آيا قرآن کالم الھيست؟

داکتر عبدالکريم نايک
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بخش دوم

اصحابه اجمعين و اما بعد.
آله
ِ
الحمد رب العالمين و الصالة و السالم علی اشرف االنبيا و المرسلين و ِ

کتاب را اکنون بدست داريد براساس سخنرانی داکتر عبدالکريم نايک نوشته شده است .داکتر نايک در سال  ١٩٦٥در شھر
)بمبی( کشور ھندوستان بدنيا آمده تحصيالتش را در رشته طب به پايان رسانيد .اما نظر به عالقه زيادی که به دين اسالم داشت
خواست به معرفی اين دين بپردازد .داکتر نايک امروز يکی از برجسته ترين مبلغين دين مبين اسالم به شمار ميرود  .او سرگرم
مسافرت به کشور ھای مختلف جھان بوده با ايجاد سخنرانی ھا و مباحث آزاد پيرامون دين اسالم ميپردازد .نامبرده از استعداد
خاصی برخوردار است طوريکه توانسته است بخشھای زيادی از قرآن کريم ،احاديث نبوی ،تورات ،انجيل و کتابھای دينی ساير
اديان را در حافظه بسپارد.
باری او از "پاپ" رھبر مسيحيان دنيا دعوت نمود که در يک مباحثه با او شرکت نمايد که البته اين درخواست او از جانب "پاپ"
بی جواب گذاشته شد.
سخنرانی داکتر نايک تحت عنوان ) آيا قران کالم الھيست ؟( مشتمل دو بخش ميباشد .بخش اول شامل سخنرانی داکتر نايک
ميباشد و بخش دوم به سواالت و مباحثۀ آزاد اختصاص يافته است.
ھدف من از ترجمه نمودن اين کتاب مساعد ساختن زمينه معرفی داکتر نايک با خواننده ھای دری زبان و در عين زمان رفع سوء
تفاھمات پيرامون حقانيت قرآنکريم ميباشد.
داکتر نايک امروز رياست ) مرکز تحقيقات اسالمی ( را در شھر بمبی ھندوستان به عھده دارد .دوستان ميتوانند با مراجعه به
سايت رسمی )مرکز تحقيقات اسالمی در بمبی( با داکتر نايک و آثارش معرفت بيشتر حاصل نمايند.
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بخش دوم
سوال و جواب
سوال  :اسم من" سارله رام چندرا" است .من ميخواھم بپرسم که چرا مسلمانان خداوند را )ﷲ( مينامند؟
جواب  :من در جريان صحبت ھايم توضيحاتی دربارۀ اسم مبارک )ﷲ( توسط سورۀ اخالص بيان نمودم .در سورۀ
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ترجمه )بگو :خداوند يكتا و يگانه است .خداوندي است كه ھمه نيازمندان قصد او ميكنند .نزاد و زاده نشد .و براي او
ھرگز شبيه و مانندي نبوده است(.
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ترجمه )بگو »ﷲ« را بخوانيد ،يا »رحمن« را ،ھر كدام را بخوانيد )ذات پاكش يكي است و( براي او نامھاي نيك
است ،و نمازت را زياد بلند يا آھسته مخوان و در ميان اين دو راھي )معتدل( انتخاب كن(.
اينکه زيباترين اسمھا مربوط خداوند متعال است ،در آيات متعددی ذکر گرديده است .اما اينکه چرا مسلمانھا خداوند
متعال را )ﷲ( مينامند بايد گفت که )ﷲ( يک اسم خاص و منحصر بفرد است .در حاليکه اسم ھايکه در ديگر زبانھا از
جمله در زبان انگليسی برای خداوند بکار ميرود اسم خاص نيست.
در زبان انگليسی برای خدا ميگويند ) .(Godاگر يک حرف ) (Sرا در اخير کلمۀ )  (Godاضافه نمائيد ،کلمۀ
) (Godsبه معنی "خدايان" بدست ميآيد .در حاليکه ميدانيم که خداوند متعال يکيست و چيزی بنام "خدايان" وجود
ندارد.
اگر در ادامۀ ) (Godحروف ) (dessرا اضافه کنيد ،کلمۀ ) (Goddessبدست ميآيد که اسم مونث يا "الھه" معنی
ميدھد .در حالکيه خداوند متعال فاقد جنسيت است .به ھمين ترتيب با اين کلمه در زبان انگليسی و ديگر زبانھا ميشود
به اصطالح " بازی" نمود و معنی آنرا تعغير داد .اما اسم مبارک )ﷲ( خاص بوده و نميتوان آنرا تعغير داد.
سوال  :اسم من" قسيم داوير" است و من سوالی دارم به اين شکل که ھارون شوری ) يک نويسنده و ژورناليست
ھندی( به آيات يازدھم و دوازدھم سورۀ "النسا" اشاره نموده ميگويد اگر براساس اين آيات حصۀ ميراث ھر يک از
وارثين را جمع نمايم مجموعه آنھا باالتر از )يک حصه( ميگردد به اين دليل ھارون شوری الزام وارد ميکند که
نويسندۀ قرآن رياضی را بلد نبوده است ،لطفا َ در اينباره توضيحات بدھيد!.
جواب  :طوريکه من در صحبتھايم گفته ام صد ھا تن تالش نموده اند تا به قرآن الزام وارد نمايد .آنھا به مسايلی به نام
"اشتباه" در قرآن اشاره نموده اند ،ولی ھيچکدام از اين الزامات شان درست نبوده ھمه فاقد حقيقت اند.

تا جائيکه موضوع به ميراث ارتباط ميگيرد در قرآن کريم در جاھای مختلف به آن اشاره شده است از جمله در سورۀ
"البقره" آيات يکصد و ھشتادم و دوصد و چھلم ،سورۀ "النسا" آيات نھم و نزدھم و سورۀ "مائده" آيۀ يکصد و پنجم.
اما تفصيل موضوع در آيات يازدھم ،دوازدھم و يکصد و ھفتادو شش سورۀ "النسا" آمده است .ولی ترجمۀ که "ھارون
شوری" بکار ميبرد اينست که در سورۀ النسا آيات يازدھم و دوازدھم آمده است )خداوند به شما در باره فرزندانتان
سفارش مىكند سھم پسر چون سھم دو دختر است و اگر ]ھمه ورثه[ دختر ]و[ از دو تن بيشتر باشند سھم آنان دو سوم
ماترك است و اگر ]دخترى كه ارث مىبرد[ يكى باشد نيمى از ميراث از آن اوست و براى ھر يك از پدر و مادر وى
]متوفى[ يك ششم از ماترك ]مقرر شده[ است اين در صورتى است كه ]متوفى[ فرزندى داشته باشد ولى اگر فرزندى
نداشته باشد و ]تنھا[ پدر و مادرش از او ارث برند براى مادرش يك سوم است ]و بقيه را پدر مىبرد[ ]البته ھمه اينھا[
پس از انجام وصيتى است كه او بدان سفارش كرده يا د ينى ]كه بايد استثنا شود[.
آيۀ دوازدھم ميگويد )و نيمى از ميراث ھمسرانتان از آن شما ]شوھران[ است اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر
فرزندى داشته باشند يك چھارم ماترك آنان از آن شماست ]البته[ پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كردهاند يا د ينى
]كه بايد استثنا شود[ و يك چھارم از ميراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشيد و اگر فرزندى داشته
باشيد يك ھشتم براى ميراث شما از ايشان خواھد بود ]البته[ پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كردهايد يا د ينى ]كه
بايد استثنا شود[(.
خوب اين موضوع يک مقدار مغلق بنظر ميرسد ولی اگر يک اندازه توجه نمائيد موضوع وضاحت مييابد.
بطور خالصه ميتوان گفت که در آيۀ يازدھم سورۀ نسا در مورد ميراث که برای فرزندان شخص متوفی تعين گرديده
است اشاره شده است .در ادامه ھمين آيه دربارۀ سھميۀ والدين متوفی از ميراث حرف زده شده است .در آيۀ دوازدھم
سورۀ نسا در مورد سھم زن و يا شوھر از ميراث که از ھمسرش باقی مانده است ،اشاره شده است.
در اسالم دربارۀ ميراث به تفصيل حرف زده شده است .قرآن کريم در اين مورد صرفا َ بشکل فشرده راجع به اساسات
ميراث حرف زده است .جھت دريافت تفصيل موضوع بايد شما به احاديث رجوع کنيد .موضوع ميراث در اسالم
وسعت دارد و در واقعيت يک شخص ميتواند ھمه عمرش را صرفا َ صرف تحقيق دربارۀ موضوع ميراث نمايد .اما
"ھارون شوری" صرفا َ با اين دو آيۀ قرآن شريف ميخواھد ھمه مطلب را بداند .اين شيوه او شبيۀ اين خواھد بود که
شخصی بخواھد يک سوالی رياضی را حل کند در حاليکه قواعد اساسی رياضی را بلد نباشد .در رياضی قاعدۀ وجود
دارد که برمبنای آن بايد در قدم نخست به عمليۀ تقيسم ،بعداَ عمليۀ ضرب ،بعداَ جمع و در آخر به عمليۀ منفی پرداخته
شود .اگر شخصی اين قاعده را بلد نباشد و بخواھد که يک سوال رياضی را حل نمايد ،جواب بدست آمده توسط او نا
درست خواھد بود" .ھارون شوری" نيز به عين شکل قواعد اساسی رياضی را بلد نيست زيرا نظر به قانون اسالم در
مورد ميراث ،سھميۀ نخست ،به ھمسر و والدين مربوط ميشود ،و بعداَ ھر آنچه از ميراث باقی مانده باشد بين اوالد
ھای متوفی تقسيم ميگردد .ھرگاه شما اين قاعده را تعقيب نمائيد مجموعه اين مقدار ھرگز از "يک حصه" تجاوز
نميکند.
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سوال :اسم من "فوزيه سيد" است و من به صفت بازرس در موسسۀ )ام ،بی ،سی( کار ميکنم .من قبالَ مسيحی بودم و
در سال  ١٩٨٠ايمان آورده مسلمان گرديدم اما والدينم ھنوز ھم مسيحيی اند .سوال من اينست که چطور ميتوانم والدينم
را متقاعد سازم که حضرت محمد صلی ﷲ و عليه و سلم ،قرآن کريم را از کتابھای تورات و انجيل اقتباس نکرده
است؟
جواب :طوريکه من قبالَ گفتم در اصل اين واقعيت تاريخی که حضرت محمد )ص( يک شخص ُامی يا بيسواد بودند،
خود ثابت ميسازد که قرآن کريم از روی کدام کتاب ديگر اقباس و کاپی نشده است.
در قرآنکريم در سورۀ عراف ،آيۀ  ١٥٧خداوند متعال ميفرمايد )آنھا كه از فرستاده )خدا( پيامبر »امي« پيروي ميكنند
كسي كه صفاتش را در تورات و انجيلي كه نزدشان است مييابند و آنھا را به معروف دستور ميدھد و.(...
اگر شما امروز به کتاب توارت موجود مراجعه کنيد در کتاب "اشيعا" در فصل  ٢٩در جملۀ  ١٢ام چنين ميخوانيد
)کتاب به کسی داده شده است که خوانده نميتواند(.
بھرحال آنھايکه اين اتھام را وارد ميکنند که نعوذ باﷲ حضرت محمد )ص( قرآن را از تورات و يا انجيل کاپی نموده،
اينرا نميدانند که در زمان حيات پيامبر گرامی اسالم ،ھنوز تورات و انجيل به زبان عربی ترجمه نشده بودند .نخستين
ترجمه عربی تورات در سال  ٩٠٠ميالدی توسط شخصی به اسم )آر .سادياس( نوشته شد ،يعنی دو صد سال بعد از
رحلت پيامبر گرامی اسالم .انجيل برای بار اول به زبان عربی توسط شخصی به اسم ) ايرپينوس( در سال ، ١٦١٦
يعنی حدودی ھزار سال بعد از رحلت حضرت محمد صلی ﷲ و عليه و سلم ترجمه گرديد .من اين را ميپذيرم که ميان
انجيل ،تورات و قرآن کريم مشابھت ھای موجود است ولی اين موضوع نميتواند دليل شود که قرآن شريف از کتابھای
ماقبل خود کاپی شده است .بلکه دليل موجوديت مشابھت بين اين کتابھا ،داشتن منبع مشترک آنھا ميباشد .در واقعيت
تمام کتابھای الھی دارای يک پيام بوده است و آن توحيد يا يکتا پرستی است .اما طوريکه من قبالَ نيز گفته ام ساير
کتابھای الھی به استثنای قرآن کريم با گذشت زمان مورد تحريفات قرار گرفته و به ھمان شکل اولی و اصلی شان باقی
نمانده اند.
در توارت و انجيل ] موجوده[ مواردی زيادی وجود دارند که توسط انسانھا نوشته شده است ،اما در کنار اينھا مواردی
محدودی نيز وجود دارد که با قرآن شريف در مشابھت قرار دارد .از طرف ديگر اگر موجوديت اين مشابھت ھا دليل
کاپی کردن يا اقباس کردن باشد در آنصورت بايد گفت که بنابر موجوديت شباھتھای موجود ميان تورات و انجيل
حضرت عيسی )ع( )نعوذ باﷲ( انجيل را از تورات کاپی نموده بودند .ميخواھم بکبار ديگر خاطرنشان سازم که
مشابھت در ميان کتابھای الھی به دليل مشترک بودن منبع آنھا ميباشد.
اگر من در روز امتحان بخواھم تقلب يا "نقل" کنم ھرگز در ورق امتحان نخواھم نوشت که من جوابات را از ورق
امتحان فالن شخص کاپی نموده ام .اما خداوند متعال در قرآن کريم از حضرت موسی )ع( و حضرت عيسی )ع( و
ساير پيامبران الھی ذکر نموده اين مطلب را بيان نموده است که آنھا ھمه فرستاده گان و پيامبران خداوند متعال بوده
اند .قرآن کريم به انبيا الھی اعتبار و احترام خاصی ميگذارد .اما اگر حضرت محمد )ص( نعوذ باﷲ قرآن را کاپی
ميکردند ھرگز از پيامبر بودن حضرت موسی )ع( و حضرت عيسی )ع( ذکری به عمل نميآورند ،که اين مطلب خود
ثابت ميسازد که قرآن کاپی نشده است.

