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برتری بنی اسرايیل 1350 ...............................................................
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اختصاص موسی و بیشرين پیغمبران به بنی اسرايیل 1356.........
رفعِ چند شبهه 1362 ...........................................................................
علت اختصاص سرزمین فلسطین به بنی اسرايیل1362 ...............
تناقض بین مالکیت يهود بر فلسطین و حکم اشغال جهان
درقرآن1362 ...................................................................................
آيات به شدت خصمانه علیه يهود 1362 ........................................
علت دشمنی خونین محمد با بنی اسرايیل 1362 .........................
شبهه يا خود را به کوچه علی چپ زدن؟! 1364 ............................
شبهه :مالکیت يا حق؟! 1369 .........................................................
شبهه :پیامبرِ مصلح و هدايتگر!!1379...........................................
سخن آخر 1383 ..................................................................................
فصل  :9انسان در قرآن 1385........................................
شبهه :تصوير ناقص معوج انسان در قرآن1385 ............................... .
شبهه :مطرﺡ نمودن انسان ترکیبی از جسم و روﺡ نیست1399 ..... .
شبهه :شیطان دشمن انسان است1421 ............................................. .
ُ
شر نیز
شبهه :انسان به همان اندازه که ﻃللب خیر است ،ﻃالب ّ
هست1426 ......................................................................................... .
شبهه :انسان مال را بسیار دوست دارد1429 .................................... .
شبهه :انسان ،کافر پیشه و دشمن خداست1435.............................. .
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شبهه :انسان بسیار جاهل است1444 ................................................ .
ُ
شُبهه :انسان ضعیف است و انسان عجول است و انسان در غنی
ﻃغیانگر میشود1458........................................................................ .
شبهه :انسان در نعمت بیش از اندازه شاد و در ناداری مأيوس می
شود1468 ........................................................................................... .
شبهه :انسان بخیل است1476 ........................................................... .
شبهه :خطر بینش نادرست درباره بی نیاز مطلق1480 .......................
شبهه :انسان حريص است1486 ........................................................ .
شبهه :انسان بسیار جدل می کند1489 ............................................ .
شبهه :انسان دارای بهترين ساختار است1500 .................................. .
شبهه :آيا انسان مختار آفريده شده است موضوع جبر و اختیار
در قرآن1514 ...................................................................................... .
شبهه :نظام ﻃبقاتی در قرآن1536.................................................... .
بنی اسرايیل 1550 ..........................................................................
نسل محمد1555.............................................................................
برتری مرد بر زن1561 .....................................................................
برتری آزاد بر برده 1564 .................................................................
شبهه :بررسی اجمالی حقوق بشر در قرآن1565 ............................... .
آيا درباره حقوق بشر آياتی در قرآن هست؟ 1569 .......................
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فصل  :10موانع عدالت ،آزادی و پیشرفت در قرآن 1584 ..........
شبهه :موانع عدالت در قرآن 1584.....................................................
شبهه :برتری مسلمان بر غیر مسلمان 1586.................................
شبهه :تقدير گرايی 1609 ................................................................
شبهه :رضايت به تبعیض های موجود 1615 ...................................
شبهه :سلب حق حکومت مسلمانان بر خودشان 1630.................
شبهه :ناعادالنه بودن بیشتر احکام حقوقی ،اقتصادی و
قضايی اسالم1632 ........................................................................ .
نتیجهگیری 1633............................................................................
شبهه :موانع آزادی انسانی در قرآن 1634 ..........................................
 .1سلب آزادی عقیده 1634 ............................................................
شبهه :انتظار بندگی و اﻃاعت محض 1639 ....................................
شبهه :تقديرگرايی 1647 ................................................................
شبهه :رضايت و خشنودی از تبعیض های موجود در جامعه1647
شبهه :ممنوعیت نقد هرآنچه مربوط به دين است1647 ............. .
شبهه :نفی آزادی های سیاسی 1652 ............................................
شبهه :نفی آزادی های زنان 1656 ..................................................
شبهه :نفی آزادی بردگان 1657 .....................................................
شبهه :نفی آزادی های غیر مسلمانان 1657 ..................................
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شبهه :حقّ تبلیغ دين 1658...........................................................
شبهه :موانع پیشرفت و توسعه در قرآن 1666 ...................................
شبهه :علم ارزشمند علم دين است و بیارزش بودن دنیا 1667 ..
شبهه :تقديرگرايی 1677................................................................
شبهه :رضايت و قناعت به وضع موجود 1678...............................
شبهه :نفی آرزو 1688.....................................................................
شبهه :توکل کفايت میکند1693 .................................................. .
شبهه :اعتقاد به همهچیز داشتن اسالم 1696 ...............................
شبهه :خارج کردن زنان از عرصهی اجتماع 1705 ........................
نتیجهگیری1708 ................................................................................:
فصل  :11قیامت در قرآن1710 ........................................
شبهه :ترس از قیامت جوهرهی اصلی دعوت به اسالم 1713 ..............
شبهه :عدالت 1718 .............................................................................
شبهه :عدم تناسب بین جرم و مجازات 1732.....................................
شبهه :بزرگترين ظلم ،جاودانه ماندن در جهنم است1739................
اما چه کسانی در جهنم جاويدان می مانند؟ 1752 ..............................
شبهه :چطور قتل يك نفر معادل سوزاندن بینهايت است؟!1759 .....
شبهه :ما انسانها به راحتی از گناه هم میگﺬريم ولی خدا گﺬشت
ندارد1763.......................................................................................... .
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شبهه :هدف خدا از شکنجه چیست؟ 1767........................................
شبهه :چرا شرك بخشیده نمیشود؟1771 .........................................
شبهه :مجازات به مثل يا مضاعف ،تناقض؟ 1775 ...............................
بهشت 1782.........................................................................................
نتیجه گیری دکتر سها1785 ............................................................. :
فصل  :12اخالق طبقاتی قرآن 1790..................................
شبهه :اخالق ﻃبقاتی قرآن 1790.........................................................
شبهه :عـدالت بورزيد!! 1796 .............................................................
شبهه :نقض حقوق زنان در اسالم1807 ...............................................
شبهه :عدالت در مورد مردان آزاد 1810 ..............................................
شبهه :دزدی نکنیــد1811 .................................................................
شبهه :کسـی را به نـاحق نکشیـــد 1816.......................................
شبهه :دروغ نگــويید1820................................................................
شبهه :از فحشـــا دوری کنیــد1825.............................................
شبهه :به پدر و مــادرتان نیکـی کنیـد 1827..................................
شبهه :بین مؤمنان را اصالﺡ کنید 1832..............................................
شبهه :مؤمنان را مورد تمسخر قرار ندهید 1836................................
شبهه :به مؤمنــان سوءظن نداشته باشیـد1837 ............................
شبهه :در کارهای خصوصی مؤمنان جاسوسی نکنید 1839...............
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شبهه :به مؤمنــان تهمت نــزنیــد 1839......................................
شبهه :پشت ســر مؤمنان غیبت نکنیـد 1841.................................
شبهه :دستــورات پیش پــا افتــاده 1844 ....................................
نتیجـه گیــری 1846 .........................................................................
فصل  :13اقتصاد در قرآن 1853.....................................
شبهه :اسالم سیستم اقتصادی ندارد1853 ...................................... .
شبهه :قرآن تنها نکاتی ساده را مطرﺡ کرده ،آن هم گﺬرا 1862 ........
شبهه :ثروت و فقر خواست خداست 1865.........................................
شبهه :قرآن با تفريط تمام دارايی انسان را حاصل تالشش
میداند 1873 ...................................................................................
شبهه :هر دو ديدگاه قرآن اشتباه است :يعنی فقر و ثروت
فقط از خداست و تمام دارای انسان حاصل تالش اوست1875 .. .
شبهه :غارت (دزديدن) اموال غیرمسلمانان مهمترين و اصلی
ترين منبع در آمد مسلمانان در دوران مدينه 1877 ..........................
توجه اسالم به امر کشاورزی1892 .................................................
اهتمام اسالم به دامداری 1894 ......................................................
اهتمام اسالم به صنعت و ساخت و ساز ،شهرسازی و عمران
و ...صنعت کشتی سازی 1895........................................................
صنعت دفاعــی 1896 ....................................................................
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شهرسازی و آبادانی 1897..............................................................
شبهه :جنگ بايد در راه خداوند باشد نه به هدف حصول
غنائم1899 ..................................................................................... .
شبهه :اموال غارتی حالل و پاکند1920 ........................................ .
شبه :يك پنجم اموال غارتی ملك خدا و محمد و خويشان
اوست1923 .................................................................................... .
شبهه :محمد افتخار می کند که روزی اش را با جنگ و
دزدی بدست بیاورد1928 ...............................................................
شبهه :جزيه ،درآمد ظالمانه و بی دردسر ديگر 1937...................
شبهه :اما زکات اسالمی به چند دلیل غیر قابل اجراء و غیر
عادالنه است 1947 ..........................................................................
اول :گرفتن زکات از بعضی چیزها غیرعادالنه و غیرقابل
اجراست1947 ........................................................................... .
دوم :محصوالتی که سوددهی بیشتر از گندم و ...دارند
شامل زکات نمیشوند1953....................................................... .
سوم :فعالیت های درآمدزا همچون صنعت و ...شامل
زکات نمی شوند1954 ............................................................... .
چهارم :تعیین درصد و نوع محصوالت برای همیشه
نامعقول است1958................................................................... .
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پنجم :مشخص نبودن سهم عامالن زکات ،راهی برای
سوءاستفاده1960 ........................................................................
شبهه :تمام اشکاالتی که در مورد زکات ذکر کرديم در مورد
خمس هم صادق است 1964 ...........................................................
اول :خمس غارت به خدا و رسولش می رسد و اسالم بر
غارت صحه گﺬاشته است1964 ................................................ .
دوم :معدن مال همه است نه يك نفر ،تا خمس بدهد1968 .... .
سوم :پرداخت تنها  %20از درآمد معدن و ...بسیار ناچیز
است1969 ................................................................................. .
چهارم :موارد مصرف خمس ناعادالنه و غیرمعقول است1977.
شبهه :صدقه همیشه بوده ،اما راه چاره نیست 1984 ....................
آيا قرض ربوی همیشه ظالمانه و قرض الحسنه صحیح و
عادالنه است؟ 1985........................................................................
شبهه :علت حرام نمودن ربا ،نبودن صنعتهای بزرگ در آن
زمان بود 1994 .................................................................................
شبهه :عدم تعیین مالکیت زمین ،منابع و تکنولوژی در قرآن 2000....
شبهه :مالکیت نامحدود خصوصی زمین اشکاالت برجسته
ای که در مالکیت زمین در اسالم وجود دارند 2006 ......................
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اوال :اسالم مالکیت زمین را برای انسانها مطرﺡ نکرده
بلکه برای مسلمین مطرﺡ کرده است2006 .............................. .
ثانیا :اسالم مالکیت شخصی (خصوصی) زمین را برسمیت
شناخته است و هیچ گونه محدوديتی نیز برای آن
مشخص نکرده است2014 ......................................................... .
ثالثا :اسالم زمین هايی که مالك خصوصی ندارند (عمدتا
زمین های موات) را ملك عموم می داند2024 ........................ .
شبهه :به رسمیت شناختن نامعین و نامحدود مالکیت
خصوصی معادن 2028 .....................................................................
شبهه :نظر نداشتن اسالم در مورد مالکیت دانش و تکنولوژی
(ابزار تولید) 2030.................................................................................
شبهه :ارث 2035..................................................................................
شبهه :بردگان به ارث برده می شوند2039 .................................. .
شبهه :زمین و منابع ﻃبیعی به ارث برده می شوند2054 ............ .
شبهه :حقوق اقتصادی انسان 2054 ....................................................
شبهه :اختالفات مالی بین ﻃبقات اجتماعی از جمله فقر دسته
ای و ثروت دسته ای ديگر ،خواست خداست 2062 ............................
شبهه :چون فقر خواست خداست ،پس تهیدستان نبايد اعتراض
کنند2064 ............................................................................................
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شبهه :صدقه امری تحقیرآمیز و گدا پروری است 2071......................
نتیجه گیری2081................................................................................ :
فصل  :14سیاست در قرآن 2084 .....................................
شبهة :سکوت نسبی قرآن و سنت در مورد سیاست2084 ............... .
معنای لغوی سیاست2085................................................................. :
مفهوم خاص سیاست2087................................................................ :
معنى سیاست شرعى2088 ............................................................... :
شبهة :استبداد دينی مطلوب قرآن2101............................................ .
نقد اوالً تا هفتماً ،صفحة  641از کتاب نقد قرآن2123 .........................
شبهه :منافقین ،سندی بر زورمداری حکومت محمد 2133................
شبهة :بعد از محمّد چه بايد کرد؟ 2141 ...............................................
شبهه :ظهور يك «امت»2157 .............................................................
شبهه :پیدايش حرم (مرزهای جغرافیايی مدينه النبی(صل اهلل
علیه و سلم)) 2160 ...............................................................................
شبهه :استقالل داخلی قبايل 2162 .....................................................
شبهه :فرد و فردگرايی 2164 ...............................................................
شبهه :حاکمیت 2165 ..........................................................................
شبهه :قانون 2167 ...............................................................................
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شبهه :اسالم ،حقوق و آزادی های سیاسی مردم را به رسمیت
نمیشناسد؟ 2170.................................................................................
شبهه :مقايسه ديدگاه اسالم و غرب در مسﺌلة آزادی 2174 ..............
شبهه :بررسی اعالمیه حقوق بشر در زمینه آزادی 2174 ...................
شبهه :بررسی ديدگاه اسالم در باب آزادی 2178...............................
شبهه :آزادیهای شخصی 2178..........................................................
شبهه :آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی2179 ................................
شُبهة :مصلحت گرائی سیاسی 2193 ...................................................
نقد شُبهة 2195 ............................................................................... :6
فصل  :15جهاد ،کشتار ،برده گیری ،تجاوز جنسی و غارت اموال
غیرمسلمانان 2203 ....................................................
شبهه :حديث أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا :ال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ ...صفحه
2203 ............................................................................................ 659
شبهه« :تعريف جهاد» ...صفحه 2209 ......................................... 659
شبهه« :نرم خوئی و مدارا در مکه»...صفحه 2212 ....................... 660
شبهه« :سخت گیری و کشتار در مدينه» ...صفحه 2217 ............ 662
شبهه« :لزوم غلبه اسالم بر کل اديان» ...صفحه 2220 ......... 662
شبهه« :دستور به دشمنی دائمی با غیر مسلمانان حتی اگر
پدر و مادر باشد» ...صفحه 2250 ........................................... 663
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شبهه« :مسلمانان بر کفار خشن و سخت گیرند» ...صفحه
2257 .......................................................................................665
شبهه« :بجنگید يا مسلمان شويد»...صفحه 2259 ............... 665
شبهه« :گردن کفار را بزنید و بسیار خونريزی کنید و »...
...صفحه 2261 ......................................................................... 666
شبهه« :دعوت به صلح نکنید» ...صفحه 2267 .................... 667
شبهه« :وجوب دزدی اموال و دزدی زنان غیر مسلمان»
...صفحه 2272 ........................................................................ 667
شبهه« :حکم نهائی مرگ برای مشرکین و کفار و منافقین»
...صفحه 2279 ......................................................................... 671
شبهه« :حکم نهائی :يا اسالم و يا ذلت و جزيه برای اهل
کتاب»  ...صفحه 2281 ............................................................ 676
شبهه« :مسلمانی که با کفار دوستی و همکاری کنند نیز
مشمول کشتار می شوند»...صفحه 2285 ............................. 679
شبهه« :مسلمانانی که رفتار يا گفتارشان داللت بر کفر کند
هم مشمول کشتار میشوند ...»...صفحه 2287 ..................... 679
شبهه« :جواز شکستن قرار داد در صورت ترس شکستن از
ﻃرف کفار ...»...صفحه 2298 .................................................. 681
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شبهه :مثال هائی از تأيید جنايات جنگی محمد« : ...تايید
دومین کاروان زنی محمد»...صفحه 2306 ................................... 683
شبهه :مثال هائی از تأيید جنايات جنگی محمد ...مثال« :3تايید
تجاوز به بنی نضیر»...صفحه 2320 ............................................. 687
شبهه :فرامین اسالم برای زمان جنگ 2339 ......................................
اسالم نابود کننده برده داری و غرب احیا کننده آن2348 .................
 :1اسالم نابود کننده برده داری 2348 ...........................................
 :2غرب احیا کننده برده داری2381..............................................
نتايج نهايی فصل2513....................................................................... :
فصل  :16احکام قضایی قرآن 2536 ................................
مقدّمه2536 ....................................................................................... :
شبهه :قضاوت در مسائل خانواده2545 ..............................................
شبهه :قضاوت در مسائل مالکیت و معامالت 2583............................
شبهه :درمورد ارث ،اسالم چه برنامهای برای تقسیمبندیهای
خود دارد؟2591 ...................................................................................
شبهه :مجازاتهای اسالمی2594 .......................................................
شبهه :توضیحی پیرامون جرم و مجازات 2595 ..................................
حدود 2599 .........................................................................................
شبهه :حدّ زِنا 2599 ........................................................................
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شبهه :حدّ همجنس بازی 2608 ......................................................
شبهه :حدّ قﺬف 2623 ....................................................................
شبهه :حدّ شرابخواری 2630 ..........................................................
شبهه :حدّ دزدی 2651 ...................................................................
شبهه :حدّ ارتداد 2665 ..................................................................
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مقدمه:
کتاب «نقد قرآن» اثر آقای سها ،يکی از کتاب های منتشر شده
توسط اسالم ستیزان می باشد ،ايشان شبهات مطرﺡ شده در مورد
قرآن را کال جمع آوری کرده و در يك کتاب منتشر نموده است...
ادعاهای زيادی دارد ،مثال می گويد ابتدا در زمینه ی علوم
دينی درس خوانده است! و اکنون از دين اسالم خارج شده و به
نقد قرآن پرداخته است! ولی يا ادعای ايشان صحت ندارد يا اگر
صحت هم داشته باشد مشخص می گردد که درس خواندن ايشان
چگونه و در چه سطحی بوده است! (به مطالب کتاب مراجعه
بفرمايید متوجه خواهید شد)
اين کتاب قريب به  1000صفحه است 23 ،فصل دارد،ايشان در
 22فصل ادعا می کند اين مطالب نمی تواند از جانب پیامبری
برگزيده آمده باشد! و امکان ندارد سخن خدا باشد! ولی در فصل
آخر منکر وجود خدا هم می شود! و مشخص است که اين سخنش
در  22فصل نفاق بوده است ،آن هم جهت فريب مخاﻃبان!
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سعی نموده مطالب را با زبان بسیار ساده ای ارائه دهد ،تا جامعه
ی هدف او عوام جامعه باشند ،لﺬا تالش ما هم بر اين بوده با همین
شیوه مطالبش را نقد نمايیم.
آنچه مشخص است ،ايشان در نقد خود از کتب حديث اهل
سنت نیز استفاده کرده است ،معلوم نیست وقتی کتابش نقد قرآن
می باشد ،چرا به نقد احاديث پرداخته است!
ضمن اينکه برای نقد حديث بايد در زمینه ی «بررسی اسناد
احاديث» تخصص داشت ( صرفا ديدن متن حديث در کتب حديث
کافی نیست!) ،هرچند ما آن اشکاالت را هم پاسخ داده ايم ،ولی
بی سوادی و بی اﻃالعی اين شخص در زمینه ی علوم الحديث نیز،
به خوبی آشکار می گردد.
گروه عبادالرحمن جهت اتمام هر چه سريعتر اين پروژه ،فصل
های کتاب را در بین نويسندگان مختلف تقسیم نمود لﺬا با قلم
اساتید توانايی رو برو هستیم ،همین موجب شد اساتید؛ فصل
مورد نظر خود را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و الحمدهلل تمام
شبهات مطرﺡ شده در کتاب را پاسخ دهند!
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سعی ما بر اين بوده که فهرست کتاب دقیقا مانند فهرست
کتاب آقای سها باشد ،لﺬا اگر شبهه ای در کتاب ايشان ديديد؛ می
توانید شماره ی فصل و عنوان متن در فصل بندی ايشان را پیدا
کنید و با مراجعه به کتابی که ما تدوين نموده ايم ،همان فصل و
همان مطلب را در فهرست ،مورد جستجو قرار دهید و به صفحه ی
مورد نظر و پاسخ قید شده مراجعه نمايید.
نگران نباشید ،رويه ی نويسندگان ما بر اين بوده ،همراه بیان
شبهه ی مطرﺡ شده توسط ايشان ،پاسخ را تقديم کنند! لﺬا با
داشتن کتاب ما ،از مطالب کتاب ايشان هم مطلع خواهید بود.
نسخه ای که در اختیار شما قرار دارد ويرايش اول کتاب می
باشد و سعی ما بر اين است ان شاء اهلل در ويرايش های بعدی
نسخه های کاملتری ارائه دهیم.
از تمام جوانان عزيز( ،موافقان و مخالفان) درخواست می گردد
اين کتاب را مطالعه نمايند ،تا با چشمان خود ببینند که مخالفان
نور قرآن ،نور خدا پرستی و توحید؛ از چه فريب هايی استفاده
کرده يا دچار چه نوع کج فهمی هايی شده اند ،ولی باز هم در بوق
و کرنا دمیده اند که قرآن پر از اشکال است!
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باورش خیلی سخت است ،ولی تعداد زيادی از دانشجويان و
جوانان ما به خاﻃر اين کتاب (کتاب آقای سها) قرآن کريم را کنار
گﺬاشتند! و متاسفانه ادعاهای ايشان را باور کردهاند! بفرمايید خود
کتاب «کشف نیرنگ و رد بهتان ،در پاسخ به نقد قرآن» را مطالعه
کنید تا سطح علمی و صحت و سقم اشکاالت نادرست ايشان را
مالحظه نمايید.

گروه رد الحادی عبادالرحمن
ebad.alrahman97@gmail.com
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فصل  :1معرفی قرآن
نويسنده :قباد کاکاخانی
نويسنده فصل اول کتاب خود را به معرفی اجمالی قرآن
اختصاص داده است تا به مخاﻃب خود بقبوالند که قرآن را می
شناسد و با اين پیشفرض شروع میکند که کتاب خود را برای
کسی نوشته است که دست کم يکبار قرآن را با دقت در معانی
خوانده است!
اما ظاهراً در اين ادعای خود صادق نبوده ،چون ابتدايی بودن
شبهات وارد شده در کتابش ،گواه بر اين است که حتی خود وی
يکبار به شکل کامل قرآن را نخوانده است!
پراکندگی مباحث به روشنی نشانگر اين است که شبهات را
جمعآوری کرده و خود قرآنشناس نبوده است!
حجم باالی شبهات مطرﺡ شده در اين کتاب نیز خود دلیل
ديگری بر سخیف و ناچیز بودن شبهه و شبههانداز است! کسی که
تنها چند صفحه علوم قرآن خوانده باشد و يا آشنايی اندکی با
تاريخ قرآن داشته باشد بالفاصله از خود خواهد پرسید چگونه
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ممکن است کتابی که بیش از هزار و چهارصد سال به مبارزه می-
ﻃلبد و هنوز حتی يك آيه همانند آن آورده نشده ،به يکباره
توسط يك شخص عجمی هزار صفحه رديه بر آن نوشته شود!
البته هیچ يك از شبهات تازگی ندارد و در ﻃول تاريخ بارها به
اشکال مختلف بیان شدهاند ولی قرآن همچنان زنده و پیشتاز در
میدان هدايت جهانیان است و روز بهروز بر پیروانش افزوده می-
شود و شبههاندازان و شبهات به قبرستان تاريخ پیوسته و می-
پیوندند!
نويسنده در ادامه به اختصار به معرفی قرآن میپردازد تا خود
را قرآن شناس نشان دهد اما ناخواسته و گام به گام ﻃبل رسوايی
خويش را میکوبد!

شبهه :پیام های اصلی قرآن
نويسنده پیامهای اصلی قرآن را اينگونه معرفی میکند:
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قبول خدای واحد ،قبول قیامت ،قبول قرآن ،ضرورت اﻃاعت
بیقید و شرط از خدا و محمد و فرامین آندو! و جنگ برای قبول و
رد آن!

پاسخ:
در حالی که محور اصلی قرآن شناخت خدای واحد ،شناخت
قیامت ،شناخت قرآن و محمد است و نه قبوالندن!
وی با تحريف کلمه شناخت و جايگزاری آن با قبول میخواهد
به مخاﻃب خود اين پیام را بدهد که اسالم دين اجبار و اکراه است
و نه شناخت و قناعت!
و باز با آوردن ((ضرورت اﻃاعت بیقید و شرط)) میخواهد بر
آيات فراوانی که بر ((ضرورت اﻃاعت عقالنی و ايمانی)) تأکید
دارند سرپوش بگﺬارد!
تمام قرآن را در قبول عقیده توحیدی و جنگ بر سر قبول و
عدم قبول آن معرفی میکند! اما از احکام عبادی ،آداب تزکیه و
خودسازی ،احترام به خود ،جامعه و ﻃبیعت ،حقوق والدين ،حقوق
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ايتام و يتیمان ،احکام خانواده ،احکام ارث و میراث ،احکام بیع و
معامله ،احکام کیفری و جزايی ،قوانین مدنی و جامعه هیچ سخنی
به میان نمیآورد!
حتی منشور حقوق بشر نیز از اين حقوق حرفی نمیزند و در
اين زمینه قرآن پیشتاز است!

شبهه :تکراری و کم محتوی بودن قرآن
نويسنده در حالی به تکراری بودن برخی موضوعات و کلمات
قرآن ايراد میگیرد که خود او لفظ قرآن را تنها در يك صفحه 10
بار و در تمام کتابش  1600بار تکرار کرده و کلمه موسی را در600
صفحه از کتابش  136بار تکرار کرده است!

پاسخ:
برخالف باور نويسنده تکرار نه تنها نقص نیست بلکه بیانگر
توجه و اهتمام به سخن و مخاﻃب است!
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مثالً پدری هر بار که فرزندش سويچ ماشین را برمیدارد به او
میگويد مواظب خودت باش! آرام برو! باحوصله بران! هیچ فرزندی
اين تکرار از سر دلسوزی را به حساب سادگی پدر نمیگزارد ،حتی
اگر فرزند ناراحت شده و بگويد پدرجان همیشه اين را میگويی!
باز هم پدر آن را تکرار میکند و اين نشان محبت بیش از حد او به
فرزندش است!
تکرارهای قرآن نیز نشاندهنده محبت باالی پروردگار نسبت
به بندهاش است تا در مسیر زندگی پر از خطر و پر از وسوسه دنیا
آگاهانهتر و هوشیارتر گام بردارد!
يا مسافری در سفرنامه خود مینويسد :کرمانشاه را شهری آباد
ديدم! کرمانشاه نزديك يك میلیون جمعیت دارد! کرمانشاه شهری
کوهستانی است! بازار کرمانشاه پررونق بود و ...اينها تکرار نیست
بلکه برای رساندن بهتر منظور گوينده است.
از ﻃرفی جناب سها هنوز نمیداند قرآن کتاب هدايت و
راهنمای مسیر زندگی است ،پس اشکالی ندارد سر هر پیچ يك
تابلوی کاهش سرعت قرار دهد! همچنانکه در ﻃول يك جاده
چندين تابلوی (از سرعت خود بکاهید) نصب میکنند و هر تابلو
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هشداری برای يك موقعیت خطرناك است و هرچند تابلوها
تکراريست اما موقعیتهای خطر متفاوت است!
میگويد قرآن را میتوان با حﺬف مطالب تکراری در  20صفحه
خالصه کرد ،اما برای همین  20صفحه 900 ،صفحه رديه نوشته
است!؟ اين خود نشان میدهد قرآن بسیار پرمحتواست!
میگويد قرآن را میتوان با حﺬف مطالب تکراری در  20صفحه
خالصه کرد ،اما نمیگويد هزار و چهارصد سال است عقال و
انديشمندان پیرامون قرآن کتاب مینويسند وکتابخانهها ساخته و
پر شدهاند و هنوز هم مفاهیم قرآن تمام نشده است!
نمیگويد قرآن نزديكترين کتاب هدايت به عصر علم و صنعت
چاپ است و تا پیش از قرآن شرك عقیده بیشتر ساکنان زمین
بود ،آنها با ديدن ماه سر تعظیم فرود میآوردند نه اينکه در
انديشه فتح آن باشند! انديشه مقدس شمردن ماه و ستارگان،
ﻃبیعت و جانداران ،مانع آن میشد که انسان به فکر تسخیر فضا و
رازگشايی ﻃبیعت و جانداران بیافتد! بوسیله قرآن انقالبی بوجود
آمد که شرك را مغلوب توحید کرد و راه را برای هرگونه پیشرفت
و کاوش علمی باز کرد و میتوان گفت کتابخانههای دنیا با آمدن
قرآن و حول محور قرآن پر شد!
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بله! انقالب علمی بر شانههای انقالب توحیدی و توسط
دانشمندان مسلمان بنا شد ولی امتداد آن در غرب به صورت
جدايی از دين شکل گرفت و آفات آن محصول همین کنار نهادن
دين است.
مینويسد قرآن میگويد همه چیز را گفته است و چیزی را فرو
نگﺬاشته است اما اينگونه نیست و خبری از فیزيك و شیمی و
رياضی در قرآن نیست! اين سخن هماقدر خندهدار است که
بگويیم قانون اساسی ايران ناقص است چون خبری از فیزيك و
شیمی و رياضی در آن نیست!
قبل از هر چیز بايد بدانیم که قرآن کتاب عالمات است نه علوم!
قرآن در هر علمی سرنخها را بدست داده و کشف و ضبط بیشتر را
بر عهده خود انسان گﺬاشته است مانند معلمی که يك راهنمايی
میکند و پیدا کردن راه حل مسأله را به دانشآموزان واگﺬار می-
کند.
میگويد محمد قرآن را از کتب مقدس يهوديان ،مسیحیان و
فرهنگهای ديگر گردآوری کرده است!
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اما نمیگويد که محمد (صلی اهلل علیه و سلم) سواد خواندن و
نوشتن نداشت و پیش از آن صاحب هیچ اثر علمی و دست نوشته-
ای نبود و از اين جهت همواره بزرگان قومش بر او خرده میگرفتند
که چرا بايد فرد بیسواد و امی مانند تو به پیامبری انتخاب شود در
حالی که در اين قوم افراد تحصیلکرده مانند عمرو بن هشام وجود
دارند که به سبب دانش و سواد بااليش به ابوالحکم (پدر حکمت و
دانش) مشهور است!
میگويد قرآن در جواب کسی که درباره هالل ماه سؤال میکند
گفته است هالل ماه روزشمار و راهنمای ماه و سال است ،در حالی
که هالل ماه نتیجه گردش خورشید است!
میگويم قرآن کتاب حکمت است و نه آزمايشگاه علوم! حکمت
هالل ماه دانستن حساب روز و ماه و سال است و اين هم به کار
مردم میآيد نه اينکه مکانیزم تشکیل اين هالل چیست!
مثل اينکه پزشکی به مريضش بگويد اين دارو برای سردرد
خوب است اما مکانیزم و پروسه تأثیر دارو را به مريض نگويد که
مثال دارو وارد جريان خون میشود و بر حاملها سوار میشود و با
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تأثیر بر اعصاب سمﭙاتی و و و ...سردردت را کم میکند! آيا مريض
نیازی به دانستن اين مکانیزم آزمايشگاهی دارد؟
اين سؤال بیشتر نشانه کجفهمی خود سها است تا ايرادی باشد
بر قرآن و خدا!

شبهه :محیط زدگی قرآن
میگويد اسالم نوعی مبارزه با بتپرستی و تحقیر زنان بود که
در محیط عربستان رايج بود در حالی که در ديگر نقاط جهان
خدای واحد پرستش میشد و زنان محترم بودند!

پاسخ:
میگويم اين يك دروغ شاخدار است! چون در زمان ﻃلوع
خورشید اسالم در ايران ثنويت (دوخدايی) حاکم بود :خدای
روشنايی (اهورا) و خدای تاريکی(اهريمن)! که همواره در جدال با
هم بودند و گاهی اين و گاهی آن برنده میشد! و هنوز هم پسمانده
اين تفکر وجود دارد!
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در روم و غرب نیز عقیده تثلیث(سه خدايی) حکمفرما بود! اب
و ابن و روﺡ القدس! در هند برهمايان و گاوپرستان و ...که امروز
هم اين شرك و بتپرستیها وجود دارد!
در باب تحقیر و برهنگی زن نزد مسیحیان و زرتشتیان و غیره
نیز که بايد کتابهايی مستقل نوشته شود همین قدر بگويم که زن
نزد زرتشتیان مانند کاال به ارث برده میشود چون زن يك شخص
نیست بلکه يك شیئ است! زن به عنوان کفاره گناه مردان خانواده
بايد در اختیار مردان روحانی قرار میگرفت! زنی که فرزند پسر
نیاورد به بهشت نمیرود!
نزد مسیحیان زايش دختر يك خسارت است! و نزد يهوديان
زن حق آموختن تلمود را ندارد و هنوز هم در اسرايیل زنان حق
شهادت را ندارند به دلیل چند لعنتی که در تلمود بر آنان تحمیل
شده است! و بودا میگويد خدايا مرا از شر شیطان و زنان حفظ کن
و مريدانش را به دوری از زنان فرا میخواند!
اما اسالم چه میگويد؟
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مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَ َکرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِ َینَّ ُه حَیَاةً
حسَنِ مَا کَانُواْ يَعْ َملُونَ
ﻃَیِّبَةً وَلَنَجْزِ َينَّهُمْ أَجْ َرهُم بِأَ ْ

1

« هر کس چه مرد و چه زن ،اگر ايمان بیاورد و اعمال صالح
داشته باشد ،او را به جايگاه و زندگی نیکويی در میآوريم و پاداش
بهترين کارش را برايش حساب میکنیم».
میگويد همین محیط زدگی باعث شده است تا قرآن توفیق آن
را نداشته باشد تا کتابی فرافرهنگی و همگانی باشد!
میگويم نويسنده با آوردن اين شبهات خندهدار و جاهالنه،
پشت سر هم مستقیم يا غیرمستقیم به مخاﻃب خود توهین می-
کند!
در اين عصر انفجار اﻃالعات و آگاهیها ،کیست که نداند
مسلمانان هیچ گاه قدم به خاك اندونزی نگﺬاشتند اما امروز
پرجمعیتترين کشور مسلمان است! قدم به چین نگﺬاشتند اما
جمعیت مسلمانان چین بیشتر از عربستان است! قدم به اروپا و
آمريکا نگﺬاشتند اما امروز سريعترين دين در حال رشد در اروپا و
آمريکا اسالم است!
 .1نحل97 ،
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اسالم نزديك دو قرن مبارزه کرد تا پايههای فکری خود را
تثبیت کند ،سﭙس مسلمانان شروع به فتح قلههای علمی و
اخالقی کردند و فرهنگها و محیطها را درنورديدند!
اين خود گواه بزرگی است بر اينکه هدايت در انحصار محیط و
زبان و جغرافیا نیست و قرآن بیشتر از هر کتابی فرافرهنگی و
همگانیست! و همین همگانی بودن ستمگران و ظالمان را نگران
میکند تا با تمام قوا به جنگش بیايند! وگرنه چه لزومی داشت
جناب سها نزديك هزار صفحه در رد قرآن ياوهسرايی کند! بهتر
نبود وقت خود را صرف نوشتن داستان برای کودکان میکرد تا هر
شب چشمها را خواب کند نه دلها را!

شبهه :بی نظمی قرآن
میگويد مطالب قرآن تکه تکه و پراکنده است و بینظمی در
قرآن موج میزند!

پاسخ:
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میگويم هنوز معنای نظم را نمیدانی! نظم همیشه به معنای
پیدرپی بودن نیست! مثل اينکه کسی بگويد عدد  4531عددی
بینظم است چون اعداد به ترتیب  1و 2و 3و  4و  5و ...چیده نشده
است! و اين سخن باﻃلیست چون  4531بیانگر يك عدد حقیقی
است و چیدمان اعداد دلیل بینظمی نیست بلکه بیانگر واحدی
خاص است!
از ﻃرفی انسان خیلی زود از يکنواختی خسته میشود! قرآن
نیز مانند حکیمی دردشناس اين را در نظر دارد ،بنابراين با آوردن
مطالب گوناگون ولی هدفمند مخاﻃب را با خود همراه میکند و در
نهايت نظمی حکیمانه را به وجود میآورد که در نگاه اول احساس
میشود بینظمی است!
مانند فیلمی که صحنههای گوناگون را بهم میآمیزد تا هیجان
بیننده را برانگیزد و درنهايت پیام خود را منتقل میکند! بايد به
قرآن تبريك گفت که بنیانگزار اين نظم نوين است!
ﻃبع انسانی نیز اين روش را میپسندد! شايد يکی از ويژگی-
های مثنوی که توانسته اقبال عمومی کسب کند همین است که
مولوی آن را به سبك قرآن نوشته است و داستانها تکه تکه و
پراکنده بیان میشود!
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ديگر اينکه ،اين شیوه نگارش قرآن خود دلیلی بر راستی گفتار
رسول اهلل (صلی اهلل علیه و سلم) است که تا وحی معصوم مطلبی
را برای او بیان نمیکرد ،چیزی از خود نمیدانست! و پراکندگی
ظاهری آيات دلیل وقفههای جبريیل است!

شبهه :فهم قرآن
میگويد عالمان دينی به قرآن آبرو دادهاند و قرآن از بین رفته
را دوباره جمع میکردند!

پاسخ:
باز هم يك دروغ شاخدار ديگر! کسی که برای اثبات ادعای
خود به دروغهای پیدرپی متوسل میشود آيا میتواند در ادعای
خود صادق باشد! آيا حرفهايش ارزش آن را دارد تا وقت خود را
صرف خواندن آن کرد! درست به همین دلیل من فقط فصل اول
کتابش را خوانده و نقد میکنم!
بنا بر قول خداوند و اجماع صحابه و تابعین که خداوند آنها را
در کتاب خويش ستوده است و امامان و بزرگان امت ،قرآن هیچ
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گاه از بین نرفته و اين قرآن همان قرآن است که بر پیامبر گرامی
اسالم نازل شده و همواره در دسترس امت بوده است!
آقای سها! آيا منطقی است که بگويی تمام عقال و علما و حکما
در اين  14قرن که تعداشان به هزاران نفر میرسد و روشنترين
تاريخ را دارند ،مغرور بودند و اشتباه کردند و فريب خوردند! ولی
تو با عقل خود اين اشتباه را نکردی!
عاقالنهتر آن است که در خلوت خويش بگويی :سها! شايد تو
مغروری و اشتباه میکنی!
پند خوبان را نمیداری گوش اندر اين فکرت کز ايشان برتری
گرگ را نشناختستی از شبان در چراگاهی که عمريست می-
چری

شبهه :غیر دقیق بودن قرآن
میگويد قرآن غیر دقیق و دارای خطاهای نوشتاری است!
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پاسخ:
میگويم بزرگترين اديبان دنیا در محیط نزول قرآن حضور
داشتند که فصاحت و بالغت زبان عرب را به خوبی میشناختند،
اما هیچ يك نتوانستند خطايی در قرآن بیابند و نويسندگان بزرگی
چون عمربن خطاب جﺬب همین اعجاز بیانی و لغوی قرآن شدند و
اسالم آوردند!
عمربن خطاب که يکی از نويسندگان و نوابغ محیط نزول قرآن
بود و به سبب سخنوری و سخندانی از همان نوجوانی در مجلس
بزرگان راه میيافت و در بسیاری موارد نظرش را به بزرگان قوم
ترجیح میدادند ،وقتی برای اولین بار آياتی از قرآن را میشنود،
شگفتزده شده و میگويد :تاکنون سخنی به زيبايی اين سخن
نشنیدهام ،اين سخنان به سخن بشر نمیماند! و بالفاصله اسالم
میآورد!
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فصل  :2خطاهای علمی قرآن
قرآن و علم  ..تضاد يا تطابق؟!
پاسخ عقالنی به اشکاالت علمی وارد شده بر قرآن کريم
نويسنده :مراد يوسفی

مقدمه:
به درازای تاريخ  1400سالهی ظهور دين مبارك اسالم،
دشمنانش دمی ساکت و صبور ننشسته و از هر فرصتی برای
تخريب چهرهی واقعی آن استفاده نمودهاند.
زمان پیامبر(صلی اهلل علیه و سلم) با جنگ رو در رو ،خونین و
نفاق میان ياران بزرگوارش ،به براندازی مشغول بودند ،سﭙس در
لباس و ماسکی ديگر با ايجاد رخنه و نفوذ در بین حکام اسالمی و
اشاعهی شايعات و ايجاد تحريفات در دل مردم ،کاروان تمدن
اسالمی را به انحراف و لنگر انداختن در دريای ترديدها،
وادارکردند....
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با نابودی آخرين خالفت اسالمی در قرن گﺬشته و تکه پاره
کردن خاك مسلمانان ،ضربهی ديگری بر پیکر امت اسالم وارد
ساختند..
در راستای سیاستهای کالن استعماری ،بسیاری از جوانان را
با قرآن بیگانه کردند  ،ﻃوری که سالهاست جوانان مسلمان و
نمازخوان! و کامال معتقد ،از قرآن فاصله گرفته و با آن بیگانه و
مهجور شدهاند و متاسفانه ديگر اعتنايی به آموزههای واالی آن
ندارند)حقیقتا اين وضعیت بسیار آزاردهنده است!) ولی با وجود
تمام اين فراز و نشیبها ،آنچه مرا امیدوار میسازد؛ اين است که:
جوانان فهیم و برومند ما با وجود تمام اين مسافتهای ايجاد
شده ،باز هم تقدس و بی همتا بودن و من اهلل بودن قرآن را با جان
و دل قبول داشته اند ،باور کنید حتی جوانان معتاد و فاسد و
گناهکار ما هم تقدس قرآن را در جان و دل خود زنده نگه داشته
اند!
ولی متاسفانه دشمنان قسم خوردهی امّت رسولاهلل (صلی اهلل
علیه و سلم) ،به اين جدايی غم انگیز هم اکتفا نکردند و بسیار
تالش کردند تا قداست و يگانگی و احترام کالم مبارك قرآن را زير
سوال ببرند!
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و در نهايت :با کريه نشان دادن چهرهی اسال ِم مبارك،
جديدترين توﻃﺌهی خود را نیز رونمايی کردند و با استفاده از
فضای مجازی و رسانههای ارتباط جمعی ،کار خود را رونقی ديگر
دادند و مشاهده میکنیم که چگونه به آن سرخوشند!
آنها برای رسیدن به مقاصد شومشان ،سايتها ،گروهها و
کانالهای بی شماری ايجاد کرده و از بی اﻃالعی جوانان ما سو
استفاده میکنند ،تا جايی پیش رفتهاند که میگويند:
 در قرآن اشکال وجود دارد (العیاذ باهلل)! آموزههای دين ،تاريخ مصرف دارد .با ديدگاه آن زمانمطابقت داشته و با علوم تجربی امروز در تضاد است!
 قرآن ضد علوم بشری است ،مسلمانان چشم بسته آن راقبول کردهاند و واقف نیستندکه با مشکالت اين زمان ،همخوانی
ندارد...
 و بسیاری از سخنان متخاصمانهی ديگر...جالب آنکه برای ادعای نادرست خود دلیل هم میآورند! و
اشکاالتی را به

لحاظ علوم تجربی،

بر آيات مبارك وارد

ساختهاند !...اگر به منابع آنها مراجعه کنید؛ اين موارد را به وفور
میيابید و متوجه خواهید شد که برای گسترش اين شبهات در
بین جوانان چه سختیها و هزينههای گزافی را متحمل شدهاند(
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مسلمانان عزيز اين يعنی :آنهاحاضرند هزينه کنند تا جوان را با
قرآن و دين ،دشمن کنند)
خالصهی کالم :معاندان ،جنگی تمام عیار را شروع کرده و
رهبری مینمايند ،ولی اين بار نه با سالﺡهای متعارف و جنگهای
مرزی  ،نه با گلوله و آتش؛ بلکه با قلم!...
آنها با قلمهای زهرآگین خود تالش میکنند که قداست و
احترام قرآن کريم را از دل میلیونها جوانِ مسلمان خارج سازند و
محو نمايند..
آنها خوب میدانند که جوان آگاه از مفاد قرآن ،برنامه ای برای
نفی بردگی از قیدهای آنان خواهد شد لﺬا با سخت ترين تجهیز ،به
جنگ غیر محسوس ،آمده اند....
اعالم جنگ علیه دين و اسالم! به نام تجدد و مبارزه با کهنه
پرستی!
آنچه مغرضان بیشتر روی آن تاکید دارند ،بحث اشکاالت
علمی موجود در قرآن کريم میباشد.
چون بر اين امر واقفند و خوب میدانند که عصر ،عصر علم و
تکنولوژی است و باز هم میدانند که علم ،امﭙراﻃوری بی بديلی در
ذهن انسانهادارد و اهمیت تکیه بر آن ،برای اثبات ادعاها ،چقدر
میتواند مهم باشد ،به همین خاﻃر بسیار تالش میکنند که به
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جوانان بگويند :عقیده و باور شما با علمی که به بخشِ
جدايیناپﺬير زندگی شما تبديل شده ،تضاد و منافات دارد!
ولی بايد گفت:
 آيا قلمهای ما مرده اند؟ آيا جوانهای جويای حقیقت،نسلشان منقرض شده که اينان ،چنین گوی در میدان میرانند؟
آيا دانايان ما به اين حساس نیستند که ديگران برايشان ،خواب دنیايی بدون قرآن ديده اند؟
ن به ياوه ،منقرض گشته که در قبال اين
آيا نسل پاسخ گويا ِخدعهی حساس ،بی مسﺌولیت شوند؟
آيا احساس مسﺌولیت ما در مقابل خدای منان ضعیفتر ازاحساس مسﺌولیت آنها در مقابل معبودهای دروغین میباشد؟
تمام اين سواالت و اين دغدغه و درد دين ،مرا بر آن داشت تا
دست به قلم شوم ...
لﺬا با استعانت از اهلل متعال(سبحانه و تعالی) تصمیم گرفتم،
تمام اشکاالت علمی وارد شده بر قرآن کريم را پاسخ دهم و الحمد
هلل اين کار با موفقیت انجام شد.
الزم است يادآوری کنم که برای مطالعهی کتاب ،چند نکتهی
زير را در نظر داشته باشید:
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 .1قرآن ،به هیچ عنوان يك کتاب علمی نیست؛ بلکه کتاب
هدايت بشر است ،فقط گاهی اوقات در جهت تکمیل جهانبینی ما
گريزها و اشاراتی به جهان خلقت داشته است.
 .2هدف ما از ﻃرﺡ مسائل علمی قرآن ،به هیچ عنوان بی ارزش
کردن دستاوردهای علمی بشر نیست ،ما فقط میخواهیم بگويیم:
اگر اين کتاب از جانب خداوند متعال نیامده است ،امکان ندارد 14
قرن پیش فردی بیسواد و بیتخصص مسائل مربوﻃه را اين گونه
دقیق و شفاف بیان کرده باشد!
فراموش نکنید حتی اگر پیامبر (صلی اهلل علیه و سلم) يکی از
دانشمندان در حوزهی علوم تجربی میبود؛ باز هم بیان چنین
مسائلی معجزه است؛ چون قرآن در عصری نازل شد که بشريت از
لحاظ علمی بسیار ضعیف و در حالتی از بدويت به سر میبرده
است ،دنیای آن زمان و علم موجود در آن فضا ،از اين مسائل
بیاﻃالع بود (مثال بحث جنین ،که در کتاب موجود است).
 .3مسائل علمی اشاره شده در قرآن ،حتی اگر نکتهی جديدی
را هم به ما نیاموزد؛ همین که با امور بديهی علم امروز در تضاد
نیستند ،از جانب اهلل بودن قرآن را ثابت میکنند.
 .4نويسندهی شبهات که شخص خاص میباشد ،تمام اشکاالت
به زعم خودش را جمع کرده بود که به خیالش تیر خالص و آخر
62

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

را به سمت اسالم پرتاب کند ،ولی به ياری خدا ما هم از اين فرصت
استفاده کرديم و با نقد مجموعهی گرد آوریشده ،توسط ايشان به
يکباره تمام شبهات مطرﺡ شده در اين زمینه را پاسخ داديم (عدو
شود سبب خیر گر خدا خواهد).
 .5نويسنده ،مرحله به مرحله و بسیار روانشناسانه روی
موضوعات زوم کرده و در پايان هر بررسی مینويسد :اين کالم
محمد ،غلط است و امکان ندارد خداوند همچین چیزی را گفته
باشد!
درواقع ابتدا تقدس قرآن و عظمت رسول اکرم (صلی اهلل علیه
و سلم) را زير سوال میبرد و در مراحل بعدی سراغ نفی خدا
میرود!
(در ادامهی آثارش مستقیم منکر وجود خدا میشود) لﺬا از
همین حاال اين نیرنگ او را بشناسید .
 .6در حد توان اشکاالتش را حجیم و فربه کرده است ،تا
مخاﻃب تصور کنند؛ چقدر مطلب علیه اسالم نوشته شده است!
در حالی که حقانیت يك مطلب فقط با استدالل متقن زير سوال
میرود ،نه با سیاهنمايی و امور نادرست ديگر...
ل بر دقیق
اين به آن معناست که ورم کردگی مطالب را دا ِ
بررسی کردن ندانید و از اﻃناب آن نترسید.
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 .7او مدام ادعا میکند که قرآن ،برگرفته و کﭙی از کتابهای
يونانی و عبری و چینی و...است.
لﺬا بنده در جايی که دروغی به قرآن نسبت داده شده و ادعا
میکند که بفرمايید همچین غلط فاحشی در کتابهای گﺬشته هم
وجود دارد ،فقط نادرست بودن اشکال مطرﺡ شده در مورد قرآن را
ثابت کردهام.
اما اگر مطلب درستی را از قرآن نقل کرده ،جهت بی ارزش
کردن نکات علمی کالم وحی ،ادعا میکند حرف قرآن زياد مهم
نیست؛ چون در کتابهای قبل از او هم دقیقا همچین مسائلی وجود
داشته است؛ من آن منابع را مطالعه کرده و ثابت کردهام که اين
ادعاها ،صحت ندارند و آنها اصال ربطی به قرآن ندارند.
بنابراين بايد به تلبیسهاهم دقت داشت که مطالب خلط نشود
و از اين گل آلودگی ،ماهی مقصودش صید نشود.
 .8درست است که قرآن درون مايهی هدايتی دارد ،ولی به
سبك ادبی نزول پیدا کرده است .حال او کتاب ادبی قرآن را با
عینك علوم تجربی بررسی کرده و تشبیهات انجام شده در قرآن
را اشکال علمی میداند ،مثال :قرآن ،ستارگان را به چراغ تشبیه
کرده ،او میگويد :اين غلط است و آنها چراغ نیستند!
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میدانید اگر با فیلتر او وارد حوزهی ادبیات شويم ،ديگر از
بوستان و گلستان و مثنوی معنوی و منطق الطیر و ...چیزی باقی
نمیماند؛ زيرا :آنها پر از تشبیه و ﻃبعا پر از اشتباه علمی خواهند
بود!
 .9او ديدگاه مطرﺡ شده از جانب برخی از مفسران را به عنوان
معنای اصلی آيات در نظر گرفته ،و حملههاو نقدهايش را شروع
میکند ،در حالی که در بهترين حالت او يك ديدگاه را نقد کرده و
آيه ،سر جای خود قرار دارد( .مثال بحث يخرج من بین الصلب و
ترائب).
 .10کار ما روشنگری است ،نه سیاهنمايی!
لﺬا مطالب شبههافکن را هم به صورت تمام و کمال قید کردهام
(مگر در موارد بسیار محدود که نقل برخی از مباحث الزم نبوده و
در همانجا هم دلیل عدم نوشتن را قید کردهام) تا جوانان عزيز
خود قضاوت کنند .بگﺬاريد جوانان صاحب فکر ما ،هم مطلب
دشمنان اسالم در اختیارشان باشد و هم پاسخ مسلمانان ،بگﺬار با
چشمان خود ببینند که دشمنان اسالم چگونه واقعیات را تحريف
میکنند...
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همچنین اسالمستیزان هم بهانهای نداشته باشند که آن چه مد
نظر ما بود نقد نکرديد ...بگﺬار متن آنها هم موجود باشد و بدانند
که اتفاقا همان را نقد کردهايم.
نقد ما منصفانه و بقصد شفاف نمودن فضايی است که با غبار
شبهه ،حق و باﻃل خلط شده است  .....پس يادتان باشد که ما
چیزی را حﺬف نکرده و تنها نورافکنی بر تاريکیها افکندهايم.

در پايان:
اين پاسخ ها را به تمام جوانانی تقديم میکنم که در شبهای
تاريك ،به صورت کامال گمنام ،با نیتی پاك ،ساعتها پشت
کامﭙیوتر مینشینند (يا گوشی به دست دارند) و در فضای مجازی
از موجوديت اسال ِم مبارك در مقابل اسالمستیزان دفاع میکنند،
خوشا به حال اين مجاهدان قلم به دست ،که خواب از سر دشمنان
ربوده اند و با خیزش ايمانی و مجاهدانهی خود در صدد برهم زدن
تمام معادالت و برنامههای از پیش تعیین شدهی استعمارگران
نوين هستند.
خداوند کارتان را پر برکت و سربلندی دنیا و قیامت را نصیبتان
بگرداند...
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شبههی اول :منی آب پستی است!
ن سُلَالَ ٍة مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِ ْ

1

«سﭙس نسل او

(انسان) را از چکیده آبى پست مقرر فرمود».
امروزه مشخص شده است که منی يکی از برترين پديدههای
حیاتی است .در هر قطرهی آن میلیونها اسﭙرم زندهی در حال
فعالیت همراه با همهی مواد الزم مثل غﺬا و آب و مواد حفاظتی
وجود دارند .اما انسان بی اﻃالع گﺬشته گمان میکرد که منی آبی
پست و بیارزش و نفرت انگیز است همین ايدهی غلط عوام را
محمد وارد قرآن کرده است .اگر اين آيه از خدا بود قطعا
میدانست که منی از عظمتهای خلقت و فوق العاده ارزشمند است
و آنرا پست نمیدانست .بنابراين آيهی مﺬکور کالم محمد است نه
خدا.

پاسخ به شبهه:
چه زيبا گفتهاند:

 .1سجده.8 ،
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آنان که نمیفهمند عﺬاب میدهند و آنانی که میفهمند عﺬاب
میبینند .واقعا افرادی که اين شبهه را ﻃراحی کردهاند با ناآگاهی
خود برای مسلمانان مايهی رنج و عﺬاب شدهاند.

دوستان توجه داشته باشید که ارزشگﺬاری در دنیای ما کامال
نسبی است ،مثال سنگهای خاصی در يك منطقه وجود دارد،
مردم روستا هر روز از کنار آنها عبور میکنند و برايشان هیچ
اهمیتی ندارد ،ولی وقتی يك زمین شناس به آنجا میرود مسحور
جﺬابیت آن سنگهای زيبا میگردد!
اينکه برای مردم روستا ارزشی ندارند به معنای نادانی و بی
اﻃالعی آن مردم نیست ...به آنها چه مربوط است که چه نوع
کانیهايی در اين سنگ وجود دارد يا ﻃبق چه فرايندی شکل
گرفتهاند! اما اين نکات برای آن فرد زمینشناس بسیار حائز
اهمیت است.

يا مثال يك دانشجوی رشتهی ادبیات به نمايشگاه کتاب میرود
در آنجا کتابهايی را به صورت رايگان به مردم میدهند ،آن
کتابها در مورد فیزيك میباشند .آن دانشجو کتاب رايگان را
تحويل نمیگیرد چون برای او هیچ ارزش و اهمیتی ندارد ولی برای
يك دانشجوی رشتهی فیزيك اين هديه میتواند بسیار بسیار
ارزشمند باشد.
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خالصه بدانید با توجه به «حوزههای مختلف» ارزشگزاری
گزارههاهم «تغییر» پیدا میکند.
حال به بررسی شبهه میپردازيم:
قرآن مجید کتابی است به عنوان راهنمای همیشگی انسآنها و
زدودن مشکالتِ اخالقی و رفتاری از جامعه بشری ،لﺬا در همین
راستا فرموده منی يك آب پست میباشد(آن هم در مقام تﺬکر تا
انسآنها جايگاه واقعی خود را بدانند و به خاﻃر بیاورند که روزی از
همین آب خلق شدهاند)
و واقعا مشاهده میکنیم که منی در زندگی اجتماعی ما يك آب
منفور و ناپسند و پست میباشد .اين يك قاعدهی عمومی است
افرادی که دچار احتالم میشوند بال فاصله به حمام میروند و خود
را پاکیزه مینمايند ( .چون با اين وضعیت اصال احساس راحتی
نمیکنند)
حال جناب شبههافکن در يك تلبیس آشکار ،بدون هیچ دلیلی
وارد حوزهی «زيستشناسی» شده و ادعا میکند اين مايع حاوی
اسﭙرم زنده است و از لحاظ حیاتی بسیار مهم میباشد و ...

متوجه تلبیس او شديد! که چگونه گزارهی ارزشمند يك حوزه
را با عینك حوزهای ديگر بررسی مینمايد؟
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چه اشکالی دارد منی در جامعه و زندگی روزمره ما مايع کم
ارزشی باشد ولی در زيستشناسی بسیار ارزشمند و گرانبها تلقی
گردد! (مانند مثالهايی که در باال ذکر کردم)
تعجب میکنم مگر قرآن گفته اين مايع از لحاظ علمی
بیارزش است! چرا فرد شبهه افکن شروع نموده به بیان ارزش
علمی اسﭙرم!؟
آيا کسی که احتالم میشود و بدنش آغشته به منی است
میگويد:
به به ،اين يکی از برترين پديدههای حیاتی میباشد و هر قطره
اش حاوی ملیونها اسﭙرم زنده است ،لﺬا آن را نمیشورم بگﺬار
چند روز بر لباسم باقی بماند! خود شبهه افکن میداند که اين گونه
نیست.

لﺬا بايد بدانیم قرآن کتابی علمی (در حوزهی علوم تجربی)
نیست بلکه يك کتاب اجتماعی میباشد و مثالهايش هم در
راستای هدايت اخالقی بشر وضع شدهاند (نه بیان قواعد
زيستشناسی) ،ولی گاهی اوقات مثالهايی در مورد ﻃبیعت و
کهکشان و ...زده که در کمال تعجب مشاهده میکنیم با علم روز و
بديهیات شناخت انسان معاصر از جهان خلقت منطبق است ،لﺬا
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میگويیم اين کتاب از جانب خداست برای هدايت بشر و کتاب علم
(در حوزهی علوم تجربی) نیست.

اما مشاهده میکنیم فرد شبهه افکن به صورت فريب کارانه
«سخن اجتماعی» قرآن را نقل نموده ولی «زيستشناسانه» به
قضاوت آن پرداخته است!
مثل اين است به دانشجوی رشتهی ادبیات بگويیم واقعا هیچ
بويی از سواد نبردهای چطور میگويی کتاب فیزيك نزد تو مفید
نیست! ارزش آن را نمیدانی؟!! پس تو بی سواد هستی و هیچ
علمی نداری!!!!

در پايان فرد شبهه افکن فضا را مناسب میبیند و آنچه خود
میخواهد را به ذهن مخاﻃب منتقل مینمايد (خود بريده و
دوخته) ...پس کالم محمد است و!...
غافل از اين که استدالل خودش غلط است.

البته در مورد «ماء مهین» قول ديگری هم وجود دارد که ذکر
آن الزم میباشد ،برخی از پژوهشگران میگويند «مُهین» به معنای
ضعیف و حقیر و پست میباشد ،ولی «مَهین» به معنای صاحب
وظیفه است و خداوند در اين آيه از «مَهین» استفاده کرده است ،با
اين معنا که اين آب دارای وظیفه میباشد.
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اما چون اکثر مترجمان و مفسران آن را به پست ترجمه
کردهاند و شبهه افکن نیز روی همین معنی شبهه وارد کرده است،
همان را بررسی کرديم و ثابت نموديم که اگر مَهین به پست هم
ترجمه شود باز اشکالی به آيهی شريفه وارد نیست و شبهه افکنان
در اشتباه میباشند.

جوانان عزيز هوشیار باشید

شبههی دوم :خروج منی از بین ستون فقرات و دندهها
سورهی ﻃارق :فَلْینظُ ِر ا ْلإِنسانُ مِم خُلِقَ
يخْرُج مِن بین الصلْبِ والتَّرَا ِئبِ

ق مِن ماء دافِقٍ
خُلِ َ

1

«پس انسان بايد بنگرد که از چه آفريده شده است» «از آب
جهندهاى خلق شده» «[که] از بین ستون فقرات و استخوانهاى
سینه بیرون میآيد»

 .1ﻃالرق5 ،و6و.7
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در آيهی زير نیز میگويد نسل آدم را از پشت انسان برگرفته
است که مؤيد همان آيات قبل است:
وإِذْ أَخَﺬَ ربك مِن بنِی آدم مِن ظُهو ِرهِم ذُريتَهم وأَشْهدهم
شهِدنَا أَن تَقُولُو ْا يوم ا ْلقِیامةِ إِنَّا
علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِرَبکُم قَالُواْ بلَى َ
کُنَّا عنْ هﺬَا غَافِلِینَ

1

« و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه (نسل)
آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت که آيا
پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا روز قیامت
بگويید ما از اين [امر] غافل بوديم».

امروزه مشخص است که منی در بیضههاساخته میشود و در
کیسه ی منی ذخیره میشود و از مجرای ادرار خارج میشود و
محل ساخت و مسیر خروج آن هیچ ربطی به ستون فقرات و سینه
ندارد .پس اين گفتهی قرآن ،غلطی فاحش است .اين غلط ،ريشه
در خرافات باستانی دارد .مثال  Hippocratesپزشك يونانی در
 2500سال قبل معتقد بود که منی از مغز سرچشمه میگیرد و
سﭙس وارد نخاع موجود در ستون فقرات میشود و از آنجا به کلیه
و بیضه و مجرای ادرار میرود ( Hippocratic Writings,
.1اعراف.172 ،
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 )Penguin Classics, 1983, pgs.317-318همچنین در تورات
( 3000سال پیش) در موارد متعدد بهمین مطلب اشاره شده است
از جمله خدا در خطاب به يعقوب میگويد " پادشاهان بسیار از
پشت (صلب) تو پديد خواهند

آمد"

( Torah, Genesis

)35:11
اين غلط در بین اعراب نیز از قديم و حتی امروز شايع است.
میبینید که محمد يك غلط عامیانه را به اسم خدا وارد قران کرده
است .بیچاره خدايی که نمیداند منی در کجا ساخته و جريان
میيابد .خطای واضح ديگر در آيات سورهی ﻃارق اينست که
میگويد انسان از منی مرد ساخته میشود .چون گفته شده که
انسان از آب جهنده ساخته میشود .آب جهنده فقط در مورد منی
در مرد صادق است .چون زن اصوال فاقد منی است و تنها
ترشحاتی در ديوارهی مجرای تناسلی و رحم دارد که انتقال اسﭙرم
را تسهیل میکند .و تخمك زن هم با پاره شدن جدار تخمدان آزاد
میشود و آب جهنده نیست.
از ﻃرف ديگر اگر میخواست بگويد که انسان از منی مرد و زن
ساخته میشود بايد آب جهنده را بصورت تثنیه بکار میبرد نه
مفرد .بعالوه در هیچ جای قرآن به نقش زن در نطفه اشارهای نشده
است .اين هم يك باور غلط قديمی بود که بچه را صرفا حاصل منی
مرد میدانستند و حتی تا همین اخیر نیز در جوامع رايج بود.
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بازهم میبینید که محمد اين غلط رايج را وارد قرآن کرده و به خدا
نسبت داده است .الزم به ذکر است که در رواياتی صحبت از آب
زن و مرد شده است .در صورت صحت روايات مﺬکور بنظر میرسد
که محمد متوجه اين خطای خود در قرآن شده است و در حديث
سعی در اصالﺡ آن کرده است ولی به هر صورت آنچه در قرآن
آمده است غلط است.

پاسخ به شبهه:
تفسیر دلخواه خود را مینويسد ،سﭙس در قیافهای حق به
جانب آن را نقد مینمايد!
آيا اين اسلوب يك نقد منصفانه است؟ به هیچ عنوان.
درمورد آيات شريفهی سورهی مبارکهی ﻃارق بحثهای
فراوانی صورت گرفته است ابتدا به ترجمهی آيات يك بار ديگر
توجه بفرمايید:
«انسان بايد نگاه کند که از چه چیزی آفريده شده؟ از آبی
جهنده ساخته شده است ،آبی که خارج میشود ازمیان صُلب و
ترائب»
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با توجه به اين که فقط مايع جنسی مرد جهنده میباشد پس
نتیجه میگیريم که آيه تنها در مورد اسﭙرم سخن گفته است.
مشکل مفسران گﺬشته اين بوده که تصور نمودهاند اين دافق و
جهندگی در مورد مايع مرد و زن ارائه شده است ،لﺬا آمدهاند بحث
پشت مرد و سینه زن را به ترجمه آيات افزوده اند ،در حالی که
اين گونه نیست.
صُلب قطعا به معنای سختی و سفتی میباشد(نه ستون فقرات ،
و استفاده از ستون فقرات برای تفسیر فقط يك فرض است) ولی
در مورد ترائب چندين معنا وجود دارد و همین کار را کمی
پیچیدهتر کرده است.
عزيزان توجه داشته باشید که خداوند منان  1400سال پیش
اين آيات را فرستاده است ،برخی از آيات بنا بر حکمت پرودگار
واضح نیستند و ما نمیدانیم که دقیقا پرودگار چه میفرمايد ،لﺬا
مفسرانِ گرامی برای پیدا نمودن اين نقاط گنگ به توضیح آيات
پرداختهاند.
درمورد اين سه آيه از سورهی مبارکهی ﻃارق تا به حال تفاسیر
بسیار زيادی ديدهام ،حال يکی از تفسیرها میگويد منظور ستون
فقرات و استخوان سینه میباشد .فرد شبهه افکن هم همین را به
منزلهی معنای واقعی و تفسیر صد درصدی آيه در نظر گرفته و به
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آن حمله کرده است ولی همانگونه که گفتیم اوال اين آيه در مورد
مايع جنسی مرد است و صلب و ترائب معانی ديگری دارند.
تﺬکر:
در اينجا ناباوران از فرصت سوء استفاده میکنند و میگويند
پس چرا خداوند میفرمايد قرآن به سادگی نازل شده و کتاب
راهنمای بشريت میباشد؟! در حالی که همچین مسائل گنگی در
آن وجود دارد؟
در پاسخ میگويیم خدای منان آنچه مربوط به هدايت بشر باشد
را به ﻃور کامال ساده بیان کرده است مواردی همچون توحید و
معاد و قصص انبیاء و احکام و ...ولی اينکه برخی از آيات اين گونه
هستند معانی آنها ﻃوری نیست که فرد بگويد من هدايت
نمیشوم .در قرآن اين همه عظمت و بزرگی وجود دارد فردی
بگويد من بخاﻃر اين يك مورد آن را قبول ندارم بی شك قصد
بهانه گیری دارد .تازه گفتیم که در اين يك مورد هم تفاسیر
متفاوت وجود دارد و شبهه افکنان فقط آن تفسیرهای ضد علم
(که ناشی از بی اﻃالعی آن مفسران عزيز از مسائل علمی بوده
است) را برگزيدهاند.
مخاﻃبان عزيز در تمام اين التهابات آنچه ثابت و پا برجاست
کالم حق تعالی میباشد که فرموده است :يخرج من بین صلب و
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ترائب حال شخصی بیايد يك تفسیر را نقد نمايد کار او به معنای
نقد قرآن نیست.
در ادامه ثابت میکنیم آن تفسیری که ضد علم است مورد
قبول ما مسلمین هم نیست.
گفتیم که بی شك اين آيات در مورد مرد میباشد و تمام
تفاسیر و ترجمههايی که بحث زن را کردهاند اين نکته را در نظر
نگرفتهاند ،همچنین صلب بدون هیچ گمانی به معنای سختی
میباشد ،اما ترائب معانی متفاوتی دارد توجه بفرمايید:
الف) عدهای به آن استخوان سینه میگويند
ب) عدهای میگويند از تراب میآيد و خاك نرم است و به
معنای نرم میباشد
ج) عدهای میگويند میتواند به معنای امور دوتايی در بدن
باشد ،دستها ،پاها ،رآنها (تفسیر قرﻃبی ،ج ،20ص)5
و معانی ديگر...
با توجه به اين معانی مفسران ديدگاههای متفاوتی دارند
افراد (الف) میگويند منظور آيه ستون فقرات و سینه است
چون مايعات و محتويات الزم برای تشکیل منی از ناحیهی شکم و
اين اعضا تامین میشود.
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افراد(ب) میگويند لگن که سخت است و مثانه در قسمت جلو
نرم است
برای مورد (ج) موضوع دوتايی بودن میتواند پاسخ مهمی برای
مسأله دريافت کرد ،قسمت صلب که ثابت است و مکان سفت و
سختی میباشد (استخوان خاجی يا ساکروم را در نظر بگیريد،
روی گوگل بنويسید ساکروم تا عکسش را ببینید) برای ترائب هم:
محل ذخیرهی اسﭙرمها پیش از خروج مکانی به نام «اپی
ديديم» میباشد که درست در پشت بیضههاقرار دارد و به آنها
چسﭙیده است ،با اين حال در جلوی اپی ديديم چه قرار دارد؟
بیضه ،که نرم هم میباشد(.روی گوگل بنويسید اپی ديديم و به
عکس آن توجه بفرمايید)
حال بیضههای مرد هم دو عدد میباشد به صورت قرينه و با در
نظر گرفتن اين معنی (ترائب به معنای دو عضو يکسان يا قرينه)
میتوانیم به تفسیر قابل تاملی دست پیدا کنیم(حتی عده ای از
مفسران میگويند میتواند منظور از اين دو مورد رانهاباشد)...
اگر دقت بفرمايید قرآن کريم میفرمايد يخرُجُ ،يعنی خارج
میشود.
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يعنی در آنجا بوده و خارج میشود ،همانگونه که ذکر شد اپی
ديديم محل ذخیرهی اسﭙرمها میباشد دقیقا در پشت بیضههاست
و مايع جنسی مرد بعد از انزال از آنجا خارج میگردد.

اما عزيزان باز هم تکرار میکنم نويسنده از بین چندين تفسیر،
غیر علمیترينِ آنها را انتخاب نموده و میگويد در قرآن اشتباه
وجود دارد که در بهترين حالت ،نقد او متوجه تفسیر و ترجمه
است نه قرآن کريم.
شبهه افکن در ادامه ،چند ادعای ديگر را هم مطرﺡ کرده است
که به آنها پاسخ میدهیم:
اوال اشتباه در کتابهای يونانی به ما هیچ ربطی ندارد چون
ثابت کرديم در قرآن هیچ خطايی وجود ندارد و شما در اشتباه
هستید.
ثانیا ادعا میکنید در تورات میگويد از پشت ،منی خارج
میشود .مراجعه میکنیم به تورات توجه بفرمايید:
ملل زياد و پادشاهان بسیار از نسل تو پديد خواهند آمد.
سرزمینی را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و به نسل تو نیز
خواهم داد( ...پیدايش ،باب  36بندهای  10تا )15
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و اصال بحث صلب و تولید منی از پشت و ...وجود ندارد ،پشت
در اينجا منظور نسل و ذريه است ولی متاسفانه نويسنده فکر
میکند اگر شخصی به نوههايش بگويد شما از پشت من هستید
منظورش اين است موادی از پشت او بیرون آمده و فرزند و نوههارا
ساخته! در حالیکه اين يك اصطالﺡ عمومی است و منظور آن
«نسل» میباشد.
ثالثا در ادعايی ديگر میگويد ﻃبق نظر قرآن فقط مايع جنسی
مرد در ايجاد جنین نقش دارد و قرآن به ايجاد نطفه و ترکیب
اسﭙرم و تخمكهاباور ندارد .میگويیم قرآن را بايد با قرآن فهم
کرد (نويسنده در اکثر شبهات از همین قاعده استفاده میکند)
لﺬا آيهی دوم سورهی مبارکهی انسان را مطالعه میکنیم:
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ فَجَعَلْناهُ سَمیعاً
بَصیراً «م ا انسان را از نطفه آمیخته (از اسﭙرماتوزوئید و اوول)
آفريدهايم ،و چون او را (با وظائف و تکالیفی ،بعدها) میآزمائیم،
وی را شنوا و بینا( ،به عبارت ديگر عاقل و دانا) کردهايم».
پس در قرآن کريم هیچ اشکالی وجود ندارد و اشکال از فهم
نادرست مخالفان میباشد.

شبههی سوم :تعیین نر و ماده پس از علقه
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أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ يُمْنَى ﴿ ﴾37ثُمَّ کَانَ َعلَقَةً فَخَ َلقَ فَسَوَّى
ن الﺬَّکَرَ وَالْأُنْثَى ﴿« ﴾39آيا او نطفهاى از
ل مِنْهُ الزَّوْجَیْ ِ
﴿ ﴾38فَجَعَ َ
منى که در رحم ريخته مىشود نبود» «سﭙس بصورت خون بسته
درآمد و خداوند او را آفريد و موزون ساخت» «و از او دو زوج مرد
و زن آفريد».

در تفسیر آيات فوق احاديثی با مضمون واحد آمده است از
جمله:
پیامبر گفت :نطفه در رحم بمدت  40شب قرار می گیرد سﭙس
فرشته ای را بسوی آن میفرستد ...فرشته می پرسد ای خدا مرد
باشد يا زن؟ سﭙس خدا او را مرد يا زن قرار می دهد(.صحیح مسلم
ج  3حديث )2645
اين آيات می گويند که نر و ماده بودن جنین پس از مرحله ی
علقه معین می شود که غلطی فاحش است ،چون جنسیت جنین
به محض تشکیل سلول تخم (ترکیب اسﭙرم و تخمك در چند
ساعت اولیه ی پس ازآمیزش جنسی) مشخص است.

پاسخ به شبهه:
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اوال شما آيات را اشتباه ترجمه نموده ايد ،از کی تا به حال
«جَعَل» به معنای «آفريدن» بوده است؟!!!
همه میدانند که «جعل» به معنای قرار دادن است ،مفهوم آيه
قرار دادن «شکل انسانی ،حالت مردانگی و زنانگی» میباشد ،نه
«تعیین جنسیت» .اتفاقا متخصصان هم تايید نموده اند که اين
عمل در دورهی خاصی انجام میپﺬيرد.
که قرآن کريم دقیقا به اين واقعیت علمی اشاره فرموده که بعد
از علقه(يکی از حاالت جنین) شکل انسانی(مردانگی و زنانگی) در
جنین ايجاد میشود
واقعا تامل برنگیز است...
تا مدت زمان خاصی جنین شکل گرفته در جانوران مختلف
«شبیه هم» میباشد (انسان ،سگ ،مرغ ،الك پشت )...و به جز
متخصصان کسی نمیتواند آنها را از هم تفکیك نمايد.
ولی بعد از اين مدت زمان (که قرآن عظیم الشان دقیقا به اين
نکته اشاره فرموده) هر جانداری به شکل واقعی خود گرايش پیدا
میکند ،به ﻃوری که به وضوﺡ میتوان فهمید اين جنین متعلق به
انسان میباشد يا شیر يا روباه!
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افرادی که مايلند در اين زمینه تحقیق کنند میتوانند عبارت
زير را در گوگل جستجو بفرمايند:
(و با انتخاب گزينهی تصوير در سايت گوگل عکسهای يافت
شده را نگاه کنند)
similarity among embryos of complex animals

پس مشخص میشود که در آيهی شريفهی قرآن کريم هیچ
اشکالی وجود ندارد.
اما بررسی حديث و آشکار نمودن يك اشتباه فاحش ديگر در
جمالت فرد شبهه افکن:
قبل از هر چیز حديث  2645صحیح امام مسلم را بررسی
میکنیم:
هلل إِلَیْهَا مَ َلکًاَ ،فصَوَّرَهَا
إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَیْلَةً ،بَعَثَ ا ُ
وَخَلَقَ سَمْ َعهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ،ثُمَّ قَالَ :يَا رَبِّ أَذَکَرٌ
ك مَا شَاءَ ،وَيَکْتُبُ الْ َملَكُ ،ثُمَّ يَقُولُ :يَا َربِّ أَجَلُهُ،
أَمْ أُنْثَى؟ فَیَقْضِی رَبُّ َ
فَیَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ ،وَيَکْتُبُ الْمَلَكُ ،ثُمَّ يَقُولُ :يَا رَبِّ رِزْقُهُ ،فَیَقْضِی
رَبُّكَ مَا شَاءَ ،وَيَکْتُبُ الْمَ َلكُُ ،ثمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِیفَةِ فِی يَدِهِ ،فَلَا
يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ
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«هرگاه  42شب بر (انعقاد) نطفه گﺬشت خداوند متعال فرشته
ای بسوی آن روانه میکند ،پس آن نطفه را شکل میبخشد و گوش
و چشم و پوست و گوشت و استخوانش را میآفريند ،سﭙس فرشته
میفرمايد :پروردگارم آيا مﺬکر است يا مؤنث؟ پس پروردگارت
هرچه اراده نمود مقدر میفرمايد و فرشته مینويسد ،سﭙس
میگويد :ای پروردگارم روزی اش چطور باشد؟ پس پروردگارت هر
ﻃور که خواست و اراده نمود مقدر مینمايد ،و فرشته نیز
مینويسد ،سﭙس فرشته با صحیفه (نامه) در دستش بیرون میرود،
و بعد ،بر آنچه که اهلل متعال فرمان داده نه چیزی اضافه میکند و
نه چیزی کم مینمايد».

مشاهده میکنیم که ﻃبق حديث شريف ،ماليکه بعد از مدت
زمان تعیین شده از پرودگار چیزی را که نمیداند سوال
میپرسد(که آيا اين بچه دختر است يا پسر؟) و هرگز در اين زمان
«تعیین جنسیتی» صورت نگرفته است .نويسنده شبهه با تلبیس،
حديث را غلط ترجمه کرده و نوشته ماليکه میپرسد:
مرد «باشد» يا زن؟
در حالی که اصل پرسش ماليکه اين گونه میباشد:
مرد «است» يا زن؟
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و بین اين دو تفاوت وجود دارد ،پرسش اول به معنای تعیین
جنسیت است و پرسش دوم به معنای سوال از جنسیت!
متوجه اشتباه او شديد؟
هر کسی میداند از همان بدايت کار و تلقیح اسﭙرم و تخمك و
ايجاد زيگوت ،جنسیت تعیین میگردد.
()xx or xy

جوانان عزيز بدانید قرآن کريم به عنوان پیام ويژهی پروردگار
به بشريت ،هیچ منافاتی با علم ندارد لﺬا مخالفان مجبورند به
تحريف متوسل شوند؛ مشاهده فرموديد هم آيه را غلط ترجمه
کرده و هم حديث را...تا به اهداف نادرست خود دست پیدا کند.

شبههی چهارم :دوره حمل  6ماهه

در آيه ی زير مجموع دوره بارداری و شیردهی  30ماه ذکر شده
است:
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وصینَا ا ْلإِنسانَ بِوالِدي ِه إِحسانًا حملَتْه أُمه کُرْها ووضَعتْه ُکرْها
وحملُه وفِصالُه َثلَاثُونَ شَهرًا

1

«و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش کرديم
مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا
آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سى ماه است».
در آيه ی زير دوره ی شیردهی را دوسال ( 24ماه) در نظر
گرفته است.
ووصینَا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حم َلتْه أُمه وهنًا علَى وهنٍ وفِصالُه فِی
کرْ لِی ولِوالِديك إِلَی الْمصِیرُ
عامینِ أَنِ اشْ ُ

2

«و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کرديم مادرش به او
باردار شد سستى بر روى سستى و از شیر باز گرفتنش در دو سال
است که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت [همه] به
سوى من است ».

 . 1احقاف15 ،
 . 2لقمان14 ،
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خوب حاال با کم کردن دوره ی شیردهی از کل دوره سى ماهه
باال دورهٌ بارداری  6ماه می شود که هم غلط است و هم غیر واقعى
( ماه )24 - 30 =6

پاسخ:
ابتدا آيه ی  15سورهی احقاف ،آيهی  14سوره لقمان و آيهی
 233سورهی بقره را مطالعه بفرمايید.
مشاهده میکنید که پروردگار متعال واجب نکرده حتماً مادرها
«دو سال» به بچههايشان شیر دهند ،و شبهه کامال منتفی می-
گردد ...اين شبهه زمانی وارد است که نوعی اجبار و حکم وجوبی
برای شیر دادن در اين زمان وجود داشته باشد ولی اين گونه
نیست.
بچههای زيادی به صورت نارس متولد میشوند( .کمتر از  9و يا
حتی  7ماهگی) و بچههای زيادی هم هستند که به بیش از دو سال
برای شیردهی نیاز دارند پس شرايط تولد و شیردهی بسته به افراد
متفاوت است.
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حاال بچههايی که در  9ماهگی متولد میشوند 21 ،ماه شیر می-
خورند و شامل آيه  15سورهی احقاف میشوند ،بچههايی که در 6
ماهگی متولد میشوند  24ماه شیر میخورند باز هم شامل آيات
میشوند...
در کل بدانید پروردگار منّان کمترين زمان بارداری و بیشترين
زمان شیردهی را معرفی کرده است (که میشود  30ماه) به بیان
ديگر حد متعارف بارداری ( 9ماه) و حداقل شیردهی  21ماه را که
باز هم میشود  30ماه.
و خالصه آنکه؛ زمان بارداری و مدت شیر دهی متفاوت است و
اجباری هم برای رعايت اعداد مطرﺡ شده وجود ندارد .پس حداقل
بارداری و حداکثر شیردهی مطرﺡ شده است و شبههافکن مانند
تمام ادعاهای ديگرش در اشتباه است.
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شبههی پنجم :خلقت جنین در قرآن
عزيزان چون اين شبهه ﻃوالنی است و موضوعات آن بسیار
مهم میباشد اول توضیحاتی در مورد مساله عرض مینمايیم سﭙس
مطلب به مطلب (به صورت دقیق) شبهه را نقد میکنیم.
***
يکی از شبهاتی که سالهاست اسالم ستیزان به آن اتکا
میکنند مسالهی خلقت جنین در قرآن میباشد .در تقابل با آنان
مسلمانان نیز کلیپهای بسیار جﺬابی تهیه کرده اند و با
انیمیشنهای متنوع ديدگاه قرآن کريم را به تصوير کشیده

اند.

ولی باز هم شبهات زيادی در اين زمینه منتشر میشود و به کرّات
مشاهده نموده ام مسلمانان را به چالش میﻃلبند.

جنین شناسی يك رشتهی کامال تخصصی میباشد و دخول
افراد غیر متخصص به اين حوزه قطعا با لغزش و خطا همراه خواهد
بود .لﺬا برای جلو گیری از خطاهای فوق ،قبل از هر چیز مطالب
علم جنین شناسی را به دقت مطالعه نمودم تا با درکی کامال واقع
گرايانه و علمی شبهات مطرﺡ شده را پاسخ دهم.

1

 .1استفاده از جنین شناسی پزشکی "به استناد آيات قرآن و احاديث" مؤلف :دکتر
قاسم ساکی ،جنین شناس وعضو هیﺌت علمی گروه آناتومی و جنین شناسی
دانشگاه جندی شاپور اهواز و سايتهای اينترنت.
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جالب است بعد از اتمام تحقیقات متوجه شدم تمام شبهاتِ
منتشر شده ،ناشی از جهل شبهه افکنان به موضوع مورد نظر
میباشد (شايد هم اوج تلبیس و خصومت آنها با اسالم مبارك(

به فرض مثال از  10مرحله ،سه مرحله را در نظر نگرفته اند و
تصور میکنند اين اشکال قرآن است(!) اما مشکل از عدم مطالعه و
دقت خودشان میباشد(.شايد هم نیت نادرست شان(

قبل از اينکه به بررسی شبهات بﭙردازيم میل دارم دوستانی که
در اين زمینه مطالعه نداشته اند را با چند و چون ماجرا آشنا
سازم.تا آنها هم با ما همراه شوند و به اتفاق هم شبهات را پاسخ
دهیم
لﺬا ابتدا گﺬری خواهیم کرد بر مفاهیم تا ببینیم قرآن کريم
خلقت جنین را چگونه به تصوير کشیده است؟ علم در مورد
ديدگاه قرآن چه میگويد؟ و ...

***
با يك بررسی اجمالی متوجه میشويم قرآن برای خلقت جنین
شش مرحله را معرفی نموده است:
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.1نطفه
.2علقه
.3مضغه
.4استخوان
.5گوشت
.6خلق آخر
و اين مراحل در آيات  12تا  14سورهی مومنون مطرﺡ شده
است ،توجه بفرمايید:

سلَالَةٍ مِنْ ﻃِینٍ * ثُمَّ جَ َعلْنَاهُ نُطْفَةً فِی
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ُ
م خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَ ًة فَخَلَقْنَا الْ َعلَقَةَ مُضْ َغةً فَخَلَقْنَا
قَرَا ٍر مَکِینٍ * ثُ َّ
شأْنَاهُ خَلْقًا آخَ َر َفتَبَارَكَ اللَّهُ
الْمُضْغَ َة عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ َلحْمًا ثُمَّ أَنْ َ
أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ
«ما انسان را از عُصارهای از گِل آفريدهايم .سﭙس او را به
صورت نطفهای درآورده و در قرارگاه استوار ( رحم مادر ) جای
میدهیم  .سﭙس نطفه را به صورت لخته خونی ،و اين لخته خون را
به شکل قطعه گوشت جويدهای ،و اين تکّه گوشت جويده را بسان
استخوانهای ضعیفی درمیآوريم ،و بعد بر استخوآنها گوشت
میپوشانیم ،و از آن پس او را آفرينش تازهای بخشیده و ( با
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دمیدن جان به کالبدش ) پديدهی ديگری خواهیم کرد .واال مقام و
مبارك يزدان است که بهترينِ اندازهگیرندگان و سازندگان است».

قبل از ورود به بحث اصلی بدانید آن خاکی که آيهی مبارك
مطرﺡ فرموده فقط برای حضرت آدم صدق میکند و به جز ايشان
برای تمام انسانهای ديگر از مرحلهی نطفه شروع میشود.
نطفه:

زمانی که مرد و زن با هم آمیزش میکنند و انزال صورت
میگیرد ،بین سلولهای جنسی مرد(اسﭙرم) و سلولهای جنسی زن
(تخمك) لقاﺡ صورت میپﺬيرد .به سلولی که ناشی از اين تلفیق
ايجاد میگردد «زيگوت» میگويند.

زمانی که همانند سازی کروموزومهاداخل زيگوت انجام شد،اين
بار آماده میشود برای تقسیم میشود (و به دو سلول تقسیم
میگردد).با تقسیمهای متوالی سلولهاکوچك تر میشوند که به
آنها(سلولهای کوچك) «بالستومر» میگويند.

بعد از  3تا  4روز تعداد سلولهابه  12تا  16عدد میرسد که به
هم میچسﭙند ،قیافهی آن توده شبیه شاه توت میباشد و به آن
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«موروال »می گويند ،يك پردهی شفاف هم به دور موروال ايجاد
میگردد.
سلولهای درونی موروال در نهايت اعضای بدن ما را تولید
میکنند و سلولهای خارجی آن باعث ايجاد جفت میشود.

(جفت عضوی مسطح است که دور تا دور جنین را میگیرد و
نقش آن انتقال مواد بین مادر و جنین میباشد)
مراحلی که تا اينجا عرض نمودم در لولهی رحم انجام میشود
(يك لولهی  8تا  10سانتی متری که به رحم ختم میشود) موروال
به رحم میرسد ،مواد مترشحه از غددِ رحم به داخل آن پردهی
شفاف نفوذ میکنند و فضايی ايجاد میکنند به نام بالستوسل ،در
اين حالت به جنین بالستوسیت میگويند.اين وضعیت  4تا  5روز
بعد از لقاﺡ ديده میشود.

جنین روز ششم از پردهی شفاف خارج میشود(که به آن رها
سازی میگويند) و شروع به نفوذ در ديوارهی رحم میکند .روز
هشتم سلولهای بالستوسیت که اصال دارای نظم نیستند به دو
اليهی منظم با نامهای هیﭙو پالست(سلولهای مکعبی شکلی دارد)
و اپی پالست (داری سلولهای استوانه ای شکل میباشد و بر روی
اليهی هیﭙوپالست تشکیل میشود)
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جفت هم به دو اليهی سیتوتروفوبالست و سن سیتو تروفو
بالست تقسیم میشود
همان روز هشتم حفرهی کوچکی در اپی پالست ظاهر میشود
که حفرهی آمنیوتیك نامیده میشود ،در آن حفره مايعی بنام
آمنیون دور جنین را میگیرد و بسیار مفید میباشد (مانند يك
بالشتك عمل میکند و نقش ضربه گیر را دارد ،عايق دما است و
نمیگﺬارد گرما و سرما به جنین منتقل شود و )...
روز نهم مشاهده میشود که در سن سیتوفروتوپالست
حفرههایی بنام الکونا ايجاد میگردد ،سﭙس اين حفرههاتوسط
خون مادر پر میشود و اﻃراف جنین را خون میگیرد.

اين مراحل تا  11الی  12روز بعد از لقاﺡ انجام میشود و پس از
آن وارد مرحلهی دوم يعنی علقه میشويم.

اگر به آيات نگاهی بیندازيد پرودگار متعال برای اين مرحله
فرموده نطفه را در قرار گاه استواری (مکین) قرار داديم.

به نظر شما چرا پروردگار منان آن را استوار و امن معرفی نموده
است؟
استخوان لگن از آن محافظت میکند ،به وسیله ﻃنابهایی به
لگن محکم شده است ،تا انتهای حاملگی حجم آن چند درصد
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افزايش میيابد ،تا وقت زايمان انقبضات چندانی ندارد(به دلیل
هورمون پروژسترون) وگرنه بچه پايین میآمد و ...

علقه:

علقه  ،دومین مرحلهی تکاملی جنین میباشد.گفتیم که جنین
تقسیم شده به دو اليهی اپی الستی و هیﭙو الستی تقسیم
میشود ،آنهاهم در اين مرحله  ،ﻃی روندی بنام گاسترو السیون
به اکتو درم ،مزو درم و آندودرم تبديل میشوند
در نهايت:

اليهی اکتودرم باعث ايجاد مغز و نخاع و بینی و چشم و ...می
شود
اليهی مزودرم باعث ايجاد غضروفهاو استخوانهاو عضالت و
...می شود
اليهی آندودرم باعث ايجاد پوشش اپی تلیايی مثانه و پیش راه
و لوزههاو تیموس و ...می شود
اما بايد بدانیم در کالم عرب «علقه» به سه مفهوم معنا میشود
:

.1زالو
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.2خون بسته
.3آويزان
جالب اينجاست که بصورت اعجاب انگیزی هر سه معنی برای
جنین در اين مرحله صدق میکنند!

چرا زالو؟
زالو موجودی است که در برکههازندگی میکند ،از نظر تغﺬيه
وابسته به ديگران است و از راه مکیدن خون زندگی خود را تامین
مینمايد.

جنین از روز  12تا  21وارد مرحلهی علقه میشود ،تا قبل از
ورود به اين مرحله(در لولهی رحم بود يا در رحم شناور بود) از
مايعات اﻃراف خود تغﺬيه میکرد.

ولی اين بار منبع تغﺬيهی ديگری دارد ،در مطالب باال عرض
کرديم که روز نهم در سن سیتو فروتوپالست(يکی از اليههای
جفت) حفرههایی بنام الکونا ايجاد میشود که توسط خون مادر
پر میشوند .اين روند ادامه پیدا میکند تا خون مادر دور تا دور
جنین را میگیرد ،در اين حالت میگويند گردش خون رحمی
جفتی برقرار شده است .از اين به بعد جنین نیازهای خود را از
ﻃريق خون مادر دريافت میکند (به وسیلهی انتشار غﺬا و
اکسیژن و)...
97

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بنا براين مشاهده میکنیم که جنین مانند زالو از خون ديگری
تغﺬيه میشود .همچنین جنین در اين مرحله شباهت بسیار زيادی
به زالو دارد با جستجو در اينترنت عکسهای مورد نظر را خواهید
يافت(.در گوگل بنويسید تشابه جنین و زالو)
اما چرا میگويند شبیه خون بسته است؟
خون بسته يا خون لخته خصوصیتی دارد که خون در يك جا
جمع میشود و هیچ جريانی هم ندارد .مطالعات نشان داده رگ
سازی و تولید خون در جنین دقیقا در اين مرحله انجام میشود،
يعنی خون تشکیل شده ولی هنوز در رگهاجاری نیست.

قلب در روز  22تا  23شروع به ضربان میکند و خون همین
گونه در مجاری وجود دارد بدون گردش،آيا مفهوم خون بسته هم
کامال" تحقق نمیيابد؟
می دانید اين دقیقا جايی است که باعث تعجب پروفسور کیس
مور(استاد جنین شناسی تورنتوی کانادا) شد؟
او بسیار تعجب کرد و گفت تحقیقات ما نشان داده خون در اين
مرحله درون مجاری بسیار باريك محبوس است! لﺬا مشخص
میشود قرآن به جز شکل خارجی تکوين داخلی را هم پوشش
داده است!!!
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(جهت جلوگیری از اﻃالهی کالم در مورد استاد کیث مور و
چگونگی پﺬيرش من اهلل بودن قرآن چیزی نمیگويیم ولی حتما در
مورد آن مطالعه کنید).
برای مفهوم آويزان چه میتوان گفت؟
جنین در اين مرحله در حفره ای به نام حفرهی آمونیومی شناور
است و توسط ساقه ای اتصالی که بعدا بند ناف میشود به پرده
کوريونی و از اين راه به ديوارهی رحم آويزان شده است.

اگر میخواهید تصوير ساقهی اتصالی و شیوهی آويزان بودن آن
را مشاهده بفرمايید روی گوگل بنويسید:
Connecting stalk

ساقهی اتصالی بخشی از مزودرم خارج رويانی است که در روز
 12تا  13ديده میشود(مرحلهی علقه)
سبحان اهلل! اين توضیحاتِ دقیق در کتاب  14قرن پیش؟

مضغه:
سومین مرحله از تکامل جنین را مضغه مینامند ،اين دوره از
روزهای  22تا  23شروع میشود و تا حدود هفتهی ششم ادامه
میيابد.مضغه در لغت به ماده ای میگويند که شبیه گوشت جويده
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شده باشد.اگر توجه بفرمايید گوشت جويده شده چه مشخصاتی
دارد؟
در دهان در حال جابجايی است ،به دلیل فشارِ دندانهاشکل
ثابتی نخواهد داشت ،بعد از خارج کردن از دهان آثار دندان روی
آن باقی خواهد ماند و ...
ولی واقعا چرا خداوند متعال جنین را در اين مرحله به گوشت
جويده شده تشبیه فرموده است؟
قبل از هر چیز بدانید در اين مرحله هیچ گوشتی وجود ندارد و
فقط تودهی سلولی است که به دور هم جمع شده است.لﺬا تصور
نفرمايید که خدای متعال منظورش اين است که به گوشت جويده
شده تبديل شده است!

اگر به عکس جنین در اين مرحله نگاه کنید مشاهده میشود
که در نمای جانبیِ جنین قطعاتی جدا از هم و پشت سر هم بنام
«سومیت» ظاهر میشود(.گرههایی هستند که در پشت جنین
ايجاد میشود ،که درست مانند جای دندان است) سومیتهااز سر
به دم تشکیل میشوند ( هر روز  3جفت از آنها ظاهر میگردد)،
مشاهده شده که در پايان هفتهی پنجم  42تا  44جفت سومیت
ايجاد شده است .البته عده ای از آنها بعدا از بین میروند،
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سومیتهادر ساختن مهرهها،دندههاو عضالت و اندامهای باال و
پايین و ...نقش دارند.

در همین مرحله افزون بر سومیتهاقوسهایی بنام قوسهای
حلقی در ناحیه فوقانی جنین(درست زير برآمدگی سر) ايجاد
میشود .لﺬا در حد فاصل اين قوسهاشکافهايی بنام شکافهای
حلقی قابل مشاهده است.

وجود قوسهای حلقی و سومیتهابه جنین شکلی مانند
گوشت جويده شده میدهد که بعد از جويدن و نرم کردن جای
دندان روی آن مشخص است.

حتی ﻃبق تعريفاتی که در اول از مادهی جويده شده در دهان
داشتیم(جابجايی و نداشتن شکل ثابت  )...بدلیل اينکه جنین
درون کیسهی آمونیومی در حال جابجا شدن میباشد اين شروط
هم بوقوع میپیوندد.

در آيهی  5سورهی مبارکه حج از مضغهی مُخَلّقِه و غیر ُمخَلّقِه
سخن گفته است ،ﻃبق بررسیهایی که انجام دادم آنگونه که از
نصوص و مطالب علمی برداشت میشود ،مخلقه به حالتی میگويند
که دارای سلولهای تخصص يافته باشد و در تشکیل اعضايی
همچون گوارش و ...نقش دارد ،غیر مخلقه يعنی تخصص يافته
نیست.
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عظام:
مطالعات جنین شناسی نشان میدهد که مرحلهی ظهور
استخوانهادر هفتهی ششم انجام میپﺬيرد ،سومیتهاو قوسهای
حلقی نقش بسیار مهمی در اين مرحله دارند.

جهت آشنايی در نظر داشته باشید که ما چهار نوع استخوان
داريم:

.1استخوان بلند(مثال در پا)
.2استخوان کوتاه (مثال در مچ دست،کارپال)
.3استخوان پهن (مصال سقف جمجمه)
.4استخون نا منظم (مثال بعضی از استخوانهای جمجمه)

لحم:

مرحلهی پنجمِ معرفی شده توسط قرآن ؛ پوشیدن
استخوانهابا گوشت میباشد .اگر به آيه توجه بفرمايید نمیگويد
مضغه را تبديل به استخوان و گوشت کرديم! بلکه میگويد
استخوان را خلق کرديم و بر آن گوشت پوشانديم ،يك تفکیکی
بین اين دو قائل شده است و اين يك واقعیت علمی بزرگ میباشد
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ما سه نوع عضله داريم:

عضلهی اسکلتی(ارادی است ،انقباض سريع دارد ،فراوان ترين
نوع عضله ،چند هسته و دارای خطوط عرضی...مثال عضلهی
دست)
عضلهی قلبی(غیر ارادی ،بسیار قدرمند ،آهنگ منظم،
سلولهای منفرد و شخه دار و ﻃويل...عضلهی قلب)
عضلهی صاف (غیر ارادی ،انقباض بسیار کند ،دوکی شکل،
فاقد نوار عضالنی...مثال ديواره رگهای خونی)

اگر دقت کنیم مشخص میشود که منظور قرآن کريم عضالت
اسکلتی میباشد ،چون عضالت ديگر از قبل ساخته شده اند...مثال
عضلهی قلب حتما ساخته شده که قلب ضربان دارد يا عضلهی
رگهای خونی و ساخته شده است ،اين هم يکی از اعجاز بزرگ
قرآن کريم میباشد.

خلق آخر:

دوره ای از زندگی جنین میباشد که از ماه سوم شروع میشود
و تا انتهای دوران بارداری ادامه میيابد.
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در اين دوره ارگان جديدی ساخته نمیشود و فقط اندامهايی که
تا اينجا ساخته شده اند بالغ میگردند .آنگونه که از احاديث فهم
میشود در اين مرحله روﺡ به کالبد انسان دمیده میشود .لﺬا
قرآن کريم هم آن را خلق آخر معرفی فرموده است.

نمیدانم واقعا در مقابل اين همه عظمت و دقت چه میتوان
گفت! ولی بگﺬاريد اول شبهات را پاسخ دهیم(تا قلب مخاﻃبان به
آرامش برسد)...
اشکال کمی ﻃوالنی است ،لﺬا مطلب به مطلب پیش میرويم.

شبهه:

مراحل ذکر شده عبارتند از :تبديل نطفه به خون بسته (علقه)
و سﭙس تبديل به گوشت جويده شده (مضغه) و سﭙس تبديل به
استخوان و سﭙس استخوان توسط گوشت پوشیده می شود و
سﭙس آفرينش ديگر.

پاسخ:
خیر تقسیم بندی شما ناقص است ،مرحلهی ايجاد نطفه را چرا
ننوشته ايد!
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همچنین ترجمه هم اشتباه است ،اين تبديل به استخوان را از
کجا آورده ايد؟ مضغه که به استخوان تبديل نمیشود بلکه در
جنین استخوانهایی خلق میشود.

اگر حرف شما درست میبود بايد به جای «خلقنا » میفرمود
«بَدَّلنا» ،پس حرف شما اشتباه است.

شبهه:

حديثی صحیح و متفق علیه در تفسیر آيه ی فوق (و آيات
مشابه) آمده است:

حدثنا رسول اهلل وهو الصادق المصدوق قال إن أحدکم يجمع
فی بطن أمه أربعین يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يکون مضغة مثل
ذلك ثم يبعث اهلل و ملکا فیؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقی أو
سعید

1

«پیامبر گفت هر يك از شما در شکم مادرش گرد می آيد بمدت
 40روز و سﭙس علقه می شود بهمان مقدار (  40روز) و سﭙس
مضغه می شود بهمان مقدار (  40روز) سﭙس خدا ملکی را می
 .1صحیح بخاری6/2433 ،
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فرستد و به چهار چیز امر می شود به رزق و مرگ و شقی بودن يا
سعید بودن»
بر اساس اين حديث مدت نطفه  40روز و مدت علقه نیز  40روز
و مدت مضغه نیز  40روز می شود.

پاسخ:
خیر ديدگاه شما کامال ناقص و اشتباه است.ما حديث ديگری از
رسول اکرم (صلی اهلل علیه و سلم ) داريم که میفرمايد:

هلل إِلَیْهَا مَ َلکًاَ ،فصَوَّرَهَا
إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَیْلَةً ،بَعَثَ ا ُ
وَخَلَقَ سَمْ َعهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ،ثُمَّ قَالَ :يَا رَبِّ أَذَکَرٌ
ك مَا شَاءَ ،وَيَکْتُبُ الْ َملَكُ ،ثُمَّ يَقُولُ :يَا َربِّ أَجَلُهُ،
أَمْ أُنْثَى؟ فَیَقْضِی رَبُّ َ
فَیَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ ،وَيَکْتُبُ الْمَلَكُ ،ثُمَّ يَقُولُ :يَا رَبِّ رِزْقُهُ ،فَیَقْضِی
رَبُّكَ مَا شَاءَ ،وَيَکْتُبُ الْمَ َلكُُ ،ثمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِیفَةِ فِی يَدِهِ ،فَلَا
يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ

1

«هرگاه  42شب بر (انعقاد) نطفه گﺬشت خداوند متعال فرشته
ای بسوی آن روانه میکند ،پس آن نطفه را شکل میبخشد و گوش
و چشم و پوست و گوشت و استخوانش را میآفريند ،سﭙس فرشته
 .1مسلم.2645 ،

106

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

میفرمايد :پروردگارم آيا مﺬکر است يا مؤنث؟ پس پروردگارت
هرچه اراده نمود مقدر میفرمايد و فرشته مینويسد ،سﭙس
میگويد :ای پروردگارم روزی اش چطور باشد؟ پس پروردگارت هر
ﻃور که خواست و اراده نمود مقدر مینمايد ،و فرشته نیز
مینويسد ،سﭙس فرشته با صحیفه (نامه) در دستش بیرون میرود،
و بعد ،بر آنچه که اهلل متعال فرمان داده نه چیزی اضافه میکند و
نه چیزی کم مینمايد».
مشاهده بفرمايید پیامبر صراحتا فرموده بعد از  42شب ماليکه
ای میآيد و آن نطفه را شکل میبخشد ( گوش و چشم و پوست و
استخوان و گوشت را میآفريند) .دقت کنید نوشته مراحل
پنجگانه اول(به جز خلق آخر) در آن  42شب انجام میشود .و
آنگونه که از مجموع احاديث فهم میشود منظور حديث اول 120
روز نیست! که  40روز فقط نطفه باشد و  40روز فقط علقه باشد و
 40روز فقط مضغه!

بلکه نتیجه میگیريم «مثل ذالك»هایی که رسول اکرم در
حديث امام بخاری می فرمايد ،منظور اين است که آن هم در همین
بازهی  40روزه اول انجام میشود .يعنی اين 40هابا همديگر
مساوی هستند ،ولی اسالم ستیزان فکر میکنند مثل ذالك يعنی
 40روز ديگر و اين 40هابا هم جمع میشوند و در نهايت میشود
.120
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شبهه:

برای مقايسه ی مراحل ذکر شده با واقعیتهای رشد جنین به
هر کتاب جنین شناسی دانشگاهی می توانید مراجعه کنید .برای
تسهیل امر دراينجا باختصار ،مراحل رشد جنین را در اشکال زير
آورده ام (....شبهه افکن از منظر علم پزشکی  23مرحله را معرفی
نموده است ،برای جلو گیری از ﻃوالنی شدن همهی آن توضیحات
را ذکر نمیکنیم و در پايان میگويد) :
مشاهده می کنید جنین دائما در حال تغییر و تکامل است ،حال
کدامیك از مراحل علقه است و کدام مضغه و کدام استخوان و
کدام دمیدن روﺡ .هیچکدام از اين مراحل در دوره ی رشد جنین
وجود ندارند.

پاسخ:
جناب شبهه افکن بايد بداند حتی در گرايشهای مختلف علم
شیوهی تقسیم بندی متفاوت است ،چه رسد به تقسیم بندی که
قرآن انجام داده است.

به عنوان مثال ،در رشته زنان و زايمان ﻃول دوره بارداری را به
«سه دوره »:
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سه ماهه اول ،دوم و سوم تقسیم میکنند
ولی در حوزه جنین شناسی اين دوره را به «دو مرحله»:
دوره رويانی

(Period

)Embryonic

و دورهی جنینی

( )FetalPeriodتقسیم میکنند.

آيا میتوان به جنین شناسان اشکال گرفت و گفت پس
کجاست آن سه دورهی که در رشتهی زنان و زايمان از آن حرف
میزنند! پس حرف يکی از شما اشتباه است!؟
خیر ،رشتههای مختلف تقسیم بندیهای متفاوتی دارند ،همه
درستند و هر کدام از زاويه ديد خود آن را مورد بررسی قرار داده
اند .تقسیم بندی قرآن هم يك تقسیم بندی ديگر میباشد و هرگز
نمیتوانیم بگويیم چون در پزشکی گفته  23مرحله ،پس مال قرآن
اشتباه است .پس اين بر می گردد به درك ناقص شما از موضوع.

شبهه:

جنین در هیچ مرحله ای خون بسته نیست و در هیچ مرحله ای
(شبیه) گوشت جويده نیست و در هیچ مرحله ای استخوان نیست.
اساسا رشد تمام بافتها از جمله عضله و استخوان با هم پیش می
روند نه اينکه ابتدا جنین تبديل به استخوان شود و سﭙس گوشت
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اﻃراف استخوآنها را فرا گیرد .همچنین هیچ تغییری که نشانگر
دمیدن روﺡ باشد در جنین اتفاق نمی افتد.

پاسخ:
ما هرگز نگفته ايم جنین تبديل میشود به خون بسته! بلکه
میگويیم به دلیل وجود خون در رگهاو عدم ضربان قلب مانند
خون بسته(خون لخته) به نظر میرسد.

اين که میگويید شبیه گوشت جويده شده نیست ،احتماال يا
هیچ وقت گوشت نجويیده ايد يا هنگام خوردن گوشت المپهارا
خاموش کرده ايد و در تاريکی غﺬای خويش را میل کرده ايد.

لﺬا يك بار هم که شده امتحان کنید .وقتی گوشت خورديد آن
را زياد بجويید ولی نبلعید(قورت ندهید) از دهان بیرون بیاوريد
ببینید جای دندان روی آن مشخص است يا نه!

در سايتی خواندم ملحدی نوشته بود ،گوشت با جويدن کوبیده
میشود ،تکه پاره میشود چرا مسلمآنها همچین تعبیری را بکار
میبرند؟
پاسخ اين است که مگر ما گفته ايم کوبیده نمیشود! اگر کوبیده
نشود چگونه اثر دندانهاروی آن مشخص میگردد .همچنین آن
تکه پارههادر نهايت در دهان به هم میچسﭙند و قرار نیست مثل
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کیكهای خشکی که در کودکی میخورديم و فوت میکرديم تماما
از دهانمان خارج میشد ،اينگونه پخش و تکه تکه شود.

اما چیزی که بسیار مايهی تعجب است دوباره حرف خود را
تکرار کرده و میگويد:

جنین در هیچ مرحله ی«تبديل» به استخوان نمیشود! دوستان
بدانید اين حرف خودش است و همان گونه که توضیح داديم جنین
هیچ وقت به استخوان «تبديل» نمیشود ،بلکه استخوانهایی در
آن ظاهر میگردد (خلق میشود)
می گويد «رشد» همهی عضلههاو استخوانهابا هم پیش
میرود...

آيا اشتباه او را متوجه شديد؟ ما کی از «رشد» حرف زده ايم؟
ما داريم « پديدار شدن اولیه » را مطرﺡ میکنیم.

و همچنین میگويیم وقتی گوشت پديدار میشود منظور
عضلهی اسکلتی میباشد و عضلهی قلبی قبال برای قلب ايجاد
شده همچنین عضلهی صاف برای رگهاايجاد شده بود .که علم
اين تقدم استخوان به عضلهی اسکلتی را کامال پﺬيرفته است
از ناباوران بﭙرسید ،زمانی که هنوز دست و پا جوانه نزده است
(ايجاد نشده است) چگونه استخوان و عضلهی اسکلتی ايجاد
شد؟
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به منابع نگاهی بیندازيد متوجه میشويد که در هفتهی هشتم
بارداری استخوانهاتشکیل میشود .و بايد اول استخوانی باشد تا
گوشتی به دور آن تشکیل شود .لﺬا ديدگاه قرآن کريم از لحاظ
علمی و عقلی درست میباشد و ديدگاه ناباوران غلط است.

شبهه:

وضعیت از اين هم بدتر می شود اگر حديث فوق را همراه با
آيات بررسی کنید .حديث گفته که قبل از علقه  40روز ﻃی می
شود ﻃبعا بر ﻃبق آيات فوق اين دوره ی  40روزه دوره ی نطفه
خواهد بود .در صورتیکه نطفه (لقاﺡ اسﭙرم و تخمك و تشکیل
سلول تخم) در بخشی از يك روز تشکیل می شود .و  40روز شامل
 16مرحله تغییر می شود .چطور می شود اينهمه مراحل را نطفه
نامید .ﻃبق حديث از مرحله ی  16تا  40روز بعد جنین بصورت
علقه (خون بسته) است که بی معنی است و ...

پاسخ:
اين را در باال پاسخ داديم که درك شما از حديث نادرست
است،و برای اينکه اثبات کنیم منظور پیامبر (صلی اهلل علیه و
سلم) فقط يك  40روزی است،حديث صحیح ديگری را ذکر کرديم.
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شبهه:

عده ا ی از معجزه تراشان سعی کرده اند که به کمك محمد
بیايند و از اينهمه غلط معجزه بسازند .گفته اند که منظور از علقه
زالوست نه خون بسته .يعنی قرآن می خواسته بگويد که جنین
شبیه زالوست .چون مثل زالو به ديواره ی رحم می چسبد.

اما اين نظر باﻃل است چون اوال مخالف نظر و فهم تمام مفسران
و عالمان دينی و صحابه در  1400سال گﺬشته است.

چنانچه سیوﻃی در تفسیرش می گويد علقه جمع علق است به
معنی خون غلیظ ثانیا :اگر فرض کنیم که تمام بزرگان دين اشتباه
کرده اند و منظور زالوست بازهم مسﺌله حل نمی شود چون جنین
بعد از هفته ی اول تا آخر  9ماهگی به ديواره ی رحم چسبیده
است بنابراين بايد گفت علقه شامل تمام دورههای جنینی می شود
که برخالف نص قرآن است.

پاسخ:
اوال اين سخنان مال پرودگار مهربان است نه محمد(صلی اهلل
علیه و سلم) ثانیا ثابت کرديم که اينهمه غلط ،شرﺡ حال شبهات
شماست نه آيات قرآن.
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ثالثا ما میگويیم علقه هر سه مفهوم را تداعی میکند ،نه اينکه
بگويیم زالو است و نیست و ...

در مورد علمای بزرگوار هم (وارثان انبیاء) بدانید آنها نور
چشمان ما هستند ولی قرار نیست هر چه میگويند ال يتغیّر باشد،
کما اينکه آن بزرگواران ﻃبق فهم زمان خود آيات را تفسیر کرده
اند.بدانید ما با آيات الهی ﻃرف هستیم نه با ديدگاه علما .و در هر
حال از آن ديدگاههاجهت فهم و درك آيات کالم پرودگار استفاده
میکنیم ،نه اينکه آنها را در جای آيه قرار دهیم.

همچنین ما زالو را صرفا بخاﻃر چسﭙنده بودن نﭙﺬيرفته ايم که
اين ادعاهای بزرگ را مطرﺡ میکنید که تا  9ماهگی چسﭙیده پس
کال بارداری يعنی علقه! بلکه به دلیل مکیدن خون (دقیقا مانند
جنین) و شکل ظاهريش (دقیقا مشابه جنین) همچنین تعبیری در
قرآن بکار رفته است.
از ﻃرفی ثابت کرديم که در مرحلهی علقه جنین بوسیلهی
ساقهی اتصالی به ديوارهی کوريونی در درون حفرهی آمونیومی
آويزان میباشد.

شبهه:
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ممکن است بگويند که زالو نامیدن جنین نه بخاﻃر چسبیدن به
رحم بلکه بخاﻃر شکل خمیده ی جنین است .اما باز هم مشکل
حل نمی شود چون اوال شکل عادی زالو خمیده نیست و ثانیا
جنین از هفته ی سوم تا آخر  9ماه فرم خمیده دارد بنابراين بازهم
بايد گفت که علقه شامل تمام دورههای جنینی می شود که
برخالف نص قرآن است.

پاسخ:
جالب است ،اصال سراغ مکیدن خون نمیرويد ،چون میدانید
تمام رشتههای شما را پنبه خواهد کرد .من نمیدانم ما کی گفته ايم
نقطه اشتراك زالو و جنین «خمیدگی» میباشد که که شما ادعا
میکنید جنین هر  9ماه «خمیده» است .اين هم از ادعاهای بی
اساس خودتان است.

در توضیحات اولیه هم خدمت شما عزيزان عرض کردم برويد
در سايت گوگل بنويسید «تشابه زالو با جنین» و به عکسهای
مربوﻃه نگاه کنید ،ببینید آيا واقعا حمد و ثنای پروردگار را زير لب
زمزمه خواهید کردی يا خیر.

شبهه:
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جالبتر از همه اينست که بدانید که اين گفته ی قرآن در مورد
مراحل رشد جنین از قرنها قبل از اسالم در جوامع آن زمآنها رايج
بوده است .گالن پزشك مشهور يونانی در حدود سال  150پس از
میالد (  450سال قیل از محمد) در ترکیه ی فعلی نوشته است که:

پاسخ:
توجه داشته باشید ،از هر خدعه ای استفاده میکنند تا تفکر
الحادی خود را در جامعه ترويج دهند.

يك ساعت است حرف قرآن را نقد میکند و غیر علمی
میداند ،حال میگويد برگرفته از کتابهای گﺬشته است ،خب چرا
از همان اول نمیگفتید قرآن از کتابهای گﺬشته مطلب نقل کرده
و آن مطالب به داليل علمی زير نادرست میباشند؟ توجه بفرمايید
که جهت فريب مخاﻃب چگونه مطالب را پشت سر هم تنظیم
کرده اند

...

اما دوستان توجه داشته باشید ،اين ادعای خودشان

است:

اوال ثابت کرديم مطالب قرآن کامال درست میباشد ثانیا مطالب
قرآن با حرف پزشکان قبل از خود کامال تفاوت دارد و به هیچ
عنوان از آنها نقل نشده است .و هرگز آنها در اين حد نیستند.

شبهه افکن سخنان گالن را قید کرده است ،ببینیم آيا گالن هم
مانند قرآن به بیان مراحل خلقت پرداخته اند؟
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شبهه:
حرفهای گالن:
"

خلقت جنین به چهار مرحله تقسیم می شود .مرحله ی اول

که شکل منی (معادل نطفه) غالب است....وقتی که با خون پرشد
(معادل علقه) و هنوز قلب و مغز و کبد ساخته نشده اند و بی شکل
است ولی دارای جسمیت است و اندازه ی قابل مالحظه ای دارد
اين مرحله ی دوم است و شکل گوشت دارد (معادل مضغه) نه
منی....مرحله ی سوم بدنبال می آيد..که در آن سه جزء مشخص،
يك ﻃرﺡ کلی ورای همه ی قسمتهای ديگر قابل مشاهده است.
پیدايش سه جزء مشخص را واضحتر می بینی معده را مبهمتر و
دست و پاها را .سﭙس آنها شاخه (برجستگی که دستها يا پاهارا
می سازند) تولید می کنند .در چهارمین و مرحله ی نهايی همه ی
قسمتهای اندامها مشخص شده اند...و حرکت می کند چون حیوان
بطور کامل ساخته شده است .....زمان آن برای ﻃبیعت فرا رسیده
است که ارگآنها را بطور دقیق بهم مرتبط کند و کامل کند.
بنابراين ﻃبیعت موجب می شود که گوشت بر رو و اﻃراف
استخوآنها رشد کند ...و در انتهای استخوآنها لیگامنتها را قرار
داد که استخوآنها را بهم نگه می دارد و در سراسر اﻃراف
استخوان پرده ای قرار داد که به آن پريوستﺌال گفته می شود"
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پاسخ:
دوستان قبل از هر چیز توجه داشته باشید اين سه عبارت
(معادل نطفه ،معادل علقه و معادل مضغه) توسط اسالم ستیزان
وارد اين عبارت شده است ،يعنی آنها به نظر خودشان(!) فکر
میکنند اين مراحل مشابه توصیفات قرآن است و همچین چیزی
در متن اصلی وجود ندارد ولی ببینیم آيا واقعا اين گونه است؟!!!

دوستان حیفم میآيد متن را خط به خط نقد نکنم ،لﺬا يك
کلمه را هم جا نمیگﺬاريم:
گالن:

خلقت جنین به چهار مرحله تقسیم می شود

پاسخ:
ما عرض کرديم که قرآن میفرمايد شش مرحله ،اسالم ستیزان
پاسخ دهند کجاست تشابه؟
گالن:

مرحله ی اول که شکل منی (معادل نطفه) غالب است

پاسخ:
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اوال عرض کرديم اين (معادل نطفه ) توسط دشمنان قرآن
مبارك گﺬاشته شده است ،آن را در نظر نگیريد.

ثانیا گفته شکل منی غالب است ،پس مايع جنسی زن چه
میشود؟ قرآن فرموده نطفه يعنی ترکیب هر دو ،ولی اين میگويد
منی غالب است يعنی چه؟ ...اسالم ستیزان پاسخ دهند ،کجاست
تشابه؟
گالن:

وقتی که با خون پرشد(معادل علقه)

پاسخ:
باز هم ﻃبق معمول ،معادل علقه حرف خودشان است .همچنین
چه شده که با ذکر خون يادی از علقه کرده اند! چرا در مطالب
گﺬشته که بحث زالو و علقه و ...بود سکوت کرده بودند؟
قرآن وقتی میفرمايد علقه:
شبیه زالو بودن ،مکیدن خون و آويزان بودِن جنین را در اين
مرحله شرﺡ داده است .ولی آيا آقای گالن هم به اين مراحل اشاره
کرده؟ يا فقط گفته با خون پر میشود!...اسالم ستیزان پاسخ
دهند ،کجاست تشابه؟
گالن:
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و هنوز قلب و مغز و کبد ساخته نشده اند و بی شکل است ولی
دارای جسمیت است و اندازه ی قابل مالحظه ای دارد اين مرحله
ی دوم است و شکل گوشت دارد (معادل مضغه) نه منی

پاسخ:
و باز هم عبارت معادل مضغه که برچسپ ناباوران میباشد را از
جمله پاك کنید ،چون برداشت خودشان است.

اوال او تازه به مرحلهی دوم میرسد و مضغه در قرآن مرحلهی
سوم است.
ثانیا مضغه با مفهوم جويده شدن و ...حالت جنین را برای ما به
تصوير میکشد که سومیتهاو قوسهای حلقی چگونه به جنین
شکل داده اند ،ولی آقای گالن چه چیزی را بیان کرده
است؟...اسالم ستیزان پاسخ دهند ،کجاست تشابه؟
گالن:

مرحله ی سوم بدنبال می آيد..که در آن سه جزء مشخص ،يك
ﻃرﺡ کلی ورای همه ی قسمتهای ديگر قابل مشاهده است.
پیدايش سه جزء مشخص را واضحتر می بینی معده را مبهمتر و
دست و پاها را .سﭙس آنها شاخه (برجستگی که دستها يا پاهارا
می سازند) تولید می کنند.

120

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

پاسخ:
اسالم ستیزان که مدعی تشابه هستند بايد توضیح دهند ،اين
دقیقا کدام مرحله از مراحل توصیف شدهی قرآن میباشد؟
دوستان عزيز بدانید بیانِ مراحلی از خلقت جنین ،حائز اهمیت
فراوان میباشد که با چشمِ غیر مسلح قابل ديدن نیست .نه اينکه
وقتی دست و پا شکل گرفت و با چشم ديده شد در مورد آن سخن
گفته شود.

پزشکان دنیای قديم روی جنینهای زيادی مطالعه کرده اند و
اين مسائل را ديده اند و بیان کرده اند .ولی قرآن مجید توصیفاتی
را بیان نموده که فقط با میکروسکوپهاو ادوات پزشکی عهد
حاضر قابل بررسی است(.حاالت و کیفیات علقه و مضغه و عظام و
)...
نه تنها توسط پیامبر(که دشمنان میگويند اين حرف خودش
است) بلکه توسط هیچ دانشمندی در آن زمان امکان نداشته اين
مسائل فهمیده شود چون (به عنوان مثال آن زمان ) میکروسکوپی
وجود نداشت .لﺬا مطرﺡ نمودن بحث دست و معده و ...عجیب
نیست و شرﺡ اين موارد توسط دکتر گالن کامال ﻃبیعی میباشد.
لﺬا باقی موارد هم نیاز به بررسی ندارد ،چون ايشان يك
متخصص بوده و اين موارد را با چشم ديده و بررسی کرده است(اما
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قرآن به بیان مواردی پرداخته که با چشم غیر مسلح ديده
نمیشود)
شبهه:

انصافا می بینید که گلن مراحل ذکر شده توسط قرآن را با دقت
و صحت بیشتر گفته است .صحت بیشتر به اين دلیل که پرشدن از
خون گرچه کامال درست نیست ولی از نظر جنین شناسی قابل
قبول تر است چون رگهای خونی در اﻃراف و درون ساختار اولیه ی
جنین تشکیل می شوند اما خون بسته شده غلط است.

پاسخ:
انصافا تلبیس میکنید.

از گفتار شما مشخص است که هنوز نمیدانید خون بسته
چیست ،در اين مرحله هنوز ضربان قلب شروع نشده است .و
اينجاست که مفهوم خون بسته تداعی میشود و هیچ خونی در
جريان نیست.
دوستان دقت کرده ايد هر بار علقه را يك جور معنا میکند؟ تا
به آنچه میخواهد برسد.

شبهه:
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در مرحله ی بعد گالن گفته که جنین شبیه گوشت شده که با
مضغه تناسب دارد اما مفهوم جويده شده معنی را تحريف کرده
است.

پاسخ:
اتفاقا اوج لطافت قرآن در اين مفهوم جويده شدن آشکار
میگردد ،که جای دندان بر روی شی جويده شده باقی میماند.
میتوانید در اينترنت به عکسهانگاه کنید

که چگونه

سومیتهامثل جای دندان در جنین نمايان شده اند.
شبهه:

در مراحل بعد جوانه زدن دستها و پاها و تکمیل آنان را
بدرستی توضیح داده است ولی در قرآن و حديث نیامده است.

پاسخ:
قرآن به صورت کلی و در کمترين کلمات ساختار خارجی و
تکوين داخلی را شرﺡ داده است ،اين که نیامده ريز به ريز تمام
مراحل را شرﺡ دهد و گزيده گويی کرده است،آيا اشکال و نقص
علمی تلقی میشود؟ هرگز
شبهه:
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همچنین رشد گوشت در اﻃراف استخوآنها را ذکر کرده که
درست است ولی محمد بجای بیان صحیح گلن بیان غلط قرآن را
بکار برده که مضغه به استخوان تبديل می شود (يعنی در اين
مرحله جنین از جنس استخوان است) که غلط است و سﭙس
گوشت در اﻃراف آن می رويد.

پاسخ:
باور کنید تمام اين شبهه و بخصوص اين استدالل را که
چندمین بار است تکرار میکند بی احترامی به شعور خود تلقی
مینمايم .چون قرآن از «تبديل» حرفی به میان نیاورده  ،بلکه
میفرمايد استخوانهابر روی مضغه ايجاد میشود ،خلق میشود
ببیند با چه معلوماتی به نقد قرآن پرداخته اند! و چه جوانانی
که حرف اين افراد را باور کرده اند!
شبهه:

بنظر می رسد اين انديشههای گلن از ﻃريق تجارت و روابط
ديگر از ترکیه به سرزمینهای ديگر از جمله عربستان رسیده و
محمد اينها را بطور ناقص شنیده و بصورت ناقص تر از اصل ،در
قرآن آورده است که البته برای يك انسان امری ﻃبیعی است نه
برای خدا.
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پاسخ:
جالب آنکه نويسنده خدا را هم قبول ندارد(در فصل آخر
کتابش منکر وجود خدا میشود) ولی تمساﺡ مانند اشك میريزد و
میخواهد ثابت کند که اين گفتهی محمد(صلی اهلل علیه و سلم)
است نه کالم الهی.

در مورد داستان سرايیهای ديگری که انجام داده هم(از ﻃريق
کاروان تجاری و  )...میگويیم ،سیندرال کفشش را در کالکسکهی
شاهزاده جا گﺬاشت و ...
داستان نوشتن خیلی راحت است دوستان ،ولی بايد برای
ادعاهایی که صورت میپﺬيرد دلیل ارائه کرد .که دلیلهایش را
ديديم!

شبهه:

از معجزه تراشان بايد پرسید اين چه معجزه ايست که بطور
ناقص از ديگران قرض گرفته می شود .اين قرض گیری ناقص
ايدههاتوسط محمد دلیلی قطعی بر غیر الهی بودن منشأ قرآن
است.

پاسخ:
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بگرديد تا بگرديم،ان شاء اهلل به زودی تمام تلبیسهایهای شما
را آشکار خواهیم کرد آن موقع خواهیم فهمید ،چه کسی قرض
گیری کرده است ،ما يا شما که شبهات تار عنکبوت گرفته و پاسخ
داده شدهی تبشیریهارا دوباره در فضای مجازی باز نشر میکنید.

توجه:
مسالهی مهمی وجود دارد که شايد به شبهات اسالم ستیزان
مربوط نباشد ولی از لحاظ حقانیت قرآن بسیار حائز اهمیت
می باشد اين است که ما در کالم عرب دو نوع سﭙس داريم (فَ و
ثمَّ) فَ به معنای يك سﭙس فوری میباشد و ثمَّ به معنای سﭙس
ﻃوالنی تر
اگر به آيات  12تا  14سورهی مبارکهی مومنون نگاهی بیندازيد:
سلَالَةٍ مِنْ ﻃِینٍ * ثُمَّ جَ َعلْنَاهُ نُطْفَةً فِی
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ُ
م خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَ ًة فَخَلَقْنَا الْ َعلَقَةَ مُضْ َغةً فَخَلَقْنَا
قَرَا ٍر مَکِینٍ * ثُ َّ
شأْنَاهُ خَلْقًا آخَ َر َفتَبَارَكَ اللَّهُ
الْمُضْغَ َة عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ َلحْمًا ثُمَّ أَنْ َ
أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ
«ما انسان را از عُصارهای از گِل آفريدهايم .سﭙس او را به صورت
نطفهای درآورده و در قرارگاه استوار ( رحم مادر ) جای میدهیم.
سﭙس نطفه را به صورت لخته خونی ،و اين لخته خون را به شکل
قطعه گوشت جويدهای ،و اين تکّه گوشت جويده را بسان
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استخوانهای ضعیفی در میآوريم ،و بعد بر استخوآنها گوشت
میپوشانیم ،و از آن پس او را آفرينش تازهای بخشیده و ( با
دمیدن جان به کالبدش ) پديدهی ديگری خواهیم کرد .واال مقام و
مبارك يزدان است که بهترينِ اندازهگیرندگان و سازندگان است».

با توجه به توضیحاتی که در قسمتهای اول ارائه داديم
مشخص میشود که قرار گیری نطفه در رحم و تبديل شدن به
علقه و سﭙس خلق آخر جزو ﻃوالنی ترين مرحلههاهستن(و
خداوند برای آنها از «ثم» استفاده کرده است ).ولی تبديل به
مضغه و ظاهر شدن استخوان و پوشیده شدن گوشت بر آنها در
ف»
مدت زمان کمتری انجام میشود(.و خداوند برای آنها از « َ
استفاده کرده است)
عزيزان دقیقا خداوند متعال با «ثم» و «ف» اين واقعیت علمی
را برای ما بیان نموده است ،در روزگاری که به هیچ عنوان با چشم
غیر مسلح توانايی ديدن اين مراحل وجود نداشت...
آيا ناباوران باز هم بهانه گیری میکنند و ايمان نمیآورند؟ آيا
باز هم سراغ توجیه تراشی میروند؟ اصال فرض شما قبول شخصی
اين مطالب را به پیامبر ياد داده است ،ولی عزيزان بحث ما بر سر
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اين است که علم آن زمان توانايی درك همچین موضوعی را
نداشته است!...

شبههی ششم :خروج شیر از بین سرگین و خون
وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعَا ِم لَعِبْرَةً ُنسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ َب ْینِ فَرْثٍ
وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِینَ

1

«و در دامها قطعا براى شما

عبرتى است از آنچه در شکم آنهاست از میان سرگین و خون
شیرى ناب به شما مى نوشانیم که براى نوشندگان (گواراست)».
واضح است که خروج شیر از بین سرگین و خون ،سخن بی
معنی و غلطی است که نمی تواند گفته ی خدا باشد

پاسخ به شبهه:
ﻃبق معمول اشتباه در ترجمه!
فرث به معنای سرگین نیست ،بلکه به معنای تفاله میباشد؛ به
توضیح زير توجه بفرمايید:

.1نحل.66 ،
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« فَرْثٍ » :علوفه جويده و نیمه هضمِ دستگاه گوارش حیوان .
علوفهای که هنوز در داخل دستگاه گوارش حیوان باشد آن را (
فَرْث ) يعنی تفاله  ،و پس از دفع از بدن حیوان آن را ( رَوْث ) يعنی
سرگین مینامند (تفسیر نور ،دکتر مصطفی خرمدل ،توضیحات در
مورد آيهی مورد نظر)

اگر ﻃبق ترجمهی صحیح آيه را مطالعه کنیم ،اين میشود:
بیگمان (ای مردمان!) در وجود چهارپايان برای شما (درس)
عبرتی است (که در پرتو آن میتوانید به خدا پی ببريد .چه عبرتی
از اين برتر که ما) از برخی از چیزهايی که در شکم آنها است،
شیر خالص و گوارايی به شما مینوشانیم که از میان تفاله و خون
بیرون میتراود و نوشندگان را خوش میآيد.
اما شبهه افکن در پايان نوشته است:
"واضح است که خروج شیر از بین سرگین و خون ،سخن بی
معنی و غلطی است که نمی تواند گفته ی خدا باشد"
ما هم در پاسخ میگويیم:
اوال ثابت کرديم که آيه را غلط ترجمه کرده ايد؛ ثانیا مواد اولیه
برای تولید شیر همین مواد داخل شکم گاو و گوسفند(تفاله و
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خون) میباشد ،در آنجا شرکت لبنیاتی تولید ماست و شیر
پاستوريزه که وجود ندارد!
در ساده ترين حالت میتوانم اين گونه موضوع را شرﺡ دهم:
در داخل پستان گاو و گوسفند حبابچههای وجود دارد به نام
«آلوئل» که دور اين حبابچههارا مويرگهای خونی فراوانی احاﻃه
کرده است .سازههای تولید کنندهی شیر از ﻃريق فرايند «اسمز»
از خون خارج شده و وارد سلولهای جدارهی آلوئل میشوند و در
نهايت همان خون توسط مويرگهاجمع میگردد و سیاهرگهاآن
را بر میگردانند
* اين مواد تولید کننده شیر ،با خون حمل شده اند و انرژی گاو
هم از همین کاه و يونجه ای تامین شده است ،پس سخن قرآن به
هیچ وجه غیر علمی نمیباشد.
اشتباه شبهه افکن از آنجا شروع میشود که فکر کرده «فرث »
به معنای سرگین است و ما هم میگويیم بله شیر از سرگین تولید
نمیشود! ولی ترجمه شما نیست!
تفاله ،هضم و جﺬب ،ورود به خون ،انتشار به آلوئل ،جمع آوری،
رفتن به کاريیته و در نهايت هدايت به نوك پستان!
اين خالصهی مراحل علمیش میباشد که قرآن چیزی خالف
اين نفرموده است.
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شبههی پنجم :آسمان سقف است

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

1

«و

آسمان را سقفى مورد حفاظت قرار داديم».

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَا ْلأَ ْرضِ إِنْ
سمَاءِ إِنَّ فِی
ن ال َّ
م ِکسَفًا مِ َ
ض أَوْ نُسْقِطْ َعلَیْهِ ْ
سفْ ِبهِمُ الْأَرْ َ
نَشَأْ نَخْ ِ
د مُنِیبٍ
ل عَبْ ٍ
ذَلِكَ لَآيَةً لِکُ ِّ

2

«آيا به آنچه از آسمان و زمین در

دسترسشان و پشت سرشان است ننگريسته اند اگر بخواهیم آنان
را در زمین فرو مى بريم يا قطعه ای از آسمان بر سرشان مى
افکنیم قطعا در اين [تهديد] براى هر بنده توبه کارى عبرت است».

در اين آيه آسمان سقفی تصور شده که می توان تکه ای از آن
را کند و بر سر مردم گناهکار کوبید .اين مطلب غلط است چون
سقفی در ورای زمین وجود ندارد .جهان مجموعه ای از کرات و
منظومهها و کهکشانهاست .آسمان آبی که به چشم ما می آيد رنگ
 .1انبیاء.23 ،
 .2سبا.9 ،
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آبی زيبايی است که از تراکم هوای اﻃراف زمین حاصل می شود.
اين گفته ی قرآن همان نظر غلط انسان ابتدايی است که گمان می
کرد آسمان شیئ شفافی است در باالی سر ما.

پاسخ به شبهه:
واقعا خواندن اين شبهات سخت است ،چون تصور کرده
مخاﻃب اصال فکر و ذهن ندارد و دريچههای آگاهی بر او بسته
شده است!
در آيه شريفهی اول که میفرمايد:
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَا ِتهَا مُعْرِضُونَ

1

«و ما آسمان را سقف محفوظی نموديم  ،ولی آنان از نشانههای
(خداشناسی موجود در) آن روی گردانند (و دربارهی اين همه
عظمتی که باالی سرشان جلوهگر است نمیانديشند)».

به نظر شما قرآن کريم چرا برای آسمان از تعبیر «سقف»
استفاده کرده است؟ اصال سقف چه مشخصاتی دارد؟ سقف به
معنای پوشاننده است ،سقف خانه نقش پوشاننده دارد ،پوشاننده
از چی؟
 .1انبیاء.23 ،
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از برف و باران و گزندِ عواملی که آسیب رسان میباشد .اما
آسمان به چه معناست؟
ما در يك تعريف عام و کلی به مجموعهی جَو ،فضای خالی،
محل ستارگان،کهکشانهاو  ...میگويیم «آسمان».
حال قرآن فرموده اين آسمان را برای شما مانند سقف
(پوشاننده در مقابل عوامل آسیب رسان) قرار داده ايم .هر دانش
آموختهی علوم تجربی می داند که ساالنه هزاران تن سنگ به
سمت زمین میآيند ولی در جو زمین میسوزند و نابود میشوند .
جدای از اين؛ اليهی بسیار معروفی بنام اُزُون دور تا دور زمین
را احاﻃه کرده است ،ضخامت آن  3میلی متر میباشد و زمین را
در مقابل اشعههای پرتو فرابنش ساﻃع شده از خورشید محافظت
میکند.
اشکال کار شبهه افکنان اينجاست که اوزون و جو زمین را جزو
آسمان محسوب نمیکنند ،در حالی که آسمان به مجموعهی همهی
اين گزارههاگفته میشود.
پس متوجه میشويم اينکه پرودگار فرموده آسمان سقف
محفوظی است ،نه تنها از لحاظ علمی اشکالی در آيهی شريفه
وجود ندارد؛ بلکه حاوی يکی از اعجازهای علمی قرآن کريم
میباشد
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آيا میدانید اليهی اوزون در سال  1913توسط دو فیزيكدان
فرانسوی به نامهای «شارل فابری» و «آنری بويسون» کشف شد!
ولی قرآن  1400پیش به اين مسائل اشاره کرده است؟!
اما آيهی شريفهی دوم:
اول برويد به ترجمهی شبهه افکن نگاه کنید .بعد ترجمهی
واقعی آن را در اينجا بخوانید ،چون متاسفانه باز هم آيه را غلط
ترجمه ترجمه نموده است!

م وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَا ْلأَ ْرضِ إِنْ
أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَیْنَ أَيْدِيهِ ْ
سمَاءِ إِنَّ فِی
ن ال َّ
م ِکسَفًا مِ َ
ض أَوْ نُسْقِطْ َعلَیْهِ ْ
سفْ ِبهِمُ الْأَرْ َ
نَشَأْ نَخْ ِ
کلِّ َعبْدٍ مُنِیبٍ
ذَلِكَ لَآيَةً لِ ُ

1

«آيا به چیزهايی که پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین
قرار دارد نگاه نمیکنند .اگر بخواهیم ايشان را به دل زمین فرو
میبريم ،يا اين که قطعههايی از آسمان بر سرشان فرو میافکنیم.
قطعاً در اين (چیزهايی که میبینند) نشانهای (از عظمت و قدرت
خدا) است برای هر بندهای که بخواهد خالصانه به سوی خدا
برگردد».

 .1سبا9/
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متوجه تحريف او شديد؟
او « کِسَفاً » که جمع «کِسْفَة» میباشد را به بصورت مفرد به
معنی «قطعه» ترجمه کرده است ،در حالی که معنای آن «قطعات»
میباشد!
لﺬا زمانی که ترجمهی آن میشود «قطعاتی» از آسمان ،او
نوشته «قطعه ای» از آسمان.
و خداوند در آيه فرموده اگر بخواهیم قطعاتی را از آسمان بر
سر مردم فرود میآوريم ،گفتیم که اين قطعات میتوانند
سنگهای آسمانی و ديگر اجرام باشند ،چون آسمان يك مفهوم
عام است و اين محتويات را در دل خود جای داده است.
شبهه افکن در ادامه نوشته در آسمان سقفی وجود ندارد!
ظاهرا او نه میداند سقف چیست! و نه از مفهوم آسمان مطلع
است! با اين حال ﻃبق فرضهای نادرست خود آمده کتاب عظیم
الشان قرآن را نقد نمايد.
ظاهرا حتی نمیداند مفهوم «قطعه» هم چه چیزی میباشد!
چون ﻃبق تعريف ،قطعاتی از آسمان ،منظور اجرامی از آسمان
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میباشد .ولی او با ترجمهی غلطش آسمان را مانند يك «کیك» يا
«تخته» فرض کرده که قطعه ای از آن کنده میشود!

شبههی هفتم :آسمان باال نگه داشته شده است
وَالسَّقْفِ الْمَ ْرفُوعِ « 1قسم به آسمان که سقف باال نگه داشته
شده ای است».

اين آيه به احتمال قوی از کالم قس بن ساعده االيادی شاعر
جاهلی گرفته شده است که در شعرش گفته "وسقف مرفوع"
(االيادی قس بن ساعده از خطبا و شعرای مشهور عرب قبل از
محمد است او معتقد به خدای واحد و معاد بود و اشعار و
خطبههايش پر از کلمات حکیمانه است .وی قبل از بعثت مرده
است .محمد به او عالقه داشته و قبل از مرگش بعضی خطبههای او
را مستقیما گوش داده است و بسیاری از گفتههاو اشعار او را حفظ
کرده بود (االصابه ،جلد  ،5ص ( )551دالئل النبوة اثر حافظ بیهقی،
جلد  ،2ص )103

 .1ﻃور.5 ،
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وَإِلَى السَّمَاءِ کَ ْیفَ ُرفِعَتْ (« 1آيا نگاه نمی کنند) به آسمان که
چگونه باال نگه داشته شده است».
ضعَ ا ْلمِیزَانَ
وَالسَّمَاءَ َرفَعَهَا وَ وَ َ

2

«و خدا آسمان را باال برد

(برافراشت)».
باال بودن آسمان هم غلط است .تصور کنید کره ی زمین را
بصورت معلق در فضا .باال و پايین معنا ندارد .ما بصورت قرار دادی
(نه واقعی) آنچه را روی زمین است يا بسمت زمین است پايین و
سمتی که از زمین دور می شود را باال می نامیم .اين يك قرارداد
اعتباری غیر واقعی است .تصور کنید اگر در هنگام ظهر آسمان
باالی سر ما باشد ،در هنگام غروب در سمت شرق ماست نه باال و
در هنگام شب آسمان در زير ماست .ولی ما در همه حال آسمان را
به خطا باال می دانیم .پس اينهم غلط فاحش ديگری است که
محمد مطابق تصور يك انسان ناآگاه اولیه در قرآن آورده است.

پاسخ به شبهه:
ابتدا به روايتی میپردازيم که ذکر کرده و گفته «احتماال» از آن
اقتباس شده است ،ولی قبل از هر چیز يك سوال :زمانی که
 .1غاشیه.18 ،
 .2رحمن.7 ،
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مطمﺌن نیست چرا به آن استناد کرده و برايش سند معرفی کرده
است؟!!
ما میگويیم احتمال ضعیفی که متصور شده است هم وجود
ندارد ،به توضیحات زير توجه بفرمايید:
قس بن ساعده بنا به روايتی تا بعد از بعثت زنده بوده و برخی او
را جزو صحابه تلقی کرده اند  ،در برخی از روايات هم گفته شده
قبل از بعثت وفات کرده و گفته اند در اخرين خطبه اش به ظهور
دين جديد (اسالم) تصريح کرده و بیان نموده که "ﻃوبی لمن
ادرکه فاتبه وويل لمن خالفه" البته چیزهای عجیبی درباره سنش
گفته اند مثال بعضیهاگفته اند 380سال عمر کرده و بعضیهاهم
گفته اند  600سال عمر کرده است ...ولی ﻃبق دلیل زير هیچ يك از
رواياتی که درباره شعر و خطبههای قس بن ساعده نقل شده
صحیح نیستند:
حافظ ابن حجر میگويد:
"وقد افرد بعض الرواة ﻃريق حديث قس،وفیه شعره و خطبته و
هو فی (المطوالت)للطبرانی و غیرها ،و ﻃرقه کلها ضعیفة"..
(االصابة فی تمییز الصحابة ج  5ص )414 - 413
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اما در مورد انتقاد از آيه و ادعای تناقض با علم!

در مطالب گﺬشته شرﺡ داديم آسمان يك مفهوم عام است و
شامل جو و مکان همهی اجرام آسمانی و ستارگان و ...می باشد،
من تعجب میکنم

مگر غیر از اين است که آسمان(همراه

محتويات) باالی سر ما قرار دارد!
ببینید برای اثبات مدعای خود چه استداللی مطرﺡ کرده است:
" ما بصورت قرار دادی (نه واقعی) آنچه را روی زمین است يا
بسمت زمین است پايین و سمتی که از زمین دور می شود را باال
می نامیم .اين يك قرارداد اعتباری غیر واقعی است .تصور کنید
اگر در هنگام ظهر آسمان باالی سر ما باشد ،در هنگام غروب در
سمت شرق ماست نه باال و در هنگام شب آسمان در زير ماست.
ولی ما در همه حال آسمان را به خطا باال می دانیم"

پاسخ:
واقعا اين ادعا بسیار مضحك میباشد .تصور کنید ما در ايران
قرار داريم و به «باالی سرمان» میگويیم آسمان .حال اگر از جای
خود يك سوراخ ايجاد نمايیم که در آن سوی کرهی زمین بیرون
بیايیم( در قارهی ديگری خواهیم بود) .آيا در آنجا هم ،به «باالی
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سر خود» نمیگويیم آسمان؟ آيا در آنجا به زير پايمان میگويیم
آسمان؟!
انسان در هر جايی از اين کرهی خاکی قرار داشته باشد به
«باالی سر خود» میگويد آسمان .اگر جهتهاتغییر پیدا کنند
محل قرار گیری انسآنها هم تغییر پیدا میکند و هر کس ﻃبق
محل زندگی خود به باالی سرش میگويد آسمان.
الزم است اسالم ستیزان بدانند ،اين کتاب برای انسآنها نازل
شده است و مردم زمین در هر جايی آسمان را باالی سر خود
میپندارند .قرآن کتاب هدايت است نه کتاب اختر شناسی،
پروردگار که به سقف مرفوع اشاره کرده بزرگی و دقت خلقت را
برای تﺬکر و پند پﺬيری انسانهایاد آور شده است.

شبههی هشتم :حال این سؤال پیش میآید که چه
عاملی سقف آسمان را باال نگه میدارد؟
قرآن اينگونه جواب میدهد:
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ن زَا َلتَا إِنْ
ض أَنْ َتزُولَا وَلَﺌِ ْ
ت وَالْأَرْ َ
ك السَّمَاوَا ِ
إِنَّ اللَّهَ ُيمْسِ ُ
أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا «1همانا خدا
آسمآنها و زمین را نگاه مى دارد تا نیفتند و اگر بیفتند غیر از خدا
هیچ کس آنها را نگاه نمى دارد».
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ « 2و خدا آسمان را نگه
می دارد تا بر زمین نیفتد».

اين تصور غلط در افسانههای بسیار قديم بشری نیز وجود دارد
زمین و آسمان را از هم جدا ( )panguمثال در تائويیسم آمده است
که پانگو کرد و بین زمین و آسمان ايستاد و آسمان را بر افراشت
Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in
Mythologies of the Ancient World, ed. by Samuel Noah Kramer,
.pp. 367–408

تصور محمد ،مثل هر انسان بی اﻃالع ديگر ،اين بوده که آسمان
و زمین هر دو بايد بیفتند و ساده ترين جواب يك انسان متدين
اينست که خدا آنها را نگه می دارد .دقت کنید در اين آيات يك
غلط مهم وجود دارد و آن اينکه گوينده گمان می کرده که چیزی
 .1فاﻃر.41 ،
 .2حج.65 ،
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نمیتواند در فضا معلق باشد و همه ی اشیاء به سمت پايین می
خواهند بیفتند و ﻃبعا زمین و آسمان هردو بايد بیفتند و خدا بايد
آنها را نگه دارد .در صورتیکه اين تصور غلط است .بین اجسام
نیروی جاذبه و جود دارد و مثال اگر زمین از حرکت باز ايستد،
زمین بسرعت به سمت خورشید خواهد رفت و با آن برخورد می
کند در صورتیکه در تصور ما خورشید باالست نه پايین.
از نظر فیزيکی انرژی ناشی از جاذبه و انرژی جنبشی ،اجرام
آسمانی را در مسیر و موضع خاصشان سوق می دهند .مثال جاذبه
می خواهد زمین را بر خورشید بکوبد و نیروی گريز از مرکز ناشی
از حرکت دورانی زمین می خواهد زمین را از خورشید دور کند.
برآيند اين دو نیرو زمین را در مسیر خاصش نگه می دارد.

پاسخ به شبهه:
ابتدا به بررسی آيهی اول میپردازيم ،ﻃبق معمول آيه را غلط
ترجمه کرده است.ترجمهی واژهی «تزوال » افتادن نیست و به
معنای «زوال و نابودی» میباشد .يعنی پروردگار آسمانهاو زمین
را محافظت مینمايد که نابود نشوند .ولی جناب شبهه افکن ﻃوری
وانمود کرده که خدا فرموده آسمآنها و زمین «نیفتند»!!!
اما در آيهی دوم:
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در اين آيه خداوند رحمن فرموده نمیگﺬارم آسمان بیفتد،
ناباوران که دنبال هر بهانه ای هستند برای وارد کردن اشکال بر
قرآن کريم ،میگويند در اين آيه نه بحث قطعات شده و نه چیز
ديگر.
و آسمان هم همان جو و فضای خالی و محل ستارگان و
کهکشانهامیباشد ،پس چگونه میافتد؟
ما میگويیم چرا انقدر سطحی به مسائل نگاه میکنید؟
همین قرآن در آيات ديگری که بحث «سماء» را مطرﺡ نموده
میفرمايد :اگر بخواهیم ،قطعاتی را از آسمان فرو میافکنیم (بسیار
واضح از افتادن قطعات خبر میدهد) در قسمتهای گﺬشته پاسخ
داديم که قطعات منظور اجرام آسمانی است(.آيه  90سورهی
مبارکهی سباء)
حال در اينجا که فقط میگويد آسمان ،به نظر شما منظورش از
افتادن ،همان قطعات نیست؟ غیر از اين است که قرآن را بايد با
قرآن تفسیر نمود؟
در آيهی  10سورهی مبارکهی لقمان بحث ستونهای نامرئی را
مطرﺡ کرده است ،اگر آسمآنها و به تبع آن آسمان را فقط فضای
خالی متصور شويم ديگر چه ستونی؟!

143

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

همچنین بايد دانست از ديد ناظر زمینی هر آنچه در باالی سر
ما باشد (به سمت فضا) آسمان نامیده میشود (به همراه تمام
محتوياتش) آيهی  65سورهی مباکهی حج نیز همین مفهوم
عمومی را بیان نموده است .ولی اگر کمی تخصصی تر آيات و
مفاهیم علمی را بررسی کنیم متوجه میشويم که خدای منان در
آيات ديگر اين تفکیك را انجام داده و آسمان را به صورت
يکﭙارچه معرفی نکرده است!
بحث افتادن قطعات ،بحث وجود ستون ،بحث وجود خورشید و
ماه و گردش در مدار خود (اگر آسمان را فقط آسمان يك قطعه ای
در نظر بگیريم ديگر جدا کردن خورشید و ماه و ستارگان چه
معنايی خواهد داشت؟) شبهه افکنان چرا به اين موارد توجه
نمیکنند؟
لﺬا با وجود اين قرائن متوجه میشويم زمانی که خداوند فرموده
آسمان نیفتد (از ديد ناظر زمینی گزاره را به ﻃور عام بیان نموده)
ولی با توجه به آيات ديگر منظورش قطعاتی از آسمان است.
***
توجه بفرمايید بعد از آنکه مفاهیم نادرست (حتی ترجمهی
اشتباه) را در ذهن مخاﻃب ايجاد نمود اين بار سراغ داستانسرايی
و داليل بی ربط (افسانهی پانگو و  )...میرود  ،اما ﻃبق موضوعاتی
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که مطرﺡ نموديم مشخص میشود که او بدون هیچ دلیلی ادعا
میکند پیامبر(ص) همچین نگرشی داشته است.
وقتی به افسانهی پانگو مراجعه میکنیم مشاهده مینمايیم که
نوشته:
خدا درون يك تخم مرغ ازلی بود! سﭙس آن تخم میشکند
پوسته اش میشود زمین و محتوياتش میشود آسمان ،سﭙس
خداوند آسمان را برافراشته میکند! سﭙس خدا میمیرد و هر قطعه
از بدنش به قسمتی از ﻃبیعت تبديل میگردد.
سبحان اهلل اين مطالب عجیب چه ربطی به قرآن دارد؟ رفته از
میان انديشهی چین باستان يك جمله را قیچی کرده و ادعا
میکند که بیايید در آن جا هم چنین چیزی وجود دارد!
در آنجا میگويد برافراشت! ولی در قرآن میگويد خداوند اجازه
نمیدهد بیفتد! کجای اين دو جمله مشابه همديگر هستند!
او در يك ادعای بی دلیل ديگر میگويد حضرت محمد (ص)
تصور میکرده نمیتواند چیزی در آسمان معلق باشد!
در پاسخ میگويیم او هیچ دلیلی بر اين ادعا ندارد چون
خداوند در قرآن میفرمايد :پرودگار اجازه نمیدهد قطعات آسمان
بیفتند ،اين اجازه ندادن به معنای وجود يك عامل بازدارنده است
نه اينکه هیچ چیز نمیتواند معلق باشد و همه چیز افتادنی است!
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از کجای جمله همچین چیزی برداشت میشود بايد از شبهه
افکنان پرسید!!! مگر قرآن صراحتا از شناور بودن و در گردش
بودن ماه و خورشید سخن نگفته است! (آيه  33سورهی مبارکهی
انبیاء)
دوستان روش کار نويسنده بر اين است:
خود ادعا کرده سﭙس ادعايش را رد میکند و نام آن را گﺬاشته
نقد قرآن!

شبههی نهم :ستونهای نگه دارندهی آسمان
در آيه زير قرآن نگهداری آسمان را به ستون نسبت داده است:
د تَ َروْنَهَ
خَلَقَ السَّماوَاتِ بِغَیْرِ عَمَ ٍ

1

«آسمآنها را بیهیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد (يعنی
آسمآنها دارای ستونهای نامرئی نگهدارندهای هستند که شما
نمیبینید)».

 .1لقمان.10 ،
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محمد گمان میکرده که آسمآنها سقفهای سنگینی هستند
که ستونهای نامرئی آنها را نگه میدارند تا بر زمین نیفتند .که
اين تصور از دو جهت غلط است .اوالً ،آسمان چیزی نیست که
ستون بخواهد و ثانیاً ،ستونی برای نگهداری کرات وجود ندارد.
الزم به ذکر است که بعضی انديشمندان يونانی متوجه شده بودند
که اجرام آسمانی نیازی به ستون ندارند و نیروهايی آنها را در
تعادل نگه میدارند.
J. P. Vernart (1982) Les origins de la pensee grecque. PUF
Pariw. p 128, J. P. Vernart (1982) The origins of the Greek
thought. Cornell University Press

محمد حتی به درك اين دانشمند يونانی  1200سال قبلش نیز
نرسیده بوده است.
بعضی افراد که میخواهند به هر قیمتی برای قرآن معجزه
تراشی کنند ،گفتهاند منظور از ستونهای نامرئی ،نیروی جاذبه
است ،اما نیروی جاذبه بر خالف ستون عمل میکند ،چون ستون با
نیروی جاذبه مقابله میکند .بنابراين منظور از ستون نمیتواند
نیروی جاذبه باشد .ما به کمك معجزهتراشان میآيیم و میگويیم
شايد منظور از ستون ،نیروی گريز از مرکز باشد .اما باز هم غلط
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است چون نیروی گريز از مرکز سعی دارد شیء را در يك خط
مستقیم به پیش براند که با ستون جور در نمیآيد و باز هم اگر
فرض کنیم منظور از ستون ،تعادل بین نیروی جاذبه و گريز از مرکز
باشد ،باز هم غلط است.
چون اوالً :تعادل اين دو يعنی نه گريز از مرکز و نه جاذبه به
تنهايی .در اصطالﺡ فیزيك ،جمع برداری اين دو نیرو به دست
میآيد که شیء سماوی رادر جهت خاصش (مثال دورانی) پیش
میراند .يعنی باز چیز نگه دارنده واقعی (ستون) نمیماند چون
عملکرد ستون در جهت پايین است که همجهت با جمعبرداری دو
نیرو نیست.
ثانیاً در بسیاری موارد تعادلی بین اين دو نیرو وجود ندارد .مثالً
يك سنگ آسمانی در مسیر حرکتش هرگاه به کرهای نزديك شود
تحت تأثیر جاذبه کره ،میتواند تغییر جهت دهد يا با کره تصادم
کند .يا دور شدن سريع کهکشآنها از يکديگر ،غلبه انرژی
جنبشی بر جاذبه بین کهکشآنها را نشان میدهد در حالی که در
فضای بیکران معلقند .بهر روی با هیچ سرشی نمیتوان ستون
نامرئی را به معجزه چسباند ،بلکه اين برداشت يك انسان ساده
بیاﻃالع است که گمان میکند هر چیزی اگر نگاه داشته نشود
میافتد .پس زمین و آسمان هم بايد بیفتند .اما چون نمیافتند
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بايد چیزی آنها را نگه دارد ،که خداست يا ستون يا هر دو و
ديديم که همه اين خیاالت غلط است.
نکته مهم ديگری که بايد به معجزه تراشان يادآوری کرد اين
است که قرآن را بايد با قرآن و سنت فهمید نه با خیالپردازی .نه
در قرآن و نه در سنت کوچکترين اشارهای به جاذبه وجود ندارد.
اگر محمد در جائی از قرآن يا سنت ،نیروی جاذبه را مطرﺡ کرده
بود قطعاً کار بزرگی کرده بود مثل نیوتن ،که تازه آنهم معجزه نبود
چنان که نیوتن معجزه نکرد».

پاسخ به شبهه:
واقعا بايد به نويسندهی شبهه جايزه داد ،نه بخاﻃر علمی بودن
و جالب بودن استداللهایش ،بلکه بخاﻃر مهارت در کش دادن و
حجم دادن بی خودی به مطالب.
وقتی آيه  2سورهی مبارکهی رعد و آيه  10سورهی مباکهی
لقمان را نگاه میکنیم ،متوجه میشويم که از بحث ستون دو معنا
برداشت میشود:
* معنای اول اين است که آسمآنها را بدون هیچ ستونی
ساخته ايم ،اگر اين معنا را در نظر بگیريم که پاسخ به شبهه در
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اينجا پايان میپﺬيرد و تمام سخنان نويسنده بی ربط و بی هدف
خواهد بود.
* اما در معنای دوم اين برداشت میشود که ستونهایی
نامرئی آسمانهارا نگه داشته اند.
اتفاقا شبهه افکن اين معنا را در نظر گرفته و به نقد پرداخته
است .به مطالبش دوباره نگاهی بیندازيد ،میگويد اين ستون نه
جاذبه است(چون جاذبه رو به پايین است) و نه گريز از مرکز
میباشد چون اين نیرو در مسیر مستقیم کار میکند ولی ستون
عمودی است.
در پاسخ میگويیم ،ايشان يك بار با خود فکر نکرده که نقش
ستون چیست؟ ستون يعنی عاملی که باعث نگه داشتن يك گزاره
میشود .حال وقتی قرآن میفرمايد يك نگهدارندهی نامرئی ،چه
اصراری داريم که بايد حتما نیرويی باشد عمودی که افقی نیست و
رو به باال باشد و رو به پايین نیست!
اين عامل رو به هر جهتی باشد  ،افقی يا عمودی باشد  ،هر نامی
داشته باشد باز هم «نگهدارنده » و «بازدارنده» از افتادن قطعات
آسمانی است.
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ظاهرا او زحمت تصور اين نکتهی ساده را به خود نداده که
ستون نامرئی يعنی «يك عامل بازدارنده از افتادن قطعات » که
نامرئی هم میباشد.
مشاهده کنید آمده به تحلیل ستون ساختمان پرداخته است! يا
در ادامه سراغ تاريخچهی جاذبه رفته و يك سری مطالب بی ربط
ديگر که در سنت بحث جاذبه نشده و نیوتون و ...
جوانان عزيز هوشیار باشید ،ببینید دشمنان قرآن عظیم الشأن
چقدر تلبیس گر هستند.
البته فکر نکنید سندی که از آن متن يونانی ارائه داده درست
میباشد ،وقتی به رفرنس مورد نظر مراجعه میکنیم در مورد يك
بحث سیاسی حرف میزند و اصال بحث ستون و نیرو نیست.
ببینید رفرنس ايشان به اين جمالت ختم میشود:
In this space there is isonomy (equal rights) and all the forces
are symmetrical and transferrable. The decisions are now taken
by the assembly of demos in the agora which is lying in the
middle of the city

اما در کل با مطالعهی اين مباحث در آثار انکسیماندر متوجه
میشويم که او زمین را شناور میدانسته است بدون اينکه اتکا به
چیزی داشته باشد همچنین او اعتقاد داشته که زمین يکی از
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جهانهای موجود است و ماه و خورشید هم حلقههای آتش
هستند .او متعقد بود که زمین مانند استوانهای بوده که قطر آن
سه برابر بلندی آن میباشد(تخت است) او زمین را مرکز جهان
میپنداشت.
برای مطالعه در مورد آثار ايشان به ويکی پديای انگلیسی
مراجعه بفرمايید:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaximander#cite_ref -15

می دانید جناب شبهه افکن اين سند بی محل و بی ربط را هم
از همین لینك باال کﭙی کرده است!
عزيزان توجه داشته باشید که قرآن چه میفرمايد و اين آقا چه
گفته است ،قرآن میفرمايد آسمآنها بدون ستون خلق شده اند،
ولی اين آقا بحث زمین را میکند که در تعادل است! چه ربطی به
هم دارند! تازه ببینید برای زمین چه میگويد(مرکز جهان و قطرش
فالن و )...
اگر قرآن کﭙی از مطالب يونانی است ،چرا امور نادرست آنها را
کﭙی نکرد؟ چرا فقط مسائل صحیح را کﭙی نموده است؟ يك
شخص بی سواد و به مکتب نرفته ،اين قدرت تفکیك ويژه را از
کجا بدست آورده بود؟
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شبههی دهم :آسمان یکدست و بدون خلل و فرج است
أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَا ِء فَوْ َقهُمْ کَ ْیفَ بَ َنیْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا َلهَا مِنْ
فُرُوجٍ « 1مگر به آسمان باالى سرشان ننگريسته اند که چگونه آن
را بنا کرديم و زينتش دادهايم و براى آن هیچ گونه شکاف يا روزنه
ای نیست».
همچنین آياتی که از شکافته شدن آسمان در قیامت می گويند
مؤيد سقف پیکﭙارچه بودن آسمان است مثل:
وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ أَبْوَابًا

2

«و (در قیامت) آسمان گشوده

و درهايى [پديد] می شود».
إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ « 3هنگامی که (در قیامت) آسمان شکافته
شود».
ﺬ وَاهِیَةٌ « 4و (در قیامت) آسمان از
وَانْشَقَّتِ السَّمَا ُء َفهِیَ يَوْمَﺌِ ٍ
هم بشکافد و در آن روز است که از هم گسسته باشد».
 .1ق.6 ،
 .2نبا.19 ،
 .3انفطار.1 ،
 .4الحاقه.16 ،
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اين هم تصور غلطی است .در جهان فضاهای بیکران بین ستاره
ای وجود دارد .سقفی نیست که يکﭙارچه و بدون منفﺬ باشد .اين
غلط ناشی از نگاه سطحی ابتدايی است که بنظر می رسد در سقف
بلورين آسمان ،در يا پنجره ای وجود ندارد .اين يکﭙارچگی و بدون
منفﺬ بودن در انديشههای فالسفه ی قديم هم مطرﺡ شده است.
پس تا اينجا ديديم که از نظر قرآن ،آسمان سقفی يکﭙارچه و باال
است .که هر سه صفت مﺬکور برای آسمان غلطند.

