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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  داکتر سھا

  ٢٠١٧ نومبر ٢٣
  

  نقد قرآن

٣١  

 ۶ فصل

 :قرآن در گمراھی و ھدايت

 كند می تالش و است خيرخواه و بانمھر ضعيفش به مخلوقات نسبتً قطعا .باشد جھان در عادلی عاقل عالم خدای اگر

 در .كند نمی مردم گمراھی سعی در خدائی چنين ًقطعا و كند ھدايت خوشبختی و نيكی و درست راه را به انسانھا كه

كردن  گمراه روشھای و ھدايت روشھای فصل اين در .)كننده گمراه(ھم مضل و است )ھدايتگر( ھادی ھم خدا قرآن،

  .دھيم می قرار بررسی مورد را محمد خدای توسط

 

 قرآن در ھدايت روشھای

 :كند دعوت دينی به را مردم بخواھد عادل عاقل عالم فرد يك اگر

 .آورد می معجزه پيامبری اثبات برای -

 .كند می ذكر را اعتقاد آن عقلی و علمی دالئل -

 .كند نمی ايمان به مجبور ترس و زور با را مردم -

 .نمی دھد قرار آورند نمی ايمان غرض ونبد كسانی كه برای مجازاتی -

 اطمينان فردی بودن پيامبر به توان می كه معجزه است طريق از تنھا .اند دينی اعتقاد يك به دعوت جوھر دليل و معجزه

 .كند می ھمراھی معجزاتش با پيامبر ھای گفته كه است معتبر دالئل طريق آوردن از و .كرد حاصل

 .است نابخردانه كاری او به اعتقاد و ندارد او وجود بودن پيغمبر اثبات برای راھی ھيچ ردنياو حقيقی معجزۀ كسی اگر

 اش پيامبری باشد، ھم داشته معجزه اگر حتی نگويد صحيح صد در صد و سخنان متقن دالئل كسی اگر و

 .است حقيقی غير نيز اش معجزه و نيست قبول مورد

 است؟ چگونه نبوت و خدا به دممر فراخواندن در قرآن روشھای ببينيم حال

 دعوت و ظاھری برخورد لحاظ بدين بود قدرت فاقد در مكه محمد .دارد وجود اساسی تفاوت مدينه و مكه در محمد بين

 نيام از را شمشير به دست آورد را قدرت پايگاه مدينه در كه محضی به اما .بود ھمراه خوئی و نرم ماليمت با وی
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 در مدنی و مكی دعوت عمدۀ تفاوت بنابراين .كرد استفاده پيشرفت اسالم در اساسی عامل انبه عنو زور از و بركشيد

 .شد مبدل غالب عامل به مدينه در و نبود مكه در كه است ظاھری زور استفاده از

 كه گفته آياتی در .دارد وجود تناقض قرآن اثر، در بی يا است بخش اثر ايمان به دعوت آيا ًاصوال اين كه مورد در

  ً:مثال ندارد اثری كفار ھيچ انذار و ايمان به دعوت

َإن الذين كفروا سواء عليھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم ال يؤمنون  َ َُ ُ َ َ َِ ِ ِْ َُ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ ْ ْ ْْ َْ َ ََ ِ ٌ َ َ َ َ َّ َّ  ١٠﴾ بقره و تکرار در يس ۶﴿ِ

 ايشان بر ندھى بيم شان چه )انیبترس بی ايمانی سوء عواقب از( دھى بيم شان چه ورزيدند كفر كه ًقطعا كسانى :ترجمه

  يس١٠ بقره، -۶نمی آورند ايمان ]آنھا[ است يكسان

 ھيچ محمد دعوت عدم و دعوت كه گويد قطعيت می با بنابراين .است گرفته قرار تأكيد مورد آن با و است كلی آيت اين

  .مانند می باقی خود كفر آنان به و ندارد كفار در تأثيری

َقل انظروا ماذ َ ُ ُ ْ ِ َا في السماوات واألرض وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون ُ َُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُْ ٍُ ْ َ ُ ُّ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َِ ْ َ   يونس- ﴾١٠١﴿َّ