صرفا َ مبتنی بر حقايق تاريخی مشکل خواھد بود که حقانيت قرآن ،تورات و انجيل را ثابت نمائيم .به اين دليل بيآئيد با
استفاده از ساينس قرآن ،تورات و انجيل را مورد آزمايش قرار دھيم.
در ظاھر خيلی از مسايل که در قرآن ذکر شده است در تورات و انجيل نيز مذکور ميباشد ولی اگر اندکی دقيق گرديم
متوجه ميشويم که تفاوت ميان اينھا از زمين تا آسمان است .بطور مثال در تورات در "کتاب تکوين يا پيدايش" از
خلقت آسمانھا و زمين و کائنات حرف زده شده است که در ظرف شش روز ساخته شده است و روز نيز به مدت زمان
٢٤ساعت تعريف شده است.
قرآن کريم نيز در جاھای مختلف از جمله سورۀ اعراف آيۀ  ٥٤و سورۀ يونس آيۀ سوم ميفرمايد که خلقت زمين و
آسمانھا در مدت شش" ايام" صورت گرفته است .کلمۀ عربی )يوم( روز معنی ميدھد که جمع آن )ايام( است .اما در
عين زمان کلمۀ يوم ،يک معنی ديگر نيز دارد و آن "دورۀ خيلی طوالنی از يک عصر تاريخی" ميباشد.
ساينس در برابر اين گفتۀ قرآن کريم که زمين و آسمانھا در خالل شش "دورۀ خيلی طوالنی يک عصر" ساخته شده
اند ،ھيچ اعتراضی ندارد .اما ساينس اين موضوع که گفته شود که آسمانھا و زمين در مدت" شش روز بيست و
چھارساعته" ساخته شده است را ،نپذيرفته رد ميکند.
در تورات "کتاب پيدايش" فصل اول ،جمالت اول الی سوم آمده است "خدا فرمود روشنايی بشود و روشنايی شد .خدا
روشنايی را پسنديد و آنرا از تاريکی جدا ساخت .او روشنايی را روز و تاريکی را شب ناميد .شب گذشت و روز شد.
اين روز اول بود".
در ھمين کتاب و ھمين فصل از جمالت چھاردھم الی نزدھم ميخوانيم که " سپس خدا فرمود در آسمان اجسام درخشانی
باشد تا زمين را روشن کنند و روز را از شب جدا نمايند و روز ھا فصل ھا و سالھا را پديد آورند ،و چنين شد .پس
خداوند دو روشنايی بزرگ ساخت تا برزمين بتابند :روشنايی بزرگتر برای حکومت بروز و روشنايی کوچکتر برای
حکومت برشب .او ھمچنان ستاره گان را ساخت .خدا آنھا را در آسمان قرار داد تا زمين را روشن سازند .بروز و
شب حکومت کنند و روشنايی و تاريکی را از ھم جدا کنند .خدا خشنود شد .شب شد و روز گذشت .اين روز چھارم
بود".
قرار گفته ھای )تورات موجوده( آفتاب در روز چھارم ساخته شد در حاليکه روشنايی که ثمرۀ آفتاب است ،در روز
اول يعنی سه روز قبل از بوجود آمدن آفتاب ايجاد گرديده بود؟ .از طرف ديگر شب و روز زمانی ايجاد ميشوند که
کرۀ زمين وجود داشته باشد ،در حاليکه )تورات امروزی( ميگويد که زمين در روز سوم ساخته شد .اينھا ھمه
مورادی غير علمی اند.
قرآن شريف نيز از خلقت آفتاب و روشنايی حرف ميزند ولی با اين تفاوت که اين موضوع را به اين شکل غيرعلمی
بيان نميکند .آيا شما فکر ميکنيد که حضرت محمد )ص( قرآن را از روی تورات و انجيل نوشته و بعداَ اين اغالط و
اشتباھات ساينسی را اصالح نموده است؟ بايد عرض گردد که يکھزار و چھار صد سال قبل ھيچکسی به اين واقعيت
ھای ساينسی آگاھی نداشت.
قرار کتاب که امروز بنام تورات شناخته ميشود ،زمين در روز سوم ساخته شد و آفتاب و مھتاب در روز چھارم ساخته
شدند .اما امروز ساينس به ما ميگويد که زمين و مھتاب ھمه اجزای آفتاب اند .اينکه تورات ميگويد که نخست زمين
ساخته شد و بعداَ آفتاب ساخته شد ،نيز غير علمی و نادرست است.

در تورات کتاب "پيدايش" جلد اول جمالت يازدھم الی سيزدھم آمده است )سپس خدا فرمود "انواع نباتات و گياھان دانه
دار و درختان ميوه دار در زمين برويند و ھر يک نوع خود را توليد کنند" .ھمينطور شد و خدا خشنود گرديد .شب
گذشت و روز شد ،اين روز سوم بود(.
طبق گفته ھای تورات که در باال ذکر گرديد درختان ،ميوه جات و گياھان ھمه در روز سوم ساخته شدند در حاليکه در
جمالت قبلی مطالعه نموديد که آفتاب در روز چھارم ساخته شد .يعنی قبل از اينکه آفتاب ساخته شود نباتات و گياھان و
درختان ساخته شده بودند .حاال سوال اينجاست که چطور نباتات ودرختان و گياھان بدون روشنايی آفتاب بوجود آمدند؟
در ادامه در تورات کتاب "پيدايش" جملۀ شانزدھم ميخوانيم که )سپس خداوند دو روشنايی بزرگ ساخت تا برزمين
بتابند:

روشنايی

بزرگتر

برای

حکومت

بروز

و

روشنايی

کوچکتر

برای

حکومت

برشب(.

اما طوريکه قبالَ نيز عرض کردم ،قرآن کريم در سورۀ فرقان آيۀ ٦١مشخص ميسازد که نور مھتاب روشنايی
انعکاسی ] آفتاب [ است.
خوب تعدادی الزام وارد ميکنند که نعوذبا حضرت محمد )ص( قرآن را از تورات و انجيل کاپی نمودند اما سوال
اينجاست چطور پيامبر گرامی ما حضرت محمد )ص( توانست قرآن را از روی تورات کاپی ،ولی اين اشتباھات
ساينسی را اصالح نمايد؟
ھرگاه شما قرآن شريف ،تورات و انجيل را تحليل نمايد شاھد موجوديت تفاوتھای خيلی بزرگی در ميان آنھا خواھيد
بود .در تورات امروزی ،داستان خلقت حضرت آدم )ع( ذکر گرديده است .تورات از آدم )ع( به عنوان نخستين
انسانيکه در زمين خلق شد ياد ميکند .تورات تاريخ خلقت آدم )ع( را حدودی ٥٨٠٠سال قبل از امروز ميداند .اما
ساينس امروزی بر مبنای شواھد و مدارک باستانشناسی و انسانشناسی تاريخ موجوديت نخستين انسان در روی زمين
را ،خيلی بيشتر از اين ميداند.
قرآن شريف نيز از خلقت آدم )ع( حرف ميزند ولی با اين تفاوت که قرآن کدام تاريخ نادرستی را که در مغايرت با
ساينس قرار داشته باشد ،ارايه نميکند.
در تورات )کتاب پيدايش( فصل ھفتم از نوح عليه سالم حرف زده شده است .ھمچنان در اينجا از سيل و باران خيلی
بزرگ و عظيمی حرف زده ميشود که ھمۀ نباتات ،حيوانات و انسانھا را ،به استثنايی آنھايکه با نوح )ع( در کشتی
يکجا بودند ،غرق نموده بود .تورات تاريخ اتفاق اين حادثه را حوالی سدۀ بيست و بيست و يکم قبل از ميالد ميداند.
تورات )کتاب پيدايش( فصل ھفتم ،جمالت نزده الی بيست و چھارم ميگويد "سر انجام بلندترين کوه ھا نيز به زير آب
فرو رفتند .باران آنقدر باريد که سطح آب به ھفت متر باالتر از قلعۀ کوه ھا رسيد .ھمه جانداران روی زمين يعنی
حيوانات اھلی و وحشی ،پرنده گان و خزنده گان با آدميان ھالک شدند .ھر موجود زندۀ که در زمين بود نابود گشت.
بدينسان خدا تمام موجودات زنده را از روی زمين محو کرد ،به جز نوح و آنھايکه در کشتی ھمرايش بودند .آب تا
صد و پنجاه روز ھمچنان سطح زمين را پوشانيده بود".
اما امروز برمبنای شواھدی باستانشناسی مشاھده ميشود که اھرام مصر و تمدن "بابيليون" در سدۀ بيست و يکم بدون
اينکه از اين سيل عظيم و بزرگ متاثر شده باشند ،وجود داشته اند.
قرآن کريم نيز از حضرت نوح )ع( و اين سيل صحبت ميکند اما اوالَ اينکه قرآن کريم کدام تاريخ را ارايه نميکند و
ثانيا َ قرآن از يک سيل "محلی و منطقوی" صحبت ميکند نه مانند تورات از آنچنان سيلی که ھمه جھان را پوشانيده
باشد .قرآن شريف ميگويد که سيل مذکور صرفا َ قوم نوح را تباه نمود ،که اين موضوع را امروز ساينس نيز رد
نميکند.