پاسخ به شبهه:
به بررسی آيهی اول میپردازيم:
ﻃبق استدالل فرد شبهه افکن ،اگر فردی بگويد من میروم شیر
بخورم!
بايد مادرش بگويد پسرم چطور میتوانی شیر را بخوری! (و بعد
مادر و اﻃرافیانش نتیجه بگیرند که او يك پسر درنده و روانی است
وگرنه چطور میتواند شیر جنگل با اين هیبت و صالبت را بخورد)...
در حالی که منظور پسر شیر نوشیدنی بود نه شیر جنگل يا شیر
آب!
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در اين آيهی شريفه وقتی پرودگار فرموده در آسمان «شکافی
وجود ندارد» منظورش اين است که کمی و کاستی در آسمان
وجود ندارد نه ولی شبهه افکن تصور کرده منظور خداوند اين
است که واقعا آسمان مثل يك تخته يا ديوار است و هیچ سوراخی
در آن وجود ندارد!!!
اگر توجه بفرمايید در ادامه سه آيه معرفی کرده تا اثبات کند
که در قیامت روی اين ديوار سوراخ ايجاد میشود (که ثابت کرديم

ادعايش نادرست است) اما پاسخ:
عزيزان اين سه آيه به احواالت روز قیامت اشاره میکنند،
چیزی که در آينده میباشد و هنوز رخ نداده است؛ او با چه
اعتمادی میگويد خیر صحت ندارد (انگار خودش به روز قیامت
رفته مشاهده کرده و بعد به زمان حال بازگشته و میگويد نادرست
است!)
عزيزان دقت کنید شبهه افکن و افرادی که اين حرفهارا
میزنند جزو افراد حس گرا و مادی گرا میباشند آنها منکر هر
گونه متافیزيك و غیبیات و اﻃالع از آينده هستند ،در ماديگرايی
حتما بايد مشاهده و تحقیق کردن وجود داشته باشد بعد از آن
سراغ اظهار نظر رفت.
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حال که اين آيات به روز قیامت اشاره میکنند و فرد حس گرا
هنوز آن را نديده ،چگونه پا را از ماديگری خود فراتر گﺬاشته و
نظر میدهد؟
پاسخ شبهه داده شد.

اما جهت اﻃالع مخاﻃبان عزيز ،مفسران نظرات متفاوتی دارند،
عده ای میگويند منظور اين است که درهای آسمان باز میشود و
روﺡ انسآنها با عالم باال ارتباط پیدا میکند ،عده ای میگويند
خیر ،منظور اين است که کرات و ستارگان و  ...نابود میشوند و در
آنها شکاف (کاستی و ناموزونی) ايجاد میشود( .همان موضوعی
که در اول بیان کرديم که منظور از شکاف اين است)
چیزی که هر بار بنده را به تعجب وا میدارد نتیجه گیریهای
عجیب و غريبش میباشد!
يك حرف نادرست میزند و پس از آن بنايی محکم و پوشالی
برای حرفش ايجاد مینمايد! در حالی که از همان ابتدا ادعايش
غلط بود!

در خط پايان میگويد پس ثابت شد! که از نظر قرآن آسمان
سقفی يکﭙارچه و باال و بدون سوراخ است! ولی مشاهده کرديد که
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در اين مطلب و مطالب گﺬشته پاسخ ادعاهايش را داديم و ثابت
کرديم در هر سه حالت ،او در اشتباه است و مباحث قرآن مبارك
هیچ تضادی با واقعیات جهانی که در آن زندگی میکنیم ندارد.

شبههی یازدهم :ستارگان چراغ های زینت بخش
آسمانند
حال که آسمان سقف يکﭙارچه ی بدون منفﺬی است ،پس
ستارگان بايد به سقف آسمان چسبیده باشند و آسمان را زينت
دهند همانطور که ما سقف خانه را زينت می دهیم .اين دقیقا همان
نظر انسانهای باستانی است چنانچه قبال اشاره کرديم که در اوائل
تاريخ بشری انسآنها گمان می کردند که آسمان يك شیء شفاف
کروی است و ستارگان به زير آن چسبیده اند.
نظر فیثاغورث (فیلسوف يونانی قرن ششم قبل از میالد) اين
بود که ستارگان به اجسام شفاف کروی (آسمان ،فلك) چسبیده
اند که اﻃراف زمین می گردند
A. Berry,(1899) A short history of astronomy, New York
charles scribner's sons, p-4
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توجه کنید:
إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِينَةٍ ا ْلکَوَاکِبِ « 1بدرستی که ما آسمان
دنیا را به زينت ستارگان زينت داديم».
وَزَيَّنَّا السَّمَا َء الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ

2

«و آسمان دنیا را به چراغها

زينت داديم».
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَا َء الدُّ ْنیَا بِمَصَابِیحَ

3

«در حقیقت آسمان دنیا را

با چراغهايى زينت داديم».
البته که ستارگان موجب زيبايی آسمان می شوند .اما آيا اينکه
ستارگان چراغ يا المپ هستند حرف درستی است؟ اگر کسی از
شما بﭙرسد که ستارگان چیستند؟ آيا شما می گويید چراغند؟! يا
اينکه می گويید کراتی هستند شبیه زمین و ماه و خورشید .که يا
نور تولید می کنند مثل خورشید يا نور را منعکس می کنند شبیه
ماه و زمین .محمد نمی دانسته که ستارگان کراتی شبیه زمینند و
چیز ساده ی ابتدايی که به ذهنش آمده اينست که ستارگان
چراغهای زينت بخش آسمانند همانطور که هر عربی در بیابان
عربستان همینگونه تصور می کرد .از جهت ديگری نیز چراغ بودن

 .1صافات.6 ،
 .2فصلت.12 ،
 .3ملك.5 ،
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ستارگان غلط است .چون چراغ چیزی است که نور تولید می کند
در حالیکه بسیاری از ستارگان فاقد نورند ونوری تولید نمی کنند و
ممکن است نور ضعیفی را که از ستاره ی ديگری به آنان می تابد
منعکس کنند.

پاسخ به شبهه:
چند خط اولش(قبل از بیان آيات) تکرار همان اشتباهات
گﺬشته است؛ که پاسخ داده ايم.
در ادامه نوشته فیثاغورث همچین ديدگاهی داشته است ،ولی
ان شاء اهلل بعد از بررسی مطالب مشخص میشود که ديدگاه
فیثاغورت هیچ ربطی به مطالب قرآن کريم ندارد.
توجه بفرمايید در هر سه آيه بحث «زينت بخشی» مطرﺡ شده
است ،يعنی ستارگان زينت بخش و زيبا کنندهی آسمان هستند.
آيا غیر از اين است؟ يعنی اگر در آسمان ستاره ای وجود
نداشت و يك فضای مطلقا سیاه و بیکران مشاهده میشد از
وضعیت اکنون زيبا تر بود! يا االن که در شب میلیاردهاستارهی
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درخشان را میبینیم آسمان جﺬاب تر شده است؟ مشخص است
که ستارگان زينت بخش هستند.
می گويد بله زيبا هستند ولی چرا قرآن گفته آنهاچراغ
میباشند؟
احتمال زياد میدهم شبهه افکن هر سال ادبیات فارسی را با
تبصره و تك ماده پاس کرده باشد ،زيرا آرايه «تشبیه» از بديهیات
علم ادبیات است اينکه ستارگان به چراغ تشبیه شده اند،آيا به
اين معناست که واقعا ستارگان چراغ و المپ هستند!
يعنی اگر خانمی به شوهرِ بدنسازش بگويد «هرکول خوش
آمدی» شوهرش اعتراض میکند و میگويد تو چقدر تفکر قديمی
و نادرستی داری زن؛ من هرکول هستم يا احمدم؟!!!
ولی احمد هرگز همچین اعتراض نمیکند زيرا همسرش او را به
هرکول «تشبیه» کرده است!! در عجبم جوانان رعنايی داريم که
فريب اين شبهات! را خورده اند.
در ادامه میگويد:
«از جهت ديگری نیز چراغ بودن ستارگان غلط است .چون
چراغ چیزی است که نور تولید می کند در حالیکه بسیاری از
ستارگان فاقد نورند و نوری تولید نمی کنند و ممکن است نور
ضعیفی را که از ستاره ی ديگری به آنان می تابد منعکس کنند»
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اين ادعا هم کامال غلط است ،پرودگار فرموده آسمان دنیا را با
چراغهايی(ستارگانی) آراستیم.
دلیل آراستگی بوسیلهی ستارگان چیست؟ نورانی بودن آنها.
حال چه خود نور ساﻃع کنند (منیر باشند) و چه از ستارگان
ديگر نور دريافت کنند (غیر منیر باشند) همان ستارگان نور افشان
هستند که منبع نورند( .يعنی نور غیر منیرهاهم ،از ستارگان نور
افکن يا تشبیه شده به چراغ تامین میشود)
پس وقتی پرودگار میفرمايد آسمان را به وسیلهی چراغهایی
(ستارگان نور افشان) زينت بخشیديم ،اين عبارت از لحاظ علمی
هم کامال درست است .
چون اگر آنها نبودند ستارگانی که از خود نور ندارند حتی
ديده نمیشدند ،پس زينت دهنده همانهاهستند و باعث شده اند
غیر منیرهاهم نور دريافت کنند و آيه هم درمورد
زينتبخشهااست.
مسلمانان عزيز ،کافیست هر شبهه ای که به گوشتان میرسد
در مورد آن تحقیق کنید ،تا بفهمید نورانیت اسالم با دهان اين
افراد بی فروغ و حتی کم فروغ نخواهد شد.
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شبههی دوازدهم :هفت آسمان و عرش (تخت
پادشاهی)
در قرآن بطور مکرر از هفت آسمان ياد شده است .مثال:
ن
اللَّه الَّﺬِی خَ َلقَ سبع سماواتٍ ومِنَ الْأَرضِ ِمثْلَه َّ

1

«خدا همان

کسى است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفريد».

هفت آسمان ﻃبقات باالی هم هستند
الَّﺬِی خَ َلقَ سبع سماواتٍ ﻃِباقًا

2

«خداست کسیکه هفت

آسمان را بصورت ﻃبقات باالی هم خلق کرد».
أَلَم تَرَوا کَیف خَ َلقَ اللَّه سبع سماواتٍ ﻃِباقًا

3

«مگر مالحظه

نکردهايد که چگونه خدا هفت آسمان را بصورت ﻃبقات آفريده
است».

 .1ﻃالق.12 ،
 .2ملك.3 ،
 .3نوﺡ.15 ،
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وجود آسمآنها هفت گانه که مسیر حرکت سیارات هفتگانه
(شامل خورشید و ماه) بحساب می آمده است و همچنین وجود
عرش و کرسی (در قرآن آمده است) در دوره ی جاهلیت قبل از
محمد رايج بوده است و محمد همان مفاهیم را از محیط بدوی
گرفته و وارد قرآن کرده است .در سنت ،اين هفت آسمان مطبق و
عرش بوضوﺡ توضیح داده شده است.
توجه کنید :قال (الرسول) أتدرون کم بین السماء واألرض
فقلنا ااهلل ورسوله أعلم قال بینهما مسیرة خمس مائة سنة ومن کل
سماء إلى السماء التی تلیها مسیرة خمس مائة سنة وکثف کل سماء
مسیرة خمس مائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بین أعاله وأسفله
کما بین السماء واألرض ثم فوق ذلك ثمانیة أوعال بین رکبهم
وأظالفهم کما بین السماء واألرض ثم فوق ذلك العرش بین أسفله
وأعاله کما بین السماء واألرض وااهلل تعالى فوق ذلك لیس يخفى
علیه من أعمال بنی آدم شیء( .اين حديث در منابع متعدد با
اندك تفاوتی در عدد سال بین آسمآنها آمده است از جمله:
المستدرك علی صحیحین  ،2/ 316سنن ابی داوود  ،4/ 231سنن
ابن

ماجه

69/

،1

احاديث

المختاره

375(.

)8/

«پیامبر گفت (به يارانش) آيا می دانید فاصله ی بین آسمان و
زمین چقدر است؟ گفتیم خدا و رسولش آگاه ترند .گفت بین آنها
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مسیر 500سال است .و از هر آسمان به آسمان بعدی» (فوقانی:
سنن ابی داوود)
«مسیر  500سال است و ضخامت (کثف) هر آسمان هم مسیر
 500سال است.و بعد از آسمان هفتم دريايی است که از کف تا
سطح آن معادل فاصله ی بین آسمان و زمین است .سﭙس باالی آن
 8بز نر کوهی قرار دارند که فاصله ی بین سم و زانويشان مثل
فاصله ی بین آسمان و زمین است .سﭙس در باالی آن (بر پشت
آنان :سنن ابی داوود) عرش قرار دارد که فاصله ی بین پايین و
باالی آن معادل فاصله ی زمین تا آسمان است .و خدای تعالی در
روی عرش قرار دارد و چیزی از اعمال بنی آدم از او پنهان
نیست .وجود هفت آسمان و اينکه تخت پادشاهی خدا (عرش) بر
فراز آسمان هفتم قرار گرفته در محیط عربستان قبل از محمد هم
مطرﺡ بوده است چنانچه امیه بن ابی صلت شاعر جاهلی می گويد
ه ما رأت عین البصیر و فوقه (هر آنچه چشم بینا می بیند از اوست
و باالتر از آن) سماء االله فوق سبع سمايیا (آسمان خدا در باالی
هفت آسمان) قرار گرفتن عرش بر روی آب در قرآن هم آمده
است»:
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ن عرْشُه
ستَّةِ أَيا ٍم وکَا َ
خلَق السماواتِ واألَرض فِی ِ
وهو الَّﺬِی َ
علَى الْماء « 1و اوست کسى که آسمآنها و زمین را در شش روز
آفريد و عرش اوبر آب است».

همچنین حمل عرش خدا توسط هشت موجود در قرآن آمده
است:
ن بِحمدِ ربهِم
الَّﺬِينَ يحمِلُونَ الْعرْش ومنْ حولَه يسبحو َ
«2کسانى که عرش [خدا] را حمل میکنند و آنها که پیرامون آنند
به سﭙاس پروردگارشان تسبیح میگويند».
والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرْش ربك فَوقَهم يومﺌِﺬٍ
ثَمانِی ٌة« 3و فرشتگان در اﻃراف [آسمان]اند و عرش پروردگارت را
آن روز هشت [موجود ] بر سر خود بر مى دارند».
قرار گرفتن خدا بر روی عرش در خود قرآن هم آمده است:
ستَّ ِة أَيامٍ ثُم
خلَقَ السماواتِ والْأَرض وما بینَهما فِی ِ
اللَّه الَّﺬِی َ

 .1هود.7 ،
 .2غافر.7 ،
 .3الحاقه.17 ،
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1

«خدا کسى است که آسمآنها و زمین و

آنچه را که میان آن دو است».
در شش روز آفريد آنگاه بر عرش قرار گرفت

بنابراين از نظر محمد (قرآن و سنت) در باالی زمین هفت
آسمان قرار دارند و سﭙس يك دريا و سﭙس هشت بز و سﭙس
عرش و روی عرش خداست .محمد بجای آسمان هشتم ،که در
سیستم بطلمیوسی فلك ثوابت است ،دريا و هشت بز و عرش را
قرار داده است .واضح است که هفت آسمان مطابق با نظريه ی
بطلمیوسی رايج در زمان محمد سازگار است ،اما دريا و بزها و
عرش در نظريه ی بطلمیوس نیست .عالوه بر نظريه ی بطلمیوس
که تا حدودی بر مشاهدات بنیان نهاده شده بود ،افسانههای
آمیخته با مﺬهب نیز در قبل از محمد در مورد هفت آسمان وجود
داشته است .مثال در دين هندو هفت جهان باال (آسمان) و هفت
جهان زيرين وجود دارد.
همچنین در مصر باستان ،وجود هفت آسمان پﺬيرفته شده بود
بنظر می رسد محمد چیزهايی را از محیط گرفته و چیزهايی هم
خودش به آن افزوده است .و می دانیم که همه ی اينها غلط است.
 .1سجده.4 ،
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اوال چنانچه قبال گفتیم اصال آسمانی وجود ندارد که هفت عدد
باشد .ثانیا :ببینیم فاصلههايی که محمد ارائه کرده حمعا چه مقدار
می شود:
7 ×500= 3500

سال ضخامت آسمانها

7 ×500= 3500

سال فاصلهی آسمانها

500

سال عمق دريا

 4 ×500= 1500سال ارتفاع بزها (ارتفاع هر بز  4برابر فاصله ی
سه تا زانو در نظر گرفته شده است)
500

سال ضخامت عرش مجموع  9500سال می شود.

در بین مردم و مخصوصا در گﺬشته رايج بوده و هست که
فاصلههارا بر حسب زمان نه مسافت بیان کنند .مثال می گويیم
فاصله ی انگلستان تا آمريکا مثال  7-6ساعت است .بدين معنی
که اگر با هواپیما اين مسیر ﻃی شود اين مدت ﻃول می کشد .در
زمان گﺬشته فاصلههارا بر حسب مسافتی که اسب يا قاﻃر و يا
شتر می پیمود بیان می کردند .در احاديث فوق همین روش بکار
برده شده است .با توجه به اينکه چهارپای اصلی مسافرتی در
عربستان زمان محمد ،شتر بود ،اين مسافت را مطابق زمان محمد،
بر اساس مسافتی که شتر می پیمايد محاسبه می کنیم:حداکثر
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سرعت شتر  60کیلومتر در ساعت است و هر سال  8766ساعت
است .پس:
 8766× 60 = 525960کیلومتر در سال میشود .

کیلومتر 525960 × 9500= 4996620000
يعنی از سطح زمین تا روی عرش  4996620000کیلومتر می
شود .با توجه به اينکه سرعت نور  300000کیلومتر در ثانیه است:
300000/4996620000= 16655

ثانیه ی نوری که معادل 4/6

ساعت نوری می شود يعنی محمد عرض جهان آفرينش (غیر از
خدا) را  4/6ساعت نوری دانسته است .ولی بشر امروز تا میلیاردها
سال نوری ،ستارگان و کهکشآنها را رصد کرده است و اثری از
آسمانهای هفتگانه و اثری از دريا و بزها و عرش نیافته است.
بنابراين گفته ی محمد غلط واضحی بیش نیست ،که ريشه در
اساﻃیر و انديشههای يونانی دارد

پاسخ به شبهه:
در مورد هفت ﻃبقهی آسمان تحقیقات مفصلی انجام دادم.
اختالف آراء بسیار زياد است ،محققان امور بسیاری را به اين
سبع سماوات نسبت داده اند ولی به نظر بنده اصال نمیتوان نظر
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قطعی داد  ،ما بارها اعالم کرده ايم که قرآن مجید کتاب نجوم و
اختر شناسی نیست که به جزئیات مطالب علمی بﭙردازد
بلکه صرفا نوعی جهان بینی ارائه داده و در راستای آموزههای
هدايتی خويش گريزهايی به جهان خلقت داشته است .قرآن يك
امر ثابت و قطعی است و علوم تجربی متغیر و در حال کمال ،به
ﻃوری که امرو ِز علوم تجربی با ديروز آن تفاوت دارد .بی شك هیچ
کس نمیتواند ادعا کند فیزيك و رياضی و ...به کمال رسیده اند و
بیش از اين پیشرفتی حاصل نخواهد شد
لﺬا بنده ترجیح میدهم به جای گمانه زنی ،نتیجهی حاصل از
تفسیر اين آيه را واگﺬار کنیم به تاريخ و گﺬر زمان ،بگﺬاريم اين
پرونده باز باشد که آيندگان بتوانند ديدگاه جامع تری در اين
زمینه پیدا کنند.
واقعا فضايی که دور کرهی ما را احاﻃه کرده آن قدر بزرگ و
گسترده است که هر اهل تفکری را به تعجب وا میدارد.
* اما عزيزان ،زمانی که ما هیچ دلیلی برای اثبات هفت ﻃبقه
بودن آسمان نداريم ،اسالم ستیزان هم هیچ دلیلی برای رد اين
موضوع ندارند
و تمسخر و انتقاد آنها از دو حالت خارج نیست:
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 .1آنهاعلوم تجربی را به کمال رسیده فرض کرده اند (که کامال
اشتباه است و ناقض ادعاهای ديگرشان میباشد)
 .2میدانند و از هر فرصتی استفاده میکنند که ما را مورد نقد
قرار دهند (در اين مورد هم ما پاسخ آنها را خیلی وقت است داده
ايم ،إن الباﻃل کان زهوقا ،هرگز نمیتوانید در مقابل حقیقت و نور
اسالم بايستید)
لﺬا اگر اسالمستیزانی در اين مورد به قرآن حمله کردند ،به
آنها بگويید از پرتاب تیر به سمت تاريکی دست برداريد هر وقت
علمِ بشر کامل شد و تمام فضای نامتناهی را گشت و با چشم خود
هیچ ﻃبقه ای را نديد آن موقع بیايید حرف بزنید.
بله درست است ،ما ادعا کردهايم و بايد دلیل هم بیاوريم؛ ولی
اينکه مخالفان با قطعیت و جزمیت ادعا میکنند چنین چیزی
«وجود ندارد» آنها هم بايد برای ادعای خود دلیل بیاورند ،که
هیچ دلیلی ندارند و هر کسی میداند که علم نجوم تازه در ابتدای
راه است.

مطلبی که جناب شبهه افکن در خصوص نقد  7ﻃبقهی آسمان
نوشته است ،بر سه محور پايدار است:
اول آيات مربوط به  7ﻃبقهی آسمان را ذکر نموده
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دوم ﻃبق آيات بحث حاالت و احواالت عرش را کرده است (که
هشت موجود آن را نگه میدارند و روی آب قرار دارد و )...
سوم حديثی از پیامبر را نقل کرده و اکثريت مطالب را در
توضیح همان حديث قید کرده است.

پاسخ قسمت اول را داديم ،قرآن ثابت است و علم در حال
تکمیل شدن ،زمانی که در مورد يك مسالهی علمی حرف میزنیم،
بايد ديد علم در مورد آن چه میگويد ،در مورد اين مساله علم
فعال سکوت کرده است .مسائل ديگری هم بودند که علم در مورد
آنها سکوت کرده بود ولی در قرآن به آنها اشاره شده بود و علم
بعدهابه اين معلومات دست يافت (به عنوان مثال وجود
گیرندههای درد در پوست و)...
در پاسخ قسمت دوم میگويیم ،ﻃبق معمول در مورد امری
اظهار نظر کرده که از آن چیزی نمیداند! اين يك امر غیبی است
که از ﻃريق وحی به ما رسیده ،چرا به زور اصرار دارد ﻃبق ديد
ماديگرايانه بشر آن را تحلیل و تفسیر نمايد!
اگر میگويد دروغ است ،میگويیم مگر شما تمام فضای
نامتنهاهی را گشتهايد و چیزی نديديد!
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اصال بگرديد آيا امور متا فیزيك با چشم مادی ما قابل مشاهده
هستند؟!
اما مورد سوم (که برای آن شاهنامهای سروده و جدول ضرب را
تمرين نموده است)

در پاسخ میگويیم:
تمام احاديث منسوب به (پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ) که در
آنها چنین آمده که مابین هر آسمان با آسمان ديگر 500 ،سال
فاصله است تماما احاديثی ثابت نشده و غیرصحیح هستند که از
چهار نفر از صحابه بزرگوار رضی اهلل عنهم به ما رسیده است

برای نمونه يك مورد را بررسی میکنیم
ل:
عَنْ عَبَّاسِ بْنِ َعبْدِ ا ْلمُطَّلِبِ رضی اهلل عنه ،قَا َ
طحَاءِ ،
سلَّمَ بِالْبَ ْ
هلل عَلَیْ ِه وَ َ
هلل صَلَّى ا ُ
ل ا ِ
ع رَسُو ِ
کُنَّا جُلُوسًا مَ َ
هلل عَلَیْ ِه وَسَلَّمَ  ( :أَ َتدْرُونَ مَا
ل رَسُولُ اهللِ صَلَّى ا ُ
فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ  ،فَقَا َ
ل:
ل  ( :وَالْمُ ْزنُ ) ُ ،قلْنَا  :وَالْ ُم ْزنُ  .قَا َ
هَﺬَا؟ )  ،قَالَ  :قُ ْلنَا  :السَّحَابُ  ،قَا َ
کتْنَا  ،فَقَالَ  ( :هَلْ تَدْرُونَ کَمْ بَ ْینَ السَّمَا ِء
( وَالْعَنَانُ )  ،قَالَ  :فَسَ َ
س
ل  :بَ ْینَهُمَا مَسِیرَةُ خَمْ ِ
م  ،قَا َ
هلل وَ َرسُولُهُ أَعْلَ ُ
ل  :قُ ْلنَا ا ُ
وَالْأَرْضِ؟ )  ،قَا َ
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ف
س مِائَةِ سَنَ ٍة  ،وَ ِکثَ ُ
سمَاءٍ إِلَى سَمَا ٍء مَسِیرَةُ خَ ْم ِ
ل َ
مِائَةِ سَنَةٍ  ،وَمِنْ کُ ِّ
خمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ  ،وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَیْنَ
سمَاءٍ مَسِیرَةُ َ
کُلِّ َ
ض  ،ثُمَّ فَوْقَ َذلِكَ ثَمَانِ َیةُ أَوْعَالٍ
سمَاءِ وَالْأَرْ ِ
ن ال َّ
أَسْفَلِهِ وَأَعْالهُ کَمَا بَیْ َ
ن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  ،ثُمَّ فَوْقَ ذَ ِلكَ الْعَرْشُ
ن وَأَظْالفِهِنَّ َکمَا بَیْ َ
بَیْنَ رُ َکبِهِ َّ
ن السَّمَاءِ وَا ْلأَرْضِ  ،وَاهللُ تَبَارَكَ وَ َتعَالَى فَوْقَ
بَیْنَ أَسْفَلِ ِه وَأَعْالهُ کَمَا بَیْ َ
ذَلِكَ  ،وَ َلیْسَ يَخْفَى َعلَیْهِ ِمنْ أَعْمَالِ بَنِی آدَ َم شَیْءٌ)

1

و برای افراد متخصص اين هم سند ضعف و غیر قابل قبول بودن
حديث:

وهﺬا إسناد ضعیف بسبب عبد اهلل بن عمیرة  ،ذکره ابن أبی
حاتم فی " الجرﺡ والتعديل " ( ، )124/5والبخاری فی " التاريخ
الکبیر " ( ،)159/5ولم ينقال فیه جرحا وال تعديال .بل قال البخاری :
ال نعلم له سماعا من األحنف  .وقال إبراهیم الحربی :ال أعرف عبد
اهلل بن عمیرة  .کما فی " إکمال تهﺬيب الکمال " ( ،)102/8لﺬلك
قال الﺬهبی فی "المغنی " ( " :)350/1ال يعرف " .وقال ابن حجر :
مجهول  " .تعجیل المنفعة " (.)274/2
 .1رواه اإلمام أحمد فی " المسند " ( ،)292/3وأبوداود ( ،)4723والترمﺬی (،)3320
وغیرهم کثیر
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ولﺬلك قال ابن الجوزی عن هﺬا الحديث  " :ال يصح " "العلل
المتناهیة " ( ،)9/1وقال البوصیری  :ضعیف منقطع  ،کما فی "
إتحاف الخیرة المهرة " ( .)165/6وقال الشیخ أحمد شاکر فی "
تحقیق المسند " :ضعیف جدا  .وکﺬا قال المحققون فی ﻃبعة
مؤسسة الرسالة  ،وضعفه األلبانی فی " ضعیف الترمﺬی ".

پژوهشگرانی که میخواهند ديگر احاديث را هم بررسی کنند
میتوانند در گوگل قسمتی از متن حديث را به عربی وارد نمايند تا
سايتهای مورد نظر را روئیت فرمايند.
مشاهده میکنید که روی يك حديث ضعیف چقدر مانور داده
است.
فکر نمیکنم نیاز به توضیح بیشتری باشد ،او در مورد ايکس
حرف میزند ،زمانی که ثابت کرديم ايکس غیر قابل استناد است،
ديگر چه نیازی به نقد مطالب ديگرش وجود دارد؟!!

اما در پايان بیان نکتهی زير خالی از لطف نمیباشد:
نطريهی بطلمیوس هیچ ربطی به قرآن ندارد ،ﻃبق داليل زير:
( .1برگرفته از سايت سخنها)
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الف) در آنجا از  9ﻃبقه سخن گفته شده(افالك نُه گانه) ولی
قرآن میفرمايد  7ﻃبقه!
ب)در هیﺌت بطلمیوسی خود اجرام ،حرکت ندارند بلکه آنها
چسبیده به فلکند و فلك است که حرکت میکند امّا در قرآن
کريم خود ماه و خورشید هستند که حرکت میکنند نه فلك آنها
ج)در هیﺌت بطلمیوسی ،افالك ،فناناپﺬير معرّفی میشوند که
هیچگاه از بین نمیروند .اجرام سماوی مثل خورشید و ماه نیز
ابدی فرض میشوند .امّا خداوند متعال فرموده است :وَ سَخَّرَ
سمًّى
ل يَجْری ِلأَجَلٍ مُ َ
س وَ الْقَمَ َر کُ ٌّ
الشَّمْ َ

1

«و خورشید و ماه را

مسخّر فرمان خويش قرار داد؛ هر کدام تا اجل معیّنى به حرکت
خود ادامه مىدهند».

پس علی رغم کلیهی توضیحات ديگری که ذکر کرديم ما با
ديدی کامال وسیع می گويیم زمانی که نمیدانیم اظهار نظر نکنیم
بهتر است؛ در شرايط بوجود آمده ناباوران تصور نکنند ادعاهايی
که به قرآن نسبت میدهند را درست میدانیم و میپﺬيريم!
ديدگاه بطلمیوس کجا و ديدگاه قرآن کريم کجا؟!

 .1زمر.5 ،
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شبههی سیزدهم :خورشید و ماه در فلك خودشان
حرکت میکنند.
ل
أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه يولِج ال َلّیلَ فِی ال َنّهارِ ويولِج النَّهار فِی اللَّی ِ
وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ ُکلٌّ يجرِی إِلَى أَجلٍ مسمى وأَنَّ اللَّهبِما
تَعملُونَ خَبِیرٌ « 1آيا نديدهاى که خدا شب را در روز در میآورد و
روز را در شب درمىآورد و آفتاب و ماه را تسخیر کرده است هر
يك تا زمان معینی در حرکتند و خدا به آنچه میکنید آگاه است».
وهوالَّﺬِی خَلَقَ ال َلّیلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ فِی فَلَكٍ
يسبحونَ

2

«و اوست آن کسى که شب و روز و خورشید و ماه را

پديد آورده است هر کدام از اين دو در فلکی شناورند».
لَا الشَّمس ينبغِی لَها أَن تُدرِك الْقَمرَ ولَا اللَّیلُ سابِقُ النَّها ِر وکُلٌّ
ك يسبحونَ
فِی فَلَ ٍ

3

«نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه

شب بر روز پیشى جويد و هر کدام در فلکی شناورند»
پس هرکدام از ماه و خورشید در فلك مخصوص به خود حرکت
می کنند .ﻃبری می گويد که در مورد معنی فلك ،در سنت چیزی
 .1لقمان.29 ،
 .2انبیاء.33 ،
 .3يس.40 ،
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وجود ندارد و فلك در عرب بمعنی هر شیء دائر يعنی گرد يا دايره
وار را گويند (تفسیر ﻃبری )23/17
با توجه به اينکه در  6آيه از  7آيه ای که حرکت خورشید و ماه
آمده ،شب و روز نیز ذکر شده ،پس منظور از حرکت خورشید و ماه
حرکاتی است که به شب و روز مربوط می شوند .بنابراين منظور از
اين آيات اينست که ماه و خورشید ،هر يك در مسیری منحنی
حرکت می کنند و ﻃبعا حرکت خورشید منجر به پیدايش روز می
شود که غلطی واضح است .اين نظر محمد نیز با سیستم
بطلمیوسی سازگار است.

پاسخ به شبهه:
تمام مطالبی که ذکر کرده جهت آماده سازی ذهن مخاﻃب برای
مطلب بعدی است و هیچ کدامشان اشکال نیستند .به آيات نگاه
کنید ،از کجای آيات برداشت میشود که حرکت خورشید باعث
پیدايش شب و روز میشود!
مانند اينکه شخصی بگويد ،ما در مغازهی خود بیسکويتهارا
در يك ﻃرف گﺬاشته ايم و آبمیوههادر سمتی ديگر .حال شخصی
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نتیجه بگیرد چون در اين جمله بحث بیسکويت و آب میوه شده
است ،پس منظورش اين است که المپهای مغازه بخاﻃر آب میوه
روشن میشوند و اين اشتباه آشکاری است...
از شبهه افکن میپرسیم آيا صرفا با اعمال کلمات روز و شب و
خورشید و ماه در يك جمله ،میتوان نتیجه گرفت که حرکت
خورشید باعث شب و روز میشود !...يك بار ديگر آيات را بخوانید،
چه ربطی دارد؟!!
هر کسی میداند که در شب ماه نمايان میشود و در روز
خورشید ظاهر میگردد و در زندگی همهی ما انسآنها وجود اين
دو گزاره(ماه و خورشید) با شب و روز عجین شده است و اکثرا با
هم ذکر میشوند  ،ولی آيا اين به معناست که خورشید باعث ايجاد
شب و روز است...؟ خیر.
ولی همانگونه که گفتم ،نويسنده میخواهد با تلبیس خاصی
ذهن مخاﻃب را برای مطلب بعدی آماده کند.
***

شبههی چهاردهم :خورشید است که حرکت میکند و
روز و شب را بوجود میآورد نه زمین
در حکايت ذوالقرنین در قرآن آمده است:
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ن قُلْ سأَ ْتلُو علَیکُم منْهﺬِکْرًا * إِنَّا
ويسأَلُونَك عن ذِی الْ َقرْنَی ِ
مکَّنَّا لَه فِی الْأَرضِ وآتَینَاه مِن کُلِّ شَیءٍ سببا * فَ َأتْبع سببا * حتَّى
شّمسِ وجدها تَغْرُب فِی عینٍ ح ِمﺌَةٍ و وجد عِندها
إِذَا بلَغ غْرِب ال َ
طلُع علَى
شّمسِ وجدها تَ ْ
قَوما * ثُم أَتْبع سبا * حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلِع ال َ
قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم من دونِها سِ ْترًا

1

«و از تو در باره ذوالقرنین

میﭙرسند بگو به زودى چیزى از او براى شما خواهم خواند * ما در
زمین به او امکاناتى داديم و از هر چیزى اسبابی بدو بخشیديم * تا
سببی را پیروی کرد * تا آنگاه که به محل غروب خورشید رسید.
(ذوالقرنین) يافت (مشاهده کرد) که خورشید در چشمهاى تیره
غروب میکند و نزديك آن ﻃايفهاى را يافت * سﭙس سببی را
پیروی کرد * تا آنگاه که به محل ﻃلوع خورشید رسید [خورشید]
را [چنین] يافت که بر قومى ﻃلوع مى کرد که براى ايشان در برابر
آن پوششى قرار نداده بوديم (.») 90

در حديث هم اين مطلب بوضوﺡ ذکر شده است:
وعن أبی ذر کنت رديف رسول ااهلل على الجمل فرأى الشمس
حین غابت فقال يا أبا ذر أتدری أين تغرب هﺬه فقلت ااهلل ورسوله
أعلم قال فآنها تغرب فی عین حامیة (تفسیر کشاف .)2/ 694
 .1کهف90-83:
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«از ابوذر نقل شده که گفت من در رديف پیامبر(بر چهارپايی)
سوار بودم در حینی که خورشید غروب کرد .پیامبر گفت ای ابوذر
آيا می دانی که خورشید در کجا غروب می کند .پس گفتم خدا و
رسولش آگاهترند .پیامبر گفت خورشید در يك چشمه ی تیره
غروب می کند».
ﻃلوع خورشید از يك نقطه ی زمین و غروب آن در چشمه ی
تیره يك تصور خام ابتدايی است که هر انسان ناآگاه ،آنرا با چشم
می بیند .اگر در يك بیابان مسطح باشید مشاهده می کنید که
خورشید در صبحگاه از نقطه ای بسیار دور ،از زمین خارج می شود
و در ﻃول روز پهنه ی آسمان را بطور قوسی ﻃی می کند .در
هنگام غروب مخصوصا در بیابانهای شنی عربستان ،سرابی تیره
مشاهده می شود که خورشید بتدريج در آن فرو می رود .اين
چیزی است که محمد و هر عرب ديگری از ﻃلوع و غروب خورشید
می ديدند و محمد همین توهم غلط ناآگاهانه را وارد قرآن کرده و
به خدا نسبت داده است

پاسخ به شبهه:
جناب منتقد در شبهه ای ديگر ،ﻃرز فکر نادرست خود را به
قرآن و احاديث رسول اکرم (صلی اهلل علیه و سلم) نسبت داده
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است .در آيهی شريفهی سورة مبارکهی کهف ،پرودگار پندار و
گمان ذوالقرنین را بازگو نموده و فرموده:
ن ح ِم َﺌةٍ «يعنی ذوالقرنین خورشید را
وجدها تَغْرُب فِی عی ٍ
اين گونه يافت که در چشمه ای گل آلود غروب میکند».
اين «وَجَد به معنای يافتن»

بیانگر نوعی «يافتن حسی»

میباشد ،نه «يافتن يك نکتهی علمی» يا بیان «يك قاعدهی
علمی» .بارها پیش آمده وقتی به خورشید نگاه میکنیم ،میبینیم
که در پشت کوه غروب میکند ،ولی آيا خورشید به پشت کوه
میرود؟ خیر  ،اين فقط يافتن و پندار حسی و بصری ماست.
حال خداوند منان اين نوع روئیت و يافتن ذوالقرنین را بیان
فرموده ،ولی اسالم ستیزان میگويند خیر! به نظر قرآن خورشید
در چشمه ای گل آلود فرو میرود!

شبههی آنها زمانی پﺬيرفته بود که خداوند میفرمود:
آنها تغرب فی عین حمﺌة

يعنی براستی خورشید در

چشمهی گلآلود غروب کرد ولی مشاهده میکنیم که اين گونه
نیست و خداوند فرموده« :وَجَدَهَا تَغْرُبُ» يعنی او (ذوالقرنین
خورشید را اين گونه يافت ( از نوع حسی)
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عزيزان در قرآن «وجد»های حسی ديگری هم ذکر شده و هیچ
کدام به معنای يافتن و بیان يك حقیقت علمی نیستند!
مالحظه بفرمايید:
دهَا رِزْقًا
حرَابَ وَجَدَ عِنْ َ
خلَ عَ َلیْهَا َزکَرِيَّا الْمِ ْ
کُلَّمَا دَ َ

1

«هر زمان که زکريّا وارد عبادتگاه او میشد  ،غﺬای ( تمییز و
زيادی ) را در پیش او میيافت»

آيا اين «وجد» به معنای ﻃرﺡ يك مسﺌلهی علمی در خصوص
تغﺬيه است!؟ خیر ،مشخص است که به معنای يافتن و روئیت
حسی میباشد.
پس بدانید عزيزان نويسنده کامال به خطا رفته است ،البته ما
انواع (وجد ،يافتن) داريم ،ولی زمانی که در زمان غروب به
خورشید چشم دوخته است انتظار داريد در اينجا کدام نوع
«وجد» صدق نمايد؟ غیر از اين است که او دارد «نگاه میکند،به
صورت حسی »!

 .1آل عمران.37 ،
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بارها پیش آمده ناباوران میگويند اگر حرف ذوالقرنین است،
چرا خداوند حرف و ديدگاه او را اصالﺡ نکرده است؟ در پاسخ
میگويیم اشتباه نیاز به اصالﺡ دارد ،ذوالقرنین مرتکب اشتباهی
نشده که خداوند بیايد آن را اصالﺡ نمايد! او اگر ديدگاه علمی خود
را بیان میکرد و اشتباه میبود انتظار میرفت خداوند هم اصالﺡ
فرمايند ،ولی زمانی که يك برداشت معمولی است و برای همهی ما
هم اين برداشتهاﭙیش میآيد و آنقدر عادی است که حتی به آن
توجه نمیکنیم ،ديگر چه اصالﺡِ اشتباهی!
در ادامه حديثی از حضرت رسول اکرم(صلی اهلل علیه و سلم)
مطرﺡ نموده است ،وقتی حديث را به صورت تخصصی مورد بررسی
قرار میدهیم به نکات جالبی دست پیدا میکنیم مالحظه بفرمايید:
ف رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَ َلیْهِ َوسَلَّمَ
(عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ :کُنْتُ َردِي َ
ل تَدْرِی أَ ْينَ تَغْرُبُ
حمَارٍ ،وَالشَّ ْمسُ ِع ْندَ غُرُوبِهَا فَقَالَ( :هَ ْ
وَهُوَ عَلَى ِ
هَﺬِهِ)؟ قُلْتُ :اللَّ ُه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ،قَالَ( :فَآنها تَ ْغرُبُ فِی َعیْنٍ حَامِیَةٍ)

1

 .1رواه أحمد فی " المسند " ( ،)363/35وأبوداود فی " السنن " (رقم،)4002/
وحفص الدوری فی " جزء قراءات النبی صلى اهلل علیه وسلم " (ص ،)123/والبزار
فی " البحر الزخار " ( ،)407/9والسراج فی " حديثه " ( ،)258/3والحاکم فی "
المستدرك " ( )267/2وقال " :هﺬا حديث صحیح اإلسناد ،ولم يخرجاه " جمیعهم
من ﻃريق يزيد بنهارون ،عن سفیان بن حسین ،عن الحکم به.
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قال البزار ( :وهﺬا الحديث ال نعلم رواه عن الحکم بن عتیبة ،
عن إبراهیم  ،عن أبیه  ،عن أبی ذر إال سفیان بن حسین  ،وقد رواه
عن إبراهیم التیمی يونس بن عبید  ،وسلیمان األعمش  ،وهارون بن
سعد ) انتهى.
يعنی با بررسی اسناد متوجه میشويم که اين حديث ضعیف
میباشد،در رجال آن شخصی به نام« :سفیان بن حسین» وجود
دارد،امام ذهبی در کتاب میزان االعتدال اثبات نموده بنا بر رای
جمهور علماء ايشان ضعیف الحديث و لیس بالقوی میباشند
(میزان االعتدال جلد  2صفحه  165ناشر :دار المعرفة للطباعة
والنشر ،بیروت – لبنان)
ممکن است مخالفان بگويند ببینید حديثی که به ضررشان
باشد میگويند ضعیف است.
می گويیم اين قضاوت هم نادرست میباشد ،اصال بحث ما بر سر
نفع و ضرر نیست زمانی که علمای علم رجال به حديث اشکال
وارد کرده اند ما چرا جهت رضايت اسالم ستیزان بگويیم بله
حديث اشکالی ندارد! ناباوران بدانند اگر اشکال مطرﺡ شده توسط
شبهه افکن هم وجود نداشت باز اين حديث نزد ما داری اشکال
بود!

184

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اما اگر حديث کامال صحیح هم بود از لحاظ علمی مشکلی
متوجه آن نبود و مخالفان به مقصود خود نمیرسیدند  ،زيرا
پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) به نوعی بحث ذوالقرنین را برای ابوذر
بازگو کرده است (مشاهده بفرمايید تکرار آيهی قرآن است) .فردی
که حديث را روايت کرده مستقیم اين کلمات را بازگو نموده در
حالی که سیاق حديث کامال مشخص است که همچین بحثی در
بین آنها وجود داشته است.
باز هم جالبتر میشود؛ به جز ضعف مطرﺡ شده  ،اشکال ديگری
هم به حديث وارد است.
دقیقا همین حديث از همین راويان (ولی به جز آن فرد ضعیف )
روايت شده ،اتفاقا اين بار در صحیح امام بخاری و امام مسلم قرار
دارد ولی پیامبر مکان ديگری را برای خورشید ذکر میفرمايد،
مالحظه نمايید:
هلل عَلَیْ ِه
صلَّى ا ُ
عَنْ أَبِی ذَ ٍّر رَضِیَ اللَّ ُه عَنْ ُه  ،قَالَ  :قَالَ ال َّنبِیُّ َ
وَسَلَّمَ لِأَبِی ذَرٍّ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ( :أَتَدْرِی أَيْنَ تَﺬْهَبُ)؟ قُلْتُ :اللَّ ُه
ت العَرْشِ،
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ،قَالَ( :فَآنها تَﺬْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْ َ
ن
شكُ أَنْ تَسْجُدَ فَالَ يُقْبَلَ مِنْهَا  ،وَتَسْتَأْ ِذ َ
فَتَسْ َتأْ ِذنَ فَیُ ْؤذَنُ لَهَا  ،وَيُو ِ
ع ِمنْ مَغْرِبِهَا ،
ث (جِﺌْتَِ ،فتَطْلُ ُ
ل َلهَا :ارْجِعِی مِنْ حَیْ ُ
ن َلهَا  ،يُقَا ُ
فَالَ يُؤْذَ َ
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ستَقَرٍّ َلهَا َذلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ
س تَجْرِی لِمُ ْ
فَﺬَلِكَ قَ ْولُهُ تَعَالَى( :وَالشَّمْ ُ
العَلِیمِ)

1

«ابوذر -رضی اهلل عنه -می گويد :نبی اکرم  -صلى اهلل علیه
وسلم  -هنگام غروب آفتاب ،به من گفت« :آيا می دانی که
خورشید به کجا می رود»؟ گفتم :خدا و رسولش ،بهتر می دانند.
فرمود« :می رود تا زير عرش ،سجده کند .پس اجازه می خواهد .و
به او اجازه می دهند .بزودی زمانی فرا می رسد که می خواهد
سجده کند ولی از او پﺬيرفته نمی شود و اجازه می خواهد ولی به
او اجازه نمی دهند و می گويند :از همان جايی که آمده ای  ،برگرد.
در نتیجه ،خورشید از مغرب ،ﻃلوع می کند».
همانطور که خداوند متعال می فرمايد:
وَالشَّمْسُ تَجْرِی ِلمُسْتَقَ ٍّر لَهَا َذلِكَ تَقْدِيرُ الْ َعزِيزِ الْعَلِیمِ

2

«خورشید بسوی قرار گاه خود در حرکت است .اين ،تقدير خداوند
غالب و داناست».

 .1أخرجه من ﻃريق األعمش کل من البخاری فی " صحیحه " (رقم،4802 ،3199/
 ،)7424ومسلم فی " صحیحه " (رقم ،)159/وأبوداود الطیالسی فی " المسند "
( ،)368/1وأحمد فی " المسند " ( ،)429 ،282/35والترمﺬی فی " السنن "
(رقم.)3227 ،2186/
 .2يس.38 ،
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ﻃبق داليل فراوان اين اصل حديث است ،مثال میگويند چون
در کتاب مسلم و بخاری آمده است و صحت و قدرت کتاب
آنهابیشتر است و دقیقا همین راويان هستند و همین جا و همین
موضوع ...مشخص است که اصل حديث اين است و داليل ديگر
...پژوهشگرانی که کنجکاوند و میخواهند موضوع را بررسی
نمايند میتوانند متن حديث را به عربی جستجو نمايند هستند
سايتهایی که اين موضوع را بررسی کرده اند.
بازگرديم به ادامه جمالت شبهه افکن:
در پايان میگويد اعراب در بیايان سراب میديده اند و ...
که باز هم همان ادعاهای بی ربط در کنار استداللهای غلط و
رد شده ،ما ثابت کرديم که تمام ادعاهايش نادرست است ،لﺬا خود
به خود نتايج عجیب و غريبی که برای ادعاهايش فرض کرده هم از
بین میروند.
در ادامه اوال و دوما و تا...ششما را ذکر کرده ،و بی خودی به
شبهه حجم داده است ( روی همین ادعاهای رد شده مانور داده
است) چون ادعاهايش را رد کرديم ،نتايجش هم محو میشوند پس
نیازی به درج و ﻃوالنی کردن مطلب نبود.
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شبههی پانزدهم :ادامهی شبهه (قسمت دوم):
آيهی ديگری که به وضوﺡ حرکت خورشید در روز را تأيید می-
کند آيهی زير است:
أَلَم تَرَ إِلَى ربك کَیف مد الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه ساکِنًا ثُم جعلْنَا
الشَّمس علَیهِ دلِیلًا « 1آيا نديده اى که پروردگارت چگونه سايه را
گسترده است و اگر میخواست آن را ساکن قرار میداد آنگاه
خورشید را بر آن دلیل گردانیديم».
اين آيه میرساند که دلیل حرکت سايه ،حرکت خورشید است
که تأيید مجدد حرکت خورشید است .نه زمین الزم به ذکر است
که بعضی معجزه تراشان گفته اند که منظور از حرکت خورشید در
آيات مختلف ،حرکت آن و کل منظومه ی شمسی در کهکشان
است و اين معجزه ی بزرگی است .اما اين معجزهتراشی باﻃل است
زيرا:
اول :در قرآن و سنت کوچکترين اشارهای به حرکت در
کهکشان نیست .و اصال در قرآن و سنت مفهوم کهکشان نیز
نیست چه رسد به حرکت در آن.
و نمیتوان با خیالبافی چیزی را به قرآن نسبت داد .قرآن صرفا
بايد بر اساس خود قرآن و سنت فهم شود.
 .1فرقان.45 ،
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دوم :در بیشتر آياتی که صحبت از حرکت خورشید شده ،بحث
حرکت خورشید همراهست با بحث روز و شب ،که مؤيد قطعی بر
اينست که هدف محمد حرکت روزانه ی خورشید بوده است .مثال:
لَا الشَّمس ينبغِی لَها أَن تُدرِك الْقَمرَ ولَا اللَّیلُ سابِقُ النَّها ِر وکُلٌّ
فِی فَلَكٍ يسبحونَ « 1نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب
بر روز پیشى جويد و هر کدام در فلکی شناورند».
ل وسخَّ َر الشَّمس
ل فِی النَّها ِر ويولِج النَّهار فِی ال َلّی ِ
يولِج ال َلّی َ
ل مسمّی « 2شب را به روز درمىآورد و روز را
والْقَمرَ کُلٌّ يجرِی ِلأَج ٍ
به شب درمىآورد و خورشید و ماه را تسخیر کرده است(که) هر
يك تا هنگامى معین در حرکتند».
ل علَى ال َنّهارِ ويکَور
خَلَقَ السماواتِ والْأَرض بِالْحقِّ يکَور اللَّی َ
النَّهار علَى ال َلّیلِ وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ يجرِی لِأَجلٍ مسمى أَلَا
هو الْعزِيزُ الْغَفَّار

3

«آسمآنها و زمین را به حق آفريد شب را به

روز درمىﭙیچد و روز را به شب درمىﭙیچد و خورشید و ماه را
تسخیر کرد هر کدام تا مدتى معین روانند آگاه باش که او همان
عزيز آمرزنده است».

 .1يس.40 ،
 .2فاﻃر.13 ،
 .3زمر5 ،
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سوم :آيات ذوالقرنین فوق و احاديث آن به صراحت مؤيد
حرکت خورشید برای ايجاد شب و روز است.
چهارم :آيهی  38يس (و احاديث مربوط به آن) که در عنوان
بعدی بحث شده گفته که خورشید شبها در محلی مستقر می شود
که اينهم تايید صريح حرکت خورشید و پیدايش شب و روز از آن
است.

پاسخ به شبهه:
ابتدا جواب ادعای نويسنده در مورد آيهی  45سورهی مبارکهی
فرقان را میدهیم:
نمیدانم جناب شبههافکن چگونه به اين تحلیلهای عجیب!
دست پیدا کرده است؟
قسمت اول آيه میفرمايد ما سايه را گسترانديم ،يعنی در اثر
حرکت وضعی زمین روی بعضی از نقاط سايه ايجاد میشود که به
آن میگويیم شب! در ادامه میفرمايد اگر میخواست میتوانست
که اين شب و روز هم ايجاد نشود و حرکت وضعی وجود نداشته
باشد (که در آن حالت مشکالت اساسی برای حیات ايجاد میشد)
خداوند میفرمايد ما به وسیلهی خورشید اين امر مهم را به شما
شناسانديم (زيرا تا نور نباشد تاريکی معنايی نخواهد داشت) به
آيه توجه بفرمايید خداوند منان فرموده است:
190

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ل بر اين
ثُم جعلْنَا الشَّمس علَی ِه دلِیلًا «سﭙس خورشید را دا ّ
(سايهی گسترده) کرده است» ،دال بر آن ،يعنی رهنمون به آن.
آقای شبهه افکن نمیداند که هر چیزی با ضد خود شناخته
میشود ،مثال عدل با ظلم ،نظم با بی نظمی ،زيبايی با زشتی و ...
لﺬا سايه و ظلمت و تاريکی هم با نور شناخته میشود که پروردگار
خورشید را دلیلی بر ايجاد اين نور معرفی کرده است.
ولی ظاهرا شبهه افکن در يك برداشت کامال اشتباه به اين نکته
رسیده که اين آيه منظورش اين است که خورشید به دور زمین
میچرخد! (به نتیجه گیرهای عجیبش بعد از ﻃرﺡ يك ادعای
اشتباه توجه بفرمايید!) همچنین در ادامه چهار دلیل بر اثبات
ادعای خود اقامه کرده است که ما آنها را تك به تك پاسخ
میدهیم:
در پاسخ به اول:
بله همان گونه که گفتیم اين آيه (فرقان )45:در مورد حرکت
خورشید در کهکشان نیست و اين ادعای خودتان است! ولی آيهی
 40سورهی ياسین بی شك در اين مورد میباشد ،چون صراحتا
میفرمايد که خورشید در فلك خود شناور است ،به نظر شما اين
آيه معنايی غیر از حرکت در مدار مشخصی را تداعی میکند!
در پاسخ به دوم:
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اين شبهه را در مطالب گﺬشته پاسخ داديم و عرض شد که هیچ
ربطی به شب و روز ندارد و داريد ذهن مخاﻃب را برای مطالب
بعدی آماده میکنید! ولی مشاهده میشود که دوباره به تکرار آن
پرداخته ايد!
در پاسخ به سوم:
در آنجا ثابت کرديم که شما در اشتباه هستید
در پاسخ به چهارم:
در آنجا هم پاسخ میدهیم که اين گونه نیست ،نمیدانم اين
شب و روز چه ربطی به موضوع دارند که در همهی مباحث آن را
يدك میکشید!
و ثابت کرديم شما در اشتباه هستید.

شبههی شانزدهم :خورشید در شب ها به محل استقرار
(زیر عرش برای سجده) میرود
آيةٌ لَّهم اللَّیلُ نَسلَخُ مِنْه ال َنّهار فَ ِإذَا هم مظْلِمونَ * والشَّمس
تَجرِی لِمستَقَ ٍّر َلّها ذَلِك تَقْدِيرُ الْعزِي ِز الْعلِیمِ

1

«و نشانهاى [ديگر]

براى آنها شب است که روز را از آن برمى کنیم و بناگاه آنان در

 .1يس37،و.38
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تاريکى فرو میروند * و خورشید به محل استقرار خود روان است
تقدير آن عزيز دانا اين است».
بر حسب آيهی فوق خورشید در شب به قرارگاهی می رود.
چون در قرآن توضیحی برای محل استقرار خورشید وجود ندارد
برای فهم معنی اين آيه به سنت مراجعه می کنیم .در حديثی آمده
است که خورشید شبها به زير عرش برای سجده ی خداوند می
رود:
حدثنا أبو نعیم حدثنا األعمش عن إبراهیم التیمی عن أبیه عن
أبی ذر رضی ااهلل عنه قال کنت مع النبی فی المسجد عند غروب
الشمس فقال يا أبا ذر أتدری أين تغرب الشمس قلت ااهلل ورسوله
أعلم قال فآنها تﺬهب حتى تسجد تحت العرش فﺬلك قوله تعالى
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم

1

«از ابوذر نقل شده است که در هنگام غروب خورشید با پیامبر
در مسجد بودم .پیامبر گفت ای اباذر آيا می دانی خورشید کجا
غروب می کند .گفتم خدا و رسولش بهتر می دانند .پیامبر گفت
خورشید میرود و در زير عرش خدا را سجده می کند و اينست
(معنی) قول خداوند که خورشید به محل استقرار میرود».

 .1صحیح بخاری 4 / 1806
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در صحیح بخاری ( ) 6/2700همین حديث با اضافه ی اندکی
آمده بدين نحو که خورشید (قبل از ﻃلوع مجدد) از خدا اجازه
میگیرد و خدا میگويد برگرد به همانجايی که آمدی .اين حديث در
منابع متعدد معتبر ديگر نیز نقل شده از جمله :صحیح مسلم (1
 ) 139/و صحیح ابن حیان  ،14/20سنن نسايی ، 409/ 6تفسیر
ﻃبری  5 /23و منابع متعدد ديگر).
بنابراين ،آيه و حديث فوق نیز بصراحت می رسانند که
خورشید حرکت می کند و شب و روز را بوجود می آورد و خورشید
در شبها به محل قرار گرفتن (توقف و آرامش) می رود که هردو
مطلب بوضوﺡ غلطند.زمین است که بدور خود می گردد و شب و
روز حاصل می شود و بنابراين خورشید ﻃلوع و غروب نمی کند که
به محل آرامش برود .عالوه برآن ،در حديث فوق خطای ديگری هم
هست به اينصورت که خورشید بايد شبها مسیر هفت آسمان را تا
عرش ﻃی کند و صبحها برگردد .يعنی خورشید شبها از زمین دور
شود تا به عرش برسد و بالعکس که توهم نامعقولی بیش نیست.

پاسخ به شبهه:
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قبل از هر چیز بايد دانست که شبههافکن بحث را بصورت ناقص
بیان کرده است ،آيات  39و  40سورهی مبارکه ياسین هم در همین
راستا میباشند و آنها را قید نکرده است ،توجه بفرمايید:

«و نشانهای (دالّ بر قدرت ما) شب است .ما روز را از آن
برمیگیريم ،ناگهان تاريکی آنان را فرا میگیرد )37( .و (نشانهی
ديگری بر قدرت خدا ،اين است که) خورشید به سوی قرارگاه خود
در حرکت است .اين  ،محاسبه و اندازهگیری و تعیین خدای بس
چیره و توانا و آگاه و دانا است )38( .برای ماه نیز منزلگاههايی
تعیین کردهايم که (پس از ﻃی کردن آنها) به صورت ته ماندهی
کهنه (ی خوشهی خرما بر درخت) در میآيد (قوسی شکل و زرد
رنگ) )39( .نه خورشید را سزد (در مدار خود سريعتر شود و) به
(مدار) ماه رسد ،و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع
پیدايش آن شود )  .هر يك در مداری شناورند ( و مسیر خود را
بدون کمترين تغییر ادامه میدهند) (.»)40
*اگر به ترجمهی آيات در مجموع نگاهی بیندازيم مشخص
می شود که خداوند تبارك و تعالی از حرکات دورانی و احواالت
خورشید و ماه سخن گفته است(نه ادعای عجیب شبهه افکن،
مبنی بر اينکه خورشید شبها به جايی میرود استراحت میکند و
روزها دوباره بر میگردد!)
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ستَقَرٍّ َلهَا محققان
شمْسُ تَجْرِی لِمُ ْ
اينکه پرودگار فرموده وَال َّ
چند معنی برای آن در نظر گرفته اند:
ل+مستقر.
بايد بدانیم مفهوم از اين «ل» چیست؟

الف) اگر اين «الم» به معنای « الی» باشد معنای آن میشود
(خورشید «به سوی» قرارگاه خود در حرکت است)
ب) اگر به معنای «فی» باشد معنای آن میشود (خورشید «در»
قرارگاه خود در حرکت است)
ج) اگر به معنای «تا» باشد معنای آن میشود (خورشید «تا»
قرارگاه خود در حرکت است)
که در هیچ يك از حالتهای فوق آن چه مد نظر شبهه افکن
است ،حاصل نمیشود.
مورد الف (به سوی) يعنی خورشید به سوی قرار گاه معینی که
برايش تعیین شده حرکت میکند ،در تفسیر نور به نقل از تفسیر
منتخب و تفسیر نمونه دقیقا اين عبارت ذکر شده است:
«مراد حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسی در وسط
کهکشان ما به سوی يك سمت معیّن و ستاره دوردستی به نام «
196

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

وِگا » است با سرعت  700کیلومتر در ثانیه  .البتّه خورشید حرکت
وضعی به دور خود نیز دارد ( نگا  :تفسیر نمونه و تفسیر المنتخب ،
ذيل آيه  ،کتاب نجوم به زبان ساده  ،جلد دوم  ،صفحه  ، 174تألیف
مايردگانی  ،ترجمه محمّد رضا خواجهپور)».
اگر گزينه ی ب (فی ،در) را در نظر بگیريم ،خورشید در قرار گاه
خود در حرکت است ،يعنی در مدارش در منظومهی شمسی حرکت
میکند
اگر گزينهی ج (تا) را در نظر بگیريم ،خورشید تا قرار گاه خود
در حرکت است ،پژوهشگران میگويند منظور سرانجام و نهايت
کار است ،چون خورشید هم ستاره ای است و روزی کارش پايان
میيابد و خاموش میشود.
آيا اين آيه جزو اعجاز علمی قرآن تلقی نمیگردد! در عصر و
مکانی که مردم از فرط جاهلیت دخترهای معصوم را زنده به گور
میکردند ،اشاره به همچین مسائلی مايهی حیرت نیست؟
قبل از اينکه سراغ بررسی حديث برويم ،يکبار ديگر به نتیجه
گیری غلط شبهه افکن از آيات توجه بفرمايید« :بر حسب آيه ی
فوق خورشید در شب به قرارگاهی می رود»!!! واقعا جای سوال
است ،چگونه آيه را خوانده که همچین نتیجه ای حاصل کرده
است؟!
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اما بحث حديث شريف:
حدثنا أبو نعیم حدثنا األعمش عن إبراهیم التیمی عن أبیه عن
أبی ذر رضی ااهلل عنه قال کنت مع النبی فی المسجد عند غروب
الشمس فقال يا أبا ذر أتدری أين تغرب الشمس قلت ااهلل ورسوله
أعلم قال فآنها تﺬهب حتى تسجد تحت العرش فﺬلك قوله تعالى
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم ( صحیح
بخاری .)4 / 1806
ترجمه« :از ابوذر نقل شده است که در هنگام غروب خورشید با
پیامبر در مسجد بودم .پیامبر گفت ای اباذر آيا می دانی خورشید
کجا غروب می کند .گفتم خدا و رسولش بهتر می دانند .پیامبر
گفت خورشید میرود و در زير عرش ،خدا را سجده می کند و
اينست (معنی) قول خداوند که خورشید به محل استقرار می
رود».
اسالم ستیزان چون سجدهی انسآنها بر روی خاك را ديده اند،
تصور میکنند خورشید هم در مدار گردش خود بايد کمی خاك
گیر بیاورد و سری داشته باشد و آن را به تعظیم در بیاورد!
و اين کامال اشتباه است در اين زمینه دو ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول:
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ما از شیوهی عبادت کائنات برای پرودگار هیچ اﻃالعی نداريم و
هر چه بگويیم بیهوده است
ديدگاه دوم:
اگر ﻃبق تفاسی ِر آيهی مربوﻃه ،به اين حديث هم نگاه کنیم،
اين سجده کردن به معنای فرمان برداری و در مسیر خود حرکت
کردن میباشد .به زبان ساده تر تمام گزارههای جهان هستی در
مقام فرمان برداری از خداوند منان اين گونه دقیق و بی کم و
کاست کار میکنند.
شبهه افکن در چند خط آخر باز هم سراغ تحلیلهای عجیب و
غريبش رفته است ،دوباره ادعای نادرست خود را تکرار کرده که
خورشید باعث پیدايش شب و روز میشود و شبانه به قرار گاهش
میرود ،نمیدانم اين را از کجای آيات استنباط کرده است!
احتماال او واژه مستقر را به پارکینگ و انبار و ...ترجمه کرده
است.
در مطالب گﺬشته هم شرﺡ داديم که آسمانهای زيادی وجود
دارند و اهلل اعلم مفهوم هفت آسمان برای ما ناشناخته است،
رسول اکرم (صلی اهلل علیه و سلم) فرموده اند خورشید به زير
عرش میرود و مفهوم استقرار را شرﺡ داديم ،گفتیم که سجدهی
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خورشید با توجه به تفاسیر و ديدگاه دوم میتواند منظور
فرمانبرداری باشد.

شبههی هفدهم :زمین مسطح است.
آيات زير به مسطح بودن زمین به صراحت اشاره دارند.

ك دَحَاهَا
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِ َ

1

«و (خدا) زمین را بعد از آسمان

پهن کرد».

زيد بن عمرو شاعر جاهلی می گويد:
دحاها فلما استوت شدها بأيد و ارسی علیها الجباال
* سیرة نبويه البن هشام باب شعر زيد
ترجمه« :زمین را پهن کرد و چون درست شد آنرا با دست
خويش قوی گردانید و کوهها را بر آن استوار گردانید».

 .1نازعات.30 ،

200

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

که نشان میدهد که مفهوم مسطح بودن زمین در محیط
عربستان قبل از محمد شايع بوده است .بعالوه احتمال قرض
گرفتن محمد از شعر فوق نیز وجود دارد.

ت
وَإِلَى الْأَرْضِ کَیفَ سُطِحَ ْ

1

«به زمین که چگونه گسترده

(مسطح) شده است».

از جمله تفاسیری که مسطح بودن زمین را از اين آيه
فهمیدهاند 805/1( .تفسیر جاللین است)

عده ای از مفسران با توجه به اينکه می دانسته اند که حتی در
سیستم بطلمیوسی زمین کروی است با زيرکی از کنار اين آيه
گﺬشته اند و آنرا بمعنی بسط يا مسطح بودن قطعاتی از زمین
دانسته اند .در صورتیکه آيه از زمین بطور کلی صحبت کرده و نه
قطعه ای از زمین ،يعنی زمین مسطح است نه بخشی از آن .در
سنت چیزی در مورد اين آيه وجود ندارد .در داستان ذوالقرنین
نیز مسطح بودن زمین بطور قطعی مطرﺡ شده است.
چنانچه قبال مطرﺡ کرديم در اين آيات آمده است :فَأَتْبع سببا
غ مغْرِبالشَّمسِ وجدها تَ ْغرُب فِی عینٍ حمِﺌَ ٍة
( )85حتَّى إِذَا بلَ َ
ووجدعِندها قَوما  86( ...کهف) ...ثُم أَتْبع سببا ( )89ح َتّى إِذَا ب َلغَ
 .1غاشیه.25 ،
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طلُع علَى قَومٍ لَّم نَجعل َلّهم من دونِها سِتْرًا
مطْلِع الشَّمسِ وجدها تَ ْ
« 1پس (ذوالقرنین) سببی را پیروی کرد ( )85تا آنگاه که به محل
غروب خورشید رسید( .ذوالقرنین) يافت (مشاهده کرد) که
خورشید در چشمهاى تیره غروب میکند و نزديك آن ﻃايفه اى را
يافت  ...)86(...سﭙس سببی را پیروی کرد ( )89تا آنگاه که به
محل ﻃلوع خورشید رسید)خورشید(را [چنین] يافت که بر قومى
ﻃلوع مى کرد که براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده
بوديم (.»)90

مشاهده میکنید که قرآن بصراحت مطرﺡ کرده که ذوالقرنین
در سفرش يکبار به محل ﻃلوع و در سفر ديگرش به محل غروب
خورشید رسیده است .اين غلطی آشکار است در کره ی زمین
هیچ محلی برای غروب و ﻃلوع وجود ندارد.
ثانیا :يك محل ﻃلوع ويك محل غروب فقط با زمین مسطح
جور در می آيد نه با زمین کروی .چون چنانچه قبال گفتیم الزمه ی
غروب خورشید در چشمه ی تیره ،همزمانی غروب در سراسر
زمین است و اينهم فقط با مسطح بودن زمین جور در می

آيد.

مسطح بودن زمین دقیقا همان نظری است که بشر اولیه داشته

 .1کهف.90 ،
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است و در يونان بسیار قديم هم مطرﺡ بوده است .در اينجا اشاره
ی کوتاهی به تاريخچه ی آن می کنیم( .عزيزان برای جلوگیری از
ﻃوالنی بودن و به دلیل بی ربط بودن ،تاريخچه را درج نکرديم،
يك سری اسناد ارائه داده اند که در آثار دانشمندان يونانی و
مصری و ...آمده که زمین مسطح است ،سﭙس اسنادی ارئه میدهد
که در قرن شش قبل از میالد به اين نتیجه میرسند که زمین
کروی است ،کا ثابت میکنیم که حرفهای آنها اشتباه است،
ديگر چه نیازی به درج تاريخچه کروی يا مسطح بودن زمین
است!)
چنانچه مالحظه کرديد (با توجه به تاريخچه) نظريه ی مسطح
بودن زمین از  1200سال قبل از محمد برافتاد و کروی بودن زمین
جای آنرا گرفت ولی محمد هنوزهم (به تبعیت از محیط عربستان)
همان نظر غلط را داشته است .ممکن است گفته شود که يك
مغرب و يك مشرق داشتن زمین با زمین کروی که در يك سمتش
خورشید حرکت کند هم جور در میآيد.

اما اين نظر با آيات و احاديث فوق جور درنمی آيد .مالحظه
کرديد که محمد در قرآن و در حديث در هنگام غروب خورشید به
ابوذر گفت که خورشید در چشمه ی تیره ای غروب می کند .الزمه
ی اين حرف اينست که غروب خورشید در سراسر زمین همزمان
باشد و اين غروب واحد در همه جا مشاهده شود و اين فقط با
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زمین مسطح جور در می آيد .اگر زمین کروی باشد هر منطقه ی
جغرافیايی برای خودش يك زمان غروب خواهد داشت و گرچه
افراد يك منطقه مشاهده می کنند که خورشید غروب کرد..
ولی خورشید در سمت غرب آن منطقه ی جغرافیايی هنوز
غروب نکرده و هنوز وارد چشمه ی تیره نشده است که مخالف
جمله ی قرآن می شود که خورشید در غروب وارد چشمه ی تیره
می شود چون برای اينکه اين جمله ی قرآن درست باشد بايد در
همه جا وقتی خورشید غروب کرد وارد چشمه ی تیره شود ،وگرنه
اين جمله ی قرآن در بعضی نقاط صادق و در بعضی نقاط کاذب
خواهد بود .ثانیا اگر زمین کروی باشد يك مغرب و يك مشرق
وجود نخواهد داشت و مشرقها و مغربهای فرضی متعدد خواهیم
داشت که اينهم با آيات فوق جور در نمی آيد .غلط واضح ديگری
که از اين آيات بدست می آيد اينست که يك ﻃرف زمین (چه
کروی و چه مسطح ) اصال روز وجود نداشته باشد .يعنی خورشید
مشاهده نشود که غلط است .آيه ی ديگری که هم مؤيد مسطح
بودن زمین وهم مؤيد ﻃرﺡ کلی محمد از هستی است اينست:

النازعات:
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أَأَنتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها  ،رفَع سمکَها فَسواها ،
وأَغْطَش لَیلَها وأَخْرَج ضُحاها

«آيا شما انسآنها از نظر خلقت

مشکلتريد و يا آسمانی که خدا بناکرد *سقف آسمان را باال برد و
آنرا درست کرد * و(خدا) شبش (شب آسمان) را تیره و روزش را
آشکار گردانید».
هر سه آيهی فوق غلطند .باال بردن سقف آسمان را قبال توضیح
داديم و آيه ی  27را نیز در جای خود توضیح می دهیم .اما شب
آسمان تاريك است يعنی چه؟ توجه کنید در هنگام شب تنها در
يك سمت زمین که پشت به خورشید است يك مخروط بدون نور
وجود دارد .بقیه ی نقاط جهان مثال جايی که ماه يا خورشید يا
سیارات ديگر منظومه ی شمسی وجود دارند شب معنی
بنابر اين شب فقط در يك سمت کره ی زمین است نه در

ندارد.

آسمان.

به تعبیر ديگر شب فقط در رابطه با سیاراتی که دور خورشیدی
بگردند معنی دارد نه در پهنه ی آسمان .اين آيه مؤيد نظر محمد
است که زمین مسطح است و بر فراز آن هفت آسمان وجود دارند
و ﻃبعا با فرو رفتن خورشید در چشمه ی تیره ،کل آسمان بايد
تاريك شود.

بنابراين هم آيه غلط است و هم مؤيد غلط بزرگ ديگری

است.

در قرآن  6مورد مشرق و مغرب واحد ،دو مورد مشرقین و مغربین
(دو مشرق و دو مغرب) و ( 3مورد مشارق و مغارب) مشرقها و
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مغربها آمده است که همه غلطند .واضح است که زمین ،مشرق و
مغرب عینی واقعی ندارد نه يکی نه دوتا و نه چندتا .و اگر منظور
محمد مشرق و مغرب واقعی باشد همه ی آيات فوق غلطند
ومتناقض .از مجموعه ی اين آيات ،فقط آيات ذوالقرنین در مورد
يك مشرق و يك مغرب واقعی صراحت دارند و مفهوم مشرقها و
مغربها و مشرقین و مغربین در بقیه ی آيات روشن نیست و
حديثی هم از شخص محمد در اين مورد وجود ندارد .البته
مفسرين و بعضی از صحابه مثل ابن عباس نظرات متفاوتی داده اند
مثال مشارق را به محلهای متفاوت ﻃلوع خورشید در روزهای
مختلف سال و مشرقین را به مشرق تابستان و مشرق زمستان و يا
مشرق خورشید و ماه تفسیر کرده اند .که بین خود اين تفاسیر
اختالف وجود دارد و چون دلیلی از سنت (از شخص محمد) برای
آنان نیست قابل اعتماد نیستند .به همین دلیل به همان آيات
ذوالقرنین که به مغرب و مشرق واقعی تصريح دارند اکتفا کرديم.

پاسخ به شبهه:
در نقد مطالب گﺬشته ثابت کرديم که نويسندهی کتاب ابتدا
ادعای نادرستی را مطرﺡ میکند و پس از آن بالفاصله شروع
میکند به داستان سرايی و تزريق هر آنچه که خود میخواهد به
ذهن مخاﻃب!
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يعنی قاعدهی کلی کار او بر اين منوال است:
آيه ای را بیان میکند ،پس از آن کج فهمی و برداشت نادرست
خود را به مخاﻃب عرضه مینمايد و بعد از آن مطالب زيادی در
مورد فهم نادرست خود! مطرﺡ میکند.
جوانی که فريب شبهاتش را خورده نمیداند که در تمام اين
مدّت نويسنده به فهم غلط و ناقص خود پر و بال داده است! به
عنوان مثال در مورد شکل کرهی زمین ،هیچ کدام از اين آيات به
معنای تخت بودن زمین نیستند! بلکه مفاهیم ديگری را تداعی
میکنند.

*اما نقد ادعاهای او:
قبل از هر چیز شعر يك شاعر دوران جاهلیت (زيد بن عمرو) را
معرفی مینمايد ،آدرس منبعی که ار آن اقتباس کرده است را هم
معرفی مینمايد ،بعد از بررسی اسناد مشخص شد که:
 +ﻃبق داليل زير حديث موضوع میباشد
اوال :اسنادش منقطع هستند چرا که ابن اسحاق سال 85
هجری متولد شده و زيد بن عمرو شاعر موحد زمان جاهلیت
میباشد.
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ثانیا :امام ذهبی او را صاحب شعرهای مکﺬوب میداند (میزان
اعتدال جلد  3صفحه  469ناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر،
بیروت – لبنان) و عالوه بر آن ﻃبق قول جمهور علمای جرﺡ و
تعديل متهم و کﺬاب میباشد.
ثالثا :ايشان به تدلیس معروف است همانطور که در کتاب
المدلسین آمده است:
ممن أکثر من التدلیس خصوصاً عن الضعفاء «از کسانی که در
تدلیس(خصوصا از ضعیفها) زيادهروی کردند»( .المدلسین جلد 1
صفحه  81ترجمه شماره  51ناشر:دار الوفاء)
*سﭙس بیايد آيات را به اتفاق هم بررسی نمايیم؛ ابتدا آيه 30
سورهی مبارکه نازعات:
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَ ِلكَ دَحَاهَا «و پس از آن زمین را غلطاند و
گستراند».
آيا غلطاندن و گستراندن به معنای تخت بودن زمین است!
يعنی وقتی يك توپ را قِل میدهند ،به معنای اين است که آن
توپ تخت میباشد؟ يا وقتی يك قطعهی مربعی يا مثلثی شکل يا
ذوزنقه ای شکل را میغلطانیم اين به معنای تخت کردن آن است
يا گرد کردن آنها؟
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همین االن از کتابخانه ،کمی خمیر بازی بخريد و به شکل مربع
يا هر شکل ديگری که حجم داشته باشد در بیاوريد بعد آن را
بغلطانید...آيا اين به معنای صاف بودن است؟
ممکن است مخالفی بگويد «دحاها» به معنای «پهن کردن»
است نه غلطاندن! که ما در پاسخ میگويیم باز هم شما به مقصود
خود نمیرسید چون پهن به معنای «فراخ و عريض» است و اين از
لحاظ علمی هیچ اشکالی ندارد .واقعا زمین در عین گردن بودن
برای ما فراخ است وگرنه زندگی کردن به هیچ عنوان میسر نبود.

حتی در شعری که نقل نموده (با وجود دروغ بودن) باز هم
معنای فراخی و گستردگی برداشت میشود ،نه اينکه زمین مانند
يك بیسکويت است!
*پس از آن ،آيهی  20سوره مبارکهی غاشیه را مطرﺡ کرده
است:
وَإِلَى الْأَرْضِ کَ ْیفَ سُطِحَتْ «و به زمین نمینگرند که چگونه
مسطح شده است»؟!
در اين آيه شريفه بحث مسطح شدن بیان شده است ،ولی آيا
اين به معنای سکّه شدن و تخت شدن سرتاسر کرهی زمین است؟
يا به معنای آماده شدن برای زندگی و هموار شدن؟!
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اگر يك نگاه گﺬرا به فرهنگ لغتها داشته باشید متوجه
میشويد که مسطح به معنای گسترده هم میباشد.

*در ادامه نويسنده میگويد تفسیر جاللین چنین برداشت
کرده که اين آيه معنای مسطح بودن زمین است ،میگويیم پس
چرا نامی از انبوه تفاسیر ديگر نمیبرد که آنها اصال اين آيه را به
عنوان نشانه ای جهت مسطح بودن زمین فهم نکرده اند!!!

ادعای نويسنده بسیار عجیب است!
مگر او رانندگی و شنا و ...انجام نمیدهد؟ آيا همین به معنای
گسترده بودن زمین نیست! چرا سايز زمین را مانند يك توپ
والیبال در نظر گرفته اند!

به اين مثال توجه بفرمايید:
همین االن ممکن است يك توپ والیبال برای موجودی بسیار
بسیار ريز (مثال يك تك سلولی) بسیار بسیار گسترده و پهن
باشد .آيا ما میتوانیم بگويیم آن موجود بسیار بسیار ريز در
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اشتباه است و به هیچ عنوان نبايد از لفظ گسترده برای توپ
استفاده کند! ...خیر ،واقعا برای او گسترده و مسطح است.

مشخص است که توپ از ديد ما گسترده نیست ولی برای آن
موجود ذرهبینی بسیار گسترده و مسطح است( .زمین هم همین
گونه ،از باالی منظومهی شمسی بله هیچ صافی و گستردگی
مشخص نیست ،ولی برای ما که در آن زندگی میکنیم بسیار
گسترده است)

*در ادامه میگويد عده ای از مفسران اين مسطح بودن را به
معنای قطعه ای از زمین در نظر گرفته اند ولی چون در قرآن و
سنت بحثی از آن نشده اشتباه است.
اين نکته هم بسیار جالب است ،در آنجايی که به نفع خودش
باشد حرف مفسرين را سند میداند (در خط باالتر بحث تفسیر
جاللین را کرده) ولی در آنجايی که به ضررش است میگويد
سخنشان بايد در سنت ثابت شده باشد.
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پس چرا در جايی که خود میخواستید استفاده کنید سند از
سنت الزم نبود!
*او در ادامه بحث آياتی از سورهی کهف را مطرﺡ کرده که
میگويد ذوالقرنین به محل غروب و ﻃلوع خورشید میرسد و اين
حتما بیانگر تخت بودن زمین است.
ولی اين هم ناشی از کج فهمی بیحد شايد هم دشمنی بی
اندازهی اوست.
زيرا در روزگاری که مسافرت فقط با چهارپايان میسر بود؛
محل ﻃلوع خورشید به معنای مشرق و محل غروب خورشید به
معنای مغرب برای جهت يابی معرفی گشته بود .آن گونه که از
تخیالت نويسنده بر میآيد اگر اشخاص در محل ﻃلوع يا غروب
خورشید کمی جلوتر رفته باشند بايد از لبهی زمین به سمت
پايین پرت شده باشند! ولی آيا در تمام متون دين اسالم همچین
چیزی يا همچین فهمی را پیدا میکنید! نمیدانم چطور توانسته
همچین ادعای عجیبی را مطرﺡ کند!
*توجه بفرمايید دوباره سراغ فرو رفتن خورشید در چشمهی
تیره رفته که آن را هم نقد کرديم و ثابت شد که ايشان در اشتباه
است.
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يك ادعای نادرست را جهت فريب مخاﻃب چندين بار تکرار
میکند.
*پس از آن سراغ مصر باستان و کتاب مقدس عبری و ديدگاه
فیثاغورث رفته است .ﻃبق معمول ،هم میخواهد به نقد نادرستش
حجم ببخشد و هم مطالب غلط خود را علمی و دقیق نشان دهد.
زمانی که بیان کرديم ديدگاه قرآن اين نیست و داليل مختلفی را
هم ذکر کرديم ،ديگر دلیلی ندارد سراغ اين اسناد برويم چون به
قرآن مبارك ربطی ندارند.
*در ادامه باز ادعايی مطرﺡ کرده (اگر زمین کروی باشد هر
جايی غروب خود را دارد و در ادامه باز هم سراغ چشمهی تیره
رفته! است) که باز هم می گويم فقط خواسته به مطالبش حجم
بدهد.
*نوشته اگر زمین کروی باشد نبايد يك مشرق و يك مغرب را
برای آن فرض کنیم .بلکه بايد مشارق و مغاربی وجود داشته باشد،
چون ﻃلوع و غروب در مکانهای زيادی انجام میگیرد ،میگويیم
اگر آيه ای با همین مضمون در قرآن وجود داشته باشد چه! آن
موقع نويسنده چه میگويد! به آيه  40سورهی مبارکه معارج توجه
بفرمايید:
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فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَا ْلمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ «سوگند به
پروردگار مشرقهاو مغربهاکه توانايیم».
*در ادامه آياتِ  27و  28و  29سورهی مبارکهی نازعات را ذکر
کرده که خداوند به منکرين معاد میفرمايد ساختن شما سخت تر
است يا آسمان ،آسمان سقفی باال برده شده ای دارد و در نهايت
میفرمايد که شب تاريك است و روز روشن میباشد( .شبهه افکن
ادعا میکند که در جای خود به آسمان باالنگه داشته شده نقد
وارد کرده ،شايان ذکر است که در همانجا نادرست بودن ادعايش را
ثابت کرده ايم)
*خواهشا يکبار ديگر توضیحات نويسنده در ادامهی اين آيات
را بخوانید ،نوشته چون خداوند به شب گفته تاريك ،پس زمین
مسطح است!!!
يعنی شبهه افکن نمیداند خداوند قرآن را برای ما انسآنها
فرستاده و شب و تاريك بودن شب را برای ما توصیف فرموده
است! چه ربطی به کهکشان و فضا و ...دارد!
ولی ببینید عزيزان او به بهانهی مسطح بودن شبههی ديگری را
هم مطرﺡ کرده وگرنه اين موضوع هیچ ربطی به مسطح بودن
ندارد( .باز هم بحث فرو رفتن در چشمه گل آلود!!!)
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*جالب است در ادامه خود بحث مشرق و مغرب ،مشرقین و
مغربین و مشارق و مغارب را مطرﺡ میکند و اذعان میکند که فقط
بايد يکی مطرﺡ میشد و اينها با هم متناقض هستند!
ظاهرا نويسنده حتی نمیداند که تناقض چیست! چون زمانی دو
گزاره با هم متناقض میشوند که در زمان و مکان و شرايط يکسان
متفاوت و ضد هم ديگر باشند.
اما زمانی که يك بار پرودگار میفرمايد مشرق و مغرب ،يکبار
میفرمايد مشرقها و مغربها ...آيا اين به معنای تناقض است! خیر
اين گونه نیست(چون هر بار از يك حالت جداگانه حرف میزند)
پس با اين حساب فردی که بگويد دو ماشین در خیابان هستند
و بعد از مدتی بگويد ماشینهای زيادی در خیابان هستند هم دچار
تناقض شده است ،ولی آيا اين تناقض است! هرگز ،اين ديدگاه
نادرست نويسنده است.
*در ادامه میگويد تفاسیر میگويند:
مشارق به محل ﻃلوعهای متفاوت در روزهای مختلف سال
گفته میشود ،ولی چون تفاسیر با هم اختالف دارند ،پس اشتباه
هستند! در پاسخ میگويیم آيا «اختالف» معیار اشتباه و صحصح
بودن است! يا برهان و استدالل؟!
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*در ادعای عجیب ديگری میگويد میگويد چون در سنت
پیامبر هم چنین چیزی مطرﺡ نشده پس نادرست است!
در پاسخ میگويیم:
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم راه و روش زندگی را به ما ياد
داده مدرس جغرافیا که نبوده همهی مسائل را با جزئیات شرﺡ
دهد! همانگونه که قبال هم ذکر کرده ايم اين موارد جهت تﺬکر و
پند پﺬيری و شکل گرفتن جهان بینی مطرﺡ شده اند نه برای
تبیین مسائل علوم تجربی.

پس زمانی که تمام ادعای نويسنده بر اثبات تخت بودن زمین
مورد نقد قرار گرفت و رد شد ،استداللهای قرآن مبارك کماکان
بر قوت خود باقیست.

شبههی هیجدهم :هفت زمین
در قرآن همه جا از يك زمین نام برده شده ولی در يك مورد به
ض
هفت زمین اشاره شد اللَّهُ الَّﺬِی خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ وَ ِمنَ الْأَرْ ِ
مِثْلَهُنَّ يَتَنَ َّزلُ الْأَمْ ُر بَیْنَهُنَّ

1

«خدا همان کسی است که هفت

 .1ﻃالق.2 ،
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آسمان و همانند آنها هفت زمین آفريد فرمان [خدا] در میان
آنها فرود میآيد».
با توجه به اينکه مفهوم هفت زمین در قرآن روشن نیست به
سراغ سنت میرويم .محمد در حديثی ﻃوالنی هفت آسمان را و
مسافت بین آنان را همانگونه که قبالً نقل کرديم بیان میکند و
سﭙس از يارانش میپرسد:

ثم قال أتدرون ما هﺬا تحتکم قلنا اهلل و رسوله أعلم قال أرض
أتدرون ما تحتها قلنا اهلل و رسوله أعلم قال أرض أخری أتردون کم
بینها و بینها قلنا اهلل و رسوله أعلم قال مسیرة خمسمائة عام حتی عد
سبع أرضین ثم قال و أيم اهلل لو دلیتم أحدکم بحبل إلی األرض
السفلی السابعة لهبط

(مسند احمد بن حنبل ،370 /2 ،سنن

ترمﺬی ،404 /5 ،تفسیر ﻃبری ،154/28 ،تفسری الدرالمنثور/1 ،
)109
«سﭙس (پیامبر) گفت آيا میدانید در زير شما چیست .گفتند
خدا و رسولش بهتر میدانند( .پیامبر) گفت زمین ،آيا میدانید چه
چیزی در زير آن است گفتند خدا و رسول بهتر میدانند( .پیامبر)
گفت زمین ديگری ،آيا میدانید بین اين زمینها چه فاصلهای
است .گفتند خدا و رسولش بهتر میدانند(پیامبر) گفت مسیرش
 500سال است .به همین نحو تا هفت زمین را شمرد و گفت به خدا
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قسم اگر يکی از شما با ﻃنابی به زمین هفتم برويد میافتید
(سقوط میکنید)».

با توجه به آيه و حديث فوق هفت زمین مطبق وجود دارد که
غلطی واضح است و اگر کسی در پشت زمین هفتم برود سقوط
میکند که اين هم غلط است .اصوالً تصور باال و پايین انسان
ابتدايی و محمد غلط است .انسان ابتدايی گمان میکند که هر چه
به سمت پايین برود میافتد به همین دلیل محمد گمان کرده که
اگر زمینهای هفتگانه را سوراخ کند و به ﻃرف ديگر برود میافتد.
اگر اين مطلب درست باشد افرادی که در ﻃرف ديگر کره زمین
هستند بايد بیفتند .يعنی در فضای بیکران رها شوند! قبل از زمان
محمد نیز افسانههای آمیخته با مﺬهب در مورد هفت دنیای زيرين
وجود داشته است .مثال در دين هندو هفت جهان باال (آسمان) و
هفت دنیای زيرين ()Underworlds

وجود دارد.

Sushil Mittal, G. R. Thursby, The Hindu world, 2004,
Routledge New York

همچنین در يونان باستان وجود دنیای زيرين مطرﺡ بوده است
و همین افسانهها توسط محمد به قرآن آورده شده است.
Hesiod. Theogony, 116; 123-132
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پاسخ به شبهه:
در آيه ای ديگر خداوند رحمان بحث دنیای پیرامون ما را کرده
است و فرد شبهه افکن ﻃبق معمول شروع کرده به اکتشافات
دلبخواه در متن قرآن و سنت پیامبر گرامی اسالم (صلی اهلل علیه
و سلم) در آيه  12سورهی مبارکهی ﻃالق خدای متعال فرموده
است:
ع سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ ِمثْ َلهُنَّ َيتَنَ َّزلُ الْأَمْرُ
سبْ َ
اللَّهُ الَّﺬِی خَ َلقَ َ
« خدا همان است که هفت آسمان و همانند آن زمین را آفريده
است .فرمان (همواره) در میان آنها جاری است.»...
اگر توجه بفرمايید نوشته «همانند آن»  ،حال اين همانند
میتواند منظور فقط خلقت باشد میتواند منظور هفت زمین باشد،
میتواند منظور شناور بودن زمین مانند آسمان باشد.
ما همان معنی هفت زمین را بررسی میکنیم (زيرا شبههافکن
به اين برداشت نقد وارد کرده است) اين که قرآن میفرمايد هفت
زمین را مانند هفت آسمان آفريدهايم -اهلل أعلم -پژوهشگران و
دانشمندان میگويند میلیونهاکرهی ديگر در فضا وجود دارد ،ما
اﻃالعی نداريم ولی چه بسا کرات ديگری با همین شرايط حیات و...
مانند زمین وجود داشته باشند.
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اما همانگونه که در مورد هفت آسمان هم ذکر کرديم زمانی که
اﻃالعات دقیقی نداريم و شعاع دايرهی مجهوالت ما در مورد فضا
بسیار گستردهتر از دايرهی معلومات ماست ،بهتر است در اين
مورد سکوت کنیم..
و انتظار نداشته باشیم در زمان زندگی خود به پاسخ همهی
مجهوالت و کنجکاویهايی که داريم دست يابیم .پیشتر هم عنوان
کرديم اگر ما اﻃالعی در اين زمینه نداريم مادی گرايانی همچون
فرد نويسندهی شبهه هم هیچ اﻃالعی برای رد اين موضوع ندارند،
زيرا علم به کمال نرسیده و نمیتوان با تکیه بر آن ،هر چه جزو
آموختههای امروز بشر است را موجود اعالم کنیم و غیر از آن را
معدوم (بگويیم در عدم است و وجود ندارد)
او ﻃبق معمول حديث ضعیفی را روايت کرده است ،اين هم
داليل ضعف حديث:
در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد .بخش سوره مجادله از
هیثمی پیرامون حديث چنین آمده که :رواه الطبرانی وفیه موسى
بن يعقوب الزمعی وثقه ابن معین وغیره و ضعفه ابن المدينی ،وبقیة
رجاله رجال الصحیح.
در کتاب کنز العمال جزء ششم آمده که( :تحقیق حديث :غريب
عن ابوهريره) و در پاورقی آن چنین آمده :رواه الترمﺬی کتاب
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التفسیر تفسیر سورة الحديد رقم ( )3298وقال  :حديث غريب
والحديث.
در کتاب مسند الجامع تالیف ابوالفضل السید ابی المعالی
النوری پیرامون تخريج حديث چنین آمده که :أخرجه أحمد
 )8814(370/2قال  :حدَّثنا سُريج  ،قال  :حدَّثنا الحکم بن عبد
الملك .و"التِّرمِﺬی"  3298قال  :حدَّثنا عَبد بن حُمید وغیر واحد.
قالوا  :حدَّثنا يونس بن محمد  ،قال  :حدَّثنا شَیْبان بن عبد الرحمان.
شیْبان بن عبد الرحمان) عن
کالهما (الحکم بن عبد الملك  ،و َ
قتادة  ،عن الحسن  ،فﺬکره -.قال الترمﺬی  :هﺬا حديث غريبٌ من
هﺬا الوجه.
در کتاب روضة المحدثین درباره حديث از امام ذهبی آمده که:
قال الحافظ الﺬهبى فى " العلو "  : 60 / 1الحسن مدلّس و المتن
منکر.
داليل بسیار زيادی بر ضعیف بودن اين حديث وجود دارد ولی
به همین اندازه کفايت میکنیم.

همچنین در پايان به دو سند اشاره کرده است؛ اولی که بی
اعتبار است چون ما را به کتاب ارجاع داده است و هیچ شمارهی
صفحهای وجود ندارد( .انتظار دارد برويم يك کتاب را بخوانیم تا
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بدانیم ادعای ايشان راست است يا دروغ ،اين تحقیق و ارائه صفحه
به عهدهی مدعی است نه ما) سند دوم هم ما را به تﺌوگونیا يا
نسبنامهی خدايان يونان ارجاع داده است ،او ادعا میکند در بین
خطهای  123تا  132به دنیای زيرين اشاره میکند .بفرمايید اين
محل آن خطوط :
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per
seus:text:1999.01.0130:card=104

تنها جمله ای که در بین خطوط به موضوع مربوط باشد اين
است:
And Earth first bore starry Heaven, equal to herself, to cover
her on every side, and to be an ever-sure abiding-place for the
blessed gods

که معنای آن میشود:
« و زمین در ابتدا ،آسمان ستارگان را به موازات خود ايجاد کرد،
تا آن را از هر ﻃرف در بربگیرد و مکان مطمﺌن و پايداری برای
خدايان مقدس باشد».
کجاست دنیای زير زمین؟ نکند منظور آنها فعل  boreمیباشد
که يکی از معانیش سوراخ کردن است؟ که آن زمان معنای جمله
می شود و زمین در ابتدا آسمان ستارگان را سوراخ کرد ...تا مکانی
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باشد برای خدايان! شبههافکنان پاسخ دهند ،کجاست دنیای زير
زمین؟

شبههی نوزدهم :شکل کلی جهان در قرآن:
با توجه به کلیه ی آيات و احاديث فوق ،جهان مورد نظر محمد
شامل هفت زمین مسطح مطبق (ﻃبقه ﻃبقه) است و در باالی اين
زمینها هفت آسمان نیم کرهای مطبق وجود دارد و در باالی آن
يك دريا و در باالی آن هفت بز که عرش (تخت سلطنت) را حمل
میکنند و بر روی عرش ،خدا .قرار دارد و خدا از روی عرش از باال
به پايین دستور میدهد و جهان را اداره میکند چنانچه در اين
آيات آمده است:
ستَّةِ أَيامٍ ثُم
ق السماواتِ والْأَرض وما بینَهما فِی ِ
اللَّه الَّﺬِی خَ َل َ
استَوى علَى الْعرْشِ ما لَکُم من دونِهِ مِن ولِی ولَا شَفِیعٍ أَفَلَا
تَتَﺬَکَّرُونَ

يدبرُ الْأَمرَ مِنَ السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرُج إِلَیهِ فِی يومٍ

کَانَ مِقْداره أَلْف سنَةٍ مما تَعدونَ « 1خدا کسى است که آسمآنها و
زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفريد آنگاه بر
عرش قرار گرفت براى شما غیر از او سرپرست و شفاعتگرى
نیست آيا باز هم پند نمیگیريد کار (جهان) را از آسمان بسوی

 .1سجده.5 ،
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زمین اداره میکند آنگاه در روزى که مقدارش آن چنان که شما
برمیشماريد هزار سال است به سوى او باال میرود».

أَأَمِنتُم من فِی السماء أَن يخْسِف بِکُم األَرض فَإِذَا هِی تَمور *
أَم أَمِنتُم من فِی السماء أَن يرْسِلَ علَیکُم حاصِبا فَستَعلَمونَ کَیف
نَﺬِيرِ

1

« آيا از آن کس (خدا) که در آسمان است ايمن شدهايد که شما
را در زمین فرو برد پس بناگاه زمین( به تﭙیدن افتد ) (يا از آن کس
(خدا) که در آسمان است ايمن شدهايد که بر (سر) شما تندبادى
از سنگريزه فرو فرستد پس به زودى خواهید دانست که بیم دادن
من چگونه است)».
میدانیم که همه اينها افسانه و مخالف دانش ما از جهان
هستند .اينها مخلوﻃی از نظريات بطلمیوس و افسانههای رايج در
زمان محمد است .مثال گرچه بطلمیوس زمین را کروی می داند ولی
تصور اين مطلب برای اعراب بدوی عربستان بسیار سخت بوده و
ظاهرا آنان هنوز زمین را مسطح میدانسته اند .چنانچه ما نیز اگر
در محیطی بدوی زندگی کنیم و از دانش امروز بی بهره باشیم
سادهترين شکل زمین برايمان شکل مسطح است و آسمان را نیز
 .1ملك16 ،و.17
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نیمکره ی شفافی می دانیم که ستارگان مثل چراغهای نورانی به
آن چسبیده اند .دقیقا اين تصور خام ابتدايی است که در يونان
بسیار قديم (چنانچه قبال گفتیم) نیز وجود داشته است ،و همین
تصور ابتدايی است که در قرآن آمده است .نهايتا ،آيا اينهمه غلط
میتواند از خدا باشد؟

پاسخ به شبهه:
ﻃبق معمول در جريان حجم دادن! بی جهت به مطالب چند
مورد از ادعاهای گﺬشته را دوباره تکرار کرده است .چون به تمام
آنها پاسخ داده ايم از تکرار مکررات پرهیز میکنیم.

شما بزرگواران میتوانید جهت پاسخ به اين شبهات به مطالب
گﺬشته مراجعه بفرمايید.

شبههی بیستم :خلقت جهان در شش روز یا هشت روز؟
خلقت در شش روز:
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در قرآن در هفت آيه خلقت جهان در شش روز مطرﺡ شده
است،

مثال:

اللَّه الَّﺬِی خَ َلقَ السماواتِ ولْأَرض وما بینَهما فِی سِتَّ ِة

أَيمٍ ثُماستَوى علَى الْعرْشِ

1

«خدا کسى است که آسمآنها و زمین

و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفريد آنگاه (خدا) بر
تخت سلطنت (عرش) ( قرار گرفت)» .در تضاد با آيات فوق در
سورهی فصلت آيات  9 12-خلقت جهان را در هشت روز مطرﺡ
کرده است.

خلقت در  8روز:
ن وتَجعلُونَ
ق ا ْلأَرض فِی يومی ِ
ن بِالَّﺬِی خَلَ َ
قُلْ أَئِنَّکُم لَتَکْفُرُو َ
ن ( )9جعلَ فِیها رواسِیمِن فَوقِها وبرك فِیها
لَهأَندادا ذَلِك ب الْعالَمِی َ
وقَدرفِیها أَقْواتَها فِی أَربعةِ أَيامٍ سواء ِلّلسائِلِینَ ( )10ثُماستَوى إِلَى
السماء وهِیدخَانٌ فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئْتِیا ﻃَوعا أَوکَرْها قَالَتَا أَتَینَا
ﻃَائِعِینَ( )11فَقَضَاهنَّ سبع سماواتٍ فِی يومینِ وأَوحى فِی ُکلِّ سماء
أَمرَها وزينَّا السماء الدنْیا بِمصابِیح وحِفْظًا ذَلِك تَقْدِيرُ الْعزِيزِ
الْعلِیمِ

2

« بگو آيا اين شمايید که واقعا به آن کسى که زمین را در دو روز
آفريد کفر میورزيد و براى او همتايانى قرار میدهید اين است

 .1سجده.4 ،
 .2فصلت9 ،الی.12
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پروردگار جهانیان (  )9و از باالی زمین کوهها نهاد و در آن خیر
پديد آورد و مواد خوراکى آن را در چهار روز مقدر کرد باندازهی
نیاز روزیخواهان ( )10سﭙس آهنگ آسمان کرد و آن دود بود پس
به آن و به زمین فرمود بیايید ازروی تسلیم يا از روی کراهت .آن
دو گفتند با اﻃاعت و تسلیم آمديم ( )11پس آنها را [به صورت]
هفت آسمان در دو روز خلق کرد و در هر آسمانى کار آن را وحى
کرد و آسمان دنیا را به چراغها آذين کرديم و برای حفاظت اين
است تقدير آن نیرومند دانا (.»)12
مطابق آيات فوق خلقت زمین در دو روز انجام گرفته و قرار
دادن کوهها و خلق (گیاه و حیوان و غیره) در  4روز انجام شده و
دو روز هم خلقت آسمآنها ﻃول کشیده که روی هم  8روز می
شود .اين خطا و بی توجهی محمد را نشان میدهد ،که مؤيد
اينست که قرآن کار محمد است نه خدا ،چون محال است خدا خطا
کند و بین جمالتش تضاد باشد .اين تضاد ،مفسران را به درد سر
فراوان انداخته و سعی کرده اند آنرا بنحوی بﭙوشانند .مثال گفته اند
در آيه  10فصلت منظور از  4روز  ، 4روز باضافهی دو روز آيهی 9
است .عجب کشفی! خدا گفته کوهها و روزيها را در  4روز خلق
کرده آقايان می گويند منظور خدا اين بوده که در دو روز خلق
کرده منتهی اين دو روز با دو روز آيهی قبل میشود  4روز .اوال که
اين روش کامال خالف روش بیان درست رايج در بین عقالست.
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ثانیا اگر منظور خدا اين بود ،مگر زبان نداشت که خودش بگويد
مثال می گفت که ”با دو روز قبلی  4می شود روز“ که نگفته است.
ثالثا :در آيهی  11بايد بجای دو روز  6روز بکار میبرد تا نحوهی
بیان اعداد در سه آيه هماهنگ شود که نکرده است .ببینید اين
عیب پوشانی مفسران ،معنی آيات را به چه روزی انداخته است:
می گويند :در آيهی  9منظور از دو روز  2روز واقعی است که خلقت
زمین ﻃول کشیده است .در آيهی  10 4منظور از  2روز روز واقعی
است باضافهی  2روز قبل و دوباره در آيهی  11منظور از دو روز 2
روز واقعی است بدون اضافه کردن به قبل .بیچاره خدايی که محمد
معرفی کرده است .عجب خدای ناتوانی که قادر نیست سه عدد را
بطور معقول و قابل فهم و بی ابهام بیان کند و الزمست انسانهای
ضعیف با هزار دردسر اشکاالت کالم او را برﻃرف کنند .نه! خدا
محال است اينقدر نادان و ضعیف باشد اينها کالم خود محمد است
که خطا داشتن آن ﻃبیعی است مثل کالم هر انسان ديگری.
اما منشاء اين  6روز در کتاب تکوين (خلقت) تورات است که
به احتمال بسیار قوی محمد آنرا از تورات گرفته است.

اما منظور از شش روز چیست؟ بديهی است که اينهم غلطی
واضح است .امروزه مشخص شده که عمر منظومهی شمسی که
نسبتا جوان است چندين میلیارد سال است نه  6روز .مفسرين
جديد و روشنفکران دينی برای نجات از اين خطای واضح ،معنی
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روز را تغییر داده اند و گفته اند که منظور از روز ،شش دوران
زمانی است .اوال اين سؤال مطرﺡ است که مگر خدا خودش ناتوان
بود که بجای روز مفهوم دوران زمانی را بکار ببرد .ثانیا :چنانچه در
مقدمه ذکر شد راه صحیح فهم معانی آيات مبهم ،مراجعه به سنت
خود محمد است نه خیالبافی.
حال ببینیم در سنت چه آمده است:

سﺌل رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم فی کم خلقت السماوات
واألرض؟ قال :خلق اهلل أول األيام األحد ،وخلقت األرض فی يوم
األحد ،ويوم االثنین ،وخلقت الجبال وشقت األنهار ،وغرس فی
األرض الثمار وقدر فی کل أرض قوتها يوم الثالثاء ويوم األربعاء ،ثم
استوى إلى السماء وهی دخان فقال لها ولألرض( :ائتیا ﻃوعا أو کرها
قالتا أتینا ﻃائعین ( )2فقضاهن سبع سماوات فی يومین وأوحى فی
کل سماء أمرها فی يوم الخمیس ويوم الجمعة ،وکان آخر الخلق فی
آخر الساعات يوم الجمعة ،فلما کان يوم السبت لم يکن فیه خلق
(المستدرك علی /30،

 ، 2149صحیح ابن حیان /14

 ،489صحیح مسلم  / 4صحیحین  ،427 /149 .)2تفسیر ﻃبری 1

/

 ،302سنن نسايی  / 6احاديث المختاره .)10
از پیامبر سؤال شد که خدا در چه مدت آسمآنها
پیامبر گفت:

و زمین را خلق کرد؟

«خدا اول روزها را يکشنبه قرار داد و زمین را در يکشنبه و دوشنب
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ه خلق کرد.و در روز سه شنبه و چهارشنبه کوهها را خلق کرد و نه
رها را شکافت و در زمین میوهها را کاشت و روزی هر
سرزمینی را تقدير کرد .سﭙس آهنگ (آفرينش) آسمان کرد و آن
دود بود پس به آن و به زمین فرمود بیايید از روی تسلیم يا از روی
کراهت .آن دو گفتند با اﻃاعت و تسلیم آمديم پس

آنها

را (به صورت) هفت آسمان در دو روز خلق کرد و در هر آسمانى کا
ر آن را وحى کرد در روزهای پنج شنبه و جمعه .و آخرين
خلق در ساعات آخر روز جمعه بود و چون روز شنبه شد ديگر در
آن خلقی نبود».

گرچه در انتساب خلقت موارد فوق به روزهای خاصی از هفته د
ر احاديث فوق تفاوتهايی وجود دارد ،ولی همگی معنی روز را روزه
ای هفته گرفتهاند .بنابراين تفسیر يوم به دوره ی زمانی مخالف سن
ت و سخن بیهوده ا ی است.

پس بر اساس قرآن و سنت ،خدا جهان را در  6روز هفته خلق
کرده است که غلطی کامال واضح است .برداشت فوق با قرآن و سن
ت منطبق است .ولی ما دو نظر محتمل ديگر را نیز بررسی می کنی
م .در قرآن ،يوم (روز) با سه دوره ی زمانی آمده است .روز معمولی
که انسآنها
می شناسند .روز در نزد خدا که هزارسال
دقت کنید:
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روز عادی يا أَيها الَّﺬِينَ آمنُوا إِذَا نُودِی لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَ
اسعوا إِلَى ِذکْرِ اللَّهِ وذَروا الْبیع ذَلِکُم خَیرٌ لَّکُم إِن کُنتُم تَعلَمونَ

1

«اى کسانى که ايمان آورده ايد چون براى نماز جمعه ندا درداده
شد به سوى ذکر خدا
بشتابید و داد و ستد را واگﺬاريد اگر بدانید اين براى شما بهتر اس
ت».
روز هزار ساله:

ن
وإِنَّ يوما عِند ربك کَ َألْفِ سنَةٍ مما تَعدو َ

2

«و قطعا روز در نزد خدايت مانند هزار سال است از آنچه شما م
ی شماريد».
يدبرُ الْأَمرَ مِنَ ال سماء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرُج إِلَیهِ فِی يومٍ کَانَ مِ
قْداره أَلْف سنَةٍ مما تَعدونَ

3

«خدا امور را از آسمان بسوی زمین تدبیر میکند و سﭙس بسوی او
باال می رود در
روزی

که مقدار آن هزار سال است از آنچه شما می شماريد.

روز پنجاه هزار ساله:

 .1جمعه.9 ،
 .2حج.47 ،
 .3سجده.5 ،
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ن أَلْف س
تَعرُج الْملَائِکَةُ والرُّوﺡ إِلَیهِ فِی يومٍ کَانَ مِقْداره خَمسِی َ
نَةٍ

1

«مالئکه و روﺡ بسوی او باال می-
رود در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است».
نتیجه:
از آغاز خلقت زمِین(با جزيیات :کوه و رود و گیاهان و حیوانات و ان
سان و غیره )

تا انتهای خلقت آسمآنها

يا 6

روز هفته (نظر مطابق سنت) يا  6000سال (نظر دوم) يا  300هزار
سال(نظر سوم)ﻃول کشیده است!؟ که همگی غلطند .امروزه می د
انیم که فقط زمین حدود  5میلیارد سال
دارد  13میلیارد دارد

عمر

 .و عمر کل جهان از بیگ بنگ تا کنون

 13تا  9حدود  3سال است .

پاسخ به شبهه:
تمام مطالبی که نوشته را در خانهای از ذهنتان بايگانی نمايید،
چند سطر زير را بخوانید تا اشتباه فاحش شبهه افکن مشخص
گردد  ،پس از آن دوباره سراغ کج فهمیهای او برويد:
 .1خَلَقَ :آفريدن ،ايجاد کردن

 .1معارج.4 ،
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 .2قَدَّرَ :مقدر کرد ،اندازه گیری کرد
 .3قَضَی :محکم و استوار ساخت
توجه داشته باشید که شبههافکن هر سه فعل باال را به معنای
فعل اول يعنی «خلق» در نظر گرفته است .به ترجمهی آيات توجه
بفرمايید:
خلَقَ الْ َأرْضَ فِی يَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
قُلْ أَئِنَّکُمْ لَتَکْ ُفرُونَ بِالَّﺬِی َ
ب الْعَالَمِینَ «بگو :آيا شما به آن کس که زمین را در
ك رَ ُّ
أَندَادًا ذَلِ َ
دو روز آفريد کافر هستید و براى او همانندهايى قرارمىدهید؟! او
پروردگار جهانیان است»!
وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِن فَوْ ِقهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ ِفیهَا أَقْوَا َتهَا فِی
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِینَ «او در زمین کوههاى استوارى قرار داد
و برکاتى در آن آفريد و موا ّد غﺬايى آن را مقدّر فرمود ،اينها همه
سر هم در چهار روز کامل سر هم آمد  ،درست به اندازه نیاز تقاضا
کنندگان»!
ض اِئْتِیَا ﻃَوْعًا
ی دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ ِللْأَرْ ِ
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِ َ
أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا ﻃَائِعِینَ «سﭙس به آسمان پرداخت ،در حالى که
بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد« :به وجود آيید (و
شکل گیريد) ،خواه از روى اﻃاعت و خواه اکراه!» آنها گفتند« :ما
از روى ﻃاعت مىآيیم (و شکل مىگیريم)!»
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ل سَمَاء أَمْرَهَا
ع سَمَاوَاتٍ فِی يَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِی کُ ِّ
فَقَضَاهُنَّ سَبْ َ
ديرُ الْعَزِي ِز الْ َعلِیمِ «پس
وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّ ْنیَا بِمَصَابِیحَ َوحِفْظًا ذَلِكَ تَقْ ِ
آنها را در دو روز هفت آسمان کرد (محکم و استوار کرد ،به انجام
رسانید) و در هر آسمانى کار [مربوط به] آن را وحى کرد ،و آسمان
نزديكتر را به چراغها آذين کرديم و حفاظت [نموديم] .اين تدبیر
آن نیرومند داناست».
توجه داشته باشید:
آيه اول :به خلقت زمین در دو روز اشاره میکند (خلق زمین در
دو روز)
آيهی دوم :به قرار دادن کوههاو برکات زمین (اقوات برای
جانوران) اشاره میکند (قرار دادن و مقّدر کردن اينها در چهار
روز)
در آيهی سوم (آيه  :)12به دستهبندی آسمآنها اشاره میکند
(دسته بندی در دو روز)
* برای درك بیشتر موضوع به اين مثال توجه بفرمايید:
يکی از دانشجويان دو روز به دانشگاه میرود ،سه روز در
خوابگاه میماند ،دو روز به شهرستان بر میگردد ،سه روز هم به
مسافرت میرود.
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10=3+2+3+2
روزی به مادرش گفته بود من دو روز در دانشگاه بودم ولی در
اينجا مشخص میشود که او ده روز در دانشگاه بوده است لﺬا
نتیجه میگیريم او فردی است که حساب و کتاب را نمیداند.
آيا اين قضاوت درست است؟
آيا نبايد به مکانهايی که رفته نگاهی بندازيم؟ آيا درست است
بدون توجه به مکان و شرايط فقط اعداد موجود در جمالت را جمع
کنیم؟
متاسفانه جناب شبههافکن دقیقا همین کار را کرده است و
جوانان نازنین ما فريب اين دغلکاری را خورده اند.
حال برويد يکبار ديگر شرﺡ و بیان و داستان سرايی شبهه
افکن را بخوانید تا متوجه نیرنگهای او شويد.
همچنین در اثر حرکت وضعی زمین روزها و شبها ايجاد
میشود ،زمانی که هنوز نه خورشید و نه زمینی وجود داشته ديگر
تلفظ «روز» غیر از دوره چه معنايی میتواند داشته باشد!
در عجبم از شبههافکن که اصرار دارد منظور آيات همان روز 12
ساعته است ،برای اثبات مدعای خود دو دلیل ذکر میکند:
اوال چرا خودش دوره را بکار نبرده؟
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پاسخ:
زمانی که مفهوم خود را اين گونه هم میتواند برساند و برای
مردم ملموس تر میباشد ،چرا دوره را بکار ببرد؟ اين قرآن برای
انسانهای بی سواد و کم سواد هم کتاب هدايت است و مطالب
بگونهای بیان شده که آنها هم مسائل را درك کنند.
ثانیا حديثی از پیامبر ذکر کرده که رسول اکرم (صلی اهلل علیه
و سلم) فرموده شنبه روزها و يکشنبه و دوشنبه زمین و ...الی
آخر.

پاسخ:
زمانی که هنوز زمینی نبوده ديگر چه گردشی و چه هفته ای؟
آيا غیر از اين است که شنبه از يك لیست هفت گزينه ای میتواند
گزينهی اول  ،يکشنبه گزينهی دوم و ...باشد! وقتی میفرمايد
جمعه يعنی آخرين مرحله .عزيزان اين تشبیه است .حضرت محمد
(صلی اهلل علیه و سلم) برای درك مردم اين تشبیه زيبا را انجام
داده است.
ولی همانگونه که در بحث ستارگان ذکر کردم انگار نويسنده
هر سال ادبیات را با تبصره و تك ماده قبول شده و از ابجديات و
بديهیات علم ادبیات بی خبر است ،در جريان نقدهايش برای
آرايهی تشبیه هیچ ارزش و احترام و موجوديتی قائل نشده است.
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حتی در خود قرآن روز با مفاهیم ديگری وجود دارد (غیر از روز
 12ساعته) مثال همیشه در نماز موقع قرائت سورهی حمد
میگويیم :مالك يوم الدين (صاحب روز جزا) آيا روز جزا يك بازهی
 12ساعتی است که زمین به دور خود میچرخد؟ يا منظورش مدت
زمان خاص ديگری است؟ معلوم است که هدف زمان ديگری است
و شبهه افکن در اشتباه میباشد.
در ادامه بازهم به داستانسرايی پرداخته و جدول ضرب را
تمرين نموده است.
آن هزار سال سورهی حج به معنای بیان صبر پروردگار است تا
انسآنها آن را درك کنند وگرنه زمان که نزد خداوند معنايی ندارد،
در سورهی سجده هم بحث تدبیر الهی است و بیان کثرت وگرنه باز
هم میگويم زمان نرد خداوند مفهومی ندارد .ولی شبههافکن به
میل خود شروع کرده به اکتشافات و مبحث کثرت آنجا را به
خلقت و ...ربط داده که کامال نادرست میباشد.

شبههی بیست و یکم :آسمانها بعد از زمین خلق شده
اند:؟
در آيات سورهی فصلت  9 12-می گويد آسمآنها بعد از زمین
خلق شدهاند :دوباره به آيات دقت کنید :
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ن وتَجعلُونَ
ق ا ْلأَرض فِی يومی ِ
ن بِالَّﺬِی خَلَ َ
قُلْ أَئِنَّکُم لَتَکْفُرُو َ
ن  9وجعلَ فِیها رواسِیمِن فَوقِها وبارك
لَهأَندادا ذَلِك رب الْعالَمِی َ
فِیها وقَدر فِیها أَقْواتَها فِی أَربعةِ أَيامٍ سواء لِّلسائِلِینَ  10ثُم استَوى
ل لَها و ِللْأَرضِ اِ ْئتِیا ﻃَوعا أَو َکرْها قَالَتَا
إِلَى السماء وهِی دخَانٌ فَقَا َ
ل
ن وأَوحى فِی کُ ِّ
ن سبع سماواتٍ فِی يومی ِ
أَتَینَا ﻃَائِعِینَ 11فَقَضَاه َّ
سماء أَمرَها وزينَّا السماء الدنْیا بِم صابِیح وحِفْظًا ذَلِك تَقْدِيرُ الْعزِيزِ
الْعلِیمِ

1

« بگو آيا اين شمايید که واقعا به آن کسى که زمین را در دو روز
آفريد کفر میورزيد و براى او همتايانى قرار میدهید اين است
پروردگار جهانیان ( )9و از باالی زمین کوهها نهاد و در آن خیر
پديد آورد و مواد خوراکى آن را در چهار روز مقدر کرد باندازهی
نیاز روزیخواهان ( )10سﭙس آهنگ [آفرينش] آسمان کرد و آن
دود بود پس به آن و به زمین فرمود بیايید از روی تسلیم يا از روی
کراهت .آن دو گفتند با اﻃاعت و تسلیم آمديم ( )11پس آنها را
[به صورت] هفت آسمان در دو روز خلق کرد و در هر آسمانى کار
آن را وحى کرد و آسمان دنیا را به چراغها آذين کرديم و حفظ
کرديم اين است تقدير آن نیرومند دانا (.»)12
همین مطلب در آيهی زير نیز آمده است:

 .1فصلت9 ،الی.12
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هوالَّﺬِی خَ َلقَ لَکُم ما فِی األَرضِ جمِیعاً ثُم استَوى إِلَى السماء
کلِّ شَی ٍء علِیم « 1اوست آن کسى که
ن سبع سماواتٍ وهوبِ ُ
فَسواه َّ
آنچه در زمین است همه را براى شما آفريد سﭙس به آسمان
پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزى داناست ».
ايدهی خلقت زمین قبل از آسمان در تورات کتاب خلقت
مطرﺡ شده و باحتمال قوی محمد نیز آنرا از تورات گرفته

است.

درست بر عکس آيات قبل ،در آيات  27- 33سورهی النازعات
گفته شده که آسمآنها قبل از زمین خلق شدهاند .دقت کنید:

آسمان قبل از زمین خلق شده است؟!
النازعات:

أَأَنتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها * رفَع سمکَها

فَسواها * وأَغْطَش لَی لَها وأَخْرَج ضُحاها * ولْأَرض بعد ذَلِك دحاها
ل أَرساها * متَاعا لَّکُم
* أَخْرَج ِمنْها ماءها ومرْعاها * والْجِبا َ
ولِأَنْعامِکُم « 2آيا آفرينش شما دشوارتر است يا آسمانى که [خدا]
آن را ساخته است * سقفش را برافراشت و آن را درست کرد * و
شبش را تیره و روزش را روشن گردانید * و پس از آن زمین را
پهن کرد * آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد * و کوهها را
پابرجا (استوار) گردانید * متاعی براى شما و دامهايتان».

 .1بقره.29 ،
 .2نازعات27 ،الی.33
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در آيات سوره ی فصلت گفته شد که زمین و ارزاق و کوهها
قبل از آسمان خلق شده و اينجا می گويد زمین و ارزاق (آب و
چراگاه) و کوهها بعد از خلقت آسمان بوجود آمده اند .آيا امکان
دارد اين تناقض واضح کار خدا باشد؟ زمانی بگويد زمین را قبل از
آسمان و زمانی ديگر بگويد آسمان را قبل از زمین خلق کرديم.
خیر! قرآن ساخته ی محمد است نه خدا .انسان است که با گﺬشت
زمان ممکن است گفتههای قبلی اش را فراموش کند نه خدا .جالب
است که هر دو سری آيات در اشتباهند چون نه آسمان قبل از
زمین و نه زمین قبل از آسمان بوجود آمده است .چنانچه
مشاهدات علمی نشان داده است سیارات در حال تولد ،همراه و در
دامن کهکشآن ها بوجود می آيند  .پس از بیگ بنگ سیر ايجاد
ستارههاو سیارههاشروع شده است .هم قبل و هم همزمان و هم
بعد از پیدايش زمین ،ستارههاو سیارات فراوانی شکل گرفته اند و
می گیرند .بنابراين ،خلقت آسمآنها پس از زمین يا قبل از آنها
غلط فاحشی است که در اين آيات آمده است

پاسخ به شبهه:
باز هم اشتباه در ترجمهی آيات! توجه بفرمايید:
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واژهی «استوی» به معنای «پرداختن به کاری جهت متعادل
کردن» میباشد ،ولی نويسنده آن را به معنای «خلق کردن»
ترجمه کرده است ؛ مالحظه بفرمايید:
ستِوَاءً [سوی] :راست و استوار شد -،الشیءُ :آن چیز
اسْتَوَى ا ْ
معتدل شد.
ت الشی َء فَاسْتَوى» :آن چیز را عدل و مساوى کردم پس
«سَوَّيْ ُ
معتدل شد.
فرهنگ أبجدی عربی-فارسی ،متن ،ص69 :
حال به آيات شريفهی مورد نظر توجه بفرمايید:
خلَقَ الْ َأرْضَ فِی يَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
قُلْ أَئِنَّکُمْ لَتَکْ ُفرُونَ بِالَّﺬِی َ
أَندَادًا ذَ ِلكَ رَبُّ الْعَالَمِینَ « 1بگو :آيا شما به آن کس که زمین را در
دو روز آفريد کافر هستید و براى او همانندهايى قرار مىدهید؟! او
پروردگار جهانیان است»!
ض اِئْتِیَا ﻃَوْعًا
ی دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ ِللْأَرْ ِ
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِ َ
أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا ﻃَائِعِینَ

2

«سﭙس به آسمان پرداخت ،در حالى

که بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد« :به وجود آيید (و

 .1فصلت.9 ،
 .2فصلت.11 ،
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شکل گیريد) ،خواه از روى اﻃاعت و خواه اکراه!» آنها گفتند« :ما
از روى ﻃاعت مىآيیم (و شکل مىگیريم)!»
قرآن صراحتا میفرمايد زمین «خلق شد» اين بار خداوند به
«مرتب کردن» آسمان پرداخت ،مشخص است که آسمان قبال خلق
شده است وگرنه چیزی که وجود نداشته باشد چطور میتوان آن را
مرتب نمود!
و هر کسی میداند که آسمآنها تشکیل میشوند و زمین هم به
عنوان يك کره در جريان فعل و انفعاالت کیهانی ايجاد شده است
و خداوند میفرمايد زمین را خلق کردم اين بار به مرتب کردن
آسمآنها (که پیشتر خلق شده اند) پرداختیم.
حال از ناباوران و شبههافکنان میپرسیم:
چه اشکالی دارد که آفرينش آسمان ،پیش از خلق زمین باشد،
اما استوار ساختن آن به هفت آسمان (مرتب کردن آن) ،پس از
خلقت زمین صورت گرفته باشد؟!

242

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبههی بیست و دوم :آسمان در ابتدای پیدایش به چه
صورت بود؟
ض اِئْتِیا ﻃَوعا
ثُم استَوى إِلَى السماء وهِی دخَانٌ فَقَالَ لَها و ِللْأَر ِ
أَو کَرْها قَالَتَا أَتَینَا ﻃَائِعِینَ ( )11فَقَضَاهنَّ سبع سماواتٍ فِی يومینِ

1

« سﭙس (خدا) آهنگ آسمان کرد و آن دود بود پس به آن و به
زمین فرمود بیايید از روی تسلیم يا از روی کراهت .آن دو گفتند با
اﻃاعت و تسلیم ( آمديم  )11پس آنها را [به صورت] هفت آسمان
در دو روز خلق کرد».
در آيهی  11گفته که آسمآنها قبل از تشکیل شدن ،دخان
يعنی دود بوده اند .اين غلطی آشکار است .چون بر اساس آخرين
تﺌوری فیزيك تشکیل جهان از بیگ بنگ شروع شده است .يعنی
جهان در ابتدا يك توده ی فوق متراکم از انرژی بوده و هیچ اتم يا
ملکولی هنوز بوجود نیامده بوده است .اين تودهی انرژی بحالت
انفجار گونهای آغاز به گسترش کرده است و هنوز هم کهکشآنها
در حال دور شدن از يکديگرند.
در صورتیکه دود مخلوﻃی از گازهای منواکسید کربن ،دی
اکسید کربن و ملکولهای آلی مرکب از کربن و ملکولهای ديگر
 .1فصلت11 ،و.12
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است .دود تنها پس از تشکیل گیاهان و موادآلی چون نفت و
سوختن آنان امکانپﺬير است که فقط در کمتر از يك میلیارد سال
گﺬشته ی زمین موجود بوده اند .يعنی حدود  3میلیارد سال پس
از بیگ بنگ و بیش از  5میلیارد سال پس از پیدايش منظومهی
شمسی .اما اين ايده از کجا آمده است؟ با قطعیت نمیتوان گفت
اما می دانیم که از هزاران سال قبل از محمد ،ايدهی پیدايش جهان
از يك مادهی اولیهی بی شکل ( )chaosدر تمدنهای مختلف مثال در
يونان باستان در مصر باستان در چین باستان و تمدنهای باستانی
ديگر مطرﺡ بوده است .و ارسطو حدود هزار سال قبل از محمد آنرا
مادهی اولیه

()Prima Materia

نامیده است .در ايدهی مادهی

اولیهی بیشکل ،تا حدی حقیقت وجود وايدهای معقول است .اما
محمد در انتقال اين ايده به قرآن ،اين ايده را خراب کرده است و
بجای مادهی اولیهی بی شکل ،دود بکار برده است .البته اين يك
خطای انسانی است و قطعا از خدا نیست.

پاسخ به شبهه:
باز هم نتیجهی دلخواه خود را به قرآن نسبت داده است!
به آيهی شريفه با ترجمهی صحیح نگاه بفرمايید:
ض اِئْتِیَا ﻃَوْعًا
ی دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ ِللْأَرْ ِ
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِ َ
أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا ﻃَائِعِینَ «سﭙس به آسمان پرداخت ،در حالى که
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بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد« :به وجود آيید (و
شکل گیريد) ،خواه از روى اﻃاعت و خواه اکراه!» آنها گفتند« :ما
از روى ﻃاعت مىآيیم (و شکل مىگیريم)!»
مشخص است که قرآن کريم در اين آيهی شريفه از مراحل بعد
از انفجار بزرگ (يا ساخته شدن جهان) سخن میگويد ،به آيات
قبل و بعدش توجه بفرمايید ،واضح است که زمین خلق شده و
خداوند متعال به مرتب کردن آسمان میپردازد (آسمانی که اکنون
به شکل دود است ،قبل از مرتب کردن و خداوند آن را مرتب و
استوار میسازد) در مطالب گﺬشته توضیح داديم که «استوی» به
نوعی پرداختن جهت متعادل کردن میگويند.
* لﺬا همین که مشخص شد حالت «دخان» مربوط به بعد از
پیدايش جهان است ،همهی ادعاهای شبهه افکن رد میشوند چون
او مطالبش را بر اين فرض استوار کرده که دخانِ اشاره شدهی
قرآن ،مرحلهی قبل از بیگ بنگ (آغاز جهان) است!!!
اما جالب است موضوعی که در اين آيهی شريفه مطرﺡ میشود
در تﺌوری بیگ بنگ هم وجود دارد:
«پس از انبساط اولیه ،گیتی به اندازه کافی سرد میشود و پس
از آن امکان پیدايش ذرات ريزاتمی و بعدها اتمهای ساده ،بوجود
میآيد .به هم پیوستن ابرهای غولپیکر از عناصر اولیه بر اثر
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نیروی گرانش ،باعث پیدايش ستارگان و کهکشآنها شد ».منبع:
ويکی پديا
مشاهده میکنیم که يافتههای علم نجوم میگويد ابرهای غول
پیکر وجود داشتند و سﭙس ستارگان و کهکشانها(اين همه فضای
بیکران) از آنها بوجود آمدند!
مگر قرآن هم نمیگويد ابتدا آسمآنها دود بود سﭙس خداوند
آن را استوار ساخت و هفت ﻃبقهی آسمان را تشکیل داد؟!
ممکن است مخالفان بگويند دخان به معنای دود است نه
ابرهای گازی ،که در پاسخ میگويیم دود هم به مجموعهی گازها و
ذرات ريز گفته میشود ،ما نبايد انتظار داشته باشیم در  1400سال
پیش قرآن کريم از اصطالحات تخصصی نجوم نام برده باشد.
* اصطالحی در نجوم وجود دارد تحت عنوان «سحابی» ،که
تعريف آن چنین است:
«به ابر عظیمی از غبار ،گاز و پالسما در فضاهای میانستارهای،
سَحابی يا اَبری يا میغواره گفته میشود .سحابیها محل تولد
ستارهها هستند».
پس ،اهلل اعلم آنچه از قرائن به دست میآيد دخان میتواند
منظور همان سحابیهايی باشد که در نهايت منجر به پیدايش
246

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ستارگان و در نهايت کهکشانهاو پیچیدگیهای فضای بیکران
شده اند.
لﺬا اين آيات نه تنها با علم منافات ندارند بلکه واقعیتهای
بسیار بزرگی را در خود جای دادهاند .شبههافکن در ادامه ﻃبق
معمول سراغ علم يونانیان و ...رفته است ،بعد از رد شدن
ادعاهايش دلیلی ندارد سراغ نقد نتايج منتج بدست آمده از
ادعاهای غلطش برويم.

شبههی بیست و سوم :زمین و آسمان در ابتدا به هم
متصل بودند
أَولَم يرَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا أَنَّ السماواتِ وا ْلأَرض کَانَتَا رتْقًا
فَفَتَقْنَاهما « 1آيا کسانى که کفر ورزيدند ندانستند که آسمآنها و
زمین به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم (.»)30
رتق بمعنی دوختن دو چیز بهم و منضم کردن دو چیز بهم
است .بنابراين مفهوم آيه اينست که زمین و آسمان در کنارهم و يا
بهم چسبیده بودند و سﭙس خدا آنها را از هم جدا کرد .آيهی
ديگری که معنی رتق را واضحتر میکند عبارتست از:

 .1انبیاء .30
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خ ْلقٍ نُّعِیده
ب کَما بدأْنَا أَولَ َ
يوم نَطْوِی السماء کَطَی السجِلِّ لِ ْلکُتُ ِ

1

«روزى (قیامت) که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نوشتهها
در می ﭙیچیم همان گونه که بار نخست آفرينش را آغاز کرديم
دوباره آن را بازمیگردانیم» .

در اين آيه هم میگويد در قیامت ما آسمآنها را چون ﻃومار
نوشته ای در هم میپیچیم مثل همانگونه که در ابتدا آغاز کرديم
يعنی در آغاز ايجاد آسمآنها نیز چنین بودند .آغاز ايجاد را در
آيهی قبلی (انبیاء)30
مطرﺡ کرد که آسمان و زمین بصورت رتق بودند .از مثال در
آيهی دوم (کطی السجل) بخوبی میتوان فهمید که معنی رتق قرار
گرفتن اليههای آسمانهای هفتگانه بر روی هم و بر روی زمین
است .چسبیده بودن آسمآنها و زمین بهم در اوائل بوجود
آمدنشان ،يك ايده ی بسیار قديمی افسانهای است که تا چند
هزارسال قبل از محمد قدمت دارد .اين ايده در هندو در بودايی در
تائويیسم بودايی در افسانههای چینی در بابل و در مصر باستان
آمده است .و باحتمال قوی محمد اين ايده را از تورات نهايتا
گرفته است.

 .1انبیاء.104 ،
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):(اين اسناد را معرفی کرده است
H.H. Wilson. The Vishnu Purana: A System of Hindu 1
Sanskrit Tradition Translated from the Original Mythology and
Derived Chiefly from Other Puranas. and Illustrated by Notes
1840; Calcutta, India: Punthi Pustak,1972
M. Walshe: The Long Discourses of the Buddha, p. 407: 1
.Beginnings", Somerville, MASS, 1995 "On Knowledge of
Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in 2
World, ed. by Samuel Noah Kramer, Mythologies of the Ancient
.pp. 367–408
Myths and Relgion by Scott Leonard p-70 3
Bottéro, J. (2004). Religion in Ancient Mesopotamia. x. 4
Chicago: University
.of Chicago Press
Hans-Gebhard Bethge, Bentley Layton, Societas Coptica 5
World.” The Nag Trans. “On the Origin of the ,Hierosolymitana
New York: HarperCollins, 1990 .Hammadi Library in English
Genesis 1:1–2:3 6
M. Walshe: The Long Discourses of the Buddha, p. 407: 1
.Beginnings", Somerville, MASS, 1995 "On Knowledge of
Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in 2
World, ed. by Samuel Noah Kramer, Mythologies of the Ancient
.pp. 367–408
Myths and Relgion by Scott Leonard p-70 3
Bottéro, J. (2004). Religion in Ancient Mesopotamia. x. 4
.of Chicago Press Chicago: University
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Hans-Gebhard Bethge, Bentley Layton, Societas Coptica 5
World.” The Nag Trans. “On the Origin of the ,Hierosolymitana
New York: HarperCollins, 1990 .Hammadi Library in English
Genesis 1:1–2:3 6

معنای ديگری که از آيه فوق قابل برداشت است و توسط بعض
صحابه مطرﺡ شده اينست که آسمآنها بصورت يکﭙارچه بودند و
زمینها هم يکﭙارچه بودند و خدا از آسمان هفت آسمان ايجاد کرد
و از زمین هفت زمین ايجاد کرد نه اينکه آسمان و زمین بهم
چسبیده باشند .قرآن در آيه ی ديگری اتساع يا گسترش
آسمآنها را بیان می کند:

والسماء بنَینَاها بِأَيدٍ وإِنَّا لَموسِعونَ

1

«و آسمان را به دست

خود ساختیم و بیگمان ما گسترش دهنده ايم(يا قادريم)».
درمورد معنی لغت موسعون در تفاسیر و کتب حديث سه نظر
مطرﺡ شده است :اول بمعنی وسعت دادن که بین آسمآنها و زمین
را وسعت داديم که از ريشهی سعه گرفته شده باشد .دوم بمعنی
قادرون (توانا هستیم) که از ريشهی وسع گرفته شده باشد .و سوم
وسعت دادن رزق با ارسال باران از آسمان (التسهیل لعلوم التنزيل
 ،4 70/التفسیر الکبیر  ،28/195بخاری  .)1837/ 4معقولترين
معنی که در هماهنگی با دو آيه ی قبل است وسعت دادن بین
 .1ذاريات.47 ،
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زمین و آسمان است يعنی همان مفهوم آيهی  104انبیاء که خدا
آسمان و زمین را از هم دور کرد .گسترش (وسعت دادن) و دوباره
منقبض يا جمع کردن جهان نیز و بودايی ايدهای بسیار قديمی
است که مثال در هندو مطرﺡ بوده است .جالب است که بعضی از
معجزهتراشان ادعا کرده اند که اين آيات معجزه اند چون بیگ
بنگ را مطرﺡ کرده اند.
بدين نحو که قرآن گفته که آسمآنها در ابتدا دود بودند و
منظور از دود گاز است .همچنین گفته آسمان و زمین يکی بودند و
از هم جدا شدند و همچنین گفته که جهان در حال گسترش است.
و اينها نشان می دهد که قرآن تﺌوری بیگ بنگ را مطرﺡ کرده
است پس معجزه است .اما چنین نیست و اين آيات همگی غلطند
و از افسانههای پیشین نشأت گرفته اند:
اوال :همانطور که قبال گفتیم مطابق تﺌوری بیگ بنگ جهان از
انرژی متراکم شروع شده نه از دود يا گاز ،دود و انرژی متراکم
کجا .دود واقعی تنها در کمتر از يك میلیارد سال گﺬشته بوجود
آمده يعنی حدود  13میلیارد سال پس از تولد جهان
دوم :مطابق تﺌوری بیگ بنگ ،زمین هم از انرژی خالص
سرچشمه گرفته است در صورتیکه در قرآن تنها آسمان از دود
سرچشمه گرفته است.
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سوم :چنانچه در صفحات قبل ديديد در آيات فصلت  9و 10
مطرﺡ شده که خدا اول زمین را خلق کرده سﭙس آسمان را ،که
اينهم مخالف تﺌوری و شواهد بیگ بنگ است .زمین و آسمآنها با
هم از بیگ بنگ شروع به پیدايش و تحول کردهاند.

چهارم :در قرآن آسمآنها مطبقاند و اين هم مخالف فیزيك و
بیگ بنگ است.

پنجم :در قرآن آسمآنها بصورت صفحات يکﭙارچه و سقف
مانندند که از نظر فیزيکی و تﺌوری بیگ بنگ چنین چیزی وجود
خارجی ندارد.

ششم :در تﺌوری بیگ بنگ مطرﺡ شده که همهی جهان يك
تودهی عظیم انرژی بوده ولی قرآن گفته که آسمان و زمین بهم
چسبیبده بودهاند مثل دو پارچه که بهم دوخته می شوند و مطابق
مثال خود قرآن مثل ﻃومار نوشته که اليههايش رويهم قرار می
گیرند که اينهم مخالف بیگ بنگ است.

هفتم :الزمه ی وسعت دادن بمعنی قرآنی اينست که آسمانهای
هفتگانه از هم و از زمین دور شوند .و الزمهی اين امر اينست که
مثال فاصله ی خورشید و ماه که هر کدام در يك آسمان هستند از
زمین افزايش يابد که اينهم مخالف بیگ بنگ است .چون
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کهکشآنها از هم دور می شوند نه اجزای يك منظومه چون
منظومهی شمسی .

هشتم :مفهوم گسترش جهان به مفهوم امروزين با حديث
صحیحی که قبال هم مطرﺡ کرديم در تضاد است:

قال (الرسول) أتدرون کم بین السماء واألرض فقلنا ااهلل ورسوله
أعلم قال بینهما مسیرة خمس مائة سنة ومن کل سماء إلى السماء
التی تلیها مسیرة خمس مائة سنة وکثف کل سماء مسیرة خمس
مائة سنة (اين حديث در منابع متعدد با اندك تفاوتی در عدد
سال بین آسمآنها آمده است) از جمله :المستدرك علی
صحیحین  ،2/ 316سنن ابی داوود ( ،4/ 231سنن ابن ماجه
( )375/8المختاره احاديث .)1/ 69،
«پیامبر گفت (به يارانش) آيا می دانید فاصله ی بین آسمان و
زمین چقدر است؟ گفتیم خدا و رسولش آگاهترند .گفت بین آنها
مسیر 500سال است .و از هر آسمان به آسمان بعدی (فوقانی :سنن
ابی داوود) مسیر  500سال است و ضخامت (کثف) هر آسمان هم
مسیر  500سال است».
در اين حديث محمد فاصلهی آسمآنها را با هم  500سال و
ضخامت هر آسمان را نیز  500سال دانسته است .ولی با مفهوم
گسترش امروزين ،فاصلههادائما در حال افزايش است .بعبارت
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ديگر خود محمد نظر معجزهتراشان را قبول ندارد .نهم :بفرض که
از همهی ايرادات علمی و تفسیری فوق صرف نظر کنیم ،چنانچه
در صفحات قبل مطرﺡ کرديم ،هم ايده ی شروع جهان از يك
مادهی اولیهی بی شکل (که محمد در انتقال به قرآن آنرا خراب
کرده و دود را مطرﺡ کرده) و هم ايدهی چسبیده بودن زمین و
آسمان بهم و جدا شدن آنان از هم توسط خدا ،از بیش از سه هزار
سال قبل از محمد مطرﺡ بوده و ايدههای جديدی نیستند که
معجزه باشند.

پاسخ به شبهه:
هرچه شبهات بیشتری نقد میکنیم ،به بی سوادی نويسنده و
شايد هم تلبیس گری او بیشتر پی میبريم.
اينکه کائنات به هم چسﭙیده بوده اند و از نقطهای شروع به
گسترش کرده اند آيا امر غلطی است! در مطالب گﺬشته با چه آب
و تابی در مورد انفجار بزرگ يا همان تﺌوری مهبانگ سخن
میگفت! ولی اکنون که نشانههايی از آن در قرآن وجود دارد منکر
همه چیز میشود و میگويد اين نکته (چسﭙیده بودن آسمانهاو
زمین) در مطالب هندوها و بودايیها و تورات و ...ذکر شده است و
اصال اشارهی قرآن اهمیتی ندارد! اين کارش بسیار مشکوك است
لﺬا چند مورد از اسناد معرفی شده اش را بررسی میکنیم.
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قبل از هر چیز بخاﻃر سند ايشان رفتم کتاب تورات ،قسمت
پیدايش  ،باب اول و دوم (که در مورد آفرينش آسمآنها گفته
است) را بطور کامل مطالعه نمودم ،اصال همچین مطلبی در آن
وجود ندارد.
اتفاقا آدرسی که ايشان معرفی کرده درمورد خلقت
آسمانها در هفت روز است نه پیوسته بودن آسمان و زمین و جدا
شدن آنها از يکديگر...
پس از آن به کتاب گفتمانهای ﻃوالنی بودا مراجعه کردم ،دقیقا
به صفحهای که او اشاره کرده است

( The Long Discourses of the

 )Buddha, p. 407در صفحهی  407اصال همچین مطلبی وجود ندارد
می توانید کتاب را از لینك زير دانلود بفرمايید و خود آن را بررسی
نمايید:
http://lirs.ru/lib/sutra/Long_Discourses_of_the_Buddha(Digh
a_Nikaya).Walshe.pdf

پس از آن سراغ منبعی رفتم که برای اسطورههای چینی معرفی
کرده است در آنجا هم مطلب خاصی يافت نشد ،برای آن کتاب
توانستم فقط پی دی افی را پیدا کنم که کامل نیست و  20صفحه
میباشد اين لینك دانلود پی دی اف:
http://chinmyth.angelfire.com/bodde__derk._part_ 2_of_2._p
p.390-408.__21_.pdf
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در اين پی دی اف هم تا جايی که بررسی کردم هیچ مطلبی در
اين مورد پیدا نکردم!
اما مشخص است که منظورش چیست در اسطورههای چینی
همچین مطلبی وجود دارد که نامش اسطوره آفرينش پانگو است.
(ا تفاقا نويسنده در شبهات ديگر زياد به اين اسطورهی پانگو اشاره
کرده است)
(خودتان در اينترنت جستجو کنید ،بنويسید اسطورهی
آفرينش پانگو) در آنجا میگويد دنیا مانند يك تخم مرغ بود ،خدا
هم در اين تخم مرغ بود! سﭙس از تخم بیرون آمد! و تخم شکست.
بعد قسمتهای سخت تخممرغ

به زمین تبديل شدند و

قسمتهای نرم و محتويات تخم مرغ آسمان را تشکیل دادند،
سﭙس خدا بعد از  18000سال میمیرد! و هر قسمت بدنش تبديل
به چیزی در ﻃبیعت میگردد ،نَفَسَش به باد و ابر؛ چشمهايش به
خورشید و ماه؛ گیسوانش به ستارهها ؛ خونش به درياها و رودها؛
عرقش به باران؛ صدايش به تُندر؛ استخوآنها و دندانهايش به
صخرهها و معادن تبديل میشود.
ولی عزيزان خود قاضی باشید آيا واقعا مطلبی که در قرآن
مجید ذکر شده با اين مطالب همخوانی دارد؟!
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خداوند در آيه  30سورهی مبارکه انبیاء میفرمايد:
آيا کافران نديدند که آسمآنها و زمین به هم پیوسته بودند و ما
آنها را از يکديگر باز کرديم؟ و هر چیز زندهای را از آب قرار
داديم ،آيا ايمان نمیآورند!

میدانید اگر ﻃبق افسانهی پانگو به آيه نگاه کنیم بايد آيه اين
چنین میبود:
زمین (قسمت سخت تخم مرغ) دور آسمان (زرده و سفیدهی
تخم مرغ) را احاﻃه کرده بود و بعد تخم مرغ شکست و زمین و
آسمان از هم فاصله گرفتند.
اصال در افسانه پانگو زمین و آسمان به هم پیوسته نیستند
بلکه کامال از هم جدا میباشند ولی همجوارند.
*دوستان بنا نبود پاسخ انقدر ﻃوالنی شود ،ولی حال که بحث
مورد نظر باز شده از ناباوران انتظار میرود سواالت زير را پاسخ
دهند:
شما که میگويید مطالب علمی قرآن کﭙی شده از منابع
يونانیان و مصريان و چینیها است،
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 .1چرا سندی نمیآوريد که شخصی اين مطالب را به
پیامبر(صلی اهلل علیه و سلم) ياد داده باشد؟! پس شما فقط ادعا
میکنید!
 .2اگر فرض شما را بﭙﺬيريم ،چرا وقتی رسول اکرم(صلی اهلل
علیه و سلم) مطالب آنها را کﭙی کرده خرافاتش را حﺬف کرده و
فقط واقعیات را بیان کرده است؟ يك فرد بیسواد اين قدرت
تفکیك را از کجا بدست آورده بود؟
پاسخهای بی محتوای ناباوران را بارها شنیده ام ،مثال میگويند
او در کودکی با يك راهبه ديدار کرده است!
در پاسخ میگويیم :
در کودکی! کامال اتفاقی! يك ديدار کوتاه! و کسب اين همه علم!
آيا اين پاسخ منطقی است؟!!
و پاسخهای عجیب ديگر که به موضوع اين نوشتار مربوط
نیستند؛ لﺬا بحث را اينجا تمام میکنیم.
ادامهی بررسی شبهه:
*درمورد اينکه خداوند در آيهی مورد نظر میفرمايد «آيا
کافران نديدند!» ممکن است مخالفی بگويد آن زمان کسی زنده
نبوده چطور آن را ببیند؟ چرا قرآن همچین چیزی گفته است؟
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در پاسخ میگويیم ،اين جمله خبری است نه پرسشی و اين
ديدن هم جهت «تامل» است نه «روئیت کردن» ،چنانکه در روزمره
به کرات همچین مواردی برايمان پیش میآيد مثال به دوستمان
میگويیم ،ببین! منظورم اين نبود ..ببین ،من همراهت نمیام..
ببینید کالم ما واضح بود و ...مشخص است که در اين موارد ما
چیزی را نشان نمیدهیم بلکه از ﻃرف مقابل میخواهیم تامل
نمايد.
*شبههافکن در قسمتی برداشت صحابهی کرام (رضی اهلل
عنهم) را مطرﺡ کرده ،که اگر آن را هم در نظر بگیريم شبهه افکن
به مقصود خود نخواهد رسید ،چون صرفا يك برداشت است و
میتواند دارای اشکال هم باشد ،خصوصا در قسمت جدا کردن
ت ديگر مشابه زمین در
هفت زمین ،اگر هفت زمین را به معنای کرا ِ
نظر بگیريم اين برداشت صدق نخواهد کرد.
*در ادامه بحث آيهی  47سورهی ذاريات را مطرﺡ کرده است
که خداوند (سبحانه و تعالی) میفرمايد:
« و آسمان را با دست خود(يا قدرت خود) ساختیم و همواره آن
را وسعت میبخشیم».
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او دو سند معرفی کرده که اين مطلب در کتابهای بودايی و
هندی هم وجود داشته است و قرآن سخن زياد مهمی مطرﺡ
نکرده است.
آن کتاب هندی  353صفحه است ،ايشان فقط گفته اين کتاب
و شمارهی صفحه اش را نداده است ،پس مشخص است که خود نیز
آن را نخوانده و همینگونه از جايی کﭙی کرده است! و نبايد انتظار
داشته باشد که ما برويم تمام کتاب را بخوانیم تا بلکه ببینیم
ادعای شبهه افکن صحت دارد يا خیر! ارائهی جزئیات بر عهدهی
فرد مدعی است .آن کتاب بودايی را در صفحهی قبل هم معرفی
کرده بود ،بررسی کرديم و به هیچ عنوان بحث گسترش (هم) در
آن وجود ندارد.

وقتی نتايج تحقیقات علمی را بررسی کردم ،متوجه شدم که با
کشف تابش زمینهی کیهانی توسط پنزياس و ويلسن و قدرت
گرفتن «فرضیهی انبساط کیهانی»  ،مشخص میشود که آسمان در
حال گسترش است .سبحان اهلل قرآن به گسترش کائنات اشاره
کرده است؟! (در اينترنت بنويسید تابش زمینهی کیهانی با انبساط
کائنات و در اين زمینه مطالعه بفرمايید)
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در ادامه ادعا میکند اين آيات به هیچ عنوان به بیگ بنگ و
انبساط کیهانی ارتباط ندارند 9 ،دلیل ذکر کرده که إن شاء اهلل
همهی آنها را نقد مینمايیم:
ولی قبل از نقد آنها ،بدانید که ما اشکاالت او به اين آيات
شريفه را پاسخ داديم وکماکان به قوت خود باقی هستند.
اوال :همانطور که قبال گفتیم مطابق تﺌوری بیگ بنگ جهان از
انرژی متراکم شروع شده نه از دود يا گاز ،دود کجا و انرژی متراکم
کجا .دود واقعی تنها در کمتر از يك میلیارد سال گﺬشته بوجود
آمده يعنی حدود  13میلیارد سال پس از تولد جهان.

پاسخ:
اين همان ادعای سابق است که در شبهات گﺬشته پاسخ
داديم..
اين دود به مرحلهی بعد از پیدايش جهان اشاره دارد و در علم
هم موادی دود مانند ،به صورت ابرهای غولپیکر تحت عنوان
سحابی معرفی شده اند ،اصال منظور از دود در قرآن خاکستر
برخواسته از آتش نیست ،بلکه اين نوعی تشبیه است وقرآن کريم
ﻃبق درك مخاﻃبان اولیه به صورت عام به ارائه مفاهیم پرداخته
است.
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دوم :مطابق تﺌوری بیگ بنگ ،زمین هم از انرژی خالص
سرچشمه گرفته است در صورتیکه در قرآن تنها آسمان از دود
سرچشمه گرفته است.

پاسخ:
قرآنکريم مطالب را به صورت خیلی خالصه وار بیان کرده و
کتاب نجوم نیست که تمام مطالب را ريز به ريز توضیح دهد ،ولی
بی شك همین که مطالبش با علم منافات ندارد (و هیچ ادعايی
برای اعجاز بودن اين آيات هم نداشته باشیم باز) بی شك معجزه
بودن قرآن ثابت میشود ...انگار مخالفان فراموش کرده اند که
قرآن در چه عصر و چه شرايطی نزول پیدا کرده است.
لﺬا به خلقت زمین اشاره کرده ولی تمام جزئیات را شرﺡ نداده
و نگفته که روزی دود بود ،اما ﻃبق قاعدهی مهم عقلی ،نگفتن به
معنای ندانستن و نفی کردن نیست.
سوم :چنانچه در صفحات قبل ديديد در آيات فصلت  9و 10
مطرﺡ شده که خدا اول زمین را خلق کرده سﭙس آسمان را ،که
اينهم مخالف تﺌوری و شواهد بیگ بنگ است .زمین وآسمآنها با
هم از بیگ بنگ شروع به پیدايش و تحول کردهاند.

پاسخ:
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کامال در اشتباه هستید ،ما ثابت کرديم که خداوند اول آسمان
را خلق کرده و بعد زمین را و بعد سراغ مرتب کردن آسمان میرود
نه خلق کردنش! (به مطالب گﺬشته مراجعه بفرمايید مفصال پاسخ
داده ايم) در مطالب گﺬشته گفتیم که آسمان يك مفهوم عام است
و شامل فضا و محل قرارگیری کرات هم میشود ،لﺬا اول اين
مکآن ها ايجاد شده اند و زمین هم به مرور شکل گرفته و آفريده
شده است.
چهارم :در قرآن آسمآنها مطبقاند و اين هم مخالف فیزيك و
بیگ بنگ است.

پاسخ:
اين را هم در قسمت مربوط به چگونگی هفت ﻃبقهی آسمان
پاسخ داديم ،و گفتیم که علم هنوز به کمال نرسیده که شبههافکن
بیايد در مورد «نبودِ» هفت آسمان نظر قطعی بدهد.
پنجم :در قرآن آسمآنها بصورت صفحات يکﭙارچه و سقف
مانندند که از نظر فیزيکی و تﺌوری بیگ بنگ چنین چیزی وجود
خارجی ندارد.

پاسخ:
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اين را هم در جای خود پاسخ داديم ،که قطعات آسمان منظور
قطعههايی از آسمان (کرات و شهاب سنگهاو )...است نه اينکه
آسمان مانند يك تخته است! ظاهرا قرار است همهی ادعاهای
نادرستتان را دوره کنید!!!
ششم :در تﺌوری بیگ بنگ مطرﺡ شده که همه ی جهان يك
توده ی عظیم انرژی بوده ولی قرآن گفته که آسمان و زمین بهم
چسبیبده بوده اند مثل دو پارچه که بهم دوخته میشوند و مطابق
مثال خود قرآن مثل ﻃومار نوشته که اليههايش روی هم قرار می
گیرند که اين هم مخالف بیگ بنگ است.

پاسخ:
ﻃبق معمول فراموش کرديد که در علم ادبیات امری به نام
تشبیه و (يا حتی استعاره) وجود دارد ،قرآن میلیاردها مخاﻃب در
ﻃول تاريخ داشته و دارد و خواهد داشت؛ همهی اين مردم ،باسواد
و اخترشناس و منجم نبوده اند و نیستند و نخواهند بود که خدای
متعال (جهت رضايت شما!) با الفاظ تخصصی مطالب را شرﺡ نمايد.
لﺬا انتظار شما کامال غیر معقول است!
264

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هفتم :الزمهی وسعت دادن بمعنی قرآنی اينست که آسمانهای
هفتگانه از هم و از زمین دور شوند .و الزمه ی اين امر اينست که
مثال فاصلهی خورشید و ماه که هر کدام در يك آسمان هستند از
زمین افزايش يابد که اين هم مخالف بیگ بنگ است .چون
کهکشآنها از هم دور میشوند نه اجزای يك منظومه چون
منظومه ی شمسی.

پاسخ:
ببخشید شما از کجا دانستید که خورشید و ماه هر کدام در يك
ﻃبقهی آسمان هستند؟!
اين ادعا کامال نادرست است ،ﻃبق همان فرضیهی انبساط
کیهانی ذرات متالشیشده از بیگ بنگ از هستهی انفجار دور
میشوند و فاصله میگیرند و ﻃبعا همه در حال حرکت هستند ،نه
اينکه خورشید سر جای خودش باشد و ماه از آن دور شود!
هشتم :مفهوم گسترش جهان به مفهوم امروزين با حديث
صحیحی که قبال هم مطرﺡ کرديم در تضاد است:
قال (الرسول) أتدرون کم بین السماء واألرض فقلنا اهلل ورسوله
أعلم قال بینهما مسیرة خمس مائة سنة ومن کل سماء إلى السماء
التی تلیها مسیرة خمس مائة سنة وکثف کل سماء مسیرة خمس
مائة

سنة(

اين حديث در منابع متعدد با اندك تفاوتی در عدد
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سال بین آسمآنها آمده است از جمله( :المستدرك علی
صحیحین ( )316/2سنن ابی داوود ( )231/4سنن ابن ماجه )69/1
(احادث المختاره )375/8
ترجمه...« :پیامبر گفت (به يارانش) آيا می دانید فاصله ی بین
آسمان و زمین چقدر است؟ گفتیم خدا و رسولش آگاهترند .گفت
بین آنها مسیر 500سال است .و از هر آسمان به آسمان بعدی
(فوقانی):
مسیر  500سال است و ضخامت (کثف) هر آسمان هم مسیر
 500سال است (سنن ابی داوود) در اين حديث محمد فاصلهی
آسمآنها را با هم  500سال و ضخامت هر آسمان را نیز  500سال
دانسته است .ولی با مفهوم گسترش امروزين ،فاصلههادائما در
حال افزايش است .بعبارت ديگر خود محمد نظر معجزهتراشان را
قبول ندارد.

پاسخ:
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در همان قسمت مربوط به هفت ﻃبقهی آسمان پاسخ داديم که
اين حديث ضعیف است و ﻃبق معمول برای حجم دادن بیخودی
به مطالبتان فقط ادعاهايتان را تکرار کرده ايد.
مثال می خواهید به مخاﻃب ناآگاه برسانید که کتاب يا مقالهی
فالن عظیمی در رد قرآن نوشته شده است! وقتی به نقد آن
میپردازيم ،اين وضع کتابتان!!!
نهم :بفرض که از همه ی ايرادات علمی و تفسیری فوق صرف
نظر کنیم ،چنانچه در صفحات قبل مطرﺡ کرديم ،هم ايده ی
شروع جهان از يك ماده ی اولیه ی بی شکل (که محمد در انتقال
به قرآن آنرا خراب کرده و دود را مطرﺡ کرده) و هم ايده ی
چسبیده بودن زمین و آسمان بهم و جدا شدن آنان از هم توسط
خدا ،از بیش از سه هزار سال قبل از محمد مطرﺡ بوده و ايدههای
جديدی نیستند که معجزه باشند.

پاسخ:
چون میداند ادعاهای دروغینش را فريبخوردگان منتشر
میکنند ،اين مطالب را برای اين نوشته تا اگر شخصی جواب
شاگردان و مريدانش را داد و ثابت شد آنها در اشتباه هستند آن
مريدان هم بالفاصله بگويند:
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اين مطالب که جديد نیستند از چند هزار سال قبل هم وجود
داشته اند! ديگر چه معجزه ای!
توجه بفرمايید مسلمانان عزيز!!! اوج تلبیس نويسنده را
مشاهده میکنید؟!
در پاسخ به نويسنده و هوادارانش میگويیم اوال ثابت کرديم آن
چسﭙیده بودن دروغ است و با بررسی چند منبع چینی و بودايی و
عبری مشخص شد که چنین چیزی اصال وجود نداشته است.
ثانیا" همین که قرآن مطالبش با علم نوين امروز منافات نداشته
باشد بیانگر من اهلل بودن آن است ،زيرا از جامعهای سر بر آورده
است که مردمش از فرط جهالت و بیسوادی دخترانشان را زنده به
گور میکردند...
ثالثا اگر اين مطالب برگرفته از مطالب گﺬشته است ،چرا آن
حضرت(صلی اهلل علیه و سلم) خرافات آنهارا هم يادداشت نکرد؟
(می گويند يك فرد بی سواد تمام علوم زمان خود را میدانسته
است!) چرا فقط مطالب درست و علمی را ثبت نمود؟ واقعا جوابتان
چیست؟
در پايان فقط اين را میگويم:
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جوانان عزيز از اوج نیرنگ و تلبیس گری اين متخاصمان بر
حﺬر باشید ،تنها راه ممکن مطالعه و تحقیق در مورد ادعاهايشان
است ،تا چهرهی آنها اين چنین آشکار شود.

شبههی بیست و چهارم :برج های آسمان:
در ستارهشناسی قديم ،دايرهی بزرگی را که خورشید در ﻃول يك
سال ﻃی میکند ،به  12قسمت فرضی تقسیم کرده بودند و به آنان
برجهای دوازدهگانه می گفتند و هر برج را بر اساس صورت فلکی
که مسیر از آن می گﺬشت نامگﺬاری کرده بودند .اين برجها توسط
بطلمیوس در قرن دوم میالدی نامگﺬاری شد .شامل :حمل (قوچ )،
ثور ،جوزا اسد ،سرﻃان ، ،سنبله ،میزان ،عقرب ،قوس ،جدی ،دلو و
حوت .ﻃبعا مردم قديم اين برجها را واقعی می پنداشتند و محمد
هم آنانرا واقعی پنداشته و در آيات زير گفته که خدا اين برجها را
در آسمان قرار داده است .

ولَقَد جعلْنَا فِی السماء برُوجا وزينَّاها لِلنَّاظِرِينَ « 1بدرستیکه
ما در آسمان برجهايی (بروجی) قرار داديم و آسمان را برای نگاه
کنندگان زينت داديم».

 .1حجر.16 ،
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1

«سوگند به آسمان که دارای

برجهاست
اين آيه به احتمال قوی از کالم شاعر مشهور عرب جاهلی قس
بن ساعده 1 .االيادی که گفته" :وسماء ذات أبراج" گرفته شده
است واضح است که اين آيات از يك انسان است نه از خدا ،وگرنه
خدا میدانست که اينها فرضیات غلطی هستند که بزودی برمی
افتند.

