اگر صورتی كه در .ردلغو ك را حكم اين بنابر شود، می

 .آيد نمی به كار نسخ، توجيه برای ھم، بودن حكم تدريجی لزوم بھانۀ نسخ اين در .داشت اطالع آن عواقب از چون

  

 ھمسران بين كامل عدالت لزوم نسخ

 بين عدالت به مشروط جواز اين ولی  شدهصادر مردان برای دائم ھمسر چھار گرفتن جواز سورۀ نساء ٣ آيت در

  :اينست آيت .است ھمسران

ْوإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت  َ َ ُ َ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ ًَ َِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ََّ َّْ ْْ ْ ْْ َ ِْ َِ َ َ َُ ُِّ ُ َ ُ

ُأيمان َ ْ ْكم ذلك أدنى أال تعولوا َ ُ ُ َ ََّ َ َْ َ ِ َ ْ ُ﴿٣﴾  

كه شما را پسند افتاد دو دو سه سه چھار ] ديگر[و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد ھر چه از زنان 

ايد  مالك شده] از كنيزان[يا به آنچه ] زن آزاد[چھار به زنى گيريد پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك 

  )٣(] وار گرديد و بيھوده عيال[نزديكتر است تا به ستم گرائيد ] خوددارى[اين ] اكتفاء كنيد[

  :آيت اينست .كرد نسخ را عدالت شرط محمد سورۀ نساء١٢٩ آيت در سپس

ْولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فال تميلوا كل المي ْ ْ ْ َْ ْ ْ ْ َّْ ُ ُ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ُ َ ََ َ َ َْ َ َِّ َ َ َل فتذروھا كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن هللا كان ُ ََ ََ َ َّ َّ ِ َِ َ َْ ْ ُْ َّ َ َُ ُِ ِْ ُ ََّ َ ُ ِ
ًغفورا رحيما  ِ َّ ً ُ َ﴿١٢٩﴾  

 تمايل يكسره طرف يك به پس باشيد حريص] عدالت بر[ چند ھر كنيد عدالت زنان ميان توانيد نمى ھرگز شما و :ترجمه

 آمرزندۀ ًكنيد يقينا خدا پرھيزگارى و نمائيد سازش اگر و كنيد رھا]ليفتك بال=[ را سرگشته ]ديگر زن[ آن تا نورزيد

 )١٢٩( است مھربان

 محال شرط ٣ آيت در شده گذاشته شرط يعنی .است غير ممكن ھمسران بين عدالت ايجاد كه گفته )١٢٩( ناسخ آيت در

 .است بوده

 امكان اين  بنابر .است معنی بی ھم چند ھمسری جواز صدور پس نيست امكانپذير زنان بين عدالت چون ديگر تعبير به

 )محمد( انسان يك از آيت اين .است محال كه كند صادر را امری مجوز باشد كه خدا از آيت اين كه ندارد

 قابل مذكور شرط كه شود می متوجه مدتی از گذشت پس و است، ممكن غير عدالت شرط كه داند ابتداء نمی در كه است

 .شود می شرط آن حذف به ناچار و ) ۵١ احزاب( خودش در مورد هجمل از ءنيست اجرا
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 به منحصر روانی شديد تمايل انسان كه نيست به ذكر نيازی .است  ھمسری چند جواز آيات اين ديگر بزرگ خطای

 .باشد داشته جنسی خودش رابطۀ از غير ديگری كس با ھمسرش كه نيست مايل يعنی دارد، به خودش ھمسرش كردن

 اين خالف بر چند ھمسری تجويز .دارد وجود مرد در ھم و زن ھم در كه شود می ياد غيرت به عنوان ويژگی ناي از

 برای تربيتی فراوان شود و مشكالت می ھا خانواده پاشيدن ھم از موجب و زاست مشكل به شدت و طبيعت انسانی

 شعور بشر و آگاھی كه امروز و آگاھند تمشكال اين از ھمۀ مردم كند، به طوريكه می فراھم ھمسر چند فرزندان

 مردان زنان، بر مردان تسلط و زورمندی گذشته به دليل در .روند می اشتباھی چنين بار زير كمتر مردم يافته، افزايش

 چند ھر می توانستند مردان ديگر به عبارت .كردند ممنوع زنان برای و دانستند خود ضروری برای را غيرت اين

 از را زنان حتی و بود مرد يك به منحصر زن ھر و را نداشتند كاری چنين حق زنان ولی بگيرند ندخواست كه ھمسر

 غير رفتار ھمين .واداشتند خانه نشينی به را زنان كه رفتند پيش آنجا تا و كردند می ممنوع ديگر مردان گفتار با و ديدار

می  خدا بود، خدا گفتۀ قرآن اگر صورتی كه در .است ادهد قرار تأئيد و مورد پذيرفته قرآن نيز را گذشتگان عادالنۀ

 .كرد می ممنوع و آن را است انسان روانی طبيعت خالف و عادالنه غير حكم اين كه دانست

 عدد چھار به را خود برای ھمسری چند شد، محمد مطرح محمد طلبی برتری بحث در چنانچه اين كه ديگر نكتۀ

 .نشد قائل وديتیمحد ھيچ برای خودش و نكرد محصور

 موقتی زنان و كنيزان شامل ھمسران، بين عدالت توصيه به و چھار به ھمسری چند محدوديت اين كه ديگر مھم نكتۀ

 مردان واقع در به عبارت ديگر .آيند می به حساب مردان برای جنسی كاالی و نيستند انسان كه جزو كنيزان .شود نمی

 يا موقت ازدواج با ديگر تای چند ھر و دائم ازدواج تا به عنوان  چھار.بگيرند خواستند كه ھمسری چند ھر توانند می

  .نبود ممنوع محمد زمان حيات در كه اينست واقعيت ولی شد ممنوعً بعدا سنت اھل فرق در ازدواج موقت .كنيز

 ادامه دارد

 

 