بادرنظرداشت مطالب فوق حاال قضاوت با خود تان است که بگوئيد آيا قرآن کالم الھيست و يا از تورات و انجيل کاپی
شده است؟
سوال :از آنجايکه در قرآن گفته شده است که خداوند پيامبران زيادی را با کتابھا فرستاده است آيا شما به کتابھای ) ويد
و ويد شاسترا( ] دو کتاب مذھبی ھندو ھا[ باور داريد؟
جواب :سوالی جالبيست.
أمة ِ َّإال َ
فيھا َ ِ ٌ
وإن ِّ ْ
من ُ َّ ٍ
نذير( .ترجمه
خال ِ َ
قرآن کريم در جاھای مختلف از جمله در سورۀ فاطر آيۀ  ٢٤ميفرمايد )ِ َ ....
) .......و ھيچ امتى نبوده مگر اينكه در آن ھشداردھندۀ گذشته است(.
عليه َ ٌ
الذين َ َ ُ ْ
إنما َ َ
أنت ُ ِ ٌ
قوم َ ٍ
منذر َ ِ ُ ِّ
ھمچنان در سورۀ رعد آيۀ ھفتم آمده است ) َ َ ُ ُ
ھاد(.
آية ِّمن َّ ِّ ِ
أنزل َ َ ْ ِ
ربه ِ َّ َ
كفروا َ ْلوآل ُ ِ َ
ويقول َّ ِ َ
ولكل َ ْ ٍ
ترجمه )و آنان كه كافر شدهاند مىگويند چرا نشانۀ آشكاری از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است ]اى پيامبر[ تو
فقط ھشداردھندهاى و براى ھر قومى رھبرى است(.
اما در ارتباط به سوال شما بايد عرض کنم که در قرآن کريم صرفا َ از بيست و پنج پيامبر نامبرده شده است ولی بر
مبنای احاديث نبوی تعداد پيامبران بيشتر از يکصد و بيست و چھار ھزار تن بوده اند .ولی طوريکه قبالَ عرض کردم
قرآنکريم صرفا َ اسم بيست و پنج تن را به ما ميگويد.
اينکه شما پرسيديد که آيا "ويد" کتاب الھی است و يا نه؟ بيآئيد ببينيم که ميان قرآن کريم و "ويد" نقاط مشترکی وجود
دارد و يا خير؟ جواب مثبت است ،بلی مشابھت بين قرآن کريم و ويد وجود دارد .مثالَ در کتاب ) يجر ويد ( در فصل
سوم ،جملۀ ٣٢ام چنين آمده است ) شما نميتوانيد تصويری را از خداوند ايجاد کيند ( .در ھمين کتاب در فصل ٣٣
جملۀ  ٣ام چنين آمده است ) خداوند فاقد جسم و شکل است ( .در ھمين کتاب فصل  ٤٠جملۀ  ٤٨ام آمده است ) خداوند
فاقد جسم و تصوير است ( .ھمين کتاب فصل  ٤٠جملۀ  ٤٩ام ميخوانيم که ) آنھايکه اشيای خلق شده را پرستش ميکنند
در تاريکی قرار دارند( در ادامه ميخوانيم ) خداوند صرفا َ يکی و يگانه است ،خدای ثانی وجود ندارد حتی در
کوچکترين شکل نيز خدای وجود ندارد(.
در کتاب "ريگ ويد" جلد  ٨فصل اول جملۀ اول آمده است ) ھمۀ ستايش خاص برای خداوند است( .کتاب "ريگ ويد"
جلد  ٦فصل  ٤٥جملۀ  ١٦اينطور آمده است ) خداوند صرفا َ يکيست ،او را پرستش کنيد(.
ما ] مسلمانھا [ با ھمۀ مواردی فوق موافقيم و ھيچ اعتراضی در مورد پذيرفتن آنھا نداريم .اما از آنجايکه قرآن شريف
آخرين کتاب الھيست بنا َ معيار برای تشخيص درست و نادرست بايد ھمين قرآن باشد.
در"ويد" مواردی نيز وجود دارد که نوشته بشر ميباشد .يعنی در "ويد" مواردی وجود دارد که مورد تحريف قرار
گرفته است .البته اين موارد را ما ھرگز نميتوانيم به نام کالم الھی بپذيريم .ھمچنان در "ويد" نيز مانند تورات و انجيل
موجود ،اشتباھات ساينسی وجود دارد .اينکه نسخۀ اصلی "ويد" کالم الھی بوده باشد را ،من نميدانم .در قرآن کريم
ذکر شده است که انجيل به حضرت عيسی عليه سالم نازل گرديده است ،بنا َ ما با اطمينان ميتوانيم بگويم که انجيل کالم
الھی بوده است.
در مورد پيامبران بايد عرض کنم که تعداد پيامبران زياد بوده اند ولی اينکه آيا اشخاصی مانند "رام" و يا "کرشنا "
پيامبر بوده اند و يا نه؟ بايد عرض کنم که شايد آنھا پيامبر بوده باشند شايد ھم نبوده باشند .يک تعداد مسلمانھا وجود
دارند که ميگويند رام )عليه سالم( که البته اينکار شان نادرست است .اما حتی اگر "رام" و يا "کرشنا" پيامبر ھم بوده

باشند و يا اگر "ويد" کتاب الھی ھم بوده باشد ،اين کتاب و اين پيامبران برای قوم خود و برای يک مدت زمان معين
فرستاده شده بودند .پيام اين کتابھا نيز ابدی نبوده است .تورات ،انجيل و يا حتی "ويد" ھم اگر کتاب الھی بوده باشد،
اين کتابھا در زمان خودشان قابل تطبيق بودند ولی امروز منسوخ گشته و قابل اجرا نميباشند .زيرا قرآن کريم آخرين
کتاب الھی بوده و حضرت محمد )ص( آخرين پيامبر بوده و ما بايد از آخرين کتاب و آخرين پيامبر خداوند متعال
پيروی کنيم.
سوال  :اسم من مھناز سيد است و من يک محصل استم ،سوال من اينست که خداوند را کی آفريده است؟
جواب  :اين پرسش شما مرا به ياد يک پرسشی ديگری مياندازد که زمانی شخصی از من پرسيد " قرار است برادرم
طفلی را بدنيا بياورد ،ميتوانی بگويی که طفل برادرم دختر است يا پسر؟"  .خوب من به صفت يک داکتر اينرا ميدانم
که جنس مذکر نميتواند طفل بدنيا بيآورد ،بنا َ اين سوال او اصالَ بی معنی و غيرمعقول است.
دربارۀ سوال شما نيز بايد بگويم که ﷲ سبحان و تعالی خلق نشده است و دارای يک آغاز و مبدا نميباشد .به ھمين
ترتيب او دارای يک انتھا و ختم نيز نميباشد .بنا َ موجودی که دارای چنين صفاتی باشد نميتواند خالقی داشته باشد ،و
اين سوال شما اصالَ بی معنی است.
سوال  :من محمد اشرف نام دارم و محصل ميباشم .بسياری از مستشرقين ادعا ميکنند و يا بھتر است بگويم الزام وارد
ميکنند که حضرت محمد )ص( قرآن شريف را برای آوردن اصالحات در ميان اعراب ،نوشته و برای اينکه اين کتاب
جنبۀ خوبی تطبيقی داشته باشد ،آنرا به خداوند نسبت داده است .ميخواستم در اينباره معلومات بدھيد.
جواب  :من ميدانم که يک تعداد از مستشرقين چنين الزامی را وارد ميکنند و اينرا نيز ميپذيرم که منظور قرآن و
پيامبر گرامی محمد صلی ﷲ و عليه و سلم آوردن اصالحات بوده است ،البته آوردن اصالحات نه تنھا در ميان اعراب
بلکه در ميان ھمه جھانيان .خوب بيآئيد اين الزام را مورد بررسی قرار دھيم  .شما فرض کنيد که ميخواھيد در مکانی
امنيت را تامين نمائيد و برای اجرای اين امر به دروغ متوسل ميشويد .يعنی برای اجرای يک کار اخالقی از شيوۀ
غير اخالقی استفاده ميکنيد ،که البته اينکار نادرست بوده صرفا َ توسط افراد جعلکاريکه در جستجوی بدست آوردن
ماديات اند ،مورد استفاده قرار ميگيرد .البته ظاھراَ اين چنين اشخاص شايد بگويند که آنھا ميخواھند محيط را اصالح
نمايند ولی در باطن ايشان در جستجوی دريافت ماديات اند .اما من قبالَ ثابت نموده ام که حضرت محمد صلی ﷲ و
عليه و سلم در جستجوی ماديات نبوده اند.
إلي َ َ
افترى َ َ
ﷲ ًَِ
در قرآن کريم در سورۀ "انعام" آيۀ  ٩٣آمده است ) َ َ ْ
أوحي ِ َ َّ
إليه
يوح ِ َ ْ ِ
قال ُ ْ ِ َ
كذبا َ ْأو َ َ
على ّ ِ
ممن ْ َ َ
ول ْم ُ َ
ومن َ ْ َ ُ
أظلم ِ َّ ِ
أنزل ّ
الموت َ ْ َ ِ َ ُ
أيديھم َ ْ ِ ُ ْ
والمآلئكة َ ِ ُ ْ
َ ْ ٌ
ﷲُ َ َ ْ
قال َ ُ ِ ُ
أنفسكم
غمرات ْ َ ْ ِ
الظالمون ِفي َ َ َ ِ
ترى ِ ِإذ َّ ِ ُ َ
ولو َ َ
مثل َما َ َ َ
سأنزل ِ ْ َ
ومن َ َ
شيء َ َ
باسطوا َ ْ ِ ِ ْ
أخرجوا َ ُ َ ُ ُ
غير ْ َ ِّ
وكنتم َ ْ
تستكبرون(.
عن َ ِ ِ
آياته َ ْ َ ْ ِ ُ َ
ﷲ َْ َ
تقولون َع َلى ّ ِ
الھون ِ َ
تجزون َ َ َ
اليوم ُ ْ َ ْ َ
كنتم َ ُ ُ َ
الحق َ ُ ُ ْ
بما ُ ُ ْ
َْْ َ
عذاب ْ ُ ِ
ترجمه )و كيست ستمكارتر از آن كس ،كه بر خدا دروغ مىبندد يا ميگويد به من وحى شده در حالى كه چيزى به او
وحى نشده باشد و آن كس كه مىگويد به زودى نظير آنچه را خدا نازل كرده است نازل مىكنم و كاش ستمكاران را در
گردابھاى مرگ مىديدى كه فرشتگان ]به سوى آنان[ دستھايشان را گشودهاند ]و نھيب مىزنند[ جانھايتان را بيرون