- بخشد نمى سود آورند نمى ايمان كه را ھشدارھا گروھى و وآيات چيست زمين و آسمانھا در كه بنگريد  بگو:ترجمه

   يونس-   ١٠١

  :مقابل در

ِّأفمن كان على بي َ َ َ َ َ ْ َ َ َنة من ربه ويتلوه شاھد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ َُ ُ ُُ ً ً ِ ُ َُ ََ ْ ٌْ َ ُ ِّ ٍ

َّاألحزاب فالنار موعده فال تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن  ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َ َ َْ َْ ُ ُ َُّ َِّ ْ ٍ ْ ُْ َُ ََ َُ ْ َ َ َأكثر الناس ال يؤمنون ْ ُ َِ ْ َُ ِ َّ َ ْ  ھود-﴾١٧﴿َ

او پيرو آن است و پيش از وى ] خويشان[آيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و شاھدى از : ترجمه

  به آن مى] اند كه در جست و جوى حقيقت[آنان ]  بافد دروغ مى[كتاب موسى راھبر و مايه رحمت بوده است ] نيز[

 گاه اوست پس در آن ترديد مكن كه آن حق است  به آن كفر ورزد آتش وعده] مخالف[ھاى  كس از گروه گروند و ھر 

  )١٧(ولى بيشتر مردم ايمان نمی آورند ] آمده است[از جانب پروردگارت ] و[

َالمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر َ َ َ ََ َ َ ُْ َ َّ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َ َِّ ْ ْ ِ ِ ْ ُ َّ َ الناس ال يؤمنون َ ُ ِ ْ َُ ِ    رعد- ﴾١﴿َّ

 نمی ايمان مردم بيشتر ولى است حق نازل شده تو سوى به پروردگارت جانب از آنچه و كتاب آيات است اين :ترجمه

  )١ (-  آورند

َلتنذر قوما ما أنذر آباؤھم فھم غافلون  ُ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َُ ُ َ َ َْ ُْ َ ً ْ ْلقد حق القول على أكثرھم ﴾ ۶﴿ُ ِ ِ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ َْ َّ َ َفھم ال يؤمنون ْ ُ ِ ْ َُ ُْ   يس-﴾٧﴿َ

 محقق بيشترشان بارۀ در ]خدا[گفتۀ  آرى)  ۶.(دھى بيم ماندند غفلت در و نشدند داده بيم پدرانشان كه را قومى تا :ترجمه

 ) ٧(- گرويد نخواھند آنھا نتيجه در است گرديده

 می ايمان كفار از بخشی حداقل و مؤثرند اتو آي ايمان به دعوت و انذار كه دھند می نشان ديگر متعدد آيات و فوق آيات

 با عنوان به ھيچ كفار گويد می اول دستۀ دارد وجود تناقض آيات دو دسته اين بين اين بنابر .آورند

 .آورند می ايمان مردم از كه بخشی گويد می دوم دستۀ حالی كه در آورند نمی ايمان آيت و انذار و دعوت

 :خالصه كرد توان می زير عناوين تحت ان،ايم به دعوت در را قرآن روشھای

 معجزه ارائۀ  عدم-١

 معتبر دالئل ارائۀ  عدم-٢

 ايمان به دعوت برای قرآن روش شايعترين و مھمترين جھنم از  ترس-٣

 ايمان به دعوت برای قرآن عملی روش  شمشير-۴

 بھشت به  نويد-۵
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 استدالل به جای اتھام و  تخطئه-۶

 زيبا  نثر-٧

 تكرار و تلقين  -٨

  قسم-٩

 مال  دادن-١٠

 .كند می ھدايت ارادۀ شان از خارج را ای عده  خدا-١١

  :پردازيم می تفصيل به طور فوق موارد تك تك به حال

 

 :معجزه ارائۀ عدم  -١

 ادعا قرآن در چنانچه كرد، جدا شياد فرد يك از پيامبر را توان می چگونه وگرنه است معجزه پيامبر، شناخت راه تنھا

  :است اذعان شده پيامبر قبول و شناخت در معجزه اثر به قرآن در .داشتند معجزه موسی ھم و عيسی كه دهش

