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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  مسايل ايدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠۴
 

  نقد قرآن
٢٨  

  گذشتگان گناه به قيامت تا مسيحيان بين دشمنی ايجاد

َومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا َ َْ َ َ َ َّ ِ ُ َ َ َِ َِّ َ ميثاقھم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينھم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ِّ َِ ْ َْ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ ْ َ َّ َ َِ ُ ً ْ
َينبئھم هللا بما كانوا يصنعون  ُ ُ َُ َْ َ ُ َُ َ ِ ُ َّ ُ  ﴾ امائده١۴﴿ِّ

 بودند شده داده اندرز بدان را آنچه از و بخشى گرفتيم نپيما ايشان از ھستيم نصرانى ما گفتند كه كسانى از و :ترجمه

 خبر اند كرده آنچه مى از را آنان خدا زودى به و افكنديم كينه و دشمنى ميانشان قيامت تا روز ]ھم[ ما و كردند فراموش

 )١٣المائده ( دھد مى

 نسل ھزاران بايد چرا كردند گناه مدمح مسيحيان زمانً فرضا .گذشتگان گناه به مسيحيان حق در محمد خدای ظلم بازھم

 .قرار گيرند مجازات مورد آيندگان از

 سالۀ ١۴٠٠ تاريخ در .ندارد مطابقت تاريخی با واقعيات آيت اين كه اينست دارد وجود آيت اين در كه ديگری خطای

 دنيا مسيحيان ھمكاری و اتحاد و بالعكس است نشده مشاھده ديگر اقوام به نسبت مسيحيان بين در دشمنی بيشتری گذشته

  .است بوده ديگر اقوام از بسيار بيشتر اخير سال ٧٠ در مخصوصا

 

 .است ظلم عقيده به خاطر عذاب

  :مثل.است داده ايشان به جاودانه عذاب و وعدۀ داند می دوزخی را مسلمانان غير كه است آياتی از مملو قرآن

ُوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أو َ ِ َِ ِ ُ َُّ ََّ ََ ََ َلئك أصحاب النار ھم فيھا خالدون َ َُ ُِ ِ َِ َ َْ ِ َّ ُ ْ َ   بقره-﴾٣٩﴿َ

 بود خواھند جاودان آن در و آتشند اھل آنانند كه كردند تكذيب را )قرآن( ما آيات و ورزيدند كفر كه كسانى و :ترجمه

 )٣٩بقره (

 ديگر طرف از .ندارند ولقب را قرآن چون شود می كتاب ھم اھل شامل فوق آيت  چون .نيستند مستثنی ھم كتاب اھل

  :است اسالم خدا نزد در شده پذيرفته دين كه تنھا گويد می قرآن

ُإن الدين عند هللا اإلسالم  َ ْ ِ ْ ِ َِّ َ َْ ِّ َّ   ﴾آل عمران١٩﴿...... ِ

  .است اسالم خدا در نزد شده پذيرفته دين تنھا يعنی) آل عمران١٩.. (در حقيقت دين نزد خدا ھمان اسالم است : ترجمه

َوم َن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وھو في اآلخرة من الخاسرين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ َُ ُ ُْ ْ ْ َ َْ َ ً ِ ْ ْ ِْ   ﴾ آل عمران٨۵﴿ِ
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آل ) ٨۵( است زيانكاران از آخرت در و وى نشود پذيرفته وى از ھرگز جويد [ديگر] دينى اسالم جز كه ھر  و :ترجمه

 عمران

 .كند نمی فرقی دين نداشتن با نداشت اسالم غير دينی بنابراين

  :است داده جھنم ی وعده را كافران و و مشركان داند می كافر و مشرك را كتاب اھل قرآن، ديگر طرف از

َلقد كفر الذين قالوا إن هللا ھو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا هللا َ َ ََّ َّ َُّ ُ ُُ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ َ َ َْ َْ َ َ ََّ ُ َ َ ْ ربي وربكم إنه من يشرك با فقد َ ْ َْ َ ِ َّ ِ ِ ْ ُ َُ َّ ُِ ْ َّ َ ََ ِّ

ٍحرم هللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار  َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َْ َ ََ َ َُ َّ َُّ ْ َ ْ َ ُ َّ  ﴾ مائده٧٢﴿َّ

 فرزندان اى تمی گف مسيح آن كه حال اند و شده كافر ًقطعا است مريم پسر مسيح ھمان خدا گفتند كه كسانى :ترجمه

 او حرام بر را بھشت خدا ًقطعا آورد شرك خدا به كس ھر كه بپرستيد را پروردگار خودتان و من پروردگار اسرائيل