دھيد امروز به ]سزاى[ آنچه بناحق بر خدا دروغ مىبستيد و در برابر آيات او تكبر مىكرديد به عذاب خواركننده كيفر
مىيابيد(.
ھرگاه حضرت پيامبر )ص( )نعوذ باﷲ( اين کتاب را خودش مينوشت ھرگز مطلب فوق را در کتاب خود نمينوشت.
األقاويل ﴿َ ْ َ َ َ ﴾٤٤
تقول َ َ ْ َ
ھمچنان در سورۀ "الحاقه" آيات  ٤٤الی  ٤٧گفته شده است ) َ َ ْ
ألخذنا ِ ْ ُ
باليمين
علينا َ ْ َ
ولو َ َ َّ َ
بعض ْ َ َ ِ ِ
منه ِ ْ َ ِ ِ
ِ ُ
ََ َ ْ َ
ِّ ْ
ِْ ُ
َْ ُ
ٍََ
أحد
من
منكم
فما
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حاجزين
عنه
الوتين
منه
لقطعنا
ثم
﴿﴾٤٥
﴿.(﴾٤٧
َ ِِ َ
ََ
َْ ِ َ
ُ َّ
ترجمه )و اگر ]او[ پارهاى گفتهھا بر ما بسته بود ،دست راستش را سخت مىگرفتيم ،سپس رگ قلبش را پاره
مىكرديم،

و

يك

ھيچ

شما

از

مانع

]عذاب[

از

او

نمىشد(.

يعنی حتی اگر يک پيامبر ھم بر خدا اتھام ببندد و )نعوذ باﷲ( حتی اگر حضرت پيامبر گرامی ھم اينکار را ميکردند
بنابر نص قرآن کريم خداوند رگ قلبش را قطع ميکرد .عين ھمين موضوع در سوره ھای "شوری" آيۀ  ٢٤و سورۀ
"نحل" آيۀ  ١٠٥نيز ذکر گرديده اند.
ھمچنان مواردی نيز بوده است که خداوند متعال خواسته تا حضرت پيامبر گرامی را متوجه آنھا بسازد تا پيامبر گرامی
آن موارد را در آينده تکرار نکنند .اين موارد در قرآن کريم مذکور است .ھرگاه حضرت محمد صلی ﷲ و عليه و سلم
)نعوذ با ( خود شان قرآن شريف را مينوشتند ،در آنصورت مواردی را که خداوند دوست نداشت تا جناب پيامبر
گرامی انجام بدھد را ،ھرگز درج قرآن نميکرد .يکی از چنين موارد در سورۀ "عبس" آمده است ) ای پيامبر زمانيکه
مرد نابينا نزد تو آمد ،چھره درھم کشيدی وروگردان شدی .تو چه ميداني شايد او پاكي و تقوي پيشه كند؟ يا پند پذيرد
و اندرز سودش دھد(.
در اين آيه از مردی نابينای ذکر به عمل آمده بنام "عبدﷲ بن ام مختوم"  .او روزی به حضور حضرت محمد صلی ﷲ
و عليه و سلم رفت در حاليکه حضرت پيامبر گرامی با جمعی از بزرگان مشرکان عرب سرگرم حرف زدن بودند .اين
مرد نابينا مزاحم حضرت پيامبر گرديدند و حضرت پيامبر را اينکار ناخوش افتاد .ھر کسی ديگری که به عوض
پيامبر گرامی ميبود ولو يک انسان متقی ميبود و يا غيرمتقی ،روگردانيدن از يک مردنابينا برايش ھيچ تفاوتی نداشت.
اما از آنجايکه جناب پيامبر گرامی )ص( دارای يک شخصيت عالی و دارای قلب مھربان و روفی بودند که ھميشه
برای فقرا و حاجتمندان ميگريست ،بنا َ برايشان وحی نازل گرديد.
بعد از اين موقع ھرزمانيکه حضرت پيامبر گرامی با آن مرد نابينا روبرو ميشد از او تشکری مينمود که از بابت او
خداوند

آنحضرت

)ص(

را

فرموده

ياد

و

آيۀ

را

نازل

فرموده

اند.

مثالھای زيادی از چنين موارد در قرآن کريم موجود است مثالَ در سورۀ تحريم آيۀ اول ،سورۀ نحل آيۀ شانزدھم،
سورۀ انفال آيۀ ھشتاد و چھار و جاھای ديگر .تکراراَ عرض ميکنم که ھرگاه حضرت محمد )ص( نعوذ باﷲ قران را
خودشان برای اصالح اعراب مينوشتند ،ضرورت نداشتند که مورادی از اين قرار را درج قرآن نمايند.

سوال  :من کشميره نام دارم و ميخواستم دربارۀ اين آيۀ قرآن پاک بپرسم که "خداوند متعال به قلبھای تعدادی افرادی
مھر نھاده است و به ھمين دليل آنھا نميتوانند واقعيتھا را درک کنند" .اما آنطوريکه ھمه ميدانيم انسان توسط قلب خود
نه

بلکه

توسط

ذھن

و

مغزش

فکر

ميکند.

لطفا َ

در

اين

باره

معلومات

بدھيد.

رب ْ َ ْ
قال َ ِّ
اشرح ِلي
جواب :خداوند سبحان و تعالی در قرآن پاکش در سورۀ "طه" از آيات  ٢٥الی ٢٨ام ميفرمايد ) َ َ
َ
واحلل ُ ْ
صدري ﴿ْ ِّ َ َ ﴾٢٥
أمري ﴿ْ ُ ْ َ ﴾٢٦
لساني ﴿ُ َ ْ َ ﴾٢٧
قولي ﴿.(﴾٢٨
يفقھوا َ ْ ِ
عقدَ ًة ِّمن ِّ َ ِ
ويسر ِلي ْ ِ
َْ ِ
ترجمه )گفت پروردگارا سينهام را گشاده گردان .و كارم را براى من آسان ساز .و از زبانم گره بگشاى] .تا[ سخنم را
بفھمند( .طوريکه مشاھده ميشود در اين آيات نيز گفته ميشود که خداوندا )صدر( يا )سينه ام( را گشاده گردان تا آنھا
حرفھای منرا بفھمند .خوب سوال اينجاست که چرا برای آنکه ديگران حرفم را بدانند خداوند سينه ام را فراخ يا گشاده
گرداند؟ در زبان عربی کلمۀ )صدر( دو معنی دارد يکی به معنی قلب و دومی به معنی مرکز .اگر شما به شھر
کراچی برويد در آنجا محلۀ وجود دارد بنام )صدر( که )مرکز(معنی ميدھد .اما در آيۀ مذکور خداوند ميفرمايد که ما
)صدر( آنھا يعنی ) مرکز وجود شان يعنی ذھن و دماغ شانرا ( مھر نموده ايم .در آيۀ ديگر نيز ما از خداوند ميطلبيم
که خداوندا عقل ،ھوش و قوۀ درک من را افزونی فرما و دور گردان مانعی را که ميان من و شنونده ھای حرفھايم
قرار دارد .اميد است توانسته باشم به سوال تان پاسخ بدھم.
سوال  :من خالد نام دارم .سوال من اينست که در قرآن شريف در يکجا از ابليس به نام "جن" ياد گرديده و در جای
ديگر از او بنام "مالئک" ذکر به عمل آمده است ،آيا اين يک تناقص نيست؟
جواب  :داستان ابليس و حضرت آدم )ع( در جاھای مختلفی در قرآن شريف ذکر گرديده است .مثالَ در سوره ھای
بقره ،اعراف ،حجر ،االسرا ،کھف ،طه و ص .در اين سوره ھا گفته شده است که ) ما به مالئک گفتيم که به آدم سجده
نمايند ،ھمه سجده نمودند به استثنای ابليس(.
اما در يکجای ديگر در قرآن کريم يعنی در سورۀ کھف آيۀ  ٥٠آمده است ) زمانيکه به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده
كنيد آنھا ھمگي سجده كردند ،جز ابليس ،او از جن بود( .حاال بيآيد تا موضوع را تحليل نمائيم .طوريکه ميدانيم قرآن
کريم به زبان عربی نازل گرديده است و در گرامر زبان عربی قاعدۀ وجود دارد بنام ) تغلب( .برمبنای اين قاعده اگر
ما به اکثريت خطاب کنيم اين خطاب ما ،اقليت را نيز شامل ميگردد .بطور مثال فرض کنيد که در يک صنف درسی
به تعداد صد تن شاگرد وجود دارد ٩٩ .تن پسر و يک دختر .اگر معلم به شاگردانش به زبان عربی خطاب کند که
"پسران به پا خيزيد !" اين امر بر اساس قاعدۀ )تغلب( شامل آن يک شاگرد دختر نيز ميشود و او نيز يکجا با
ھمصنفانش که پسر استند بپا ميخيزد .اما اگر ھمين معلم به زبان انگليسی به شاگردانش بگويد که "پسران به پا خيزيد "
در آنصورت صرفا َ شاگران پسر به پا خواھند خواست و آن يگانه شاگرد دختر ،به جايش نشسته باقی خواھد ماند .حاال
برگرديم به اصل مطلب ،قرآن کريم ميفرمايد که )ما به فرشتگان يا مالئک دستور داديم تا ]به آدم عليه سالم[ سجده
نمايند .ھمه سجده کردند به استثنايی ابليس( .خوب در اينجا منظور اينست که اکثريت حاضر در آنجا ماليک بوده
اند.ابليس شايد ماليک بوده باشد شايد نبوده باشد ولی در سورۀ کھف آيۀ پنجاه ام گفته ميشود که ) ابليس جن بود(.
خوب اين موضوع که در اين آيه ابليس را جن گفته است و در ديگر جاھا ماليک ،نميتواند تناقص باشد ،بلکه بايد در
اينجا ھمان قاعدۀ )تغلب( را اجرا نمود.
از طرف ديگر مالئک موجوداتی اند که فاقد اراده ميباشند .يعنی مالئک از خود دارای اراده نبوده ھر آنچه به آنھا از
طرف خداوند سبحان و تعالی دستور داده شود ،آنرا اجرا ميکنند ،در حاليکه جن دارای اراده است .حاال زمانيکه

