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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵ جوالی ١٩
 

  نقد قرآن
١  

  

 یضرور یا مقدمه

 ما عقل اند؛ كرده یغمبريپ یادعا خيتار طول در یاديز افراد و دارند وجود جھان در یفراوان انياد كه نيا به توجه با

 یدارا را ینيد اگر و ميدھ قرار یبررس مورد یعلم و یعقل دقت و یطرفيب با را مختلف انياد ما كه كند یم حكم

 بندگانش از كند، تيھدا را ما بخواھد و باشد جھان نيا در ئیخدا اگر نيھمچن .ميكن تيتبع آن از ميافتي كامل صحت

 .آنست یپ در كتاب نيا كه است یكار ھمان نيا  .دارد را انتظار نيھم

 بدون و درست یجھت ھر از و صد در صد ًاوال .باشد داشته یاساس یژگيو دو حداقل ديبا باشد خدا كتاب قرآن اگر

 ئیزھايچ یعني  .باشد معجزه یدارا ديباً ايثان .كند ینم خطا و است عاقل و عالم خدا و خداست كالم رايز  .باشد ضعف

 از و ستين محال بشر یبرا غلط بدون یزيچ نوشتن اي انيب یطرف از رايز  .باشند خارج بشر توان از كه دباش داشته

 كه بفھماند بندگانش به كه نيا یبرا خدا پس .ديآ نظره ب درست یكتاب مطالب ۀھم زمان كي در است ممكن گريد طرف

ه ب باشد خدا كتاب ھمان كه داريپا یا معجزهً خصوصام كند یھمراھ معجزه با را غمبرشيپ ديبا است خدا مال كتاب نيا

 .باشد معجزه یحاو ديبا خدا كتاب گريد عبارت

 درست صد در صد كه نيا گريد و  است زيچ ھمه یدارا قرآن كه ليدل نيا به یكي  .است معجزه كه است یمدع قرآن

 .اورديب قرآن هيشب یا سوره تواند ینم كس چيھ كه نيا سوم و است

  :از عبارتند كنند یم مطرح را قرآن داشتن زيچ ھمه یادعا كه یاتيآ

ِلقد كان ف َ َ ْ َ ِ قصصھم عبرة ألولیَ ِ ِْ ُ ِّ ٌ َ َْ ْ ِ ِ األلباب ما كان حدیَ َِ ََ َ َ ْ ِفترى ولكن تصديًثا يَ ِْ َ ََ َ َ ِق الذيْ َّ ِه وتفصيَديَن َي بیَ ِْ َ َل كل شيَ َّ ُ ًء وھدى یَ ُ َ ٍ

ٍورحمة لقوم  ْ َ ِّ ً َ ْ َ َؤمنون يَ ُ ِ   ف يوس﴾١١١﴿ْ

ق آنچه يست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديسخنى ن به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است

آورند رھنمود و رحمتى  مان مىيز است و براى مردمى كه ايش از آن بوده و روشنگر ھر چياست كه پ] ىياز كتابھا[

  )١١١(است 

ًويوم نبعث فی كل أمة شھيد  ِ َ ٍ َّ ُِ ِّ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ًا عليھم من أنفسھم وجئنا بك شھيدا على ھؤالء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شیء وھدى َ ًُ َُ َ ٍَ َ َِّ ُ َِّّ ً ْ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ ْ ِّ
َورحمة وبشرى للمسلمين  ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َْ ُ َ ًَ   نحل ﴾٨٩﴿َ
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گواه آوريم ] امت[بر اين ] ھم[ا روزى را كه در ھر امتى گواھى از خودشان برايشان برانگيزيم و تو ر] به ياد آور[و 

و اين كتاب را كه روشنگر ھر چيزى است و براى مسلمانان رھنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم 

)٨٩(  

 .كتاب كي در رسد چه گنجد ینم ھم كتاب ھزاران در زيچ ھمه .است یھيبد كه قرآن داشتن زيچ ھمه یادعا بودن غلط

 زيچ ھمه داشتن، زيچ ھمه از منظور كه اند كرده ادعا یبعض و است انداخته دردسر به سخت را نيمفسر ادعا، نيا

 قرآن "ديبگو توانست ینم خدا مگر -  ًاوال دارد یاساس اشكال دو ادعا نيا اما .خداست یسوه ب بشر تيھدا یبرا الزم

 تيآ دو ھر با ريتفس نيا ً-ايثان  .عام طور هب زيچ ھمه یعني زيچ ھمه بردن كاره ب "دارد را تيھدا یبرا الزم زيچ ھمه

 و ھست زيچ ھمه شامل قرآن یعني اند كرده مطرح را تيھدا ز،يچ ھمه دنباله ب تيآ دو ھر چون د؛يآ ینم در جور قبل

 ديشو یم متوجه حاضر كتاب خواندن یط در عالوهه ب  . است زيچ ھمه از متفاوت تيھدا یعني ھست ھم تيھدا شامل

 یوح و معاد و خدا وجود بر یمعتبر استدالل چيھ قرآن ًمثال ندارد ھم را بشر تيھدا یبرا زيچ ھمه یحت قرآن كه

