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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 ايدئولوژيک

  
  داکتر سھا

  ٢٠١٨ اپريل ١٩
  

  نقد قرآن

٣۶ 

 ايمان دعوت به برای قرآن روش شايعترين و مھمترين جھنم از  ترس  -٣

 در .دنيوی كشتار از ترس و جھنم از ترس ، ترس است ايمان، به مردم فراخواندن برای قرآن اصلی و غالب روش

 از تھديد و از ترس مملو ام، سی جزء مثل مكی، ھای سوره ًمخصوصا قرآن .كنيم می را بررسی جھنم از ترس اينجا

 موضوعی ھيچ مورد در .است قيامت مورد در قرآن از آيات % ٢۵ حدود .است ايمان به مردم كردن وادار برای جھنم

 اخروی عذاب به تھديدی در آن كه كرد مشاھده را قرآن از ای صفحه توان می بندرت .ندارد وجود قيامت آيت اندازۀ به

  :مثال .داند می ايمان نياز را پيش ترس بصراحت قرآن .باشد نداشته وجود

َلھم من فوقھم ظلل من النار ومن تحتھم ظلل ذلك َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ٌُ ُْ ْ ِْ ِْ َ ْ َْ ِ َّ ْ َ ِ يخوف هللا به عباده يا عباد فاتقون ُ ُِ َّ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ َّ ُ ِّ َ   زمر-﴾١۶﴿ُ

 ]كيفرى[ اين] است آتشين[ھائى طبق ]نيز[پايشان زير از و است آتش از چترھائى سرشان باالى از آنھا برای :ترجمه 

 )١۶( بترسيد من از من بندگان اى ترساند آن می به را بندگانش خدا كه است

 به عبارت يا بترسند او از مردم تا می ترساند، را مردم اخروی عذابھای ذكر با خدا كه شده ذكر احتبصر آيت اين در

  :زير آيت در ھمچنين .بپذيرند روی ترس از را محمد ھای گفته ديگر

ُنحن أعلم بما يقولون وما أنت عليھم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف َُ َ ََ َ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُْ ِّ َ َ ََ ٍ َّ ْ ِ َ َْ َ ََ ُ ِ وعيد ُ ِ  ﴾ ق۴۵﴿َ

  مى] من[قرآن ھر كه را از تھديد ] وسيله[ گويند داناتريم و تو به زور وادارندۀ آنان نيستى پس به  ما به آنچه مى: ترجمه

  )۴۵(ترسد پند ده 

 .تعقل و نه استدالل داند می عذاب به تھديد را قرآن پذيرش زمينۀ بصراحت، نيز آيت اين

 آدمی عقل و جان بر را ترس كه اند شده توصيف و جاودانه وحشتناك و بزرگ نچنانآ اخروی عذابھای ديگر طرف از

 بشر افتادۀ عقب بدوی ھمان روش تنبيه و شكنجه و ترساندن .بندد می را نقد و استدالل و فكر راه كند و می مستولی

 خصلت بدوی انگيز، حيرت كردنتھديد اين و دانست می تھديد را جامعه يا ادارۀ و كودكان تربيت راه مھمترين كه است

 .است شده داده نسبت خدا به كه است محمد

 نفرت و محبت از اعم عاطفی، حالت ھرگونه از را فارغ دين آن مطالب بايد ابتداء شود معتقد دينی به كسی اين كه برای

 را دين آن يافت عجزهبا م ھمراه و درست ًكامال را آنھا اگر و دھد قرار عقلی و علمی مورد بررسی طمع، و ترس و
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وجود  با چون .برد می ازبين را بيطرفانه بررسی امكان ترس، ًو مخصوصا عواطف از يك ھر دخالت اما .كند قبول

 حالش شامل نكردن قبول صورت در كه می انديشد ھائی شكنجه و زجر به بلكه انديشد نمی مطلب صحت به فرد ترس

 در قرآن، به عكس روش .شود واقع شكنجه و آزار مورد مبادا تا كند می بولق آن را روی ناچاری از بنابراين .شود می

 به ذھن گرنه و كرد حذف بايد را ترس عامل و تفكر، تربيت آموزش، ھنگام در كه است شده مطرح روانشناسی

 .رود می انحراف

 توسط ًمعموال ترس .داردن تھديد و ترس به دارد نيازی ارزشمند و معقول سخنان و است درست دينی يا مطلبی اگر

  .بگيرند اختيار خويش در را مردم كه خواھند می و ندارند منطقی و حساب حرف كه می شود استفاده قدرتھائی

 