خداوند دستور داد تا ھمه به آدم )ع( سجده نمايند ،ابليس از اين کار سر باز زد .اين عمل او نشاندھندۀ اين امر است که
او دارای اراده بوده است يعنی مالئک نه بلکه جن بوده است .اميد به سوال تان جواب گفته توانسته باشم.
سوال :ما ميدانيم که خداوند مافوق بشر و قادر مطلق است و ھر آنچه را اراده نمايد ميتواند اجرا کند .يکی از دوستانم
سوال نمود که چرا در اينصورت خداوند شکل انسان را بخود اختيار نميکند؟
جواب :در حقيقت ھمه افراديکه به خداوند ايمان دارند به اين باور اند که خداوند "ماورای طبيعيت" است .بر اساس اين
عقيده )خداوند( وجود دارد و )طبعيت( نيز وجود دارد که البته خداوند باالتر يا فراتر از طبعيت است .از نگاۀ قرآن
کريم خداوند متعال طبعيت را آفريد .خداوند سبحان و تعالی فطرت و طبعيت ما انسانھا را آفريد .حتی يکی از صفات
خداوند )فاطر( ميباشد که در قرآن کريم يک سوره نيز به ھمين نام وجود دارد ).فاطر( از کلمۀ )فطر( به معنی ذات،
درون يا باطن گرفته شده است ).فاطر( به معنی خالق ،بنيانگذار ،مبتکر و ھمچنان به معنی جداکننده و قطع کننده نيز
ميباشد .به ھمين دليل وقتی ما در ماۀ رمضان روزه خود را ميگشائيم ميگويم "افطار نمودم" .بھر حال خداوند ميفرمايد
) آيا به آفتاب و مھتاب نظر انداخته تعمق نميکيند که آفتاب و مھتاب ھرگز از سير خودشان خارج نميشوند و تابع
قانون طبعی ] الھی[ خود اند(.
در سورۀ احزاب آيۀ  ٦٢خداوند متعال ميفرمايد که در )سنت( يعنی در )طبعيت( خداوند ھيچگونه تعغيری نخواھی
للدين َ ِ ً
حنيفا ِ ْ َ َ
التي
ﷲ َّ ِ
فطرة َّ ِ
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تبديل ِ َ ْ ِ
ترجمه )روي خود را متوجه آئين خالص پروردگار كن اين فطرتي است كه خداوند انسانھا را بر آن آفريده دگرگوني
در آفرينش خدا نيست اين است دين و آئين محكم و استوار ولي اكثر مردم نميدانند(.
امروز ساينس و تحقيقاتيکه در ساحۀ ساينس صورت گرفت است ثابت ميسازد که بدون يک مراقبت کننده و مواظبت
کننده شما ھيچگاھی قادر نخواھيد بود تا نظمی را ايجاد کنيد  .در حقيقت جھان بدون يک مراقبت کننده و ناظر
نميتواند وجود داشته باشد.
در مورد اينکه خداوند قادر به اجرای ھر کاری است ،بگذاريد اين سوال را از آنھايکه بخدا ايمان دارند بپرسم .ھدف
من از اينکارم اينست که تا آنھا درک و فھم بھتری از خداوند بيابند .من از آنھا ميپرسم که آيا خداوند قادر است تا ھر
چيز را خلق کند؟ مطمينا َ جواب شان مثبت است که "بلی خداوند قادر به اجرای ھرکار است" .ھمچنان من ميخواھم
بپرسم که آيا خداوند قادر به تخريب ھر شی و ھر چيز است؟ ميگويند بلی .در اينصورت من اين سوال را طرح ميکنم
که آيا خدا ميتواند چيزی را خلق کند که آنرا تخريب کرده نتواند؟ در اينجاست که آنھا ديگر بدام ميافتند .زيرا اگر آنھا
بگويند که بلی خداوند ميتواند ھمچو شی را خلق کند که بعداَ نتواند آنھا را از بين ببرد ،در آنصورت اين حرف آنھا
مغاير آن گفته قبلی آنھاست که گفته بودند که خداوند قادر به تخريب ھمه چيز است .اگر آنھا بگويند که نخير خداوند
نميتواند چنين چيزی را خلق کند که بعداَ او را تخريب کرده نتواند  ،در اينصورت اين حرف آنھا مغاير آن گفتۀ شان
است که گفته بودند که خداوند ميتواند ھر آنچه را بخواھد خلق کند.
چيزی ھای ديگری نيز است که خداوند نميتواند آنرا اجرا کند .مثالَ خداوند نميتواند دروغ بگويد .خداوند متعال نميتواند
بی رحم باشد ،نميتواند بی انصاف باشد ،نميتواند فرآموشکار باشد .ميدانيم که خالق و مالک ھمۀ کاينات خداوند است.

او اگر بخواھد ميتواند منرا از بين ببرد ،اصالَ منرا ناپديد کند .ولی او نميتواند منرا از قلمرو پادشاھی خودش بيرون
شيء َ ِ ٌ
على ُ ِّ
قدير( يعنی ).....خداوند بر ھر چيز
کند .در قرآن کريم در سورۀ بقره آيۀ  ١٠٦آمده است )َّ َ ....
كل َ ْ ٍ
ﷲ ََ َ
أن ّ َ
قادر است( .عين مطلب در آيات متعدی از جمله سورۀ بقره آيۀ  ،١٠٩سورۀ آل عمران آيۀ  ،٢٩سورۀ نحل آيۀ ،٧٧
سورۀ فاطر آيۀ اول و جاھای ديگر گفته شده است که خداوند متعال برھر چيز قادر است .البته بين اينکه ميگويم )
خداوند بر ھر چيز قادر است( و ) خداوند ھر کاری را انجام داده ميتواند( تفاوت زيادی وجود دارد.
العرش ْ َ ِ ُ
لما ُ ِ ُ
المجيد ﴿ٌ َّ َ ﴾١٥
يريد ﴿.(﴾١٦
فعال ِّ َ
خداوند متعال در آيات  ١٥و  ١٦سورۀ مبارکۀ بروج ميفرمايد ) ُذو ْ َ ْ ِ
ترجمه )صاحب عرش مجيد است .و آنچه را ميخواھد انجام ميدھد(.
در ارتباط به سوال شما که چرا خداوند متعال شکل انسان را بخود اختيار نميکند بايد بگويم که اين سوال ارتباط
ميگيرد به تيوری " قايل شدن جنبۀ انسانی برای خدا " .بر مبنای اين تيوری خداوند اشکال مختلف را بخود ميگيرد.
دليل اينکار اينست که خداوند برای ھدايت ،درک و رھنمای بھتر انسانھا شکل انسان را بخود اختيار ميکند و ميخواھد
برای انسانھا بگويد که زمانيکه انسان درد دارد ،چگونه احساس دارد ،زمانيکه انسان خوش است و يا ناراحت است،
چگونه اين حالت را احساس ميکند ،به اين دليل خداوند شکل انسان را بخود اختيار ميکند .اما منطق که در عقب اين
تيوری قرار دارد نميتواند ،درست ثابت شود .مثالَ من يک سازنده و يا توليد کننده "تلويزيون" و يا "تيپ ريکاردر"
استم .من ميخواھم اين دو چيز را توليد کنم .اما من ضرورت ندارم خود را "تلويزيون" و يا "تيپ ريکاردر" بسازم تا
بتوانم بدانم که برای اين اشيا چی چيزی خوب و چی چيزی بد است .من به عنوان سازندۀ اين اجناس صرفا َ به ارايه
يک سلسله ھدايات و رھنمايی ھا ) يعنی يک کتاب رھنما ( برای استفاده کننده ھای اين اجناس قناعت خواھم کرد .تا
استفاده کننده بداند که برای شنيدن "کست" يا "نوار" بايد کدام دکمه را فشار دھد .يا برای جلو و عقب بردن نوار کدام
دکمه ھا را فشار دھد .به عين ترتيب خداوند نيز ضرورت ندارد که شکل انسان را اختيار کند تا درک کند که برای
انسان چی چيزی مفيد و چی چيزی مضر است.
خداوند شخصی را از ميان انسانھا انتخاب کرد و برای ھدايت و رھنمايی انسانھا قرآن کريم را نازل فرمود .در اين
"کتاب رھنما" يعنی قرآن کريم ھمه موارد ی مجاز و غير مجاز را درج نمود .آنچه به نفع انسان و يا به ضرر اوست،
ھمه درج اين کتاب الھی است.
شما پرسيديد که آيا خداوند ميتواند شکل انسان را اختيار کند؟ جواب من اينست که بلی خداوند ميتواند اينکار را انجام
بدھد ولی لحظۀ که او شکل انسان را اختيار نمايد از حالت "خدايی" خارج ميشود .به اين دليل که انسان "فانی" است
يعنی فنا پذير است در حاليکه خداوند باقيست و فناپذير نيمباشد .حاال چطور امکان دارد که يک موجود در عين زمان
ھم فانی باشد و ھم باقی .انسان برای ادامه حياتش ضرورت بخوردن و نوشيدن دارد در حاليکه خداوند متعال فاقد
ﷲ َ َّ ِ ُ
ضروريات است .قرآن در سورۀ انعام در آيۀ  ١٤ميفرمايد ) ُ ْ
يطعم
أتخذ َ ِ ًّ
فاطر ا َّ َ َ ِ
أغير ّ ِ
قل َ َ ْ َ
واألرض َ ُ َ
لسماوات َ َ ْ ِ
وھو ُ ْ ِ ُ
وليا َ ِ ِ
إني ُ ِ ْ ُ
أول َ ْ
أمرت َ ْ
يطعمُ ُ ْ
المشركين(.
أسلم َوالَ َ ُ َ َّ
من ْ ُ ْ ِ َ َ
تكونن ِ َ
أكون َ َّ َ
أن َ ُ َ
قل ِ ِّ َ
َوالَ ُ ْ َ
من َ ْ َ َ
ترجمه )بگو آيا غير خدا را ولي خود انتخاب كنم در حالي كه او آفريننده آسمانھا و زمين است و او است كه روزي
ميدھد و از كسي روزي نميگيرد ،بگو من مامورم كه نخستين مسلمان باشم و )خداوند به من دستور داده كه( از
مشركان نباش(.