پاسخ به شبهه:
نمیدانم کجای اين امر اشکال است! در آسمان برجهايی قرار
دارد ،خب واقعا قرار دارد رفتم به فرهنگ لغت نگاه کردم تا ببینم
برج به چه معناست در مفهوم عام به مکانی بلند و مستحکم گفته
میشود .حال عده ای از مفسران میگويند منظور برجهای فلکی
دوازدهگانه میباشد و عدهای هم میگويند (تفسیر نور ،خرمدل):
به کهکشآنها و ستارگان و عظمت خیرهی کائنات برجهای
آسمان میگويند ،عدهای از پژوهشگران هم از آنها تحت عنوان
سحابیها ياد کرده اند که مانند برجهای قدرتمند در بین ستارگان
سر بر آورده اند .در کل شبههافکن میگويد قرآن ديدگاه مردم
قديم را بیان کرده است پس غلط است!
 .1بروج.1 ،
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ما میگويیم «تفسیرها مال مردم قديم است» وگرنه قرآن
فرموده «بروج» يعنی برجها .و معانی ديگری که قید نمودم هم از
آن استنباط میشود ،در مورد تفسیرهای ديگر چه میگويید؟
در پايان نوشته احتمال دارد! اين آيه از مطالب شاعر مشهور
عرب جاهلی قس بن ساعده االيادی اقتباس شده باشد که در
همان شبهات اول اعالم کرديم (در قسمت شبههی مربوط به سقف
المرفوع) امام ابن حجر در مورد ايشان میفرمايد:
هیچ يك از رواياتی که درباره شعر و خطبههای قس بن ساعده
نقل شده صحیح نیستند ..
"وقد افرد بعض الرواة ﻃريق حديث قس،وفیه شعره و خطبته و
هو فی (المطوالت) للطبرانی و غیرها ،و ﻃرقه کلها ضعیفة"..
(االصابة فی تمییز الصحابة ج  5ص )414 - 413

شبههی بیست و پنجم :شب در جستجوی روز شتابان
است
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غْشِی اللَّیلَ ال َنّهار يطْلُبه حثِیثًا

1

«شب روز را می پوشاند

(درحالیکه) شتابان او را میﻃلبد».
درواقع ،روز وجود نور و شب عدم نور است نه چیزی که چون
چادر روز را بﭙوشاند .بنابراين پوشانده شدن روز توسط شب غلط
است و همچنین نه شب روز را می ﻃلبد و نه روز شب را میﻃلبد.
بنابراين در اين آيه دو غلط واضح وجود دارد .علت آنست که
محمد شب را يك امر وجودی میدانسته و به آن کارهای خاصی را
نسبت داده است .ممکن است گفته شود که اينها تشبیهات
شاعرانه اند .اما خدا اگر تشبیه هم بکند تشبیه درست می کند نه
غلط.

پاسخ به شبهه:
ﻃبق ديدگاه نويسنده اگر شخصی اين ضربالمثل مشهو ِر «مرغ
همسايه غاز است» را بازگو نمايد ،دچار خطای علمی بسیار
فاحشی شده است ،زيرا مرغ مرغ است و غاز غاز است ،چگونه
ممکن است مرغ غاز باشد؟!
يا اگر شخصی ضربالمثل مشهورِ «مرغ يك پا دارد» را بکار
ببرد نويسنده به او میگويد:

 .1اعراف.54 ،
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بی شك شما دچار خطای بسیار بزرگی شده ايد چون از لحاظ
علم بیولوژی مرغ دو پا دارد!!!

باور کنید اين ﻃرز فکر نويسنده است.
حال مشاهده میکنیم قرآن کريم در اين آيه از تشبیه بسیار
زيبايی استفاده کرده است که شب روز را میپوشاند ،چون شب
تاريکی و ظلمت است و روز روشنايی .و شب پوشانندهی
روشنايیها و اشیايی است که در روز ديدهايم .واقعا تشبیه زيبايی
است.

و اين که میفرمايد شتابان او را میﻃلبد؛ اهلل اعلم تشبیه
زيبای ديگری است که بیانگر گﺬر سريع زمان میباشد.
توجه بفرمايید در پايان نوشته« :خداوند اگر تشبیه هم بکند
تشبیههایش درست خواهد بود نه نادرست».

در پاسخ میگويیم اين تشبیه کامال درست میباشد و نادرستی
در برداشت عجیبِ اشخاصی چون شماست.
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شبههی بیست و ششم :ماه نور است
أَلَم تَرَوا کَیف خَ َلقَ اللَّه سبع سماواتٍ ﻃِباقًا(نوﺡ  )15وجعلَ
الْقَمرَ فِیهِنَّ نُورا وجعلَ الشَّمس سِرَاجا « 1مگر مالحظه نکردهايد
که چگونه خدا هفت آسمان را ﻃبقات روی هم آفريده است» «و
ماه را در میان آسمآنها نور قرار داد و خورشید را چراغ قرار داد ».
در اين دو آيه حداقل دو غلط علمی وجود دارد.
اوال :ماه نور نیست بلکه کرهای است خاکی از جنس زمین و
تنها نور خورشید را منعکس میکند .ثانیا :آيا ماه نور هفت آسمان
است .کل منظومهی شمسی ما ذرهی ناچیزی در کهکشان ماست و
کهکشان ما يکی از صدها میلیارد کهکشان .و خورشید ما ستارهای
متوسط از میلیاردها ستاره ی کهکشان ماست .بنابراين ماه حتی
مدار نظومه شمسی شیء نورانی بحساب نمی آيد چه رسد به اينکه
نوری باشد برای کل هستی .جالب است بدانید که بعضی از مؤمنان
گفته اند اين آيه معجزه است؟! برای اينکار" هن" که ضمیر جمع
است را به غلط به ماه که مفرد است ارجاع داده اند و بعد چنین
ترجمه کرده اند که "خدا در ماه نور قرار داد" خوب که چی؟ آيا
بیان نور قرار داشتن در ماه که میتواند بصورت انعکاس يا ناشی از
خودش باشد ،معجزه است؟ حیوانات هم که میدانند در ماه نور

 .1نوﺡ15 ،و.16
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است .ولی در واقع ضمیر هن جمع است و به آسمانهار میگردد و
معنی اين میشود که خدا ماه را در میان آسمآنها نور قرار داد
يعنی ماه از جنس نور است ،همانطور که کودکان میپندارند ،که
غلطی فاحش است .اين روش روحانیون و روشنفکران دينی است
که با تغییر معانی قرآن و به غلط معنی کردن آن ،سعی در فريب
مردم دارند.

پاسخ به شبهه:
هیچ غلط علمی در آيات شريفه وجود ندارد و االن ثابت
میکنیم که انديشه فرد شبههافکن اشتباه است .او به زعم خود دو
اشکال وارد کرده است:
* اشکال اول « :ماه نور نیست بلکه يك کرهی خاکی است».
برای چندمین بار میگويم نويسنده از علم ادبیات هیچ اﻃالعی
ندارد وگرنه در مورد تشبیههای قرآن کريم اين گونه قضاوت
نمیکرد ،به ياد آوريد در شبههی مربوط به ستارگان مثالی ذکر
کردم که فرد بدنسازی به خانه بر میگردد و همسرش به او
میگويد هرکول خوش آمدی ،اگر شبههافکن آنجا بود میگفت اين
هرکول است يا احمد؟ چطور امکان دارد هرکول که قرنهاست
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مرده است اينجا بیايد و ...ولی شبههافکن در اشتباه است ،زيرا آن
زن شوهر خود را به هرکول تشبیه کرده است.
در مثالهای قرآنی هم وقتی میفرمايد ماه نور است ،منظورش
اين نیست ماه يك پرتو نور گرد و بزرگ است که در اﻃراف کرهی
زمین قرار قرار گرفته است!!! بلکه به نور تشبیه شده است .سبحان
اهلل اين فرد چقدر در تلبیس مهارت دارد ...
* اما اشکال دوم او بسیار سطحینگرانهتر میباشد.
وقتی خداوند میفرمايد ماه را در بین آسمآنها نور قرار داديم،
اصال به اين معنا نیست که ماه برای تمام هفت آسمان نورافشانی
میکند.
شبهه ی شما زمانی وارد بود که در قرآن کريم به جای «فیهن»
ن»،
میفرمود «لَه َّ
اگر میفرمود «لَهنَّ» آن زمان میگفتیم که بله اين اشتباه است
و ماه در منظومهی شمسی هم مهرهی قابلتوجهی نیست چه رسد
برای تمام آسمانها .ولی میفرمايد در تمام آسمآنها نور است،
عزيزان مگر غیر از اين است؟ آيا ماه در بین هفت ﻃبقهی آسمان
نور نیست؟
برای درك بهتر به اين مثال توجه بفرمايید:
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شخصی بگويد من در کرهی زمین مکانیك هستم.
آيا جملهی او غلط است؟ خیر .خوب مکانیك است و در اين
کرهی زمین زندگی میکند.
اما اگر بگويد :من برای مردم کرهی زمین مکانیك هستم.
اين جمله نادرست میباشد ،زيرا او برای کسانی مکانیك است
که مخاﻃب او باشند و ماشینهایشان را نزد او ببرند ،بیشك
افرادی در کشورهای مختلف جهان هستند که هرگز ماشین خود
را نزد او نمیبرند.
شبههافکن خودش میبرد و خودش میدوزد و در نهايت
ن به ماه بر میگردد؟!
خودش میپوشد ،ما کی گفتهايم ضمیر هُ َّ
همچنین بحث اعجاز اين آيات را مطرﺡ کرده است بله اعجاز
دارند ،همه میدانند که نور يك منبع دارد ،روشنايی از خودش
نیست و از يك منبع تولید شده است .ولی چراغ خودش منبع نور
است !!!...و همانگونه که میدانیم ماه از خورشید نور دريافت
میکند و آن را منعکس میکند و خودش منبع نور نیست.
ولی خورشید که در قرآن به چراغ تشبیه شده خودش منبع
نور است و بی شك در اين آيات اعجاز بسیار بزرگی وجود دارد.
نکته:
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در قرآنکريم نور با مفاهیم مختلفی بکار رفته است .در اين
آيات منظور ما از نور ،نور مادی و آشکار کنندهی تاريکیها بود.
در پايان شبههافکن اين جمله را نوشته است:
"اين روش روحانیون و روشنفکران دينی است که با تغییر
معانی قرآن و به غلط معنی کردن آن ،سعی در فريب مردم
دارند".
سبحان اهلل  ،چه کسی دارد از فريب دادن حرف میزند! من
ديگر حرفی ندارم.
***

شبههی بیست و هفتم :روز خورشید را آشکار میکند
والشَّمسِ وضُحاها* والْقَم ِر إِذَا َتلَاها* والنَّها ِر إِذَا جلَّاها

1

«سوگند به خورشید و تابندگیاش ( )1سوگند به ماه چون در پى
(خورشید) رود ( )2سوگند به روز چون [خورشید را] آشکار
گرداند (.»)3
آيا روز است که خورشید را آشکار می کند؟ خیر خورشید است
که موجب پیدايش روز میشود .يعنی قرآن مطلب را معکوس گفته
است .اينهم غلطی فاحش و کودکانه است .چون کودکان گمان
 .1شمس1 ،الی.3
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میکنند که روز که می شود خورشید آشکار می شود و برايشان
سخت است که بفهمند که خورشید که آشکار می شود روز را
پديدار میکند.

پاسخ:
باز هم برداشت شخصی و کجفهمی بخاﻃرِ اينکه به صورت
سطحی مسائل را بررسی کرده است.
جلی نقطهی مخالف خفی است ،جلی يعنی آشکار کردن؛ يعنی
روز؛ خورشید را آشکار میکند ،به جملهی نويسندهی شبهه توجه
بفرمايید:
«آيا روز است که خورشید را آشکار میکند؟ خیر خورشید
است که موجب پیدايش روز میشود».
عزيزان آشکار کردن با موجب پیدايش شدن فرق میکند،
اينهادو کار متفاوت هستند ،مگر قرآن فرموده روز موجب
«پیدايش» خورشید میشود!؟
خیر ،بحث قرآن در مورد آشکار ساختن است ،آن هم برای ما
انسانها! وگر نه شب و روز که نزد پرودگار معنايی ندارد و هیچ وقت
خورشید از ديد پروردگار مخفی نمیشود.
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ببینید خودش چیزی را متوجه نمیشود بعد شروع میکند به
داستانسرايی! و میگويد که معکوس است و بچهگانه است و !...
ما میگويیم آيا برداشت شبههافکن کودکانه نیست؟!

شبههی بیست و هشتم :شب خورشید را میپوشاند
والشَّمسِ وضُحاها * والْقَم ِر إِذَا َتلَاها * وال َنّهارِ إِذَا جلَّاها *
ل إِذَا يغْشَاها « 1سوگند به خورشید و تابندگى اش* سوگند
واللَّی ِ
به ماه چون در پى (خورشید) رود * سوگند به روز چون (خورشید
را) آشکار گرداند * سوگند به شب چون آنرا (خورشید را)
بﭙوشاند».
آيا شب خورشید را پنهان میکند؟ خیر حرکت زمین است که
موجب ناپیدايی خورشید در يکسوی زمین میشود يا نا آشکار
بودن خورشید است که موجب پیدايش شب میشود .اينهم غلطی
فاحش و کودکانه است .چون کودکان گمان می کنند که شب است
که خورشید را پنهان می کند .اصوال محمد تصور غلط و کودکانه يا
ابتدايی از روز و شب داشته است و برای آنان ،جدا از نور ،وجود
 .1شمس1 ،الی.4

280

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مستقلی قائل بوده است .در حقیقت روز لغت ديگری برای وجود
نور خورشید است و شب نیز لغت ديگری برای عدم وجود نور
خورشید است .اينها وجود مستقلی ندارند.

پاسخ به شبهه:
در اين آيه هم خداوند متعال از ديد ناظر زمینی بصورت بسیار
لطیف اين پديده را بیان فرموده است ،میدانیم که در قسمت
پشتی کرهی زمین همیشه حالت شب (ظلمت) وجود دارد ولی
گردش وضعی زمین اين ظلمت و نور را در بین نقاط مختلف تغییر
میدهد ،حال در اين آيه شب به يك پرده يا فاعل پوشاننده تشبیه
شده که در بعضی از نقاط خورشید را از ديد مردم میپوشاند ،نه
اينکه دور خورشید را میگیرد و آن را در آسمان میپوشاند !...باز
هم کجفهمی نويسنده آشکار میگردد.

قرآن کريم از ديد ناظر زمینی بیان فرموده شبههافکن رفته از
باالی منظومهی شمسی به قضیه نگاه میکند!

شبههی بیست و نهم :سجود سایهها
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ولِلّهِ يسجد من فِی السماواتِ واألَرضِ ﻃَوعا وکَرْها وظِاللُهم
بِالْغُدو واآلصالِ « 1و هر که در آسمآنها و زمین استخواه و ناخواه
با سايههايشان بامدادان و شامگاهان براى خدا سجده میکنند».
ن الْیمِینِ
ق اللّه مِن شَی ٍء يتَفَی ُأ ظِالَلُه ع ِ
خلَ َ
أَو لَم يرَو ْا إِلَى ما َ
ولْشَّمﺌِلِ سجدا لِلّهِ وهم داخِرُونَ

2

«آيا به چیزهايى که خدا

آفريده است ننگريستهاند که (چگونه) سايههايشان از راست و از
چپ میگردد و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاك میسايند».
در اين آيات دو غلط واضح وجود دارد .اوال سايه امری عدمی
است و سجود آن بی معنی است .مثل اينست که بگويید صفر فالن
کار را میکند .عدم فهم اين موضوع فلسفی توسط اعراب بدوی
 1400سال پیش ﻃبیعی است و همین امر مؤيد اينست که اين آيات
ساخته ی محمد است نه خدا .اشکال دوم اينست که در آيهی 15
رعد گفته سايههای آنچه در زمین و آسمانست در صبح و عصر
سجده میکنند .يعنی تمام آنچه در آسمآنها و زمینند دارای
سايهاند .آيا خورشید سايه دارد .آيا کهکشآنها سايه دارند( .آيا
مالئك ﻃبق نظر قرآن) سايه دارند .سايه فقط در مورد سیاراتی که
دور خورشیدی بگردند معنی دارد و بس .اين مطلب بازهم نگاه

 .1رعد.15،
 .2نحل.48 ،
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کوتهبینانهی محمد را به جهان نشان میدهد که از محیط
عقبافتادهی خودش گرفته است.

پاسخ به شبهه:
بازهم برداشت نادرست از امور بسیار واضح و بديهی! دو آيه
ذکر کرده و ادعا میکند اصال چیزی به نام سايه وجود ندارد تا
بیايد کاری انجام بدهد!
ابتدا آيهی اول را بررسی میکنیم:
آنچه در آسمآنها و زمین است  -خواه ناخواه -خدای را سجده
میبرد ،همچنین سايههای آنها ،بامدادان و شامگاهان در مقابلش
به سجده میافتند(.رعد)15:
جناب شبهه افکن اگر يك بار آيه را با دقت میخواند متوجه
میشد که در اين آيه به صورت مستقل ،فاعل «آنچه در آسمانهاو
زمین است» میباشد نه سايه! يعنی خدای متعال میفرمايد آنچه
در آسمآنها و و زمین است برای خدا سجده میبرد و سايههای
آنها .لﺬا شبههی آنها زمانی وارد بود که پرودگار میفرمود همهی
سايهها (بدون اينکه صاحب سايه تکان بخورد) برای خدا سجده
میکنند (و آنها خود فاعل میبودند)
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در مورد سجدهی آسمآنها و زمین شرﺡ داديم که در اين مورد
دو ديدگاه وجود دارد:
اولی میگويد تسبیح و سجده انجام میشود ولی ما از کیفیت
آن بیاﻃالعیم و ديگری میگويد سجدهی کائنات به معنای
فرمانبرداری آنها از خدا است و اﻃاعت آنها يعنی در مسیر
مشخص قرار گرفتن و درست کار کردن ،لﺬا مورد اول که برای ما
غیر مفهوم است ولی ﻃبق ديدگاه دوم سايهی اجسام نیز بسیار
دقیق و حساب شده در زمان قرارگیری يك حايل جلو منبع نور
تشکیل میشود.
در مورد سورهی نحل آيه  48هم دقیقا همین وضعیت وجود
دارد مالحظه بفرمايید:
«آيا آنان به چیزهايی که خدا آفريده است نمینگرند و دربارهی
آنها نمیانديشند که چگونه سايههايشان از راست و چپ منتقل
میگردند و فروتنانه خدای را سجده میبرند؟»
توجه بفرمايید نوشته سايههایشان! و نفرموده که
سايههابدون حرکت شخص يا اشیاء برای خدا به سجده میروند!
و باز هم همان توضیحات آيهی گﺬشته در مورد چگونگی
سجدهی سايه و کائنات در اين آيه صدق میکند ،انتقال سايهها به
چپ و راست بعد از حرکت منبع نور يا حرکت خو ِد جسم در مقابل
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منبع ثابتِ نور روی میدهد و دقت و حساب شدگی اين امر به
معنای فرمانبرداری پديدهها از قانون دقیق و حکیمانهی پرودگار
میباشد.
حال برويد به توضیحات اشکال اول شبههافکن نگاهی
بیندازيد! کجفهمی او را بهتر درك کنید.
* در اشکال دوم میگويد قرآن فرموده هر چیزی سايه دارد!
تعجب میکنم از کجای آيه اين برداشت میشود؟ اين که يك امر
تخصصی نیست و هر کسی اين مسائل را میداند!...
قرآن فرموده آنچه در آسمآنها و زمین است به همراه
سايههايشان (برای خدا سجده میبرند) ،در اينجا منظور
گزارههايی است که سايه دارند و سايهی شان سجدهی خدا را
میبرد ،نفرموده که هر چیزی سايه دارد!
تصور کنید در يك مدرسه  1000نفر دانشآموز وجود دارد ،در
اين بین  900دانشآموز پدرانشان هم در دانشگاه تحصیل میکند و
 100دانشآموز پدر ندارند..
حال مدير مدرسه بگويد تمام دانشآموزان ما تالشگر هستند
همچنین پدرانشان .در اينجا کسی اعتراض نمیکند که چرا گفتی
پدرهايشان و از صیغهی جمع استفاده کرديد!
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چون همه میدانند منظور مدير از پدرانشان ،وضعیت
خانوادگی دانشآموزانی است که پدر دارند و اصال مدير در مورد
پدر دار بودن يا بی پدر بودن آنها حرف نزده تا آمار دقیقی ارائه
دهد!
و پرودگار متعال هم بر همین منوال فرموده آنچه در آسمآنها و
زمین است و سايههايشان ،برای خدا سجده میکند و مشخص
است که اين قاعده به امور فاقد سايه تعلق نمیگیرد.
همچنین ماليکه و امور نامرئی ماده نیستند که با قرار گرفتن در
مقابل نور در پشت سرشان سايه تشکیل شود (حتی مثالش
نادرست است چه رسد به ادعايش).

شبههی سی ام :خلقت شب
ل والنَّهار « 1و او کسی است که شب و روز
ق اللَّی َ
وهو الَّﺬِی خَ َل َ
را خلق کرد».
اشتباهی که در اين آيه وجود دارد اينست که خلقت را به شب
نسبت داده است.

 .1انبیاء.33 ،
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شب عدم نور است و علیت و ايجاد به امر عدمی تعلق
نمیگیرد .مثل اينست که بگويید خدا هیچ را خلق کرد که غلط
است .در افسانههای باستانی يونانی نیز خلقت شب مطرﺡ شده
است
ل فِی الْ َنّهارِ وتُولِج ال َنّهارفِی اللَّیلِ (« 1ای خدا) شب
تُولِج اللَّی َ
را در روز داخل می کنی و روز را در شب داخل می کنی».
شبیه آيه ی فوق چندين بار در قرآن تکرار شده است .همان
اشکال قبل اينجا هم وجود دارد .شب (عدم نور) چیزی نیست که
با نور مخلوط شود .به تعبیر دقیقتر عدم چیزی نیست که آنرا با
وجود مخلوط کنی .مثال در هنگام تاريك و روشن صبحگاه،
واقعیت اينست که میزان نور (وجود) کم است نه اينکه مقداری
تاريکی را با نور مخلوط کرده باشیم.
يکَور الَّیلَ علَى ال َنّهارِ ويکَورالنَّهار علَى اللَّیلِ « 2شب را به روز
درمیﭙیچد و روز را به شب درمى پیچد».
همان غلط قبلی اينجا هم تکرار شده است .شب چیزی نیست
که نور را در خود بﭙیچد و پیچیدن شب به روز هم بی معنی است.

 .1آل عمران.27 ،
 .2زمر.5 ،
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ل وجعلْنَا آي َة النَّهارِ
ن فَمحونَا آيةَ ال َلّی ِ
ل والنَّهار آيتَی ِ
وجعلْنَا اللَّی َ
مبصِرَةً  « 1و شب و روز را دو نشانه ی خدا قرار داديم نشانه شب را
محو کرديم و نشانه روز را روشنی بخش گردانیديم».
همان اشتباه تکرار شده است .چون تاريکی امر عدمی است
نمیتواند آيه يا نشانهی علت يا خالق باشد .اينگونه آيات که شب
را امر وجودی گرفته اند در قرآن مکرر آمده اند .البته انتظار
نمیرود فردی در عربستان زمان محمد اين مطلب فلسفی را
بفهمد .ﻃبعا محمد هم متوجه اين خطای تکراریاش نشده است.
اما خدا غیر ممکن است نفهمد .بنابراين اينها گفتههای محمدند نه
خدا.

پاسخ به شبهه:
به زبان خیلی ساده میگويد به عدم نور میگويند شب ،پس
شب نوعی عدم است و خدا هم موجودات را خلق کرده نه
معدومات را ،اما خداوند در قرآن فرموده شب را خلق کردهام و
اين اشتباه است.
که ما هم خیلی ساده به او میگويیم :باز هم تلبیس و فريب.
به عدم نور میگويند «تاريکی» و هرگز به آن نمیگويند شب!

 .1اسراء.12 ،
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شب مخالف روز است ،روز و شب حالتهايی هستند که در اثر
حرکت وضعی زمین (چرخش به دور خود) بروز پیدا میکنند ،لﺬا
روز و شب حالت هايی هستند که با خلق زمین و ايجاد حرکت
وضعی ،خلق و ايجاد شدهاند.
درست است که شب تاريك است ،ولی خو ِد شب حالتی است
که ﻃی آن مناﻃق زيادی از کرهی زمین در پشت به خورشید قرار
میگیرند تا صبح فردايش.
(بحث عدم و وجود کجا و بحث اين تغییر حالتها کجا) در اين
گردش شب و روز؛ منافع بسیار زيادی برای ما انسآنها وجود دارد،
و واقعا تامل در آنها الزم است.
پس تمام آياتی که قرآن ذکر کرده کامال درست میباشند و اين
انديشهی شخص شبههافکن است که نادرست و غلط میباشد،
ظاهرا ادعای دانستن فلسفه هم دارد؟!
* احیانا اگر مخالفی گفت به عدم روز میگويند شب ،و باز
خلقت شب اشتباه است...
در پاسخ میگويیم روز هم يك حالت است که ايجاد شده است
و شب هم حالتی است که ايجاد شده است ،نمیشود که به
هرچیزی بحث عدم و وجود اﻃالق کرد! آيا میتوانیم بگويیم به
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عدم مرد میگويند زن! پس زن آفريدهی خدا نیست؟!!! خیر ،پس
ادعای شبههافکن نادرست است.

شبههی سی و یکم :شهابسنگ ،تیری است که به سوی
شیطان و جن پرتاب میشود.
«در اين آيات گفته شده که ستارگان غیر از زينت ،برای
حفاظت آسمان باال از شايطین نیز هستند .و شیاﻃینی که گوش
دهد با شهابسنگ ثاقب هدف قرار میگیرد».
إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیَا ِبزِينَةٍ الْکَوَاکِبِ * وَحِفْظ ًا مِن کُلِّ
ن إِلَى الْمَلَ ِإ الْأَ ْعلَى وَ ُيقْﺬَفُونَ مِن ُکلِّ جَانِبٍ *
شَیْطَانٍ مَّارِدٍ * الَّ َيسَّمَّعُو َ
دُحُوراً وَلَهُمْ عَﺬَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأُتْبَ َعهُ شِهَابٌ

ثَاقِبٌ  «1ما آسمان اين دنیا را به زيور ستارگان آراستیم * و تا آن
را از هر شیطان سرکشی حفظ کنیم * آنها نمیتوانند به عالم باال
گوش فرا دهند و از هر سوی هدف قرار میگیرند * با شدت به دور
رانده میشوند و برايشان عﺬابی دايم است * مگر کسی که استراق
سمع کند که شهابی ثاقب (شکافنده) از پی او میتازد»ز

 .1صافات6 ،الی.10
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در اين آيه نیز به صراحت گفته که ستارگان تیرهايی برای
شیاﻃینند:

جعَلْنَاهَا رُجُوم ًا لِلشَّیَاﻃِینِ
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّما َء الدُّنْیَا ِب َمصَابِیحَ وَ َ
ب السَّعِیرِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَﺬَا َ

1

«و در حقیقت آسمان دنیا را با

چراغهايی زينت داديم و آنها را تیرهايی برای شیاﻃین قرار
داديم و برای آنها عﺬاب آتش فروزان آماده کردهايم».
و در آيات زير نیز ستارگان را شهاب ثاقب میداند.

وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّا ِقبُ

2

«قسم به آسمان و قسم به ﻃارق (کوبنده) و تو چه دانی که کوبنده
چیست .ستاره ثاقب است».
در تفسیر اين آيات در حديث صحیحی آمده است:

عن بن عباس قال بینما رسول اهلل جالس فی نفر من أصحابه إذ
رمی بنجم فستنار فقال رسول اهلل ما کنتم تقولون لمثل هﺬا فی
الجاهلیة إذا رأيتموه قالوا کنا نقول يموت عظیم أو يولد عظیم فقال
روسل اهلل فإنه ال يرمی به لموت أحد وال لحیاته ولکن ربنا عزوجل
إذا قضی أمرا سبح له حملة العرش ثم سبح أهل السماء الﺬين
يلونهم ثم الﺬين يلونهم حتی يبلغ التسبیح إلی هﺬه السماء ثم
 .1ملك4 ،الی.10
 .2ﻃارق1 ،الی.3
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سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربکم قال
فیخبرونهم ثم يستخبر أهل کل سماء حتی يبلغ الخبر أهل السماء
الدنیا و يختطف الشیاﻃین السمع فیرمون فیقﺬفونها إلی أولیائهم
 ...قال أبو عیسی هﺬا حديث حسن صحیح

1

«هنگامی که پیامبر در جمعی از اصحابش نشسته بود ستارهای
پرتاب شد و نور ايجاد کرد .پیامبر گفت در جاهلیت وقتی چنین
چیزی را میديديد در مورد آن چه میگفتید؟ گفتند ما میگفتیم
که فرد بزرگی میمیرد يا به دنیا میآيد .پیامبر گفت برای مرگ و
حیات کسی پرتاب نمیشود ولکن پروردگار هرگاه تصمیم به کاری
میگیرد (قضی امرا) حمل کنندگان عرش او را تسبیح میگويند
سﭙس اهل آسمان مجاور آنان تسبیح میگويند تا تسبیح به اين
آسمان (آسمان دنیا) میرسد .سﭙس اهل آسمان ششم از اهل
آسمان هفتم میپرسند خدای شما چه گفت؟ پس به آنان خبر
میدهند .سﭙس اهل هر آسمان از خبر میپرسند تا خبر به اهل
آسمان دنیا میرسد و شیاﻃین استراق سمع میکنند پس به سوی
آنان پرتاب میشوند و اولیائشان مورد هدف قرار میگیرند ،حديث
فوق هم مطالب آيات را تکرار میکند .در مجموع در آيات فوق دو
غلط فاحش وجود دارد .اول اينکه ستارگان را همان شهابهای
ثاقب دانسته است و دوم اينکه گفته اين شهابهای ثاقب تیرهايی
 .1سنن ترمﺬی ،ج  ،5ص  362و تفسیر ﻃبری ،ج  ،23ص 37
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هستند که در هنگام گوش دادن شیاﻃین (يا جن در آيهی 9
سورهی جن) به سوی شیاﻃین پرتاب میشوند .اما امروزه ما
میدانیم که ستارگان کرات آسمانی فروزانی شبیه خورشید
هستند که با سوخت هستهای حرارت و نور تولید میکنند و ربطی
به شهاب ثاقب ندارند .و آنچه ما به عنوان شهاب ثاقب میبینیم
خردههای سنگ ناشی از انفجارهای ستارگانند که در فضا
پراکندهاند و هنگامی که زمین در مسیر حرکتش در معرض اين
قطعات سنگ قرار میگیرد ،برخورد سنگها با جو زمین موجب
سوختن آنان و ايجاد نور میشود .زمان و موقعیت برخورد جو با
اين قطعات نیز قابل محاسبه و پیشبینی است .بنابراين نه
ستارگان شهابند و نه شهاب برای زدن شیطان پرتاب میشود.

پاسخ به شبهه:
واقعا جای تعجب است که اين فرد اين همه تلبیس را در کجا
آموزش ديده است!
قسمت اعظم مطالبش نقل آيات و احاديث (حديثی که ضعیف
است و در پايان داليل ضعفش را بیان میکنیم) میباشد .در پايان
دو اشکال به اين آيات مبارك وارد میسازد که آنها را با هم
بررسی میکنیم:
293

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه افکن:
"در مجموع در آيات فوق دو غلط فاحش وجود دارد ،اول اينکه
ستارگان را همان شهابهای ثاقب دانسته است".

پاسخ:
خیر اصال اين گونه نیست
قبل از هرچیز الزم است بدانیم که شهاب در لغت به چه
معناست:
الشِّهابُ :العُودُ الَّﺬِی فِیهِ نارٌ ....وأَراد بالشِّهابِ :الَّﺬِی يَنْقَضُّ باللَّیْلِ
ب
شِبْهَ الکَوکَ ِ
نخی که در آن آتش فروزان است...و منظور از شهاب :آنچه در
شب نمايان میشود که شبیه ستاره است .ابن منظور/لسان العرب
جلد  1صفحه  510نشر :دار صادر -بیروت.
* ثاقب هم که واضح است به معنای «سوراخ کننده» و
«نفوذگر» میباشد.

در اين آيات بحث کوکب هم مطرﺡ شده است:
* الکَوْ َکبُ والکَ ْوکَبةُ :النَّجْم
294

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کوکب(مﺬکر) و کوکبه (مونث) :ستاره .ابن منظور/لسان العرب
جلد  1صفحه  721نشر :دار صادر-بیروت.
پس اگر به آيات شريفهی سورهی مبارکه صافات نگاهی
بیندازيد متوجه خواهید شد که مفهوم «کوکب» با مفهوم «شهاب»
تفاوت دارد.
آنچه در سورهی صافات برای هدفگیری شیاﻃین معرفی شده
شهاب سنگهايی نفوذگر میباشند ،ولی در سوره ملك فرموده
ستارگان و آنها را برای رجم شیاﻃین قرار داديم .پس ادعای
شبهه افکن نادرست است و هرگز قرآن نفرموده ستارگان و شهاب
سنگها يکی هستند! و دو مفهوم کامال جدا از هم میباشند.
حال ممکن است مخالفین بگويند بله شهابسنگها پرتاب
میشوند ولی ستارگان اين گونه نیستند چون در سورهی ملك
فرموده آنها را برای رجم شیاﻃین قرار داديم( .پس شهاب
منظورش همان ستاره است)
در پاسخ میگويیم علم بشر هنوز در ابتدای راه است و به
تکامل نرسیده که همچین ادعايی میکنید و میگويید ستارگان
چنین نیستند ،اتفاقا همین امسال ( )1395خبرگزایها اعالم
کردند" :تلسکوپ فضايیهابل توپهايی پالسمايی شناسايی کرده
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است که تقريبا دو برابر اندازه مريخ هستند و از يك ستاره در حال
مرگ با سرعت زياد پرتاب شده اند"
افرادی که اهل تحقیق و پژوهش هستند همین االن میتوانند
روی گوگل بنويسند:

«پرتاب توپهای پالسمايی از ستارهای در حال مرگ»
و با همین يك مورد ادعای شما رد میشود ،لﺬا وقتی میگويیم
علم بشر هنوز ناقص است و به تکامل نرسیده و بايد منتظر ماند و
پرونده را باز گﺬاشت تا آيندگان در اين مورد سخن بگويند ،حرف
غیر منصفانهای نزده ايم.
بحث سورهی ﻃارق را چرا مطرﺡ کرده است؟ نمیدانم! النجم
الثاقب ،فقط بحث يك ستاره است که کوبنده میباشد ،چه ربطی
به موضوع ما دارد؟
اشکال دوم شبهه افکن:
"دوم اينکه گفته اين شهابهای ثاقب تیرهايی هستند که در
هنگام گوش دادن شیاﻃین (يا جن در آيهی  9سورهی جن) بسوی
شیاﻃین پرتاب میشوند .اما امروزه ما می دانیم که ستارگان کرات
آسمانی فروزانی شبیه خورشید هستند که با سوخت هستهای
حرارت و نور تولید می کنند و ربطی به شهاب ثاقب ندارند".
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پاسخ:
بنده منابع فراوانی را مطالعه کردم ديدگاههای متفاوتی در مورد
شهاب ثاقب و برخورد با شیاﻃین وجود دارد ،گروهی میگويند اين
فعل و انفعاالت در جهان معنويات و آسمان معنوی انجام میشود و
خداوند اين مثال را ﻃوری بیان کرده که آدمیان آن را فهم نمايند
و عدهای میگويند خیر همانگونه که مطرﺡ شده حقیقت دارد و
ظاهر آيه درست است.
اما نکتهای که در اينجا قابل تامل میباشد اين است که معموال
علم نجوم ،از ماهیت و شیوهی حرکت و ديگر امور علمی
شهابسنگها و ستارگان سخن میگويد ،و اينکه در جريان
حرکتشان چه کارهايی انجام میدهند و چه مقصودی دارند و
خدای رحمان به جهتی آن را هدايت میکند و اين که چند درصد
آنها همچین کارهايی انجام میدهند ،از حیطهی درك علوم
تجربی خارج است (به زبان سادهتر) نجوم در اين مورد نمیتواند
نظر بدهد! چون از حوزهی کار او خارج است.
اصال مباحث مربوط به شیاﻃین و مالئکه چیزی نیستند که
علوم تجربی بتواند در مورد آن سخن بگويد (زيرا اينها غیر مادی
هستند و علوم تجربی فقط در حیطهی ماده کار میکند) لﺬا شبهه
افکن در مورد موضوعی سخن میگويد که درمورد آن هیچ اﻃالعی
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ندارد (اين امور غیبی هستند و علم تجربی در مورد غیبیات
ساکت است).
*همچنین او در شبههی خود يك حديث را مطرﺡ کرده که
ﻃبق معمول حديث ضعیفی میباشد ،بفرمايید بررسی سندی
روايت:
ألعْلَى ،قَالَ:
دا َ
دثَنَا عَبْ ُ
ضمِیُّ ،قَالَ :حَ َّ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِیٍّ الجَهْ َ
ن عَبَّاسٍ...
ن عَلِیِّ بْنِ حُسَ ْینٍ ،عَنِ ابْ ِ
ن ال ُّزهْرِیِّ ،عَ ْ
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ،عَ ِ
عبد األعلى بن عامر الثعلبی ،الکوفی:
قَالَ سُفْیَانُ :کُنَّا نَرَى أَنَّ ُه مِنْ کِتَابٍ .وَکَانَ ضَعِیفًا فِی
الْحَدِيثِ.ئ(الطبقات الکبرى/بن سعد جلد  6صفحه  326نشر :دار
الکتب العلمیه)
ذهبی میگويد:
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ :لَیْسَ بِقَوِیٍّ .وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ( .تاريخ االسالم/ذهبی
جلد  3صفحه  451نشر :دار الغرب االسالمی)
* در پايان ادعای شع ِر شاعر جاهلی را مطرﺡ میکند و برای آن
سند زير را معرفی مینمايد:
" عیون األثر فی المغازی و السیر ،ابن سید الناس "
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که آن هم بنا بر داليل زير ضعیف است:
در کتاب معرفة الصحابة ابی نعیم ،در ترجمه لهیب بن مالك
آمده:
لهیب بن مالك اللهبی قال :حضرت مع النبی صلى اهلل علیه
وسلم فﺬکرت له الکهانة رواه عبد اهلل بن محمد العدوی بإسناد ال
يثبت! (معرفة الصحابة ،ج  ،5ص )2428
همچنین امام ابن عبد البر رحمه اهلل فرموده:
قال أبو عمر :إسناد هﺬا الحديث ضعیف ،ولو کان فیه حکم لم
أذکره ،ألن رواته مجهولون ،وعمارة بن زيد متهم بوضع الحديث...
(االستیعاب ،ج  ،3ص )1343
دقت بفرمايید شبههافکن تا حرف خود را به کرسی بنشاند از
هر سخن و روايت و گمانی استفاده کرده است ،ولی الزم است او و
همهی مخالفان قرآن کريم بدانند که :
بر عبس میپايند ...چون ...إن الباﻃل کان زهوقا
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شبههی سی و دوم :کوه ها زمین را از لرزش باز
میدارند.
وجعلْنَا فِی الْأَرضِ رواسِی أَن تَمِید بِهِم

1

«و در زمین

کوههايى استوار نهاديم تا مبادا [زمین] آنان [مردم] را بجنباند».
در آيات ديگری (لقمان  ،10نحل 15و انبیاء  )31همین جمله
تکرار شده است .اين مفهوم به احتمال قوی از قس بن ساعده
االيادی شاعر عرب جاهلی اخﺬ شده است که گفته "وجبال
مرساة" و در آيات کوهها میخ قلمداد شدهاند که ﻃبعا از لرزش
زمین جلوگیری می کنند :والْجِبالَ أَوتَادا « 2و کوهها را میخهايی
قرار داديم».
عین آيهی فوق در شعر شاعر قديم جاهلی کعب بن لؤی آمده
است و نشان میدهد که محمد اين جمله را از شعر وی اقتباس
کرده است..
همچنین نشان میدهد که مفهوم میخ بودن کوهها از قبل از
محمد در محیط عربستان شايع بوده است .اما هر دو آيهی فوق
غلطند .اوال :کوهها مثل میخ نیستند که ريشهای فروکوفته در
 .1انبیاء.31 ،
 .2نباء.7 ،
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پوستهی زمین داشته باشند برعکس کوهها قشر زمینند که
برآمده شده اند يعنی درست عکس میخ .ثانیا :فرورفتگیها و
کوهها نتیجهی حرکات زمین هستند و نقشی در تثبیت ندارند و
برعکس هرجا کوه است خطر زلزله بیشتر است .اين مبحث در
زمینشناسی تحت عنوان

plate tectonoc

مورد بحث واقع

میشود .پوستهی زمین از قطعات بزرگ مجزا ساخته شده اند که
در حال حرکتند .درمحل تماس اين پوستهها زمینلرزه ،آتشفشان
و کوه بوجود می آيند .بنابراين کوه نمود بیثباتی زمین است نه
تثبیت کنندهی زمین.

پاسخ به شبهه:
عجیب است واقعا؟! خود تفسیر میکند سﭙس به تفسیر خودش
حمله میکند! و میگويد قرآن اشکال دارد...
به آيهی شريفهی سوره مبارکه انبیاء نگاهی بیندازيم:
د بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِیهَا فِجَاجًا سُبُلًا
ن تَمِی َ
وَجَعَلْنَا فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَ ْ
لَعَلَّهُمْ َيهْتَدُونَ «ما در زمین کوههای استوار و ريشهداری پديد
آوردهايم تا زمین انسآنها را مضطرب نسازد و توازن آنان را به هم،
و در البالی کوهها راههای گشادی به وجود آوردهايم ،تا اين که
راهیاب گردند».
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خداوند (سبحانه و تعالی) در اين آيه فرموده کوهها را استوار
ساختیم تا زمین انسآنها را مضطرب نسازد ،نکتهی بسیار مهمی
را بیان میکند بخاﻃر کوههاست که توازن ما به هم نمیخورد و
مضطرب نمیشويم ،ترجمهی «أَنْ َتمِیدَ ِبهِمْ» به ﻃور دقیق اين
میباشد:
کلمه «مید» از «ماد -يمید -میداً» به معناى انحراف به چپ و
راست و اضطراب میباشد.

حال بالفاصله اين سوال پیش میآيد ،منظور از اضطراب
چیست؟ اگر کوهها وجود نداشتند چه اتفاقی میافتاد؟
بیايید اين سوال را از پژوهشگران اروپايی و آمريکايی بﭙرسیم،
روی گوگل بنويسید:
?What would happen if the mountains were not

اگر کوهها نبودند چه اتفاقی میافتاد؟

.1آن موقع ديگر رودخانهای وجود نداشت و آبهايی جمع
میشدند و شدت و جريان خاصی نداشتند در اثر آبهای راکد
تمام کرهی زمین تبديل به باتالق میشد (اتفاقا در آيه هم دقیقا به
اين موضوع اشاره شده است :در البالی کوههاراههای گشادی
وجود دارد)
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 .2آن موقع هیچ ضربهگیری در مقابل جريانهای هوا و بادها
وجود نداشت و ﻃوفانهای بسیار سهمگینی زندگی را مختل
میکرد.
 .3و داليل ديگر...
بعد از تحقیق در اين مورد متوجه شدم که عدهای اين آيه را
فقط در جلوگیری از زلزله تعبیر کردهاند و مخالفان هم شروع کرده
اند به نقد آن ،جلوگیری از زلزله در بهترين حالت خود فقط يك
برداشت از اين آيهی فوق میباشد ،که در صورت ردّ آن ،هم همان
گونه که بیان شد برداشتهای بسیار واضح ديگری هم وجود دارد
و به آيهی شريفه اشکالی وارد نیست.
اگر توجه بفرمايید قرآن صراحتا مساله را بیان نکرده و راه
تحقیق و کشف را برای ما باز گﺬاشته است ،که چگونه کوهها از
جنباندن و اضطراب و انحراف به سمت چپ و راست ما جلوگیری
میکنند.
*همانگونه که شبههافکن هم اشاره نموده در آيات ديگری هم
دقیقا همین عبارت وجود دارد و گفتیم که يك مفهوم عام است و
بحث زلزله فقط يك برداشت میباشد.
* همچنین در مورد آيهی شريفهی  7سورهی مبارکه نباء،
خداوند میفرمايد:
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و آيا کوهها را میخهايی ننمودهايم؟
شبهه افکن اسنادی معرفی کرده که اين آيات برگرفته از اشعار
زمان جاهلیت میباشد ،ابتدا آنها را بررسی مینمايیم و سﭙس
سراغ مفهوم میخ بودن کوهها میرويم.
درمورد قس بن ساعده االيادی در قسمتهای ديگر هم گفتیم
که تمام امور منتسب به او ضعیف هستند (مراجعه کنید به قسمتی
که میگويد آسمان سقف مرفوع است) در ادامه شبههافکن
میگويد اين جمالت از ابیات شعر «کعب بن لوی» است و گويا
حضرت محمد (صلی اهلل علیه و سلم) اين آيه را از اشعار او کﭙی
کرده و در قرآن قرار داده است ،برای ادعای خود استناد میکند به
کتاب البدايه و النهايه ابن کثیر ،جزء دوم.
وقتی به مکان مورد نظر میرويم مشاهده میکنیم که بله
همچین چیزی وجود دارد ولی در آنجا اسناد اين ادعا هم روايت
شده است (که اين خبر از چه کسی روايت شده) .توجه بفرمايید
اين سلسلهی راويان اين روايت هست:
"روى أبو نعیم من ﻃريق محمد بن الحسن بن زبالة ،عن محمد
بن ﻃلحة التیمی ،عن محمد بن إبراهیم بن الحارث ،عن أبی سلمة"
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ولی وقتی اين راويان را مورد بررسی قرار میدهیم ،مشاهده
میکنیم که حلقه ی اول زنجیر (محمد بن حسن) مشکل دارد ،به
داليل زير:
أقول (محمد) :إسناده ضعیف جداً...
محمد بن الحسن بن زبالة ،هو متروك ،بل اتهم بالکﺬب!
يقول ابن معین :کان يسرق الحديث! (الکامل إلبن عدی ،ج ،7
ص )372
ويقول النسايی :متروك الحديث! (همان)
ويقول اإلمام الﺬهبی :متروك! (الکاشف ،ج  ،2ص )164
همچنین راوی نهايی يعنی ابی سلمه ،تابعی هست و لﺬا اصالً
عصر نبوی را درك نکرده چه رسد به عصر جاهلیت و مهمتر اينکه
کعب بن لوی  173سال قبل از هجرت يعنی حدود  120سال قبل از
تولد پیامبر (صلی اهلل علیه و سلم) ،تاريخ وفاتش ثبت شده است.
و جدّ هشتم حضرت (صلی اهلل علیه و سلم) محسوب میشود و
اين هم تعارض ديگری در روايت میباشد.
اما چرا قرآن کريم از مفهوم میخ استفاده کرده است؟
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قبل از هر چیز الزم است بدانیم که خداوند کوهها را به میخ
تشبیه کرده است و نفرموده که کوهها میخ هستند ،اما چرا چنین
تشبیهی؟
شما همین االن يك سیبزمینی را بیاوريد و يك پیچ را به
صورت نیمه داخل آن فرو ببريد ،حال سیبزمینی را با چاقو
درست از کنار پیچ به دو قسمت تقسیم کنید ،مشاهده میشود که
نصفی از پیچ بیرون است و نصفش داخل سیبزمینی قرار دارد.
حال برويد روی گوگل بنويسید «ايزوستازی» و به عکسهايی
که نمايش داده میشود نگاه کنید ،دقیقا مشابه آزمايش ما ،متوجه
میشويم که قسمتی از تنهی کوهها بیرون است و قسمتی در زير
زمین قرار دارد.
ايزوستازی چیست؟
افرادی که مايلند خودشان تحقیق کنند عبارت زير را در گوگل
جستجو بفرمايند:
mountains root+isostasy

به صورت خالصهوار در سايتهای فارسیزبان هم اين مفاهیم
يافت میشود:
*اصل ايزوستازی (از دو واژه يونانی" ísos :برابر"،

στάσις

"ايستايی") اصطالحی است در زمینشناسی که برای توضیح
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حالت تعادل گرانشی بین لیتوسفر و آستنوسفر زمین استفاده
میشود و بر اساس آن صفحات تکتونیکی در ارتفاعی که به
ضخامت و تراکم آنها بستگی دارد شناور هستند .اين اصل
توضیح میدهد که چگونه ارتفاعهای مختلف توپوگرافی میتوانند
در سطح کره زمین وجود داشته باشند.
*ضخامت متوسط پوسته زمین  33کیلومتر است ،ولی اين
ضخامت در تمام نقاط يکنواخت نیست بلکه ﻃبق نظريه
ايزوستازی ،پوسته در زير اقیانوسها به مراتب نازکتر از قارههاست.
(ضخامت پوسته از حداقل  10کیلومتر در زير درياها تا حداکثر 60
کیلومتر در زير کوهها تغییر میکند).
*اين تﺌوری به وسیله اری( )Airyعنوان شده است بر اساس
اين تﺌوری میزان فرورفتگی اجسام شناور در محیطهای مايع
بستگی به وزن مخصوص تقريبا يکنواخت آنها دارد .بنابراين
عامل اصلی فرو رفتگی ،ارتفاع تودههاست بدين معنا آن قسمت
که مرتفعتر است بیشتر در قشر مﺬاب فرو میرود و برای برقراری
تعادل بین قسمتهای مختلف قشر جامد ،کوهها ريشهدارتر از
جلگهها شکل گرفتهاند.
ﻃبق اين ديدگاه کوهها در زير زمین هم کشیده شدهاند،
درست مانند میخی که در زمین فرو رفته باشد.
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ﻃبق ديدگاه جالب ديگری که پژوهشگران منتشر کردهاند
کوهها مانند میخهايی هستند که به هوا زده شده اند ،مانند
دندههای يك چرخ.
کرهی زمین با سرعت بسیار زيادی دور خود حرکت میکند و
اگر در سطح زمین کوهها نبودند و کامال صاف بود ،هوا هیچ ثباتی
نداشت ،چون اين کوهها هستند که هوای مناﻃق مختلف را همراه
با چرخش خود حفظ میکنند و میچرخانند (پرههای يك آسیاب
را در نظر بگیريد که آب را با خود حمل میکند...کوهها هم
همینگونه عمل میکنند).
اگر باز هم رفرنس میخواهید میتوانید اين منابع را مطالعه
بفرمايید:
 Earth, Press and Siever, p. 435. Also see Earth Science,Tarbuck and Lutgens, p. 157
 Earth Science, Christina Reed, Willian J.Cannom, p.39 Geodynamics of the Lithosphere, Kurt Stuwe, 2nd Edition,Springer, p.164
 Carolyn Sheets, Robert Gardner, and Samuel F. Howe,General Science (Newton, MA: Allyn and Bacon Inc.: 1985),
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حال بعد از توضیحات مفصل برويم سراغ شبهات فرد نويسنده:
اوال :کوهها مثل میخ نیستند و ...الخ.
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پاسخ :ثابت کرديم که اين گونه هستند و شبههافکن کامال در
اشتباه است.
دوما :فرورفتگیها و کوهها نتیجهی حرکات زمین هستند و
نقشی در تثبیت ندارند و برعکس هر جا کوه است خطر زلزله
بیشتر است و ...الخ.
پاسخ :حال چه کسی بحث زلزله را کرده است که ايشان دارد
حمله میکند! همهی آيات مطرﺡشده را بررسی کنید آيا بحثی از
زلزله وجود دارد؟
اينکه قرآنکريم میفرمايد کوهها کاری میکند که شما نجنبید
(دچار اضطراب نشويد) آيا جنبیدن و اضطراب فقط با زلزله ايجاد
میشود؟ مگر نگفتیم که اگر کوهها نباشند زمین باتالقی سرد و
بیروﺡ میشود با ﻃوفانهايی بیامان ...بحث زلزله فقط يك
برداشت از اين موضوع است و مترجمان عزيز فقط برداشت خود را
در ترجمهی آيات دخیل کردهاند ،وگرنه به زلزله اشارهی مستقیم
نشده است و شرﺡ داديم که قرآن کريم فقط اشارهای داشته است
و تحقیق به عهدهی ما مسلمانان است.
***
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شبههی سی و سوم :نصب کوه ها
وإِلَى الْجِبالِ کَیف نُصِبت

1

«و به کوهها (نمینگرند) که چگونه

نصب شدهاند».
آيا کوهها اشیاء جدايی از پوستهی زمین بودهاند که خدا آنانرا
در زمین فروکرده و نصب کرده است؟ خیر .کوهها چینخوردگی
پوستهی زمینند نه چیزهايی مجز.

پاسخ به شبهه:
در شبههای ديگر نويسندهی شبههافکن میگويد خداوند گفته
کوهها را نصب کردم در حالی که کوههااز جايی آورده نشدهاند.
میگويیم با مراجعه به فرهنگ لغت مشخص میشود که نصب
کردن اين معانی را دارد:
برقرار کردن  ،کارگﺬاشتن  ،برپا کردن
لﺬا با توجه به معانی دقیق کلمه متوجه میشويم که منظور از
نصب اين است که خداوند (سبحانه و تعالی) کوهها را برقرار کرده
يا برپا کرده است.

 .1غاشیه.9 ،

310

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

حتی اگر معنی نصب کردن را ﻃبق ديدگاه شبههافکن مورد
توجه قرار دهیم باز هم اشکالی پیش نمیآيد ،چون خداوند از مواد
زمین مقداری را به عنوان کوه منصوب کرده است ،يا از آن مواد
کوههايی را نصب کرده است.
او فقط اصرار دارد بگويد اين مواد از جای ديگری آمده است
پس غلط است! در حالی که بايد برای اين ادعای خود دلیل ارائه
دهد
يك سوال از فرد شبههافکن:
نمیشود مواد را از زير زمین بیرون آورد و به عنوان کوه نصب
کرد؟ چرا اصرار دارد برای نصب فقط بايد مادهای را از خارج آورده
باشند!
اگر مديری بخواهد يکی را به عنوان معاون منصوب کند ،فقط
بايد فردی را از بیرون اداره بیاورد؟ نمیشود از همان کارمندان
استفاده کند؟
ادعای شبههافکن واقعا تعجبآمیز است! يعنی اين اصول
بديهی عقلی را نمیداند؟ يا خود را به خواب زده است!؟
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شبههی سی و چهارم :خدا از کوه های آسمان تگرگ
نازل میکند.
خدا از کوههای آسمان تگرگ نازل میکند :وينَزِّلُ مِنَ السماء
مِن جِبالٍ فِیها مِن برَدٍ

1

«خدا از کوههای آسمان تگرگ نازل

میکند».
ظاهرا چون تگرگ مثل سنگ جامد است محمد گمان میکرده
در آسمان هم کوههايی از يخ وجود دارند که تگرگها مثل
سنگريزهها از آنها جدا می شوند و به زمین می ريزند .واقعا
خطای به اين فاحشی حیرتانگیز است.

پاسخ به شبهه:
در اين مورد بارها توضیح دادهايم که نويسنده اصول بسیار
سادهی ادبیات را در نظر نگرفته است ،او به کتاب ادبی قرآن با
عینك مادیگرايانه نگريسته است!

 .1نور.43 ،
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انگار اين جمالت را در يك کتاب اقلیمشناسی ديده است،
فوری جبهه میگیرد که چون قرآن گفته کوههای آسمان ،پس
آنها واقعا تصور کرده اند در آسمان کوههای سنگی وجود دارد!
يك سوال را از نفسهای آگاه میپرسم ،اگر با ديد نويسندهی
اين کتاب به مثنوی موالنا نگاه کنیم چه باليی بر سر اين کتاب
شعر ارزشمند ادبیات فارسی خواهد آمد! شبههافکن تشبیهها را
به عنوان اشتباه علمی قلمداد کرده است!
من در اين بین فقط دلم برای جوانانی میسوزد که معلومات
کافی ندارند و با اين شبهات! منقلب میشوند.
در پاسخ اين شبهه فقط اين را میگويم که ابرها به کوههايی
آسمانی تشبیه شدهاند و هیچ اشکالی از لحاظ علمی به آيهی
شريفه وارد نیست.

شبههی سی و پنجم :عدم التقاط آب شور و شیرین دریا
وهو الَّﺬِی مرَج الْبحرَينِ هﺬَا عﺬْب فُرَات وهﺬَا مِلْح أُجاج وجعلَ
بینَهما برْزخًا وحِجرًا محجورا  « 1و اوست کسى که دو دريا با هم
مخلوط کرد اين يکى شیرين گوارا و آن يکى شور تلخ است و میان
آن دو مانع و حريمى استوار قرار داد».
 .1فرقان.53 ،
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ن * فَبِأَی آلَاء
خ لَّا يبغِیا ِ
ن ي ْلتَقِیان * بینَهما برْز ٌ
مرَج الْبحرَي ِ
ربکُما تُکَﺬِّبانِ * يخْرُج مِنْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرْجانُ ﴾ « 1دو دريا را مخلوط
کرد و با هم برخورد میکنند» «میان آن دو حد فاصلى است که به
هم تجاوز نمیکنند» «پس کدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را
منکريد» «از هر دو مرواريد و مرجان خارج میشود».
در آيات فوق ادعا شده است که دو دريای شیرين و شور وجود
دارند که به هم متصلند ولی آبشان مخلوط نمی شود يکی همیشه
شیرين و ديگری همیشه شور است و از هر دو دريا لؤلؤ و مرجان
صید میشود .هر سه نکتهی مﺬکور غلطند .اوال در جهان دريای
شیرين وجود ندارد .ثانیا :ممکن است گفته شود منظور محمد
تماس آب رودخانههای شیرين با درياست .در اينصورت هم دو
خطا وجود دارد .يکی اينکه رودخانه که دريا نیست .و دوم اينکه
آب شیرين و شور بتدريج با هم کامال مخلوط میشوند و اين ادعا
که با هم مخلوط نمیشوند غلط است .ثالثا :در آب شیرين لؤلؤ و
مرجان وجود ندارد که صید شود .به احتمال بسیار قوی محمد از
دريانوردان شنیده بوده است که در محل الحاق رود به دريا آبهای
شیرين و شور در مجاور همند .محمد اين مطلب را درست درك
نکرده و به اين صورت غلط در قرآن آورده است و به خدا نسبت
داده است.
 .1رحمن19 ،الی.22
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پاسخ به شبهه:
ابتدا در اين مورد توضیحاتی عرض نمايم ،سﭙس هر سه ادعای
نويسنده را پاسخ خواهیم داد إن شاء اهلل.
احتماال همهی ما ويدئوی ترکیب نشدن دو دريايی را ديده
باشیم (که يکی گلآلود و قهوهای است و ديگری به رنگ آبی) روی
آن کلیپ آياتی از کالم اهلل مجید را هم قید کرده اند ،آيات
عظیمالشأنی که میفرمايند:
وَهُوَ الَّﺬِی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَﺬَا عَﺬْبٌ فُرَاتٌ وَهَﺬَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ
بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا « 1خدا کسی است که دو دريا را در
کنار هم روان میسازد اين يکی شیرينِ شیرين است ،و آن ديگر
شورِ شور! خداوند در میان آن دو حاجز و مانعی ايجاد کرده است
که آنها را کامالً از هم جدا ساخته است».
يا خدای مهربان در جای ديگری میفرمايند:
ی آلَاءِ رَبِّکُمَا
ن َيلْتَقِیَانِ*بَ ْینَ ُهمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْ ِغیَانِ*فَ ِبأَ ِّ
مَرَجَ الْبَحْرَيْ ِ
تُکَﺬِّبَانِ*يَخْرُجُ مِ ْنهُمَا اللُّؤْلُ ُؤ وَالْمَرْجَانُ

2

«دو دريای (مختلف

شیرين و شور ،و گرم و سرد) را در کنار هم روان کرده است و
مجاور يکديگر قرار داده است .امّا در میان آن دو حاجز و مانعی
 .1فرقان.53 ،
 .2رحمن19 ،الی.22
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است که نمیگﺬارد يکی با ديگری بیامیزد و سرکشی کند .پس
کدامیك از نعمتهای پروردگار خود را تکﺬيب میکنید و انکار
مینمايید؟! از آن دو ،مرواريد و مرجان بیرون میآيد».
يا در آيهی  12سوره مبارکهی فاﻃر میفرمايد:
وَمَا يَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَﺬَا َعﺬْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُ ُه وَهَﺬَا مِلْحٌ
أُجَاجٌ وَمِنْ کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحْمًا ﻃَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً َتلْبَسُونَهَا
کرُونَ «دو
وَتَرَى الْفُلْكَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَ ْب َتغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْ ُ
دريا يکسان نیستند .اين يکی گوارا و شیرين و برای نوشیدن
خوشگوار است ،و آن ديگر شور و تلخ .از هر دوی آنها گوشت
تازه میخوريد ،و از هر دوی آنها وسائل زينت برای پیرايش
بیرون میآوريد .میبینید کشتیها درياها را میشکافند و پیش
میروند ،تا از فضل خدا بهره گیريد و شکرگزار باشید».
مشاهده مینمايیم که همهی مردم اين قطعهی ويديويی را به
عنوان معجزه پﺬيرفته اند و باورشان به قرآن بسیار زياد شده که
 14قرن قبل کالم خدا به همچین چیزی اشاره کرده و اکنون آن را
میبینیم...
ولی به ناگاه مشاهده کرديم افرادی تحت عنوان اسالمستیز
اعالم کردند که اين ويديو غلط است و همچین چیزی صحت
ندارد!!!
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داليل و شواهد علمی ارائه دادند که اصال ما در جهان ،دريای
شیرين نداريم! يا گفتند اين تصاوير مربوط به درياها نیست و
پیشروی آب دريا در خلیج اسکارگن دانمارك و ...میباشد که
میشود خلیج و دريا (نه دريا و دريا) و نقدهای ديگری که به اين
مساله وارد کردند.
در اين میان مشاهده نمودم ،عدهای از جوانان مسلمان اعالم
کردند که اين آيات مربوط به ريختن آب رودخانهها در دريا
میباشد چون رودخانهها شیرين هستند و درياها شور ،ولی
مخالفان گفتند اوال رودخانه دريا نیست و دوما اينها در نهايت
قاﻃی میشوند ،ولی قرآن گفته قاﻃی نمیشوند..
پس از آن جوانان مسلمان اعالم کردند منظورِ آيات
پديدهیهالوکالين است (هالوکالين به پديدهای میگويند که :به
دلیل جريانهای آب ،میزان تبخیر و ...در عمق اقیانوسها
شوريهای متفاوتی ايجاد میشود ،در نتیجه آن قسمت که شورتر
است به زير میرود و سدی نامرئی ايجاد مینمايد و آن دو قسمت
قاﻃی نمیشوند) ولی مخالفان گفتند تنها شوری کم و زياد میشود
و در آنجا چیزی به نام دريای شیرين بوجود نمیآيد.
عدهای گفتند منظور جريانهای دريايی است مثال گلف
استريم ،که با آب قیانوسها قاﻃی نمیشوند ،ولی مخالفان گفتند
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اين جريآنها هم نهايتا شوری کمتری دارند و به دلیل اختالف
دمايی با هم قاﻃی نمیشوند.
نقدهای مخالفان تا حدودی منطقی به نظر میرسد ،ولی آيا
واقعا منظور اين آيات چیست؟
ما میگفتیم اين آيات اعجاز علمی قرآن هستند ،ولی اکنون
اسالمستیزان میگويند نه تنها اعجاز نیستند بلکه يك خطای
فاحش علمی هم محسوب میشوند چون چیزی بنام دريای شیرين
نداريم و...
اما پاسخ ما به تمام اين جريانات پیش آمده چه میباشد:
متاسفانه هم اسالمستیزان در اشتباه بوده اند و هم دوستان
مسلمان ما.
قبل از هر چیز بايد بدانیم که واژهی بحر صرفا و صرفا به معنای
دريا نیست ،بفرمايید اين معنای واژهی "بحر" از ديکشنری
المنجد (از معروفترين فرهنگ لغتهای عربی به فارسی)
«کلمه :البَحر معنی :ج أَبحُر و بُحُور و بِحَار :دريا ،فراخی و
فراوانی آب .اينکه واژه ضد (البَرُّ) است ،و دريای بزرگ را (الخِضَمَ)
گويند ،هر رودخانهی بزرگ ،آب شور ،مرد بخشنده و بسیار
نیکوکار -،ج بُحُور فی اصطِالﺡِ العَرُوضِیّینَ :و در عرف عروضیان
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وزن و قافیهی شعر است «فی بَحر» :در خالل ،در میان «فی بَحرِ
سَنَتَین» :در خالل دو سال».
پس ،از همان اولِ ماجرا فرض اسالمستیزان اشتباه است ،بحر
به جز معنای دريا معناهای ديگری هم دارد ،همانگونه که
ديکشنری فوق هم تصريح نموده واژهی «بحر »متضاد واژهی «بر»
به معنای خشکی میباشد.
لﺬا بحر به معنای آب زياد میباشد.
اگر فرض اسالمستیزان را بﭙﺬيريم (که بحر فقط به معنای دريا!
باشد) پس رودخانهها هم بايد جزو «بر» يعنی خشکی محسوب
شوند!!! چون غیر از بحر هستند! پس آنها هم میشوند «بر»!!!
ولی آيا رودخانه خشکی است؟!! خیر .
میدانید دِبی رودخانه آمازون و نیل و میسی سیﭙی و کارون و
ارس و دجله چقدر است!!! (دِبی :مقدار آب گﺬر کرده از يك
نقطهی مشخص در يك ثانیه)
ولی اين چه ربطی به بحر شور و شیرين دارد؟
عزيزان در يك تقسیمبندی ،میزان آبهای کرهی زمین 71
درصد میباشد و میزان خشکیها  29درصد .حال از آن  71درصد
(کل آبهای کرهی زمین):
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 97درصد مربوط به درياها و اقیانوسها میباشد 2 ،درصد
مربوط به يخهای قطبی و  1درصد باقیمانده هم تمام رودخانهها و
آبهای زيرزمینی جهان و آب موجود در اتمسر(بخار آب)
میباشد.
آن  97درصد آبهای شور و آن  3درصد آبهای شیرين هستند.
چون گفتیم که بحر به مجموعه آب زيادی گفته میشود ،پس
بحر شور آن  97درصد اقیانوسها و درياها و بحر شیرين آن 3
درصد رودخانهها و آبهای زير زمینی و يخهای قطبی و بخار
اتمسفر میباشد.
دقت بفرمايید :
خدای متعال (سبحانه و تعالی) میفرمايد اين شوریها و
شیرينیها با هم قاﻃی نمیشوند و همیشه تمايز بین اين دو وجود
دارد؛ در مورد آبهای شور و شیرين جهان دقیقا اين قاعده وجود
دارد .چون فرايندی بنام چرخهی هیدورلوژی يا چرخهی آب اين
موارد را از هم تفکیك میکند.
(چرخه آب چیست؟ آب درياها و رودخانههاو ...تبخیر میشود
و به آسمان میرود ،متراکم میشود و تبديل میشود به ابر ،دوباره
میبارد و به درياها و رودخانهها و زير زمین بر میگردد)
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حال وقتی منظور آيات را درك کرديم به سطور گﺬشته
بازگرديد و دوباره آيات را بخوانید...
اولین سوالی که ايجاد میشود اين است که چرا ترجمهها گفته
اند دو دريا!
پاسخ اين است که ترجمه را اساتید محترم انجام دادهاند و آن
ترجمه؛ کالم پرودگار نیست ،کلمات در زبان عربی معانی متفاوتی
دارند و نمیتوان که تمام معانی را در ترجمه قید کرد! پس اگر
اشتباهی در ترجمه يا تفاسیر رخ بدهد ،ربطی به خود آيه ندارد
بلکه نگرش اساتید بزرگوار است.
و تمام توصیفاتی که خداوند متعال ذکر کرده است در اين دو
بحر (با معناهای خاص خود) يافت میشود.
قاﻃی نشدن ،گوشت تازه ،کشتیرانی ،حتی لولو و مرجان (االن
در رودخانهها و سدها و مردابها مرواريد پرورش میدهند ،البته
قیمتشان از مرواريد آب شور موجود در درياها کمتر است)
نکته :موضوع ما هیچ ربطی به چرخهی آب ندارد ،فقط به اين
خاﻃر از آن استفاده کرديم که بگويیم تفکیك اين دو بحر از ﻃريق
همچین فرايندی صورت میگیرد.
اين بار اسالمستیزان چه بهانه ای دارند؟
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آيا اين اعجاز علمی قرآن نیست؟ در صحرای سوزان عربستان
که دخترکشی مرسوم بود! در جايی که شعار مردم زن و شراب و
شمشیر بود ،يك فرد بی سواد اين موضوعات را مطرﺡ سازد!
به عزيزان مسلمانم هم توصیه میکنم بزرگواران هر کلیﭙی که
ديديد باور نکنید ،قرآن آنقدر قدرتمند است که نیازی ندارد ما به
زور برای آن اعجاز درست کنیم ،و فرداروز اسالمستیزان بیايند آن
کلیپها را با افتخار! نقد کنند.
حال برگرديم به شبهات فرد شبههافکن:
عزيزان چون ديدگاه کمی جديد است وقتی آن را در اينترنت
منتشر نمودم مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت و به همه آن
نقدها پاسخ دادم ،جهت آشنايی بیشتر شما عزيزان آن پرسش و
پاسخها را در اينجا قید میکنم:

(شبههافکن سه شبهه وارد کرده است ،در متن باال اوال و دوما
را پاسخ داديم ،سوما هم در بین سواالت قرار دارد و اتفاقا سوال
آخر است).
سوال:
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خب کلمه بحر معانی ديگری هم دارد اما شواهد آيات تايید
کننده هستند بر معنی دو دريا در ادامه میگويم...

پاسخ:
بله معنای ديگری هم دارد ولی شما اصرار میکنید که حتما
منظورش دريا است! انگار شما از مسلمانهای غیرمحقق بیشتر
تحت تاثیر فیلمهای قاﻃی شدن آن درياها قرار گرفته

ايد!

همچنین شواهد آيات ،تايید کنندهی چیز ديگری هستند که
خدمت شما عرض شد.
سوال:

خب تحريف کرديد بزرگوار چطور میتوانید بگید اهلل گفته
شوریها و شیرينیها؟؟ اهلل گفته دريای شیرين و دريای شور و
تلخ ...تفکیك کرده و برای هر کدام صفت و ويژگیای قايل شده...

پاسخ:
بنده هرگز نگفتهام خدا فرموده شوری و شیرينی ،بلکه میگويم
خداوند باری تعالی فرموده :

مَا يَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَﺬَا َعﺬْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَﺬَا مِلْحٌ
أُجَاجٌ «يعنی "بحر شیرين" و" بحر شور و تلخ" مشکل شما
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اينجاست که به زور میگويید بحر يعنی دريا! ولی بنده از
ديکشنری برای شما آوردم که فرموده آب زياد ،آبی که دارای
حجم فراوانی باشد و تحريفی در کار نیست ،دستکاری کردن متن
قرآن که مستقیما کالم پرودگار است میشود تحريف! نه اينکه
ترجمهی مترجمان عزيز مورد نقد قرار بگیرد! مثل اينکه شما
حرف و ديدگاه مترجمان را هم حرف خدا میدانید ،اين درست
نیست دوست بزرگوار.
سوال:
هیچ ارتباﻃی هم به چرخهی آب نداره بحث ما مخلوط شدن يا
نشدنه که در نهايت مخلوط میشوند.

پاسخ:
آيا بنده ادعا کردهام که اين آيه در مورد چرخهی آب است؟
خیر اشتباه برداشت نموده ايد.

بنده میگويم همچین چرخهای در جهان وجود دارد و ﻃبق اين
چرخه آب شیرين به جای خود میرود و آب شور به جای خود و با
هم قاﻃی نمیشوند .و اين توضیحی بود که در شرﺡ چگونگی
قاﻃی نشدن آبهای شور و شیرين جهان عرض کردم.
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سوال:
اما اول بزاريد اثبات کنم منظور قرآن دو درياست.

پاسخ:
در سطور باال جواب دادم و باز هم در خدمتم.
سوال:
اون چیزهايی که گفتید رو پرورش میدهند؟ اوال منبع .دوما
پرورش بدهند ربطی نداره...

پاسخ:
بنده گفته بودم در آب شیرين ،لوءلوء(مرواريد) پرورش
میدهند ،شما منبع خواستهايد بفرمايید در گوگل بنويسید:
Hyriopsis schlegeli

اين نام يك نرم تن آب شیرين است.
در درياچهی بیوا (در استان ژيگا) که بزرگترين درياچهی آب
شیرين ژاپن هست ،توسط اين نرمتن مرواريدهای زرد رنگ بسیار
قیمتی کشت میکنند.
اين توضیحات در مورد کشت مورد نظر:
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https://en.wikipedia.org/w/index.php؟
" title=Cultured_freshwater_pearls&oldid=740137664

بفرمايید اين اﻃالعات مورد نیاز ديگر:
https://scholar.google.com/scholar?q=Hyriopsis+schlegeli+na
ture&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ah
UKEwiI2I2Bz6DPAhVGsxQKHabEDEIQgQMIGTAA

اما جالب اينجاست که میگويید "چه ربطی دارد"؟
بله ﻃبق ديدگاه شما ربطی ندارد زيرا تا از قرآن اشکال بگیريد
هیچ معنای ديگری جز دريا را قبول نمیکنید ،ولی اگر کمی
محققانه آن را آب زياد در نظر بگیريد ،میبینید که در آبهای
شیرين هم همچین چیزی بدست میآيد و قبل استفاده است.
سوال:
قران میگه دو دريا و اين فرض که منظور کل شیرينیها و
شوریهاست غلطه!!! از کدام کلمه جمع اينو برداشت کرديد؟؟

پاسخ:
قرآن فرموده دو بحر! و نگفته دو دريا!
بحر يعنی آب فراوان (يعنی چشمهها و درياچهها و رودخانهها
و ...که با هم میشوند آب فراوان و زياد).
سوال:
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سدها هم مصنوعی ربطی به آفرينش اهلل ندارد در ضمن يك
ترجمه نشان بدهید بحرين را رودخانه و اقیانوسها و درياها و
مرداب و ...ترجمه کند.

پاسخ:
ما کاری به سدّ نداريم که بگويیم ساختهی دست خداست يا
بشر!
به سرچشمهی تامین سدها که آبهای شیرين هستند کار داريم،
و عرض شد که آب داخل سدّها هم شیرين است .ولی در باال برای
شما توضیح دادم در درياچهی بیوا مرواريد کشت میدهند که سد
هم نیست! ولی اگر سد هم میبود شما به مقصود خود
نمیرسیديد.
گفتید يك ترجمه ،به تفسیر نور نوشتهی دکتر خرمدل نگاه
کنید توضیحات آيه  53سورهی مبارکهی فرقان ،ايشان به معرفی
اين ايده هم پرداخته اند.
سوال:
در ضمن به ﻃور ﻃبیعی يك رودخانه را نشان بدهید که لولو و
مرجان در آن يافت میشود!؟

پاسخ:
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اوال مرجان نه و گفتم در منابع آب شیرين مرواريد حاصل
میشود ،دوما در قرآن بحث ﻃبیعی و مصنوعی مطرﺡ نشده بلکه
گفته در آنها لولو و مرجان وجود دارد (آب شیرين مرواريد
میدهد زيرا صدفها و نرمتنانِ مرواريدساز در آن زندگی
میکنند) زمانی حرف شما درست بود که اصال همچین قابلیتی
نداشتند ،ولی قابلیت دارند و انسآنها از آن به نفع خود استفاده
میکنند ،شما میگويید چون در آن کشت میدهند پس درست
نیست!
آن را درون صدفها و نرمتنان تقويت میکنند در کشت
مصنوعی...
سوال:
در ضمن سوره نمل آيه 61تیرخالصی است بر اين فرضها ...اهلل
اول از رودها تعريف میکنه و بعد کوههاو بعد میرسه به دو دريا!! در
ادامه و حداقل در يك آيه میتونست بحرين را تفکیك کند که
نکرده!!

پاسخ:
و باز هم تکرار هم فرض نادرست ،خدا فرموده دو بحر! نفرموده
دو دريا ،اين ديدگاه شما است که با توجه به ترجمهی مترجمان
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برای شما ايجاد شده است .بحر به آب بزرگ میگويند به فرهنگ
لغتها نگاهی بیندازيد:
بَحْر :ج أَبْحُر و بُحُور و بِحَار  :دريا  ،فراخى و فراوانى آب .اين
واژه ضد ( البَرُّ ) است ،و درياى بزرگ را ( الخِضَمَ ) گويند ،هر
رودخانه ى بزرگ ،آب شور ،مرد بخشنده و بسیار نیکوکار.
به شمارهی  9که کاملترين ترجمه در لینك زير میباشد توجه
کنید.
http://www.almaany.com/fa/dict/arfa/%D8%A8%D8%AD%D8%B1

اما بحث آيه شريفهی سورهی مبارکه نمل را مطرﺡ کرده ايد و
به آن میگويید تیر خالص!
به آيه توجه بفرمايید:
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَ َعلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا َروَاسِیَ
وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَ ْينِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَ ْکثَرُهُمْ لَا َيعْلَمُونَ
ل اقامت انسانها)
«(بتها بهترند) يا کسی که زمین را قرارگاه (و مح ّ
ساخته است ،و در میان آن رودخانهها پديد آورده است ،و برای
زمین کوههای پابرجا و استوار آفريده است (تا قشر زمین را از
لرزش نگاه دارند) و میان دو دريا مانعی پديدار کرده است (تا
آمیزهی يکديگر نگردند .حال با توجّه به اينها) آيا معبودی با خدا
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است؟! اصالً بیشتر آنان بیخبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را
نمیدانند)».
بحث کوهها را کرده است و بحث رودخانهها و بعد بحر شور و
شیرين ،توجه کنید اين ترجمه را از تفسیر نور اقتباس نمودم
استاد فرموده اند دريا .ولی در توضیحات اشاره کرده به آيه 53
سورهی فرقان و در آنجا (در توضیح آيه  53فرقان) خودشان
ديدگاههای ديگر را هم ذکر کرده اند که میتواند تمام آبهای شور
و شیرين جهان هم منظور باشد که کوهها و خشکیها آنها را از
هم جدا ساخته اند و قاﻃی نمیشوند.
اشکال شما در اين آيه اين است که خدا يك بار فرموده
"انهار" و يك بار فرموده "بحر" ،آنها را از هم جدا ساخته ،پس
استدالل من را نادرست میدانید.
اوال يك دلیل بیاوريد که من گفته باشم بحر يعنی رودخانه؟
من میگويم رودخانهها و درياچهها و آبهای زيرزمینی و همه و
همهی آبهای شیرين و همهی آبهای شور .پس اينکه
رودخانههايی را ذکر کرده که از میان کوهها عبور میکنند اصال به
معنای خراب شدن معنای عبارت بحر نیست.

330

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

من پیشتر هم خدمت شما عرض کرده بودم که اگر بحر را «فقط
دريا» میدانید ،پس بايد هر چه باقی میماند را "بر" يا "خشکی"
بنامیم؛ يعنی رودها و چشمهها و سدها و درياچهها و ...
ﻃبق استدالل شما رود دجله و فرات و نیل همه خشك
هستند!!!! و اين تناقض آشکاری در استدالل شماست.
سوال:
چطور يك کلمه مثنی را جمع کرديد عجیب است.

پاسخ:
عجیب است!؟؟؟
مگر دو گروه شور و شیرين میشود جمع!!! دو ،جمع است يا
مثنی!
سوال:
چطور شور و شیرين را تبديل به شوریها و شیرينیها کرديد
عجیبتر.

پاسخ:
برای بار دوم اين را مطرﺡ نمودهايد.
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اينکه فرموده دو بحر شور و شیرين (يعنی دو آب فراوان "که
جمع شده از آبهای زياد است" و شور و شیرين هستند) خود
شرﺡ میدهد که بحرين منظورش مقدار کل شوريها و
شیرينیهاست.
شما به جزئیات استدالل من اشکال وارد میکنید! ولی از ديد
استدالل خودتان!
سوال:
ببخشید اين حرف رو میزنم شما فقط دنبال تطبیق آيات به هر
نحوی هستید.

پاسخ:
قضاوت دست خوانندگان محترم
مشکل اينجاست که دروازهی هرگونه تفکری را تعطیل
مینمايید و میگويید هر آنچه مترجمان عزيز گفتند همان است و
تمام .در حالی که عرض شد خود مفسران میگويند ممکن است
منظورش اين باشد (تمام شوری و شیرينیها).
شما انتظار داريد من بگويم آن فیلم قاﻃی شدن گل و الی
خلیج و آب دريا درست است! من دفاع کنم و شما مطالب
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کلیپهای ضد الحادی و سايتهای رد الحادی را به عنوان اشکال
مطرﺡ کنید.
و لﺬا هیچ تفسیر ديگری را بر نمیتابید! و برای نمونه میگويید
فقط به دنبال تطبیق هستید!
سوال:
بله درست گفته که مرجآنها بیرون میاد از دريا ولی نگفته فقط
دريای شور (يا ﻃبق فرض آبهای شور) بلکه از شیرين هم حرف
زده چون گفته آن دو...
پس به اين ترتیب از آنجا که همهی درياها شور هستند و
همگی مرجآنها دريازی هستند در نتیجه مرجانی که در آب
شیرين باشد نداريم و حتی با فرض در نظر گرفتن بحر به معنای
آب شیرين ازش مرجانی نمیشه.

پاسخ:
اين اشکال زمانی وارد بود که تخصیص وجود داشت و میگفت
در بحر شیرين لولو و مرجان و در بحر شور لولو و مرجان .ولی االن
اينگونه نیست میگويد در بحر شور و شیرين لو لو مرجان وجود
دارد و میشود که در يکی لولو باشد و در ديگری مرجان .يا در
يکی لولو و مرجان و در ديگری فقط لولو چون مفهومش عام است.
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مثال دو سبد داريم يکی پر از انگور ديگری پر از سیب ،بگويند
در اين دو سبد انگور و سیب وجود دارد ...يعنی حتما در هر دو هم
سیب و هم انگور وجود داره؟
میدانید که اين گونه نیست.

شبههی سی و ششم :فکرکردن توسط قلب در سینه
أَفَلَم يسِیرُوا فِی ا ْلأَرضِ فَ َتکُونَ لَهم ُقلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ
يسمعونَ بِها فَآنها لَا تَعمى الْأَبصار ولَکِن تَعمى الْ ُقلُوب ا َّلتِی فِی
الصدورِ « 1آيا در زمین گردش نکردهاند تا دلهايى داشته باشند که
با آن بینديشند يا گوشهايى که با آن بشنوند در حقیقت چشمها
کور نیست لیکن دلهايى که در سینههاست کور است».
ن صدورهم وما يع ِلنُونَ « 2و در حقیقت
وإِنَّ ربك لَیعلَم ما تُکِ ُّ
پروردگار تو آنچه را در سینههايشان نهفته و آنچه را آشکار
میدارند نیك میداند».

 .1حج.46 ،
 .2نمل.74 ،
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يعلَم ما فِی السماواتِ ولْأَرضِ ويعلَم ما تُسِرُّونَ وما تُعلِنُونَ واللَّه
ت الصدورِ
علِیم بِﺬَا ِ

1

«آنچه را که در آسمآنها و زمین است

میداند و آنچه را که پنهان میکنید و آنچه را که آشکار میداريد
میداند و خدا به ذات سینهها داناست».
در آيات فوق و بسیاری آيات ديگر قرآن و همچنین در سنت،
تفکر ،ايمان ،احساس و امثالهم به قلب درون سینه نسبت داده
شده است که غلطی فاحش است .مثال خلیفهی چهارم علی
میگويد- " :به رگهای درونی انسان پاره گوشتی آويخته که
شگرفترين اعضای درونی اوست و آن قلب است که چیزهايی از
حکمت و چیزهايی ضد آن در او وجود دارد" (نهج البالغه حکمت
 .)105در هیچ جايی در قرآن و سنت حتی اشارهای به مغز بعنوان
محل ادراك نشده است .اين خطا در گﺬشتهی تاريخ بشری و در
تمام ملل شايع بوده است در گﺬشته بشر نمیدانست که مغز درون
جمجمه چکاره است و تمامی درك و احساس را به قلب نسبت
میداد در حالیکه قلب يك پمپ سادهی عضالنی است .محمد هم
اين غلط را از محیطش گرفته و به اسم خدا وارد قرآن کرده است.
و اين دلیل قطعی است بر اينکه قرآن ساختهی محمد است.

پاسخ به شبهه:
 .1تغابن.4 ،
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نمیدانم شبههافکن اين مطالب را در چه زمانی نوشته است ،ولی
اکنون در عصر ارتباﻃات ديگر واقعیتهای علمی بر کسی پوشیده
نیست .تا سالها پیش اگر میگفتند قلب فکر میکند و در فهم و
ادراك ما موثر است کسی باور نمیکرد ولی خوشبختانه در دنیای
امروز تحقیقات فراوانی اين مهم را به اثبات رسانده است.
چه زيادند افرادی که قلب خود را از دست میدهند و در عمل
پیوند قلب ،قلب شخص ديگری را در سینهی آنها جای میدهند،
اما در کمال ناباوری مشاهده میشود که عاليق و ساليق آن فرد
صاحب قلب (صاحب اصلی) به فرد دوم (که قلب را برای آن کار
گﺬاشتهاند) منتقل میشود.
قبل از هر چیز ببینیم پروردگار منّان در قرآن چه فرموده اند:
ب لَا يَفْ َقهُونَ
م قُلُو ٌ
س لَهُ ْ
ن الْجِنِّ وَا ْلإِنْ ِ
م َکثِیرًا مِ َ
ولَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ َ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ ِبهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَﺌِكَ
ل أُولَﺌِكَ ُهمُ الْغَافِلُونَ
کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَ ُّ

1

«ما بسیاری از جنّیان و آدمیان را آفريده و (در جهان) پراکنده
کردهايم که سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است( .اين بدان
خاﻃر است که) آنان دلهايی دارند که بدآنها (آيات رهنمون به
کماالت را) نمیفهمند ،و چشمهايی دارند که بدآنها (نشانههای
 .1اعراف.179 ،
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خداشناسی و يکتاپرستی را) نمیبینند ،و گوشهايی دارند که
بدآنها (مواعظ و اندرزهای زندگیساز را) نمیشنوند .اينان (چون
از اين اعضاء چنان که بايد سود نمیجويند و منافع و مضارّ خود را
از هم تشخیص نمیدهند) همسان چهارپايانند و بلکه
سرگشتهترند (چرا که چهارپايان از سنن فطرت پا فراتر
نمیگﺬارند ،ولی اينان راه افراط و تفريط میپويند) .اينان واقعاً
بیخبر (از صالﺡ دنیا و آخرت خود) هستند».

همانگونه که مشاهده میکنیم پروردگار منّان فرموده دلهايی
دارند که با آن نمیفهمند .اسالمستیزان میگويند اين يك ايدهی
قديمی است چون هزاران سال قبل مردم تصوّر میکردند که قلب
مرکز تفکر است و قرآن هم که در  14قرن قبل نگاشته شده تفکّر
مردم همان زمان را تبعیت کرده است .قبل از اينکه هر گونه
توضیحی به اين نکته توجه بفرمايید:
حال اگر حرف قرآن درست درآمد ،به نظر شما عکسالعمل
اسالمستیزان چه خواهد بود؟ به قرآن ايمان میآورند؟
خیر!!! مستقیم میگويند ،خب قرآن که هنری نکرده ،مردم قبل
از او هم در هزاران سال قبل اين را میدانستند!!!
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میخواهم بگويم آنها به هیج صراﻃی مستقیم نیستند و
بهانهگیری ،عیبجويی و خصومتِ با اسالم در پوست و گوشت و
خونشان آمیخته شده غیر از اينکه به درگاه خداوند متعال توبه
نمايند.

حال به بررسی موضوع میپردازيم.
در سال  2002محققانی از دانشگاه آريزونای آمريکا با همکاری
پژوهشگران دانشگاههاوايی تحقیقاتی را بر روی  10نفر -که قلب
خود را از دست داده و قلب شخص ديگری را در سینهی خود
پیوند زدده بودند -انجام دادند..
اين  10نفر را از نقاط مختلف آمريکا انتخاب کردند و سوالهای
مربوﻃه را از "خانواده و دوستان فرد گیرندهی قلب" و "خانواده و
دوستان فرد دهندهی قلب" پرسیدند .نتايج بسیار شگفتانگیز
بود آنها به وضوﺡ مشاهده کردند که موارد زير از فرد قلب دهنده
به فرد گیرنده منتقل شده است:
 .1عالقهمندیهای غﺬايی ()food
 .2سبك و نوع موسیقی ()music
 .3عالقهی هنری ()art

338

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

 .4مسائل جنسی ()sexual
 .5تفريحات ()recreational
 .6سلیقهی حرفهای (نوع حرفه) ()career preferences

 .7موارد خاصی از ادراکات ،از نامها و تجربیاتِ حسیِ مربوط به
اهدا کنندگان.

در متن تحقیق و مصاحبه مواردِ جالبی وجود دارد که يك نمونه
را با هم میخوانیم:
قلب يك دختر  14ساله (که ژيمناستیكکار است و با يك
سانحهی ورزشی مواجه میشود) را برای يك مرد  47ساله پیوند
میدهند ،همسر آن مرد میگويد شوهرم مثل دختر بچهها شده
است! با صدای بلند میخندد ،حرکات عجیب و غريب انجام
میدهد ،او تصور میکند که  14ساله است ...حتی گاهی اوقات
بیخودی پرش انجام میدهد!!! (ژيمناستیك کار بود صاحب
قلب)...
اين لینكِ دانلود مقاله و گزارش تحقیق:
http://www.newdualism.org/nde-papers/Pearsall/PearsallJournal%20of%20Near-Death%20Studies_2002-20-191-206.pdf

میتوانید خود آن را دانلود کنید و مطالعه بفرمايید.
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افرادی که اهل تحقیق میباشند میتوانند اين عبارت را در
گوگل تايپ بفرمايند و با انبوه مطالب در اين زمینه مواجه شوند:
Changes in heart transplant recipients that parallel the
personalities of their donors

در ادامه بايد بدانیم که چگونگی اين عملکردهای قلب هنوز هم
برای بشر ناشناخته است!
اما با وجود اين داليل معتبر علمی (که قلب سوای پمﭙاژ خون
در ادراکیات و شناخت هم نقش دارد) اسالمستیزان به قرآن خرده
میگیرند که با علم روز در تضاد است! حقیقتا "بايد گفت" ای
منتقدان قرآن بهانههای شما با علم در تضاد است" وگرنه قرآن
تضادی با علم و دانش ندارد .داليل ديگری هم وجود دارد ولی ياد
اين شعر افتادم که میگويد:

دل بگفتا علم لدنی هوس است

**

بگو تو را آنچه در

دسترس است
گفتم الف.گفت دگر؟
گفتم هیچ گر در خانه کس است *** يك حرف بس است
و از اقامهی داليل بیشتر منصرف شدم.
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اما مطمﺌنم مخالفان بعد از خواندن اين داليل میگويند خب
قديمیان هم که میدانستند قلب مرکز تفکر است! پس اسالم زياد
حرف مهمی نزده است !...و مثل همیشه به آنها میگويیم ،شما
يك سند بیاوريد که کسی اين را به پیامبر(صلی اهلل علیه و سلم)
ياد داده تا حرف شما را قبول کنیم.

شبههی سی و هفتم :زنده کردن زمین بعد از مرگ
در آيات متعدی در قرآن آمده است که خدا زمین مرده (زمین
در زمستان) را در بهار زنده میکند گیاه و موجودات زندهی ديگر
ايجاد میکند .مثال:

واللَّه الَّﺬِی أَرسلَ الرِّياﺡ فَ ُتثِیرُ سحابا فَسقْنَاه إِلَى بلَدٍ میتٍ
فَأَحیینَا بِهِ الْأَرض بعد موتِها کَﺬَلِك النُّشُور

1

«و خدا همان کسى

است که بادها را روانه میکند پس (بادها) ابرى را برمیانگیزند و
(ما) آن را به سوى سرزمینى مرده رانديم و آن زمین را بدان
(وسیله) پس از مرگش زندگى بخشیديم رستاخیز (نیز)چنین
است».

 .1فاﻃر.9 ،
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ن الْحی ويحیِی الْأَرض
خرِج الْمیت مِ َ
ت وي ْ
يخْرِج الْحی مِنَ الْمی ِ
بعد موتِها وکَﺬَلِك تُخْرَجونَ

1

«(خدا) زنده را از مرده بیرون

میآورد و مرده را از زنده بیرون مىآورد و زمین را بعد از مرگش
زنده میسازد و بدين گونه (از گورها) بیرون آورده مىشويد».

در صورتیکه ما میدانیم در زمستان تخم گیاهان و حشرات
وجود دارند و زندهاند و در بهار در شرائط مناسب رشد میکنند.
درواقع گیاه و حیوان از خاك مرده بوجود نمیآيند .اين خطای
محمد نشان میدهد که محمد نمیدانسته که مثال دانهی گندم
زنده است .و اين داللت دارد که اين کالم از محمد است نه از خدا.

پاسخ به شبهه:
در اين شبهه هم مرتکب اشتباه همیشگی شده است و نمیداند
که خدای رحمن(سبحانه و تعالی) ﻃبیعت زمستانی را به موجودی
مرده تشبیه کرده است ،نه اينکه آن را مرگ مطلق بداند.
به نظر من حتی ﻃرﺡ همچین شبهاتی توهین به شعور مخاﻃب
تلقی میشود.
بارها در جريان نقد اين شبهات اعالم نمودهام میتوانیم ﻃبق
اين قاعده خیلی از ضربالمثلها را هم مردود اعالم کنیم..

 .1روم.19 ،
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مثال بگويند فالنی چند تا پیراهن بیشتر پاره کرده است،
میتوانیم بگويیم نادرست است او هرگز پیراهن پاره نکرده بلکه
وقتی پیراهنهايش کهنه شده آنها را دور انداخته است!

در حالی که اينجا منظور تجربهی بیشتر است ،اصال بحث
پیراهن نیست.
ولی ﻃراﺡ اين شبهه سبب خیری را هم فراهم نمود که اين
سوال را از ناباوران و تکرار کنندگان اين شبهه بﭙرسیم:
میگويید" :درواقع گیاه و حیوان از خاك مرده بوجود نمیآيند.

شما که اين را میدانید!

پس چرا برای آغاز حیات بر روی کرهی زمین میگويید بوجود
آمدن حیات از مواد بی جان میشود و هیچ اشکالی ندارد؟ چرا
میگويید بصورت بسیار اتفاقی در درياهای اولیه مواد معدنی
تبديل به اسید آمینه (مواد آلی ،زنده) شدند؟
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چرا آنجا را قبول داريد ولی اينجا را رد میکنید؟ (که در آنجا
واقعا در اشتباه هستید ،در اينجا فقط يك تشبیه انجام شده و
موجود زنده است ولی در آنجا هیچ حیاتی وجود ندارد).

شبههی سی و هشتم :آیا همهی موجودات زوجند؟
وَ مِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَ ْینِ لَعَلَّکُمْ تَﺬَ َّکرُونَ « 1و از هر چیزى
دو زوج آفريديم شايد شما عبرت گیريد».
آيهی فوق میگويد که هر چیزی در جهان بصورت زوج وجود
دارد که غلطی فاحش است .آيا فوتون زوج است؟ آيا زمین زوج
است؟ آيا ماه زوج است؟ آيا خورشید زوج است؟ حتی در بسیاری
از موجودات زنده ساده از نظر تکاملی زوجیت وجود ندارد.
باکتريها و ويروسها که بیشترين و گستردهترين موجودات زنده در
کرهی زمین هستند زوج نیستند.
اين درك غلط از يك انسان معمولی در زمان محمد تا حدودی
قابل پﺬيرش است چون موجودات زندهی بزرگی که با آنان سر و
کار داشت زوج بودند و اﻃالعی هم از موجودات ديگر مخصوصا
میکروبها نداشتند .محمد هم اين درك غلط خود را وارد قرآن

 .1ذاريات.49 ،
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کرده است .منتهی محمد اين غلط را بدتر کرده است چون زوجیت
را به همهی موجودات (جاندار و بیجان) نسبت داده است.

اشکال ديگر اين آيه اينست که چه ربطی بین زوجیت و عبرت
گرفتن وجود دارد؟ آيا اگر موجوداتی زوج نباشند نمیتوان در
مورد آنان انديشید و عبرت گرفت؟

پاسخ به شبهه:
مشکل شبهه افکن اين است که مفهوم زوجیت را فقط در
مسالهی «جنس» خالصه کرده است و تصور میکند اگر گفتیم
فالن موجود زوج است فقط بايد يك شريك جنسی داشته باشد
(نر و ماده).
در حالی که اين ﻃرز فکر اشتباه است ،مفهوم زوج بسیار
گستردهتر از اين مسائل میباشد.
به عنوان مثال کفشهای ما زوج هستند ،آيا میتوانیم بگويیم
يکی نر است و ديگری ماده!؟
خیر ،اينگونه نیست( .بهشت و جهنم ،عاقل و نادان ،دو کلید در
کنار هم ،کوه و دره و ...نیز شامل قاعدهی زوجیت میشوند).
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تمام مواردی که مثال زده است (فوتون ،ماه ،زمین ،باکتری،
ويروس و )...میتوانند در حیطهی خود با گزارههای مشابه زوج
شوند.
مثال فوتون با يك فوتون ديگر ،ماه با يك قمر ديگر يك زوج
شوند ،زمین با يك سیاره ديگر ،خورشید با ستارگان ديگر ،ويروس
با ويروسهای ديگر و...
اما در پايان گفته:
"اشکال ديگر اين آيه اينست که چه ربطی بین زوجیت و
عبرت گرفتن وجود دارد؟ آيا اگر موجوداتی زوج نباشند نمیتوان
در مورد آنان انديشید و عبرت گرفت؟"
که در پاسخ میگويیم ،اهلل أعلم منظور آيه اين است که فقط
خداوند باری تعالی احد و يکتا است و غیر از او يکتايی وجود ندارد
و زوجیت به تمام گزارهها راه يافته است.
اتفاقا اين فراوانی و زوجیت برای عاقالن بسیار پند دهنده
میباشد و بیانگر قدرت و حکمت الهی است.
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شبههی سی و نهم :آیا زمان مرگ هرکس از قبل بطور
قطعی تعیینشده است؟
در قرآن و سنت گفته شده که زمان مرگ افراد از قبل تعیین
شده و قطعی و اليتغیر است .مثال :ولن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْسا إِذَا جاء
ن
أَجلُها واللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُو َ

1

«و هرکس مرگش فرا رسد هرگز

خدا به تاخیر نمیافکند و خدا به آنچه میکنید آگاه است».
هو الَّﺬِی خَلَقَکُم من ﻃِینٍ ثُم قَضَى أَجالً وأَجلٌ مسمى عِنده

2

«اوست کسى که شما را از گل آفريد آنگاه مدتى را (براى شما
عمر) مقرر داشت ومرگ حتمى نزد اوست».
ن ااهلل کِتَابا مؤَجال
ال بِإِذْ ِ
وما کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَموت إِ َّ

3

«و هیچ

نفسى جز به فرمان خدا نمیرد ،سرنوشتى است معین».
يقُولُونَ لَو کَانَ لَنَا مِنَ األَمرِ شَیء ما قُتِلْنَاهاهنَا قُل لَّو کُنتُم فِی
ل إِلَى مضَاجِعِهِم « 4میگفتند
ن کُتِب علَیهِم الْقَتْ ُ
بیوتِکُم لَبرَز الَّﺬِي َ
اگر ما را در اين کار سهمی [ بود و وعده پیامبر واقعیت داشت] در
اينجا (جنگ) کشته نمیشديم بگو اگر شما در خانههاى خود هم

 .1منافقون.11 ،
 .2انعام.2 ،
 .3آل عمران.145 ،
 .4آل عمران.154 ،
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بوديد کسانى که کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا به سوى
قتلگاههاى خويش میرفتند».
اين ادعای غلطی است و با بديهیات دانش امروز نمیسازد .قطعا
تغﺬيه مناسب ،بهداشت و درمان در افزايش ﻃول عمر مؤثرند و
بهمین دالئل است که متوسط ﻃول عمر بشر با پیدايش دانش
جديد افزايش يافته است .اگر مرگ زمان قطعی و از قبل تعیین
شدهای داشت بشر نیازی به مداوا و رعايت بهداشت نمی ديد .اگر
بیمار مداوا شود در بسیاری موارد زنده می ماند و عمر بیشتری
خواهد داشت .و بهمین دلیل است که مردم بدنبال بیماری بسوی
درمان می روند و از خطرها میگريزند و در حفظ جان خويش
تالش می کنند.

پاسخ به شبهه:
بله مرگ هرکس از قبل به ﻃور قطعی تعیین شده است ،ولی
اين تعیین؛ شرايطی دارد و به همین سادگی نیست.
برداشت نويسنده باز هم اشتباه است.
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اوال مرگ يك قانون است و همهی ما مخلوقات روزی خواهیم
مرد ولی در اين بین جهت تعیین زمان مرگ و و حتی کلیهی امور
ديگر يك قانون کلی وجود دارد:
حیطهی کار بشر «چه کنم و چه نکنم» میباشد و حیطهی کار
پروردگار «چه شود و چه نشود».
همچنین قانون کلی ديگری هم وجود دارد که میگويد دنیا،
دنیای اسباب است؛ يعنی اگر مواظب خود باشیم و امور ايمنی را
رعايت کنیم  ،ديرتر زمان مرگ ما فرا میرسد ،اما اگر مواظب
نباشیم زود تر فرا میرسد..
ولی ﻃبق قاعدهی اولی که بیان کرديم میل پرودگار در اين
پروسه دخیل است ،يعنی حتی اگر خیلی مواظب خود باشیم اما
خداوند بخواهد بمیريم باز هم خواهیم مرد و در تقابل با آن اگر
تمام مصائب دنیا بر سر ما بیايد ولی خدا نخواهد بمیريم ،نخواهیم
مرد.
افراد زيادی هستند که تغﺬيهی مناسب هم دارند و بیمار هم
نیستند و شرايط آنها کامال بر وفق مراد است ولی باز هم ناگهان
در بحبوبهی جوانی خواهند مرد .ولی افرادی داريم که در اوج
بیماری و عﺬاب و سختی هستند ولی باز هم نمیمیرند ،خداوند
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خود صالﺡ میداند که تا چه زمانی بندهاش را در اين کارزار
آزمايش (زندگی دنیايی) زنده بگﺬارد يا بمیراند.
ما نمیدانیم که خداوند مرگ ما را بر اساس قانون اسباب قرار
داده يا خارج از جهان اسباب ،لﺬا ﻃبق همان قاعدهی «چه کنم و
چه نکنم» بايد مواظب خود باشیم و در جهت بهداشت و خوراك و
ايمنی احتیاط الزم را رعايت نمايیم ،هیچ کس نمیداند خداوند در
حیطهی کار خودش يعنی «چه شود و چه نشود» چه نوع مرگی را
برای او رقم زده است .ولی بیشك در هر حالتی که باشد مرگ ما
در دست خداوند است.
پس اشکال شبههافکن کامال مردود است.

شبههی چهلم :آیا در جهان نقص وجود ندارد؟
ق سبع سماواتٍ ﻃِباقًا ما تَرَى فِی خَ ْلقِ الرَّحمنِ مِن
الَّﺬِی خَلَ َ
تَفَاوتٍ فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَرَى مِن فُطُورٍ * ثُم ارجِعِ الْبصرَ کَرَّتَینِ
سأً وهو حسِیرٌ
ينقَلِب إِلَیك الْبصرُ خَا ِ

1

«همان (خدايی) که هفت

آسمان را ﻃبقه ﻃبقه بیافريد در آفرينش آن (خداى) بخشايشگر

 .1ملك3 ،و.4
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هیچ گونه تفاوتى نمیبینى بازبنگر آيا نقصانى میبینى باز دوباره
بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سويت بازگردد».
در آيات فوق آمده است که در جهان هیچگونه اختالف و عیب
و نقصانی نیست .مؤمنین چون معتقدند که کلیهی اجزاء جهان
توسط خالق عاقل عالم حکیمی ساخته شدهاند بنابراين نمیتوانند
قبول کنند که در جهان عیب و نقصی وجود داشته باشد چون
نقص با علم و حکمت خدا ناسازگار است .و تا آنجا پیش رفتهاند که
میگويند ساخت جهانی بهتر از اين اصال امکانپﺬير نیست اما
واقعیت ملموس قابل فهم برای همگان اينست که جهان پر از
زيبايی و کمال و هماهنگی و همچنین پر از اختالف و تفاوت و
نقصان است .آيا سنگها و مواد سرگردان در فضای بیکران وجود
ندارند؟ آيا برخورد سیارهها باهم و فروپاشی سیارات و ستارگان
وجود ندارد؟ آيا آسیبهای حیاتی توسط اشعهی ماوراء بنفش
خورشید ايجاد نمیشود؟ آيا حیات موجودات در معرض خطاهای
ژنتیکی نیست؟ آيا منابع راديواکتیو و مواد شیمیايی و اشعههای
مختلف موجب جهشهای ژنتیکی مرگبار يا نقصانآور در موجودات
زنده نمیشوند؟ آيا زلزله و سیل و ﻃوفان و انواع ويروسها و
باکتريهای بیماريزا وجود ندارند؟ و هزاران نمونهی ديگر .بنابراين،
آيات فوق محتوی يکی از بديهیترين خطاهای علمی قرآنند.

پاسخ به شبهه:
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اين همان شبههی تکراری برهان شر میباشد که به کرّات پاسخ
دادهايم..
هیچ نقصی در جهان وجود ندارد ؛ هر چه است يا امور ﻃبیعی و
بديهی خلقت میباشد يا ضرری از جانب انسآنها  ،انسانهايی که
دارای نیروی اختیار میباشند و با دستان خود مشکالتی همچون
فقر و بیماريها را بوجود آوردهاند ،به داستانسرايیهايش کاری
نداريم در آخر چند سوال مطرﺡ کرده که همآنها را پاسخ
میدهیم إن شاء اهلل.
شبههافکن:
آيا سنگها و مواد سرگردان در فضای بیکران وجود ندارند؟

پاسخ:
خوب اين کجايش نقص است؟
گفتیم که همهی مخلوقات پايانی دارند ،ستارگان و سیارات هم
به همین شکل ،روزی عمرشان به پايان میرسد بیشتر
شهابسنگها تکههای کنده شده از خردهسیارههای سرگردان در
منظومه شمسیاند ،برای بررسی و تحقیق در مورد فضا بايد میلیاردها
دالر هزينه کرد ،ولی اين سنگها به ﻃور مجانی گاهی اوقات به سطح
زمین میآيند ،اين نقص است؟ يا خدمت به آموختههای بشر؟!
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شبههافکن:

آيا برخورد سیارهها باهم و فروپاشی سیارات و ستارگان وجود
ندارد؟

پاسخ:
اين از ديدگاه شما نقص است ،برخورد ستارهها چه خللی در کار
جهان ايجاد کرده است؟
اين موارد در فضا کامال ﻃبیعی هستند ،به هر حال ستارگان به
نوعی متولد میشوند و به نوعی نابود میگردند! ( در يك روند
کامال ﻃبیعی).
اگر از ديد شما به مسائل نگاه کنیم ،خوردن آهو توسط پلنگ
هم نقص میباشد ،ولی آيا اين گونه است؟ خیر .اين موارد جزو
قانون ﻃبیعت میباشند (و در مورد فضا از قوانین فضا و آسمان
میباشند).
شبههافکن:

آيا آسیبهای حیاتی توسط اشعهی ماوراء بنفش خورشید ايجاد
نمیشود؟

پاسخ:
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کجا و در چه شرايطی؟
اين که انسآنها اليهی اوزون را بخاﻃر زيادهخواهی (تولید انبوه
کارخانهها و به ﻃبع آن گازهای گلخانهای) نابود کردهاند ،نقص
جهان تلقی میشود؟ پس افعال بشر چه؟ انتظار داريد انسآنها هر
کاری که دلشان میخواهد انجام دهند و هیچ اتفاقی در دنیای
پیرامون ما رخ ندهد!
يا زمانی که افرادی مجبورند روز و شب زير نور آفتاب کارگری
کنند (به دلیل تقسیم نامتوازن ثروت توسط انسانهای زياده خواه)و
آسیب ببینند ،اين نقص خلقت است؟
شبههافکن:

آيا حیات موجودات در معرض خطاهای ژنتیکی نیست؟ آيا
منابع راديواکتیو و مواد شیمیايی و اشعههای مختلف موجب
جهشهای ژنتیکی مرگبار يا نقصانآور در موجودات زنده
نمیشوند؟
پاسخ :دلیل ايجاد جهشهای مخرب ژنتیکی چیست؟
استفاده سیگار و مواد مخدر و آلودگی هوا و رعايت نکردن
بهداشت و استفادهی نادرست از سموم کشاورزی و ساﻃع کردن
امواج مضر جاسوسی و بیکیفیتی محصوالت و پالستیك و
میوههای گلخانهای و...
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آيا همهی اين موارد ،خطای انسانی نیستند؟
برای امور ﻃبیعی هم رعايت نکردن امور ايمنی باعث بروز
بیماری و مشکالت میشود و باز خطای انسانی است (مثال کار در
معادن و جﺬب پرتوهای خطرناك و)...
بارها شنیدهام میگويند خدا که میتواند چرا جلوی آن را
نمیگیرد ،پاسخ اين است که جهان ،جهانِ اسباب است ،و انسآنها
دارای اختیار میباشند.
در مرحله ی اول خلقت ،بنا بر اين نبوده که خداوند(سبحانه و
تعالی) وارد عمل شود و جلوی اختیار انسآنها را بگیرد.
اينکه بنا بر اين نیست و خداوند نمیخواهد (بنا بر حکمت
خاص ،دنیا را سرای آزمايش قرار داده) عدهای تصور میکنند
العیاذ باهلل خداوند نمیتواند ،ولی اين نگرش اشتباه است.
شبههافکن:

آيا زلزله و سیل و ﻃوفان و انواع ويروسها و باکتريهای بیماريزا
وجود ندارند؟ و هزاران نمونهی ديگر.

پاسخ:
زلزله و ﻃوفان و سیل و آتشسوزی جنگلها و ريزش کوه و
باقی اموراتی که انسان تحت عنوان باليای ﻃبیعی از آن ياد میکند
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برای انسآنها مضر میباشد ولی برای ديگر موجودات بسیار
مفیدند ،زيرا باعث احیای اکوسیستمها میشوند .و ﻃی
پس خورهای منفی انواع ناماليمات را از ﻃبیعت حﺬف میکنند( .به
عنوان مثال ،در جنگلی که خود به خود آتش میگیرد ،درختان پیر
و بیمار هم میسوزند و در نهايت بعد از سالیان متمادی يك جنگل
پر انرژی و احیا شده دوباره در آن منطقه میرويد .يا زمانی که
سیالب میآيد ،انواع امالﺡ و مواد معدنی از کوهستآنها به
دشتهامیآيند و اين اثرات مفیدِ فراوانی به همراه دارد.
متاسفانه ما انسآنها آنچه برايمان مفید باشد را خوب میدانیم
و آنچه برای ما مضر باشد به او میگويیم بد! ما تصور نمیکنیم
شايد اين نوسانات ﻃبیعت برای ديگر موجودات مفید باشند.
لﺬا ما نبايد انقدر خودخواه باشیم و به چیزی که به ضرر
انسانهاست بگويیم ؛ نقص ﻃبیعت میباشد.
اگر شخصی بﭙرسد پس حق انسآنها در اين بین چه میشود؟
میگويیم خداوند به انسآنها نیروی تفکر داده که اين نوسانات
را مهار کنند ،مثال انسان بايد بداند که در نزديکی رودخانه
ساختمانی احداث نکند ،چون احتمال دارد رودخانه ﻃغیان کند.
يا اگر ساختمانی چند ﻃبقه ايجاد میکند اصول ايمنی را رعايت
نمايد تا آسیبهای زلزله را به حداقل برساند.
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اگر در کشورهای جنوب شرق آسیا بارانهای موسمی و...
میآيد ،کشورهای همجوارش تا اين اندازه ثروتمند هستند بايد به
آن مردم فقیر کمك کنند که حداقل ضرر را متحمل شوند يا به
آنها کمك کنند منازل محکمی ايجاد نمايند ...خالصه اين
مشکالت با نیروی تعقل و اختیار آدمی قابل رفع است.
در مورد باکتریهای بیماريزا هم ،حتما انسان فعالیتی انجام
میدهد که اين باکتریها وارد بدن او میشوند و مريض میگردد..
لﺬا بازهم ﻃبق اختیار خود انسآنها اين امور برﻃرف میگردد.
هرکدام فلسفهی خاص خود را دارند و برای ﻃبیعت برکات خود را
منتقل میکنند لﺬا نمیتوان گفت چون برای انسان ضرر دارد نبايد
وجود داشته باشد.

شبههی چهل و یکم :آیا آب از سنگ بیرون میآید؟
در آيهی زير سنگ را با قلب يهود مقايسه کرده و گفته قلب
شما از سنگ هم سختتر است چون از دل سنگ آب بیرون میزند.
ثُم قَست ُقلُوبکُم من بعدِ َذلِك فَهِی کَالْحِجارةِ أَو أَشَد قَسوةً
وإِنَّ مِنَ الْحِجارةِ لَما يتَفَجرُ مِنْه األَنْهار وإِنَّ مِنْها لَما يشَّ َّققُ فَیخْرُج
مِنْه الْماء وإِنَّ مِنْها لَما يه ِبطُ مِنْ خَشْیةِ اللّهِ وما اللّه ِبغَافِلٍ عما
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تَعملُونَ

1
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« سﭙس دلهاى شما بعد از اين سخت گرديد همانند

سنگ يا سختتر از آن چرا که از برخى سنگها جويهايى بیرون
میزند و پارهاى از آنها میشکافد و آب از آن خارج میشود و
برخى از آنها از بیم خدا فرو میريزد و خدا از آنچه میکنید غافل
نیست».
واضح است که از سنگ آب تولید نمیشود و آب از بین
شکافهای سنگ عبور میکند و خارج میشود .بنابراين ،هم اين
مثل غلط است و هم تصور اينکه واقعا سنگ آب دارد غلط است.

پاسخ به شبهه:
در آيه ی شريفه منظور اين است که حتی سنگ با چکههای
آب سوراخ میشود (در غارها و کوهستآنها و ...به کرات همچین
چیزی پیش میآيد) ولی قلب ناباوران ظاهرا از سنگ هم سختتر
است که با اين همه چکه (برهانهای زياد) سوراخ نمیشود و تاثیر
نمیپﺬيرد.
ببینید چه چیزی را اشکال تلقی کرده است!
واقعا توجه به اين شبهات ،برای آشکار ساختن چهره نويسنده
و مشخص کردن نیت شومش کافیست .او با ﻃرﺡ اينگونه شبهات،

 .1بقره.74 ،
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آن هم با زبان بسیار ساده! مشخص است که میخواهد يك قشر
بیاﻃالع از مسائل دينی و قرآنی را فريب دهد.
میخواهد افرادی را فريب دهد که اصال اين مطالب را
نمیخوانند ،فقط بدانند همچین شبههای وجود دارد و برای از راه
بدر شدنشان کافیست!

شبههی چهل و دوم :لمس جن یا شیطان
ن الرِّبا الَ يقُومونَ إِالَّ کَما يقُوم الَّﺬِی ي َتخَبطُه
الَّﺬِينَ ي ْأکُلُو َ
ن الْمس « 1کسانى که ربا میخورند ،برنمیخیزند مگر
الشَّیطَانُ مِ َ
مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس ،او را ديوانه کرده
است».
قدما و حتی بعضی قبائل عقب افتاده امروز بر اين باورند که
بیماريها مخصوصا بیماريهای روانی در اثر تماس يا وارد شدن جن و
شیطان به بدن فرد ايجاد میشود .محمد اين خرافه را وارد قرآن
کرده است.

پاسخ به شبهه:

 .1بقره.275 ،
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در خصوص ديوانه شدن و اذيت و آزار اجنّه ،مطالب زيادی از
لحاظ نقلی در کتابهای دينی وجود دارد ولی نبايد انتظار داشته
باشیم که ژورنالهای بین المللی و مراکز علمی تحقیقاتی در
حوزهی علوم تجربی اين مسائل را شرﺡ و بسط داده باشند.
چون جن يك موجود متافیزيکی میباشد و فیزيك هرگز
نمیتواند آن را بررسی کند و ماده نیست تا مادهگرايان بتوانند آن
را کشف کنند.
حتی در خصوص تاثیراتی که بر آدمها دارند ،اين تاثیرات
روحی هستند نه جسمی! و روﺡ هم جزو امور متافیزيکی میگردد
و بشر درمورد آن هیچ چیزی نمیداند ،خدای رحمان(سبحانه و
تعالی) در مورد روﺡ به پیامبر میفرمايد:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوﺡِ قُلِ الرُّوﺡُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا

1

«از تو(ای محمّد!) دربارهی روﺡ میپرسند (که

چیست؟) .بگو :روﺡ چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه
است .چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است».
به همین خاﻃر نبايد انتظار داشت که متخصصان علوم تجربی و
حتی روانشناسان در اين زمینه اﻃالعات چندانی داشته باشند.

 .1اسراء.85 ،
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در زمینه ی مسائل متافیزيکی تنها منبع ما قرآن و سنت
می باشد ،آنچه از قرآن و احاديث صحیح رسول اکرم(صلی اهلل
علیه و سلم) به ما رسیده باشد میپﺬيريم.
اثبات عقلی جن بر میگردد به اثبات عقلی قرآن و نبوت رسول
اکرم(صلی اهلل علیه و سلم) چون ما بخاﻃر اشارهی آنها اين امور
غیبی را پﺬيرفتهايم .لﺬا اگر کسی گفت وجود جن را از لحاظ عقلی
به ما ثابت نمايید ما بايد قرآن و سنت را به آنها ثابت کنیم ،زيرا با
اثبات من اهلل بودن آنان محتوايشان هم پﺬيرفته میشود( .که به
کرات من اهلل بودن قرآن و نبوت رسول اکرم(صلی اهلل علیه وسلم)
را بصورت عقلی ثابت کردهايم).
اما چیزی که برای بنده بسیار جالب توجه میباشد مبحث تکرار
است.
بیشك امور اتفاقی تا اين اندازه تکرار نمیشوند ،تمام افرادی
که جنزده هستند وقتی يك فرد متخصص در اين زمینه روی
آنها رقیهی شرعی میخواند واکنشهای مشابه انجام میدهند و
در نهايت خوب میشوند.
همین االن روی گوگل بنويسید ،رقیهی شرعی و خروج جن.
ببینید چقدر در اين زمینه فیلمهای مشابه وجود دارد! اگر
دروغ است ،اگر اتفاقی اين چنین شده ،اگر يك بیماری روانی است
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و ربطی به جن ندارد ،اگر ...چرا همهی اين افراد با تالوت قرآن
چنین واکنشی نشان میدهند!
اصال فرض محال ناباوران را قبول میکنیم ،قرآن يك کتاب
عربی نوشتهی محمد است (العیاذ باهلل) چرا فردی که بیمار روانی
است با آن از خود بیخود میشود و فرياد میزند که بس کن و
ادامه نده! چرا با ديگر متنهای عربی اين چنین نمیشود؟
بهر حال ناباوران میل خودشان است ولی من نمیتوانم سر
خودم را کاله بگﺬارم و از اين امور بیتفاوت عبور کنم لﺬا زمانی که
خداوند متعال میفرمايد افراد رباخوار روز قیامت مانند ديوانهها
زنده میشوند ،میگويیم پرودگارا هر چه شما بفرمايید همان گونه
است و خاضعانه دعا میکنیم که ما را از رباخواری موصون بدار،
آمین.

نکته:

آقای دکتر در ادامه مواردی را تحت عنوان معجزات
علمی قرآن مطرح نموده و همان ها را هم نقد کرده است،
هر چند روی اشکاالتی که مطرح نموده نقد داریم و در
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جای خود این ادعاها را پاسخ داده ایم ،ولی چون آنچه نقد
نموده «نقد دیدگاه های مطرح شده» در خصوص «وجود
اعجاز های علمی» در قرآن می باشد نه «نقدِ خود قرآن» ،ما
هم از پاسخ به سخنان ایشان در اینجا امتناع می
ورزیم...توجه بفرمایید که صفحات بسیار زیادی از کتابش
را به نقد دیدگاه ها اختصاص داده است! اما هودارانش
تصور می کنند کتاب قطوری که جمع آوری نموده ،کال
نقد

می

قرآن
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فصل  :3ناسخ و منسوخ
نويسنده :مسعود توحیدی ،محمد احسان زارعی

شبهه :نسخ
در اين فصل نويسنده مجهول به سراغ يکی از صغری کبراهای
ديگرش میرود تا نتیجهگیری مطلوبش را از آن کسب کند.
استدالل نويسنده از اين قرار است:
مقدمه اول :در قرآن نسخ احکام وجود دارد.
مقدمه دوم  :نسخ احکام يعنی عدمعلم و حکمت.
منتج :پس قرآن صاحبش خداوند نیست.
اگرچه جمهور علمای اسالم معتقد هستند که نسخ در قرآن
وجود دارد اما نويسنده بدون ثابت کردن اين رأی و اهمال رأی
مخالفین مستقیما به سراغ مقدمه دوم میرود که اين خود نشان از
غیرتحقیقی بودن موضوع دارد.
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در مقدمه دوم نويسنده معتقد است« :از آنجا که خداوند به همه
چیز علم دارد و از ﻃرفی صاحب حکمت است ممکن نیست به
چیزی فرمان دهد و يا حکمی را صادر کند که بعدا آن را منسوخ
کند».

پاسخ:
در جواب اين نويسنده مجهول میگويیم:
اوال :نسخ احکام نه تنها امر غیرمعقولی نیست که از عدم علم و
حکمت ناشی میشود ،بلکه برعکس نسخ برخی احکام امری
ضروری که نشأتگرفته از علم و حکمت مربی و قانونگﺬار است.
همانطور که خداوند انسانها را در مراحل مختلفی به کمال خلقت
جسمانی میرساند ،برای رسیدن انسان به بلوغ و کمال انسانی و
اخالقی و معنوی نیز احکامی را برای تربیت کردن انسان در مراحل
مختلف رشدش به سوی کمال تعیین کرده است ،که هر يك از اين
مراحل مختلف نیازمند احکام مختلف و خاص خود میباشند و اين
همان روش تربیتی تدريجی صحیحی است که اهلل متعال برای
تربیت و پروراندن نسل بشر بنا به حکمت و علم خود انجام داده
است .گاه در اين مسیر برای رساندن انسان از يك مرحله به
مرحله ديگر بايد احکامی مقدماتی پايهگﺬاری شوند تا انسان با
تبعیت از آنها ،گامی را به سوی نقطه بعدی بردارد و چه بسا بعد از
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آن نیز هنوز نیازمند حکم ديگری باشد تا وی را مهیا کند ،که
بتواند به آنجا که کمال است و نطقه پايانی است ،برساند.
انکار چنین تدريجی غیرمعقول است و اين شیوهی تربیت
چنان معقول است که انسانها نیز برای تربیت فرزندان خويش از
آن استفاده میکنند.
يك مثال :در دوران ابتدايی آموزش معلم با نشان دادن
نقطههايی بر روی دايرهای حول يك مرکز ،ساختار الکترونها و
هسته اتم را به شاگردانش نشان میدهد ،در حالی که معلم خوب
میداند ،نه الکترون بر روی يك صفحه دايره مدوّر میچرخد ،و نه
اينکه میتوان مکان يك الکترون را در لحظه خاصی از زمان نشان
داد ،اما با اين وجود ،کسی به وی معترض نمیشود که چرا به
شاگردانت اين موارد را اينگونه تعلیم میدهی ،در حالی که
مطالعات دانشگاهی به نوع و گونهای ديگر به تعلیم آن میپردازيد،
و يا در دورانی به فرزندمان اجازه نمیدهیم که خود غﺬايش را
بخورد ،بعد از مدتی او را تشويق میکنیم که خود غﺬايش را
بخورد ،و بعد از مدتی بجای تشويق به او امر میکنیم که بايد
خودش غﺬايش را بخورد .دقیقا اين همان چیزی است که در نسخ
احکام روی میدهد .
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بله ،خداوند میخواهد از اين قوم جاهل ،چنان نسلی را پرورش
دهد که به ديگران فرمان دهد ،اگر شما هم میخواهید اهل هدايت
و رستگاری باشید ،ايمان و اعمالتان بايد بدان شیوه باشد.
بله اعرابی که زندگی و فرهنگ و خونشان با مشروبات عجین
شده بود ،قرار است چنان تربیت شوند که نمونه و اسوهای برای
ديگران باشند.
فَإِنْ آمَنُو ْا بِمِ ْثلِ مَا آمَنتُم بِ ِه فَقَدِ اهْتَدَو ْا وَّإِن تَوَلَّوْ ْا َفإِنَّمَا ُهمْ فِی
شِقَاقٍ فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللّهُ َوهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

1

«اگر آنان ايمان بیاورند  ،همچنان که شما ايمان آوردهايد ،
وبدان چیزهايی که شما ايمان داريد ،ايشان نیز ايمان داشته باشند
 ،بیگمان (به راه درست خدايی) رهنمود گشتهاند  ،و اگر پشت
کنند (واز حقیقت سرپیچی نمايند و دوباره به رسوم و آداب
موروثی چنگ زنند) پس راه اختالف و دشمنانگی را (با شما) در
پیش گرفتهاند ،وخدا تو را بسنده خواهد بود و او تو را از (اذيّت و
آزار و نیرنگ و دسیسههای) ايشان نجات خواهد داد و او شنوا و
بیناست ( وگفتار ايشان را میشنود وکردار آنان را میبیند».

 1.البقره137 ،
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وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن َبعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ ا ْلهُدَى وَ َيتَّ ِبعْ غَیْرَ
ل الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّ ِه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیراً
سَبِی ِ

1

«کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند ،بعد از آن که (راه) هدايت
(از راه ضاللت برای او) روشن شده است ،و (راهی) جز راه مؤمنان
در پیش گیرد ،او را به همان جهتی که (به دوزخ منتهی میشود و)
دوستش داشته است ،رهنمود میگردانیم (و با همان کافرانی همدم
مینمايیم که ايشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخش داخل
میگردانیم و با آن میسوزانیم ،ودوزخ چه بد جايگاهی است!»
از آنجا که خالق انسان به ضعف انسان و همچنین توانايیاش در
رشد وتحول وحرکت از نقطهای به نقطهی ديگر کامال اگاه است،
بنابراين ،اين خالق مهربان بنا بر رحمت و حکمتش در گام نخست،
به اعراب باديه نشین تلويحا میفهماند که مسکرات ،روزی پاك و
خوبی نیست.
ن مِنْ ُه سَکَرًا وَرِ ْزقًا حَسَنًا
ل وَا ْلأَعْنَابِ تَتَّخِﺬُو َ
ت النَّخِی ِ
وَمِن ثَمَرَا ِ
ن
إِنَّ فِی َذلِكَ لَآيَةً لِّقَوْ ٍم يَعْقِلُو َ

2

«(خداوند) از میوههای درختان خرما و انگور( ،غﺬای پربرکتی
نصیب شما میسازد که گاه آن را به صورت زيانباری در میآوريد
 1.النساء115 ،
 2.النحل67 ،
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و از آن) شراب درست میکنید و (گاه) رزق پاك و پاکیزه از آن
میگیری .بیگمان در اين( گردآوری دو و چند خاصیّت و قابلیّت
در میوهها) نشآنهای ( از قدرت آفريدگار) برای کسانی است که از
عقل و خرد سود میگیرند».
با تفکر و تامل در اين آيه بود که برخی از اصحاب متوجه شدند،
اهلل سبحانه و تعالی ،مسکرات را از روزی نیکو جدا کرده است،
يعنی مسکرات را جزء روزی نیکو قلمداد نکرده است.
و اين گام اولی بود که اين جامعه با مسکرات تغییر بینش دهد،
و نگاهش نسبت به مشروبات تغییر کند؛ حال که اين نگاه متحول
شده است ،زمینه برای صدور احکام الزم کمکم مهیا میشود ،پس
از آن خدواند از مضرات مسکرات میفرمايد:
سرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ َکبِی ٌر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَا ْلمَیْ ِ
وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَ َيسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْ َعفْوَ کَﺬَلِكَ
يُبیِّنُ اللّ ُه لَکُمُ اآليَاتِ لَعَلَّکُمْ َت َتفَکَّرُونَ

1

«درباره باده و قمار از تو سؤال میکنند .بگو :در آنها گناه
بزرگی است و منافعی هم برای مردم در بردارند ،ولی گناه آنها
بیش از نفع آنهاست» .و از تو میپرسند :چه چیز را صدقه و انفاق

 1.البقره219 ،
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کنند؟ بگو« :مازاد (نیازمندی خود)» .اين چنین خداوند آيات (و
احکام) را برای شما روشن میسازد ،شايد (درباره مصالح دنیا و
آخرت خود) بینديشید».
و بعد از اين گام ،قدم بعدی منع اين جامعه از مصرف مشروبات
در زمانیهای محدودی است که مسلمان در آن نماز میخوانند ،و
بدين شیوه همه شرايط برای صدور يك حکم قطعی آماده میشود
و در چنین زمانی است که اهلل متعال دستور به تحريم مشروبات
میدهد و اين جامعه عمال پﺬيرای آن میشود.
چه بسا اگر چنین تدريجی در صدور چنین احکامی وجود
نداشت ،آنگاه امثال اين نويسنده مجهول شروع به عیب و ايراد
گرفتن میکردند که عدم تدريجی بودن احکام با علم و حکمت
الهی همخوانی ندارند و نشان از آن دارد که قرآن کار خود محمد
است ،که به صدور اين احکام جامد و غیرحیکمانه پرداخته است.
ثانیا :گاهی انسان بخاﻃر عادت به امری ،بدان متمسِّك میشود
نه از روی تعبد و تحقیق.
يکی ديگر از نتايج نسخ اين است که نسلی که قرار است
پرورش يابند و اسوه ديگران شوند ،بوسیله نسخ احکام از عادت به
عبادت روی میآورند و اصل هدايت که همان تعبد الهی است ،در
آنان تجديد میشود ،میگويند«:ترك عادت مرض است ».بله ،تركِ
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عادت خود امری دشوار است که تنها صاحبان عزائم واال و
ايمآنهای پويا میتوانند آنرا پشت سر بگﺬارند.

ع ال َّرسُولَ
م مَن يَ َّتبِ ُ
ت عَلَ ْیهَا إِلَّا لِنَعْلَ َ
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَ َة الَّتِی کُن َ
مِمَّن يَنقَلِبُ َعلَى عَقِبَیْهِ وَإِن کَانَتْ لَکَبِیرَةً إِلَّا عَلَى الَّﺬِينَ هَدَى
اللَّهُ

1

«و آن قبلهای را که رو به آن نماز میخواندی ،جز بدين سبب
که واضح شود چه کسی از پیامبر پیروی نموده وچه کسی بر خالف
او عمل خواهد کرد ،عوض نکرديم؛ هر چند که اين امر جز بر
هدايت يافتگان دشوار مینمود».
شخصی که صادقانه ايمان آورده است ،اگر امروز به حکمی
مانند روکردن به بیت المقدس امر شود ،و فردا به وی امر شود که
به مسجد الحرام روی کند؛ برای وی اين امر بسیار آسان و منطقی
است .چرا که او میداند همه جهتها و قبلهگاهها مالکشان اهلل
است و هیچ مکانی بخودی خود فضیلتی بر ديگری ندارد.
ب فَأَ ْينَمَا تُوَلُّوا َفثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
ق وَالْمَغْرِ ُ
وَلِلَّهِ الْمَشْرِ ُ

 1.البقره143 ،
 2.البقره115 ،
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بنابراين آنچه هدف اصلی است ،به جا آوردن امر تعبد و
فرمانبرداری است و با اين بینش نزد شخص مؤمن مهم آن است
که فرمان الهی را اجابت کند ،نه اينکه بر عادت و هوای خويش
مُصِّر باشد و فراموش کند که هدف رو کردن به فالن مکان ،نه
بخاﻃر ذات آن مکان ،بلکه هدف فرمانبرداری از حکم الهی و
اثبات عبوديت وی است.
ثالثا :در آيات کالم الهی همانند آيات کَونی ،اموری وجود دارند
که در راستای تحقق وآزمايش ايمان عبد است؛ وجود متشابهات
در قرآن ،نسخ حکم قبلی ،نام بردن برخی حشرات و حیوانات و...
همگی يك هدف اساسی است که ديگر اهداف را هم در راستای
آن در تیررس قرار داده است:
ضرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَ ًة فَمَا فَوْ َقهَا فَأَمَّا
حیِی أَن يَ ْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَ ْ
الَّﺬِينَ آمَنُوا فَیَعْ َلمُونَ أَنَّهُ ا ْلحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّﺬِينَ کَفَرُوا
فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ِبهَﺬَا َمثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَ َيهْدِی بِهِ کَثِیرًا
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ

1

«خداوند شرم ندارد از اين که مثال بزند به (کوچکترين
موجودات) ،پشّهای يا کمتر از آن .کسانی که اهل ايمانند ،میدانند
(هدف از اين تمثیل چیست و) اين صحیح و درست است و از
 1.البقره26 ،
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جانب خدايشان میباشد .و امّا کسانی که راه کفر وانکار را
برگزيدهاند ،میگويند :خواست خدا از اين مثل چیست؟ (بايد
بدانند) خدا با بیان اين نوع مثل ،بسیاری را سرگردان و ويالن می-
سازد و بسی را ( به سوی حق ) راهنمايی مینمايد .و امّا خدا جز
کجروان و منحرفان را با آن گمراه و حیران نمیگرداند».
وقتی از چنین مثالی ايمان و کفر از هم جدا میشوند ،چه
حکمتی برتر از اين؟ و اينجاست که با اين امتحان تبعیتکنندگان
از پیامبر ،مسیرشان از مسیر تابعین هوی و هوس جدا میشود و
حقیقتهای افراد آنگونه که هست ،خود را مینماياند:
ع ال َّرسُولَ
ت عَلَ ْیهَا إِلَّا ِلنَعْلَمَ مَن َيتَّبِ ُ
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَ َة ا َّلتِی کُن َ
مِمَّن يَنقَ ِلبُ عَلَى عَقِبَیْهِ

1

رابعا :اگر قرار است که نسخ ناشی از جهل و نسیان باشد،
مراعات مصالح عباد نیست ،بنابراين آنچه جای تصديق و تکﺬيب
دارد اخبار است نه احکام ،در حالی که همانطور که نويسنده
اعتراف میکند ،مسأله نسخ در مورد احکام وارد شده است نه
اخبار در حالی که اگر صدور نسخ در قرآن بخاﻃر جهل متکلمش
باشد ،آنچه بايد بیشتر مورد نسخ و تغییر و تبديل قرار میگرفت،
میبايست اخباری باشند که صاحب قرآن آنها را بازگو کرده
 1.البقره143 ،

373

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

است .چراکه حاکم میتواند احکامش را نسخ نکند ،اگرچه ديگران
ملتزم به آن نباشند و اين عدم التزام امر معیوبی را متوجه حاکم
نمیکند؛ اما مخَّبری که جاهالنه اخباری را نقل میکند ،مطمﺌنا
بخاﻃر جهلش به واقعیتی که بعدا آشکار میشود ،نیازمند تغییر و
نسخ در اخبارش هست؛ در حالی که میدانیم نسخی در اخبار
قرآن روی نداده است و اگر صاحب قرآن انسان میبود ،مسلما از
آن همه اخبار ،بايد بخش زيادی نسخ میشد ،همین کافی است که
نشان دهد که قرآن از سوی صاحب علمی است که احکامش به
مراعات مصالح عباد و شرايط و اخبارش براساس حقیقت محض
نازل نموده است.
گويند« :عاقل را ،اشارتی کافی است؛ در خانه اگر کس است،
يك حرف بس است».
خامسا :بسیاری از مواردی که به عنوان نسخ از آن نام برده
میشود ،ناشی از اجتهاد و فهم مخاﻃب نسبت به آيه است نه
اينکه دلیلی بر اين داشته باشیم که دقیقا گوينده که همان اهلل
متعال است ،مرادش آن چیزی است که ما فهم کردهايم ،يعنی در
اين موارد نسخ در واقع در دايره فهم مخاﻃب روی داده است.
برای مثال :کسی که به ديگری تهمت زنا میزند ،يا بايد آن را
ثابت کند يا بايد حد قﺬف بر وی اجرا شود ،حال اگر کسی زنش را
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به زنا متهم کرد ،پیامبر به چنین شخصی هم فرمود« :يا آن را ثابت
کن (شهود بیاور) يا حد قﺬف بر تو اجرا میشود!»؛ پیامبر اين حکم
را از کجا گرفت؟ مسلما به عموم آيات در اين مورد استناد کرده
است ،اما آيا مراد شارع «اهلل متعال» هم همین بوده است؟!
خداوند متعال آيات مالعنه را نازل میکند ،که در آن حکم
چنین اتهام خاصی وارد شده است.

شبهه :نسخ آزادی عقیده
آيه ال اکره فی دين
اولین مثال که نويسنده مجهول بدان اشاره کرده است که
همان آيه ال اکره فی دين  1است.
نويسنده ،به خاﻃر ضعف علمیش همین که ديده است برخی
مفسرين گفتهاند که آيه منسوخ است و ناسخ آن هم آيات سوره
توبه میباشند؛ شروع به مقدمه چینی و استنتاجات عجیب نموده
است ،او میگويد« :اين آيه نشان دهندة آزادی عقیدتی است و
چون محمد در مکه ضعیف بود؛ چنین گفت و وقتی وارد مدينه شد
و قدرت پیدا کرد ،ديگر آن وقت آن را نسخ کرد ».در حالی که در
 1.البقره256 ،
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بسیاری از موارد علمای قديم برای هر عامی که تخصیصی داشته
باشد يا مطلقی که مقید شده باشد ،عبارت نسخ را به کار میبردند.

پاسخ:
از آنجا که نويسنده فقط میخواهد با مقدمه چینیهای خود
نتیجه از پیش تعیین شده را بدست آورد ،فراموش کردهاند که اين
آيه در مکه نازل نشده است و بخالف گفته ايشان اين آيه در
مدينه نازل شده است .مفسرين نزول آن را بعد از فتح مکه می-
دانند ،در هر صورت آنچه جای ترديد نیست اين است که،
نويسنده در همین مقدمه اولش به خطا رفته است ،و واضح است
که ديگر نیازی به رد نتايجی که از اين مقدمه اشتباه گرفته نیست،
چرا که:
«سنگ اول گر نهد معمار کچ  //تا ثريا میرود ديوار کج»
اما برای واضح شدن اين مثال مقداری به شرﺡ آيه میپردازيم :
آيه ال اکره فی دين  ،به صراحت اعالم میکند که برای
پﺬيرفتن دين نبايد کسی را مجبورکرد ،و تمام مسلمانان معتقد به
چنین عقیدهای هستند ،چراکه از ديد گاه اسالم اصل قبول دين
پﺬيرفتن قلبی آن است و اجبار و اکراه تسلطی بر قلب ندارد،
برعکس کسانی که بخاﻃر مصالح دنیوی ،ظاهرا دين را میپﺬيرند و
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قلبا آن را نمیپﺬيرند؛ در بینش قرآن از کافران اصلی بدتر هستند
و جايگاهشان در پايینترين درکات جهنم است.
اما آيا اين آيه با آياتی که به جهاد و قتال فرمان میدهند
متعارض هستند؟
جواب منفی است ،چون جهاد و قتال برای مسلمان کردن
ديگران به اجبار نیست ،بلکه جهاد يا برای دفاع است يا برای مهیا
کردن شرايط دعوت و رساندن دين به همه و تمیکن سلطه
حکومت اسالمی است؛ مسلمانان حتی اگر بر جايی مسلط شوند،
ديگران را مجبور به پﺬيرش دين اسالم نمیکنند ،بلکه افراد آزادنه
دين خود را انتخاب میکنند ،و کسی نمیتواند ديگران را برای
پﺬيرفتن اسالم مجبور کند .اما بر شخص کافری که در حکومت
اسالمی زندگی میکند ،واجب است که قوانین حکومت را بﭙﺬيرد.
اگر مسلمانان برای اداره جامعه و حکومت زکات میپردازند،
شخص کافر نیز ،نبايد از دادن مالیات به حکومت امتناع ورزد ،اين
امر يعنی پرداخت مالیات که در همه کشورهای امروزی نیز رايج
است ،برای مثال شما میتوانید در آمريکا هر دينی داشته باشید،
اما نمیتوانید مدعی شويد که قوانین اين کشور را نمیپﺬيرم و
پرداخت مالیات جزو قوانین اين کشور است.
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بنابراين تعارضی در بین آيات جهاد و آيه ال اکره فی دين
نیست ،اما اين شخص مجهول دوست دارد از هر ﻃريقی به
مطلوبش برسد ،در حالی که يك شخص محقق دچار چنین
افاضاتی نمیشود.

شبهه :نسخ آیاتی که وظیفه محمد را فقط ابالغ می -
دانند.
آيه  54سوره نور
اهلل متعال میفرمايد:
قُلْ أَﻃِیعُوا اللَّ َه وَأَﻃِیعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا َفإِنَّمَا عَ َلیْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَیْکُم مَّا حُ ِّملْتُمْ ۖ وَإِن ُتطِیعُوهُ تَهْتَدُوا ۖ وَمَا َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا
غ الْ ُمبِینُ
الْبَلَا ُ

1

«بگو :از خدا و از پیامبر اﻃاعت کنید (اﻃاعت صادقآنهای که
اعمالتان بیانگر آن باشد) اگر سرپیچی کرديد و رویگردان شديد،
بر او (که محمّد و پیامبر خدا است) انجام چیزی واجب است که بر
دوش وی نهاده شده است( ،و آن تبلیغ رسالت است و از عهدهاش

 1.نور54 ،
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هم برآمده است و کار خود را کرده است) و بر شما هم انجام چیزی
واجب است که بر دوش شما نهاده شده است (که اﻃاعت صادقانه و
عبادات مخلصانه است) امّا اگر از او اﻃاعت کنید هدايت خواهید
يافت (و به خیر و سعادت جهان نائل میگرديد ،در هر حال) بر
پیامبر چیزی جز ابالغ روشن و تبلیغ آشکار نیست ( و به وظیفه
خود هم عمل کرده است)».

پاسخ:
نويسنده ،جاهالنه يا عامدانه اين آيه را هم به دوران ضعف
پیامبر در مکه نسبت میدهد و میگويد« :در ابتدا که قدرت
نداشت وظیفهی خود را فقط ابالغ میدانست و وقتی قدرت گرفت
و متوجه شد که می تواند با شمشیر مردم را مسلمان کند جنگ را
نیز وظیفهی خود قلمداد کرد».
در حالی که اين آيه در مدينه نازل شده است نه در مکه و در
حال ضعف پیامبر ،از ﻃرفی نسخ به معنايی که نويسنده منظورش
را دارد ،در آيه روی نداده است.
در اين آيه ،بعد از اينکه بحث هدايت را بیان میکنند و به
پیامبر متﺬکر میشود که توفیق هدايت مردم در توان تو نیست،
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يعنی تو نمیتوانی هرکسی را که خواستی مسلمان کنی و به
هدايت برسانی و اين وظیفه تو نیست ،بلکه وظیفه تو تنها ابالغ
اين پیام به آنهاست؛ «در صورت پﺬيرش يا عدم پﺬيرش توسط
آنان باز هم بر تو حرجی نیست» ،اين مفهوم آيه است.
حال اگر کسی بگويد« :چون اين آيه وظیفه پیامبر را در
رساندن رسالت حصر کرده است ،پس بر او واجب نیست که نماز
بخواند ،امر به معروف کند ،روزه بگیرد ،بلکه فقط کافی است که
خودش آنها را به ديگران ابالغ کند!!» آيا هیچ فرد صاحب عقلی
چنین سخنی بر زبان میراند که نمونهاش را نويسنده شبههافکن
بیان کرده است؟

شبهه :صدقه دادن قبل ازگفت وگو با پیامبر
شبههی ديگری که نويسنده عنوان کرده است بحث صدقه
دادن قبل از گفتگو کردن با پیامبر است:
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ل فَقَدِّمُوا بَیْنَ َيدَیْ َنجْواکُمْ
يا أَيُّهَا الَّﺬينَ آمَنُوا إِذا ناجَ ْی ُتمُ الرَّسُو َ
ك خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَﻃْهَ ُر َفإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَ ِإنَّ اللَّهَ غَفُو ٌر رَحیمُ
صَدَقَةً ذلِ َ

1

«اى کسانى که ايمان آوردهايد هنگامى که مىخواهید با رسول
خدا نجوا کنید ،پیش از آن صدقهاى در راه خدا بدهید»
أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ يَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَ ِإذْ لَمْ تَفْ َعلُوا وَ
م َفأَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَﻃیعُوا اللَّ َه وَ رَسُولَهُ َو
تابَ اللَّهُ عَلَیْکُ ْ
اللَّهُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ

2

«آيا ترسیديد فقیر شويد ،که از دادن صدقات قبل از نجوا
خوددارى کرديد؟! اکنون که اين کار را نکرديد ،خداوند توبه شما را
پﺬيرفت ،پس نماز را برپا داريد و زکات را ادا کنید و خدا و
پیامبرش را اﻃاعت نمايید و (بدانید) خداوند از آنچه انجام
مىدهید با خبر است».
که نويسنده آن را نشان از ناآگاهی و تکلیف شاق بر مردم ذکر
میکند .اما پاسخ اين شبهه را با مثالی برای فهم بهتر آغاز کنیم:

 1.مجادله12 ،
 2.مجادله13 ،
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روزی شخصی در فضای مجازی نوشته بود«:يك يخچال اضافه
داشتیم هر چند قديمی بود ،اما به هر حال کار میکرد ،آن را دم در
ی آن نوشتیم :رايگان،که هرکس نیاز دارد
مغازه گﺬاشتیم و رو ُ
بردارد؛ دو هفته آنجا بود کسی به آن دست نزد ،سﭙس آمديم روی
آن نوشتیم ،فروشی ،در کمال ناباوری ديديم که همان شب اول آن
را دزديدند!»
اين يعنی اموری که پولی باشند نزد ما انسانها ارزش بیشتری
دارند.
يك ساندويچ رايگان به ما بدهند ،از ﻃعم آن خوشمان نیايد،
خیلی راحت آن را دور میاندازيم ،اما اگر بابت آن پول پرداخت
کرده باشیم ،اگر جانمان هم در بیايد به زور تا لقمهی آخر می-
خوريم.
بیشك هیچ انسان عاقلی منکر اين نیست ،و اين مثالها را
برای درك بهتر بحث ذکر کردم.
لﺬا بايد بدانیم ،اين آيات خواستند به مردم بفهمانند که حرف
زدن با پیامبر آنقدر هم ساده نیست که گمان میکنید ،عدهای از
مردم پولدار (اکثرا افراد پولدار اعتماد به نفس باالتری دارند)
میرفتند و از نشستن با پیامبر سوء استفاده میکردند ،که در اين
382

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

صورت در حق فقرا ظلم صورت میگرفت؛ همچنین عدهای
منافقانه و از روی چاپلوسی ،خود را به پیامبر آويزان میکردند ،که
ما چون بیشتر با او مینشینیم پس دارای تقوای بااليی هستیم ،اما
با نازل شدن آيه اول ،چون بحث پول مطرﺡ شد ،فقط افرادی که
نیاز داشتند ،نزد پیامبر میرفتند و افراد چاپلوس و منافق و متکبر
اين نشستن را نمیپسنديدند ،که باعث مشخص شدن عالقهمندان
واقعی شد.
اما بعد از آموزش اين نکته به مردم ،اين بار خدای متعال
تخفیف قائل شد و اين حکم را برداشت.
حکمتهای ديگری هم وجود دارد ،به تفسیر انوار القرآن
مراجعه مینمايیم چون کامل توضیح دادهاند:
«ای مؤمنان! هرگاه با پیامبر راز میگويید پس نخست پیش از
نجوايتان صدقهای تقديم داريد».
يعنی هنگامی که خواستید با پیامبر(ص) در امری از امورتان به
ﻃور محرمانه سخن بگويید ،بايد قبل از رازگويیتان با وی،
صدقهای بدهید .بیضاوی میگويد« :در اين امر تعظیم و بزرگداشت
رسول اکرم ،بهره و منفعتی برای فقرا ،نهی از افراط در سؤال
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نمودن از رسول خدا ،ايجاد تمايز میان مخلص و منافق و دوستدار
آخرت از دوستدار دنیاست؛ اين «تقديم صدقه» پیش از رازگويی
با پیامبر (ص)« ،برای شما بهتر و پاکیزهتر است» يعنی:
«پاكکنندهتر است برای نفسهای شما ،زيرا ﻃاعت خدای عزوجل
در آن میباشد»؛ «پس اگر نیافتید ،بیگمان خداوند آمرزگار
مهربان است» يعنی« :هر کس از شما چنین صدقهای را نیافت ،پس
در راز گفتنش با پیامبر (ص) بدون تقديم صدقه ،گناهی بر وی
مترتب نیست».
خاﻃرنشان میشود که اين معنی بر «واجب بودن تقديم صدقه
قبل از رازگويی» داللت میکند ،زيرا بخشايش و آمرزش مطرﺡ
نمیشود مگر به سبب ترك واجب.
تفسیر آيهی دوم :نقل است که چون خداوند آيه قبل را نازل
کرد ،اهل باﻃل از نجوای خود با پیامبر(ص) دست برداشتند ،زيرا
آنان پیش از نجوای خود صدقهای تقديم نمیکردند و در عین حال
اين کار بر اهل ايمان نیز دشوار میآمد ،زيرا بسیاری از ايشان به
خاﻃر ضعف مالی که داشتند ،از رازگويی با رسول خدا(ص) دست
کشیدند ،همان بود که خداوند متعال با نزول اين آيه حکم قبلی را
از مؤمنان برداشت و بر ايشان تخفیف داد.
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«آيا ترسیديد که پیش از نجوايتان صدقاتی را تقديم داريد؟»
يعنی« :آيا در صورت تقديم صدقه از فقر و فاقه ترسیديد؟يا از
انفاق مال ترسیديد؟ چراکه از بخشیدن مال کراهت داريد».
مقاتل میگويد« :حکم تقديم نمودن صدقه قبل از نجوی با
پیامبر(ص) فقط به مدت ده شب جاری بود ،سﭙس منسوخ شد».
(که نويسنده در کمال ناآگاهی میگويد هیچ گاه اجرا نشد!)
«حال که نکرديد» يعنی« :حال که امر به تقديم صدقه پیش از
نجوی با پیامبر (ص) را اجرا نکرديد ،به سبب آنکه اين کار بر شما
سنگین بود»؛ «و خداوند هم از شما در گﺬشت» ،زيرا به شما در
ترك اينکار رخصت داد؛ «پس نماز را بر پا داريد و زکات را
بﭙردازيد و خدا و رسولش را اﻃاعت کنید» يعنی :اکنون که از سوی
شما در تقديم صدقه پیش از نجوی با پیامبر (ص) سنگینی و
کندی روی داد ،پس بر اقامه نماز و دادن زکات و اﻃاعت خدا و
رسولش پايداری ورزيد؛ «و خداوند به آنچه میکنید ،آگاه است»
پس بايد مراقب احوالتان باشید ،اين هم وعده و هم تهديد است.
حال بعد از تفسیر و فهم صحیح آيه ،دوباره شبهه را بخوانید!
مالحظه مینمايید که شبههافکن به دور از هر گونه تامل و انديشه،
آنچه مدنظر خودش میباشد را نوشته است.
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شبهه :نسخ لزوم عدالت کامل بین همسران
شبههی بعدی نويسنده در مورد بحث چند همسری است ،که
ابتدا آيهای را میآورد که معنای آن اينگونه است که «اگر ترس
اين را داريد که بین همسرانتان عدالت رعايت نکنید ،پس به تنها
يك همسر اکتفا کنید».
سﭙس در آيهای ديگر میفرمايد« :و هرگز نمیتوانید میان
همسرانتان عدالت را رعايت کنید ،هر چند که بر آن نیز حريص
باشید ،پس اينگونه نباشد ،که از يك ﻃرف تماما دست بکشید ،که
همچون مطلقه سرگشته باشد».
حال نويسنده ادعا میکند که پیامبر ابتدا گفته است اگر
عدالت داريد چندهمسری را اختیار کنید ،و سﭙس چون مشخص
شده است که هیچ کس اين توان را ندارد بنابراين تخفیف داده
است و گفته که الزم نیست کامال هم عدالت داشته باشید ،فقط از
يك ﻃرف تماما روی گردانی نورزيد کافی است.
در پاسخ میگويیم؛
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اوال :اين ادعای نسخ را نويسنده با چه دلیلی مطرﺡ میکند؟!
وکدام تفسیر يا عالم معتبر به اين نسخ اقرار داشتهاند؟!
بلکه فقط چیزی را که در ذهنش موجه ديده است ،میخواهد
بر اين دو آيه تحمیل کند ،در حالی که جمع بین آيات به راحتی
برای هر صاحب عقلی ممکن است.
اهلل سبحانه و تعالی فرموده است« :اگر ترس داريد که عدالت
نورزيد ،لزومی نیست که چند همسری اختیار کنید»( ،که در
جاهای ديگر توضیح داده شده است که چند همسری يك درمان و
جواز است نه يك سنت يا واجب؛ و از فوايد آن برای شرايط مريض
بودن يا نازا بودن همسر و همچنین شرايط جنگها و زندان و کم
شدن مردان و ...میباشد؛ به تفصیل بیان شده است و بحث ما
اکنون اين نیست) و در آيهی بعدی فرموده است« :حال که اختیار
کرديد ،مﭙنداريد که عدالت است؛ يعنی حتی در محبت قلبی نیز
عدالت و برابری کنید؛ چه بسا در نوبت يکی از همسران آن مرد
مريض شود ،خسته باشد يا ،...آيا بايستی مرد را به ناعدالتی متهم
کرد؟!
پس آيهی دوم ،کمال و مطلق عدالت را نفی میکند ،که بله،
هیچ کس ،و اگرچه تمام تالشش را نیز انجام دهد ،قادر به عدالت
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تام نیست ،بلکه فقط عدالت ظاهری کافی است و لﺬا هیچ تناقضی
نیست تا نیازی به مطرﺡ کردن نسخ باشد و هیچ مرجع معتبری نیز
ادعای نسخ نکرده است و اين حکم همواره در میان مسلمین
مشهور بوده و هست و ادعايی بر نسخش نشده است.
مورد ديگر اينکه عدالت شرط تعدد زوجات نیست ،بلکه واجب
است بر مرد ،و درك اين نکتهی دقیق نیاز به تفکر دارد ،که صد
البته انتظار درك آن نیز از نويسنده نمیرود.

شبهه :نسخ تحریم رابطه ی جنسی در شب های رمضان
شبههی بعدی در مورد همخوابگی با همسران در شبهای ماه
مبارك رمضان است.
استدالل نويسنده به اين آيه است:
ن لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ
ث إِلَى نِسَآئِکُمْ هُ َّ
أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَ َة الصِّیَا ِم ال َّرفَ ُ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ کُن ُتمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا
ن وَابْتَغُو ْا مَا کَ َتبَ اللّ ُه لَکُمْ وَ ُکلُواْ وَاشْ َربُواْ حَتَّى
ن بَاشِرُوهُ َّ
عَنکُمْ فَاآل َ
ن الْفَجْ ِر ثُمَّ أَتِمُّو ْا
ط األَسْوَ ِد مِ َ
ض ِمنَ الْخَیْ ِ
ط األَبْیَ ُ
ن لَکُمُ الْخَیْ ُ
يَتَبَیَّ َ
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ك
الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ وَالَ ُتبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ تِلْ َ
حُدُودُ اللّهِ فَالَ تَقْرَبُوهَا کَﺬَ ِلكَ يُبَیِّنُ اللّ ُه آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ َيتَّقُونَ

1

«آمیزش و نزديکی با همسرانتان در شب روزه داری حالل
گرديده است .آنان لباس شمايند و شما لباس آنانید (و دوری از
آمیزش با يکديگر برايتان بسی رنجآور است) .خداوند میدانست
که شما (از لﺬائﺬ نفسانی میکاستید و معتقد بوديد که شبها بعد
از بخواب رفتن  ،همخوابگی با همسران حرام است و) بر خود
خیانت میکرديد .خداوند توبه شما را پﺬيرفت و شما را بخشید.
ص صريح ،همخوابگی آزاد است) با آنان
پس هماکنون (که با ن ّ
آمیزش کنید و چیزی را بخواهید که خدا برايتان الزم دانسته است
(همچون بقای نسل و حفظ دين و آبرو و پاداش اخروی) ،و بخوريد
و بیاشامید تا آن گاه که رشته بامداد از رشته سیاه ( شب ) برايتان
از هم جدا و آشکار گردد .سﭙس روزه را تا شب ادامه دهید.
همخوابگی با همسران در تمام شبهای روزهداری حالل است
(لیکن) وقتی که در مساجد به (عبادت) اعتکاف مشغولید ،با آنان
همخوابگی نکنید .اين (احکام روزه و اعتکاف) حدود و مرزهای

 1.البقره187 ،
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الهی است و بدانها نزديك نشويد .خداوند اين چنین آيات خود را
برای مردم روشن میسازد ،باشد که پرهیزگار شوند».
و نويسنده میگويد« :اگر اين حکم از ﻃرف خدا بود از همان
ابتدا میدانست که اين حکم محال است و چنین نمیگفت پس اين
از ﻃرف انسان است!».
بازهم از همان مقدمهی غلطش استفاده کرده است که حتما
بايد نسخ ناشی از جهل و خطا باشد ،حال آنکه چندين مورد از
فوايد و اهداف نسخ را به تعیین برشمرديم ،که بطالن استناد پوچ
نويسنده را آشکار میکند.
همانگونه که علمای اصول نیز اشاره دارند ،و البته بر هر صاحب
عقلی واضح است که در فرآيند تربیت گاهی تشويق است و گاهی
تنبیه و گاهی اختیار.
نسخ نیز گاهی حکم را سختتر میگرداند ،و گاهی راحتتر و
گاهی نیز اختیار میدهد که چه فوايدی دارد (من جمله تشخیص
اهل ايمان راستین از بقیه و )...که در ابتدای بحث ذکر شد.
و اينجا نیز اهل تفسیر اشاره فرمودهاند ،که ابتدا جماع با
همسران از افطار تا قبل از نماز عشا جايز بود ،و حال آن که بعضی
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از صحابه به خاﻃر خستگی کارهای روزمره به خواب میرفتند و
اين حکم هم برای خودشان و هم همسرانشان گران بود ،و وقتی
که در اين کار افتادند ،گريان به سوی رسول اهلل صلى اهلل علیه
وسلم آمدند و اينجا بود که اين آيه نازل شد و تخفیف داده شد که
صحابه بسیار خوشحال شدند.
آيا اين نمیتواند نوعی تشويق به خاﻃر آن اهتمام صحابه به امر
و نهی پروردگار باشد ،که بر هر عاقلی هويداست از بهترين روش-
های تربیتی است؟! آری ،اينگونه بود که نسلی تاريخی چون
صحابه به بار آمدند تا شاهد بر جهانیان باشند ،اما کسی که بر
چشم و دلش مهر نهادهاند ،متوجه نخواهد شد.

شبهه :قبول حکم دوره ی قبل از اسالم و نسخ بعدی
آن .تبصره یا نسخ؟!
نويسنده ،ابتدا اين آيه را میآورد:

391

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

وَ الَّﺬِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَيَﺬَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِیَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً
ی
ن فِ َ
ﺡ عَ َلیْکُمْ فِی مَا فَعَلْ َ
خرَجْنَ فَالَ جُنَا َ
ن َ
ل غَ ْی َر إِخْرَاجٍ فَإِ ْ
إِلَى الْحَوْ ِ
ف وَاللّ ُه عَزِيزٌ حَکِیمُ
أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُو ٍ

1

«و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار میگیرند و همسرانی
را از خود به جای میگﺬارند ( ،فرمان خدا اين است که ) بايد برای
همسران خود وصیّت کنند ،که تا يك سال آنان را (با پرداخت
هزينه زندگی) بهرهمند سازند ،به شرط اين که آنان (خودشان از
خانه شوهر) بیرون نروند ،پس اگر بیرون روند هر کار پسنديدهای
که نسبت به خود انجام دهند ( از قبیل ازدواج مجدّد ) گناهی بر
شما نیست ،و خداوند توانا و حکیم است».
و میگويد اين قانون جاهلیت بوده است که زن پس از فوت
شوهر بايستی يك سال در خانهی همسر مینشست و چون پیامبر
يك انسان است ،ابتدا اين قانون را قبول کرد ،اما بعدها با اين حکم
جديد ،نسخش کرد:
سهِنَّ أَرْبَعَةَ
ن مِنکُمْ وَيَﺬَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُ ِ
و َالَّﺬِينَ يُتَوَفَّوْ َ
ال جُنَاﺡَ عَ َلیْکُمْ فِیمَا َفعَلْنَ فِی
أَشْهُرٍ وَعَشْر ًا َفإِذَا بَلَغْنَ أَجَ َلهُنَّ فَ َ
أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَ ْعمَلُونَ خَبِیر
 1.البقره240 ،
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«و کسانی که از شما ( مردان ) میمیرند و همسرانی از پس خود
به جای میگﺬارند ،همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانهروز انتظار
بکشند (و عدّه نگاه دارند) ،و هنگامی که به آخر مدّتشان رسیدند
و آن را به پايان بردند ،گناهی بر شما نیست که هر چه میخواهند
درباره خودشان به ﻃور شايسته انجام دهند (و اعمالی موافق با
شرع از ايشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند )  ،و خدا
از آنچه میکنید آگاه است».
اگر نويسنده ،به برخی از تفاسیر معتبر همچون تفسیر ابن کثیر
مراجعه میکرد ،برايش واضح میشد که قول قویتر اين است که
در اينجا اصال نسخی در کار نیست ،اما به محض ديدن اقوال بعضی
از اهل علم مبنی بر نسخ ،انگار که گمشدهاش را پیدا کرده ،تا به
هر نوع که دوست دارد با ذهن مخاﻃب بازی کند.
به همین خاﻃر است که در بسیاری از قوانین امروزی چنین
سبکی رايج است ،مثال در ايران بعد از بیان برخی مواد دستوری
تبصرههای آن بیان میشوند .که يکی از علل آن عام و کلی بودن
مفاد ماده است ،که قانونگﺬار که بنا بر ضرورتهايی برخی از افراد
تحت حکم را از دايره شمول آن خارج کند .برخی از اين موارد با به
 1.البقره234 ،
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کار بردن ادات استثناء ،مانند « :به غیر از»« ،مگر اينکه»« ،اال
اينکه »« ،به جز» انجام میشود .اما گاه نويسندگان قانون اين امور
را از ﻃريق آوردن تبصره ،پیشبینی کردهاند.
تفسیر صحیح آيات اينگونه است ،که بدون اختالف میان امت،
عده نگه داشتن برای شوهر  4ماه و ده روز است که همان حکم
آيهی دوم است ،اما کدام قسمت از آيهی اول اين را نقض کرده
است و يا متضاد اين است؟!
بلکه در آيهی اول با لفظ وصیة الزواجهم فرموده است،
خوب مگر عده نگه داشتن با وصیت است؟!
بلکه همانگونه که اهلل به وصیت برای فرزندان توصیه فرموده
است ،اينجا نیز همین گونه است که بهتر است ،وصیت کنند که
زنانشان تا يك سال در همان خانهای که بودهاند ،بمانند .که
آوارگی پس از اتمام عده ،بر ايشان ،مصیبتی ديگر نشود.
زيبايی اين تفسیر بر هر اهل انصافی پیداست اما چه کنیم که
بعضیها آفتاب ديدن را مکروه میدانند.
حال اگر هم بالفرض قول علمايی را که قايل به نسخ هستند،
قبول کنیم (که ايشان نیز عمدتا ادعای نسخ با آيهی مواريث
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کردهاند و نه اين آيهی مورد اشارهی نويسنده که قصد نداريم بر
اين بحث تفصیل دهیم؛ اما از بیشمار ادلهی ما برای ناآگاه و اهل
فن نبودنِ نويسنده است) باز هم ،با آن همه نکاتی که در ابتدای
فصل راجع به نسخ و فوايد تربیتی آن ذکر کرديم ،به راحتی قابل
حل است.