 .ندارد

  .ستين یخطائ و انحراف چيھ آن در كه است یمدع نيھمچن قرآن

ِقرآنا عرب َ َ ً ِر ذيَا غيُ ْ عوج لعلھم یَ ُ َّ ََّ ٍ َ َتقون يِ ُ   زمر﴾٢٨﴿َّ

  )٢٨(ند ياه تقوا پوچ كژى باشد كه آنان ريھ قرآنى عربى بى

َأفال  َ َتدبرون القرآن ولو كان من عند غيَ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ِر هللا لوجدوا فيَّ ِْ ُ َ َ َ ّ ِه اختالفا كثيِ ِ َِ ً َ   نساء﴾٨٢﴿ًرا يْ

  )٨٢(يافتند   در آن اختالف بسيارى مىًانديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا قرآن نمى] معانى[آيا در 

 ھزار از شيب حاضر كتاب اما باشد درست صد در صد ديبا باشد خدا كتاب قرآن اگر شد گفته ھم القب كه ھمانطور البته

 .دھد یم نشان قرآن در را فاحش غلط

 و اورنديب قرآن هيشب سوره ده كه خواھد یم مخالفان از ءابتدا اورنديب آن هيشب كه كند یم دعوت مردم از قرآن نيھمچن

  :كند یم بسنده سوره كي به و ددھ یم كاھش را شيتقاضاً بعدا

ْأم  َقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريَ َ ََ َْ ُْ ُِ ِ ْ ِّْ ٍ َ ُ ِ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ َُ ِات وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادقيُ ِ َِ ْ ُ ُُ َِ ّ ِ ُِ ُِّ ْ َْ َ ْ ْ َ  ھود ﴾١٣﴿َن يٍ

شده مانند آن بياوريد و غير   سوره برساختهگوئيد ده را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى] قرآن[گويند اين  يا مى

  )١٣(توانيد فرا خوانيد  از خدا ھر كه را مى

ِوإن كنتم ف ْ ُ ُ ِ ِب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شھداءكم من دون هللا إن كنتم صادقيَ ریَ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َْ ُ ُ َْ ُ ُ ُ َّْ ِْ ّ ِ ُِ ُِّ ِّ ِّ َِّ َ َْ ْ ْ َْ ٍ ٍُ ْ َ َ َ    بقره﴾٢٣﴿َن يَْ

خود اى مانند آن بياوريد و گواھان  گوئيد سوره ايم شك داريد پس اگر راست مى اگر در آنچه بر بنده خود نازل كردهو 

  )٢٣(د ير خدا فرا خوانيرا غ

ِفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الت َّ ََّ َ ََّ َّْ ْ ُْ َ َُ ُْ َْ ََ َ ْ ِ وقودھا الناس والحجارة أعدت للكافریِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َّ ُ ُ َ َ َ َُ َّ َ ُ  بقره ﴾٢۴﴿َن يُ

توانيد كرد از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگھا ھستند و براى كافران آماده شده  پس اگر نكرديد و ھرگز نمى

 )٢۴(بپرھيزيد 

 نثر و یفردوس شعرً مثال .است ردف به منحصر خودش مثل ھركس ۀنوشت چون  .است مغالطه كي قرآن یمبارزطلب نيا 

 تواند ینم كس چيھ .فردند به منحصر ھم یعاد افراد یھا گفته و ھا نوشته ،یعلم دقت با یحت و حافظ غزل و یسعد

 .اند نشده موفق یول اند كرده آنان از ديتقل در یسع مختلف بانياد .ديبگو را یفردوس شعر اي یسعد نثر اي حافظ شعر

 .عنوان چيھه ب اند؟ معجزه یفردوس شعر و یسعد نثر و حافظ شعر كه است یمعن بدان نيا ايآ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 درست كه گفت توان یم ًمثال .داد رييتغ یمعقول روش به را قرآن یمبارزطلب نيا و آمد محمد كمك به توان یم البته

 ھر ًمثال اند سهيمقا قابل ھم با تيخالق و عظمت و شأن نظر از اما فردند به منحصر فوق شاعران یھا نوشته كه است

 .ستندين ھم مثل عنوان چيھه ب گرچه رنديگ یم قرار دری اتيادب ۀ قل در سه

 بھتر اريبس و قرآن یبائيز به یھائ نوشته كه ديشو یم متوجه كتاب نيا ۀمطالع با زين قرآن یمبارزطلب نيا به پاسخ در

 نوشتن اي گفتن ،امحتو نظر ازً ايثان .جھانست اتيادب ۀقل در كه حافظ شعر جمله از دارند وجود حاضر جھان در آن، از

 پر ھم و باتريز ھم یھائ نوشته و  ندارد یسعد و حافظ به یازين و ديآ یم بر یكس ھر از غلط و ضعف از پر یمطالب

  .موالنا یمثنو مثل دارند وجود اريبس ھم قرآن از محتواتر

 