َإن نشأ ننزل عليھم من السماء آية فظلت أعناقھم لھا خاضعين  َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ُْ ُْ ُ ْ َْ ْ َّ َ َ ً َ َّ ِ ْ ْ ِّ ْ َ   شعراء- ﴾۴﴿ِ

 ۴-.كنند خضوع آن مقابل در كفار تا می كنيم نازل )ریپيامب برای ای نشانه( ای آيه آسمان از بخواھيم اگر :ترجمه

 .شوند می مسلمان كنند و می خضوع آن مقابل در كفار بياورد آسمان از ای معجزه خدا اگر پس

  :است آمده قرآن چنين در كنند، مقابله موسی با كه بود آورده فرعون كه ساحرانی مورد در

َوأوحينا إلى موسى أن ألق ع ِ ْ َ َ َْ َ َُ َ ِ َ ْ ْ َصاك فإذا ھي تلقف ما يأفكون َ َُ ِ ِْ َ ََ َُ َ َْ َ َ َ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ﴾١١٧﴿ِ ُ َ َْ َ َ َ َ َُ َ َ َ َُّ ْ َ َفغلبوا ھنالك ﴾ ١١٨﴿َ ِ َِ ُ ُ ُ َ

َوانقلبوا صاغرين  ِ ِ َ ُ َ َ ْ َوألقي السحرة ساجدين ﴾ ١١٩﴿َ ِ ِِ َ َ َُ َّ َ ْ ُ َقالوا آمنا برب العالمين ﴾ ١٢٠﴿َ ِ َ َ َْ ِّ ِ َّ َ ُ   اعراف-﴾١٢١﴿َ

 پس )١١٧( بلعيد فرو بودند ساخته دروغ را به آنچه ناگھان و پس بينداز را عصايت كه كرديم وحى موسى به و :ترجمه

 گرديدند خوار و مغلوب آنجا در و )١١٨( شد باطل كردند مى كه و كارھائى گرديد آشكار حقيقت

 )١٢١( آورديم  ايمان جھانيان پروردگار به گفتند) ١٢٠( درافتادند سجده به ساحران و) ١١٩(

 عقلی نياز يك )معجزه( آيت طلب پس .شده است شناخته به رسميت آوردن ايمان در معجزه تأثير فوق آيات در اين بنابر

 شده خواسته معجزه محمد از متعدی موارد در قرآن در اما .است كذاب نبی از شناخت برای ضروری و

  :برای مثال .است رفته رهطف مختلف ھای بھانه به محمد موارد، تمامی در و است

ًوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا  ُ ُْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َِ َِ ََ َ ُ َْ َّ ْ ْ ُ َ ً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر األنھار خاللھا تفجيرا ﴾٩٠﴿َ ِِّ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ ََ ِْ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ ٍ َ ٍ ٌ َّ َُ َ ْ

َ أو تسقط السماء كما زعمت علينا ﴾٩١﴿ َ َْ َْ َُ َْ َ ََ َ َّ َ ِ ْ ًكسفا أو تأتي با والمالئكة قبيال َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َّ ْ َ ْ َ ً ِ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في ﴾٩٢﴿َ َِ ْ َْ ْ َْ ٍَ ُ ْ ُ َْ ٌ َُ ََ َ

َالسماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي ھل كنت إال بشرا ر َ َ َ َ َ ًَ ِّ ً َِّ َّ ِ ُ َ ُ ُ َْ ُ َّْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ُُ ُ ُ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ْ َ َ ًسوال َّ   االسراء-﴾٩٣﴿ُ

 از باغى تو براى يا )٩٠( آورد ايمان نخواھيم تو به ھرگز نجوشانى ما براى اى چشمه زمين از تا گفتند و :ترجمه

 پاره را كنى آسمان مى ادعا چنان كه يا )٩١( سازى روان جويبارھا آنھا ميان از و آشكارا باشد انگور و خرما درختان

 آسمان به يا باشد طال از اى خانه تو براى يا )٩٢( برابر آورى در را فرشتگان و خدا يا زىاندا فرو ما ]سر[ بر پاره