ھمچنان در آيۀ الکرسی شريف يعنی در سورۀ بقره آيۀ  ٢٥٥ميفرمايد )....الَ َ ْ ُ ُ
تأخذهُ ِ َ ٌ
نوم (....يعنی )...ھيچگاه
سنة َوالَ َ ْ ٌ
خواب سبك و سنگيني او را فرا نميگيرد .(....يعنی ﷲ تعالی به خواب ضرورت ندارد در حاليکه انسانھا به خواب
ضرورت دارند .بنا َ اين موضوع درست نيست که خداوند به شکل انسان درآيد.
سوال :من يک مسيحی استم و اسمم "آستين فليپس" است .سوال من اينست که در اسالم از حضرت مسيح حرف زده
ميشود .در اسالم اين باور وجود ندارد که حضرت عيسی به صليب کشيده شده و در آنجا جانداده و بعداَ دوباره حيات
يافته وباالخره نزد خداوند منتقل گرديده است .بلکه در اسالم اين باور وجود دارد که حضرت عيسی مسيح به نزد
خداوند ،توسط خداوند متعال منتقل گرديده است .ھمچنان براساس عقايد اسالمی حضرت محمد مانند حضرت مسيح
نزد خداوند بلند برده نشده است.ھمچنان طوريکه ميدانم در اسالم اين باور وجود دارد که حضرت مسيح از يک مادر
باکره بدنيا آمده البته توسط حضرت جبريل .اين موضوعات اين را ثابت ميسازد که حضرت مسيح اگر خدا نباشد
حداقل دارای مقامی بلندتری نسبت به حضرت محمد ميباشد .حاال من ميخواھم از شما بپرسم که چرا شما در صحبتھای
تان از تعاليم حضرت مسيح که در تورات موجود است ،استفاده نميکنيد؟
گردانندۀ برنامه  :من نيز ميخواھم با استفاده از فرصت سوالی را مطرح کنم که شبيه ھمين سوال است و توسط
شخصی بنام "آرلود پورتر" مطرح شده است .او ميپرسد که اگر شما به اين عقيده استيد که خدا يکی است در آنصورت
نطر تان راجع به حضرت عيسی مسيح چيست؟
جواب :برادر ما سوالی جالبی را طرح کرد .معموالَ اين سوال توسط مبلغين مسيحيت طرح ميگردد .اينکه اين برادر
ما نيز يکی از مبلغين مسيحيت است و يا نه ،اينرا من نميدانم .بھر حال مسايل را که طرح کردند اينبود که حضرت
مسيح عليه سالم توسط خداوند متعال به شکل زنده به آسمان بلند برده شدند در حاليکه حضرت محمد صلی ﷲ و عليه
و سلم مانند حضرت مسيح )ع( به شکل زنده به آسمان بلند برده نشدند .حضرت مسيح )ع( از يک مادر باکره بدنيا آمد
در حاليکه حضرت محمد )ص( دارای مادر و پدر بودند .بنا َ کدام يک از اين دو پيامبر بلند مرتبه اند؟ خوب ذھن
انسان در برابر اين سوال جواب ميدھد که :حضرت عيسی )ع( .مبلغين مسيحيت سواالتی زيادی از اين قماش را
طرح ميکنند که مثالَ اسم حضرت عيسی )ع( در قرآن کريم  ٢٥بار ذکر گرديده است در حاليکه اسم حضرت محمد
)ص(  ٥بار در قرآن ذکر گرديده است .بنا َ کی دارای مقام بلندتر است؟ اين سواالت از مسلمانھا پرسيده ميشود و
مسلمانھا نيز ميگويند  :حضرت مسيح.
اسالم در کنار مسيحيت يگانه دينی ميباشد که پيروان آن به حضرت مسيح )ع( ] به عنوان يک پيامبر[ ايمان دارند.
مسلمانھا به اين عقيده اند که حضرت مسيح )ع( از يک مادر باکره بدينا آمده ،ما معتقديم که حضرت مسيح )ع( به
اجازۀ خداوند متعال مرده گان را زنده ميساخت ،ما باور داريم که او به اجازه خداوند متعال "کور مادرزاد" را بينايی
ميبخشيد .البته بسياری از مسيحيان امروزی به اين موارد عقيده ندارند ،در حاليکه ما مسلمانھا به ھمۀ اين موارد ايمان
داريم .اما ما مخالف پذيرش حضرت عيسی )ع( به عنوان خدا استيم .ھمچنان ما به اين عقيده داريم که خداوند متعال
فاقد فرزند و والدين ميباشد.

طوريکه ميدانيم حضرت محمد)ص( از جھان رحلت نمودند در حاليکه قرآن کريم به ما ميگويد که حضرت عيسی
عليه سالم توسط خداوند متعال به شکل زنده ،به آسمان بلند برده شد .اما واقعيت اينست که بلند بردن حضرت مسيح
عليه سالم بشکل زنده به آسمان ،نشاندھندۀ بزرگی شان نسبت به ديگر پيامبران نيست.
ھرگاه خداوند بخواھد کسی را قربانی نمايد بھترين انسانھا را برای اينکار انتخاب ميکند به ھمين دليل ] نظر به عقيدۀ
مسيحيان امروز[ حضرت مسيح )ع( بھترين بشر بود.
نظر به آيۀ قرآن حضرت عيسی )ع( نه به قتل رسيد و نه ھم به صليب کشيده شد .حتی نظر به انجيل تحريف شدۀ
امروزی نيز عيسی )ع( مصلوب نگرديده است بلکه شخصی که مصلوب گرديد يک يھودی بود ].داکتر ذاکر نايک در
يک جلسۀ ديگر تحت عنوان " آيا واقعا َ حضرت مسيح )ع( مصلوب گرديد؟ اينرا ثابت ميسازد که حتی نظر به کتاب
انجيل تحريف شده امروزی نيز آنحضرت روی صليب جان نداده اند .مترجم [.
واقعيت اينست که در زمان عيسی )ع( تعدادی زيادی او را بعنوان پيامبر قبول نميکردند ،به ھمين دليل آنھا دست به
يک

سلسله

اقدامات

افراطی

زدند.

الكتاب الَ َ ْ ُ ْ
دينكم.(......
أھل ْ ِ َ ِ
قرآن شريف نيز در سورۀ نسا آيۀ ١٧١به اين موضوع اشاره نموده ميفرمايد ) َيا َ ْ َ
تغلوا ِفي ِ ِ ُ ْ
ترجمه ) اي اھل كتاب در دين خود غلو ) زياده روي( نكنيد .(......در برابر عيسی )ع( دو نوع زيادروی صورت
گرفت .يکی از طرف يھوديان و ديگر از جانب مسيحيان .يھوديان حضرت عيسی )ع( را يک شخص دغل باز
خواندند در حاليکه مسيحيان او را "خدا" ناميدند .البته اين موضوع که حضرت مسيح )ع( بار ديگر در اين جھان
ظھور خواھد کرد به اين معنی نيست که او باخودش کدام شرعيت و يا کتاب تازۀ را خواھد آورد .در سورۀ مائده ،آيۀ
اإلسالم ِ ً
نعمتي َ َ ِ ُ
دينكم َ َ ْ َ ْ ُ
اليوم َ ْ َ ْ ُ
دينا.(...
لكم
عليكم ِ ْ َ ِ
وأتممت َ َ ْ ُ ْ
كم ِ َ ُ ْ
أكملت َل ُ ْ
ورضيت َ ُ ُ
ِ ْ ََ
سوم ميخوانيم )َ ْ َ ْ ..
ترجمه )..امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين )جاودان( شما
پذيرفتم .(....يعنی خداوند متعال دين اسالم را تکميل نموده اند.
ما مسلمانھا به اين باوريم که حضرت عيسی )ع( به ما کدام شرعيت جديدی را نخواھد آورد ،بلکه سوتفاھمات و غلط
فھمی ھايکه در مورد ايشان خلق گرديده را مرفوع خواھد ساخت .حضرت عيسی )ع( به خداوند متعال خواھد گفت که
يا ﷲ )سبحان و تعالی( تو شاھدی که من ھرگز نگفته ام که مرا پرستش کنند .تو شاھدی که من ھرگز نگفته ام که مرا
فرزند خداوند بدانند .در واقعيت حضرت مسيح عيله سالم برای مسيحيان ظھور ميکند نه برای مسلمانھا.
شما ]مسيحيان[ عيسی )ع( را خدا ميدانيد زيرا که آنحضرت صرفا َ از يک مادر باکره ،بدون داشتن پدر به دنيا آمده
كمثل
بود .اما خداوند متعال در اين مورد در قرآن شريف در سورۀ آل عمران آيۀ  ٥٩ميفرمايد ) ِ َّ
عيسى ِعندَ ّ ِ
مثل ِ َ
إن َ َ َ
ﷲ َ ََ ِ
آدَ َم َ َ َ ُ
له ُكن َ َ ُ ُ
قال َ ُ
تر ٍ
فيكون( .ترجمه )مثل عيسي در نزد خدا ،ھمچون آدم است ،كه او را از خاك آفريد ،و
خلقه ِمن ُ َ
ثم َ َ
اب ِ َّ
سپس به او فرمود» :موجود باش!« او ھم فورا موجود شد( .بنابراين ،والدت مسيح بدون پدر ،ھرگز دليل بر الوھيت
او نيست .اگر شما خدا بودن شخصی را در اين ميدانيد که او بدون داشتن پدر به دنيا آمده باشد در آنصورت حضرت
آدم )ع( باالتر از عيسی )ع( بوده ،نعوذ با او )دو خدا( ميباشد.
در انجيل ،ھمان کتابيکه شما به آن عقيده داريد ،از پادشاھی بنام )مالچی سيديک( ذکر به عمل ميآيد که نه دارای
آغازی بوده و نه دارای انجامی .پس به اين حساب آيا او بزرگتر و واال مقامتر از حضرت آدم )ع( است؟

در اين مورد که چرا اسم حضرت عيسی )ع(  ٢٥بار در قرآن ذکر گرديده در حاليکه اسم حضرت محمد )ص( صرفاَ
 ٥بار ذکر شده است؟ بايد گفت که در مورد حضرت عيسی )ع( سوتفاھماتی ويژۀ وجود داشت در حاليکه در مورد
حضرت محمد صلی ﷲ و عليه و سلم اين چنين مواردی موجود نبوده است.ثانيا َ در موقع نزول قرآن شريف حضرت
محمد )ص( حيات داشته و حاضر بودند و در حاليکه حضرت مسيح )ع( حاضر نبودند .اگر من شخصی را خطاب کنم
که در اينجا حضور دارد صرفا َ به اين اکتفا خواھم کرد که بگويم " تو ،ای برادر ،به تو ميگويم " يعنی ضرورت ندارم
ھميشه او را با ذکر نامش خطاب کنم .در حاليکه اگر قرار باشد من از يک شخصی غايب ياد نمايم در اين حالت من
مجبورم او را به اسمش صدا بزنم .از آنجايکه در ھنگام نزول قرآن کريم حضرت مسيح )ع( حضور نداشتند به اين
دليل ھر باريکه ذکر ايشان صورت ميگرفت بايد نام شان نيز ذکر ميگرديد .از طرف ديگر اسم حضرت موسی )ع(
 ١٣٢بار در قرآن شريف ذکر شده است .اگر زياد ذکر شدن اسم در قرآن کريم به معنی بلند بودن مقام باشد ،پس در
اينصورت بايد مقام حضرت موسی )ع( باالتر از عيسی )ع( و حضرت محمد )ص( باشد؟ که طبيعتا َ اينطور نيست.

