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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  داکتر سھا

  ٢٠١٧ جون ٢۶
  

  نقد قرآن

٢٩  

 است ظلم معبودان ھمۀ سوزاندن

 مثل گرفتند می خدا شريك انمشرك كسانی كه(معبودان  مشركان، بر عالوه كه است آمده قرآن در متعددی آيات در

 شوند می جھنم سوزانده آتش در نيز )اند گرفته قرار پرستش مورد كه اوليائی و ائمه و ستارگان، بتھا خورشيد، عيسی،

  بسوزند؟ بايد چرا اند نخوانده خود به پرستش را مردم كه معبودانی .است واضح ظلمی اين كه

َاحشروا الذين ظلموا وأزواج َ َْ َ ُ َ َ َُ ِ َّ ُ َھم وما كانوا يعبدون ْ ُ ُ ُْ َ ُ َ َ َ ِمن دون هللا فاھدوھم إلى صراط الجحيم ﴾ ٢٢﴿ْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ ْ ُ ُ ُْ َْ َّ   الصافات-﴾٢٣﴿ِ

 راه سوى به و آوريد گرد ) ٢٢ ( اند پرستيده خدا مى از غير آنچه و ھمرديفانشان با اند كرده ستم كه را  كسانى :ترجمه

  الصافات) ٢٣( كنيد رھبرى شان جھنم

َّإن َكم وما تعبدون من دون هللا حصب جھنم أنتم لھا واردون ِ َُ ُ ُِ َ ََ َ َ َ ََ ُْ ْْ َ َ ََّ ُُ ُِ َِّ ِ ْ ْ َلو كان ھؤالء آلھة ما وردوھا وكل فيھا خالدون ﴾ ٩٨﴿َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ ٌَّ ُ َ َ َ ً َ َ ْ َ﴿٩٩ ﴾

  انبيا

 خدايانى اينھا اگر )٩٨( دش خواھيد وارد در آن شما دوزخيد ھيزم پرستيد مى خدا از غير آنچه و شما حقيقت در :ترجمه 

 )٩٩(جاودانند آن در ھمگی آن كه حال و شدند نمى وارد) جھنم( آن در بودند ]واقعى[

 حداقل .!سوزند می جاودانه به طور در جھنم معبودان ھمگی گويد می به طوركلی و قطعيت با قرآن كه كرديد مشاھده

 معنا بتھا و و ستارگان خورشيد و ماه مثل معبودان از بسياری سوزاندن ً:اوال .دارد آيات وجود اين در واضح خطای دو

 بی خدا مثل عاقلی فرد توسط ھم سوزاندنشان .كنند نمی دردی حس كه ھستند جانی بی موجودات اينان  چون .ندارد

 .است معنی

 .فرشتگان و عيسی و بتھا و و خورشيد ماه مثل اند گرفته قرار پرستش مورد ناخواسته به طور معبودان ًثانيا بيشتر

  .است ظلم اند نخوانده خود به پرستش را كسی كه معبودان اين سوزاندن

 

  :مسلمانان زنی كاروان اولين قبول ظلم، توجيه

 :خالصه به طور .شود می ناميده اولی بدر ،مسلمين زنی كاروان اولين
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 كنند حاصل اطالع قريش آمدھای و رفت از فرستاد تا نخله منطقۀ به جحش بن عبدهللا به سركردگی را نفر ھشت محمد

 را از كاروانيان يكی و حمله كردند كاروان به  آنان .شد می رد آنان نزديك از قريش از  كاروانی.آگاه كنند را محمد و

 )رجب( حرام ماه در زنی كاروان اين .بازگشتند مدينه به و كاروان را بدزديدند اموال و گرفتند اسير را تن دو و كشتند

 .است حرام اسالم در ھم و اعراب بين ھم ماھھا اين در جنگ كه اقع شدو

 ابتداء به در محمد .شد مسلمانان غير مسلمانان توسط شماتت موجب و شد می محسوب بزرگی جرم اينكار بنابراين

  :كرد نازل را آيت اين آتی روزھای در ولی كنيد جنگ حرام ماه در نگفتم كه من كه شد معترض ايشان

