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  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  ايدئولوژيکمسائل 

  
  داکتر سھا

  ٢٠١٨ جون ٢٢
  

  نقد قرآن

٣٨ 

 نهيمد در محمد روش

 راه نيتر یاصل عنوانه ب زور به و داد رييتغ درجه ١٨٠ را روشش نه،يمد در ینظام قدرت آوردن دسته ب با محمد،

 اموال دنيدزد و یجنس تجاوز ،یريگ برده كشتار، " فصل در موضوع نيا یقرآن یبحثھا  .شد متمسك اسالم گسترش

 .است گرفته قرار یبررس مورد " محمد رفتار نقد" كتاب در ليتفص به آن یخيتار یوبحثھا كتاب نيھم " رمسلمانانيغ

  :ميكن یم اشاره ثيحد كي و تيآ چند به فقط نجايا در

ٌوقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله  فإن انتھوا فإن هللا بما يعملون بصير  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َُ َُ َْ ِ َِ َ ََّ َّ َُّّ ِ َِ َ َْ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ َُّ ُِّ ٌ َ   انفال-﴾٣٩﴿ْ

 ]كفر از[ اگر پس گردد خدا آن از سرهكي نيد و نماند جاى بر اى فتنه تا ] آنان را بکشيد[ديبجنگ آنان با و :ترجمه

  انفال-  ٣٩ - ناستيب دھند مى انجام آنچه به خداً قطعا ستنديبازا

  .كند دايپ غلبه انياد ھمۀ بر اسالم تا شده مطرح اسالم گسترش راه عنوانه ب دنيجنگ تيآ نيا در

ْفإذا انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركين حي َ ََ ِ ِ ْ ُْ ُْ ُْ ُ َ َْ َ َُ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا ِ َُ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ ْ ِْ ٍ َ َْ َْ َّ ُ ْ ْ ْ َْ ُ ُُ ُ ُ ُْ ُ ُ

ٌالصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلھم إن هللا غفور رحيم  ِ َ ٌَ َُّ َ َ َ َ ََ ََّ َُّّ ِ ْ ُ َ ِ َ َ َّ ُ   توبه-﴾۵﴿َ

 و ديدرآور محاصره به و ديريبگ را آنان و ديبكش ديافتي كجا ھر را مشركان شد سپرى حرام ھاى ماه چون پس :ترجمه

 شانيبرا راه دادند زكات و داشتند برپا نماز و كردند توبه اگر پس دينيبنش آنان نيكم به نگاھىيكم ھر در

 توبه-۵- است مھربان آمرزنده خدا رايز ديگردان گشاده

 نيكم ھر در و ديبكش ديافتي را آنان ھركجا هشد گفته .است شده صادر ینحو ھر به نيمشرك كشتار حكم تيآ نيا در

 .است نيمشرك ترور حيصر دستور نيا .ديبكش را آنان تا دينيبنش آنان نيكم به یگاھ

 :گفته یثيحد در محمد نيھمچن

 ٢ ج یبخار حيصح( ونفسه ماله یمن عصم فقد قالھا فمن هللا إال إله ال قولواي حتى الناس أقاتل أن أمرت هللا رسول قال -

 ۵٣ حديث ١ مسلم ج حيصح و ١٣٣۵ ثيحد

 جانش و مال گفت را آن كه یكس پس هللا اال اله ال نديبگو تا بجنگم مردم با كه ام شده مورأم من گفت هللا رسول  :ترجمه

 .است داده نجات من دست از را
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 نيا در مسلمانان بود دنش مسلمان به مردم واداركردن ھدف با ميمستق ريغ اي ميمستق نهيمد در محمد یجنگھا یتمام

 كه نيا تا گرفتند یم یجنس یبردگ به را دخترانشان و زنان و كردند یم غارت را اموالشان كشتند، یم را مردم جنگھا

 .شدند یم اسالم قبول به مجبور ماندهيباق افراد

 اما. درآورد خود حكومت ريز در را عربستان ۀريجز شبه كل فوتش از قبل محمد و افتاد مؤثر ظاھر در البته روش نيا

