افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Ideological

afgazad@gmail.com

مسائل آيدئولوژيک

داکتر سھا
 ٣٠می ٢٠١۶

نقد قرآن
٢۶
فصل ۵
انتساب رفتارھا و صفات نامناسب به خدا
چنانچه در مقدمۀ كتاب مطرح شد؛ جوھر استدالل اين كتاب اينست كه اگر قرآن از خدا باشد نتيجه اش خدائی جاھل،
غير عاقل ،ظالم ،انتقام گير و مكار است و چون خدا چنين نيست پس قرآن از خدا نيست.
براين اساس تمام اين كتاب مربوط به بحث انتساب صفات و رفتارھای ناشايسته به خداست مثالً وقتی خطاھای علمی
فراوان قرآن به خدا نسبت داده شده است يعنی قرآن خدا را جاھل می داند  .اين فصل نيز برخی ديگر از صفات
نامناسب منسوب به خدا را مورد بررسی قرار می دھد.
در قرآن صفات پسنديدۀ بسياری به خداوند نسبت داده شده است .مثل واحد ،احد ،رحمان ،رحيم ،خالق ،قيوم ،عادل،
رب ،حی،عالم ،ھادی ،رازق ،سبحان ،باریء ،سالم ،مؤمن ،مھيمن ،عزيز ،جبار و متكبر.
چنين صفاتی شايستۀ خداست و در اديان و در گفته ھای فالسفۀ خداپرست نيز مطرح شده است .اما در قرآن رفتارھا و
صفات ديگری به خدا نسبت داده شده است كه در تضاد با صفات قبلی است و اليق خداوند نيست.
خدايان اقوام مختلف ھم شأن و ھمسطح ھمان اقوامند به تدريج كه بشر رشد و تكامل يافته خدايان وی ھم رشد و تعالی
پيدا كرده اند .خدائی ھم كه محمد در قرآن معرفی كرده است ،خدائی است انسان گونه و با صفاتی متناسب با يك
سركرده يا پادشاه عرب  .خدائی كه بر تخت پادشاھی)عرش( نشسته و از آنجا مأموران )مالئكه( را برای انجام كارھای
مختلف ،مثل خبر گرفتن از اعمال بندگان و ادارۀ امورجھان ،اعزام می كند  .خدائی كه حركت می كند ،دست دارد ،شاد
می شود ،خشمگين می شود ،دشمنی می كند ،انتقام می گيرد ،نيرنگ می زند و ظلم می كند.
البته تصور خدا در كالم و فلسفۀ اسالمی ارتقاء يافته است  .در نظر متكلمان خدا موجودی است بی نھايت ،بسيط ،ھمه
جا را پركرده و فاقد صفات حقير انسانی ،بدون حركت ،بدون نياز به مكان ،فاقد زمان و فاقد ماھيت .ھمچنين سعی كرده
اند آيات قرآنی را به نحوی تفسير كنند كه با تصور ارتقاء يافته از خدا سازگار باشد .مثالً دست خدا را به معنای قدرت
گرفته اند .بديھی است كه اين تصور فالسفه و متكلمان از خدا مغايرتھائی با خدای قرآن دارد .در اين فصل برخی
صفات نامناسب را كه قرآن به خدا نسبت داده است ،مورد بحث قرار می دھيم.
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به كار بردن ضمير جمع برای خدا
با توجه به تأكيد مكرر قرآن بر يگانه بودن خدا ،عجيب است كه در بسياری
موارد در قرآن برای خدا ضمير جمع به كار گرفته شده است .مثل:
تسأل َ ْ
أرسلناك ِ ْ َ ﱢ
الجحيم ﴿ ﴾١١٩بقره
ونذيرا َوالَ ُ ْ َ ُ
بشيرا َ َ ِ ً
بالحق َ ِ ً
ِ ﱠإنا َ ْ َ ْ َ َ
عن َ ْ َ ِ
أصحاب ْ َ ِ ِ
ترجمه  :ما تو را به حق به عنوان بشارت دھنده و ترساننده فرستاديم.
الذكر َ ِ ﱠ
لحافظون ﴿ْ َ َ َ ﴾٩
ِ ﱠإنا َ ْ ُ
نحن َ ﱠ ْ َ
ولقد َ ْ َ ْ َ
األولين ﴿ ﴾١٠حجر
وإنا َلهُ َ َ ِ ُ َ
شيع َ ﱠ ِ َ
أرسلنا ِمن َ ْ ِ َ
نزلنا ﱢ ْ َ
قبلك ِفي ِ َ ِ
ترجمه :بى ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده ايم و قطعا ً نگھبان آن خواھيم بود ) (٩و به يقين پيش از تو ]نيز[
در گروھھاى پيشينيان]پيامبرانى[ فرستاديم )(١٠
بالشك به كار بردن ضمير جمع برای خدا غلط است .اين اشتباه از محيط محمد گرفته شده است كه افراد گاھی برای
اشاره به خود از ضمير جمع استفاده می كرده اند يعنی به جای من از ما استفاده می كرده اند.