سوال :اسم من "ايسرت انصاری" است .در قرآن کريم گفته شده است که بجز خداوند ھيچکس ديگری جنسيت طفل را
در رحم مادر نميداند .اما امروز سياينس اينقدر پيشرفت نموده است که توانسته وسايل و شيوه ھای را اريه نمايد که به
وسيله آنھا ميتوان جنسيت طفل را مشخص نمود ،در اينباره نظر شما را ميخواھم بدانم.
َْ
إن َّ
وينزل ْ َ ْ َ
الساعة َ ُ َ ِّ ُ
وما
جواب :در قرآن کريم در سورۀ لقمان ،آيۀ  ٣٤آمده است ) ِ َّ
علم َّ َ ِ
األرحام َ َ
الغيث َ َ ْ َ ُ
ﷲَ ِعندَ هُ ِ ْ ُ
ويعلم َما ِفي ْ َ ِ
إن َّ
نفس َّ َ
أرض َ ُ ُ
تكسب َ ً
عليم َ ِ ٌ
تدري َن ْ ٌ
تدري َ ْ ٌ
ماذا َ ْ ِ ُ
فس ِ َ ِّ
خبير(.
تموت ِ َّ
بأي َ ْ ٍ
غدا َ َ
ﷲَ َ ِ ٌ
وما َ ْ ِ
َْ ِ
ترجمه )آگاھي از زمان قيام قيامت مخصوص خداست ،و او است كه باران را نازل ميكند ،و آنچه در رحم مادران
است ]را[ ميداند ،و ھيچكس نميداند فردا چه ميكند ،و ھيچكس نميداند در چه سرزميني ميميرد ،فقط خداوند عالم و
آگاه است(.
در اينجا اين نکته را ميخواھم عرض کنم که در بعضی از ترجمه ھای قرآن شريف خصوصا َ بعضی از ترجمه ھای
که بزبان اردو صورت گرفته ،چنين آمده است " به جز از ﷲ کسی ديگری جنسيت طفل را در رحم مادر نميداند" .اما
در اصل متن عربی قرآن )جنسيت طفل( ذکر نگرديده است .در اين آيه صرفا َ گفته شده است که ) آنچه در رحم
مادران است ،را به جز ﷲ کسی نميداند( يعنی طفل که امروز در رحم مادرش قرار دارد در آينده يک انسان صادق
خواھد بود يا نه؟ آيا طفل در آينده يک عنصر مفيد به جامعه خواھد بود و يا مضر؟ در آينده چی شغلی خواھد داشت و
غيره.
باور کنيد امروز با ھمۀ امکانات و پيشرفتھای که در ساحۀ طب و ساينس صورت گرفته است ،شما نميتواند به
سواالت فوق پاسخ بدھيد .در بارۀ زمان وقوع قيامت نيز بايد عرض شود که يک تعداد اشخاص تالش نموده اند که
تاريخ وقوع قيامت را پيشگويی نمايند.
باری در روزنامۀ "تايمز آف انديا" گزارش داده شده بود که يک کليسا در کشور کوريا پيشبينی نموده که در ماۀ نوامبر
سال  ١٩٩٢جھان از بين خواھد رفت ] قيامت خواھد شد[ .کسانيکه پيرو اين کليسا بودند به ھمان تاريخ تعين شده در
کليسا دور ھم جمع شدند .ولی آنطوريکه ميدانيم ھيچ چيزی واقع نشد و ما و شما نيز تا اکنون زنده استيم.

در مورد )باران( که در آيۀ مذکور بدان اشاره شده است ممکن بعضی ھا بگويند که امروز ادارۀ ھوا شناسی يا )
ھايدرو ميترولوژی( ميتواند پيشگويی نمايد که به کدام تاريخ در کدام نقطه و به چی مقدار باران خواھد باريد .اما
پيشگويی اين اداره چقدر دقيق است؟ خصوصا َ در کشور ھند.
شايد بعضی از دوستان بگويند که ادارۀ ھوا شناسی در امريکا پيشگويی دقيقی را انجام ميدھد .ھمه ميدانيم که پيشگويی
اين اداره براساس مالحظات و تحليل ھای است که از مشاھدات آنھا صورت ميگيرد .يعنی آنھا ] به کمک اقمار
مصنوعی [ مشاھده مينمايند که ابرھا در کجا موقعيت دارند ،باد دارای چه سرعتی است و غيره .خوب اين پيشگويی
ادارۀ ھواشناسی کدام کاری خارق العادۀ نيست زيرا باران قبالَ در ابر موجود است.
اين پيشگويی ادارۀ ھواشناسی به آن شباھت دارد که يک تعداد شاگرد ھا امتحانی را بگذرانند و معلم شان يک ھفته قبل
از اعالم نتايج امتحانات ،پيشگويی کند که فالن شاگرد در مقام اول خواھد آمد و فالن شاگرد در مقام دوم .اين
پيشگويی جناب معلم کدام کاری خارق العادۀ نيست زيرا جناب معلم به ورق ھای امتحان دسترسی داشته و به اين دليل
از قبل ميداند که کدام شاگرد به کدام مقام خواھد رسيد.
بنا َ اين پيشگويی ادارۀ ھواشناسی کدام کاری عجيبی نيست زيرا طوريکه گفتم آب از قبل در ابر موجود است .اگر
ادارۀ ھواشناسی بدون آنکه ابرھا موقعيت ابرھا ،بادھا و سرعت آنھا را مشاھده نمايد ،بتواند بگويد که دو صد سال بعد
از امروز در کدام نقطه دنيا به چه مقدار باران خواھد باريد ،اين پيشگويی آنھا کاری خواھد بود خارق العاده .اما باور
کنيد ھيچکسی قادر به اين نوع پيشگويی نيست.
در مورد اينکه )ھيچکسی جز خداوند تاريخ دقيق مرگش را نميداند( شايد بعضيھا بگويند که من ميخواھم خودکشی کنم
ُ
خودکشی ميکنند در
و به اين ترتيب من ميدانم که چی وقتی خواھم ُمرد .در اينباره بايد گفت که اوالَ آنعده از کسانيکه
ُ
خودکشی ميکنند ،نجات ميابند .ديده شده است که
اقليت خيلی محدودی قرار دارند .از طرفی ديگر اکثريت کسانيکه
شخصی زھر خورده اما توسط ديگران به شفاخانه منتقل ميگردد و نجات ميآبد .حتی اگر شخصی به شکل ديگری نيز
بخواھد به حياتش خاتمه بخشد و به اينکار موفق نيز شود ،اينرا بايد دانست که حتی اينکار نيز به اجازۀ خداوند خواھد
بود نه بدون اجازۀ او.
دربارۀ آخرين قسمت آيۀ مبارکه اينکه ميگويد ) ھيچکسی نيمداند که چی قدر کمايی ميکند( .شايد شخصی به من بگويد
که من ميدانم که به چی مقدار پول امروز کمايی ميکنم .در جواب اين افراد بايد گفت که در آيه اشارۀ به ) کمايی
تكسب( که در اين آيه
نمودن پول( نشده است بلکه منظور از "کمايی کردن" ،بدست آوردن ثواب و گناھست .کلمۀ ) َ ْ ِ
بکار رفته است صرفا َ به معنی "کمايی نمودن پول" نيست بلکه برای "کمايی نمودن ثواب و گناه" نيز بکار ميرود .ما
ھيچگاه نيمدانيم که با کاری ھای خير خود چه مقدار ثواب بدست ميآورد و يا با کارھای زشت و بد خود چی مقدار گناه
کمايی کرده ايم .اميد است توانسته باشم به سوال تان پاسخ دھم.
سوال  :ھارون شوری ] يک ژورناليست ھندی [ کتابھای زيادی را بر عليۀ اسالم نوشته است .چرا شما با او در يک
مباحثه علنی حاضر نميشويد؟

جواب :اکثراَ انتقادات که توسط "ھارون شوری" مطرح ميشود به دو موضوع ارتباط ميگيرد .يکی موضوع حقوق
زن ،که ميگويد در اسالم زنھا و مردھا دارای حقوق مساوی نيستند و دوم اينکه ميگويد اسالم يک دين خشن و بيرحم
است .اما باور کنيد اکثر اين انتقادات موصوف يا اينکه از ترجمه نادرست منشا ميگيرد و يا نقل قول نادرست است و
يا ھم يک جمله را از يک متن نقل ميکند و بدان انگشت انتقاد ميگذارد ].که اعتباری ندارد[.
تازه ترين کتاب "ھارون شوری" که چند روز قبل به طبع رسيد )جھان فتوا ـ فتوا درعمل ( نام دارد .در پشتی کتاب
أشداء َ َ
آيۀ  ٢٩سورۀ الفتح به چشم ميخورد .اين آيه ميفرمايد ) ُّ َ َّ ٌ
معه َ ِ َّ
والذين َ َ ُ
محمد َّ ُ ُ
بينھم(.
الكفار ُ َ َ
ﷲ َ َّ ِ َ
رسول َّ ِ
رحماء َ ْ َ ُ ْ
على ْ ُ َّ ِ
ترجمه )محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او ھستند در برابر كفار سرسخت و شديد ،و در ميان خود مھربانند(.
"ھارون شوری" در اين قسمت آيه را قطع ميکند و نقطۀ ختم ميگذارد .در حاليکه اين آيه مبارک در اينجا ختم نميشود
و ادامه دارد .اما "ھارون شوری" صرفا َ قسمتی از يک آيه را نقل قول ميکند و بدين وسيله ميخواھد نشان بدھد که
مسلمانھا مردم بيرحم و ظالمی اند .حاال برای بھتر فھميدن موضوع بايد به آيۀ  ٢٥ھمين سوره يعنی سورۀ "الفتح"
مراجعه نمايم.
عن ْ َ ْ ِ ِ ْ
والھدي َ ْ ُ ً
معكوفا َأن َ ْ ُ َ
يبلغ َ ِ َّ ُ
الذين َ َ ُ
محله .(..ترجمه )آنھا كساني ھستند كه كافر شدند
الحرام َ ْ َ ْ َ
) ُھمُ َّ ِ َ
كفروا َ َ ُّ ُ ْ
وصدوكم َ ِ
المسجد َ َ ِ
و شما را از )زيارت( مسجدالحرام بازداشتند ،و از رسيدن قربانيھاي شما به محل قربانگاه مانع گشتند.(..
بر مبنای اين آيات کفار مانع مسلمانھا گرديده بودند تا به مسجد الحرام )کعبۀ شريفه( رفته زيارت نمايند .در اينجا من
ميخواھم سوال نمايم که اگر يک شخص مسيحی بخواھد به شھر "واتيکان" داخل شود و کسی در آنجا مانع ورود او
بدان شھر گردد ،اين مسيحی چی عکس العملی نشان خواھد داد؟ آيا او شخص ممانعت کننده را در آغوش خواھد
گرفت؟ آيا او شخص ممانعت کننده را دوست خواھد داشت؟ مطمينا َ نه اينطور نخواھد بود .به عين شکل اگر يک ھندو
را از زيارت کردن به شھر )بنارس( مانع گرديد آيا اين شخص شما را دوست خواھد داشت؟
بنا َ اگر موضوع را بصورت کامل بخوانيم در آنصورت مشاھده ميشود که مسلمانھا از داخل شدن به شھر مکه و
زيارت خانۀ خدا ] توسط کفار[ منع گرديدند و به آنھا اجازه داده نشد تا قربانی ھای شانرا به محل قربانی برسانند .بنا َ
از طرف خداوند برای شان گفته شد که در مقابل کفار ثابت قدم باشيد و مومنان را دوست داشته در ميان خود مھربان
باشيد.
به ھمين ترتيب ھرگاه شما صفحات  ٥٧١و  ٥٧٢کتاب "ھارون شوری" را بخوانيد در آنجا خواھيد ديد که او ھمان آيۀ
مورد نظر و آيۀ دلخواھش را نقل ميکند يعنی آيۀ  ٥سورۀ "توبه" .او مينويسد که در اين آيه چنين آمده است "بعد از
سپری شدن ماھھای حرام که چھار ماه اند ،کافران را دستگير نموده ذبح کنيد" .در اينجا او بعد از کلمۀ "کافران" در
داخل قوس مينويسد )ھندو ھا( .او در ادامه مينويسد "اما اگر آنھا حاضر شدند که نماز را برپا دارند و زکات را
بپردازند در آنصورت آنھا را معاف کنيد" .يعنی او ميخواھد بگويد که مسلمانھا بايد ھندوھا را دستگير نموده به قتل
برسانند ولی اگر ھندو ھا مسلمان شوند در آنصورت بايد آنھا را رھا نمايند .اما "ھارون شوری" در اينجا نيز صرفا َ
قسمتی از موضوع را نقل قول ميکند .برای بھتر فھيمدن موضوع بايد بگويم که بايد به آيۀ اول سورۀ توبه مراجعه
نمائيم.