شبهه :آیا همره سختی ،آسانی است؟
ان مع العسر يسرا

1

نويسنده ما میگويد« :اما در بسیاری موارد تالش به موفقیت و
آسايش منجر نمیشود و بعضی سختیها در تمام عمر ادامه دارند.
آيا همهی کسانی که سعی میکنند به آموزش عالی برسند ،موفق
میشوند؟ آيا تمام بیماریها بهبود میيابند؟».

پاسخ:
اين سخن ،به مانند اين است که کسی بگويد« :دارو سبب
شفاست» ،بعد شخصی مانند نويسنده ما ،بر متکلم ايراد بگیرد که

 1.الشرﺡ6 ،
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خیر ،اينطور نیست ،بودند کسانی که دارو را هم بکار بردند اما شفا
نیافتند .آيا هیچ انسان عاقلی چنین ايراد میگیرد؟! ما انسانها
بوسیله زبان ،و تحلیل آن بوسیله عقلمان ،قادر به درك سخن
مخاﻃب هستیم و حتی گاهی اوقات بدون اينکه مخاﻃب برخی
تخصیصات و استثناءها را بیان کند ،ما متوجه آن خواهیم شد .زيرا
آن امور چنان واضح و معقول است و به عنوان يك اشتراك فهم در
بین همگی افراد وجود دارد .به همین خاﻃر است که نیازی نیست
بگويیم« :دارو سبب شفاست» ،اما برای اينکه مخاﻃب ما دچار
اشتباه نشود ،بگويیم البته برخی افراد داور هم مصرف کردهاند ،اما
شفا نیافتهاند!!
از ﻃرف ديگر کجای اين آيه فرموده است ،هرکس برای هر
رسیدن به هر چیزی تالش کند ،حتما به آن خواهد رسید ،تا
بگويیم آيا همهی کسانی که سعی میکنند به آموزش عالی برسند
موفق میشوند؟!!

چند شبهه و جواب آنها
نويسنده چند آيه را به عنوان شبهه بیان میکند:
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لیس لالنسان اال ما سعی

1

«برای انسان پاداش و بهرهای نیست جز آنکه خود کرده است و
برای آن تالش نموده است».
ايرادی که نويسنده بر اين آيه میگیرد ،اين است که ﻃبق اين
آيه انسان ،تنها نتیجهی تالشش را میبیند ،اما نويسنده میگويد:
خیر ،اين گونه نیست ،بلکه بسیاری از کارها و استعدادهای انسان
ناشی از شرايط زندگی و محیط پرورشش است .پس اين کالم
نشان از جهل و عدم دقت دارد!!!
سیِّﺌَةٌ ِبمَا َقدَّمَتْ
وَ إِذَا أَذَ ْقنَا النَّاسَ رَحْمَةً َفرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِ ْبهُمْ َ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ

2

«هرگاه به مردمان مرحمتی بکنیم و نعمتی برسانیم ،از آن
سرمست و مغرور میگردند ،و اگر رنج و باليی به خاﻃر کارهايی که
کردهاند گريبانگیرشان شود ،فوراً ( از رحمت خدا ) مأيوس و ناامید
میگردند» .و میگويد اين حکم در مورد تمام انسانها برقرار
نیست پس نشان از عدم دقت است!!!

 1.النجم62 ،
 2.الروم36 ،
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م إِذَا خَوَّلَ ُه نِعْ َمةً مِّنْهُ
ضرٌّ دَعَا َربَّهُ مُنِیباً إِلَیْ ِه ثُ َّ
ن ُ
وَ إِذَا َمسَّ الْإِنسَا َ
ضلَّ عَن سَبِیلِ ِه
ل لِلَّ ِه أَندَاد ًا لِّیُ ِ
نَسِیَ مَا کَانَ يَدْعُو إِلَیْهِ مِن َقبْلُ وَجَعَ َ
قُلْ تَ َمتَّعْ بِکُ ْفرِكَ قَلِیالً إِنَّكَ ِمنْ أَصْحَابِ النَّارِ

1

«هنگامی که گزندی متوجّه انسان میگردد ،پروردگار خود را به
فرياد میخواند و تضرّعکنان رو به درگاه او میآورد .سﭙس هنگامی
که نعمت بزرگی از جانب خود بدو داد (و شقاوت او را به سعادت ،و
ناخوشی وی را به خوشی تبديل کرد) خدا را که قبالً به فرياد
میخواند ،فراموش میکند (و گزند را از ياد میبرد و به ترك دعا
میگويد) و خداگونههايی را برای خدا میسازد تا (هم خود را و هم
مردمان را بدان) از راه او به در برد و گمراه کند ( .ای پیغمبر! به
چنین فردی) بگو :اندك روزگاری از کفر خود بهرهمند شو (و با آن
خوش بگﺬران ،امّا بدان که) تو از دوزخیانی».
و باز میگويد« :اين حکم همواره و در حق تمامی افراد برقرار
نیست».
إِنَّ الْإِنسانَ لَکَفُور

2

 ..6الزمر18 ،
 2.الحج.66 ،
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«به درستی که انسان بسیار ناسﭙاس است».

ن لَیطْغَى أَن رآه استَغْنَى
کَلَّا إِنَّ الْإِنسا َ

1

«به درستی که انسان سرکش است .همین که خود را بینیاز
ببیند».
و میگويد« :در اين آيات از ادات تاکید نیز استفاده شده است
که باز هم ناشی از عدم دقت است ،چون که اين احکام کلی
نیستند و تجربه نشان داده با پیشرفت مادی و غنای بشر ،تجاوز و
سرکشی بشر کمتر شده است ،هر چند که غنا يکی از اسباب
سرکشی هست!!»
در جواب کلیهی اين شبهات وارد شده ،اين گونه پاسخ
میدهیم که ،اوال :راست گفتهاند اعراب که (و من المعضالت
توضیح الواضحات) ،يعنی« :توضیح دادن موارد واضح از جمله
معضالت است» ،البته اگر نويسنده نگويد اين حکم کلی نیست و
ناشی از عدم دقت است .در ثانی :گويا نويسنده کامال از فضای
متون تربیتی و قضايی بیخبر است و قرآن را يك کتاب رياضی
 1.الشرﺡ6 ،
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پنداشته است ،و گرنه همانطور که توضیح آن آمد در کتب قضايی
وجود تبصره و استثناء بر کسی پوشیده نیست.
ثالثا :اين موارد ،در متون تربیتی نیز واضح است؛ به اشعار و
ضرب المثلهای اقوام مختلف بنگريم:
« -1توانا بود هر که دانا بود ،ز دانش دل پیر برنا بود»
اگر کسی بر صاحب اين شعر ايراد بگیرد ،که خیر چه بسیار
انسانهايی میشناسیم که دانش نیز دارند ،اما توان زندگی خوب و
يا برخورد مناسب و ...ندارند .و لﺬا اين شعر تو ناشی از بیدقتی
است ،آيا جز خنده با جواب ديگری روبهرو میشود؟!
« -2مکن ز عرصه شکايت که در ﻃريق ادب ،به راحتی نرسید
آن که زحمتی نکشید»
شخصی بیايد و بگويد« :خیر؛ چه بسیار افرادی که بدون زحمت
و با کارهای ديگر و شرايط محیطی و وراثت و ...به جاهای وااليی
رسیدند ،دقیقا به مانند استدالل!»؛ و لﺬا اين کالم ناشی از جهل و
عدم اهتمام نويسنده است!
اگر اينگونه باشد ،آيا چیزی از متون ادبی و تربیتی میماند؟! به
قول معروف سنگ روی سنگ بند نمیشود.
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« -3مزن بر سر ناتوان دست زور ،که روزی در افتی به پايش
چو مور»
ﻃبق منطق نويسنده اين غلط است ،و تمامی مردمانی که قرن-
هاست با اين کالم و امثال اينها زندگی کردهاند ،غلط دانستهاند و
بیدقت بودهاند به جز جناب نويسنده!
و اين بود که گفتیم «و من المعضالت توضیح الواضحات».
حال شايد شخصی ايراد بگیرد ،که تو داری کالمی که ادعای
خدايی بودنش را داری با کالم انسان ممکن الخطا و محدود مقايسه
میکنی؟!
میگويیم:
اوال :اين مقايسه نبود و فقط آوردن مثال برای تقريب ذهن بود،
و اِال؛ حاشا که کالم مخلوق را به کالم خالق قیاس کنیم و تحدی
قرآن ما همچنان میتازد.
اما مخاﻃب اين قرآن نیز انسان است ،و همانگونه که انسان با
مثالهايی که آورديم ،لﺬت میبرد؛ و قرنهاست برای نصیحت و
شیوايی و رساندن بهتر مقاصد کالمش در تربیت از آن استفاده
میکند ؛ قرآن نیز که از علم مطلق الهی سرچشمه گرفته است ،به
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بهترين وجه ،اين ويژگی انسان را مد نظر قرار داده است ،به
گونهای که در هر قومی ،میبینی همین آيات که معاذ اهلل
نويسندهی مجهول ناشی از عدم دقتش میداند ،بیشترين نقش را
در مواعظ و نصايح دارند و مخاﻃب از آن لﺬت میبرد .و يك بحث
فرعی را که بشر امروزی سرکشی و عصیانش کمتر شده است ،با
اين که محل بحث ما نیست ،اما ناپسند نمیدانیم که فقط من باب
يادآوری از نويسنده خواهشی داشته باشیم که در آمار کشته
شدههای جنگهای جهانی ،خاورمیانه ،ويتنام و هیروشیما،
اختراعات بمبهای اتم و تزار و ازدواج همجنسگرايان و رابطهی
جنسی با محارم و حیوانات را مقداری از نظر بگﺬارند ،شايد مفید
واقع شود ،که در سايهی دوری از دين بشريت را به کجا بردهاند؟!

شبهه :خاص و عام
حسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ َوضَعَ ْتهُ کُرْهاً
وَ وَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِ ْ
شهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَ ًة
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ َ
ی
ن أَشْکُرَ نِ ْعمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ َعلَیَّ وَعَلَى وَالِدَ َّ
ب أَوْزِعْنِی أَ ْ
قَالَ رَ ِّ
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وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّ َّيتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَ ْیكَ وَإِنِّی
سلِمِینَ
مِنَ الْمُ ْ

1

«ما به انسان دستور میدهیم که به پدر و مادر خود نیکی کند.
چرا که مادرش او را با رنج و مشقّت حمل میکند ،و با رنج و
مشقّت وضع میکند ،و دوران حمل و از شیر بازگرفتن او سی ماه
ﻃول میکشد( .آن گاه دوران سخت مراقبت و پاسخگويی به نازها
و نیازهای کودکانه و جوانانه و مخارج ازدواج و تهیّه کار و مسکن و
غیره فرا میرسد) تا زمانی که به کمال قدرت و رشد عقالنی
میرسد ،و به چهل سالگی پا میگﺬارد( .بدين هنگام انسان اليق و
باايمان رو به آستانه آفريدگار جهان میکند و) میگويد :پروردگارا،
به من توفیق عطاء فرما ،تا شکر نعمتی را به جای آورم که به من و
پدر و مادرم ارزانی داشتهای ،و کارهای نیکويی را انجام دهم ،که
میپسندی و مايه خوشنودی تو است ،و فرزندانم را صالح گردان و
صالﺡ و نیکويی را در میان دودمانم تداوم بخش .من توبه میکنم و
به سوی تو برمیگردم ،و من از زمره مسلمانان و تسلیمشدگان
فرمان يزدانم».

 1.لقمان14 ،
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که ايراد وارد میکند که چه بسا تمامی انسانها اين دعاها را
نگويند! و همچنین آوردن سن  40سالگی در اينجا ناشی از يك
فهم نادرست است که انسان در  40سالگی به تکامل عقلی
میرسد ،حال آن که چنین نیست.
در پاسخ میگويیم:
چیزهايی که قبال گفتیم :بنیاد شبههی اولت را بر باد ريخت ،که
اگر اين گونه باشد بايد فاتحهی تمامی متون تربیتی و قضايی را
خواند ،و همگی را به صورت رياضی درآورد تا نويسنده خوشحال
شود!
تصور کنید پدری به فرزندش میگويد« :پسرم مطمﺌن باش تو
نیز روزی به صحبت من میرسی و میگويی پدر خدايت رحمت
کند که چقدر دانا و فهیم بودی» .حال بگويیم :شايد اين پسر به
اين حرف رسید و شايد هم نرسید ،و چه بسا اگر رسید دقیقا اين
جملهی «پدر خدايت رحمت کند که چقدر دانا و فهیم بودی» ،را
نگويد ،پس اين نشان از بیدقتی پدر دارد!
و تمامی اينها يا از يك ناآگاهی و يا يك تعصب کور سرچشمه
میگیرد ،که نمیداند کلیهی اينها از اصول تربیتی و اقناع مخاﻃب
و تحت تاثیر قرار دادن اوست؛ کما اينکه همان مثال پدر و يا مثال
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استاد و شاگردان که به کرات میگويد« :االن گوش نديد اما آخر
ترم خواهید گفت که ای کاش گوش میداديم» .بسیار متداول است
اما نمی دانم ،چگونه است که برای قرآن که نقش اساسی در تربیت
اجیال و اعصار دارد ،عیب است!
اما در مورد شبههی دوم ،که اين  40سالگی ناشی از
برداشتهای قديمی است ،میگويیم :اوال :چه کسی گفته است که
انسان قبل از  40سالگی ناکامل و ناقص العقل است؟! اگر اينگونه
بود که بايستی سن تکلیف را  40سالگی قرار میدادند؟! راستی
چرا پیامبر صلی اهلل علیه وسلم اسامهی  19ساله را فرماندهی سﭙاه
قرار میدهند؟!
و اينها همگی داليلی بر ناصواب بودن برداشتهای جبهه-
گیرانهی نويسنده ،از اين آيه هستند .وانگهی ،آيا تا به حال عالمی
گفته است که افرادی که به  40سال نرسیدهاند ،نبايد اين دعا را
بخوانند تا اين ادعای حصر که نويسنده کرده است ،وجهی پیدا
کند؟!
اما اين چهل سال چرا آمده است؛ میگويیم ،ﻃبق مثالها و
ادلهای که آورديم به منظور حصر نبوده است ،بلکه فقط يك تمثیل
است ،گويی اهلل عزوجل به ما مینماياند که شايد اکنون برايتان
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مقداری تفکر در زحمات پدر و مادر و شیر دادن و همچنین تفکر
در نعمات نامانوس باشد .اما صبر کنید ،هنگامی که خودتان در
جريان زندگی قرار گرفتید و از اين شور جوانی افتاديد ،آنگاه
هست که بهتر متوجه میشويد و اين سن چهل سالگی نیز از باب
نماد است و هیچ شخصی برداشت انحصار از آن نکرده است.
اين را فاکتور میگیريم که بعضی از اهل علم مسلمان (همچون
دکتر کحیل) حتی برای اين بحث چهل سالگی ادعای معجزه نیز
کردهاند مبتنی بر مقاالت علمی؛ کافی است عبارت:
 Brain only fully matures in middle ageرا سرچ کنید.
البته همانطور که عرض شد ،جواب برای شخصی که عناد نکند،
واضح بود و لزومی به ورود در اين وادی نیست.

شبهه :نسخ اول سوره به آخر سوره
که خالصتاَ میگويد :در ابتدای سوره مزمل فرموده است:
«نصفی از شب و يا اندکی بیشتر و يا اندکی کمتر از آن را در خواب
مباش و نماز شب بگﺬار».
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و در آخر سوره میفرمايد« :پروردگارت میداند که تو (ای
پیامبر) و بعضی از اﻃرافیانت ،چه بسا دو سوم ،و يا يك سوم شب
را به پا خیزيد و در میان شما افراد مريض و  ،...موجود است و لﺬا
هر مقدار که برايتان ممکن است ،نماز شب بر پای داريد».

پاسخ:
ابتدا بايستی گفت :واقعا کاش نويسنده مشخص میکرد که
حسابش با خودش چند چند است؛ چرا که به کرات میگويد که
اين دستورات از پیامبر بوده است و چون بر مردم سخت میآمده،
آنها را لغو میکرده است؛ خوب در میان امت اسالمی مشهور
است که نماز شب بر رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم واجب و بر
بقیه مستحب است ،پس اين ديگر چه منطقی است که معاذ اهلل
ﻃبق افاضات نويسنده ،پیامبر قانونی به اين سختی برای خودش
قرار دهد؟!
تعصب انسان را به چه وادیها که نمیبرد!
و توجه کنید که در آيات آخر میفرمايد« :تو و قسمتی از
اﻃرافیانت» ،يعنی واضح است که آن افراد ،از باب تقوا و ورعی که
داشتهاند اينگونه بر خود سخت گرفتهاند و حتی در روايات موجود
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است که بعضیها از ترس اينکه خواب بمانند ،کل شب را به
بیداری سﭙری میکردند؛ حال آيا از اين تربیتیتر و منطقیتر
هست که اهلل سبحانه و تعالی ،به تشويق اين تقوای صحابه
تخفیفی بر ايشان حاصل کند؟! آن اهلل که خود را شکور وصف
میکند.
چه تربیتی از اين باالتر که ،ای اصحاب پیامبر ،شما و تالشتان
از ديد اهلل دور نیستید ،و اهلل عزوجل اذيت شدن شما را دوست
ندارد ،بلکه میخواهد نسلی بینظیر برای تمام جهانیان پرورش
دهد ،پس اهلل سبحانه و تعالی ،ارحم الراحمین بر شما تخفیف
حاصل کرد ،تا بدانید که هر کس با او صادق باشد ،اهلل نیز کريم و
رحیم است.

شبهه :نسخ حق تقاته
و ديگری نیز راجع به دو آيه است .که در اولی فرموده است:
«تقوای اهلل را آنگونه که حق آن است داشته باشید» ،و در ديگری
میفرمايد« :تا حد توانتان تقوای الهی را داشته باشید».

پاسخ:
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تمامی توضیحاتی که در شبههی قبل گفتیم در اينجا نیز صادق
است که بحث تشويق صحابه است ،که هیچ شخص عاقلی آن را
انکار نمیکند .همانگونه که در مقدمهی فصل اشاره شد ،چه بسا
برداشت شخص با مراد شارع متفاوت باشد اصال؛ يعنی اهلل می-
فرمايد« :تقوای پروردگار را آن گونه که اليق و حق آن است ،به
جای آوريد» ،حال يك صحابی ،با شدت ورع خودش مثال میآيد و
به حدی در نماز و روزه جديت به خرج میدهد که چه بسا در
کارهای ديگر برايشان مشکالتی پیش آيد (کما اينکه به کرات در
روايات و اخبار موجود است) و لﺬا اهلل عزوجل با آيهی دوم،
تصحیح برداشت میکند ،که اهلل سبحانه و تعالی ،بر هیچ کس
بیشتر از توانش حکم و تکلیف نمیکند.
حال کجای اين ﻃعن و بدی است ،قضاوت با خواننده و وجدان
نويسنده .البته اگر موجود باشد ،زيرا که بنا به همین آيات نبايد به
بیشتر از توان شخص ،تکلیف کرد.
جالب است بعد از بحث نسخ ،نويسنده به سراغ خاص و عام
میرود و حق به جانب ،برای زبان تعیین تکلف میکنند و
میفرمايد که نبايد خاص و عام در قرآن باشد ،چرا که اين نشان از
جهل و عدم دقت دارد.
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در حالی که يکی از اسلوب رايج و مفید ،بیان بسیاری از مسايل
بیان آنها بصورت خاص و عام است بخصوص در مورد بیان احکام
و قوانین.
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فصل  :4ابهام در قرآن (محکم و متشابه)
نويسنده :فاروق رضايی

در اين فصل «سها» ،ادعا نموده که يکی از مشخصات قرآن،
وجود ابهامات فراوان!!! در آن است 1.و بعد با ذکر آياتی که بصورت
مطلق قرآن را روشن ،آشکار و هدايتگر میدانند ،در مقابل آيه 7
ل عمران که آيات را به دو وصف محکم و متشابه نام می-
سوره ی آ ِ
برد و ذکر چند آيه که در تفسیرشان اختالف است ،ادعای وجود
تناقض در قرآن را دارد.

2

امّا ابتدا بیان کنیم که آياتی که قرآن را با وصف آشکار و روشن
بیان کردهاند ،شکی در آنها نیست؛ امّا اين وضوﺡ برای هر کس با
هر درجهی فهمی ،يکسان نیست.
حال ممکن است شخصی بگويد :قیدی در اين آيات ذکر نشده،
چگونه میخواهید آنها را مُقیّد کنید؟

. 1نقد قرآن سها ،فصل  ،4ص 247
 .2نقد قرآن سها ،فصل  ،4ص 249
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پاسخ:
در پاسخ میگويیم :بعضی از قیود نیازی به ذکر ندارند ،بلکه
عقالً وجود دارند .به اين مثالها توجه فرمايید:
شخصی میگويد :درس رياضی ،درس شیرين وآسانی است.
خوب اين يك سخن مطلق و بدون قیدی است .امّا مخاﻃب
عاقل میداند که منظور کسی است که اين درس را بخواند و تمرين
کند ،نه هر کس ديگری! و هیچگاه با ادعای يك شخص ناآشنا به
علم رياضی که حساب بلد نباشد ،نمیگويند که آن شخص دروغ
گفتهاست و رياضی درس شیرينی نیست.
امّا مثالی ديگر:
شخصی کتابی به زبان التین در دست دارد و میگويد :اين
کتاب بسیار واضح و شیوا نوشته شده است ،حال آيا برای کسی که
زبان التین بلد نباشد ،چنین است؟!!! خوب چنین قیدی از کجا
آمد؟!!!
و مثالهای زيادی در اين باره وجود دارند که نیازی به
آوردنشان نیست ،چرا که عاقالن را اشارتی کافی است.
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حال قرآن نیز چنین است ،کالمی است جامع ،و برای همهی
ﻃیفهای جامعه ،روشن ،آشکار و هدايتگر است .امّا ابتدايیترين
قیدش ،اِشراف بر علوم عربی است ،و هیچ شخص عاقلی نمیتواند
ادعا کند ،کسی که عربی نمیداند ،بايد بدون مراجعه به شخصی
ديگر و باخواندن اين کتاب عربی ،حتماً آن را بفهمد!!!.
امّا ،اکنون که مشخص است که شبههاندازی «سها» ،در رابطه با
تناقض در قرآن ،واهی و بیاساس است ،به بیان «محکم» و
«متشابه» میپردازيم.
چنانچه در سرتیتر مشخص است ،موضوع اصلی اين فصل ،ايراد
گرفتن از وجود «متشابهات» در قرآن است« .سها» ،میخواهد با
دستآويز قرار دادن آيهی  7سورهی آلعِمران ،به تأيید سخنان
خود بﭙردازد؛ و حال ما با ياری اهلل متعال ،با بررسی موضوع
«محکم» و «متشابه» ،در آيه  7سورهی آلِعمران ،واهی بودن اصل
شبهه ی وارده را برای کسانی که جويای حقیقت هستند ،بیان
میکنیم.
«مُحکمات» قرآن ،بخش اصلی و «مادر قرآن» هستند و برای
رفع ابهام از «متشابهات» ،بايد به آنها رجوع کرد؛ چنانچه در آيه
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ذکر شده است .اگر به آياتی که علما آنان را «متشابه» میدانند،
توجه نمايیم ،مشخص میشود که اين آيات عموماً در ظاهر
کلماتشان ،واضح و روشن هستند ،يعنی دارای ترجمهای مشخص
هستند .امّا به علتهای عارضی ،دارای تشابه معنايی هستند ،نه
اينکه ذاتاً مبهم باشند.
حال مثالهايی همراه با توضیح بیان میکنیم که نه تنها
«متشابه» بودن آنها نقصی نیست ،بلکه معنی آنها ،که الزمهی
هدايتگری اين آيات میباشد ،مشخص است ،فقط نمیتوان با يقین
گفت که تنها همین معنی مراد است و بس.
حروف مقطعه :الم ،الر ،کهیعص و ،...که قول راجح در مورد اين
حروف آن است که نوعی تحدی است ،که قرآن از همین حروف
معمولی و رايج تشکیل شده است .حال کسانی که ادعا میکنند که
قرآن ساختهی دست بشر است ،مانند آن را بیاورند.
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آيات صفات باری تعالی ،چون ذهن انسان گنجايش درك کردن
ذات اهلل را ندارد ،پس به معنی ظاهری آيات ايمان داريم و کیفیت
آنها را نمیدانیم ،لَیْسَ کَ ِم ْثلِهِ شَیْءٌ َو هُوَ السَّمِیعُ البَصِی ُر

1

اين يکی از آيات محکمی است که بقیه آيات «متشابه» را
تفسیر میکند.
«هیچ چیزی همانند اهلل نیست(و نه او در ذات و صفات به
چیزی از چیزهای آسمان و زمین میماند  ،و نه چیزی از چیزهای
آسمان و زمین در ذات و صفات بدو میماند) و او شنوا و بینا
است».
اهلل سبحانه و تعالی میفرمايد :هیچ چیزی همانند اهلل نیست و
با اين وجود «شنوا» و «بینا» است.
حال ما به «شنوا» و «بینا» بودن و بقیهی صفات که در آيات
ديگر آمدهاند ،ايمان داريم ،اما ﻃبق اين آيهی محکم لَیسَ کَ ِمثلِ ِه
شَیءٌ  ،میدانیم که صفاتش مانند صفات مخلوق نیست.

 .1سورهی شوری ،آيه 11
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اخبار غیبی چون :بهشت ،جهنم و مالئکه و ...به نوعی دارای
«تشابه» هستند ،چرا که تا آنها را نبینیم ،مرا ِد دقیق آنها
مشخص نیست و ما به خبر آن ايمان داريم.
و امّا آيات علمی ،مانند مراحل تکمیل جنین در رحم مادر و ...را
هم به نوعی میتوان در مقطعی« ،متشابه» دانست ،چرا که قبل از
ّّت آنها پوشیده بوده
اختراع وسايل و ابزار اندازهگیری دقیق ،دقّ
و مسلمانان به کلیّات خبر در مورد آنها ايمان داشتند .اما حال با
اين ابزار بصورت عینی و دقیق مشاهده شدهاند.
حال سؤالی پیش میآيد که سها نیز بدان اشاره کرده است.
آنجا که میگويد :محمّد از پیروانش میخواهد که تسلیم محض و
بیقید و شرط همه قرآن گردند و بدون هیچ فکری آنها را
بﭙﺬيرند 1:چگونه مسلمانان به آيات متشابه ايمان دارند؟
جواب :قرآن از همه لحاظ معجزه است .میتوانید به نقد ساير
فصول کتاب مراجعه نمايید ،تا به معجزه بودن قرآن پی ببريد.

-1نقد قرآن سها ،فصل  ،4ص 249
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هنگامی که به معجزه بودن قرآن اعتراف کنیم ،که چارهای جز
اين برای اهل انصاف وجود ندارد ،به اخبار غیبی و مواردی که راهی
برای درك آنها با حواس وجود ندارد ،ايمان میآوريم.
امّا نه بیچون و چرا ،بلکه خودِ آيه میفرمايد :الراسِخُونَ فِی
العِلمِ و در آخر آن أولواأللباب  ،يعنی انسانهايی که بسیار به
دنبال يادگیری علوم هستند و دارای قوّهی تفکر و تدبّر هستند.
حال خوانندگان خود قضاوت نمايند؛ آيا اين به صراحت تشويق
و تحريك برای دانشاندوزی و تأمل و تفکر است ،يا امر به تبعیت
بیچون و چرا؟!!!
اما آياتی که به عنوان مثال برای ابهام در قرآن آورده است
بررسی میکنیم:
فّّات را آورده است و میگويد که
ابتدا سه آيه اول سوره صا ّ
سّّرين نظرهای متفاوتی دارند و معنی دقیقی
مف ّ
وَ الصَّافَّاتِ صَفّاً

2
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ّّت و انقیاد) محکم صف
«قسم به آنان که (در مقام عبودیّ
کشیدهاند!»
فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً
«و قسم به آنان که سخت باز میدارند!»
فَالتَّالِیَاتِ ذِکْراً
«و قسم به آنان که پیاپی (آيات خدا را) تالوت میکنند!»
چنانکه میبینید کلمات به کار رفته در آيات کامالً عربی و در
کتب لغت دارای معنی روشن و واضحی هستند ،اما آيات ،صفت
هستند و اشتراك چند گروه در صفتی ،محال نیست تا برايمان
شبهه شود ،يعنی میتواند شامل مالئکه ،عالمان و يا رزمندگان
شود و خللی در معنی پیش نمیآيد.
اّمّّا مسأله مهم در قسم و سوگند آن چیزی است که به خاﻃرش
سوگند ياد میشود که کامالً واضح است:
إِنَّ إِلَهَکُمْ لَوَاحِدٌ

1

«قطعاً معبود شما يکی است (نه بیشتر)».
 .1سوره الصافات ،آيه 4
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چنانچه میبینید «کارگروه الحادی سها» در اينجا هم ،قصدی
جز تلبیس و پوشاندن حق نداشته است.
و اّمّّا مثال بعدی که آورده است سوره ذاريات آيات  1تا
وَالﺬَّارِيَاتِ ذَرْواً

1:4

2

«سوگند به بادها! که (ابرها را برمیانگیزند و به اين سو و آن
سو برابر فرمان يزدان میبرند و) به سرعت پراکنده میدارند».
ّْامِلَاتِ وِقْراً
فَالحَ
«و سوگند به ابرهايی که بار سنگینی (از باران) را با خود برمی-
دارند!»
فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً
«و سوگند به کشتیهايی که ساده و آسان (در آبهای
رودخانهها و درياها و اقیانوسها) روان و در حرکتند!»
فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً

 .1سها ،فصل ،4صفحه 251
 .2سوره ذاريات ،آيات 1تا 6
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«و سوگند به فرشتگانی که کارها را (میان خود برابر فرمان
يزدان) تقسیم کردهاند!»
مََا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ
إِنَّ ّ
«مسلّماً چیزی که بدان وعده داده میشويد و از آن ترسانیده
میشويد ،راست و قطعی است».
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَا ِقعٌ
«و روز جزا ،حتماً وقوع پیدا میکند و میآيد».
ّّل است.
پاسخ مثال دّوّّم هم ،دقیقاً مانند مثال اوّ
ّّم سها که آيات زير از سوره
و اّمّّا مثال سوّ
إِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِیِّ الصَّا ِفنَاتُ الْجِیاَدُ

«ص»است1:
2

«(خاﻃر نشان ساز) زمانی را که شامگاهان اسبهای نژاد تندرو
و زيبای تیزرو ،بدو نموده و عرضه شد».
ّْ عَنَ ذِ ْکرِ رَبِّیِّ حَتَّىَّ توَاَرَتْ
خَْيرِ
تُ حُبَّ ال ّ
ﺡْبَب ّْ
فَقَالَ إِنِّیِّ أ َّ
جَِابِ
بِالْح ّ
.1

سها،

252 ،4
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«سلیمان گفت :من اين اسبان را سخت دوست میدارم ،چون
ساز و برگ من برای عبادت پروردگارم میباشند (که جهاد است .او
همچنان به آنها نگاه میکرد) تا از ديدگانش در پرده (گرد و غبار)
پنهان شدند».
رُدوُّّهََا عَلَیَّ فَطَ ِفقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
«(اسبها آن قدر جالب بودند که سلیمان به چاکران دستور
داد) آنها را به سوی من بازگردانید( .او شخصاً سواران را مورد
ّّد ،و اسبان را مورد نوازش قرار داد) و بر ساقها و گردنهای
تفقّ
اسبها دست کشید».
در اين آيه سها درباره کلمه «الْخَیْ ِر» ايراد میگیرد که معنی آن
مشخص نیست که منظور مطلقِ خیر است يا اسبها يا مال دنیا:
پاسخ :عبارت «خیر» ،در لغت عرب عام است وشامل هر چیزی
که مورد پسند عموم باشد ،میشود ،1گاهی بر اسب نیز داللت
میکند و در حديث هم به معنی اسب وارد شده است .اّمّّا چون
سیاق آيات بحث اسب است ،پس بقیه احتماالت منتفی هستند.

 .1مفردات راغب،لسان العرب و...
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کلمه بعدی که «سها» ايراد گرفته استِ « ،ذکْ ِر رَبِِّّّی» میباشد،
که «سها» میگويد که نمیداند منظور نماز است يا مطلق ذکر.
پاسخ :نماز هم خود ذکر است و قرآن هم میفرمايد:
اَقِمِ الصَّلََّاۃ لِﺬِکّرِِی

1

«و نماز را بخوان )تا همیشه( به ياد من

باشی».
واقعا نمیدانم چگونه پاسخ اين ايرادهای بچگانه را بدهم.
ترجمهای که در باال ارائه دادم ﻃبق سیاق آيات و معقولترين
ترجمه است و به هر حال درسی را که در آيات هست ،میرساند.
خوانندگان خود قضاوت کنید ،واقعاً کسی که خود دکتر و
ّّص علوم اسالمی بوده باشد 2،تا اين اندازه ايرادهايش پیش
متخصّ
پا افتاده و بچگانه است؟!!!

 .1سوره ﻃه ،آيه 14
 .2در کتاب نقد قرآن ،مقدمه ،ص  ،30درباره نويسنده «سها» ادعا نموده که :اسمش
مستعار است امّّّا دکترايش حقیقی است و در حوزههای دينی سالها درس خوانده و
حّّر است اما بعد از اين مهارت به قرآن شك کرده و الی
در علوم اسالمی دارای تب ّ
آخر...
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مثال چهارم را در رابطه با آيه  5سوره سجده و آيه  4سوره
معارج آورده است که در آيه اوّّّلی روز را معادل هزار سال و در آيه
دومی پنجاه هزار سال بیان نموده است.

پاسخ:

1

پاسخ به اين شبهه ،بايد در سه محور دنبال گردد که عبارتند
از :بررسی معنای «يوم» يا «روز» و شناخت شرايط تناقض و در
نهايت اين که آيا آياتی که سها آورده است ،متناقضاند يا خیر؟
ّّت نمايیم .در کتابهای
قبل از هر چیز ،بايد در واژه «يوم» دقّ
لغت عربی برای يوم ،معانی مختلفی بیان شده که برخی از آنها
عبارتند از:
 )1از ﻃلوع آفتاب تا غروب آن
 )2تمام  24ساعت شامل شب و روز
 )3مطلق زمان
 )4نعمت

 .1پاسخ اين قسمت به صورت تفصیلی در سايتهای اينترنتی موجود است که ما با
تغییراتی نقل مینمايیم.
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ّّفاق (واقعه) و
 )5حادثه و اتّ

1...

همانگونه که مالحظه مینمايید ،اين کلمه ،دارای معانی متعدّدّی
است که با توجه به قرائن و شواهد موجود در جمالت ،میتوان به
معنای مورد نظر دست يافت .بر اين اساس ،نمیتوان تنها به اين
دلیل که اين واژه ،در جملهای به مقدار مشخصی از زمان تعبیر
شده و در جملهای ديگر ،مقدار ديگری از زمان را مدّ نظر داشته
است ،اين دو جمله را با هم متناقض بﭙنداريم ،زيرا برای اين که دو
جمله با هم متناقض باشند ،بايد از هشت جهت با هم مشترك
باشند و اگر حتی دو جمله به ظاهر متناقض ،از هفت جهت با هم
مشابه بوده و تنها در يك جهت با هم اختالف داشته باشند،
نمیتوان گفت که آن دو با هم متناقضاند .اين هشت جهت عبارتند
از :موضوع يا نهاد ،محمول يا گزاره ،مکان ،زمان ،اضافه ،جزء و کل،
شرط ،قوّّّه و فعل (که برای اطّّّالع بیشتر در اين زمینه میتوانید به
کتابهای منطق مراجعه نمايید).
به عنوان نمونه ،اگر در دو جمله بیان نمايیم که:
الف« :روز 24 ،ساعت است ».ب« :نوروز  13روز است».
 .1ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،12ص  649به بعد
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کسی ما را به تناقضگويی متهم نخواهد نمود ،زيرا «روز»ی که
در قسمتِ اوّلِ عبارتِ دّوّّم ،به کار رفته به معنای مطلق زمان است،
نه  24ساعت .بر اين اساس ،دو جمله بیان شده ،وحدت در موضوع
ندارند تا موجب تناقض در گفتار شوند.
و اين همانند آن است که در موردی مشابه بگويیم که:
الف« :امتحانات 15 ،روز به ﻃول خواهد انجامید ».ب« :در روز
امتحان هیچ غیبتی موجه نخواهد بود».
که واژه «روز» ابتدا به معنای روز  24ساعت است و سﭙس به
معنای مطلق زمان به کار رفته است که میتواند کمتر از  24ساعت
در نظر گرفته شود و اين عبارت نیز از لحاظ ادبی و منطقی ،دارای
هیچ مشکلی نخواهد بود.
چنین کاربردهای مختلفی از يك واژه ،در کلمات عادی مردم
بسیار رايج بوده و نظر به اين که قرآن کريم نیز به زبان مردم نازل
شده ،در بسیاری از موارد از همین شیوه استفاده نموده است .به
عنوان نمونه موردی ديگر از همین نوع را در آيات زير مشاهده
مینمايیم:
اهلل سبحانه و تعالی میفرمايد:
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فِِی يَوْمِ نَحْسٍ ُّمسْتَمِِّر
نََّا أَرْسَلْنََّا َعلَیْهِمْ رِيحاً صَ ْرصَراً ّ
إِ ّّ

1

« ما در روز شومی ،قوم عاد را دچار تندبادی سهمگین ساختیم.
»
و در آيهای ديگر ،اين گونه تعبیر شده که:
ل
ََّا َعلَیهِّْ ْم سَ ْبعَ لَیَا ٍ
ّّمَّاِ عَادٌ فَأٍُّهْلِكُُّوا بِرِيحٍ صَ ْرصَرٍ عَاتِیَةٍ .سَخَّره
وَأ َ
وثَّمَانیَةَ أَيَّام حُسُوماً...

2

« و اما قوم عاد با تندبادی سهمگین و مهیب نابود شدند که
خداوند آن ﻃوفان بنیانکن را هفت شب و هشت روز بر آنان
مسلط نمود»...
هیچ منصفی نمی تواند بیان دارد که چون آيه اوّل ،گفته که اين
تندباد در يك روز بوده و آيه بعد آن را هشت روز دانسته است ،در
اين آيات تناقض وجود خواهد داشت! چون با اندك تأملی در اين
آيات در میيابیم که مراد از واژه «يوم» در آيه اول ،مطلق زمان
است و آيه دوم به روز  24ساعته نظر دارد و به همین دلیل،

 .1قمر.19 ،
 .2حاقه 6 ،و .7
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هرچند اين کلمه در دو معنای متفاوت به کار رفته ولی متناقض
نمیباشد.
هر شخصی که با فن سخنوری اندك آشنايی داشته باشد،
میداند که هزار سال در اين آيه هیچ خصوصیتی نداشته ،بلکه
تنها برای نشان دادن آن است که خداوند در عﺬاب دشمنانش هیچ
شتاب و عجلهای ندارد ،هم چنان که دو هزار سال و بیشتر هم
برای خدا همانند يك روز است ،چون اساساً زمان برای خدا مطرﺡ
نیست.
مواردی از اين دست که به زمان اشاره شده ،تنها به منظور
شناساندن مطلبی بوده و مقدار دقیق آن مد نظر نیست ،در آيات
قرآن به فراوانی به چشم میآيد از جمله:
الف – همانا قیامت برای ما همانند يك چشم برهم زدن و يا
کمتر از آن میباشد.

1

ب– اجرای دستورات ما در مدتی همانند يك چشم بر هم زدن
انجام میشود.

1

 .1نحل77،
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ج– آفرينش و برانگیختن تمام شما همانند آفرينش ،تنها يکی
از شما خواهد بود.

2

 -1تمام آياتی که اين گونه بیان شدهاند ،نشانگر اين معنی و
مفهوم میباشند که چون بشر در محدوده زمانی مشخص و اندکی
زندگی مینمايد و از قدرت محدودی نیز برخوردار است ،نمیتواند
چگونگی رفتار خداوند را دريابد بلکه آن را با معیارهای خود
ارزيابی مینمايد ،اما اگر همین انسان از حصار زندگی دنیوی خارج
شود ،زمان و مکان برای او معنای ديگری خواهد داشت ،همان گونه
که در روز قیامت و با مالحظه وسعت زمانی آن ،خود او میپندارد
که تمام مدت زندگی دنیوی او بیشتر از يك شب يا يك روز نبوده
است!
 -2آيه  5سوره سجده ،در ارتباط با چگونگی تدبیر عالم
آفرينش توسط خداوند است که هر چند ،ما از تمام رازها و اسرار
آن هرگز آگاه نخواهیم شد ،ولی در اين آيه با اشاره مختصری به
آن بیان شده است که آمدن امر الهی از آسمان به زمین و بازگشت

 .1سجده5،
 .2لقمان 28
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مجدد آن به آسمان ،در هر مرحله ،هزار سال دنیوی به ﻃول
خواهد انجامید و اين آيه منحصر به روز قیامت نیست بلکه هم
اکنون نیز ،تمام آفريدگان تحت پوشش تدبیر و امر الهی میباشند.
بر اين اساس ،آن چه در اين آيه به آن اشاره شده ،تنها زمان
انجام هر مرحله از اوامر الهی است و دقیقاً بیان نشده است که در
دنیا چند مرحله از آن اتفاق افتاده و روز قیامت و دنیای آخرت در
چندين مرحله آن خواهد بود!
 - 3اما آخرين آيهای که به آن اشاره نموده است؛ يعنی آيه
چهارم سوره معارج؛ در مورد قیامت میباشد .در اين آيه ،بیان
نشده که روز خداوند پنجاه هزار سال است ،تا موجب تناقض با
آيات قبل گردد ،بلکه اين آيه ،تنها اعالم مینمايد که حادثه قیامت
پنجاه-هزار سال به ﻃول میانجامد .به عبارتی ،واژه «يوم» در اين
آيه ،به معنای حادثه و اتفاق میباشد که قبالً به آن اشاره نموديم.
بر اين اساس ،میتوان در نظر گرفت که واقعه قیامت ،که در سوره
معارج پنجاه هزار سال اعالم شده است ،شامل پنجاه مرحله باشد
که هر مرحله آن به مقتضای آن چه در سورههای ديگر بیان شده،
برابر با هزار سال عادی است و در هر مرحله نیز فرشتگان صعود و
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نزول مینمايند؛ بدين شیوه ،بدون هیچ مشکل منطقی و ادبی ،اين
آيات را میتوان تأويل و تفسیر نمود .
نتیجه نهايی ،آن است که چون اين آيات ،در موضوعات
جداگانه ای نازل شده و وحدت موضوع ندارند ،هیچ تناقضی با هم
نداشته و در راستای هم میباشند ،عالوه بر داليلی که در اين
زمینه ارائه شد ،نکته ديگری نیز وجود دارد که بیان آن خالی از
لطف نیست و آن اين که هر چند سوره حج در مدينه نازل شده
است اما سوره سجده و سوره معارج هردو مکی بوده و دشمنان
پیامبر (ص) که دائم در صدد تکﺬيب ايشان و نکتهگیری از آيات
قرآن بودهاند ،چنین تناقضی را از اين آيات برداشت ننمودند،
وشکی نیست که آنان از حیث سخنوری و سخندانی ،از بسیاری
مردم جهان آن روز ،پیشرفتهتر بودند و نمیتوان ادعا نمود که
آنان ظرفیت علمی شناخت چنین تناقضی را نداشته و يا اين که
تمام آنان از حافظه ضعیفی برخوردار بوده و آيات قبلی را به
فراموشی سﭙرده باشند!.
و در اعجاز قرآن همین بس که علیرغم دعوت خداوند به
تنظیم يك سوره مشابه با آن ،بشر تاکنون نتوانسته به چنین
430
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دعوتی پاسخ گويد ،و تالشهای بیهودهای که گاه در اين زمینه
انجام پﺬيرفته ،سرانجام با شکست روبرو شده است.
برای رد چنین شبهات بیاساس و بچگانه همین مقدار کافی
است ،اما عالقهمندان به تفاصیل بیشتر در فهم دقیق آيه 7آل
عمران و بقیه شبهاتی که در رابطه با اين آيه آورده است ،ادامه
بحث را پیگیری نمايند.
اما قبل از شروع جا دارد به نکتهای ديگر که در آيه ذکر شده،
اشارهای داشته باشیم:
در اين آيه خداوند متعال بعد از بیان وجود «محکم» و
«متشابه» کسانی را که با استفاده از "متشابهات" ،بدون رجوع به
"محکمات" ،قصد فتنهاندازی و ايجاد شبهه را دارند ،اهل زيغ و
گمراهی نام میبرد .نه اينکه کسانی بخواهند از روی علم و انديشه
به دنبال قول صحیح باشند؛ چنانکه «سها» نیز در اينجا باز شبهه-
اندازی نموده و حال «کارگروه الحادی سها» دقیقا در اين کتاب
چنین قصدی داشتهاند.
و بعد از واضح شدن موضوع مشخص میشود که اين خود دال
بر معجزه بودن قرآن کريم ،است.
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حال بررسی آيه:
َّ عَ َلیْكَ الكِّْتَابَ منِّْهُ آيَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
هُوَ الَّﺬِیَ أَنزل
تَّّبِعُونَ ّمََا
ن فی قُلُوبّهِمْ َزيْغٌ فَی َ
تَشَابّهَِاتٌ فَ َأمََّّّا الَّﺬِي َ
الْکِتَابِ وَأُخَرُ م ُّ
م تَأْوِيلَ ُه إِالَّ اللّ ُه
َّا يَعْلَ ُ
َّاء تَأْوِيلِ ِه وَمَ
غََاء الْ ِفتْنَ ِة وَابْ ِتغَ
تَشَابَهَ مِنْهُ ا ْبتِ ّ
ن عنِدِ رَبِّنََّا وَّمََا يَﺬَّ َّکرُ
َّّا بِهِ کُلٌّ مِّ ْ
فِِی الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ
وَالرَّاسِخُونَ ّ
إِالَّ أُوْلُواْ األلْبَاب

1

«او است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرده است .بخشی از
ّّص و اهداف روشنی
مََات» است (و معانی مشخّ
آن ،آيههای «مُحْکَ ّ
دارند و) آنها اصل و اساس اين کتاب هستند ،و بخشی از آن آيه-
های «مُتَشَابِّهََات» است( ،و معانی دقیقی دارند و احتماالت مختلفی
در آنها میرود) .و امّا کسانی که در دلهايشان کژی است( ،و گريز
از حق ،زوايای وجودشان را فرا گرفته است) برای فتنهانگیزی و
تأويل (نادرست) به دنبال متشابهات میافتند .در حالی که تأويل
(درست) آنها را جز خدا و کسانی نمیدانند که راسخان (و ثابت-
قدمان) در دانش هستند( .اين چنین وارستگان و فرزانگانی) می-
 .1آل عمران7 ،
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گويند :ما به همه آنها ايمان داريم (و در پرتو دانش میدانیم که
محکمات و متشابهات) همه از سوی خدای ما است .و (اين را) جز
صاحبان عقل (سلیمی که از هوی و هوس فرمان نمیبرند ،نمی-
كّّر نمیشوند».
دانند و) متﺬ ّ
در لسان العرب آمده است« :المحکم الﺬی ال اختالف فیه و
الاضطراب»،1در مجمع البیان نیز آمده که« :محکم از احکام به
معنای استواری

است»2.

«حکم» ،اصلش منع و بازداشتن ،برای اصالﺡ است و لگام و
دهانه حیوان را نیز« ،حکمه» نامیدهاند.
«محکم» در لغت ،از حکم ،به معنای منع برای اصالﺡ و
جلوگیری از فساد است« ،احکام» به معنای اتقان و استوار کردن
است ،و «حکیم» ،کسی است که مانع از فساد

است3.

«متشابه» از «شبه» و «شبیه» ،و معنی آن در «همسانی» و
«مشابهت»  ،از جهت کیفیت است؛ و شبهه آن است که ،چیزی از

 .1لسان العرب ،ج  ،2ص 129
 .2مجمع البیان ،ج  ،2ص 689
 .3قرشی ،ج  ،1ص 160
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ديگری که میانشان «همسانی» و «مشابهت» است ،تمیز داده
نشود1.

«تشابه» ،در قرآن بر دو وجه آمده است:
 .1به معنای «شبیه» و «همانند» ،که بر دو قسم است:
ّّل احسن الحديث کتابا
الف) همانندی معنوی ،مانند :اللّّّه نزّ
متشابها مثانی
« خداوند بهترين سخن را ( به نام قرآن ) فرو فرستاده است .
کتابی را که ( از لحاظ کاربرد و گیرايی الفاظ  ،و وااليی و همآوايی
معانی  ،در اعجاز ) همگون و ( مطالبی چون مواعظ و براهین و
قصص  ،و مسائل مقابل و مختلفی همانند  :ايمان و کفر  ،حق و
باﻃل  ،هدايت و ضاللت  ،خیر و شر  ،حسنات و سیّﺌات  ،بهشت و
دوزخ  ،البتّه هر بار به شکلی تازه و به شیوهای نو  ،در آن ) مکرّر
است».

2

 .1مفردات راغب ،ص  ،443باب شین
 .1زمر23 ،
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که مقصود «شباهت داشتن» هر قسمت با قسمت ديگر ،از نظر
خوبی و درستی و عدم ايراد و تناقض است و نیز از نظر معجزه
بودن.
ب) همانندی ظاهری ،مانند :قالوا هﺬا الﺬی رزقنا من قبل و
اتوا به متشابها

1

«گويند :پیشتر اين نصیبمان گشته بود ،و همسان آن را آورده-
اند .
(چه چنین میوههايی در جنس و شکل يکی بوده  ،ولی ﻃعم و
مزه جداگانهای دارند)».
و نیز :و الزيتون و الرمّّّان متشابها و غیر متشابه

2

«و نیز درختان زيتون و انار را آفريده است که (در برخی
صفات) همگونند و (در برخی صفات) متفاوتند».
« .2متشابه» به معنای شبهه برانگیز که اين هم بر دو قسم
است:

 .1البقره25 ،
 .2االنعام141 ،
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ّّا الﺬين فی قلوبهم
الف) معنوی ،مانند ... :و اخر متشابهات فامّ
زيغ فیتّّّبعون ما تشابه...

1

«و بخشی از آن آيههای « مُ َتشَابِّهََات » است ( ،و معانی دقیقی
دارند و احتماالت مختلفی در آنها میرود) .و امّّّا کسانی که در
دلهايشان کژی است ( و گريز از حق ،زوايای وجودشان را فرا
گرفته است) برای فتنهانگیزی و تأويل (نادرست) به دنبال
متشابهات میافتند».
ّّين لنا ما هی ان
ّّك يبّ
ب) ظاهری ،مانند :قالوا ادع لنا ربّ
البقر تشابه علینا

2

«گفتند :خدايت را برايمان فراخوان ،تا بر ما روشن کند چگونه
گاوی است .به راستی اين گاو بر ما مشتبه است(و ناشناخته مانده
است)».
علما ،در تعريف اصطالحی «محکم» و «متشابه» چندين نظر
دارند ،که هیچ کدام با ديگری تضادی ندارد وهمه آنها در يك

 .1آل عمران7 ،
 .2البقره70 ،
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راستا هستند ،ومیتوان گفت که همهی تعاريف به نوعی صحیح
هستند.
واما اقوال علما در باره محکم و
•

متشابه1:

«محکم» ،مستقل است ونیازی به بیان ندارد ،و «متشابه»،

خود مستقل نیست وبه تبیین نیاز دارد.
•

«محکم» ،در تأويلش يك صورت مشخص دارد ،اما

«متشابه» ،میتوان چند صورت از آن برداشت کرد.
•

«محکم» ،داللتش راجح و مشخص است و بصورت نص و

ظاهر است ،اما «متشابه» ،داللتش غیرراجح و بصورت مجمل وقابل
تاويل است.
اين بخشی از اقوال نقل شده در باره معنی اصطالحی محکم و
متشابه بود.
چنانکه میبینیم تضادی در میان اقوال وجود ندارد وهمه معانی
میتواند صحیح باشد.

 .1اقوال مﺬکور در ذيل آيه  7آل عمران ،در تفاسیر موجود است از جمله :محاسن
التاويل قاسمی ،الوسیط ﻃنطاوی و...
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حال با وجود اين توضیحات نکات کلیدی اين آيه را بررسی
میکنیم:
•

آيات قرآن دارای دو وصف هستند« :محکم» و «متشابه»

•

«محکمات» در آيه ،به عنوان «ام الکتاب» يعنی« :مادر

کتاب» آمدهاند :يعنی اصل و غالب کتاب هستند و بقیه آيات
«متشابه»  ،بايد به کمك اين اصول معنی شوند که تعداد کمی از
آيات هستند.
•

کسانی که گمراهی در دلهايشان نهادينه شده ،برای فتنه-

انگیزی و گمراه کردن مردم« ،بدون در نظر گرفتن آيات محکم» به
آيات «متشابه» تمسك میکنند.
•

تاويل و معنی آيات متشابه را اهلل متعال میداند و کسانی

که در علوم تبحر
•

دارند1.

کسانی که اهل دانشاندوزی هستند ،به همه آيات ايمان

دارند وهمه را از جانب اهلل متعال

میدانند1.

 .1بنا به قول عدهای ديگر از علما ،تاويل در اينجا معنی حقیقی است که جز خداوند
متعال کسی بدان يقین ندارد ،اما از ديدگاه همه علماء اسالم ،تمام آنچه که الزمهی
هدايت باشد ،در قرآن واضح وآشکار است.
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تنها کسانی اين حکمت و دقت را درك میکنند که

صاحبان عقل و تدبر

باشند2.

در آخر مبحث محکم و متشابه قولی از «اصم» نقل میکنیم که
خالی از لطف نیست:
«محکمات ،يعنی آيات واضحی که بدون تامل معنی واضحی
دارند ،ام ا متشابهات ،نیاز به تامل و تفکر دارند تا به معنی آنها پی
برد ».منابع:
 )1تفسیر ابن کثیر
 )2تفسیر ﻃبری
 )3تفسیر قرﻃبی
 )4تفسیر الکبیر فخر رازی
 )5تفسیر تحرير التنوير ابن عاشور
 )6تفسیر فی ظالل سید قطب
 .1نه از روی جهل و بدون تعقل ،چنانچه سها میگويد ،بلکه با دانش و تحقیق
چنانچه در خالل موضوع روشن شد.
 .2باز آخر همین آيه ،که سها با تلبیس و دروغگويی میخواهد عدم تعقل و تفکر را
به مسلمانان نسبت دهد ،با اشاره به الوااللباب ،بار ديگر عقالنی بودن بسیاری از
موضوعات قرآنی را ثابت میکند.
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 )7تفسیر الوسیط ﻃنطاوی
 )8تفسیر نور خرمدل
 )9مفردات راغب اصفهانی
 )10التبیان فی علوم القرآن صابونی
 )11علوم القرآن صبحی صالح
 )12االتقان فی علوم القرآن سیوﻃی
 )13البرهان فی علوم القرآن زرکشی
 )14لسان العرب
 )15المنجد
 )16مقاالت اينترنتی
 )17و...

فاروق رضايی
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فصل  :5انتساب رفتارها و صفات نامناسب به اهلل
نويسنده :زهرا صالحی

ن مَعِیَ
أَمِ اتَّخَﺬُوا ِمنْ دُونِهِ آ ِلهَ ًة ُقلْهاتُوا بُ ْرهَانَکُمْ هَﺬَا ذِکْ ُر مَ ْ
حقَّ فَهُمْ مُعْ ِرضُونَ
ل أَکْثَ ُرهُمْ لَا َيعْلَمُونَ الْ َ
ن َقبْلِی بَ ْ
وَذِکْرُ مَ ْ

1

«آيا به جز او معبودانی را برگزيدهاند؟! بگو دلیلتان را بیاوريد؛
د آنان که قبل از من
د کسانی است که با من هستند و پن ِ
اين پن ِ
بودهاند ،بلکه بیشتر آنها حق را نمیشناسند و از آن رویگردان
هستند».

مقدمه :
چنانچه در مقدمة کتاب مطرﺡ شد ،جوهر استدالل اين کتاب
اينست که اگر قرآن از ﻃرف خدا باشد ،نتیجهاش خدائی جاهل،
غیرعاقل ،ظالم ،انتقامگیر و مکّار است ،و چون چنین نیست ،پس
 .1انبیاء – .24
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قرآن از خدا نیست .بر اين اساس ،تمام اين کتاب ،مربوط به بحث
انتساب صفات و رفتارهای ناشايسته به خداست .مثالً وقتی
خطاهای علمی فراوان قرآن ،به خدا نسبت داده شده است ،يعنی
قرآن ،خدا را جاهل میداند .در اين فصل نیز ،برخی ديگر از صفات
نامناسبِ منسوب به خدا را مورد بررسی قرار میدهد .در قرآن،
صفات پسنديدة بسیاری به خداوند نسبت داده شده است؛ مثل:
واحد ،احد ،رحمن ،رحیم ،خالق ،قَیّوم ،حَیّ ،عالم ،عادل ،ربّ،
هادی ،جبّار ،رازق ،سُبحان ،باریء ،سالم ،مؤمن ،مهیمن ،عزيز و
متکبر .چنین صفاتی شايستة خداست و در اديان و در گفتههای
فالسفة خداپرست نیز مطرﺡ شده است .امّا در قرآن ،رفتارها و
صفات ديگری به خدا نسبت داده شده است که در تضاد با صفات
ن اقوام مختلف ،همشأن و
قبلی است و اليق خداوند نیست .خدايا ِ
همسطح همان اقوامند .بهتدريج که بشر رشد و تکامل يافته است،
خدايان وی هم رشد و تعالی پیدا کرده است .خدائی هم که محمد
در قرآن معرفی کرده است ،خدائی است انسانگونه ،و با صفاتی
متناسب با يك سرکرده يا پادشاه عرب .خدائی که بر تخت
پادشاهی (عرش) نشسته ،و از آنجا مأموران (مالئکه) را برای انجام
کارهای مختلف ،مثل :خبر گرفتن از اعمال بندگان و ادارة امور
442

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جهان اعزام میکند .خدائی که حرکت میکند ،دست دارد ،شاد
میشود ،خشمگین میشود ،دشمنی میکند ،انتقام میگیرد،
نیرنگ میزند و ظلم میکند .البته تصوّر خدا در کالم و فلسفة
اسالمی ارتقاء يافته است .در نظر مُتکلمان ،خدا موجودی است
بینهايت ،بسیط ،همه جا را پُر کرده و فاقد صفات حقیر انسانی
است ،بدون حرکت ،بدون نیاز به مکان ،فاقد زمان و فاقد ماهیت.
همچنین سعی کردهاند که آيات قرآنی را به نحوی تفسیر کنند که
با تصوّر ارتقاء يافته از خدا سازگار باشد .مثالً دست خدا را به معنی
قدرت گرفتهاند ،که بديهی است ،اين تصوّر فالسفه و متکلمان از
خدا ،مغايرتهايی با قرآن دارد.
پاسخ به شبهه:
بايد گفت ،جوهرة استدالل اين کتاب ،بازی با کلمات و ارائه
مطالب بیپايه و اساس ،و استناد به احاديث ضعیف است و تا به
اين جای کتاب ،هیچ دلیلی بر اثبات چنین صفاتی برای اهلل تعالی
که قرآن وی را به عنوان خالق معرفی کرده ،ارائه نشده و آنچه در
فصل دو ،مربوط به خطاهای علمی قرآن نیز بیان شد ،به تفصیل
پاسخ داده شده و به وضوﺡ تعیین گرديد که قرآن ،نه تنها هیچ
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تعارضی با علم نوين و اکتشافات جديد نداشته ،بلکه اين مطالب
علمی هستند که در راستای تطبیق با آن قرار گرفتهاند .امّا
میپردازيم به ادامه مطالب اين کتاب.
نويسنده مجبور به اعتراف ،به وجود نقاط مثبتِ توصیفات
خالق ،از ديدگاه قرآن است .چرا که هر وجدان آگاه و بیدار و هر
فطرت حقیقت جويی اين مهم را درك کرده و چنین صفاتی را به
خالقی که برتر از مخلوقات خود است ،نسبت میدهد .امّا نويسنده
اشارهای به اين نداشته که دقیقاً در کدامیك از آموزههای فلسفی
و در کدامیك از اديان ،چنین صفاتی به خالق نسبت داده شده
است؛ به ويژه مسﺌلة الوهیت که دستخوش تغییرات و انحرافات
فراوانی شده و اسالم آن را اصالﺡ کرد و عبادات را منحصراً برای
اهلل قرار داد.
نويسنده بیان میکند :إالهِ هر قوم و قبیلهای ،همزمان با رشد و
تعالی آنها رشد میکند؛ امّا بايد در نظر داشته باشد که إالهِ قرآن،
در ﻃول  23سال بعثت و دعوت رسول اهلل (صل اهلل علیه و سلم)،
دستخوش هیچگونه تغییر و تحوّلی نشد و همزمان با گسترش و
توسعة جامعه ،تغییر نیافت.
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اهلل را از ديدگاه اسالم ،انسانگونه میداند و با وجود اينکه
ادّعای مطالعة کُلِّ قرآن را دارد ،انگار تاکنون چنین آيهای را نديده
که میفرمايد :
لَیْسَ کَمِ ْثلِهِ شَیْ ٌء « 1هیچ چیز مانند اهلل نیست».
و به واسطة همین آيه ،وجود صفات انسانی را در اهلل تعالی نفی
میکند.
و در ادامة آيه میفرمايد :
وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیر« 2و او شنوایِ بیناست».
امّا با توجه به بخش قبل ،اين شنوايی و بینايی ،هیچ تشابهی با
صفات انسانی ندارد؛ چرا که اهلل ،از مشابهت با مخلوقاتش بَری
است و امام مالك در جواب کسی که در مورد صفت استواء ،در آية
ستَوَى
 5سورة ﻃه میپرسد :الرَّحْ َمنُ عَلَى الْعَرْشِ ا ْ

3

«اهللِ رحمان بر عرش استوا يافته است» ،اينگونه پاسخ میدهد:
 .1شوری – .11
 .2شوری 11 -
 .3ﻃه 5 -
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نقد کتاب سها

(االستواء معلوم  ,والکیف مجهول  ,واإليمان به واجب  ,والسؤال
عنه بدعة)
«استواء معلوم است و کیفیت آن مجهول بوده و ايمان به آن
واجب ،و سوال از آن بدعت است».
بنابراين ،هیچ يك از صفاتی که در قرآن ذکر شده ،دارای
کمترين اشتراکی با صفات انسانی نیست ،و بر مبنای آية  11سورة
شوری ،کامالً متمايز از صفات انسانی است.
نويسنده در مورد ارسال مالئك جهت خبر گرفتن برای اهلل از
نقاط مختلف و ادارة امور سخن میگويد و حال اينکه اهلل در قرآن
میفرمايد :
شهَادَةِ وَ هُوَ ا ْلحَکِیمُ الْخَبِیرُ
عَالِمُ الْغَیْبِ وَال َّ

1

«دانای پنهان و آشکار است و اوست دارای حکمت و آگاه به
تمامی امور»
و میفرمايد  :عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْ َعزِيزُ الْحَکِیمُ
 .1انعام73 -
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«دانای نهان و آشکار و با عزت و دارای حکمت است».
همچنین میفرمايد:
هُوَ اللَّهُ الَّﺬِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ال َّرحْمَنُ
الرَّحِیمُ

2

« او اهلل است که جز او إالهی نیست ،دانای نهان و آشکار است و
بخشنده و مهربان است».
و بسیارند آياتی که بر علم بینهايت اهلل داللت دارند .بنابراين،
عیب و نقصی از جهت علم اهلل در توصیفات قرآن وارد نیست.
در بحث ادارة امور جهان به واسطة مخلوقات ،اين مسﺌله خارج
از مشیت و ارادة اهلل نبوده و بلکه به اذن و ارادة او صورت میگیرد
و اهلل ،بنا به نصِّ صريح قرآن ،قادر مطلق است و هر زمان اراده به
موجود شدنِ امری بکند ،آن مسﺌله ،در لحظه موجود میشود؛
چنانکه میفرمايد :

 .1تغابن 18 -
 .2حشر – .22
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

وَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَ ُه کُنْ فَیَکُونُ1
« و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند ،تنها بدو
میگويد :باش ،پس میشود».
و میفرمايد :
إِنَّ اللَّهَ َعلَى ُکلِّ شَیْ ٍء قَدِيرٌ« 2و اهلل بر همه چیز تواناست».
بنابراين ،از ديدگاه قرآن ،ضعف و عجز در هیچ فعلی از افعال
اهلل جايگاهی ندارد و واگﺬار کردن امور به مخلوقات ،از اين جهت
است که برای هر کار ،سببی و برای هر امری ،وسیلهای است که به
وسیلة آن تحقق پیدا میکند ،که اين سبب هم از حیطة قدرت و
ارادة اهلل خارج نیست؛ و در هیچ کدام از آيات قرآن ،اشارهای به
محدود بودن اهلل به ظرف زمان و مکان نشده است و بلکه
میفرمايد :
وَ هُوَ مَعَکُمْ أَيْنَ مَا کُنْتُمْ وَال َّلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

1

 .1بقره – .117
( .2بقره ( )148 ،109 ،106 ،20 -آل عمران( )165 ،مائده ( )40توبه )39
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«و او در هر کجا که باشید ،با شماست و اهلل هر کاری را که
میکنید ،میبیند».
همچنین ،قرآن صفات انسانی را از اهلل نفی کرده و همانطور که
قبالً ذکر شد ،تشبیه و تمثیل را به نسبت وی رد میکند.

شُبهه  :بکار بردن ضمیر جمع برای اهلل
بکار بردن ضمیر جمع برای خدا ،با توجه به تأکید مکرر قرآن بر
يگانه بودن خدا! عجیب است که در بسیاری موارد در قرآن برای
خدا ضمیر جمع بکار گرفته شده است .مثل :
صحَابِ
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَﺬِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَ ْ
الْجَحِیمِ

2

«ما فرستاديم تو را به حق ،بهعنوان بشارت دهنده و
ترساننده».
ك
ﺬکْرَ وَإِنَّا لَ ُه َلحَافِظُونَ وَ لَقَدْ أَرْسَ ْلنَا مِنْ قَبْلِ َ
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ال ِّ
ع ا ْلأَوَّلِینَ
فِی شِیَ ِ

1

 .1حديد 4 -
 .2بقره – 119
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نقد کتاب سها

«بىترديد ما اين قرآن را بهتدريج نازل کردهايم و قطعا نگهبان
آن خواهیم بود و به يقین پیش از تو نیز در گروههای پیشینیان
پیامبرانى فرستاديم».
بدونشك ،بکار بردن ضمیر جمع برای خدا ،غلط است .اين
اشتباه از محیط محمّد گرفته شده است ،که افراد گاهی برای اشاره
به خود ،از ضمیر جمع استفاده میکردهاند؛ يعنی بهجای من ،از ما
استفاده میکردهاند.
پاسخ به شبهه:
عموماً ،استفاده از صیغة جمع ،مستلزم بزرگداشت کسی است
که استحقاق آن را دارد و هر زمان ،گوينده قصد داشته باشد تا
شکوه و عظمت خود را بر مخاﻃبانش عرضه کند ،از صیغة جمع
استفاده میکند؛ همچنان که بعضی از حکما و امیران ،هنگامی که
دربارة خود صحبت میکنند ،از صیغة جمع استفاده میکنند و
بدون شك و ترديد ،خالق تمام اين هستی ،سزاوارتر و شايستهتر
است که مورد تعظیم و بزرگداشت باشد .اشتباه ديگر نويسنده اين

 .1حجر –  9و 10
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

است که اين مسﺌله را منحصر به دوران رسول اهلل (صل اهلل علیه و
سلم) میداند و آن را ناشی از فضای موجود در آن دوره میپندارد.
در حالی که اکنون نیز اين نوع سبك نگارش در نامههای ادرای و
رسمی به وضوﺡ به چشم میخورد و هیچگاه در چنین مواقعی از
ضمیر «تو» به جای «شما» استفاده نمیشود و ضمیر «من» به جای
«ما» در پاسخگويی مورد استفاده قرار نمیگیرد.

شُبهه  :دست خدا
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

1

«دست خدا باالتر از دستان آنان

است».
وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَيْدٍ

2

«ما (خدا )آسمانها را با دست بنا

کرديم».
مفسّران ،دست خدا را بمعنی قدرت خدا گرفتهاند ،منتهی مگر
خدا خود نمیتوانست از لغت قدرت ،بجای دست استفاده کند؟ که

 .1فتح 10 -
 .2ذاريات 47 -
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نقد کتاب سها

نیاز به بندگان داشته باشد تا ابهامات و غلطهای کالمش را اصالﺡ
کنند؛ پس منظور همان دست است.
پاسخ به شبهه:
در تفاسیر اين آيات ،به مفاهیمی اشاره شده که به بیان آن
میپردازيم :
 -1يدُ اهللِ فَوقَ أَيدِيهِم يعنی عهد و میثاق با رسول اهلل (صل
اهلل علیه و سلم) در واقع ،عهد و میثاق با اهلل است و مراد اين است
که حقتعالی بر بیعتشان آگاه است و در اِزای اين بیعت ،آنها را
د اهلل در اين آيه ،میتواند به معنای غلبه،
پاداش میدهد و يَ ُ
نصرت ،نعمت و هدايت باشد.
د اهلل در اين آيات ،میتواند همان
 -2از ﻃرفی ،منظور از يَ ُ
معنای يد(دست) باشد.
اينگونه توصیفات در بخشهای متعددی از ساير کتب آسمانی
نیز يافت میشود.
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نقد کتاب سها

ما مورد دوم را برگزيده و آن را حمل بر همان معنای يد
میکنیم .در اين صورت ،اهلل در آيات ديگری خود را از داشتن
صفات انسانی مُبرّا کرده و بنابراين ،اين مسﺌله سبب بروز
محدوديت نخواهد بود .در واقع ،ما اهلل را با صفاتی که خود او
توصیف کرده ،میشناسیم و از کمیّت و کیفیت اين صفات اﻃالعی
نداريم .بديهی است ذاتی که خالق تمام هستی بوده (از جمله خود
انسان) ،از صفاتی که خودش آفريده است ،مُبرّاست و فراتر از
آنچه بايد باشد که خلق کرده ،از همین جهت میفرمايد :
لَیْسَ کَمِ ْثلِهِ شَیْءٌ« 1 هیچ چیز مانند اهلل نیست».
نويسنده ،محدود بودنِ اهلل را صفتی منفی تلقی کرده و قرآن را
متهم میکند که از ﻃريق توصیفاتی مانند :يد ،برای اهلل محدوديت
قائل است؛ امّا خو ِد قرآن میفرمايد :اهلل مثل و مانندی ندارد و در
ذاتی که محدود نیست ،کَنکاش فايدهای ندارد .چرا که عقل انسان
و حواس او محدود است و محدود را توانايی درك ذات نامحدود
نیست.

 .1شوری 11 -
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نقد کتاب سها

شُبهه  :حرکت خدا
صفًّا
ك صَفًّا َ
وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَ ُ

1

«و (روز قیامت) پروردگارت و فرشتگان صف در صف میآيند».
ل مِنَ الْغَمَا ِم وَالْ َملَائِکَةُ
م اللَّ ُه فِی ُظلَ ٍ
ن إِلَّا أَنْ يَأْ ِتیَهُ ُ
هَلْ يَنْظُرُو َ
ع ا ْل ُأمُورُ
وَقُضِیَ الْأَمْ ُر وَإِلَى اللَّ ِه تُرْجَ ُ

2

«مگر انتظار آنان غیر از اين است که خدا و فرشتگان ،در
سايبانهايی از ابر سﭙید به سوى آنان بیايند و کار يکسره شود و
کارها به سوى خدا بازگردانده مىشود».
پاسخ به شبهه:
شُبهة مطرﺡ شده و همچنین پاسخ به آن ،مانند مورد قبلی
است.

شُبهه  :ظلم های به منسوب خدا

 .1فجر 22 -
 .2بقره 210 -
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نقد کتاب سها

سوزاندن جاودانه گناهکاران در جهنم ،بزرگ ترین
ظلم منسوب به خدا
سوزاندن جاودانة گناهکاران در جهنم ،بزرگترين ظلم منسوب
به خدا است .مجازات هیچ گناه يا جنايتی ،متناسب با سوزاندن
زندة انسان نیست .اين جنايتی هولناك است که قرآن به خدا
نسبت داده است .اين مطلب بطور مفصل ،در فصل " قیامت در
قرآن " توضیح داده شده است.

پاسخ به شبهه:
ابتدا از نويسنده میپرسیم ،در کدام يك از آيات قرآن ،به
سوزاندن جاودانة گناهکاران در جهنم اشاره شده است؟؟
اين از جهل نويسنده به قرآن است که نمیداند ،آياتی که بحث
از جاودانگی و خلود در آتش را میکند ،آيات مربوط به شرك است
455

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

و نه همة گناهان ،و تفاوت است بین کسی که دچار شرك شده و
کسی که مرتکب گناه کبیره و يا صغیرهای شده است.
اهلل میفرمايد :
ن ذَ ِلكَ لِ َمنْ يَشَا ُء
ن يُشْرَكَ بِ ِه وَيَغْفِرُ مَا دُو َ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَ ْ

1

«اهلل شرك را نبخشیده و غیر از آن را برای هر کس که بخواهد،
میبخشايد».
البته ،واژة «برای هر کس که بخواهد» ،شرﺡ و تفصیل دارد و به
اين معنا نیست که اهلل بیدلیل ،هر آنکه را که بخواهد ،ببخشايد.

حمَةِ
و میفرمايد  :وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ ْ

2

«و پروردگارت آمرزندة صاحب بخشش است».
و میفرمايد :

 .1نساء 48 -
 .2کهف 58 -
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نقد کتاب سها

ن رَحْمَةِ
قُلْ يَا عِبَادِیَ الَّﺬِينَ أَسْ َرفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِ ْ
اللَّهِ إِنَّ اللَّ َه يَغْفِرُ الﺬُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

1

«به بندگان من ،آن کسانی که در حقِ نفس خود ظلم کردهاند،
بگو :از رحمت اهلل ناامید نشويد ،قطعاً اهلل تمامی گناهان را
میبخشايد و همانا اهلل آمرزندة مهربان است».
و میفرمايد  :وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ« 2و او امرزندة مهربان
است»
بنابراين ،تمامیِ گناهان و حتی شرك ،در صورت بازگشت و
دست کشیدن از آن ،مورد بخشش قرار میگیرند.
خدواند عمل خیر را ده برابر و هفتصد برابر و يا بیشتر قرار
میدهد و عمل ناپسند را زياده نمیکند.
و میفرمايد :

 .1زمر 53 -
 .2بروج – 14
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مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ َأمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّﺌَةِ َفلَا يُجْزَى
إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

1

«( روز قیامت) هر کس (کار) نیکی آورد ،پس ده برابر آن پاداش
دارد ،و هر کس (کار) دی آورد ،جز به مانند آن کیفر نخواهد ديد و
بر آنها ستمی نخواهد شد».
ال
سیِّﺌَةً ،فَ َ
*و در حديثی میفرمايد ( :إِذَا أَرَادَ َعبْدِی أَنْ يَعْ َملَ َ
تَکْتُبُوهَا عَلَیْ ِه حَتَّى يَعْ َملَهَاَ ،فإِنْ عَمِ َلهَا فَا ْکتُبُوهَا بِمِثْ ِلهَا ،وَإِنْ تَ َرکَهَا
سنَةً فَ َلمْ يَعْمَلْهَا
مِنْ أَجْلِی فَاکْتُبُوهَا لَ ُه حَسَنَةً ،وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَ ْعمَلَ حَ َ
شرِ أَمْثَالِهَا
[ص ]145:فَاکْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ،فَإِنْ َعمِ َلهَا فَاکْتُبُوهَا لَهُ بِعَ ْ
ع مِائَةِ ضِ ْعفٍ)  « 2هر زمان بندهام اراده کند تا عمل ناصالحی
إِلَى سَبْ ِ
را انجام دهد ،تا زمانی که مرتکب آن نشود ،برای او نوشته
نمیشود ،پس اگر آن را انجام داد ،همان مقدار برای وی نوشته
میشود ،و اگر به خاﻃر من آن را ترك کرد ،برای وی حسنهای
نوشته میشود و هر زمان اراده کند تا کار نیکی را انجام دهد ،پس

 .1انعام 160 -
 .2صحیح بخاری 7501 -
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آن را انجام ندهد ،برای وی حسنهای نوشته میشود ،پس اگر آن را
انجام دهد ،ده برابر و يا هفتصد برابر میشود».
*و در حديثی ديگر میفرمايد( :سبقت رحمتی غضبی)

1

«همانا رحمت من بر غضب و خشمم پیشی گرفته است».
از آنجايی که نويسنده با توصیفات قرآن از اهلل ايراد میگیرد،
ما نیز با نص صريح قرآن و احاديث صحیح پاسخ میدهیم.
اهلل ،انسان را آفريد و همة نعمتهای هستی و مخلوقات را در
اختیار او و برای استفادة او قرار داد و با فرستادن پیامبران،
حُجّتش را بر انسانها تمام کرد و با هر وسیلهای ،در پی بخشیدن
آنها برآمد .اهلل خود را اينگونه توصیف کرده است :ذاتی که
پیوسته در پیِ بخشیدن بندگانش است و رحمتش بر غضبش
سبقت گرفته و عمل نیك را چند برابر کرده و حتی نیت داشتن آن
را مانند خو ِد عمل میداند و در عوض از بدیها و اعمال ناصالح به
محض توبه و دست کشیدن ،صرفنظر میکند و نیت داشتن آن را

 .1صحیح مسلم 2751 -
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به حساب نمیآورد .حال بايد پرسید :چنین ذاتی ،به ظلم نزديك
است و يا به رحمت؟؟
امّا کسی که با همة اين نعمتها و مِنَّتی که اهلل بر او نهاده ،باز
هم راه ناسﭙاسی در پیش میگیرد و بزرگتر از همة اينها ،برای
خالقِ يگانهاش شريك قائل میشود و قدرت و عظمت و ادارة امور
را به غیر او نسبت میدهد ،سزاوار چه واکنشی است؟؟
بچهای را در نظر بگیريد که مادرش مدام او را از نزديك شدن
به بخاری نهی میکند و او توجهی نمیکند و يا رانندهای که بدون
توجه به عالئم راهنمايی و رانندگی که خطر سقوط در درّه را
هشدار میدهد ،همان مسیر را ﻃی میکند؛ در چنین حاالتی نه
مادر و نه مأمورين راهنمايی و رانندگی ،مسﺌول سوختن دست اين
ﻃفل و سقوط راننده در درّه نیستند ،چرا که از قبل ،آنها را نسبت
به خطرات احتمالی و عواقب اين نوع عملکرد ،آگاه کردهاند و فرد
با اختیار و انتخاب خود ،چنین مسیری را در پیش گرفته است.
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شُبهه :عﺬاب ظالمانة کسانی که اعمال خود را صالح و
درست میدانند.
فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ال َّلهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَﺬَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا
ض قَالُوا إِ َّنمَا نَحْنُ
م لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْ ِ
ل لَهُ ْ
يَکْﺬِبُونَ وَإِذَا قِی َ
مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِنْ لَا يَشْعُرُونَ

1

«در دلهايشان (کفار) مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و
بخاﻃر تکﺬيبشان ،عﺬابى دردناك خواهند داشت )10(.و چون به
آنان گفته شود ،در زمین فساد مکنید ،مىگويند :ما خود
اصالحگريم )11 (.بهوش باشید که آنان فسادگرانند ،لیکن
نمىفهمند»)12 (.
در اين آيات ،دو صفت ناشايسته به خدا نسبت داده شده است؛
اول « :گمراه کننده» :در آية  ،10گفته شده که کسانیکه ايمان
نمیآورند ،در قلوبشان مرض است و خدا هم مرض آنان را
میافزايد که اينکار ،عین اِضالل يا گمراه کردن است  .خدای عادل،
ممکن است که کسی را بخاﻃر گناه مجازات کند ،امّا زمینة گمراهی

 .1بقره – 10،11،12
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کسی را فراهم نمیکند .قرآن در بسیاری موارد ،گمراه کردن را به
خدا نسبت داده است که در بحث روشهای دعوت به اسالم ،بطور
مبسوط ،مورد بحث واقع شده است.
پاسخ به شبهه:
نکتة مهم اينکه اين آيات ،در وصف حال منافقین نازل شده
است .منافقینی که به ظاهر اعالم ايمان میکردند و در باﻃن و
خلوتهايشان ،به سبب پیشرفت روزافزون ايمان ،انگشت حسرت
میگزيدند و کمر به نابودی اسالم بسته و برای رسیدن به اين
هدف ،نقشهها میکشیدند و تالشها میکردند .کسانی که بر کفر و
شرك بودند ،تکلیفشان با خودشان و با مسلمانان روشن بود و
کامالً واضح اعالم دشمنی میکردند ،امّا کسانی که اهل نفاق بودند،
از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسالم استفاده میکردند و خطر
نفاق ،به مراتب بیشتر از کفر است.
اهلل در وصف آنها میفرمايد :

462

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مُﺬَبْﺬَبِینَ بَیْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَ ُؤلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ

1

«در اين میان ،گم گشته و سرگردان هستند (گاهی به سوی
دين می روند و گاهی به سوی کفر؛ زمانی خود را در صف مومنان و
زمانی خود را در صف کافران جای میدهند ،امّا در حقیقت) نه با
آنان و نه با اينان هستند (و گمراه و حیرانند)»
و امّا در آية مورد بحث ،منظور از فَزادَهُمُ اهللُ مَرَضا« و خدا بر
مرضشان افزود» اين است که در دلهای اين افراد ،بیماریِ حسودی
و کینه توزی با مؤمنان است و اهلل نیز ،با ياری دادن مؤمنان و پیروز
گرداندن حق ،بیماری آنها و حسادتشان را فزونی میدهد .يعنی
پیروزی مؤمنان ،سبب حسادت هر چه بیشتر آنها خواهد بود.

2

يا به قولی ديگر ،مراد از اين بیماری ،فسادی است که با شك و
نفاق و يا انکار و تکﺬيب ،در عقايدشان رخنه کرده و اهلل با تجديد
و تداوم نعمتها و احسانهای دينی و دنیوی خود بر پیامبر (صل

 .1نساء 143 -
 .2تفسیر نور – دکتر خَرّمدل
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اهلل علیه و سلم) بیماریشان را بیشتر میکند ( افزايش حقد و
کینه نسبت به مسلمانان با پیروزی و گسترش نعمتها بر آنان).

1

میبینید که نويسنده ،چگونه با وارونه نشان دادن مطالب ،سعی
در اين دارد که اهلل را گمراه کننده نشان دهد و حال اينکه
میفرمايد :
ل إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِی َ

2

«ما راه را به او نمايانديم يا سﭙاسگزار خواهد بود و يا ناسﭙاس»

شُبهه  :ظلم
صفت ناشايست دوم که به خدا نسبت داده شده است ،ظلم
است  .عملی جُرم محسوب میشود که عاملِ آن ،از روی عمد و با
آگاهی به جُرم بودن عمل ،مرتکب آن شود .به همین دلیل ،ما
انسانها خطاهای سهوی را جرم نمیدانیم  .اصوالً ،تنها راه برای
اينکه انسان عملی را خوب يا بد بداند ،عقل اوست .ﻃبیعی است
که اگر انسان عملی را درست بداند ،به آن عمل میکند و گناهی
 .1تفسیر انوار القران – جلد  -1ص 39
 .2انسان 3 -
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هم مرتکب نشده است .امّا در آيات فوق دقت کنید ،خدا کفّاری را
که فکر میکنند که اصالﺡگرند و واقعاً هم نمیدانند که عملشان
خطاست ،مورد عﺬاب قرار میدهد .اين ظلمی است فاحش .چه
فرقی است بین دو انسانی که يکی عملِ واقعاً درستی را درست
میپندارد و انجام میدهد و انسان ديگری که عملِ واقعاً نادرستی
را صحیح میداند و انجام میدهد .هر دو به قصد انجام کار خیر
عملشان را انجام دادهاند .چرا يکی بايد سوزانده شود و ديگری
بايد پاداش داده شود؟
پاسخ به شبهه:
آية  ،12به بیان ادامة صفات منافقین میپردازد :
«بهوش باشید که آنان فسادگرانند ،لیکن نمىفهمند».
و نويسنده بیان میکند( :در آيات فوق دقت کنید ،خدا کفاری
را که فکر میکنند که اصالﺡ گرند و واقعا هم نمیدانند که
عملشان خطاست (آيه ی  12خط کشیده شده) مورد عﺬاب قرار
می دهد)
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هرگز چنین صفاتی در ذات اهلل تعالی راه ندارد ،چرا که
میفرمايد :
مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَ ْهتَدِی ِلنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ َفإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَ ْیهَا وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْ َر أُخْرَى وَمَا ُکنَّا مُعَﺬِّبِینَ حَتَّى نَبْ َعثَ رَسُولًا

1

«و هر کس به راه حق هدايت يابد ،راهيابی او به سود خودش
است و هر کس از راه حق گمراه شود ،گمراهیش به زيان خودش
است و هیچ کس بار گناهِ ديگری را بر دوش نمیکشد و به جرم
ديگری کیفر داده نمیشود و ما هیچ قوم و شخصی را مجازات
نخواهیم کرد ،مگر اينکه پیغمبری برای آنان مبعوث و روان
سازيم»

2

بنابراين ،تا زمانی که حجّت بر آنها تمام نشود و دعوت به آنها
نرسد ،هیچ کس مجازات نخواهد شد.
امّا اينکه منافقین ،دشمنی با اسالم را مسیر صحیح میدانند،
دلیل نیست بر اينکه اين راه درست باشد .در واقع ،اين چنین

 .1إسراء 15 -
 .2تفسیر نور – دکتر خرّم دل
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کسانی ،نه در دشمنی و نه در دوستی خود ،صادق نیستند .به
همان نمونة راننده برمیگرديم که مسیری را برای رسیدن به شهری
ﻃی میکند .در اين میان ،يك مسیر اصلی و چندين مسیر بیراهه
وجود دارد که مسیر اصلی با تابلوها و عالئم مشخص شده است.
اگر راننده فهم خود را مبنا قرار بدهد و به منظور سريعتر رسیدن
يا به هر دلیلِ ديگری ،از مسیرهايی که کورهراه و بیراهه هستند،
برود ،عواقب آن بر عهدة خودش خواهد بود و عبور از چنین
مسیرهايی هر چند بر مبنای فهم خود شخص درست باشد ،بی
فرجام خواهد بود و منافقین به اينکه اين مسیر کورهراه است و بی
فرجام ،آگاه بودهاند.

شُبهه  :هالك بیگناهان و کودکان ،همراه با گمراهان
در قرآن ،در موارد زيادی ،به هالکتِ کامل اقوام مختلفی که از
پیامبرشان سرپیچی کردهاند ،توسط خدا ،اشاره کرده است؛ مثل:
قوم عاد و ثمود و أيکه و لوط .اين اقوام توسط زلزله يا عﺬابهای
آسمانی ،کامالً نابود و تمدنشان از صفحة گیتی برافتاده است .مثالً:
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وَإِنَّ لُوﻃًا لَمِنَ الْمُ ْرسَلِینَ إِذْ نَجَّیْنَاهُ وَأَهْلَ ُه أَجْمَعِینَ إِلَّا
عَجُوزًا فِی الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّ ْرنَا الْآخَرِينَ

1

«و در حقیقت ،لوط از پیامبران بود .آنگاه که او و همة کسانش
را نجات داديم ،جز پیرزنى که در میان باقی( ماندگان) هالك
شدگان بود .سﭙس ديگران را نابود کرديم».
وجهِ مشترك تمامیِ موارد فوق اينست که خدا ،شهرهای آن
اقوام را با هر آنچه در آنان بوده است ،از زنان و کودکان و حیوانات
و آثار ساختة انسان ،نابود کرده است .در صورتیکه اينکار ،ظلمی
بزرگ در حق بسیاری از افراد آن جوامع بوده است  .چون معموالً
در هر جامعهای ،عدة قلیلی هستند که با دانستن حقیقت ،باز هم
آنرا نمیپﺬيرند  .پس اگر پیامبران حق بودهاند ،عدة کمی مُعاند
داشتهاند که مستحق عﺬاب محسوب میشدهاند؛ ولی اکثر مردان
جامعه ،پیروان مسیر کلی جامعهاند ،يعنی از آنچه به آنان از
گﺬشتگان و بزرگان جامعه رسیده ،پايبندند و از خود ،قدرتِ نقد و
خالقیتی ندارند  .دقیقا اين چیزی است که در تمام جوامع مدرن
امروزی هم مشاهده میشود و در روانشناسی و علوم اجتماعی هم
 .1صافّات –  133تا 136
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مورد بحث واقع شده است  .برای مثال :تمام مردم جوامع اسالمی
مسلمانند ،چون از پدر و مادری مسلمانکننده ،زاده شدهاند و در
بین مردمی مسلمان زيست میکنند  .همین امر ،در مورد تمامی
پیروان مﺬاهب ديگر هم صادق است .اين ﻃبع و صفت عمومی بشر
است .به نُدرت افرادی پیدا میشوند که در پی تحقیق برآيند.
فرضاً اسالم دين حق باشد ،آيا کشتن تمامی بقیة نسل بشر که
دقیقاً شبیه مسلمانان ،صرفاً پیرو بیغرض جامعة خود هستند،
درست است؟ هم اهل حق و هم ناحق ،شبیه هم عمل کردهاند و
تولّد آنان در جوامع خاصّشان هم ،خارج از ارادة خودشان بوده
است ،چرا بايد يکدسته پاداش بگیرند و يك دسته عﺬاب؟ میدانم
که روحانیون خواهند گفت :همة افراد بايد تحقیق کنند .اين
درخواست امری محال است .آيا ممکن است ،تمامی افرادِ بشر ،کار
اختصاصی خود را رها کنند و سالهای ﻃوالنی در تمامی اديان
مختلف تحقیق کنند؟ اين امر در دنیای معاصر که کتب تمامی
اديان در اينترنت موجود است ،هم ممکن نیست ،چه رسد به
گﺬشتههای دور که نه دانشی بود و نه چاپخانهای .بنابراين ،قطعاً
اکثر قريب به اتفاق افراد جامعه ،اگر هم بر خطا باشند ،بدون غرض
و عناد و از روی ﻃبع بشری آنان است و هالك کردن آنان ،ظلمی
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بزرگ است .اين امر حتی در قضاوت بین انسانها هم رعايت
میشود که اگر فردی بدون قصد و غرض و از روی خطا ،کار خطائی
کرد ،او را مجرم نمیشناسند.
پاسخ به شبهه:
اوالً نويسنده با چه استنادی بیان میکند که تعداد معاندين ،در
زمان هر پیامبری ،کمتر از غیر معاندين بوده و حال اينکه واقعیت
خالف اين مسﺌله است و در هر دوره ،تعداد اندکی ايمان آوردهاند
و بقیه ،به لجاجت و دشمنی با پیامبرِ هم عصر خود پرداختهاند .از
ﻃرفی اين شُبهه ،در واقع نوعی توهین به شعور و درك انسانی
د پیشینیان خود
است .چگونه ممکن است انسانها ،پیوسته مُقلِّ ِ
باشند ،آن هم فقط در امور دينی؛ امّا در تمامی ابعاد ،به پیشرفت و
توسعه دست پیدا کنند .مگر قوهای که توان تفکر دربارة خلقت و
مسائل دينی را دارد ،جداست از قوهای که به اختراعات و
اکتشافات دست پیدا کرده و تا فضا و کشف کهکشهانها پیش
رفته است .چگونه است که در اين بعد ،توان تفکر و تعقل و
انتخاب را دارد ،امّا در بعد ديگر ،دچار جُمود فکری شده است.
نوعی جمود فکری که تقلید محض از پیشینیان را به هر قیمتی
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انجام داده و خود توانايی انديشیدن ندارد .بر اين مبنا ،میتوان
جواز هر کاری را که گﺬشتگان انجام دادهاند ،صادر کرد.
جنايتهای افرادی مثل هیتلر را هر کس میتواند انجام بدهد و آن
را پیروی از گﺬشتگان بداند ،بر اين مبنا که خو ِد شخص ،توانايی
ال
تشخیص خوب و بد را ندارد .اين تقلیدِ بی چون و چرا ،کام ً
مخالف با ساختار وجودی انسان و ذات پرسشگر اوست و جوهرة
وجودیِ انسان را ناديده میگیرد .درحالی که نويسنده ،انسان و
فطرت او را به جمو ِد فکری متهم کرده و بیان میکند ،اين از
ويژگیهای فطری انسان است که تابع جمع و والدين خود باشد.
اين مسﺌله کامالً در تضاد با فطرت انسانی است .انسانی که قدرت
تفکر دارد و بعد از انديشیدن انتخاب میکند .انسانی که در
انتخابِ راهی که در پیش میگیرد ،مختار است و مجازات و پاداشی
هم اگر هست ،بر مبنای همین قدرت انتخاب است و حال اينکه اگر
توانايی انتخاب نداشت ،هیچگاه مورد مؤاخﺬه قرار نمیگرفت.
نويسنده ،نبودن امکانات را بهانه قرار میدهد ،چه در گﺬشته و
چه در حال حاضر!
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ابتدا میگويیم ،اهلل هیچ نفسی را بیش از توانش تکلیف
نمیکند و مورد بازخواست قرار نمیدهد و میفرمايد :
لَا يُکَلِّفُ اللَّ ُه نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

1

«اهلل تعالی ،هیچ نفسی را بیش از توان او مکلف نمیسازد».
بنابراين ،کسی که در جنگلهای آمازون زندگی میکند و
دعوتی به او نرسیده و يا در هر نقطة دور افتادة ديگری است،
بازخواست نخواهد شد .امّا اقوام عاد و ثمود و ....همگی در میان
خود پیامبرانی داشتهاند که اين پیامبر ،دعوت به نیکیها کرده و از
بدیها باز میداشت .پس اينکه دعوت به آنها نرسیده ،صرفاً
بهانهای برای شهوت ﻃلبیها و لﺬّت خواهیهای آنان بوده که به
هیچ قیمتی حاضر نبودند ،از آن دست بکشند و حتی زمانی که
پیامبران به آنان وعدة عﺬاب میدادند ،بر رويکرد خود پايدار
بودند .امّا در دنیای کنونی ،مفهوم دهکدة جهانی ،سالهای سال
است که گسترش پیدا کرده و در حال حاضر ،هر کسی میتواند،
در کمترين زمان ممکن ،با هر نقطه از کرة زمین ارتباط برقرار کند
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و تبادل اﻃالعات داشته باشد .در کتابِ مقدس يهوديان و
مسیحیان ،صفاتی به خالق نسبت داده شده ،مثل :تثلثیت و حلول
در جسم و محدود کردن آن و پشیمانی از خلقت و کشتی گرفتن با
بندگانش و شکست خوردن و ....که با قیاس همة اين موارد و با
تکیه بر عقل ،میتوان راه درست را پیدا کرد و به حق رهنمون شد.
اهلل میفرمايد :
وَالَّﺬِينَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَ ْهدِيَنَّهُمْ سُ ُبلَنَا وَ إِنَّ اللَّ َه لَمَعَ
الْمُحْسِنِینَ

1

« و کسانی که در راه ما تالش کنند ،البته آنان را به راههای خود
رهنمون میشويم و خدواند با نیکوکاران است».
محال است ،کسی که به دنبال هدايت است ،گمراه شود؛ امّا
برای آنهايی که راحت ﻃلبی را ترجیح دادهاند و زحمتِ شنیدن
سخنان پیامبرانشان را به خود نمیدهند يا میشنوند و چون خالف
منافع و لﺬتﻃلبیهای آنان است ،نمیپﺬيرند و برای کسانی که در
دنیای مُدرنِ کنونی ،با اين همه امکانات که مساجد و کلیساها و
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اتشگاهها ،حتی گاهاً ،در يك شهر کنار هم هستند ،زمانی برای
فهم حق و حقیقت نمیگﺬارند ،هدايتی از جانب اهلل هم نیست.
در واقع اين بخش از متن ،کل مفهوم عقل و اختیار انسانی را
زير سوال برده و به کلی آن را نفی کرده است.

شُبهه  :کُشتار به ناحق زنان
ثانیا در بسیاری از جوامع امروزی و تقريباً در تمامی جوامع
گﺬشته ،زنان صرفاً فرمانبردارِ مردان بودهاند و فاقدِ حقوق انسانی،
از جمله فاقد حق خروج از منزل و شهر و ديار برای جستجوی
حقیقتند .ﻃبعاً کشتار زنان ،ظلمی بزرگتر از ظلم اولی است.
پاسخ به شبهه:
بعد از جنگ جهانی دوم و در جوامع کنونی ،با جريان يافتن
مسﺌلة فمنیسم و کانونهای حمايت از حقوق زنان و مدافعان
برابری حقوق زن و مرد در اکثر نقاط ،جايگاه و موقعیت زنان در
جامعه ،به کلی تغییر کرده است .در گﺬشته نیز بودهاند زنانی که با
به دوش کشیدن تمام سختیها و مرارتها و يا بودن در نهايت
خوشبختی و رفاه ،راه خود را بر مبنای آنچه درست پنداشتهاند ،از
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ديگران جدا کردهاند .از جملة اين افراد ،آسیه همسر فرعون است
که با وجودِ بودن در آسايش و خوشبختی و ثروت  ،آيین
يکتاپرستی را انتخاب میکند و از فرعون و عمل او برائت میجويد.
همچنین است در مورد سُمیّه همسر ياسر که با وجود اينکه بردهای
بیش نبود ،ايمان میآورد و در زير شکنجة اربابانش ،در نهايت
استقامت و ايستادگی جان میدهد .اينها اساﻃیر و افسانه
نیستند ،بلکه به درازای تاريخ ،بر مبنای شواهد حقیقت دارند.
نويسنده ،مسﺌلة اعتقادات و باورها را در جنسیت محصور کرده و
اين در حالیست که باور هر شخص ،بزرگترين سرماية وجودی
اوست که برای آن تالش میکند و با آن زندگی را به پیش میبرد.
نويسنده ،اين کتاب را از جهتِ باور به الهی نبودنِ قرآن ،نوشته و
ت باور به الهی بودن ،آن را نقد میکنیم .مسﺌلة باور ،هیچ
ما از جه ِ
حد و حصری نمیشناسد و جنسیت نمیتواند ،مانع از باور داشتن
يا نداشتن به مسﺌلة خاصی باشد.

شُبهه  :کُشتار به ناحق کودکان
ثالثاً  :حداقل نیمی از جامعه کودکانند .چرا خدا بايد کودکان را
بخاﻃر نافرمانی پدرانشان کشتار کند .اين ظلمی بسیار واضح است
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که ظالمانهتر از دو ظلم قبلی است .چهارم اينکه ،عدهای از افراد
جامعه ،به دلیل مشکالت ذهنی ،بیماری و يا ضعف ،قادر به تحقیق
نیستند ،ﻃبعاً کشتار اينان هم ظالمانه است.
پاسخ به شبهه:
همانطور که قبالً نیز گفتیم ،ظلم در ذات اهلل تعالی راهی ندارد و
ن النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ
شیْﺌًا وَل َکِ َّ
م النَّاسَ َ
میفرمايد :إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِ ُ
يَظْلِمُونَ

1

«اهلل به هیچ وجه به مردم ستم نمیکند ،امّا مردم خود بر
خويشتن ستم میکنند».
و میفرمايد :إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ و َإِنْ تَكُ حَسَنَةً
يُضَاعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا

2

«در حقیقت ،خدواند به اندازة ذرهای ستم نمیکند و اگر آن ذره
نیکی باشد ،دو چندانش کرده و از نزد خويش ،پاداش بزرگی
میبخشد».
 .1يونس 44 -
 .2نساء 40 -
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در مورد کودکان و کسانی که دارای مشکالت ذهنی هستند و
توانايی تشخیص خوب و بد و حق از باﻃل را ندارند ،زمان مرگ
آنها ،همزمان با نازل شدن عﺬاب الهی تعیین شده و اهلل
میفرمايد:
ستَقْدِمُونَ
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْ َتأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَ ْ

1

«پس ،هر زمان وقت مرگ آنها برسد ،ساعتی پس و پیش
نخواهد افتاد».
بنابراين ،حتی اگر عﺬابی صورت نمیگرفت ،مرگ آنها ،در آن
ساعت و لحظة معین انجام میشد و اين جدای از همة مسائل،
بسته به لحظهای است که مرگ در آن صورت میگیرد.
از ﻃرف ديگر ،عﺬاب الهی هر زمان که نازل شد ،عدهای را در
برگرفته و عدهای نجات يافتند و اينها همان کسانی بودهاند که از
حق و حقیقت پیروی کردهاند و همین کسانی که اهل نجات
گشتهاند ،اگر در مقابل ظلم و فساد موجود در جامعه سکوت کنند،
دچار عﺬاب خواهند شد .اين افراد در واقع ،قربانیان عملکرد
 .1اعراف 34 -
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کسانی هستند که با اختیار و از روی آگاهی ،مسیر نادرست را
برمیگزينند .برای مثال :در بمبارانی که توسط ابرقدرتها و بر سر
ن بسیاری کشته میشوند که
جنگِ قدرت ،صورت میگیرد ،کودکا ِ
اين کشتارها ،به دلیل ظلم ظالمینی است که بر آنها حکم
میرانند .جامعه و هر امت و گروهی ،مانند يك کشتی است که اگر
افرادی که در ﻃبقات پايینی قرار گرفتهاند ،به بهانة دستيابی به
آب ،کشتی را سوراخ کنند ،تمام کشتی به همراه سرنشینانش به
زير آب خواهد رفت .در واقع ،اين مسﺌله نوعی ساز و کار علت و
معلول است و تکلیف چنین کسانی در آخرت با اهلل خواهد بود و به
قولی ،در آنجا به آنها قدرت انتخاب داده شده و مورد آزمايش
قرار میگیرند.

شُبهه :کُشتار بردگان و حیوانات و افرادی که هنوز قانع
نشدهاند؛ و تخریب آثار تمدن بشری و کشاورزی و قتل
عام عمومی
پنجم :عدهای گرچه توان ذهنی دارند ،امّا شك دارند و دالئل
ﻃرفین آنان را إقناع نمیکند .کُشتار اينان نیز ظالمانه است.
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ششم :در گﺬشته ،بخشی از مردم ،بردگان بودهاند که فاقد
حقوق اولیة انسانی بودهاند و مطلقاً قادر به تحقیق و تفحّص و
رفتن در جستجوی حقیقت نبودهاند .کشتن اينان نیز ظلمی بزرگ
است .هفتم :تخريب آثار تمدن ،مثل :ساختمانهای هُنری  ،راهها و
آثار نیز ،از بین بردن دسترنج و هنر گﺬشتگان است و کاری عبث و
ظالمانه است.
هشتم  :کشتن حیوانات و نابود کردن کشاورزی هم کاری عبث
و ظالمانه است .عدالت حکم میکند که فقط فردِ جنايتکار که
جنايتی را از روی قصد انجام داده است ،مورد مجازات قرار گیرد،
نه همة جامعه .به همین دلیل است که ما کُشتار عمومی و تخريب
شهرها ،توسط امثال چنگیز يا هر فرد ديگری را وحشیانه
میدانیم .حال چگونه ممکن است ،خدای عاقلِ عالمِ عادلی ،اين
وحشیگريها را انجام دهد.
نهمین اشکالِ اينگونه داستانهای قرآن اينست که اصوالً،
قتلِعامِ عمومی ،کاری عَبَث است .اگر خدا فقط چند نفری را که با
دانستن حق ،عمداً با آن مبارزه میکردند را بطور معجزهآسا ،در
روبهروی چشم مردم هالك میکرد ،ﻃبعاً اکثر بقیة مردم ،حق را
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قبول میکردند .ولی از کشتن همگان چه سودی حاصل میشود؟
بنابراين ،انتساب چنین جناياتِ فاحشی به خدا ،کار محمد است،
نه کار خدا و اين داستانها ،ساختة محمدند ،نه وحی الهی.

پاسخ به شبهه:
بارها گفتهايم ،کسی که به دنبال هدايت باشد ،اهلل او را هدايت
خواهد داد و محال است ،کسی که در مسیر حق ﻃلبی به پیش
میرود ،گمراه شود؛ چرا که میفرمايد :
وَالَّﺬِينَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِيَ َّن ُهمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
1

«و کسانی که در راه ما تالش کنند ،راههای خويش را به آنها
مینمايانیم».
پس ،کسی که ادِلِّه و برهان قاﻃع میبیند و حقجو باشد و قصد
لجاجت و سرکشی و دشمنی با حدودات اهلل و راحتﻃلبی و
 .1عنکبوت 69 -
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شهوتخواهی را نداشته باشد ،بدون شك ،توانايی تشخیص،
خواهد داشت و به احدی ظلم نمیشود.
نويسنده ،بردگان را فاقد شعور و درك انسانی تصور کرده و
بیان میکند ،چون جسم آنها محصور و در قید و بند است ،پس
می توان فکر آنان را نیز به اسارت کشید و حال اينکه ،انسان
مخلوقی است که باورهايش را در قید و بند نمیتوان کشید و هیچ
میله و زنجیر و شکنجهای ،توان محصور کردن ذهن و افکار او را
ندارد .کم نیستند امثال بردگانی مانند :بِالل و عَمّار و سُمیّه و ياسر
که در زير شکنجه جان دادند و يا سختترين عﺬابها را تحمل
کردند ،امّا از باورهای خود نگﺬشتند .کم نیستند بردگان سیاهی
که علیه اربابان سفیدپوست خود ،دست به شورش زده و انقالب
کردند .بسیارند زندانیهايی که قید و بند زندان ،افکار آنان را
حصر نکرده و مانند گاندی ،در نهايت ضعف ،با تکیه بر باوری
خاص ،انقالب عظیمی به راه انداختند.
در باب از بین رفتن تمدن و آثار فرهنگی  -هنری و حیوانات،
ل کشتی که به سبب خودخواهی و
برمیگرديم به همان مثا ِ
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راحتﻃلبی عدهای ،تمامی سرنشینان آب غرق میشوند و در
واقع ،ظلم را همین افرادِ سودجو و لجوج مرتکب میشوند.
تخريب شهرها توسط چنگیز و هیتلر و چنین کسانی ،از روی
ل خاصی و به قصد قدرتﻃلبی و
وحشیگری و بدون دلی ِ
کشورگشايی صورت گرفته و اين در حالی است که اگر همة عالَم
ايمان بیاورند و يا کافر شوند ،ذرهای به مُلك اهلل اضافه نشده و يا از
آن کم نمیشود و عﺬاب اين اقوام ،بعد از ارسال پیامبران و دعوت
آنها و ارائة معجزات و تمام شدن حُجّت بر آنها صورت گرفته
است .عدهای مانند قوم يونس ،در لحظة نزول عﺬاب و کمی قبل از
آن به زشتی کردار خود معترف شده و از آن دست کشیدند پس
نجات يافتند و عدة ديگر ،پیوسته به عِناد و سرکشی خود ادامه
داند ،تا اينگونه به کیفر اعمال خودشان دچار شدند.
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شُبهه :خدا ثروتمندان را به فساد وا میدارد و بعد ،کل
جامعه را نابود می کند.
وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَ ًة أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ
عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا

1

«و هنگامی که اراده کنیم شهرى را هالك کنیم ،به ثروتمندانش
امر میکنیم تا در آن به انحراف بﭙردازند و در نتیجه ،عﺬاب بر آن
الزم گردد ،پس آن را زير و زبر کنیم».
اين آيه ،ظلم واضحی را به خدا نسبت داده است .اوال ً،امر
کردن به ثروتمندان تا فساد کنند ،کاری ظالمانه و دور از شأن
خداست .در اينصورت ،مفسد اصلی خدا است ،نه ثروتمندان  .چه
کسی است که بتواند در مقابل خواست خدا مقاومت کند؟ ﻃبعاً
ثروتمندان هم مأموران خدا خواهند بود ،نه بیشتر .ثانیاً ،اين ظلمی
آشکار است که عدهای را برای فساد در جامعه برانگیزی و سﭙس
کل جامعه را عﺬاب کنی  .حتی عﺬاب ثروتمندان نیز ظلم است،

 .1اسراء 16 -

483

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

چون آنها به امر خدا کار کردهاند و ﻃبعاً بايد پاداش بگیرند ،نه
عﺬاب.
پاسخ به شبهه:
اين شُبهه به وضوﺡ ،ناآگاهی و يا دشمنی آگاهانة نويسنده را
نسبت به متن قرآن نشان میدهد.
به ترجمة صحیح آيه دقت کنید :
ك قَرْيَ ًة أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ ُنهْلِ َ
عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا
«هرگاه بخواهیم شهر و يا دياری را نابود کنیم ،افرا ِد دارا و
ن آنجا را سردار و چیره میگردانیم و آنان در
خوشگﺬران و شهوترا ِ
شهر و ديار به فسق و فجور میپردازند و به مخالفت با دستورات
اهلل روی میآورند ،پس فرمانِ وقوع عﺬاب بر آنجا واجب و قطعی
میگردد و آنگاه ،آن مکان را سخت درهم میکوبیم و ساکنانش را
هالك میگردانیم».
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در واقع ،بیان نکرده که به ثروتمندان امر میکنیم تا به فساد
روی بیاورند ،چون خدواند ،هیچگاه امر به فساد نمیکند ،بلکه
آنها را غالب میکند و آنها خود به فساد روی میآورند .امّا غلبة
ت ديگر افراد جامعه و
اينطور افراد ،چگونه صورت میگیرد؟ با سکو ِ
رضايت آنها به عملکرد و فسادی که ثروتمندان به آن دچار
شدهاند .تمامی افراد جامعه ،با سکوت خود ،مُهر تأيید بر فساد و
تباهی عدهای که به آن مشغول هستند ،میگﺬارند و هر زمان،
برای اصالﺡِ وضعیت موجود ،تالشی صورت نگیرد ،خودبهخود هیچ
ی اين اشخاص ،به
چیز عوض نخواهد شد .پس فساد و شهوتﻃلب ِ
واسطة رضايت ديگران و عدم اعتراض آنها ،ادامه دارد و بنابراين،
عﺬاب الهی همة آنها را دربر میگیرد.

شُبهه  :دستور کشتن همدیگر بعد از پرستش گوساله
در قرآن آمده است که موسی ،برای مدت  40روز ،برای گفتگو با
خدا ،به کوه رفت .در مدتی که حضور نداشت ،شخصی بنام
سامری ،گوسالهای از ﻃال ساخت که صدای گاو در میآورد و مردم
را به عبادت آن فراخواند و عدهای از او پیروی کردند .پس از اينکه
موسی برگشت ،از سامری پرسید:
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صرُوا بِهِ
م يَبْ ُ
ی قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَ ْ
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِ ُّ
ﺬلِكَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِی
ل فَنَ َبﺬْتُهَا وَکَ َ
ن أَثَرِ الرَّسُو ِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِ ْ

1

«موسی گفت :اى سامرى! منظور تو چه بود؟ گفت به چیزى که
ديگران به آن پی نبردند ،پی بردم و به قدر مُشتى از ردپاى
فرستادة خدا ،جبرئیل برداشتم و آن را در پیکر گوساله انداختم و
نفسِ من برايم چنین فريبکاريی کرد».
پس ،سامِری مُشتی خاك از جای پای جبرئیل برداشته و در
دهان گوساله ريخته ،تا آن گوساله صدای گاو درآورد و مردم فريب
خوردند .اينکار جز به ارادة خدا امکانپﺬير نبوده است .چون هیچ
فر ِد عادی ،قادر به چنین کاری نیست که جای پای جبرئیل را
ببیند .بعالوه ،تاثیر جای پای جبرئیل بر گوساله نیز ،ارادة مستقیم
خدا بوده است .بنابراين ،در واقع خودِ خدا اين تبهکاری را
زمینهسازی و مرتکب شده است و سﭙس مرد ِم بیچاره را که از
پشتِ پرده هیچ خبری ندارند ،بخاﻃر گمراه شدن ،معﺬّب میکند
که ظلمی واضح است .برای عﺬاب مردم ،خدا توسط موسی از مردم
میخواهد که:
 .1ﻃه –  95و 96
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وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخَاذِکُمُ
الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِ ْندَ بَارِئِکُمْ
فَتَابَ عَلَیْکُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ال َّرحِیمُ

1

«هنگامی که موسى به قوم خود گفت :اى قوم من! شما با به
پرستش گرفتن گوساله ،بر خود ستم کرديد ،پس به درگاه
آفرينندة خود توبه کنید و خودتان را بکشید که اين ( کار ) نزد
آفريدگارتان براى شما بهتر است پس خدا توبة شما را میپﺬيرد
که او توبهپﺬيرِ مهربان است»
در توضیح اين آيه ،چیزی از محمّد به ما نرسیده است ،ولی
ﻃبق آنچه که از صحابه در کتب تفسیر نقل شده است ،مردم مأمور
شدند که شمشیر برگیرند و يکديگر را بکشند ،پدر و پسر و برادر
و خويشان ،يکديگر را کشتند ،تا اينکه حدود  70هزار نفر کشته
شد؛ در اين هنگام ،خدا آنان را بخشید .اين چه کار غیرمعقولِ
ظالمانهای است که به خدا نسبت داده شده است .خدا ،شرائط
ﺡ غافل از
فريب مردم را فراهم میکند و پس از اينکه مردمِ سادهلو ِ
نقشة خدا ،فريب خوردند ،آنان را مجبور میکند که  70هزار نفر از
 .1بقره 54 -
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همديگر را بکشند( در تورات  3هزار آمده است ) .چرا خدا و
موسی برای مردم توضیح ندادند و آنان را با استدالل ،به راه
درست هدايت نکردند؟ چرا خدای قرآن و تورات ،اينقدر از کشتار
خوشش میآيد؟ چرا خدا اينقدر نامهربان و بیرحم است؟ خدايی
که میداند که اين مردم اينقدر سادهلوحند که وقتی گوسالة
ﻃالئی ،صدای گاو در میآورد ،گمان میکنند که اين گوساله،
واسطة بین خدا و مردم است و آنرا میپرستند ،آيا کشتار اين
مردم فريبخورده به دست خودشان کار درستی است؟ بعالوه ،اين
کشتار دسته جمعی ،موجب میشود که قويترها و جوانترها ،افراد
ضعیفتر و مُسنتر را بکشند و خود ،جان سالم بدر برند  .آيا اين
عادالنه است؟ واقعیت اينست که اين داستان را محمد از تورات
(کتاب خروج) گرفته و با تغییرات جزئی ،در قرآن آورده است و
توجه نکرده که اين داستان چقدر اشکال دارد .خدای تورات هم
خدائی است ،به شدّت جنايتکار که دست به هرگونه کشتار
بیرحمانهای میزند.
پاسخ به شبهه:
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در پاسخ به اين شُبهه میگويیم که دو نوع اراده وجود دارد:
ارادة کونی و ارادة شرعی.
در باب ارادة کونی ،اهلل سبحانه و تعالی میفرمايد:
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَ ْیﺌًا أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ

1

«تنها امر او ،هنگامی که چیزی را بخواهد ،اين است که
میگويد :باش ،پس موجود میشود».
و در باب ارادة شرعی میفرمايد:
د بِکُمُ الْعُسْرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِکُمُ ا ْلیُسْرَ َولَا يُرِي ُ

2

«و اهلل آسانی را بر شما میخواهد و سختی را نمیخواهد».
ل صالحی
ارادة شرعی ،يعنی اينکه انسان تصمیم به انجام عم ِ
میگیرد و قصد انجام آن را دارد ،اهلل نیز از انجام آن راضی و
خشنود است و اراده کرده و آن فعل را برای بندهاش خلق میکند.
ارادة کونی ،يعنی انسان تصمیم به انجام عمل ناصالحی میگیرد و
 .1يس 82 -
 .2بقره 185 -
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قصد میکند تا آن را انجام دهد ،خدواند متعال ،از انجام آن فعل
توسط بندهاش ناراضی است ،امّا چون سُنّت الهی بر اين است که
انسان در انتخابهايش و عملکردش مختار باشد ،اهلل اراده میکند
و آن فعل شر را برايش خلق میکند .بنابراين کفر ورزيدن و يا
مشرك بودن و بقیة اعمالی که نهی شده ،در اين حیطه قرار
میگیرد.
نويسندة اين شُبهه ،در انجام گناهان ،تنها اهلل را دخیل میداند
و اختیار انسان را ناديده گرفته است .ارادة اهلل را بهانه قرار داده و
در انجام دادن گناهان ،قائل به جبر است.
از نويسنده میپرسیم :اهلل در کدام آيه از قرآن ،امر به مشرك
بودن کرده و يا از انجام آن اعالم رضايت کرده است تا در مورد
سامری به آن راضی باشد؟؟
سامری فردی بود که از نبودِ موسی ،سوء استفاده کرد و با
گوسالهای که ساخته بود ،مردم را به پرستش آن فراخواند .آيا
سامری نمیتوانست ،جای پای جبرئیل را ببیند و از آن برای
پیشبرد افکار باﻃل خود استفاده نکند؟ مگر نه اينکه در انجام
دادن و يا ندادن آن مختار بوده است؟
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همچنین ،قوم بنی اسرائیل ،پیش از اين ،معجزات فراوانی ديده
بودند ،از جمله اينکه :خدواند ،ﻃوفان و سیل و ملخ و کنهها و
م فرعونیان فرستاد و سرانجام،
غوكها را برای رهايی آنها از ظل ِ
نیل را برای آنها شکافت و فرعونیان را به سبب سرکشی آنها و
ظلم بیحد و حصری که نسبت به بنی اسرائیل روا داشته بودند،
غرق کرد ( آيات  130تا  137سوره اعراف).
ق ا ْلأَرْضِ وَ َمغَارِبَهَا
ن کَانُوا ُيسْتَضْعَفُونَ مَشَارِ َ
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّﺬِي َ
الَّتِی بَارَکْنَا

1

«و به آن قومی که به استضعاف کشیده میشدند ،يعنی به بنی
اسرائیل که با کشته شدن و خدمتکاری فرعون و قومش ،پیوسته
به خواری و تحقیر کشیده میشدند ،مشارق و مغاربِ سرزمینی را
که در آن برکت نهاديم ،به میراث داديم و وعدة نیك پروردگارت
بر بنی اسرائیل تحقق يافت».

 .1اعراف 137 -
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با همة اين آيات و معجزات و لطف و رحمتِ اهلل و بعد از انﺬارها
و تعلیمات موسی ،تنها در چهل روز نبود او ،اين قوم شروع به
گوساله پرستی میکنند.
و اهلل میفرمايد :وَاتَّخَﺬَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجْلًا
م سَبِیلًا اتَّخَﺬُو ُه
م يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُکَلِّ ُمهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ ْ
جَسَدًا لَهُ خُوَا ٌر أَلَ ْ
وَکَانُوا ظَالِمِینَ

1

«و قوم موسی پس از او ،از زيورهای خود مجسمة گوسالهای
برای خود ساختند؛ آيا نديدند که آن گوساله با آنان هیچ سخنی
نمیگويد و هیچ راهی به آنها نمینماياند؟! با اين وجود ،آن
گوساله را به االهی گرفتند ،در حالی که ستمکار بودند».
پس ،بحث از سادهلوحی قوم بنیاسرائیل نیست ،بلکه ،صحبت
از سرکشی و عناد آنان و گزينش راهی است که بعد از ديدن
معجزات آشکار از آن نهی شدهاند.
جالب اينجاست که نويسنده بیان میکند :چرا اهلل و موسی
آنها را از گوساله پرستی نهی نکردهاند!!!!
 .1اعراف 148 -
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در پاسخ به اين مطلب ،خوانندگان را ارجاع میدهیم به آية 138
همین سوره:
ن عَلَى
وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِسْرَايیلَ الْ َبحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْ ٍم يَعْکُفُو َ
ل إِنَّکُمْ قَوْ ٌم
أَصْنَامٍ َلهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْ َعلْ لَنَا إِلَهًا َکمَا َلهُمْ آلِهَ ٌة قَا َ
تَجْهَلُونَ

1

«و بنی اسرايیل را ( از دست فرعونیان نجات داديم و سالم) از
دريا گﺬرانديم .در مسیر خود به گروهی رسیدند که بتهايی
داشتند و مشغول پرستش آنها بودند .در اين هنگام ،بنیاسرائیل
به موسی گفتند :ای موسی! برای ما معبودانی بساز تا به پرستش
آن بﭙردازيم ،همانگونه که آنان دارای معبودهايی هستند و به
پرستش آنها مشغول هستند؛ موسی گفت :شما گروه نادانی
هستید».
پس موسی قوم بنیاسرائیل را از بتپرستی برحﺬر داشته ،امّا
آنها با وجود انﺬارها و معجزات بسیار ،دنبالهرو نفس خود گشتند
و بنای سرکشی نهادند.
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493

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شُبهه :تنبیه هزاران نسل از یهود تا قیامت ،بخاطر گناه
اجدادشان
فَلَمَّا عَتَوْا َعنْ مَا نُهُوا عَنْ ُه ُق ْلنَا َلهُمْ کُونُوا ِقرَدَ ًة خَاسِیینَ

وَإِذْ

م سُوءَ الْعَﺬَابِ
ن يَسُومُهُ ْ
ك َلیَبْ َعثَنَّ عَلَ ْیهِمْ إِلَى يَوْ ِم الْ ِقیَامَةِ مَ ْ
ن رَبُّ َ
تَأَذَّ َ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ

1

«و چون از آنچه از آن نهى شده بودند ،سرپیچى کردند ،به آنان
گفتیم :بوزينگانى رانده شده باشید .و هنگامى را که پروردگارت
اعالم داشت که تا روز قیامت بر آنان (يهوديان) کسانى را خواهد
گماشت که بديشان عﺬاب سخت بچشانند .آرى! پروردگار تو
زودکیفر است و همو آمرزندة بسیار مهربان است».
لَنْ يَضُرُّوکُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوکُمْ يُوَلُّوکُمُ ا ْلأَدْبَارَ ُثمَّ لَا
ل
ن ال َّلهِ وَحَبْ ٍ
ل مِ َ
يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَ ْیهِمُ الﺬِّ َّلةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْ ٍ
م الْ َمسْکَنَ ُة َذ ِلكَ بِأَ َّنهُمْ
ت عَ َلیْهِ ُ
ن ال َّلهِ وَضُرِبَ ْ
ب مِ َ
مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَ ٍ
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حقٍّ ذَلِكَ ِبمَا عَصَوْا
کَانُوا يَکْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّ ِه وَيَقْ ُتلُونَ ا ْلأَنْبِیَاءَ بِ َغیْرِ َ
وَکَانُوا يَعْتَدُونَ

1

«يهود ،جز آزارى اندك ،هرگز به شما قوم محمد زيانى نخواهند
رسانید و اگر با شما بجنگند ،به شما پشت نمايند ،سﭙس يارى
نیابند .هر کجا باشند ،به خوارى محکوم شدهاند ،مگر به پناه خدا و
واسطهی مردم و به خشمى از خدا گرفتار آمدند و مُهر بینوايى بر
آنان زده شد .اين بدان سبب بود که به آيات خدا کفر مىورزيدند و
پیامبران را بناحق کشتند و نیز (اين) عقوبت به سزاى آن بود که
نافرمانى کردند و تجاوز کردند».
در آيات فوق مطرﺡ شده که يهوديان بخاﻃر گناه گﺬشتگانشان
تا قیامت به بدبختی و مورد آزار قرارگرفتن محکوم شدهاند .آيا
اين عدالت است؟ چرا بايد هزاران نسل از انسانها بخاﻃر گناه
پدرانشان معﺬب شوند؟ کسِ ديگری گناه کرده ،کسِ ديگری را
عﺬاب میکنند .بدون ترديد ،اين ظلمی فاحش است که محمد به
خدا نسبت داده است.

 .1آل عمران –  111و 112
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پاسخ به شبهه:
نويسنده ،بسیار زيرکانه سعی بر اين دارد که خدای قرآن را
ظالم جلوه دهد ،چرا که به سبب گناه گﺬشتگان ،نسلهای آينده تا
ابد مجازات خواهند شد.
امّا چرا اهلل بايد قوم يهود را تا فرا رسیدن قیامت مجازات کند؟
آيا اين صرفاً به خاﻃر گناه گﺬشتگان آنها است؟!!
هرگز ...اهلل از اين صفات و چنین عملکردی مُبراست و به احدی
ظلم نمیکند.
ل ذَرَّةٍ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَا َ

1

«اهلل به اندازه ذرهای به هیچ کس ظلم نمیکند».
امّا مجازات يهود با توجه به عملکرد آنها در ﻃی قرون و اعصار
گﺬشته است و همچنین علم اهلل به انتخابها و راهی که در آينده
برمیگزينند و در پیش میگیرند.

 .1نساء 40 -
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اهلل عالم است يعنی علم او به همه مسائل و دورانها گﺬشته
حال و آينده احاﻃه دارد و از جهت ديگر انسان مختار است نسبت
به راهی که در پیش میگیرد و بر همین اساس اهلل با علم اليزال
خود اﻃالع داشته از اينکه يهوديان پیوسته راه ناسﭙاسی و
نافرمانی در پیش میگیرند و همین مسﺌله سبب شکست آنها از
اقوام و آيینهای ديگر خواهد بود و مورد آزار و اذيت قرار خواهند
گرفت و به درازای تاريخ شاهد بر اين مطلب وجود دارد.
اهلل تعالی میفرمايد:
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی َفإِنَّ َلهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا

1

«و هر کس از ياد من روی گرداند ،زندگی سختی خواهد
داشت».
و در مورد يهود میفرمايد:
ح ْبلٍ مِنَ
ل مِنَ اللَّهِ وَ َ
ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الﺬِّلَّ ُة أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْ ٍ
النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَ َلیْهِمُ الْمَسْکَنَ ُة َذ ِلكَ بِأَنَّهُمْ
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حقٍّ ذَلِكَ ِبمَا عَصَوْا
کَانُوا يَکْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّ ِه وَيَقْ ُتلُونَ ا ْلأَنْبِیَاءَ بِ َغیْرِ َ
وَکَانُوا يَعْتَدُونَ

1

« آنان هر کجا که باشند ،مُهر خواری بر ايشان خورده است .مگر
اينکه از روش ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خويش
تجديد نظر کنند و با پیمان اهلل ،يعنی رعايت قوانین شريعت و
پیمان مردم ،يعنی رعايت مقررات همزيستی ،خويشتن را از اذيت
و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی و قضايی برخوردار
گردند .و آنان شايسته خشم اهلل گشتهاند ،چرا که به آيات اهلل کفر
میورزيدهاند و پیامبران را به ناحق میکشتهاند و هر کس هم در
هر عصر و زمانی به چنین اعمالی دست بزند و اعمال ننگین
گﺬشتگان را بﭙسندد ،جزای او همین است .اين جُرأت بر گناهان
بزرگ ،ناشی از سرکشی از فرمان اهلل و تجاوز از حدود شريعت
يزدان میباشد».

2

همانطور که پیداست ،هر زمان که يهود دست از نافرمانی و
عصیان بردارد ،مجازات نیز از آنان برداشته میشود.
 .1آل عمران 112 -
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امّا اهلل دربارة آنها میفرمايد :وَإِذْ أَخَﺬْنَا مِیثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَکُمُ الطُّورَ خُﺬُوا مَا آ َتیْنَا ُکمْ بِقُوَّةٍ وَاذْکُرُوا مَا فِیهِ لَعَ َّلکُمْ تَتَّقُونَ
کنْتُمْ مِنَ
ك فَلَ ْولَا فَضْلُ اللَّهِ عَ َلیْکُمْ وَرَحْمَتُ ُه لَ ُ
د ذَلِ َ
ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ مِنْ بَعْ ِ
الْخَاسِرِينَ

1

« و به ياد آوريد آن زمان که از شما پیمان گرفتیم که بدانچه در
تورات است ،عمل کنید و کوه ﻃور را باالی سرتان نگاه داشتیم و
به شما گفتیم :محکم برگیريد ،آنچه را که به شما دادهايم و در
عمل به آن جدی باشید و آنچه را در آن است بررسی کنید و مد
نظر بگیريد تا پرهیزگار شويد .سﭙس ،شما بعد از همة اينها ،از
ﻃاعت و عبادت روگردان شديد و اگر لطف اهلل شامل شما نمیشد
و به شما مهلت نمیداد( ،عﺬاب را به تاخیر نمیانداخت) جزو
زيانباران میبوديد».
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ل عَلَى
ن بَنِی إِسْرَايی َ
و همچنین میفرمايد :لُعِنَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا مِ ْ
ك بِمَا عَصَوْا وَکَانُوا يَ ْعتَدُونَ
ن مَ ْريَمَ ذَ ِل َ
لِسَانِ دَاوُو َد وَعِیسَى ابْ ِ
کَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ َعنْ مُنْکَ ٍر فَ َعلُوهُ لَبِ ْﺌسَ مَا کَانُوا يَفْ َعلُونَ

1

«کافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مريم لعن و
نفرين شدهاند .اين بدان خاﻃر بود که آنان پیوسته از فرمان اهلل
سرکشی میکردند و در ظلم و فساد از حد میگﺬشتند .آنان از
اعمال زشتی که انجام میدادند ،دست نمیکشیدند و همديگر را از
زشتکاریها نهی نمیکردند و پند نمیدادند و چه کارِ بدی
میکردند (چرا که دستهای مرتکب منکرات میشدند و گروهی هم
سکوت میکردند و بدين وسیله همه در خطا شريك میشدند)».
ل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا
و نیز میفرمايد :وَإِذْ أَخَﺬْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَايی َ
اللَّ َه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَى وَالْ َیتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَ َّلیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ
وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

وَإِذْ أَخَﺬْنَا مِیثَاقَکُمْ لَا تَسْفِکُونَ دِمَاءَکُمْ وَلَا

م ثُمَّ أَقْرَ ْرتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
تُخْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِيَارِکُ ْ

ثُمَّ أَنْتُمْ

م َتظَاهَرُونَ
م مِنْ دِيَارِهِ ْ
ن أَنْفُسَکُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْکُ ْ
هَؤُلَاءِ تَ ْقتُلُو َ
 .1مائده –  78و 79
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م َوهُوَ مُحَرَّمٌ
ن يَ ْأتُوکُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُ ْ
ن وَإِ ْ
م وَالْعُدْوَا ِ
م بِالْإِثْ ِ
عَلَیْهِ ْ
ض فَمَا جَزَا ُء
ن بِبَعْ ٍ
کتَابِ وَتَکْفُرُو َ
جهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِ َبعْضِ الْ ِ
عَلَیْکُمْ إِخْرَا ُ
ن
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ِمنْکُمْ إِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَيَوْمَ الْقِیَامَةِ يُرَدُّو َ
ل عَمَّا تَعْمَلُونَ
إِلَى أَشَدِّ الْعَﺬَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِ ٍ

1

«و به ياد آوريد ،آن زمان که از بنیاسرائیل پیمان گرفتیم که
جز اهلل را نﭙرستید و نسبت به پدر و مادر و نزديکان و يتیمان و
بینوايان نیکی کنید و به مردم نیك بگويید و نماز را برپا داريد و
زکات را بﭙردازيد .سﭙس شما جز عدة کمی روی برتافتید و
سرپیچی کرديد .از وفای به پیمانی که با اهلل بسته بوديد ،روی
گردان شديد .و به ياد آوريد ،هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم
که خ ون يکديگر را نريزيد و همديگر را از خانه و کاشانة خويش
بیرون نکنید و شما بر اين پیمان اقرار کرديد و بر صحت آن گواهی
میدهید .پس از آن اين شما هستید که يکديگر را میکشید و
گروهی از خودتان را از خانهها و سرزمینتان بیرون میرانید و از
راه گناه و دشمنی پشتیبانی میکنید .ولی اگر بعضی از آنان به
صورت اسیرانی نزد شما و همﭙیمانانتان بیايند ،برای نجاتشان
 .1بقره –  83و  84و 85
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میکوشید و فديه میدهید و اگر از شما پرسیده شود ،چه چیزی
شما را وا میدارد که فديه آنان را بﭙردازيد؟ میگويید که کتابهای
آسمانیمان به ما دستور میدهد ،فدية اسیرانِ بنیاسرائیل را
بﭙردازيم و ايشان را آزاد سازيم .مگر همین کتابهای آسمانی به
شما دستور نمی دهد که خون آنان را نريزيد و ايشان را از خانه و
کاشانة خود آواره نسازيد؟ آيا به بخشی از کتاب ايمان میآوريد و
به بخشی ديگر کافر میشويد؟ برای کسی از شما که چنین کند،
جز خواری و رسوايی در جهان نیست و در روز رستاخیز چنین
کسانی به سختترين مجازات برگشت داده میشوند و اهلل از آنچه
میکنید ،بیخبر نیست».
اينها مواردی بود از نافرمانیهای يهوديان و در ادامه ،در آيات
 78تا  79سورة بقره ،به موارد ديگر از کارشکنیها و نقض پیمان-
های يهوديان اشاره میکند و عﺬاب آنها به اين سبب است که
پیوسته در حال سرکشی و عصیان بودهاند و نه به سبب گناه
گﺬشتگان آنان...
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شُبهه :عنایت و تشویق خداوند برای اذیت و آزار
یهودیان

از ﻃرف ديگر ،کسانیکه در ﻃول تاريخ به قتل و آزار يهوديان
میپردازند ،همگی ماموران خدا هستند و قاعدتاً بايد مورد عنايت
و تشويق خدا قرار بگیرند .مثالً :هیتلر مامور خدا بوده و بخاﻃر
قتلعام يهوديان بايد پاداش بگیرد .آيا انتساب اين مفاسد به خدا،
با الفبای عقل و عدالت جور در میآيد؟ بعالوه قرآن ،يهوديان زمان
محمد را بخاﻃر گناه اجدادشان مورد سرزنش قرار میدهد.
پاسخ به شبهه :نويسنده ،با به میان آوردن شخصیت هیتلر و او
را مامور اهلل معرفی کردن ،روﺡ هیجان در گفتههای بیاساس خود
میدمد.
از او میپرسیم :اهلل در کدام آيه ،امر به آزار و اذيت يهوديان
کرده است تا کسانی که چنین کاری میکنند ،مورد تشويق قرار
گیرند؟!!
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بلکه خدواند فرموده :يهوديان مورد عﺬاب قرار میگیرند ،مگر
زمانی که از راه و روش ناشايست خود و نافرمانی از حدودات اهلل
دست بکشند .پس عامل ضف و سستی آنها در واقع خودشان
هستند و تعدی آنها از دستورات اهلل ...و نه شخص هیتلر و نه
هیچ کس ديگر که رو به کشت و کشتار آورده است ،مامور اهلل
نیست و اهلل ،حتی درباره کسانی که وارد جنگ با مسلمانان
شدهاند ،میفرمايد:
ن اللَّهَ لَا
وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ ِه الَّﺬِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَ ْعتَدُوا إِ َّ
يُحِبُّ الْمُ ْعتَدِينَ

1

«و در راه اهلل بجنگید با کسانی که با شما میجنگند و تجاوز و
تعدی نکنید ،شما جنگ افروزی نکنید و بیگناهان و بیخبران و
زنانی که نمیجنگند و کودکان و پیرمردان و بیماران و امانخواهان
را نکشید و خانهها و کشتزارها را ويران نسازيد ،زيرا که اهلل
تجاوزگران را دوست ندارد».
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اين فرامین کجا و عملکرد هیتلر و امثال او که قصد قدرت
ﻃلبی و کشورکشايی داشتند کجا!!...
هیتلر اگر مامور اهلل میبود ،میبايست پايبند به شريعت او و
دستوراتش نیز میبود...

شُبهه :سرزنش قوم یهود بخاطر گﺬشتگان ،کاری
غیرمعقول و ظالمانه است.
ل عَلَیْنَا
ل َلهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْ َزلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِ َ
وَإِذَا قِی َ
م تَقْتُلُونَ أَنْبِیَا َء
ل فَلِ َ
م قُ ْ
وَيَکْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ ُه وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ ْ
ن
ن قَ ْبلُ إِنْ کُ ْنتُمْ مُؤْمِنِی َ
اللَّهِ مِ ْ

1

«و چون به آنان(يهود) گفته شود :به آنچه خدا نازل کرده ايمان
آوريد ،مىگويند :ما به آنچه بر(پیامبر) خودمان نازل شده ،ايمان
مىآوريم و غیر آن را با آنکه حق و مؤيد همان چیزى است که با
آنان است انکار مىکنند .بگو اگر مؤمن بوديد ،پس چرا پیش از اين
پیامبران خدا را کشتید؟»

 .1بقره 91 -
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ن قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِی ٌر وَنَحْنُ أَغْنِیَاءُ
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ ْولَ الَّﺬِي َ
ق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَﺬَابَ
سَنَکْتُبُ مَا قَالُوا وَ َقتْلَهُمُ الْ َأنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَ ٍّ
الْحَرِيقِ

س بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ
ت َأيْدِيکُمْ وَأَنَّ اللَّ َه َلیْ َ
َذلِكَ ِبمَا قَدَّمَ ْ

ن اللَّهَ َعهِدَ إِ َل ْینَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَ ْأتِ َینَا بِقُرْبَانٍ
الَّﺬِينَ قَالُوا إِ َّ
ن قَ ْبلِی بِالْبَ ِّینَاتِ وَبِالَّﺬِی قُلْتُمْ فَلِمَ
سلٌ مِ ْ
د جَاءَکُمْ ُر ُ
ل قَ ْ
تَأْکُلُ ُه النَّارُ قُ ْ
قَتَلْ ُتمُوهُمْ إِنْ کُ ْنتُمْ صَا ِدقِینَ

1

«مسلماً خداوند سخن کسانى را که گفتند :خدا نیازمند است و
ما توانگريم ،شنید؛ به زودى آنچه را گفتند و بناحق کشتنِ
پیامبران توسط آنان را خواهیم نوشت و خواهیم گفت :بچشید
عﺬاب سوزان را .اين به خاﻃر کار و کردار پیشین شماست وگرنه
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست .همانان که
گفتند :خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبرى ايمان نیاوريم تا
براى ما قربانى بیاورد که آتش آسمانى (آن را) به نشانه قبول
بسوزاند؛ بگو قطعاً پیش از من پیامبرانى بودند که داليل آشکار را
با آنچه گفتید ،براى شما آوردند ،اگر راست مىگويید ،پس چرا
آنان را کشتید؟»
 .1آل عمران –  181و  182و 183
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سرزنش قوم يهود بخاﻃر گﺬشتگان نیز کاری غیر معقول و
ظالمانه است .بعالوه محمد سعی میکند با تمسّك به دلیلی
نامعقول از آوردن معجزه برای آنان ﻃفره برود .نه تنها موارد فوق
ظالمانهاند ،بلکه با خودِ قرآن هم در تناقضند .دقت کنید:
مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَ ْهتَدِی ِلنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ َفإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَ ْیهَا وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْ َر أُخْرَى وَمَا ُکنَّا مُعَﺬِّبِینَ حَتَّى نَبْ َعثَ رَسُولًا

1

«هر کس هدايت شود ،تنها به سود خود هدايت شده است و هر
کس گمراه شد ،تنها به زيان خود گمراه شده است و هیچکس
بارگناه ديگرى را بر نمىدارد».
تناقض صريح بین اين آيه و آيات قبلی ،کامال آشکار است.
سخن آية اسراء درست و عادالنه است ،ولی صددرصد ضدِّ آيات
قبلی است .بنابراين مفاهیم آيات قبلی ظالمانهاند.
پاسخ به شبهه:
در مورد آية  91سورة بقره:

 .1اسراء 15 -
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ل عَلَیْنَا
ل َلهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْ َزلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِ َ
وَإِذَا قِی َ
م تَقْتُلُونَ أَنْبِیَا َء
ل فَلِ َ
م قُ ْ
وَيَکْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ ُه وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ ْ
ن
ن قَ ْبلُ إِنْ کُ ْنتُمْ مُؤْمِنِی َ
اللَّهِ مِ ْ

1

«و چون به آنان(يهود) گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ايمان
آوريد مىگويند :ما به آنچه بر(پیامبر) خودمان نازل شده ،ايمان
مىآوريم و غیر آن را با آنکه حق و مؤيد همان چیزى است که با
آنان است انکار مىکنند .بگو اگر مؤمن بوديد ،پس چرا پیش از اين
پیامبران خدا را کشتید».
در اين مورد ،مسﺌله واضح و روشن است .يهوديان ،تنها آيین
خود را حق میدانند و مسیحیت و اسالم را انکار کرده و به
پیامبرانی که اهلل بعد از موسی مبعوث کرده ،ايمان نمیآورند ،با
وجود اينکه پیام اين پیامبران نیز مانند تورات بوده و تصديق
کنندة همان است ،امّا به آن کفر میورزند و در واقع به سبب
ارتکاب افعالی که تورات نهی کرده بود ،حتی به خو ِد تورات نیز
مؤمن نبودهاند و مجازات آنان به دلیل تعدی و تجاوز از حدودی
است که اهلل با برهان و دلیل روشن برای آنها تعیین نموده است.
 .1بقره 91 -
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در مورد آية  182و  183آل عمران:
ن قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِی ٌر وَنَحْنُ أَغْنِیَاءُ
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ ْولَ الَّﺬِي َ
ق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَﺬَابَ
سَنَکْتُبُ مَا قَالُوا وَ َقتْلَهُمُ الْ َأنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَ ٍّ
الْحَرِيقِ

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيکُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ

ن اللَّهَ َعهِدَ إِ َل ْینَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَ ْأتِ َینَا بِقُرْبَانٍ
الَّﺬِينَ قَالُوا إِ َّ
ن قَ ْبلِی بِالْبَ ِّینَاتِ وَبِالَّﺬِی قُلْتُمْ فَلِمَ
سلٌ مِ ْ
د جَاءَکُمْ ُر ُ
ل قَ ْ
تَأْکُلُ ُه النَّارُ قُ ْ
قَتَلْ ُتمُوهُمْ إِنْ کُ ْنتُمْ صَا ِدقِینَ

1

«مسلماً خداوند سخن کسانى را که گفتند :خدا نیازمند است و
ما توانگريم ،شنید ،به زودى آنچه را گفتند و بناحق کشتن
پیامبران توسط آنان را خواهیم نوشت و خواهیم گفت :بچشید
عﺬاب سوزان را .اين به خاﻃر کار و کردار پیشین شماست ،وگرنه
خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست .همانان که
گفتند :خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبرى ايمان نیاوريم تا
براى ما قربانى بیاورد که آتش آسمانى (آن را) به نشانة قبول
بسوزاند؛ بگو قطعاً پیش از من پیامبرانى بودند که داليل آشکار را
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با آنچه گفتید ،براى شما آوردند ،اگر راست مىگويید ،پس چرا
آنان را کشتید؟»
در اين آيه ،منظور از ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيکُمْ ،اين است که
عﺬاب آخرت ،به خاﻃر عملکرد خود شماست که در دنیا مرتکب
شدهايد .يعنی عﺬاب هر کس به واسطة عملکرد خود اوست که از
پیش فرستاده است .با اين توصیفات ،اهلل به کسی ظلم نمیکند و
کسی بار گناه ديگری را به دوش نمیکشد .همانطور که در شُبهات
قبل به اين مورد پاسخ داده شد.
از ﻃرفی ،خودداری پیامبر از آوردن معجزه برای چنین قومی،
به اين سبب بوده که آنها پیوسته در حال عناد و لجاجت بودند و
قرآن را که بزرگترين معجزه آن دوران محسوب میشد (حداقل
از نظر فصاحت و بالغت) ،قبول نداشتند و گاهی پیامبر را ديوانه و
گاهی کاهن و گاهی ساحر مینامیدند .خدواند سرگﺬشت پیامبران
پیشین را يادآور میشود ،همان کسانی که از آنها معجزه می-
خواستند .بعد از ديدن معجزه ،همچنان رويه عناد و لجاجت در
پیش میگرفتند .همانند شتر صالح و عصای موسی و شفای
بیماران توسط عیسی و ...امّا برای کسی که تعصّب چشمان و
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گوشهای او را نابینا و ناشنوا کرده ،هیچ اعجازی معجزهگر نخواهد
بود.
در نهايت با توجه به شرحی که گﺬشت ،تناقضی بین آيات قرآن
وجود ندارد .تأکید قرآن پیوسته بر اين بوده که کسی گناه کس
ديگری را به دوش نمیکشد و هیچ نفسی به واسطة عملکرد نفس
ديگر مجازات نمیشود و يا پاداش داده نمیشود.
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْﺌًا وَلَا يُقْبَلُ ِمنْهَا شَفَاعَةٌ
دلٌ وَلَا هُمْ يُ ْنصَرُونَ
وَلَا يُؤْخَﺬُ مِنْهَا عَ ْ

1

«و بترسید از روزی که در آن به حساب همگان رسیدگی شود و
از دست کسی برای کسِ ديگری چیزی ساخته نیست .و از او
میانجیگری پﺬيرفته نمیشود و از کسی بالگردان و جايگزين
قبول نمیگردد و کسی به ياری کسِ ديگری برنمیخیزد و هم
ديگر را نتوانند کمك کنند».
الْیَوْمَ تُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا َکسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

1
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«امروز ،هر کس در برابر کاری که کرده است ،جزا و سزا داده
میشود .هیچ گونه ستمی امروز وجود نخواهد داشت .بیگمان اهلل
سريع الحساب است و حساب و کتاب کسی را از موعد مقرر به
تأخیر نمیاندازد».

شُبهه :ایجاد دشمنی بین مسیحیان به گناه گﺬشتگان تا
قیامت
وَمِنَ الَّﺬِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَﺬْنَا مِیثَاقَهُمْ َفنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا
ف يُنَ ِّبﺌُهُمُ
بِهِ فَأَغْ َريْنَا بَ ْینَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَا ْل َبغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ وَسَ ْو َ
اللَّهُ بِمَا کَانُوا يَصْنَعُونَ

2

«و از کسانى که گفتند :ما نصرانى هستیم ،از ايشان پیمان
گرفتیم و بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند،
فراموشکردند و ما (هم) تا روز قیامت میانشان دشمنى وکینه
افکنديم و به زودى خدا آنان را از آنچه مىکردهاند ،خبر مىدهد».

 .1غافر 17 -
 .2مائده آيه 14
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باز هم ظلم خدای محمد در حق مسیحیان به گناه گﺬشتگان.
فرضاً مسیحیان زمان محمد گناه کردند ،چرا بايد هزاران نسل از
آيندگان مورد مجازات قرار گیرند؟
خطای ديگری که در اين آيه وجود دارد اينست که اين آيه با
واقعیّات تاريخی مطابقت ندارد .در تاريخ  1400سالة گﺬشته،
دشمنیِ بیشتری در بین مسیحیان ،نسبت به اقوام ديگر مشاهده
نشده است و بالعکس ،اتحاد و همکاری مسیحیان دنیا ،مخصوصاً
در  70سال اخیر ،بسیار بیشتر از اقوام ديگر بوده است.
پاسخ به شبهه:
البته به روايت بعضی تفاسیر ،اين دشمنی بین يهوديان و
مسحیان است و نه صرف ًا خود مسیحیان .امّا دلیل آن همانند مورد
قبلی ،فاصله گرفتن نسل اندر نسل آنها از تعالیم آسمانی و تعدی
نسبت به حدوداتی است که اهلل تعیین کرده بود.
اهلل تعالی میفرمايد:
م
ن مَرْيَ َ
ل عِیسَى ابْ ُ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصَارَ اللَّ ِه َکمَا قَا َ
ن نَحْنُ أَ ْنصَارُ اللَّهِ
ل الْحَوَارِيُّو َ
ن مَنْ أَنْصَارِی إِلَى اللَّهِ قَا َ
لِلْحَوَارِيِّی َ
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فَآمَنَتْ ﻃَائِفَةٌ مِنْ بَنِی إِسْرَايیلَ وَکَفَرَتْ ﻃَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّﺬِينَ آمَنُوا
صبَحُوا ظَاهِرِينَ
عَلَى عَدُوِّهِمْ َفأَ ْ

1

«ای مومنان! ياران دين اهلل باشید ،همان گونه که عیسی پسر
مريم به حواريون گفت :چه کسانی ياران من برای ياوری دين اهلل
خواهند بود؟ حواريون گفتند :ما جملگی ياران دين اهلل خواهیم
بود؛ سﭙس گروهی از بنیاسرائیل ايمان آوردند و گروهی کافر
شدند .ما کسانی که ايمان را پﺬيرفتند ،علیه دشمنانشان مدد
کرديم و آنان پیروز شدند».
مسیحیان ،نقض پیمان کردند و اين نقض پیمان و دشمنی و
عداوت با يکتاپرستی ،نسل به نسل و پیوسته ادامه يافت و به
سبب همین عصیان ،دشمنی در میانشان شیوع يافت و فرقه فرقه
شدند .خدواند از آنان عهد بر ﻃاعت گرفته بود و يکتاپرستی .امّا
بعد از معجزاتی که از عیسی علیه سالم ديدند ،از راه و روش او
منحرف شدند و به گمراهی روی آوردند.

 .1صف 14 -

514

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ن مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ
همچنان که میفرمايد :قَالَ عِیسَى ابْ ُ
ك
عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًا لِأَوَّ ِلنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْ َ
وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْ ُر الرَّازِقِینَ

قَالَ اللَّ ُه إِنِّی مُنَزِّ ُلهَا عَ َلیْکُمْ َفمَنْ يَکْفُ ْر

بَعْدُ مِنْکُمْ َفإِنِّی أُعَﺬِّبُهُ عَﺬَابًا لَا أُعَﺬِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَا َلمِینَ

وَإِذْ قَالَ

ن
اللَّهُ يَا عِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِﺬُونِی وَأُمِّیَ إِلَهَیْنِ مِ ْ
دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَکُونُ لِی أَنْ أَقُولَ مَا لَیْسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ
سكَ إِنَّكَ
م مَا فِی نَفْ ِ
م مَا فِی نَفْسِی وَلَا أَعْلَ ُ
د عَ ِلمْتَ ُه تَعْلَ ُ
ت ُقلْتُ ُه فَقَ ْ
کُنْ ُ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ
رَبِّی وَرَبَّکُمْ....

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

1

«عیسی پسر مريم گفت :پروردگارا! خوانی از آسمان برای ما
فرو فرست تا جشنی برای ما متقدمین و ديگر مؤمنان متاخرين
شود و معجزهای از جانب تو ،بر صدق نبوّت من باشد .ما را نه امروز
و بلکه همیشه روزی برسان و تو بهترين روزی دهندگانی .اهلل
گفت :آن را بر شما فرو میفرستم ،ولی هر کس از شما بعد از آن
کافر گردد و راه انکار و الحاد بﭙويد ،او را چنان مجازاتی کنم که
ديگران را آن گونه مجازات نکرده باشم (و البته اهلل در مجازات
 .1مائده –  14و  15و  16و 117
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آنها حق داشته ،زيرا کسی که به اين مرحله رسیده و چنین
معجزاتی ديده ،میبايست ايمانش تثبیت شود).
در ادامه میفرمايد:
ای عیسی پسر مريم! آيا تو به مردم گفتهای که جز اهلل ،من و
مادرم را نیز به االهی بگیريد و عسیی میگويد :تو را منزه از آن
میدانم که دارای شريك باشی .مرا نسزد که چنین بگويم و آگر آن
را گفته باشم ،بیگمان تو از آن آگاهی .تو از راز درون من باخبری،
ولی من بیخبرم از تو ،زيرا تو داننده رازها و نهانیها هستی.
اين بوده از جمله عهدهايی که مسیحیان آن را نقض کردند و به
تثلیث روی آوردند .حال اينکه مأمور بودهاند به يکتاپرستی و اين
مسﺌله به درازای تاريخ تکرار شده ،پس هر نسلی به سبب کردار
خود مجازات میشود.
در ادامه عیسی میگويد:
من به آنان چیزی نگفتهام ،مگر آنچه مرا فرمان دادی ،اينکه جز
اهلل را نﭙرستید که پروردگار من و شماست...
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و اهلل آنان را انﺬار میدهد و میفرمايد:
سبْحَانَهُ أَنْ
وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ ٌة انْ َتهُوا خَ ْیرًا لَکُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَ ٌه وَاحِدٌ ُ
سمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ َوکَفَى بِاللَّهِ َوکِیلًا
د لَهُ مَا فِی ال َّ
يَکُونَ لَهُ وَلَ ٌ

1

«و نگويید که اهلل سه تاست ،بلکه اهلل يگانه است و جز او االهی
نیست .حاشا که فرزندی داشته باشد و از آن اوست ،آنچه در
آسمانها و زمین است .کافی است که تنها اهلل مُدبِّر مخلوقات خود
باشد».
امّا نويسنده بیان میکند که هیچ گونه درگیری و نزاعی بین
مسیحیان وجود نداشته است!!! شما خوانندگان را ارجاع میدهیم
به معاهدة وستفالی.....

عهدنامه وستفالی
عهدنامهای است که پس از پايان جنگهای سی ساله مﺬهبی
( )1648-1618میان کشورهای اروپايی منعقد شد .در اين عهد
نامه تمام کشورهای اروپايی بهجز انگلستان و لهستان شرکت
داشتند .اين معاهده شايد نخستین معاهدهی صلح چند جانبه در
 .1نساء 171 -
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چند قرن اخیر باشد .به ﻃور معمول منشأ جامعهی بین المللی
فعلی به « معاهدهی وستفالی» که به جنگهای وحشیانه و خونین
سی ساله پايان داده بود ،باز میگردد .اين جنگها باعث ريخته
شدن خون مسیحیّان بی شمار و خرابی فراوان شده بود و بزرگ
ترين کشورهای اروپايی در اين جنگ درگیر بودند .جنگ به علل
مﺬهبی و به سبب مبارزه بین «کاتولیكها» و «پروتستانها» از
سال  1618میالدی آغاز شده بود؛ امّا رفته رفته ،به صورت جنگی
تمام عیار برای به چنگ درآوردن اقتدار سیاسی و نظامی در اروپا
درآمد .معاهدهی صلح در دو شهر از ايالت «وستفالی» منعقد شد و
به جنگ مﺬهبی خاتمه داد.
علّت اين درگیریها ،کشورگشايیها و قدرت ﻃلبیهايی بوده
که اهلل از آن نهی کرده همچنان که ظلم به ديگران را نهی میکند و
با فاصله گرفتن از دستورات او دشمنیها در میان مسیحیّان شدّت
يافت و هزاران مسیحی جان خود را در جنگهايی که صاحبان
قدرت به راه انداخته بودند از دست دادند.
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شبهه :عﺬاب به خاطر عقیده ،ظلم است.
قرآن مملوء از آياتی است که غیر مسلمانان را دوزخی میداند
و وعدهی عﺬاب جاودانه به ايشان داده است مثل:
م فِیهَا
وَالَّﺬِينَ کَفَرُوا َوکَﺬَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَﺌِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُ ْ
خَالِدُونَ

1

«و کسانى که کفر ورزيدند و آيات ما ( قرآن ) را تکﺬيب کردند
آنانند که اهل آتشند و در آن جاودان خواهند بود».
اهل کتاب هم مستثنی نیستند .چون آيهی فوق شامل اهل
کتاب هم میشود چون قرآن را قبول ندارند .از ﻃرف ديگر قرآن
میگويد که تنها دين پﺬيرفته شده در نزد خدا اسالم است.
د اللَّهِ ا ْلإِسْلَا ُم
إِنَّ الدِّينَ عِنْ َ

2

«قطعاً دين در نزد خدا اسالم است».

 1.سوره البقره ،آيه 39
 .2سوره آل عمران ،آيه 19
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ل مِنْ ُه وَهُ َو فِی الْآخِ َرةِ مِنَ
ن يُقْبَ َ
سلَامِ دِينًا فَلَ ْ
غ غَ ْیرَ الْإِ ْ
وَمَنْ َيبْتَ ِ
الْخَاسِرِينَ

1

«و هر که جز اسالم دينى جويد هرگز از وى پﺬيرفته نشود و
وى در آخرت از زيانکاران است».
بنابراين داشتن دينی غیر اسالم با نداشتن دين فرقی نمیکند.
از ﻃرف ديگر قرآن ،اهل کتاب را مشرك کافر میداند و مشرکان و
کافران را وعدهی جهنم داده است.
ل الْ َمسِیحُ
ن قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَا َ
لَقَدْ کَفَ َر الَّﺬِي َ
ن ُيشْرِكْ بِاللَّ ِه فَقَدْ حَ َّرمَ
سرَايیلَ اعْبُدُوا اللَّ َه رَبِّی وَرَبَّکُمْ إِنَّهُ مَ ْ
يَا بَنِی إِ ْ
ن أَنْصَارٍ
اللَّهُ َعلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَا ُه النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِ ْ

2

«کسانى که گفتند خدا همان مسیح پسر مريم است قطعاً کافر
شده اند و حال آنکه مسیح مىگفت :اى فرزندان اسرائیل پروردگار
من و پروردگار خودتان را بﭙرستید که هر کس به خدا شرك آورد

 .1سوره آل عمران ،آيه 85
 .2سوره مائده ،آيه 72
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قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است و
براى ستمکاران ياورانى نیست».
ن اللَّهِ
ح ابْ ُ
ت النَّصَارَى الْمَسِی ُ
ن اللَّ ِه وَقَالَ ِ
وَقَالَتِ الْ َیهُو ُد عُزَيْ ٌر ابْ ُ
ذَلِكَ قَوْ ُلهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَا ِهﺌُونَ قَوْلَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا مِنْ َق ْبلُ قَاتَلَهُمُ
ن
اللَّهُ أَنَّى يُؤْ َفکُونَ ( )30اتَّخَﺬُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُ ْهبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُو ِ
ن مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا إِ َلهًا وَاحِدًا لَا إِ َلهَ إِلَّا هُوَ
اللَّهِ وَا ْلمَسِیحَ ابْ َ
ن )31(1
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِکُو َ
«و يهود گفتند عزير پسر خداست و نصارى گفتند مسیح پسر
خداست اين سخنى است (باﻃل ) که به زبان مىآورند و به گفتار
کسانى که پیش از اين کافر شدهاند شباهت دارد خدا آنان را
بکشد چگونه از حق بازگردانده مىشوند« )30(».اينان احبار و
راهبان خود و مسیح پسر مريم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند با
آنکه مامور نبودند جز اينکه خدايى يگانه را بﭙرستند که هیچ
معبودى جز او نیست منزه است او از آنچه با
مىگردانند»(.)31

 .1سوره التوبه ،آيات  30و 31
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بنابراين قرآن تمام غیرمسلمانان ( کافر و مشرك و اهلکتاب را
) وعدهی دوزخ جاودانه داده است.

پاسخ به شبهه:
قرآن اهل کتاب را که به وحدانیّت اهلل ايمان داشتهاند اهل
نجات معرّفی کرده و از آنان اعالم رضايت میکند .همچنان که
میفرمايد:
ن بِاللَّهِ
ن مَنْ آمَ َ
إِنَّ الَّﺬِينَ آمَنُوا وَالَّﺬِينَهادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِیی َ
م وَلَا خَ ْوفٌ َعلَ ْیهِمْ
د رَبِّهِ ْ
م عِنْ َ
ل صَالِحًا فَ َلهُمْ أَجْرُهُ ْ
وَالْیَوْ ِم الْآخِ ِر وَعَمِ َ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

1

«کسانی که ايمان داشتند و يهوديان و مسیحیّان و صائبیها هر
که به اهلل و روز قیامت ايمان داشته و کردار نیك انجام داده باشد
چنین افرادی پاداششان در پیشگاه اهلل محفوظ بوده و نه بر آنان
ترسی است و نه اندوهگین میشوند».
امّا به توصیفات اهلل از ديدگاه تورات و انجیل میپردازيم:

 .1سوره البقره ،آيه 62
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خالق از دیدگاه یهودیّت:
اهللای که حسادت میورزد و دروغ میگويد:
مار از همه حیواناتی که خداوند به وجود آورد ،زيرکتر بود.
روزی مار نزد زن آمد به او گفت :آيا حقیقت دارد که خدا شما را از
خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟ زن در جواب
گفت  :ما اجازه داريم از میوه همه درختان بخوريم بهجز میوه
درختی که در وسط باغ است .خدا امر فرموده است که از میوه آن
درخت نخوريم و حتّی آن را لمس نکنیم وگرنه میمیريم .مارگفت
مطمﺌن باش نخواهید مرد بلکه خدا خوب میداند زمانی که از میوه
آن درخت بخوريد ،چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشويد
و میتوانید خوب را از بد تشخیص بدهید.

1

زن در جواب مار میگويد که اهلل به آنها گفته است اگر از میوه
درخت بخوريد میمیريد در حالی که با خوردن آنها از میوه
درخت مرگی نبود...
اهللای که جهل دارد:
( .1سفر پیدايش ص .)3
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عصر همان روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه می
رفت شنیدند و خود را البهالی درختان پنهان کردند خداوند آدم
را ندا داد :ای آدم چرا خود را پنهان میکنی؟ آدم جواب داد:
صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم زيرا برهنه بودم پسخود را
پنهان کردم .خداوند فرمود چه کسی به تو گفت که برهنهای؟ آيا
از میوه آن درختیخوردی که بهگفته تو بودم از آن نخوری؟ آدم
جواب داد :اين زن که يار من ساختی ،از آن میوه به من داد و
من هم خوردم .آنگاه خداوند از زن پرسید اين چه کاری بود که
کردی؟ زن گفت :مار مرا فريب داد.