ُسألونك عن الشھر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل هللا وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أھله منه أكبر َي ُ َُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ٌِ ٌ ٌْ ُ َّ َ َ ٌَّ َ َ َ َُ ٍ ِ ُ

ُعند هللا والفتنة أكبر من القتل وال يزالون ي َُ َ َُ َ ََ ََ َ َِ ْ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ُ ْقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت َّ ُْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ َّ َُ َ َْ َْ َ ُ ِ ِ ُّ ُ ُ

َوھو كافر فأولئك حبطت أعمالھم في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار ھم فيھا خالدون  َ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِْ َّ َُ ُْ َ ََ َُ َُ َ َ َْ ْ ُّْ ُ َ ْ ِ َ ٌ   لبقره﴾ ا٢١٧﴿َ

بزرگ است، ولي جلوگيري از راه ) گناھي(جنگ در آن، : كنند، بگو از تو، دربارۀ جنگ كردن در ماه حرام، سؤال مي

و كفر ورزيدن نسبت به او و ھتك احترام مسجد الحرام، و اخراج ساكنان آن، نزد ) و گرايش مردم به آئين حق(خدا 

حتي از ) دارد  نامساعد، كه مردم را به كفر، تشويق و از ايمان باز ميو محيط(خداوند مھمتر از آن است و ايجاد فتنه، 

جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آئينتان برگردانند، ولي كسي كه از آئينش  و مشركان، پيوسته با شما مي. قتل باالتر است

رود، و آنان اھل دوزخند، و  د مياو، در دنيا و آخرت، بر با) گذشته(برگردد، و در حال كفر بميرد، تمام اعمال نيك 

  بقره- )٢١٧. (ھميشه در آن خواھند بود

 زنان كاروان بين را بقيه و برداشت برای خود محمد را دزدی اموال پنجم يك و شدند شاد مسلمانان آيت، اين به دنبال

 )پردازند می سيرا كردن آزاد برای كه كاال يا پول( فديه گرفتن با و نگه داشت نيز را اسيران .كرد تقسيم

  -١ كرد آزاد را آنان

 را افرادی كشند، می آدم دليل بدون جنگند، می بدون دليل حرام ماه در محمد مأموران  !كنيد دقت آيه و واقعه اين در

 بھره اين دزدی از ھم خودش و محمد شد مقبول و توجيه فوق تآي با اينھا ۀھم .دزدند می را و كاروان گيرند می اسير

 قضاوت كنيد شما .است مسلمانان كارھای از بزرگتر گناه نظر از مسلمانان و اخراج قريش كفر كه بھانه اين با .برد

 جنايت، مقابل در بايد آيا بود بدتر كار قريش كه یفرضه ب ًثانيا .محمد؟ اصحاب كارھای يا بود بدتر قريش كارھای

 در .است نادرست بوده مسلمانان كار و است حرام حرام، ماه در جنگ كه است  پذيرفتهتآي اين احت ًثالثا كرد؟ جنايت

 را دزدی اموال و كرد آزاد را اسيران كرد، پرداخت را كشته شده فرد خونبھای بايد .كرد؟ بايد چه نادرست اينكار مقابل

 و است زنی روانكا يدئتأ عمل محمد يعنی شد؟ جنايات اين شريك خود يا كرد؟ چنين محمد آيا .صاحبانشان برگرداند به

كاروان  اين كه بدانيد است جالب .كرد عمل فوق تآي ضد هب صد در محمد صد ديگر عبارته ب .آنست رد فوق تآي

 اعظم بخش و شد محمد معمول ۀروي جزو زنی كاروان پس، آن از كه نحویه ب كرد تيز را محمد طمع دندان زنی،

  -٢ - .داد می تشكيل دزدی را اموال مسلمانان و محمد زياد اموال

 و خدا بزرگتر خير؛ .است آدمكشان و دزدانۀ خدا سردست يعنی .داد نسبت خدا به را زشت كارھای اين ۀھم محمد

 داده قرار زشتش گرو اعمال در را خدا آبروی كه است محمد اين .بيااليد آلودگيھا اين به دست آنست كه از تر سبحان

 .است

  

  حيوانات كشتار به خدا شديد تمايل

َإنا أعطيناك الكوثر  َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّْ َ ْفصل لربك وانحر  -﴾١﴿ِ َ َ َْ َ َ ِّ ِِّ  ﴾ الکوثر٢﴿َ
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 )٢( قربانى كن و گزار نماز پروردگارت براى پس )١( داديم توكوثر به ما :ترجمه