 پروردگار است پاك بخوانيم بگو را آن كه كنى نازل كتابى ما بر تا داشت نخواھيم اطمينان تو باال رفتن به و روى باال

 )٩٣( ھستم رسول بشرى جز ]من[ آيا من

 تو پيغمبری؟ كه بفھمند كجا از مردم پس .نيستم بشری بيش من كه گويد می مردم، یمنطق خواست در جواب در محمد

 من از نبايد شما ھستم پس بشر من چون گفته اين كه اول شده، آورده مردم ظاھری اقناع مغالطه برای دو آيت اين در
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 )بودند انسان كه( پيشين پيامبران هب كه است ديگرقرآن آيت با دھھا تناقض در استدالل اين .باشيد داشته معجزه انتظار

 رسول انسان و نيست آوردن معجزه مانع بودن انسان پس .است داده معجزه نسبت

 در رسول لغت از استفاده حقيقت در ھستم، بشری رسول من كه گفته جواب، درً ثانيا .باشد داشته معجزه بايد و تواند می

 به ھمين درست چون .است معجزه كنندگان ستدرخوا نفع به و محمد ضد خود به استدالل پاسخ،

 .باشد داشته معجزه بايد است رسول فردی كه دليل

  :است داده نامعقولی مردم، جواب توسط معجزه خواست در مقابل در زير آيت در ھمچنين

ُوقالوا لوال يأتينا بآية من ربه أولم تأتھم بينة ما في الصح ُّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َِّ َِّ َ َ َْ ِْ ْ َْ ََ ََ ْ ٍَ ِ ْ ُ َف األولى َ ُ ْ  ط- ﴾١٣٣﴿ِ

 پيشين ھاى صحيفه در آنچه روشن آيا دليل آورد نمى ما براى ھاى معجز پروردگارش جانب از چرا گفتند و :ترجمه

 ) ١٣٣( است نيامده آنان براى است

 !است شده نوشته كتبشان در كه آورديم پيامبران گذشته برای كه می دھد جواب مردم توسط معجزه خواست در مقابل در

 .است خاص پيامبر شناخت يك برای معجزه، كه است بديھی ًاوال :دارد وجود معقول غير دو نكتۀ حداقل جواب اين در

 از قرآن كه است نابجائی انتظار چه اين !پيامبرند؟ محمد يا كه عيسی بدانيم موسی معجزات از ًمثال توانيم می چگونه

 كتب آن به كه خواھد می مردم از در اينجا و شده تحريف پيشين پيامبران كتب كه شده ادعا قرآن در ًثانيا  !مردم دارد؟

 ممكن .ھم نيستند و معتبرند ھم گذشتگان كتب يعنی !!نيست؟ قرآن در آشكار اين تناقضی آيا !!كنند رجوع شده تحريف

 چه كه بدانند جاك از مردم كه گفت بايد جواب در .است گذشتگان درست كتب از قسمتھائی كه شود داده جواب است

 معجزاتی كه بدانيم كجا از ماً مثال !!است؟ نخورده دست انجيل يا تورات قسمتھائی از

 !اند؟ صحيح شده داده نسبت انجيل در عيسی به و تورات در موسی به كه

  :است داده نامعقولی جواب توسط مردم، معجزه خواست در مقابل در عمران آل ١٨٣ آيت در ھمچنين

َالذين ق َ ِ ْالوا إن هللا عھد إلينا أال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم َّ ُْ ُ َْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َِ َ ََ َ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َْ ْ ٌْ ُ ُ ُ ُ ُُ َّ ُ َُّ ُْ ٍْ ٍ َ َ ََّ َ ِ ِِ َّ

َفلم قتلتموھم إن كنتم صادقين  ِ ِ َِ ْ ُْ ُْ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ  ﴾آل عمران١٨٣﴿ََ

 آتش كه بياورد قربانيى ما براى تا نياوريم پيامبرى ايمان ھيچ به كه بسته پيمان ما با خدا گفتند كه )يھود( ھمانان :جمهتر