  ترس وجود با عقيده آزادی نفی

َّوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َّ ُِ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ ََ َُ ْ ِّ ُّ ٍالمين نارا أحاط بھم سرادقھا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء ِ َ ِ ُِ َُ َ َُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ً َ

ًكالمھل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا  َ َ ْ ُْ ُْ َّ َْ ََ َ َ َُ ُِ َ ُ ْ ِْ ْ ِ  ﴾ کھف٢٩﴿َ

 براى ما .شود كافر بخواھد كه و ھر بياورد ايمان بخواھد كه ھر پس است پروردگارتان از حق بگو و : ترجمه

 چون آبى به جويند فريادرسى اگر و گيرد مى بر در را آنان ھايش كه سراپرده كرده ايم آماده آتشى ستمگران

 )٢٩(است  جايگاھى بد و چه شرابى بد چه وه شوند مى يارى می كند بريان را چھره ھا كه گداخته مس

 نپذيرد خواھد نمی كس ھر و بپذيرد را دين خواھد كس می ھر كه گويد می فوق، آيت مثل مواردی، در ظاھر در قرآن

 بپذيرند را اسالم كه مردم آزادند اين كه دقيقتر .وحشتناك خصوصيات اين با كنيم می آتشی وارد او را نپذيرفت اگر اما

و  ھولناك عذابی ھم آخرت در و )مرتد يا كافراند يا چون( است حكمشان مرگ دنيا در نپذيرفتند اگر اما نپذيرند يا

 آنچه چون .است معنا بی ھم قرآن در تدبر تحقيق و و نيست بيش شوخی يك ديگر آزادی، اين ./داشت خواھند اودانهج

 ھمان اين .يابی نجات اخروی و دنيوی عذاب از تا بپذيری چرا و بدون چون بايد را قرآنست در

 شما گويند می نيز مستبدان .است داده تخدا نسب به و گرفته به كار محمد كه است تاريخ قلدران و مستبدان تمام روش

 ھمين ھم محمد .می شويد روبه رو شكنجه و زندان يا مرگ با نپذيرفتيد اگر اما نپذيريد يا مرا بپذيريد حكومت كه آزاديد

 را قرآن كه آزاديد شما كه اينست رفتار اين صريحتر مفھوم .گرفته است به كار وحشتناكتر بسيار عواقب با را روش

  .بپذيريد بايد اما يا نپذيريد ريدبپذي

 

 بياورند قرآن شبيه خواھند می كه كسانی تھديد

 قرآن مثل ای سوره نيست خدا جانب از قرآن كه می گوئيد راست اگر كه كند می) تحدی( طلبی مبارز طرفی از قرآن

 كه شده نازل  كسانی مورد در آيت زير .بندد می ترس با را )روبه رو مبارز( طرف ديگر راه ھماورد از و بياوريد

  .بياوريم قرآن شبيه مطالبی توانيم می نيز ما اند گفته

ِومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هللا ولو ترى إذ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َّ َّْ َْ َ ََ َ َ َْ ُ ُِ ُ َُ َْ ٌْ ْ َْ َْ ً َ ْ ِ ُ ْ 

ِالظالمون في غمرات الموت والمالئكة باسطو أيديھم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الھون بما كنتم تقولون على هللا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ُ َ َُ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َْ ْْ ْ ُْ َُ َ َ َ َِ ِ ُ ُْ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َْ ْ ْْ ُْ َُ َ َِ ِ َ َ َ
َغير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون  َُ ِ ْ َ َ َْ ِْ ِ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ َ ِّ  ﴾ انعام٩٣﴿ْ

 او به چيزى كه حالى در شده وحى به من گويد مى يا بندد مى دروغ خدا بر كه كس آن از ستمكارتر كيست  :ترجمه

 كاش و می كنم نازل است كرده نازل خدا را آنچه نظير زودى به گويد كه مى كس آن و باشد نشده وحى
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 بيرون را جانھايتان اند گشوده )برای شكنجه( را دستھايشان فرشتگان كه می ديدى مرگ گردابھاى در را ستمكاران

 يابيد كيفرمى خواركننده عذاب به كرديد مى تكبر او آيات برابر در و بستيد مى خدا دروغ بر بناحق آنچه به امروز دھيد

)٩٣( 

 ."ببازيد بايد اما حتما دھيد مسابقه شاه با توانيد می شما " شود گفته كه اينست مثلً دقيقا اين

  

 كنند می نقد را قرآن كه كسانی تھديد

 قرآن مورد در كه را كسانی كه دارد وجود زيادی آيات قرآن در

  :جمله از .كند می اخروی و دنيوی عذاب به تھديد كنند می نقد و بحث

ِوالذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم  ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ ََ ُ ِ ُ َ ْ َّ  ﴾ حج۵١﴿َ