 كتاب نيا استدالل روش

 :است ساده رايبس كتاب نيا استدالل روش

 .است معجزه یدارا و ضعف و خطا بدون باشد خدا از قرآن اگر :یكبر-

 .ندارد ھم یا معجزه و است ضعف و خطا از پر قرآن :یصغر-

 .ستين خدا از قرآن پس :جهينت-

  .است یصغر اثبات كتاب نيا كار

 

 كتاب منابع

 .محمد سنت یگريد و قرآن یكي . ستين شتريب زيچ دو اسالم منابع

 به آن یامعن فھم یبرا نداشت یكاف وضوحتی يآ اگر و قرآنستً صرفا اولش منبع قرآنست یبررس یپ در چون كتاب نيا

 و مسلم، و یبخار نيحيصحً مخصوصا ،ینب ثياحاد معتبر كتب شامل معتبر، سنت فقط ھم سنت .شود یم مراجعه سنت

 یبرا شود یم مراجعه ھم موجود یرھايتفس نيمعتبرتر به  .یطبر خيتار و ھشام ابن و اسحق ابن هللا رسول ۀريس شامل

  .شود داده قرار اصل مفسر، نظر كه نيا نه شود روشنتر سنت و قرآن به توجه با تیآي مفھوم كه نيا

 

   :نويسنده مورد در

 خواننده تا كنم یمعرف را خود امكان حد تا ناچارم  .حيتوض بدون اما است یواقع دكتر  .است مستعار جلد یرو اسم 

 اند برآمده آنان از یاسالم بزرگ یعلما كه ینيد مدارس ھمان در من  .محققم كي من . است طرف یكس چه با بداند

 خيتار و ثيحد و ريتفس مثل یاسالم علوم اكثر در كه دادم ادامه آنجا تا و سال دھھا را مطالعاتم .ام خوانده درس سالھا

 اسالم عاشق و مؤمن وستهيپ  .ام بوده یاسالم علوم یبعض مدرس یطوالن یمدت و شدم صاحبنظر فلسفه و فقه و اسالم

 با كردم یم برخورد اسالم در یراديا اي ضعف به ھرگاه گر،يد ینيد عالم ھر مثل ميزندگ از سال دھھا یط در و ام بوده

 را اسالم كه ام بوده تالش در وستهيپ و شمينديب آن مورد در كه دادم ینم اجازه خود به و گذشتم یم آن از استغفرهللا گفتن

 بيفر به اسالم از دفاع یبرا یگريد عالم ھر مثل و  كنم دفاع آن از و یمعرف نيد نيتر كامل و نيتر آل دهيا عنوانه ب

  .ام پرداخته گرانيد و خود

 انسان مقابل در ديانب باشد ازخدا ًواقعا اسالم اگر گفتم و شدم خسته یبيخودفر و یخودسانسور نيا از كه یزمان تا

 یكم اسالم یاقتصاد و یاسيس و یحقوق احكام مورد در ءابتدا كه دادم اجازه خود به  .اورديب كم من چون یكوچك

 راه و است بشر حقوق ضد ینيد اسالم كه دميرس جهينت نيا به  .قرآن نقدً مثال تا بود كمتر آن ترس چون شم؛ينديب آزادانه

 اسالم در شهير اسالم، جھان امروز مشكالت اعظم بخش و ندارد یبشر نينو ۀجامع ۀ دارا یبرا یمطلوب و معقول حل
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 كه نيا تصور و شهياند مدتھا از پس  ."اسالم یاقتصاد و یاسيس ،یحقوق احكام نقد" شد من اول كتاب آن ۀجينت  .دارد

 و خطاھا جيتدره ب كه دادم اجازه خود به و كردم غلبه ترسم بر یحدود تا دوزخم، آتش در جاودانه سوختن حال در

 .افتمي تصور حد از شتريب یليخ را قرآن یخطاھا زانيم بود؛ زيانگ رتيح آن ۀجينت  .كنم یآور جمع را قرآن یضعفھا

 مطرح افتمي كه را ئیخطاھا ۀھم من البته  .است یبشر شمندانياند یكتابھا از شتريب یليخ یليخ قرآن یخطاھا كه دميد

 یكتاب قرآن كه افتمي  .گذاشتم كنار را آن بود )فيضع ھرچند( هيتوج قابل نيمفسر اي خودم توسط یطائخ اگر . نكردم

 .ندارد خدا به یربط چيھ و است عربستان طيمح شيپ سال ١۴٠٠ اطالع كم انسان كي ۀساخت

 یعبارته ب كتاب نيا  .كند ینم دفاع خود از او و اند داده نسبت او به را خطا و افتراء و تھمت نھمهيا كه خدا چارهيب

 و اريع تمام شدم یكافر من  :آمد شيپ نداشتم را انتظارش آنچهً تاينھا و محمد یناروا ینسبتھا مقابل در خداست از دفاع

 .كردم یقربان عقلم یپا در را ام ساله ده چند عشق

 تانينقدھا انيجر در مرا و ديبخوان لتأم با و نفرت و عشق بدون یعني طرفانهيب را كتاب نيا كنم یم خواھش تينھا در

 .ديدھ قرار

 یديخورش  ١٣٩١ -ھا. س دكتر

 