 زمان در رده یجنگھا به منجر كه شدند كافر و برگشتند اسالم از نهيمد جزه ب عربستان كل ًبايتقر محمد مرگ از پس

 )١( كرد اسالم قبول به وادار را آنان دوباره آنان، ۀوقف یب و رحمانه یب كشتار با ابوبكر كه نحو نيبد .شد ابوبكر

 .است یواقع مانيا جاديا در زور یناكارائ ديمؤ محمد فوت زا پس عربستان كل ارتداد

 كه یاتيآ و داند ینم كارآ مانيا در را اجبار كه یاتيآ نيب دارد وجود تضاد نهيمد و مكه در محمد روش نيب كه ھمانطور

 كه نشانگر .دارد وجود آشكار تناقض دھند می ايمان به مردم اجبار برای  زوریريكارگه ب به دستور

 .كند نمی گوئی تناقض كه خدا چون خدا، نه است محمد كار قرآن كه ينستا

  

 برد یم كاره ب سبا ۀملك تياھد یبرا را ترس و زور روش مانيسل

 عنوانه ب )باشند سازگار قرآن دستورات با كه( را یقبل امبرانيپ ازً مخصوصا گذشته اقوام از یداستانھائ معموال قرآن

 انيب واحد یخدا به مانيا به را ملكه فراخواندن ۀنحو سبا، ۀملك و مانيسل داستان درً مثال .كند یم مطرح شيھا گفته ديئتأ

 یم آن در استدالل و یواقع تيھدا از یاثر ايآ د،يكن دقت آمده نمل ۀسور ۴۴ -  ٢٠اتيآ در كه داستان نيا در .كند یم

 د؟ينيب

ً قطعا) ٢٠(است بانيغا از ديشا اي نميبی نم را ھدھد كه است شده چه مرا گفت و شد پرندگان ]حال[ اىيجو )مانيسل( و

 پس )٢١( اورديب من براى روشن لىيدل كه آن مگر برم مى را سرش اي كنم مى عذاب سخت عذابى به را او

 درست گزارشى سبا از تو براى و اى افتهين آگاھى آن از كه افتمي آگاھى زىيچ از گفت ]و آمد ھدھد[ كه ديئنپا رىيد

 بزرگ تختى و بود شده داده او به زىيچ ھر از و كرد مى سلطنت آنھا بر كه افتمي را زنى ]آنجا[من ) ٢٢( ام آورده

 آراسته شانيبرا را اعمالشان طانيش و كنند مى سجده ديخورش به خدا جاى به كه افتمي نيچن را قومش و او ) ٢٣( داشت

 و آسمانھا در را نھان كه ىئخدا براى تا )٢۴( بودند افتهين راه ]حق به [جهينت در بود داشته باز] راست [راه از را آنان و

 چيھ كه كتاي خداى )٢۵( نكنند سجده داند مى ديئنما مى آشكار را آنچه و ديدار مى پنھان را آنچه و آورد مى رونيب نيزم

 انيدروغگو از اي اى گفته راست ايآ كه ديد ميخواھ گفت سليمان )٢۶(است بزرگ عرش پروردگار ستين او جز ىئخدا

 ۀملك])٢٨( دھند مى پاسخ چه نيبب پس اببرت روى شانيا از آنگاه فكنيب آنھا سوى به و ببر مرا ۀنام نيا )٢٧( اى بوده

 خداوند نام به است نيا و است مانيسل طرف از كه) ٢٩( است آمده من براى ارجمند اى نامه ]كشور[سران اى گفت سبا

 گر،يد پادشاھان مثل زين مانيسل: تذکر[ ) ٣١(ديئدرآ اطاعت در از مرا و ديمكن بزرگى من بر )٣٠( مھربان رحمتگر

 سبا ]ندارد وجود تيھدا و استدالل و دهيعق یآزاد از یاثر طلبد، یم شرط و ديق یب اطاعت و ميتسل هياھمس كشور از

 ما گفتند )٣٢( ام نداده صلهيف را كارى ]حال به تا[شما حضور بى كه ديدھ نظر من به كارم در ]كشور(سران اى گفت