 بعضی در ھمچنين .است داده فرمان به آن خدا كه است شده ياد نيكی كار به عنوان حيوانات كشتن از فوق آيت در

  ميليون گوسفند٢حدود  ساله ھر حاضر حال در ًمثال .است واجبات جزو حيوانات حج، كشتن مثل اسالم مذھبی ممراس

 و احساس ما ھمچون حيوانات كه دانيم می ما دانش، با پيشرفت اين كه به توجه با .شوند می سربريده حج مراسم در

 .نيست قبول قابل كشی به حيوان اصرار اين دارند تفكر ما از تر پائين سطحی در حتی و كشند می درد دارند و عاطفه

كباب  و حيوانات كشتار از بشدت تورات خدای .است يافته راه قرآن تورات به از كشی حيوان اين كه رسد می به نظر

 داخ كه رفت می انتظار بودند خدا طرف مذاھب از اين اگر .ورزد می تأكيد آن بر و برد می لذت آنان سوزاندن و كردن

 ترغيب غذائی گياھی مواد با گوشت كردن جايگزين به را انسانھا و كرد می تأكيد ضروری گوشت و ناچيز مصرف به

 .كرد می

  

 است ظلم نيك اعمال حبط

 بنابراين .است بودن مسلمان فرد، سرنوشت در نيكو اثرداشتن عمل و قبول شرط كه است معنا بدين قرآن در عمل حبط

 بی ھمه خوبشان شوند، اعمال می مجازات بدشان اعمال برای و بودنشان مسلمان غير برای  كهدر حالی غيرمسلمانان

دقت  .است شده ذكر آن مفھوم نيز ديگری آيات در و شده مطرح حبط عمل قرآن آيت ١۶ در .شود می نابود و ارزش

  :كنيد

ًولئك الذين كفروا بآيات ربھم ولقائه فحبطت أعمالھم فال نقيم لھم يوم القيامة وزنا ُأ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ ُ َُ َ َْ َ َ َُ َ َ ِ ِِ ِّ َ َ    کھف- ﴾١٠۵﴿ََّ

گرديد و ) حبط( اند كه آيات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند در نتيجه اعمالشان تباه آنان كسانى] آرى[ :ترجمه

  )١٠۵(ارزشى نخواھيم نھاد ] قدر و[ز قيامت براى آنھا رو

 در و رود می بين از غيرمسلمانان قيامت اعمال و قرآن به ايمانی بی به خاطر كه كرده مطرح به وضوح آيت فوق

  .ندارد ارزشی ھيچ قيامت

ٌّاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل َِّ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َّ ُْ ُ َُ َُ َّ ُ َُ َُ ِّ َ َ لكم وطعامكم حل لھم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ َ ََ َ َْ ُْ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ٌّ ُ َ ُ

ِالذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموھن أجورھن محصنين غير مسافحين وال متخذي أخدان ومن يكفر باإل ِْ ُْ ْ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َْ َ َْ َ ٍَ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُُ ُ ُ َُ َ ََّ َُّ ُُ ُ ُُ َ ُِ ْ َ ْ َيمان فقد حبط َّ ِ َِ ْ َ َ َ
َعمله وھو في اآلخرة من الخاسرين  َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َُ ُ ُ   ﴾ المائده۵﴿َ

امروز چيزھاى پاكيزه براى شما حالل شده و طعام كسانى كه اھل كتابند براى شما حالل و طعام شما براى آنان حالل 

دامن از كسانى كه پيش از شما كتاب زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاك] بر شما حالل است ازدواج با[است و 

به آنان داده شده به شرط آنكه مھرھايشان را به ايشان بدھيد در حالى كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه ] آسمانى[

و ھر كس در ايمان خود شك كند قطعا عملش تباه شده و در آخرت از  خود بگيريد  آنكه زنان را در پنھانى دوست