 شما براى گفتيد با آنچه را آشكار داليل كه بودند پيامبرانى من از پيشً قطعا بگو بسوزاند ]نشانۀ قبول به[را آن ]آسمانى[

 )١٨٣(-كشتيد را آنان چرا پس گوئيد مى راست اگر آوردند

  :دارد وجود آشكار خطای سه آيت اين در

 .آورد نخواھند ايمان ھم امروزيھا كه شود نمی دليل گذشتگان توسط كشتن انبياء يا و نياوردن ايمان :اول

  .است ظالمانه است، كه پيشين نسلھای گناه به خاطر بعدی نسلھای توبيخ و مجازات اين :دوم

 .كند نمی اثبات را محمد نبوت كه داشتند معجزه پيشين اين كه پيامبران .دارد وجود اينجا نيز قبل آيت ايراد ھمان :سوم

  :است داده نامعقولی جواب توسط مردم، معجزه خواست در مقابل در قصص ۴٨ آيت در ھمچنين

ُفلما جاءھم الحق من عندنا قالوا لوال أوتي مثل ما أ َُ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ََّ ْْ َ َُ َ ََ ْ ُّ ُ ُ َوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاھرا َ َ َ َ ََ َ َ ِ ِْ ِْ ِ ِ ُِ َ َُ ُْ ُ َُ َ َُ ُ ْ ْ َ َ َ

َوقالوا إنا بكل كافرون  ُ ٍِّ َ ُ َِّ ِ ُ َ  ﴾ قصص۴٨﴿َ

 به آيا است نشده داده او به شد داده موسى آنچه به نظير چرا گفتند آمد برايشان ما جانب از )قرآن( حق چون پس :ترجمه

 را ھمه ما و گفتند اند ساخته ھم با كه )ھارون و موسی( ساحراند دو گفتند نورزيدند شد كفر داده موسى ًبال بهق آنچه

 )۴٨( منكريم
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 .فرستيم نمی ھم شما برای نياوردند آنزمان ايمان مردم و فرستاديم معجزه موسی برای ما چون كه است اين آيت مفھوم

 تأثير )آمد باال در كه( شعراء 4 آيت در چون .است تضاد در آنقر آيت ديگر چندين با آيت اين :ًاوال

 در ساحران كه است آمده طه ٧٠ و  شعراء۴۶ اعراف، ١٢٠ آيات در ھم قرآن خود در و است شده پذيرفته معجزه

 ١١ آيت  در آورده و ايمان فرعون آل از مردی كه آمده غافر ٢٨ آيت در و آوردند ايمان) اژدھا( موسی معجزۀ مقابل

 معجزه اين بنابر .آوردند ايمان موسی به نيز اسرائيل بنی و ھمچنين آورده ايمان نيز فرعون ھمسر كه است آمده تحريم

 به عنوان را محمد معجزه، كه بدون داشت انتظار مردم از توان نمی بھانه اين با و است داشته اثر قبول پيامبران در

 زمان مردم گناه به را )پيامبر زمان مردم(موسی از بعد  سال١۶٠٠مردم  وانت می چگونه:  ًثانيا .كنند قبول پيامبر

 بودی آورده معجزه ما برای اگر بياورند كه حجت خدا مقابل در توانند نمی مردم اين آيا .كرد محروم موسی ازمعجزه

 .ندارد وجود پيامبر قبول برای معجزه غير از به راھیً اصال و آورديم؟ می ايمان

  :است داده نامعقولی جواب توسط مردم، معجزه خواست در مقابل در انعام ١٠٩ آيت در ھمچنين

ِوأقسموا با جھد أيمانھم لئن جاءتھم آية ليؤمنن بھا قل إنما اآليات عند هللا وما يشعركم أنھا إذا جاءت ال يؤم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َِ َِّ ُ ََّ َ َْ ْ ْْ َ َ ََّ ََّ َْ ُْ ْ ِْ َِّ ٌ ِ ُ َنون ْ ُ﴿١٠٩ ﴾

 انعام

 می ايمان بدان حتما بيايد آنان براى اى اگر معجزه كه خوردند سوگند خدا به سوگندھايشان سخت ترين با و :ترجمه