 به چون پادشاھان گفت] ملكه [)٣٣( دھى مى وردست چه بنگر توست با كار ارياخت ]لىو[ ميدالور و رومندين سخت

 خوار را زانشيعز و تباه را آن نديدرآ شھرى

 به ارمغانى من و  ]كند یم تباه را كشورمان ديايب مانيسل اگر یعني :تذکر[) ٣۴( كنند مى گونه نيا و گردانند مى

 مانيسل نزد ]فرستاده[ چون و ) ٣۵( گردند بازمى زيچ چه با ]من[فرستادگان كه نگرم مى و فرستم مى شانيسو
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 بلكه ]نه[ است داده شما به آنچه از است بھتر كرده عطا من به خدا آنچه ديدھ مى كمك مالى به مرا ايآ گفت ]مانيسل[ آمد

 در كه ميآور مى شانيا ]سر[ بر انىيسپاھ ًقطعا كه بازگرد آنان سوى به )٣۶( ديئنما مى شادمانى خود ارمغان به شما

 لشكر مانيسل: تذکر[) ٣٧ ( ميكن مى رونشانيب زبونى و خوارى به ]اريد[ آن از و باشند نداشته ستادگىيا تاب نھاآ برابر

 است آنان نيسرزم اشغال و كردن خوار یعني آنان یانسان حقوق كردن عيضا یپ در و نديب یم تدارك آنان یبرا سپاه و

 من نزد عانهيمط كه آن از شيپ را او تخت شما از كي كدام ]كشور[سران اى گفت ] است قرآن غالب روش ھمان نيا

 از كه آن از شيپ را آن من گفت جن از تىيعفر )٣٨( آورد مى من براى نديآ

 كتاب از دانشى او نزد كه كسى )٣٩( اعتمادم مورد و توانا سخت ]كار[نيا بر و آورم مى تو براى زىيبرخ خود مجلس

 خود نزد را] تخت [آن ]مانيسل[چون پس آورم مى تيبرا زنى ھم بر را خود مچش آنكه از شيپ را آن من گفت بود

 سپاس كس ھر و كنم مى ناسپاسى اي سپاسگزارم ايآ كه ديازمايب مرا تا است من پروردگار فضل از نيا گفت ديد مستقر

 گفت ) ۴٠( است ميكر و ازين بى پروردگارم گمان بى كند ناسپاسى كس ھر و گزارد مى سپاس شيخو یبرا تنھا گزارد

 ]ملكه [وقتى پس) ۴١ ( برند نمى پى كه است كسانى از اي برد مى پى ايآ مينيبب تا ديگردان ناشناس شيبرا را ]ملكه[تخت

 اطاعت در از و شده آگاه ما نيا از شيپ و است ھمان نيا ايگو گفت است گونه نيھم تو تخت ايآ شد گفته ]بدو[آمد

 گفته او به ) ۴٣( بود كافران گروهۀ جمل از او و بود شده او ]مانيا[ مانع ديپرست مى خدا از ريغ آنچه )۴٢(ميبود درآمده

 نيا گفت ]مانيسل[كرد انينما را شيساقھا و پنداشت ھاى برك ديد را آن چون و شو ]پادشاھى[ كاخ ساحت وارد شد

 پروردگار خدا برابر در مانيسل با ]نكيا [و كردم ستم خود به من پروردگارا گفت ]ملكه[ است نهيآبگ از مفروش كاخى

 )۴۴( شدم ميتسل انيجھان

 و جالل و جاه دنيد با ملكه و رديگ یم كاره ب ملكه كردن مؤمن یبرا را تجاوز و لشگر به ديتھد مانيسل  :حيتوض[

 ]!!آورد یم مانيا قصر یبائيز

 ممكن !!دارد؟ وجود ديخورش پرستش رد یبرا و هگاني یخدا جود و اثبات یبرا یاستدالل مان،يسل رفتار نيا یكجا در

 معجزه تا نگرفت انجام مانيسل توسط نكاريا یول  .است تيھدا یبرا اعجاز ینوع ملكه تخت آوردن ديبگو یكس است

 .است نكرده استناد نكاريا به تيھدا یبرا ھم مانيسل و شد انجام تيعفر توسط بلكه شود محسوب

