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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  داکتر سھا

  ٢٠١٧ جوالی ١٠
  

  نقد قرآن
٣٠  

  

 است گير انتقام خدا

 جرم از بيش مجازات ًال ميزانمعمو انتقام در .می گويند انتقام را او آزار از بردن لذت ھدف با مجرم افراطی مجازات

 بردن لذت و ديگری بودن غيرعادالنه يكی دارد وجود منفی ويژگی دو انتقام در بنابراين .عادالنه است غير يعنی است

 توسط مجرم معقول مجازات به دليل به ھمين .و ناپسند اند اخالقی غير انسانی، غير دو ھر كه ديگری، مجازات از

 مجرم به نسبت و نباشد از جرم بيش مجازات كند می تالش كه است كسی خوب قاضی .گويند انتقام نمی عادل قاضی

فرزند  يك كردن ادب شبيه شود نمی خوشحال حداقل يا و شود می مجرم دلگير ناراحتی و زجر از و دارد دلسوزی

 .شود پرھيز آن از بايد كه است ناپسندی صفت انتقام بنابراين .پدر توسط

 بوده ظالم و توز كينه افراد انتقامجوئی ارضای حس پی در ھمه بشری تاريخ در ھا شكنجه و كشتارھا عدتصا و افزايش

 قرآن ھمين بار در دھھا صورتی كه در .است داده نسبت خدا به را ناپسندی و زشت چنين صفت قرآن، در محمد .است

 تنزيه يعنی سبحان .شود می خوانده سبحان صفت با دًدائما خداون ھم دعاھا و نماز در و دانسته مھربان و سبحان را خدا

 تمام دارای بالذات خدا. داشته باشد زشت صفات خدا كه ندارد معنی عقلی نظر از .زشتی و نقص از ھرگونه خدا كامل

يعنی  انسانھاست ما خالق خدا ديگر طرف از. برد نمی انسانھا كفر طاعت يا از زيانی يا سود ھيچ و است كماالت

 آن با خدائی چطور دارند خدا از منشاء ملك و مخلوقات .فرزند به نسبت مادر و پدر از عاليتر و برتر بسيار يتیموقع

 می برد؟ خويش لذت فرزند زجر از خوب پدر يك مگر .ببرد لذت خود حقير آزار مخلوق از كه است ممكن عظمت

 را خدا كه آيات اينگونه و است داده نسبت خدا به و زيبا زشت از را انسانھا صفات قرآن در محمد كه اينست واقعيت

 .باشند داشته الھی منشاء توانند نمی اند قلمداد كرده انتقامگير

  :مثل است آمده خدا صفت به عنوان آن ذوانتقام آيت  ۵ در كه است آمده گناھكاران از خداوند آيت انتقام ١٣ در

ْمن قبل ھدى للناس وأنزل الفر ُْ ْ َ َ ْ َ َ ِ َّ ِ ًِ ُ ُ َ ٍقان إن الذين كفروا بآيات هللا لھم عذاب شديد وهللا عزيز ذو انتقام ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ٌ ِ َ َ َ َُ َّ َّ ََّ ٌ ََّ ٌَ َ َْ ُ َُ ِ   ﴾ آل عمران۴﴿ِ

را نازل كرد كسانى كه به آيات خدا كفر ] جداكننده حق از باطل[=پيش از آن براى رھنمود مردم فرو فرستاد و فرقان 

  )۴( انتقام است   ناپذير و صاحب ند داشت و خداوند شكست خواھ  ترديد عذابى سخت ورزيدند بى

َومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنھا إنا من المجرمين منتقمون  َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َّ ِ ِ َّ َِ ْ ِْ ْ ْ َّ ِ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َُ ُِّ ِ ِّ َ ْ َ   ﴾ سجده٢٢﴿َ
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بگرداند قطعا ما از مجرمان آنگاه از آن روى ] و[و كيست بيدادگرتر از آن كس كه به آيات پروردگارش پند داده شود 

  )٢٢( ايم   كشنده انتقام

َولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى قومھم فجاءوھم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين   َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ًَّ َ َ َ َ ََ َ ََ ََّ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِّ ِ ُ ُ ِ ْ ِ ً﴿۴٧ ﴾

  الروم

 تو فرستادگانى به سوى قومشان گسيل داشتيم پس داليل آشكار برايشان آوردند و از كسانى كه و در حقيقت پيش از

  )۴٧( كردن مؤمنان بر ما فرض است  مرتكب جرم شدند انتقام گرفتيم و يارى

 

 ببرند لذت مؤمنين تا كفار كشتن

 می توصيه و خواھد می مؤمنان برای ار گيری انتقام و ھم است انتقام اھل خود ھم كه است كرده معرفی را خدائی محمد

  :كنيد دقت .كند

َقاتلوھم يعذبھم هللا بأيديكم ويخزھم وينصركم عليھم ويشف صدور قوم مؤمنين  َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ٍُ ْ َ ََ َ َ َُ ُُ ُ ُ ُ ُْ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ْ ْ ْ َْ ُ ُْ ِْ َ ِ ُ َّ ِّ َويذھب غيظ قلوبھم ويتوب هللا على ﴾ ١۴﴿ُ َُ ُ َّ ُ َُ َ َْ ِ ِ ُ ُ َ ْ َْ ِ ْ

