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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  داکتر سھا

  ٢٠١٨ اپريل ٠١
  

  نقد قرآن

٣۵  

  پيامبريم ما كه داند می خدا

ِقالوا ما أنتم إال بشر مثلنا وما أنزل الرحمن م ُِ َ َ َْ َّ ٌَ ََ َْ َْ ََ ُ ُْ َ َّ ِ ْ ُ َن شيء إن أنتم إال تكذبون َ ُ ِ ْ َ َّ ِ ِْ ُْ ْ َ ْ ٍْ َقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ﴾ ١۵﴿َ ُ َُ َ َْ ْ ُْ َُ َ َْ ُ َِّ ِ َ ُّ   ﴾ يس١۶﴿َ

رحمان چيزى نفرستاده و شما جز ] خداى[گفتند شما جز بشرى مانند ما نيستيد و ]  کافران-ناباوران آن ديار: [ترجمه

 )١۶( ايم  ً داند كه ما واقعا به سوى شما به پيامبرى فرستاده شده ر ما مىگفتند پروردگا)١۵(پردازيد  دروغ نمى 

  پيامبران .پيغمبريم ما كه داند می خدا گويند مشكوكند می پيامبری به كه مردمی مقابل در است؟ استداللی چه اين

 دارد؟ كسی اثبات پيامبری یبرا سودی چه گفته اين .پيامبريم ما كه داند می خدا كه را دارند ادعا ھمين ھم دروغين

بودن  پيامبر به بودن پيامبر اثبات برای چون است، مطلوب بر مغالطۀ مصادره گفته، اين ھم منطقی نظر از تازه !ھيچ

 قبول جز ديگری راه است كرده خدا تأئيد را پيغمبر اين كه كند قبول فردی اين كه برای يعنی .است شده استدالل

 می خدا كه" او گفتۀ كه كند قبول بتواند تا است پيغمبر فرد اين كه قبول كند بايد اءابتد .ندارد وی پيغمبری

  .ببرد پی وی بودن به پيغمبر خدا اوتوسط پيغمبری تأئيد از آنوقت .است درست "پيغمبرم من داند

 

 گذشته اقوام ھالك بر استدالل

 شده تمسك نياوردنشان، ايمان به خاطر خدا توسط شتهاقوام گذ شدن ھالك به مردم، ھدايت برای قرآن از زيادی آيات در

  :مثال .است

َألم يروا كم أھلكنا قبلھم من القرون أنھم إليھم ال يرجعون  َُ ُ ُ ُِ ِْ ْ َْ َ ََ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ َّ َ َ َِ ُ ْ ِ َ َ ْ َ  ﴾ يس٣١﴿ْ

  31 ) گردند نمى باز سويشان به آنھا ديگر كه .گردانيديم ھالك آنان از پيش را نسلھا بسيار چه كه اند نديده  مگر :ترجمه

 عمران آل ، ١٠ محمد ، ٨٢ غافر ، ٢١غافر ،٩ روم ، ۴۶ حج ، ١٠٩ يوسف ، ۴۴ فاطر ( آيت ١٢ در قرآن ھمچنين،

 ورزيدند كفر كسانی كه سرنوشت ديدن و زمين در سير لزوم مورد در) ۴٢روم ، ۶٩ نمل ، ٣۶ نحل ، ١١ انعام ، ١٣٧

 شده تكرار تفاوتی اندك با آيات اين .است صحبت كرده آنان ديدن از آوردن ايمان هنتيج در و اند، شده نابود خدا و توسط

  :مثال برای .اند
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ِأولم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلھم كانوا ھم أشد منھم قوة وآثارا في األرض ِْ ْ ْ َْ َ َ َْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُ ُ ََ ًَ َّ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َّْ َ َ َ َ َُ ِ َ َْ َ َ َ ََّ َُ َ ُ فأخذھم َ ُ َ َ َ َ