1

اهلل در باغ قدم میزند و اهلل نمیداند که آدم از میوه آن درخت
خورده است و زن (بر ﻃبق تورات و نه قرآن) مسبّب آن بوده است.
حسادت هر چه بیشتر اهلل و درماندگی او:
خداوند لباسهايی از پوست حیوان تهیّه کرد و آدم و همسرش
را پوشانید سﭙس خداوند فرمود :حال که آدم مانند ما شده است و
خوب و بد را میشناسد نبايد گﺬاشت از میوهی درخت حیات نیز

( .1سفر پیدايش ص .)3
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بخورد وتا ابد زنده بماند .پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند
تا برود و در زمینی که از خاك آن سرشته شده بود کار کند بدين
ترتیب او آدم را بیرون کرد و درسمت شرقی باغ عدن فرشتگانی
قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هر ﻃرف می چرخید راه
درخت حیات را محافظت کنند.

1

عدم عدل اهلل در مجازات:
قائن (قابیل) گفت :مجازات من سنگینتر از آن است که بتوانم
تحمّل کنم .امروز مرا از سرزمین و از حضور خودت میرانی و مرا
در جهان آواره و پريشان میگردانی ،پس هر کس مرا ببیند مرا
خواهد کشت .خداوند جواب داد :چنین نخواهد شد؛ زيرا هر که تو
را بکشد ،مجازاتش هفت برابر شديدتر از مجازات توست.

2

اهللای که از عملکرد خويش متأسّف و پشیمان میشود:
در اين زمان که تعداد انسانها روی زمین زياد میشد پسران
خدا مجﺬوب دختران زيباروی انسانها شدند و هر کدام را که

( .1سفر پیدايش ص .)3
( .2سفر پیدايش ص .)3
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پسنديدند ،برای خود به زنی گرفتند آنگاه خداوند فرمود :روﺡ
من همیشه در انسان باقی نخواهد ماند زيرا او موجودی است
نفسانی فانی ،پس صد و بیست سال به او فرصت میدهم تا خود را
اصالﺡ کند .هنگامیکه خداوند ديد مردم غرق در گناهاند و دائماً
بهسوی زشتیها و پلیدیها میروند از آفرينش انسان متأسّف و
محزون شد .پس خداوند فرمود :انسانی را که آفريدهام از روی
زمین محو میکنم .حتّیحیوانات خزندگان و پرندگان را نیز از بین
میبرم زيرا از آفريدن آنها متأسّف شدم.

1

کشتی گرفتن اهلل با يعقوب و نصرت يافتن يعقوب!!
در کتاب پیدايش ،باب ،32آيات  24تا  ،29میخوانیم:
()24و يعقوب تنها ماند و مردی با وی تا ﻃلوع فجر کشتی می-
گرفت)25( .و چون او ديد که بر وی غلبه نمیيابد ،کف ران يعقوب
را لمس کرد ،و کف ران يعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده
شد)26(.پس گفت« :مرا رها کن زيرا که فجر میشکافد .گفت :تا
مرا برکت ندهی ،تو را رها نکنم )27(.به وی گفت :نام تو چیست؟

( .1سفر پیدايش ص .)5
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گفت« :يعقوب» ()28گفت :از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود
بلکه اسرايیل ،زيراکه با اهلل و با انسان مجاهده کردی و نصرت
يافتی)29( .و يعقوب از او سؤال کرده  ،گفت :مرا از نام خود آگاه
ساز .گفت :چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد.
ﻃبق اين آيات الزم میآيد که اهلل جسم داشته باشد و محدود
باشد تا بتواند با يعقوب کشتی بگیرد .همچنین الزم میآيد که اهلل
نام يعقوب را نداند (ﻃبق آيه )27و در برابر او مغلوب شده باشد
زيرا يعقوب با او مجاهده کرده است و نصرت يافته است (ﻃبق
آيه )28و نیز الزم میآيد که اهلل مسیحیّت ناتوان باشد ،زيرا
يعقوب به زور از او برکت گرفت(ﻃبق آيات 26تا .)29
نگرانی اهلل از قدرت بشر!
در کتاب پیدايش باب  11میخوانیم :و اهلل گفت :همانا قوم يکی
است و جمیع ايشان را يك زبان و اين کار را شروع کردهاند ،و االن
هیچ کاری که قصد آن بکنند ،از ايشان ممتنع نخواهد شد .اکنون
نازل شويم و زبان ايشان را در آنجا مشوّش سازيم تا سخن
يکديگر را نفهمند ».اينجا چند ايراد بر اهلل وارد میشود:
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 -1احساس ضعف در برابر دانش و هم انديشی بشر.
 -2خسّت و ممانعت از پیشرفت بشر.
 -3عدم آگاهی به آينده ،چرا که ابناء بشر در آينده قادر به
درك زبان يکديگر خواهند بود.
ديده شدن اهلل!
اهلل بارها در کتاب مقدس در برابر بندگان ظاهر میشود .برای
مثال

در

برابر

ابراهیم(

پیدايش)1:18

و

در

برابر

اسحاق(پیدايش )2:26و در برابر يعقوب(پیدايش )9:35و...
و عالوه بر همه اينها اعتقاد يهوديان به اين مسﺌله است که اهلل
دارای فرزندی به نام عزير بوده است.
آيا اهللای که حسادت میورزد و دروغ میگويد .....اهللای که
جهل دارد و درمانده است ....اهللای که از عملکرد خود متأسّف و
پشیمان میشود و اين نتیجه عدم علم است ....اهللای که بخیل
است و عدل در مجازاتش جايگاهی ندارد و اهللای که زاد و ولد می-
کند و مانند همه مخلوقانش نیاز به همبستری دارد شايسته
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پﺬيرش به عنوان خالق است ...با اين توصیفات چه چیزی او را از
مخلوقاتش متمايز میسازد؟؟ خالقی که الزمه خالق بودنش آگاهی
به عملکرد مخلوقش است و نه بی اﻃّالعی از آن تا بعدها انگشت
حسرت نگزد و درمانده از فعل خود نباشد ...چنین خالقی چگونه
متضمن سعادت فردی و اجتماعی میگردد و چگونه مسیر هدايت
را رهنمون میشود................
و همه اين تحريفات جدای از آنچه است که اهلل از ﻃريق موسی
برای بنی اسرائیل فرستاده است.......
پاداش چنین کسانی که به خالق خود افترا میبندند و او را در
حدّ مخلوقاتش و گاهی پايینتر از آنها قرار دادهاند چیست؟؟ و
عالوه بر گمراهی که در آن هستند سبب گمراهی عدّه ديگری و
ترويج فساد و تفرقه میشوند؟؟

خالق از دیدگاه مسیحیّت:
در انجیل متی باب  28ايه  18و  19و  20آمده است :آنگاه
عیسی جلو آمد و به ايشان فرمود  :تمام اختیارات آسمان و زمین
به من داده شده است .پس برويد و تمام قومها را شاگرد من سازيد
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و ايشان را به اسم پدر ،پسر و روﺡ القدس غسل تعمید دهید ....به
ايشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما دادهام اﻃاعت
کنند مطمﺌن باشید هر جا که برويد حتّی دورترين نقطه دنیا هم
باشد من با شما خواهد بود.
در بخش مکاشفه از انجیل باب  1آيه  5آمده است  :مسیح تنها
کسی است که بعد از مرگ زنده شد و هرگز نخواهد مرد و برتر از
تمام پادشاهان اين جهان است سﭙاس و ستايش برای او که ما را
محبّت میکند و ما را با خون خود شست و از گناهانمان ﻃاهر
ساخت او ما را در ملك و سلطنت خود به کاهن منصوب نمود تا اهلل
يعنی پدر او را خدمت کنیم .پاينده باد عظمت و سلطنت او آمین.
در سرگﺬشت عیسی مسیح نوشته لوقا باب  1آيه  30آمده است
 :تو بزرودی باردار خواهی شد و پسری به دنیا خواهی آورد و نامش
را عیسی مینهی او مردی بزرگ شده و پس اهلل نامیده خواهد شد.
در يوحنّا باب ( 1مسیح به دنیای ما آمد) آيه  1و 2آمده است :در
ازل پیش از آنکه چیزی موجود باشد کلمه وجود داشت و نزد اهلل
بود .او همواره زنده است و او خود اهلل است .همچنین در يوحنّا باب
 10آيه 25تا  30آمده است  :من و پدرم اهلل يکی هستیم....
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در فیلیﭙیان باب  2آيات  6و  7آمده است :پس همین فکر در
شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت اهلل بود،
با اهلل برابر بودن را غنیمت نشمرد ،لیکن خود را خالی کرده،
صورت بنده را پﺬيرفت و در شباهت مردان شد.
همانطور که بیان شد اين باور که عیسی پسراهللاست به کرّات
در انجیل آمده است و گاهاً نیز به عیسی ماهیّتی الهی داده است و
برای وی الوهیّت قائل شده است ......در واقع تثلیث ،اصلیترين
اعتقاد مسیحی است که بر اساس آن اهللای واحد در سه اقنو ِم
پدر ،پسر و روﺡ القدس پرستیده میشود.
اما نتیجه:
اهلل نمیتواند مرکب باشد ،زيرا مرکب برای بقای خودش نیازمند
اجزايش است و هم نیازمند کسی است که اين اجزا را با هم ترکیب
کند .نیازمند هیچگاه نمیتواند واجب الوجود باشد.
اگر اهلل به صورت جسم درآيد دو صورت دارد :يا اينکه از ازل
جسم بوده است؛ به اين معنا که از ازل مادّه بود .پیش از اين ثابت
کرديم که چنین امری نسبت به اهلل محال است(حتّی خود
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مسیحیان هم بدان معتقد نیستند) .يا آنکه جسمیّت اهلل بعداً به
وجود آمده است يعنی ذات نخست الهی تغییر نموده ،حال آنکه
تغییر ذات اهلل امکان پﺬير نیست .روشن است که تبديل اين ذات
به ذات ديگر در مورد اهلل محال است ،زيرا ذات اصلی اهلل ازلی
است و غیر حادث و ذات دوّم اهلل حادث و نوپديد است و هیچ
حادث و نوپديدی نمیتواند اهلل باشد.
مسیحیّان تثلیثگرا میگويند اهلل لباس جسم پوشید و به میان
بشريّت آمد .ولی پرسش مهمی پیش میآيد که اهلل وقتی به
صورت جسم درآمد و در پیکر مسیح حلول نمود ،خود کجا بود .آيا
تمام اهلل به قالب جسم حلول کرده يا قسمتی از آن اهلل؟ مسیحیّان
می گويند تمام اهلل در قالب جسم حلول کرده ،يعنی مسیح صد در
صد اهلل بود و نمیپﺬيرند که قسمتی از اهلل لباس جسم پوشیده
است .اين از دو صورت خارج نیست که در هر دو صورت به اشکال
صريح عقلی برخورد میکنیم:
الف .ا هلل همچنان که لباس جسم پوشیده و به میان بشر آمده ،و
ذات اهلل نیز باقی است که مستلزم آن است که در يك حال
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شخصی در دو محل حلول کرده باشد ،زيرا حلول تمام يك شیء
در دو محل متفاوت محال است.
ب .وقتی اهلل لباس جسم میپوشد و به میان بشر میآيد ذات
الهی باقی نیست که الزم میآيد ذات اهلل از اقنوم دوّم تهی باشد و
اين هم محال است زيرا اهلل (سبحانه و تعالی) نفی میگردد.
اهلل نامحدود اليتناهی است و جسم انسانها محدود و دارای
اندازه است و محال است شیء کوچكتر شیء بزرگتر را در خود
جای دهد .بنابراين چنین توصیفی از خالق سراسر نقص بوده و
قابل پﺬيرش نیست.
مسﺌله اين نیست که پیروان چنین تفکّراتی به دنبال فهم حق
و حقیقت بودهاند و به اين نتیجه رسیدهاند ...توصیفی که انجیل و
تورات کنونی از اهلل ارائه میدهد با هیچ منطقی قابل پﺬيرش
نیست در واقع پیروان اين افکار به دلیل عدم تحقیق و راحت
ﻃلبیها و تأيید آنچه مؤيّد لﺬّت ﻃلبیهايشان بوده عﺬاب داده
میشوند.
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چند شبهه:
امّا ببینیم که اين جمع شامل چه دستههائی می شوند و آيا
عﺬاب همهی آنان عادالنه است .در اينجا فرض میکنیم که تنها
دين حق اسالم است و مردم بايد به آن اعتقاد پیدا کنند .حال
غیرمسلمانان را از لحاظ پﺬيرش اسالم به پنج دسته میتوان
تقسیم کرد.
دستهی اوّل :اکثريّت قريب به اتّفاق مردم .گمان نمیکنم بیش
از يك در هزار مردم از اين دسته بیرون باشند .انسانها دين را
بصورت تقلیدی از خانواده قبول میکنند .اين پﺬيرش نوعی اجبار
روانی خارج از ارادهی فرد است .کودك انسان همانگونه که زبان و
آداب و رسوم زندگی را بیچون و چرا تقلید میکند دين را نیز
همینگونه میپﺬيرد .اين پﺬيرش بیچون و چرا در کودکی و
نوجوانی گرچه از جهاتی ضروری است چونکودك که نمیتواند
همه چیز را از صفر شروع کند بلکه بايد زندگی خود را عمدتاً از
ديگران بیاموزد .اما از ﻃرف ديگر انسان به باورهای برگرفته از
خانواده و اجتماعش بهعنوان اموری مطلقاً درست مینگرد .اين
وضعیّت در مورد دين بسیار افراﻃی است .يعنی اينکه مردم به
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باورهای دينی بهعنوان اموری مقدّس ،صد در صد درست و غیر
قابل نقد مینگرند و اين شیفتگی و اعتقاد در حدّی شديد است که
انسانها حاضرند در راه دينشان جان خود را از دست بدهند و يا
جان ديگران را بستانند .بالشك اين ويژگی يك خطای ذاتی
سهمگین مغز انسان است و تحقیقات فراوانی هم در مورد آن در
روانشناسی انجام گرفته است .به اين پديده belief bias

میگويند.

پاسخ به شبهه:
 -1اهلل کودکان را تا زمانیکه به سنّ تمییز و تشخیص حق از
باﻃل نرسیده باشند مورد بازخواست قرار نمیدهد بنابراين تبعیّت
آنها از والدينشان امری ﻃبیعی است اما بعد از رسیدن به حدّی
که توان تحقیق و تشخیص داشته باشند مکلّف هستند.
 -2ديدگاه متعصّبانه نسبت به هر امری و حتّی دين را اهلل
نادرست میداند و امر به شنیدن همه مسائل و گزينش بهترينها از
میان اين همه میکند و میفرمايد:

535

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ك الَّﺬِينَ َهدَاهُمُ
ل َفیَتَّ ِبعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَﺌِ َ
ستَمِعُونَ الْقَوْ َ
ن يَ ْ
الَّ ﺬِي َ
ك هُمْ أُولُو ا ْلأَلْبَابِ
اللَّهُ وَأُولَﺌِ َ

1

«کسانیکه به همه سخنان گوش فرا میدهند و از نیکوترين و
زيباترين آنها پیروی میکنند .آنان کسانی هستند که اهلل
هدايتشان داده و ايشان واقع ًا خردمند هستند».
 -3ديدگاه

belief bias

اگر صحّت هم داشته باشد ديدگاهی

عام و فراگیر و مطلق نیست چرا که اشخاص زيادی هستند که
جدای از تعصّب به تحقیق پرداخته و راهی را که صحیح بوده
انتخاب کردهاند .خود نويسنده اين کتاب مثالی نقض از اين ديدگاه
است چرا که بنابر ادّعای خود بعد از تحقیقات و تفحّصات بسیار و
جدای از هرگونه تعصّب چنین ديدگاهی را برگزيده است........

شبهه:
انسانها در مورد اعتقاداتشان بسیار غیر معقول رفتار می
کنند.
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اوّالً :اعتقادات دينی را بدون هیچ دلیلی تنها از روی تقلید می-
پﺬيرند .ثانیاً :باورشان به اعتقادات دينی بیش از حد قوی است .در
صورتیکه آگاهیهای انسان همه نسبی و در معرض تشکیك و
تغییرند ،انسان اجازهی ترديد و نقد و سؤال در باورهای خويش را
به خود نمیدهد .ثالثاً :انسانها در همهچیز و همهجا تأيید باورهای
خود را میجويند .يعنی بدون دقّت و نقد علمی و عقالنی ،از
هرچیزی تأيیدی برای اعتقاد خود میتراشند .به تعبیر ديگر
شواهد نقد موافق را بدون هیچ دقّت عقلی میپﺬيرند و رابعاً:
انسانها اگر هم به نقد دينشان گوش بدهند در مقابل شواهد
مخالف بهشدّت مقاوماند .بهنحویکه در اکثر موارد رسوخ در صخره
آسانتر از رسوخ در ايمان يك فرد مؤمن است .اين يك خطائی
است که در ساختار ذهنی ما وجود دارد و همهی انسانها از هر
دينی در آن مشتركاند .حال اگر خدا مسلمانان را پاداش دهد و
مسیحیّان را مثالً مجازات کند کاری ظالمانه کرده است .چون فرق
يك مسیحی و يك مسلمان مربوط به محلّ تولد آنان است که آن-
هم خارج از ارادهی هر دو است .اگر مسلمان هم در محیط مسیحی
متولّد میشد ،مسیحی میشد .بنابراين پاداش يکی و مجازات
ديگری غیرمعقول و غیرعادالنه است .ممکن است گفته شود که
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انسانها بايد در مورد اديان تحقیق کنند و دين صحیح را بﭙﺬيرند.
اين سخن گرچه در ظاهر معقول است ولی بهشدّت غیر عملی
است .چون عمالً امکانﭙﺬير نیست که همهی انسانها به تحقیق در
مورد اينهمه دين متنوّع و درهم و برهم بﭙردازند .اکثر انسانها
بهسختی میتوانند مخارج خويش را درآورند و آنچنان در گیر کار
و زندگی هستند که فرصت اضافی نمیيابند .بهعالوه اين اکثريّت
مردم با اشتیاق و خلوص و خیرخواهی و با عشق به خدا در دين
خود پايداری میکنند .بنابراين بازهم دلیلی برای تنبیه آنان وجود
ندارد بلکه خدای عادل بايد به آنها پاداش دهد.

پاسخ به شبهه:
اينکه انسانها متعصّبانه رفتار میکنند و يا پايبند تقلید
هستند تأيیدکننده اين مسﺌله نیست که ذات آنها اينگونه خلق
شده است و شاهد علمی برای اين ادّعا وجود ندارد .اين خود
انسانها و هنجارهای جمعی يا فرهنگی آنان و يا در واقع بی
هنجاری است که زمینه اين تعصّب و تقلید بیچون و چرا را فراهم
میکند .در مورد جبر جغرافیايی گفته شده و فضايی که شخص در
آن رشد کرده و بزرگ شده و همین مطلب را عامل خطای ذهنی و
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يا پديده  belief biasمیداند .اما نويسنده بايد به آمار رشد اسالم
در کشورهای غیر اسالمی هم نگاهی داشته باشد ...اگر فضای
جغرافیايی عامل تعصّب است همسر لوط بايد ايمان میآورد و
آسیه همسر فرعون نبايد ايمان میآورد چرا که اوّلی در فضايی
ايمانی و ديگری در فضايی کامالً غیرايمانی قرار داشت .....اگر جبر
جغرافیايی حاکم بر افکار ماست هیچ انقالبی صورت نمیگرفت...
اگر جبر جغرافیايی عامل تعصّب است نهضت اسالم شکل نمی-
گرفت و هیچکس پﺬيرای آن نمیبود چرا که اوّلین دعوت رسول
اهلل(علیهصالهوسالم) مخالف با تمام فرهنگ جامعه اﻃرافش بود....
دعوت به توحید که با روﺡ بتپرستی در تضاد بود و بنیان افکار
جامعه اﻃرافش را نشانه رفته بود با اين وجود و در ان محیط اکنده
از بت پرستی از جمله اولین گروندگان به اسالم بردهها و ضعیفانی
بودند که سالها ی سال تحت شکنجه و آزار اربابان قدرت قرار
گرفتهاند پس فراتر از جبر جغرافیايی روحیّه حقﻃلبی و مبارزه
برای آزادی سبب پﺬيرش اسالم است.

شبهه:
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دستهی دوّم :بعضی افراد اندکی که به تحقیق میپردازند توان
عقلی و ذهنی کافی برای تحقیق ندارند و مجازات اينان هم غیر
عادالنه است.
دستهی سوّم :از اين افراد اندکی که تحقیق میکنند اکثريّت
به حقّانیّت دين خودشان میرسند و مجازاتشان غیر عادالنه است.
اينجا نیز اجبار روانی قبلی وجود دارد يعنی انسان معتقد به يك
دين تقريباً محال است که بتواند در دين خودش بهصورت
بیﻃرفانه تحقیق کند .اين نوعی اجبار روانی ناخودآگاهانه است
که هیچکس از آن مبرّا نیست .بههمین دلیل اکثر قريب به اتّفاق
کسانیکه در دينشان تحقیق میکنند در نهايت بهدرستی دين
خودشان میرسند .بنابراين خدائی که اينچنین مردم را اسیر و
مقهور دينشان قرار داده است نبايد از آنان انتظار تحقیق بی-
ﻃرفانه داشته باشد.
دستهی چهارم :افراد بسیار اندکی بعد از تحقیق به شك فرو
میروند  .ﻃبعاً مجازات اينان نیز ظالمانه است.
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دستهی پنجم :افراد بسیار اندکی بعد از تحقیق به حقّانیت
دينی غیر از دين خود می رسند و تغییر دين میدهند و مجازات
اينان نیز غیر عادالنه است.
دستهی ششم :افراد بسیار اندکی بعد از تحقیق متوجّه
میشوند که همهی اديان خرافه و باﻃلاند مثل خود من .چرا بايد
اينان را مجازات کرد .فردیکه همهی تالش عقلی خود را بکار
گرفته که تا حدّ امکان بهصورت بیﻃرفانه در اديان مختلف تحقیق
کند و بدون هیچ غرضی در اين راه زحمت کشیده است چرا بايد
مجازات شود.
دستهی هفتم :افراد بسیار بسیار اندکی پس از تحقیق به
حقّانیّت مثالً اسالم میرسند و از روی عناد و لجاج با آن مخالفت
میکنند .لجاجت نوعی تقصیر است اما بهنظر نمیرسد که دلیل
کافی برای مجازات باشد .ما انسانها که قطعاً نامهربانتر از خدا
هستیم افراد را بهخاﻃر لجاجت مجازات نمیکنیم .کسیکه از
پﺬيرش سخن يا راه درستی به عمد سرباز میزند بهﻃور ﻃبیعی از
لجاجتش زيان میبیند و ضرورتی بر مجازات اضافی او نیست .مثالً
کودکی که از خوردن داروی مناسب يا تحصیل سرباز میزند به
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زيان خود عمل کرده ولی ما حقّ کتك زدن او را نداريم .البتّه اگر
هر جا انسانی از هر دستهای بهخاﻃر اعتقاد خود و مال و حقوق
انسان ديگری را مورد تجاوز قرار دهد بايد مجازات شود چون حقّ
معقولی در انجام اينکار ندارد .در نهايت مجازات فرد بهخاﻃر
اعتقاد مﺬهبیاش کاری غیر معقول و ظالمانه است و فرزانگان
بشری که به حقوق بشر رسیدهاند و همهی انسانها را مساوی
میدانند و تفاوتی بین انسانها از نظر اعتقادی قائل نیستد واقعاً
مطلب درست و سنجیده و معقول و عادالنهای را مطرﺡ کردهاند.
گمان نمیکنم که اگر خدائی در جهان باشد کمتر از فرزانگان
بشری بفهمد .متأسّفانه قرآن فرقی بین دستههای فوق قائل نیست
و همه را وعدهی جهنّم جاويدان داده است که نسبت دادن ظلمی
فاحش به خداوند است.

پاسخ به شبهه:
 -1توان عقلی و ذهنی کافی ندارند به چه معناست ....دارای
اختالالت روانی هستند که در اين صورت در شريعت اسالم
تکلیفی بر آنها نیست.....يا اگر به معنای ديگری است نويسنده
آن را شرﺡ دهد!!!!
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 -2باز هم به نويسنده میگويیم آنچه در مورد گروه سوّم عرض
کرده مطلق و فراگیر نیست و مثالهای نقض آن ذکر شد.....از
ﻃرفی محال است اهلل کسی را که دنبال هدايت است گمراه کند....
بارها به اين استناد کردهايم و بار ديگر آن را تکرار میکنیم.
ع
سبُلَنَا وَإِنَّ اللَّ َه لَمَ َ
ن جَاهَدُوا فِینَا لَ َنهْدِيَ َّنهُمْ ُ
وَالَّﺬِي َ
الْمُحْسِنِینَ

1

«و کسانیکه در راه ما جهاد کردهاند آنان را به راههای خود
رهنمون میشويم و بیگمان اهلل با نیکوکاران است».
هدف از جهاد تنها جنگیدن در راه اهلل نیست بلکه هرگونه
مجاهدت و تالشی در راه دين است و خدواند وعده هدايت داده به
آنان که در راه او مجاهدت و تالش میکنند......
خدواند کسی را مقهور دين خود نکرده و بلکه حقّ و باﻃل را
معرّفی کرده و به انسان توان گزينش داده است ...با توجّه به مثال-
هايی که قبالً ذکر شد انسان میتواند هر ﻃور که مايل باشد حتّی
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در محیطی که تماماً مخالف با افکار اوست آنﻃور که خود می-
خواهد گزينش کند.
 -3گروه چهارمی که به شك میروند در مورد چه چیزی به
شك میروند؟؟ باﻃل بودن آيین خود يا حقّانیّت اسالم و يا!!!!......
 -4پاسخ به مورد پنج و شش در مطالب قبل داده شده است.
نويسنده اين تقسیم بندی را از کدام منبع معتبر گرفته است و
يا اينکه صرفاً زاده ذهن خود اوست و مبنايی ندارد  ...بر اين اساس
تعداد گروههايی که میتوان با توجه به معیارهای خاص ترتیب داد
و رابطه آنها را به نسبت دين سنجید بسیار وسیعتر از اين
تقسیمبندی بیپايه و اساس است.
 -5در مورد آخر چه دلیل منطقی و عقالنی وجود دارد که
شخص بعد از رسیدن به حقّ و حقیقت از پﺬيرش آن
سربازند.....کودکی که از خوردن دارو خودداری میکند نمیداند که
برای سالمتیاش ضروری است و مادر دلسوز او را رها نمیکند بلکه
به اجبار و اکراه دارو را به او میدهد ....کسی که دست از تحصیل
دست میکشد را والدين رها نمیکنند تا چون خودش نخواسته و
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لجاجت کرده به قهقرا برود .چه گناه و خطايی بزرگتر از سرباز زدن
از آنچه عقل شخص را به آن رهنمون شده و چه دلیلی برای اين
لجاجت غیر از شهوت ﻃلبی و لﺬّت خواهی....
کسی که با تحقیق به حقّانیّت اسالم پی میبرد میداند که بايد
در چهارچوب خاصّی باشد ....میداند که بايد اهلل را به يگانگی ياد
کند .....دست از زنا بکشد ....شراب نخورد ....حجاب را پیشه کند....
از اختالط و روابط نامشروع با نامحرم پرهیز کند و...
مسﺌله فقط لجاجت نیست...مسﺌله عدم پايبندی به ارزشهای
اخالقی و فکری است که سبب محدوديّتهايی در خواستههای
شخصی و نفسانی میشود که قطعاً همه اين خواستهها معقول
نیستند....
اگر پاداش و مجازاتی نباشد چه تفاوتی است بین کسی که
خويشتنداری کرده و حدّ و حدودات اهلل را مراعات کرده با کسی
که غرق در لﺬّتهای دنیوی شده و به حقوق ديگران تعرّض کرده و
هر آنچه را که نفس فرمان داده عملی کرده است...
کجاست عدل اهلل...
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اين ظلم است يا هر دوی آنها را پاداش دادن ...و به يك نسبت
عمل کردن نسبت به آنها بهتر است که نويسنده ديدگاه خود را
در ﻃیّ نگارش اين کتاب مشخّص کند ...به خالقی ايمان دارد و
اينکه اين خالق او را آفريده و ديگر کاری با او ندارد؟ اگر اينﻃور
است کار عبث و بیهودهای کرده و اين نشان از ضعف و بیبرنامگی
چنین خالقی است ....و يا اينکه معتقد است به اينکه خالقی با
حکمت و با تدبیر دارد که او را بعد از خلقت به حال خود رها
نساخته  ..در اين صورت معتقد به کدام برنامه است ....گاهی بیان
میکند که تفکّرات ناشی از فضای جمعی و جبر جغرافیايی عامل
تعصّب و عدم توان تصمیمگیری درست است و گاهی خود را
شخص محقّق معرّفی میکند که فارغ از تمام تأثیرات فضای جمعی
و جبر جغرافیايی به الحاد رسیده است!!!!!!!

شبهه:
در قرآن تنها يك مورد ظاهر ًا استثناء وجود دارد:
إِنَّ الَّﺬِينَ تَ َوفَّاهُمُ ا ْلمَلَائِکَةُ ظَالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُ ْنتُمْ قَالُوا
کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی ا ْلأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّ ِه وَاسِعَةً َفتُهَاجِرُوا
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ن
جهَنَّمُ َوسَاءَتْ مَصِیرًا ( )97إِلَّا الْ ُمسْتَضْعَفِی َ
ك مَأْوَاهُمْ َ
فِیهَا فَأُو َلﺌِ َ
ن سَبِیلًا
ن حِیلَةً وَلَا َيهْتَدُو َ
ن لَا يَسْتَطِیعُو َ
ل وَالنِّسَاءِ وَالْوِ ْلدَا ِ
مِنَ الرِّجَا ِ
( )98فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّ ُه أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ٰ َوکَانَ ال َّلهُ عَفُوًّا
غَفُورًا .)99(1
«کسانىکه بر خويشتن ستمکاراند وقتی فرشتگان جانشان را
میگیرند مىگويند در چهحال مىبوديد پاسخ دهند ما در زمین از
مستضعفان بوديم مىگويند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن
مهاجرت کنید .پس آنان جايگاهشان دوزخ است و بد سرانجامى
است»(« )97مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستى که چاره
جويى نتوانند و راهى نیابند» (« )98پس آنان است امید که خدا از
ايشان درگﺬرد که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است»)99 (.
آيات  98-99اين امید را بر میانگیزد که خدا حدّاقل به
کسانیکه ناتوان و ضعیفاند رحم کند ولی چنانچه در تفاسیر معتبر
(مثلﻃبری -درمنثور  -کبیر) آمده است روايات متعدّدی شأن
نزول آيات را بعضی مسلمانان مکّه میدانند که هجرت نکردند.
يعنی خدا حتّی مستضعفانی که مهاجرت نکردند را نیز عﺬاب
 .1سوره النساء ،آيات ()97-99
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میدهد و شايد آنهايیکه هیچ راه فراری از مکّه نداشتند را
ببخشد .بنابراين ،اين آيه شامل ناتوانان در تحقیق نمیشود .غیر از
دالئل فوق ،يك دلیل قوی ديگر بر ظالمانه بودن عﺬاب مردم به-
خاﻃر دين ايناست :همانﻃور که در مقدّمه اشاره کردم محقّقان و
فلسفهدانانی که فلسفه را فهمیده باشند میدانند که تا زمان
حاضر هیچدلیل معتبری بر وجود خدا وجود ندارد چه رسد به يکی
بودن او .همچنین محقّقان بیﻃرف اديان میدانند که هیچدلیل
معتبری بر صحّت هیچدينی وجود ندارد و بالعکس صدها دلیل و
شاهد وجود دارد مثل دالئلیکه در اين کتاب ارائه شده است و
نشان میدهد که اديان منشأ الهی ندارند .بر اين اساس انسان
خردمند نبايد به هیچيك از اديان اعتقاد داشته باشد .در اين-
صورت عﺬاب انسانها برای اعتقاد يا عدم اعتقاد دينیشان هم
نابخردانه است و هم بهشدّت ظالمانه .وقتی دلیلی وجود ندارد
نمیتوان انتظار اعتقاد داشت و اگر خدائی در اين جهان باشد قطعاً
اين دلیل ساده را می فهمد.

پاسخ به شبهه:
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اين آيه بیانگر لزوم خارج شدن از جايی است که اجازه به جا
آوردن شريعت اهلل تعالی و ﻃاعات و عبادات را به آنان نمیدهد و
کسانیکه توانايی هجرت ندارند معﺬور هستند ...اما کسانیکه
هجرت نکردهاند از چه جهت مستضعف بودهاند از جهت عدم
توانايی به جا آوردن دستورات الهی که در اين صورت باور و عقیده
بر مال و ثروت برتری داده شده و برای حفظ آن امر به هجرت شده
است.
نويسنده اشاره دارد به آرای فیلسوفان در مورد اثبات وجود
خالق و عدم تأيید اين مسﺌله توسّط آنان ..
در اين مورد ذکر دو نکته الزم است:
اوّل اينکه چرا نويسنده به بیان شواهد علمی و نظم موجود در
جهان نمیپردازد که هر کدام دلیلی بر حقّانیّت وجود خالقی مقتدر
و حکیم است...
مقدّمهی اول :عالم ﻃبیعت ،پديدهای منظّم است يا اينکه در
اين عالم پديدههای منظّم وجود دارد.
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مقدّمهی دوم :هر نظمی براساس بداهت عقلی از ناظمی حکـیم
و بـا شـعور ناشـی شـده است که از روی علم و آگاهی خويش
اجزای پديده منظّم را با هماهنگی و آرايش خاصّـی و برای وصول
به هدف مشخّص کنار هم نهاده است .بنابراين عالم ﻃبیعت ،بر اثر
ﻃـرﺡ و تدبیر ناظم با شعوری پديد آمده است.

تعریف نظم:
نظم از مفاهیمی است که معنای آن روشن است و در مقابل
هرج و مرج و آشفتگی قرار دارد .پديدههای منظّم ،مجموعهای از
اجزای بههم مرتبط هستند کـه در مجمـوع ،هدف مشخّصی را
تعقیب میکنند .راه ديگر تعريف نظم ارائه مـصاديق آن است؛
يعنی اگر مصاديق نظم را برشماريم ،معنای نظم روشن میشود:
برای تحقّق و تداوم زندگی در کرهی زمـین ،وجـود چنـان
شـرايط متعـدّدی ضـروری است که با توجّه به خصوصیّات و
ويژگیهایخاصّ خود ،تحقّق و تجمّع اتّفـاقی آنهـا بـر حسب
محاسبات رياضی غیرممکن میباشد .آری! اگر چنین شـرايطی
وجـود دارد ،قهـراً بايد بﭙﺬيريم که هدايتکننده باشـعوری در
پشـت پـرده اسـت کـه چنـین شـرايطی را بـهوجود آورده
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است .بزرگی و حجم زمین در برابر عظمت جهـان هسـتی بـه
انـدازه ذرهای بیش نیست .امّا با اين حال به اعتبـار علـم

و

دانـش مـا ،زمـین ،مـبهمتـرين دنیاسـت .زيـرا زمین ،اوضاع و
شرايط شگفتآوری دارد که علم و دانش ما ،چنین شـگفتیهـايی
را درکرات ديگر سراغ ندارد.
بهعنوان مثال اگر کره زمین به اندازه کره ماه بود ،يعنی اگر
قطـر زمـین برابر يك چهارم قطر فعلی بود ،نیروی جاذبه آن،
يك ششـم کشـش فعلـی میشد و در چنین حالتی بهدلیل کمی
نیروی جاذبه قادر نبـود کـه آب و هـوا ر ا در سـطح خـود جـای
دهد و نگاه دارد همانگونه که در کره ماه به خاﻃر حجم انـدك و
نیـروی جاذبـه نه هوا ديده شده است و نه آب .اگر حجم زمین،
کمتر بود ،نمیتوانست آب را که تنها عامـل ايجـاد اعتـدال در
فصلهای مختلف است روی سطح خـود نگـاه دارد .اينجاسـت
کـه يکـی از دانشـمندان وجود آب کافی برای ايجاد تعادل در
سطح زمـین را چـرخ بـزرگ تـوازن نامیده است .همچنـین در
صـورت کـاهش حجـم زمین يـا نیروی جاذبه ،اتمسفر زمین در
فضا پراکنده میشـد و ايـنبه کاهش يا افزايشفوق العاده درجه
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حرارت منجر میگشت .اگـر حجـم زمـین دو برابر حجم فعلی آن
بود ،نیروی جاذبه آن نیز دو برابر مـیگشت و نتیجه اين میشـد
کـه اتمسفر هوا که اکنون تا ارتفاع پانصد مايل از سطح زمین قرار
دارد ،به پايین کشیده شود و به سطح زمین بسیار نزديك گردد و
بدينسان ،فشـار هـوا بـر هـر ايـنچ مربـع  15-30پوند افزايش
يابد .اگر زمین به اندازه خورشـید بـزرگ بـود ،نیـروی جاذبـه
آن يکصـد و پنجاه برابر میشد و ضخامت اتمسفر هوا از پانصد
مايل به چهار مايل کاهش مـیيافـت و در نتیجه فشار هوا بر هر
اينچ مربّع يك تن میشد و در اثر اين فشـار فـوق العـاده ،نشـﺌو
و نما و رشد موجودات زنده غیرممکن میشد.
نکته دوّم اينکه حتّی اگر از ديدگاه فلسفه به اين مسﺌله نگاه
کنیم باز هم امکان وجود خالقی آگاه و با تدبیر رد نمیشود:

برهان علت:
پیش از بیان برهان علیّت بايد دو تعريف را عرض کنیم:
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معلول :پديدهای است که به دلیل فقر ،نیازمند غیر است.
معلول چیزی است که از خودش هستی ندارد و هستی خود را از
ديگری میگیرد.
علّت :چیزی است که متناسب با ويژگی وجودیاش ،منجر به
تحقّق يك پديدهی ديگر میشود .علّت را میتوانیم «هستیبخش»
بنامیم .در ضمن بايد دقّت شود که علّت مورد نظر در برهان علیّت،
به معنای «دلیل» نیست بلکه بهمعنای «هستی بخش» است .الزم
به ذکر است که علّت ،خودش هم میتواند معلول باشد.
اصل علیّت :معلول برای بودنش محتاج يك علّت است.
در واقع اين بدان معناست که هر مخلوقی برای موجود بودنش
نیازمند صانع و سازندهای است که وجودش را از آن میگیرد و
هیچ چیز بدون سازنده و علّت معنا نمیيابد .پس در اينجا ما سه
صورت و سه بخش را میتوانیم متصوّر شويم:

- 1تسلسل
فرض می کنیم ،برای آنان که به هفت آسمان اعتقاد دارند و اهل
دين هستند چنین بگويیم که مثالً آسمان اوّلی را کسی که روی
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آن قرار دارد به وجود آورده است و او را نیز شخصی ديگر به وجود
آورده است و الیآخر .امّا برای آنانکه معتقد به هفت آسمان
نیستند بگوئیم که مثالً اين عنصر بهوسیلهی عنصر ديگر به وجود
آمده است و آن نیز به وسیلهی عنصر ديگر پديد آمده است و الی-
آخر .خوب فرض کنیم اکنون صد عنصر وجود داشته باشد .فرض
ال
میکنیم اين صد عنصر (يکديگر را به وجود آورده باشند) مث ً
هیدروژن ،اکسیژن را به وجود آورده باشد و کربن ،هیدروژن را به
وجود آوردهباشد و  . ...بدين صورت ما باآلخره میبايست به يك
نهايتی برسیم چون اين عالم محدود است .میبايست به صدمین
عنصر که او -99مین عنصر را به وجود آورده است برسیم .پس
(اکنون اين سوال مطرﺡ میشود) که خود صدمین عنصر را چه
کسی به وجود آورده است.
اگر بدينگونه (استدالل) قائل باشیم ،تسلسل ايجاد میشود و
به اين بنبست میرسیم و (همیشه اين سوال مطرﺡ میشود) که
خود آخرين (خالق) را چه کسی به وجود آورده است .در اينجا
جوابی برايمان نمیماند .مگر آن که به صورت و بخش دوّم قائل
باشیم که:
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-2دور
بگويیم اين را نیز اوّلین (عنصر) پديد آورده است .يعنی آن
آخری را اوّلین (عنصر) به وجود آورده است .در اينجا اين فرض ما
اقتضا میکند که اين تناقض محال که «چیزی در يك زمان هم
باشد و هم نباشد» برايش ايجاد شود( .زيرا) پس از آن که نود و
هشت دانه ديگر به وجود آمدند ،آن (عنصر) اوّلی بايد وجود
نداشته باشد .يعنی در اثر اوّلین (عنصر) ،نود و هشت (عنصر)
ق يکديگر به وجود آيند ،تا
ديگر (پشت سر هم) و به صورت خل ِ
اين آخرين (عنصر) به وجود آيد .پس برای خلق آخری میبايست
خودش حضور نداشته باشد .از ﻃرف ديگر در زمانیکه اين آخری
خلق میشود میبايست (اوّلی) وجود داشته باشد تا آن را خلق
کند .چون نمیشود که در نبودش چیزی را خلق کند ،پس
میبايست برای خلقکردن چیزی خودش وجود داشته باشد .به
عبارت ديگر يعنی چیزی که امروز خلق شده است برای مثال
میبايست صد ساعت قبل هم وجود میداشت .که چیزی بدين
صورت ديگر بسیار روشن و معلوم است و نمیخواهد که ديگر آن
را رد کنیم.
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- 3دلیل امکان
پس نه «تسلسل» درست است؛ چون که اين موجودات باآلخره
د و مرزی مشخّص نیز وجود دارد منتهی میشوند و اگر
چون ح ّ
فرض کنیم دو يا سه میلیارد عنصر هم وجود داشته باشد باآلخره
پايانی دارد و نه «دور» درست است که بگوئیم بدين صورت
میرويم تا آخر و در آخر هم دوباره به اوّل باز میگرديم .مثالً اگر
اين برهان را در انسان فرض کنیم؛ مرا پدرم خلق کرد و پدرم را
پدرش خلق کرد و  ...تا میرسد به آدم و آدم را من خلق کردهام.
چنین چیزی نیز امکان پﺬير نیست پس «دور» هم درست نیست.
پس هرچند هم سمج باشیم و بگوئیم اين را آن آفريد و آن را
ديگری و  ،...چارهای نداريم غیر از آن که به نهايتی برسیم که آن
نهايت را نیز کسی خلق کرده باشد که خودش هم ممکن نباشد.
چون اگر ممکن باشد دوباره همین بحثها به میان میآيد .يعنی
میبايست او موجودی باشد که همچون اينان به نسبت وجود و
عدم بیﻃرف نباشد .فعالً نمیشود که ممتنع بوده و وجود نداشته
باشد ،زيرا وجود دارد؛ چون اگر نباشد چگونه میتواند چیز ديگری
را خلق کند؟ بودنش از اين قسمِ «ممکن» نیست که وجود و عدم
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برايش مساوی باشد چون همانگونه که گفتیم( ،اين استدالل)
دارای اشکال است .میبايست چیزی باشد که ذاتش با وجود
متالزم باشد .امکان ندارد ذاتی بدون وجود برای او تصوّرکرد .به
خاﻃر آن که پیشتر نیز گفتیم؛ چون اگر (اين ﻃور نباشد) «ممکن»
میشود و آن مشکالت (که پیشتر اشاره کرديم) برايش ايجاد
میشود.
پس يعنی اينکه ما را مجبور میکند که قائل باشیم به اين که
کسی وجود دارد که مبدأ اين عالم است و آنکس نیز هرگز وجود
از ذاتش جدا نیست ».تصوّر ذات بیوجود برای او امکانپﺬير
نیست .اين است که ما را وادار میکند به اين که قائل باشیم به
وجود اهلل .کسیکه وجودش میبايست وجود داشته باشد .به اين
استدالل« ،دلیل امکان» میگويند.
ادّله برای اثبات وجود خالقی حکیم فراون است همانﻃور که
در زمینه حقّانیّت اسالم نیز داليل متعدّدی وجود دارد و در بحث
عﺬاب به سبب عقیده به بخشی از آن پرداختیم.
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شبهه :سوزاندن همهی معبودان ظلم است.
در آيات متعدّدی از قرآن آمده است که عالوه بر معبودان
مشرکان(کسانیکه مشرکان شريك خدا میگرفتند مثل عیسی،
ستارگان ،خورشید ،بتها و ائمه و اولیائیاند که مورد پرستش قرار
گرفته) نیز در آتش جهنّم سوزانده میشوند که اين ظلمی واضح
است .معبودانی که مردم را به پرستش خود نخواندهاند چرا بايد
بسوزند؟
جهُمْ وَمَا کَانُوا يَعْبُدُونَ ( )22مِنْ
احْشُرُوا الَّﺬِينَ َظلَمُوا وَأَزْوَا َ
صرَاطِ الْجَحِیمِ )23(1
دُونِ اللَّهِ فَا ْهدُوهُمْ إِلَى ِ
«کسانى را که ستمکردهاند با هم رديفانشان و آنچه غیر از خدا
مىپرستیدهاند ،گرد آوريد»(« )22و بهسوىجهنّم رهبرىشان
کنید»()23
جهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا
إِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ َ
وَارِدُونَ ()98

لَوْ کَانَ َهؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا َو ُکلٌّ فِیهَا

خَالِدُونَ )99(1
 .1سوره الصافات ،آيات 22و 23
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«در حقیقت شما و آنچه غیر از خدا مىپرستید هیزم دوزخید
شما در آن وارد خواهید شد» ( « )98اگر اينها خدايانى( واقعى)
بودند در آن (جهنّم) وارد نمىشدند و حال آنکه همگی در آن
جاودانند» (.)99
مشاهده کرديد که قرآن با قطعیّت و بهﻃورکلّی میگويد همگی
معبودان در جهنّم بهﻃورجاودانه میسوزند! حدّاقل دو خطای
واضح در اين آيات وجود دارد.
اوّالً :سوزاندن بسیاری از معبودان مثل ماه و خورشید و
ستارگان و بتها معنی ندارد .چون اينان موجودات بیجانی هستند
که دردی حس نمیکنند .سوزاندنشان هم توسّط فرد عاقلی مثل
خدا بیمعنی است.
ثانیاً :بیشتر معبودان بهﻃور ناخواسته مورد پرستش قرار
گرفتهاند مثل ماه و خورشید و بتها و عیسی و فرشتگان.
سوزاندن اين معبودان که کسی را به پرستش خود نخواندهاند ظلم
است.

 .1سوره انبیاء ،آيات  98و 99
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پاسخ به شبهه:
سوزاندن بتها و معبودانی که آنها به اهللای گرفتهاند از اين
جهت است که ضعف و زبونی اين معبودان نشان داده شود و
پیروان آنها بدانند آنچه را که عمری به عبادت گرفته بودند فاقد
هرگونه قدرت بوده و خالقی بزرگتر از اينهاست که شايسته اهللای
میبود اما اين افراد از حق روی گرداندند و به تبعیّت از باﻃل روی
آوردند و سوزاندن سنگ و چوب ظلم محسوب نمیشود.

عیسی و هیچکس ديگر مادامی که امر به عبادت خود نکردهاند
عﺬاب داده نمیشوند و اعتقاد به مجازات عیسی تفکّری پوچ و بی-
اساس است که هیچ مطلب مستندی در مورد آن وجود ندارد.
اهلل میفرمايد:
خﺬُونِی
س اتَّ ِ
م أَأَنْتَ قُ ْلتَ لِلنَّا ِ
ن مَرْيَ َ
ل اللَّ ُه يَا عِیسَى ابْ َ
وَإِذْ قَا َ
ن أَقُولَ مَا
سبْحَانَكَ مَا يَکُونُ لِی أَ ْ
وَأُمِّیَ إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ ُ
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لَیْسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ کُنْتُ قُلْتُ ُه َفقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا أَعْلَمُ
مَا فِی نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ا ْلغُیُوبِ

1

«و خاﻃر نشان ساز آنگاه که اهلل میگويد :ای عیسی پسر مريم
آيا تو به مردم گفتهای که جز اهلل من و مادرم را هم دو اهللای ديگر
بدانید و پرستش کنید؟ عیسی گويد :تو را منزّه از آن میدانم که
دارای شريك و انباز باشی مرا نسزد که چیزی بگويم و حق من
نیست .اگر آن را گفته باشم بیگمان تو از آن آگاهی..تو عالوه بر
ظاهر گفتار من از راز درون من هم باخبری ولی من از آنچه بر من
پنهان میداری بیخبر هستم زيرا تو داننده رازها و نهانیها
هستی»
و در ادامه میفرمايد:
جنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ
قَالَ اللَّهُ هَﺬَا يَ ْومُ يَنْ َفعُ الصَّا ِدقِینَ صِدْ ُقهُمْ لَهُمْ َ
ك
م وَرَضُوا َعنْهُ ذَلِ َ
ن فِیهَا أَبَدًا َرضِیَ اللَّ ُه عَنْهُ ْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَا ُر خَالِدِي َ
الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

2
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«اهلل میفرمايد :امروز روزی است که تنها درستی کردار و
درستی گفتار راستگويان بدانها سود میبخشد .برای آنان باغ-
هايی در بهشت است که در زير درختان آن جويبارها روان است.
ايشان در آن جاودانهاند .اهلل به سبب اعمال آنها از آنان خشنود
است و ايشان هم به سبب به سبب اجر و پاداش فراوان و بی پايانی
که دريافت میکنند از اهلل خشنود هستند .اين است پیروزی بزرگ
و نعمت سترگ».

شبهه :توجیه ظلم ،قبول اولین کاروان زنی مسلمانان
اوّلین کاروان زنی مسلمین بدر اوّلی نامیده میشود .بهﻃور
خالصه :محمّد هشت نفر را بسرکردگی عبداهلل بن جحش به
منطقهی نخله فرستاد تا از رفت وآمدهای قريش اﻃّالع حاصل
کنند و محمّد را آگاه کنند .کاروانی از قريش از نزديك آنان رد
میشد .آنان به کاروان حمله کردند و يکی از کاروانیان را کشتند و
دو تن را اسیر گرفتند و اموال کاروان بدزديدند و به مدينه
بازگشتند .اين کاروان زنی در ماه حرام(رجب ) واقع شد که جنگ
در اين ماهها هم بین اعراب و هم در اسالم حرام است.

562

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بنابراين اينکار جرم بزرگی محسوب میشد و مورد شماتت
مسلمانان توسّط غیر مسلمانان قرار گرفت .محمّد در ابتدا به
ايشان معترض شد که من نگفتم که در ماه حرام جنگ کنید ولی
در روزهای آتی اين آيه را نازل کرد.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْ ِر الْحَرَا ِم قِتَالٍ فِیهِ قُلْ ِقتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ
د
سجِدِ الْحَرَا ِم وَإِخْرَاجُ أَ ْهلِهِ مِنْ ُه أَکْبَ ُر عِنْ َ
ل اللَّ ِه وَکُفْ ٌر بِهِ وَا ْلمَ ْ
عَنْ سَبِی ِ
ن
اللَّهِ وَالْ ِفتْنَةُ َأکْبَرُ ِمنَ الْ َقتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى يَرُدُّوکُمْ عَ ْ
ت َوهُوَ کَافِرٌ
دِينِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ َي ْرتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِينِهِ فَیَمُ ْ
ك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَﺌِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فَأُولَﺌِ َ
فِیهَا خَالِدُونَ

1

«از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است مى پرسند بگو
کارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزيدن به
او و باز داشتن از مسجدالحرام و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد
خداگناهى بزرگتر و فتنه از کشتار بزرگتر است».
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بهدنبال اين آيه ،مسلمانان شاد شدند و يك پنجم اموال دزدی
را محمّد برای خود برداشت و بقیّه را بین کاروان زنان تقسیم کرد.
اسیران را نیز نگه داشت و با گرفتن فديه( پول يا کاال که برای آزاد
کردن اسیر می پردازند) آنان را آزاد کرد .به اين واقعه و آيه دقّت
کنید! مأموران محمّد در ماه حرام بدون دلیل میجنگند ،بدون
دلیل آدم میکشند ،افرادی را اسیر میگیرند وکاروان را میدزدند.
همهی اينها با آيهی فوق توجیه و مقبول شد و محمّد خودش هم از
اين دزدی بهره برد .با اين بهانه که کفر قريش واخراج مسلمانان از
نظر گناه بزرگتر ازکارهای مسلمانان است .شما قضاوت کنید
کارهای قريش بدتر بود يا کارهای اصحاب محمّد؟ ثانیاً بهفرض که
کار قريش بدتر بود آيا بايد در مقابل جنايت ،جنايت کرد؟ ثالثاً
حتّی اين آيه پﺬيرفته است که جنگ در ماه حرام ،حرام است و
کار مسلمانان نادرست بوده است .در مقابل اينکار نادرست چه بايد
کرد .بايد خونبهای فرد کشته شده را پرداخت کرد ،اسیران را آزاد
کرد و اموال دزدی را به صاحبانشان برگرداند .آيا محمّد چنین کرد
يا خود شريك اين جنايات شد؟ يعنی عمل محمّد تأيید کاروان
زنی است و آيهی فوق رد آناست .بهعبارت ديگر محمد صد در
صد بر ضدّ آيهی فوق عمل کرد .جالب است بدانید که اين کاروان
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زنی ،دندان ﻃمع محمد را تیز کرد بنحويکه از آن پس کاروان زنی
جزو رويهی معمول محمّد شد و بخش اعظم اموال زياد محمّد و
مسلمانان را اموال دزدی تشکیل میداد .محمّد همهی اين کارهای
زشت را به خدا نسبت داد .يعنی خدا سردستهی دزدان و
آدمکشان است .خیر خدا بزرگتر و سبحانتر از آناست که دست
به اين آلودگیها بیااليد .اين محمّد است که آبروی خدا را در گرو
اعمال زشتش قرار داده است.

پاسخ به شبهه:
همان کسی که جنگیدن در ماههای حرام را تحريم کرده است
در اين مرحله بنا به ضرورت جواز آن را میدهد چرا که حکم
تشريع و قانونگﺬاری تنها از آن اهلل است و اين ممانعت نه نشأت
گرفته از آداب و رسوم مشرکین بلکه مربوط به دوران قبل از آن و
ابراهیم حنیف است .جنگ با چه کسانی صورت گرفته است؟؟ با
کسانی که در مکّه مسلمانان را مورد آزار و اذيّت و شکنجه قرار
دادهاند و بسیاری از آنان را تحت شکنجه به وحشیانهترين شکل
ممکن به قتل رساندهاند .اينها همان کسانی بودند که مسلمانان را
مجبور به هجرت به مدينه کردند و اموال آنان را به غارت بردند...
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حال شما قضاوت کنید کار قريش ظلم بوده است و يا کاری که
اصحاب رسول اهلل(علیهصالهوسالم) آن را انجام داده و در مرحله
اوّل از آن نهی شدهاند ...بنا به عادت همیشگی پیامبر آنها را از
جنگیدن در اين ماهها برحﺬر داشت اما اهلل بیان میکند که
بازداشتن از شريعت اهلل و کفر به او از همه اينها بزرگتر است.
پیامبر دنبال ثروتاندوزی و قدرت ﻃلبی نبوده چرا که راههای
زيادی برای دستیابی به اين امور وجود داشت اما پیامبر همه آنها
را رها کرد و با دعوت به توحید تمام قبايل عرب را برعلیه خود
شوراند .در ادامه به تفصیل در اين مورد و وقايع قبل از آن سخن
میگويیم:
بعد از استقرار مسلمانان در مدينه قريش همچنان سعی در
نابودی حکومت نوپای آنها و مقابله با آنها داشت و از جمله
اقداماتی که در اين زمینه صورت گرفت نامه آنها به سران اوس و
خزرج بود:
کافران قريش به سرپرستان اوس و خزرج ،زمانی که در مدينه
بود و قبل از وقوع غزوهی بدر ،نامه نوشتند که شما اين مرد را
(پیامبر اکرم) پناه دادهايد و سوگند به خدا يا بايد با او بجنگید و او
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را بیرون کنید و يا اينکه ما با همهی نیرو به سوی شما هجوم
خواهیم آورد تا با شما بجنگیم و يا زنانتان را به اسارت بگیريم و
برای خود مباﺡ قرار دهیم .آنها نیز پﺬيرفتند که با پیامبر اکرم وارد
جنگ شوند .رسول خدا از ماجرا مطّلع شد .با ابن ابی و همراهانش
ديدار کرد و فرمود :قريش شما را تهديد کردهاند آنان نمیتوانند
شما را به بال و مصیبت گرفتار نمايند؛ بلکه شما خودتان می-
خواهید خود را گرفتار بال و مصیبت نمايید و علیه خود توﻃﺌه
کنید! شما میخواهید با فرزندان و برادرانتان بجنگید .وقتی آنها
اين سخنان پیامبر اکرم شنیدند ،پراکند شدند.
در ادامه اين اقدامات کرز بن جابر فهری و تعدادی از مشرکان
چراگاههای مدينه را غارت کردند و و برخی از شتران و چهارپايان
را به غارت بردند .پیامبر اکرم درصدد تعقیب و متواریکردن آنان
برآمد ،تا اينکه به واديی رسید که به آن سفوان میگويد اين وادی
در ناحیه بدر قرار داشت .اما کرز بن جابر را نیافت و پیامبر اکرم به
مدينه بازگشت.
در ماه رجب سال دوّم هجرت پیامبر  12نفر را به همراهی
عبداهلل بن جحش اسدی به منطقهای بین ﻃائف و مکّه فرستاد تا
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در مورد کاروان تجارتی قريش که از آن منطقه میگﺬشت
اﻃّالعاتی کسب کنند .اين افراد در آخرين روز ماه رجب با کاروان
مﺬکور روبه رو شدند و با هم در مورد جنگ يا عدم جنگ به
مشورت پرداختند و سرانجام تصیم بر جنگ گرفتند .دو نفر را
اسیر کرده و اموال کاروان را به مدينه بردند .پیامبر از اين عمل
اظهار نارضايتی کرده و فرمود« :ما امرتکم بقتال فی الشهر
الحرام».
«شما را به جنگیدن در ماه حرام امر نکرده بودم».
به دنبال اين نارضايتی آيه مﺬکور نازل شد .بنابراين ،در تحکیم
و تثبیت جايگاه دولت نوپا ،فعالیّت پیامبر اکرم شکل ديگری به
خود گرفت .از آن پس ،فعالیّت ايشان به فرستادن دستههای
نظامی و آمادگی برای بیرون رفتن در جنگها قبل از آنکه مورد
حمله واقع شوند متمرکز گرديد و البته ديه مقتولین در اين واقعه
به وارثان آنها پرداخته شد.
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شبهه :تمایل شدید خدا به کشتار حیوانات
ك وَانْحَرْ )2(1
إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْکَوْثَرَ (َ )1فصَلِّ لِرَبِّ َ
«ما تو به کوثر داديم» (« )1پس براى پروردگارت نماز گزار و
قربانى کن»()2
درآيهی فوق از کشتن حیوانات بهعنوان کار نیکی ياد شده
است که خدا به آن فرمان داده است .همچنین در بعضی مراسم
مﺬهبی اسالم مثل حج ،کشتن حیوانات جزو واجبات است .مثالً در
حال حاضر هر ساله حدود 2میلیون گوسفند در مراسم حج
سربريده میشوند .با توجه به اينکه با پیشرفت دانش ،ما میدانیم
که حیوانات همچون ما احساس و عاﻃفه دارند و درد میکشند و
حتّی در سطحی پائینتر از ما تفکّر دارند اين اصرار به حیوان کشی
قابل قبول نیست .بهنظر میرسد که اين حیوانکشی از تورات به
قرآن راه يافته است .خدای تورات بهشدّت از کشتار حیوانات و
کبابکردن و سوزاندن آنان لﺬّت میبرد و بر آن تأکید میورزد .اگر
اين مﺬاهب از ﻃرف خداوند بود انتظار میرفت که خدا به مصرف
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ناچیز و ضروری گوشت تأکید میکرد و انسانها را به
جايگزينکردن گوشت با مواد غﺬائی گیاهی ترغیب میکرد.

پاسخ به شبهه:
در اين انديشه هستم که نويسنده از چهوقت به عضويّت
سازمان حفاظت از حیوانات درآمده و دردهای آنان را متوجّه می-
شود و از چهوقت نقش دکتران تغﺬيه را گرفته و توصیههای
پزشکی میفرمايند....
دشمنی اينان با حقّ و حقیقت آنچنان است که پﺬيرای هر
نقشی خواهند بود .امّا در مورد ذبح و قربانی کردن حیوانات:
گوسفندانی که در مکّه و در حج سربريده میشوند به چه
منظوری مورد استفاده قرار میگیرند؟؟ غیر از اين است که در بین
نیازمندان تقسیم شده و به دست خانوادههايی میرسد که شايد
حتّی ﻃعم گوشت را از ياد بردهاند ...و اين افراد میتوانند از جمله
کسانی هم باشند که به اسالم معتقد نیستند.
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بايد خدمت نويسنده عارض شويم که در شريعت اسالم همان
اندازه که شخص به فکر رفاه و آسايش خود است بايد به فکر هم-
نوعانش نیز بوده و در حديثی میفرمايد:
«ما زال جبرئیل يوصنی بالجار حتی ظننت انه سیورثه»

1

«جبرئیل پیوسته من را در مورد همسايگان سفارش میکرد تا
جايی که گمان کردم همسايه از همسايه ارث میبرد».

شبهه :حبط اعمال نیك ظلم است.
حبط عمل در قرآن بدين معنی است که شرط قبول و اثرداشتن
عمل نیکو در سرنوشت فرد ،مسلمان بودن است .بنابراين
غیرمسلمانان درحالیکه برای غیر مسلمان بودنشان و برای اعمال
بدشان مجازات میشوند ،اعمال خوبشان همه بی ارزش و نابود
میشود .در  16آيهی قرآن حبط عمل مطرﺡ شده و در آيات
ديگری نیز مفهوم آن ذکر شده است .دقّت کنید:
ت أَعْمَالُ ُهمْ فَلَا
ن کَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَ ْ
أُولَﺌِكَ الَّﺬِي َ
نُقِیمُ لَهُمْ يَوْ َم الْقِیَامَةِ وَزْنًا

1
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«آنان کسانىاند که آيات پروردگارشان ( قرآن) و لقاى او (
قیامت) را انکار کردند در نتیجه اعمالشان ( حبط) تباه گرديد و
روز قیامت براى آنها ارزشى نخواهیم نهاد».
آيهی فوق بهوضوﺡ مطرﺡ کرده که بهخاﻃر بیايمانی به قرآن و
قیامت اعمال غیرمسلمانان از بین میرود و در قیامت هیچ ارزشی
ندارد.
وَمَنْ يَکْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَ َملُهُ وَهُوَ فِی الْآخِ َرةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

2

«و هرکس به ايمان(اسالم) کفر بورزد قطعاً عملش تباه شده و
در آخرت از زيانکاران است».
ستَطَاعُوا
نا ْ
ن دِينِکُمْ إِ ِ
م عَ ْ
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى يَرُدُّوکُ ْ
ت أَعْمَالُهُمْ
حبِطَ ْ
وَمَنْ يَرْتَدِ ْد مِنْکُمْ عَنْ دِينِ ِه فَ َیمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُو َلﺌِكَ َ
صحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ
فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَﺌِكَ أَ ْ
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«و مشرکان پیوسته با شما مىجنگند تا اگر بتوانند شما را از
دينتان برگردانند و کسانى از شما که از دين خود برگردند و در
حال کفر بمیرند آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه مىشود و
ايشان اهل آتشاند و در آن ماندگار خواهند بود».
ن يَشَاءُ مِنْ ِعبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَکُوا َلحَبِطَ
ك هُدَى اللَّ ِه يَهْدِی بِهِ مَ ْ
ذَلِ َ
عَنْهُمْ مَا کَانُوا يَ ْعمَلُونَ

1

«اينقرآن هدايت خداست که هرکس از بندگانش را بخواهد
بدان هدايت مىکند و اگر آنان شرك بورزند قطعاً آن چه انجام
مىدادند از بین میرود».
ممکن است به ذهن ناآشنايان به قرآن بیايد که شرط مطرﺡ
شده در آيات حبط ،ايمان است نه ايمان به اسالم .اما چنین نیست
با توجّه به زمینهی آيات در قرآن که از ايمان به اسالم صحبت
میکنند اين آيات نیز در مورد ايمان به اسالم است .ثانیاً منظور از
آيات ربّ در آيهی کهف ،آيات قرآن است چون قرآن کتب اديان
ديگر را تحريف شده میداند .ثالثاً :وجود آل در ابتدای ايمان در
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آيهی  5مائده مشخّص است که ايمان همان ايمان به اسالم است
و رابعاً دلیل قطعی ايناستکه قرآن گفته است .هیچ دينی غیر از
اسالم از کسی پﺬيرفته نیست بنابراين هر ايمانی غیر از اسالم در
نزد خدا فاقد ارزش است .دقّتکنید:
ل مِنْ ُه وَهُ َو فِی الْآخِ َرةِ مِنَ
ن يُقْبَ َ
سلَامِ دِينًا فَلَ ْ
غ غَ ْیرَ الْإِ ْ
وَمَنْ َيبْتَ ِ
الْخَاسِرِينَ

1

«و هرکه جز اسالم دينى ديگر جويد هرگز از وى پﺬيرفته نشود
و وى در آخرت از زيانکاران است».
پنجم :حتّی شرط ايمان بهﻃور کلّی نیز ظالمانه است .چرا بايد
اعمال نیك کسی که کافر است بیارزش شود .عمل حبط ،يك
حکم بهشدّت ظالمانه است که محمّد به خدا نسبت داده است.
چون عدالت اقتضاء میکند که اعمال هر فرد چه خوب و چه بد
مورد سنجش واقع شود و مطابق آن جزا يا پاداش ببیند .نتیجهی
حبط عمل ايناست که مثالً اديسون که اينهمه خدمت به بشريّت
کرد و هزاران دانشمندی که عمر خود را در پیشرفت دانش و
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تشخیص و درمان بیماریها میگﺬرانند و هزاران انسانی که به
قحطیزدگان آفريقا کمك میکنند و انسانهای نیکوکار ديگری که
در زلزله و مصائب ديگر به کمك مردم میشتابند چون مسلمان
نیستند کلّ اعمال خوبشان مثل گردی در هوا پراکنده میشود و
در عوض بهخاﻃر مسلمان نبودن ،بهﻃور جاودانه در جهنّم
میسوزند .آيا اين اوج بیعدالتی و ظلم نیست .اشکال ديگر حبط
عمل ايناست که فرقی بین انواع غِیر مسلمانان با اعمال نیکو
متفاوت نخواهد بود .چون اعمال نیك همه نابود است .دونفر
غیرمسلمان را فرض بگیريد .يکی تمام عمر را در خدمت به خلق
گﺬرانده و يکی هیچ کمك يا عمل خیری انجام نداده است .هردو
هم اعمال بد يکسانی داشته باشند .ايندو از نظر قرآن هیچ فرقی
نمیکنند و بهﻃور بینهايت در آتش دوزخ میسوزند .اين هم به-
شدّت ظالمانه است .اشکال مهم ديگر حبط عمل ،تناقض آن با
آيات ديگری از قرآن است .در آيات فراوانی از قرآن آمده است که
نتیجهی اعمال هرکس تمام و کمال به خود فرد بر میگردد .دقّت
کنید:
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ل ذَرَّةٍ
ل ذَرَّةٍ خَ ْیرًا يَرَهُ ( )7وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَا َ
فَمَنْ يَ ْعمَلْ مِثْقَا َ
شَرًّا يَرَهُ )8(1
«در قیامت هرکس به اندازهی مثقال ذرّهای کار خیر انجام داده
باشد نتیجهی آنرا میبیند»(« )7وهرکس به اندازهی مثقال ذرّهای
کار شرّ انجام داده باشد نتیجهی آنرا میبیند».
در سورهی زلزال اسمی از مؤمن نبرده بلکه حکم در مورد همه
انسان بهﻃورکلّی مطرﺡ شده است .پس همهی انسانها چه
مسلمان و چه غیرمسلمان نتیجهی ريزترين اعمال خیر و شرّ خود
را میبینند .اين آيه بهصراحت در تضادّ با حبط اعمال است.
ت َوهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ
س مَا عَمِلَ ْ
وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْ ٍ

2

«در قیامت هر کسى نتیجه آنچه انجام داده است را بصورت
کامل مى بیابد و او به آنچه میکنند داناتر است».
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در اين آيه وآيات مشابهش نیز از هر کس صحبت شده نه
ازمسلمان يعنی ،چه مسلمان و چه غیر مسلمان نتیجه ی اعمال
نیك و بدشان را می بینند.
مشاهده میکنید که اين دسته آيات در تناقض صريح با آيات
حبط هستند که شرط محاسبهی عمل نیك را مسلمان بودن
میداند.

پاسخ به شبهه:
نويسنده ادّعا دارد که پاداش هر عملی بايد داده شود و ما نیز
میگويیم که قطعاً چنین است و هرکس بر حسب آنچه انجام داده
پاداش داده میشود.
به اين مثال دقّت کنید:
فردی را در نظر بگیريد که تمام اجزای مورد نیاز ساخت يك
ماشین را گردآورده و ماشینی از جنس ﻃال ساخته است با بهترين
امکانات و تجهیزات و تزيینات اما موتور ماشین را فراموش کرده
است آيا ماشین بدون موتور حرکت میکند؟؟ ايمان نیرو محرّکه
577
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الزم برای حرکت به سمت سعادت است کسانی مثل نیوتون و
اديسون و امثال آنها پاداش خود را تمام و کمال گرفتهاند که
جملهای است از ثروت و شهرت و نامی که تا جهان برقرار است از
آنها بر جای خواهد ماند...
مثال ديگری عرض میکنیم:
شخص مسلمانی که برای رضايت پروردگارش عمل نیکی انجام
میدهد بیمارستانی میسازد و ....انتظار مزد دنیوی ندارد و خداوند
نیز بنا بر نیّت خالصش او را پاداش میدهد و اين پاداش گاهی تا
هفتصد برابر میشود چنین اشخاصی عموماً حتّی سعی میکنند
بی نام و نشان باشند و اهدافی چون مال اندوزی و شهرت ﻃلبی در
مجموعه افکار آنها راهی ندارد...
در مورد اين اشخاص اهلل میفرمايد:
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ل حَبَّ ٍة أَنْبَتَتْ
ل اللَّهِ کَمَثَ ِ
سبِی ِ
م فِی َ
ن أَمْوَالَهُ ْ
ن يُنْفِقُو َ
مَثَلُ الَّﺬِي َ
ف لِ َمنْ يَشَاءُ وَاللَّ ُه
سنْبُلَ ٍة مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِ ُ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِی ُکلِّ ُ
وَاسِعٌ عَلِیمٌ

1

«مثل کسانی که اموال خود را در راه اهلل انفاق میکنند همانند
دانهای است که هفت خوشه بروياند که در هر خوشه يکصد دانه
باشد و اهلل برای هرکس که بخواهد چند برابر میکند و اهلل
گشايشگر داناست».
اما اگر همین شخص مسلمان با ريا و به خاﻃر اهدافی چون
شهرت و ثروت کاری انجام دهد با وجود اينکه مسلمان است
اعمالش سودی به او نمیبخشد و حتّی گاهاً در رده شرك قرار می-
گیرد.
اهلل در اين مورد میفرمايد:
ن وَالْ َأذَى کَالَّﺬِی
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَ ِّ
ل
خرِ فَ َمثَ ُلهُ کَمَثَ ِ
يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآ ِ
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درُونَ َعلَى شَیْءٍ
ب َفأَصَابَهُ وَا ِبلٌ َفتَرَکَ ُه صَلْدًا لَا يَقْ ِ
صَفْوَانٍ عَلَیْ ِه تُرَا ٌ
مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّ ُه لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ

1

«ای کسانی که ايمان آوردهايد بﺬل و بخششهای خود را با
منّت و آزار پوچ و تباه نسازيد همانند کسی که دارائی خود را برای
نشان دادن به مردم رياکارانه صرف میکند و به اهلل و روز رستاخیز
ايمان ندارد .مثل چنین کسی همچون مثل قطعه صاف و لغزندهای
است که بر آن قشری از خاك باشد و بﺬر افشانی شود و باران
شديدی بر او ببارد و همه خاكها و بﺬر را فرو شويد و آن را به
صورت سنگ صافی و خالی از هر چیز بر جای گﺬارد .چنین
رياکاراانی از عمل سود خود نفعی نمیبرند و اهلل گروه کفر پیشه را
بهسوی خیر و صالﺡ رهنمون نمیسازد».
امّا در مورد غیرمسلمانان:
شخص غیرمسلمان عمل صالحی انجام میدهد و به اهلل ايمان
صحیحی ندارد .اهلل تعالی در وصف چنین کسانی میفرمايد:
اهلل میفرمايد:
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م فِیهَا
د الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِينَ َتهَا نُوَفِّ إِ َلیْهِمْ أَعْمَالَهُ ْ
ن يُرِي ُ
مَنْ کَا َ
وَهُمْ فِیهَا لَا يُبْخَسُونَ

1

«کسی که زندگی دنیا و زينت آن را بخواهد پاداش اعمالش را
در اين دنیا به ﻃور کامل و تمام به آنها میدهیم و چیزی از آنها
کم وکاست نخواهد شد».
و همچنین میفرمايد :
حرْثَ الْآخِرَ ِة نَزِدْ لَ ُه فِی حَ ْرثِهِ وَمَنْ کَانَ يُرِيدُ
مَنْ کَانَ يُرِيدُ َ
حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِ ْنهَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ

2

«گروهی برای آخرت کشت میکنند و گروهی برای دنیا هرکس
کشت آخرت را بخواهد به کشت او فزونی و برکت بخشیم (چرا که
چنین کسی نیّت خود را برای اهلل خالص کرده و تمام کارهايش را
صرفاً در راه او و جهت کسب رضايت او انجام میدهد) و هر کس
کشت دنیا را بخواهد بدو میدهیم و ديگر در آخرت بهرهای
ندارد».

 .1سوره هود ،آيه 15
 .2سوره شوری ،آيه 20

581

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

چرا بهرهای ندارد؟ چون هدفش اين مسﺌله نبوده است ...چون
کاری را هم اگر انجام داده به خاﻃر رضايت پروردگارش و آخرت
ال به بودن آخرتی ايمان ندارد تا بخواهد بر
نبوده است ...چون اص ً
آن مبنا عمل کرده باشد ....و وقتی خود شخص معتقد به وجود
آخرت نیست و نیّت او از انجام خدمات رهايی از عﺬاب نبوده و
روزی از روزهای زندگیاش به اين مسﺌله فکر نکرده است چگونه
اين اعمال سبب رهايی او بشوند؟؟
به مثالی ديگر توجّه کنید:
فرض میکنیم اديسون و يك مسلمان در کشتی قرار میگیرند
و در مسیر کشتی غرق میشوند .در چنین موقعیّتی کسی رهايی
میيابد که شنا بلد است و نه کسی چون اديسون که خدمات
زيادی به جامعه بشری کرده است .اديسون با وجود تمام خدماتش
اگر شنا بلد نباشد غرق میشود و اين امری ﻃبیعی است و کسی به
آن معترض نمیشود....
بنابراين تناقضی بین آيات سوره زلزال و ساير آيات نیز وجود
ندارد ...هرکس بر حسب نیّت پاداش داده شده و يا مجازات می-
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شود حتّی مسلمانی که به خاﻃر ريا عملکرد صحیحی داشته
است....

شبهه :نتیجهی بلند صحبتکردن با پیامبر حبط اعمال
مؤمنین است!!!
ن آمَنُوا لَا تَ ْرفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ ِبیِّ وَلَا
يَا أَيُّهَا الَّﺬِي َ
ضکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْ َبطَ أَعْمَالُکُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْ ِ
تَشْعُرُونَ

1

«اى کسانى که ايمان آوردهايد صدايتان را بلندتر از صداى
پیامبر مکنید و همچنانکه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن
مىگويید با او به صداى بلند سخن مگويید مبادا بىآنکه بدانید
اعمالتان تباه شود».
اين ديگر فاجعه در بیعدالتی است .مگر بلند صحبتکردن
جرم است؟ و تازه اگر هم جرم باشد بايد مجازات متناسب با آنرا
داشته باشد نه اينکه اعمال نیك فرد مؤمن را نابود کند .الزم به
ذکر است که اين آيه بهروشنی برتری ﻃلبی محمّد را نشان میدهد
 .1سوره الحجرات ،آيه 2
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که در فصل «محمّد در قرآن» بهﻃور مبسوط به آن پرداختهام.
محمّد در پی جايگاهی در بین مردم و تاريخ بود که احدی به آن
دسترسی نداشته باشد و به اين هدف خود هم رسید و گرنه چه
عیبی دارد که مردم همانگونه که با هم صحبت میکنند با رهبر
سیاسی يا دينیشان صحبت کنند؟

پاسخ به شبهه:
گويا نويسنده از تاريخ اسالم ونحوه گسترش آن بیاﻃّالع است.
اگر محمّد به دنبال برتری ﻃلبی بود اوّلین شعار خود را (قولوا ال اله
اال اهلل تفلحوا ...ال اله اال اهلل بگويید تا رستگار شويد) قرار نمیداد
تا تمامی قبايل عرب را بر ضدّ خود بشوراند .در واقع اين جمله
تمام باورهای اعراب را زير سؤال برده و با منافع آنها در تضاد
بود ....پیامبر میتوانست تمامی قبايل عرب را متّحد کرده و به
عنوان يك فرمانده نظامی راه را برای کشورگشايی و قدرتﻃلبی
بر خود استوار کند چرا که مورد اعتماد و امین همه آنها بود نه
اينکه به عنوان رهبری دينی با شعاری آغاز به کار کند که دشمنی
تمام اعراب را به دنبال داشته باشد و سبب آزار و اذيّت و شکنجه-
های بعدی شود و در نهايت او را مجبور به ترك خانه و کاشانه
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کرده و راه هجرت را با تمام سختیها را در پیش بگیرد ....اگر
مسﺌله برتری ﻃلبی بود پیامبر هرگز کاری نمیکرد که جانش به
خطر بیفتد و شبانه مجبور به ترك شهر و ديار خود باشد...
بهراستی نويسنده بسیار جاهل و يا بسیار معاند است که چنین
مسائلی را در نطر نگرفته و به ﻃرﺡ چنین شبههای پرداخته است...
امّا در مورد آيه ذکر شده؛ چه اشکالی دارد که اهلل اصحاب
پیامبر را به رعايت ادب و احترام نزد ايشان امر کند  ...آنچه در
بیان سبب نزول اين سوره آمده است جدل کالمی دو تن از
اصحاب رسول در نزد ايشان بر سر مسﺌلهای بوده است (تفسیر
انوار القرآن) و اهلل امر به ترك جدل در محضر پیامبر میکند...
همچنانکه در همهجا مرسوم است اشخاص نزد حاکم ..
فرماندهسیاسی ...رهبرمعنوی ...خود با نهايت ادب و احترام سخن
میگويند  ...اين آيه توصیهای است در جهت منع اصحاب از جدل
کالمی و باال بردن صدا و نزاع نزد کسی که هم حاکم و هم فرمانده
سیاسی و هم رهبر معنوی است.
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شبهه :خدا انتقامگیر است.
لﺬت بردن از آزار او را انتقام می-
مجازات مجرم افراﻃی با هدف ّّ
گويند .در انتقام معموالً میزان مجازات بیش از جرم است يعنی غیر
عادالنه است .بنابراين در انتقام دو ويژگی منفی وجود دارد يکی
غیرعادالنه بودن و ديگری لﺬّت بردن از مجازات ديگری ،که هر دو
غیر انسانی ،غیر اخالقی و ناپسنداند .بههمین دلیل به مجازات
معقول مجرم توسّط قاضی عادل انتقام نمیگويند .قاضی خوب
کسی است که تالش میکند مجازات بیش از جرم نباشد و نسبت
به مجرم دلسوزی دارد و از زجر و ناراحتی مجرم دلگیر میشود و
يا حدّاقل خوشحال نمیشود شبیه ادب کردن يك فرزند توسّط
پدر .بنابراين انتقام صفت ناپسندی است که بايد از آن پرهیز شود.
افزايش و تصاعد کشتارها و شکنجهها در تاريخ بشری همه در پی
ارضای حس انتقامجويی افراد کینهتوز و ظالم بوده است .محمّد در
قرآن ،چنین صفت زشت و ناپسندی را به خدا نسبت داده است.
در صورتیکه دهها بار در همین قرآن خدا را سبحان و مهربان
دانسته و در نماز و دعاها هم دائماً خداوند با صفت سبحان خوانده
میشود .سبحان يعنی تنزيه کامل خدا از هرگونه نقص و زشتی .از
نظر عقلی معنی ندارد که خدا صفات زشت داشته باشد و خدا با
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لﺬّات دارای تمام کماالت است و هیچ سود يا زيانی از ﻃاعت يا کفر
انسانها نمی برد .از ﻃرف ديگر خدا خالق ما انسانهاست يعنی
موقعیّتی بسیار برتر و عالیتر از پدر و مادر نسبت به فرزند.
مخلوقات ملك و منشاء از خدا دارند چطور خدائی با آن عظمت
ممکن است که از آزار مخلوق خويش لﺬّت ببرد؟ حقیرخود لﺬّت
ببرد .مگر يك پدر خوب از زجر فرزند خود لﺬّت میبرد .واقعیّت
ايناست که محمّد در قرآن صفات انسانها را از زشت و زيبا به
خدا نسبت داده است و اينگونه آيات که خدا را انتقامگیر قلمداد
کردهاند نمیتوانند منشاء الهی داشته باشند .در  13آيه ،انتقام
خداوند از گناهکاران آمده است که در  5آيهی آن؛ ذوانتقام به-
عنوان صفت خدا آمده است مثل:
إِنَّ الَّﺬِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّ ِه لَهُمْ عَﺬَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
انْتِقَامٍ

1

«بىگمان کسانى که به آيات خدا کفر ورزيدند عﺬابى سخت
خواهند داشت و خداوند شکست ناپﺬير و صاحب انتقام است».

 .1سوره آل عمران ،آيه 4
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ن مُنْتَ ِقمُونَ
إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِی َ

کاری از گروه عباد الرحمان

1

«قطعاً ما (خدا ) از مجرمان انتقام میگیريم».
ن أَجْرَمُوا وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْ ُر الْمُؤْمِنِینَ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّﺬِي َ

2

«و در حقیقت پیش از تو رسوالنی به سوى قومشان گسیل
داشتیم پس داليل آشکار برايشان آوردند و از کسانى که مرتکب
جرم شدند انتقام گرفتیم و يارى کردن مؤمنان بر ما فرض است».

پاسخ به شبهه:
انتقام عموماً به دو صورت انجام میشود و هدف از آن رساندن
شخص به مجازات عملکردش است.
 -1نوعی از آن که فرد در آن انگیزه شخصی دارد و صرفاً به
قصد تصفیه حساب انجام میشود و ممکن است که مجازات در نظر
گرفته شده با عملکرد شخصی خاﻃی متناسب نباشد و اين حالت
به دور از عدالت است.
1.سوره سجده ،آيه 22
 2.سوره روم ،آيه 47
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 -2در نوع ديگر آن که با انگیزه اصالحات اجتماعی صورت می-
گیرد قطعاً مجازات در نظر گرفته شده متناسب با جنس عمل است.
انتقامی که به اهلل نسبت داده شده به اصول دينی و مصالح
جوامع باز گشته و البتّه برای احقاق حقوق آنهايی است که در
جوامع مختلف مورد ظلم و تعدّی قرار گرفتهاند و قاعدتاً به جا
خواهد بود .برای مثال اهلل میفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا ُکتِبَ َعلَ ْیکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْ َقتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

1

«ای کسانی که ايمان آوردهايد درباره کشتهگان قصاص بر شما
فرض شده است .آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده قصاص
میشود».
قصاص يکی از مصاديق انتقام است که متناسب با جرم صورت
گرفته انجام میشود.
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گاهی زمینه مجازات افراد ظالم و خاﻃی که به حقوق ديگران
تعدّی کردهاند در اين دنیا فراهم نمیشود پس صفت منتقم برای
اهلل تﺬکّری است جهت عدم تجاوز اشخاص به حقوق ديگران ...
چنین کسانی بايد بدانند که ذات قدرتمندی هست که يکی از
صفات او منتقم بوده و در زمان خودش هرکس را به واسطه ظلم و
تعدّی و تجاوزگری مجازات خواهد کرد تا سدّی جهت رفع اين
موارد در جامعه باشد .از ﻃرفی عدم ايمان به دستورات اهلل و به
شريعت او خود عاملی است برای اينکه اشخاص را هر چه بیشتر به
ظلم و تجاوز سوق دهد ...ظلم در حق افراد ضعیفتر جامعه و ظلم
در حقّ نفس خودشان از جهت افترا و دروغ بستن بر خالقی که
آنها را در کمال توازن آفريد و همه مخلوقات را به خدمت آنها
گماشته است عامل انتقام است .خدواند میفرمايد:
م مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی ا ْلأَرْضِ
ن اللَّ َه سَخَّ َر لَکُ ْ
أَلَمْ تَرَوْا أَ َّ
وَأَسْبَغَ عَ َلیْکُمْ نِعَمَ ُه ظَاهِرَةً وَبَاﻃِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَا ِدلُ فِی اللَّهِ
بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ

1
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«آيا نديدهايد که خدواند آنچه را در آسمانها و زمین است
مسخّر شما کرده است و در مسیر منافع شما به حرکت درآورده
است و نعمتهای ظاهر و باﻃن خود را بر شما گسترده و افزون
ساخته است .برخی از مردم بدون هیچگونه دانش و هدايت و کتاب
روشن و روشنگری درباره شناخت و يکتايی اهلل راه ستیز وجدال
در پیش میگیرند».

شبهه :کشتن کفّار تا مؤمنین لﺬّت ببرند.
محمّد خدائی را معرّفی کرده است که هم خود اهل انتقام است
و هم انتقامگیری را برای مؤمنان میخواهد و توصیه میکند .دقّت
کنید:
ف
کمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْکُمْ َعلَ ْیهِمْ وَيَشْ ِ
قَاتِلُوهُمْ يُعَﺬِّ ْبهُمُ اللَّ ُه بِأَيْدِي ُ
ب اللَّ ُه عَلَى
ظ ُقلُوبِهِمْ وَيَتُو ُ
صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ ( )14وَيُﺬْهِبْ َغیْ َ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ

1

«با آنان ( مشرکین و کفار ) بجنگید خدا آنان را به دست شما
عﺬاب و ذلیل مىکند و شما را بر ايشان پیروزى مىبخشد و دلهاى
 .1سوره توبه ،آيه 15
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گروه مؤمنان را شفا میدهد (خنك مىگرداند)»( « )14و خشم
وغیظ دلهايشان را میبرد و خدا توبه هر که را بخواهد مىپﺬيرد و
خدا داناى حکیم است»(.)15
يك لحظه در اين آيات تفکّر کنید خدا کسیکه هم مؤمن و هم
کافر را خلق کرده و حدّاقل نسبت به هر دو نقش پدر و مربّی را
دارد مؤمنان را به کشتار بیرحمانهی کفّار بر میانگیزد و از آنها
میخواهد که از اين کشتارها لﺬّت ببرند و دلشان خنك شود .به
فرض که اسالم دين حق باشد آيا مسلمانان نبايد از روی دلسوزی
به ارشاد کفّار بﭙردازند ،آيا نبايد از گمراهی و عﺬاب اخروی آنان
ناراحت باشند و آيا نبايد برخوردشان با آنان فقط در حدّ دفاع
باشد .اين چه خدای جالّد جنايتکاری است که محمّد معرّفی کرده
است که هم خودش از کشتار و سوزاندن لﺬّت میبرد و هم
مسلمانان را به کشتار و عﺬاب و لﺬّت از کشتار و عﺬاب بر می-
انگیزد .نه اين خدا نیست اين خوی وحشیگری محیط عربستان
 1400سال پیش است که توسّط محمّد به خدا نسبت داده میشود.

پاسخ به شبهه:
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باز هم مکر و فريب نويسنده برای به خطا بردن اذهان
مخاﻃبین ،قبل از هر چیز بايد ديد اين آيات چه هنگام و در چه
مورد نازل شده است.
اين آيات مربوط به دو قبیله بنی بکرو خزاعه و پیمان اين دو
قبیله با مسلمانان است .بنی خُزاعَه از قبايل عربستان بود .در
زمان پیامبر اين قبیله بتپرست بود .پیامبر پیمان صلحی با آنها
به مدّت زمان نامحدود (تا زمانیکه میثاق شکسته نشود) امضا
کرد .بنی خزاعه روابط دوستانهای با رسول اهلل(علیهصالهوسالم)
داشت در حالیکه دشمنش قبیله بنی بکر با اهالی مکّه اتّحاد
داشت .پس از عقد صلح حديبیه میان پیامبر و اهالی مکّه ،خاندانی
از بنی بکر شبانه به بنی خزاعه يورش برده و تعدادی از آنها را
کشتند .اهل مکّه متّحدانشان (بنی بکر) را با فراهمکردن اسلحه
کمك کرده بودند ،و ﻃبق برخی از منابع تعدادی از اهل مکّه هم در
جنگ شرکت کرده بودند .پس از اين واقعه ،پیامبر پیغامی به مکّه
فرستاد تا اهل مکّه خون بهای کسانی که از قبیله بنی خزاعه
کشته شدهاند را بدهد يا اتّحادشان با بنیبکر را برهم بزنند يا
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نقد کتاب سها

پیمان حديبیه را منسوخ اعالم کنند .عدم پﺬيرش هیچکدام از اين
شرطها منجر به نسخ پیمان شد.
در واقع توصیه به جنگ به دلیل شکستن پیمان از ﻃرف
دشمنان اسالم بوده و کشتهشدن تعدادی از مسلمانانی که قصد
جنگ نداشته و در خانه خود خوابیده بودند .اين ظلم و تعدی
آشکار موجب ناراحتی مسلمانان بود و با ديدن جسدهای غرق به
خون و خاك کشیده ديگر مسلمانان هر چه بیشتر بر ناراحتی
آنها افزوده شد .پس اهلل امر به جنگ میکند جنگی که در آن
تجاوزی نبايد صورت بگیرد و مظلومی نبايد مورد ظلم واقع شود
بلکه جنگ تنها با کسانی است که نقض پیمان کردهاند و با
مسلمانان جنگیدهاند.
نويسنده بیان میکند چرا مسلمانان به جای جنگ و درگیری
کفّار را دعوت به آشتی و اصالﺡ نمیکردند؟
مگر همین کفّار نبودند که به محض شنیدن ندای توحید مال و
جان مسلمانان را مورد تعرّض قرار داده و آنها را به بدترين شیوه
ممکن مورد آزار و اذيّت قرار دادند .در حالیکه مسلمانان و از
جمله پیامبر آنها را دعوت به توحید و شريعت اسالم میکردند...
594
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نقد کتاب سها

شريعتی که بر پايه همزيستی مسالمتآمیز بنا شده و در آن به
احدی ظلم نمیشود.

شبهه :خشم خدا
خشم يك حالت عاﻃفی افراﻃی است که با تنفّر شديد،
هیجان شديد ،تمايل شديد به انتقام و تمايل شديد به آزار
رساندن و افت کنترل عقالنی بر رفتار همراه است .ﻃبعاً انتساب
اين رفتار حقیرانه و نامناسب به خدا درست نیست .در موارد
متعدّدی در قرآن ،خشمگین شدن خدا و بهدنبال آن شکنجه و
عﺬاب بندگان توسّط خدا مطرﺡ شده است مثالً:
أَفَمَنِ اتَّبَعَ ِرضْوَانَ اللَّهِ کَ َمنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَا ُه جَهَنَّمُ
وَبِﺌْسَ الْمَصِیرُ

1

«آيا کسىکه خشنودى خدا را پیروى میکند چون کسى است
که به خشم خدا دچار گرديده و جايگاهش جهنّم است و چه بد
بازگشتگاهى است».
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ت لَهُمْ
تَرَى َکثِیرًا مِ ْنهُمْ َيتَوَلَّوْنَ ا َّلﺬِينَ کَ َفرُوا َلبِ ْﺌسَ مَا قَدَّمَ ْ
أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ َعلَ ْیهِمْ وَفِی الْعَﺬَابِ هُمْ خَالِدُونَ

1

«بسیارى از آنان را مى بینى که با کسانى که کفر ورزيدهاند
دوستى مىکنند راستى چه زشت است آنچه براى خود پیش
فرستادند که خدا بر ايشان خشم گرفت و پیوسته در عﺬاب مى-
مانند».
نسبت دادن خشم به خدا نیز نشانگر تصوّر انسان گونهای است
که محمّد از خدا داشته است و نمیتواند از ﻃرف خدا باشد.

پاسخ به شبهه:
می پرسیم چرا نويسنده خشم را يك حالت افراﻃی میداند و بر
چه مبنا انتظار دارد اهلل پیوسته نسبت به تمامی بندگانش رضايت
داشته باشد!!! آن هم بندگانی که عملکرد کامالً متفاوت از هم
داشته و به تبع بايد موضعگیری در قبال آنها نیز متفاوت باشد.

 .1سوره المائده ،آيه 80
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پدری را در نظر بگیريد که از فرزندانش میخواهد کار خاصّی را
انجام دهند؛ يکی از آنها به بهترين شیوه ممکن آنرا انجام داده و
نه تنها آنرا عملی ساخته بلکه حتّی شیوه انجام اينکار را آنگونه
که پدر درخواست کرده برگزيده است .در مقابل فرزند ديگر در
تمام مدّتی که اوّلی مرحله به مرحله برای پیش برد خواسته پدرش
تالش میکرده سرگرم بازيگوشی بوده و به بهانههای مختلف
لحظهها را يکی پس از ديگری سﭙری میکند .در همین بین پدر
مهربان و دلسوز چندين بار دست پسرش را گرفته و با ماليمت هر
چه بیشتر او را نصیحت کرده و برايش توضیح داده است که انجام
دادن اين کار به نفع خود اوست اما باز هم فرزند بنای نافرمانی و
لجاجت میگزارد .خب بايد تفاوتی باشد در واکنش پدر نسبت به
عملکرد هر کدام از فرزندانش يا نه؟؟
اهلل بری از هر مثل و مانند است و او بخشنده مهربان است
نسبت به کسانی که به سوی او بازگردند.
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شبهه :دشمنی خدا با کافران
إِنَّ الَّﺬِينَ کَفَرُوا ُينَادَوْنَ لَمَ ْقتُ اللَّهِ أَ ْکبَرُ مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ
1

ن
تُدْعَوْنَ إِلَى ا ْلإِيمَانِ فَتَکْفُرُو َ

«کسانیکه کافر بوده اند مورد ندا قرار مىگیرند که قطعاً
دشمنى خدا از دشمنى شما نسبت به همديگر سختتر است چون
به سوى ايمان فرا خوانده مى شديد و انکار میگرديد».
ن
ن اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْکَافِرِي َ
فَإِ َّ

2

«قطعاً خدا دشمن کافران است».
دشمنی نوعی کینه و نفرت و تمايل شديد به انتقام گیری است
اين صفت برای ما انسانها نیز پسنديده نیست چه رسد به خدا.
چطور ممکن است خدائی که ما بندگان حقیر و ناتوان را خلق کرده
بهخاﻃر خطاهای ما با ما دشمنی بورزد .کینه و دشمنی خدا با ما،
همانند دشمنی يك انسان با يك مورچه است که ذرّهای غﺬا را از
وی ربوده است .میبینید که اين دشمنی چقدر احمقانه است .در
 .1سوره غافر ،آيه 10
 .2سوره البقره ،آيه 98

598

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

حالیکه برتری خدا نسبت به ما بسیار واالتر از نسبت ما به مورچه
است پس بههمین نسبت دشمنی خدا با ما بسیار نابخردانهتر است.
ﻃبعاً انتساب اين صفت به خدا نیز کار محمّد است نه خدا.

پاسخ به شبهه:
(چطور ممکن است خدائی که ما بندگان حقیر و ناتوان را خلق
کرده بهخاﻃر خطاهای ما با ما دشمنی بورزد؟)
بندگان حقیر و ناتوان!!!! دشمنی اهلل با اين انسانهای حقیر و
ناتوان!!!!!!
نويسنده در پايان کار به مظلومنمايی چنگ زده تا آنچه را می-
خواهد در اذهان خوانندگان غالب نمايد ...کدام انسان ناتوان و
حقیر...
مخلوقی که برتر از تمام موجودات آفريده شد و در افعال و
اقوالش مختار است تا کدام راه را برگزيند ....تمامی نشانههای
هدايت را ديده و باز هم بنای تکبّر نهاده و لجاجت میکند .خود را
در مقام اهللای میداند و فرياد برمیآورد:
599
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انا ربکم االعلی

کاری از گروه عباد الرحمان

1

«من اهللی بلند مرتبه شما هستم».
آری اين مخلوق در گمان خود نه تنها ناتوان نیست بلکه بسیار
هم مقتدر است و پروردگارش از او میپرسد:
ما غرك بربك الکريم

2

«چه چیزی تو را نسبت به ربّ خويش که تو را آفريده و پرورش
داد متکبّر ساخته است».
امّا دشمنی اهلل از جهت دشمنی انسان با اوست و میفرمايد:
م تَفْعَلُوا َفأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ ِه وَرَسُولِ ِه وَإِنْ تُ ْبتُمْ فَلَکُمْ
ن لَ ْ
فَإِ ْ
ن وَلَا ُتظْلَمُونَ
رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُو َ

3

« پس اگر چنین نکرديد (دست از ربا نکشیديد) بدانید که به
جنگ با اهلل و پیغمبرش برخواستهايد و اگر توبه کرديد و از

 .1سوره النازعات ،آيه 24
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رباخواری دست کشیديد اصل سرمايههايتان از آن شماست نه
ستم میکنید و نه ستم میبینید».
واضح است اهلل با کسانی اعالن دشمنی کرده است که از قبل با
او دشمنی کردهاند ومسیر عصیان و نافرمانی در پیش گرفتهاند و
خدواند در ابتدای هر سوره خود را بخشنده مهربان معرّفی میکند
و صفت عفو و گﺬشتش را يادآور میشود ...درهای رحمت را باز
نهاده و بندگان هر زمان که بخواهند میتوانند به او رجوع کنند..
اهلل غفار است و نسبت به بندگانش ودوود و مهربان....
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فصل  :6هدایت و گمراهی در قرآن
نويسندگان :يوسف خورشیدی ،زهرا صالحی ،عظیم بزرگ زاده،
مختار ناصری ،مراد يوسفی
در اين فصل جناب دکتر سها به بحث هدايت و گمراهی و
روشهايی که خداوند برای هدايت و گمراه کردن بشر از آنها
استفاده میکند ،پرداخته است .اما انتقادات جناب دکتر در اين
فصل تا چه حد صحیح است؟

شبهه :قرآن فقط برای هدایت مومنان است؟
نويسندهی اسالم ستیز نخست آياتی از قرآن را ذکر میکند و
سﭙس به القای شبهه میپرازد .نخست آيات را ذکر میکنیم و
سﭙس سخن منتقد را بیان میکنیم.
خداوند در قرآن میفرمايد:
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إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ا ْلمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا ُمدْبِرِينَ.
ن تُسْ ِمعُ إِلَّا مَنْ يُؤْ ِمنُ بِآيَاتِنَا
ضلَالَتِهِمْ إِ ْ
ی عَنْ َ
وَمَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْ ِ
فَهُمْ مُسْ ِلمُونَ

1

«بیگمان تو نمیتوانی مرده دالن را شنوا بگردانی ،و ندای را به
گوش کران برسانی ،وقتی که پشت میکنند ومیگريزند.
تو نمیتوانی کوردالن را از گمراهیشان بازگردانی و به سوی
حق رهنمودشان کنی .تو تنها کسانی را میتوانی شنواگردانی که
به آيات ما ايمان داشته باشند ،چرا که آنان تسلیم شوندگان
هستند».
و همچنین میفرمايد:
ن بِالْغَیْبِ َفبَشِّرْهُ ِبمَغْفِرَةٍ
خشِیَ الرَّحْمَ َ
ﺬکْرَ وَ َ
ع ال ِّ
إِنَّمَا تُنْﺬِرُ مَنِ اتَّبَ َ
وَأَجْرٍ کَرِيمٍ

2

«تو تنها کسی را میترسانی که از قرآن پیروی کند ،و پنهانی از
(خداوند) مهربان هراس داشته باشد .چنین کسی را به گﺬشت و
پاداش ارزشمندی مژده بده».

 .1نمل 80-و81
 .2يس11-
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جناب سها پس از ذکر آيات باال مینويسد:
(در اين آيات کافران مرده ،کور و کر قلمداد شدهاند و گفته
شده که تو (محمد) نمیتوانی قرآن را به آنان بفهمانی و فقط
مومنانند که قرآن را میفهمند .در حالی که کسی که ايمان ندارد
محتاج هدايت است و قبول آيات توسط مومنان که امری ﻃبیعی
است .مومنان که خود میشنوند ،شنواندن و فهماندن قرآن به اهل
شرك و کفر اهمیت دارد).

1

به احتمال قريب به يقین برای خوانندگان گرامی تا به اکنون
مشخص شده است که در اکثر مواقع ،نتیجهگیریهای استاد
اسالمشناس! بر پیش فرضها و مقدماتی ناقص استوار است .برای
نمونه در موضوع هدايت در قرآن ،ايشان با ذکر آياتی که در آن،
قرآن را هدايتی برای مومنان میداند نتیجه گرفته است که قرآن
تنها مومنان را هدايت میکند .ولی آيا قرآن تنها مومنان را هدايت
میکند؟ آيا قرآن کافران و غیر مسلمانان را هدايت نمیکند؟ برای
فهمیدن موضوع به قرآن مراجعه میکنیم تا مشاهده کنیم که
خداوند قرآن را چگوه معرفی مینمايد .خداوند میفرمايد:
 .1نقد قرآن ،صفحات  304و 305
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شَهْرُ رَمَضَانَ الَّﺬِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

1

«ماه رمضان است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا
مردم را راهنمايی کند و نشانهها و آيات روشنی از ارشاد باشد و
جدايی افکند».
اين آيه ،قرآن کريم را هدايتی برای تمامی مردم (الناس) اعم
از مسلمان يا غیر مسلمان ذکر کرده است.
در جايی ديگر خداوند قرآن را اينگونه وصف میکند:
ن الظُّ ُلمَاتِ إِلَى النُّو ِر
الر ِکتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ ِلتُخْرِجَ النَّاسَ مِ َ
ط الْعَزِيزِ ا ْلحَمِیدِ
صرَا ِ
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى ِ

2

«الف .الم .را .کتابی است که آن را برای تو فرستادهايم تا اين
که مردمان را با توفیق و تفضّل پروردگارشان ،از تاريکیها به سوی
نور بیرون بیاوری ،به راه خدای چیرهی ستوده».

 .1بقره185-
 .2ابراهیم1 -
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ﻃبق اين آيه ی کريمه ،قرآن تمامی مردم (الناس) اعم از
مسلمانان و غیر مسلمانان را از تاريکیها به سوی نور رهنمود
میکند .ﻃبق اين آيه ،قرآن تمامی انسانها را هدايت میکند.
و همچنین خداوند در آيهای ديگر قرآن ،تورات و انجیل را
هدايتی برای مردم معرفی میکند:
نَزَّلَ َعلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ ُمصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ يَدَيْ ِه وَأَنْزَلَ ال َّتوْرَاةَ
وَالْإِنْجِیلَ .مِنْ َقبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّﺬِينَ َکفَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ َلهُمْ عَﺬَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ َعزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

1

«کتاب را بر تو نازل کرده است که مشتمل بر حق است
تصديقکنندهی کتابهايی است که قبل از بودهاند .و خداوند پیش
از آن ،تورات را و انجیل را نازل کرده است ،جهت رهنمود مردمان
و جدا سازنده را فرو فرستاده است .بیگمان کسانی که نسبت به
آيات خدا کفر ورزند ،عﺬاب سختی دارند ،و خداوند توانا و انتقام
گیرنده است».
اما در قرآن آيات ديگری نیز وجود دارد که قرآن را هدايتی
برای متقین و مومنین معرفی میکند .با اين توضیح قرآن هم
 .1ال عمران3-و4
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هدايتی برای کلیهی انسانها و هم هدايتی خاص برای مومنین
میباشد .حال میتوان پرسید که هدايت مومنینی که قبال هدايت
شدهاند ،به چه معناست؟
در پاسخ میگويیم که هدايت حداقل بر دو نوع میباشد .نوع
اول را میتوان همان هدايت از کفر به اسالم نامید .و نوع دوم
هدايتی خاص و مستمر است که میبايست همواره همراه و مالزم
انسان مسلمان باشد و آن هدايت در استمرار و تداوم بر انجام
عبادت خداوند به دور از هرگونه شرك و گمراهی و انجام کارهای
خیر و از جانب ديگر ثبات قدم در دوری از کارهای شر و شهوات و
شبهات است.
توضیح اينکه انسان مومن و مسلمان در ﻃول زندگی ،قطعاً با
موانعی روبهرو خواهد شد که ممکن است در مسیر بندگی وی خلل
ايجاد نمايد .برای مثال میتوان به موانعی از قبیل افتادن در کلیهی
انحرافات عقیدتی از قبیل شرك ،کفر ،الحاد ،بیدينی و تمايل به
ديگر مکاتب اشاره کرد .همچنین انسان مسلمان به ﻃور قطع از
جانب نفس و شیطان همواره به سوی پلیدیها و انحرافات اخالقی
دعوت میگ ردد .انحرافاتی از قبیل دروغ گويی ،غیبت ،تهمت ،زنا،
فحاشی و ...ممکن است يك مسلمان را به خود مشغول دارد به
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گونهای که قسمتی از رفتار و شخصیت وی را تشکیل دهد .زندگی
انسان مسلمان صحنهی مبارزه با نفس و شیطان و کلیهی عوامل
درونی و بیرونی برای منحرف کردن انسان از مسیر بندگی است.
پس برای ثبات قدم در راه بندگی میبايست تالش کرد و از خداوند
هدايت مستمر خواست .هدايتی که همیشه همراه انسان باشد و
مانع از ورود وی در وادی شبهات و شهوات گردد .از اين روست که
مسلمانان همه روزه حداقل  17بار اين آيهی شريفه را در
نمازهايشان قرائت میکنند که:
ط الْ ُمسْتَقِیمَ
اهْدِنَا الصِّرَا َ

1

«ما را به راه راست هدايت کن».

امام ابن کثیر (رحمه اهلل) میگويد :اگر سؤال کنند ،مؤمن که
خود متصف به هدايت است ،چرا در هر وقت و هر نماز درخواست
هدايت میکند؟ آيا اين درخواست از باب تحصیل حاصل است يا
خیر؟ پاسخ منفی است ،چون اگر بنده شب و روز نیاز به هدايت و
راهنمايی نمیداشت ،قطعاً خداوند او را به چنین درخواستی
راهنمايی نمیکرد ،و چون بنده در هر وقت و هر حالت محتاج است
که خداوند او را بر هدايت ثابت قدم و راسخ بدارد و بر بینش و
هدايت او بیفزايد و بر آن دوام داشته باشد .چرا که بنده برای خود
 .1فاتحه6-
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مالك هیچ نفع و ضرری نیست ،مگر آنچه خداوند بخواهد ،لﺬا
خداوند متعال بنده را راهنمايی میکند تا در هر لحظه از خداوند
بخواهد که او را ياری ،ثبات و توفیق دهد.

1

و همچنین امام فخر رازی (رحمه اهلل) بیان میکند که انسان در
ﻃول حیاتش در انجام کارها دچار افراط و تفريط گردد .با اين حال
انسان مومن بايد از خداوند بخواهد که همواره او را در مسیری
میانه که از هر گونه افراط و تفريط به دور باشد قرار دهد و اين
همان هدايت مستمر الهی است.2
قرآن میتواند مسلمانان را در مقابل شبهات و شهوات ياری
نمايد و در هر زمانی که وسوسههای شیطان به وی هجوم آورد ،وی
را هدايت نمايد .و يکی از عواملی است که میتواند مسلمانان را در
مسیر هدايت مستمر و همیشگی قرار دهد .از اين جهت است که
خداوند در جای جای قرآن ،اين کتاب را هدايتی برای مومنان و
متقیان میداند.

 .1تفسیر القرآن العظیم ،ابن کثیر ،جلد  ،1صفحه 139
 .2التفسیر الکبیر ،فخر رازی ،جلد ،1صفحه  .218امام فخر رازی در اين باره سخنان
ديگری نیز دارد که به همین مقدار اکتفا میکنیم.
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کتَابُ لَا رَيْبَ فِیهِ هُدًى لِلْ ُمتَّقِینَ
ذَلِكَ الْ ِ

1

«اين کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران
است».
و همچنین میفرمايد:
م مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُ ْ
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ِللْمُؤْمِنِینَ

2

«ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی
برای چیزهايی که در سینهها است آمده است و هدايت و رحمت
برای مؤمنان است».
نتیجه اينکه قرآن آنگونه که دکتر سها متوجه شدهاند تنها
برای هدايت مومنان نیست بلکه با توجه به تمامی آيات قرآن به
اين نتیجه میرسیم که هم مومنان و هم کافران را هدايت میکند.
اما باز میگرديم به آياتی که ايشان ذکر کرده اند .خداوند
میفرمايد:

 .1بقره2-
 .2يونس57-
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إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ا ْلمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا ُمدْبِرِينَ.
ن تُسْ ِمعُ إِلَّا مَنْ يُؤْ ِمنُ بِآيَاتِنَا
ضلَالَتِهِمْ إِ ْ
ی عَنْ َ
وَمَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْ ِ
فَهُمْ مُسْ ِلمُونَ

1

«بیگمان تو نمیتوانی مرده دالن را شنوا بگردانی ،و ندای را به
گوش کران برسانی ،وقتی که پشت میکنند ومیگريزند.
تو نمیتوانی کوردالن را از گمراهیشان بازگردانی و به سوی
حق رهنمودشان کنی .تو تنها کسانی را میتوانی شنواگردانی که
به آيات ما ايمان داشته باشند ،چرا که آنان تسلیم شوندگان
هستند».
و همچنین میفرمايد:
ن بِالْغَیْبِ َفبَشِّرْهُ ِبمَغْفِرَةٍ
خشِیَ الرَّحْمَ َ
ﺬکْرَ وَ َ
ع ال ِّ
إِنَّمَا تُنْﺬِرُ مَنِ اتَّبَ َ
وَأَجْرٍ کَرِيمٍ

2

«تو تنها کسی را میترسانی که از قرآن پیروی کند ،و پنهانی از
(خداوند) مهربان هراس داشته باشد .چنین کسی را به گﺬشت و
پاداش ارزشمندی مژده بده».

 .1نمل 80-و81
 .2يس11-

611

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

منتقد از آيهی سورهی نمل نتیجه میگیرد که ﻃبق اين آيه،
قرآن کافران را مرده ،کر و کور معرفی میکند .اين نتیجه گیری
درستی نیست .گويا از ديد جناب منتقد هر گِردی ،گردوست .قرآن
کسانی که مسلمان نیستند و آيات اسالم بدانان میرسد را به دو
گروه تقسیم میکند:
خداوند در مورد گروهی از کافران میفرمايد که آنان سخن حق
را نمیشنوند:
ب لَا يَفْ َقهُونَ
م قُلُو ٌ
س لَهُ ْ
ن الْجِنِّ وَا ْلإِنْ ِ
م َکثِیرًا مِ َ
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ َ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ ِبهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَﺌِكَ
ل أُولَﺌِكَ ُهمُ الْغَافِلُونَ
کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَ ُّ

1

«ما بسیاری از جنّیان و آدمیان را آفريده و پراکنده کردهايم که
سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است .آنان دلهايی دارند که
بدانها نمیفهمند ،و چشمهايی دارند که بدانها نمیبینند ،و
گوشهايی دارند که بدانها نمیشنوند .اينان همسان چهارپايانند
و بلکه سرگشتهترند  .اينان واقعاً بیخبر هستند».
ن قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
وَلَا تَکُونُوا کَالَّﺬِي َ
 .1اعراف 179-
 .2انفال – 21
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«و مانند کسانی نباشید که میگفتند :شنیديم ،و حال آن که
آنان نمیشنوند»
آيهی فوق از سورهی انفال نشان میدهد که منظور از نشنیدن
در قرآن ،نشنیدن ظاهری نیست .شنیدن در قرآن همان شنیدن
آيات و به دنبال آن ،تفکر در شنیدهها و وصول به حقیقت مقصود
است .کافرانی که حقايق را نمیشنوند و در آن تامل نمیکنند و
میان گوششان و حقیقت پردهای حائل شده است ،همان
ناشنوايانند.
اما آيا قرآن همهی کافران را ناشنوا میداند؟ به آيات زير توجه
نمايید:
ض ُهمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقًا فِی
ك إِعْرَا ُ
وَإِنْ کَانَ کَبُرَ َعلَیْ َ
سمَاءِ فَ َتأْتِ َیهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَ َعهُمْ عَلَى
الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِی ال َّ
ب الَّﺬِينَ َيسْمَعُونَ
الْهُدَى َفلَا تَکُونَنَّ ِمنَ الْجَاهِلِینَ .إِنَّمَا َيسْتَجِی ُ
وَالْمَوْتَى يَبْ َعثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَیْهِ ُيرْجَعُونَ

1

«اگر روگردانی ايشان از تو برای تو سخت و سنگین است،
چنان که میتوانی نقبی در زمین بزنی و يا نردبانی به سوی آسمان
بگﺬاری و دلیلی برای ايشان بیاوری .ولی اگر خدا بخواهد آنان را بر
 .1انعام 35-و 36

613

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هدايت جمع خواهد کرد .پس از زمرهی کسانی مباش نمیدانند.
تنها کسانی میپﺬيرند که گوش شنوا دارند و خداوند مردگان برمی
انگیزد .و پس از زندهشدن به سوی او برگردانده میشوند»
پس همهی کافران را نمیتوان با يك چوب راند .چراکه گروهی
از آنان اگر حق به آنها رسد ،بدان گوش فرا میدهند و حقیقت را
درك میکنند و از آن پیروی میکنند و مسلمان میگردند.
پس همهی کافران را نمیتوان کور و کر خواند بلکه از میان آنان
افرادی هستند که اگر حقیقت به آنها برسد ،از آن تبعیت کرده و
مسلمان میشوند.
منتقد در ادامه بیان میکند که ﻃبق آيهی  81سوره نمل محمد
نمیتواند هیچ کافری را هدايت کند پس هیچ کافری هدايت
نمیشود .او میگويد:
(در اين آيات گفته شده که تو (محمد) نمیتوانی قرآن را به
آنان بفهمانی و فقط مومنانند که قرآن را میفهمند .در حالی که
کسی که ايمان ندارد محتاج هدايت است و قبول آيات توسط
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مومنان که امری ﻃبیعی است .مومنان که خود میشنوند ،شنواندن
و فهماندن قرآن به اهل شرك و کفر اهمیت دارد).

1

نخست اينکه در اين آيه سخنی از فهمیدن يا نفهمیدن قرآن
نیست .بلکه سخن از شنوا کردن انسانها و هدايت آنها میباشد.
پاسخ کوتاه به اين سخنان منتقد اين است که اصوال هدايت
وظیفهی حضرت محمد (صلی اهلل علیه و سلم) نیست بلکه هدايت
از جانب خداوند صورت میگیرد .ﻃبق گفتهی خداوند در سورهی
نمل ،پیامبر(صلی اهلل علیه و سلم) نمیتواند کافران را هدايت کند.
بله اين سخن کامال درستی است .در مباحث پیشرو در ادامهی
فصل ،بحث هدايت و گمراهی را به تفصیل بیان خواهیم کرد و
نشان خواهیم داد که بر اساس آيات قرآن ،هدايت از جانب
خداوند صورت میگیرد .توضیح اينکه برای هدايت يك فرد،
نخست میبايست حقیقت را به وی عرضه کرد و او را به راه حق
راهنمايی و ترغیب کرد .سﭙس میبايست درون ،ضمیر و قلب او به
حق متمايل گردد تا منجر به پیروی از حق شود .مرحلهی نخست
از ﻃريق دعوت پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه و سلم) ،قرآن و
دعوتگران مسلمان صورت میگیرد .اما متمايل کردن قلب فرد غیر
 .1نقد قرآن ،صفحه  304و 305
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مسلمان به حقیقت که منجر به پﺬيرش اسالم شود از جانب
خداوند صورت میگیرد .1اين سخن دقیقا به اين معنی است که
حضرت رسول تصرفی در قلب و وجدان انسانها ندارد بلکه تنها
میتواند رسانندهی حق و راهنمای انسانها باشد.
از اين جهت است که خداوند میفرمايد:
ت وَ َلکِنَّ اللَّ َه يَهْدِی مَنْ يَشَاءُ َوهُوَ أَعْلَمُ
ن أَحْ َببْ َ
إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَ ْ
بِالْمُهْتَدِينَ

2

«تو نمیتوانی کسی را که بخواهی هدايت ارمغان داری ولی اين
تنها خدا است که هر که را بخواهد هدايت عطاء مینمايد ،و بهتر
میداند که چه افرادی راهیابند».
و همچنین میفرمايد:
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِ َلیْكَ َأفَأَنْتَ تَ ْهدِی الْ ُعمْیَ وَلَوْ کَانُوا لَا
يُبْصِرُونَ

3

«و گروهی از آنان به تو مینگرند آيا تو میتوانی نابینايان را
هدايت کنی هرچند نبینند؟»
 .1تفصیل اين مطلب با استدالل به آيات مربوﻃه در ادامهی فصل خواهد امد و از
ذکر آن در اين مجال خودداری میکنیم.
 .2قصص56-
 .3يونس43-
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سخنان فوق به شکل واضحی در آيات زير بیان میشود:
صیْطِرٍ
فَﺬَ ِّکرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُﺬَکِّرٌ .لَسْتَ َعلَیْهِمْ بِمُ َ

1

«تو پند و اندرز بده و يادآوری کن .چرا که تو تنها پند دهنده و
يادآوری کنندهای و بس .تو بر آنان چیره و مسلّط نیستی».
در آيات فوق از سورهی غاشیه وظیفهی پیامبر را تنها تﺬکر
دادن يا همان تبلیغ حق و اسالم و رساندن پیام دعوت به مردم
میداند (چرا که إِنَّمَا از ادات حصر و تاکید میباشد) و پیامبر
نمیتواند بر قلب و درون کفار اثری بگﺬارد.
قرآن با آ نکه در جای جای آيات الهی از آن به عنوان هدايت
ذکر شده است ،با اين حال قرآن تنها میتواند راهنما و تشويق
کننده و انﺬار دهنده باشد و هدايت تنها از جانب خداوند صورت
میگیرد .خداوند میفرمايد:
ث ِکتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ
ن الْحَدِي ِ
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَ َ
ك
ن جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ِذکْرِ اللَّهِ ذَلِ َ
الَّﺬِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ َتلِی ُ
ل اللَّ ُه فَمَا لَهُ مِنْهادٍ
هُدَى اللَّهِ َيهْدِی بِهِ مَنْ َيشَاءُ َومَنْ يُضْلِ ِ

. 1غاشیه 21 -و 22
 .2زمر 23-
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«خداوند بهترين سخن را فرو فرستاده است .کتابی را که
همگون و مکرّر است .از آن لرزه بر اندام کسانی میافتد که از
پروردگار خود میترسند ،و از آن پس پوستهايشان و دلهايشان
نرم و آمادهی پﺬيرش قرآن خدا میگردد  .اين رهنمود الهی است
و خدا هر که را بخواهد در پرتو آن راهیاب میسازد ،و خدا هر که
را گمراه سازد ،اصالً راهنما و راهبری نخواهد داشت».
در اين آيه  3مسﺌله وجود دارد .نخست اينکه قرآن را هدايت
معرفی کرده است .دوم اينکه خداوند به وسیلهی قرآن هدايت
میکند .سوم اينکه اگر خداوند کسی را گمراه نمايد ،هیچ کس و
هیچ چیزی نمیتواند آن را هدايت کند .با آنکه قرآن هدايت است
اما از قسمت سوم نتیجه گیری میتوان فهمید که اگر خداوند
گمراه نمايد ،حتی قرآن نیز نمیتواند هدايت کند .از اين مسﺌله
میتوان اين نتیجه را گرفت که هدايت و گمراهی تنها بدست
خداوند است نه به دست پیامبر و يا قرآن .بلکه هنگامی که از
قرآن و يا پیامبر به هدايت تعبیر شد ،صرفا بدان معناست که آنها
راهنمای به سوی هدايت هستند.
سخنان فوق با آيهی زير نیز تايید میشود:
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م عَلَى
ﺬ إِلَهَ ُه هَوَا ُه وَأَضَلَّهُ اللَّ ُه عَلَى عِلْمٍ وَخَتَ َ
ن اتَّخَ َ
أَفَرَأَيْتَ مَ ِ
د اللَّهِ أَ َفلَا
سَمْعِهِ وَقَ ْلبِهِ وَجَعَلَ َعلَى بَصَ ِرهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَ ْهدِيهِ مِنْ بَعْ ِ
تَﺬَکَّرُونَ

1

«هیچ ديدهای کسی را که هوا و هوس خود را به خدايی خود
گرفته است ،و با وجود آگاهی خدا او را گمراه ساخته است ،و بر
گوش و دل او مهر گﺬاشته است و بر چشمش پردهای انداخته
است؟! پس چه کسی جز خدا میتواند او را هدايت کند؟ آيا پند
نمیگیريد و بیدار نمیشويد؟»
در اين آيه به صراحت بیان میکند که اگر خداوند بر گوش
کسی (به سبب کارهای خود همان شخص) پرده افکند ،هیچ
شخصی و هیچ چیزی نمیتواند او را هدايت کند .يعنی نه قرآن
میتواند آنها را هدايت کند و نه پیامبر (صلی اهلل علیه و سلم).
يعنی هدايت و گمراهی از جانب خداست .اما خداوند در چه
مواقعی اين گونه انسانها را هدايت میکند؟
م وَلَوْ أَسْمَ َعهُمْ َلتَوَلَّوْا وَهُمْ
م خَیْرًا َلأَسْمَعَهُ ْ
وَلَوْ عَلِمَ اللَّ ُه فِیهِ ْ
مُعْرِضُونَ

2

 .1جاثیه23-
 .2انفال 23-
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«اگر خداوند نیکی در ايشان سراغ میداشت ،آنها را شنوا
میکرد ،ولی اگر به گوش آنان میرسانید ،سرپیچی میکردند ؛ چرا
که ايشان روگردانند».
پس اگر خداوند در آنان خیری سراغ داشته باشد ،نخست آنان
را شنوا میگرداند .و هنگامی که شنوا شدند ،ﻃبق آيهی زير
هدايت میشوند:
م إِلَیْهِ
إِنَّمَا يَسْتَجِیبُ الَّﺬِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَ ُثهُمُ اللَّ ُه ثُ َّ
يُرْجَعُونَ

1

«تنها کسانی میپﺬيرند که گوش شنوا دارند و خداوند مردگان
برمی انگیزد .و پس از زندهشدن به سوی او برگردانده میشوند».

نتیجه تمامی سخنان باال اين است که بر ﻃبق منطق قرآنی،
هدايت تنها از جانب خداوند صورت میگیرد .پس خداوند است که
کافران را در صورت شايستگی هدايت میکند و نه پیامبر (صلی
اهلل علیه و سلم) .بلکه آنچه از پیامبر (صلی اهلل علیه و سلم) بر
میآيد تنها تبلیغ اسالم میباشد .با اين توضیح انتقاد نويسندهی
 .1انعام36-
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ملحد مبنی بر اينکه چون محمد نمیتواند هدايت نمايد پس اصوال
هیچ کافری نبايد هدايت شود ،صحیح نیست چرا که هدايت
کافران از جانب خداوند اتفاق میافتد و نه از جانب پیامبر (صلی
اهلل علیه وسلم) .با اين حال پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و سلم)،
قرآن و دعوتگران در افزايش ايمان مومنانی که از قبل به سمت
اسالم هدايت شده اند ،میتوانند موثر باشند.
در ادامه میگويد:
(وجود مومنین نافی آيات فوق است .چون قبل از اينکه محمد
دعوتش را آغاز کند همه ی ياران بعدی محمد کافر بودند و با آمدن
قرآن آنان هدايت شدند و ايمان آوردند .يعنی دعوت محمد کافران
را هدايت کرده که ناقض آيات فوق است .يعنی آيات فوق با
واقعیت در تناقضند).

1

از توضیحاتی که در باال داده شد ،بطالن سخنان جناب منتقد
نمايان میشود .منتقد متوهم شده است که چون محمد نمیتواند
هدايت کند پس اصوال هیچ انسان هدايت شدهای نبايد وجود
داشته باشد .از آنجايی که در واقعیت خیلی از کافران هدايت شده
 .1نقد قرآن ،صفحه 305
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اند ،اين واقعیت مخالف نص قرآن در آيهی  81سورهی نمل
میباشد .در حالی که ﻃبق توضیحات باال میگويیم که هدايت از
جانب خداوند است و نه از جانب محمد (صلی اهلل علیه و سلم).
پس آنهايی که هدايت شده اند ،توسط خداوند به اين مقام نائل
شدهاند و نه توسط پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و سلم) .با اين
وجود هیچ تناقضی میان قرآن با واقعیت مشاهده نمیشود.
منتقد در ادامه میگويد:
(اين مفهوم با اصل دعوت محمد هم در تناقض است چون
بديهی است که محمد قرآن را آورده تا کفار را به اسالم دعوت کند
اما در اينجا گفته شده که قرآن فقط میتواند مومنان را هدايت
کند؟!! اشکال ديگر مطلب فوق اين است که خدا را ناتوان قلمداد
کرده است .يعنی خدا قادر نیست آيات و گفتههايی بیاورد که
بندگانش بفهمند .به تعبیر ديگر خدا قدر به هدايت بندگانش
نیست).

1

در صفحات قبل بطالن اين سخن که قرآن فقط میتواند مومنان
را هدايت نمايد ،نشان داديم و بیان کرديم که قرآن هم مومنان و
 .1نقد قرآن ،صفحه 305
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هم کافران را به سوی راه هدايت ،راهنمايی میکند .آياتی که در
اين باره ذکر گرديد مويد اين قضیه میباشد .اما بر خالف ادعای
نويسنده ،در هیچ جايی از آيات مورد اشارهی نويسنده ،سخنی از
عدم توانايی خداوند در راستای هدايت انسانها وجود ندارد .بر
عکس آيات مختلفی از قرآن کريم ،سخنان جناب منتقد را نقض
میکند:
ت أَعْنَاقُ ُهمْ لَهَا
ن السَّمَا ِء آيَةً فَظَلَّ ْ
إِنْ نَشَ ْأ نُنَ ِّزلْ عَلَ ْیهِمْ مِ َ
خَاضِعِینَ

1

«اگر ما بخواهیم ،معجزهای از آسمان بر آنان نازل مینمايیم که
گردنهايشان در برابر آن تسلیم شوند».
برای فهم آيهی باال به آيهی زير دقت نمايید.
ت تُکْرِ ُه
ن فِی ا ْلأَرْضِ کُ ُّلهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْ َ
ن مَ ْ
ك لَآمَ َ
وَلَوْ شَا َء رَبُّ َ
النَّاسَ حَتَّى يَکُونُوا مُؤْمِنِینَ

2

«اگر پروردگارت میخواست ،تمام مردمان کرهی زمین جملگی
ايمان میآوردند .آيا تو میخواهی مردمان را مجبور سازی که
ايمان بیاورند؟»
 .1شعراء4-
 .2يونس– 99
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پس منظور از نشانهای که در آيهی نحست بدان اشاره شده
است ،معجزهای است که هر انسانی را از سر اجبار متقاعد نمايد.
اين آيات به صراحت بیان میکند که خداوند توان هدايت (هدايت
اجباری) بندگان را دارد اما آن هدايتی که از روی اجبار و اکراه
باشد فاقد هرگونه ارزشی است .بلکه هدايتی که از روی اختیار بر
خواسته باشد ارزشمند میباشد .بی ايمانی کافران به خاﻃر نبودن
نشانه بر حقیقت اسالم و يا ناتوانی خداوند نیست بلکه آنان به
سبب اعمال خودشان ،قلب و گوش و چشمشان زنگار گرفته و با
اعمالی که انجام میدهند خو گرفتهاند و شیطان و نفسشان
اعمالشان را در چشمانشان آراسته است .از اين جهت است که
حقیقت را نمیفهمند .قرآن و خداوند را نمیتوان به خاﻃر ايمان
نیاوردن کافران مورد عتاب قرار داد همانگونه که خورشید را
نمیتوان به سبب عدم شناسايی نور توسط نابینايان سرزنش کرد.
ايراد در منشاء هدايت نیست بلکه چیزی مانع از دريافت آن شده
است .خداوند میفرمايد:
ن عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا يَکْسِبُونَ
کَلَّا بَلْ رَا َ

 .1مطففین14-
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«هرگزاهرگز! اصالً کردار و تالش ايشان دلهايشان را زنگ زده
کرده است».
سها در ادامه میگويد:
(از ﻃرف ديگر بر اساس آيات فوق ،مجازات کفار بخاﻃر بی
ايمانی ظالمانه است .چون خدا نتوانسته آياتی نازل کند که آنان
بفهمند و قبول کنند .وقتی از خدا کاری ساخته نیست از بندگان
ضعیف چه ساخته است .اين دقیقا مثل اين است که شما مطلبی
تخصصی را به فرد نا آشنايی نشان دهید و او را دعوت به فهم آن
کنید .ﻃبعا آن فرد نمی فهمد .آيا صحیح است که آن فرد نا آشنا را
سرزنش و تنبیه کنید که چرا اين مطلب را نمیفهمی؟ قطعا صحیح
نیست .بهمین نحو اگر قرآن بنحوی است که فقط مومنان
میفهمند ،عﺬاب کافران ظلمی فاحش است).

1

نخست اينکه آيات مورد نظر در سوره نحل در مورد فهمیدن
قرآن و يا نفهمیدن آن نبوده است .همچنین بطالن سخنان جناب
دکتر در مورد ناتوان بودن خداوند از هدايت را نشان داديم.

 .1نقد قرآن ،صفحه  305و 306
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ما جناب دکتر سها و تمامی همفکرانشان را تحدی میکنیم که
تنها در يك مورد نشان دهند که خداوند فرموده باشد که قرآن را
تنها مومنان میفهمند .در کجای قرآن چنین سخنی به میان آمده
است؟
خداوند میفرمايد:
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْ َتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلَامَ اللَّ ِه
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ ُه ذَ ِلكَ بِأَ َّنهُمْ قَوْ ٌم لَا يَعْلَمُونَ

1

«اگر يکی از مشرکان از تو پناهندگی ﻃلبید ،او را پناه بده تا
کالم خدا را بشنود پس از آن او را به محلّ امن خودش برسان .اين
بدان خاﻃر است که مشرکان مردمان نادان هستند».
خداوند میفرمايد اگر مشرکی به سوی شما پناه آورد ،او را پناه
ده تا کالم خدا را بشنود .اين سخن و سفارش چه معنايی خواهد
داشت اگر چنانچه مشرکان قرآن را نفهمند؟
همچنین میفرمايد:
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُ َبشِّ َر بِهِ الْ ُمتَّقِینَ وَ ُتنْﺬِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا

 .1توبه 6 -
 .2مريم 97-
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«ما قرآن را به زبان تو ساده و آسان فراهم آوردهايم ،تا به
وسیلهی آن ،پرهیزگاران را مژده دهی ،و مردمان سرسخت را با آن
بترسانی».
ﻃبق آيهی فوق ،پیامبر میبايست به وسیلهی قرآن کافران را
انﺬار دهد .اين امر چگونه اتفاق خواهد افتاد در صورتی که آنها
قرآن را نفهمند؟
همچنین در آيات متعددی در قرآن کريم ،مشرکان و کافران
مورد خطاب قرآن و خداوند قرار میگیرند .اگر از ديد قرآن آنها
قران را نفهمند ،خطاب و انظار آنها چه معنايی خواهد داشت؟
اگر به زعم ايشان ،خداوند گفته است که قرآن را تنها مومنان
میفهمند ،از ايشان درخواست میکنیم که تنها يك آيه که نشان-
دهندهی اين سخن باشد را به ما نشان دهد.
براساس آيات قرآن عﺬاب کافران تنها به دلیل عمل خود آنان
است .اعمال و گناهانی که باعث شده آنها از حق منحرف گردند و
به آن عقیدهی باﻃلی که دارند خرسند باشند و از حق و اسالم دور
بمانند.
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شبهه :روشهای هدایت در قرآن
سها در اين قسمت به روشهايی میپردازد که در آن قرآن
سعی بر هدايت افراد دارد .منتقد کالم خود را با سخنان درستی
آغاز میکند:
(معجزه و دلیل جوهر دعوت به يك اعتقاد دينی است .تنها از
ﻃريق معجزه است که میتوان به پیامبر بودن فردی اﻃمینان
حاصل کرد .و از ﻃريق آوردن داليل معتبر است که گفتههای
پیامبر با معجزاتش همراهی میکند .اگر کسی معجزهی حقیقی
نیاورد هیچ راهی برای اثبات پیغمبر بودن او وجود ندارد و اعتقاد
به او کاری نابخردانه است). . .

1

در ادامه میگويد که رفتار محمد (صلی اهلل علیه و سلم) در
مکه و مدينه تفاوت اساسی داشته است .به زعم منتقد دعوت او
در مکه با ماليمت همراه بود ولی در مدينه از آنجايی که قدرت به
دست گرفت ،برای پیش برد دعوت از زور استفاده کرد .از آنجايی
که منتقد در ادامهی فصل ،اين موضوع را با تفصیل بیشتری بیان
میکند ،سخنان خود در اين باره را به آينده موکول میکنیم.

 .1نقد قرآن ،صفحه 306
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آيا قرآن دربارهی موثر بودن دعوت به ايمان تناقض دارد؟
سها میگويد( :در مورد اينکه اصوال آيا دعوت به ايمان اثربخش
است يا بی اثر ،در قرآن تناقض وجود دارد 1).سﭙس به ذکر چند
آيه میپردازد:
ﺬ ْرهُمْ لَا
إِنَّ الَّﺬِينَ کَفَرُوا سَوَاءٌ َع َلیْهِمْ أَأَنْﺬَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْ ِ
يُؤْمِنُونَ

2

«بیگمان کفرپیشگان برايشان يکسان است چه آنان را بیم
دهی و چه بیم ندهی ،ايمان نمیآورند».
سها پس از ذکر اين آيه میگويد:
(اين آيه کلی است و با ان مورد تاکید قرار گرفته است .بنابر
اين با قطعیت میگويد که دعوت و عدم دعوت مردم هیچ تاثیری
در کفار ندارد و آنان به کفر خود باقی میمانند)
ل انْظُرُوا مَاذَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِی الْآيَاتُ وَالنُّﺬُرُ
قُ ِ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

3
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«بگو :بنگريد در آسمانها و زمین چه چیزهايی است؟! آيات و
بیمدهندگان به حال کسانی سودمند نمیافتد که ايمان
نمیآورند».
در مقابل آياتی را ذکر می کند که به زعم منتقد در تناقض با
آيات فوق میباشد:
ن أَکْثَ َر النَّاسِ لَا
ك وَلَکِ َّ
ن رَبِّ َ
فَلَا تَكُ فِی مِ ْريَةٍ ِمنْهُ إِنَّهُ ا ْلحَقُّ مِ ْ
يُؤْمِنُونَ

1

ك و گمانی به خود راه مده .قرآن حق است و
«دربارهی قرآن ش ّ
از سوی پروردگارت آمده است ،ولی بیشتر مردم ايمان نمیآورند».
ك مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَکِنَّ
ك آيَاتُ الْکِتَابِ وَالَّﺬِی أُنْزِلَ إِلَیْ َ
المر تِلْ َ
أَکْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

2

«الف .الم .میم .را .اينها ،آيههايی از کتاب است .و چیزی که از
سوی پروردگارت بر تو نازل شده است حق است ،ولیکن بسیاری
از مردم نمیگروند».
ملحد میگويد:

 .1هود17-
 .2رعد1-
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( آيات فوق و آيات متعدد ديگر نشان میدهند که انﺬار و
دعوت به ايمان و آيات موثرند و حداقل بخشی ازکفار ايمان
می آورند .بنابر اين بین اين دو دسته آيات تناقض وجود دارد.
دستهی اول میگويد کفار به هیچ عنوان با دعوت و انﺬار و آيه
ايمان نمیآورند در حالی که دستهی دوم میگويد که بخشی از
مردم ايمان میآورند).

1

نخست اينکه منتقد به آيهی  10سورهی يس اشاره میکند و از
آن نتیجه میگیرد که هیچ يك از کافران ايمان نمیآورند .به آيات
زير توجه نمايید:
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ َعلَى أَکْثَ ِر ِهمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .إِنَّا جَعَلْنَا فِی
أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِیَ إِلَى الْ َأ ْذقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ .وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ
شیْنَاهُمْ َفهُمْ لَا يُبْصِرُونَ .وَسَوَاءٌ
أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْ ِفهِمْ سَدًّا فَأَغْ َ
عَلَیْهِمْ أَأَنْﺬَرْتَهُمْ أَ ْم لَمْ ُتنْﺬِرْ ُهمْ لَا يُؤْمِنُونَ

2

«سخن دربارهی بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است ،و آنان
ديگر ايمان نمیآورند .ما به گردنهايشان غلّهايی میاندازيم که تا
چانههايشان میرسد و سرهای ايشان رو به باال نگاه داشته
 .1نقد قرآن ،صفحه 309
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میشود .ما در پیش روی آنان سدّی ،و در پشت سر ايشان سدّی
قرار دادهايم و بدين وسیله جلو چشمان ايشان را گرفتهايم و ديگر
نمیبینند .چه آنان را بترسانی و چه ايشان را نترسانی ،برايشان
يکسان است ايمان نمیآورند».
اگر به چند آيهی قبل از آيهی ( 10يعنی آيهی  )7نگاهی
بیاندازيم نگاهی بیاندازيم متوجه خواهیم شد که خداوند در مورد
چه افرادی گفته است که انﺬار برای آنان اثری در پی نخواهد
داشت .خداوند اين سخن را برای تمامی کافران بکار نمیبرد چراکه
در آيهی  7میفرمايد که سخن کفر در مورد بیشتر آنان به حقیقت
پیوسته است و نه در مورد تمامی آنان .و سﭙس در مورد همان
افراد (اکثريت) نیز میفرمايد که چه آنان را انﺬار دهی و چه انﺬار
ندهی ،تفاوتی برای آنان نخواهد داشت.
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شبهه -1 :عدم ارائه معجزه

1

اخیرا اسالمستیزان متنی منتشر کردهاند و ادعا میکنند زمانی
که از پیامبر درخواست معجزه شده فرار کرده و مطالب بیربطی
گفته است (أستغفراهلل) .إن شاء اهلل شبهه و پاسخ تقديم حضور
شما سروران خواهد شد.
شبهه( :سورهی إسراء 90 :تا )93
«و (قريشیان) گفتند تا از زمین چشمهاى براى ما نجوشانى
هرگز به تو ايمان نخواهیم آورد ( )90يا براى تو باغى از درختان
خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها جويبارها روان سازى
( )91يا چنانکه ادعا میکنى آسمان را پاره پاره بر (سر) ما فرو
اندازى يا خدا و فرشتگان را در برابر آورى ( )92يا براى تو خانهاى
از ﻃال باشد يا به آسمان باال روى و به باال رفتن تو اﻃمینان
نخواهیم داشت تا بر ما کتابى نازل کنى که آن را بخوانیم ،بگو پاك
است پروردگار من آيا (من) جز بشرى رسول هستم» )93( .
محمد در جواب درخواست منطقی مردم ،میگويد که من بشری
بیش نیستم .در اين آيه دو مغالطه برای قانع کردن ظاهری مردم
 1برگرفته از کتاب الحاد نوين باتالق رنگین ،مراد يوسفی ،نشر احسان ،ص  455الی
464
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آورده شده است :اول اينکه گفته چون من بشر هستم پس شما
نبايد از من انتظار معجزه داشته باشید ،اين استدالل در تناقض با
دهها آيهی ديگر قرآن است که به پیامبران پیشین (که انسان
بودند) معجزه نسبت داده است .پس انسان بودن مانع معجزه
آوردن نیست و انسان رسول میتواند و بايد معجزه داشته باشد.
ثانیا در جواب ،گفته که من بشری رسول هستم ،درحقیقت
استفاده از لغت رسول در پاسخ ،استدالل بر ضد خود محمد و به
نفع درخواست کنندگان معجزه است .چون درست به همین دلیل
که فردی رسول است بايد معجزه داشته باشد.

پاسخ:
عجب استداللی کردهاند! پیامبر گفته من بشر هستم نبايد
تقاضای معجزه کرد! پس همین قرآن چیست؟ اين آيه را از چه
کتابی آوردهايد! کتابی که به عنوان معجزهی پیامبر معرفی شده يا
همینگونه در بازار وجود دارد و بس! و استدالل دوم عجیبتر
است! پیامبر گفته چون من رسولم نبايد انتظار معجزه داشته
باشید! واقعا نمیدانم اين از کجای آيه استنباط میشود!
اصال رسول به معنای «فرستاده شده» است ،يعنی از خود
استقاللی ندارد که به معجزه نشان دادن بﭙردازد بلکه بايد
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پروردگار اين امکان و قابلیت را به ايشان بدهد( .کجای اين ،نفی
داشتن معجزه است!)
منظور آيات اين میباشد که من قرآنی که معجزه است را برای
شما آوردهام و چیزهای ديگری که میخواهید در اختیار خداوند
است نه من .بنده صرفا يك فرستاده هستم .اين در پاسخ به
بهانهگیریهای مشرکانی هست که در مقابل قرآن ناتوان ماندند و
درخواستهای عجیب و غريب مطرﺡ نمودند .کما اينکه بسیار
بودند افراد حقپﺬيری که با شنیدن آياتی از قرآن متحول شدند و
میگفتند امکان ندارد اين کالم متعلق به بشر باشد.
اسالمستیزان انتظار دارند برای ايمان آوردن مشرکان بايد
«قدرت خدا» در اختیار خواستههای آنها باشد! تا هر چه
خواستند فورا ظاهر شود بلکه ايمان بیاورند و شايد هم نیاورند!
يك سوال :بنده بايد در اختیار خدا باشد يا خدا در اختیار
بنده؟! (معاذ اهلل) بايد بدانیم چیزی که برای آنها فرستاده شده
بود کافی بود ولی آنها قصد قبول کردن نداشتند و اين سخنان را
میگفتند .عجز و ناتوانی آنها در مقابل قرآن و متحول شدن
بزرگترين اديبانِ جهان عرب میتواند گواهی بر اين ادعا باشد.
ادامهی شبهه:
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همچنین در آيهی زير در مقابل درخواست معجزه توسط مردم،
جواب نامعقولی داده است( :سورهی ﻃه)133 :
«و گفتند چرا از جانب پروردگارش معجزهاى براى ما نمیآورد؟
آيا دلیل روشن آنچه در کتابهاى پیشین است براى آنان نیامده
است؟ (»)133
محمد در مقابل درخواست معجزه توسط مردم جواب میدهد
که :برای پیامبران گﺬشته معجزه آورديم که در کتبشان نوشته
شده است ،در اين جواب حداقل دو نکتهی غیر معقول وجود دارد:
اوال بديهی است که معجزه ،برای شناخت يك پیامبر خاص است.
چگونه ممکن است از معجزهی موسی و عیسی پی ببريم که محمد
پیامبر است؟ ثانیا :در قرآن ادعا شده که کتب پیامبران پیشین
تحريف شده و در اينجا از مردم میخواهد که به آن کتب تحريف
شده رجوع کنند ،آيا اين تناقضی آشکار در قرآن نیست؟
يعنی کتب گﺬشتگان هم معتبرند و هم نیستند .ممکن است
جواب داده شود که قسمتهايی از کتب گﺬشتگان درست است .در
جواب بايد گفت که مردم از کجا بدانند که فالن قسمت درست و
فالن قسمت نادرست است؟

پاسخ:
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اول به اين گفتگو توجه بفرمايید ،بعد درمورد شبهه توضیح
خواهیم داد إن شاء اهلل.
پسر :پدر همه تقصیر تو است که من زبان انگلیسی ياد
نمیگیرم .پدر :چرا تقصیر من است پسرم؟
پسر :چون برای من فالن نرم افزار را نمیخری.
پدر :اين بهانه است پسرم .من هر نرمافزار و هر کتابی برای تو
بخرم ،تو هم بايد تکانی به خودت بدهی و بخوانی وگرنه نرمافزاری
که ماه گﺬشته برايت گرفتم معروفترين نرمافزار است و تا به حال
افراد خیلی زيادی با آن ياد گرفتهاند ولی مشکل اين است که تو
نمیخوانی و نمیخواهی که بخوانی.
پسر :من کاری به اينها ندارم بايد برام بخری تا ياد بگیرم.
پدر :پسرم تو برای ياد گرفتن بايد تالش کنی ،يکی از فامیل-
های ما اين نرمافزاری که تو میگويی را هم برای پسرش خريد ولی
چون پسرش نمیخواست و تالش نمیکرد ياد نگرفت و مردود هم
شد!
حال به آيهی  133سورهی ﻃه توجه بفرمايید:
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صحُفِ
وَقَالُوا لَوْلَا يأْتِینَا بِآي ٍة مِّن رَّ ِّبهِ أَوَلَمْ تَأْ ِتهِم بَینَ ُة مَا فِی ال ُّ
الْأُولَى1
«میگويند :چرا معجزهای از سوی پروردگارش برای ما نمیآورد.
آيا معجزهی کتابهای پیشین ،پیش ايشان نیامده است»؟
ترجمهی آيه را به خوبی مطالعه بفرمايید.
در مطالب گﺬشته اعالم کرديم که کافران درخواستهای
عحیب و غريبی داشتند( ،آسمان تکه تکه شود و ). . .تا باور کنند.
اتفاقا در امتهای گﺬشته هم چنین درخواستهای عجیبی از
پیامبران صورت میگرفت ولی باز هم قبول نمیکردند .چون
نمیخواستند قبول کنند .حال اين آيه اشاره به همان ماجراها
دارد .در امتهای پیشین برای آنها چنین معجزاتی صورت
میگرفت ولی باز قبول نمیکردند و همین موجب میشد که برای
آنها عﺬاب نازل شود.
منظور اين آيه همین ماجرا است و میگويد چرا چنین چیزی
میگويید در حالی که خود سرنوشت درخواستهای بهانهگیرانهای
که در امتهای گﺬشته صورت گرفته را میدانید.

 .1ﻃه133-
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به مثال پدر و پسر توجه کنید ،پسر هم نمیخواهد ياد بگیرد و
هم بهانهگیری میکند در حالی که برای افراد ديگر چنین
نرمافزاری تهیه شده بود ولی چون آنها هم «نمیخواستند ياد
بگیرند» نرمافزار ،هیچ توفیقی نداشت( .با اينکه پدر نرمافزار
قدرتمندی برای او خريده بود).
در جواب به شبهه هم با وجود قرآن (اين معجزهی قدرتمند) باز
هم بهانهگیری میکردند (چون قصد فهمیدن نداشتند) حال
نويسندهی اسالمستیز شروع به پراکندهگويی و آوردن استدالالت
عجیب و غريب خود کرده است! برای خودش میبُرد و میدوزد و
میفروشد و ...چرا با وجود اينکه تحريف شده بدان استناد
میکند؟! چرا نصفش راست و نصفش ناراست ،چرا؟!
ادامهی شبهه :همچنین در آيه (آلعمران )183 :در مقابل
درخواست معجزه توسط مردم ،جواب نامعقولی داده است.
«همانان (يهود) که گفتند خدا با ما پیمان بسته که به هیچ
پیامبرى ايمان نیاوريم تا براى ما قربانیى بیاورد که آتش آسمانى
(آن را به نشانه قبول) بسوزاند بگو قطعا پیش از من پیامبرانى
بودند که داليل آشکار را با آنچه گفتید براى شما آوردند اگر راست
مىگويید پس چرا آنان را کشتید» )183( .
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در اين آيه ،سه خطای آشکار وجود دارد:
 .1ايمان نیاوردن و يا کشتن انبیاء توسط گﺬشتگان دلیل
نمیشود که امروزيها هم ايمان نخواهند آورد.
 .2اين مجازات و توبیخ نسلهای بعدی بخاﻃر گناه نسلهای
پیشین است ،که عملی ظالمانه و غیر عادالنه است.
 .3همان ايراد آيهی قبل نیز اينجا وجود دارد .اينکه داشتن
معجزه توسط پیامبران پیشین که نبوت محمد را اثبات نمیکند.

پاسخ:
باز هم استدالل بچهگانه (از نوع همان بچهای که توضیح دادم)
ايشان چه دارد میگويد! اين استداللهای عجیب و غريب!
حتَّى يأْتِینَا
ن اللَّـ َه َعهِدَ إِلَینَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ َ
الَّﺬِينَ قَالُوا إِ َّ
ل مِّن َقبْلِی بِالْبَینَاتِ وَبِالَّﺬِی
د جَاءَکُمْ ُرسُ ٌ
ل قَ ْ
بِقُرْبَانٍ تَ ْأکُلُ ُه النَّارُ قُ ْ
ن« 1آنان کسانی هستند که
م صَادِقِی َ
قُلْتُمْ فَلِمَ َقتَلْ ُتمُوهُمْ إِن کُنتُ ْ
گفتند :خداوند از ما پیمان گرفته است (و به ما سفارش کرده
است) که به هیچ پیغمبری ايمان نیاوريم ،مگر هنگامی که برای ما
قربانی بیاورد و آتش (آذرخش آسمانی پیدا شود و در برابر
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ديدگانمان) آن را بخورد! بگو :پیغمبرانی پیش از من دالئل روشن و
چیزی را که گفتید با خود آوردهاند (و به شما نمودهاند) پس چرا
آنان را کشتهايد ،اگر راستگويید»؟!
توجه بفرمايید که کافران میگويند ما ايمان نمیآوريم تا يك
معجزه «باب میل خود ما» برايمان انجام ندهی! ولی خداوند به
پیامبر میفرمايد به آنها بگو :اين نوع معجزات (درخواستی) برای
ناباورانِ قبل از شما هم انجام گرفت ،نه تنها ايمان نیاوردند بلکه
پیامبران را هم شهید کردند! کافران اگر حقپﺬير باشند قرآن خود
بزرگترين دلیل است ولی قبول نمیکنند و بهانهگیری میکنند.
جواب ايراد اول و دوم:
چرا دلیل نمیشود! مشکل نبود معجزه و استدالل نیست بلکه
مشکل مريضی روحی و لجبازی است و خداوند خود از نهان
بندگان خبر دارد و میداند که چه کسی واقعا دلیل میخواهد و چه
کسی بهانهگیری میکند .حال اين افراد از نوع اسالفشان در
امتهای گﺬشته بودند و خداوند که عالمالغیب است اين را به آنها
فرمود .هیچ توبیخی در کار نیست ،اگر حقپﺬير بودند با اين همه
معجزهی رسول اکرم ايمان میآوردند.
جواب ايراد سوم:
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اصال بحث اثبات و رد نیست بلکه پاسخ به بهانهگیری کافران
است .احساس میکنم به زور خواسته به مطالب خود حجم بدهد و
جمالت خالی از محتوا را کنار همديگر قرار داده است!...
ادامهی شبهه :سورهی قصص آيه :48
«پس چون حق (قرآن) از جانب ما برايشان آمد گفتند چرا نظیر
آنچه به موسى داده شد به او داده نشده است آيا به آنچه قبال به
موسى داده شد کفر نورزيدند گفتند اين دو جادوگرند (موسی
وهارون) که با هم ساختهاند و گفتند ما همه را منکريم(» .)48
مفهوم آيه اين است که چون ما برای موسی معجزه فرستاديم و
مردم آن زمان ايمان نیاوردند برای شما هم نمیفرستیم!
اوال :اين آيه با چندين آيهی ديگر قرآن در تضاد است ،چون در
آيهی  4شعراء (که در باال آمد) تاثیر معجزه پﺬيرفته شده است و
در خود قرآن هم در آيات  120اعراف 46 ،شعراء و 70ﻃه آمده
است که ساحران در مقابل معجزهی موسی (اژدها) ايمان آوردند و
در آيهی  28غافر آمده که مردی از آل فرعون ايمان آورده و در
آيهی  11تحريم آمده است که همسر فرعون نیز ايمان آورده و
همچنین بنی اسرايیل نیز به موسی ايمان آوردند .بنابراين معجزه
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در قبول پیامبران اثر داشته است و با اين بهانه نمیتوان از مردم
انتظار داشت که بدون معجزه ،محمد را بعنوان پیامبر قبول کنند.
دوما :چگونه میتوان مردم  1600سال بعد از موسی (مردم زمان
پیامبر) را به گناه مردم زمان موسی از معجزه محروم کرد .آيا اين
مردم نمیتوانند در مقابل خدا دلیل بیاورند که اگر برای ما معجزه
آورده بودی ايمان میآورديم؟! و اصال راهی به غیر از معجزه برای
قبول پیامبر وجود ندارد.

پاسخ:
پیش از هر چیز به آيه قبل (آيهی  47سورهی قصص) نظر
میافکنیم:
وَلَوْلَا أَن تُصِیبَهُم مُّصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ فَیقُولُوا رَ َّبنَا لَوْلَا
ن« 1هر گاه
ن ا ْلمُؤْمِنِی َ
أَرْسَلْتَ إِلَینَا رَسُولًا َفنَتَّ ِبعَ آياتكَ وَنَکُونَ مِ َ
(پیش از فرستادن تو،ای پیغمبر!) عقوبتی به خاﻃر اعمالشان
گريبانگیرشان میگرديد ،میگفتند :پروردگارا چه خوب بود اگر
پیغمبری برای ما میفرستادی تا از آيات تو فرمان میبرديم و از
زمرهی مطیعان میگشتیم! (اين است که تو را در میان آنان
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برانگیختیم ،همان گونه که ساير پیغمبران را در میان اقوام
خودشان برانگیخته و مأمور تبلیغ نمودهايم»).
مشاهده میکنیم که در آيهی قبل فرموده که اگر برايشان
پیامبر نمیآمد میگفتند چه خوب بود اگر پیامبری میفرستادی!
ولی وقتی پیامبر برايشان آمد و کتاب بر حقی چون قرآن را به
عنوان معجزه آورد بهانهگیران شروع به آوردن بهانههای عجیب
کردند! و گفتند چرا مانند آنچه به موسی داده شده (عصايی که مار
میشود و ). . .به محمد داده نمیشود .چیزی که در اينجا بین
منکران رسالت محمد و موسی وجود دارد ذات بهانهگیر است!
انسانها تغییر کردهاند ولی خوی و خصلت تغییر نکرده است.
حال شبههافکنان دو اشکال مطرﺡ کردهاند .اوال و دوما اشکالی که
در قسمت اوال مطرﺡ کردهاند هیچ ربطی به موضوع ندارد!
جواب اشکال مطرﺡ شده در قسمت دوما را هم داديم ،بله
انسانهای آن زمان ربطی به اآلن ندارند و قرآن هم چنین منظوری
نداشته است ولی خصلت بهانهگیری برای قبول نکردن حق يك
خاصیت و خوی بشری است که ممکن است در هر امتی تکرار
شود.
ادامهی شبهه :سورهی انعام :109
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«و با سختترين سوگندهايشان به خدا سوگند خوردند که اگر
معجزهاى براى آنان بیايد حتما بدان ايمان میآورند بگو :معجزات
تنها در نزد خداست و شما چه میدانید که اگر [معجزه هم] بیايد
باز ايمان نمیآورند» )109( .
اين آيه دو اشکال اساسی دارد.
اوال با خود قرآن در تضاد است چون همانطور که در آيهی قبل
اشاره کرديم؛ قرآن تاثیر معجزه در ايمان آوردن را قبول دارد ولی
در اين آيه میگويد تاثیر ندارد.
ثانیا :وقتی برای مردم معجزه آورده نشود مجازات آنان در
قیامت ناعادالنه و احمقانه است.

پاسخ:
واقعا کار از کجانديشی و سطحینگری به دروغپردازی رسید!
آخر آيه در کجا تاثیر معجزه بر ايمان آوردن را نفی کرده است! جز
اينکه میگويد اين حقپﺬيری است که منجر به قبول کردن
میشود نه معجزه آوردن.
در جواب ثانیا که چه عرض کنم! آنها در اوج سفاهت فقط
تبديل شدن مار به عصا و حرف زدن با حیوانات را معجزه میدانند
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ولی گردن کج کردن بزرگترين اديبان عرب در مقابل قرآن مجید
را معجزه نمیدانند و قرآن را معجزه نمیپندارند!
متنی پر از دروغ و فريب و داليل بچهگانه .و اگر از ترس ايجاد
شبهه در دل مومنان نبود ،هرگز و هرگز ارزش پاسخگويی و نقد
کردن را نداشت.

شق القمر:
میتوان اين پرسش را مطرﺡ کرد که اگر واقعا ماه ،چنانچه
قرآن و احاديثِ صحیح بیانگر آن است ،شکافته شده باشد آيا
نبايد شواهد و اسنادِ تاريخی و علمیای در میانِ امتها و ملتهای
ديگر برای تأيید آن وجود داشته باشد؟
اين پرسش ،درست و منطقی است .چرا که اگر ماه ،حقیقتا
دوپاره و شکافته شده باشد ،آيا نبايد مردمِ شهرها و ملتهای
ديگرِ آن روزگار نیز اين رخدادِ نادر و شگفتانگیز را میديدند؟! به
ويژه وقتی بدانیم که مردم مکه -چنانچه نقل کردهاند -تالش
داشتند از مسافران بﭙرسند که آيا آنان نیز اين حادثه را ديدهاند يا
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خیر .چرا که مردم مکه ادعا میکردند که پیامبر آنان را جادو کرده
است .از اين روايت دانسته میشود که مردم مکّه دانسته بودند که
دو پاره شدنِ ماه ،رخدادی کونی است و اگر اتفاق افتاده باشد بايد
ديگران نیز آن را ديده باشند.
ددِ شواهد
پیش از پرداختن به اصل مسأله ،دوست داريم تع ّ
متواتر را در قالبِ يك مثال توضیح دهیم .فرض کنید ستارهای در
ل  1430میالدی منفجر شده است و کسانی اين
شب پنجم اکتبر سا ِ
رخداد شگفتانگیز را ثبت کردهاند و مردم در شهرها و کشورهای
مختلف ،اين حادثه را به چشمِ سر ديدهاند و بر آن گواهی دادهاند.
سﭙس ﻃبقِ معمول ،دانشمندانِ روزگار کنونی آمدند تا پیرامون
ی علمی و بررسی
اين موضوع تحقیق کنند و بر بنیادها روشها ِ
اسناد و شواهد تاريخیِ ملتهای گﺬشته تبیین کنند که آيا آنچه
به ثبت رسیده است و کسانی بر آن گواهی دادهاند واقعا اتفاق
افتاده است يا خیر.
پرسش اين است که:
آيا اسناد و شواهد تاريخی و مشاهدات مردم در شهرها و
کشورهای مختلف که همگی ،وقوع اين رخداد را را اثبات میکند
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قویتر است يا پژوهشهايی علمی که هنوز در حال بررسی و
پیگیری مسأله است؟! به ويژه وقتی بدانیم مردمی که بر راستی و
درستی اين رخداد گواهی دادهاند از جاهای گوناگونی بودند و
همديگر را نمیشناختند و احتمال ندارد ساختوپاخت و دغلبازی
در میان باشد.
حتی اگر گفته شود علم «تا کنون» برای نفی و اثبات اين رخداد
ت قاعدهی شناخته شدهی
شواهدی نیافته است اين سخن ،تح ِ
عقلی و منطقی «نديدن ،دلیلِ نبودن نیست» میگنجد .يعنی اگر
انسان بر وجود چیزی ،شواهد و اسنادی نداشته باشد بدين معنای
نیست که آن چیز ،وجود ندارد .میدانیم که تا چندی پیش کسی
از باکتری چیزی نمیدانست .آيا منطقی بود که کسانی پیش از
ف باکتری منکر وجود آن میشدند؟!
کش ِ
از آنچه نوشته شد در میيابیم که نقل و گواهیهای متواتر از
مردمِ کشورها و سرزمینهای مختلف بر رخدادنِ پديدهای ،از هر
سند و مدرك ديگری قویتر و استوارتر است .البته ادعاهای
نادرستی که نصرانیها مبنی بر به صلیب کشیده شدنِ مسیح
(علیه السالم) مطرﺡ میکنند ،با آنچه گفته شد کامال متفاوت
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است .چرا رخداد خیالی به صلیب کشیده شدنِ مسیح ،در
سرزمین مشخص و در میان مردمی معینی اتفاق افتاده است و به
سادگی میشود بعدها بدانان سخنان بیاساسی نسبت داد و بر
آنان دروغ بست .چنانچه عمال اين اتفاق افتاده است و ديدگاهها و
نظريات مخالف اين ديدگاه در نشستِ نیقیه در سال  325میالدی
به حاشیه رانده شد و سوزانده شد.
اکنون به اصل مسأله میپردازيم و بحث را با اين پرسش آغاز
میکنیم:
داليلی که در اسالم برای اثبات واقعهی شکافته شدنِ ماه ارائه
شده است چیست؟
برای آن که بحث به درازا کشیده نشود ،به يك آيه و يك
حديث اکتفا میکنیم.
 -1اهلل متعال در دو آيهی نخستِ سورهی قمر
میفرمايد« :ا ْقتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَ ُر * وَإِن يَرَوْا آيَ ًة
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْ ٌر مُّسْ َت ِمرٌّ /قیامت نزديك شد و ماه
دونیم گرديد .حقستیزان (هرچند) معجزهی بزرگی را
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ببینند ،از آن روی میگردانند و میگويند( :اين هم) يکی
ديگر از (همان) جادوهای همیشگی است».
 -2همچنین امام بخاری در کتابِ صحیحِ خود از
انس بن مالك (رضی اهلل عنه) روايت میکند که گفت:
«مرد ِم مکّه از پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) خواستند که
معجزهای به آنان نشان دهد .پیامبر ماه را برايشان دو
نیم نشان داد ،به گونهای که (دو پارهی ماه آنچنان از هم
دور شد که) کوه حراء در میان پارههایِ ماه قرار گرفت».
 -3روايات فراوانِ ديگری نیز پیرامون اين واقعه در
کتابهای حديث آمده است .به عنوان نمونه میتوان به
روايت عبداهلل بن مسعود در بخاری و مسلم و روايتهای
امام ترمﺬی از ياران بزرگ و کوچك پیامبر اشاره کرد.
ياران پیامبر اين معجزه را يکی به ديگری نقل میکردند
و کسانی که ديده بودند به کسانی که نديده بودند
میرساندند .مانند روايت عبداهلل بن عمر (رضی اهلل
عنهما) و روايت انس و عبداهلل بن مسعود و روايت جبیر
بن مطعم بن عدی .هرچند مطعم بن عدی در آن روزگار
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مسلمان نشده بود اما آن حادثه را پس از اسالم آوردن
خود نقل کرده است.
اکنون بار ديگر آن پرسش را ﻃرﺡ میکنیم که:
آيا کسان ديگری هم در آن روزگار به جز عربها ،اين رخداد
حیرتانگیز را ديده بودند يا خیر؟
چرا که بسیاری از پديدهها و رخدادهای آسمانی ،مانند
خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی را امتها و ملتهای گوناگونی که
در يك خط عرضی قرار داشته باشند با آنکه از هم دور هم باشند
میتوانند ببینند .تفاوت وقتها نیز نمیتواند مانع اين کار شود.
مثال ماه را میتوان در تمام شب در سرزمینهای مختلف ديد.
افزون بر آن ،ماه با وجود خورشید ،در روز نیز در بسیاری از
کشورها قابل مشاهده است .و اين چیزی است که زمان و زمینهی
ديدن رخدادهای فلَکی را در میان ملتها و امتهای گوناگون
فراهم میکند.
همانگونه که ادارهی علوم فلکیِ انجمن علمی کويت ،در لینك
زير بدان پرداخته است:
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http://astronomy.ksclub.org/index.php/learnastronomy/astronomer-answers/224-------sp-1098258332

اکنون نوبت به ﻃرﺡ حقیقت شگفتانگیزی میرسد!
ن مايا در آمريکای جنوبی،
در يکی از سايتهای تاريخیِ تمد ِ
مقالهی حیرتانگیزی نشر شده است که رخداد شکافته شدن ماه
را درست در روزگاری که پیامبر در مکه زندگی میکردند تأيید
میکند و تأکید میکند که مردم و ملتهای ديگر نیز اين رخداد را
در آن زمان ديدهاند و افزون بر آن ،تقويمهای فلکی خود را بر
بنیاد آن تغییر دادند!
آن مقاله با عنوان زير نشر شده است:
« The Split Moon of the Madrid Codex and Persian
 /Manuscriptsما ِه دونیم شده در مستندهای مادرید و دستنوشتههای فارسی»!!