قضيه از اينقرار بوده که بين مسلمانھا و مشرکان معاھدۀ وجود داشت .اين معاھده بصورت يکجانبه توسط مشرکين
مکه نقص گرديد و به ھمين دليل از طرف خداوند متعال برايشان يک مھلت داده شد که " يا در ظرف چھار ماه اين
پيمان شکنی شانرا اعاده نمايند و يا اينکه بعد از ختم اين مدت آماده جنگ باشند" .به ھمين ارتباط به مسلمانھا نيز گفته
شد که " در جريان جنگ ،مشرکين که معاھده را با شما نقض کرده اند را ،دستگير کنيد و به قتل برسانيد".
فرض کنيد که در جريان جنگ ويتنام با امريکا رئيس جمھور امريکا به عساکر آنکشور بيانيۀ داده باشد و در بخشی از
اين نطق خود به عساکرش گفته باشد که "عساکر ويتنامی را به قتل برسانيد !" .فرض کنيد که من امروز صرفا َ يک
جملۀ از البالی اين گفتار رئيس جمھور امريکا را به شما نقل قول ميکنم که رئيس جمھور امريکا به عساکرش ميگويد
"ھر جا که عساکر ويتنامی را ديديد آنھا را به قتل برسانيد" .به اين ترتيب ھرگاه من از بين يک متن نقل قول کنم
طوری معلوم ميشود که من از يک انسان جالد و بی رحم نقل قول ميکنم .اما اگر من ھمه بيانيۀ رئيس جمھور امريکا
را نقل کنم در آنصورت اين گفتار موصوف که " عساکر ويتنامی را به قتل برسانيد" کامالَ طبيعی بنظر ميرسد .به اين
مفھوم که رئيس جمھور يک کشور که در حال جنگ با يک کشور ديگر قرار دارد به عساکرش دستور ميدھد که در
ميدان جنگ از شھامت کار گيرند.
"ھارون شوری" در اين کتاب خود در صفحۀ  ٥٧٢بطور ناگھانی از آيۀ پنجم به آيات ھفتم ،ھشتم و نھم مراجعه ميکند
بدون آنکه به آيۀ ششم اشارۀ نمايد .ميدانيد چرا او اينکار را ميکند؟ او اينکار را به اين دليل ميکند که آيۀ شماره ششم
اين سوره ،جواب انتقادات او را ميدھد .در آيۀ ششم سورۀ "توبه" ميخوانيم:
فأجرهُ َ َّ
وإن َ َ ٌ
استجارك َ َ ِ ْ
)َ ِ ْ
أبلغه َ ْ َ َ ُ
ثم َ ْ ِ ْ ُ
يعلمون(.
كالم ّ ِ
حتى َ ْ َ َ
المشركين ْ َ َ َ َ
من ْ ُ ْ ِ ِ َ
أحد ِّ َ
قوم الَّ َ ْ َ ُ َ
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ترجمه )و اگر يكي از مشركان از تو پناھندگي بخواھد به او پناه ده ،تا كالم خدا را بشنود )و در آن بينديشد( سپس او
را به محل امنش برسان چرا كه آنھا گروھي ناآگاھند(.يعنی خداوند متعال برای مسلمانھا ميگويد که اگر در ھنگام نبرد
يکی از مشرکان از شما پناه بخواھد ،برای او پناه بدھيد تا کالم خداوند را بشنود و بعداَ او را بجای امنی برسانيد.
متوجه شويد قرآن نميگويد که صرفا َ برايشان پناه بدھيد ،بلکه ميگويد که برعالوۀ اينکه برايشان پناه ميدھيد او را بجای
امنی نيز برسانيد.
قرآن ميگويد که ھرگاه مشرکانيکه حتی در اين ھنگام نيز ايمان نياورده اند ،از شما تقاضای پناه را نمايند ،نه تنھا آنھا
را رھا کنيد بلکه به جای امنی آنھا را ھمرايی کنيد .من سوال ميکنم که امروز در عصر حاضر آيا جنرالی و يا
قومندانی وجود دارد که عساکرش چنين فرمان بدھد؟ آيا در عصر امروز چنين يک جنرالی وجود دارد؟ اما طوريکه
مشاھده نموديد قرآن برای ما اين ھدايت را ميدھد.
بنا َ طوريکه ديديم "ھارون شوری" صرفا َ بخشی از يک جمله را نقل ميکند که اينکار او باعث تعغير مفھوم آيه
ميگردد.
اين آيات قبالَ توسط اشخاصی چون "تسليمه نسرين" نيز مورد استفاده قرار گرفته بود ] .تسليمه نسرين داکتر
بنگالديشی که به نويسنده گی رو آورده است .او بخاطر نوشتن کتابھا و مقاالتی که غير اسالمی خوانده ميشد مورد

خشم علما در بنگالديش قرار گرفت .علما بر عليۀ موصوف فتوا صادر کردند و او وادار به ترک کشورش گرديد.
تسليمه نسرين اکنون در سويدن زنده گی ميکند .مترجم[.
زمانيکه من بنابر دعوت "اتحاديۀ ژورناليستان شھر بمبی" حاضر شدم تا دربارۀ خانم "تسليمه نسرين" مباحثۀ داشته
باشم ،من از اتحاديۀ مذکور خواستم که جريان اين مباحثه را ثبت نوار ويديو نمايم که البته اين درخواست من مورد
قبول اتحاديۀ مذکور واقع نگرديد .ميدانيد موضوع اين کنفرانس چی بود؟ موضوع اين کنفرانس " آيا بنياد گرايی
مذھبی مانع آزادی بيان ميگردد ؟" نامداشت .حاال خود قضاوت کنيد ،در يک کنفرانس که برای آزادی بيان داير
ميگردد و روی آن حرف زده ميشود ،در ھمچو يک کنفرانس برای من اجازه ندادند تا جريان اين کنفرانس را ثبت
نوار ويديو کنم .من به آنھا وعده دادم که يک کاپی فلم ثبت شده اين محفل را در اختيار آنھا ميگذرام .باالخره بعد از
فشار زياد "اتحاديۀ ژورناليستان شھر بمبی" به من اجازه داد تا جريان محفل را ثبت نوار ويديو کنم .ولی ميدانيد چی
واقع شد؟ باوجود که در اين کنفرانس ھمه تالش ميکردند تا اسالم و من "ذاکر نايک" را مورد حمله قرار بدھند ،ولی
به لطف و کمک خداوند اين کنفرانس خيلی ،خيلی موفقانه به پايان رسيد .موفقيت اين کنفرانس به حدی بود که ھيچ
نشريۀ دربارۀ آن انتقادی نداشت.
در اين کنفرانس راجع به خانم "تسليمه نسرين" مباحثه صورت گرفت .به نماينده گی از ميسحيان )پدر روحانی
پيريررا( ،از جانب ھندو ھا )داکتر ويد وياس ( و به نماينده گی از مسلمانھا من حضور داشتم .ھمچنان جناب ) آشوک
شھانھی( که کتاب "الجه" يا "شرم" نوشتۀ تسليمه نسرين را به زبان )مراتی( ترجمه نموده بود ،نيز حضور داشت.
ولی اگر اين محفل ثبت نوار ويديو نميگرديد چی کسی از آن آگاھی مييافت .امروز صد ھا ھزار تن اين فلم را مشاھده
نموده از جريان آن آگاھی کامل يافته اند.
انتقاد ديگری که "ھارون شوری" وارد ميکند به موضوع ]حقوق[ زن ارتباط ميگرد .اما من در يک کنفرانس که داشتم
به ھمه ايراد ھای او جواب گفته ام .موضوع کنفرانس ) حقوق زن در اسالم ،امروزی ،قديمی و يا منسوخ؟( بود.
بخش دوم اين کنفرانس ھمۀ آن غلط فھمی ھای که "ھارون شوری" و امثال او دربارۀ اسالم دارد را ،دور ميسازد.
اما در ارتباط به سوال شما که آيا من حاضرم با "ھارون شوری" به مناظره بنشينم؟ من ميخواھم بپرسم آيا او واقعاَ
ارزش اينرا دارد که با او به مناظره نشست؟ به نظر من که او فاقد اين چنين ارزشی است .اما اگر او خود خواسته
باشد که با من در يک مباحثه شرکت کند ،در آنصورت من نيز حاضرم و استقبال ميکنم که با او در چنين يک مناظرۀ
شرکت کنم .البته به اين شرط که مباحثه ما در حضور مردم باشد و جريان اين مباحثه ثبت نوار ويديو گردد .اميد
است به سوال تان پاسخ داده باشم.
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