ٍهللا بذنوبھم وما كان لھم من هللا من واق  َ َْ ِ ِ َِّ ََّ َْ ُْ َ َُ َ ِ ِ ُِ ُذلك بأنھم كانت تأتيھم رسلھم بالبينات فكفروا فأخذھم هللا إنه قوي شديد ﴾ ٢١﴿ُ ُِ ِ ِ َِ َ ٌَّ ِ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُّ َِّ ُ َّ ُ َ ََ َ َ ََ َِّ َ ْ ِ ِْ ْ ُْ ِ ْ ْ َ

ِالعقاب  َِ  ﴾ غافر٢٢﴿ْ

 و نيرومندتر آنھا است بوده چگونه اند آنھا بوده از پيش كه كسانى عاقبت ببينند تا اند نكرده سير زمين در آيا :ترجمه

 خدا حمايتگرى برابر در و كرد گرفتار گناھانشان كيفر به را آنان خدا پس بودند روى زمين در بيشتری آثار دارای

 پس كردند مى انكار ]آنھا[ ولى آوردند مى نبرايشا داليل آشكار پيامبرانشان كه بود روى آن از ]كيفر[اين )٢١( نداشتند

  )٢٢( است سخت كيفر نيرومند او زيرا گرفت آنھا را ]گريبان[ خدا

 است ترس بر متكی قرآن، ديگر دعوتھای اكثر مثل دعوت ھم اينً اوال .دارد اساسی اشكال چند ايمان به دعوت اينگونه

 .استدالل به جای

 عذاب از ترساندن و جھنم از ترساندن :استوار است ترس بر قرآن دعوت وھرج شود می بحث بعدی عنوان در چنانچه

 ھالك نافرمانی بر اثر كه شده ادعا قرآن در كه متعددی اقوام از اطالعی و اثر ھيچ كه، ديگراينست اساسی اشكال .دنيا

 تاريخی مستقل اطالع ھيچ ما .!!مورد يك حتی نيست، مشاھده زمين قابل كرۀ جای ھيچ در و نيست ما دست در اند شده

 فائده بی و بيھوده ھا ناشناخته اين به  پس استدالل .نداريم غيره و نوح لوط، ھود، ثمود، عاد، قوم از شناسی يا باستان

 كه بدانيد الزم است و .است آمده قرآن در كمتر حد در و تورات در ًعمدتا، پيامبران مربوط به مباحث تمامی !است؟

 وجود ًاصال و ندارد سنديتی بنابراين و شده نوشته توسط روحانيون موسی، زمان از پس سال صدھا طی در نيز تورات

 اين بنابراين، .ندارد وجود آن باستان شناسی بر يا تاريخی سند ھيچ چون است جدی ترديد جای نيز به نام موسی كسی

 .نيست پيامبران ديگر يا محمد پيامبری به انسانھا راھنمائی برای دليل مستقلی و است فائده بی و بيھوده توصيه

 پی پيامبران ديگر و محمد نبوت صحت « بر به مصادره تا دھيم قرار سند را قرآن و تورات ھای گفته بخواھيم ھم اگر

 خواھد می محمد مطلوب چون » .است گرفته به كار قرآن استداللھای در بكرات محمد كه شود مغالطه ای می كه ببريم

 پيامبری و قرآن ءبه ابتدا بايد وقايع، اين قبول برای ولی .اثبات برساند به را خود دعوت صحت وقايع، اين داستنا به

 .پيامبرم من پيامبرم چون من .شود می اين استدالل اين جوھر .بپذيرد را وقايع اين تا ايمان آورد محمد

 باستان يا تاريخی اسناد اساس بر كه گذشته اقوام ا ازم قبول قابل اطالعات كه اينست استدالل، اينگونه در ديگر اشكال

 خشكسالی بيماريھای فراگير، سيلھا، ھا، زلزله اثر در اقوام يا پادشاھان سقوط و صعود كه می دھند نشان است، شناسی

 را ايعوق ھمين چنانچه .نيستند طبيعت مافوق نيروئی به قابل انتساب ھيچ كدام و دارند طبيعی علل ھمگی امثالھم و