دست خدا
عليهُ ﱠ
يد ﱠ
يبايعون ﱠ
فإنما َ ُ ُ
ينكث َ َ
ومن َ ْ َ
فمن ﱠ َ َ
نفسه َ َ ْ
ِﱠ
ﷲَ َ ُ
عاھد َ َ ْ
فسيؤتيه
بما َ َ َ
ﷲِ َ ْ َ
إنما ُ َ ِ ُ َ
الذين ُ َ ِ ُ َ َ
إن ﱠ ِ َ
فوق َ ْ ِ ِ ْ
ﷲَ َ َ ُ ْ ِ ِ
على َ ْ ِ ِ
أوفى ِ َ
نكث َ ِ ﱠ َ
أيديھم َ َ
يبايعونك ِ ﱠ َ
عظيما ﴿ ﴾١٠فتح
َْ ً
أجرا َ ِ ً
در حقيقت كسانى كه با تو بيعت مىكنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مىكنند دستخدا باالى دستھاى آنان است پس ھر
كه پيمانشكنى كند تنھا به زيان خود پيمان مىشكند و ھر كه بر آنچه با خدا عھد بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشى
بزرگ به او مىبخشد )(١٠
بأيد َ ِ ﱠ
موسعون ﴿ ﴾۴٧ذاريات
وإنا لَ ُ ِ ُ َ
والسماء َ َ ْ َ َ
بنيناھا ِ َ ْ ٍ
َ ﱠَ
ترجمه :ما )خدا(آسمانھا را با دست بنا كرديم.
مفسران دست خدا را به معنای قدرت خدا گرفته اند منتھی مگر خدا خود نمی توانست از لغت قدرت به جای دست
استفاده كند؟ كه نياز به بندگان داشته باشد تا ابھامات و غلطھای كالمش را اصالح كنند .پس منظور ھمان دست است.
حركت خدا
صفا َ ًّ
والملك َ ًّ
ربك َ ْ َ َ ُ
صفا ﴿ ﴾٢٢فجر
وجاء َ ﱡ َ
َ َ
ترجمه :و روز قيامت )پروردگارت و فرشتگان صف درصف می آيند(
وإلى ّ
يأتيھم ّ
األمر َ ِ َ
الغمام َ ْ َ ِ َ
َْ
األمور ﴿ ﴾٢١٠بقره
ترجع ُ ُ
ﷲِ ُ ْ َ ُ
وقضي َ ْ ُ
ظلل ﱢ َ
ھل َ ُ ُ َ
ينظرون ِإال ﱠ َأن َ ْ ِ َ ُ ُ
ﷲ ُ ِفي ُ َ ٍ
من ْ َ َ ِ
والمآلئكةُ َ ُ ِ َ
ترجمه :مگر انتظار آنان غير از اين است كه خدا و فرشتگان در سايبانھائى از ابر سپيد به سوى آنان بيايند و كار يكسره
شود و كارھا به سوى خدا بازگردانده مى شود )(٢٠١
ظلمھای منسوب به خدا
سوزاندن جاودانۀ گناھكاران در جھنم ،بزرگترين ظلم منسوب به خدا ،مجازات ھيچ گناه يا جنايتی متناسب با سوزاندن
زندۀ انسان نيست .اين جنايتی ھولناك است كه قرآن به خدا نسبت داده است .اين مطلب به طور مبسوط در فصل" قيامت
در قرآن "توضيح داده شده است.