ﻃبیعی است که آنان هنگامی که اين مقاله را نوشتند به
ذهنشان هم خطور نمیکرد که با اين کارِ خود ،يکی از معجزات
پیامبر ما محمد را اثبات میکنند! برای همین ،زمانی که متوجه
اين نکته شدند لینك آن مقاله را حﺬف کردند و عنوان مقالهی آن
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سايت را از تاريخ « 2000/8/31تا  54 »2014/7/16بار تغییر دادند!!!
و اکنون آن مقاله اصال در سايت وجود ندارد!
اين لینك مقالهی اصلی است:
http://www.mayalords.org/restfldr/persia.html

با تأسف رویِ اين مقاله چندين بار تغییر اعمال شد و پس از
آنکه پیامدهای مثبت اين مقاله را برای مسلمانان در سراسر جهان
ديدند آن را حﺬف کردند.
در زير ،لینك سايت ارزشمند «آرشیف اينترنت» آورده خواهد
شد .آرشیوِ اينترنت ،سايتی است که از صفحات اينترنت
کﭙیبرداری نموده و آنها را بايگانی میکند .اين لینك نسخهی
کﭙیبرداریشده از صفحهی مقاله است که به تاريخ 2011/10/28
تعديل شده است:
https://web.archive.org/web/20111028081146/http://www.may
alords.org/restfldr/persia.html

ما اين مقاله را بايگانی کرديم و فرمت  Htmlآن را برای کسانی
که خواسته باشند آن را برای خود ذخیره کنند در لینك زير آپلود
کرديم:
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https://www.facebook.com/groups/Muslims.researchers/1631
673960401177/

 بايد در گروه «الباحثون،البته پیش از ورود به اين لینك
. پژوهشگران مسلمان» عضو شويد/المسلمون
در اين مقاله چه نوشته شده است؟
 يعنی بین سالهای،در اين مقاله آمده است که در سدهی هفتم
 بابل و، تغییر کلی و همهگیری در تقويم چین، میالدی700  تا600
 کوبان کشوری است که تقويم آن.کوبان هويدا گرديده است
 کوبان هم يکی از مشهورترين.موافق با تقويم جانیس است
 تا300  يعنی میان سالهای،شهرهای تمدن مايا در روزگار معاصر
. میالدی میباشد900
:اين هم متن انگلیسیِ آن
It is interesting to note that the Auguries from the BOOKS of
the Chilam Balaam gives the day (in the Mani version) K'in lob
as a "bad" omen, while the Katun (in the Chumayel) was
considered as "evil." Nevertheless, man was able to record in
the seventh century AD, a broad sweeping change of the
calendar in Copan, China and Babylon.4 which agrees with
Janis's calculations. Kudos for Janis! (No, he had no idea that I
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was on a similar subject of the year change. But then, at that
)!point, neither did I

مقاله بیان میدارد که:
دستنوشتهای به زبان فارسی نیز وجود دارد که در «پس
زمینهی» آن کوه سفیدی به چشم میخورد و کوه ديگری با گلها
و میوههايی «چون سبزیجات» پوشانده شده است .شکافِ عجیبی
هم در زمین در پشت مردی که به شکافته شدنِ ماه مینگرد ديده
میشود .تقريبا مشابه چیزی که در دستنوشتهی مادريد در
صفحات  93-92-91ديده میشود .دستنوشتهی مادريد يکی از
سه دستنوشته ای است که از تمدن مايا به يادگار مانده است .اين
دستنوشته ،بسیار ﻃويل است و در آن به حسابها و جدولهای
فلکی پرداخته شده است.
نام لوحه در حاشیهی مقاله اين گونه نوشته شده است :محمد
ماه را دونیم کرد:
Muhammed splits the moon

و آن کتاب فارسیای است پس از اسالم از پیامبران.
.Falnameh, a Persian BOOK of prophesies
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سؤال اين است که آيا میتوان تاريخ اين دو نیم شدن را به
گونهی دقیق دانست؟
مقالهی مورد بحث ،پاسخ تکاندهندهای به اين پرسش ارائه
میکند؛ تکاندهنده نسبت به خداناباوران نه برای ما:
در آغاز صفحهی  139انجمن مايا هیروگلیفیك در سال 1997
میالدی ،اعداد نقطه و خطِ فاصل برای تصحیح ستونهای ديگر بر
اساس ترتیب اعداد افزوده شد .تاريخ اول (که گمان میکنم تغییر
اوّلی باشد)  9,9,9,16,0يا به تاريخ گريگوری  9فبروری  623موافق
با ششم فبروری سال  623میالدی است.
توضیح :منظور از نقطه شمارهی « »1و منظور از خط فاصل عدد
« »5است .برای دانستن بیشتر و مشاهدهی نقش اين اعداد و
مضاعفهای آنها به لینك زير مراجعه کنید:
http://mathsforeurope.digibel.be/Numerals.htm

متن انگلیسی:
At the top of page 139 in the 1997 Maya Hieroglyphic Forum,
the dot and bar numbers have been inserted as corrections for
the tops of the other columns (missing in V and K's WORKS).
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On the basis of the number sequences, the date of the first (and,
what I am surmising, was the original change) is 9.9.9.16.0 or
the Gregorian date of 9 February 623 (the Julian date calculated
the 6th of February, that same year).

دقّت تاريخ ،شگفتآور است! تأکید مقاله بر سال  623که برابر
با آخرين روزهايی است که پیامبر پیش از هجرت در مکه سﭙری
میکردند حیرتآور است!!
توجه داشته باشید که پیامبر به سال  571میالدی در مکه
چشم به جهان گشودند و در سال  624میالدی مکه را به قصد
مدينه ترك گفتند و به سال  634میالدی چشم ازجهان فرو
بستند!
با اين حساب ،پیامبر  63سال عمر کردند .حتی به حساب
کسانی که اين تاريخ را به خاﻃر تفاوت تاريخ هجری با میالدی و يا
کم دقتی در محاسبهی پايان سالها ،يك سال قبل مینويسند،
پیامبر:
به سال  570میالدی به دنیا آمدند و سال  623به مدينه هجرت
کردند و سال  633وفات يافتند!!
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و اين چیزی است که با تاريخی که در مقاله آمده است ،کامال
همخوانی دارد!
يعنی دقیقا همان تاريخی است ك احتمال میرود رخداد دو
ن ماه در سالهای اخیر وجود پیامبر در مکه اتفاق افتاده
نیم شد ِ
باشد.
ديگر چه؟ آيا حقايق شگفتانگیز ديگری هم هست؟
در آن مقاله آمده است:
اين رخداد را به يقین کسانی ديدهاند .اما چه کسانی؟ آيا مردم
آزتیکس اين رخداد را مشاهده کردهاند و آن را در درسهای
دانشگاه خود در ستارهشناسی به عنوان تولد آفتاب پنجم ثبت
ن ماه را با
کرده اند؟ در حقیقت تمدن مايا رخداد دو پاره شد ِ
رمزهای بسیار کوچك در دستنوشتهی مادريد ثبت و ضبط
کردهاند .چنانچه در تصوير باال ديده میشود.
و از آنجايی که ماه ،فرورفتگیها و برآمدگیهای شناخته
شدهای دارد و چنانچه معروف و مشهور است میتوان آن را به آهو
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 ماه را به،مانند کرد برای همین در تصويرهای تمدنهای باستانی
.شکل آهو میکشیدند
ِاينجا مقاله به ما میگويد که چگونه پس از رصد شکافته شدن
 آهوی چهره دريدهای را جايگزين بوزينهی فلکی کردند!! و با،ماه
 انتظار آهو را برای بوزينه و،دو عالمت پرسشی در دو گوش آن
.پايان يافتن کارش بیان داشتند
:متن انگلیسی
The rabbit replaced the monkey (possibly the old north
star?) as the recorder of time and became a very important
figure with the same split face of the moon, with a the same
question mark curl in each ear3 and later, (K1491) where the
rabbit waits for the monkey to finish his final WORK.

متن بعدیِ مقاله جزئیات چگونگیِ اين جايگزينی را بسط و
:تفصیل میدهد
He then becomes the official recorder of time (and probably
of events) and tgnkey is placed in a secondary role in the skies.
(See K1398 and K5166) But not before the Rabbit assists in
stripping God L of his position in the head of the
dragon/serpent constellation called Draco and his association
with the Moon Goddess there.
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خوب است در اينجا يادآور شويم که در تاريخ هند آمده است
که «جاکروانی فرماس» پادشاه هند در زمان وقوع معجزهی دو نیم
شدن ماه ،علت اين رويداد را پرسیده است و به او گفته شده که
اين رخداد در نتیجهی معجزهی يکی از پیامبران روی داده است.
براى همین پادشاهِ هند ،هديههايی برای پیامبر میفرستد .اين
رخداد را نوادگان پادشاه هند نقل کردهاند .چنانچه در کتابخانهی
دفتر هند در لندن با اين شماره  152 ،2807تا  173آمده است.
به جز يك روايت ،روايت ديگری مشابه به اين روايت نیافتیم و
آن روايتی است که در کتاب مستدرَك امام حاکم نیشابوری در
فصل ﻃعام ها ،آمده است که پادشاه هند به پیامبر زنجبیل/آنوجه
هديه داد:
ابو سعید خُدری میگويد« :سﭙس پادشاهِ به پیامبر کوزهای
که در آن زنجبیل داشت هديه داد .پیامبر از آنها به ياران خويش
داد و بخشی را نیز به من داد .حاکم میگويد :به جز اين روايت،
روايت ديگری به خاﻃر ندارم که بیان دارد پیامبر بار ديگری هم
زنجبیل خورده باشند».
لینك:
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idf
rom=7111&idto=7111&bk_no=74&ID=3093

با آنکه روايت حاکم ضعیف است .روايات ديگری هم در برخی
منابع اسالمی هست که به داستان ايمان آوردن اين مرد هندی
پرداخته است .چنانچه امام ابن حجر عسقالنی در اإلصابة( ،ج،3
ص )279و لسانالمیزان (ج ،3ص )10اين روايات را آورده است.
اسم کامل و دقیق اين مرد را امام ذهبی در سخن خود پیرامون
دروغ مردی هندی به نام رتن اين گونه آورده است :ابو موسی
سربانك هندی.
با اين حال ،هرگاه کسانی سخنان خداناباوران ،نصرانیها،
سکوالريستها ،نوگرايان ،عالمنمايان و منکران سنت را برای
تحريف آيهی روشن قرآن و دهها روايت حديث پیرامون رويداد دو
پاره شدنِ ماه تکرار و نشخوار کردند در پاسخ به آنان ،اين حقايق
تکاندهنده و حیرتانگیز را به آنها ت ارائه دهید .اين حقايق
تاريخی و علمی هنوز پايان نیافته است و در صفحات آينده برای
دلگرمی بدانها پرداخته میشود.
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ما بدانچه در قرآن و حديث آمده است ايمان و باور داريم و
برای تکمیل ايمان خود به چیز ديگری نیاز نداريم .برای همین
گفتهايم که اين حقايق را از باب دلگرمی به بررسی مینشینیم.
چرا که باور خود به شکافته شدنِ ماه را از اينها نگرفتهايم .داليل
به ﻃور کلی بیانگر اين است که اکتشافهای علمی از گﺬشته تا
امروز پیرامون تاريخ و سطح ماه در حال تکامل است.
ی ديگری که میشود به عنوان داليل
اکنون بیايید به داليل علم ِ
جانبی از آنها بهره گرفت بﭙردازيم .داليلی از ناسا خواهیم آورد.
اگر چه مردم آمريکا و بسیاری از کیهانشناسان و سیاستمداران
آمريکا تأکید میکنند که ناسا هنوز به کره ماه نرفته است! اما
نمیتوان انکار کرد که ناسا مؤسسهای است که پژوهشهای
سودمند و علمی و فلکی بسیار زيادی انجام داده است .با وجود آن
هم ما مسايل دينی خود را به تحقیقات مؤسسهای که خود
آمريکايیها آن را تکﺬيب میکنند وابسته نمیدانیم و پیوند
نمیدهیم!
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پیش از اين نیز بر مبنای منابع خودِ ناسا اشاره کرديم که سايت
رسمی ناسا تا کنون عکسهای فوتوشاپی از ماه دارد و میتوانید
آنها را در لینك زير ببینید:
http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat%D8%9F.html

إذا کان انشق القمر بالفعل کما جاء فی القرآن والسنة الصحیحة
 :فهل هناك شواهد تاريخیة من أمم أخرى وعلمیة نستأنس بها
على ذلك ؟
وهو سؤال مشروع ومنطقی إذ  :لو کان القمر قد انشق إلى
نصفین بالفعل  :ألم يکن يشاهده أکثر من بلد أو أمة من األمم
القديمة فی وقت النبی صلى اهلل علیه وسلم ؟ وخصوصا أن أهل
مکة انتظروا استقبال المسافرين کما قیل لیسألوهم إن کانوا رأوا
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االنشقاق أم ال (ألنهم قالوا أن النبی قد سحر أعینهم) ومنه  :أنهم
علموا أنه حدث کونی إذا وقع  :فیجب أن يکون قد رآه غیرهم. ..
وقبل أن نبدأ نود ضرب مثال يوضح لنا ماذا يعنی تعدد
الشهادات المتواترة  -فلنفترض أن حدثا غريبا وقع لنجم فی سماء
لیلة  5أکتوبر عام  1430میالدية  -وقام بتسجیله والشهادة على
وقوعه أناس فی أکثر من بلد وقطر  -ثم أتى العلم الیوم کعادته
لیبحث فی األمر  :ويقوم بعمل محاکاة للرجوع بالزمن إلى سماء
تلك اللیلة لیروا بناء على معلومات األمم من قبل والسجالت  :هل
يمکن أن يصح ما تم الشهادة علیه وتسجیله أم ال ...
والسؤال :
هل األقوى هنا هو الشهادات والتسجیالت التی من بالد وأقطار
مختلفة على وقوع هﺬا الحدث ؟ خاصة وأنه ال يعرف بعضهم بعضا
وال يوجد ما يحملهم لالشتراك فی کﺬب بنفس التفاصیل ؟!! أم
البحث العلمی الﺬی ال زال يستقصی ويدرس ؟؟
يعنی حتى لو قیل أن العلم (إلى اآلن) لم يؤکد ولم ينفی  :فهﺬا
يدخل فی قاعدة عقلیة ومنطقیة شهیرة تقول :
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) لیس عدم العلم  :علما بالعدم(
أی  :لیس معنى أنك ال تعرف بوجود شیء  :أنه لیس موجودا -
فالبکتريا لم يکن يعرف أحد بوجودها إلى وقت قريب  -فهل يقال
قبل اکتشافها آنها لم تکن موجودة ؟!
إذن  :النقل والشهادات المتواترة من أکثر من جهة متفرقین ال
يجمعهم شیء معین  :هو أقوى دلیل على وقوع أی شیء  -ويختلف
األمر هنا مثال عن تحريف النصارى فی قولهم أنه تم صلب المسیح
علیه السالم  -فهنا نحن أمام حادث وقع فی مکان محدود لعدد
محدود من الناس يسهل الکﺬب على لسانهم فیما بعد (وهو ما وقع
بالفعل وتم إحراق کل ما عداه فی مجمع نیقیه 325م)
واآلن نعود إلى موضوعنا ولنبدأ من :
ما هی النصوص اإلسالمیة الوارد فیها حادثة انشقاق القمر ؟
واإلجابة  :سنکتفی فیها باآلية وحديث واحد فقط لعدم التطويل. .
--------------1إذ قال عز وجل فی أول آيتین من سورة القمر :665
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"اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا
سحر مستمر"
2وکﺬلك روى البخاری فی صحیحه عن أنس بن مالك رضیاهلل عنه  " :أن أهل مکة سألوا رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم أن
يُريهم آية  ،فأراهم القمر شقتین حتى رأوا حراء بینهما " أی جبل
حراء بینهما
3وللواقعة روايات کثیرة من صحابة کثر مثل رواية عبد اهلل بنمسعود رضی اهلل عنه فی البخاری ومسلم  -وروايات الترمﺬی عن
صحابة کبارا وصغارا (حیث کانوا يتحاکون بهﺬه المعجزة والواقعة
العجیبة ويحکیها الکبیر للصغیر الﺬی لم يرها) مثل رواية عبد اهلل
بن عمر رضی اهلل عنهما  -وأنس وابن مسعود کما مر بنا اآلن -
وکﺬلك رواية جبیر بن مطعم بن عدی (ولم يکن أسلم وقتها ولکنه
ذکر الحادثة) رضی اهلل عنهم أجمعین
ولعلنا هنا نعید السؤال مرة أخرى :
هل رآها أحد غیر العرب وقتها ؟؟
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حیث أن الکثیر من الظواهر الفلکیة مثل الخسوف والکسوف
يراها أمم وبالد على قرابة خط عرض واحد أو منطقة من خطوط
العرض واحدة رغم بعدهم عن بعضهم البعض  -ومع العلم أن فارق
التوقیت أيضا لیس بالعامل النافی لتزامن الرصد هنا  ..فالقمر مثال
يمکن رؤيته ﻃیلة اللیل فی بلدان کثیرة  -أضف إلى ذلك إمکانیة
ظهوره مع الشمس نهارا فی کثیر من البلدان أيضا  !!..وهو ما يزيد
من الوقت المشترك لرؤية الظاهرة فی أکثر من بلد وأمة
وکما مشروﺡ هنا فی سؤال إلدارة علوم الفلك بالنادی العلمی
الکويتی :
http://astronomy.ksclub.org/index.php/learnastronomy/astronomer-answers/224-------sp-1098258332

واآلن مع المفاجأة!. ......
--------------------------------فی أحد المواقع التاريخیة المتخصصة فی حضارة المايا فی
أمريکا الجنوبیة  :کان هﺬا المقال الغريب الﺬی يؤکد وقوع انشقاق
للقمر بالفعل فی نفس وقت وجود النبی فی مکة وأن أغلب األمم
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الموجودة ساعتها رأته بل وقامت بتغییر تقويمها الفلکی بسببه !!!
والمقال بعنوان :
The Split Moon of the Madrid Codex and Persian
Manuscripts

أو :القمر المنشق فی وثائقیات مدريد والمخطوﻃات الفارسیة! !

وبالطبع عندما کتبوا هﺬا المقال  :لم يکن يدور فی بالهم أنهم
يثبتون بﺬلك إحدى أشهر معجزات النبی محمد صلى اهلل علیه
وسلم !! ولﺬلك تم حﺬف الرابط بعدها وتغییر عنوانه على الموقع :
 54مرة !!!!! وذلك من تاريخ 2000-8-31م إلى 2014-7-16م مع
عدم وجوده اآلن أصال!
هﺬا رابط المقال األصلی الﺬی تم تغییره کثیرا وحﺬفه لألسف
بعدما اکتشفوا حجم الضجة التی تسبب فیها لصالح المسلمین :
http://www.mayalords.org/restfldr/persia.html
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وهﺬا رابط موقع (أرشیف النت) الرائع الﺬی يُسجل نسخا من
صفحات النت  -إذ هﺬا رابط نسخة من صفحة المقال (تعديل بتاريخ
2011-10-28م ):
https://web.archive.org/web/20111028081146/http://www.may
alords.org/restfldr/persia.html

وقد قمنا باالحتفاظ ورفع نسخة  Htmlمنه فی الرابط التالی لمَن
أراد االحتفاظ به (يجب أن يشترك فی مجموعة الباحثون
المسلمون أوال لیتمکن من الدخول علیه ):
https://www.facebook.com/groups/Muslims.researchers/1631
673960401177/

فماذا جاء فیه ؟؟
----------------------------------جاء فی المقال أنه فی القرن السابع (يعنی من  600إلى 700م)
حدث تغییر شامل فی التقويم فی کل من الصین وبابل وکوبان التی
توافق حسابات جانیس (وکوبان هی إحدى أشهر مدن حضارة المايا
فی العصر الحديث من  300إلى 900م)
والنص باإلنجلیزية :
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It is interesting to note that the Auguries from the BOOKS of
the Chilam Balaam gives the day (in the Mani version) K'in lob
as a "bad" omen, while the Katun (in the Chumayel) was
considered as "evil." Nevertheless, man was able to record in
the seventh century AD, a broad sweeping change of the
calendar in Copan, China and Babylon.4 which agrees with
Janis's calculations. Kudos for Janis! (No, he had no idea that I
was on a similar subject of the year change. But then, at that
point, neither did I!)

: ويﺬکر المقال
)هناك مخطوﻃة فارسیة تظهر جبال أبیضا مماثال (فی الخلفیة
ِوغطى جبل بزهور وفاکهة (کخضراوات) وتصدع غريب فی األرض
وراء رجل ينظر إلى انشقاق وجه القمر بما يماثل ما وجد فی
 (مخطوﻃة مدريد هی93-92-91 مخطوﻃة مدريد فی الصفحات
واحدة من ثالث مخطوﻃات باقیة من حضارة المايا وهی ﻃويلة جدا
)وملیﺌة بحسابات وجداول فلکیة
: النص اإلنجلیزی
" There is a Persian manuscript illumination which shows a
similar white mountain (in the background) and a mountain
covered with FLOWERS and fruit (as veggies), and a weird
gash in the earth behind a man who is looking at a split faced
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moon similar to those found in the Madrid Codex on the top
register of pages 91-92 and 93. 1

ومکتوب فیهامش المقال اسم اللوحة  :محمد شق القمر :
Muhammed splits the moon

وهی من کتاب فارسی بعد اإلسالم عن األنبیاء :
.Falnameh, a Persian BOOK of prophesies

والسؤال  :هل يمکن معرفة توقیت ذلك االنشقاق بالضبط ؟
-----------------------------يجیبنا المقال بالصدمة التالیة  -صدمة للمعاندين ﻃبعا ولیست
لنا ): :
فی أعلى الصفحة  139من منتدى مايا الهیروغلیفی فی عام
الـ1997م تم إدخال أعداد النقطة والشرﻃة کتصحیحات لقممِ
األعمدة األخرى على أساس سالسل العدد ،تأريخ األول (والﺬی
أظن ،کان التغییر األصلی)  9,9,9,16,0أَو التأريخ الغريغوری من 9
فبراير/شباط ( 623حسب تأريخ جولیان سدس فبراير/شباط ،بأن
السنة نفسها).
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 المقصود بالنقطة هی الرقم: ملحوظة توضیحیة على هﺬا الکالم
) ويمکن االﻃالع على5( ) عند المايا والشرﻃة األفقیة هی الرقم1(
: المزيد حول هﺬه المعلومة وصور لألرقام ومضاعفاتها من هنا
http://mathsforeurope.digibel.be/Numerals.htm

: والنص باإلنجلیزية
At the top of page 139 in the 1997 Maya Hieroglyphic Forum,
the dot and bar numbers have been inserted as corrections for
the tops of the other columns (missing in V and K's WORKS).
On the basis of the number sequences, the date of the first (and,
what I am surmising, was the original change) is 9.9.9.16.0 or
the Gregorian date of 9 February 623 (the Julian date calculated
.the 6th of February, that same year)

وهنا نﺬهل من هﺬه الدقة !! فهﺬا التأکید فی المقال على العام
م يوافق مکوث النبی صلى اهلل علیه وسلم بالفعل فی آخر623
! !حیاته بمکة قبل الهجرة مباشرة
م624 م وهاجر للمدينة571 الحظوا أن النبی ولد بمکة عام
! م634 وتوفی
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فالنبی عاش  63عاما  -وحتى الﺬين يجعلونه قبل ذلك بسنة
لفارق الهجری عن المیالدی أو لقلة الدقة فی ذلك الوقت فی
نهايات األعوام فیکون النبی :
ولد بمکة 570م وهاجر للمدينة 623م وتوفی 633م !!
وهو ما يتماشى مع نفس التاريخ المﺬکور بالضبط من المقال! !
أی هو نفس التاريخ المتوقع لحدوث واقعة انشقاق القمر فی
أواخر سنوات مکوث النبی بمکة! !
وماذا أيضا ؟؟ هل انتهت المفاجآت ؟؟
-------------------------يقول المقال :
لقد شوهد الحدث بالتأکید  ،ولکن مِن مَن ؟ هل کان شعب
األزتیکس هو الﺬی رآه وسجله لدروس جامعتهم فی علم الفلك
کوالدة للشمس الخامسة؟ وفی الواقع فقد سجلت حضارة المايا
انشقاق القمر فی رموزها الصغیرة جدا فی مخطوﻃة مدريد کما
بالصورة باألعلى.
673

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

: والنص باإلنجلیزية
The event was seen! But, by whom? Was it the Aztecs who
saw it and recorded it for their universi ty lessons in astronomy
as "The Birth of the Fifth Sun"? The Maya actually recorded
the split moon in the tiny glyphs in the Madrid Codex as the tiny
.glyph shown above

وألن القمر به تجاويف وتضاريس شهیرة يمکن تشبیهها باألرنب
 فلﺬلك رمزت له حضارات قديمة باألرنب: کما هو معروف ومشهور
.فی رسوماتها
وهنا يﺬکر لنا المقال کیف أنه بعد رصدهم لهﺬا االنشقاق فی
!!  قاموا باستبدال القرد الفلکی بأرنب مشقوق الوجه: القمر
.وبعالمتی استفهام فی أذنیه النتظاره للقرد إنهاء عمله النهائی
: والنص باإلنجلیزية
The rabbit replaced the monkey (possibly the old north
star?) as the recorder of time and became a very important
figure with the same split face of the moon, with a the same
question mark curl in each ear3 and later, (K1491) where the
.rabbit waits for the monkey to finish his final WORK
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والنص التالی من المقال يشرﺡ بتفاصیل أکثر کیف تم هﺬا
االستبدال !
He then becomes the official recorder of time (and probably
of events) and tgnkey is placed in a secondary role in the skies.
(See K1398 and K5166) But not before the Rabbit assists in
stripping God L of his position in the head of the dragon/serpent
constellation called Draco and his association with the Moon
.Goddess there

وجدير بالﺬکر هنا أن تاريخ الهند يﺬکر اتصاال بملك الهند وقت
وقوع معجزة انشقاق القمر بالمسلمین فی المدينة (واسمه
جاکروانی فرماس) لما سأل عن السبب وقیل له أنه نبی  -وقد
أرسل للنبی هدية (کما يتناقل أحفاده هﺬه القصة) فی مکتبة
مکتب دائرة الهند بلندن والتی تحمل رقم المرجع:
عربی  152 ،2807إلى 173
ولم نجد ذکرا ألی خبر صحیح قريبا من ذلك إال خبرا واحدا فی
المستدرك على الصحیحین  -کتاب األﻃعمة  150 /4لإلمام
النیسابوری وهو إهداء ملك الهند الزنجبیل إلى النبی :
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"عن أبی سعید الخدری  -رضی اهلل عنه  -قال :ثم أهدى ملك
الهند إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم  -جرة فیها زنجبیل،
فأﻃعم أصحابه قطعة قطعة ،وأﻃعمنی منها قطعة .قال الحاکم :ولم
أحفظ فی أکل رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم  -الزنجبیل سواه"
الرابط :
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idf
rom=7111&idto=7111&bk_no=74&ID=3093

ورغم أن الحديث فیه ضعف  -إال أنه قد حفظت بعض المراجع
اإلسالمیة قصة هﺬا الرجل الهندی وقیل أن اسمه (سربانك) کما
ذکره اإلمام ابن حجر العسقالنی فی اإلصابة  - 279 /3وفی لسان
المیزان ( 10 /3وتحديدا اسمه  :أبو موسى سربانك الهندی  -ذکره
الﺬهبی فی حديثه عن کﺬب رجل هندی اسمه رتن)
إذن :مَن يکرر کالم الملحدين والنصارى والعلمانیین
والعصرانیین والمتعالمین ومنکری السنة لتحريف آية صريحة فی
القرآن وعشرات الروايات فی السنة :
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فاعرض علیه هﺬه الحقائق الصادمة له والمﺬهلة أيضا  -والتی
سنستکملها اآلن بما يمکن االستﺌناس به من االکتشافات العلمیة
!!..
( نحن نصدق القرآن إيمانا باهلل ونصدق السنة إيمانا بالنبی -
ولﺬلك نصف هﺬه األدلة باالستﺌناس ألنها لیست األصل فی إيماننا
وتصديقنا لوقوع انشقاق القمر  -وهی تدل بمجموعها على أنه إلى
الیوم ال زالت تتوالى االکتشافات العلمیة لتاريخ القمر وسطحه)
-----------------------------واآلن  ..ماذا عن بعض ما يمکن أن نستأنس به أيضا من أدلة
علمیة  -بل ومن ناسا نفسها رغم أن بنی جلدتها أنفسهم (أی
الشعب األمريکی والعديد من علماء الفضاء والسیاسیون فیه)
يؤکدون على آنها لم تهبط على القمر أصال !! لکننا ال ننفی أن ناسا
کمؤسسة  :فیها الکثیر والکثیر من التخصصات المفیدة والجادة
األخرى والعلمیة والفضائیة  -لکننا ال نربط ديننا بحادث يکﺬبه
قومه أنفسهم! !
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وقد أشرنا من قبل ومن مراجع فی ناسا نفسها کیف إلى الیوم
يحتفظ موقع ناسا الرسمی بصور فوتوشوب مفبرکة عن األرض من
القمر  -فی الرابط التالی :
http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat%D8%9F.html

ومع ذلك دعونا نرى. ...
-----------------------------------فی دراسة بحثیة أثبتت من أثاره أن القمر تعرض لتقلص غريب
فی الماضی وال زال ( ..ولنتخیل مثال تقسیم کرة ما إلى نصفین ثم
لحامهما من جديد فیکون الناتج أصغر حجما) وهم يؤکدون أن
ذلك الحدث لیس قديما جدا (ولکن تقديراتهم الحالیة مبالغ فیها
وال يزالون يبحثون فی األمر)  -نترککم مع الفیديو من ترجمتنا :
https://www.youtube.com/watch?v=57g0S4RtFKE

ونواصل. ..
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---------------------اکتشفت ناسا شبکة من الشقوق فی القمر لیست من نتاج أودية
حمم برکانیة أو مسار مائی کما کانوا يتوقعون وإنما نتیجة شبکة من
: التصدعات والکسور
A spider web of cracks on the crater floor suggested to R. B.
Baldwin (1968) that the floor was bowed up in the middle.
Later, dark mare lavas flooded low areas in the outer part of the
floor and covered the cracks. A peculiar "bull's eye" double
crater on the crater floor has several counterparts elsewhere on
the Moon. The origin of these double craters is a continuing
puzzle.-K.A.H.

: المصدر
APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT
(NASA SP-362)
http://history.nasa.gov/SP-362/ch5.6.htm

وهنا تأکید آخر أن الظاهرة المسیطرة فی األخاديد هی ظاهرة
: کسر
The origin of lunar sinuous rilles remains controversial.
Among the alternatives proposed are lava channels and lava
tubes, but fracture control is decidedly apparent in some places
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المصدر :
APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT
)(NASA SP-362
http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.2.htm

وهﺬا رابط الصورة المبنى علیها الشرﺡ :
http://history.nasa.gov/SP-362/hrp190.jpg

نص آخر من ناسا يشیر إلى أن أحد األخاديد الﺬی تشکل نشأ
فی شق فی قاعدة الجبل فی الجنوب  -يعنی لیس وادی وإنما شق
کسر فی قاعدة جبل! !
The V shaped rille originates in a cleft at the base of the
mountains in the south

الصورة ويلیها المصدر :
http://history.nasa.gov/SP-362/hrp193.jpg
http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.2.htm

تأکید آخر على کیفیة تکوين هﺬه األخاديد والتی يبلغ ﻃولها
عشرات الکیلومترات بحیث يمکن رؤيتها من األرض :
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In many places the lunar surface is broken and a portion is
downdropped, forming trenchlike features known as straight
rimae or rilles. Some of these rilles are large enough (tens of
kilometers across) to be visible on Earth

: المصدر
APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT
(NASA SP-362)
http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm

النص القادم يقول أن بعض هﺬه األخاديد کون السهول المحیطة
وقد تسجل اتجاهات مفضلة من کسر بالقشرة القمرية سببها إجهاد
: داخلی
Some of these trenches cut across the surrounding plains,
uplands, and craters and may record preferred directions of
breakage of the lunar crust caused by internal stresses

وﻃبعا إجهاد داخلی يعنى شئ حدث فى قلب القمر من الداخل
والنص القادم يقول أن ما زال أصل هﺬه األخاديد الخطیة (أی
غیر الملتوية) هی موضوع البحث
are now thought to be remnants of ancient lava flows, but the
origins of arcuate and linear rilles are still a topic of research
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المصدر :
Astronomy Picture of the Day - 2002 October 29
http://apod.nasa.gov/apod/ap021029.html

وألن انقسام ثم التحام بهﺬه الصورة يجب أن يکون فیه قدر
کافی من االنتظام الخطی ولیس المنحنی الﺬی غطته الحمم :
فبالفعل نجد هﺬا الدلیل أيضا عند ناسا أن هناك العديد من
الخنادق تبدو انتقالیة ما بین أخاديد مباشرة وأخاديد ملتوية :
Many trenches are curvilinear; some appear to be
transitional between straight rilles and sinuous rilles.-H.M.

المصدر :
APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT
)(NASA SP-362
http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm

وهﺬه أيضا شقوق أخرى متفرقة بداخل حفرة قطرها  200کیلو
متر ويقولون آنها تعرض کل من الشقوق الشعاعیة والمرکزية أو
شقوق وتبدو هﺬه الشقوق واالنشقاقات متعلقة بارتفاع ارضیة
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الحفرة الالحق إلى تشکیل الحفرة أو قد تکون بسبب تدخل الحمم
: تحت أرضیة الحفرة
The crater floor is typical of those that exhibit both radial
and concentric cracks, or fissures. The fissures and cracks
appear to be related to the uplift of the crater floor subsequent
to the formation of the crater.

: الصورة ويلیها المصدر
http://history.nasa.gov/SP-362/hrp201.jpg
http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm

 وجدت أخاديد17أما النص القادم فیقول أن السفینة أبوللو
صغیرة عديدة بطريقة غیر عادية والتى لم تالحظ بمثل هﺬه األعداد
: الکبیرة فی مکان آخر
This detailed view of a mare surface near the eastern edge of
Mare Serenitatis, just west of the Apollo 17 landing site, shows
the numerous small grooves. They are unusual features that
have not been observed in such large numbers elsewhere

: المصدر
http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm
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والتفسیرات المحتملة آنها نتیجة تصريف ريجولیث غیر
مدعومة إلى االفتتاحیات سببه االنشقاق فی حجر األساس المدعوم
:
A likely explanation is that they are the result of drainage of
unconsolidated regolith into openings caused by fissuring in the
consolidated bedrock

المصدر :
APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT
)(NASA SP-362
http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm

أما الرابط القادم فیشرﺡ ظاهرة انخفاض على سطح القمر ويقول
أن حاالت االنخفاض المصطفة على السطح فی الغالب من  300الى
 400متر عرض ومن  30إلى  60متر عمق وأن االمتدادات األعمق
الثالثة بطول  2کیلو متر وحوالی  50الى  65متر عمق وحاالت
االنخفاض هﺬه من المحتمل آنها کانت مکان انفجارات شق بازلت
السطح وأن انسحاب الحمم إلى الشق لربما خلق فراغات السطح
الثانوية التى فیها حدث االنهیار فسبب حاالت االنخفاض وفسر
غیاب الحافات المرفوعة على حاالت االنخفاض
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ومعنى هﺬا الکالم أنه کان هناك شق أصال حدث من انفجار
ﻃبقة البازلت وبعد أن خرجت الحمم من الشق عادت إلیه مرة
أخرى مکونة هﺬا الفراغ السطحى أو االنخفاض وأن انسحاب تلك
الحمم (والتى هى عبارة عن سوائل) إلى الشق مرة أخرى هو السبب
فی غیاب حافات حالة االنخفاض
الرابط :
http://history.nasa.gov/SP-362/ch7.1.htm

فسبحان اهلل خالق القوانین والقادر األوحد على کسرها فی آياته
ومعجزاته  -وسبحان مَن شق القمر وحفظ األرض ساعتها بقدرته
#الباحثون_المسلمون

شبهه :پیش بینی هایی که تحقق نیافت؟!
در قرآن پیش بینهايی مطرﺡ شده است که تحقق نیافتهاند و
دلیلی ديگر بر غیر الهی بودن قرآنند زيرا اگر قرآن از خدا بود
قطعا پیش بینیهايش تحقق میيافت.
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در حالت کلی عدم تحقق پیش بینی در دو صورت امکان پﺬير
است .صورت اول اينکه خو ِد پیش بینی اشتباه بوده باشد .حالت
دوم اين است که آن پیش بینی در آينده اتفاق بیفتد .در صورت
اول ادعای الهی بودن قرآن زير سوال خواهد رفت .حال ببینیم که
نويسنده چه مواردی را ذکر خواهد کرد.

شبهه :پیش بینی اینکه اکثر اعراب ایمان نمیآورند.
ل عَلَى
ق الْقَوْ ُ
ﺬرَ قَوْمًا مَا أُنْﺬِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ .لَقَدْ حَ َّ
لِتُنْ ِ
أَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

1

«تا قومی را بیم دهی که پدران و نیاکان ايشان بیم داده
نشدهاند ،و به همین علّت است که غافل و بیخبر هستند .سخن
دربارهی بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است ،و آنان ديگر ايمان
نمیآورند».

 .1يس 6 -و 7
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اين آيات در مکه نازل شده و محمد میديد که اکثر اعراب مکه
و اﻃراف مکه ايمان نیاوردند و بهمین دلیل از ايمان آوردن آنان نا
امید شد اين آيه را نازل کرد .در حالیکه در آخر عمر محمد اکثر
اعراب شبه جزيرهی عربستان از جمله مکه ايمان آورده بودند و
هنوز هم مسلمانند پس پیش بینی محمد در اين مورد غلط از آب
در آمده و اين نیست مگر اينکه اين پیش بینی يك انسان (محمد)
است نه خدا .محمد به تناسب آگاهی زمان حضورش در مکه اين
پیش بینی را کرد اگر خدا بود که وضعیت آينده را میدانست.
اشکال مهم ديگر اين آيه اينست که گفته (تا قومی را که
پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت ماندند بیم دهی) يعنی قبل
از محمد برای اعراب پیامبری نیامده است .در صورتیکه اين جمله
با خود قرآن در تناقض است چون در قرآن آمده است که هود و
صالح و شعیب و اسماعیل پیامبرانی بودهاند که برای عرب آمدهاند
(المیزان ج  )12و در قرآن آمده است که اسماعیل همراه پدرش
ابراهیم خانهی کعبه را ساخت.

پاسخ:
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نخست ادعای دوم شبههافکن را بررسی میکنیم .ايشان
کلمهی (قوم) در آيهی فوق را به اعراب تفسیر کرده اند .اما اگر به
آيه نظر بیاندازيم میتوانیم برداشت ديگری داشته باشیم .خداوند
میفرمايد تو انﺬار میدهی قومی را که پدران آنها انﺬار داده
نشده اند .رسول اهلل (صلی اهلل علیه و سلم) پس از دورهای که هیچ
پیامبری ارسال نشده است (دورهی فترت) ،برای تمامی اقوام
بشری ارسال شدهاند و بین ايشان و بین عیسی (علیهما الصاله و
السالم) قريب  600سال فاصله بوده است .پس تمامی مردم جهان
در آن زمان ،مورد خطاب پیامبر و انﺬار پیامبر بوده اند .با اين حال
قوم را میتوان به همهی مردمی که دوران فترت را پشت
سر گﺬاشته اند ،تفسیر کرد و ابن عباس و مقاتل نیز بر اين قول
هستند(الجامع ألحکام القرآن ،القرﻃبی ،جلد  ،14صفحه / 85
معالم التنزيل ،البغوی ،جلد  ،3صفحه  .)594نتیجه اينکه دلیلی بر
اين برداشت
نداريم که (قوم) در آيهی مﺬکور را تنها بر اعراب تطبیق دهیم
چراکه به غیر از اعراب ،ديگر مردمان نیز منﺬری به نزد آنان نیامده
است و پدران هیچ کدام از مردم زمین ،انﺬار داده نشده اند.
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با اين وجود شبههی نخست شبههافکن از اعتبار ساقط میشود
چرا که با تفسیر فوق از کلمهی (قوم) ،بديهی است که اکثر مردم
جهان به حضرت رسول ايمان نمیآورند.
در ادامه سها میگويد که قرآن گفته (قَوْمًا مَا أُنْﺬِرَ آبَاؤُهُمْ =
قومی که پدران آنها انﺬار داده نشده اند) ولی چون ﻃبق آيات
قرآن ،قبل از محمد پیامبران ديگری مثل اسماعیل ،صالح و ...آمده
اند ،پس بین اين دو نوع آيات تضاد و تناقض جود دارد .اين
اشکال نويسنده بر اين آيهی شريفه به اين مسﺌله میگردد که
ايشان ،مفهوم(آبَاؤُهُمْ = پدران) را به پدران خیلی دور از زمان
آنها تفسیر کرده است .الزم به ذکر است که نزديك ترين پیامبر
به حضرت محمد (صلی اهلل علیه و سلم) به حدود  600سال قبل از
ايشان باز میگردد که حضرت عیسی (علیه السالم) میباشند.
ﻃبق نظر ايشان چون بر مردم جهان (ﻃبق گفتهی ايشان اعراب)
قبل از حضرت محمد (صلی اهلل علیه وسلم) پیامبرانی ارسال شده
است ،بدين صورت نتیجه میگیرند اين جمله که قرآن فرموده
(قَوْمًا مَا أُنْﺬِرَ آبَاؤُهُمْ = قومی که پدرانشان انﺬار داده نشده اند)
نادرست است .اما به چه دلیل ايشان چنین تفسیری ارائه داده
است .اگر ما (آبَاؤُهُمْ) را به معنی پدران نزديك به زمان آنها
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تفسیر نمايیم ،مشکل برﻃرف میشود .حقیقتا پدران و اجداد
بشريت تا  600سال قبل از حضرت رسول ،توسط هیچ پیامبری
انﺬار داده نشدهاند پس میتوانیم بگويیم که پدران و اجداد مردم
در صدر اسالم توسط پیامبری به حق دعوت نشده اند .سوالی
می پرسیم و آن اينکه آيا احتمال دارد منظور خداوند از (آبَاؤُهُمْ)
پدران و اجداد نزديك به زمان صدر اسالم باشد؟ اگر چنین امری
محتمل است پس استدالل شبههافکن از اعتبار ساقط است چرا که
(مجرد االحتمال يسقط االستدالل).
ادامه شبهه :برای گريز از اين اشکال ،بعضی مفسرين گفتهاند
که منظور از قوم در آيهی  6همهی جهانیان است اما اين هم غلط
است و هم اشکال را برﻃرف نمیکند .غلط است چون آيه گفته
قومی (مفرد) نه اقوامی (جمع) .قطعا اگر منظور همهی اقوام زمین
بود بايد بصورت جمع آورده میشد يعنی اقوام .بعالوه اشکال را
برﻃرف نمیکند چون برای ديگر اقوام کرهی زمین نیز پیامبرانی
قبال آمده بوده است مثل موسی و عیسی و زرتشت و پیامبران
هندو و غیره .اين اشکال دوم هم مويد اينست که آيات از محمد
است نه از خدا .محمد در زمان گفتن اين آيات به پیامبران قبلی
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اعراب ،که خودش بعدا در قرآن آورده است ،توجه نداشته است و
اگر خدا بود توجه داشت.

پاسخ:
سخنان فوق شبههافکن ناشی از عدم اﻃالع کافی ايشان از
ادبیات قرآنی میباشد .میگويد چون قرآن از کلمهی قوم به
صورت مفرد استفاده کرده است پس نمیتوان آن را به معنای جمع
و تمامی مردم جهان معنی کرد .در قرآن کريم آيات متعددی
وجود دارد که از کلمهی قوم استفاده شده است و منظور يك قوم
خاص نیست بلکه میتوان آن را به اقوام زيادی تعبیر کرد .در
قرآن کريم اين مسﺌله يك امر کامال متداول است .به مثالهای زير
توجه فرمايید.
ن لَوْلَا ُيکَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِینَا آيَةٌ کَﺬَ ِلكَ قَالَ
وَقَالَ الَّﺬِينَ لَا يَعْلَمُو َ
د بَیَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
م تَشَابَهَتْ ُقلُوبُهُمْ قَ ْ
ن قَ ْبلِهِمْ ِمثْلَ قَ ْولِهِ ْ
الَّﺬِينَ مِ ْ
يُوقِنُونَ

1

 .1بقره118-

691

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«آنان که نمیدانند میگويند :چه میشود اگر خدا با ما سخن
گويد ،و يا اين که معجزهای برای ما بیايد .کسانی که پیش از آنان
نیز بودند همین سخنان ايشان را میگفتند .دلهايشان با هم
همانند است .ما آيهها را برای قومی که جويای يقین هستند،
آشکار و بیان کردهايم».
آيا در آيهی فوق منظور از قوم (که به صورت مفرد آمده) ،يك
قوم خاص است و يا اينکه تمامی اقوامی که دارای اين صفت
(يوقنون) هستند را شامل میشوند؟ قطعا تمامی اقوامی که
(يوقنون) هستند را شامل میشوند و اين کامال بديهی است.
ن آمَنُوا لَا َتتَّخِﺬُوا ا ْلیَهُو َد وَالنَّصَارَى أَوْلِیَا َء بَ ْعضُهُمْ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِي َ
کمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِی الْقَوْ َم
أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْ ُ
الظَّالِمِینَ

1

«ای مؤمنان! يهوديان و مسیحیان را به دوستی نگیريد .ايشان
برخی دوست برخی ديگرند .هرکس از شما با ايشان دوستی ورزد
ك نیست که خداوند
بیگمان او از زمرهی ايشان بشمار است .و ش ّ
قوم ستمگران را هدايت نمیکند».

 .1مائده51-
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آيا مراد از قوم در آيهی باال تنها يك گروه خاص میباشد؟ قطعا
خیر بلکه منظور تمامی اقوام و افرادی میباشد که صفات آنها در
آيه آمده است و معموال افراد زيادی از قومهای مختلفی میباشند.
م
ن َقبْلِکُمْ َلمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ ُرسُلُهُ ْ
وَلَقَدْ أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ مِ ْ
بِالْبَیِّنَاتِ وَمَا کَانُوا لِیُؤْمِنُوا کَﺬَ ِلكَ نَجْزِی الْقَوْ َم ا ْلمُجْرِمِینَ

1

«ما گروهها را هالك کردهايم که پیش از شما بودهاند ،بدان گاه
که ستم کردهاند و پیغمبرانشان برای آنان دالئل روشن و معجزات
آشکاری آوردهاند و ارائه نمودهاند ،ولی آنان جزو کسانی نبودهاند
که ايمان بیاورند اين چنین گروه بزهکاران را سزا میدهیم».
قوم در آيهی فوق نیز به تمامی گروههای بزهکاران اﻃالق
میشود و گروه خاصی را مد نظر ندارد.
ض بَعْدَ مَوْتِهَا ِإنَّ فِی
سمَاءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْ َ
ن ال َّ
وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِ َ
ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْ ٍم يَسْمَعُونَ

2

«خدا است که از آسمان آب را میباراند و زمین را پس از مرگ
آن ،حیات میبخشد .بیگمان در اين دلیل روشنی است برای آنان
که گوش شنوا دارند».
 .1يونس13-
 .2نحل65-
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و همچنین در آيهی فوق نیز قوم به يك قوم خاص اﻃالق
نمیشود و تمامی افراد از اقوام مختلف که به نشانههای خداوند
ايمان بیاورند را شامل میشود.
آيات در اين موضوع به قدری زياد است که انتقاد شبههافکن
را به کلی ساقط مینمايد.
اما در انتها نکتهای را خدمت شما خوانندگان محترم عرض
میکنم تا از زاويهای ديگر به اين شبهه بنگريد .قطعا حضرت
رسول (صلی اهلل علیه و سلم) به مطالبی که میگفتهاند از جناب
کاهل سها بیشتر آگاه بوده اند .همینطور روزانه در نماز و غیر نماز
قرآن را مرور و با ياران خود مدارسه میکرده اند .آيا معقول است
که حضرت رسول هنگامی که اين آيه را بیان میکرده است ،به
يکباره تمامی آنچه که دربارهی پیامبرانی که قبال از آنها صحبت
کرده است نظیر اسماعیل و شعیب و صالح و ...فراموش کرده باشد
و به غل ط تصور کرده باشد که تا به اکنون هیچ پیامبری به سوی
ملت عرب و باقی ملتها نیامده است؟ آيا اينگونه تحلیلهايی در
واقعیت اتفاق خواهند افتاد و در هیچ مغز سالمی میگنجد؟!
ﻃبیعی است که منظور قرآن از (مَا أُنْﺬِرَ آبَاؤُهُمْ) پدران نزديك و نه
خیلی دور از صدر اسالم بوده است.
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شبهه :پیش بینی ایمان آوردن اهل کتاب که تحقق
نیافت!
م بِهِ يُؤْمِنُونَ .وَإِذَا يُتْلَى
ن قَ ْبلِهِ هُ ْ
کتَابَ مِ ْ
ن آتَ ْینَاهُمُ الْ ِ
الَّﺬِي َ
ن قَ ْبلِهِ مُسْلِمِینَ.
ن رَبِّنَا إِنَّا ُکنَّا مِ ْ
حقُّ مِ ْ
م قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْ َ
عَلَیْهِ ْ
ن بِالْحَسَ َنةِ السَّ ِّیﺌَةَ
ن بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُو َ
أُولَﺌِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ َمرَّتَیْ ِ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

1

«کسانی که پیش از نزول قرآن ،برايشان کتاب فرستاديم به
قرآن ايمان میآورند .هنگامی که بر آنان خوانده میشود
میگويند :بدان باور داريم ،چرا که آن حق بوده و از سوی
پروردگارمان است .ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بودهايم.
آنان کسانیند که دو بار اجر و پاداششان داده میشود ،به سبب اين
که شکیبايی کردهاند ،و بديها را با نیکیها از میان برمیدارند و از
آنچه بديشان عطاء کردهايم خرج میکنند و میبخشند».

 .1قصص 52-الی 54
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کتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
ك أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ فَالَّﺬِينَ آتَ ْینَاهُمُ الْ ِ
وَکَﺬَلِ َ
وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ.

1

«همچنین ما کتاب را بر تو نازل کردهايم و کسانی که پیش از
اين ،کتاب برای آنان فرو فرستادهايم به اين کتاب ايمان میآورند،
و از میان اينان (مشرکان مکه) کسانی بدان ايمان دارند ،و آيات ما
را جز کافران انکار نمیکنند».
اين سورهها مکیاند و محمد در مکه امیدوار بود که با توجه به
تشابهات فراوان بین تورات و قرآن ،اهل کتاب به قرآن ايمان
بیاورند .اما اين پیش بینی وی تحقق نیافت و تنها افراد انگشت-
شماری از اهل کتاب مسلمان شدند و اين امر خشم محمد را بر
علیه آنان بر انگیخت تا در مدينه کمر به نابودی يهود بست.

پاسخ:
نخست بايد ديد که ادعای نويسنده مبنی بر مکی بودن آيات
مﺬکور در سورهی قصص تا چه حد صحت دارد .نويسنده به اشتباه
معتقد است اگر سورهای مکی بود ،پس تمامی آيات آن بال استثناء

 .1عنکبوت47-
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در مکه نازل شده است .گاهی اوقات در برخی از سورههای مکی
بدين گونه است که اکثر آيات آن در مکه و برخی از آيات در
مدينه نازل شده باشد .در علوم اسالمی اين امر ثابت شدهای است
که اکثر سورههای قرآن با تمامی آياتشان به يکباره و يکجا نازل
نشده اند بلکه آيات يك سوره در زمانهای مختلفی متناسب با
شرايط بیرونی ،نازل شده اند .حضرت رسول (صلی اهلل علیه و
سلم) در اواخر عمر شريف خود ،مکان دقیق آيات را مشخص
کردند .سها از آنجايی که سورهی قصص مکی است ،حکم به مکی
بودن تمامی آيات آن داده است .در حالی که اينگونه نیست.
جمهور علما بر اين باورند که آيات مورد بحث ما در سورهی قصص
در مدينه نازل شده است .احاديثی که در ادامه میآيد نیز مويد
اين مطلب است.
عالمه بیضاوی (رحمه اهلل) میگويد( :مکی است و گفته شده
کتَابَ تا آيهی لَا نَبْتَغِی
است مگر قول خداوند الَّﺬِينَ آتَیْنَاهُمُ الْ ِ
الْجَاهِلِینَ ).1

 .1أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البیضاوی ،جلد  ،4صفحه 171
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عالمه بغوی (رحمه اهلل) میگويد( :سورهی قصص مکی است
کتَابَ تا آيهی لَا
مگر قول خداوند عز و جل الَّﺬِينَ آتَ ْینَاهُمُ الْ ِ
نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَ )

1

امام فخر رازی (رحمه اهلل) میگويد( :تمام آن مکی است مگر
قول خداوند الَّﺬِينَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ تا قول لَا نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَ و
ن الَّﺬِی فَرَضَ َعلَیْكَ الْقُرْآنَ)
گفته شده است مگر آيهی إِ َّ

2

امام ابن جوزی (رحمه اهلل) در اين باره میگويد( :قول ابن عباس
اين است که تمام سوره مکی است غیر از يك آيه و آن قول
خداوند است که (إِنَّ الَّﺬِی َف َرضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ) که اين آيه درحالی
که پیامبر (صلی اهلل علیه و سلم) در جحفه در هنگام هجرت بوده
بر ايشان نازل شده است .از حسن و عطاء و عکرمه روايت شده
است که اين سوره تماما مکی است .مقاتل معتقد است که در اين
کتَابَ تا آيهی لَا
سوره آيهی مدنی وجود دارد :الَّﺬِينَ آتَیْنَاهُمُ الْ ِ
نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَ و در آن آيهای وجود دارد که نه مکی است و نه

 .1معالم التنزيل ،البغوی ،جلد  ،6صفحه 185
 .2التفسیر الکبیر ،فخرالدين الرازی ،جلد  ،24صفحه 577
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ك الْ ُقرْآنَ) که
مدنی و آن قول خداوند است که (إِنَّ الَّﺬِی فَرَضَ َعلَیْ َ
در جحفه نازل شده است).

1

عالمه ابن عاشور (رحمه اهلل) میگويد( :در قول جمهور تابعین
اين سوره مکی است و در آن آيهی (إِنَّ الَّﺬِی فَرَضَ عَ َلیْكَ الْقُرْآنَ)
گفته شده است در جحفه در راه مدينه بر نبی (صلی اهلل علیه و
سلم) نازل شده است .و از مقاتل و ابن عباس روايت است که قول
م الْکِتَابَ) تا آيهی (لَا نَبْتَغِی ا ْلجَاهِلِینَ)
خداوند بزرگ (الَّﺬِينَ آ َتیْنَاهُ ُ
در مدينه نازل شده است).
ابن اسحاق در سیره روايتی را به صورت معلق در شان نزول اين
آيه ذکر کرده است که در آن آمده است که تعدادی از مسیحیان از
اصحاب نجاشی از حبشه به نزد حضرت محمد (صلی اهلل علیه و
سلم) در مسجد الحرام آمدند و با آن حضرت گفتگو کردند و از او
سوالهايی پرسیدند .سﭙس حضرت رسول سورهی يس را بر آنان
خواند .آنان به گريه افتادند و پس از گفتگوهايی مسلمان شدند.
م بِهِ يُؤْ ِمنُونَ) در
ن قَ ْبلِهِ هُ ْ
ن آتَ ْینَاهُمُ الْکِتَابَ مِ ْ
سﭙس آيه ی (الَّﺬِي َ
ارتباط با آنان نازل شد .اين روايت که حاکی از مکی بودن آيات

 .1زاد المسیر فی علم التفسیر ،ابن الجوزی ،جلد  ،3صفحه 374
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مﺬکور دارد فاقد اعتبار است( .التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن
عاشور ،جلد  ،20صفحه )61
عالمه زيلعی (رحمه اهلل) پس از ذکر اين داستان
میگويد):مرسل است( .).تخريج األحاديث واآلثار الواقعة فی
تفسیر الکشاف للزمخشری ،جمال الدين الزيلعی ،جلد  ،1صفحه
 )416سقاف میگويد( :ضعیف است) (تخريج أحاديث وآثار کتاب
فی ظالل القرآن لسید قطب ،علوی بن عبد القادر السَّقَّاف ،صفحه
 .)156امام ناصرالدين آلبانی (رحمه اهلل) دربارهی اين روايت
میگويد( :اين روايت از مرسلها میباشد و روايتی مسند (دارای
سند) نیست و ابن اسحاق آن را در سیره به صورت معلق نقل کرده
و برای آن سندی ذکر نکرده است( ).دفاع عن الحديث النبوی
والسیرة ،محمد ناصر الدين األلبانی ،صفحه )17
آنچه مدنی بودن آيهی  52تا  55سورهی قصص را قطعی
میکند روايت صحیحی در معجم کبیر ﻃبرانی است که در مورد
اسالم آوردن رفاعه القرظی که از بنی قريظه بود به همراه چند تن
از يارانش حکايت دارد .امامان ابن حجر عسقالنی ،شهاب الدين
قسطالنی و بدرالدين عینی (رحمهم اهلل) که هر سه از شارحان

700

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

صحیح بخاری هستند و جمعی ديگر از علمای اسالم بر صحیح
بودن روايت حکم داده اند.
ك ُيؤْتَوْنَ
عالمه ابن حجر میگويد( :و سخن خداوند (أُولَﺌِ َ
أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ) در مورد ﻃايفهای از آنها (اهل کتاب) که ايمان
آوردند از جمله عبداهلل ابن سالم و غیره نازل شده است و در
ﻃبرانی روايت است از رفاعه القرظی که گفت اين آيات در حق من
و کسانی که با من ايمان آوردند نازل شده است و ﻃبرانی روايتی را
با اسناد صحیح گزارش میکند از علی ابن رفاعه القرظی که گفت
 10نفر از اهل کتاب که از آنها رفاعه بود به هدف مالقات حضرت
ن
رسول خارج شدند و ايمان آوردند و اذيت شدند پس آيهی (الَّﺬِي َ
آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ من قبله هم بِ ِه يُؤمنُونَ) نازل شد( ).فتح الباری،
ابن حجر العسقالنی ،جلد  ،1صفحه  /191عمدة القاری ،بدرالدين
العینی ،جلد  ،2صفحه /119إرشاد الساری ،شهاب الدين
القسطالنی ،جلد  ،5صفحه )145
بر اساس آنچه گﺬشت ،آيات  52تا  55سورهی قصص در مدينه
نازل شده است .پس ادعای نويسنده مبنی بر مکی بودن آنها
نادرست است .با اين توضیحات نمیتوان اين آيات را حمل بر
امیدواری حضرت محمد (صلی اهلل علیه و سلم) بر ايمان آوردن
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اهل کتاب دانست زيرا اين آيات در مدينه نازل شده اند .محمد
(صلی اهلل علیه و سلم) در مدينه با رفتار اهل کتاب آشنايی داشت
و با اين حال اين آيات را بیان میکرد .پس منظور از اين آيه ايمان
آوردن تمامی اهل کتاب نیست و با شان نزولهايی که در باال بدان
اشاره کرديم ،نشان داديم که اين آيات به چه مناسبتی نازل شده
است .از ﻃرف ديگر محمد (صلی اهلل علیه و سلم) میدانست با
آنکه حضرت مسیح (علیه السالم) ،خود را ادامه دهندهی يهوديت
معرفی میکرده است ،بسیاری از يهوديان در مقابل مسیحیت نیز
به مخالفت و مبارزه پرداخته بودند .پس آيا اين معقول است فکر
کنیم که حضرت محمد (صلی اهلل علیه و سلم) به ايمان آوردن
اکثريت يهوديان مدينه (و در کل اهل کتاب) امیدوار بوده است؟
اين در حالی است که اسالم ،اصلی ترين مبانی اعتقادی اهل کتاب
را زير سوال میبرده است .همانطور که قبال گفته شد ،شبههافکن
معتقد است محمد (صلی اهلل علیه و سلم) در مکه به ايمان آوردن
اهل کتاب مدينه امیدوار بود به همین دلیل آيهی زير که آيهای
مکی است را بیان کرد:
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کتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
ك أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ فَالَّﺬِينَ آتَ ْینَاهُمُ الْ ِ
وَکَﺬَلِ َ
وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ.

1

«همچنین ما کتاب را بر تو نازل کردهايم و کسانی که پیش از
اين ،کتاب برای آنان فرو فرستادهايم به اين کتاب ايمان میآورند،
و از میان اينان (مشرکان مکه) کسانی بدان ايمان دارند ،و آيات ما
را جز کافران انکار نمیکنند».
سها میگويد "در اين آيهی مکی بیان شده که تمام اهل کتاب
ايمان می آورند .اما هنگامی که محمد (صلی اهلل علیه و سلم) به
مدينه هجرت کرد ،چون اهل کتاب به وی ايمان نیاوردند ،از ايمان
آوردن آنها نا امید شد و کمر به نابودی آنان بست " .اين استدالل
جناب اسالم ستیز حداقل زمانی میتوانست درست باشد که در
آيات مدنی ،اين قبیل آياتی که ايمان آوردن اهل کتاب را به
صورت کلی بیان میکند ،وجود نمیداشت .به آيات زير توجه
نمايید:
الَّﺬِينَ آ َتیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَﺌِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَمَنْ يَکْفُرْ بِهِ َفأُولَ ِﺌكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
 .1عنکبوت47-
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«کسانی که کتاب آسمانی به آنان دادهايم و آن را از روی دقّت
و چنانچه بايد میخوانند .اين چنین افرادی به قرآن ايمان
میآورند ،و کسانی که بدان ايمان نیاورند بیگمان ايشان
زيانکارانند».
ن قَ ْبلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْ ِمنُونَ
ن آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ مِ ْ
الَّﺬِي َ

2

«کسانی که پیش از نزول قرآن ،برايشان کتاب فرستاديم به
قرآن ايمان میآورند».
وَالَّﺬِينَ آتَ ْینَاهُمُ الْکِتَابَ يَفْ َرحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمِنَ الْ َأحْزَابِ
مَنْ يُنْکِ ُر بَعْضَهُ ُقلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّ َه وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِ َلیْهِ أَدْعُو
وَإِلَیْهِ مَآبِ

3

«کسانی که کتاب بديشان دادهايم از آنچه بر تو نازل شده است
خوشحالند ،و از میان دستهها کسانی هستند قسمتی از آن را
نمی پﺬيرند .بگو :من تنها و تنها مأمورم که خدا را بﭙرستم و انبازی

 .1بقره121-
 .2قصص52-
 .3رعد36-
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برای او نسازم .من به سوی او میخوانم و بازگشت من به جانب او
است».
در آيات فوق با آنکه تمامی آنها مدنی هستند ،ايمان آوردن و
خوشحالی تمامیِ اهل کتاب نسبت به آيات قران بیان شده است.
حضرت محمد (صلی اهلل علیه و سلم) در مدينه با علم به اينکه
بسیاری از اهل کتاب ايمان نمیآورند و انتظار ايمان آوردن تمامی
اهل کتاب را ندارد ،آيات فوق را بیان میکنند .پس اين موضوع
نشان میدهد که بیان آيهی مکی  47سورهی عنکبوت که در باال
بدان اشاره شد به دلیل امیدواری ايشان به ايمان آوردن تمامی
اهل کتاب نبوده است بلکه علت ديگری دارد که در ادامه خواهیم
گفت.
اما دو سوال را میتوان مطرﺡ کرد:
سوال نخست اينکه از آنجايی که آيات مورد بحث از ايمان
آوردن اهل کتاب به ﻃور کلی سخن میگويد ،گويا قرآن معتقد
است که تمامیِ اهل کتاب ايمان میآورند .آيا از ديدگاه قرآن،
تمامی اهل کتاب ايمان میآورند؟ در پاسخ بايد بگويیم که خیر و
چنین معنايی از آيات مورد بحث برداشت نمیشود .توضیح اينکه
در قرآن آيات مختلفی هستند که يك موضوع را به ﻃور عموم و
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کلی بیان میکنند ولی معنای عام ندارند و اين يك امر رايج در
قرآن است .به عبارت دقیق تر لفظ يك آيه ممکن است عام باشد
ولی معنای آن خاص باشد و آن معنای خاص را از ديگر آيات
میتوان فهمید .به مثالهای زير توجه نمايید:
ل ِبهِ لِغَیْ ِر
م ا ْلمَیْتَ َة وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِي ِر وَمَا أُهِ َّ
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُ ُ
غ وَلَا عَادٍ َفلَا إِثْمَ عَلَیْ ِه إِنَّ اللَّهَ غَفُو ٌر َرحِیمٌ
اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَا ٍ

1

«تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غیرخدا بر آن
گفته شده باشد بر شما حرام کرده است .ولی آن کس که مجبور
شود در صورتی که عالقهمند و متجاوز نباشد ،گناهی بر او نیست.
بیگمان خداوند بخشنده و مهربان است».
در آيهی فوق خوردن هر نوع خونی را حرام اعالم میکند .به
عبارت ديگر لفظ آيه به ﻃور عام است و همهی انواع خون را شامل
میشود .اما آيا خوردن هر نوع خونی حرام است؟ برای پاسخ
میبايست تمامی آيات قرآن را بررسی کرد زيرا ممکن است آيهی
ديگری ،اين مفهوم عام را در موارد خاصی قرار داده باشد .به آيهی
زير دقت فرمايید:

 .1بقره 173-
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قُلْ لَا أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَى ﻃَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
جسٌ أَوْ ِفسْقًا أُهِلَّ
يَکُونَ مَیْتَ ًة أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَ ْو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِ ْ
ن رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
ن اضْطُ َّر غَیْ َر بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِ َّ
لِغَیْرِ اللَّهِ بِ ِه فَمَ ِ

1

« بگو :در آنچه به من وحی شده است ،چیزی را بر خورندهای
حرام نمیيابم ،مگر مردار ،و خون روان ،و گوشت خوك که همهی
اينها ناپاك هستند ،و گوشت حیوانی که به نام جز خدا سربريده
شده باشد  .ولی اگر کسی وادار گردد بدون آن که عالقهمند باشد
و تجاوز کند .چه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است».
آيهی فوق روشن میکند که معنای خون در آيهی گﺬشته
چیست .اگر قرار باد هر نوع خونی حرام باشد ،در گوشت حیواناتی
که استفاده مینمايیم نیز خون وجود دارد پس مصرف آنها حرام
میباشد .در حالی که آيهی فوق نشان میدهد که منظور از خون
همان خون ريخته شده و يا روان میباشد .پس آيهی فوق ،معنای
آيهی  173سورهی بقره را با آنکه لفظ آن عام بود ،خاص میکند.
سرٍ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُ ْ

2

«انسانها زيانمندند».

 .1انعام145 -
 .2عصر2-
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لفظ اين آيه عام است .اما اگر بگويیم ﻃبق اين آيه ،تمامی
انسانها در ضرر و زيان اند ،دقیقا همانند جناب شبههافکن
قضاوت کردهايم .اما اگر آيات بعدی را مشاهده نمايیم ،معنای لفظ
عامی که در آيهی فوق بیان شده است را خاص میکند .در ادامه
خداوند میفرمايد:
إِلَّا الَّﺬِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ

1

«مگر کسانی که ايمان میآورند ،و کارهای شايسته و بايسته
میکنند ،و همديگر را به تمسّك به حق سفارش میکنند ،و
يکديگر را به شکیبايی توصیه مینمايند».
مشخص است که آيهی  3لفظ عام در آيهی  2را خاص مینمايد.
پس با صرف مشاهدهی يك حالت کلی در يك آيه نمیتوان
حکم به کلیت آن آيه داد و میبايست بررسی کرد که آيا آيهای
ديگر معنای آن را خاص میکنند يا خیر.
با اين توضیحات ،اينکه در برخی از آيات از ايمان آوردن اهل
کتاب سخن رفته است نمیتوان برداشت کرد که همگی اهل کتاب
بدون استثناء ايمان میآورند .آيات بسیاری در قرآن وجود دارد
 .1عصر3-
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که لفظ عام در ايمان اهل کتاب را خاص میگرداند .برای مثال به
آيهی زير توجه نمايید:
کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ْنهَ ْونَ عَنِ
ن خَیْرًا َلهُمْ مِ ْنهُمُ
کتَابِ لَکَا َ
ل الْ ِ
ن بِاللَّهِ َولَوْ آ َمنَ أَهْ ُ
الْمُنْکَ ِر وَتُؤْمِنُو َ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَ ْکثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

1

«شما بهترين امّتی هستید که به سود انسانها آفريده شدهايد
امر به معروف و نهی از منکر مینمايید و به خدا ايمان داريد .و اگر
اهل کتاب ايمان بیاورند ،برای ايشان بهتر است از آنان کسانی
هستند که با ايمانند و بیشتر ايشان فاسق هستند».
اما جالب است در خاتمهی بحث به نکتهای اشاره نمايیم.
اگر به بررسی آيات متعدد قرآن پیرامون اهل کتاب بﭙردازيم
متوجه خواهیم شد که خداوند در جای جای قرآن ،از يهوديان و
مسیحیان به عناوين مختلفی نام برده است .گاه آنان را (اهل
الکتاب = اهل کتاب ) نام نهاده و گاه از آنان به (الﺬين آتیناهم
الکتاب = کسانی که به آنها کتاب داديم) و در آياتی ديگر به

 .1ال عمران – 110
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(الﺬين اوتوا الکتاب =کسانی که به آنها کتاب داده شده است)
تعبیر کرده است .با بررسی قرآن کريم به نتايج زير میرسیم:
 -1آياتی که از آنها به الﺬين اوتوا الکتاب (کسانی که کتاب به
آنها داده شده است)تعبیر کرده است ،غالبا در ذم اهل کتاب
آمده است:
ك وَمَا
ن أُوتُوا الْکِتَابَ بِکُلِّ آيَ ٍة مَا َتبِعُوا قِ ْبلَتَ َ
ت الَّﺬِي َ
وَلَﺌِنْ أَتَیْ َ
أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْ َلتَهُمْ...

1

«و اگر هر نوع برهان و حجّتی برای آنان که کتاب بديشان داده
شده است بیاوری از قبلهی تو پیروی نمینمايند»...
کتَابَ إِلَّا
سلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّﺬِينَ أُوتُوا الْ ِ
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ ْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ ْغیًا بَیْنَهُمْ وَمَنْ َيکْفُرْ بِآيَاتِ اللَّ ِه فَإِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ

2

«بیگمان دين در پیشگاه خدا اسالم است و اهل کتاب به
اختالف برنخاستند مگر بعد از آگاهی به سبب ستمگری و سرکشی
میان خودشان بود .و کسی که به آيات خدا کفر ورزد بیگمان خدا
زود حسابرسی میکند».
 .1بقره 145-
 .2ال عمران 19-
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يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّﺬِينَ أُوتُوا ا ْلکِتَابَ
يَرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِيمَانِکُمْ کَافِرِينَ

1

«ای کسانی که ايمان آوردهايد ،اگر از گروهی از کسانی که
کتاب بديشان داده شده است پیروی کنید ،شما را پس از ايمان
آوردنتان به کفر باز میگردانند».
ن
خشَعَ ُقلُوبُهُمْ لِﺬِکْ ِر اللَّهِ وَمَا نَ َزلَ مِ َ
ن آمَنُوا أَنْ تَ ْ
أَلَمْ يَأْنِ ِللَّﺬِي َ
د
الْحَقِّ وَلَا يَکُونُوا کَالَّﺬِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَ َل ْیهِمُ الْأَمَ ُ
فَقَسَتْ ُقلُوبُهُمْ وَ َکثِیرٌ ِمنْهُمْ فَاسِقُونَ

2

«آيا وقت آن برای مؤمنان فرا نرسیده است که دلهايشان به
هنگام ياد خدا ،و در برابر حق و حقیقتی که خدا فرو فرستاده
است ،بلرزد و کرنش برد؟ و آنان همچون کسانی نشوند که برای
آنان قبالً کتاب فرستاده شده است و سﭙس زمان ﻃوالنی بر آنان
سﭙری گشته است ،و دلهايشان سخت شده است ،و بیشترشان
فاسق و خارج گشتهاند».

 .1ال عمران 100-
 .2حديد16-
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 -2آياتی که از آنها به الﺬين آتیناهم الکتاب (کسانی که به
آنها کتاب داديم) تعبیر کرده است ،غالبا در مدﺡ اهل کتاب آمده
است:
الَّﺬِينَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَﺌِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَمَنْ يَکْفُرْ بِهِ َفأُولَ ِﺌكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

1

«کسانی که کتاب آسمانی به آنان دادهايم و آن را از روی دقّت
و چنانچه بايد میخوانند اين چنین افرادی به قرآن ايمان
میآورند ،و کسانی که بدان ايمان نیاورند بیگمان ايشان
زيانکارانند».
ن يَکْ ُفرْ بِهَا
ن آتَ ْینَاهُمُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِ ْ
أُولَﺌِكَ الَّﺬِي َ
هَؤُلَاءِ فَقَدْ َوکَّلْنَا ِبهَا قَوْمًا لَیْسُوا بِهَا بِکَافِرِينَ

2

« آنان کسانیند که کتاب و حکمت و نبوّت بديشان داديم .اگر
اينها نسبت بدان کفر ورزند ما کسانی را عهدهدار آن میسازيم که
نسبت بدان کفر نمیورزند».

 .1بقره121-
 .2انعام89 -
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وَالَّﺬِينَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يَفْ َرحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمِنَ الْ َأحْزَابِ
مَنْ يُنْکِ ُر بَعْضَهُ ُقلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّ َه وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِ َلیْهِ أَدْعُو
وَإِلَیْهِ مَآبِ

1

«کسانی که کتاب بديشان دادهايم از آنچه بر تو نازل شده است
خوشحالند ،و از میان دستهها کسانی هستند قسمتی از آن را
نمی پﺬيرند .بگو :من تنها و تنها مأمورم که خدا را بﭙرستم و انبازی
برای او نسازم .من به سوی او میخوانم و بازگشت من به جانب او
است».
ن قَ ْبلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْ ِمنُونَ
الَّﺬِينَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ مِ ْ

2

«کسانی که پیش از نزول قرآن ،برايشان کتاب فرستاديم به
قرآن ايمان میآورند».
 -3آياتی که از آنها به اهل الکتاب (اهل کتاب) تعبیر کرده
است ،بر تمامی يهوديان و مسیحیان و مجوسیان اﻃالق میگردد.
چه آنانکه منصف هستند و در مقابل حق تسلیم میشوند و چه
آنهايی که بر کفر خود میمانند و از پﺬيرفتن حق سر باز میزنند.
 .1رعد 36-
 .2قصص52-
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از اين جهت هنگامی که از آنان به (اهل الکتاب) تعبیر میشود،
گاهی اوقات در مقام مدﺡ و گاهی در مقام ذم قرار دارد .همچنین
هنگامی که قرآن خطابی کلی نسبت به آنها دارد معموال از لفظ
(اهل الکتاب) استفاده مینمايد:
د إِيمَانِکُمْ کُفَّارًا
وَدَّ کَثِی ٌر مِنْ أَ ْهلِ الْکِتَابِ َلوْ يَرُدُّونَکُمْ ِمنْ بَعْ ِ
حَسَدًا. . .

1

«بسیاری از اهل کتاب ،از روی رشك و حسدی که در
وجودشان ريشه دوانده است ،آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از
پﺬيرش ايمان بازگردانند». . .
کتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَ ٍة سَوَا ٍء بَیْ َننَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْ ُبدَ إِلَّا
ل الْ ِ
قُلْ يَا أَهْ َ
ن اللَّهِ فَإِنْ
شیْﺌًا وَلَا َي َّتخِﺬَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُو ِ
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ َ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْ ِلمُونَ

2

«بگو :ای اهل کتاب! بیايید به سوی سخن دادگرانهای که میان
ما و شما مشترك است که جز خداوند يگانه را نﭙرستیم ،و چیزی
را شريك او نکنیم ،و برخی از ما برخی ديگر را ،به جای خداوند

. 1بقره 109-
. 2ال عمران 64-
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يگانه ،به خدايی نﭙﺬيرد .پس هرگاه سر بر تابند ،بگويید :گواه
باشید که ما منقاد هستیم».
کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ْنهَ ْونَ عَنِ
ن خَیْرًا َلهُمْ مِ ْنهُمُ
کتَابِ لَکَا َ
ل الْ ِ
ن بِاللَّهِ َولَوْ آ َمنَ أَهْ ُ
الْمُنْکَ ِر وَتُؤْمِنُو َ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَ ْکثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

1

«شما بهترين امّتی هستید که به سود انسانها آفريده شدهايد
امر به معروف و نهی از منکر مینمايید و به خدا ايمان داريد .و اگر
اهل کتاب ايمان بیاورند ،برای ايشان بهتر است از آنان کسانی
هستند که با ايمانند و بیشتر ايشان فاسق هستند».
ن آيَاتِ ال َّلهِ آنَاءَ
کتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَ ٌة يَتْلُو َ
ل الْ ِ
لَیْسُوا سَوَا ًء مِنْ أَ ْه ِ
ل وَهُمْ يَسْجُدُونَ
اللَّیْ ِ

2

« آنان همه يکسان نیستند ،گروهی از اهل کتاب پابرجايند و در
بخشهايی از شب آيات خدا را میخوانند».
نتیجه اينکه هنگامی که قرآن از فعل مجهول اوتوا الکتاب
(کسانی که کتاب به آنها داده شده) استفاده میکند ،معموال در
 .1ال عمران – 110
 .2ال عمران 113-
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مقام ذم اهل کتاب بر آمده است .گويا منظور اهل کتابی است که
در مقابل حق تسلیم نمیشوند و از هوا و هوس خود پیروی
میکنند .ولی هنگامی که از آتیناهم الکتاب (کسانی که به آنها
کتاب داديم) استفاده میشود ،در مقام مدﺡ اهل کتاب بر آمده
است .گويا منظور اهل کتابی است که حق را میپﺬيرند و به دين
اسالم میگروند.
ادامهی شبهه :ايمان نیاوردن اهل کتاب به محمد ،کاری معقول
بود چون تشابه بین قرآن و تورات بسیار زياد است و قرآن برتری
خاصی به تورات ندارد و تورات از نظم بهتری هم برخوردار است و
ﻃبیعی بود که يهوديان گمان کنند که محمد مطالب قرآن را از
تورات گرفته باشد که در آيات متعدد قرآن به اين نظر اشاره شده
است.

پاسخ:
شبهه افکن تشابه بین قرآن و تورات را بسیار زياد میداند و آن
را علت ايمان نیاوردن اهل کتاب میشمارد .در پاسخ میگويیم که
از صدر اسالم تا به اکنون انسانهای زيادی از اهل کتاب مسلمان
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شده اند .همین موضوع ،سخنان شبههافکن را نقض میکند چرا که
اگر آنها اسالم را کﭙی اديان قبلیِ خود میدانستند و چیز تازهای
در آن نمیيافتند ،اسالم اختیار نمیکردند.
اتفاقا اهل کتاب در زمان پیامبر(صلی اهلل علیه و سلم) سخنی
بر خالف شبههافکن بر زبان میراندند:
ل مَا أُوتِیَ مُوسَى
ن عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْ َ
ق مِ ْ
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَ ُّ
ن تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا
ل قَالُوا سِحْرَا ِ
أَوَلَمْ يَکْفُرُوا بِمَا أُوتِیَ مُوسَى مِنْ َقبْ ُ
بِکُلٍّ کَافِرُونَ

1

«هنگامی که حق از سوی ما به پیش ايشان فرستاده شد،
گفتند :چه خوب بود اگر همان چیزهايی که به موسی داده شده
بود بدو داده میشد .مگر در گﺬشته چیزهايی را انکار نکردند که
به موسی داده شده بود؟ گفتند :اين دو جادوهايی هستند که
يکديگر را پشتیبانی و تأکید مینمايند ،و گفتند :ما هیچ کدام را
قبول نداريم».
و در جايی ديگر خداوند میفرمايد:
کتَابِ أَنْ تُنَ ِّزلَ عَ َلیْهِمْ کِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. . .
ل الْ ِ
يَسْأَلُكَ أَهْ ُ
 .1قصص – 48
 .2نساء153-
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«اهل کتاب از تو میخواهند که کتابی را از آسمان بر آنان نازل
کنی». . .
اين آيات نشان میدهند که يهوديان به اين بهانه که قران به
تورات شباهت ندارد ،از پﺬيرش قرآن سر باز میزدند .نیاز به بیان
اين نکته نیست که اين آيات تحلیلهای جناب سها را از اعتبار
ساقط میکند .از آنجايی که در جايی ديگر از اين کتاب به بحث
ادعای کﭙی برداری قرآن از تورات پرداخته شده است ،از بیان اين
موضوع در اين مجال صرف نظر میکنیم.
ادامهی شبهه( :اشکال ديگری که در آيهی  47عنکبوت(فوق)
وجود دارد اين است که میگويد بعضی از مشرکان مکه (هوالء)
ايمان میاورند که اين پیشگويی هم خالف از آب در آمد و در زمان
خود محمد همهی مشرکان ايمان آوردند چه رسد در زمان عمر)

پاسخ:
سها بیان میکند که ﻃبق آيهی فوق ،تنها تعدادی از مشرکان
ايمان میآورند در حالی که در واقعیت همهی مشرکان ايمان
میآورند .در پاسخ میگويیم که جناب سها از توجه به چند مسﺌله
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غافل مانده است و آن مشرکانی هستند که قبل از اينکه مسلمان
شوند ،در جنگهايی که با مسلمانان داشتهاند کشته شدهاند و بر
شرك مرده اند .همچنین مشرکانی که در زمان حضرت رسول
(صلی اهلل علیه و سلم) و قبل از فتح مکه به مرگ ﻃبیعی از دنیا
رفته اند .عدم توجه کافی به تمامی جوانب توسط جناب کاهل
اسالمشناس! منجر به بیان مطالب پیش پا افتاده و نادرستی شده
است.
ادامهی شبهه( :اين پیش بینیهای خالف واقع نشان میدهدکه
آيات مزبور سخن خدا نیست بلکه سخن محمد است که از آينده
اﻃالع نداشته و بر اساس اﻃالعات موجود در مکه پیش بینی کرده
است .در مکه مشرکان بشدت با محمد مخالفت میکردند ،ﻃبعا
محمد پیش بینی میکرد که بعضی از مشرکان ايمان میآورند و از
ﻃرف ديگر بسیاری عقايد اهل کتاب شبیه قرآن بود که محمد در
مکه داشت و بر اساس آنها پیش بینی کرده ولی چون محمد از
آينده اﻃالع نداشت پیش بینیهايش غلط از آب در آمد.

پاسخ:
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اگر به مطالبی که در اين چند صفحه ارائه گرديد توجه کرده
باشید ،متوجه خواهید شد آنچیزی که غلط از آب در آمده است،
تحلیلها و استدالل های جناب سها است و نه چیزی ديگر .به
داليل متعددی نشان داديم که سناريوهايی که جناب سها
مینويسند بر پايهی هیچ نص و دلیلی نیست بلکه برخواسته از هوا
و هوس ايشان در راستای اثبات سخنانشان میباشد .در اين
صفحات نشان داديم که هیچ دلیلی مبنی بر امیدواری حضرت
رسول (صلی اهلل علیه و سلم) بر ايمان آوردن اهل کتاب وجود
ندارد .همچنین نشان داديم که سخنان نادرست شبههافکن در
بحث ايمان آوردن اهل کتاب ،ريشه در عدم آگاهی جناب دکتر از
بحث بسیار مهم عام و خاص در قرآن دارد.
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شبهه :پیش بینی قرآن در رانده نشدن مسلمانان از
مکه ،که بر خالف آن تحقق یافت!
ن لَهُمْ
ضنَا أَوَلَمْ نُمَکِّ ْ
ك نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْ ِ
ع ا ْلهُدَى مَعَ َ
وَقَالُوا إِنْ نَ َّتبِ ِ
حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ ُکلِّ شَیْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ

1

« و گفتند :اگر همراه تو هدايت را پﺬيرا شويم ما را از روی
زمینمان میربايند .مگر ما حرم پر امن و امانی را برای ايشان
فراهم نیاوردهايم که محصوالت و میوهجات فراوانی به سوی آن
آورده میشود؟! دادهی ما است و لیکن بیشتر آنان نمیدانند».
مردم میگفتند که اگر ايمان بیاوريم از سرزمینمان (مکه)
اخراج میشويم ولی اين آيه نظر آنان را رد میکند که مکه حرم
امن است و ﻃبعا از آن اخراج نمیشوند ،ولی واقعیت بر خالف اين
آيه در آمد و مسلمانان مجبور به مهاجرت از مکه شدند.

پاسخ:

 .1قصص57-
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شبههافکن لغت (نتخطف) را مطابق میل خود ،تنها به صورت
(اخراج میشويم) تفسیر کرده است.
مشرکان مکه به حضرت رسول (صلی اهلل علیه و سلم)
میگفتند علت اينکه به تو ايمان نمیآوريم اين است که ديگر
مردم عرب ما را از مکه میربايند .قرآن در پاسخ میفرمايد که ما
مکه را امن قرار داديم پس از اين موضوع نترسید .اما سها میگويد
مسلمانان مکه مجبور شدند از مکه خارج شوند و در نتیجه سخن
خداوند مبنی بر عدم ترس از بیرون رفتن از مکه محقق نشد.
قبل از ارائه ی پاسخ بايد ببینیم که موضوع مورد بحث اين
آيات (ربوده شدن) در چه معناست و اساسا موضوع بحث چیست.
ﻃبق سخنان مورخین و مفسرين ،اعراب در دوران جاهلیت گاه با
يورش بر قبايل يکديگر و يا بر کاروانهای يکديگر باعث غارت و
کشتار يکديگر میشدند .به عبارت ديگر در حالت کلی در برابر
يکديگر مصون نبودند ولی با اين حال نسبت به مردم مکه چنین
رفتاری نداشتند .اين از آن جهت بود که آنان را اهل حرم خدا
میدانستند .اعراب مشرك خارج از مکه به کعبه به ديد احترام
مینگريستند و نسبت به کسانی که عهده دار نگهداری از آن
بودند نیز رفتار متفاوت و محترمانهای داشتند .به عبارت ديگر به
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مردم مکه تجاوز نمیکردند و به صورت محترمانهای رفتار
میکردند.
اهل مکه غﺬاهايشان و رفت و آمدهايشان در تابستان و
زمستان در امنیت بود در حالیکه مردم از اﻃرافشان ربوده
میشدند .و هنگامی که شخصی به يکی از آنها قصد آزار و اذيت
داشت ،به او میگفت که ما اهل حرم اهلل هستیم بعد از آن کسی به
آنها تعدی نمیکرد و قريش هرگاه برای تجارتها بیرون میرفتند
در امان بودند( .المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علی،
جلد  ،13صفحه )303
همچنین اهل مکه قدوه و پیشرو ديگر قبايل بودند .در تاريخ
مشاهده کرده ايم که اکثر قبايل عرب منتظر بودند که اهل مکه
چه عملی انجام میدهند و هنگامی که اهل مکه در روز فتح
مسلمان شدند ،بیشتر قبايل ديگر نیز اسالم خود را نیز اعالم
کردند( .التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،جلد  ،21صفحه  )33با اين
توضیحات مشخص میشود که اعراب اﻃراف مکه به مردم مکه به
ديد محترمانهای مینگريستند در نتیجه اهل مکه از امنیت نسبتا
کاملی برخوردار بودند.
اين است که خداوند در آيهی فوق میفرمايد:
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أَوَلَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
«مگر ما حرم پر امن و امانی را برای ايشان فراهم نیاوردهايم؟»
حال به سخنان شبههافکن پاسخ میدهیم .اگر به آيه مورد
بحث دقت شود ،خداوند از کلمهی (نتخطف) استفاده مینمايد.
خطف يعنی ربودن و هنگامی از اين لغت استفاده میشود که
شخصی به شخص ديگری تعدی کند و او را اخراج نمايد .به عبارت
ديگر مشرکان از اعراب خارج از مکه میترسیدند که آنها را از
مکه بیرون آورند .خداوند در پاسخ میفرمايد از اين موضوع
نترسید که ما مکه را امن قرار داديم که با مطالبی که در باال ذکر
کرديم ،علت اين امنیت را بیان کرديم .پس پاسخ خداوند در مورد
دفع آزار و اذيت اعراب ديگر نواحی نسبت به اعراب مکه بود .حال
سوالی میپرسیم و آن اينکه آيا مسلمان که از مکه به سمت مدينه
خارج شدند ،توسط گروهی ديگر ربوده شدند و اخراج شدند؟ قطعا
خیر .آنان در پی آزار و اذيت مشرکان مکه و با تصمیم خود به ﻃور
پنهانی از مکه خارج شدند .حتی مشرکان نیز مايل نبودند که
مسلمانان به مدينه مهاجرت کنند زيرا در آن صورت تسلط خود را
بر آنان از دست میدادند و حتی در مسیر مدينه بسیاری از
مسلمانان را نیز تعقیب کردند .به عبارت ديگر هیچ گروهی
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مسلمانان را از مکه بیرون نکرده است بلکه مسلمانان به دلیل
فشار و آزار و اذيت مشرکان ،با تصمیم خود از مکه خارج شدند.
پس سخن ما اين است که آيهی مﺬکور اصوال بر مسلمانان صدق
نمیکند زيرا اين آيه در مورد ربوده توسط اعراب خارج از مکه
سخن میگويد که خداوند در پاسخ میگويد از اين بابت نگران
نباشید .آيا اين سخن خداوند در مورد مسلمانان صدق نکرد؟ قطعا
بله زيرا مسلمانان توسط اعراب خارج از مکه ،از مکه بیرون رانده
نشدند .اگر نويسنده اصرار داشته باشد که مسلمانان ربوده شدند،
از ايشان میپرسیم که برای ما روشن نمايد چه کسانی مسلمانان را
ربودند؟ اگر بگويد مشرکان مکه آنها را ربودند در پاسخ میگويیم
که اوال ربودن يعنی چیزی را به جانب خود کشاندن و نگه داشتن.
آيا مشرکان مکه چنین کاری کردند؟ آيا اين سخنان سها بر پايهی
عقل و منطق و تاريخ استوار میماند؟
نتیجه اينکه مشرکان مکه با اين بهانه که از جانب مشرکان
خارج از مکه آزار و اذيت میبینند ،نگران بودند .خداوند هم در
مورد مشرکان خارج از مکه به آنان اﻃمینان داد .و مسلمانان نیز
در هنگام هجرت ،از جانب مشرکان خارج از مکه ربوده يا اخراج
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نشدند . .پس جناب دکتر در صدق دادن آيهی مﺬکور بر مسلمانان
مغالطه کرده است .آيهی زير سخنان ما را تايید میکند:
ستَضْعَفُونَ فِی ا ْلأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ
ل مُ ْ
وَاذْکُرُوا إِ ْذ أَنْتُمْ قَلِی ٌ
ن الطَّ ِّیبَاتِ لَعَلَّکُمْ
دکُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَکُمْ مِ َ
يَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآوَاکُمْ وَأَيَّ َ
تَشْکُرُونَ

1

«( ای مومنان)به ياد آوريد هنگامی را که شما گروه اندك و
ضعیفی در سرزمین (مکّه) بوديد و میترسیديد که مردم شما را
بربايند ،ولی خدا شما را (در سرزمین مدينه) پناه و مأوی داد و با
معونت و ياری خود شما را نیرو بخشید و غنائم پاکیزهای بهرهی
شما کرد تا اين که سﭙاسگزاری بکنید».
در آيهی فوق ،خداوند ترس از ربوده شدن توسط ديگران را
مطرﺡ میکند ولی در ادامه میگويد که ما به شما (در مدينه) پناه
داديم .به عبارت ديگر اين آيه میگويد که شما از آنچه
میترسیديد ايمن شديد و ربوده نشديد بلکه خداوند به شما پناه
داد .خو ِد همین آيه ،سخن شبههافکن را زير سوال میبرد که
میگويد مسلمانان ربوده شدند.

 .1انفاق 26 -
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شبهه -2 :عدم ارائهی دالئل معتبر!
اگر قرآن کتاب خدا باشد انتظار میرود که مطالبش را با دالئل
معتبر ارائه دهد ،و حداقل مبانی اسالم مثل توحید و نبوت و معاد
را با دالئل متقن اثبات کند .اما حیرت انگیز است که قرآن حتی
يك دلیل معتبر نیز برای اثبات مبانی اسالم نیاورده است و داليلی
که مطرﺡ کرده است همه سطحی و غلطند.

پاسخ:
سخنان مقدماتی سها کامال درست است .چرا که اگر قرآن از
جانب خداوند باشد ،میبايست داليل معتبری به همراه داشته
باشد .اما ادامهی سخنان سها را صحیح نمیدانیم .چرا که معتقديم
مقدمهی صحیحی که ذکر کردهاند به حقیقت پیوسته است .برای
روشن شدن موضوع ،سخنان سها را پی میگیريم و نشان خواهیم
داد که تا چه حد اعتبار دارند.

شبهه :آیا در مورد خدا شك است؟
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ض َيدْعُوکُمْ
شكٌّ فَاﻃِ ِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ
قَالَتْ رُسُ ُلهُمْ أَفِی اللَّهِ َ
م مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَيُؤَخِّرَ ُکمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. . .
لِیَغْفِرَ لَکُ ْ

1

«پیغمبرانشان بديشان گفتند :مگر دربارهی وجود خدا،
آفرينندهی آسمانها و زمین ،بدون مُدِل و نمونهی پیشین ،شكّ و
ترديدی در میان است؟ او شما را فرا میخواند تا گناهانتان را
ببخشايد و تا مدّت مشخّصی شما را بر جای و محفوظ دارد»...
در اين آيه ادعا شده که اثبات خدا نیازی به دلیل ندارد و در
وجود خدا شکی نیست .اين ادعا غلط است و وجود خدا هم
مشکوك است و هم دلیل میخواهد .میلیاردها انسانی که در ﻃول
تاريخ يا کافر بودهاند و يا بت پرست بودهاند و يا به خدايان متعدد
معتقد بودند نشان روشنی است بر اينکه اعتقاد به خدای واحد
بديهی نیست .بعالوه بفرض اگر وجود خدا بديهی هم بود بازهم
نیاز به استدالل متقن داشت چون امروزه اثبات شده که بسیاری
چیزهايی را که ذهن انسان در مورد آنان شك ندارد ،غلطند .مثال
شما در رنگ اشیاء ترديدی نداريد اما علم ثابت کرده که رنگ
ساختهی ذهن است و رنگی در خارج وجود ندارد .بنابر اين هم
وجود خدا و هم يکی بودن خدا نیاز به استدالل دارد.
 .1ابراهیم 10 -
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پاسخ:
اشتباه سها در اين است که اگر بگويیم در خدا شکی نیست و يا
بديهی است ،به اين معنی نیست که نیازی به دلیل ندارد بلکه
بدين معنی است که داليل وجود خدا ،قابل فهم ،متقن و در فطرت
انسانها نهاده شده است .همین که دين در اکثر قريب به اتفاق
گروهها و ملتهای مختلف وجود داشته است ،میتواند دلیلی بر
بديهی بودن وجود خدا باشد .انسانها در تمامی دوران با بررسی و
نگريستن به جهان اﻃراف خود ،همواره اين جهان را مصنوع يك
پديدآورنده میدانستند .انسانهای بت پرست به خدا اعتقاد
داشتهاند ولی هدف آنها از پرستش بت ،نزديکی به خدايان بوده
است .همچنین انسانهايی که به چندين خدا معتقد بودهاند نیز
باالخره به خدا اعتقاد داشته اند .بحث فعلی ما با سها پیرامون
توحید نیست بلکه پیرامون وجود خداست .مناسب است سخنی از
ريچارد داوکینز زيست شناس ملحد نقل نمايم که به نظر میرسد
با سها موافق نباشد.
داوکینز میگويد( :من با پالی (يکی از مدافعان برهان نظم در
قرن نوزدهم میالدی) بیش تر احساس همدلی دارم تا با آن
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فیلسوف معروف آتییست معاصر که چند وقت پیش با او سرِ شام
دربارهی اين موضوع بحث میکردم .به او گفتم( :من نمیتوانم
تصور کنم کسی قبل از  ،1859زمان انتشار اصل انواع (يکی از
کتب داروين) بتواند آتییست باشد ).دوست فیلسوف پرسید:
(هیوم چطور؟) گفتم( :او چطور هماهنگی سازمان يافته درون
موجودات زنده را توجیه میکرد؟) فیلسوف گفت( :اصال چه لزومی
دارد که آن را توجیه کنند؟) .پالی میدانست که اين قضیه توضیح
خاصی الزم دارد ،داروين هم اين را میدانست و مطمﺌن هستم که
فیلسوف همنشین من ته قلبش اين را میدانست[ ).ساعت ساز
نابینا ،ريچارد داوکینز ،صفحه ]36
داوکینز میگويد تا قبل از ارائهی نظريهی فرگشت داروين،
خداناباور بودن معقول نبوده است چرا که توجیهی برای نظم
موجودات زنده وجود نداشته است .به عبارت ديگر بديهی بوده که
انسان ها به خدا معتقد باشند .کاش نیاز به ذکر اين نکته نبود که ما
با داوکینز در مورد توجیه خداناباوری پس از داروين نیز موافق
نیستیم که شرﺡ آن در اين مجال مناسب نیست .پس اينکه
اکثريت قريب به اتفاق انسانها در ﻃول تاريخ خداباور بودهاند
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نشانهای است بر اينکه وجود خدا بديهی ترين و موجه ترين ايدهها
در مقابل ايدههای رقیب بوده است.
بديهی بودن يك موضوع و يا عدم شك در آن به اين معنی
نیست که آن موضوع نیازی به دلیل ندارد .حتی در مباحث غیر
الهیاتی هنگامی که از بديهی بودن موضوعی سخن میگويیم به
اين معنی است که با اﻃالعات و داليل قبلی ،اين موضوع کامال
واضح ،شفاف و ثابت شده است .از آنجايی که نشانههای وجود
خداوند در اين جهان مکشوف است ،قرآن فرموده است که در
وجود خداوند شکی نیست.

شبهه :پدیدههای طبیعی به عنوان اثبات کنندهی وجود
خدا
در قرآن پديدههای ﻃبیعی بعنوان آيات الهی اشاره کرده و
انتظار دارد که مردم از اين پديدهها به خدای احد پی ببرند.
آيات  43-40ياسین
از اينگونه آيات در قرآن بسیار زياد است مخصوصا در
سورههای مکی مثل جزء سی ام .به اين استدالل در فرم فلسفی
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اش ،برهان نظم میگويند و در ظاهر قانع کننده ترين دلیل برای
اثبات خدا برای افراد ساده لوﺡ است.

پاسخ:
يکی از برهانهايی که قرآن از آن برای شناخت خداوند بزرگ
استفاده می کند ،برهان نظم است .برهان نظم روشی است که از
موجودات و پديدههای منظمی که در اين جهان وجود دارد به ناظم
آن استدالل میشود .اين برهان همواره از جانب مدافعان و
مخالفانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پیرامون آن
سخن ها رفته است .میدان اصلی برخورد موافقان و مخالفان برهان
نظم در فلسفه غرب میباشد .شايد بتوان گفت اولین نويسنده
اصلی برهان نظم ،ديويد هیوم فیلسوف اسکاتلندی بوده است که
بر قرائت تمثیلی برهان نظم انتقاداتی وارد کرده است .ملحدين
میپندارند که با انتقادات هیوم ،برهان نظم از اعتبار ساقط شده
است .البته مدافعان برهان نظم سخنی ديگر دارند .سها نیز به تبع
از ديگر ملحدين میگويد که اين برهان ،قانع کننده ترين دلیل
برای اثبات خدا برای افراد ساده لوﺡ میباشد .اما آيا ﻃبق گفتهی
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سها ،برهان نظم تنها ساده لوحان را به وجود خدا معتقد
میگرداند؟
آنتونی فلو يکی از مشهورترين فیلسوفان مدافع خداناباوری در
قرن حاضر بوده است .فیلسوفی که قريب  6دهه در جبههی
آتییستی حضور داشته است و از آن دفاع میکرده است .اما به
ﻃور شگفت آوری در سال  2004میالدی در جريان يك مناظره با
جرالد شرودر و جانهالدن اعالم میکند که ديگر وجود خدا را
پﺬيرفته است و به گفتهی خودش ،تیم خود را عوض میکند .اما
فلو به چه دلیلی وجود خدا را میپﺬيرد؟ آنتونی فلو در کتابی با نام
(خدا وجود دارد) که پس از تغییر عقیده اش نوشت ،میگويد:
(اگرچه من زمانی شبههافکن بسیار جدی استدالل برای تدبیر
(برهان نظم) بوده ام ،از همان زمان متوجه شده ام که اگر اين
استدالل به صورت صحیحی صورت بندی شود ،دربرگیرندهی
برهان موفقی برای اثبات وجود خداست .پیشرفتهای حاصل شده
در دو حوزه ی خاص مرا به اين نتیجه کشانده است .مسﺌلهی اول،
منشاء قوانین ﻃبیعت و بینشهای دانشمندان معروف جديد در اين
زمینه است .مسﺌلهی دوم نیز منشاء حیات و تولید مثل است).
[هر کجا که دلیل ما را برد ،آنتونی فلو ،صفحهی ]160
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ﻃبق گفته ی خو ِد فلو ،وی با دلیل از راه نظم و انديشه در خدای
ارسطو به وجود خدا معتقد شده است .همین دلیل نظمی که سها
آن را تنها برای افراد ساده لوﺡ قانع کننده میداند .اما آيا آنتونی
فلو که مشهورترين فیلسوف آتییست در قرن گﺬشته و حاضر بوده
است را میتوان ساده لوﺡ خواند؟ البته اگر تاريخ را نگاه کنیم
میبینیم اينچنین تکﺬيباتی از سوی اسالمستیزان که بزرگان
خودشان را تکﺬيب کنند چیز تازهای نیست .مثالً عبداهلل بن سالم
که تا قبل از اسالمش يهوديان میگفتند او داناترين است و بعد از
اسالمش گفتند نادانترين است .سبحان اهلل چه زيبا خداوند حال
معاندين اسالم را مشخص میکند با دو کلمه "تشابهت قلوبهم".
ادامهی شبهه :در قرآن هیچ استداللی مبنی بر اينکه چگونه
اين پديدهها ی ﻃبیعی نشانگر وجود خدا هستند وجود ندارد .در
حالیکه ﻃبیعت میتواند مخلوق خدا نباشد ،میتواند مخلوق يك
خدا يا چند خدا باشد .قرآن چگونه انتظار دارد که مردم از
پديدههای ﻃبیعی به خدای واحد پی ببرند؟ پديدههای ﻃبیعی آيه
نیستند چون آيه چیزی است که انتساب آن به ﻃبیعت بتنهايی

734

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

امکان پﺬير نباشد مثل معجزات که از فرد مدعی پیامبری انتظار
میرود.

پاسخ:
قرآن کريم توجه مخاﻃبانش را به پديدههای ﻃبیعی جلب
میکند و گاه از زوايای متعددی به آن پديده مینگرد .اما بررسی
آن پديده و تفکر در آن بر عهدهی مخاﻃب است .چگونه میتوان
از مشاهدهی تلفن همراه به ﻃراﺡ آن پی برد؟ قطعا با بررسی
جوانب مختلف و ساختمان داخلی تلفن همراه .به همان صورت نیز
قرآن ما را تشويق به بحث و بررسی در پديدههای جهان میکند و
اين را راهی در جهت رسیدن به وجود خدا معرفی میکند:
م اللَّ ُه ُينْشِئُ
ض فَانْظُرُوا کَ ْیفَ بَدَأَ الْخَ ْلقَ ثُ َّ
قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْ ِ
ل شَیْءٍ َقدِيرٌ
ن اللَّهَ عَلَى کُ ِّ
شأَةَ الْآخِرَةَ إِ َّ
النَّ ْ

1

«بگو :در زمین بگرديد و بنگريد که خدا چگونه خلقت را آغاز
کرده است و بعداً هم جهان ديگر را پديدار میکند .چرا که خدا بر
هر چیزی توانا است».

 .1عنکبوت – 20
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أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَا ِء فَوْ َقهُمْ کَ ْیفَ بَ َنیْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا َلهَا مِنْ
فُرُوجٍ

1

«آيا آنان به آسمان ننگريستهاند که ما چگونه آن را بنا کردهايم
و آراستهايم و هیچ گونه خلل و شکافی در آن نیست؟»
قرآن بیان میکند که نظم موجود در پديدهها از روی تصادف
نیست .برای ايجاد حیات موجود هوشمندی مثل انسان ،میلیونها
عامل مختلف میبايست به ﻃور دقیقی با يکديگر هماهنگ شده
باشند به ﻃوری که اگر تنها در يك مورد از آن عوامل تغییری
ايجاد شود ،حیات کرهی زمین از بین خواهد رفت .اين عوامل را
میتوان در حیطههای جداگانهای بررسی کرد .از آنجايی که
موضوع کتاب مورد بحث ما (نقد قرآن) پیرامون وجود خدا
نمیباشد ،از تفصیل اين مطلب خودداری مینمايیم و به ذکر تنها
قسمتی از اين هماهنگیها اکتفا میکنیم .قوانین و پارامترهای
بنیادين فیزيك و شرايط اولیهی جهان ،به نحو فوق العاده
ای ،موازنه يا به ﻃور دقیقی تنظیم شدهاند تا دقیقا شرايطی را
به وجود آورند که حیات بوجود آيد و رشد و نمو کند .برای مثال
رابین کالینز ،يکی از پیشگامان دفاع از برهان نظم تنظیم دقیق
 .1ق 6 -
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تصريح میکند( :شرايط اولیهی جهان بر لبهی تیغ موازنه شده
است تا به پديد آمدن حیات بینجامد ).نمونههای بسیاری از اين
پارامترها و شرايط ارائه شدهاند که به  2مورد اشاره میکنیم [در
آمدی به فلسفهی دين ،چاد مايستر ،صفحه :]175
 -1اگر قدرت انفجار اولیهی مهبانگ تغییری به اندازهی يك در
𝟎𝟔𝟎𝟏 قسمت اتفاق میافتاد ،جهان به سرعت در درون خود
رمبش میکرد يا آنچنان با شتاب بسط میيافت که ستارگان ايجاد
نمیشدند .در هر دو صورت حیات غیر ممکن میبود(چنان که جان
جفرسون ديويس اشاره میکند ،دقتی به اندازهی  1در 𝟎𝟔𝟎𝟏 را
میتوان با اين مثال مقايسه کرد که کسی به هدف يك اينچی در
آن سوی جهان قابل مشاهده در  20میلیارد سال نوری دورتر گلوله
شلیك کند و آن گلوله دقیقا به هدف اصابت کند).
 -2محاسبات نشان میدهد اگر نیروهای هستهای قوی ،يعنی
نیرويی که پروتونها و نوترونها را در درون هسته در کنار هم نگاه
میدارد ،به اندازهی  5درصد قوی تر يا ضعیف تر بود ،حیات
ناممکن میشد.
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 -3اگر جرم نوترون به اندازهی  1/001جرم پروتون نبود ،تمامی
نوترونها به پروتون واپاشی میکردند يا تمامی پروتونها به
نوترونها واپاشی میکردند و در نتیجه حیات ممکن نبود.
 -4اگر نیروی الکترومغناﻃیسی اندکی ضعیف تر يا قوی تر
میشد ،نیز حیات به داليل متعددی ناممکن بود.
اين تنها گوشهای از هماهنگیهای فیزيکی است که بیان شده
است .ﻃبیعتا انتساب اين نوع هماهنگیها به خودِ ﻃبیعت،
نمیتواند انسان با عقل سالم را توجیه نمايد بلکه میبايست
تبیینی دقیق تر و قوی تر ارائه گردد .ﻃبیعی است که ملحدين
نتیجهی توحیدی اين نوع هماهنگیها را بر نمیتابند .نظريهی
جهانهای موازی يکی از راههای فرار از نتیجهی توحیدی اين نوع
هماهنگیهاست .اما ذکر و بررسی آن نظريات در اين مقال
نمیگنجد .کوتاه سخن آنکه قرآن با نشان دادن هماهنگیها و يا با
تشويق به مطالعهی جهان ،روشی را در شناخت وجود خداوند به ما
معرفی مینمايد که خداباوران در ﻃول تاريخ بشريت نیز از اين
روش مدد جسته اند.
ادامه ی شبهه :برای اينکه بتوان از يك پديده به خدا رهنمون
شد بايد انتساب آن پديده به عوامل ﻃبیعی بتنهايی ،غیر ممکن
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باشد مثل معجزه (اگر بوده باشد) .ولی اگر وجود يك پديده را با
علل مادی بتوان توجیه کرد هیچ سودی در اثبات خدا ندارد .برای
مثال در گﺬشته گمان میکردند که انتساب نظم موجودات زنده به
ﻃبیعت به تنهايی امکان پﺬير نیست و از حیات به خدا استدالل
میکردند .اين استدالل تا قبل از پیدايش تﺌوری تکامل معقول
بنظر میرسید ولی تﺌوری تکامل نشان داد که نظم حیرت انگیز در
حیات نیز ،قابل انتساب به ﻃبیعت است .بنابر اين استدالل نظم نیز
ديگر نمیتواند برای اثبات خدا به کار آيد .حتی اگر قبول کنیم که
استدالل از پديدههای ﻃبیعی درست باشد ،نمیتواند وجود يك
خدا را اثبات کند چه عیبی دارد که چند خدا با کمك هم چیزی
بسازند؟!

پاسخ:
سخن نويسنده ناتمام و نادرست است .در يك پديدهی منظم از
دو چیز میتوان سوال کرد .چگونگیِ وجود نظم و چرايیِ وجود
نظم .هنگام پرسش اول منظور اين است که اين نظم موجود،
چگونه به وجود آمده است .به عبارت ديگر مکانیزم ايجاد نظم را
مورد پرسش قرار داده ايم .اما در سوال دوم ،چرايی و هدف از نظم
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را مورد پرسش قرار داده ايم .در گﺬشته هنگامی که خداباوران به
يك پديدهی منظم برخورد میکردند ،بیان میکردند که خداوند
اين نظم را بوجود آورده است .حال يك سوال میپرسیم و آن
اينکه اين پاسخ که مبتنی بر مفهوم خداوند است ،در پاسخ به
چرايیِ وجود نظم بوده و يا در پاسخ به چگونگیِ وجود نظم؟ قطعا
منظور خداباوران از اين سخن که خداوند اين نظم را بوجود آورده
است ،بیان چگونگی وجود نظم نبوده است چراکه برای بیان
چگونگی ،می بايست روند و مراحل ايجاد نظم را بیان کرد .با کشف
نظريه ی داروين ،برفرض صحت اين نظريه ،تنها روند ايجاد نظم را
بیان میکند .به عبارت ديگر تﺌوری داروين میگويد که چه
اتفاقاتی افتاده است که جسم اينگونه منظم شده است .نظريهی
تکامل داروين (بر فرض صحت آن) حداکثر میتواند چگونگیِ
ايجاد نظم را بیان نمايد .اما نظريهی داروين در پاسخ به اين سوال
که چرا نظم وجود دارد ،ناتوان است؟
اشتباه شبههافکن همانند اشتباههاوکینگ و ديگر ملحدان
است که قوانین ﻃبیعی را با فاعلیت خداوند در تعارض میبینند .به
عبارت ديگر میپندارند تنها يکی را بايد انتخاب کرد .درحالی که
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جايگاه خدا و قوانین ﻃبیعت در يك نقطه قرار نمیگیرد که نیاز به
انتخاب تنها يکی از اين دو باشیم.
جان .سی .لینوکس استاد رياضیات آکسفورد در پاسخ به
سخنان استیونهاوکینگ فیزيکدان کمبريج میگويد( :خدای
کتاب مقدس فاعل شخصی است.هاوکینگ با کنارگﺬاشتن چنین
فاعلی قدرت آفريدگارانه را به قانون فیزيکی نسبت میدهد .اما
قانون فیزيکی فاعل نیست.هاوکینگ مرتکب اشتباه کالسیك
مقولهای يعنی خلط دو نوع هستی کامال متفاوت ،قانون فیزيکی و
فاعل شخصی ،شده است .او دو سطح از تبیین را خلط کرده است:
فاعلیت و قانون .خدا تبیین عالم است اما نه از همان نوع تبیینی
که فیزيك ارائه میدهد .برای روشن تر شدن موضوع فرض کنید
که جای عالم را به يك موتور جت میدهیم و سﭙس از ما خواسته
می شود که آن را توضیح دهیم .آيا بايد آن را با اشاره به فاعلیت
شخصی مخترع آن ،سر فرانك ويتل ( )Sir Frank Whittleتوضیح
دهیم؟ يا بايد ازهاوکینگ تبعیت کنیم ،فاعلیت شخصی را کنار
بگﺬاريم و موتور جت را با گفتن اينکه به ﻃور ﻃبیعی از قانون
فیزيکی سر بر آورده است تبیین کنیم؟ روشن است که بی معنی
است که از مردم بخواهیم میان فرانك ويتل و علم يکی را به
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عنوان تبیین موتور جت انتخاب کنند .زيرا اين مسﺌله يا/يا نیست.
بديهی است که ما برای ارائهی توصیف کامل به هر دو سطح تبیین
نیا ز داريم .اين نیز بديهی است که تبیین علمی نه با تبیین فاعلی
متناقض است و نه با آن رقابت میکند بلکه اين دو تبیین يکديگر
را تکمیل میکنند[ ).هاوکینگ در محضر خدا ،جان .سی .لینوکس،
صفحه ]32
نظريهی داروين حداکثر میتواند روندی که خداوند برای منظم
کردن پديدهها انتخاب کرده است ،بیان نمايد .بنابر اين صرفِ
کشف روند ايجاد نظم با توجه به قوانین ،نمیتوان ناظم را از میان
برداشت و برای رد کردن ناظم توسط شخص ملحد میبايست
دلیلی ديگر بیان شود.

شبهه :باد و کشتی آیههای خداوند هستند.
کنِ الرِّيحَ
شأْ يُسْ ِ
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ .إِنْ يَ َ
ل صَبَّارٍ شَکُورٍ
د عَلَى َظهْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِکُ ِّ
ن رَوَاکِ َ
فَیَظْلَلْ َ

 .1شوری 32-و 33
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«و از جمله نشانههای او کشتیهايی است همچون کوهها که بر
صفحهی درياها به حرکت درمیآيند .اگر خداوند بخواهد باد را از
وزيدن میاندازد و کشتیها بر روی درياها متوقّف میگردند .قطعاً
در اين دالئل روشنی است برای هر کس که بسیار شکیبا و بسیار
سﭙاسگزار باشد» .
محمد در اين آيات ،کشتی و باد را از آيات الهی دانسته که
مردم میتوانند از ﻃريق آن به خدا پی ببرند .اوال آيه بودن اينان
بی معنی است .چنانکه قبال اشاره شد ،آيه چیزی است که انتساب
آن به ﻃبیعت به تنهايی امکان پﺬير نباشد .اما کشتی که ساختهی
بشر است و باد که محصول تغییرات دماست چگونه میتوانند ما را
به خدا راهنمايی کنند؟ در اينجا برهان نظم هم به کار نمیآيد
چون نظم خاصی در باد نیست که نیاز به ﻃراﺡ داشته باشد .و
همهی بادها را میتوان بر اساس قوانین ﻃبیعت توجیه کرد.

پاسخ:
دو برداشت از آيهی فوق میتوان داشت:
جوَار=کشتی) از نشانههای خداوند
 -1برداشت اول اينکه (الْ َ
است .در اين حالت خداوند ساختهی دست بشر (کشتی) را به
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عنوان نشانهی خود نام میبرد .نه تنها کشتی که همهی
ساختههای دست بشر نشانی از خداوند دارد .اما چگونه؟ حد اقل
به دو صورت میتوان اين مسﺌله را بیان کرد .صورت اول اينکه
انسان برای ساخت کشتی از قوانین ﻃبیعت و از موادی که در
ﻃبیعت وجود دارد که هر دو از نشانههای علم و قدرت خداوند
هستند ،استفاده میکند .پس وجود کشتی عالوه بر اينکه علم و
توانايی انسان را میرساند ،علم و حکمت خداوند را نیز به ما نشان
میدهد .همانگونه که اگر يك ربات خودکار ،تلفن همراه را
میسازد ،همان تلفن همراه ،نشان از پیچیدگی و دقت ربات و
سازندهی ربات (انسان) دارد .به عبارت ديگر تمامی سببهايی که
در ساخت کشتی در کنار همديگر گرد آمده اند ،و همچنین علم و
نبوغ انسان که در اين مراحل دخالت میکند ،همگی مخلوق
خداوند هستند و نشان از علم و قدرت خداوند دارند.
 -2برداشت دوم اينکه (الْجَوَارِ فِی الْبَحْ ِر = کشتی در دريا) از
نشانههای خداوند است .اما چگونه؟ (الْجَوَارِ فِی الْبَحْرِ) به حرکت
کشتی بر روی آب اشاره دارد .برای حرکت کشتی در دريا و اينکه
کشتی برای ما بتواند مفید باشد ،حداقل دو خاصیت میبايست در
ﻃبیعت وجود داشته باشد .اولین مورد وجود نیروی شناوری
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ارشمیدس میباشد .اگر نیروی شناوری در ﻃبیعت وجود
نمیداشت ،هیچ کشتی و زيردريايی نمیتوانست بر سطح و يا در
درون آب به حالت تعادل باقی بماند .دومین مورد به يکی از خواص
آب باز میگردد .اين مورد به يکی از کمیت فیزيکی که در مورد
آب مورد توجه است ،وابسته است .گِرانرَوی يا ويسکوزيته کمیتی
است که برای شارهها (مايعات و جامدات) تعريف میگردد .به بیان
ساده گرانروی را میتوان به مقاومت يك شاره در برابر جريان
يافتن و لغزيدن تعريف کرد .هرچه مقاومت بیشتر ،گرانروی شاره
نیز بیشتر است .برای مثال گرانروی عسل از آب بیشتر است .زيرا
مقاومت آن در مقابل جريان يافتن بیشتر میباشد .حال به بحث
فوق باز میگرديم .برای حرکت کشتی بر روی يك مايع ،میبايست
گرانروی آن مايع از يك حد بیشتر نباشد .چراکه در اين صورت
حرکت با مشکل مواجه میشود .تصور کنید اگر در درياها مايعی با
گرانروی باال شبیه به عسل وجود میداشت! .در اين صورت حرکت
کشتیها غیر ممکن بود .اين دو خاصیت که در باال به آنها اشاره
شد (وجود نیروی ارشمیدس و گرانروی مناسب آب) از ويژگیهای
موجود در ﻃبیعت است که نشان از حکمت خداوند دارد.
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شبههافکن فکر میکند هنگامی که بگويیم فالن پديده نشانهی
حکمت خداوند است ،میبايست در چارچوب ﻃبیعت و قوانین
ﻃبیعی نگنجد .اين خیال خام باعث شده است که سها جهان بینیِ
دينی را به ﻃور نادرستی بشناسد .ادارهی اين جهان توسط خداوند
از ﻃريق قوانین ﻃبیعی صورت میگیرد و ال غیر .هنگامی که از
نشانهای در ﻃبیعت سخن میگويیم ،منظور تدبیری است که در آن
به کار رفته به گونهای که از مواد بی جان و ﻃبیعت به خودیِ خود،
چنین تدبیری بر نمیآيد .خداوند در حالت عادی هیچ کاری را
خارج از قوانین ﻃبیعی انجام نمیدهد .باد و باران از قوانین ﻃبیعی
سرچشمه گرفتهاند ولی جلوههايی از تدابیر حکیمانهی آفرينندهی
اين جهان هستند.
ادامهی شبهه :نکتهی دوم اينکه محمد به باد که کشتی را
میراند برای همیشه استدالل کرده است چون ادعا اين است که
قرآن برای بشر تا قیامت است .در حالی که مدتهاست نیاز به باد
برای راندن کشتی تمام شده است .اين دلیل واضحی است که
گويندهی اين آيه نمیدانسته که نیاز به باد موقتی است ،يعنی
گوينده خدا نبوده است و گرنه اينرا میدانست و به چیزی
استدالل میکرد که همیشگی باشد.
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پاسخ :نخست اينکه سها معتقد است که نويسندهی قرآن تنها
از صدر اسالم آگاهی داشته و از کشتیهايی که در آينده بوجود
می آيد ،بی خبر بوده است .در عدم اعتبار اين سخن همین بس که
خداوند میفرمايد:
ل وَالْحَمِیرَ ِلتَرْ َکبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْ ُلقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
وَالْخَیْلَ وَالْبِغَا َ

1

«و اسبها و استرها و االغها را تا بر آنها سوار شويد و زينتی
باشند و چیزهايی را میآفريند که نمیدانید».
اين سخن نشان میدهد که نويسندهی قرآن ،آنگونه که سها
میپندارد نسبت به آينده نا آگاه نبوده است .چرا که اين سخن
نشان میدهد که در آينده نیز چیزهايی برای حمل و نقل بوجود
خواهد آمد که مردم هر زمان ،از آنها بی اﻃالعاند و اين سخن تا
قیامت نیز ادامه دارد .همچنین اين آيه اعجازی از اعجازهای قرآن
کريم میباشد.
همچنین کلمهی (ريح = باد) در قرآن به معنای قوت و نیرو نیز
آمده است:

 .1نحل8 -
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ﺬهَبَ رِيحُکُمْ
وَأَﻃِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَ ْ
ع الصَّابِرِينَ
ن اللَّهَ مَ َ
وَاصْبِرُوا إِ َّ

1

«و از خدا و پیغمبرش اﻃاعت نمايید و کشمکش مکنید،
درمانده و ناتوان میشويد و قوت و هیبت شما از میان میرود.
شکیبايی کنید که خدا با شکیبايان است».
ريح در آيهی باال به معنای باد نیامده است .بلکه به معنای
قدرت و قوت آمده است .امام ابن کثیر (رحمه اهلل) در تفسیر
(تَﺬْهَبَ رِيحُکُمْ) میگويد( :به معنای قوت و توان است( ).تفسیر
القرآن العظیم ،ابن کثیر ،جلد  ،4صفحه )72
عالمه ابن منظور (رحمه اهلل) ( 630-711قمری) از بزرگ ترين
لغت دانان عرب در تعريف کلمهی (ريح) میگويد( :لسان العرب،
جمال الدين ابن منظور ،جلد  ،2صفحه )457
با اين توضیحات ،ريح در قرآن به معنای قدرت و توان نیز آمده
است پس در آيهی  33سورهی شوری نیز
می تواند اينگونه باشد و ريح را میتوان به معنای قدرت کشتی
اعم از بنزين و راکتورهای اتمی و ...دانست .در نتیجه اين آيه يك
 .1انفال – 46
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حالت کلی را بیان میکند و تنها به کشتیهای بادبانی اشاره ندارد
و انتقاد شبههافکن از اعتبار ساقط میشود.

شبهه :آیا دلیل قرآن بر وحدانیت خدا نارساست؟
ل إِلَهٍ بِمَا
ﺬهَبَ کُ ُّ
د وَمَا کَانَ مَعَهُ ِمنْ إِلَ ٍه إِذًا لَ َ
ن وَلَ ٍ
مَا اتَّخَﺬَ اللَّ ُه مِ ْ
خَلَقَ وَلَ َعلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّ ِه عَمَّا يَصِفُونَ

1

«خداوند نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدايی با او
بوده است ،چرا که اگر خدايی با او میبود ،هر خدايی به آفريدگان
خود میپرداخت و هر يك از خدايان بر ديگری برتری و چیرگی
میجست .خدا واالتر و باالتر از آن چیزها است که ايشان
میگويند».
سبْحَانَ اللَّ ِه رَبِّ الْعَ ْرشِ عَمَّا
ن فِیهِمَا آلِهَ ٌة إِلَّا اللَّ ُه لَ َفسَدَتَا فَ ُ
لَوْ کَا َ
يَصِفُونَ

2

«اگر در آسمانها و زمین ،غیر از يزدان ،معبودها و خدايانی
میبودند قطعاً آسمانها و زمین تباه میگرديد .لﺬا يزدان صاحب
 .1مومنون – 91
 .2انبیاء – 22
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سلطنت جهان ،بسی برتر از آن چیزهايی است که ايشان بر زبان
میرانند».
سها استدالل آيات فوق را به صورت يك صغری و کبری بیان
میکند و شکل اين استدالل را به صورت زير مینويسد:
کبری :اگر در جهان بیش از يك خدا وجود داشت جهان فاسد
میشد.
صغری :جهان فاسد نیست.
نتیجه :پس جهان بیش از يك خدا ندارد.
سها پس از اين مقدمه چینی میگويد( :اما هر دو مقدمهی
(صغری و کبری) استدالل غلطند و ﻃبعا وحدانیت خدا را اثبات
نمیکنند .توضیح اينکه کبرای استدالل بر چند فرض استوار است.
فرض اول :که اگر چند خدا در جهان وجود داشته باشند ،هر
خدايی امالك خود را بسوی خود میکشد و مانع از آنها در
جهان هستی میشود چنانکه در آيهی  91مومنون آمده است.
بفرض که چنین باشد چه فسادی حاصل میشود؟ اگر هر خدايی
کهکشانی برای خود داشته باشد يا جهانی مخصوص خود داشته
باشد چه میشود؟ هیچ اشکالی پیش نمیآيد).
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سها میگويد "چه اشکالی دارد که چند خدا وجود داشته باشد
به ﻃوری که مثال هر خدا مالك يك جهان باشد؟" سخن سها
میبايست بر اساس واقعیتها باشد چرا که میگويیم از کجا معلوم
که بیش از يك جهان وجود داشته باشد؟ ما فعال از يك جهان
آگاهی داريم .پس از آنجايیکه نمیدانیم جهانهای ديگری نیز
وجود دارد و يا خیر ،نمیتوانیم خدايان متعدد را صاحبان
جهانهای متعددی بدانیم .همچنین میگويد چه اشکالی دارد که
هر کهکشان متعلق به يك خدا باشد؟ در اين سخن حداقل دو
اشکال مطرﺡ میگردد .اشکال اول اين است که امروزه علم ثابت
کرده است که منشاء تمامی کهکشانها و در کل تمامی اجزاء فضا،
از يك نقطه و تکینگی و از يك انفجار بزرگ نشات گرفته است.
مقدار بسیار زياد انرژی (و يا جرم) در نقطهای بدون بُعد متمرکز
شده بود و به يکباره منفجر میشود و اين جهان و کهکشانها را
بوجود میآورد .حال به قبل از انفجار و خلقت جهان باز گرديم.
سها میگويد که هر خدا اختیار يك کهکشان را بر عهده دارد.
سوالی پیش میآيد و آن اينکه کدام خدا در انفجار بزرگی که به
خلقت کهکشانها انجامیده است ،نقش داشته است؟ اگر بگويیم
تنها يکی از خدايان در خلقت کهکشانها نقش داشته است که
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قطعا همان يك خدا مالك تمامی کهکشانها میباشد چرا که سها
در ادامه به يك قاعدهی فلسفی اشاره میکند که (هر علتی مالك
حقیقی معلولهای خودش است) در نتیجه مالك حقیقی تمامی
کهکشانها تنها همان خدا میباشد و بر خالف انتظار شبههافکن به
توحید خواهیم رسید .اما اگر بگويیم که همهی خدايان در خلقت و
انفجار بزرگ نقش داشتهاند با يك مشکل ديگر مواجه میشويم.
عالمه شبلی نعمانی (رحمه اهلل) میگويد( :برای يك چیز (يعنی
همان جرم و انرژی اولیه در لحظهی انفجار) چند علت تامه ممکن
نیست وجود داشته باشد چرا که معنای علت تامه آن است که
بمحض اينکه وجود پیدا کرد معلول هم بی درنگ با او وجود پیدا
میکند و لﺬا اگر برای يك معلول چند علت تامه باشد مسلما يکی
به ﻃور کلی عاﻃل و بیکار خواهد بود).
همچنین میتوان گفت اگر ما چند خدا را در آفرينش جهان
سهیم بدانیم به گونهای که با يکديگر همکاری کرده اند ،از دو
حالت خارج نمیباشد:
 -1خدايان مختلف به يکديگر در خلقت جهان و آفرينش
کهکشانها احتیاج داشته اند.
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 -2خدايان مختلف هیچ نیازی به يکديگر در خلقت جهان و
آفرينش کهکشانها نداشته اند.
در حالت اول باعث میشود که هر خدا به خدای ديگری محتاج
باشد و اين باعث خلل در صفت خدايیِ آنها میباشد چرا که عجز
آنان را میرساند .در حالت دوم اگر فرض کنیم که خدايان هیچ
نیازی در خلقت جهان به يکديگر نداشتهاند میتوان نتیجه گرفت
که عملی بیهوده انجام دادهاند چرا که يکی از خدايان نیز
میتوانسته جهان را بیافريند و هیچ نیازی به بقیهی خدايان نبوده
است .پس شريك شدن در آفرينش جهان برای بقیهی خدايان
عملی بیهوده بوده است .و از آنجايی که معلوم است خدا عمل
بیهوده انجام نمیدهد ،پس اين احتمال نیز باﻃل میشود.
ت هر کهکشان توسط يك خدای جداگانه
اما اشکال دومِ مالکی ِ
اين است که تمامی کهکشانها در حال برهمکنش با يکديگر
هستند و هر کدام از ديگری اثر میپﺬيرد .اين مسﺌله موضوعی
اثبات شده در فیزيك است .گاهی اوقات نیروی گرانشی يك
کهکشان بر کهکشان ديگری اثر میگﺬارد و باعث تغییر در شکل
ظاهری و بازوهای کهکشانی میشود .به عنوان مثال دانشمندان
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معتقدند کهکشان راه شیری با کهکشان آندرومدا در حدود 4/5
میلیارد سال ديگر با يکديگر برخورد خواهند کرد و پس از برخورد
به يك کهکشان بیضوی تبديل میشوند .پس کهکشانها و
قسمتهای مختلف اين گیتی ،نسبت به يکديگر در حالت انزوا
قرار ندارند بلکه با يکديگر در تعاملند و بر يکديگر اثر میگﺬارند.
حال با توجه به اين واقعیت يك سوال مطرﺡ میشود.
فرض میکنیم سخن سها درست است يعنی چند خدا وجود
دارد و هر خدا قسمتی از جهان (مثال يك کهکشان) را در اختیار
قرار دارد .ﻃبیعی است که خدايان نسبت به يکديگر مستقل
میباشند و تابع يکديگر نیستند چراکه اگر تابع يکديگر باشند
معنای خدايی و مستقل بودن آنها زير سوال میرود و در صفات
آنها نقص وارد میشود .حال اگر خدای يکی از کهکشانها برای
کهکشان تحت امر خود ﻃرﺡ و برنامهای داشته باشد و بخواهد با
کهکشان ديگری برخورد نمايد ،خدای کهکشان دوم که کامال
مستقل از خدای کهکشان اول است و تصمیمات کامال جداگانهای
میگیرد ،ممکن است مخالفت نمايد .زيرا ﻃرﺡ و برنامهی ديگری
نسبت به کهکشان خود دارد .حال با اين شرايط چه اتفاقی خواهد
افتاد؟ ممکن است دو خدا به جنگ يکديگر بروند و يا ممکن است
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يکی از خدايان به دلیلی (مثال اينکه ﻃرﺡ و نقشهی خدای ديگر
بهتر از ﻃرﺡ خودش باشد و يا اينکه از خدای ديگر ترسیده باشد و
يا ). . .به نفع خدای ديگر از تصمیم خود منصرف گردد .در حالت
اول الجرم يکی پیروز و ديگری شکست خواهد خورد .خدای
شکست خورده ديگر خدا نیست .در حالت دوم خدايی که از
تصمیم خود منصرف میگردد نیز در صفت خدايی او خلل ايجاد
شده است چرا که قبال میخواسته است کاری انجام دهد ولی به هر
دلیلی منصرف يا مجبور به انصراف شده است .يعنی از آينده
اﻃالعی نداشته است که از اول قصد انجام آن کار را کرده است.
اگر علت انصراف اين بوده که از خدای ديگر ترسیده باشد که باز
خلل در صفات خدايی است و اگر ﻃرﺡ و نقشهی خدای ديگر بهتر
باشد که به اين معناست که خدای اول نسبت به خدای ديگر از
علم کمتری برخوردار است .يعنی يك جهل نسبی نسبت به
قضايای مختلف دارد که باز خلل در صفات خدايی ايجاد میشود.
میبینیم که در هر صورت با مشکل روبه رو خواهیم شد .جهان
يك مجموعهای به هم پیوسته است به ﻃوری که قسمتهای
مختلف آن در برهمکنش با ديگر قسمتها قرار دارد .امکان ندارد
يك مجموعه ی واحد که تغییر در يکی از اجزا باعث تاثیر گﺬاری
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در بسیاری از اجزای ديگر میشود ،توسط مالکان متعددی اداره
شود چرا که ممکن است فرمانهای خدايان مختلف در تقابل با
يکديگر قرار گیرند .پس بايد يك مرجع برای صدور فرمان وجود
داشته باشد و جهان تنها میبايست توسط يك خدای واحد اداره
گردد.
ادامه ی شبهه :فرض دوم اين است که خدايان سعی میکنند بر
يکديگر غلبه پیدا کنند و اين امر موجب فساد در جهان میشود
اين فرض نیز به چند دلیل غلط است .اوال به بیان فلسفی هر علتی
مالك حقیقی معلولهای خودش است .و ﻃبعا هیچ خدايی
نمیتواند مالك مخلوقات خدای ديگر شود که بر آن دعوا راه
بیاندازد ،بنابر اين چنین درگیری اصال محال است.

پاسخ :سخنان و تحلیلهای سها با واقعیت (برخورد و
تاثیرگﺬاری کهکشانها و نواحی مختلف فضا بر يکديگر) هم
خوانی ندارد .اما چگونه؟ شبههافکن میگويد مثال هر خدا صاحب
يکی از کهکشانها میباشد .ﻃبق قاعدهی فلسفی که ذکر کرده
است هر کدام از خدايان نمیتواند مالك ملك خدايان ديگر شود.
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در اين موضوع بحثی با سها نداريم .ولی درگیری و اختالف بین
خدايان تنها در صورت مالکیت ملك ديگر خدايان اتفاق نمیافتد.
بلکه از ﻃريق تاثیر گﺬاشتن روی ملك ديگر خدايان نیز ممکن
است به درگیری خدايان با يکديگر بیانجامد .ولی آيا يکی از
خدايان میتواند در ملك ديگر خدايان دخالت کنند و بر آن اثر
بگﺬارند؟ اگر نويسنده در پاسخ بگويد خیر که با واقعیتی که در
عالم کهکشانها و تاثیر گﺬاری آنها بر يکديگر در حال اتفاق
افتادن است مخالفت کرده است (که توضیح آن در قسمت قبلی
بیان گرديد) و اگر بگويد بله که با ايشان موافق خواهیم بود .اما در
قسمت قبل نشان داديم که در صورت تاثیرگﺬاری يك کهکشان بر
ديگر کهکشانها که هر کدام خدايی چداگانه دارند ،چه مشکالتی
پیش خواهد آمد .پس باز سخنان شبههافکن از اعتبار ساقط
میشود.
"دکتر" سها ادامه میدهد :ثانیا :الزمهی پیدايش برتری ﻃلبی
و درگیری ،وجود تمايالت پست در خدايان است ،مثل حسادت،
برتری ﻃلبی ،غرور ،جاه ﻃلبی و غیره .چنانچه در کتب فلسفی و
کالمی اسالمی و اديان ديگر آمده ،و عقل نیز آن را تايید میکند،
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خدا فاقد اين صفات پست است .خدا وجودی کامل ،بی نیاز،
جاودانه و کامل است .خدا نقصی ندارد که بخواهد با زور و
درگیری ،آن نقص را تکمیل کند .به عبارت ديگر دلیل عمدهی
صفات فوق در انسانها و حیوانات نقص آنان است .و چون خدا
نقص و نیازی ندارد پس سعی در غلبه بر ديگر خدايان نخواهد
کرد.

پاسخ :لزوما علت درگیری تمايالت پست و جاه ﻃلبی
نمیباشد .بلکه حکمت و ارادهی هر خدا در مورد ملك خود با
خدای ديگر ممکن است تفاوت داشته باشد .همانگونه که قبال بیان
شد ،جهان يك مجموعهی به هم پیوسته است به ﻃوری که
قسمتهای مختلف آن با يکديگر در تعامل میباشد .واقعیت حال
حاضر نشان میدهد که تغییر در يك قسمت به تاثیرگﺬاری در
بقیهی قسمتها میانجامد .اگر خدای يکی از کهکشانها بخواهد
در قسمت خود بنا به حکمت خود عملی را انجام دهد ،واقعیت اين
مسءله را نشان میدهد که بر بقیهی قسمتها نیز اثر میگﺬارد در
حالی که ممکن است آن خدا هیچ جاه ﻃلبی و برتری ﻃلبی نسبت
به باقی خدايان نداشته باشد .ولی از آنجايی که ممکن است خدای
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کهکشان تاثیرپﺬير بنا به حکمت خود ،عملی را در کهکشان خود
انجام دهد ،با ارادهی خدای نخست تقابل پیدا کند در حالی که هر
دوی خدايان هیچ برتری ﻃلبی نسبت به ديگری نداشته است و
تنها می خواسته است در کهکشان خود ،بنا به حکمتی که داشته
است ،عملی را انجام دهد .پس میبینیم که ايراد جناب دکتر وارد
نمیباشد .همچنین در صورت وجود چندين خدا ،تمامی آنها در
صفات خود نیز کامال مستقل میباشند يعنی هرکدام برای خود
حکمت و ارادهی جداگانهای دارد .چرا که اگر واجب الوجود تك و
تنها نباشد و برعکس متعدد باشد ،بديهی است که هر يك از آن
دو واجب ،هويت جدا از هويت ديگری خواهد داشت ،و اال معنی
تعدد تحقق پیدا نمیکند و هرگاه هويتها متفاوت بودند ،صفاتی
که برای دارندگان اين هويتها ثابت میشود ،متفاوت و جدا از
يکديگر خواهد بود زيرا صفت فقط با هويت دارندهی آن ويتی پیدا
میکند و به تحقق خواص خويش میرسد .بنابر اين بر اثر تفاوت
افراد واجب الوجود ،علم ،حکمت و ارادهی آنان نیز متفاوت خواهد
بود( .شرﺡ مواقف ،سید شريف جرجانی ،جلد  ،8صفحه / 39
رساله التوحید ،محمد عبده ،صفحه ( 62
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ادامه ی شبهه :ثالثا :بالشك خدا عاقل تر از ما انسانهاست .اگر
خدا خالق عقل بشر است پس خودش بايد عاقلتر و داناتر از بشر
باشد .وقتی بشر با عقل کمترش ،با همکاری با يکديگر تمدنهای
عظیم و دريای دانش و تکنولوژی امروز را بوجود آورده است ،بنحو
اولی خدايان بهتر میتوانند و میفهمند که با هم همکاری کنند و
جهانی بهتر و عالی تر بسازند .اين تصورات در مورد خدايان مربوط
به دوران اولیهی بشر و انسانهای عقب افتاده است که خدا را
بصورت انسان فرض میکرده اند و تمام صفات حقیر انسان را نیز به
او نسبت میدادند و محمد هم بر همین اساس غلط ،استدالل کرده
است.

پاسخ :نويسنده در اين سخنان ،خدا را با بشر قیاس میکند.
بشر به دلیل ضعف نسبی که در مسايل مختلف دارد با يکديگر
همکاری میکنند .چرا که هیچ شخصی در تمامی زمینهها سرآمد و
عالم و دارای دانش نیست و همچنین هیچ شخصی توانايی بررسی
همه جانبهی مسايل را نداشته باشد .تنها به اين داليل و داليل
مشابهی که ناشی از ضعف بشر است ،انسانها با يکديگر در انجام
کارها همکاری میکنند .ولی کدام يك از موارد باال در خداوند
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صدق میکند؟ اصوال خدا با صفتهای وااليی که دارد چه نیازی به
همکاری با خدايان ديگر دارد؟ اگر يك خدا در انجام يك عمل
نیازمند همکاری ديگر خدايان باشد ،ديگر به آن نمیتوان خدا
گفت چراکه او در انجام برخی امور ناتوان است و نیازمند همکاری
ديگران میباشد .از اين جهت در صفتهای او نقص وارد میشود.
اتفاقا به اين دلیل که عقل خداوند بسیار باالتر از عقل انسان
است ،خداوند هیچ نیازی به همکار در خلق و ادارهی گیتی ندارد.
همچنین سخنی را که در صفحات قبل بیان کرديم را دوباره بیان
می کنیم که اگر ما چند خدا را در آفرينش جهان سهیم بدانیم به
گونهای که با يکديگر همکاری کرده اند ،از دو حالت خارج
نمیباشد:
 -1خدايان مختلف به يکديگر در خلقت جهان و آفرينش
کهکشانها احتیاج داشته اند.
 -2خدايان مختلف هیچ نیازی به يکديگر در خلقت جهان و
آفرينش کهکشانها نداشته اند.
در حالت اول باعث میشود که هر خدا به خدای ديگری محتاج
باشد و اين باعث خلل در صفت خدايیِ آنها میباشد چرا که عجز
آنان را میرساند .در حالت دوم اگر فرض کنیم که خدايان هیچ
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نیازی در خلقت جهان به يکديگر نداشتهاند میتوان نتیجه گرفت
که عملی بیهوده انجام دادهاند چرا که يکی از خدايان نیز
میتوانسته جهان را بیافريند و هیچ نیازی به بقیهی خدايان نبوده
است .پس شريك شدن در آفرينش جهان برای بقیهی خدايان
عملی بیهوده بوده است .و از آنجايی که معلوم است خدا عمل
بیهوده انجام نمیدهد ،پس اين احتمال نیز باﻃل میشود.
نه سخنان جناب محمد مصطفی (صلی اهلل علیه و سلم) بلکه
سخنان خو ِد سها بر اساس غلطی بنیان شده است که خداوند را
شبیه به انسان تصور کرده است و اينگونه انتظاری نسبت به
خداوند دارد و اعمال انسانها را به او تعمیم میدهد.
ادامه ی شبهه :اما صغرای استدالل نیز غلط است .ادعا اينست
که در جهان فساد و تباهی نیست .اين ادعايی بديهی البطالن
است و هر کس میفهمد که اين ادعا غلط است .آيا در جهان
بیماری ،مرگ ،زلزله ،سیل ،جنگ ،قحطی ،خشکسالی ،سرمای
زياد ،گرمای زياد و امثالهم وجود ندارد؟ آيا ستارگان و سیارات بهم
برخورد نمیکنند آيا ستارگان منفجر نمیشوند و فضا را پر از
اجرام سرگردان نمیکنند؟ همهی اين فسادها در جهان بوده و
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هستند و خواهد بود .جهان پر از زيبايی و زشتی است .بنابر اين
ادعای دوم يعنی عدم فساد در جهان نیز ادعايی باﻃل است.

پاسخ :نخست اينکه سها آيهی مورد بحث را درست درك
نکرده است و دچار مغالطه شده است .با فرض اينکه مواردی که
سها از آنها نام برده است را از مفاسد گیتی در نظر بگیريم ،سها با
ذکر پارهای از مفاسد میخواهد استداللی که در آيه آمده است را
ساقط نمايد .خداوند فرموده است اگر چند خدا وجود میداشت،
آسمانها و زمین فاسد میشدند .يعنی تمام آسمان و زمین فاسد
میشدند .دقت داشته باشید که خداوند فرموده است آسمانها و
زمین فاسد میشدند و نفرموده است که مواردی از فساد به وجود
خواهد آمد .سها با ذکر پارهای از امور فاسد (به زعم خودش) حکم
به فساد تمام گیتی میدهد در حالی که به اعتراف خودش در
جهان زيبايی و زشتی با هم وجود دارد .پس آيه از فساد تمامی
آسمانها و زمین سخن میگويد در حالیکه با فرض فاسد بودن
مواردی که سها ذکر میکند ،تمامی گیتی فاسد نمیباشد .بلکه در
بدترين حالت فساد و فايده به مقدار برابر وجود دارند و گیتی را
نمیتوان فاسد نامید.
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اما از زاويهی ديگری به موضوع نگاه میکینم .به نظر خوانندگان
محترم آيا پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه و سلم) از وجود بیماریها،
مرگ و میر ،ﻃوفان ،سیل ،خشکسالی ،قحطی ،جنگ ،زلزله،
سرمای زياد ،گرمای زياد و ...بی اﻃالع بوده است؟ قطعا خیر بلکه
ايشان با اکثر موارد فوق در ﻃول زندگی مبارکشان روبه رو بوده
اند .پس قطعا هنگامی که از عدم وجود فساد در گیتی سخن
میگفته اند ،موارد فوق را از مفاسد نمیدانسته اند .اين امر کامال
بديهی است .کامال مشخص است که نويسنده در درك معنای فساد
دچار اشتباه بزرگی شده است .اصوال جهانی که فاسد باشد
نمیتواند به گونهای تکامل يابد که موجودات هوشمندی مثل
انسان در آن بوجود آيد .به عبارت ديگر يك جهان فاسد نمیتواند
شرايط تشکیل موجودات هوشمند را مهیا کند و اينگونه دقیق به
کار خود ادامه دهد.
سها پارهای از امور ناخوشايند را ذکر میکند و آنها را مواردی
از فساد میداند .در حالی که فساد را نمیتوان اينگونه معرفی کرد.
برای تفهیم موضوع به مطالبی که در ادامه خواهد آمد توجه
نمايید.
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نخست بايد ديد که منظور نويسندهی قرآن از فساد چه
دتَا = اگر
میتواند باشد .در آيهی لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَ َ
در آسمانها و زمین ،غیر از يزدان ،معبودها و خدايانی میبودند
قطعاً آسمانها و زمین تباه میگرديد بعید میدانم کسی در اين
مسﺌله ايرادی داشته باشد که منظور از فساد ،اتفاقاتی است که به
دلیل وجود چند خدا میتواند رخ دهد .اما آيا مواردی که
شبهه افکن ذکر کرده است تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که
چند خدا وجود داشته باشد؟ قطعا خیر بلکه ممکن است تنها يك
خدای واحد وجود داشته باشد و از جانب او سیل ،خشکسالی،
بیماری ،و ...بوجود آيد .آيا احتمال دارد که اين حالت وجود داشته
باشد؟ آيا ممکن است تنها يك خدا وجود داشته باشد و در عین
حال مواردی که سها بیان کرده است نیز در جهان مشاهده گردد؟
پاسخ مثبت است و اين احتمال وجود دارد که در حضور تنها يك
خدا ،سیل و بیماری و سرما و گرمای زياد را مشاهده نمايیم .حال
که اينگونه است میگويیم مواردی که سها ذکر کرده است
نمیتواند نشانی بر وجود فساد ناشی از چند خدا که در آيه بدان
اشاره رفته است ،باشد .چراکه حالت ديگری نیز ممکن است وجود
داشته باشد و آن حالتی است که تنها يك خدا داشته باشیم و
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موارد مﺬکور را نیز مشاهده نمايیم .پس منظور نويسندهی قرآن از
کلمهی (فساد) نمیتواند موارد مﺬکور باشد .حال سوالی مطرﺡ
میشود و آن اينکه پس چه مواردی را میتوان از مفاسدی دانست
که منشاء آن چند خدايی میتواند باشد .يکی از مهمترين آنها بی
قانونی است .اگر جهان قانون مند نمیبود ،آن موقع يکی از حاالتی
که میتوانستیم فرض نمايیم (البته در صورتی که اين جهان بی
قانون میتوانست بستر مناسبی برای ايجاد موجودات هوشمندی
مثل ما باشد که بعدا بتوانند در مورد خدايان فکر کنند!) اين بود
که خدايان زيادی وجود دارند و به دلیل برخورد با يکديگر ،هیچ
کدام از آنها نتوانستهاند قانون خود را (که به زعم خود بهترين
قانون میباشد) اعمال نمايد .حالت ديگری از فساد ناشی از وجود
چند خدا را میتوان بدين صورت بیان کرد که اگر در هر کدام از
کهکشانهای جهان ،قوانین منحصر بفردی وجود میداشت دلیلی
بر اين میبود که در هر کهکشان ،يك خدای جداگاهای حکم
فرماست .در نتیجه هر کدام از خدايان در ناحیهی خود قانونی
بخصوصی دارند و در نتیجه هیچ ناحیهی جهان با هیچ ناحیهی
ديگری از جهان هماهنگ نمیشد .در حالی که قوانین فیزيك در
تمامی گیتی ،به ﻃور يکسان و هماهنگی حکمفرماست .و يا اينکه
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اگر ﻃبیعت در کهکشانهای مختلف متفاوت میبود ،نشان از
خدايان مختلف داشت .مثال اگر دمای ذوب آهن و يا عدد اتمی
سديم و يا آرايش الکترونی پتاسیم و ...در کهکشانهای مختلف با
يکديگر متفاوت میبود ،نشان از اين بود که در هر کهکشان خدای
جداگانهای جکم میراند .ﻃبیعتا در تمامی موارد فوق گیتی به
بزرگی به فساد کشیده میشد و هیچ اثری از حیات و هوشمندی در
آن بوجود نمیآمد.
پايان شبهه :با توجه به آنچه گفته شد اين تنها استدالل محمد
بر وحدانیت خدا ،باﻃل است .بهمین دلیل فالسفهی اسالمی هم
چندان بهايی بدان نداده اند .البته چون مومن به اسالم بودهاند
گهگاهی در کتبشان با احتیاط مطرﺡ کردهاند و به آرامی از کنارش
گﺬشتهاند و البته هیچگاه جرئت نقد آنرا نداشتهاند.

پاسخ :بر خالف ادعای سها ،مطالبی که در قسمتهای قبل
آمد ،باﻃل بودن سخنان نويسنده را مشخص میکند .سها ادعا
میکند که فالسفه و متکلمان مسلمان به آيهی مورد بحث چندان
بهايی نداده اند .او میگويد آيهی مورد بحث از لحاظ عقلی قابل
دفاع نیست از اين جهت عقال به آن بها نداده اند .قطعا نیاز به بیان
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اين نکته نیست که سخنان نويسنده از روی لجاجت و جهالت وی
نشات گرفته است .اوال بطالن سخنان نويسنده را آشکار کرديم.
ثانیا مناسب است اين نکته را بیان کنم که اتفاقا متکلمان مسلمان
از اين آيه مبارکه (آيهی  22سورهی انبیاء) برهانی فلسفی و کالمی
استخراج کردهاند که به برهان تمانع مشهور است و از اين برهان
در اثبات وحدانیت خداوند استفاده میشود( .عالقه مندان به شرﺡ
اين برهان به کتب کالمی امثال شرﺡ عقايد نسفیه مراجعه نمايند).
امام ابوالحسن اشعری در اللمع ،عالمه تفتازانی در شرﺡ العقايد
النسفیه و همچنین در شرﺡ المقاصد ،قاضی عضدالدين ايجی در
شرﺡ مواقف ،شیخ االسالم ابن تیمیه در درء تعارض العقل والنقل،
امام فخر رازی در تفسیر کبیر و در البراهین در علم کالم ،شیخ
محمد عبده در کتاب التوحید و ديگر متکلمان با اشارهی صريح به
اين آيه برهان عقلیِ تمانع را اقامه کرده اند.

شبهه :خورشید راهنمای سایه است.
آيات 45و 46سوره فرقان
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أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ کَ ْیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَ ُه سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا
س عَلَیْ ِه َدلِیلًا ٭٭ ثُمَّ قَ َبضْنَاهُ إِلَیْنَا قَبْضًا َيسِیرًا
الشَّمْ َ

1

« آيا نديدی چگونه پروردگارت سايه را گسترانیده است ،و اگر
میخواست آن را ساکن قرار میداد ،پس خورشید را بر (وجود) آن
دلیل قرار داديم .٭٭ سﭙس آن (سايه) را اندك اندك به سوی خود
باز میگیريم».
در اين آيه از مردم خواسته شده که از اينکه با جابجا شدن
خورشید ،سايه هم جابجا میشود به خدا پی ببرند .اوال :جابجايی
سايه نه بدلیل جابجايی خورشید بلکه بدلیل حرکت زمین است
بنابراين گفتهی قرآن غلط است .ثانیا :بفرض که خورشید سايه را
جابجا کند ،که چی؟ چطور خدا را اثبات میکند؟
ثالثا :سايه امر عدمی است و نه مخلوق است و نه خالق .رابعا :در
آيهی بعد که گفته شده سايه بسوی خدا فراخوانده میشود نیز
غلط است چون سايه عدمی است و معنا ندارد که بسوی خدا
برگردد.

 .1فرقان 45 -و 46
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از امثال اين آيه برداشتهای عرفانی نیز میشود .بدين نحو که
ماموجودات چون سايههای هستی خدا هستیم .اين نحوه برداشت
يك تمثیل است و دلیلی بر اثبات خدا نیست.

پاسخ:
شبهه افکن از روی جهل خود حتی نسبت به معنای فارسی آيه
 45سوره مبارکه فرقان شبهه ايی مطرﺡ کردند و با دلی خوش به
بسط و بحث پیرامون شبهه باﻃل خودشون پرداخته است.
ابتدا آيات 43و 44را میخوانیم که وصف حال شبههافکن
هست.
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
ن عَلَیْ ِه وَکِیلًا ٭٭ أَمْ
ت تَکُو ُ
أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَﺬَ إِ َلهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْ َ
ل هُمْ
ن هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعَا ِم بَ ْ
ن إِ ْ
ن أَوْ يَعْقِلُو َ
ن أَکْ َثرَهُمْ يَسْمَعُو َ
تَحْسَبُ أَ َّ
أَضَلُّ سَبِیلًا

1

 .1فرقان – 43و44
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«آيا ديدی کسی را که هوای (نفس) خود را معبود خود برگزيده
است؟! آيا تو میتوانی بر او (وکیل و) نگهبان باشی؟! ٭٭ آيا گمان
میکنی بیشتر آنها میشنوند يا میفهمند؟! آنها همچون
چهارپايانی بیش نیستند ،بلکه اينان گمراهترند» .
سبحان اهلل .انگار اين آيات مستقیما برای شبههافکن فرستاده
شدند! حال به بررسی شبهه جناب شبههافکن میﭙردازيم :میگويد
" اوال جابجايی سايه به حرکت خورشید است نه جابجايی
خورشید"
خدمت شبههافکن بايد عرض شود دقیقا کدام قسمت آيات
اين موضوع را گفته است؟ ضمیر "ه" در "علیه" به سايه
برمیگردد نه به جابه جايی سايه .تا نور و روشنايی نباشد ،تاريکی
و سايه شناخته نمیشود .شناخت سايه با وجود خورشید و نور
ممکن است ،چراکه هر چیزى با وجود ضدش شناخته مى شود .لﺬا
آيه شريفه در مقام بیان و اثبات حرکتی برای خورشید نیست،
بلکه در مقام بیان و شمارش نعمت الهی (سايه و نور ،شب و روز)
است که اگر میخواست میتوانست کاری کند و تمام ،روز باشد يا
تمام ،شب.
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به بیان ديگر؛ معناى اين که خورشید دلیل و راهنماست اين
است که مردم از حرکت خورشید و سايه آن که ساکن يا متحرك و
يا کم و زياد مى شود [براى کارهايشان] استفاده مى کنند و آن را
دلیل قرار مى دهند
نکته بعدی
روشن است که واژه «دلیل» همه جا به معنای دلیل و علت
فلسفی نیست بلکه معنايی عام دارد و نشانه بودن و عالمت بودن
و ...را هم در بر میگیرد؛ در مفردات آمده :الدّاللة ،يعنى آن چه را
که بوسیله آن شناسايى چیزى حاصل مى شود.
منشا سايه يقینا از خورشید و نورش هست و زمین در حال
گردش است ،اما گردش سايه بازهم به جهت نور برمیگردد که از
کدام سمت میتابد .حاال شخص شبههافکن هزار بار به دور خودش
بگردد سايه ايجاد نمیشود مادامی ك نور باشد.
شبههافکن جاهل میگويد چطور حرکت سايه وجود خدا را
اثبات میکند؟؟
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بازهم سوال از جناب شبههافکن کانا میﭙرسیم که دقیقا از کدام
قسمت آيه به اين نتیجه رسیدين که خالق منان قصد اثبات
حقانیت خالق بودن خودش را دارد؟؟ بلکه در اين آيه و آيات
بعدی نعمتهايی ظاهری که اهلل سبحان برای انسانها افريده را
بیان کرده تا انسانها بیانديشند و به حقانیت پی ببرند.
شبههافکن مانند تمام افراد جاهل دوست دارد "ساعت ساز را
درون ساعت ببیند تا باور کند کسی اورا درست کرده است"! حال
اگر شخصی نشانههای مختلف را به او نشان دهد مثال از مدل
عقربه خاصش بگويد که غیر ممکن است اين خودبخودی افريده
شده باشد! شبههافکن باور نمیکند.
شبههافکن میگويد "ثالثا عدم هست"
در قسمت اول شبههافکن گفت حاصل حرکت زمین هست،
االن چگونه پی برد بخاﻃر عدم (نور) هست؟
اما نکته جالب،در پايان هر روز ،اين سايه به تدريج ظاهر شده و
گسترش میيابد و شب را پديد میآورد .اين سايه تا قبل از ﻃلوع
آفتاب روز بعد ادامه دارد .به تعبیری سايهای است که قبل از
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آفتاب آمده و با ﻃلوع خورشید کم کم خود را جمع میکند و
میرود!
از اين آيات میآموزيم:
 .1تفکر در پديدههای ﻃبیعی ،از بهترين راههای خداشناسی
است .زيرا آنها براساس قدرت و حکمت الهی آفريده شده اند.
 .2گردش زمین به دور خود و خورشید ،تصادفی نیست ،بلکه با
تدبیر الهی صورت میگیرد.

شبهه :بی سوادی محمد دلیل بر پیغمبر بودن او
وَمَا کُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ ِکتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ إِذًا لَارْتَابَ
الْمُبْطِلُونَ

1

«و تو (هرگز) پیش از اين (قرآن) هیچ کتابی را نمیخواندی ،و
با (دست) راست خود چیزی نمینوشتی ،اگر چنین بود ،باﻃل
گرايان به شك (و ترديد) میافتادند».