 المائده) ۵ (زيانكاران است

َيزالون َوال - ُ ُيقاتلونكم َ َ ُ ِ ُيردوكم َّحتى َ ُدينكم عن ُ ِ ِإن ِ ْاستطاعوا ِ َ ُيرتدد منكم ومن َ ِ ِ َ ِدينه عن ْ ِ ٌكافر وھو َفيمت ِ ِ ِفأولئك َ َ ُ َحبطت َ ِ 

ُأعمالھم ِواآلخرة وأولئك ْدنيا  ال ِفی َ ِ َِ ُ ِالنار َأصحاب َ َخالدون ِفيھا ھم َّ ِ  با پيوسته) مشركان( آنان و :هترجم -  البقره- )٢١٧( َ

 بميرند كفر حال در و برگردند خود دين از كه شما كسانى از و برگردانند دينتان از را شما بتوانند اگر تا جنگند مى شما

 )٢١٧(بود خواھند ماندگار آن در و آتشند اھل ايشان و شود مى تباه آخرت دنيا و در اعمالشان آنان

ْذلك ھدى هللا يھ َ ِ َِّ َ َُ َدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنھم ما كانوا يعملون َ َُ َ َ َْ َ َ َ َ َُ َ ََ َْ ُ ْ َ ُِ ِْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ   ﴾ انعام٨٨﴿ُْ
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 قطعا بورزند شرك آنان اگر و كند مى بدان ھدايت بخواھد را بندگانش از كس ھر كه خداست ھدايت )قرآن( اين :ترجمه

 عامان) ٨٨( رود بين می از دادند مى انجام چه آن

 چنين  اما .اسالم به ايمان نه است ايمان حبط، در آيات شده مطرح شرط كه بيايد قرآن به ناآشنايان ذھن به است ممكن

. است اسالم به ايمان در مورد نيز آيات اين كنند می صحبت اسالم به ايمان از كه قرآن در زمينۀ آيات به توجه با نيست

وجود : ًثالثا .داند می شده تحريف را ديگر اديان كتب قرآن چون است آيات قرآن ،كھف آيت در رب آيات از منظورً ثانيا

 قرآن كه اينست قطعی دليلً رابعا و است اسالم ايمان به ھمان كه است مشخص ايمان مائده ۵ آيت در ايمان ابتدای در ال

 ارزش فاقد نزد خدا در اسالم از غير ايمانی ھر بنابراين نيست پذيرفته كسی از اسالم از دينی غير ھيچ كه است گفته

  :كنيد دقت .است

ِيبتغ ومن  - َغير َ ِاإلسالم َ َ ًدينا ِ َفلن ِ َيقبل َ ْمنه ْ ِاآلخرة ِفی وھو ِ َمن َِ َالخاسرين ِ ِ ِ َ ْ -) ٨۵( 

 )٨۵(است زيانكاران از آخرت در و وى نشود پذيرفته وى از ھرگز جويد ]ديگر[ دينى اسالم جز كه ھر  و :ترجمه

 .شود ارزش بی است كافر كه نيك كسی اعمال بايد چرا .است ظالمانه نيز كلی به طور ايمان  حتا شرط:پنجم 

 فرد ھر اعمال كه كند می اقتضاء عدالت چون .است نسبت داده خدا به محمد كه است ظالمانه بشدت حكم يك عمل، حبط

 كه اديسون ًمثال كه اينست حبط عمل نتيجۀ .دببين پاداش يا جزا آن مطابق و شود واقع سنجش مورد چه بد و خوب چه

 بيماريھا می درمان و تشخيص و دانش پيشرفت در را خود عمر كه ھزاران دانشمندی و كرد بشريت به خدمت اينھمه

 مصائب و زلزله در كه ديگری نيكوكار و انسانھای كنند می كمك افريقا زدگان قحطی به كه انسانی ھزاران و گذرانند

 عوض در و شود پراكنده می ھوا در گردی مثل خوبشان اعمال كل نيستند مسلمان چون می شتابند مردم مكك به ديگر

 حبط ديگر ِنيست؟اشكال ظلم و عدالتی بی اوج اين آيا .می سوزند جھنم در جاودانه به طور نبودن، مسلمان به خاطر

 .است نابود ھمه نيك اعمال چون نخواھد بود اوتمتف نيكوی اعمال با مسلمانان ِغير انواع بين فرقی كه عمل اينست