  .شناسيم می به خوبی نيز آنان را طبيعی علل و بينيم ھم می امروز

 

  موجودات سجدۀ مشاھدۀ طريق از خدا وجود به استدالل

َّألم تر أن هللا يسجد له من في السماوات ومن في األرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والش ََّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َِ ْ ُْ ُّ َ َ َ ََ ْ ِْ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِْ َّْ َ َُ َّ َّ َجر والدواب وكثير من َ ِ ٌِ َُّ َ َ ََّ ُ َ

ُالناس وكثير حق عليه العذاب ومن يھن هللا فما له من مكرم إن هللا يفعل ما يشاء  َُ ََ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ُْ َ َ ََّ ََّّ َِّ ٍ ِ ْ ُ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ ٌ ِ  ﴾حج١٨﴿َّ

 و كوھھا و ستارگان و ماه و خورشيد و زمين است در كس ھر و آسمانھا در كس ھر كه خداست كه بينی نمی آيا :ترجمه

 شده واجب آنان بر عذاب كه اند بسيارى و كنند مى سجده او براى مردم بسيارى از و جنبندگان و درختان

 )١٨(دھد مى انجام چه بخواھد ھر خدا كه نيست اى دارنده گرامى را او كند خوار خدا را كه ھر و است

 مشاھده قابل انسانھا ما برای (باشد داشته واقعيت ھم اگرموجودات  سجدۀ چون است بيھوده و فائده بی استداللی اين

 .ندارد خدا اثبات برای ھم پس ارزشی نيست
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 مشرق از خورشيد طلوع از خدا وجود بر استدالل

  :است شده آورده كرد، می خدائی كه ادعای )نمرود محتمال( زمانش پادشاه با ابراھيم بحث آيت زير در

َألم تر إلى الذي ح َِ َّ َ َِ َ ْ َاج إبراھيم في ربه أن آتاه هللا الملك إذ قال إبراھيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َِ ِْ ْ ْ َْ ََ َُ ُ َّ ََّ َِّ ُِّ ُ ُِ ِ ِْ ْ َْ ُ ْ َّ

ِإبراھيم فإن هللا يأتي بالشمس من المشرق فأت ِ ِ ِْ َْ َِ ِِ ْ َ ْ َ ْ َّ ِ َ ََ َّ َّ ِ ُِ َ بھا من المغرب فبھت الذي كفر وهللا ال يھدي القوم الظالمين ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َْ َ َ َْ َ َ ََ ُ َّ ََّ َ َ ِ ُ ِ ْ  ﴾ بقره٢۵٨﴿ِ

 نيافتى؟ خبر كرد، محاجه ابراھيم با پروردگار خود بارۀ در بود داده پادشاھى او به خدا چون كه كس آن از آيا:ترجمه 

 زنده ) ھم( من : گفت .می ميراند و كند می زنده كه است ىكس ھمان پروردگار من :گفت ابراھيم كه آنگاه

 كفر كه كس آن پس .برآور غرب از آن را تو آورد، برمى شرق از را خورشيد خدا :گفت ابراھيم . ميرانم مى و كنم مى

 )٢۵٨(كند نمى ھدايت را ستمكار خداوند قوم و .ماند مبھوت بود ورزيده

 پيدايش .ميراند می و كند می زنده كه است كسی من گويد خدای می اين كه :ًاوال .است ضعيف جھت سه از ابراھيم بحث

 آنان را مادی علل و كنيم می را مشاھده حوادث اين ما .نيستند خدا اثبات بر دليلی طبيعی حوادث ديگر مرگ و و حيات

 .ايم يافته نه و بينيم می نه یماد غير علتی و مادی علل اين بين ھيچ ارتباطی منتھی ايم شده متوجه )امروزه( نيز

آزاد  نمرود منظور زيرا .است بوده ميرانم اشتباه می و كنم می زنده منھم گفت كه نمرود برابر در ابراھيم توقف :ًثانيا