 .1عنکبوت48 -
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در قرآن از جمله در آيه ی فوق ،بر بی سواد بودن محمد تاکید
شده و از آن بر پیامبری وی استدالل شده .بدين بیان که فرد بی-
سواد نمیتواند اين کتاب بزرگ را از پیش خود ايجاد کند در حالی
که سواد نداشته تا کتب گﺬشتگان از جمله تورات و انجیل را
بخواند و مطالب آنان را به عنوان قرآن ارائه کند.
اما اين استدالل بی ارزش است زيرا اوال :قرآن حاوی مطالب
ساده ای در مورد خدا و قرآن و معاد و داستانهای متعددی مشابه
تورات است که تقريبا همهی مطالب آن در فرهنگ موجود آنزمان
اعم از عرب و يهود ومسیحیت وجود داشته است .و بر فرض صحت
آنان (که چنین نیست ،چنانچه در اين کتاب متوجه میشويد)
يادگیری اين مطالب توسط يك فرد بی سواد از زبان ديگران ،کامال
ﻃبیعی و آسان است و نیازی به سواد ندارد ،مخصوصا اگر فردی به
با هوشی محمد باشد .ثانیا :محمد 15سال ريیس کاروان و دستگاه
تجاری خديجه بوده و در سفرهای متعدد بین المللی به نقاط
مختلف ،از جمله نقاط مسیحی و يهودی نشین شرکت داشته
ومدتهای زيادی در سفرهای ﻃوالنی هم صحبت اقوام ديگر بوده
است .وشنیدن اين داستانها و مطالب از اقوام ديگر کامال عادی و
ﻃبیعی است .ثالثا :در زمان محمد ،اقوام يهودی (از جمله در
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مدينه) و مسیحی (مثل نصارای نجران) در جزيره العرب و در
نزديکی محمد زندگی میکردهاند و سخنان و داستانها و عقائد
آنان در بین مردم مشهور بوده است و شنیدن آنان نیازی به سفر
هم نداشته است .رابعا :مکه هم مسیر تجاری بوده و کار اصلی
بزرگان مکه تجارت بوده و همچنین مکه مرکز حج بوده که اقوام
مختلف را در موسم حج به خود جلب میکرده است و ﻃبعا موجب
آشنايی مردم با عقائد همديگر میشده است .بنابر اين محمد کاری
جز شنیدن آن داستانها و عقائد و بازسازی آنها در قالب جديدی
بنام قرآن نکرده است و نیازی به خواندن نداشته است.
نکتهی ديگر اينکه بسیار بعید است که محمد بیسواد بوده
باشد .زيرا سرپرستی کاروان تجاری و خريد و فروشهای فراوان در
مدت 15سال ،بعید است که توسط فرد بیسواد انجام گرفته باشد.
تهیه ی لیست کاالها و قیمتهای آنان و خريد يا فروش آنان و
حسابرسی آنان همگی داللت بر با سوادی محمد دارند

پاسخ:
ابتدا نظر مستشرقان را در خصوص درس نخوانده بودن رسول
اهلل بیان میکنم:
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ويل دورانت:
اين خاورشناس فرانسوی مینويسد« :در ظاهر به نظر میرسد
که هیچ کسی در مکه به اين نمیانديشید که به حضرت محمد
نوشتن و خواندن بیاموزد .در آن زمان ،هنر نگارش و خواندن ،به
نظر عربها اهمیتی نداشت ،از اينرو در قبیله قريش بیش از هفده
نفر خواندن و نوشتن را نمیدانستند .معلوم نیست شخص حضرت
چیزی نوشته باشد .او پس از نبوت ،نويسنده ويژه داشت .با اين
وجود ،معروفترين و مشهورترين کتاب عربی بر زبان او جاری شد
و نکات ظريف امور گوناگون را بهتر از مردم آموزش ديده،
میدانست» (دورانت ،ويل ،قصه الحضاره ،ج  ،13ص 21و ).22
کاراليل:
توماس کاراليل مورخ و فیلسوف و خاورشناس انگلیسی
مینويسد« :چیز ديگری که نبايد فراموش کنیم ،اين است که
پیامبر هرگز درسهايی را نزد استادی فرا نگرفت .در آن زمان
صنعت خط و نگارش تازه میان مردم عرب پیدا شده بود و من
معتقدم حقیقت اين است که حضرت محمد با نگارش و خواندن
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آشنا نبود و هر آن چه فراگرفته بود ،زندگی در صحرا و تحمل
شرايط زيست در آنجا بود» (کاراليل ،توماس ،االبطال ،ترجمه
محمود السباعی ،ص ).54
ويرژيل گیورگیو ():1916
کنستان ويرژيل گیورگیو خاورشناس رومانیانی مینويسد:
«علت اين که قرآن به تدريج نازل شد به ﻃوری که در سوره 25
قرآن به اسم فرقان ،آيه 32ذکر گرديده ،اين است که حضرت
محمد بتواند آيات قرآن حفظ کند و آن را به خاﻃر بسﭙارد و ديگر
اين که آيات قرآن به اقتضای زمان ،حوادث و لزوم وضع قوانین
جديد ،نازل میگرديد .پیغمبرانی که قبل از محمد کتاب آسمانی
آوردند ،امی يعنی بیسواد نبودند ،لﺬا کتاب آسمانی يك مرتبه بر
آنها نازل شد ،ولی حضرت محمد امی بود و به همین جهت ،آيات
به تدريج بر وی نازل میگرديد که بتواند تمام آنها را به خاﻃر
بسﭙارد» (ويرژيل محمد پیامبری که بايد از نو شناخت ،ص ).68
وی در جای ديگر مینويسد« :حضرت محمد سواد نداشت و نزد
هیچ آموزگاری درس نخوانده بود» (همو ،ص ) .45وی بار ديگر
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همین سخن را تکرار میکند و مینويسد« :با اين که
پیامبراسالم(ص) امی بود ،در اولین آيات که بر وی نازل شده
صحبت از قلم و علم يعنی نوشتن و نويساندن و فرا گرفتن و تعلیم
دادن است .هیچ دينی را نمیتوان يافت که مبدأ آن علم و معرفت
اين قدر ارزش و اهمیت داشته باشد( » ...زمانی ،ص ).106
کارن آرمسترانگ:
آرمسترانگ خاورشناس آمريکايی مینويسد «قرآن محمد را
امی يعنی بیسواد میخواند ،ولی هدف قرآن از تکیه بر امی بودن
پیامبر ،القا وحی بودن پیام الهی است .بعضی از محققان غربی بر
اين باورند که محمد(ص) چون تاجر بوده ،حتماً خواندن و نوشتن را
میدانسته است و هدف از امی بودن نامیدن او ،نه بیسواد بودن
خود است ،بلکه او را پیامبر افرادی معرفی مینمايد که دارای کتاب
نیستند .بدين ترتیب لغت امی به معنای «غیريهودی» ترجمه
میشود. ...
هیچ سند تاريخی دقیقی از اين که محمد میتوانسته بنويسد و
بخواند وجود ندارد» (آرمسترانگ ،کارل ،زندگی نامه پیامبراسالم،
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ترجمه کیانوش حشمتی ،تهران ،انتشارات حکمت ،1383 ،ص 113
و )114
و نظر بسیاری ديگر از مستشرقان در اين خصوص همین بود که
پیامبر اعظم محمد مصطفی درس نخوانده بود .مستشرقانی
همچون ادوار مونتیه ،میشل آماری و آلبر کازيمريسکی ،هنری دی
کاستری ،گوستا ولوبون ،جان ديون پورتو...
پس تا اينجا متوجه شديم که رسول اهلل صلوات اهلل علیه درس
نخوانده و امی بوده است و اين موضوع نزد اهل علم و انسانهای
محقق مثل روز روشن است .فقط جاهالنند که نمیﭙﺬيرند .حال به
بررسی شبهه نويسنده میﭙردازيم.
میگويد قران ساده است و يك فرد میتواند بیاورد و همه
مطالبش بر گرفته از تورات و انجیل است .از جناب شبههافکن
تقاضا داريم به جای گﺬاشتن وقت سر پیدا کردن تناقضهای بی
عقالنه و جاهالنه به تحدی قران پاسخ دهد .آنجا که میگويد اگر
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شك داريد اين کالم الهی نیست پس همانندش را بیاوريد؟ وقتی
نمیتوانید! چرا دروغ میگويید؟!!
اينکه قرآن با تورات و انجیل تشابهاتی دارد دلیل بر هم منبع
بودن انهاست ،ولی هیچوقت آنها يکسان نیستند و اين موضوع به
صورت دقیق در اين کتاب بررسی شده.
شبههافکن میگويد" :پیامبر سفرهای متعددی در مناﻃق
يهودی و مسیحی و مشرکین داشته"
تعداد سفرهای رسول اهلل قبل از بعثت 2سفر به شام بوده و
بس؛ يکی در سن 12سالگی به همراه عمويش ابی ﻃالب ،يکی در
سن قبل از 25سالگی با کاروان تجاری خديجه بنت خويلد.
اينکه سفرهای متعدد را شبههافکن دقیقا از کجای تاريخ در
اورده است نمیدانیم؛ شايد شبههافکن بعد از 1400سال تخیالت
خود را مستند تاريخی میداند ،اما اين کالم مانند هیچ يك از
کالمی که عرب داشت نبود و برای همین میگفتند اين مرد با
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سخنهايش مردم را جادو میکند! اين سخن بزرگترين سخنور
زمان جاهلیت ولید بن مغیره هست وقتی کالم قران را شنید هیچ
چیزی نداشت جز اينکه بگويد:
فَقَالَ إِنْ هَﺬَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْ َثرُ

1

«آنگاه گفت« :اين (قرآن) چیزی جز جادويی که (از ديگران)
آموخته شده ،نیست».
بزرگترين سخنور میگويد اين يك جادو هست و مردم را مجبور
میکردند تا اين سخن را گوش ندهند.
ووقتی رسول اهلل قران میخواند با صدای بلند جیغ و فرياد
میکشیدند تا هیچ کس نتواند ان سخن را بشنود و بفهمد.
در آيات فراوانی از قرآن خطاب به يهوديان و مسیحیان گفته
شده است که اين کتاب آسمانی يعنی قرآن مجید ،همان کتابی
است که تصديق کننده کتاب آسمانی شما است ،و شما آن را به
خوبی میشناسید -به لحاظ معرفی پیامبران قبلی -اما هیچ گروه
 .1مدثر24-
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و هیچ فردی از يهوديت و مسیحیت در حضور پیامبر اسالم و
پیروان قرآن حاضر نشد که بگويد اين کتاب شما ،همان تورات يا
انجیل است ،و از آن گرفته شده است! اما شبههافکن بیچاره از
انديشمندان دين يهودی و مسیحی هم داناتر هست.
ما از جناب نويسندهی صاحب اين شبهه که قرآن از تورات و
انجیل و سخنان عامه مردم عرب گرفته شده است ،مجددا
میخواهیم اگر میتوانید از همان مطالب تورات و انجیل و حرفهای
عامه يك سوره کوچکی مثل سورههای قرآن بیاورند و به انسانها
عرضه کنند و به جای اين همه دروغ گفتن و دست و پا زدن همان
سوره را به انديشمندان عرضه کنند و اعتبار قرآن را از بین ببرند،
که در آن صورت بدون هیچ زحمتی و هیچ مشکلی به خواستههای
خودش خواهد رسید .اين گوی و اين میدان و اين پهلوانان يهودی
و ملحد و کﺬاب و شبههافکن جناب سها! پهلوانی که در دروغگويی
و تهمت زدن واقعا لیاقت لقب پهلوانی را داراست.
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اما شگفتیهای قرآن نزد عاقالن به اندازه ايی هست که در اين
متن نمیگنجد و هر انسان خردمندی وقتی آيات قرآن را بخواند
میفهمد اين پیام از منبعی مطمﺌن و اگاه بر وجودبشريت نازل شده
و هیچ مانندی ندارد و اين شگفتی همهی انسانها را درمانده کرده
و اين شگفتی زمانی شگفت انگیزتر میشود که از زبان يك فرد
"درس نخوانده" ،کسی که در تمام عمر خود پیش هیچ معلمی
نیاموخت و اولین و آخرين معلمش جبريیل و کالم وحی بود.

شبهه :استدالل از نبوت موسی به نبوت محمد.
شرٍ مِّن شَیْءٍ
ل اللَّهُ عَلَى بَ َ
ق قَدْرِ ِه إِ ْذ قَالُوا مَا أَنزَ َ
ح َّ
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ َ
ن أَن َزلَ الْکِتَابَ الَّﺬِی جَا َء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ
قُلْ مَ ْ
م وَ َلا آبَاؤُکُمْ
س تُبْدُو َنهَا وَتُخْفُونَ کَثِیرًا وَعُ ِّلمْتُم مَّا لَمْ تَعْ َلمُوا أَنتُ ْ
قَرَاﻃِی َ
قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَ ْرهُمْ فِی خَ ْوضِهِمْ يَلْعَبُونَ

1

«ترجمه :و آنگاه که گفتند خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده
بزرگى خدا را چنانکه بايد نشناختند بگو چه کسى آن کتابى را که
موسى آورده است نازل کرده که براى مردم روشنايى و رهنمود
 .1انعام 91 -
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است [و] آن را به صورت ﻃومارها درمىآوريد [آنچه را] از آن
[مىخواهید] آشکار و بسیارى را پنهان مىکنید در صورتى که
چیزى که نه شما مىدانستید و نه پدرانتان [به وسیله آن] به شما
آموخته شد بگو خدا [همه را فرستاده] آنگاه بگﺬار تا در ژرفاى
[باﻃل]خود به بازى [سرگرم] شوند».
استدالل اين آيه اينست که خدا بر موسی کتاب نازل کرده و
همان خدا بر محمد هم کتاب نازل کرده پس محمد پیامبر است.
اين دلیلی نارساست که نه برای اهل کتاب مفید است نه برای
ديگران .برای اهل کتاب مفید نیست چون اعتقاد به نبوت موسی
موجب اثبات نبوت هیچکس ديگری از جمله محمد نمی شود .و
برای کفار نیز فائده ندارد چون آنان نبوت موسی را هم قبول
ندارند که بتوان بر اساس آن استدالل کرد.

پاسخ:
ادعا اينست که چه سودی در بیان نبوت انبیاء پیشین هست؟
چه برای اهل کتاب و چه غیرهم.
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پیش از شرﺡ مطالب الزم است يادآوری کنیم که آنچه نويسنده
دراکثر مطالب اين کتاب اشاره کرده مسائلی هستند که بعد از رد
الهی بودن قرآن بايد عنوان کرد ،نه اينکه همین مسائل را دلیلی
برای رد الهی بودن قرار داد .مثالً اينجا ادعا میکند که يهوديان
دلیلی برای تسلیم نداشتهاند ،در حالیکه خود قرآن اين ادعا را رد
میکند و میفرمايد آنهايی که کتابی به آنها داده شد او را همچون
فرزندشان میشناسند .پس مشخص است در تورات نشان خاتم
النبیین آمده .نشان آمده که ورقه بن نوفل که اهل کتاب بود در
همان ابتدا رسالتش را تأيید میکند .خب حاال نويسنده باز ادعا
خواهد کرد که "نه اينها را خود محمد گفته و قرآن کالم
اوست!"خب اين تويی که بايد ابتدا الهی بودن قرآن رو با داليل
ديگر رد کنی نه اينکه همین داليل را برای زمینی بودنش ارائه
دهی ...تا اينجا خود شبهه مردود است ولی شبهه نیز خود محتوی
مطالب کودکانهای است که بررسی آن خالی از لطف نیست.
ابتدا اهل کتاب :نويسنده ادعا میکند که ايمان يهوديان به
نبوت موسی علیه السالم دلیل ايمان به ساير پیامبران ديگر به
نبوت پیامبر ديگری و بالطبع محمد علیه صاله وسالم مومن
نمیشود! خب الزم است است بﭙرسیم چرا؟ دلیل شما برای اين
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ادعا چیست؟ اگر کمی بیشتر بیانديشیم ،در میيابیم که اين ادعا
از يك چشمهی گلآلود سرچشمه میگیرد؛ چشمهای که معتقد
است هیچ نبوتی موجود نیست و هر پیامبر يك دروغگوست و
البته که اهلل متعال میداند آنها دروغ میگويند و از زيانکارانند.
پس میبینید بدون ورود به شبهه با دلیل ديگری بطالن پرسش
مشخص میگردد.
حال سوال ديگری بﭙرسیم که مهر ديگری شود بر پیشانی
دروغگو
آيا يهوديان به پیامبر خاتم معتقد نبودند؟ ﻃبق آنچه در تاريخ
آمده میتوانیم بگويیم چرا که نه! به سراغ صحیحترين کتاب
سندی بعد از قرآن میرويم يعنی صحیح بخاری ،کتاب االنبیاء ،باب
خلق آدم ،ج  ،6ص  ،363 – 362شمارة  :3329خالصهی داستان
به اين شرﺡ است که يکی از علمای يهود به اسم عبد اهلل بن سالم
سراغ پیامبر علیه صاله وسالم میآيد و سواالتی را میﭙرسد که
فقط انبیاء میدانند؛ رسول اهلل علیه صاله وسالم هم جواب میگويد
و او شهادتین میگويد؛ آنگاه از يهود درمورد او سوال میﭙرسد و
آنها او را برترينشان معرفی میکنند .اما بعد از اظهار اسالمش او را
بدترين معرفی میکنند ،اين حديث همچنین در صحیح البخاری
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( )3911, 3938, 4480سنن النسايی ( )200سنن ابن ماجه ( )601
مسند أحمد ( )12057آمده است .حال سوال اينجاست که وقتی به
قول شبههافکن پست و بیارزش " اعتقاد به نبوت موسی موجب
اثبات نبوت هیچکس ديگری از جمله محمد نمی شود " .پس چرا
عبداهلل بن سالم اينگونه سراغ رسول اهلل علیه صاله وسالم آمده
است؟ بايد درموردش خوب فکر کرد .خداوند بیان میکند همانطور
که به موسی کتابی داد که در آن نور است ،به محمد نیز کتابی داده
که در آن نور است ،پس بیايید بیازمايید تا بدانید راست است يا
خیر .و اهل کتاب هم آزمودند ،گروهی همچون ابن سالم
خردمندانه پﺬيرفتند ،اما گروهی چون حی بن اخطب که دوپايی
گمراهتر از چهارپا بود ،بعد از رفتن به سوی پیامبر علیه صاله
وسالم و بازپرسی او در يك روز کامل اينچنین همراه برادرش
ابوياسر در مقابلش جبهه میگیرد (روايت از ام المومنین صفیه) :از
عمويم ابوياسر شنیدم که به پدرم َحیی بن َاخَطب گفت :خودش
است؟! و پدرم گفت :آری ،بخدا! آنگاه گفت :او را میشناسی و به
قطع و يقین میدانی؟! پدرم گفت :آری! گفت :چه احساسی نسبت
به او داری؟ گفت :دشمنی با او ،مادام که زنده باشم!
 .1سیره ابن هشام جلد  1صفحه 519-518
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تا اينجا مشخص شد که اهلل سبحان از آنجا که میداند علمای
اهل کتاب که کتابشان را خوب میدانند ،اگر در محمد علیه افضل
الصلوات نشانیهای پیامبر خاتم را بجويند ،او را همچون
فرزندشان خواهند شناخت و به تبع آن وظیفهشان را يادآور می-
شود که بايد ايمان بیاورند.
پیش از اين آيه اهلل متعال در چند آيه متوالی به بیان سلسلهی
انبیاء میﭙردازد .اما بیان اين سلسله چه سودی برای غیر اهل کتاب
دارد؟ جواب ساده است ،هیچی سودی! چرا که اهلل متعال از
روشهای ديگری برای نماياندن الهی بودن قرآن به غیر اهل کتاب
دارد و مشخص نیست نويسندهی گمراهتر از چهارپايان چرا به
سراغ غیر اهل کتاب رفته است در حالیکه مشخص است خطاب
کالم اهلل سبحان کیست؟! در خود ترجمهای که نويسنده از آيه
ارائه کرده آمدهاست که "آن را به صورت ﻃومارها درمىآوريد
[آنچه را] از آن [مىخواهید] آشکار و بسیارى را پنهان
مىکنید" ...خب ﻃفل شیريخوار هم متوجه میشود اين آيه برای
اهل کتاب است و نه غیر اهل کتاب ،اما امان از آن گمراهی که دو
پا را احمقتر از چهارپا میسازد.
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تا اينجا شبهه به تمام پاسخ داده شد ،اما برای اينکه بدانیم
هدف اهلل متعال از بیان سلسلهی انبیا چه بوده ،کمی بیشتر
توضیح میدهیم.
با مثالی توضیح میدهیم و اين بحث را تمام میکنیم ان شاء اهلل:
سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان ردههای مختلف را جمع
میکند و به آنها میگويد تا اينجا هرآنچه از معلمانی که برايتان
فرستاده ام همه برای آماده کردن شما برای پﺬيرفتن آنچه که بر
معلم آخر محول کردهام بوده .ما به همهی شما اصول اساسی را
آموختیم که شرك نورزيد و به قیامت و انبیاء و فرشتگان مومن
باشید و کسی جز خدا را حاکم ندانید .پس حال که همهی شما
آماده شدهايد ،بیايید و آموزههای آخرين معلم را که حکم ما را
پیاده میکند پی بگیريد.
تعالوا إلی کلمه سواء بیننا وبینکم...

1

يکی از بزرگترين شاهدان! ده فرمان در تورات است.
ده فرمان تورات کدام است؟

 .1آل عمران64 -
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ع َلكَ ِتمْثَالًا َم ْنحُوتًا،
ك آ ِلهَ ٌة أُخْرَى أَمَامِی .2 /الَ تَصْنَ ْ
ن لَ َ
ال يَکُ ْ
َ .1
سمَاءِ ِمنْ فَوْقُ ،وَمَا فِی األَرْضِ مِنْ َتحْتُ ،وَمَا
وَالَ صُورَةً مَا مِمَّا فِی ال َّ
دهُنَّ .3 /ال تحلف
فِی الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ األَرْضِ .الَ تَسْجُدْ لَهُنَّ َوالَ تَعْبُ ْ
باسم الهك باﻃال .4 /اُ ْذکُ ْر يَوْ َم السَّ ْبتِ ِلتُقَدِّسَهُ.
 .5أکْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِکَیْ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى األَرْضِ ا َّلتِی يُ ْعطِیكَ
الرَّبُّ إِلهُكَ. .
 .6ال تقتل .7 /ال تزن .8 /ال تسرق .9 /ال تشهد شهادة زور.10 /
ال
الَ تَشْتَهِ بَیْتَ َقرِيبِكَ .الَ تَشْتَ ِه امْرَأَةَ قَرِيبِكَ ،وَالَ َعبْدَهُ ،وَالَ أَمَتَهُ ،وَ َ
ال شَ ْیﺌًا مِمَّا لِقَرِيبِكَ.
ال حِمَارَهُ ،وَ َ
ثَوْرَهُ ،وَ َ
اينها ده فرمان تورات است که به وضوﺡ در قرآن در جاهای
مختلف تکرار شدهاست (مثل سورهی انعام  153-151و اسراء -22
 .)39اين اساس دين است ،اين پايههای تمام معلمینی است که
برای مردم فرستاده شدهاند و اهلل متعال نیز مردم را آگاه میکند
که من نشانی در شما گﺬاشتم که همهی برنامهها يك پايه داشته
باشند ،پس چرا اکنون که برترين پیام آمده آن را نمیپﺬيريد؟
وقتی شما میگويید که باور به آن پیامبران داريد ،پس چرا به
اين يکی ايمان نداريد؟ اين هم که معجزه دارد و اساسیات پیامش
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نیز همان است که پیشینیان آوردند ،پس چرا نمیپﺬيريد؟ اين
است سوال قرآن که برای پاسخش انواع راهکارها را پیش روی
مخاﻃب میگﺬارد ولی دريغ از توجه در آنانکه دو پا هستند و از
چهارپا گمراهتر.

شبهه :چون زبان قرآن عربی است پس محمد قرآن را
از غیرعرب نیاموخته است.
حدُونَ
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ ُه بَشَرٌ لِّسَانُ الَّﺬِی يُلْ ِ
ی مُّبِینٌ
إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ وَهَﺬَا لِسَانٌ عَرَبِ ٌّ

1

«و نیك مىدانیم که آنان مىگويند جز اين نیست که بشرى به
او مىآموزد [نه چنین نیست زيرا] زبان کسى که [اين] نسبت را به
او مىدهند غیر عربى است و اين [قرآن] به زبان عربى روشن
است».
عدهای میگفتند که محمد مطالب قرآن را از ديگران از جمله
افراد غیرعرب مثل سلمان آموخته است و به اسم قرآن مطرﺡ
 .1نحل103 -
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میکند .محمد در پاسخ آنان اين استدالل کودکانه را مطرﺡ کرده
است که چون زبان افراد غیرعرب ،عربی نیست و زبان قرآن عربی
است پس مطالب قرآن از غیر عربها اخﺬ نشده است .يعنی امکان
ندارد فردی چیزی را از غیر همزبان خود بیاموزد!! اين دلیل برای
کودکان هم بی معنی است .مگر نمی شود مطالب را از زبانی به
زبان ديگری برگرداند؟ و مگر محمد در دوران تجارتش با غیر
عربها ارتباط نداشته است؟

پاسخ:
اعراب در هیچ زمانی از تاريخ به اندازهی زمان نزول قرآن در
زمینهی ادبی به اوج نرسیدهبودند .آنها کمال اين هنر را در هفت
قصیده جمع کرده بودند که به ديوار کعبه آويخته و آنها را
معلقات سبع مینامیدند .افتخار به شعر و شاعری و بلیغ بودن به
حدی بود که اگر قبیلهای اديبی داشت از ارج و منزلت بااليی
برخوردار بود .اهمیت اين قضیه آنچنان بود که اديبان به بهانههای
مختلف برای نشان دادن توانشان در محلهای مختلفی اجتماع
میکردند و گفتههايشان را به نمايش میگﺬاشتند .مشهورترين اين
اجتماعها بازار عکاظ بود.
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با نزول قرآن اعراب سراسیمه شدند! در برابر آيات قرآن
منزلت معلقات سقوط کرد و اجتماع اديبان در بازار عکاظ تعطیل
شد .اشراف قريش نمیتوانستند در برابر اين کالم موضع مشخصی
بگیرند .گاهی میگفتند شاعر است و گاهی مجنون ،گاه سحر است
و گاه کالمی آموخته شده ،گاه اساﻃیر األولین است و گاه چیزيست
که خود اختراعش کرده .در يك کالم آشفتگیشان همچون بزرگان
جبههی اسالم ستیزان امروز بود؛ قلبهايشان مشابه است کما اينکه
قرآن بیان میدارد.
بالغتگويان عرب در برابر اينچنین کالمی بودند که بسیاری از
هدايت يافتگان همچون فارق اعظم با شنیدن آياتش ايمان
آوردند .از انجا که انسان درحال غرق شدن به هر خس و خاشاکی
چنگ میزند که غرق نشود ،اعراب هم اينگونه ادعا کردند که اين
کالم چیز سختی که نیست ،محمد آنها را از کسیکه با او دوست
است آموخته و اکنون بازگو میکند ،ما هم میتوانیم مثلش را
بگويیم.
د سَمِ ْعنَا لَوْ نَشَا ُء لَقُ ْلنَا مِ ْثلَ هَﺬَا
وَإِذَا تُتْلَى َعلَ ْیهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَ ْ
إِنْ هَﺬَا إِلَّا أَسَاﻃِیرُ الْأَوَّلِینَ

1

 .1انفال31 -
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«وچون آيات ما بر آنها خوانده شود ,گويند« :همانا شینديم,
اگر ما (هم) بخواهیم ,مانند آن را میگويیم ,اينها جز افسانههای
پیشینیان نیست».
خداوند منان هم در پاسخ به آنها میگويد باشه شما راست
می گويید ،پس لطف ًا يك سوره مثل قرآن بیاوريد .مگر نه اينکه
اينها مطالبی هستند که همه میدانند؟ خب بیاوريد! ببینید اهلل
متعال اعرابی را مخاﻃب قرار میدهد که در ﻃول تاريخ عرب باالتر
از آنها يافت نشده و نمیشود .مطالب اديبان سابق هست و
اديبان خبره نیز حاضر بودند ،همچون داستان موسی علیه السالم
که مردم عادی را شکست نداد ،بلکه خبرگان ساحری را شکست
داد .اينجا نیز مردم عادی نیستند ،بلکه اشراف و بزرگان هستند
که به تحدی فراخوانده میشوند .شما خودتان هم میدانید انسانی
که تا 25سالگی چوپان بوده و بعد از آن نیز کارگر شرکت تجاری
میشود که فقط يکبار همراه اين کاروان از مکه به سوی شام می-
رود و برمیگردد ،توان گفتن اينچنین کالمی را ندارد ...حال که
ادعا می کنید کس ديگری به او آموخته ،اشکال ندارد ،شما هم
بیاوريد.

795

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

از ﻃرف ديگر ببینید به چه فالکتی افتادهايد که میگويید يك
غیرعرب زبان به يك عرب زبان چیزی را آموخته که اديبان عربی
زبان که معلقات سبعه را دارند در برابرش فلج میشوند و کاری
نمیتوانند بکنند.
حماقت تا چه حد؟ روی چهارپايان را کم کردهايد! مگر میشود
مولوی از بردهی چینی شعرگفتن و آرايه و زيبايی هنری را آموخته
باشد؟ باورکنید چهارپايان اکنون شرافت دارند بر سر شما .اديبان
عرب خود در برابر قرآن کم میآورند و شیفتهاش میشوند
(همچون سید قطب رحمه اهلل) آنوقت میگويید چه استدالل
کودکانهای؟ اين تويی که از چهارپايان گمراهتر گشتهای و
نمیفهمی چه میگويی.
در ابتدای شبهه مطالبی را پرت کرده که بی ارزش و مقدار
بودن شبهه را نشان میدهد" .عدهای میگفتند که محمد مطالب
قرآن را از ديگران از جمله افراد غیر عرب مثل سلمان آموخته
است" ...سلمان در مدينه به سند تاريخی به رسول اهلل علیه صاله
وسالم پیوسته است .مشخص است کسیکه اينگونه با دروغ شوع
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میکند ،چیزی در بساﻃش نیست که به آن اقتدا کند ،از اين رو راه
دروغ را پیش میگیرد ،بلکه متاع اندك دنیوی را کسب کند.
در انتها چیزی گفته که مطابق معمول از ادعاهای بی سر و ته
ملحدين است .رسول اهلل علیه صاله وسالم در کل زمانی که کارگر
گروه تجاری بودند فقط يکبار از مکه خارج شدند و به سوی شام
رفتند .واقعاً اگر شخصی با همین يکبار سفر اينهمه مطالب
يادگرفته باشد از انبیاء و آيات آفاق و انفس و ...و برگشته باشد و
آن را دلیل نبوت خود کرده باشد ،درحالیکه بزرگترين اديبان عرب
که همواره در حال گردش بودند در برابرش کم میآورند هیچ ،تا
همین امروز نیز کالمش خوانده شود و روز به روز بر تعداد پیروانش
افزوده شود؛ و همه ی اينها درحالی باشد که هیچگاه سواد خواندن
نوشتن فرا نگرفته باشد و تا  25سالگی بز چرانیده باشد ...واقع ًا چه
میتوان گفت؟! فقط يك چیز :خدايا ما را از شر دوپايان گمراهتر از
چهارپا حفظ کن .آمین!
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شبهه :خلقت آسمان و زمین مهمتر از خلقت انسان است.
ن أَ ْکثَ َر النَّاسِ
ن خَ ْلقِ النَّاسِ ولَکِ َّ
لَخَلْقُ السماواتِ وا ْلأَرضِ أَکْبرُ مِ ْ
لَا يعلَمونَ

1

« قطعا آفرينش آسمانها و زمین بزرگتر از آفرينش مردم است
ولى بیشتر مردم نمى دانند».
أَأَنتُم أَشَدخَلْقًا أَمِ السماء بنَاها

2

« آيا آفرينش شما دشوارتر است يا آسمانى که [او] آن را برپا
کرده است».
در آيات فوق برای اثبات قدرت وتوانايی خدا و ﻃبعا قبوالندن
ايمان به آنان ،استدالل میکند که خدا خلقتهايی با عظمتتر از
انسان دارد.
اين استدالل غلط است چون عظمت و سختی و بزرگی خلقت را
با کمیت میسنجد .واضح است که وزن آسمانها و زمین بیش از

 .1غافر 57
 .2نازعات 27
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انسان است اما خلقت انسان بسیار پیچیده تر ،فنی تر و
هوشمندانه تر است و ﻃبعا خلقت انسان با عظمت تر و نیاز به
قدرت و خالقیت و هوش و ﻃراحی بسیار عظیمتری است.
اين آيه با دو سری از آيات ديگر قرآن در تضاد است .چون
قرآن خلقت انسان را بسیار عظیم میداند بحدی که مالئکه مجبور
به سجده در مقابل آدم میشوند که قبال بحث شد .و در جای ديگر،
خدا به خود افتخار میکند که موجودی به عظمت انسان را خلق
کرده است:
در آيات  14- 12مؤمنون خلقت انسان را مطرﺡ میکند و در
انتهای آيهی  14میگويد. .
ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالِقِینَ

1

« آنگاه [جنین را در] آفرينش ديگر پديد آورديم آفرين باد بر
خدا که بهترين آفرينندگان است».
بهترين آفرينندگان تنها درهمین يك مورد برای خلقت انسان
آورده شده که اهمیت و بزرگی خلقت انسان را میرساند .بنابراين
کوچك دانستن خلقت انسان در آيهی فوق با بزرگ دانستن آن
 .1مؤمنون 14-
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درجاهای ديگر قرآن در تناقض است .درواقع دلیلی است بر اينکه
انسان بايد به خدای واحد ايمان داشته باشد.

پاسخ:
نويسنده در شبههای که مطرﺡ کرده بر آن است که حق و باﻃل
را يکجا کرده و استنتاجی مبنی بر غلط بودن قرآن و ايمان از آن
داشته باشد ،اما اين که استداللشان چه اندازه در تايید استنتاج
شان مفید است درخور تامل بوده و اينجا مورد بررسی قرار
میگیرد.
نويسنده در قسمت اول متن خود استدالل قرآن را که میگويد
خلقت آسمان پیچیدهتر از خلقت انسان است ،غلط میداند به
علت اين که قرآن کمیت را مد نظر گرفته است و از لحاظ کیفیت
انسان خیلی پیچیدهتر است .دلیل نويسنده در اين ادعا نه تنها
منطقی نیست بلکه خیلی احمقانه هم است ،زيرا اين علم بشری
است که ثابت کرده است انسان چقدر پیچیده و حرفهای ساخته
شده است ولی همین علم هنوز آنقدرپیشرفت نکرده است که در
مورد کاينات و آسمانها نظر بیشتر ارائه کند .عالوه بر اينها،
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استیفنهاوکینگ بزرگترين دانشمند ملحد میگويد" :جنس بشر
تنها پسمانده شیمیايی است!"
آری! بزرگترين پیشوای علمی الحاد به حقانیت بزرگی
آسمانها و حقارت انسان معترف است ولی نويسنده ما از اين
اعتراف عاجز!
در مورد اينکه نويسنده میگويد خلقت انسان به حدی بزرگ
است که خداوند ماليکه را دستور داد تا برايش سجده کنند و از
اين سخن خود استنتاجی مبنی بر سترگی خلقت انسان نسبت به
آسمان میکنند بايد سکوت کرد! اين چنین ﻃفالنه دلیل گفتن
درست است برای شخصی که ادعای نقد قرآن دارد؟ هر آن
شخصی که قرآن بخواند میداند که سجده ماليك برای آن بوده که
خدا انسان را تکريم کرده آن هم نه بخاﻃر جسم بلکه بعد از نفخ
روﺡ! آيههای متعدد در قرآن وجود دارند که همه هدف مشترکی را
پیگیری میکنند ،و آن هدف اين است که به انسان ثابت سازند که
تا چه حد ناچیز است و اصلش چیزی جز نطفه گنديده نیست.
واقعا که تناقض دانستن اين آيات آخرين حد ستیزه و تعصب
است ،نويسنده گرامی زحمتی زياد به خود دادهاند تا چرنديات و
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اراجیف را جمع کرده و توسط آن قرآن را نقد کنند؛ ولی حقیقت
لجوج تر از آن است که تسلیم اراجیف شود به چرنديات پاسخ
خشن ندهد!
منابع:
1: STEPHEN HAWKING, Reality on the rocks: Beyond our
ken 1995

شبهه :واقعه ذر دلیلی است بر اینکه انسان باید به خدای
واحد ایمان داشته باشد.
ترجمه :و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه
آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت که آيا
پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا روز قیامت
بگويید ما از اين [امر] غافل بوديم.
در آيهی فوق مطرﺡ شده که خدا به نحوی تمام نسل انسان را
از پشت آدم مورد خطاب داده است و از آنها بر وجود خدا شهادت
گرفته است؛ در نتیجه انسانها نمیتوانند بگويند که ما از وجود
خدا بی اﻃالع بوديم .اما اين استدالل غلط است .بفرض که تمام
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انسانها زمانی خدا را مالقات کرده باشند و بر وجود او گواهی داده
باشند ولی برای انسان فعلی ارزشی ندارد چون ما هیچ اﻃالعی از
واقعهی ذر نداريم و چنین مشاهدهای را بیاد نمی آوريم و استدالل
به شهادتی که ما از آن آگاهی نداريم بیهوده است.

پاسخ:
استدالل نويسنده ،در عالم کنونی هیچ ارزشی در هیچ
زمینهای ندارد .مثالً دانش هﭙنوتیزم برای يادآوری مسائلی است
که شخص خودش يادش نمی آيد .هنگامی که شخص روان شناس
کارش را انجام میدهد ،شخص آنچه را که ازياد بردهبود باز بیان
ال
میکند و نمیتواند بگويد ارزشی ندارد چون من يادم نمیآيد .اصو ً
اين حرف بیخود و سبکی است به سَبُکی نويسنده ،چرا که يك
شخص بدهکار هم میتواند به ﻃلبکار بگويد من يادم نمیآيد از تو
پولی قرض گرفته باشم ،پس آنچه تو میگويی استدالل غلطی است
و به فرض که من زمانی پولی از تو گرفته باشم ،وقتی اکنون هیچ
اﻃالعی از آن ندارم و چنین مبالهای را به خاﻃر نمیآورم ،پس
حرف تو غلط است و استدالل به آن بیهوده .واقعاً شخص ﻃلبکار
چکار خواهد کرد؟ آيا اين پﺬيرفتنی است؟ واقعاً شخص تا چه حد
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مريض باشد که اينگونه استداللی را برای غلط نشان دادن استدالل
الهی به کار برد؟
از ﻃرف ديگر اين فقط يکی از تفاسیر اين آيه است و اين آيه
تفسیر ديگری هم دارد ،اينکه انسانها با فطرت خداجو پا به جهان
میگﺬارند و البته باز هم انسانهای مريضی میتوانند منکرش شوند
اما انکار آنها هیچ فايدهای نخواهد داشت به داليلی که عقلی بیان
کرديم و دلیل نقلی نیز در مقالهی زير نوشته شدهاست.
org/news/2011-05-humans-predisposed-godsafterlife. html

//phys.

http:

پژوهشی بزرگ تحت نظارت دانشگاه آکسفورد انجام پﺬيرفت
که خالصه نتیجه اش اينست که کودکان در حالی متولد میشوند
که دارای فطرت ايمان به وجود خداوند و زندگی پس از مرگ
هستند.

شبهه :علم علمای بنی اسراییل به قرآن دلیلی است بر
صحت قرآن
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وإِنَّه لَفِی زبرِ الْأَولِینَ أَولَم يکُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِی
إِسرَايیلَ

1

« و [وصف قرآن] آن در کتابهاى پیشینیان آمده است ** آيا
براى آنان اين خود دلیلى روشن نیست که علماى بنی اسرايیل از
آن اﻃالع دارند».
اين آيه مدعی است که وصف قرآن در کتب اهل کتاب آمده
است و بهمین دلیل علمای يهود آن را میشناسند و به صحت
قرآن اعتراف میکنند و اين موجب قبول اسالم توسط ديگران
میشود .اين انتظاری بود که محمد از يهود داشت ولی تحقق
نیافت .اکثريت قريب به اتفاق يهود به محمد ايمان نیاوردند و
چیزی هم در مورد قرآن در کتب آنان نیست.
بنابراين اين استدالل هم بیهوده است .از ﻃرف ديگر حتی
پﺬيرش اسالم توسط يهود هم دلیلی بر اثبات صحت نبوت محمد
نمیشود .چون الزمهی اين امر اعتقاد قبلی به تورات و انجیل است
که کافران ومشرکان چنین اعتقادی نداشتند.

 .1شعراء 196 -و 197
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پاسخ:
آيا علمای بنی اسرايیل به قرآن و آمدن محمد صلی اهلل علیه
وسلم باورمند بودند؟
اين موضوع را بايد بايد ابتدا کمی علمی بررسی کنیم:
قبل از اسالم اديان زيادی به قومهای خاص خصوص ًا بنی
اسرايیل آمده است .روی اين دلیل بنی اسرايیل توقع داشتند که
اسالم هم نیز به بنی اسرايیل بیايد و پیامبر از بنی اسرايیل باشد،
اگر تاريخ را مطالعه کنید خواهید دانست که يهود بنی قريضه
زمانیکه با اعراب در زمان جاهلیت دعوا میکردند آنها را از آمدن
پیامبری بیم و هشدار میدادند ،ولی بر خالف توقعات پیامبر از
میان اعراب کسی انتخاب شد که نه سوادی دارد و پادشاه و ملکی
است ،بلکه کسی که دوره ﻃفولیت اش را يتیم سﭙری نموده است.
موضوع ديگر اينکه يهودی و نصاری نسبت به تعصب قومی که
داشتند که اسالم و نبوت محمد را قبول نکردند به دلیل اينکه از
قوم شان نبود .و اين را خوب میدانستند که پیامبر است و برای
اعراب جهت مقابله به پیامبر مشورت هم میدادند .صحت و بطالن
قرآن توسط خود قرآن ثابت میگردد ،زيرا در زمان جهالت عرب
زبان عربی آنقدر به اوجش رسیده بود که زبان زد عام و خاص
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گشته بود ،چه از نگاه شعر و شاعری و چه از نگاه فصاحت و
بالغت ،مثل زبان عربی در دنیا هیچ زبان ديگر به چنین پختگی و
تکامل خود نرسیده بود ،زمانیکه پیامبر مبعوث میشود توسط
قرآن اعراب را به چالش میکشد و میگويد« :قل فاتو بعشر سو ٍر
مثله» .الهود 13
بگو پس بیاوريد ده سوره مثل آن.
ولی با وجود شعر و شاعری کسی چنین پیدا نمیشود.
باز قرآن برايشان چلنج میدهد:
فاتو بسورة من مثله

1

«بگو پس بیاوريد يك سوره مثل

آن».
مسلما که عربها در آوردن مثل قرآن سعی و تالشی ورزيدند
اما در پیشکش نمودن اين امر عاجز ماندند ،پس معلوم است که
قرآن ساخته عربها نبوده ،زيرا عربها از آوردن مثل قرآن عاجز
گشتند در حالی که در اين راستا تالش همه جانبه نمودند.
اين نظريه که قرآن ساخته دست پیامبر است نیز باﻃل است،
زيرا او گرچه از بین عرب بوده و خیلی هم بلند مرتبه ،اما با وجود
 .1البقره 23 -و يونس38 -
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اين وصف از جمله بشر و يك فردی از افراد مجتمع بشريت بود،
اين همه عربها از آوردن مثل قرآن عاجز گشتند پس اين امر بر
محمد که يك تن از عربها میباشد نیز صادق است که او هم
چنان به هیج وجه نمیتواند به انجام چنین کاری مبادرت ورزد.
اما قرآن اين ادعای عربها که گويا محمد قرآن را از نزد غالم
نصرانی که (کبر) نام دارد اورده است اين چنین رد میکند:
و يقیناً میدانیم که آنها میگويند جز اين نیست که قران را به
او شخصی تعلیم میدهد ،که به آن نسبت میدهند غیرعربی است
و اين زبان عربی واضح میباشد .النحل .103

شبهه :خدا میداند که ما پیامبریم.
ن أَنتُم
قَالُوا ما أَنتُم إِالَّ بشَرٌ مثْلُنَا وما أَنزَلَ الرَّحمن مِن شَیءٍ إِ ْ
إِالَّ تَکْﺬِبون ** قَالُوا ربنَا يعلَم إِنَّا إِلَیکُم لَمرْسلُونَ

1

«(کافران آن ديار) گفتند شما (پیامبران) جز بشرى مانند ما
نیستید و [خداى] رحمان چیزى نفرستاده و شما جز دروغ

 .1يس15 -و16
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نمیگويید ** گفتند پروردگار ما میداند که ما به سوى شما به
پیامبرى فرستاده شده ايم».
اين چه استداللی است؟ در مقابل مردمی که به پیامبری
مشکوکند میگويند خدا میداند که ما پیغمبريم .پیامبران دروغین
هم همین ادعا را دارند که خدا میداند که ما پیامبريم .اين گفته
چه سودی برای اثبات پیامبری کسی دارد؟ هیچ! تازه از نظر
منطقی هم اين گفته ،مغالطهی مصادره بر مطلوب است ،چون برای
اثبات پیامبر بودن به پیامبر بودن استدالل شده است .يعنی برای
اينکه فردی قبول کند که اين پیغمبر را خدا تأيید کرده است راه
ديگری جز قبول پیغمبری وی ندارد .ابتدا بايد قبول کند که اين
فرد پیغمبر است تا بتواند قبول کند که گفتهی او "که خدا میداند
من پیغمبرم" درست است .آنوقت از تأيید پیغمبری اوتوسط خدا
به پیغمبر بودن وی پی ببرد.

پاسخ:
نمیدانم تابحال کودکانی که بزرگترها با آنان بازی میکنند
ديدهايد يا نه ،ولی بعد از اين که والدينشان از آنها سوالی می-
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پرسند ،و آنها بعد از تفکری ﻃوالنی نمیتوانند جواب صحیح را
ارائه دهند ،ديگر هرچه سواالت بعدی باشد را نیز به آن سوال اول
ربط میدهند .و گاهی استدالالتی میآورند که انسان از آن حجم
پرت وپال گويی متحیر میشود.
حال نويسندهی ما نیز که به داليل قاﻃع روانشناسی میتوان
عقب ماندگی ذهنیش را اثبات کرد ،فصلی را آغازکرده و اکنون
هرچه که پیامبران در جواب مردم بیان کردهباشند به عنوان
استدالل پیامبر برای هدايت مردم در نظر گرفته است .پیامبرانی
که در سورهی ياسین مأموريت میيابند مردم را انﺬار کنند به مردم
میگويند :برای ما مهم نیست شما ما را انکار میکنید يا خیر
خدايمان میداند ما پیامبريم .مثل آن کسیکه از سوی مدير مدرسه
مأمور میشود به کالسهای مختلف برودو پیام مدير را پیرامون
امتحان جامع هفتهی بعد مطلع کند ،اما وقتی وارد کالس میشود،
کسی برای حرفش تره هم خرد نمیکند .آنگاه میگويد ،من کارم رو
انجام دادم و مدير خودش مرا فرستاده ،حال که شما نمیﭙﺬريد،
مشکلی نیست.
واقعاً متحیرم چگونه شخصی آنقدر پیرو هوای نفسش میشود
که اينگونه چرنديات او را از راه اسالم منحرف گرداند .مطمﺌنم که
810
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در جواب ما باز شروع به پرت وپال گويی خواهند کرد که :مردم
چگونه بايد میدانستند اينها پیامبرن؟ بايد معجزهای داشته باشند
يا خیر؟ درجوابشان میگويیم آخر کی گفته هرکه پیامبر بود بايد
معجزه داشته باشد؟ مگر يونس معجزه داشت برای اثبات نبوتش؟
پیامبران برای اصالﺡ مردم از سوی خدا مأموريت میيافتند و اگر
مردم هدايت میگشتند که چه بهتر اگر نه میگفتند ما وظیفه خود
را انجام داديم و قرار نبود با هدايت شماچیزی به ما برسد!
خدايمان میداند که ما پیامبريم.
میدانیم که در جواب اين سخنان ما نیز باز چرندياتی را خواهند
نگاشت ،از اآلن هشدار میدهم که با فکر و منطق و استدالل به آن
بیانديشید نه با احساسات.
ای کاش تعقل میکردند.

شبهه :استدالل بر هالك اقوام گﺬشته
در آيات زيادی از قرآن برای هدايت مردم ،به هالك شدن اقوام
گﺬشته توسط خدا بخاﻃر ايمان نیاوردنشان ،تمسك شده است.
مثال:
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ن أَنَّهم إِلَی هِم الَيرْجِعونَ
کنَا قَبلَهم منْ الْقُرُو ِ
أَلَم يرَوا کَم أَهلَ ْ

1

«مگر نديدهاند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هالك
گردانیديم که ديگر آنها به سويشان باز نمى گردند».
همچنین ،قرآن در  12آيه (فاﻃر  ،44يوسف  ،109حج  ،46روم
 ،9غافر ،21غافر  ،82محمد  ،10آل عمرن  ،137انعام  ،11نحل ،36
نمل  ،69روم  )42در مورد لزوم سیر در زمین و ديدن سرنوشت
کسانی که کفر ورزيدند و توسط خدا نابود شدهاند ،و در نتیجه
ايمان آوردن از ديدن آنان صحبت کرده است .اين آيات با اندك
تفاوتی تکرار شده اند .برای مثال:
ن کَانُوا
أَولَم يسِیرُوا فِی الْأَرضِ فَینظُرُوا کَیف کَانَ عاقِبةُ الَّﺬِي َ
ض َفأَخَﺬَهم اللَّه
مِن قَبلِهِم کَانُوا هم أَشَد مِنْهم قُوةً وآثَارا فِی الْأَر ِ
ق ** ذَلِك بِأَنَّهم کَانَت تَّ ْأتِیهِم
ن اللَّ ِه مِن وا ٍ
بِﺬُنُوبِهِم وما کَانَ لَهم م َ
شدِيد الْعِقَابِ
رسلُهم بِالْبینَاتِ فَکَفَرُوا فَأَخَﺬَهم اللَّه إِنَّه قَوِی َ

2

«آيا در زمین سیر نکردهاند تا ببینند عاقبت کسانى که پیش از
آنهابودهاند چگونه بوده است آنهانیرومندتر و دارای آثار بیشتری
 .1يس31 -
 .2غافر 21 -و 22
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در روى زمین بودند پس خدا آنان را به کیفرگناهانشان گرفتار کرد
و در برابر خدا حمايتگرى نداشتند ** اين [کیفر] از آن روى بود
که پیامبرانشان داليل آشکاربرايشان مى آوردند ولى [آنها] انکار
میکردند پس خدا [گريبان] آنها را گرفت زيرا او نیرومند سخت-
کیفر است».
اينگونه دعوت به ايمان چند اشکال اساسی دارد.
اوال اين دعوت هم مثل اکثر دعوتهای ديگر قرآن ،متکی بر
ترس است به جای استدالل .چنانچه در عنوان بعدی بحث میشود
جوهر دعوت قرآن بر ترس استوار است :ترساندن از جهنم و
ترساندن از عﺬاب دنیوی .اشکال اساسی ديگر اينست که ،هیچ اثر
و اﻃالعی از اقوام متعددی که در قرآن ادعا شده که بر اثر نافرمانی
هالك شدهاند در دست ما نیست ،و در هیچ جای کرهی زمین قابل
مشاهده نیست ،حتی يك مورد!! .ما هیچ اﻃالع مستقل تاريخی يا
باستان شناسی از قوم عاد ،ثمود ،هود ،لوط ،نوﺡ و غیره نداريم.
پس استدالل به اين ناشناختهها بیهوده و بی فائده است؟! تمامی
مباحث مربوط به پیامبران عمدتا ،در تورات و در حد کمتر در قرآن
آمده است .و الزم است بدانید که تورات نیز در ﻃی صدها سال
پس از زمان موسی ،توسط روحانیون نوشته شده و بنابراين
813
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سنديتی ندارد و اصال وجود کسی بنام موسی نیز جای ترديد جدی
است چون هیچ سند تاريخی يا باستانشناسی بر آن وجود ندارد.
بنابراين ،اين توصیه بیهوده و بی فائده است و دلیل مستقلی برای
راهنمايی انسانها به پیامبری محمد يا ديگر پیامبران نیست .اگر
هم بخواهیم گفتههای تورات و قرآن را سند قرار دهیم تا به صحت
نبوت محمد و ديگر پیامبران پی ببريم که مغالطهی «مصادره بر
مطلوب» میشود که محمد بکرات در استداللهای قرآن بکار گرفته
است .چون محمد میخواهد به استناد اين وقايع ،صحت دعوت
خود را به اثبات برساند .ولی برای قبول اين وقايع ،بايد ابتدا به
قرآن و پیامبری محمد ايمان آورد تا اين وقايع را بﭙﺬيرد .جوهر
اين استدالل اين میشود .من پیامبرم چون من پیامبرم.
اشکال ديگر در اينگونه استدالل ،اينست که اﻃالعات قابل
قبول ما از اقوام گﺬشته که بر اساس اسناد تاريخی يا باستان
شناسی است ،نشان میدهند که صعود و سقوط پادشاهان يا اقوام
در اثر زلزلهها ،سیلها ،بیماريهای فراگیر ،خشکسالی و امثالهم
همگی علل ﻃبیعی دارند و هیچکدام قابل انتساب به نیرويی
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مافوق ﻃبیعت نیستند .چنانچه همین وقايع را امروز هم میبینیم و
علل ﻃبیعی آنانرا نیز بخوبی میشناسیم.

پاسخ:
خب اسالم از خود اصول و قواعدی دارد که بايد اونها را ابتدا
بلد شد ،زيرا کسی که به اين کتاب (قرآن) باورمند نیست ،چگونه
قبول کند که اين گفته خالق است ،کسیکه به خالق هیج باوری
ندارد قبول کند که پیامبر و قرآن از ﻃرف خالق مدبر برای
رهنمايی انسان آمده است.
برای اين دلیل اسالم قبل از هر چیزی بحثهای را براه
میاندازد که ذهن خواننده را به تفکر وادار کند ،قبل از پاداش و
عﺬاب ،حساب و کتاب ،دنیا و آخرت که برای خدا ناباوران اصال
محسوس نیست يك سلسله مباحث را پیشکش میکند ،اينکه
بعضیها بدون گﺬراندن پايه اولی پای در پايه پنجم و ششم
میگﺬارند مشکل خود شان است نه از قرآن و اسالم ،زيرا قرآن
برای آنها جهت ايمان آوردن شان که به استدالل بعضیها از روی
ترس است ،چنین بیان میدارد« :يقیناً در خلقت آسمانها و زمین،
815
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اختالف شب و روز نشانههای است برای اصحاب خرد»( .آل عمران
)190
و فرموده است:
«و از نشانههای قدرت او خلق آسمانها و زمین و اختالف
زبانها و رنگهايتان میباشد» (روم )22
و فرموده است:
«آيا به شتر نمینگرند که چگونه آفريده شده است و به آسمان
نظر نمیکنند که چگونه بلند نگه داشته شده و به کوهها که چگونه
نصب شدهاند و به زمین که چگونه مسطح گرديده است» (الغاشیه
)20-17
و فرموده است:
«پس بايد انسان بیانديشد که از چه آفريده شده ،از آب جهنده
و متدفق آفريده شده که از پشت مردان و سینه زنان خارج
میگردد» (الطارق )7-5
پس نگريسته میشود که دعوت قرآن و اسالم بدين گونه است،
از ﻃريق تعقل ،قناعت ،شناخت و باورمند شدن نه ايجاد ترس و
816
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رهب ،از زمان عرب تا کنون هیچ مدرکی هم وجود نداشته و ندارد
که کسی اقرار کرده باشد من از روی ترس و بزور ايمان آورده ام،
زيرا همهی ايمانها از گﺬشته و تا حال بر مبنای قناعت عقلی
استوار بوده است.
موضوع که خبر گﺬشته گان ،نابودی آنها ،و موارد ديگر که برای
بعضی قابل قبول نیست مشکل اينجاست که عقل انسان محدود
است و محدود چیزی فراتر از محدوده عقل و واقعیت موجوده را
حس و درك کرده نمیتواند ،اون آيات مخاﻃب شان کسانی است
که درك و فهم باال داشته و بر واقعیت تا آگاه اند.
در قرآن سوره بنام فیل است؛ همهی اعراب از واقعه فیل
باخبراند و خوب میدانستند که چگونه است ،پس ساير موارد ذکر
شده در قرآن به همین منوال است اتفاق افتاده است ولی بعضیها
قابل به درك آن نیستند.
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شبهه :استدالل به وجود خدا از طریق مشاهدهی
سجدهی موجودات
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی ا ْلأَرْضِ
جبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ ِّمنَ النَّاسِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْ ِ
ل
ن اللَّهَ يَفْعَ ُ
ق عَ َلیْهِ الْعَﺬَابُ وَمَن ُيهِنِ اللَّهُ فَمَا لَ ُه مِن مُّکْ ِرمٍ إِ َّ
وَکَثِی ٌر حَ َّ
مَا يَشَاءُ

1

«آيا نمی بینی که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در
زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و
جنبندگان و بسیارى از مردم براى او سجده مىکنند و بسیار ى اند
که عﺬاب بر آنان واجب شده است و هر که را خدا خوار کند او را
گرامى دارندهاى نیست که خدا هر چه بخواهد انجام مىدهد».
اين استداللی بی فايده و بیهوده است چون سجدهی موجودات
(اگر هم واقعیت داشته باشد) برای ما انسانها قابل مشاهده نیست
پس ارزشی هم برای اثبات خدا ندارد.

پاسخ:

 .1حج 18 -
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شبههافکن همچنان که عادت به ديدن ظواهر دارد در مورد اين
آيه نیز چنین عمل کرده و از درك مفهوم ان عاجز مانده است .اهلل
تعالی سجده تمام مخلوقات را شاهدی بر حقانیت اثبات وجود
خالقی برتر میداند و شبههافکن عدم مشاهده به سجده رفتن کوه
و خورشید و سنگ و درخت را نفی کننده اين دلیل تلقی میکند.
شبهه افکن منتظر است تا مخلوقات همچون انسان بر خاك بیفتند
و ان زمان ايمان بیاورد که در اين صورت نیز ايمان نمیاورد و قران
خود حال و روز اين جنین کسانی را به تصوير میکشد...
ل حَتَّى َيأْتِیَنَا
الَّﺬِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِ َلیْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُو ٍ
ن َقبْلِی بِالْ َبیِّنَاتِ وَبِالَّﺬِی
ل مِ ْ
د جَاءَکُمْ ُرسُ ٌ
ل قَ ْ
بِقُرْبَانٍ تَ ْأکُلُ ُه النَّارُ قُ ْ
قُلْتُمْ َفلِمَ َقتَلْ ُتمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ

1

« آنان کسانی هستند که گفتند :خداوند از ما پیمان گرفته است
(و به ما سفارش کرده است) که به هیچ پیغمبری ايمان نیاوريم،
مگر هنگامی که برای ما قربانی بیاورد و آتش (آذرخش آسمانی
پیدا شود و در برابر ديدگانمان) آن را بخورد! بگو :پیغمبرانی پیش
از من دالئل روشن و چیزی را که گفتید با خود آوردهاند (و به شما
نمودهاند) پس چرا آنان را کشتهايد ،اگر راستگويید؟!»
 .1آل عمران 183-
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اينان هر لحظه منتظر وقايع خارق العاده هستند و جون
پیشنیان خود حتی اگر چنین اعجازی ببینند ايمان نخواهند اورد
که موضع گیری آنها نه از روی جهل بلکه از روی اعراض و
رويگردانی از حق با وجود شناخت نسبت به ان است.
اما باز میگرديم به مفهوم سجده مخلوقات
سجده نهايت خشوع و تواضع و انقیاد و فرمانبرداری مخلوق در
مقابل خالق را رسانده و به معنای اﻃاعت از اوامر اوست .خورشید
پیوسته در مدار خاصی حرکت میکند ،کوهها ثابت در جايگاه خود
ايستادهاند و سبب استحکام زمین میشوند ،درختان فتوسنتز را
انجام داده و سبب پااليش هوای زمین میشوند ،اسمان همچون
سقفی زمین را از تشعشعات زيان بار محافظت میکند و هر
مخلوقی به سوی هدفی که برای ان خلق شده راه میپیمايد
همانطور که خداوند میفرمايد:
یءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
ل شَ ْ
قَالَ رَبُّنَا الَّﺬِی أَعْطَى کُ َّ

 .1ﻃه 50 -
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«(موسی) گفت :پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را
وجود بخشیده است و سﭙس (در راستای آن چیزی که برای آن
آفريده شده است) رهنمودش کرده است».
اگر میفرمايند همه اين موارد بر مبنای ثوابت و قوانین است
میپرسیم خالق اين قوانین چه کسی است؟

شبهه :استدالل بر وجود خدا از طلوع خورشید از مشرق
در آيهی زير بحث ابراهیم با پادشاه زمانش (محتمال نمرود) که
ادعای خدايی میکرد ،آورده شده است:
ل
أَلَم تَرَ إِلَى الَّﺬِی حاج إِبرَاهِیم فِی رِب ِه أَنْ آتَاه اللّه الْملْك إِذْ قَا َ
ل إِبرَاهِیم
ل أَنَا أُحیِی وأُمِیت قَا َ
إِبرَاهِیم ربی الَّﺬِی يحیِی ويمِیت قَا َ
ب فَبهِت الَّﺬِی
ن الْمغْرِ ِ
ن الْمشْرِقِ َفأْتِ بِها مِ َ
ن اللّه يأْتِی بِالشَّمسِ مِ َ
فَإِ َّ
ال يهدِی الْقَوم الظَّالِمِینَ
کَفَرَ واللّه َ

1

«آيا از آن کس که چون خدا به او پادشاهى داده بود در باره
پروردگارخود با ابراهیم محاجه کرد ،خبر نیافتى؟ آن گاه که
ابراهیم گفت :پروردگار من همان کسى است که زنده میکند و
 .1بقره 258 -
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میمیراند .گفت :من (هم) زنده میکنم و میمیرانم .ابراهیم گفت:
خدا خورشید را از شرق برمی آورد ،تو آن را از غرب برآور .پس آن
کس که کفر ورزيده بود مبهوت ماند .و خداوند قوم ستمکار را
هدايت نمیکند»
بحث ابراهیم از سه جهت ضعیف است.
اوال :اينکه میگويد خدای من کسی است که زنده میکند و
میمیراند .پیدايش حیات و مرگ و ديگر حوادث ﻃبیعی دلیلی بر
اثبات خدا نیستند .ما اين حوادث را مشاهده میکنیم و علل مادی
آنان را نیز (امروزه) متوجه شدهايم منتهی هیچ ارتباﻃی بین اين
علل مادی و علتی غیرمادی نه میبینیم و نه يافتهايم.
ثانیا :توقف ابراهیم در برابر نمرود که گفت منهم زنده میکنم و
میمیرانم اشتباه بوده است .زيرا منظور نمرود آزادکردن زندانی
وکشتن زندانی بود در حالی که منظور ابراهیم تولد و مرگ ﻃبیعی
بوده است .بنابراين ابراهیم بايد میگفت که زندگی دادن و حیات
بخشیدن آن نیست که تو میگويی.
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سوم :استدالل بعدی ابراهیم (که خدا خورشید را از مشرق در
میآورد و تواز مغرب در آور) هم غیر معتبر است ،منتهی نمرود
اين ضعف را متوجه نشد و فروماند .چون ﻃلوع مکرر خورشید از
مشرق دلیلی بر وجود خدا نیست .نمرود بايد به ابراهیم میگفت
که اگر راست میگويی که خدای توست که خورشید را از مشرق
خارج میکند از خدايت بخواه که خورشید را از مغرب برآورد و اگر
ابراهیم اينکار را میکرد آنوقت معجزه ای درست و دلیلی قاﻃع بر
وجود خدا بود که اتفاق نیفتاد.

پاسخ:
يکی از خصوصیتهای انبیاء علیهم السالم اين بوده است که
مباحث و مناظرهای بشکل ديالوگ نمیکردند ،تنها پاسخهای کوتاه
و علمی ارائه میکردند و در پاسخ پرسیدن همچنان!
در خصوص اينکه پیدايش حیات و مرگ و ديگر حوادث اگر بر
وجود خالق هیچ ربطی نداشته باشد پس چگونه به اين نظام دقیق
که ﻃی  15میلیارد سال هیچ الکترونی از مسیر حرکت اش منحرف
نشده است ،چگونه که مرگ يك پديده حتمی بوده و هیچ احدی
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از آن مبرا نبوده و همه چشنده مرگ است ،خب اگر هیچ ارتباﻃی
میان علت مادی و قوه بیرونی وجود ندارد ،پس مادهها چگونه
حرکت کردند ،ﻃور مثال  H2Oآب است و در صد درجه حرارت به
جوش میآيد ،چرا گهی نشده است که در  80درجه بجوش آيد ،و
يا هم  H3Oآب جور شود ،و دهها سؤال ديگری است که ارتباط اين
عوامل مادی را به غیر مادی ربط میدهد.
اينکه فردی توانايی درك اش را ندارد بدين معنی هم نیست که
ربطی ندارد و چیزی وجود ندارد ،هرگز نديدن به معنی نبودن
نیست!
اگر قضیه مرگ و زندگی پديده ﻃبیعی و بدون دخالت قدرت
مافوق است ،پس بايد تا عمل جديد و تکنولوژی مدرن قادر به اين
میشد تا از مردن جلوگیری کند ،زيرا انسانها زنده بودن را خیلی
دوست دارند ،و يا راز مرگ را کشف میکردند ،و يا هم اين را
کشف میکردند که چه قوهای باعث تحرك و زنده بودن انسان
میگردد؛ آيا منتقد اين موضوع را گهی انديشیده است ،مسلماً که
اين موضوع هرگز در ذهن اش خطور نکرده و پاسخیها برايش
ندارد ،زيرا اين داللت بر دخالت قدرتی مافوق در قضیه دارد.
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اصالً اين ادعا منطقی نیست که بايد ديالوگ کنیم زيرا وقتیکه
شخصی نخواهد قبول کند بايد از شیوه ديگری کار گرفت ،هدف
رسیدن به نتیجه است نه ديالوگ ،اين ﻃرز سؤال هم درست نیست
که میگفت :منظور از تولد و مرگ ﻃبیعی است ،موضوع از تولد
بدون تولد زنده گردانیدن دوباره اموات است ،اگر به روند زندگی
نباتات متوجه شويم قضیه روشن است که درخت خشکیده
زمستان در بهار دوباره سبز میشود.
نمرود حتی از منتقد دانا تر بوده است ،زيرا هنگامیکه برای
نمرود گفته شد ،تو آفتاب را از مغرب ﻃلوع بده؛ آنگاه متوجه
موضوع شد که آفتاب به اين همه بزرگی چگونه خلق شده است،
همه روزه بدون هیچ نوع بی نظمی در حرکت بوده و نور میبخشد.
اين نهايت درماندگی کسی را بیان میکند که ادعای خالق بودن را
داشت ،مکرر ﻃلوع خورشید از مشرق و غروب همه روزه آن به
مغرب که انسان در آن هیچ دخالتی ندارد و چگونگی امر تصادفی
باشد ،در صورتیکه من در ظرفی مقدار خاکی را گﺬاشتم و روزها
منتظر ماندم تا اين ماده تکاملی کند و تغییری در آن وارد شود،
هیچ اتفاقی نیافتاد ،مگر اينکه من خودم آنرا گرفتم و با آب
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مخلوط کرده ازش چیزی ساختم ،همین ﻃور شما هم میتوانید
چنین کنید.
اينکه در مقابل پرسش عاجز ماندی و پاسخی نداشتی حتمی
میخواهی چیزیهای بﭙرسی که بتوانی از موضوع فرار کنی ،مگر
اينکه چیزی میخواستند و خدا بر ايشان میداد قضیه پیچیدهای
نیست ،زيرا قوم موسی را خداوند چیزهای که خواستند برای شان
میداد مثل غﺬا در کوه ﻃور ،و اينکه اگر نمرود چنین پرسشی را
هم میکرد ال ترديد که پاسخی خواهد میگرفت ،ولی متوجه عمق
قضیه شده و مبهوت گشت!
خوب اينکه معجزه زنده گردانیدن دلیل برای معاد است سخن
واضح و آشکارا است ،و برای کسانیکه ايمان آوردهاند چندان هم
دشوار نیست ،ولی اگر موضوع عقلی بودن موضوع را بررسی کنیم،
موضوع تصادفی بودن قضايا را هیچ کسی نتوانسته است صد در
صد ثابت کند ،حتی منتقد باورمند تصادفی بودن است اين قضايا
نیست ،میگويد که کسی در عقب اين موضوع بوده است و آنرا
ترتیب داده ،پس اگر عقالنی قضاوت هم کنیم منتقد زير سوال
826

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

رفته هیچ موردی را جهت تصادف بودن از تاريخ و باستان شناسی
بطور قطعی ثابت کرده نمیتواند ،زيرا همه موارد تحقیق اش در حد
تخمین است نه صد در صدی!.

شبهه :تأیید معاد از زنده شدن فردی پس از صد سال
أَوکَالَّﺬِی مرَّ علَى قَرْيةٍ وهِیخَاوِيةٌ علَى عرُوشِها قَالَ أَنَّىيحیِی
هﺬِهِ

اللّهبعد

موتِها

فَأَماتَه

اللّه ِمﺌَةَ

عامٍ

ثُمبعثَه

قَالَکَملَبِثْتقَا َللَبِثْتيومأَوبعض يومٍ قَالَ بل لَّبِثْتمِﺌَةَ عامٍ فَانظُرْ إِلَى
ﻃَعامِك وشَرَابِك لَميتَسنَّه وانظُرْ إِلَى حِمارِكولِنَجعلَكآيةً لِّلنَّاسِ
ل
ن لَه قَا َ
وانظُرْ إِلَى العِظَامِ کَیفنُنشِزُها ثُمنَکْسوها لَحما َفلَما تَبی َ
أَعلَمأَنَّ اللّه علَى ُکلِّ شَی ٍء قَدِيرٌ

1

«يا چون آن کس که به شهرى که بامهايش يکسر فرو ريخته
بود ،عبور کرد؛ (و با خود) مى گفت( :چگونه خداوند( ،اهل) اين
(ويرانکده) را پس ازمرگشان زنده میکند؟) .پس خداوند ،او را (به
مدت) صد سال میراند .آنگاه او را برانگیخت( ،و به او) گفت:
(چقدر درنگ کردى؟) گفت( :يك روز يا پارهاى از روز را درنگ
 .1بقره 259
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کردم).ل گفت( :نه) بلکه صد سال درنگ کردى ،به خوراك و
نوشیدنى خود بنگر (که ﻃعم و رنگ آن) تغییر نکرده است ،و به
درازگوش خود نگاه کن (که چگونه متالشى شده است .اين ماجرا
براى آن است که هم به تو پاسخ گويیم) و هم تو را (در مورد معاد)
ن شانهاى براى مردم قرار دهیم .و به (اين) استخوانها بنگر ،چگونه
آنها را برداشته به هم پیوند میدهیم؛ سﭙس گوشت بر آن
می پوشانیم ).پس هنگامى که (چگونگى زنده ساختن مرده) براى
او آشکار شد ،گفت( :اکنون) میدانم که خداوند بر هر چیزى
تواناست)».
مسلما اگر اين حادثه واقعا اتفاق افتاده باشد دلیلی بر معاد
است البته برای همان کسی که اين اتفاق برايش افتاده است و نه
برای هیچ کس ديگر .معجزه فقط برای کسی که خودش شاهد
معجزه است بطور قاﻃع مؤثر است و برای ديگران اگر صد در صد
به صحت داستان اعتماد داشته باشند هم اﻃمینان بخش است.
البته با تیزبینی عقالنی هیچگاه چنین اعتمادی حاصل نمیشود
چون افراد مﺬهبی بکرات با خیاالت خود معجزه میسازند و تا
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کنون هیچ معجزه ای مورد تأيید بررسی دقیق علمی قرار نگرفته
است.
مهمتر اينکه از داستان فوق هیچ اثری نه در زمین و نه در منابع
تاريخی يا باستان شناسی وجود ندارد .اين داستان میتواند
براحتی ساخته ذهن محمد باشد يا کس ديگری که محمد از او
محتمال گرفته باشد .بنابر اين دلیلی برای ما نیست.

پاسخ:
در فصل  17بیشتر در مورد اين حادثه حرف خواهیم ولی اينجا
به چند گﺬاره اشاره خواهیم کرد .اول اينکه اثبات معاد نه تنها
برای خود آن شخص ،بلکه برای کسانیکه قوم او بودهاند نیز
مسجل شده و کسانیکه اين داستان را به سند صحبح شنیدهاند
نیز مسجل گشته است .پس تا اينجا عدهی زيادی را شامل گشته.
همچنین اين حادثه برای کسانیکه حقانیت قرآن برايشان اثبات
گشته ات نیز ثابت میشود .واقعاً میگويم که حیفم میآيد اين همه
زمان برای رد کردن از خوزعبالت صرف میشود.
حرف ديگری که زده اينست هیچ يك از معجزات انبیاء با علم
تأيید نشده .چرت بودن اين حرف درحد ينست که تابحال هیچ
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پیچ چهارشاخهای با آچار فرانسه باز نشده .واقعاً اين حرف
مضحك نیست؟ آخر علم که داروی هفت درمانه نیست هرچی که
در دنیا بود بخواهیم از فیلتر علم عبور دهیم!! از کی اين علم شده
همهکاره .آخر تا کی جاهلیت؟ تاکی حماقت؟ تاکی سفاهت؟ تا کی
کم کردن روی چهارپايان در نفهمی!!! ای کاش تعقل میکردند.

شبهه :اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید.
در قرآن گفته شده که اهل کتاب گفتهاند که فقط يهوديان و
مسیحیان به بهشت میروند:
قرآن برای نقض حرف آنان میگويد:
قُلْ إِن کَانَت لَکُم الداراآلَخِ َرةُ عِند اللّهِ خَالِصةً من دونِ النَّاسِ
فَتَمنَّواْ الْموت إِن کُنتُم صا ِدقِینَ ** ولَن يتَمنَّوه أَبدا بِما قَدمت
ن
أَيدِيهِم واللّه علِیم بِالظَّالِمی َ

1

« بگو اگر در نزد خدا سراى بازپسین يکسر به شما اختصاص
دارد نه ديگر مردم پس اگر راست میگويید آرزوى مرگ کنید **

 .1بقره 95-94
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ولى به سبب کارهايى که از پیش کردهاند هرگز آن را آرزو
نخواهند کرد و خدا به [حال]ستمگران داناست».
اين استدالل از سه جهت اشکال داد.
اوال :اگر يك عقیده درست هم باشد غیر معقول است که
صاحبان آن عقیده تقاضای مرگ کنند .زندگی دلﭙﺬير است و ﻃلب
مرگ کاری غیرعاقالنه است .بنابراين ،اينکه اهل کتاب ﻃلب مرگ
نکردند دلیلی بر بطالن باورهايشان نیست .دوم :کدامیك از مرگ
يا زنده ماندن میتواند صحت ادعای محمد را اثبات کند؟ فرض
کنید اهل کتاب واقعا تقاضای مرگ میکردند .اگر میمردند محمد
میگفت" چون بر خطا بودند خدا آنانرا کشت" و اگر هم زنده
میماندند محمد میگفت"چون بر خطا بودند خدا دعايشان را
مستجاب نکرد" پس اين روش استدالل قرآن يك مغالطه و فريب
است نه استدالل .سوم اينکه اهل کتاب میتوانستند اين استدالل
را به خود محمد برگردانند و بگويند " تو ای محمد اگر مدعی
هستی که پیغمبری و به بهشت میروی از خدا ﻃلب مرگ کن تا با
مردنت معجزه ای اتفاق افتد و ما را از نبوتت مطمﺌن کند.
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پاسخ:
مضحكترين ،احمقانهترين ،بیخودترين و بچگانهترين برداشتی
که از اين آيات میشد صورت داد .چقدر نفهم است آن انسانی که
اينگونه استدالل کرده و چقدر احمق است آنکه با اين استدالل
گمراهی را به هدايت ترجیح میدهد .يعنی جوری اين آيات را در
هم کرده که فقط بايد حسرت خورد به حال آنکه با خواندن اين
کتاب گمراهی را میﭙﺬيرد.
يهود میگفتند ما خاصترينیم ،باالترينیم ،اگر در قیامت وارد
آتش هم شويم فقط چند روزی در آن خواهیم ماند (بقره  .)80خب
من پیامبرم و مدعی هستم از جانب اهلل متعال وحی دريافت می-
کنم؛ مدعی هستم خداوند به من وحی کرده که کالم يهود دروغ
است .آنها هم میگويند نه تو دروغ میگويی که پیامبری .خب
اينجا هردو ادعا میکنیم و يك شاهد الزم است .يا من راست می-
گويم يا آنها .اگر من راست بگويم پس بايد به خدايی متصل باشم
که از آينده مطلع است .اگر دروغ هم بگويم که ديگر به سادگی
مشخص میشود ،چون من از آينده که مطلع نیستم ،پس اگر با
قاﻃعیت از آينده چیزی بگويم به ساگی میتوان آن را رد کرد .هر
انسانی اينگونه است؛ مثال من به فالنی میگويم من از ﻃرف خدا
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فرستاده شدهام و اکنون خدا به من وحی کرد که تو هیچگاه
نمیگويی "من آب نمیخورم" .خیلی ساده است .ادعای من
اينست که خدايم که از آينده مطلع است به من وحی کرده که تو
هیچگاه "" نمیگويی"" دقت کنید نگفتم کاری نمیکنی بلکه
فقط بیان يك جمله را ادعا میکنم که ﻃرف مقابل نمیتواند انجام
دهد .خب رفتار ﻃرف مقابل دو حالت دارد يا بالفاصله برای نفی
کردنم میگويد"من آب نمیخورم" يا اينکه "نمیتواند" بگويد "من
آب نمیخورم" .اگر مورد اول را انجام داد ،به اين معنیست که
ادعای من کﺬب محض است؛ اما اگر ﻃی ده سال فرصت هیچگاه
نتوانست اين ادعا را بکند ،انسان به چه چیزی خواهد رسید؟
اينکه من واقعاً از جانب کسیکه آينده را میبیند و میداند ،اخبار
غیب را دريافت میکنم .و آن ذات میداند که فرقهی يهود تا
زمانیکه بر مسیر يهوديت باشند هیچگاه ادعا نخواهد کرد خدايا ما
را بمیران .با اينکه ادعا هم میکنند که بر حق هستند اما نمیتوانند
به سادگی يك خدايا مرا بکش هم اسالم و وحی نبی را زير سوال
ببرند .اينان اسالم نمیآورند و بدتر از اينها احمقی از احمقهای
قرن  21است که در کمال خريت (البته توهین به خر نشود چرا که
خر هرآنچه انجام میدهد ،چیزيست که دستور الهیست؛ اما اين
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دکتررررر گمراه تر از چهارپايان) میگويد اين آيات نشان میدهد
استدالل ندارد و قرآن الهی نیست.

شبهه :نتیجه گیری:
هیچیك از استداللهای قرآن برای اثبات خدای واحد و نبوت
محمد و وجود قیامت ،برهان معقول معتبر منطقی نیستند .اينها
تنها مجادالتی هستند .که شايد بدرد افراد کم هوش بخورد ولی
بدرد انسان عاقل نمیخورد .اگرقرآن از خدا بود آيا خدا عاجز بود
از آوردن حتی يك استدالل معتبر .قطعاخدا میتوانست نه تنها
يك دلیل بلکه دالئل متعدد معتبری بر وجود خودش ،وحدانیتش،
معاد و نبوت بیاورد .پس نبودن حتی يك دلیل درست در اثبات
اين موارد نشانگر اينست که قرآن ساختهی محمد است نه خدا.
محمد مطابق فرهنگ عقب افتادهی زمانش به مجادالت بی ارزش
میپردازد و بس.

پاسخ:
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دروغ عملیست که بشريت از ديرباز برای اثبات خودش به کار
بسته است .نوع از دروغ که با حمله به ﻃرف مقابل صورت میگیرد
را افك و افترا (بهتان) مینامند .انسانهای پست و بیمقدار در
ﻃول تاريخ همواره اينچنین موضعی در قبال پیام انبیاء داشتهاند.
آنها که دلیلی برای رد پیام انبیاء نداشتند ،درنتیجه چاره را در
بهتان و افتراء به پیامبران میديدند که مشهورترين نیز محمد
مصطفی علیه افضل الصلوات باشد .گاهی او را ساحر مینامیدند و
گاهی شاعر ،گاهی مجنون و گاه آموزش يافته ،گاه دروغگو میشد
و گاه آورندهی اساﻃیر األولین .سبحان اهلل اينها باز در تاريخ تکرار
میشوند! چرا؟ به همان دلیلی که اهلل متعال میفرمايد:
ت ُقلُوبُ ُهمْ قَدْ
ل قَوْ ِلهِمْ تَشَابَهَ ْ
ن مِن قَ ْبلِهِم مِّثْ َ
کَﺬَلِكَ قَالَ الَّﺬِي َ
بَیَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

1

«کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه سخن میگفتند،
دلهايشان به يکديگر همانند است .همانا ما آيات و نشانهها را
برای گروهی که يقین دارند ،آشکار و روشن ساختهايم».
سبحان اهلل .آيات واضح هستند؛ کی آسمانها و زمین را خلق
کرد؟ دلیلتان را بیاوريد؟ تصادف؟ کوانتوم .آخر گاهی افراد جوری
 .1البقرة 118
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از کوانتوم حرف میزنند انگار کوانتوم مادر ﻃبیعت است و خالق
است .چه چیز اولین سلول را ساخت؟ چگونه آن سلول نمو يافت؟
استدالل قرآنی ضعیف است ،باشد شما قوی ،بفرمايید داليلتان را
ارائه کنید .تا چه حد انکار؟ تا چه حد گمراهی؟ اگر قرآن کالم اهلل
نیست باشد ،شما دانشمند ،شما عالم ،شما دانا ،بیار آنچه که قويتر
و محکمتر از قرآن داری رو .خب نتوانستند بیاورند ،نمیتوانید
بیاوريد و نخواهند توانست که بیاورند .مگر میشود دروغی 1400
سال انسان هايی نه عرب زبان بلکه غیرعرب زبان را جﺬب کند؟
سبحان اهلل! شخص در عمرش يك کلمه عربی نشنیده با شنیدن
کالم خدا به اسالم میگرود .چرا؟ تا کی میخواهید در کفر و عصیان
بمانید؟ به واهلل آتش جهنم از درونتان شعله مگیرد چرا که
اعمالتان آتشزاست .برگرديد که راه باز است؛ مبادی همچون
فرعون در زمانی که حق مسجل شده به اشتباه کردم پی ببريد.
اآلن خود را بشکنید که آن زمان ديگر فايدهای ندارد.
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شبهه -3 :ترس از جهنم مهمترین و شایعترین روش
قرآن برای دعوت به ایمان.
روش غالب و اصلی قرآن برای فراخواندن مردم به ايمان ،ترس
است ،ترس از جهنم و ترس از کشتار دنیوی .در اينجا ترس از
جهنم را بررسی می کنیم .قرآن مخصوصا سوره های مکی ،مثل
جزء سی ام ،مملو از ترس و تهديد از جهنم برای وادار کردن مردم
به ايمان است .حدو د  %52از آيات قرآن در مورد قیامت است .در
مورد هیچ موضوعی به اندازهی قیامت آيه وجود ندارد .بندرت می
توان صفحه ای از قرآن را مشاهده کرد که در آن تهديدی به
عﺬاب اخروی وجود نداشته باشد .قرآن بصراحت ترس را پیش نیاز
ايمان می داند .مثال:
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَ ِّوفُ اللَّ ُه
بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَا ِد فَاتَّقُونِ

1

«برای آنها از باالى سرشان چترهايى از آتش است و از زير
پايشان ]نیز[ ﻃبق هايى ]آتشین است[ اين ]کیفرى[ است که خدا
بندگانش را به آن می ترساند اى بندگان من از من بترسید».

 .1زمر 16 -
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در اين آيه بصراحت ذکر شده که خدا با ذکر عﺬابهای اخروی
مردم را می ترساند ,تا مردم از او بترسند يا بعبارت ديگر گفته
های محمد را از روی ترس بﭙﺬيرند .همچنین در آيهی زير:
ن يَخَافُ وَعِیدِ
فَﺬَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَ ْ

1

«پس به قرآن هر که را از تهديد مىترسد پند ده».
اين آيه نیز بصراحت  ,زمینهی پﺬيرش قرآن را تهديد به عﺬاب
میداند نه استدالل و تعقل.

پاسخ:
شبههافکن روش دعوت به ايمان را ترس میداند؛ در مورد ترس
از قیامت و يا جهنم الزم است توضیح مختصری بیان شود:
در زبان عربی ترس بصورت متمايز و جدای از هم با تعاريف
مختلفی وجود دارد که ما اينجا چهار تعريف را بررسی میکنیم:
 1جُبُن :که يك ترس بی خردانه است ،مثال ترس از ديوسﭙید و
اژدها ،يا ترس از اينکه شب بخوابید و مثل بچهها بترسید که
سوسك شما را میخورد ،يا ترسیدن از چیزی که ترسیدن از آن

 .1ق 45 -
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شايسته نیست (نفائس الفنون) (تعريفات جرجانی) (بنگريد به
ترجمه "جبن" در لغت نامه دهخدا).
 .2خوف :که يك ترس عاقالنه است و نقطه مقابل امید و رجا
(بنگريد به فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین)؛ مثال ترس از تصادف و
يا قبول نشدن در امتحان و يا ترس از پريدن از ارتفاعی بلند بر
روی سنگها و کلوخها ،ترس از دست زدن به آتش يا ...که اين
ترس يك ترس کامالً عاقالنه هست.
 .3خَشیَت :که يك ترس عاشقانه است ،اين که تمام تالش خود
را خواهی کرد تا محبوب يا فرد مورد نظر از او ناراضی نشود.
(بنگريد به تعريفات جرجانی).
 4تقوا :راغب اصفهانی در کتاب مفردات در خصوص تقوا بیان
میکند:
تقوا از ماده «وقآيه» به معنی حفظ کردن (يا سﭙر کردن) چیزی
در برابر آفات است (مثل حفاظت خود به وسیله سﭙر در برابر نیزه
و شمشیر دشمن)
تقوا به معنای حفظ کردن خود از چیزی است که انسان از آن
میترسد که به او آسیب بزند و به عبارتی ديگر تقوا يعنی
839

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خويشتن داری و محافظت خود از هرچیزی که سبب آسیبش شود
که اين ترس فوق العاده عاقالنه هست .مثالً در مسیری خارهای
زيادی ريخته شده ،شخص عاقالنه از مسیری میرود که آسیب
نبیند و از رفتن در مسیر پر خار اجتناب میکند چون ترس از
آسیب دارد.
شبههافکن با تلبیس ﻃوری اين ترس را جلوه میدهد که ترس
ما از جهنم و قیامت را ،در مرحلهی جبن قرار داده است که کامال
نادرست است! ما از جهنم خوف داريم که آسیب نبینیم و اهلل به ما
با تقوا آموزش میدهد تا خويشتن را از خارهايی که ممکن است به
ما آسیب بزند حفظ کنیم؛ مانند کسی که میداند نتیجه سم مهلك
خوردن مرگ است پس تقوا پیشه میکند و نمیخورد.
نتیجه با سرعت وحشتناك در پیچهای خطرناك رانندگی کردن
تصادف و يا واژگونی اتومبیل يا موتورسیکلت است؛ پس شخص
تقوا میسازد و آهستهتر میرود.
خوف از نتیجه يك عملی ،انسان عاقل را از انجام آن عمل باز
میدارد و وقتی پدری فرزندش را از نتیجه پريدن از ارتفاع بلند
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اگاه میکند ،در واقعیت به او برنامه داده تا با انتخاب بهترين راه به
رشد و تعالی برسد و اين اوج محبت پدر نسبت به فرزند هست.
اما باالترين مرحلهی ترس از خداوند که اولیا و دوستان خدا آن
را دارند خشیت است که يك ترس عاشقانه میباشد؛ آنها
میترسند که خدای مهربان از ايشان ناراضی شود.
ايمان به روز جزا مهمترين عاملی است که انسان را به پايبندی
به تقوا و کارهای خیر و اجتناب از رذايل اخالقی و گناهان وا
میدارد .هر کس که به روز جزا ايمان داشته باشد میداند هیچ
عملی بدون نتیجه نمیماند اگر خوبی کند مزدش را بیشتر دريافت
میکند و اگر بدی کند به اندازه بدی او مجازات میشود ،پس هر
خردمندی که به روز جزا ايمان دارد از کار بد و رذايل اخالقی
دوری میکند و تالش او برای انجام اعمال نیك در اين جهان
هست.
يکی ديگر از علتهای ترس از قیامت کردار ناشايستی است
که انسان در اين دنیا داشته است ،پس اگر شخصی دراين دنیا
کردار شايسته انجام دهد هیچ ترسی برای او نیست:
ن
خیْرٌ ِم ْنهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَﺌِﺬٍ آمِنُو َ
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ َ
 .1نمل 89 -
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«هر کس که نیکی آورد ،پس (پاداشی) بهتر از آن خواهد
داشت ،و آنان از وحشت آن روز در امان هستند».
اما در خصوص عﺬابهای اخروی...
در فصل ( 11قیامت در قرآن) بصورت جامع و کامل در خصوص
عﺬابهای اخروی بحث میشود؛ در اين قسمت فقط مختصری در
خصوص عﺬابهای اخروی توضیح میدهیم.
عﺬابهای اخروی نتیجه حقیقی و عینی اعمال انسان هستند.
يك مثال میزنم تا متوجه بشويد:
شخصی با سرعت زياد در حال تك چرخ زدن با موتور سیکلت
سر پیچ هست که موتور در اثر بی احتیاﻃی واژگون میشود و
شخص به نحوی مصدوم میشود مثال چشمش از حدقه بیرون
میآيد يا پايش از مفصل به ﻃور کامل قطع میشود اين مصدومیت
مجازات عمل شخص هست يا مکافات عمل خود اوست و هیچ
شخصی در اين عﺬاب دخیل نیست .در قیامت کسی انسانها را
عﺬاب نمیدهد ،بلکه اعمال انسانها بر انسان مسلط میشوند.
رسول اهلل صلوات اهلل علیه میفرمايند:
(من القائل اعمالکم عمالکم) «در نهايت اعمال انسانها بر
انسان مسلط میشوند».
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يا اهلل سبحان در آيه  30آل عمران میفرمايد:
يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَ ِم َلتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِ َلتْ مِنْ
ن بَیْ َنهَا وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا وَيُحَﺬِّرُکُمُ اللَّهُ نَ ْفسَهُ وَاللَّهُ
سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَ َّ
رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

1

«روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده ،و آنچه از
بدی مرتکب شده ،حاضر شده میيابد .و آرزو میکند،ای کاش
میان او و آن (کارهای بد) فاصلهای دور بود ،و خداوند شما را
از(کیفر) خودش بر حﺬر میدارد ،و (در عین حال) خدا به بندگان
مهربان است».
روزی که هرکسی نتیجه اعمال خودش رو بصورت عینی
مشاهده میکند چه اين عمل خوبی باشه چه بدی .پس عﺬابهای
اخروی نتیجه حقیقی اعمال انسان هستند .حال اگر اهلل سبحان
انسان را از نتیجه حقیقی اعمال و کردارش آگاه میکند در واقع به
او برنامه داده است تا بهترين راه را انتخاب کند و از هر خطا و
اشتباهی به دور باشد.

 .1آل عمران – -3
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حال که تعاريف ابتدايی ترس و مفهوم عﺬابهای اخروی را
متوجه شديم به سراغ دو آيه ايی که شبههافکن به استناد آنها
میگويد روش دعوت اسالم ترس هست میرويم.
اهلل سبحان در سوره زمر آيه  16میفرمايد:
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَۖلِكَ ُيخَوِّفُ
اللَّهُ بِهِ ِعبَادَهُ يَا ِعبَادِ فَاتَّقُونِ

1

«برای آنها از باالی (سر) شان سايبانهايی از آتش ،و در زير
(پای) شان (نیز) سايبانهايی است ،اين (چیزی) است که خداوند با
آن بندگانش را میترساند،ای بندگان من! از من بترسید»
در اينجا میبینیم از دو واژه خوف و تقوا برای ترس استفاده
شده که خوف ترس از نتیجه هست و تقوا پرهیز از ايجاد اين
نتیجه هست .يك درس فوق العاده از جانب خالقی مهربان برای
بندگانش ،که ای بندگانم ،بترسید که نتیجه حقیقی اعمال
ناشايست شما آتشهايی هستند که شما را از هر سو احاﻃه می-

 .1زمر 16 -
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کنند پس تقوا پیشه کنید و از بدست آمدن اين نتیجه پرهیز
کنید.
و اما در مورد آيه  45سوره مبارکه (ق)
شبههافکن جهت تلبیس اين آيه را به صورت ناقص اورده است.
اهلل سبحان میفرمايد:
ﺬکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَ ْنتَ عَ َلیْهِمْ بِجَبَّا ٍر فَ َ
يَخَافُ وَعِیدِ

1

«ما به آنچه (مشرکان) میگويند داناتريم ,وتو (ای پیامبر) بر
آنها زورگونیستی (که آنها را به ايمان آوردن اجبار کنی) پس
کسی را که از هشدار من میترسد ,به (وسیلة) قرآن پند (واندرز)
بده».
اينجا هم میبینیم دو کلمه هستند که مفهوم اين آيه را به
درسی زيبا مبدل میکنند :خوف و وعید؛ خوف ترس از نتیجه بد
هست و وعید همان نتیجه بد هست اهلل سبحان از بوجود آمدن
اين نتیجه بد هشدار میدهد.

 .1ق 45 -
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مانند کسی که با سرعت زياد در مسیری در حال حرکت هست
فورا با تابلو قرمز رنگ هشدار خطر سقوط به دره ،از سرعت خود
بکاهید مواجه میشود شخص عاقل از اين هشدار میترسد و به
هشدار گوش میدهد و به سالمت عبور میکند؛ اما شخصی از روی
جهل يا دشمنی نسبت به هشدار سرعتش را بیشتر میکند و به
دره هالکت میافتد و نابود میشود.
اينجاست که درس زيبای زندگی را از کالم پروردگار میفهمیم
تا پند بگیريم اگر پند پﺬير باشیم
يا مانند انسانی بی عقل پس از ديدن هشدار سر پیچ سرعت
خودمان را بیشتر میکنیم و به هالکت پرتاب میشويم.
آيا شبههافکن بعد از اينکه حقیقت را فهمید بازهم جاهالنه و
معاندانه به هشدارها مینگرد؟

شبهه :نفی آزادی عقیده با وجود ترس
شبههافکن در ادامه میگويد" :از ﻃرف ديگر عﺬابهای اخروی
آنچنان بزرگ و وحشتناك و جاودانه توصیف شده اند که ترس را
بر جان و عقل آدمی مستولی می کند و راه فکر و استدالل و نقد را
می بندد"
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پاسخ:
در خصوص عﺬابهای اخروی توضیح داده شد که آنها نتیجه
حقیقی و عینی اعمال انسان هستند؛ يعنی پريدن از ساختمانی بر
روی سنگها و کلوخها .يقینا اگر کسی هشدار دهد که از اين
ساختمان به پايین نﭙر دلسوز است.
شبهه" :ترساندن و شکنجه و تنبیه همان روش بدوی عقب
افتادهی بشر است که مهمترين راه تربیت کودکان و يا ادارهی
جامعه را تهديد می دانست و اين تهديد کردن حیرت انگیز،
خصلت
بدوی محمد است که به خدا نسبت داده شده است .برای اينکه
کسی به دينی معتقد شود ابتدا بايد مطالب آن دين را فارغ از
هرگونه حالت عاﻃفی ،اعم از محبت و نفرت و ترس و ﻃمع ،مورد
بررسی علمی و عقلی قرار دهد و اگر آنها را کامال درست و
همراه با معجزه يافت آن دين را قبول کند .اما دخالت هر يك از
عواﻃف و مخصوصا ترس ،امکان بررسی بیطرفانه را ازبین می برد.
چون با وجود ترس فرد به صحت مطلب نمی انديشد بلکه به زجر و
شکنجه هائی می انديشد که در صورت قبول نکردن شامل حالش
می شود .بنابراين از روی ناچاری آنرا قبول می کند تا مبادا مورد
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آزار و شکنجه واقع شود .برعکس روش قرآن ،در روانشناسی
مطرﺡ شده است که در هنگام آموزش ،تربیت و تفکر ،عامل ترس
را بايد حﺬف کرد و گرنه ذهن به انحراف می رود .اگر مطلبی يا
دينی درست است و سخنان معقول و ارزشمند دارد نیازی به ترس
و تهديد ندارد .معموال ترس توسط قدرتهائی استفاده میشود که
حرف حساب و منطقی ندارند و می خواهند که مردم را در اختیار
خويش بگیرند" .

پاسخ:
بعد از متوجه شدن مفهوم ترس و مجازاتها اخروی که اين
مجازاتها نتیجه اعمال هستند و ترس از نتیجه انجام دادن اين
اعمال عاقالنه هست و هشدار به ترسیدن از سرانجام اين اعمال
دلسوزانه؛ حال مجازاتهای اخروی اين نیست که اگر کودك درس
نخواند با چوب به جانش افتاد و او را کتك زد بلکه اينها تابلوهای
هشداری هستند از نتیجه حقیقی عمل آگاه میکنند که فرزندم اگر
با سرعت سر پیچ تك چرخ بدهی و تصادف بکنی نتیجه اش
وحشتناك است.
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سخنان شبههافکن مانند اين هست که تمام تابلوهای هشدار
خطر و پیچ خطرناك را از جادهها بايد برداشت چون همهی آنها
انسان را از ترس نتیجه عمل هشدار میدهند و هشدارهای اخروی
هم به همین شکل هستند که انسان را از اعمال ناشايست وا دارند
تا در قیامت از نتیجه حقیقی اعمال محفوظ باشند.
شبهه :نفی آزادی عقیده با وجود ترس
ن شَاءَ فَ ْلیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ َفلْیَکْ ُفرْ إِنَّا
ق مِنْ رَبِّکُمْ فَمَ ْ
وَقُلِ الْحَ ُّ
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِ ِهمْ سُرَا ِدقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِیثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
ل يَشْوِی الْوُجُوهَ بِﺌْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
کَالْمُهْ ِ
«(ای پیامبر!) بگو(« :اين قرآن) حق است از سوی پروردگارتان،
پس هر کس میخواهد ايمان بیاورد ،و هرکس میخواهد کافر گردد
» .ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ايم که سرا پرده اش آنان
را از هر ﻃرف احاﻃه کرده است .و اگر تقاضای آب کنند ،آبی،
همچون فلز گداخته که صورتها را بريان میکند ،برای آنان
میآورند ،چه بد نوشیدنی ،و چه بد آرامگاهی است».
قرآن در ظاهر در مواردی ،مثل آيهی فوق ،می گويد که هر کس
می خواهد دين را بﭙﺬيرد و هر کس نمی خواهد نﭙﺬيرد اما اگر
849

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

نﭙﺬيرفت او را وارد آتشی می کنیم با اين خصوصیات وحشتناك.
دقیقتر اينکه مردم آزادند که اسالم را بﭙﺬيرند يا نﭙﺬيرند اما اگر
نﭙﺬيرفتند در دنیا حکمشان مرگ است (چون يا کافرند يا مرتد) و
در آخرت هم عﺬابی هولناك و جاودانه خواهند داشت .اين آزادی،
ديگر يك شوخی بیش نیست و تحقیق و تدبر در قرآن هم بی
معنی است .چون آنچه در قرآنست را بايد بدون چون و چرا
بﭙﺬيری تا از عﺬاب دنیوی و اخروی نجات يابی .اين همان روش
تمام مستبدان و قلدران تاريخ است که محمد بکار گرفته و به خدا
نسبت داده است .مستبدان نیز می گويند شما آزاديد که حکومت
مرا بﭙﺬيريد يا نﭙﺬيريد اما اگر نﭙﺬيرفتید با مرگ يا زندان و
شکنجه روبرو میشويد .محمد هم همین روش را با عواقب بسیار
وحشتناکتر بکار گرفته است .مفهوم صريحتر اين رفتار اينست که
شما آزاديد که قرآن را بﭙﺬيريد يا نﭙﺬيريد اما بايد بﭙﺬيريد.

پاسخ:
در خصوص ترس و هشدار از عقوبتهای اخروی بصورت دقیق
توضیح داده شد و تلبیس شبههافکن مشخص شد ،اما شبههافکن
با دروغ و تلبیسی ديگر و بدون سند و دلیل میگويد که سزای غیر
مسلمانان مرگ هست چون يا کافر هستند يا مرتد.
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ابتدا در خصوص کفار دو آيه از سوره ممتحنه را میآورم تا
خدعه شبههافکن رفع شود.
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
ن لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوکُمْ
ن الَّﺬِي َ
لَا يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَ ِ
سطِینَ
ن اللَّ َه يُحِبُّ الْمُقْ ِ
ن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِ َّ
مِنْ دِيَارِکُمْ أَ ْ

1

«اهلل شما را از نیکیکردن و رعايت عدالت نسبت به کسانی که
در (امر) دين با شما نجنگیدهاند و شما را از ديارتان بیرون نکرده
اند ،نهی نمیکند ،بیگمان اهلل عدالت پیشگان را دوست دارد».
ن قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّينِ وَأَخْرَجُو ُکمْ مِنْ
إِنَّمَا يَنْهَاکُمُ اللَّهُ َعنِ الَّﺬِي َ
کمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَ َّلهُمْ َفأُولَﺌِكَ هُمُ
دِيَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِ ُ
الظَّالِمُونَ

2

«تنها شما را از دوستی با کسانی نهی میکند که در (امر) دين
با شما جنگیدهاند و شما را از ديارتان بیرون کرده اند ،و بر
بیرونراندن شما (ديگران را) کمك (و پشتیبانی) کرده اند ،و
هرکس با آنها (رابط) دوستی بگیرد ،پس آنان ستمکارانند»

 .1ممتحنه 8 -
 .2ممتحنه 9 -
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پس در اينجا مشخص شد اهلل سبحان به رعايت عدالت با
کافرانی که علیه مسلمین نجنگیدند دستور میدهد؛ اما با کسانی
که با مسلمین میجنگند دوستی و مودت منع شده و اگر به جنگ
با مسلمین آمدن فرمان جنگ و کشتن علیه کسانی که به قصد
کشت آمدهاند صادر میشود که به اين دسته از کافران (کافر
حربی) میگويند که اهلل سبحان در سوره بقره آيه  190میفرمايد
ن يُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّﺬِي َ
ن
يُحِبُّ الْمُ ْعتَدِي َ
و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند ،جنگ کنید ،و از
حد تجاوز نکنید ،که خداوند تجاوز گران را دوست نمیدارد.
نکته ايی که در وسط میدان جنگ علیه کافر حربی حائز اهمیت
هست کلمه "و ال تعتدوا تعدی نکنید "هست که نهايت مروت را
به تصوير میکشد.
اما در خصوص مرتد:
مرتد شخصی هست که از قانون اساسی نظام حکومتی اسالمی
سرکشی کرده و علیه آن شورش کند؛ اين قانون در سرتاسر جهان
برای ايجاد نظم و امنیت وجود دارد.
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اگر شبههافکن بدون دلیل در آمريکا علیه نظام حاکم شورش
کند و از قوانین حکومتی برگردد و مرتدشود و مردم را علیه نظام
امريکا بشوراند آيا حکومت آمريکا او را نوازش میکند يا به زندان
گوانتانامو هدايت میکند تا روزی هزار بار ارزوی مرگ کند؟؟
اما شريعت و قانون نظام حکومتی اسالمی به شورشی اين
فرصت را می دهد که تا سه بار دست از کار و شورش علیه نظام
بردارد يا از قلمرو حاکمیت اسالمی خارج شود؛ ولی اگر نه از
شورش دست بردارد و نه از قلمرو خارج شود ،قاضی بنا به وضع
زمانه حکم مرتد شورشی را اعالم میکند
که باالترين حکم مرگ هست و پايین ترين حکم آزادی دوباره
هست.
پس اين خدعه شبههافکن هم پاسخ داده شد.
اما در خصوص آيه  29سوره مبارکه کهف
بازهم تصويری زيبا از نتیجه حقیقی اعمال و اضافه شدن اعمال
نیك به تصوير کشیده میشود .در آيه  30و  31سوره کهف اهلل
سبحان میفرمايد:

853

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

إِنَّ الَّﺬِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا

1

«به درستی کسانی که ايمان آوردند و کارهای شايسته انجام
دادند ،همانا ما پاداش نیکو کاران را ضايع نخواهیم کرد».
ن فِیهَا
جرِی مِنْ تَحْ ِتهِمُ الْأَ ْنهَارُ يُحَلَّوْ َ
أُولَﺌِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَ ْ
ق
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْ َبسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِنْ سُ ْندُسٍ وَإِسْتَبْرَ ٍ
ت مُرْتَفَقًا
ن فِیهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِ ْعمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَ ْ
مُتَّکِیی َ

2

«آنها کسانی هستند که بهشتهای جاويدان از آن ايشان است،
(بهشتهای که) نهرها از زير (کاخها و درختان) آن جاری است ،در
آنجا با دستبندهايی از ﻃال آراسته میشوند ،و لباسهايی (فاخر)
سبز رنگ از حرير نازك و ضخیم در بر میکنند ،در حالی که بر
تختها تکیه زده اند ،چه پاداش خوبی و چه منزل نیکو و خوبی
است».

 .1کهف30 -
 .2کهف31 -
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شبهه :تهدید کسانی که می خواهند شبیه قرآن
بیاورند.
قرآن از ﻃرفی مبارز ﻃلبی (تحدی)می کند که اگر راست می
گوئید که قرآن از جانب خدا نیست سوره ای مثل قرآن بیاوريد و
از ﻃرف ديگر راه هماورد (مبارز روبرو) را با ترس می بندد .آيهی
زير در مورد کسانی نازل شده که گفته اند ما نیز می توانیم مطالبی
شبیه قرآن بیاوريم.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَﺬِبًا أَوْ قَالَ أُوحِیَ إِلَیَّ وَلَمْ يُوﺡَ
سأُنْزِلُ مِ ْثلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ
إِلَیْهِ شَیْءٌ وَمَنْ قَالَ َ
فِی غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَا ْلمَلَائِکَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ ا ْلیَوْ َم
ن
حقِّ وَ ُکنْتُمْ عَ ْ
ن بِمَا ُکنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّ ِه غَیْ َر الْ َ
تُجْزَوْنَ عَﺬَابَ الْهُو ِ
آيَاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ

1

«و چه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به خدا ببندد،
يا بگويد« :به من وحی شده است» .در حالی که به او وحی نشده
است ،و کسی که بگويد« :من (نیز) همانند آنچه خدا نازل کرده
است ،نازل میکنم!» و (شگفت زده میشوی) اگر ببینی هنگامی

 .1انعام 93 -
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که (اين) ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفته اند ،و فرشتگان
(قبض روﺡ) دستها را گشوده (و به آنان میگويند« ):جانهايتان را
بیرون آوريد! امروز عﺬاب خفت باری در برابر آنچه ناحق بر خدا
میگفتید ،و نسبت به آيات او تکبّر ورزيديد ،خواهید ديد»».
اين دقیقا مثل اينست که گفته شود "شما میتوانید با شاه
مسابقه دهید اما حتما بايد ببازيد".

پاسخ:
ابتدا آيات مربوط به تحدی قرآن را میآوريم.
اهلل سبحان در سوره بقره آيات  24و  25میفرمايد:
ن مِثْلِ ِه
وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَ ْيبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِ ْ
ن ال َّلهِ إِنْ ُکنْتُمْ صَادِقِینَ ** فَ ِإنْ َلمْ تَفْعَلُوا
ن دُو ِ
شهَدَا َءکُمْ مِ ْ
وَادْعُوا ُ
وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
لِلْکَافِرِينَ

أُعِدَّتْ

1

«و اگر درباره آنچه بر بنده خود (محمد صلی اهلل علیه وآله
وسلم) نازل کرده ايم؛در شك و ترديد هستید ،سورهای همانند آن

 .1بقره 24 -و 25
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بیاوريد و گواهان خود را -غیر از خدا -فرا خوانید؛ اگر راست
میگويید ** .پس اگر چنین نکرديد  -و هرگز نتوانید کرد -از
آتشی بترسید که هیزم آن مردم و سنگها است ،و برای کافران
آماده شده است».
در اين دو آيه اهلل سبحان به تمام کسانی که منکر حقانیت اين
موضوع هستند که اين کتاب از جانب خالق انهاست دعوت میکند
همانندش را بیاورند و از تمام امکانات خود استفاده کنند؛ در اين
خصوص تالشهای زيادی از ﻃرف معاندين انجام شده ولی در ﻃول
 1400سال هست هیچوقت قادر به اين کار نبودند و هیچوقت
نمیتوانند اين تحدی را پاسخ دهند؛ ولی اگر به دشمنی با آيات
ادامه دهند آنها را به "تقوا يعنی حفاظت خود از نتیجه اين عناد
که همان سوختن بوسیله اعمال خود در جهنم و اتش هست"
دعوت میکند.
هشداری مهربانانه توسط خالق مهربان
در ادامه شبههافکن با مغلطهايی بیخردانه نبرد حق و باﻃل را
مسابقهايی بین شاه با يك فرد عادی تعبیر میکند که همواره شاه
پیروز است؛ اما تحدی قران مبارزه حق هست و باﻃل نه مبارزه
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قدرتمند و ضعیف ...و حقیقت همیشه ثابت است .مثال همیشه
ثابت است 4=2+2
حال شبههافکن بگويد میشود  5قطعا در اشتباه هست و از دو
حالت خارج نیست .يا نمیداند يا دشمنی دارد .اگر نمیداند بعد از
کسب علم و بصیرت يقین میکند ولی اگر از روی دشمنی هست و
عناد خود را ادامه دهد و بگويد کل علم رياضی اشتباه هست و
 5=2+2قطعا در جهلی مرکب قرار دارد.
قرآن حقیقتی است برای رسیدن به کمال از جانب خالق رحمن؛
حاال چه حقیقت را بﭙﺬيرند يا کتمان کنند.
اين تحدی برتری قرآن را بوضوﺡ به تصوير میکشد که اگر اين
شبهه افکن که انقد افترا و دروغ بسته است و تمام اين قران را
کتمان میکند و از عﺬاب اخروی نمیترسد؛ به جای اين دروغها و
تلبیسها از تمام علم و تکنولوژی جهان استفاده میکرد و هنوز هم
وقت دارد که اين کار را انجام دهد و از تمام دانشمندان بالغت و
فصاحت زبان عربی کمك بگیرد؛ از تمام ابر رايانهها استفاده کند.
"بجز دزدی از قرآن" از هر چیزی میخواهد و از تمام امکانات
خودش و جهانیان استفاده کند و به تحدی پاسخ بدهد ،فقط و فقط
يك سوره بیاورد که هم از نظر محتوا همتراز قران باشد
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هم از لحاظ ظاهر؛ فقط"از قران دزدی نکند" که مورد تمسخر
عاقالن قرار میگیرد .ولی اگر نتوانست و قطع به يقین نمیتواند در
اخرت منتظر عﺬاب اين دروغهاو افتراها باشد.

شبهه :تهدید کسانی که قرآن را نقد میکنند.
در قرآن آيات زيادی وجود دارد که کسانی را که در مورد قرآن
بحث و نقد میکنند را تهديد به عﺬاب دنیوی و اخروی میکند .از
جمله:
والَّﺬِينَ سَعَوْا فِی آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَﺌِكَ َأصْحَابُ الْجَحِیمِ

1

«و کسانى که در آيات ما میکوشند بقصد عاجزکردن (ايراد
گرفتن) آنان اهل دوزخند».
مفهوم صريح اين آيه اينست که شما میتوانید در قرآن فکر
کنید ولی نتیجه گیری شما همیشه بايد در تأيید قرآن باشد .اينکه
ديگر فکر نیست!

 .1حج51 -
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اين ترس از بحث و نقد ،دلیل واضحی بر غیر الهی بودن قرآن
است .چون کسیکه سخن درست و حقی دارد ديگران را دعوت به
نقد و ارز يابی میکند و بدينوسیله حقانیت سخنش آشکارتر
میشود .اين روش همان روشی است که دنیای علم و تمدن را به
اوج امروزين رسانده است .امروزه کلیهی مقاالت تحقیقاتی قبل از
چاپ در مجالت معتبر علمی ،برای نقد نزد حداقل سه نفر از
محققان همان رشته فرستاده میشود تا آنرا نقد کنند و اين روش
بسیار مفیدی است که بطور پیوسته به رشد مستمر علم کمك
میکند .ﻃبیعی است کسیکه در کار تحقیقاتی اش تقلب کرده
باشد يا به خطا رفته باشد از اين نقادی هراسان میشود و نهايتا
زيان میبیند ولی حقیقت و دانش از اين نقادی سود مستمر
میبرد.

پاسخ:
اين آيه با "و" شروع شده ،و ما میدانیم "و" يکی از
کابردهايش عطف هست .يك مطلب را به مطلب ديگر معطوف
میکند!!! االن بايد ببینیم به چه چیزی عطف شده است؟
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ن آمَنُوا
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا َلکُمْ نَﺬِيرٌ مُّبِینٌ ( )49فَالَّﺬِي َ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَ ٌة وَرِزْقٌ کَرِيمٌ()50

1

«(ای پیامبر!) بگو« :ای مردم! جز اين نیست که من برای شما
بیم دهندهی آشکاری هستم» ** .پس کسانی که ايمان آوردند و
کارهای شايسته انجام دادند ،برای آنها آمرزش و روزی نیك
است».
پس اهلل سبحانه وتعالی معرفی میکند :ابتدا پیامبر علیه صالة
وسالم که هشداردهندهی آشکار است .سﭙس کسانی که به اين
ايمان میارن و بعد:
وَالَّﺬِينَ سَعَوْا فِی آيَا ِتنَا مُعَاجِزِينَ أُولَﺌِكَ َأصْحَابُ الْجَحِیمِ
«و کسانی که مبارزه کنان در (انکار) آيات ما تالش کردند ،آنان
اهل دوزخ هستند».
االن واقعاً مشکل کجاست؟ اينکه خداوند بزرگ ما رو از
سرانجام اعمال آگاه میکند؟ قضیه بسیار ساده است .من مقالهای
علمی و اثباتشده چاپ میکنم .کامالً درست و دقیق .خب میگم
کسانیکه بهش عمل میکنند و دستورالعمل وارد شده در اين مقاله
رو اجرا میکنند سعادتمند خواهند بود و در کارشان موفق خواهند
 .1حج 49 -و 50
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شد .کسانی هم که دنبال انکار اين مقاله و نتايجش هستند راه به
جايی نخواهند برد و نتیجه اينکارشان اين هست که در ان زمینه
موفق نمیشوند چون اين مقاله با داليل متعدد و پی در پی اثبات
شده.
ال مبنای بحث اينست که هر کسی که درمورد چیزی
اصو ً
اعتراض دارد برهانش را ارائه کند نه اينکه چیزی نداشته باشد و
بجايش نق بزند.
مشرکین مکه نیز همین ادعاها را داشتند و خدا به آنان فرمود:
ن السَّمَا ِء وَا ْلأَرْضِ أَإِلَهٌ
م يُعِیدُ ُه وَمَن يَرْ ُزقُکُم مِّ َ
ق ثُ َّ
خلْ َ
أَمَّن يَبْدَأُ الْ َ
مَّعَ اللَّ ِه قُلْهاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ

1

«(آيا اين معبودان باﻃل بهتراند) يا کسی که آفرينش را آغاز
کرد ،سﭙس آن را (بار ديگر) باز میگرداند ،و کسی که شما را از
آسمان و زمین روزی میدهد ،آيا معبود ديگری با اهلل است؟! (ای
پیامبر!) بگو« :اگر راست میگويید دلیلتان را بیاوريد»».
آنها هم دلیل میآوردند مثل اين ملحدين که قرآن را شخص
ديگری به او میآموزد و يا او مجنون است و سبحان اهلل که
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ملحدين امروز عقلشان در حد همان مشرکین مکه است و چیز
بیشتری برای ايرادگرفتن ندارند.
پس نتیجه چی شد.؟
اهلل متعال برايش هیچ فرقی نمیکند قرآنش انکار شود يا
نشود ...او هدايتش را به واسطهی رسولش به کمال رسانده و حال
انسان بايد انتخاب کند .اگر ايمان آورد و به دستورات عمل کرد
سعادتمند است ،اگر سعی در انکار داشت نتیجهاش جز عﺬاب
ابدی چیزی نیست ،حاال هرچقدر میخواهند نق بزنند ،جزايی جز
جهنم نخواهند داشت.
در ادامه شبههافکن با تلبیس میگويد حکم هر کسی که اسالم
را قبول نکند مرگ است که در توضیحات قبل بصورت کامل پاسخ
داده شد.
ادامهی شبهه:
ممکن است مطرﺡ شود که در قرآن بطور مکرر به تفکر در
قرآن توصیه شده است .آيا اين نشانهی قبول نقد نیست؟ خیر!
چون تفکر مورد نظر محمد ،تفکر واقعی نیست .در يك تفکر
واقعی فرد بطور بی ﻃرفانه سعی دريافتن نقاط ضعف و قوت و
دالئل يك موضوع می کند .ولی محمد انتظار دارد که تفکر در
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قرآن ،فقط موجب تايید بی چون و چرای آن شود و هرگونه تالش
برای عیب يابی را حواله به شمشیر و جهنم می کند .اينکه تفکر
نیست اين دعوت به بردگی فکری و تسلیم محض و مسدود
کردن راه انديشه است .چنانچه در فصل اول تحت عنوان "علم
از ديدگاه قرآن" توضیح دادم منظور از علم در اسالم ،علم دين
است و منظور از تعقل و تفکر در اسالم ،تنها آن چیزی است که به
قبول بی قید و شرط اسالم بینجامد .بنابراين با توجه به کلیهی
آيات مربوﻃه ،تفکر در قرآن يعنی قبول بی قید و شرط و بی ترديد
قرآن و هرگونه نقد قرآن بی عقلی بحساب آمده است .با توجه به
آنچه گفته شد ،محمد راه هرگونه تفکر بی ﻃرفانهی واقعی را در
قرآن بسته است و هر گونه نقد قرآن را به شمشیر و آتش حواله
داده است و اين دلیل واضحی بر غیر الهی بودن قرآن است .چون
اگر قرآن از خدا بود ،صد در صد درست بود و خدا ترسی از نقد آن
نداشت چون تفکر و نقد و بحث بیشتر ،منجر به آشکار شدن
بیشتر حقیقت آن میشد.
پاسخ :شبههافکن سوال خوبی پرسید اما با تلبیس پاسخ داد.
اگر قرآن دين آزادی انديشه نیست پس چرا تا اين حد به تفکر
و تعقل دعوت کرده است؟
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اسالم دين آزادی انديشه است .دينی که بدون هیچ گونه
اجباری و فشاری آزادانه در جهان بیانديشیم و بهترين را انتخاب
کنیم اسالم وقتی آمد با جمود فکری مبارزه کرد و آزادی انديشه
رو به معنای واقعی و حقیقی خود تعريف و اجرا کرد.
اسالم با شعار
ال اکراه فی الدين قد تبین رشد من الغی

1

«در پﺬيرش دين و عقیده اجباری نیست راه واضح و روشن
است»
من فقط از شما تفکر میخواهم ،دقت میخواهم ازادی در
انديشه میخواهم که آزادانه بینديش! اساسا ايمانی که اسالم
میخواهد ،قابل اجبار کردن نیست ،امکان اجبار ندارد .مگر
میشود کسی را آن ﻃوری که اسالم از او ايمان میخواهد ،مجبور
به پﺬيرش عقیده اسالمی خالصانه برای اهلل کرد؟
اسالم در همه چیز تفکر میخواهد :دنبال خدا میگرديد؟! می-
خواهید به خدا برسید؟
ن ** وَفِی أَنْفُسِکُمْ أَفَلَا ُتبْصِرُونَ
وَفِی الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِی َ
 .1بقره256 -
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«ودر زمین نشانههای برای اهل يقین است ** .و(نیز) در وجود
خودتان ,آيا نمیبینید؟»
خدا را میخواهی بﭙﺬيری؟ همین جوری قبول نیست ،برو روی
زمین مطالعه کن ،روی مخلوقات زمین مطالعه کن ،در گیاهان
مطالعه کن ،در خلقت حیوانات مطالعه کن ،در خلقت خودت مطالعه
کن ،در بدن و وجود خودت مطالعه کن ،در آسمانها مطالعه کن.
انقدر میگويد راجع به توحید مطالعه کن که انسان بايد عالم
بشود ،تا از مجرای علم به توحید برسد ،به معاد برسد ،به نبوت
برسد و با تفکر در افرينش به همه اينها برسد.
اما قطع به يقین  4=2+2هست هرچقد شبههافکن شك داشته
باشد ،عناد داشته باشد! حق ستیز باشد! بازهم آنچه که حقیقت
هست ثابت است .يقینا هر چقدر مطالعه در جهان بکنیم به اين
موضوع نخواهیم رسید که زمین مکعب هست؛ وقتی قرآن میگويد
زمین بیضوی هست و علم او را تايید میکند اين يعنی حقیقت!
حال هر چقدر شبههافکن نقد کند و نق بزند حقیقت تغییر نمیکند
و بیضوی بودن زمین ،مکعبی يا هﺬلولی نمیشود .کالم اهلل حقیقت
است و انسان با بسیاری از واقعیتهای ثابت شده به حقیقت زيبا
دست پیدا میکند.
866

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :محکومیت بحث با پیامبر
ك فِی الْأَمْرِ
م نَاسِکُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّ َ
لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَ ْلنَا مَنْسَکًا هُ ْ
ن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ
م ** وَإِ ْ
ك إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِی ٍ
وَادْعُ إِلَى رَبِّ َ
حکُمُ بَیْنَکُمْ يَ ْومَ الْقِیَامَةِ فِیمَا ُکنْتُمْ فِیهِ
ن ** اللَّهُ يَ ْ
أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُو َ
تَخْتَلِفُونَ

1

«برای هر امتی (روش عبادت و) آيینی مقرر کرديم که آنان به
آن عمل کنند ،پس نبايد در اين امر با تو به نزاع بر خیزند ،به سوی
پروردگارت دعوت کن ،بی گمان تو بر هدايت مستقیم قرار داری.
** و اگر با تو مجادله کردند ،پس بگو« :خداوند به آنچه انجام
میدهید؛ داناتر است ** .خداوند روز قیامت میان شما در آنچه در
آن اختالف میکرديد ،داوری میکند»».
بحث و گفتگو راه ﻃبیعی پی بردن به نظرات ديگران و نقد
انديشه های غلط است .اما همانطور که در آيات فوق ديديد قرآن
اينکار را ممنوع کرده و به محمد توصیه کرده که جوابشان را بگﺬار
برای قیامت تا خدا داوری کند .اين آيات بازهم تايیدی ديگر بر
انتظار قبول بی قید و شرط و بی تفکر قرآن است.
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ثانیا :اين آيات انتظار بسیار غیر معقولی از مردم دارند اگر مردم
بخواهند در مقابل تمام اديان و عقايد اينگونه عمل کنند که منجر
به پﺬيرش همهی نظرات متناقض می شود که احمقانه است .از
محمد بايد پرسید آيا راضی هستی که ما با تورات و انجیل و اوستا
هم همینگونه برخورد کنیم؟ يعنی بدون ارزيابی و نقد آنان را
بﭙﺬيريم؟ قطعا می گويد نه .اين می شود يك بام و دو هوا .در آنچه
مربوط به من است در بست بﭙﺬيريد و در آنچه مربوط به رقیب من
است دقت و نقد کنید چرا؟
اشکال سومی که در آيات فوق وجود دارد اينست که قرآن حل
و پاسخ به بحثها و اختالفات را به آخرت حواله د اده است .چرا؟
امروز مردم به آن محتاجند امروز مردم نیاز دارند که در بحث و
نقد متقابل انديشه ها به حقیقت پی ببرند .آشکار شدن در قیامت
چه سود؟ در حقیقت در اين آيه محمد ،عدم تالش برای هدايت و
کمك به مردم را به خدا نسبت داده است.

پاسخ:
شبههافکن در اشکال سومی که از اين آيات گرفته بصورت
واضح اعالم کرد که دروغگو و کﺬاب هست.
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شبههافکن خودش را کشت تا نشان دهد ترس از قیامتی که
هنوز نیامده ظلم است و اين ترس باعث ايمان اجباری هست ،ولی
در اشکال سومی میگويد امروز مردم به آن نیاز دارند ...اشکار
شدن در قیامت چه سود؟
آخر دانشمند شما که اساس نقدهای تان بر پايه نقد از افعال
قیامت و ترس آن بود ،حال چگونه به مغز دانشمندی شما رسید که
قیامت هنوز نرسیده و ما بايد در اين دنیا بهترين عملکرد را داشته
باشیم؟
به قول سنايی که میگويد:
به مارماهی مانی نه اين تمام و نه آن * منافقی چه کنی؟ مار
باش يا ماهی
اما پاسخ به کل متن شبههافکن در يك کالم آيه  125سوره
نحل
حکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَ ِة وَجَادِلْهُمْ
ل رَبِّكَ بِالْ ِ
سبِی ِ
ادْعُ إِلَى َ
ضلَّ َعنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
ن َ
ك ُهوَ أَعْلَمُ بِمَ ْ
ن رَبَّ َ
ن إِ َّ
بِالَّتِی هِیَ أَحْسَ ُ
بِالْمُهْتَدِينَ

1
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«با حکمت وپند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت نما ،و
با روشی که نیکو تر است ،با آنها (بحث و) مناظره کن ،بی ترديد
پروردگارت به (حال) کسی که از راه او گمراه شده است؛ دانا تر
است ،و (نیز) او به هدايت يافتگان؛ داناتر است».
روش دعوت در آيه فوق به سه شکل بیان شده است.
اول حکمت :يعنی برهان عقلی .دوم نصیحت نیکو و مهربانانه.
سوم بحث و گفتگو ،اما به نحو احسن نه مجادله و کشمکش بر
باﻃل! سخن حق را بیان کن اگر پﺬيرفتند ،پﺬيرفتند؛ ولی اگر
نﭙﺬيرفتند و به کشمکش و جدل با تو ادامه دادند بگو که اهلل از
انچه که انجام میدهید اگاهتر است.
در پاسخ به شبهه قبل هم گفتم اسالم دين ازادی انديشه
هست و در همه چیز انديشه میخواهد و شديدا از پیروی
کورکورانه نهی میکند تا با علم و انديشه به حقیقت دست پیدا
کند.
پس متوجه شديم که شبههافکن فقط قصد دروغ و تلبیس را
دارد و اسالم دينی هست که با تحقیق و دلیل و برهان انسان به ان
خواهد رسید؛ غیر از اسالم را اهلل سبحان در کالمش فرموده اگر
870
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حقیقت هستن قلهاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بگو داليلتان
را ارايه بديد اگر راستگو هستید ،اگر خدعهگر نیستید و اگر هوا
پرست نیستید.
بحث با برهان اولین راه بحث در اسالم هست .پس شبهه
پراکنی شبههافکن دروغ هست ولی اگر به جای دروغ گويی
برهانهای خود را حقیقی ارائه میداد برايش بهتر میبود ولی نمی-
داند.

شبهه :توبیخ پیروی کورکورانه از پدر و مادر و انتظار
همین رفتار از مسلمانان
در آيات متعددی از قرآن ،کافران بخاﻃر تبعیت کورکورانه از
دين پدر و مادرانشان مورد توبیخ قرار گرفته اند.
إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّینَ ** فَهُمْ عَلَى آثَا ِرهِمْ يُ ْهرَعُونَ

1

«بیگمان آنها نیاکان خود را گمراه يافتند ** .پس اينها در
دنبال آنان شتابان میروند»
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اين خطا يك خطای عام بشری است و در تمام ملل و در تمام
تاريخ وجود داشته است .چنانچه مشاهده می کنیم که فرزندان
يك قوم نسل اندر نسل همان دينی را دارند که پدرانشان داشته
اند .حتی در زمان حاضر نیز چنین است و فقط افراد نادری ممکن
است با مطالعه و تفکر در عقائد گﺬشتگانشان ترديد کنند.
بنابراين ،اين توبیخ درست است.
اما ايراد اسالم در آنست که همین انتظار غلط را از مسلمانان
دارد .و هر کس که پدر و مادرش مسلمان باشند اگر در اسالم شك
کند يا آنرا مورد نقد قرار دهد يا آنرا ترك کند مرتد محسوب می
شود و اعدام میشود .يعنی محمد انتظار دارد که نسبت به
حرفهايش کورکورانه عمل کنند ولی نسبت به سخنان ديگران مته
به خشخاش بگﺬارند .اينهم دلیلی واضح بر غیرالهی بودن قرآن
است .اگر قرآن صد در صد درست است نیازی نیست که افراد را
بخاﻃر ارتداد اعدام کرد .سخن صحیح با گﺬشت زمان و نقد و
ارزيابی بهتر و بیشتر آشکار می شود .نقادی سخن درست مثل
تراشیدن ﻃال و لعل است که زيبائی و شفافیت آنرا آشکار می کند.
کسی از تراشیدن لعل می ترسد که بجای لعل ،خزف عرضه کند و
اين همان کاری است که محمد کرده است.
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پاسخ:
يکی ديگر از دروغهای شبههافکن اين هست که در اين متن
میگويد در قران حکم کشتن مرتد آمده در نتیجه از جانب اهلل
نیست! اگر اين نتیجه گیری به خاﻃر اين استدالل هست پس اقای
شبهه افکن که نقد کننده قران هست را به چالش دعوت میکنم که
حکم مرتد را در قرآن پیدا کند اگر راستگو هست؟؟؟ در خصوص
مرتد در چند پرسش قبل بصورت اجمالی توضیح دادم که چه
کسی هست و چرا کشته میشود.
اما پاسخ به متن:
نمیدانم چرا ملحدين انقدر سرگردان و حیرانند از يك ﻃرف ما
دينداران را محکوم میکنند که دين نتیجه جبر جغرافیايی است و
خرافات است از ﻃرفی ديگر اين شبههافکن محکوم میکند و می-
گويد اسالم انسانها را به پیروی نکردن از باﻃل پیشینیان امر می-
کند واقعا از اين دوگانگی در رفتار ملحدين مرا شگفت زده می-
کند!! اسالم همهی انسانها را امر میکند تا در جهان تدبر کنند و
به حقیقت برسند يقینا حقیقت ثابت است و غیر قابل تغییر مانند
4=2+2
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هیچوقت کسی با تحقیق صحیح و علم آموزی درست به اين
نتیجه نخواهد رسید که  .5=2+2اگر رسید قطعا اشتباه کرده
است ....اسالم دين حقیقت است و تمام انسانها و بشريت را
دعوت کرده تا در پی حقیقت محققانه تالش کنند و علمآموزی
کنند تا به حقیقت ناب اسالم برسند .اما اگر مسلمانی که در اثر
تقلید کورکورانه از پدر و بعد از يك شخص غیر مسلمان به اشتباه
رفت وظیفه حاکم و عالم آگاه ساختن اين فرد با برهان و منطق و
استدالل عقلی محکم هست.
اگر شخص دنبال حقیقت باشد بعد از ارايه برهان ايمان اورده و
تسلیم میشود و اينبار ايمانش حقیقی و محققانه خواهد بود؛ ولی
اگر شخص بعد از اقامه برهان حق بازهم بخاﻃر اينکه در شهوترانی
ازاد باشد يا در قلمرو اسالمی فساد کند حاکم و قاضی با او برخورد
میکند مانند تمام شورشیان در سرتاسر جهان.
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شبهه :تهدید به عﺬاب اهل شك
وَلَا يَزَالُ الَّﺬِينَ کَفَرُوا فِی مِرْ َيةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِ َیهُمُ السَّاعَةُ بَ ْغتَةً أَوْ
يَأْتِ َیهُمْ عَﺬَابُ يَوْ ٍم عَقِیمٍ

1

«و کسانی که کافر شدند همواره در آن (= قرآن) شك دارند ،تا
آنکه نا گهان قیامت فرا رسد يا عﺬاب روز نحس بر آنها (فرود)
آيد»
ن ِذکْرِی َبلْ لَمَّا
ك مِ ْ
ن بَیْ ِننَا بَلْ هُمْ فِی شَ ٍّ
أَأُنْزِلَ عَلَیْهِ الﺬِّکْ ُر مِ ْ
يَﺬُوقُوا عَﺬَابِ

2

«آيا از میان (همه ی) ما قرآن بر او نازل شده است؟!» (در
حقیقت چنین نیست که آنها میگويند) بلکه آنها در (وحی و)
قرآن من ترديد دارند ،بلکه هنوز عﺬاب را نچشیده اند»
يقین و شك از اختیار انسان بیرون است و امر به اينها و يا
مجازات يا پاداش به خاﻃر يقین يا شك نابخردانه و ظالمانه است.
چرا شك که از اختیار انسان بیرون است و ناشی از عدم قوت
 .1حج 55 -
 .2ص 8 -
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دالئل است بايد با عﺬاب پاسخ داده شود بجای پاسخ با دال ئل.
عﺬاب اهل شك ظلم مسلم است.
فرد مردد چه جرمی مرتکب شده است که بايد در آتش
بسوزد .هنگامیکه دالئلکافی يا درست بر امری وجود نداشته باشد
ﻃبیعی و معقول است که انسان در ترديد بماند و اصال قبول امری
بدون مشاهده و يا دلیل صحیح ،کاری احمقانه است و هیچ تهديد
و پاداشی هم نمی تواند شك را برﻃرف کند و نبايد هم برﻃرف
کند .چطور ممکن است خدائی که عقل مارا خلق کرده و اين
ويژگی درست مهم عقل را می داند بندگان مرددش را معﺬب کند؟
آيا خدا خود اين ويژگی عقالنی را داده است و خودش با آن مبارزه
می کند؟ در مقابلِ فردی که مردد است چه بايد کرد؟ بايد شواهد و
دالئل صحیح و قوی ارائه کرد .حال ببینید در آيات بعدی سورهی
ص ،قرآن چگونه پاسخ داده است:
ن ِذکْرِی َبلْ لَمَّا
ك مِ ْ
ن بَیْ ِننَا بَلْ هُمْ فِی شَ ٍّ
أَأُنْزِلَ عَلَیْهِ الﺬِّکْ ُر مِ ْ
م خَزَائِنُ رَحْمَ ِة رَبِّكَ الْعَزِي ِز الْوَهَّابِ ** أَمْ
يَﺬُوقُوا عَﺬَابِ ** أَ ْم عِنْدَهُ ْ
سمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ َومَا بَیْنَهُمَا َفلْیَ ْرتَقُوا فِی الْ َأسْبَابِ
ك ال َّ
لَهُمْ مُلْ ُ
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«آيا از میان (همه ی) ما قرآن بر او نازل شده است؟!» (در
حقیقت چنین نیست که آنها میگويند) بلکه آنها در (وحی و)
قرآن من ترديد دارند ،بلکه هنوز عﺬاب را نچشیده اند ** .يا آنکه
گنجینههای رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده ات نزد آنهاست؟
** يا فرمانروايی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دوست از آن
آنهاست؟! پس (اگر چنین است) با ريسمان (و هر وسیلهای ديگر
به آسمان) باال روند».
اوال :چه ربطی دارد! .آنان در مورد قرآن در شکند و قرآن می
گويد مگر چه و چه دارند!
ثانیا :افراد مخالف محمد هیچگاه ادعا نکرده اند که مالك
آسمان و زمین و غیره ايم ،بنابراين بازهم اين جوابی بی ربط است.
ثالثا و مهمتر از همه اينکه اين نوع پاسخ يك مغالطهی واضح و
معمول در بین افراد ناتوان است .وقتی فردی در پاسخ و استدالل
کم می آورد به تحقیر ﻃرف مقابل می پردازد مثال می گويد "تو
فکر می کنی کی هستی؟ گمان می کنی عالمه ای؟ ،تو همانی که
مثال بینی ات را هم نمی توانی پاك کنی يا تو کسی هستی که برای
يك لقمه نان کارگری میکردی ." .وقتی نمی توانی ﻃرف مقابل را
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با دلیل قانع کنی بر سر او می کوبی يا با چماق و تهديد و يا با
تحقیر .و جالب است که در اين آيات هم چماق عﺬاب و هم تحقیر
بکار رفته است .اين روشها از احمقانه ترين مغالطات است .آيا
خداممکن است مغالطه کند آنهم اينقدر حقیرانه؟ خیر! اين محمد
است که اين حقارتها را به خدا نسبت می دهد.
بعالوه به آيهی  8سوره ص (فوق) توجه کنید می گويد " بلکه
آنان درباره قرآن من در شکند بلکه هنوز عﺬاب را نچشیده اند ".
اين دقیقا شبیه تهديد پدر يا معلم يا رئیس احمقی است که در
مقابل ترديد در گفته های پدر يا معلم ،به کودك می گويد " هنوز
کتك نخورده ای ،کتك که خوردی می فهمی!" آيا واقعا خدا
ممکن است اينقدر احمق باشد! نه! اين محمد است که خلق و
خوی محیط عقبافتادهی زمان خويش را به خدا نسبت می دهد.

پاسخ:
شبههافکن در تلبیسی ديگر بوسیله بازی با کلمات حق را با
باﻃل میپوشاند.
ابتدا آيات سوره مبارکه ص را بیاوريم تا بدانیم مخاﻃب اين
آيات چه کسانی هستند آيات  4تا .10
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اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
ن هَﺬَا سَاحِرٌ
وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْﺬِرٌ ِمنْهُمْ وَقَالَ الْکَافِرُو َ
کَﺬَّابٌ

1

«و آنها به شگفت آمدند که (پیامبر) هشدار دهندهای از میان
(خود) شان به سوی شان آمده است ،و کافران گفتند« :اين
جادوگری بسیار دروغگو است».
در اين آيه کافران به تعجب کرده بودند که چطور امکان دارد
يك انسان از میان اعراب پیامبر شود و وقتی آيات الهی را ديدند
و معجزات رسول اهلل صلوات اهلل علیه را ،گفتند که بین مرد
جادوگر هست ...در آيه بعد میخوانیم...
ن َهﺬَا لَشَیْ ٌء عُجَابٌ
أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِ َلهًا وَاحِدًا إِ َّ

2

«آيا (همه ی) معبودان را يك معبود قرار داده است؟ بی گمان
اين چیز عجیبی است»».
اساس شگفتی آنها در بیان توحید و نهی چندگانه پرستی
بود!! آيه بعد را میخوانیم...
 .1ص 4 -
 .2ص 5 -
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وَانْطَلَقَ الْمَ َلأُ مِ ْنهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِ َهتِکُمْ إِنَّ هَﺬَا
لَشَیْءٌ يُرَادُ

1

«و بزرگان (و اشراف) شان ،به راه افتادند و گفتند « :برويد و بر
(پرستش) خدايانتان پايدار باشید ،بی گمان اين (دعوت) چیزی
است خواسته شده (که شما را گمراه کنند)».
در اين آيه ﻃاغوتان و مستکبران که قصد نداشتند انسانهای
عادی حقیقت را بفهمند آنها را از پرستش خدای يگانه وا داشتند
و به چندگانه پرستی امر کردند ...خب دلیلشان چه بود؟؟ چرا
حقیقت را نﭙﺬيرفتند؟؟ آيا واقعا خالق آنها بتهای سنگی و چوبی
بود؟؟؟ آيه بعد را میخوانیم...
خرَةِ إِنْ هَﺬَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ
مَا سَمِعْنَا بِهَﺬَا فِی الْ ِملَّةِ الْآ ِ

2

«ما (هرگز) اين (چنین سخنی) در آيین واپسین نشنیده ايم،
اين جز دروغ (چیزی) نیست»).

 .1ص 6 -
 .2ص 7 -
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دلیل در اين قسمت ارآيه شد چون اين افراد عالم و اشراف
بودند! و در آيه بعد با تمسخر میگويند:
ن ِذکْرِی َبلْ لَمَّا
ك مِ ْ
ن بَیْ ِننَا بَلْ هُمْ فِی شَ ٍّ
أَأُنْزِلَ عَلَیْهِ الﺬِّکْ ُر مِ ْ
يَﺬُوقُوا عَﺬَابِ

1

«آيا از میان (همه ی) ما قرآن بر او نازل شده است؟!» (در
حقیقت چنین نیست که آنها میگويند) بلکه آنها در (وحی و)
قرآن من ترديد دارند ،بلکه هنوز عﺬاب را نچشیده اند»
در اين قسمت اشراف و عالمان رسول اهلل را مسخره میکنند که
از بین اين همه اشراف و مال دار و عالم چطور يك يتیم که نه مالی
دارد و نه جاه و مقامی پیام اور الهی شده؟
در پاسخ به سخنان آنها اين مورد حاصل میشود که آنها
قرآن را تصديق نمیکنند تا آنگاه که عﺬاب من به آنان نرسد و
آنان را به تصديق قرآن ناچار نگرداند!! و در ادامه پاسخ برای اينکه
ايا نعمت نبوت مطابق میل اشراف و مالداران هست اهلل سبحان
میفرمايد که ايا اين کافران پخش کننده و صاحب رحمت و نعمت
نبوت از جانب پروردگار هستند؟

 .1ص 8 -
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م مُلْكُ
ن رَحْمَ ِة رَ ِّبكَ الْ َعزِي ِز الْوَهَّابِ ** أَمْ لَهُ ْ
م خَزَائِ ُ
أَمْ عِنْدَهُ ْ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ْینَهُمَا فَلْیَرْتَقُوا فِی الْ َأسْبَابِ

1

«يا آنکه گنجینههای رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده ات
نزد آنهاست؟ ** يا فرمانروايی آسمانها و زمین و آنچه میان آن
دوست از آن آنهاست؟! پس (اگر چنین است) با ريسمان (و هر
وسیلهای ديگر به آسمان) باال روند»
در اين آيه اهلل سبحان اوج عاجزی آنها را بیان میکند کهای
اشراف،ای قريشیان،ای منکران حقیقت شما صاحب هیچ يك از
نعمتها و رحمتهای خداوند نیستید!! پس در جايگاه خداوند
تصمیم نگیريد که چرا خدا به يك يتیم نبوت را عطا کرد و به ان
اشراف و شکم پروران و مالداران عطا نکرد؟
اهلل سبحان در آيه  124سوره مبارکه انعام جلوه ايی ديگر از اين
بیانات را به تصوير میکشد
که بعد از ارائه برهانها و نشانههای روشن برای ايمان اوردن
ولی آنها منکر شدند و گفتند...

 .1ص –  9و 10
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ی رُسُلُ
ن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِ ْثلَ مَا أُوتِ َ
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَ ٌة قَالُوا لَ ْ
اللَّهِ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ حَ ْیثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَیُصِیبُ الَّﺬِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَعَﺬَابٌ شَدِيدٌ بِمَا کَانُوا يَمْکُرُونَ

1

«وچون نشانهای برای آنها بیايد ,میگويند« :ماهر گز ايمان
نمیآوريم ,مگر اينکه همانند آنچه به پیامبران خدا داده شده( ,به ما
هم) داده شود» .خداوند آگاه تراست که رسالت خويش را کجا قرار
دهد ,بزودی به کسانی که مرتکب گناه شدند ,به سزای مکری که
میورزيدند؛ از جانب خدا خواری ,وعﺬاب سختی خواهد رسید»
پس اين آيات به وضوﺡ خود پاسخ دهنده سواالت شبههافکن
تلبیسگر هستند؛ اما ما هم به انشاهای بی اساس شبههافکن پاسخ
میدهیم.
اينکه میگويد شك و يقین از اختیار انسان خارج است جمله-
ايی کامال جاهالنه هست؛ ابتدا بدانیم شك چیست؟ اگر به لغت
نامه معجم المعانی نگاه بیندازيم شك را اينگونه معنی میکند:

 .1انعام 124 -

883

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شك يك حالت ذهنی است که شخص بین اثبات و نفی مردد
است و نمیتواند حکم قطعی بدهد يعنی نمیداند کدام درست است
کدام غلط.
وقتی فردی دچار شك شد نیازمند به تحقیق عالمانه جهت
بدست اوردن حقیقت هست؛ مثالَ شخصی قصد دارد اتومبیل بخرد
اما بین سمند و پرشیا در شك هست برای همین تحقیق میکند و
با علم بهترين را انتخاب میکند و شك مبدل به يقین میشود.
شك داشتن به حقیقت از نشانههای جهل است؛ مثال اگر
شبههافکن شك داشته باشد که  =2+2چهار میشود يا نمیشود،
جهل شبههافکن نسبت به علم رياضی هست و برای اينکه اين
شك جاهالنه از بین برود نیازمند علم الزم و تحقیق و تفحص
عالمانه هست" .انسان جاهل به دنیا میآيد اما اگر جاهل بمیرد
واقعا جای تعجب است".
روی سخن آيه کامال متوجه عالمانی بود که عمدا نمیخواستند
حقیقت را بﭙﺬيرند و مردم را مجبور میکردند تا از حق روی گردان
باشند؛ اما همانطور که از سیره نبوی و مطابق با آيه  125سوره نحل
و  108سوره يوسف روش دعوت اسالم با حکمت و برهان عقلی و
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قاﻃعانه بوده برای همین در همان ابتدای دعوت هر انسان حق
جويی حق را پﺬيرفت.
شبههافکن میگويد قبول امری بدون مشاهده يا دلیل صحیح
کاری احمقانه است
در خصوص دلیل همین بس که منکرين میگفتند رسول اهلل
جادوگر هست چون از برهانها و داليل منطقی و عقلی عاجز مانده
بودند و راهی نبود غیر از تهمت زدن.
اما قبول چیزی بدون مشاهده!
سوال :ايا بشر فقط با مشاهده بايد به يقین برسد؟ يعنی اگر
کسی کور مادر زاد بود میتواند منکر رنگ قرمز يا ابی يا
شگفتیهای جهان بشود چون نمیبیند؟ يا میشود جاذبه را
مشاهده کرد؟ يا الکتريسیته يا مغناﻃیس را؟؟؟؟
واقعا شبههافکن بیخرد است که میخواهد بعد از ديدن جناب
جاذبه و مالقات شخصی با ايشان به حقیقت نیرويی آن يقین کند.
اما ترس عامل يقین نیست! تعجب میکنم از شبههافکن کانا که

ترس را عاملی برای به یقین رساندن میداند! بلکه تحقیق و
تفحص هوشمندانه است که انسان را به یقین میرساند .در
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خصوص عﺬابهای آخروی نیز قبال به صورت مفصل توضیح دادم
که نتیجه حقیقی اعمال هستند؛ اينکه اهلل سبحان ما را از حقیقت
اعمالمان آگاه میکند جلوهايی از مهربانی اهلل سبحان هست .ديگر
در امر توحید دانشمندان کشف کردند که اگر انسانها را در
جزيرهايی رها کنیم ،بدون جبر مﺬهبی همهی آنها به حقیقت
توحید خالقی خواهند رسید.
شبههافکن در ادامه انشايش در تحلیل و تفسیر آيات  8تا 10
سوره «ص» با تلبیس اوالً و دوماً و سوماً میکند ،که بصورت واضح
آيات خود جوابگوی دروغهای شبههافکن هستند .در قسمت ثالث
شبههافکن انشايش را بسط میدهد و تلبیس و دروغگويیش را
بصورت جاهالنهتر بیان میکند .همانطور که از آيات  4تا  10بصورت
واضح بیان شد مخاﻃب آيات کسانی بودند که دارای علم کافی
برای شناخت حق بودند و عالمانه رسول اهلل را انکار میکردند و در
برابر براهین و داليل او را جادوگر خطاب میکردند ،که با کلمات و
سخنان مدللش انسانها را جادو میکند و هیچ پاسخی در برابر
قبول حق نداشتند جز اينکه ما قبال چنین چیزی نشنیديم پس ما
به جهل ادامه میدهیم!! و با تحقیر به پیامبر میگفتند چرا خداوند
از بین همهی ما تو را انتخاب کرده ،ما که واالتر و باالتريم.
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پاسخ به صورت شفاف داده شد.
در قسمت آخر انشای خود شبههافکن با تلبیس و توهین می-
گويد" :آيه  8سوره ص مانند اين است که مثال هنوز کتك نخوردی
اگر کتك بخوری میفهمی".
اين کالم کامال تلبیسگرانه هست .بلکه همانطور که قبال گفتم
عﺬابهای آخروی نتیجه حقیقی اعمال هستند .وقتی میگويد
هنوز عﺬاب را نچشیدهايید وقتی عﺬاب را بچشید میفهمید ،مثل
نصیحت پدر مهربانی است که به فرزند سرکشش میگويد اگر به
همین شکل ادامه بدهی و با سرعت خیلی زياد با موتورسیکلت سر
پیچ تكچرخ بدی وقتی تصادف کردی يا واژگون شدی آنوقت
هست که نتیجه حقیقی اعمال خود را خواهید ديد و خواهی
فهمید نصیحتهای من از روی دلسوزی برای تو بوده و هیچ سود
يا ضرری برای من ندارد فقط نمیخواهم تو با اعمالت آسیب ببینی
پس با آتش بازی نکن که دستت میسوزد؛ ولی اگر بازی کردی
وقتی دستت سوخت میفهمی آنچه که من گفتم حق بود و
نصیحتی مهربانانه.
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شبهه -4 :شمشیر روش عملی قرآن برای دعوت به
ایمان
روش دعوت محمد در مکه و مدينه کامل متفاوت بود و روش
اصلی گسترش اسالم در زمان محمد در مدينه و پس از آن،
استفاده از زور و تهديد و شمشیر بود .اين روش مورد تأيید قطعی
قرآن است.

روش محمد در مکه:
روش محمد در دورهی مکه :محمد فاقد قدرت نظامی بود و
ﻃبعا چارهای نداشت جز اينکه با صلح و مدارا به تبلیغ دين خود
بﭙردازد .هیچ کدام از آيات مکی استفاده از زور را مجاز نکردهاند.
در اين دوره به بحث نیکو و اعراض از کفار و مشرکین دستور داده
شده است .حتی در تعدادی از آياتی که قبل از سوره توبه نازل
شدهاند ،پﺬيرفته شده است که استفاده از اجبار و زور برای وادار
کردن مردم به قبول اسالم کاری نابخردانه و نادرست است .مثل:
ال اکراه فی الدين

1

 .1بقره ،آيه 256
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«اکراه و اجباری در (پﺬيرش) دين نیست».
همچنین در قرآن راه درست دعوت مردم به ايمان ،استفاده از
حکمت (دلیل معقول) و پند نیکو و بحث نیکو دانسته شده است:
سنَةِ وَجَادِ ْلهُمْ بِالَّتِی
ل رَبِّكَ بِالْحِکْ َمةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَ َ
سبِی ِ
ادْعُ إِلَى َ
ن سَبِیلِ ِه َوهُوَ أَعْلَمُ
ل عَ ْ
ن ضَ َّ
ك هُ َو أَعْلَمُ بِمَ ْ
ن رَبَّ َ
هِیَ أَحْسَنُ إِ َّ
ن
بِالْمُهْتَدِي َ

1

«با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به
[شیوهاى] که نیکوتر است بحث کن .در حقیقت پروردگار تو به
[حال] کسى که از راه او منحرف شده داناتر و او به [حال] راه-
يافتگان [نیز] داناتر است».
اينگونه آيات مربوط به مکهاند و اگر آيات مدنی در بین آنان
باشد قطعا قبل از نزول سوره توبه نازل شدهاند.

روش محمد در مدینه:
محمد با بدست آوردن قدرت نظامی در مدينه ،روشش را 180
درجه تغییر داد و به زور بعنوان اصلیترين راه گسترش اسالم
 .1نحل ،آيه 125
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متمسك شد .بحثهای قرآنی اين موضوع دربخش "ظلم به غیر
مسلمانان" مورد بررسی قرار گرفته است .در اينجا فقط به چند
آيه و يك حديث اشاره میکنیم:
ن انْتَهَوْا
ن ُکلُّهُ لِلَّهِ فَإِ ِ
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فِتْ َنةٌ وَيَکُونَ الدِّي ُ
ن بَصِی ٌر
فَإِنَّ اللَّ َه بِمَا يَعْمَلُو َ

1

«و با آنان بجنگید تا فتنهاى بر جاى نماند و دين يکسره از آن
خدا گردد .پس اگر [از کفر] بازايستند قطعا خدا به آنچه انجام می-
دهند بیناست».
در اين آيه جنگیدن بعنوان راه گسترش اسالم مطرﺡ شده تا
اسالم بر همهی اديان غلبه پیدا کند.
حیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
سلَخَ ا ْلأَشْ ُهرُ الْحُرُ ُم فَاقْتُلُوا الْمُشْ ِرکِینَ َ
فَإِذَا انْ َ
وَخُﺬُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا َلهُمْ کُلَّ مَ ْرصَدٍ فَ ِإنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
م
ن اللَّ َه غَفُورٌ رَحِی ٌ
سبِی َلهُمْ إِ َّ
خلُّوا َ
وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَ َ

2

«پس چون ماههاى حرام سﭙرى شد مشرکان را هر کجا يافتید
بکشید و آنان را بگیريد و به محاصره درآوريد و در هر کمینگاهى
 .1انفال ،آيه 39
 .2توبه ،آيه 5
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به کمین آنان بنشینید .پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و
زکات دادند راه را برايشان گشاده گردانید .زيرا خدا آمرزنده
مهربان است».
در اين آيه حکم کشتار مشرکین به هر نحوی صادر شده است.
گفته شده هرکجا آنان را يافتید بکشید و در هر کمینگاهی به
کمین آنان بنشینید تا آنان را بکشید .اين دستور صريح ترور
مشرکین است.
همچنین محمد در حديثی صحیح در منابع شیعه و سنی –
(قال رسول اهلل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل فمن
قالها فقد عصم منی ماله ونفسه)1
«رسول اهلل گفت من مامور شدهام که با مردم بجنگم تا بگويند
ال اله اال اهلل .پس کسی که آن را گفت مال و جانش را از دست من
نجات داده است».
همانطور که بین روش محمد در مکه و مدينه تضاد وجود دارد
بین آياتی که اجبار را در ايمان کارا نمیداند و آياتی که دستور به
 .1صحیح بخاری ج 2حديث  ،1335و صحیح مسلم  ،53/1بحار األنوار ،242/68
مصباﺡ الفقاهة السید أبوالقاسم الخويی 236/3
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بکارگیری زور برای اجبار مردم به ايمان میدهند تناقض آشکار
وجود دارد .که نشانگر اينست که قرآن کار محمد است نه خدا،
چون خدا که تناقضگويی نمیکند.

پاسخ:
اين شبهه بارها مطرﺡ شده ،چرا روش دعوت پیامبر علیه صاله
وسالم در مکه و مدينه فرق داشت؟ چرا تا زمانی که مکه بودند
هیچ خبری از فرمان جهاد نبود و بعد از ورود به مدينه جنگهای
مسلمین آغاز شد؟
سوال خوبیست اما ابتدا الزم است بدانیم اين قرآن تنزيلیست
از جانب ربی حکیم که میداند هر سخن جايی و هر نکته مکانی
دارد.
با يك سوال شروع کنیم :چرا در مکه هیچ فرمان جهادی داده
نشد؟
جواب :چرا که در مکه امکان جهاد وجود نداشت .اتفاقاً اگر
فرمان جهاد صادر میشد نشان از اين داشت که اين کالم از جانب
ذاتی ناآگاه و فاقد حکمت است که نمیداند چه چیزی را کجا
892
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بگويد .قطعاً مبارزهی عملی با مشرکین ظالم يك فرض بر گردن هر
مسلمانی است ،اما هنگامی که اين کار میسر نباشد ،صدور فرمان
جهاد عملی جاهالنه است .چرا که عین خودکشی است و هیچ
فايدهای نخواهد داشت.
پس اهلل متعال در مکه انسان میسازد ،مسلمان میسازد ،مومن
میسازد ،تا هنگامی که موعدش فرارسید اين مومنان در پﺬيرش
هر فرمانی از جانب اهلل متعال تأخیر نکنند و سمع ًا و ﻃاعتاً اجابت
کنند.
اين فرمان را میتوان همچون فرمان تحريم شراب ديد ،که چرا
تا زمانی که مکه بودند فرمان تحريم شراب وجود نداشت اما بعد از
ورود به مدينه به شديدترين شیوه ممکن تحريم میشود؟
خب پس نبرد با کسانی که در سور مدنی آمده از اصول بنیادی
اسالم است اما در مکه امکان اين کار وجود نداشت و از  13سالی
که وجود داشت برای تربیت و تعلیم و دعوت و پايان يافتن حجت
برای مشرکین استفاده شد .البته دقت کنید فرمان ال اکراه فی
الدين همواره وجود داشته و وجود دارد و ربطی به مکه و مدينه
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ندارد .چرا که چه در هنگام قدرت و چه در هنگام ضعف هیچ
مسلمانی نمیتواند کس ديگری را مجبور به پﺬيرش اسالم کند.
پس فلسفه ی آيات جهادی مدنی چیست؟ نبرد اسالم محدود
است به سه مورد:
 .1مبارزه با ظالمینی که به مردم (به خصوص) خداپرست ظلم
میکنند و ﻃلب ياری از خدا میکنند.
وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْ ُمسْتَضْعَفِینَ مِنَ ال ِّرجَالِ
ن هَﺬِ ِه الْقَرْ َيةِ الظَّالِمِ
ن يَقُولُونَ رَبَّنَا آخرجْنَا مِ ْ
ن الَّﺬِي َ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِ ْلدَا ِ
أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِیرًا

1

«و شما را چه شده است که در راه خدا و (برای ياری) مردان و
زنان و کودکان ،مستضعف پیکار نمیکنید ،آنان که میگويند:
( پروردگارا! ما را از اين شهر (مکه) که اهلش ستمگرند ،بیرون ببر،
و از جانب خود ،برای ما سرپرستی قرار بده ،و از جانب خود يار و
مدکاری برای ما مقرر کن)».
 .2کسانی که عهدی بستن و شکستن

 .1نساء ،آيه 75
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شیْﺌًا وَلَمْ
ن ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوکُمْ َ
شرِکِی َ
إِلَّ ا الَّﺬِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ ا ْلمُ ْ
دهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
يُظَاهِرُوا عَلَیْکُمْ أَحَدًا َفأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْ َ
ن
الْمُتَّقِی َ

1

«مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بستهايد ،آنگاه آنها
چیزی (از آن در حق شما) فرو گﺬارنکردند ،وکسی را بر (علیه)
شما ياری ندادند ،پس پیمان آنها را تا مدت (پیمان) شان به آخر
(و اتمام) برسانید .همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد».
که در سلسله آيات ابتدايی سوره توبه فرمان جنگ با مشرکین
صادر میشود مگر آنانکه بر عهدشان ماندهاند.
 .3کسانی که با مسلمین در جنگ هستند.
وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ ِه الَّﺬِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
ن
يُحِبُّ الْمُ ْعتَدِي َ

2

«و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند جنگ کنید ،و از
حد تجاوز نکنید .که خداوند تجاوزگران را دوست نمیدارد».