 انجام عمل خيری يا كمك ھيچ يكی و گذرانده خلق به خدمت در را عمر تمام  يكی.بگيريد فرض را غيرمسلمان دونفر

 آتش در بينھايت به طور و كنند نمی فرقی ھيچ قرآن از نظر ايندو .باشند داشته يكسانی بد اعمال ھم ھردو .است نداده

 .است ظالمانه بشدت  اينھم.سوزند می زخدو

 نتيجۀ كه است آمده قرآن از فراوانی آيات در .قرآن است از ديگری آيات با آن تناقض عمل، حبط ديگر مھم ِاشكال

  :كنيد دقت .گردد می بر فرد خود به و كمال تمام ھركس اعمال

ُومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  َ َ َ ًَّ َ ٍ َّ َ َ ْ ِ ْ َْ َْ   زلزال-﴾٨﴿َ

 مثقل اندازۀ به وھركس بيند می آنرا ی نتيجه دادھباشد انجام خير كار ای ذره مثقال اندازۀ به ھركس )قيامت در( :رجمهت

 بيند می آن را نتيجۀ  باشد انجام داده شر كار ای ذره

 چه انھاھمۀ انس پس .است شده مطرح به طور كلی انسان مورد در حكم بلكه نبرده مؤمن از اسمی زلزال سورۀ ھمه در

 حبط با در تضاد به صراحت آيت اين .بينند می را خود شر و خير اعمال ريزترين مسلمان نتيجۀ غير چه و مسلمان

  .است اعمال

َووفيت كل نفس ما عملت وھو أعلم بما يفعلون  َُ َ َ َْ َْ َِ ُ َ َْ َ َ َ َُ ْ ِْ ٍ َ ُّ ُ ِّ  ﴾ زمر٧٠﴿ُ

 است داناتر كنند مى آنچه به او و بيابد به صورت كامل ار است داده انجام آنچه ]نتيجه[ كسى ھر) قيامت در( و:ترجمه

)٧٠ ( 

 اعمال نتيجۀ مسلمان غير چه و مسلمان يعنی چه مسلمان، از نه شده صحبت كس ھر از نيز مشابھش آيات و آيت اين در

 .بينند می را بدشان و نيك
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 می بودن مسلمان را نيك عمل محاسبۀ رطش ھستند كه حبط آيات با صريح تناقض در آيات دسته اين كه كنيد می مشاھده

 .داند

  !!!است مؤمنين اعمال حبط پيامبر با كردن صحبت نتيجۀ بلند

َيا أيھا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال تجھروا له بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحب َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ُْ َّ ُِ َ ِ ْ ْ َْ َ َْ ِ ُِ ُ َُ َُ َِّ َ ََ َّ ْط أعمالكم وأنتم ُّ ُْ ْ َ ََ ُ َُ َ ْ

َال تشعرون  ُ ُ ْ َ  ﴾ حجرات٢﴿َ

 بعضى با شما از بعضى ھمچنان كه و پيامبر مكنيد صداى از بلندتر را صدايتان ايد آورده ايمان كه كسانى اى :ترجمه

 )٢( شود تباه اعمالتان بدانيد آن كه بى مبادا مگوئيد سخن بلند صداى او به با ٮگوييد م سخن بلند ديگر

 متناسب مجازات بايد باشد جرم ھم اگر و تازه است؟ جرم كردن صحبت بلند مگر .است فاجعه عدالتی بی در ديگر اين

 .كند نابود را مؤمن فرد نيك اين كه اعمال نه باشد داشته آن را با

 به طور "قرآن در محمد" فصل در كه دھد نشان می را محمد طلبی برتری بروشنی آيت اين كه است ذكر به الزم

 .ام پرداخته آن به مبسوط

 و .رسيد ھم خود ھدف اين به و باشد دسترسی نداشته آن به احدی كه بود تاريخ و مردم بين در جايگاھی پی در محمد

  صحبت كنند؟ شان دينی يا سياسی رھبر با كنند می صحبت ھم با كه مردم ھمانگونه كه دارد عيبی چه گرنه

  ادامه دارد

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

  :منابع

  ابن سيره ھشام - ١

 .كنيد مراجعه سھا دكتر اثر "محمد رفتار نقد" كتاب به محمد رفتار دقيقتر بررسی برای -٢

 