  ) مائده٧٢( نيست ياورانى ستمكاران براى و است آتش جايگاھش و ساخته

ُوقالت اليھود عزير ابن هللا وقالت النصارى المسيح ُِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ََّ َ ََ ََ ََّ ُ ُ ُْ ٌْ ُ ابن هللا ذلك قولھم بأفواھھم يضاھئون قول الذين كفروا من قبل قاتلھم َ ُ ُ ُ ُ َُ ُ ََ َ َ َ َ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََّ َْ ْْ ِْ َ ْ َ ِ ُ ُ

َهللا أنى يؤفكون  ُ ََّ ْ ُ َ ُ   ﴾ توبه٣٠﴿َّ

ُاتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون هللا والمسيح ابن مريم وما أ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ َّ ِ ُ ُْ ًْ َ َْ ُْ َُ َُ َّمروا إال ليعبدوا إلھا واحدا ال إله إال ھو سبحانه عما َّ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َُ َ َ َْ َْ َُ َُّ َِّ ِ ِ َِ ََ ً ً

َيشركون  ُ ِ ْ  ﴾ توبه٣١﴿ُ

 مى زبان به كه ]باطل[ است سخنى اين پسر خداست مسيح گفتند نصارى و خداست پسر ير عز گفتند يھود و :ترجمه 

 شوند مى بازگردانده] حق از[ چگونه بكشد را آنان خدا دارد شباھت دشده ان كافر اين از كه پيش كسانى گفتار به و آورند

 اين كه جز نبودند مأمور آن كه با گرفتند الوھيت به خدا به جاى را مريم پسر مسيح و خود راھبان و احبار اينان )٣٠(

 توبه) ٣١( ردانندگ شريك مى ]وى با[ آنچه از او است منزه نيست او جز معبودى ھيچ كه را بپرستند يگانه خداى

 جمع اين كه ببينيم اما .است داده جاودانه دوزخ را وعدۀ )كتاب اھل و مشرك و كافر( غيرمسلمانان تمام قرآن بنابراين

 و است اسالم حق دين تنھا كه می كنيم فرض اينجا در .است عادالنه آنان ھمۀ عذاب آيا و شوند می دسته ھائی چه شامل

 .كرد تقسيم توان می دسته پنج به اسالم پذيرش لحاظ از را حال غيرمسلمانان .كنند پيدا اعتقاد آن به بايد مردم

 دين انسانھا.باشند بيرون دسته اين از مردم ھزار در از يك بيش كنم نمی گمان .مردم اتفاق به قريب اكثريت :اول دستۀ

 انسان كودك .است ارادۀ  فرد از خارج انیرو اجبار نوعی پذيرش اين .كنند می قبول خانواده تقليدی از به صورت را

 پذيرش اين .پذيرد می ھمينگونه نيز را دين كند می تقليد چرا و بی چون را زندگی رسوم و آداب و زبان كه ھمانگونه

 صفر از را چيز ھمه تواند نمی كه چون كودك است ضروری جھاتی از گرچه نوجوانی و كودكی در چرا و بی چون

 از خانواده برگرفته باورھای به انسان ديگر طرف از اما .بياموزد ديگران ًعمدتا از خود را زندگی ايدب بلكه كند شروع

 مردم اين كه يعنی .است افراطی بسيار دين درمورد وضعيت اين .نگرد می درستً مطلقا اموری به عنوان اجتماعش و

 حدی در اعتقاد شيفتگی و اين و نگرند می نقد بلقا غير و درست صد در صد مقدس، به عنوان اموری دينی باورھای به

 اين بال شك .بستانند را ديگران جان يا و بدھند دست از خود را جان دينشان راه در حاضرند انسانھا كه است شديد

 است به گرفته انجام روانشناسی آن در مورد در ھم فراوانی تحقيقات و است انسان مغز سھمگين ذاتی يك خطای ويژگی

 ١.گويند  می.belief biasپديده  اين

 تقليد از روی تنھا دليلی ھيچ بدون را اعتقادات دينی :ًاوال .كنند می رفتار معقول غير بسيار اعتقاداتشان مورد در انسانھا

 ھمه انسان آگاھيھای صورتی كه در .است قوی حد از بيش دينی به اعتقادات باورشان: ًثانيا .پذيرند می

  :سوم .دھد نمی خود به را خويش باورھای سؤال در و نقد و ترديد اجازۀ  انسان تغييراند، و تشكيك معرض در و نسبی

 ھرچيزی از و عقالنی، علمی نقد و دقت بدون يعنی .جويند می را خود باورھای تأئيد ھمه جا و چيز ھمه در انسانھا
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: چھارم پذيرند می عقلی نقد و دقت ھيچ بدون ار موافق ديگر شواھد تعبير به .تراشند می خود اعتقاد برای تأئيدی