عذاب ظالمانۀ كسانی كه اعمال خود را صالح و درست می دانند
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األرض َ ُ ْ
لھم الَ ُ ْ ِ ُ ْ
فزادھم ّ
يكذبون ﴿َ ِ َ ﴾١٠
بما َ ُ
ولھم َ َ ٌ
قلوبھم ﱠ َ ٌ
إنما
مرضا َ َ ُ
ﷲُ َ َ ً
كانوا َ ْ ِ ُ َ
وإذا ِ َ
قيل َ ُ ْ
عذاب َ ِ ٌ
مرض َ َ َ ُ ُ
ِفي ُ ُ ِ ِ
قالوا ِ ﱠ َ
أليم ِ َ
تفسدوا ِفي َ ْ ِ
َْ ُ
يشعرون ﴿ - ﴾١٢بقره
ھم ْ ُ ْ ِ ُ َ
نحن ُ ْ ِ ُ َ
ولكن الﱠ َ ْ ُ ُ َ
مصلحون ﴿َ - ﴾١١أال ِ ﱠ ُ ْ
المفسدون َ َ ِ
إنھم ُ ُ
ترجمه :در دلھايشان )كفار( مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به خاطر تكذيبشان عذابى دردناك خواھند داشت
) (١٠و چون به آنان گفته شود در زمين فساد مكنيد مى گويند ما خود اصالحگريم ) (١١به ھوش باشيد كه آنان
فسادگرانند ،ليكن نمى فھمند )(١٢
دراين آيات دو صفت ناشايسته به خدا نسبت داده شده است .اول :مضل )گمراه كننده( .در آيت  ١٠گفته شده كه كسانی
كه ايمان نمی آورند در قلوبشان مرض است و خدا ھم مرض آنان را می افزايد .كه اينكار عين اضالل يا گمراه كردن
است .خدای عادل ممكن است كسی را به خاطر گناه مجازات كند اما زمينۀ گمراھی كسی را فراھم نمی كند .قرآن در
بسياری موارد گمراه كردن را به خدا نسبت داده است كه در بحث روشھای دعوت به اسالم به طور مبسوط مورد بحث
واقع شده است.
صفت ناشايستۀ دوم كه به خدا نسبت داده شده است ظلم است.
عملی جرم محسوب می شود كه عامل آن از روی عمد و با آگاھی به جرم بودن آن ،مرتكب شود .به ھمين دليل ما
انسانھا خطاھای سھوی را جرم نمی دانيم .اصوالً تنھا راه برای اين كه انسان عملی را خوب يا بد بداند عقل اوست .
طبيعی است كه اگر انسان عملی را درست بداند به آن عمل می كند و گناھی ھم مرتكب نشده است .اما در آيات فوق
دقت كنيد كه خدا كفاری را كه فكر می كنند كه اصالح گرند و واقعا ً ھم نمی دانند كه عملشان خطاست )آيت  ١٢خط
كشيده شده( مورد عذاب قرار می دھد.
اين ظلمی فاحش است .چه فرقی است بين دو انسانی كه يكی عمل واقعاً درستی را درست می پندارد و انجام می دھد و
انسان ديگری كه عمل واقعا ً نادرستی را صحيح می داند و انجام می دھد .ھردو به قصد انجام كار خير
عملشان را انجام داده اند چرا يكی بايد سوزانده شود و ديگری بايد پاداش داده شود؟!
ھالك بيگناھان و كودكان ھمراه با گمراھان
در قرآن در موارد زيادی به ھالكت كامل اقوام مختلفی كه از پيامبرشان سرپيچی كرده اند ،توسط خدا ،اشاره كرده
است مثل قوم عاد و ثمود و ايكه و لوط .اين اقوام توسط زلزله يا عذابھای آسمانی كامالً نابود و تمدنشان از صفحۀ گيتی
برافتاده است .مثالً:
وإن ُ ً
أجمعين ﴿ ِ ﴾١٣۴ﱠإال َ ُ ً
نجيناهُ َ َ ْ
َِﱠ
المرسلين ﴿ْ ِ ﴾١٣٣إذ َ ﱠ ْ َ
ثم َ ﱠ ْ َ
اآلخرين ﴿﴾١٣۶
لمن ْ ُ ْ َ ِ َ
لوطا ﱠ ِ َ
وأھلَهُ َ ْ َ ِ َ
عجوزا ِفي ْ َ ِ ِ َ
دمرنا ْ َ ِ َ
الغابرين ﴿ ُ ﴾١٣۵ﱠ
صافات
ترجمه :و در حقيقت لوط از پيامبران بود ) (١٣٣آنگاه كه او و ھمه كسانش را نجات داديم ) (١٣۴جز پيرزنى كه در
ميان باقى ماندگان ]ھالك شدگان[ بود ) (١٣۵سپس ديگران را نابود كرديم )(١٣۶
وجه مشترك تمامی موارد فوق اينست كه خدا شھرھای آن اقوام را با ھر آنچه در آنان بوده است از زنان و كودكان و
حيوانات و آثار ساختۀ انسان نابود كرده است .در صورتی كه اينكار ظلمی بزرگ در حق بسياری از افراد آن جوامع
بوده است .چون معموالً در ھر جامعه ای عدۀ قليلی ھستند كه با دانستن حقيقت باز ھم آن را نمی پذيرند .پس اگر
پيامبران حق بوده اند عدۀ كمی معاند داشته اند .كه مستحق عذاب محسوب می شده اند ولی اكثر مردان جامعه ،پيروان
مسير كلی جامعه اند يعنی از آنچه به آنان از گذشتگان و بزرگان جامعه رسيده پايبندند و از خود قدرت نقد و خالقيتی
ندارند .دقيقاً اين چيزی است كه در تمام جوامع مدرن امروزی ھم مشاھده می شود و در روانشناسی و علوم اجتماعی
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ھم مورد بحث واقع شده است .برای مثال تمام مردم جوامع اسالمی مسلمانند چون از پدر و مادری مسلمان زاده شده اند
و در بين مردمی مسلمان زيست می كنند.