 )١٠٩( آورند ايمان نمى باز بيايد ]ھم معجزه[ اگر كه می دانيد چه شما و خداست در نزد تنھا معجزات بگو آورند

 قرآن كرديم؛ اشاره قبل آيت ذيل در كه چون ھمانطور است تضاد در قرآن خود با ًالاو .دارد اساسی اشكال دو آيت اين

 آورده معجزه برای مردم وقتی :ً:ثانيا .ندارد تأثير گويد آيت می اين در ولی.دارد قبول را ايمان آوردن در معجزه تأثير

 پاسخ .آوريم می ايمان ما بياوری همعجز اگر كه خورند قسم می مردم .است ظالمانه قيامت در آنان مجازات نشود

به  .آيد می به دست آنان برای مجازات دليلی نياورند ايمان اگر حال .است معجزه ارائۀ درخواست، مقابل اين در منطقی

باشد  نداشته معجزه و كند پيامبری ادعای فردی اگر و .است نبوت اثبات تنھا راه معجزه كرديم ًقبال اشاره چنانچه عالوه

 از اينقدر و فھميد می را ساده منطقی اين موضوع خدا بود خدا از قرآن اگر .بپذيرد را او پيامبری نبايد عاقل نانسا

 معجزه ايجاد به محمد قادر جمله از انسانی ھيچ و است ساختۀ محمد قرآن بنابراين .نمی رفت طفره معجزه آوردن

 .برود ًمرتبا طفره مردم درخواست معجزۀ مقابل در كه است طبيعی بنابراين .نيست

  :كنيد دقت .آنست از بعد آيت  فوق، آيت از بارتر فاجعه

َونقلب أفئدتھم وأبصارھم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرھم في طغيانھم يعمھون  َُ ُ ُ ُ َُ َ َْ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ ُ َ َُ ََ َ ٍَ َّ َّ َ َ َِ ْ َ ْ ِّ  ﴾انعام١١٠﴿َ

 ايمان آن به بار نخستين چنان كه ]آورند ايمان نمى ما آيات به نتيجه در[ يمكن می وارونه را ديدگانشان و دلھا و :ترجمه

 )١١٠( بمانند سرگردان طغيانشان در می كنيم تا رھا را آنان و نياوردند

 بياورند ايمان نتوانند تا گيريم می از آنان را فكر و فھم قدرت ما بياوريم معجزه ھم اگر كه اينست آيت اين مفھوم

 كرده ارائه محمد كه خدائی ببين !!كنيد نمی حيرت .نياوردند ايمان )از معجزه قبل( بار اولين در كه ھمانطور

 .دارد آوردن ايمان انتظار عاقل مردم از و نمی آورد است الزمۀ نبوت كه معجزه .است ظالم و معقول غير حد چه تا

 را شما جاودانه سوزان آتش در ھم دبع و بياوريد ايمان گذارم نمی معجزه بياورم ھم اگر گويد می تازه

 .دارد آزار ساديسم محمد، دروغين خدای اين بگو راحت .كنم می كباب

  :آورد واھی می ھای بھانه معجزه درخواست مقابل در زير آيات در ھمچنين
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َوإذ قالوا اللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علينا حج َِ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ َْ ََ َ َ َْ َ َ َْ ْ َّْ ْ َْ َُ َ ِ ُِ َّ ٍارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ُ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ َ َِ َ ْ ِ َ َّ َ ْ وما كان هللا ليعذبھم ﴾٣٢﴿ً ُ َُ َِّ ِ ُ َّ َ َ َ َ
َوأنت فيھم وما كان هللا معذبھم وھم يستغفرون  َُ ُِ ِْ َْ َْ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َِّ ُ ُ َّ َ َ ِ َ وما لھم أال يعذبھم هللا وھم يصدون عن المسجد الح﴾٣٣﴿َ َ َ َْ ِْ ِ ْ َ َِ َ َ ُّ ُ ُ ُ ُْ ُْ َ َُ َّ ُ ِّ َّ َ ُرام وما كانوا َ َ َ َ ِ َ