 در رسوخ موارد اكثر در  به نحوی كه.مقاومند به شدت مخالف شواھد مقابل در بدھند گوش دينشان نقد به اگرھم انسانھا

ھمۀ  و دارد وجود ما ذھنی ساختار در كه است خطائی يك اين .است فرد مؤمن يك ايمان در رسوخ از آسانتر صخره

 ظالمانه كاری كند مجازاتً مثال را مسيحيان دھد و پاداش را مسلمانان خدا اگر حال .مشتركند آن در دينی ھر از انسانھا

 اگر .است دو ھر از ارادۀ خارج آنھم كه است آنان تولد محل به مربوط مسلمان يك و يك مسيحی فرق چون .است كرده

غير  و غيرمعقول ديگری مجازات و يكی پاداش بنابراين .شد می سيحیشد، م می متولد مسيحی محيط در ھم مسلمان

 .است عادالنه

 ظاھر در گرچه سخن اين .بپذيرند را صحيح و دين كنند تحقيق اديان مورد در بايد انسانھا كه شود گفته است ممكن

 دين اينھمه در مورد حقيقت به انسانھا ھمۀ كه نيست امكانپذيرً عمال چون .است عملی به شدت غير ولی است معقول

 و كار گير در آنچنان و آورند در را خويش مخارج می توانند بسختی انسانھا اكثر .بپردازند برھم و ھم در و متنوع

 به عشق با و و خيرخواھی خلوص و اشتياق با مردم اكثريت اين به عالوه .يابند نمی اضافی كه فرصت ھستند زندگی

 پاداش آنھا به بايد عادل خدای بلكه ندارد وجود آنان تنبيه برای بازھم دليلی بنابراين .كنند می پايداری خود دين در خدا

 .دھد

 ھم اينان مجازات و .ندارند تحقيق برای كافی ذھنی و توان عقلی پردازند می تحقيق به كه اندكی افراد بعضی :دوم دستۀ

 عادالنه است غير

 عادالنه غير مجازاتشان و .رسند می خودشان دين به حقانيت اكثريت كنند می تحقيق كه اندكی افراد اين از :سوم دستۀ

به  خودش دين در بتواند كه محال استً تقريبا دين يك به معتقد انسان يعنی دارد وجود قبلی روانی نيز اجبار اينجا .است

دليل  به ھمين .نيست مبرا آن زا ھيچ كس كه است ناخودآگاھانه روانی نوعی اجبار اين .كند تحقيق طرفانه بی صورت

 كه خدائی بنابراين .رسند می خودشان بدرستی دين نھايت در كنند می تحقيق دينشان در كسانی كه اتفاق به قريب اكثر

 .باشد داشته بيطرفانه تحقيق انتظار آنان از نبايد است داده قرار مقھور دينشان و اسير را مردم اينچنين

 .است ظالمانه نيز اينان مجازات طبعا .می روند فرو شك به تحقيق از بعد اندكی ربسيا افراد  :چھارم دستۀ

 مجازات و .دھند می دين وتغيير رسند می خود دين از دينی غير حقانيت به تحقيق از بعد اندكی بسيار د افرا :پنجم دستۀ

 است غير عادالنه نيز اينان

 اينان بايد چرا .من خود مثل باطلند و خرافه ھمۀ اديان شوند كه می جهمتو تحقيق از بعد اندكی بسيار د افرا :ششم دستۀ

 مختلف اديان در بيطرفانه امكان به صورت حد تا كه گرفته به كار را خود عقلی تالش ھمۀ فردی كه .مجازات كرد را

 .شود مجازات بايد چرا است كشيده اين راه زحمت در غرضی ھيچ بدون و كند تحقيق

 مخالفت آن با لجاج و عناد روی از و رسند می اسالمً حقانيت مثال به تحقيق از پس اندكی بسيار بسيار راداف :ھفتم دستۀ

 .كنند می

 از تر نامھربانً قطعا كه انسانھا ما .مجازات باشد برای كافی دليل كه رسد نمی به نظر اما است تقصير نوعی لجاجت

 سرباز عمد به درستی راه يا سخن پذيرش از كسی كه .كنيم نمی لجاجت مجازات به خاطر را افراد ھستيم خدا

 خوردن از كه كودكیً مثال .نيست اضافی او مجازات بر ضرورتی و بيند می زيان لجاجتش از طبيعی به طور می زند

 .نداريم را او زدن كتك حق ما ولی كرده عمل خود زيان به می زند سرباز تحصيل يا مناسب داروی

 بايد دھد قرار تجاوز مورد را ديگری انسان و حقوق ومال جان خود اعتقاد به خاطر ای دسته ھر از سانیان ھر اگر البته