ھمين امر در مورد تمامی پيروان مذاھب ديگر ھم صادق است .اين طبع و صفت عمومی بشر است .به ندرت افرادی
پيدا می شوند كه در پی تحقيق برآيند .فرضاً اسالم دين حق باشد آيا كشتن تمامی بقيۀ نسل بشر كه دقيقاً شبيه مسلمانان
صرفا ً پيرو بی غرض جامعۀ خود ھستند ،درست است؟ .ھم اھل حق و ھم ناحق شبيه ھم عمل كرده اند و تولد آنان در
جوامع خاصشان ھم خارج از ارادۀ خودشان بوده است ،چرا بايد يكدسته پاداش بگيرند و يك دسته عذاب؟ می دانم كه
روحانيون خواھند گفت ھمۀ افراد بايد تحقيق كنند .اين درخواست امری محال است .آيا
ممكن است تمامی افراد بشر كار اختصاصی خود را رھا كنند و سالھای طوالنی در تمامی اديان مختلف تحقيق كنند؟
اين امر در دنيای معاصر كه كتب تمامی اديان در اينترنت موجود است ھم ممكن نيست چه رسد به گذشته ھای دور كه
نه دانشی بود و نه چاپخانه ای  .بنابراين قطعاً اكثر قريب به اتفاق افراد جامعه اگر ھم بر خطا باشند بدون غرض و عناد
و از روی طبع بشری آنان است و ھالك كردن آنان ظلمی بزرگ است  .اين امر حتی در قضاوت بين انسانھا ھم
رعايت می شود كه اگر فردی بدون قصد و غرض و از روی خطا ،كار خطائی كرد او را مجرم نمی شناسند .ثانيا ً در
بسياری جوامع امروزی و تقريبا ً در تمامی جوامع گذشته ،زنان صرفا ً فرمانبردار مردان بوده اند و فاقد حقوق انسانی
از جمله فاقد حق خروج از منزل و شھر و ديار برای جست و جوی حقيقتند .طبعا ً كشتار زنان ظلمی بزرگتر از ظلم
اولی است .ثالثا ً :حداقل نيمی از جامعه كودكانند .چرا خدا بايد كودكان را به خاطر نافرمانی پدرانشان كشتار كند .اين
ظلمی بسيار واضح است كه ظالمانه تر از دو ظلم قبلی است .چھارم اين كه عده ای از افراد جامعه قادر به تحقيق نيستند
به دليل مشكالت ،بيماری و يا ضعف ذھنی .طبعا ً كشتار اينان ھم ظالمانه است .پنجم :عده ای گرچه توان ذھنی دارند اما
شك دارند و دالئل طرفين آنان را اقناع نمی كند .كشتار اينان نيز ظالمانه است .ششم :در گذشته ،بخشی از مردم بردگان
بوده اند كه فاقد حقوق اوليۀ انسانی بوده اند و مطلقاً قادر به تحقيق و تفحص و رفتن در جست و جوی حقيقت نبوده اند .
كشتن اينان نيز ظلمی بزرگ است .ھفتم ،تخريب آثار تمدن مثل ساختمانھا ،راھھا و آثار ھنری نيز از بين بردن دسترنج
و ھنر گذشتگان است و كاری عبث و ظالمانه است .ھشتم:كشتن حيوانات و نابود كردن كشاورزی ھم كاری عبث و
ظالمانه است .عدالت حكم می كند كه فقط فرد جنايتكار كه جنايتی را از روی قصد انجام داده است موردمجازات قرار
گيرد نه ھمۀ جامعه .به ھمين دليل است كه ما كشتار عمومی و تخريب شھر ھا توسط امثال چنگيز يا ھر فرد ديگری را
وحشيانه می دانيم .حال چگونه ممكن است خدای عاقل ،عالم ،عادل اين وحشی گريھا را انجام دھد .نھمين اشكال اينگونه
داستانھای قرآن اينست كه اصوالً قتل عام عمومی ،كاری عبث است .اگر خدا فقط چند نفری را كه با دانستن حق عمداً با
آن مبارزه می كردند به طور معجزه آسا در روبه روی چشم مردم ھالك می كرد طبعاً اكثر بقيۀ مردم حق را قبول می
كردند .ولی از كشتن ھمگان چه سودی حاصل می شود؟
بنابراين انتساب چنين جنايات فاحشی به خدا ،كار محمد است نه كار خدا .و اين داستانھا ساختۀ محمد اند نه وحی الھی.
ادامه دارد

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