 بايد می ابراھيم بنابراين .است بوده طبيعی مرگ و تولد ابراھيم منظور در حالی كه بود زندانی وكشتن زندانی كردن

 .گوئی می تو كه نيست آن بخشيدن حيات و دادن دگیزن كه گفت

 است، معتبر غير ھم) آور در مغرب تو از و آورد می در مشرق از را خورشيد خدا كه( ابراھيم بعدی استدالل :سوم

 خدا وجود بر دليلی مشرق از خورشيد مكرر طلوع چون .فروماند و متوجه نشد را ضعف اين نمرود منتھی

 كند می خارج مشرق از را خورشيد كه خدای توست كه گوئی می راست اگر كه گفت می ابراھيم به دباي نمرود . نيست 

 دليلی و درست معجزه ای آنوقت كرد می را اينكار ابراھيم اگر و برآورد مغرب از را كه خورشيد بخواه خدايت از

  .نيفتاد اتفاق كه بود خدا وجود بر قاطع

 

  سال صد از سپ فردی شدن زنده از معاد تأئيد

َأو كالذي مر على قرية وھي خاوية على عروشھا قال أنى يحيي ھذه هللا بعد موتھا فأماته هللا مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت  َ َ َْ ِ َِ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٍ َ َ َ َ َُ َُّ َّ ََّ َ َ ََ َ َْ ْْ ْ َّْ ُ ٌ ِ َ ٍ َّ

ْقال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل َْ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ْ ْ َْ ً ُ َْ ً لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية ِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َِ َ ِ ُِ ُْ َّْ َْ ِ َِ َ ٍَ ْ

َللناس وانظر إلى العظام كيف ننشزھا ثم نكسوھا لحما فلما تبين له قال أعلم أن هللا ََّ َُّ َ َُ َ َ َ َ ُ ُ َْ َ ََ َُ َُ َ َ ََّ َ ََّ َّ ِ ِ ًِ ْ ْ ْْ ُ ْ َْ ِ َ َّْ ِ ٌ على كل شيء قدير ِ ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ   ﴾بقره٢۵٩﴿َ

)  اھل(چگونه خداوند، : ( گفت) و با خود مى(يا چون آن كس كه به شھرى كه بامھايش يكسر فرو ريخته بود، عبور كرد؛ 

،  ختآنگاه او را برانگي. صد سال ميراند)  به مدت(پس خداوند، او را ). كند؟ را پس از مرگشان زنده مى )  ويرانكده(اين 

بلكه صد سال )  نه: ( گفت.)   اى از روز را درنگ كردم يك روز يا پاره: ( گفت) ؟ چقدر درنگ كردى: ( گفت) و به او(

، و به درازگوش خود نگاه كن  تغيير نكرده است)  كه طعم و رنگ آن(، به خوراك و نوشيدنى خود بنگر  درنگ كردى

 اى  نشانه) در مورد معاد(و ھم تو را )   آن است كه ھم به تو پاسخ گوئيماين ماجرا براى.  كه چگونه متالشى شده است(

؛ سپس گوشت بر آن مى   دھيم استخوانھا بنگر، چگونه آنھا را برداشته به ھم پيوند مى)  اين(و به .  براى مردم قرار دھيم

 دانم كه خداوند بر ھر  مى)  اكنون (: براى او آشكار شد، گفت)  چگونگى زنده ساختن مرده(پس ھنگامى كه .)  پوشانيم 

  )٢۵٩.) ( چيزى تواناست
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 و است افتاده برايش اتفاق اين كسی كه ھمان برای است البته معاد بر دليلی باشد افتاده اتفاقً واقعا حادثه اين اگر مسلما

 ديگران برای و تمؤثر اس قاطع، به طور است معجزه شاھد خودش كسی كه برای فقط معجزه .كس ديگر ھيچ برای نه