ٌمن يشاء وهللا عليم حكيم  ِ ٌ َِ ََ ُ َُّ َ َ ْ   ﴾ توبه١۵﴿َ

بخشد و دلھاى گروه  كند و شما را بر ايشان پيروزى مى   شما عذاب و رسوايشان مى  با آنان بجنگيد خدا آنان را به دست

پذيرد و خدا داناى حكيم است   را ببرد و خدا توبه ھر كه را بخواھد مى و خشم دلھايشان)١۴( گرداند  مؤمنان را خنك مى

)١۵(  

 و پدر نقش دو ھر به نسبت حداقل و كرده خلق را ھم كافر و مؤمن ھم كسی كه( خدا كنيد تفكر آيات اين در لحظه يك

 و ببرند لذت كشتارھا اين ه ازك خواھد می آنھا از و انگيزد می بر كفار رحمانۀ بی كشتار به را مؤمنان) دار را مربی

 نبايد آيا كفار بپردازند، ارشاد به دلسوزی روی از نبايد مسلمانان آيا حق باشد دين اسالم كه فرض به .بيايد حال دلشان

 جالد خدای چه اين. باشد دفاع حد در آنان فقط با برخوردشان نبايد آيا و باشند ناراحت آنان اخروی عذاب و از گمراھی

 به را ھم مسلمانان و برد می لذت سوزاندن و كشتار از خودش ھم كه است كرده محمد معرفی كه است اریجنايتك

 ١۴٠٠ عربستان محيط خوی وحشيگری اين نيست خدا نه؛ اين .انگيزد می بر عذاب و كشتار از لذت و عذاب و كشتار

  .شود می داده نسبت خدا به محمد توسط است كه پيش سال

 

 خدا خشم

 و رساندن آزار به شديد تمايل و انتقام به شديد تمايل ھيجان شديد، شديد، تنفر با كه است افراطی عاطفی حالت كي خشم

 موارد در .نيست درست به خدا نامناسب و حقيرانه رفتار اين ًطبعا انتساب .ھمراه است رفتار بر كنترول عقالنی افت

  :مثال است شده مطرح خدا توسط بندگان عذاب و كنجهش آن و به دنبال خدا شدن خشمگين قرآن، در متعددی

ُأفمن اتبع رضوان هللا كمن باء بسخط من هللا ومأواه جھنم وبئس المصير  ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َُّ َّْ َّ ََّ ٍَ َ ْ َ ْ ِ َ   ﴾ آل عمران١۶٢﴿َ

و جايگاھش جھنم است و كند چون كسى است كه به خشمى از خدا دچار گرديده  آيا كسى كه خشنودى خدا را پيروى مى 

  )١۶٢(چه بد بازگشتگاھى است 

َترى كثيرا منھم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لھم أنفسھم أن سخط هللا عليھم وفي العذاب ھم خالدون  َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َِ ْ ُ َّ َّ ََّ ْ َ َُ ُ ُ ُ ُُ ْ ْ ْ َْ ََّ َ َِ َ َْ   ﴾ مائده٨٠﴿ً

 اند دوستى مى كنند راستى چه زشت است آنچه براى خود پيش  كسانى كه كفر ورزيدهبينى كه با  بسيارى از آنان را مى 

 )٨٠( مانند  خدا بر ايشان خشم گرفت و پيوسته در عذاب مى] در نتيجه[فرستادند كه 
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 خدا طرف از تواند نمی و است داشته خدا محمد از كه است ای گونه انسان تصور نشانگر نيز خدا به خشم دادن نسبت

  .شدبا

 

  كافران با خدا دشمنی

َإن الذين كفروا ينادون لمقت هللا أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى اإليمان فتكفرون  َ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ ْ ُْ َْ ََ َِ َِ َ ََ ُ ُ َِ ِ ِْ ْْ ْْ ْ ُْ َُ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َّْ ََّ   ﴾ غافر١٠﴿َّ

 تر است  بت به ھمديگر سخت گيرند كه قطعا دشمنى خدا از دشمنى شما نس  اند مورد ندا قرار مى كسانى كه كافر بوده

  )١٠(ورزيديد  شديد و انكار مى  آنگاه كه به سوى ايمان فرا خوانده مى 

َمن كان عدوا  ومالئكته ورسله وجبريل وميكال فإن هللا عدو للكافرين  َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ٌّ ُ َُ َ َ َ ََّ ََّّ ِ َ ًَ َ ْ ِ ُ ُ َ َْ   ﴾ بقره٩٨﴿َّ

  )٩٨(خدا يقينا دشمن كافران است ] بداند كه[او و جبرئيل و ميكائيل است ھر كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان 

 به رسد چه نيست پسنديده نيز انسانھا ما برای اين صفت است گيری انتقام به شديد تمايل و نفرت و كينه نوعی دشمنی

 كينه. دشمنی بورزد با ما ما خطاھای به خاطر كرده خلق را ناتوان و حقير بندگان ما كه خدائی ممكن است چطور .خدا

 اين كه بينيد می .است ربوده وی از را غذا ای ذره كه است يك مورچه با انسان يك دشمنی ھمانند ما، با خدا دشمنی و

 به ھمين پس است مورچه به ما از نسبت واالتر بسيار ما به نسبت خدا برتری حالی كه در. است احمقانه دشمنی چقدر

  .نه خدا است محمد كار نيز خدا به صفت اين انتسابً طبعا .است تر بسيار نابخردانه ما با خدا دشمنی نسبت

  ادامه دارد

 