  .كنند قلمداد دهيعق یآزاد طرفدار را اسالم ه،يآ نيا به استناد اب اند خواسته یا عده  :نكته

ِوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوھا وأنابوا إلى هللا لھم البشرى فبشر عباد  ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِّْ َ َ َُ ْ ُ ُ ُ ُ ُْ َُّ َّ َِّ َ َ َ ََ ََ ََ َُ َ الذين يستمعون القول فيتبعون ﴾ زمر١٧﴿ْ َ َُ ُِ َّ َ َ ََ َْ ْ ِ َِ ْ َّ

َأحسنه أولئك ِ َ ُ ُ َ َ ْ ِ الذين ھداھم هللا وأولئك ھم أولو األلباب َ ِ َِ ْ َ ْ ُ ُ ُْ ُ َُ َ َ ََ َ ُ َّ  ﴾ زمر١٨﴿َُّ

 اند آنان را   بپرستند و به سوى خدا بازگشتهآنان كه خود را از طاغوت به دور مى دارند تا مبادا او را] لى[و   :ترجمه

 و ددھن فرامى گوش سخن به كه  )١٧(مژده باد پس بشارت ده به آن بندگان من كه 

 )١٨(- اند خردمندان ھمان ناننديا و كرده تيھدا را آنھا خدا كه ھستند یكسان نانيا كنند مى روىيپ را آن نيبھتر

 بنديپا اصل نيا به اسالم ايآ اما .است بوده حال و گذشته در ھمگان رشيپذ مورد كه است یعقالن یھيبد اصل كي نيا

 اي و رفتينپذ را اسالم ،یعقالن یبررس با اي و برخورد خطا به قرآن در ،یعقالن یبررس در یكس اگر مثال است؟

 ستين عاقل او .ريخً قطعا قرآن نظر از د؟يآ یم حسابه ب عاقل و تيھدا اھل او بازھم ايآ افتي محمد رفتار در یخطائ

 تنھا قرآن نظر از چون ستين افتهي تيھدا و .كند یم تيھدا اسالم به كه است یزيچ آن فقط قرآن در علم و عقل رايز

 .ريخ قطعا كند؟ وارد ینقد قرآن اي و محمد اي اسالم به كه است آزاد فرد نيا ايآ نيا از بدتر و .است افتهي تيھدا مسلمان

 خواھد عذاب امتيق در زين كرد یپنھانكار اگر و بود خواھد معذب ھم امتيق در و شود یم كشته كرد انيب را نقدش اگر

 .شد
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 ینم بر دهيعق یآزاد از یعطر ھم تيآ نيا از و است محفوظ خود یجا در مانيا رشيپذ در قرآن یزورگوئ نيا بنابر

 .زديخ

 توبه ۀسور در فيس تيآ با و آنست بودن یمك از یناش دارد وجود آن در كه یمتيمال و است یمكت يآ نيا كه نيا مھمتر

 :صورت نيا به نباشد؛ فيس اتيآ با قضتنا در كه ميكن ريتفس ینحوه ب را تيآ كه نيا مگر .است شده نسخ

 ."كنند یم یرويپ است اسالم كه آن نيبھتر از و شنوند یم را گفتار كه را یبندگان بده بشارت"

 و است افتهي تيھدا نه نيبنابرا نكرده انتخاب را نيبھتر دينگرو اسالم به یكس اگر كه شود یم نيا جهينت نصورتيا در

 .عاقل نه

 روش نيا با یخردمند انسان كنم ینم گمان چون ندارد؛ نقد به یازين مان،يا به مردم كردن داروا یبرا ريشمش روش

 .است وارد ھم روش نيا بر )یاخرو ديتھد( یقبل روش ینقدھا تمام ھرصورته ب یول باشد، موافق

  ادامه دارد

=================== 

 رفتار نقد" كتاب در زين جنگھا نيا ليتحل .ديكن مراجعه یطبر خيتار و رهيس كتب به جنگھا نيا مبسوط شرح یبرا  -١

 است آمده سندهينو نيھم اثر  "محمد

  