 )۵١( دوزخ اند اھل آنان) گرفتن ايراد( عاجزكردن به قصد ندكوش مى ما آيات در كه كسانى و :ترجمه

 .باشد قرآن تأئيد در بايد ھميشه شما نتيجه گيری ولی كنيد فكر قرآن در توانيد می شما كه اينست آيت اين صريح مفھوم

 واليت. دارند اندر افغانست مالمحمدعمر و ايران در فقيه واليت كه است ھمانی قرآن اين روش !نيست فكر ديگر اين كه

 شرط( به شرطی اما .باشيد نقد و تدبر و سياسی انديشۀ و اھل تفكر بايد شما كه است گفته بارھا و بارھا ايران فقيه

 در مرگ و شكنجه و زندان اگر نشود چون .شود منجر فقيه ولی نظر تمجيد و تأئيد و قبول به فقط و كه فقط )عملی

 .دارد قرآن در ريشه انگيز فقان ھولخ اين كه بينيد می .شماست انتظار

 ديگران دارد حقی و درست سخن كسی كه چون .قرآن است بودن الھی غير بر واضحی دليل نقد، و بحث از ترس اين

 دنيای كه است روشی روش ھمان اين .شود می آشكارتر سخنش حقانيت بدينوسيله و كند می يابی و ارز نقد به دعوت را

 .است رسانده امروزين اوج به را تمدن و علم

 رشته ھمان محققان از نفر سه حداقل نزد برای نقد علمی، معتبر مجالت در چاپ از قبل تحقيقاتی مقاالت كليۀ امروزه

 علم مستمر رشد به پيوسته به طور كه است مفيدی بسيار روش اين و نقد كنند آن را تا شود می فرستاده

 می ھراسان نقادی اين از باشد رفته خطا يا به باشد كرده تقلب اش تحقيقاتی كار در كسی كه است طبيعی .كند می كمك

 .برد می مستمر سود نقادی اين از دانش و ولی حقيقت بيند می زيانً نھايتا و شود

 قرآن در خود دعاوی صحت به محمد كه دھد می قرآن نشان نقادان وحشتناك تھديد و قرآن در بحث از محمد شديد ترس

 عملی را تھديد اين در مدينه يافتن قدرت از پس محمد .ببندد قرآن در را بحث گونه ھر راه می خواسته و هبود مشكوك

 از نظر .است اسالمی مختلف فرق اتفاق مورد حكم اين و است مرگ كند حكمش نقد را قرآن كس ھر كه نحو بدين كرد

 نيز باشد نامسلمان اگر و است مرگ حكمش و می شود دمرت بوده، مسلمان اگر بگيرد ايراد قرآن به كه كسی اسالمی فقه

 .است مرگ حكمش

 نيست؟ نقد قبول نشانۀ  اين آيا .است شده قرآن توصيه در تفكر به مكرر به طور قرآن در كه شود مطرح است ممكن

 نقاط افتني در طرفانه سعی بی به طور فرد واقعی تفكر يك در .نيست واقعی تفكر محمد، مورد نظر تفكر چون !خير

 چرای و چون بی تأئيد موجب فقط قرآن، در تفكر كه دارد انتظار ولی محمد .كند می موضوع يك دالئل و قوت و ضعف

 .كند می جھنم و شمشير به حواله را يابی عيب برای تالش ھرگونه و آن شود

 تحت اول فصل در چنانچه .ستا انديشه راه مسدود كردن و محض تسليم و فكری بردگی به دعوت اين نيست تفكر اينكه

 اسالم، در تفكر و از تعقل منظور و است دين علم اسالم، در علم از منظور دادم توضيح "ديدگاه قرآن از علم" عنوان

 .بينجامد شرط اسالم و قيد بی قبول به كه است چيزی آن تنھا
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 جدل و نقد ھرگونه و قرآن ترديد بی و شرط و قيد قبول بی يعنی قرآن در تفكر مربوطه، آيات كليۀ به توجه با بنابراين

 .عقلی است بی قرآن در

 به را قرآن نقد گونه ھر و است بسته قرآن در را طرفانۀ واقعی بی تفكر ھرگونه راه محمد شد، گفته آنچه به توجه با

 در صد بود، خدا از اگر قرآن چون .است قرآن بودن الھی غير بر واضحی دليل اين و است داده آتش حواله و شمشير

می  آن حقيقت بيشتر شدن آشكار به منجر بيشتر، بحث و نقد و تفكر چون. نداشت آن نقد از ترسی خدا و بود درست صد

  .شد

 ادامه دارد

  