 .ندارد اينكار انجام در حق معقولی چون شود مجازات
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 حقوق به كه بشری فرزانگان و است ظالمانه معقول و غير كاری اش مذھبی اعتقاد به خاطر فرد مجازات نھايت در

 و درست مطلبً نيستد واقعا قائل اعتقادی نظر از انسانھا بين تفاوتی و دانند می مساوی را ھمۀ انسانھا و اند رسيده بشر

بشری  فرزانگان از كمتر باشد جھان در خدائی اگر كه كنم نمی  گمان.اند كرده مطرح را ای عادالنه و معقول و سنجيده

 .بفھمد

 فاحش ظلمی دادن نسبت كه است داده جاودان وعدۀ جھنم را ھمه و تنيس قائل فوق ھای دسته بين فرقی قرآن متأسفانه

  .است خداوند به

  :دارد وجود استثناء ظاھرا مورد يك تنھا قرآن در

َإن الذين توفاھم المالئكة ظالمي أنفسھم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض ق َ َِ ْ ْ َْ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُ َُّ ُ ُ َُ ُْ ُْ ْ َْ َِ َ َ ْ ُ َّ َ َّ َّ ًالوا ألم تكن أرض هللا واسعة ِ َ ِ َِ َّ ُ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ُ

ًفتھاجروا فيھا فأولئك مأواھم جھنم وساءت مصيرا  ِ ِ َِ َْ َ َ ََ َ َ َ َُ َّ ْ ُ ْ َ َ ُُ َ َُ ًإال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة ﴾ ٩٧﴿ِ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ِ ْ ْ ِْ َ َِّ ِ ِّ ُ ِ
ًوال يھتدون سبيال  ِ َ ََ ُ َ ْ َ ُفأ﴾٩٨﴿َ ًولئك عسى هللا أن يعفو عنھم وكان هللا عفوا غفورا َ ُ ُ َُ ًّ َ َ َ َ َُ َُّ ََّ َ َْ ُ ْ ْ َ َْ َ ِ  ﴾ انساء٩٩﴿َ

 پاسخ بوديد ]حال[چه در گويند مى گيرند را مى جانشان فرشتگان ]وقتى[ اند بوده ستمكار خويشتن بر كه كسانى :ترجمه

 آنان پس مھاجرت كنيد آن در تا نبود وسيع خدا زمين مگر گويند مى بوديم از مستضعفان زمين در ما دھند مى

 و نتوانند جوئى چاره كه فرودستى كودكان و زنان و آن مردان مگر )٩٧( است سرانجامى بد و است دوزخ جايگاھشان

 النساء ) ٩٩( است و آمرزنده خطابخش ھمواره خدا كه درگذرد ايشان از خدا كه است اميد آنان پس) ٩٨( نيابند راھى

 در تفاسير چنانچه ولی كند رحم  ضعيفند ناتوان و كسانی كه به حداقل خدا كه انگيزد می بر را اميد اين  ٩٩  و٩٨آيات 

 می مكه مسلمانان بعضی را آيات نزول شأن متعددی روايات است آمده) كبير-درمنثور -طبری مثل( معتبر

 راه ھيچ كه آنھائی شايد و كند می عذاب  نيزرا نكردند مھاجرت كه مستضعفانی حتی خدا يعنی.نكردند ھجرت كه دانند

 .شود نمی تحقيق در ناتوانان شامل آيت اين بنابراين، .را ببخشد نداشتند مكه از فراری

 اشاره مقدمه در كه ھمانطور :اينست دين به خاطر عذاب مردم بودن ظالمانه بر ديگر قوی دليل يك فوق، دالئل از غير

 وجود خدا وجود بر معتبری ھيچ دليل حاضر زمان تا كه دانند می باشند فھميده را فلسفه كه دانانی و فلسفه محققان كردم

 دينی وجود ھيچ صحت بر معتبری دليل ھيچ كه می دانند اديان بيطرف ھمچنين محققان .او بودن يكی به رسد چه .ندارد

 اديان كه دھد می نشان كه )است شده ارائه كتاب در اين كه دالئلی مثل( دارد وجود شاھد و دليل صدھا بالعكس و ندارد

 انسانھا عذاب در اينصورت .باشد داشته اعتقاد اديان از ھيچ يك به نبايد خردمند انسان اساس بر اين .ندارند الھی منشأ

 انتظار توان نمی ندارد وجود دليلی وقتی .ظالمانه به شدت ھم و نابخرادانه است ھم شان دينی اعتقاد عدم يا اعتقاد برای

  .فھمد می را ساده دليل اينً قطعا باشد جھان اين در خدائی اگر و اعتقاد داشت

 ادامه دارد
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