َأولياءه إن أولياؤه إال المتقون ولكن أكثرھم ال يعلمون  َُ ُ ُ َُ َ َْ َ َ َ ََ ْْ ُ ُْ َ َ ََّ ِ ِ َِ َُ َّ ْ َّ ِ ِْ  ﴾ انعام٣۴﴿ْ

 يا بباران سنگھائى آسمان از ما بر پس جانب توست از حق ھمان] كتاب[ اين اگر خدايا گفتند كه را ھنگامى و :ترجمه

 طلب آنان تا و كند عذاب را ايشان كه نيست آن بر خدا ھستى آنان ميان در تو تا و) ٣٢(وربيا ما سر بر دردناك عذابى

 مى باز مسجد الحرام از آنان اين كه با نكند عذابشان چرا خدا )٣٣( بود نخواھد ايشان كنندۀ عذاب خدا كنند مى آمرزش

 نمى ولى بيشتر شان نيستند زگارانپرھي جز آن سرپرست كه چرا نباشند آن سرپرست كه ايشان حالى در دارند

 )٣۴(دانند

 در به قدری خطاب مورد كفار كنيد خوب دقت .اند قريش كفار آيت سه اين خطاب طرف كه آنست  نشانگر٣۴آيت 

 سنگ ما بر گوئی می راست اگر خواھند می او از كه داشتند اطمينان پيغمبری محمد ادعای بودن دروغ مورد

 بھانۀ دو جواب در اما .شد می خاضع او در مقابل كفار ھمۀ گردن كرد می چنين مورد يك دمحم اگر .بباران عذاب يا

 پيامبران مگر !شود نمی نازل عذاب ھستی آنان ميان در )محمد( تو تا اول اين كه .آورد می ارزش بی

 بود پيامبر ًواقعا محمد اگر ردندا كاری شدند اين كه معذب كه نبودند قومشان ميان در )لوط و ثمود و عاد قومً مثال( قبلی

 كند خارج شھر از را او يا و ثمود، و عاد مثل نكند، عذاب را او كفار ھنگام عذاب در توانست می خدا

 می استغفار كه ھستند كسانی قوم ميان در تا كه دوم اينست بھانۀ اما .است ًواقعا واھی اول بھانۀ بنابراين . لوط قوم مثل

 را استغفار اھل افراد آن كه كاری ندارد كه خدا برای چون است نامعقولی بھانۀ اينھم .كند نمی ابرا عذ آنان خدا كنند

 .كرد چنين نوح و لوط قوم مورد در چنانچه كند شھر خارج از محمد با ھمراه آنان را يا نكند عذاب

 و ھمگان نه و شده مطرح قريش بزرگان از ای عده عذاب توسط يا سنگ نزول تقاضای كه اينست ديگر تأمل قابل نكتۀ

 .بياورند محمد ايمان به شكاكان و ديگران تا كند عذاب را آنان از بعضی يا عده توانست ھمان می خدا

 اما كند معجزه تواند نمی كه عادی انسان چون .نبودن اوست پيامبر بر واضحی دليل معجزه آوردن از محمد رفتن طفره

 تمام ولی اند داده نسبت به محمد ھائی معجزه سيره، كتب در كه است ذكر به الزم .است معجزه شناخت پيامبر راه تنھا

 داده شده نسبت محمد به عاشق مؤمنان توسط ديگر امور بسياری و اينھا .سازگاری ندارد قرآن با چون است مردود آنھا

 و مريم و عيسی به مسيحيان كه ای معجزه و ھزاران دھند می نسبت امامان به شيعيان كه ای معجزه ھزاران مثل است

 .دھند می نسبت قديسين

 معجزه محمد از ھرگاه ديديد باال آيات كه در ھمانطور و است نداده نسبت محمد به را قرآن به جز ای معجزه ھيچ قرآن

 به شكنی دندان پاسخ و كرد می ارائه آن را داشت معجزه محمد اگر.می رفت طفره او شد می خواسته

 ناتوانی نشانگر كند توجيه را معجزه نياوردنش كه كرده سعی ضعيف دالئل با اين كه اما .داد می عجزهم طالب كفار

  .است معجزه آوردن از محمد

  ادامه دارد

 