 چنين ھيچ گاه عقالنی تيزبينی با البته .است بخش اطمينان باشند ھم داشته اعتماد داستان صحت به صد در صد اگر

 مورد ای معجزه ھيچ كنون تا و می سازند معجزه خود خياالت با به كرات مذھبی افراد چون شود نمی اعتمادی حاصل

باستان  يا تاريخی منابع در نه و زمين در نه اثری ھيچ فوق داستان از .ستنگرفته ا قرار علمی دقيق بررسی تأئيد

 گرفته محتمال او از محمد كه ديگری كس يا محمد باشد ساختۀ ذھن براحتی تواند می داستان اين .ندارد وجود شناسی

  .نيست ما دليلی برای اين بنابر .باشد

 

 .كنيد مرگ آرزوی گوئيد می راست اگر

 می آنان حرف نقض برای قرآن .روند می بھشت به و مسيحيان يھوديان فقط كه اند گفته كتاب اھل كه شده گفته قرآن در

  :گويد

َقل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند هللا خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ َْ ْ ُْ َّ َّ ُْ ْ ِْ َِ َ َ َْ َ َْ ُ َ ِ ِ ُ ً َّ ْ ُُ َّ ُ َ َولن يتم﴾ ٩۴﴿ْ َ َ ْ َ ْنوه أبدا بما قدمت َ َ ََّ َ ِ ً َ َ ُ ْ َّ

َأيديھم وهللا عليم بالظالمين  َِ ِ ٌ ِ َِّ ِ ُ َّ َ ْ ِ ْ  ﴾ بقره٩۵﴿َ

 می گوئيد راست اگر پس مردم نه ديگر دارد اختصاص شما به يكسر بازپسين سراى خدا نزد در اگر بگو :ترجمه

] حال[ به خدا و كرد نخواھند زوآر را آن ھرگز اند كرده پيش از كه سبب كارھائى به ولى )٩۴( كنيد مرگ آرزوى

 )٩۵( داناست  ستمگران

 تقاضای عقيده آن صاحبان كه است معقول غير باشد درست ھم عقيده يك اگر ً:اوال .داد اشكال جھت سه از استدالل اين

 نكردند مرگ كتاب طلب اھل اين كه بنابراين، .است غيرعاقالنه كاری مرگ طلب و است زندگی دلپذير .كنند مرگ

 اعمال به دليل گفته چون .است كتاب اھل نظر قبول به طور ضمنی  ٩۵آيت  :دوم .نيست باورھايشان بطالن بر دليلی

 می تضعيف بازھم را قبلی محمد استدالل  ٩۵آيت  يعنی .كنند نمی مرگ تقاضای ) نادرستشان نه عقائد( نادرستشان

مدعی  اگر محمد ای تو" بگويند  و برگردانند محمد خود به را اين استدالل توانستند می كتاب اھل اين كه سوم .كند

 نبوتت از را ما و افتد اتفاق ای مردنت معجزه با تا كن مرگ طلب خدا از روی می بھشت به و پيغمبری كه ھستی

  ."كند مطمئن

 

 :گيری نتيجه

 .نيستند منطقی معتبر معقول نبرھا قيامت، و وجود محمد نبوت و واحد خدای اثبات برای قرآن استداللھای از ھيچ يك

 اگر .خورد نمی عاقل انسان به درد ولی بخورد ھوش كم افراد به درد شايد ھستند كه مجادالتی تنھا اينھا

 دالئل بلكه دليل يك تنھا نه توانست می ًقطعا خدا. معتبر استدالل يك حتی آوردن از بود عاجز خدا آيا بود خدا از قرآن

 موارد اين اثبات درست در دليل يك حتی نبودن پس .بياورد نبوت و معاد وحدانيتش، خودش،وجود  بر معتبری متعدد

 .خدا نه است ساختۀ محمد قرآن كه اينست نشانگر

  .بس و می پردازد ارزش بی مجادالت به زمانش افتادۀ عقب فرھنگ مطابق محمد

  ادامه دارد

  