 .1توبة ،آيه 4
 .2بقرة ،آيه 190
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و اين موارد از موارد بارز «فساد فی االرض» هستند که در آيهی
ل نَفْسًا بِغَیْ ِر
مِنْ أَجْلِ َذلِكَ کَ َتبْنَا َعلَى بَنِی إِسْرَايیلَ أَنَّهُ مَن َقتَ َ
س جَمِیعًا وَ َمنْ أَحْیَاهَا
ل النَّا َ
ض َفکَأَنَّمَا َقتَ َ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْ ِ
فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَ ِّینَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا
ن
مِّنْهُم بَعْدَ ذَۖلِكَ فِی ا ْلأَرْضِ لَ ُمسْرِفُو َ

1

«به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس
انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس يا فسادی در زمین شده
باشد بکشد ،چنان است که گويی همهی مردم را کشته باشد و هر
کس انسانی را از مرگ نجات دهد ،چنان است که گويی همهی
مردم را زنده کرده است .و بیگمان پیامبران ما با داليل روشن
برای آنها آمدند ،باز هم بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین
تجاوز و اسراف کردند».
جواز مرگشان داده شده و غیر از اين باشد مانند اينست که کل
انسانها را بکشند.
غیر از اين سه مورد فرمان جهاد ،هیچگونه فرمان ديگری برای
پیکار علیه کفار در قرآن نیست .و هیچ جای قرآن بیان نکرده
 .1مائدة ،آيه 32
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است که کسی را به اجبار مسلمان سازيد! مطلقاً در هیچ آيهای.
خب وقتی قرار است اينگونه باشد که همه بايد مسلمان شوند ،چرا
آيهای نیاورده است که به صراحت بگويد هیچ کافری حق حیات در
زمین ندارد ،يا به عبارت صريحتر هیچ غیرمسلمانی .اينگونه ما
مسلمین نیز ديگر به ايران و روم و مصر اشاره نمیکرديم که بعد از
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فتح شد ،اما کسی را مجبور به
اسالم نکردند .از ﻃرفی ايشان اينجا مطالبی میگويد که در نقاط
ديگر ضد اين بیان شده .مثالً در توضیح آيهی  5سوره توبه می-
گويد:
حال آيات و حديثی که ارائه شدهاست:
ابتدا حديث "من امر شدهام با مردم بجنگم تا ال اله اال اهلل
گويند" ،جواب را با آيهای از قرآن آغاز میکنیم:
وإن کادوا لیستفزونك من األرض لیخرجوك منها وإذا ال
يلبثون خالفك إال قلیال

1

در اين آيه بیان شده که میخواهند تو را از ارض بیرون کنند.
آيا منظور از ارض کل کرهی زمین هست؟ خیر ،فقط مکه .پس چرا
 .1اسراء ،آيه76
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به اين شکل آمده؟ چون قاعدهايی عربیست که میتوان به جای
خاص ،کلمهای با مفهوم عام را بیان کرد تا مفهوم را رساند.
حال حديث را ببینیم( .الحديث :أمرت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا ال إله إال اهلل فمن قال ال إله إال اهلل فقد عصم منی ماله ونفسه
إال بحقه وحسابه على اهلل).
نظر ائمهی اربعه راجع به اين حديث اينست که منظور از ناس
در اين حديث ،فقط کفار مکه هستند که با رسولاهلل علیه صاله و
سالم در جنگ بودن .و نظر شیخ االسالم ابن تیمیه اينست که
منظور از ناس ،اينجا فقط کفاريست که با مسلمین سر جنگ دارند
که دوحالت دارد:
يا اسالم بیاورند ،يا اينکه اسالم هم نمیآورند علیه اسالم
نباشند.
اين نظر معقولتر است ،چرا که-1 :در اسالم ال اکراه فی الدين
هست -2 ،ندای رسولاهلل علیهصاله و سالم در هنگام فتح مکه را
به ياد آوريم که هرآنکس در خانهاش بماند در امان است ،هرکس
در خانهی ابوسفیان باشد در امان است ،هرکس در مسجد الحرام
باشد در امان است .آيا کسی را کشتند؟
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 -3صفوان ابن امیه در نبرد حنین با مسلین بود ،در صف
مسلمین بود ،ولی مشرك بود!!!!!!! اگر قرار بر کشتن است ،پس اين
چیست؟

1

پس نتیجه اينست که منظور از ناس ،کل ناس نیست بلکه
کسانی هستند که با مسلمین سر جنگ دارند و آن هم با شروﻃش.
آيهی  5سوره توبه را بررسی کنیم که با آيات قبلی که
گﺬاشتیم مرتبط است.
اهلل متعال میفرمايد:
حیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
سلَخَ ا ْلأَشْ ُهرُ الْحُرُ ُم فَاقْتُلُوا الْمُشْ ِرکِینَ َ
فَإِذَا ان َ
وَخُﺬُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا َلهُمْ کُلَّ مَ ْرصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
م
ن اللَّ َه غَفُورٌ رَّحِی ٌ
سبِی َلهُمْ إِ َّ
خلُّوا َ
وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَ َ

2

«پس هنگامی که ماههای حرام پايان پﺬيرفت؛ مشرکان را هر
کجا يافتید ،بکشید ،و آنها را (اسیر) بگیريد ،و آنها را محاصره
کنید ،ودر هر کمینگاهی بر سر راهشان بنشینید ،پس اگر توبه

 .1البداية والنهاية ج 4ص 324نسخه مکتب شاملة
 .2توبة ،آيه 5
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کردند ،و نماز را برپا داشتند ،و زکات را پرداختند؛ آنها را رها
کنید ،بیگمان خداوند آمرزندهی مهربان است».
خب ساده است ،زيرا اين آيه در ادامهی مورد دومیست که بیان
کرديم و آنجا اهلل متعال میفرمايد مگر کسانی که عهد بستند و بر
عهدشان باقی ماندند ،پس اينجا منظور چه کسانیست؟ کسانی که
عهد بستند و بر عهدشان باقی نماندند.
کما اينکه يهوديان عهد بستند و بر آن باقی نماندند و نحوهی
برخورد اسالم با آنها را ديديم .در حالی که آن موارد مربوط به
سالها قبل از نزول اين آيه بوده و اين نشان میدهد که ادعای
شخص شبهافکن برای اينکه بگويد رويهی اسالم بعد از مدتی
تغییر کرده صحیح نیست .بلکه اين وجود داشته و آيهی آن نیز در
سوره توبه برای کسانی نازل شده که بعد از فتح مکه و عهد و
پیمان با پیامبر علیه صاله و سالم بر عهدشان نماندند.
اما آيهی دوم از کالم سید قطب :معنی و مفهومی که ايـن
بخش از آيه:
ن ُکلُّهُ لِلَّهِ
وَيَکُونَ الدِّي ُ
مؤمنان

«و دين خالصانه از آن خدا گردد (و

جز از خدا نترسند
900
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به دستورآئین خويش زيست کنند)» دارد ،اين است که سدّها و
مانعهای مادی و محسوس از سر راه برداشته شود ،سدّها و مانع-
هائی که در سلطه و قدرت و شوکت و عظمت ﻃاغوتها،
و در اوضاع و احوال چیره بر گردة مردمان ،مجسّم و نمودار است.
بايد اين

سدّها

و مانعها برداشته

شود

تا

بدين هنگام سلطه و قدرتی برای غیر خدا در زمین نـماند،
و مـردمان در برابر سلطه و قدرت چیرهايی جز سلطه و قدرت
يزدان کرنش نبرند .هر زمان که ايـن سدّها و مـانعهای محسوس
مادی زدوده و برداشته شـد ،مردمان آزاد میشوند به عنوان
افرادی و اشخاصی عقیدة خود را رها از هرگونه فشاری برگزينند.
بدان شرط که عقیدة مخالف اسالم در دسته و گروهی جلوهگر
نیايد ،دسته و گروهی که دارای نیروی مادی باشند و با
آن بر ديگران فشار وارد کنند و زورگوئی نمايند ،و جلو کسانی را
بگیرند که با عالقه میخواهند هدايت آسمانی را بﭙﺬيرند،
و همچنین نتوانند با قدرت و شوکتی که دارند کسانی را از دين
ال خويشتن را از هرگونه سلطه و قدرتی جز
برگردانند که عم ً
سلطه و قدرت خدا میرهانند .مردمان قطعاً در انتخاب عقیده-
ی خـود آزاد هستند ،بدان شرط که اين عقیده را به شکل
901
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افراد متفرّقهای گردن نهند ،نه اين که سلطه و قدرت چیرهای
گردند که مردمان فرمان آنان را اﻃاعت کنند و در برابرشان کرنش
کنند .چرا که بندگان تنها بايد از قدرت يـزدان فرمان ببرند و در
برابرش کرنش کنند .هرگز انسانها به عزّت و کرامتی نمیرسند
کـه خـدا بديشان بخشیده است ،و (انسان) هرگز در (زمـین)
آزاد نمیگردد ،مگر آن زمان که دين خالصانه از آن خدا گردد ،و
در جهان برای سلطه و قدرتی جز سلطه و قدرت او کرنش نشود.
برای رسیدن به اين هدف بزرگ ،گروه مؤمنان جنگ میکنند:
ن الدِّينُ کُلُّهُ ِللَّهِ
حَتَّى ال تَکُونَ ِفتْنَةٌ وَيَکُو َ
«تا فتنهای باقی نماند (و نیروئی نداشته باشند که بـا آن
بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد
( و مؤمنان جز از خدا نترسند وآزادانه به دستور آئین خويش
زيست کنند)».
هر

اين

کس

قاعده

را پﺬيرفت و تسلیم خود را در برابر آن اعالنکرد ،مسلمانان اين
اعالن و تسـلیم را از او میپﺬيرند ،و به جستجوی نیّت او و آنچه
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که
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و

در سینة او است نمیپردازند،

اين

بخش را به

خدا وامیگﺬارند:
فَإِنِ ا ْنتَهَوْا فَ ِإنَّ اللَّهَ بِمَا يَ ْعمَلُونَ بَصِی ٌر

1

«پس اگر (از روش نادرست خود) دست بـرداشتند (و اسالم را
پﺬيرفتند ،دست از آنان برداريد ،چرا که) خدا میبیند چیزهائی را
که میکنند (و کیفرشان میدهد)».
در انتهای اين بحث گفته است که :تمامی جنگهای محمد در
مدينه مستقیم يا غیرمستقیم با هدف وادار کردن مردم به
مسلمان شدن بود؛ مسلمانان در اين جنگها مردم را میکشتند،
اموالشان را غارت میکردند و زنان و دخترانشان را به بردگی
جنسی میگرفتند تا اينکه افراد باقیمانده مجبور به قبول اسالم
میشدند .اين روش البته در ظاهر مؤثر افتاد و محمد قبل از فوتش
کل شبه جزيرهی عربستان را در زير حکومت خود درآورد .اما پس
از مرگ محمد تقريبا کل عربستان بجز مدينه از اسالم برگشتند و
کافر شدند که منجر به جنگهای رده در زمان ابوبکر شد .بدين
نحو که ابوبکر با کشتار بیرحمانه و بیوقفه با آنان ،دوباره آنان را
 .1انفال ،آيه 39
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وادار به قبول اسالم کرد .ارتداد کل عربستان پس از فوت محمد
مؤيد ناکارائی زور در ايجاد ايمان واقعی است".
انسان قوی وقتی چیزی را نقد کند يك مسﺌله را نقد میکند
والسالم ،ديگر سعی نمیکند با بردن بحث از پای مورچه به شاخ
زرافه ،خود را قوی نشان دهد .اگر ديوانهای سنگی در چاه
بیاندازد ،در آوردن آن کار سختیست ،اما آيا اين سخت بودن
نشان از مهارت ديوانه دارد؟ هرگز!
اينجا چندين شبهه وجود دارد:
 -1آيا تمامی جنگها برای مسلمان کردن بود؟ خیر! بلکه
تمامی جنگها در حوزهی سه محوری بوده که بیان کرديم ،چه در
زمان خود پیامبر علیه صاله وسالم چه پس از وفات ايشان.
 -2مسلمانان در اين جنگها "مردم" را میکشتند ،اموالشان
را غارت میکردند و زنان و دخترانشان را به بردگی جنسی
میگرفتند تا اينکه افراد باقیمانده مجبور به قبول اسالم می
شدند.؟! پاسخ :مثال آن کسیست که سربازانش را به جنگ می-
فرستد و برای اينکه اذهان را به سمت خود بکشاند میگويد مردم
کشورمان متأسفانه در ﻃی اين جنگ کشته شدند .آن مردم سرباز
904
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هستند و میتوانستند به جنگ برنخیزند .اموالی که گرفته میشد،
غنائم جنگیست که هیچ منعی برای گرفتنش نیست .و اما بردگی
جنسی را نه اسالم ،بلکه امروز اربابان اين جماعت انجام میدهند
که در فصل  15با ذکر منبع بیان کردهايم .اما مختصری پیرامون
اين بحث اينجا توضیح میدهیم تا شبههای هم اگر باشد رفع شود:
ابتدای هرچیز فرض کنیم :من در محیطی هستم که شخص
بنده میدانم اگر وارد جنگی بشوم چه اتفاقی برايم خواهد افتاد...
میدانم اگر در خانهام بنشینم و کاری به کسی نداشته باشم ،نه در
جنگ خواهم مرد و نه غنیمتی بدست خواهم آورد ،نه کسی را
میکشم ونه دستگیر میشوم و به تبعش اسیر میشوم.
خیلی خوب .من از اين مسائل به خوبی آگاه هستم؛ حال
تصمیم میگیرم که وارد جنگ شوم ...در اين جنگ هرکدام از
احتماالت در انتظار من خواهد بود که از تك تك آنها باخبرم...
پس اگر چیزی بدست بیاورم کسی اعتراضی بکند! و اگر چیزی از
دست بدهم حق ندارم بگويم چرا؟ چون اين "قانون جنگ است".
حال اصل مطلب
آيا اسالم موافق بردهداری بود؟ خیر.
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آيا اسالم بردهداری داير کرد؟ خیر.
آيا در صدد ادامهی اين نظام بردهداری بود؟ خیر.
اصالً بايد تعريفی از برده ارائه دهیم.
برده انسان بدبختی بود که نوع مﺬکر آن ،بايد آنقدر کار میکرد
تا جانش به لب رسیده ،بدون هیچ حقوق و شخصیت و احترامی؛
هیچ ارزشی در جامعه نداشت اگر هم آزاد میشد باز به چشم برده
با او تعامل میکردند ...با داليلی چون جنگ و زور و زايیده شدن از
مادر برده و بدهکاری و درماندگی تولید میشد.
نوع مؤنثش نیز به همین شکل به عالوهی اينکه چون نمی-
توانست همچون مﺬکرات زياد کار کند ،بايستی از اندامش برای
تولید پول برای صاحبش استفاده میکرد ،درنتیجه هر شب در
خانهی کسی صبح میکرد و مالی میگرفت و به صاحبش میداد
و( ...البته صبح و شبی در کار نبود ،اين وظیفهی 24ساعتهاش بود
وگرنه شالق و کشتن در انتظارش بود).
اين برده است که در ايران و روم و مصر و چین و هند و...
نظامش به قدرت برقرار بود و کسی نمیتواند منکرش باشد.
906
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اسالم با اينچنین سیاست وحشیانه و پست و غیرانسانی کامالً
مخالف است و به کلی مخالف بردهداريست و در جهت حﺬف آن
راهکارهای زيادی گﺬاشته که الزم به شرﺡ تمامی موارد نیست
فقط موردی اشاره میکنیم.
فديه و مکاتبه و بخشش گناهان و صدقه و از ﻃرف حکومت نیز
بخشی از بیتالمال به آزادی اسرا و بردهها تعلق میگیرد و اگر زن
بچهدار شود آزاد است ،اگر آسیبی از ﻃرف صاحب به اسیر و
بردگان سابق برسد آزاد است و ...راهکارهای بسیار که الزم به
يادآوری نیستند.
پس به کدام قانون اسالم گیر میدهند؟ به اينکه اسالم گفته
اسیرها را اگر امکان آزاديشان نیست و کسی پیگیر آنها نمیشود
که از آنان فديه بگیرند و آزادشان کنند ،نزد خودتان نگه داريد.
خیلی خندهدار است که به اين بايد ايراد گرفت ،چارهای هم
نیست ،از بس اسالم محکم و بی راه رسوخ است ،بايد آدم خودش
را به هر دری بزند که شايد توانست راه نفوذی پیدا کند .ولی
نیست!! نیست عزيزان ،نیست.
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اسالم میگويد اسیر را نگه دار کما اينکه االن هم اسرا را نگه
میدارند ،با اين تفاوت که اسالم میگويد نزد خودت نگهش دار،
چرا؟
چون اول از همه چیزی به اسم کمپ وجود خارجی ندارد ،پس
ن رحمت برای برده
اين گزينه منحل است؛ دوماً اينکه اسالم خواها ِ
است و میخواهد او را با اسالم آشنا کند ،پس دستور میدهد او را
به خانهی خودت ببر ،تا سر سفرهات بنشیند ،از لباسهايت بﭙوشد،
با او به خوبی رفتار کن ،همچون پسرت او را صدا بزن ،بگو پسرم و
دخترم (اينها را قشنگ مقايسه کنید با چیزی که اسمش برده
است تا ببینید مفهومی به اسم برده در اسالم هیچ جايگاهی
ندارد) ،تا اسالم را ياد بگیرد ،حاال اگر خواست مسلمان میشود به
تبعش آزاد ،اگر نخواست بر دينش خواهد ماند .اگر عالقهمند بود از
صاحبش میخواهد قرارداد ببندند تا در ﻃی زمان با پساندازش
بتواند خودش را بازخريد کند و آزاد گردد ،اگر نتوانست حکومت
اسالمی موظف است در ﻃی زمان بخشی از بیت المال به آزاد
کردن اينچنین افراد اختصاص دهد.
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از تمام اينها باالتر اسالم به برده ارزشی میدهد که اصالً هیچ
تفاوتی بین او و صاحبش نباشد .در کرامتی که نزد خدا دارند ،در
ارزش عمل و چه بسا او با تقوای بیشتر از صاحبش بلند مرتبهتر
باشد .اين چیز کمی نیست.
حال سوال اصلی از کنیز هست که به آن میپردازيم.
میفرمايند کنیزی که راضی به رابطه نیست ،چرا اسالم اجازهی
رابطه به او را داده؟
به کالم اول برمیگرديم .من بعنوان يك زن میدانم که اسالم
که در جبههی مقابل من هست مرا اسیر میکند اما برده خیر! بلکه
اسیر با شرايط خاص خودش .يعنی من اگر در اين جنگ اسیر شوم
بايد با کسی که بهش تعلق میگیرم به نوعی ازدواج کنم .خب آيا
من که نمیجنگم مجبورم راهی اين جنگ شوم؟ مجبور که نیستم،
پس با عالقهی خودم میروم و با اﻃالع از اينکه اگر اسیر شوم چه
سرنوشتی دارم.
درنتیجه بعد از اسارت وقت نارضايتی نیست بلکه قبلش بايد
ناراضی باشد .پس وقتی به جنگ آمده پس نارضايتی ندارد و ما
هنوز هم نمیدانیم اينکه اسالمستیزان میگويند مسلمین به زنان
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تجاوز میکنند ،از چه منبعی میگويند؟ کدام کتاب اين را نقل
کرده است؟ با کدامین دلیل بیانش میکنند؟ آيا هیچ زنی هست
که ناراضی بوده باشد؟ اگر بله پس چرا به جنگ آمده؟ اگر خیر
پس اين جماعت دايهی مهربانتر از مادر هستند؟
اما اسالم چرا اجازه داده است؟
به دلیل اينکه اسالم معتقد است نیازهای زن بايستی برﻃرف
شود و نه نیازهای مرد بلکه نیازهای غريزی زن .چرا که زن در اين
زمینه آسیبپﺬيرتر است .اين را در قاعدهی تعدد همسر نیز می-
بینیم که جوازی برای مرد نیست که شوهر زنی شوهردار شود ،ولی
زن میتواند با مردی متأهل ازدواج کند .يا نه اسیر زن میتواند با
صاحبش رابطه داشته باشد ،اما اسیر مرد مجاز نیست.
ما میدانیم شخص نیاز غريزی به غﺬا دارد ،تا گشنگیش رفع
شود ،میدانیم نیاز غريزی به آب دارد تا تشنگیش رفع شود .می-
دانیم نیاز به شريك جنسی دارد ،تا نیاز جنسیش رفع شود .اينها
نیاز هستند و برآورده نکردن هرکدام در انسان مسبب اختالالتی
عصبی و جسمی میشود .دو مورد اول حیاتی هستند که اسالم در
شرايط اضطرار که جان آدمی در خطر است ،رفع کردنش را به
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هرشکلی مجاز کرده (غیر از اينکه به ديگری آسیب برساند) .و
همچنین در حالت ﻃبیعی برﻃرفکردنشان را به آنچه پاکیزه است
محدود کرده ،چه خوردن و آشامیدن ،چه نیاز جنسی.
سوال ما از کوردالن اينست:
االن چرا شما فکر میکنید زن بايد با برآورده شدن اين نیازش
توسط يك مرد که با او بايد مثل همسرانش برخورد کند مخالف
باشد؟ چرا؟ اين حرف شما مثل اينست که زن بگويد غﺬا نمی-
خواهم چون من دستﭙخت شما رو نمیخورم!!؟ مثل اينست که
بگويد من آب چاه خودمان را فقط میخورم با آب شما راحت
نیستم .دقیقاً مشکل شما االن با برآورده شدن نیاز جنسی زن،
توسط کسی که بهش تعلق گرفته چیست؟ در زمانی که به انتخاب
خودش اسیر شده و امکان آزاديش نیست (همچون اسرای هوازن)
و کسی هم فديهی آزاديش را نداده؟
سبحان اهلل ،میگويند اسالم به زن توهین و کممحلی کرده،
درحالی که انسان وقتی فکر میکنه ،دقیقاً به نظر میآيد که اسالم
دينی مختص زنان است.
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اما چه کسانی مرتد شدند؟ دلیل ارتداد چه بود؟ و چه رفتاری با
آنان شد؟
اگر نقشهی ارتداد در عربستان را ببینیم درمیيابیم که ارتداد
بر چند دسته بودند :دستهای مانعین زکات بودند که همچنان خود
را مسلمان میدانستند.
دستهای ،پیرامون پیامبران نوظهور جمع میگشتند
دستهای هم اعراب باديهنشین بودند که بادی به هر جهت
بودند .در زمان خود پیامبر علیه صاله و سالم نیز منتظر بودند
ببینند مکه پیروز است يا مدينه ،تا پیرو منهج آنها شوند.
دالئل اصلی ارتداد چه بود؟
يکه خوردن افراد به دلیل مصیبت ناگهانی وفات رسول اهلل
علیه صاله وسالم ،عدم شناخت درست و اصولی اسالم (کما اينکه
افرادی تصور میکردند زکات را فقط بايستی به رسول اهلل علیه
صاله وسالم میدادند و بعد از وفات ايشان ديگر دلیلی برای
پرداحت زکات نبود) ،وجود زمینههای جاهلیت در قبايل و عدم
گسیختگی کامل از آداب و باورهای دورهی جاهلی (اين مورد را به
وضوﺡ در جمع شدن هر قبیله و ﻃايفه دور پیامبر قبیلهش می-
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توان ديد) ،دشمنی و حسد ورزی نسبت به يکديگر و دسیسهگری
دشمنان اسالم ،اعم از يهود و نصاری و مجوس (کما اينکه اقوام
مرتد در شمال و در عراق ،از سوی حکومت ساسانی حمايت می-
شدند) ،جاهﻃلبی و حرص و آز شديد برای حکومتداری (وجود
پیامبرانی که ادعايشان بر الفیل و ما ادراك مالفیل له خرﻃوم
ﻃويل ،گواه همه چیز است .کسانی که بالفاصله بعد از به حکومت
رسیدن ،قصد حکومت اسالمی را کردند و در صدد حﺬفش
برامدند) ،دنیا پرستی و ثروتاندوزی از راه دين.
اکثر قريب به اتفاق قبائلی که مرتد شدند اصالً با اسالم جنگی
نکرده بودند ،بلکه با ديدن قدرت اسالم ،خودشان آمده و اسالم
آورده بودند .اسالم بزرگترين جنگها را با اهل مکه داشت و در
عوض اين شهر از معدود مناﻃقی بود که بر دين باقی ماند .چرا؟
مگر نه اينکه در فتح مکه مجبور شده بودند دين را بﭙﺬيرند تا
کشته نشوند؟ مگر نه اينکه از ترس آيه پنج سوره توبه اظهار
اسالم میکردند! پس چطور شد که اينها بر اسالم ماندند؟
از ﻃرف ديگر گفته ابوبکر صديق رضی اهلل عنه و ارضاه با
کشتار بیرحمانه و بیوقفه اينها را به دين بازگرداند .کدام کشتار
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بیرحمانه؟ نصايح صديق اکبر آنقدر گوش به گوش میپیچد که
صدايش به گوش ويل دورانت نويسندهی فرانسوی کتاب تاريخ
تمدن نیز میرسد و آن را مینويسد:
ويل دورانت (متوفی  1981م) :مسلمانان در جنگهای خود
وحشیخوی نبودند .ببینید ابوبکر به آنها چه میگويد« :شما را به
چند چیز سفارش میکنم که از من ياد داشته باشید :عادل باشید.
دلیر باشید .بمیريد ،ولی تسلیم دشمن نشويد .رحیم باشید .از
کشتن پیرمردان ،زنان ،و کودکان بﭙرهیزيد .درخت خرما را نبريد و
نسوزانید .درخت میوه را قطع نکنید .گوسفند و گاو و شتر را جز
برای خوردن نکشید .قول خود را ،حتی نسبت به دشمنان ،حفظ
کنید .به کسانی خواهید گﺬشت که در صومعهها گوشه گرفتهاند،
آنها را با گوشهگیريشان واگﺬاريد ،اما ساير مردم را وادار کنید که
يا مسلمان شوند و يا به ما جزيه دهند .به کسانی خواهید گﺬشت
که خوردنیهای گونهگون در ظرفها برای شما میآورند ،اگر از آن
خورديد ،نام خدا را ياد کنید .کسانی را خواهید ديد که وسط سر
را تراشیده و اﻃراف آن را واگﺬاشتهاند ،آنها را با شمشیر نزنید .به
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نام خدا حرکت کنید ».دشمنان را میان اسالم يا شمشیر مخیر
نمیکردند ،بلکه انتخاب میان اسالم و جزيه و شمشیر بود.

1

ديگر نمیگويیم اربابان خردگرای نويسنده چه بالها که بر سر
کسانی که به آنها حمله میکردند نیاوردند نه برای دلسوزی و
خیرخواهی ،بلکه صرفا برای حفظ منافعشان .منافع که کودکان و
زنان تهديدشان میکنند ،پیرمردان و حیوانات در برابرش قد علم
کرده اند! البته نبايد هم تعجب کرد ،انسانی که بر باﻃل هست ،همه
را جبههی حق علیه خود میداند و از همه میترسد ،حتی حیوانات
يك سرزمین.
چه بد تفکر و چه بد سرشتی دارند.
انسانهای متوهمی که فقط در پی اين هستند که بگويند ما
بزرگیم و همه را مطیع فرمان خود کرديم و همه تفکر ما را
پﺬيرفتند (همچون کوروش هخامنشی که در استوانهی باقیمانده از
او ،اين را بیان میکند) در کتابشان از خود بدلیل اينکه همه
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مطیعش شدند خود را ثنا میگويد و به اصطالﺡ برای خودش
نوشابه باز میکند .اما آيا اسالم نیز اينگونه بوده؟
سلَمْنَا وَ َلمَّا َيدْخُلِ
م تُ ْؤمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَ ْ
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّ ْ
الْإِيمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْکُم مِّنْ أَعْمَالِکُمْ
م
شَیْﺌًا إِنَّ اللَّهَ غَفُو ٌر رَّحِی ٌ

1

«اعراب (باديه نشین) گفتند« :ايمان آوردهايم» (ای پیامبر!)
بگو« :شما ايمان نیاوردهايد ،لیکن بگوئید :اسالم آوردهايم ،وهنوز
ايمان در دلهايتان وارد نشده است .واگر خدا وپیامبرش را اﻃاعت
کنید چیزی از (پاداش) اعمالتان کاسته نمیشود ،همانا خداوند
آمرزندهی مهربان است»».
اسالم با واقعیات حرف میزند ،اسالم در پی اين نیست که
گدايی ايمان کند ،هرگز! ال اکراه فی الدين همیشه شعار مسلمین
بوده در همهجا نه نسخ شده و نه زوالی پیدا کرده ،به قوت خود
باقیست تا ابد اآلبدين .از اين روست که اسالم ،توهم نمیزند که
بگويد و اکنون اعراب را نیز به پﺬيرش اسالم مجاب کرديم و ما
همه ی اين کارها را کرديم و اعراب بر پای ما بوسه زدند و برتريم.
 .1سوره مبارکهی حجرات ،آيه 14
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نه نه نه نه ،به هیچ وجه! اسالم میگويد اگر اسالم هم آورديد جايی
برای منت گﺬاشتن ،نیست ،اين خداوند متعال است که بر شما
منت گﺬاشته و شما از هدايتيافتگان شدهايد .خب وقتی به زور
باشه ديگه کدام منت و کدام کشك؟
يَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلَامَکُم بَلِ اللَّ ُه يَمُنُّ
ن
م لِ ْلإِيمَانِ إِن کُنتُمْ صَادِقِی َ
عَلَیْکُمْ أَنْ هَدَاکُ ْ

1

«آنها بر تو (ای پیامبر) منتّ میگﺬارند که اسالم آوردهاند،
بگو« :اسالم آوردنتان را بر من منّت نگﺬاريد ،بلکه اگر را ستگويید
خداوند بر شما منّت مینهد که شما را به (سوی) ايمان هدايت
کرده است»».

شبهه :سلیمان روش زور و ترس را برای هدایت ملکه ی
سبا به کار میبرد.
"قرآن معموال داستانهائی از اقوام گﺬشته مخصوصا از پیامبران
قبلی (را که با دستورات قرآن سازگار باشند) را بعنوان تأيید گفته-
هايش مطرﺡ میکند .مثال در داستان سلیمان و ملکهی سبا ،نحوه-

 .1حجرات ،آيه 17
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ی فراخواندن ملکه را به ايمان به خدای واحد بیان میکند .در اين
داستان که در آيات  44-20سورهی مبارکهی نمل آمده دقت کنید،
آيا اثری از هدايت واقعی و استدالل در آن میبینید؟"

پاسخ:
کامالً درست است .قرآن از داستانهای پیشینیان آن بخشی را
بیان میکند ،که الزم به ذکر است و در رسیدن به هدفش از آن ياد
میکند .اما هدف چیست؟ از منظر نويسنده ،اينکه همهی افراد
مطیع پیامبر عزيزمان (صلی اهلل علیه وسلم) شوند ،اما خود قرآن
هدف را هدايت به راهی معرفی میکند که از هر راهی استوارتر
است:
إِنَّ هَﺬَا الْقُرْآنَ َيهْدِی لِلَّتِی ِهیَ أَقْوَمُ

1

«بی شك اين قرآن ،به راهی که آن استوارترين راههاست،
هدايت میکند».
در هیچ جای قرآن ،هدف از اسالم و ايمان ،برتری برای پیامبر
نیست و در هیچجا هم با اسالم و ايمان سايرين ،پیامبر علیه صالة
 .1اسراء ،آيه 9
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وسالم برتری کسب نکرده است .شايد منتقد بگويد پس رياست
حکومت چیست؟ اين برتری نیست؟
آری ،رياست بر ديگران برتريست اما نه در نظام اسالمی ،بلکه
در نظام جاهلی .در نظام جاهلی که برای رسیدن به رياست
يکديگر را تخريب میکنند ،به مناسبت رسیدن به آن جشن می-
گیرند ،به کسی که به آن رسیده تبريك میگويند ،اما آيا در نظام
اسالمی نیز اينچنین است؟ خیر! بلکه در عوض مردم بايد برای
کسی که رياست را برعهده میگیرد دعا کنند که خدايا مواظبش
باش ،مبادا کوتاهی کند و يا منحرف شود .رياست را خود شخص
نیست که میپﺬيرد ،بلکه سايرين هستند که ابتدای امر از میان
خودشان او را انتخاب میکنند .اگر شخص را ببینند که مشتاق اين
رياست است ،آن را به او نمیدهند .کما اينکه فاروق اعظم در
واپسین لحظات عمر ابیبکر صديق رضی اهلل تعالی عنهما خودش
را برای امر خالفت ناتوان معرفی میکند و بیعالقگیش را به آن
ابراز میدارد ،و ابیبکر به او میگويد :اگر خواهانش بودی آن را به
تو نمیسﭙاردم.

1

 .1مآثر األنافة 49 /1
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چرا عمر فاروق رضی اهلل تعالی عنه به گرفتن امورات در
قبضهی قدرتش بیعالقگی نشان میدهد؟ مگر نه اينکه با اين کار
قدرتی عظیم در دستانش خواهد بود؟؟ مگر نه اينکه ايران و روم
در آستانهی سقوط بودند و بعد از آن قرار بود با غارتشان ثروتی
هنگفت بیايد و او برای خودش کاخ بسازد و محافظانی را بر درگاه
کاخش بگمارد و لباسهای زرين به تن کند و از بهترين غﺬاها
بخورد و با زيباترين دختران بخوابد؟ چرا بیعالقه بود؟ او عالقهای
نداشت چون هیچ کدام از اين اتفاقات قرار نبود بیافتد .ايران و
روم فتح شد اما قرار نبود چﭙاولی صورت گیرد ،قرار نبود ثروت
مردم غارت شود ،قرار نبود خلیفه از مردم جدا شود ،قرار نبود از
ترس کسانی که در نظام حکومتیش به آنها ظلم کرده ،محافظ
شخصی برای خودش بگمارد (چون اساساً قرار نبود ظلمی صورت
بگیرد) ،قرار نبود اين قدرت مسبب هوسرانیش شود .تمام اينها
را نويسندهی کتاب بیسیاستی در قرآن معرفی میکند( ،که در
فصل چهارده به آن میپردازيم) و از اين رو که او اينها را میداند،
خود را دکتر مینامد .آری او دکتر است اما فارغ التحصیل از
دانشگاه جهل شیطانی.
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کسی در اسالم برای رسیدن به رياست عالقه ندارد ،حتی
خلیفه میگويد نمیخواهم فرزندانم به اين مقام برسند .چرا که
میداند رياست در اسالم يعنی مسﺌولیت ،نه امتیاز .يعنی اينکه
عمر از خانه برون رود در پی شتر چرا که مبادا شتری از خزانهی
بیتالمال کم شود که در قیامت پاسخگويش باشد .همهی رفتار
يك مسلمان يك محور دارد و آن قیامت است .آيا عاقالنه است
کسی که میداند هرچه وظايفش بیشتر و سنگینتر باشد ،بايد در
قبال کوچكترينش نیز پاسخگو باشد ،از عمد وظايفش را افزون
سازد؟ مثالً جای ديگری را به سرزمین اسالمی اضافه کند درحالی
که میداند توان رسیدگی به آنجا را ندارد! هرگز.
همه ی اين مقدمه برای رسیدن به اين بود که دريابیم آيا
آورنده ی اين کالم ،در رسالتش به دنبال برتری بوده؟ هنگامی که
وضعیت جانشینانش به اين صورت است مشخص است که وضعیت
خودش چگونه خواهد بود .پس چرا در پی اسالم سايرين است و
حاضر است با بزرگانشان ،با حکومتشان بجنگد تا بلکه شر آنها را
از سر مردم کم کند؟ جواب اينست که دلسوزی برای سايرين
محور رفتار با يکديگر در اسالم است .پسر برای پدر دلسوز است و
پدر برای پسر نیز .برادر برای برادر دلسوزی میکند و ازواج برای
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يکديگر و دوست برای دوستش و همسايه برای همسايهاش .همگی
از روی دلسوزی با يکديگر تعامل میکنند ،حتی با کسانی که از
روی دشمنی به سويشان آمدهاند.
تمام اينها را به کالم ابتدايی منتقد برگردانید ،قرآن از مسائلی
حرف میزند که تأيیدی باشد بر دستور اسالم و اکنون که ما
دستورات را میدانیم ،میتوانیم از تفاسیری که نادرست ارائه می-
شوند آگاه شويم و بهتر اين کالم را درك کنیم.
حال به سراغ داستان سلیمان نبی (علی نبینا وعلیه صالة
وسالم) برويم و ببینیم به چه چیز نقد صورت گرفته است؟
فقط مطالب حائز اهمیت را نقل خواهیم کرد :شمارهی آيات،
پیش از آيه آورده شدهاند.
آيهی " 31بر من بزرگى مکنید و مرا از در اﻃاعت درآيید
(توضیح :سلیمان نیز مثل پادشاهان ديگر ،از کشور همسايه
تسلیم و اﻃاعت بیقید و شرط میﻃلبد ،اثری از آزادی عقیده و
استدالل و هدايت وجود ندارد)( 32 ...سبا) گفت اى سران [کشور]
در کارم به من نظر دهید که بى حضور شما [تا به حال] کارى را
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فیصله ندادهام 33 ...گفتند ما سخت نیرومند و دالوريم و [لى]
اختیار کار با توست بنگر چه دستور مىدهى...
نويسنده ،زير خط اول که پیام سلیمان نبیست خط کشیده و
آن را مشخص میکند .ما هم اندکی بیشتر در کنار اين آيه و آيات
بعدی که توضیحاتی درموردشان داده صبر میکنیم برخالف آيات
قبل.
سلیمان نبی علیه السالم ملکهی سبا را به تسلیم فرا میخواند،
با پیامی کوتاه و رسا :فکرنکنید که از من برتر هستید (چرايی اين
قضیه نیز مشخص است ،سلیمان چیزی دارد که در تاريخ بشريت
فقط يك نفر داشته آن هم سلیمان است .از اين رو سلیمان با
قاﻃعیت بیان میدارد که برتری مجويید ،چرا؟ چون چیزی برتر از
آنچه من دارم در زمین وجود ندارد ،نه پیش از من بوده ،نه اکنون
هست و نه بعد از من خواهد بود .اين هم به سبب دعايی بود که
سلیمان علیهالسالم کرد و از خدا ملکی خواست که بعد از او کسی
را نسزد .حال ادامهی نامه) تسلیم فرمان گرديد .در نامه با لفظ
"مسلمین" برای ذکر مطیع و فرمانبردار ياد شده ،اما اين لفظ
صرفاً به معنی مسلمان نیست و بلکه معنی اصلی آن تسلیم شده
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است .ما نمیتوانیم سر خود بگويیم اينجا دعوت به اسالم بوده،
چرا که هیچ شاهدی بر اين ادعا نداريم .پس کلمه را از معنی خود
خارج نمیسازيم و همان تسلیم ترجمه خواهیم کرد.
اما چرا از آنها تسلیم را خواسته است؟ دلیل مشخص است.
اسالم بايستی به همهی انسانها برسد و اولین مانع در برابر دعوت
سران مملکت هستند ،که از آمدن دين جديد میهراسند ،دينی
که ظلم آنها به مردم را آشکار نمايد .پس ابتدا به آنها هشدار
داده میشود که مقاومت نکنند .و اول از همه نیز آنها ،به اسالم
دعوت میشوند.
اين امريست بديهی .شما وقتی بخواهید چیزی را به مردم
برسانید ،ابتدا بايد با سران آنجا به توافق برسید .حال چرا ملکهی
سبا "بايد" تسلیم شود؟ چون اسالم از جانب خداوند است و
"بايد" به همه برسد و هرمانعی را بايستی در اين مسیر از سر راه
برداشت.
اينجا نويسنده توضیحی مینويسد( .توضیح :سلیمان نیز مثل
پادشاهان ديگر ،از کشور همسايه تسلیم و اﻃاعت بیقید و شرط
میﻃلبد ،اثری از آزادی عقیده و استدالل و هدايت وجود ندارد).
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اوالً :فرمانروايی که در پی فرمانروايی و ملك بیشتر است و
چشم به ثروت دارد ،با تطمیع و هدايا و باجها راضی میشود که از
خواستهاش دست بکشد ،چون هدف اصلیش نیز همین بوده ،تاراج
يك سرزمین و غنیمت گرفتن دارايی آنها و نابودکردنشان و در
آخر رها کردنش به حال خود يا نه ابتدا اشغال میکند و بعد مردم
را به بردگی میگیرد که باز هم مشخص است چشم به ثروت بیشتر
دارد.
در داستان سلیمان اين نکته توسط ملکهی سبا آزموده میشود
و متوجه میشود که سلیمان در پی ثروت بیشتر نیست ،بلکه
هدفی باالتر دارد و آن هدف ،از مصدری غیر مادی میآيد( .در
نکتهای که جناب نويسنده در انتهای داستان قید کرده به اين
مسﺌله باز خواهیم گشت).
در سرآغاز اين بحث ذکر شد که اسالم آنچه از قصص و داستان
ها را که ذکر میکند ،با هدف رسیدن به هدف نهايی خودش است
و آنها را در مسیر دستورات اسالمی بیان میکند.
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مشابه اين نامه را رسول اهلل علیه صالة وسالم نوشت به سوی
قیصر و کسری که نامهای که به سوی هرقل ،عظیم روم فرستاده
شد به اين شکل است:
(بسم اهلل الرحمن الرحیم من محمد عبد اهلل ورسوله إلى هرقل
عظیم الروم سالم على من اتبع الهدى أما بعد فإنی أدعوك بداعیة
اإلسالم أسلم تسلم وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتین وإن تولیت
فعلیك إثم األريسیین و يا أهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا
وبینکم أن ال نعبد إال اهلل وال نشرك به شیﺌا وال يتخﺬ بعضنا بعضا
أربابا من دون اهلل فإن تولوا فقولوا :اشهدوا بأنا مسلمون)2 1
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
از محمد بنده و فرستادهی خدا به هرقل ،بزرگ و رئیس روم،
سالم بر آن کس که هدايت را پﺬيرفت .اما بعد! من تو را به اسالم
دعوت می کنم .تسلیم شو تا در امان باشی و اسالم بیاور که
خداوند پاداش دوبرابر نصیبت کند .پس اگر روی گردانی ،گناه
آريسیین به گردنت خواهد بود .و (ای اهل کتاب! بیايید به سوی

 .1آلعمران 64
 .2متفق علیه
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سخنی که میان ما و شما يکسان است ،که جز خدا را نﭙرستیم ،و
چیزی را شريك او نسازيم ،بعضی از ما بعضی ديگر را به جای خدا
به خدايی نگیرد» .پس اگر (از اين دعوت) روی گرداندند ،بگويید:
«گواه باشید که ما مسلمانیم)».
اسالم بايد به همه برسد ،با کسی هم تعارف ندارد .اگر آنجا
سلیمان نبی علیه السالم به لشکری از جن و انس و پرندگان مجهز
بود ،اينجا ديگ ر از آن خبرها نیست ،بحث اسالم هست ،ولو من
عربی باشم که تا ديروز کسی از حالم خبر نداشته باشد ،ولو من
حجازی باشم که ده سال است حکومت دارم و تو رومی باشی که
لشکريانت همواره زبانزد شجاعت و جنگجويی بودهاند .وقتی حرف
از اسالم میزنیم ،ما همواره قوی هستیم چرا که خدا با ماست و
قدرت خدا مافوق هر قدرتیست.
بحث از کشورگشايی نیست ،همانطور که در داستان سلیمان
نبی علیه السالم نمیبینیم که مملکت سبا به مملکت سلیمان
اضافه شود ،بحث از ثروتاندوزی هم نیست ،چراکه سلیمان ذرهای
از ثروت را نمیپﺬيرد ،بحث از غارت و غصب هم نیست ،چرا که
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سلیمان در پی اسالم ﻃرف مقابل است و ﻃی مراحل مختلف،
بزرگی خدا را به او مینماياند.
بحث از کوروش نیست که با ورودش به نینوا نابودی را برايشان
به ارمغان برد 1.بحث از داريوش نیست که مخالفانش را به بدترين و
وحشیانهترين شیوه عﺬاب میداد 2.بحث از خشايارشاه نیست که
در حین مستی فرمان قتلعام صادر کند .بحث از هیتلر نیست که
برای وسعت سرزمینش سرزمینهای ديگر را نابود کند .بحث
ناپلﺌون نیست که با حیله ،اهالی مصر را بفريبد و مجاهدين را
قتلعام .بحث از ايتالیای موسولینی نیست که مجاهدين لیبايی را
به جرم مخالفت با پیشرفت کشورشان قتلعام کند .بحث از
انگلستان نیست که رئیسش پشیزی ارزش برای مردگان هندی
قائل نباشد و بحث از آمريکا نیست که هرگاه دلش خواست به
هرجا به هر بهانهای حمله برد.
ﻃاغوت بر پشت جاهلیت سوار میشود و آنگاه که افسار را
گرفت ،رحمی روا نمیدارد.
 .1گزنفون ،کورش نامه ،ترجمه رضا مشايخی ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات علمی و
فرهنگی ،1386 ،صفحه  214تا 216
 .2تحريريهی بابل در کنار کتیبهی داريوش

928

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

از اسالم حرف میزنیم ،میخواهی ملکهی سبا باش ،میخواهی
قیصر روم ،میخواهی کسرای ايران .در برابر اسالم حق درشتی
نداری و بايد تسلیم باشی ،تسلیم باشی که دين حق به مردمت
برسد ،تا دين همگی از آن خدا شود.
ادامهی ادعاهای نويسنده...
در آيهی بعدی نويسنده میگويد "(سبا) گفت :ای سران
کشور"
صبرکنید ،سبا کیست ديگر؟ منظور از سبا چیست اينجا؟ شايد
کسی بگويد (بیخیال بابا ،مهم نیست ،سعی کن نقدهايش را جواب
بدهی و به چیزهايی که زياد مهم نیستند اهمیت ندهی) .ولی
برخالف آنچه اينها فکر میکنند ،به نظر بنده خیلی مهم است.
خیلی مهم است که نويسندهی يك کتاب از خودش چیزی را
میافزايد که هیچ سندی بر آن نیست .سبا ديگر کیست؟ دو حالت
بیشتر ندارد :يا اين شخص به میل خودش تفسیر میکند و
برداشت صورت میدهد و اينجا تصمیم گرفته بجای ملکهی سبا،
بگويد سبا .که در اين صورت مشخص است همهی مسائلی که بیان
میکند از چه نفس سرکشی میآيد که هرجا بخواهد چیزی
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میافزايد و هرجا بخواهد میکاهد و نهايتاً باب میل خودش آن را
تفسیر میکند .يا اينکه شخص نمیداند که در اين صورت ديگر
چکار میکنیم؟ يك احمق میتواند خیلی راحت سوزنی رادر چاه
بیاندازد ،علم زيادی الزم نیست ،نیاز نیست دکتر باشی تا سوزن را
به چاه بیاندازی .اما پیدا کردن آن سوزن زمانبر است و ﻃول می-
کشد و اين ﻃول کشیدن مسبب بدبخت شدن بسیاری میشود،
بسیاری که فکر میکنند انداختن سوزن در چاه کار شگفتیست.
اين را بیان کردم که بدانیم نويسنده جز ادعا و پیروی از هوای
نفس شیطانیش کاری نمیکند .ادامهی بحث و مطالب...
نويسنده در توضیحی که در آيهی  34نوشته چه میگويد؟
"[ملکه] گفت :پادشاهان چون به شهرى درآيند آن را تباه و
عزيزانش را خوار مىگردانند و اينگونه مىکنند (توضیح :يعنی اگر
سلیمان بیايد کشورمان را تباه میکند)"
اول از همه ملکه يك مطلب را خردمندانه بیان میکند ،اما
احمقها مطابق میلشان برداشت میکنند .او میخواهد نشان دهد
داشتن جاه و توان دلیلی برای شروع يك جنگ نیست ،چرا که
سودی در آن نیست ،چه بسا اگر آنها پیروز شوند ،بزرگان ما را
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ذلیل میکنند و اگر ما بر آنها ظفر يابیم ما بزرگانشان را ذلیل می-
کنیم .پس حال که اينگونه است بهتر است جنگی صورت ندهیم تا
هدف واقعی اين شخص را دريابیم.
اينها خردمندیهای ملکهی سبا هستند که احمقی همچون
نويسندهی کتاب آن را به هر ﻃرف که بخواهد تفسیر میکند .چه
بسیار زنانی که عقلشان از هزاران مرد بیشتر باشد .در نکتهی آخر
اين بحث به اين مطلب بازخواهیم گشت ان شاء اهلل.
در ترجمه و توضیح آيهی  37نويسنده مینويسد "به سوى
آنان بازگرد که قطعا سﭙاهیانى بر [سر] ايشان مىآوريم که در برابر
آنها تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن [ديار] به خوارى و زبونى
بیرونشان مىکنیم (توضیح :سلیمان لشکر و سﭙاه برای آنان
تدارك میبیند و در پی ضايع کردن حقوق انسانی آنان يعنی
خوارکردن و اشغال سرزمین آنان است اين همان روش غالب قرآن
است)".
سوال :چرا بعد از اينکه سلیمان نبی علیه السالم گفت به شما
حمله خواهم کرد ،حمله نکرد که حقوق انسانی را ضايع کند و
سرزمینشان را اشغال کند؟ حداقل يك دقیقه به اين سوال فکر
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کنید بعد ادامهی مطالب را بخوانید ،چرا که سوال مهمیست .گفته
که روش غالب قرآنی ضايع کردن حقوق انسانی ،خوارکردن و
اشغال سرزمین ديگران است ،ما اين را نمیپﺬيريم اما میپﺬيريم
آنچه سلیمان نبی در سر داشته ،هما امريست که روش غالب قرآن
است .حال سوال ما ايسنت که چرا سلیمان نبی علیه السالم به
روش قرآنی از ديدگاه نويسنده عمل نکرد؟ از دو حالت خارج
نیست .يك :نويسنده دروغ گفته که روش قرآنی اينگونه است که
نوشته؛ دوم :نويسنده دروغ گفته که سلیمان نبی میخواسته آنجا
را غارت کند و حقوق انسانی را ضايع کند!!! در هر صورت نويسنده
دروغگوست ،شکی در اين نیست ،اما او کدام دروغ را برگزيده؟
دروغ اول يا دروغ دوم؟ و شايد هم هر دو دروغ.
سلیمان در برابر تطمیع و باجی که فرستاده شده خود را
خشمگین نشان میدهد و ملك عظیمی که در اختیارش هست را
به آنان خاﻃرنشان میسازد و تهديد میکند که به شما حمله
خواهم کرد و با ذلت بیرونتان میکنم .کی؟ همه يا بزرگان را؟ آيا
مسلمین که به ايران حمله کردند همهی مردم را بیرون کردند و
خوارشان کردند يا فقط بزرگان را؟ آيا مسلمین که دمشق را
گرفتند فقط بزرگان را خوار کردند يا همگان را؟ آيا مسلمین که
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قسطنطنیه را فتح کردند همه را خوار کردند و کشتند يا فقط
بزرگان خوار گشتند؟ جواب به روشنی آفتاب است .سلیمان نبی
علیه السالم نیز بزرگان و سران را تهديد میکند که شما فکرمی-
کنید من برای مال و منال است که میخواهم تسلیم شويد؟ چه
چیز کم دارم که در سرزمین شما باشد و من آن را بخواهم؟ آيا
آنجا باد به فرمان شما حرکت میکند؟ آيا آنجا سﭙاهی از جن داريد
که انواع کارها را برايتان انجام دهند؟ آيا آنجا پرندگان را در
اختیار داريد؟ به چه چیزی نیاز دارم که آن را در سرزمن سبا
بجويم؟ هرگز اينها را نمیپﺬيرم چون از آن جهت نبود که از شما
خواستم تسلیم شويد ،بلکه من میخواهم دين همگی از آن خدا
باشد و آيین برحق اسالم به همه برسد .حال که شما نمیپﺬيريد
تسلیم شويد ،مشکلی نیست ،حمله میکنم و خوار و ذلیلتان می-
کنم و از آنجا بیرونتان میرانم .و سلیمان نبی علی نبینا وعلیه
صالة وسالم میداند که ملکهی سبا بايستی زن هوشیاری باشد که
با شنیدن اين تهديد و آوازهی ملك سلیمان از فکر جنگ بیرون
بیايد و تسلیم شود .پس چه بهتر است او عالوه بر تسلیم ،اسالم را
نیز بﭙﺬيرد .به همین دلیل مقدماتی را برای نماياندن قدرت الهی و
مکنتی که به او اعطا شده ،فراهم میکند .اولین کار با نماياندن
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قدرتی فوق بشری! جابجا کردن يك تخت بزرگ سلطنتی در
زمانی اندك .بعد از آن نماياندن کاخی که کفی از مرمر شفاف دارد
و زير آن آبی زالل در جريان است ،که هر انسانی از کودك و
بزرگسالش خواهند فهمید اينها نشانهی توانی فرابشری هستند
که در اختیار اين شخص قرار دارد .البته اگر شخص به درجهی
انسانیت رسیده باشد.
نويسنده در پايان آيات توضیحی ارائه میدهد به اين صورت:
"توضیح :سلیمان تهديد به لشكر و تجاوز را برای مؤمن کردن
ملکه بکار میگیرد و ملکه با ديدن جاه و جالل و زيبائی قصر ايمان
میآورد!!".
خیلی عالی
درمورد تهديد توضیح داديم که قضیه از چه قرار است .و
درمورد مسلمان کردن هم توضیح داديم ،که دستور به تسلیم
است نه اسالم( .البته مومن کردن واقعاً اصطالﺡ جالبی بود که فقط
اين شخص میتوانست به کار گیرد؛ انگار ساختن مومن از انسان
مثل ساختن قیمه از گوشت هست .برای اين شخص تأسف نبايد
خورد .بايد برای والدين آن جوانی تأسف خورد که فرزندشان را
934

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

انقدر آگاه از اسالم و دستوراتش تربیت نکردهاند که حال با اين
مزخرفات اسالم از کفش میرود .واقعاً والدين امروزی چکار می-
کنند؟)
قبل از ادامهی سخنان نويسنده ببینیم ملکهی سبا چه می-
گويد .آيهی  ،42ترجمهی خود نويسنده را ارائه میدهیم" :پس
وقتى [ملکه] آمد [بدو] گفته شد آيا تخت تو همین گونه است
گفت گويا اين همان است و پیش از اين ما آگاه شده و از در اﻃاعت
درآمده بوديم".
اول از همه ملکه میگويد پیش از اين ما آگاه شده بوديم .ملکه
از چه چیز آگاه شده است؟ از تختش؟ از بزرگی کاخ سلیمان؟ از
حوادث اخیر خاورمیانه؟ از جاه و جاللی که سلیمان دارد؟ بهرحال
بايد آگاه ی از چیزی باشد که در داستان است .آگاهی از اينکه
سلیمان با نیرويی فرامادی در ارتباط است؛ چرا که او هیچ عالقهای
به باج ملکه نشان نداد و فرستادگانش نیز برايش خبر آورده بودند
که شوکت بسیاری دارد .پس مشخص است آنچه که او را کنترل
میکند امور دنیوی نیست ،آن قدرتیست که به او همه چیز داده و
به او دستور داده دين را کامل از آن خدا کند .از اين رو در پايان
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داستان میبینیم که ملکه چگونه به درگاه خدا باز میگردد؟ آيهی
" 44پروردگارا من به خود ستم کردم و [اينك] با سلیمان در برابر
خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم" .چه اتفاقی افتاد؟ مگر
سلیمان نمیخواست او را مطیع خود گرداند؟ مگر نمیخواست
سرزمینش را نیز از آن خود کند؟ مگر محمد رسول اهلل علیه صالة
وسالم اين داستان را نساخته بود که بگويد همهی انسانها
بايستی به زير سلطهی من بیايند؟ پس چرا داستان اينگونه تمام
شد؟ بايستی ملکه میگفت حال من تسلیم تو شدم ای سلیمان و
به تو ايمان آوردم ،اما میگويد خداوندا من "با سلیمان" تسلیم
فرمان تو هستیم .اين يعنی چی؟ يعنی ملکه خردمنديست از
خردمندان؛ خردمنديست که میداند سلیمان هر چه که داشته
باشد نیز باز يك انسان است و توانش از يك انسان بیشتر نیست،
اگر اکنون چیزی دارد ،از مصدری واالتر است ،از اين رو میگويد
تسلیم فرمان پروردگار شده است .ان شاء اهلل در نکتهی پايانی به
اين بحث نقیبی خواهیم زد.
ادامهی توضیحات" :در کجای اين رفتار سلیمان ،استداللی
برای اثبات و جود خدای يگانه و برای رد پرستش خورشید وجود
دارد؟!"
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بايد فهمید منظور نويسنده از استدالل چیست؟ چرا که در
سرتاسر اين داستان استدالل است .از دستور قاﻃع به تسلیم ،از
نﭙﺬيرفتن هدايا ،از انجام امور خارقالعاده ...اما دقت کنید که
پﺬيرش اينها ،يك قلب سالم میخواهد .وقتی شخص آنچنان در
کثافات جاهلی فرو رفته که هیچ اثری از او پیدا نیست و بدتر از
اين ،آن کثافات را برتر از اسالم میداند ديگر جز آنچه نفسش می-
ﻃلبد را نمیخواهد و نمیپﺬيرد و کارش به جايی میرسد که
اينگونه ادعا میکند" :ممکن است کسی بگويد آوردن تخت ملکه
نوعی اعجاز برای هدايت است .ولی اينکار توسط سلیمان انجام
نگرفت تا معجزه محسوب شود ،بلکه توسط عفريت انجام شد و
سلیمان هم برای هدايت به اينکار استناد نکرده است ".اين حرف
در اعال درجهی حماقت قرار دارد .يعنی باورکنید هر توصیفی جز
اين استعمال میشد ،توهین به کسانی بود که آن صفت را داشته
باشند .يه بچه را جلوی تلوزيون بگﺬاريد و فیلم جراحی را به او
نشان دهید ،ببینید چه میگويد! آيا میگويد خب اين دکتر که
کاری نمیکند ،کار اصلی رو تیغ دارد انجام میدهد!!! يعنی اگر
بچهی شما اينچنین حرفی زد بدون تأخیر بايد به نزد روانشاناس
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برده شود ،چرا که مغزش ناقص است ،چیزی به اسم استدالل ندارد
و در همان سطح حیوانی باقی مانده است.
تمام آن افراد زير سلطه و ارادهی سلیمان قرار دارند و خود
سلیمان نیز زير ارادهی الهی .ملکه نیز اين را درك میکند و به
همین دلیل نه تسلیم سلیمان میشود و نه خدم و حشمش ،بلکه
تسلیم رب العالمین میش ود .حقا که او خردمند بود( .در اين
توضیحات نويسنده باز چیزی میگويد که نشان میدهد مغز
درست و حسابی ندارد؛ اينکه عفريتی تخت را جابجا کرد .يك
توصیه از جانب بنده :حتماً گاهی اوقات سری به تیمارستانها
بزنید ،حتماً بزنید ،چرا که آنجا نیز افرادی را خواهید يافت که به
خودشان دکتر میگويند و چه بسا استدالالتشان محکمتر از اين
نويسنده باشد).
يك جمعبندی کنیم :سلیمان نبی علیه السالم بعد از مطلع
شدن از احوال مردم سرزمین سبا آنها را در دو خط دعوت می-
کند .ملکه برای آزمودن خواستهی سلیمان هدايايی برايش می-
فرستد و او هدايا را با لحن شديدی پس میزند و خود آن اشخاص
را نیازمند آن هدايا معرفی میکند ،چرا که خودش از جانب خداوند
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بلندمرتبه ،هرآنچه از شوکت و مکنت بود را داراست .سلیمان که
از خردمندی ملکه مطلع میشود تخت فرمانروايی ملکه را آنجا
حاضر میکند (با واسطهی کسی که علمی از کتاب داشت) ،آنگاه
ملکه با اﻃالع از مکنت سلیمان و ديدن آن همه عجايب
حیرتانگیز ،همچون تخت حکومتش در آنجا و ديدن قصری که
زيرش آب است و روی آب را با مرمر شفاف گرفتهاند به يقین می-
رسد و نه سلیمان ،بلکه تسلیم فرمان الهی میشود.
نکته:
عدهای خواستهاند با استناد به اين آيه ،اسالم را ﻃرفدار آزادی
عقیده قلمداد کنند.
ن أَحْسَنَهُ
ل فَ َیتَّبِعُو َ
 ....فَبَشِّرْ عِبَادِ( )17الَّﺬِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْ َ
ن هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَ ِﺌكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَ ْلبَابِ
أُوْلَﺌِكَ الَّﺬِي َ

1

«....بشارت بده بندگانی را( )17که به سخن گوش فرا مىدهند و
بهترين آن را پیروى مىکنند .اينان کسانی هستند که خدا آنها را
هدايت کرده و اينانند همان خردمندان(»)18

 .1زمر ،آيات  17و 18
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اين يك اصل بديهی عقالنی است که مورد پﺬيرش همگان در
گﺬشته و حال بوده است .اما آيا اسالم به اين اصل پايبند است؟
مثال اگر کسی در بررسی عقالنی ،در قرآن به خطا برخورد و يا با
بررسی عقالنی ،اسالم را نﭙﺬيرفت و يا خطائی در رفتار محمد يافت
آيا باز هم او اهل هدايت و عاقل بحساب میآيد؟ از نظر قرآن قطعا
خیر .او عاقل نیست زيرا عقل و علم در قرآن فقط آن چیزی است
که به اسالم هدايت میکند .و هدايت يافته نیست چون از نظر
قرآن تنها مسلمان هدايتيافته است .و بدتر از اين آيا اين فرد
آزاد است که به اسالم يا محمد و يا قرآن نقدی وارد کند؟ قطعا
خیر .اگر نقدش را بیان کرد کشته میشود و در قیامت هم معﺬب
خواهد بود و اگر پنهانکاری کرد نیز در قیامت عﺬاب خواهد شد.
بنابر اين زورگوئی قرآن در پﺬيرش ايمان در جای خود محفوظ
است و از اين آيه هم عطری از آزادی عقیده بر نمیخیزد .مهمتر
اينکه اين آيه مکی است و ماليمتی که در آن وجود دارد ناشی از
مکی بودن آنست .و با آيهی سیف در سورهی توبه نسخ شده است.
مگر اينکه آيه را بنحوی تفسیر کنیم که در تناقض با آيات سیف
نباشد؛ به اين صورت:
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"بشارت بده بندگانی را که گفتار را میشنوند و از بهترين آن
که اسالم است پیروی میکنند ".در اينصورت نتیجه اين میشود
که اگر کسی به اسالم نگرويد بهترين را انتخاب نکرده بنابراين نه
هدايت يافته است و نه عاقل .روش شمشیر برای وادار کردن مردم
به ايمان ،نیازی به نقد ندارد؛ چون گمان نمیکنم انسان خردمندی
با اين روش موافق باشد ،ولی به هرصورت تمام نقدهای روش قبلی
(تهديد اخروی) بر اين روش هم وارد است".

پاسخ:
چند نکته در اينجا حائز اهمیت است که پاسخ به آنها کار را
تمام میکند:
 .1بهترين سخن يا احسن القول کدام است؟
 .2چگونگی تشخیص اين برترين قول چیست؟
 .3عقل چیست ،چگونه عمل میکند؟ و هدايت يعنی چه؟ و
عقل چگونه با هدايت در ارتباط است؟
 .4آيا در اسالم اجازهی نقد داده نشده؟
 .5آزادی عقیده يعنی چه؟
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 .6مبنای نسخ چیست؟ اينکه هرکسی هروقت عشقش کشید
بیان میکند فالن آيه ناسخ است و ديگری منسوخ؟
 .7روش شمشیر برای وادارکردن به ايمان چگونه ممکن خواهد
شد؟
و درنهايت تهديد آخروی چیست؟

اما پاسخ:
 .1وقتی کسی از چیزی به عنوان بهترين ياد میکند بايد ديد
"به" چگونه مطلبیست تا آنگاه بهتر و بهترين را دريافت .شکی
در اين نیست که سخن نیکو سخنیست که ناشی از احاﻃهی علم
گوينده به آن بحث باشد .يعنی چی؟ با مثالی توضیح بديم:
شخصی به ديگری میگويد" :اين ماشینی که میخواهی بخری،
من میدانم چرخهايش اين مارك و اين شرکته ،چیز خوبیست ،آن
را بخر" .ديگری اظهار نظر میکند " :من از عملکرد شاسی و
الستیك و بدنهی اين ماشین که میخواهید بخريد مطلع هستم،
بهتر است بخريد" .اما شخص ديگری واهد آمد که خود سازندهی
خودرو است و میگويد" :ماشینی که میخواهید بخريد مدلی
قديمی است .اين سیستم اينطور است ،آن قسمتش خراب است،
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اگزوزش زود خراب میشود ،موتورش داغ میکند و ...بهتر است
آن مدل بااليی را بخريد ".از اين سه نظر ،نظر اول نظر خوبیست
چون با علمی که از يك بخش ساخته شده دارد ،نظرش را می-
دهد ...اما بهترين نظر ،متعلق به شخص سوم است که کامالً محیط
به قضیه است .چرا که خود سازنده است و تمام زير و بم را میداند.
از اينجا درمیيابیم که بهترين ،امری نسبی نیست .بطور مثال اگر
کسی بگويد من خردمندم چون نظر نفر دوم را بهترين نظر
دانستم ،قطعاً از او انتقاد میشود ،چون او نظر کسی که کامالً
محیط به مسﺌله است را نﭙﺬيرفته است.
درنتیجه بهترين قول ،قولیست قطعی که با احاﻃهی کامل علمی
بر يك مسﺌله بیان شده باشد و بیان اينکه بهترين نزد هرکس،
چیزی است ،کالمیست مضحك و ناروا.
 .2چگونه تشخیص دهیم؟ آيا هرکسی به سلیقهی خودش
بهترين را برگزيند؟ آيا واقع ًا اينچنین انتظار دارند که اهلل متعال
بگويد هرکس مطابق میلش بهترين را تشخیص دهد ،او خردمند
ال شاخهی جوانان حزب لیبرال سوئد میگويد بايد
است؟ مث ً
مردهگرايی آزاد اعالم شود و حزبی در روسیه میگويد بايد
943

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

حیوانگرايی آزاد شود .آيا اينجا هم نسبی عمل کنیم؟ بگويیم
خب هرکس مطابق برداشتهايش عمل میکند و در اينجا هردو
گروه خردمندند؟ اين کالم احمقانهترين حرف خواهد بود و
مشخص است بهترين سخن آن سخنیست که میدانیم گويندهاش
به دور از هوس ومنفعتﻃلبی ،با علم کامل به موضوع ،درموردش
حرف میزند .که قطعاً آن ذات جز رب العالمین نیست و آن بهترين
کالم جز قرآن نخواهد بود.
 .3عقل چیست؟ راغب اصفهانی میگويد:
عقل« :العَقْل يقال للقوّة المتهیّﺌة لقبول العلم ،ويقال للعلم
ل" »1عقل به توانی گفته
الﺬی يستفیده اإلنسان بتلك القوّة عَقْ ٌ
میشود که برای قبول علم مهیا شدهاست ،و به علمی که انسان با
آن توانايی از آن استفاده میکند ،عقل گفته میشود".
پس عقل برای پﺬيرش علم مهیا شدهاست .حال آيا امکان دارد
بگويیم عقل ما از بین چند علم ناقص و کامل ،علم ناقص را
پﺬيرفته؟ و اين کار عقالنیست؟ هرگز؛ چرا که عقل برای رسیدن به
کمال است نه نقص ،علم کامل هم از جانب خداست .پس زمانی که
 .1مفردات راغب اصفهانی ،جلد اول ،صفحه 577
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عقل ،علم من دون اهلل را در جايی که علم الهی قرارگرفته می-
پﺬيرد ،آن ديگر عقل نیست ،بلکه هوی و هوس است .حال شايد
بگويند خب شخص درمورد رفتار ودستوری ،دچار شبهه شده و
برايش قابل پﺬيرش نیست .کسی با ايجاد پرسش مخالف نیست،
اما ايجاد شدن پرسش از  3حالت خارج نیست -1 :يا برای تثبیت
يقین است مانند درخواست ابراهیم علیه السالم از خداوند متعال
درمورد نشان دادن چگونگی برانگیختن ،که در اينجا عقل ،علم
کامل را پﺬيرفته ،باور نیز پیدا شده ،اما برای تقويت باورش سوال
میپرسد -2 .يا برای بهانهگیری همانطور که بنیاسرائیل همواره
انجامش میدادند ،که در اين مورد عقل هنوز در پﺬيرش علم کامل
عملکردش کامل نشده ،يا اصالً شروع نشده ،يا ناقص شروع شده.
 -3يا علم را ناقص رساندهاند .در اين صورت ديگران که مطلع
هستند ،موظفند شبهه را برای شخص رفع گردانند .حال آيا باز
نمیپﺬيرد؟ اگر نﭙﺬيرفت ديگر چیزی به اسم عقل نداريم.
پس تا اينجا متوجه شديم ،آنچه که میگويد در محل عملکرد
خدايی ،چیزی که من دون اهلل بیان میکنند درستتر است،
اسمش عقل نیست ،بلکه هوا و هوس است.
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اما هدايت ديگر ساده است ،کسی هدايت يافتهاست که عقلش
کار کند و او را به راه الهی رهنمون شود .هرآنچه غیر از اين باشد
ديگر اسمش هدايتيافته نیست .جالب است نويسنده میخواهد
القا کند ،دين امريست ناقص که نﭙﺬيرفتنش عقالنی و ﻃبیعیست،
در نتیجه کسی هم که نﭙﺬيرد بايد هدايت يافته باشد ،چون عقل او
اين را گفته است .اين حرف مانند اين است که در مثال خريد
خودرو بگويیم شخص ،مطابق نظر نفر اول عمل میکند چون
عقلش اين را پﺬيرفته و درنتیجه او نیز هدايت يافته است .اگر
بﭙرسیم چرا نفر سوم را قبول نکردی بگويد چون نفر اول درمورد
او چیزهايی گفت که برايم شبهه ايجاد شد ،پس نظر او را نمی-
پﺬيرم .حال اگر شبهه را رفع کنیم ،باز هم میتواند بگويد از روی
عقل نﭙﺬيرفتم؟ اين جماعت در امور مادی اينچنین چیزی را ناروا
میدانند و هرآنچه که از نظر خودشان مطابق آزمايشها و اصول
مادیگری اندکی (و نه کامالً) روشن شده باشد را حق و علم
تکمیل میدانند و نﭙﺬيرفتنش را هرآنچه از صفات نابجا باشد به آن
نسبت می دهند ،اما به بحث خدا و دين و هدايت که برسد،
هرکسی میتواند هر راهی برگزيند و بايد اين عقالنی باشد و مورد
قبول دين باشد و او را نیز هدايتيافته در نظر گرفت .ما نیز در
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نهايت خواهیم گفت :در قیامت به علم يقین که ديدی ،آنوقت هم
بگو بايد من نیز هدايتيافته بودم.
هدايتيافته تنها بر يك راه قرار میگیرد و آن هم صراط
مستقیم يا همان راه بندگی خداست.
 .4اسالم به وضوﺡ میگويد :ای کسانی که نمیپﺬيريد! بیاوريد
براهینتان را اگر راست میگويید ،چرا که هرکس میتواند مطابق
هوا و هوسش به هرچیز گیر بدهد ،اما اگر اين گیرها بدون دلیل و
برهان باشد ،هیچ محلی از اعراب ندارد و هیچ اهمیتی نخواهد
داشت.
ن
 ...أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْهاتُوا بُ ْرهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَا ِدقِی َ

1

« ...آيا معبود ديگری با اهلل است؟! بگو« :اگر راست میگويید
دلیلتان را بیاوريد»».
 .5آزادی عقیده .اين مورد را با بخشی از مطالب کتاب شبهاتی
پیرامون اسالم عالمه محمد قطب رحمهاهلل ارائه میکنیم ،با عنوان
اسالم و آزادی بیان.

 .1نمل ،آيه 64
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در اسالم چه چیزی وجود دارد که انگیزهای برای الحاد و
بدينی مردم باشد جز اين که گروهی گرفتار غريزهی تقلید
کورکورانه از سروران غربیشان و استعمارگران شده باشند؟
آنها ادعا میکنند که میخواهند در تبلیغات علیه عقايد دينی
و عبادات آزاد باشند و آن را در نظر مردم کمارزش جلوه دهند و
همگان را به رهايی از آنها فرا خوانند بدون اين که گرفتار قانون
شوند.
آری! اما علت اين امر چیست؟ برخالف تصور افراد سادهلوﺡ
اين امر به خودی خود هدف نیست ،بلکه در اروپا وسیلهای برای
هدفی ديگر يعنی همان رهايی فکر و انديشه از خرافات و
آزادکردن مردم از سرکشی و ﻃغیان بود.
اما چنانچه در سايه ی دين ،اين آزادی را داشته باشند پس
ديگر در پی تحقق چه هدفی هستند؟ واقعیت اين است که آنها
در پی آزادی بیقید و شرط ،بیبند و باری اخالقی و هرج و مرج
جنسی بدون وجود عوامل بازدارنده هستند ،اين حقیقت مسأله
است و جنبهی فکری فقط وسیلهای برای پنهان کردن
شهوتپرستیشان است .اين در حالیست که ادعای آزادانديش
948

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بودن را مطرﺡ میکنند .اسالم که مردم را به رهايی از همهی
سلطهها از جمله سلطهی شهوتها فرا میخواند ،مجبور به اﻃاعت
و پیروی از شهوتپرستان و بندگان غريزهی جنسی نیست.
 .6اين شخص هر زمان که بخواهد يك آيه را میگويد منسوخ
شده و اين را به جوانان جاهلی که کورکورانه از راهش پیروی می-
کنند نیز آموخته است .نسخ قواعد و شرايط دارد و بايستی دلیلی
برای اثبات وجود نسخ داشت ،نه هوا و هوس ،کالم ايشان کامالً
مويد اين است که مطابق هوس است که ايراد میگیرند نه برهان و
دلیل .در فصل سوم بطور مفصل به اين مسﺌله پرداختهايم.
 .7ايمان امريست که در قرآن همواره آن را در قلب ثبت شده
می بینیم .حال چگونه است که ايشان همواره از ايمان و شمشیر و
وزر با هم حرف میزنند؟ نادانی است يا دانايی و مزهريزی؟ اگر
نادانی است که چیز عجیبی برايمان نیست و ديدهايم پیشتر و در
آينده نیز میبینیم .اگر هم مزه ريختن است که بسیار بیمزه و بی-
جا است .در هیچ جای اسالم و در هیچ جای قرآن نمیبینیم کسی
را به زور امر به اسالم کرده باشند .کما اينکه در مطالب سابق هم
بیان شد.
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و درنهايت چیزی به اسم تهديد نداريم .بیان عاقبت آخروی،
بیان يك سنت الهیست که تغییرناپﺬير است و آن هم اينکه هر
عملی نمودی دارد .هر عملی بدون استثنا .گاهی در اين دنیاست
که عاقبت میبیند چه خیر و چه شر ،مثالً خودکشی با سقوط از
آسمانخراش .اما در قیامت خود عمل نمود میيابد که خداوند
منان نیز اين نمود عملی را برای انسان بیان میکند .اين چه
تهديدی است؟ نمیخواهی نﭙﺬير ،او از در رحمتی که بر خود
واجب کرده و هدايتگر بودنش تو را آگاه میکند ،نمیپﺬيری ،نﭙﺬير
و هرجور دلت میخواهد عمل کن .مثل اينست که بگويیم من می-
خواهم بﭙرم تو چاه عمیق فالنی .حال او مرا منع میکند و میگويد
خواهی مرد .او دارد مرا تهديد میکند .در اينجا چه بگويیم؟ قطعاً
خواهیم گفت ،خب بﭙر! هرجور دلت میخواهد ،وقتی تو آنقدر
احمقی که داری اين را تهديد قلمداد میکنی ،ديگه چکارت کنم؟
پس مسﺌله در حماقت مدعی است نه در دلسوزی ناصح که
عقوبت را برای شخص ترسیم میکند.
ما داستان سلیمان و ملکه ی سبا را تازه نقل کرديم ،ببینیم آيا
نمودهای خردمندی در ملکهی سبا يافت میشود؟
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از

همان
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ابتدا

جـلوهگـر مـیآيد.

با

بزرگداشت

نامه ،نشانة ملکة فرزانه

از نخستین

لحظه

پیدا است متأثّر از نامهای گرديدهاست که به سوی او انداخته شده
است بدون اينکه بفهمد چه کسی آن را انداخته است و چگونه
انداخته شدهاست .در اين نامه دورانديشی و واالئی جلوهگر است.
ملکه اين تأثیر را به دل و درون درباريان و اشراف قوم خود
میاندازد .از همان لحظه که نامه را «کريم ،يعنی محترم و
ارزشمند» توصیف و تعريف میکند .پـیدا است که ملکه
نمی خواهد به مقاومت و خصومت بﭙردازد ،و لیکن اين امر را آشکار
و بیپرده نمیگويد .بلکه با ذکر آن وصف و مدﺡ ،برای عدم
مقاومت و خصومت مـقدّمهچینی میکند .آنگاه به دنبال مـقدّمه-
چـینی و ﻃـلب مشورت و رایزنی ،رأی و نظرشان را جويا
می شود .بعد از اينکه درباريان کار را به او باز میگردانند
نارضايتیاش را از جنگ بیان میدارد ،چرا که ملکه میداند
سرشت شاهان چنین است هر وقت وارد شهر بزرگی میشوند ،در
آنجا فسـاد و تـباهی پـخش میکنند ،و آبرو و کرامت و شرافت را
بر باد میدهند ،و با مقدّسات آنچه نشايد میکنند و نیروهای
مـدافـع آنجا را درهم میشکنند ،و مقدم بر همهی اينها بزرگان و
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رؤسای آنجا را در هم میکوبند ،و ايشـان را خـوار و پست
میگردانند ،چون آنان عناصر مقاومت و مبارزه بودهاند .اينها کار
همیشگی شاهان است و شاهان چنین کنند چون میبايست کار.
هديّه و تحفه دلها را نرم میگرداند ،و مودّت و محبّت را اعالن
میدارد ،و چه بسا در دفـع قـتال و جـدال سودمند میافتد .اين
هم تجربه و آزمونی است .اگـر سلیمان آن را پﺬيرفت اين کار
جهان است ،و در ايـن صورت وسـائل جهان سـودمند میافـتد.
ولی اگـر نﭙﺬيرفت در اين صورت اين کار عقیده است ،و ثروت و
دارائی آن را بر نمیگرداند و هیچگـونه کـاالئی از کاالهای اين
زمین به دفع آن نمیکوشد.
بعد از اينکه سلیمان علیه السالم تخت ملکه را اندکی در ظاهر
تغییر میدهد و از ملکه میپرسد که نظرش را درمورد آن بگويد،
ملکه

نه نفی

میکند

که اين

تخت

او باشد،

و

نه

تصديق میکند که بلی همان است .اين هم دالّ بر هوشیاری و
خردمندی او در روياروئی با کارهای شگفت است .در ايـنجا
در روند قرآنی خأل

و

فاصلهای

است.

انگار به ملکه

خبر از روياروئی با حادثة شگفت ناگـهانی داده شده است .اين
است که گفتهاست :او آمادگی تسـلیم شدن و فرمانبرداری بوده
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است که پس از بـرگردانـدن هديّه از سوی سلیمان ،تصمیم آمدن
به پیش سلیمان را گرفتهاست.
ن
وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْ ِلهَا وَکُنَّا مُسْلِمِی َ

1

«پیش از اين (معجزه) هم (با مشاهدة کار هدهد و شنیدن
چیزهائی

از

قاصدان خود،

از حقّانیّت سلیمان)

آگاهی يـافته و از زمرة تسـلیمشـدگان بـودهايـم».
و در نهايت آن هنگام که اسالم میآورد نیز گوشهای از بینش
بزرگش نمايان است .به سوی خدا دست دعا برداشت و ناله سر داد
و به مناجات پرداخت .به ظلم و ستمی که در حـقّ خود روا ديده
است و تاکنون به پرستش چیزی جز خدا پرداخته است ،اعتراف
کرد ،و اعالم داشت کـه تسـلیم فرمان يزدان يگانة جهان است
همراه «با سلیمان» ،نـه برای سلیمان و به خاﻃر سـلیمان .بـلکه
هــم ايـنك پشیمانم و با سلیمان:
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

خويشتن را تسلیم پروردگار جهانیان

میدارم».

 .1نمل ،آيه 42
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شبهه -5 :نوید بهشت
"معموال در قرآن به دنبال ترساندن از جهنم نويد بهشت داده
میشود تا افراد ايمان بیاورند و به احکام اسالم عمل کنند .نويد
بهشت در انگیزش انسانهای لﺬتجو بسوی اسالم و عمل به اسالم
مؤثر است ولی قطعا تأثیری بسیار ضعیفتر از آتش جهنم و تیزی
شمشیر دارد".

پاسخ:
باتوجه به مطالبی که در انتهای بحث پیشین مطرﺡ شد ،می-
توانیم درك کنیم که بهشت ،جز نتیجهی انجام اعمالی که ضد
آتش عمل کنند ،نیست .چه بسا همهی انسانها به سوی بهشت در
حرکت میافتند اما اين حرکت ،از جهنم خواهد گﺬشت .آنان که
اعمال مجﺬوب آتش داشته باشند به سمت آن کشیده خواهند شد
و آنان که اعمال صالح داشته باشند ،همچون پوششی از جنس
آزبست از آنها محافظت میکند تا از جهنم بگﺬرند .همه و همه
نمود عینی عمل است.
از ﻃرف ديگر مگر بیان اينکه شما اگر کار را درست انجام دهی
حتماً موفق خواهی شد ،چیز نادرستی است؟ مثل اين میماند که
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بگويیم نبايد به دانشآموزان گفت شما اگر درس بخوانید ،در آخر
سال موفق میشويد ،بلکه بايد هیچ چیز نگفت ،اينگونه مورد
رضايت نويسندهی کتاب قرار خواهیم گرفت ،چون ايشان اين را
وعدهای نادرست میدانند که به عنوان نقد مطرﺡ کردند.
واقعاً تو ای انسان مسلمان ،با اين چرنديات به ايمانت خدشه
وارد میشود؟ تو از اينکه خداوند متعال تو را از نتیجهی کارت آگاه
کند بدت میآيد؟ بايد ولت میکرد و چیزی نمیگفت؟ واقعاً اين
حجم از چرنديات قابل هضم نیست.

شبهه -6 :تخطﺌه و اتهام به جای استدالل
"در سراسر قرآن به جای استدالل و ارائهی معجزه برای
هدايت ،از اتهام به ﻃرف مقابل استفاده میشود و منکران و
منتقدان قرآن را پست و فاسق و ظالم و کافر ودروغگو و ...می-
خواند .برای مثال به نمونهای از اينگونه آيات توجه کنید:
 ...وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ

1

«و فقط کافران آيات ما را انکار میکنند».
 .1عنکبوت ،آيه 47
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وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

1

«و فقط ظالمان آيات ما را انکار میکنند».
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا کُلُّ خَتَّارٍ کَفُو ٍر

2

«هر فرد پست دغلکار ناسﭙاس آيات ما را تکﺬيب میکند».
ن
وَمَا يَکْفُرُ بِهَا إِالَّ الْفَاسِقُو َ

3

«فقط افراد فاسق (زشتکار) به آيات ما کفر میورزند».
ن بِیَوْ ِم الدِّينِ( )11وَمَا
وَيْلٌ يَوْمَﺌِﺬٍ لِّلْمُکَﺬِّبِینَ( )10ا َّلﺬِينَ يُکَﺬِّبُو َ
يُکَﺬِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُ ْعتَدٍ أَثِیمٍ()12

4

«وای بر تکﺬيبکنندگان در روز قیامت( )10آنان که روز دين را
دروغ میپندارند( )11روز سزا و جزا را دروغ نمینامند ،مگر آن
کسانی که در بدکاری از حدّ بگﺬرند و بسیار بزهکار باشند»)12(.

 .1عنکبوت ،آيه 49
 .2لقمان ،آيه 32
 .3بقره ،آيه 99
 .4مطففین ،آيات  10و  11و 12
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ال دُعَاء وَنِدَاء
ل الَّﺬِی يَنْ ِعقُ بِمَا الَ َيسْمَعُ إِ َّ
وَمَثَلُ الَّﺬِينَ کَفَرُواْ َکمَثَ ِ
ن
ال يَعْقِلُو َ
صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ َفهُمْ َ

1

«مثل کسانی که کفر ورزيدهاند همچون مثل کسی است که
(چوپان گوسفندانی باشد و) آنها را صدا بزند ،ولی آنها چیزی
جز سر و صدا نشنوند .کران و الالن و کورانند و لﺬا ايشان از روی
خرد عمل نمیکنند و نمیفهمند».
ن
م الَ يُؤْمِنُو َ
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّﺬِينَ کَفَرُو ْا فَهُ ْ

2

«بیگمان بدترين انسانها در پیشگاه يزدان ،کسانی هستند که
کافرند و ايمان نمیآورند».

پاسخ:
در قرآن استدالل نیست؟ اتفاقاً قرآن سراسر استدالل است؛ يا
اين نويسنده -که اثبات کرديم بايد االن در تیمارستان باشد ،-باز
دچار توهم شده ،يا میخواهد استدالل فقط آن چیزی باشد که
هگل و نیچه و مارکس و فرويد و دورکايم ارائه دادهاند؟؟

 .1بقره ،آيه  .171هرچند در کتاب سُها نوشه آيه 170
 .2انفال ،آيه 55
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وقتی قرآن از مشرکین میپرسد چه کسی خالق است؟ هدف
چیست؟ اينکه بدانند همان کس که خالق است ،تنها کسیست که
می تواند بايد و نبايدها را تعريف کند .وقتی قرآن از سرنوشت بد
گﺬشتگانی که مثل افراد حال حاضر شرك میورزيدند و آن باليا به
سرشان آمد حرف میزند چه هدفی دارد؟ غیر از اين است که شما
نیز اشتباهات آنان را تکرار میکنید ،پس وقتی آنها به سبب
خطاهايشان دچار آن مکافات شدند ،مبادا شما نیز دچار شويد؟
اما معجزه؟ چه چیزی باالتر از خود قرآن؟ وقتی مدعیان از
آوردن کوچكترين سوره همچون سورههای قرآن باز میمانند! آيا
معجزه حتماً بايد عصايی باشد که متحرك است؟ نويسنده می-
خواهد اينگونه القا کند که اگر معجزهای چون معجزهی موسی
علیه السالم بود ،مشرکین میپﺬيرفتند؟! هرگز! آنها به وضوﺡ
برتری قرآن بر هر کالمی را میديدند اما باز نمیپﺬيرفتند ،کما
اينکه فرعونیان ،معجزات موسی علیه السالم را ديدند و ايمان
نیاوردند .کما اينکه خود نويسنده اين را میبیند و تسلیم نمی-
شود ...حقیقتاً اگر معجزهی پیامبرمان چیزی جز نوشتار بود،
چگونه ممکن بود تا ابد معجزه بماند؟ هیچ گاه امکان نداشت .پس
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معجزهی پیامبر اسالم علیه السالم قرآن است و اين را همه می-
دانستند و اکنون نیز میدانند.
اما چرا آنان که قرآن را نمیپﺬيرند فاسق هستند؟ چرا ظالم
هستند؟ چرا کافر هستند؟ چرا دروغگو؟
ن
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكَ آيَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا يَکْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُو َ

1

«و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمیورزد».
ق فالن :خرج عن حجر الشّرع ،وذلك من
اول فسق يعنیَ " :فسَ َ
سقَ الرُّﻃَبُ ،إذا خرج عن قشره « ،»3وهو أعمّ من الکفر"
قولهم :فَ َ
يعنی " :فسق فالن به معنای اينکه فالنی از چهارچوب شرع خارج
شد و از اين روست که با خروج خرما از پوستهاش گفته میشود
خرما فاسق شد و فسق از کفر عامتر است.
حال آيا کسی که از چهارچوب شريعت خارج شدهاست ،يعنی
اديان را آنگونه که بايد ،نمیپﺬيرد ،آيا قرآن را خواهد پﺬيرفت؟
خیر.
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

1

 .1بقرة ،آيه 99
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«و آيات ما را جز ستمکاران انکار نمیکنند».
ظالم مشخص است ،يعنی ستمکار ،جفاپیشه و بزرگترين ظلم
نیز ظلم انسان به خودش است ،آنگاه که با سرپیچی از دستورات
الهی ،خود را به جهنم میافکند؛ پس کسی که از کالم خدا سر
بازمیزند ظالم است و به عبارتی ،ظالم است کسی که از کالم اهلل
متعال سرپیچی میکند.
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ

2

«و آيات ما را جز کافران انکار نمیکنند».
کافر ،به معنای پوشانندهای که از آنچه میپوشاند آگاه است.
کما اينکه در قرآن از کشاورز به عنوان کافر ياد شده است (سوره
حديد آيه  .)20پس مشخص است چنین شخصی که میداند اصل
قضیه از چه قرار است ،آن را انکار میکند ديگر ...اگر انکار نمیکرد
که کافر نبود .ربطی هم به تخطﺌه و اتهام ندارد .تمام بزرگان قريش
از اينکه همچون قرآن بیاورند باز مانده بودند و میدانستند اين
کالم از سوی انسان نیامده است ،تا جايی که عاجزانه گفتند اين
 .1عنکبوت ،آيه 49
 .2عنکبوت ،آيه 47
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کالم سحر است (سوره مدثر و سبب تنزيل آيات را مطالعه کنید).
خب خدايی که از ذات قلوب آگاه است و میداند آنها در قلبشان
چه میگﺬرد ،قطعاً میداند که کسی که کافر است ،به چه
میانديشد و چه در دل میپروراند .آيا خدايی که علیم است ،نبايد
بگويد ،آنها که انکارش میکنند کافرند درحالی که میداند
اينچنین است؟ چرا نگويد؟ میگويد تا همه بدانند اينها میدانند
و میپوشانند از اين روست که انکارش میکنند.
در آيات بعد کلمات ديگری آورده شده که بايد ديد چه ربطی به
تکﺬيب قرآن دارد.
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا کُلُّ خَتَّارٍ کَفُو ٍر

1

ختار بر وزن فعال" :الخَ ْترُ :غدر يَخْ ِترُ فیه اإلنسان ،أی :يضعف
ِّ" يعنی :خیانتی
ل خَتَّارٍ کَفُور
ويکسر الجتهاده فیه ،قال اهلل تعالى :کُ ُّ
که انسان به سبب ناسﭙاسی مرتکب میشود يا تالشش را برای به
جای آوردن عهد ضعیف کرده و میشکند و اهلل تعالی میفرمايد:
کل ختار کفور هر ناسﭙاس کفرپیشه (و در کل خیانت به عهد می-
شود).
 .1لقمان ،آيه 32
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اين عین حقیقت است ديگر! کسی که عهدش را با خدا برای
عبادتش میشکند ،پیام او را نیز انکار خواهد کرد .مثل اينکه
مديری بگويد ،فقط کسانی دستورات مرا انکار مکنند که
عهدنامهشان را شکسته باشند .کدام عهد؟ اينکه:
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ يَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ
ط مُّسْتَقِیمٌ()61
مُّبِینٌ ( )60وَأَنِ اعْبُدُونِی هَﺬَا صِرَا ٌ

1

«ای فرزندان آدم! آيا با شما پیمان نبستم که شیطان را
نﭙرستید ،که او برای شما دشمن آشکار است؟!( )60و اينکه مرا
بﭙرستید ،اين راه مستقیم است»)61(.
کفور نیز که به کفر برمیگردد که بیان کرديم.
وَمَا يُکَﺬِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ

2

«وجز ستمکاران گنهکار (کسی) آن (روز) را تکﺬيب نمیکنند».

 .1يس ،آيات  60و 61
 .2مطففین ،آيه 12
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معتد :يعنی کسی که حدود را رد میکند ...شخص کافر از آنجا
که فاسق (که يعنی خارج از چهارچوب شريعت) نیز هست ،پس
حدود الهی را رد کرده در نتیجه معتد نیز خواهد شد.
اثیم بر وزن فعیل از ريشهی إثم" :اسمی است برای افعالی که
انسان را از انجام ثواب و کار نیك منصرف و رويگردان میکند ".با
توجه به اين تعريف و اينکه ثواب اعمال با کفر انسان به اهلل سبحان
باﻃل میشود ،پس اينکه کفار نیز اثیم هستند ،يعنی بسیار اعمالی
انجام میدهند که آنها را از ثواب بازمیدارد که بزرگترينش همین
کفر است و ساير موارد نیز شامل دروغگويی و تهمت و افترا و
بدگويی و دامنناپاکی و شهوتﻃلبی و ...که انجام هرکدام انسان را
بیشتر از خدا و دستوراتش دور میکند؛ حال آيا اينگونه افراد
کسانی هستند که تکﺬيب نمیکنند؟ يعنی به آن تهمت دروغ
نمیبندند؟ قطعاً هستند.
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ع إِلَّا دُعَا ًء وَنِدَاءً
ق بِمَا لَا يَسْ َم ُ
ل الَّﺬِی َينْعِ ُ
ن کَفَرُوا کَ َمثَ ِ
وَمَثَلُ الَّﺬِي َ
ن
صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ َفهُمْ لَا يَعْ ِقلُو َ

1

«مثل (دعوت کنندهی) کسانی که کافر شدند ،همچون مثل
کسی است که چیزی را که جز صدا و ندايی نمیشنود ،بانگ می-
زند( ،اين کافران) کر ،گنگ ،و نابینا هستند ،و از اين رو نمی-
انديشند».
و هنگامی که کفار آيات خدا را تکﺬيب میکنند ،نتیجه اين می-
شود که مهر بر قلب ،سنگینی بر گوش و پرده بر چشمشان میافتد
و از آنجا که تصمیمی برای هدايت ندارند ،درنتیجه دعوتشان به
اسالم هیچ اثری ندارد ،همانند اينست که حیوانی را صدا بزنید که
هیچ به دعوت شما پاسخ نمیگويد ...عین حقیقت است.
ن
م لَا يُؤْمِنُو َ
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّﺬِينَ کَفَرُوا فَهُ ْ

2

«يقیناً ،بدترين جنبندگان نزد خدا ،کسانی هستند که کافر
شدند ،پس آنان ايمان نمیآورند».

 .1بقرة ،آيه 171
 .2أنفال ،آيه 55
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و درنهايت دواب که جمع دابه هست و دابه به معنی جنبنده
است که در داستان سلیمان علیه السالم نیز به آن اشاره شده که:
فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْ ِه الْمَوْتَ مَا َدلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ ِه إِلَّا دَابَّةُ الْ َأرْضِ تَأْکُلُ
مِنسَأَتَ ُه

1

«پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم( ،کسی) آنها را از
مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبندهی زمین که عصايش را می-
خورد».
پس بدترين حیوان نیست و بدترين جنبنده است .و اينکه کفار
بدترين جنبندگان هستند ،کامالً مشخص است .چرا؟ چون تمام
موجودات خدا را تسبیح میکنند (فرمانبردار دستورات الهی
هستند) اال کفار ...پس کسی که فرمانبردار دستور خدا نیست،
بالطبع بدترين خواهد بود ،چرا که فرمان الهی ،برترين فرمان
است .حال که فرمان او انجام نشود ،يعنی کاری خالف فرمان او
انجام میشود و از شیطان تبعیت شدهاست ،کاری که او از آن نهی
کرده و موجودی که از پیرويش برحﺬر داشته؛ از اين رو اين شخص
بدترين موجود خواهد بود چون باور و عملش بدترين است.
 .1سبأ ،آيه 14
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جالب است اگر اين بدترين ،مطابق معیار انسانی باشد ،مشکلی
ندارند ...اگر بگويیم فالن خونخوار تاريخ بدترين موجود بوده
موافقت میکنند ،چون معیارهای چود خواندهشان را نفی کرده ،اما
اگر اسالم بگويد ،میشود تخطﺌه و اتهام.
(الهی اين جماعت عقل بگیرند .و اين عقل به آنها نفع
برسوناند).
پس اين جماعت کافر هستند چرا که میدانند و نمیپﺬيرند؛
ظالمند چون به خود و ديگران بخاﻃر تالش برای ناباوريشان ،ظلم
میکنند؛ فاسقند چون از چهارچوب شريعت الهی خارج گشتهاند،
معتد هستند چون حدود را رد میکنند؛ أثیم هستند چون بسیار
اعمال دور از ثواب باﻃل کننده اعمال نیك انجام میدهند و قدرت
بصیرت و سمع و عقل برايشان نمانده چون ارادهای برای هدايت
ندارند و به همین دلیل پرده بر چشم و سنگینی بر گوش و مهر بر
قلبشان زده شدهاست .و در نتیجهی همهی اينها ،بدترين
جنبندگان هستند.
حال که تمام موارد را بررسی کرديم ادامهی بحث جز توهمات
مغز بیمار نیست:
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"اينها نمونهای بود از اين توهینها .آيا واقعا همهی  6میلیارد
جمعیت غیرمسلمان کرهی زمین ،فاسق و پست و پستتر از
همهی حیوانات و دروغگو و دغلکار و بیعقل هستند؟!"
ﻃبق تعاريف! بله چرا که نه.
"آيا اين روش میتواند روش خدا برای دعوت به خداپرستی
باشد؟ يا روش انسان ضعیفی است که ضعف خود را با تحقیر ﻃرف
مقابل میپوشاند؟" اين همان روش خدای عالمیست که شما
انکارش میکنید با اينکه میدانید بر حق است و از اين رو کافر به
فرمان الهی و فاسق از شريعت و ظالم به خود و دروغگو به مردم و
بیعقل هستید .عین حقیقت است.
و در انتها نیز نويسنده اندکی دست و پا میزند و اين مسائل را
مغالطهی قديمی برای کسانی که نمیتوانند مخاﻃب را توجیه کنند
میداند ...اما ايشان نمیداند ،انیشتین هیچگاه نتوانست گوسفندی
را برای اثبات نظرياتش توجیه کند! آيا اينجا مشکل از انیشتین
بود که بیان کند ،اين گوسفند عقل ندارد و فاسق است؟! خیر! بلکه
مشکل از گوسفند است که توان فهم از او صلب شده.
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حال بشری که اين توان را دارد ،ولی آن را از خود صلب می-
کند ،مشخص است که از آن گوسفند پستتر و گمراهتر خواهد
بود.

شبهه -7 :نثر زیبا
بسیار ی از آ يات مثل آيات جزو سیام قرآن شعر گونهاند،
بسیار شبیه شعر نو .و بهمین دلیل هم عدهای از مردم زمان او
میگفتند که محمد شاعر است نه پیامبر:
ن
ص بِهِ َريْبَ الْ َمنُو ِ
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّ ُ

1

«آيا میگويند« :او شاعری است که دربارهی او منتظر حوادث
روزگاريم( ،و مرگش را انتظار میکشیم)»».
چنانچه در سیرهها آمده است بسیاری از مسلمانان اولیه تحت
تاثیر زيبائی کالم قرآن قرار میگرفتند و ايمان میآوردند .البته
همهی قرآن کیفیت يکسانی ندارد در حالی که بسیاری از سوره-
های کوچك مکی قرآن نثر زيبا و شعرگونهای دارند مثل سورهی

 .1ﻃور ،آيه 30
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شمس ،بسیاری از آيات و سور قرآن نثر نازيبائی دارند مثل سوره-
ی زخرف.
مسلمانان معموال در زيبائی کالم قرآن غلو میکنند و آن را
معجزه میپندارند که البته چنین نیست و بعضی نارسايیهای
کالمی قرآن در فصل "خطاهای کالمی قرآن" مورد بررسی قرار
گرفته و مقايسهای بین زيبائی قرآن و زيبائی متون ديگر انجام
گرفته است که ثابت میکند کالم قرآن اعجاز نیست و وجود
ضعفها و خطاهای فراوان آن نشان میدهد که متنی بشری است
نه الهی .گرچه زيبائی دلﭙﺬير است ولی جای دلیل معتبر و معجزه
را در نزد عاقالن نمیگیرد که قرآن فاقدست.

پاسخ:
شبههافکن همهی اين سخنها را گفت تا بگويد قرآن کالم
بشری است و الهی نیست.
بیايید ادامه آيات سوره ﻃور را بخوانیم و از احوال خیاالت اين
انسان سرکش آگاه شويم.
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
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ك بِکَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ٭٭ أَمْ يَقُولُونَ
ت رَبِّ َ
فَﺬَکِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَ ِ
ل تَرَبَّصُوا فَإِنِّی مَ َعکُمْ مِنَ
شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِ ِه رَيْبَ الْمَنُونِ ٭٭ قُ ْ
م أَحْلَامُهُمْ بِهَﺬَا أَمْ هُمْ قَ ْومٌ ﻃَاغُونَ ٭٭ أَ ْم
الْمُتَرَبِّصِینَ ٭٭ أَ ْم َتأْمُرُهُ ْ
ث مِ ْثلِهِ ِإنْ کَانُوا
ن ٭٭ َفلْ َیأْتُوا بِحَدِي ٍ
ل لَا يُؤْمِنُو َ
يَقُولُونَ تَقَوَّلَ ُه بَ ْ
ن
صَادِقِی َ

1

«پس (ای پیامبر) پند (وتﺬکّر) ده ،که تو به فضل ونعمت
پروردگارت کاهن و ديوانه نیستی .٭٭ آيا میگويند« :او شاعری
است که دربارهی او منتظر حوادث روزگاريم( ،و مرگش را انتظار
میکشیم) » .٭٭ بگو« :انتظار بکشید ،که من (نیز) با شما انتظار
میکشم» .٭٭ آيا عقلهايشان آنها را به اين (خیاالت باﻃل)
دستور میدهد ،يا آنها گروهی ﻃغیانگرند؟! ٭٭ آيا میگويند« :
(محمد) آن (= قرآن) را بافته (وبه خدا نسبت داده) است؟» (خیر،
چنین نیست) بلکه ايمان نمیآورند .٭٭ پس اگر راست گويند بايد
سخنی مانند آن بیاورند».

 .1ﻃور ،آيات  29تا 34
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آيات قرآن به زيبايی احوال اين شبههافکن را به تصوير کشیده
و در آخر او را به تحدی خوانده :که ای شبههافکن تو که مدعی
شعر بودن کالم و بشری بودن قرآن هستی سخنی مانند آن بیاور.
بعضی از ملحدان ادّعا میکنند که در قرآن کريم شعر وجود
دارد و به آياتی مانند اين استدالل میکنند :وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً.
فالْمُورِيَاتِ قَدْحاً .فَالْمُغِیَراتِ صُبُحاً

1

که به نظر اينان شعری از بحر

بسیط است که جواب آنان اين است که اگر اين فرموده شعر می-
بود ،حتماً کسی پیدا میشد که با شعری مانند آن در مقابلش
بايستد ،زيرا اعراب بر شعر تسلط کامل داشتند ،حال چون کسانی
که در منتهای شعر قرار داشتند چنین کاری نکردند ،معلوم می-
شود ،که آنان به هیچ وجه مانند افراد ضعیفی همچون شبههافکن
که چندان تخصصی در شعر ندارند ،معتقد به شعر بودن قرآن
نبوده (و میدانستهاند که اين کالم شعر نیست).
قرآن کريم مانند آنچه در شعر مرسوم است ،به ابیات تقسیم
نمیشود بلکه به آيات کريمهای تقسیم میشود ،همچنین قرآن

 .1عاديات ،آيات  1و  2و 3

971

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مانند شعر ،بر پآيهی وزن و قافیه استوار نیست ،و سوره سوره
است نه قصیده قصیده.
قواعد و روش خواندن قرآن با شعر کامالً متفاوت است.
نکته بعدی اينکه بهانههای مغرضانه متفاوت علیه موضوعی
يکی از داليل حقانیت موضوع هست .وقتی کالم قران يك بار شعر،
باری ديگر سحر ،در جايی ديگر اساﻃیر االولین ،يا سخن يك
کاهن ،يا مجنون و ...دلیل بر نداشتن حجتی علیه حقیقت قرآن
هست که شبههافکن نیز مانند جاهالن 1400سال قبل همان
سخنان اجداد جاهل خود را تکرار میکند که البته اين موضوع
ﻃبیعی هست چرا که:
«الغريق يتشبث بکل حشیش»
فردی که در حال غرق شدن هست به هر خس و خاشاك و گیاه
خشکی دست دراز میکند.
اما نکته بعدی اينست که قران کريم نثر هم نیست!
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قرآن کريم ،قواعد و اسلوبهای معمول نثر را در خود ندارد ،و
اگر آيات ان را بخوانید ،اختالف بسیار مشهود آن را با نثر را در
میيابید ،زيرا قرآن کالم اهلل و نثر ساختهی بشر است.
در قرآن پایبندی معمول در نثر را به سجع و شیوههای بالغی
معمول نمیيابیم ،بلکه میبینیم که الفاظ آن سلسلهای شیرين،
زيبا و قدرتمند هستند ،و انسان را متأثر و مجﺬوب خود میکنند،
تأثیری که تماماً خالی از تکلف موجود در نثر است .هیچ نثرگويی،
قبل از قرآن بدين شیوه که در سورههای قرآن مانند ابتدای سوره-
ها و آيات ،روش خاص آن در تغییر کلّ ،میبینیم ابتدای سخن
نکرده است ،شیوهی پايان سوره در قرآن با جمال و اعجاز همراه
است که بعد از آن زيبايی ديگری شروع میشود ،که اين روش نیز
در نثر وجود ندارد.

شبهه -8 :تلقین و تکرار
چنانچه در فصل "معرفی قرآن" اشاره شد ،قرآن سراپا تکرار
است .قرآن دارای مفاهیم بسیار محدودی است که اين مفاهیم
صدها بار تکرار شده است .گرچه تکرار زياد ،ماللآور است ولی
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برای تثبیت مطلب در ذهن خواننده مخصوصا کودکان و افراد
سادهلوﺡ مفید است.

پاسخ:
اساس قران بر پايه حقیقت است و اهلل سبحان با مثالهای
متفاوتی حقیقت را به مخاﻃب فهمانده است؛ يکی از اين حقايق که
رکن اصلی کالم اهلل هست بیان توحید بوده که بخش اعظم آيات را
در برگرفته و با مثالهای متفاوت اين حقیقت تفهیم شده است.
يك مثال میزنم :مثالً 2+2=4میشود اين حقیقتی مطلق است.
حال معلم اگر بخواهد اين موضوع را به دانشآموزان سال اول
بفهماند الزم است که با مثالهای متعدد به آنها بگويد :مثال دو
سیب داريم دو سیب به آن اضافه میکنیم میشود چهار سیب و...
حال شبههافکن میگويد اين کار و آموزش فريب هست و فقط
کودکان و سادهلوحان با مثالهای مختلف میفهمند که مثال 2
+2=4میشود و شخص مغرضی مثل شبههافکن هر چقدر برای او
مثال حقیقی و عینی آورده بشود بازهم نمیپﺬيرد چون نمیخواهد
بﭙﺬيرد.
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شبهه -9 :قسم
قسم يك روش ابتدائی برای تأيید نظر خويش است .اين روش
در زمان گﺬشتهی عربستان جاری بوده است .استفاده از قسم در
بین ما هم وجود دارد .در قسم فرض بر اين است که شیئ مورد
قسم مورد قبول ﻃرف مقابل است و شأن آن از ادعا باالتر باشد.
مثال فردی به جانش قسم میخورد تا جملهای (ادعا) را تأيید کند.
اما يك لحظه از خود بﭙرسید که قسم چه ارزشی دارد؟ آيا قسم
جزو مبادی علم است؟ استدالل است؟ قسم مشاهده است ،تجربه
است ،جزو بديهیات است ،برهان است ،استقراء است؟ قسم هیچ
نیست جز يك مغالطه ،روشی برای اقناع بدون دلیل افراد نادان.
متاسفانه در اسالم ،قسم هم برای اثبات حقوق بکار برده شده (که
در کتاب "نقد احکام حقوق ،سیاسی و اقتصادی اسالم" مورد
بررسی قرارگرفته است ).و هم در قرآن برای اثبات حقیقت بکار
گرفته شده است .در دنیای پیشرفتهی امروز ،قسم هم در حقوق و
هم در کشف واقعیت ،فاقد اعتبار است .در قرآن ،مخصوصا در
سورههای مکی ،به وفور از قسم برای تأيید ادعاهای محمد،
مخصوصا پیامبر بودن خودش ،استفاده شده است .تازه قسم به
چیزهائی است که از نظر ارزش و اعتبار بسیار ،بیارزشتر از ادعای
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مورد نظر محمد است .مثال به انجیر قسم میخورد برای اثبات
توحید يا نبوت .مثل اين است که من برای اثبات اينکه «زمین
کروی است» به بادمجان قسم بخورم .از اين بیهودهتر میشود؟

پاسخ:
واژه «قسم» در زبان عربی مترادف کلمه «سوگند» در زبان
فارسی و عبارت است از اقرار و اعترافی است که شخص بر روی
شرف و ناموس خود میکند و خدا ،يا بزرگی را شاهد گیرد .سوگند
خوردن اختصاص به ملت و زبان خاصی نداشته و در تمام اعصار
گﺬشته به مثابه يك سنت در میان اقوام و ملل مختلف جريان
داشته است .در قرآن ،در ضمن  104آيه 118 ،مورد سوگند آمده
است که  95مورد از آن سوگندهای آفريدگار جهان است.
سوگندهای الهی با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوتهای
قابل توجهی دارد .خداوند در سوگندهای خود حکمتها و اهداف
بسیار بااليی دارد که بعضی از آنها عبارتند از :بیان عظمت مورد
قسم ،تأکید ،تأثیر در مخاﻃب ،استدالل ،اتمام حجت ،اثبات آنچه
برای آن قسم ياد میکنند و بیان واقعیتی که مورد ترديد مردم
واقع گرديده ،متوجه ساختن بشر به منافع و فوايد فراوان
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چیزهائى که به آنها سوگند ياد میشود ،توجه دادن به واقعیت
داشتن مورد قسم که قبالً مورد انکار بوده ،مبارزه با خرافات و...
در بعضی موارد نیز قرآن به نقل و بیان قسمهايی که توسط غیر
خدا ايراد شده ،پرداخته است.
تفاوت سوگندهای خداوند با سوگندهای متعارف میان مردم:
سوگندهای الهی با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوتهای
قابل توجهی دارد ،زيرا:
 .1هدف اصلی از سوگندهای مردم اثبات مطلب است ،و اين
درجايی است که متکلم برای منظوری نیازمند باور کردن مطالب
خود توسط مخاﻃب است .وقتی گويندهای احتمال میدهد که
شنوندگان سخن او را باور نکنند با سوگند خوردن سعی میکند
آنان را وادار به قبول نموده ،شك و ترديد را برﻃرف سازد .اما
خداوند نیازی به قبول کالم خود از ﻃرف بندگان ندارد ،بلکه اين
بندگان هستند که نیازمند ايمان ،قبول و عمل به قوانین و
دستورات الهی هستند و فايده و سود آن را به مردم میرسد.
 . 2مردم معموالً به موجودات مقدس يا عزيز و با اهمیت در نزد
خود قسم میخورند ،اما خداوند در قرآن به موجوداتی سوگند ياد
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کرده که برخی از آنها در نظر مردم از تقدس و عزّت خاصی
برخوردار نیستند .حال اينکه نويسنده میگويد:
در قرآن ،مخصوصا در سورههای مکی ،به وفور از قسم برای
تأيید ادعاهای محمد ،مخصوصا پیامبر بودن خودش ،استفاده شده
است .تازه قسم به چیزهائی است که از نظر ارزش و اعتبار بسیار
بیارزشتر از ادعای مورد نظر محمد است .مثال به انجیر قسم
میخورد برای اثبات توحید يا نبوت .مثل اين است که من برای
اثبات اينکه «زمین کروی است» به بادمجان قسم بخورم .از اين
بیهودهتر میشود.
اين خود دلیلی بر اين است که خداوند قصد اثبات ندارد زيرا
اگر چنین بود به چیزی قسم میخورد که نزد انسان با ارزش-
ترست.
آيا عقالنی است کسی که بخواهد مطلبی را به مردم اثبات کند
به چیزهايی که نزد مردم کم ارزش هستند قسم بخورد؟
همچنین نويسنده میگويد:
در بسیاری از موارد قسم که در قرآن وجود دارد اينست که
محمد میخواهد از چیزهائی ناشناختهتر و مبهمتر ،چیز شناخته
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شدهتر و روشنتری ا اثبات کند که اين بر خالف روش استدالل
است .چون در استدالل صحیح از موارد قطعیتر و روشنتر به
موارد غیرقطعی و مبهم پی میبرند ولی محمد در بسیاری موارد
مسیر عکس ر ا رفته است.
برای کسی در کنار قرآن از سنت پیامبر (که توسط خود قرآن
تايید شده) و تفاسیر آيات قرآن آگاهی داشته باشد هیچ چیز
ناشناختهای در قرآن وجود ندارد وهمه موضوعات قرآن کامال
روشن میباشد .وبسیاری از مبهمات آن زمان امروزه با پیشرفت
علم و کشفیات بشر روشن گشته است اما برای اشخاصی مانند
دکتر سها که ديد سطحینگرانه و مغرضانهای نسبت به اسالم و
قرآن و سنت پیامبر دارند مبهم به نظر میرسد.
حال به نقد مبهمات اشاره شده توسط ايشان میپردازيم:
در اينجا به عدهای ازقسمهای قرآن دقت کنید:
والتین و الزيتون (التین  )1وﻃور سِینِینَ ﴿ ﴾2وهﺬا الْبلَدِ الْأَمِینِ
﴿﴾3
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لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ فِی أَحسنِ تَقْوِيمٍ ﴿...﴾4

1

«قسم به انجیر و زيتون( )1و قسم به کوه سینا( )2و قسم به اين
شهر امن([ )3که]براستى انسان را در نیکوترين اعتدال
آفريديم(»...)4
در اين آيات و بسیاری آيات ديگر به چیزهای کمارزش قسم
خورده تا
ادعا های مهمی را تأيید کند.
در سطور قبل بیان کرديم که قسمهای خداوند برای تاکید بر
عظمت و ارزش آن شیء ومطلبیست که بعد از قسم میآيد وگرنه
عقالنی نیست که برای اثبات رسالت پیامبر و يکتاپرستی خداوند
به چیزهای کمارزش نزد مخاﻃب قسم خورد چراکه عمال باورش
توسط آنان غیرممکن میشود.
چونکه اساس قرآن مبنی بر کلی گويی مباحث است لﺬا در کنار
قرآن احاديث و سنن پیامبر قرار میگیرد ،قرآن و احاديث نبوی
هر دو از منبع وحی الهی هستند؛ با اين تفاوت که قرآن لفظا و
 .1تین ،آيات  1تا 4

980

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

معنا از جانب خداست ،اما احاديث تنها از لحاظ معنايی مورد تايید
اهلل تعالی هستند اما لفظ آن متعلق به پیامبر صلی اهلل علیه وسلم
است .پس هر دو وحی هستند و تفاوتی در حجیت وحی نیست؛
يعنی همانگونه که قرآن حجت است ،احاديث صحیح نیز حجت
هستند و هرگاه حديث به درجه صحت برسد ،در آنصورت هم در
اصول و هم در فروع حجت هستند و تفاوتی بین آيات قرآن و
احاديث صحیح نبوی وجود ندارند.
مهمترين منابع برای مراجعهی صحابه برای دريافت پیام
خداوند رفع ابهامات عبارت بود از:
 -1قرآن کريم
در قرآن آيات بسیاری وجود دارد که با آيات ديگر قابل تفسیر
است .مثال آيات مطلق و عام به وسیلهی آيات مقید و خاص تفسیر
میشوند.
 -2رسولاکرم صلی اهلل علیه وسلم
اگر مشکلی برای فهم قرآن برای صحابه پیش میآمد به پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم مراجعه میکردند،
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م
ك لَهُ ُ
ن آمَنُو ْا وَلَمْ يَ ْلبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَﺌِ َ
مثل آيهی :الَّﺬِي َ
ن. 1
األَمْنُ َوهُم مُّ ْهتَدُو َ

«کسانی که ايمان آورده و ايمان خود را

به شرك نیالودهاند ،آنان راست ايمنی و ايشان راهيافتگانند».
که ابن مسعود رضی اهلل عنه میگويد :چون اين آيه نازل شد،
فهم آن بر مردم دشوار گشت ،و مردم گفتند :هیچ کس وجود
ندارد که به خود ظلم نکند .پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود:
منظور از ظلم ،ظلمی نیست که مورد نظر شماست ،بلکه منظور از
آن شرك به خدا میباشد.

2

 -3اجتهاد
اگر جواب خود را در قرآن و در گفتههای رسولاکرم صلی اهلل
علیه وسلم نمیيافتند ،اجتهاد میکردند ،چون که آنها عرب
خالص بودند و اين زبان را خوب میدانستند و به بالغتهای آن نیز
واقف بودند.

 .1انعام ،آيه 82
 .2بخاری :تفسیر القرآن ﺡ4263 :
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و در اين راه بسیاری از صحابه هم چون خلفای اربعه ،ابن
مسعود ،ابن عباس ،ابی ابن کعب ،زيد بن ثابت و ديگران ـ رضی
اهلل عنهم اجمعین ـ مشهور گشتهاند.
اهمیت اين اجتهاد تا بدانجاست که عدهای از علماء پیروی از
آن را الزم دانستهاند.
پس الزمست آقای سها عالوه بر قرآن به احاديث صحیح و
تفاسیر معتبر آيات توجه بفرمايند تا جای هیچ ابهامی برايشان
باقی نماند .وهمچنین کشفیات علمی بشر حقايق علمی بیان شده
در قرآن را بعد  1400سال برای بشر روشن گردانیده است.
وباز اقای سها میگويد:
والسماء والطارق

1

«سوگند به آسمان و کوبنده».

در اين آيه مفهوم کوبنده روشن نیست.
اخترشناسان موفق به کشف ستارگان تﭙندهای شدهاند که
صداهای کوبندهای همچون صدای کوبیدن چکش از خود صادرمی-
کنند وبرهمین اساس آنها را "چکشهای غولپیکرکیهانی"
 .1ﻃارق ،آيه 1
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( )Cosmic hammersنامگﺬاری کردهاند .آنها همچنین پی بردهاند
که اين ستارگان تﭙنده امواج جﺬبکنندهای ازخود ساﻃع میکنند
که میتوانند به داخل هرچیزی نفوذ کنند 1.و اين همان حقیقتی
است که قرآن کريم از آن برای ما سخن به میان آورده است.
والفجر( )1ولیال عشر( )2والشفع و الوتر()3

2

«قسم به فجر( )1و شبهای دهگانه( )2و قسم به ﻃاق و
جفت(».)3
در اين آيات مفهوم شبهای دهگانه و ﻃاق و جفت مشخص
نیست.
خدای سبحان به سﭙیده دم (صبح) سوگند میخورد زيرا اين
وقت ،وقت درهم دريدن ظلمت و شکفتن سﭙیده روز است.
ابن کثیر رحمه اهلل در تفسیر خود میگويد :منظور از اين ده
شب دهه ذی الحجه است همانطور که ابن عباس رضی اهلل عنهما و
ابن زبیر ـ رضی اهلل عنهما ـ و مجاهد و ديگران گفته اند.
 .1منبع :سايت اينترنتی سازمان فضايی ناسا
 .2سوره مباکه فجر ،آيات  1و 2و 3
 .3رواه البخاری
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والشفع والوتر (الفجر )3
نظر ارجحیت علما علیالخصوص ابن کثیر در تفسیرش از ابن
عباس و عکرمه و ضحاك ذيل اين آيه آورده است که مراد از شفع
روز قربان که دهم ذی الحجه است و مراد از وتر روز نهم ذی الحجه
و همان روز بزرگ عرفه میباشد که مبنای حج حاجیان است.
والشَّمسِ وضُحاها﴿ ﴾1والْقَمرِ إِذَا تَلَاها﴿ ﴾2والنَّهارِ ِإذَا جلَّاها﴿﴾3
واللَّیلِ إِذَا يَغْشَاها﴿ ﴾4والسماء وما بنَاها﴿ ﴾5والْأَرضِ وما
ﻃَحاها﴿﴾6

1

«سوگند به خورشید و روشنی اش( )1سوگند به ماه چون در پى
[خورشید] رود( )2سوگند به روز چون خورشید را روشن
گرداند()3
سوگند به شب چون خورشید را بﭙوشاند( )4سوگند به آسمان و
آنچه آن را
برافراشت( )5سوگند به زمین و آن کس که آن را پهن کرد(»)6

 .1شمس ،آيات  1تا 6
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نقد کتاب سها

در اين آيات به امور غلط قسم خورده شده است .مطالب آيات
6 -2
همه غلطند .ماه در پی خورشید نمیرود .روز خورشید را
آشکار نمیکند بلکه به عکس است .شب خورشید را نمیپوشاند.
آسمانی وجود ندارد که کسی آنرا ساخته باشد و زمین هم پهن و
مسطح نیست بلکه کروی است.
حال ادعاهای واهی نويسنده را مبنی بر غلط بودن قسمهای
خداوند در آيات  2تا  6سوره شمس بررسی میکنیم:
سها :ماه پی خورشید نمیرود.
والقمر اذا تالها (سوره شمس ،آيه )2
«و سوگند به ماه چون از پی آفتاب برآيد ».يعنی :آنگاه که ماه
بیدرنگ از خورشید پیروی کند .پیروی ماه از خورشید ،در شب-
های بیض يعنی شبهای چهارده و پانزده و شانزدهم ماه است که
ماه در آن بالفاصله بعد از غروب خورشید با حجمی تمام ﻃلوع
میکند.

1

 .1تفسیر االنوار
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نقد کتاب سها

در اينجا منظور از اينکه ماه در پی خورشید برآمد اينست که
بعد از غروب خورشید ﻃبیعتا ماه ﻃلوع میکند نه اينکه ماه به
دنبال خورشید در حرکت است.
سها :روز خورشید را آشکار نمیکند.
والنهار اذا جالها (سوره شمس ،آيه )3
«و سوگند به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد».
چطور میتوان تصور کرد که روز خورشید را نمايان میسازد؟ از
بین اين تصاوير میتوانیم اين را ببینیم و دلیل آن وجود يك اليه
از روز در جو میباشد.
در زمان نازل شدن قرآن کسی از وجود اين اليه خبری نداشت،
اين اليه نازك که زمین را دربرگرفته و توسط آن میتوان آسمان را
آبی و خورشید را درخشانتر و روشنی روز را ببینیم( .اين اليه که
جزئی از جو زمین ر ا احاﻃه کرده است) هنگامی که خورشید ﻃلوع
میکند اين اليه از روز ،خورشید را به ما واضحتر و نمايانتر نشان
میدهد.
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نقد کتاب سها

اين همان خورشیدی است که در بیرون از کره زمین تاريکی از

ﻃرف آن را دربرگرفته است.

ولی اگر ما بر کره ماه بايستیم ،چه چیزی را خواهیم ديد؟
هنگامی که خورشید ﻃلوع میکند ،حتی اگر زمان در وسط روز
باشد آن را به صورت يك ستاره کوچك میبینیم ،چرا که آن اليه
نازك احاﻃه شده در جو زمین ،در کره ماه وجود ندارد و به همین
988
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نقد کتاب سها

دلیل نمیتوانیم خورشید را همان ﻃور که در زمین میبینیم در
کره ماه يا ساير کوکبهای ديگر بنگريم.

ولی وقتی که به جو زمین نزديك میشويم آن اليه را میبینیم
که با ﻃلوع خورشید ظاهر میشود .هر چه خورشید باالتر بیايد،
اين اليه ،خورشید را نمايانتر و واضحتر و روشنتر نشان میدهد و
989
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نقد کتاب سها

علت آن وجود ذراتی معلق در جو زمین میباشد که اشعه خورشید
را منعکس کرده و باعث میشود که ما خورشید را به اين زيبايی
که هست ببینیم.

1

 .1منبعNASA :
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نقد کتاب سها

سها :تاريکی خورشید را نمیپوشاند.
وَاللَّیْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

سوره شمس ،آيه « )4سوگند به شب

چون خورشید را پوشاند».
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نقد کتاب سها

بیايید کمی در اين تصاوير دقت کنیم که چطور شب و تاريکی
خورشید را از هر ﻃرف احاﻃه کرده و اين همان چیزی است که

992
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نقد کتاب سها

قرآن در مورد آن سخن گفته و حتی سوگند ياد کرده" :و شب
وقتی آن را میپوشاند".
خورشید ستارهای مانند میلیونها ستاره ديگر که در آسمان
منتشر شدهاند ،خورشید نیروگاهی هستهای است که نیروی
گرمايشی را تولید میکند.
دانشمندان میگويند :اگر میتوانستیم آنچه که خورشید در
يك ثانیه تولید میکند را به ﻃور کامل و صحیح از آن استفاده
کنیم میتوانست نیروی برق قاره آمريکا را تا  9میلیون سال آينده
تأمین کند.
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نقد کتاب سها

خورشید نشانهايی از نشانههای خداوند بزرگ و منان است که
در مورد آن در کتابش سخن گفته و آن را به يك المپ توصیف
کرده است که با فعل و انفعاالت هستهای به هم آمیخته میشود که
باعث سوخت هیدروژن شده و هلیوم را تولید میکند و همین ﻃور
از بلیونها سال پیش و بدون هیچ وقفه و نقصی اين کار ادامه دارد.
هنگامی که کسی در وسط روز به خورشید مینگرد باور نمی-
کند که اين همان خورشیدی است که دور تا دور آن را تاريکی
دربرگرفته است.
اين چیزی است که ما از روی کره زمین میبینیم ،ولی
دانشمندان هنگامی که از اليه نارك روز خارج شدند ،خورشید را
با شکلی متفاوت ديدند.
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نقد کتاب سها

و اين تصويری است که توسط ماهوارههای وابسته به مديريت
ملی هوانوردی و فضا آمريکا (ناسا) گرفته شده ،ببینید چطور شب

کم کم پیدا میشود و اﻃراف خورشید را دربرمیگیرد.
با من بنگريد که روز فقط يك اليه خیلی نازك در اﻃراف زمین
میباشد( .غشای آبی رنگی که کره زمین را فراگرفته است).
995
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نقد کتاب سها

حاال اگر از زمین فاصله بگیريم و در فضای خارجی میان
سیارات و کوکبهای ديگر سیر کنیم چه چیزی را خواهیم ديد؟ به

اين تصوير که از دور توسط رصدخانه ناسا گرفته شده بنگريد:

اين همان خورشیدی است که در تصوير اول و دوم ديديم.
996
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نقد کتاب سها

در اينجا آن را از دور مشاهده میکنیم .تاريکی از هر ﻃرف آن
را دربرگرفته است .البته چیزی که االن میبینیم در قديم برای
هیچ بشری قابل قبول نبوده که خورشید توسط تاريکی و شب
احاﻃه شده است.

شبهه :آسمانی وجود ندارد که کسی آن را ساخته
باشد.
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

1

«و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده است».
تا مدتها دانشنمدان گمان میکردند که حجم زيادی از کیهان
را فضاهای خالی پر کرده است ،اما به تازگی کشف کردهاند که
کیهان يك بنا و ساختمان محکم است و از آن با عنوان"ساختمان
کیهانی" ياد میکنند .در سايه اکتشافات جديد ديگر کلمه "فضا:
مکان خالی" معنايی ندارد چرا که کهکشانها ,به منزلهی بلوك-
های ساختمان کیهان به شمار میروند که بین آنها را ماده و
انرژی تاريك پر کرده است.

 .1شمس ،آيه 5
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نقد کتاب سها

کهکشانها مانند بلوكهای ساختمان کیهانیاند و ماده تاريك
فضای هستی را پر کرده است.
عجیب اينکه در قرآن به هیچ وجه کلمه "فضا" به کار برده
نشده است بلکه از آسمان با کلمه"بناء :ساختمان" ياد شده است.
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نقد کتاب سها

به عنوان مثال به اين آيه توجه کنید:
سمَاءَ بِنَا ًء
فِرَاشًا وَال َّ

کمُ الْأَرْضَ
ل لَ ُ
الَّﺬِی جَعَ َ

1

«آن (خداوندى) که زمین را براى شما فرشى (گسترده) و
آسمان را بنايى (افراشته) قرار داد».
تمام اﻃالعات علمی ذکر شده از سايت اينترينتی سازمان
فضايی ناسا گرفته شده است.

شبهه :زمین پهن و مسطح نیست بلکه زمین گرد است.
واالرض وما ﻃحیها

2

«و قسم به زمین وآن کس که گسترشش داد».

پاسخ :
در اينجا اگر ﻃبق قول ارجح مفسرين مشهور جهان اسالم به
معنی واژه «ﻃحیها» توجه کنیم ،متوجه میشويم که ترجمه
مسطح و پهن که توسط آقای سها ارائه شده است قابل قبول
نیست.
 .1سوره بقره ،آيه 22
 .2شمس ،آيه6
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نقد کتاب سها

مجاهد فرمود :ﻃحاها يعنی دحاها .عوفی از ابن عباس نقل کرد
که" :وما ﻃحاها" يعنی در آن به خلق پرداخت ،و علی بن ابی
ﻃلحه از ابن عباس روايت کرد :ﻃحاها يعنی قسمت قسمتش کرد.
و مجاهد و قتاده و ضحاك و سدی و ثوری و ابن صالح و ابن زيد
گفتند که "ﻃحاها" يعنی آن را بسط داد و وسیع گرداند و اين
مشهورترين اقوال بوده که اکثر مفسرين بدان قائل هستند ،و نزد
اهل لغت معروف است .جوهری نیز فرمود که "ﻃحوته" ،مانند
"دحوته" ،يعنی آن را بسط داده و گسترش دادم.

1

واما خود قرآن بارها به کروی بودن زمین اشاره داشته است که
برای ﻃوالنی نشدن مطلب يك مورد را بیان میکنیم:
شمْسَ
ل وَسَخَّرَ ال َّ
يُکَوِّرُ اللَّ ْیلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُکَ ِّورُ ال َّنهَارَ َعلَى اللَّیْ ِ
سمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
وَالْقَمَرَ کُلٌّ يَجْرِی ِلأَجَلٍ مُ َ

2

کلمه يکوّر ازحیث لغوی يعنی تاريکی شب در روز به شکل يك
دايره پیچیده میشود [عرب زبانها از واژه کوّر زمانی استفاده می-

 .1تفسیر ابن کثیر
 .2زمر ،آيه 5
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نقد کتاب سها

کنند که يك چیز به شکل دايرهای پیچیده شود مثال میگويند:
کوَّر العمامةَ يعنی ل َفّها وأدارها على رأسه :عمامه را دور سر پیچید.

شبهه :وجود برج در آسمان یك تخیل است.
والسماء ذات البروج

1

«سوگند به آسمان که دارای برج-

هاست».
چنانچه در بخش «خطاهای علمی قرآن» توضیح داده شد،
وجود برج در
آسمان يك تخیل غلط قدماست که محمد در اينجا به آن قسم
خورده تا
مطالب ديگر اين سوره را به کرسی بنشاند.

پاسخ:
مراد از برجها ستارگان عظیم است .به قولی :مراد منازل
سیارگان دوازدهگانه است که دارای دوازده برجاند و خورشید
هريك از آنها را در يك ماه میپیمايد .زيرا شش برج در جنوب
آن قرار دارد ،برجهايی که در شمال آن قرار دارد ،عبارت است از:
 .1بروج ،آيه 1
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نقد کتاب سها

حمل ،ثور ،جوزا ،سرﻃان ،اسد و سنبله .وبرجهايی که در جنوب
آن قرار دارد ،عبارت است از :میزان ،عقرب ،قوس ،جدی ،دلو ،و
حوت .گفتنی است که خورشید سه برج اول شمالی را در سه ماه
ﻃی میکند که همانا فصل بهار است ،سه برج ديگر را در سه ماه
ديگر ﻃی میکند که فصل تابستان است .همچنین سه برج اول
جنوبی را در سه ماه که فصل خزان است ﻃی میکند ،و سه برج
بعدی را در فصل زمستان .ولی ماه هر يك از آنها را در دو يا سه
روز میپیمايد پس ماه دارای بیست و هشت منزل است و دو شب
هم پنهان میماند.

1

شبهه :قرآن به اسب ها و مسلمانانی که برای قتل و
غارت به غیرمسلمانان در سﭙیده دم شبیخون میزنند،
قسم میخورد!!!
والعاديات ضبحا( )1والموريات قدحا( )2فالمغیرات صبحا()3
2

 .1تفسیر انوار القرآن
 .2عاديات ،آيات  1تا 3
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نقد کتاب سها

«سوگند به اسبان دونده( ،)1سوگند به جرقههائی که از برخورد
سمهايشان با سنگ برمیخیزد( ،)2سوگند به غارتگران در
صبحگاه».

پاسخ:
همانطور که گفته شد بر ﻃبق کتب معتبر تفاسیر قرآن،
مشخص شد که قسمهای خداوند برای تاکید بر ارزش و عظمت و
يادآوری نعمات الهی بر بندگانش میباشد و دلیل اينکه خداوند به
اسب سوگند خورده است اين است که اسب در دويدن
خصوصیاتی دارد که ساير چهارپايان فاقد آنند و نیز از آن روی که
در پیشانی اسب تا روز قیامت خیر نوشته شده است چنان که در
حديث شريف آمده است« :الخیل معقود بنواصیها الخیر الی يوم
القیامة» پس هدف باالبردن شأن و اهمیت اسب در نزد مؤمنان
است تا به پرورش آن همت و عنايت گمارند و به قصد جهاد در راه
خدا بر سواری آن و تمرين و ممارست نمايند.

1

شبهه :برای اثبات چه؟ برای اثبات شش حقیقت ادعا شده در
آيات بعد ،يعنی:
 .1تفسیر االنوار
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نقد کتاب سها

ِن الْإِنسان ِلرَب ِه لَکَنُود( )6وإِنَّه علَى ذَلِك لَشَهِید( )7وإِنَّه لِحب
إ َّ
الْخَیرِ لَشَدِيد( )8أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثِرَ ما فِی الْقُبورِ( )9وحصلَ ما فِی
الصدورِ ( )10انَ رَبُّكَ ِبهِمْ يَوْمَ ِﺌﺬِ لَّخَبیر()11

1

«که انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسﭙاس است .و او خود
بر اين [امر] نیك گواه است .و راستى او سخت شیفته مال است.
مگر نمیداند که چون آنچه در گورهاست بیرون ريخته گردد .و
آنچه در سینههاست فاش شود .در چنان روزى پروردگارشان به
ايشان نیك آگاه است».

پاسخ:
در نقد صفحات گﺬشته کتاب جناب سها مفصل توضیح داده شد،
اما باز هم يادآوری میکنیم که در زمان نزول آيات ،اصحاب پیامبر
که به زبان اصیل عربی آن زمان آشنايی کامل داشتند مفهوم و
منظور کلمات و جمالت قرآن را جهت رفع ابهامات آيندگان و غیر
عرب زبانها نوشتهاند که مفهوم آيات را به روشنی بیان میدارند.
اقای سها میگويد :در قسمهای فوق مسیر معکوس استدالل
يعنی رفتن از مبادی مبهم به نتايج روشن نیز وجود دارد .در  5آيه
 .1عاديات ،آيات  6تا 11
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اول سوره اشاره به نعمت بزرگی است که اهلل به انسانها داده و
انتظار میرود انسان ،شاکرِ اين نعمتها باشد .اما واقعیت اين است
که انسان تابع شهوات و میل و آرزوهای خود است و در اين راستا
گام برنمیدارد و به جای شکر ،کفر و ناسﭙاسی را پیش میگیرد.

پاسخ:
آيهی  6پاسخی است برای  5آيهی اول که اهلل نعمتهايی را به
بنده داده و انتظار میرود ،بنده شکرگزار باشد اما اينچنین نیست.
و از آيهی  9تا آخر سوره اشارهای است به زندهشدن انسانها
پس از مرگ و برمالشدن آن چیزهايی که پنهان میکردند و به جزا
و سزای اعمال رسیدن انسانها است.

1

پس برخالف گفتههای آقای سها در سوره عاديات کامال ترتیب
آيات براساس موضوع آن رعايت شده و معانی آن به هم مرتبط
اند.
آقای سها گفته است :چون منظور از عاديات و موريات روشن
نیست.
 .1تفسیر جامع جزء 30ص 502
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نام سوره عاديات است .جمع عاديه؛ عاديه از ماده «عدو» است
و به معنی دويدن .به اسب هم عاديه گويند .پس عاديات يعنی
دوندگان يا هرچیزی که با سرعت مسیری را ﻃی کند .نام سوره
ارتباط تنگاتنگی با محور سوره دارد که همانا بحث از مجموعه
نعمتهايی است که اهلل در اختیار بندگانش گﺬاشته و يکی از آنها
همین عاديات است که در حقیقت اگر شکر اين نعمتها به جای
آورده شود ،انسان به کمال میرسد و در صورت عدم شکر و
ناسﭙاسی اين نعمتها ،انسان دچار نقص و ضعف و عقبماندگی
خواهد شد.
موريات هم از مادهی اوری ،يوری ،از ريشهی وری به معنی
پشت .اوريت الزند :يعنی از دل سنگ آتش زنه ،آتش را بیرون
آوردم ،اين سنگها را وقتی به هم میزنند از اين به هم زدنها
آتش بیرون میجهد ،بنابراین موريات يعنی بیرونآورندگان .که
بیانگر قدرت خداوند است.
اهداف خداوند از بیان اين آيات:
)1

ترغیب به سوی جهاد و تهیهی ساز و برگ آن؛ مانند

شتران آن روز و هواپیماهای جنگندهی امروزی.
1006
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)2
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بیان اين حقیقت که انسان نسبت به پروردگارش کافر و

در رابطه با نعمتهايش ناسﭙاس است؛ اگر دچار مصیبتی شود آن
را به خاﻃر میآورد.
 )3بیان اينکه انسان به شدت شیفتهی مال و ثروت است مگر
اينکه به وسیلهی ايمان و عمل صالح ،مهﺬّب و آراسته گردد.
)4

تأيید عقیدهی رستاخیز و جزا.

شبهات تکراری دیگر از آقای سها :قسم یك مغالطه
است.
قسم يك مغالطه است ،تازه محمد در مواردی در دل اين
مغالطه ،مغالطهی ديگری (مصادره بر مطلوب) را نیز بکار گرفته
است .مغالطهی مصادره بر مطلوب بدين معنی است که نتیجهی
استدالل عینا در يکی از مقدمات استدالل وجود داشته باشد .مثال
کسی ادعا میکند که مالك زمینی است ،قاضی از او میپرسد به
چه دلیلی؟ او میگويد چون من مالك زمینم .مثال ديگری که به
فرم منطقی باشد اين است:
صغری :هر انسانی بشر است.
کبری :هر بشری خندان است.
1007
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نتیجه :پس هر انسانی خندان است .در اينجا نتیجه عین کبری
است .در مصادره بر مطلوب چیزی اثبات نمیشود منتهی ذهن
افراد سادهلوﺡ را فريب میدهد.

پاسخ:
در آيات بسیاری از قرآن کريم ،همچون سوره مرسالت و
نازعات خدای متعال به چیزهايی سوگند ياد کرده ،از جمله :ذات
پاك خويش ،روز قیامت ،فرشتگان ،ماه ،خورشید و ...در حالی که
خداوند بینیاز از سوگند بوده و قصد اثبات چیزهايی که به آن
قسم خورده است را ندارد تا به گفته دکتر سها دچار مغالطه شود.
مثالهای مغالطه توسط ايشان به قسمهای خداوند در اوايل سوره-
های نازعات و مرسالت نسبت داده شده کامال بیربط میباشد ،زيرا
در اين مثالها شخصی می خواهد ادعای خود را به ديگران اثبات
کند و خواهان اينست که مخاﻃبان ادعايش را باور کنند.
ولى سوگندهاى قرآن همواره داراى دو فايده مهم است:
نخست تاکید روى مطلب و ديگر بیان عظمت چیزى که به آن
سوگند ياد مىشود؛ زيرا هیچ کس به موجودات کمارزش سوگند
ياد نمىکند .و اهمیت برخی از مطالب آنقدر باالست که خداوند در
1008
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يك سوره يازده مرتبه قسم ياد نموده است .و از ﻃرفی اين
سوگندها که خطاب به انسان است ،جهت تفهیم ارزش و منزلت او
بوده تا انسانها به ارزش و جودی خود پی برده و خود را به بهايی
اندك نفروشند و در برابر نعمتهای فراوانی که خداوند بر ايشان
ارزانی داشته ،جهت رسیدن به قرب الهی تالش کنند.
وَالْمُرسَالتِ عُرفا( )1فَالْعاصِفاتِ عَصْفا( )2وَالنّاشِراتِ نَشْرا()3
فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا( )4فَالْملْقِیاتِ ذِکْرًا( )5عُﺬرًا أَوْ نُﺬْرا( )6إِنَّما تُوعدونَ
لَواقِع()7

1

«سوگند به فرشتگانی که پیدرپى فرستاده میشوند .که سخت
توفندهاند .و سوگند به آنها که (فرامین خدا را) میگسترانند .که
[میان حق و باﻃل] جدا میکنند .و القاکننده وحیاند .خواه عﺬرى
باشد يا هشدارى .که آنچه وعده داده شدهايد (قیامت) قطعا رخ
خواهد داد».
شبهه :در اين آيات شش قسم به فرشتگان خورده تا جملهی
آخر يعنی قیامت را ،اثبات کند.

 .1مرسالت ،آيات  1تا 7

1009

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

دقت کنید ،قبول فرشتگان فرع قبول قرآن است (که شامل
فرشتگان و معاد هم میشود) .فرم سادهی استدالل اين میشود
که قیامت درست است چون شما قبال قبول کردهايد که قیامت
درست است .يعنی مغالطهی مصادره بر مطلوب .در قسمهای فوق
مسیر معکوس استدالل يعنی رفتن از مبادی مبهم به نتايج روشن
نیز وجود دارد .چون منظور از مرسالت وعاصفات و ...روشن نیست.
عین مغالطهی فوق در سورهی نازعات هم بکار رفته است :با
سوگند به فرشتگان در پی اثبات قیامت است .دقت کنید:
والنَّازِعاتِ غَرْقًا( )1والنَّاشِطَاتِ نَشْطًا( )2والسابِحاتِ سبحا()3
فَالسابِقَاتِ
سبقًا( )4فَالْمدَبّراتِ أَمرًا( )5يَومَ تَرْجف الرَّاجِفَةُ( )6تَتْبعها
الرَّا ِدفَة()7

1

«سوگند به فرشتگانى که[از کافران] به سختى جان ستانند .و
به فرشتگانى که جان [مؤمنان] را به آرامى گیرند .و به فرشتگانى
که شناکنان شناورند .پس در پیشى گرفتن [در فرمان خدا] سبقت

 .1نازعات ،آيات  1تا 7
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گیرندهاند .و کار را تدبیر میکنند .آن روز لرزنده بلرزد (قیامت) و
از پى آن لرزهای [دگر] افتد».
در قسمهای فوق مسیر معکوس استدالل يعنی رفتن از مبادی
مبهم به نتايج روشن نیز وجود دارد.
عین مغالطهی فوق در سورهی صافات هم بکار رفته است :با
سوگند به فرشتگان در پی اثبات وحدانیت خد است .دقت کنید:
والصافَّاتِ صفا (« )1سوگند به صف بستگان (احتماال مالئکه)
که صفى بستهاند».
فَالزَّاجِرَاتِ زجرًا (« )2و به زجرکنندگان که به سختى زجر
میکنند».
فَالتَّالِیاتِ ذِکْرًا (« )3و به تالوتکنندگان»
ان إِلَهکُم لَواحِد (« )4قطعا خدای شما يکی است»1.
َّ
به مالئکه قسم خورده تا يکتائی خدا را اثبات کند .عالوه بر
اينکه اين هم مغالطهی مصادره به مطلوب است ،در آيات فوق مسیر

 .1صافات ،آيات  1تا 4

1011

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

معکوس استدالل يعنی رفتن از مبادی مبهم به نتايج روشن نیز
وجود دارد .چون منظور از صافات ،زاجرات و تالیات روشن نیست.

پاسخ:
به دلیل اينکه شبهات و ابهامات مطرﺡ شده توسط شبههافکن
در مورد سورههای بیان شده توسط ايشان دقیقا عین هم هستند و
پاسخ آنها يکی میباشد ،لﺬا فقط يکی از سورهها را جهت روشن
شدن ابهامات را بررسی میکنیم و در آخر جمعبندی مختصری
بیان خواهد شد.
حال با مراجعه به تفسیر آيات سوره النازعات اهداف ،ابهامات،
و ارتباط فرشتگان به وقوع قیامت را در آيات ابتدايی سورهی
النازعات بررسی میکنیم:
تقسیمبندی آيات:
از آيهی  1تا آيهی  5با استدالل به فرشتگان و وظايف آنها
اشاره دارد و خداوند پیشبرد حیات انسانها و سﭙس وقوع قیامت
را به وسیله اين فرشتگان بر انسانها عرضه میکند و در نهايت با
اين استدالل میخواهد محور سوره را بیان کند .از آيهی  6تا آيهی
1012
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 14بیان حوادثی است که در ابتدای روز قیامت تا آخر همان روز
روی میدهد.
اين سوره هم مانند سورههای ديگر از قرآن با استدالل و آن هم
با نوع خاصی از استدالل يعنی سوگند خوردن آغاز میشود.
بنابراين وقتی سوگند در مقام استدالل قرار میگیرد و کسی که از
سوگند استفاده میکند ،در اين جا اهلل است ،پس يقیناً اين
سوگندها ،سوگندهای معمولی نیستند بلکه سوگندهايی هستند
که خود بیانکنندهی بخش هايی از آن حقیقتی هستند که قرار
است با اين سوگندها به اثبات برسد.
اهلل متعال سوره را با قسم به نازعات شروع فرموده است و آرای
علما در مورد معنای نازعات چنین است:
 -1مالئك و فرشتگان.
 -2سکرات موت.
 -3نجوم و ستارگان.
 -4وحوش
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با توجه به آيات بعدی که در مورد حاالت و کارهای فرشتگان
آمده و همچنین با توجه به آيه کريمه :فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْر ًا ، 1قول و
نظر اول صحیحتر به نظر میرسد.
النازعات :فرشتهای که روﺡ را از بدن کافران به شدت و سختی
بیرون میکشد و صدا میزند( :اخْرُجِی أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِیثَةُ،
ب اللَّـهِ) «ای نفس بدجنس که در بدن انسان بد
اخْرُجِی إِلَى غَضِ ِ
هستی به سوی عﺬاب و خشم اهلل حرکت کن» و اين ندا در روﺡ
آدمِ بد پخش میشود و مانند بیرونآوردن خار از پنبه ،بیرونآمدن
روﺡ انسانهای خبیث و بدکار هم از جسمشان ،سخت است .و
فرشتگان اين کار را با سختی و شدت انجام میدهند؛ زيرا روﺡ
فرار میکند و اين مالئك ،نازعات نام دارند.
اين سوگند عظیمی است که اهلل متعال به آن قسم میخورد که
روز آخرت و جزا حقیقت و واقعیت دارد .بیان اين قسمها هنگامی
بود که مشرکان منکر معاد شدند و از آن حد تجاوز نموده ،به
پیروی از شهوات و آرزوهای نفسانی خود به فساد و گمراه ساختن
خود و ديگران پرداختند.

 .1نازعات ،آيه 5
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وَٱلنَّشِطَتِ نَشطا
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1

« و سوگند به فرشتگانی که جان [مؤمنان] را به نرمی و آسانی
میگیرند».
﴿ٱلنَّشِطَتِ﴾ يا ناشطات :فرشتگانی که جان مؤمنان را با بشارت و
س الطَّیِّبَةُ ،اخْرُجِی
آرامش میگیرند و میگويند( :اخْرُجِی أَيَّ ُتهَا النَّفْ ُ
ن اللَّـهِ) «ای نفس پاك که در بدن انسان مومن هستی ،به
إِلَى رِضْوَا ِ
سوی بهشت اهلل حرکت کن».
وَٱلسَّبِحَتِ سَبحا

2

3

« و سوگند به فرشتگانی که [به امرِ اهلل ،از آسمان به سوی
زمین] شناورند».
﴿وَٱلسَّبِحَتِ﴾ :فرشتگانی که حرف اهلل را گوش میدهند.
آرای علما در مورد اين کلمه:
 )1فرشتگانی که گوش به امر و فرمان اهلل متعال هستند.

 .1نازعات ،آيه2
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 )2فرشتگانی که همیشه در تسبیح و ذکر اهلل هستند.
 )3فرشتگانی که وحی را نازل میکنند :جبرئیل.
اهلل متعال در  3آية فوق به فرشتگان قسم میخورد و دلیل
قسم:
 -1قسمخوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآن کريم به
زبان عربی است.
 -2تأکید بر چیزی که قسم ياد کرده است.
 -3دادن خبر بعد از قسم.
بعد از بیان قسم ،اهلل متعال در آيات بعد ،خبر را ذکر مینمايد.
فَٱلسَّبِقَتِ سَبقا

1

« و سوگند به فرشتگانی که [در اجرای اوامر الهی] بر يکديگر
سبقت میگیرند».
ت﴾ سه نظر دارند:
علما در مورد کلمة ﴿ٱلسَّبِقَ ِ

 .1نازعات ،آيه 4
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 -1فرشتگانی که سريع وحی را گرفته و به پیامبران میرسانند
تا دست شیاﻃین به آن نرسد و آن را ندُزدند؛ زيرا شیاﻃین در
آسمانها در انتظارند که اين محتوای وحی را به اَجنه و جادوگران
برسانند؛ پس سابقات بايد هرچه سريعتر وحی را به پیامبران
رسانده و به آنها بدهند تا شیاﻃین فرصت و مجال دزديدن و
دستبرد زدن به آن را نداشته باشند.
 -2فرشتگانی که سريع روﺡ مؤمن را بعد از مرگ به بهشت
منتقل میکنند.
 -3فرشتگانی که سريع امر اهلل را گوش داده و اﻃاعت میکنند
و از ديگر فرشتگان پیشی میگیرند.
فَالمُدَبِّرَتِ أَمرا

1

«و سوگند به فرشتگانی [که به امر الهی] کارها را تدبیر
میکنند [مانند فرشتگان مسﺌول اعمال بندگان]».
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مُدَبّرات :تدبیرکنندگان ،ملك الموت :فرشته مرگ .اسرافیل:
دمیدن در صور .جبرئیل :نزول وحی .میکائیل :نزول باران (هر
فرشتهای مسﺌول کاری است).
اهلل به پنچ چیز سوگند ياد کرد :نازعات ،ناشطات ،سابحات،
سابقات و مدبرات؛ نظر راجح اين است که منظور از هر نوع،
گروهی از فرشتگان میباشند و جايز است که منظور غیرفرشتگان
هم باشد و اشکالی ندارد؛ زيرا منظور اين است که بدانیم اهلل متعال
به بعضی از مخلوقاتش سوگند ياد کرده که زنده شدن و معاد قطعا
ثابت است ،حق است و واقعیت دارد ،جواب قسم در آن پنج مورد
حﺬف است و تقدير آن عبارت است از :لَتُب َعثُنَّ ثُمَّ َلتُ َنبَّؤُنَّ بِمَا
عَمِلتُم وَ َذلِكَ َعلَى ٱللَّهِ َيسِیر

1

«قطعاً زنده خواهید شد و به آنچه انجام دادهايد باخبر
میشويد .و اين بر اهلل آسان است ».و با اين قسمها میخواهد به
بندگانش بفهماند که با خلقِ اين همه فرشته قادر به انجام هر کاری
هست و میتواند ما را دوباره زنده کند و از قبر بیرون آورده و
برانگیزد.

 .1تغابن ،آيه 7
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حال خداوند با بیان آياتی ديگر خبر مهمش را که مقدمهاش
قسم به فرشتگان بود را بیان میکند.
يَومَ تَرجُفُ ٱلرَّاجِفَ ُة

1

«روزی که [پس از اولین دمیدن در صور] زمین [و کوهها و همه
چیز] به لرزه درآيد».
ٱلرَّاجِفَةُ« :صدايی سهمگین که همه چیز را لرزانده و درهم
میکوبد ».و اين همان نفخهی اول است که اسرافیل در صور
میدمد و همه میمیرند.
و اين مراحل بعث و جزا ،در روزی که نفخهی اول -راجفه-
دمیده میشود و تمام جهان به لرزه درمیآيد و هرآنچه در آن
است ،فنا و نابود خواهد شد از آن پس نفخهی دوم به نام «رادفه»
دمیده میشود که همه از قبرها زنده میشوند .فاصلهی میان اين
دو نفخه همانگونه که رسول اهلل
داشتهاند ،چهل سال است.
تتبعها الرادفه

1
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«و در پی آن[ ،دمیدن دوم] حشر بیايد» .و آن نفخهی حشر
است و برانگیختهشدن».
به دنبال نفخه اول ،نفخة دوم نیز میآيد و به دنبال آن ،اهلل از
آسمان شبنمی فرو میفرستد که به وسیلة آن همة مخلوقات مانند
گیاهان از خاك بیرون آمده و زنده میشوند.
رادفه چیزی است که به دنبالش میآيد که نفخه دوم است.
نفخه اول راجفه و نفخه دوم رادفه است،
ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخرَى....

2

« ....آنگاه بار ديگر در آن دمیده

میشود . ...و اين نفخه دوم شیﭙور بیدار باش میباشد».
سخن از قیامت است .روز قیامت میآيد و آمدن قیامت هم
مستلزم مرگ انسانها است ،پس مرگ مقدمهی قیامت است و
ماموران مرگ و بر انگیخته شدن برای حشر ،فرشتگان خداوند
هستند که خداوند به آنها قسم میخورد.
ابهامات مطرﺡ شده در مورد قسمهای خداوند ،توسط نويسنده
بطور مفصل در تفسیر سورههای نازعات و عاديات و بروج و شمس،
 .1نازعات ،آيه 7
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بررسی شد .حال برای عدم تکرار مباحث قبلی يك جمعبندی
کوتاه میکنیم:
)1

خداوند بینیاز از سوگند بوده و قصد اثبات چیزهايی که

به آن قسم خورده است را ندارد.
)2

تاکید روى مطلب و بیان اهمیت و عظمت چیزى که به آن

سوگند ياد مىشود؛ زيرا هیچ کس به موجودات کمارزش سوگند
ياد نمىکند برای اثبات ادعايش.
 )3يادآوری نعمات الهی بر بندگانش میباشد.
)4

بیان اين قسم ها (نازعات) هنگامی بود که مشرکان منکر

معاد شدند و از آن حد تجاوز نموده ،به پیروی از شهوات و
آرزوهای نفسانی خود به فساد و گمراه ساختن خود و ديگران
پرداختند .که خداوند با اين قسمها به نوعی کافران را تحديد می-
کند.
 )5خداوند با اين قسمها میخواهد به بندگانش بفهماند که با
خلقِ اين همه فرشته قادر به انجام هر کاری هست و میتواند ما را
دوباره زنده کند و از قبر بیرون آورده و برانگیزد.
)6

قسمخوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآن کريم به

زبان عربی است.
 )7دادن خبر بعد از قسم.
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شبهه -10 :قسم خوردن به چیزهای ناچیز در دوارن
قبل از محمد هم در اشعار به چشم می خورد.
شبهه افکن در ادامه به اشعار ساختگی منتصب به جاهلیت
استناد میکند و میگويد :الزم به ذکر است که قسم خوردن به
اشیاء مثل ستاره و خورشید و ماه و میوهها در دورهی قبل از محمد
در اشعار عرب به وفور يافت میشود .مثال از يکی از شعرای زن
دورهی جاهلی بنام زبراء کاهنه نقل شده است:
(واللیل الغاسق ،واللوﺡ الخالق ،والصباﺡ الشارق ،والنجم الطارق،
والمزن الوادق ،ان شجر الوادی لیأدوا).
«سوگند به شب تاريك ،سوگند به لوﺡ خالق ،سوگند به صبح
روشن ،سوگند به ستارهی کوبنده ،سوگند به ابر بارنده ،قطعا
درخت دشت نیرومند میگردد».
محمد همین سبك و همین کلمات را از محیطش قرض گرفته و
در بسیاری از سورههای مکی بکار گرفته است بدون اينکه
بینديشد که با قسم به انجیر و ستاره و شب نمیشود خدای واحد
را اثبات کرد؛ میبینید که محمد به بیارزشترين و غیرعلمیترين
1022
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و عامیانهترين روشها برای قبوالندن پیامبری خود به مردم
استفاده کرده است.

پاسخ :ابیات زبراء کاهنه
اين ابیات در کتاب شﺬور االمالی با سندی موضوع آمده است:
واللوﺡ الخافق ،واللیل الغاسق ،والصباﺡ الشارق ،والنجم الطارق،
والمزن الوادق ،إن شجر الوادی لیأدو ختال ،ويحرق أنیابا عصال ،وإن
صخرالطود لینﺬر ثکال ،ال تجدون عنه معال ،فوافقت قوما أشاری
سکاری
میگويم :سند روايت موضوع هست در آن ابی مخنف و بعضی
از اشخاص مجهول وجود دارد.
وحَدَّثَنَا أَبُو بَکْرٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا السکن بن سعید ،عَنْ محمد بن
عباد ،عَنْ هشام بن محمد ،عَنْ أبی مخنف ،عَنْ أشیاخ من علماء
قضاعة
لوط بن يحیی ترجمهاش را در کتاب سیر ذهبی جلد  7صفحه
 302ناشر :موسسه رساله آمده و اقوال علمای جرﺡ و تعديل راجب
او ضعیف و متروك میباشد.
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س بِثِ َقةٍ.
ن مَعِیْنٍ :لَیْ َ
قَالَ يَحْیَى ب ُ
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ :مَتْرُوْكُ الحَدِ ْيثِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِیُّ :أَخْبَارِیٌّ ضَعِ ْیفٌ (.)1
عالوه بر آن روايت در آن اشخاصی مجهول است مانند"اشیاخ
من علماء قضاعه" در نتیجه روايت موضوع و ساختگی هست.
کارل بروکلمان عربشناس معروف آلمانی اشعار جاهلی را
موضوع و مخترع میداند 1.و ناقلین شعر جاهلی که در زمان
امويین بودند را چنین توصیف میکند:
(فال عجب اذا لم يبالوا ايضا بالوضع و االختراع لتوثیق رواياتهم)
«پس تعجب نکنید اگر وضع و اختراع برای توثیق رواياتشان
استفاده کردند».
نويسنده در کل کتابش به اين اشعار جاهلی و تهمت زدن به
رسول اهلل از اقتباس کردن آنها اشاره کرده (در صحفات  819و
 820و  821و.)...

 .1تاريخ االدب العربی جلد  1صفحه 65

1024

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

استناد بسیاری از اين مطالب به ادب جاهلی و به زمان قبل از
اسالم ،ثابت شده نیست.
دکتر ﻃه حسین در باره ادب جاهلی ،چنین میگويد:
اکثريت قريب به اتفاق آن چه ما ادب جاهلی میخوانیم ،به
هیچ وجه جاهلی نیست و مسلّماً بعد از ظهور اسالم برساخته شده
است و [در واقع] ادبی اسالمیست که زندگی مسلمانان و تمايالت و
آرزوهای آنان را بسی بیشتر از زندگی جاهلی نشان میدهد ،و
میتوانم بگويم بیترديد آن چه از ادب جاهلی باقی مانده ،بسیار
اندك است و هیچ جنبهای [از دوران جاهلی] را نشان نمیدهد و بر
هیچ چیزی داللت نمیکند؛ و سزاوار نیست که برای بیرون کشیدن
جلوههای ادبی واقعی عصر جاهلی به آنها اعتماد شود.
من خود به نتايج خطیر اين نظريه واقف هستم ،با اين حال در
اثبات و اعالم آن ترديد نخواهم کرد ،و میتوانم اعالم کنم که آن
چه خوانندگان به عنوان شعر [مثال] امرؤالقیس يا ﻃَرَفه يا ابن
کُلثوم يا عَنتَره میخوانند ،يا ادعا و انتحال راويان ،يا تولید و
ساخت اعراب [صحرانشین] ،يا صنعت و آفريده دستوردانان ،يا
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برساخته قصهگويان ،يا اختراع مفسران و محدثان و متکلمان
است.

1

هم چنین با توجه به تاريخ پیدايش علم تدوين ،که تقريبا يك
قرن پس از اسالم به وجود آمده است ،نیز نمیتوان به انتساب اين
اشعار به ادب جاهلی ،اﻃمینان پیدا کرد .مسلمانان به ﻃور رسمی
حدود يك قرن بعد از اسالم به تدوين احاديث و شعر روی آوردند،
و در اين مدّت مسلّماً تعداد زيادی از راويان شعر و ساير دانندگان
و مطلعانِ آن از دنیا رفتهاند.
قرآن به زبان عرب و بر قوم عرب نازل شده است و ﻃبیعی
است که برخی الفاظ و تعابیر مشابه باشند ولی هیچ گاه نمیتوان
ادعا کرد که قرآن برگرفته از اشعار و ادب جاهلی است.
اگر قرآن بر اساس اشعار عرب آورده شده ،چگونه اعراب را به
مبارزه ﻃلبیده و گفته اگر میتوانید يك سوره مانند آن بیاوريد؟!
اگر چنین بود که اعراب بايستی میتوانستند مانند آن را بیاورند.
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از ﻃرفی اگر قرآن از اشعار عرب گرفته شده پس معجزات
علمی و پیشگويیها و اخبار غیبی و ...آن از کجا گرفته شده
است؟!

شبهه -11 :دادن مال (مؤلفه قلوبهم)
يکی از روشهای ديگر محمد که مورد تأيید قرآن نیز هست
پرداخت مال به کفار يا دشمنان و يا افراد ضعیفااليمان بود تا به
اسالم گرايش پیدا کنند.
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْ َمسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ َعلَیْهَا وَا ْلمُؤَلَّفَةِ
ل فَرِيضَ ًة
سبِی ِ
ن ال َّ
ن وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْ ِ
قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِی َ
م
مِنَ اللَّ ِه وَاللَّ ُه عَلِیمٌ حَکِی ٌ

1

«صدقات به تهیدستان و بینوايان و متصديان آن و کسانى که
دلشان به دست آورده مىشود (مؤلفه قلوبهم) و در[راه آزادى]
بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راهمانده اختصاص دارد.
[اين] به عنوان فريضه از جانب خداست و خدا داناى حکیم است».
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چطور میشود يقین ،علم و ايمان را خريد؟ .اين يك کار
سیاسی است نه دينی .اينکار قطعا نوعی رشوه دادن است و
نشانگر اينست که محمد در آوردن اساسیترين دالئل نبوت يعنی
معجزه و استدالل ناتوان بوده است از اين جهت با پرداخت رشوه
سعی میکرده کافران را به اسالم متمايل کند

پاسخ:
دين اسالم از سیاستی که به معنای دروغ و مکر و حیله و آدم-
کشی باشد بیزار هست و مبراست ،اما اگر منظور از سیاست اداره
مسائل اجتماعی و سیاسی امت باشد جدا نیست ،بلکه دين اسالم
يك دين کامل و شامل هست که راه حل تمام مسائل مورد نیاز يك
مجتمع را در بر میگیرد ،و اينکه کفار غرب مسﺌله جدايی دين از
سیاست را براه انداختهاند ،در واقع مکر و حیلهای بیش نیست تا
اينکه يك فرد مسلمان را فقط منحصر به عبادت فردی خويش و
دور از اجتماع وا دارند تا بتوانند به راحتی به چﭙاول منافع
مسلمین دسترسی پیدا کنند.
در اينجا آقای سها خود دچار مغالطه میشوند زيرا هنوز اثبات
نکردهاند که اسالم از سیاست جدا است در پی اثبات اين است که
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پیامبر سیاستش غلط است ونبايد دين از سیاست برخوردار باشد
چونکه خود آقای سها دين را از سیاست جدا میداند میخواهد
افکار خويش را به مخاﻃب قبل از اثبات تحمیل کند.
واما بحث شبهه رشوه و خريدن ايمان:
مؤلفه قلوبهم (کسانی که امید اسالمشان میرود) درواقع
مسلمانانی هستند که با ترديد وارد اسالم شدهاند يا به قناعتی
(نسبی) رسیدهاند اما مال دوستی در آنها ديده میشود ،به همین
دلیل ولی امر اقدام به به دست آوردن و نزديکی دلهايشان
بوسیله مال مینمايد تا بیشتر بسوی اسالم جﺬبشان کند و سبب
نزديکی به اسالم و تدبر در مفاهیم آن شوند ،تا بدين گونه
ايمانشان افزايش يابد و با اين تدبر تقويت گردد .اين مسﺌله بسیار
شبیه کار مدرس است آنگاه که سعی میکند تا با توزيع شیرينی
مثال بر دانشآموزان موضوع درس را برايشان شیرين نمايد پس
دانشآموزان با اين روش ،درس را دوست میدارند و استعدادشان
برای فهم درس و توجه و همنوايی با مدرس دوچندان میشود.
نمیتوان گفت که دادن انگیزه به فرزندت به منظور يادآوری و
موفقیت در امتحانات ،رشوه و بیوجدانی را به وی میآموزد يا
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اينکه دادن دستمزد ماهیانه به پزشکان و پرستاران و کسانی که
در درجه اول در زمینه انسانی فعالیت میکنند بعنوان بدنام کردن
و افساد اعتبار رسالت پزشکی يا نگهداری از مريض بشمار میرود!
براستی که اين چنین تفکری ،کاستی و کوتاهی در انديشیدن و
فساد در رای میباشد!
همچنانکه صفوان میگويد :پیوسته (پیامبر) به من صدقه
میداد تا محبوبترين مردم نزد من شد ،بعد از آنکه مبغوضترين
مردم نزد من بود.

1

انسان بر مالدوستی سرشته شده و عشق و وابستگی شديدی
بدان دارد ،بنابراين انسان بخاﻃر اين روش ،دروازه قلب خود را
برای اسالم میگشايد ،با جديت و همت به تدبر در آن میپردازد.
پس با اين تدبر و انديشیدن در اسالم ،ايمان و وابستگیاش به دين
افزايش میيابد .و انسان عادت کرده که گوش قلب و اعضای خود
را به کسی بسﭙارد که به وی عطا و بخشش نموده و تکريمش می-

 .1رواه مسلم
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دارد ،پس اين فرصتی میشود تا که غیرمسلمان به اسالم گوش فرا
دهد باشد که اهلل متعال او را به راه راست خود هدايت فرمايد.

1

ادامهی شبهه :جالب است بدانید که اين اموال يا بصورت مالیات
از دامداران و کشاورزان گرفته میشد و يا در بسیاری موارد از
اموالی بود که با کاروانزنی يا با غارت اموال مخالفان بدست
میآمد .يعنی اموال را از عدهای میدزديد و به عدهای ديگر
میداد .عدهای را به خاك سیاه مینشاند و عدهی ديگری را پروار
میکرد .مثال پس از جنگ حنین بخش زيادی از اموال غارتی را به
سران قريش داد.

پاسخ:
اموال مسلمین از چه راههايی بدست آمدهاند؟ آيا به گفته آقای
سها از راه غارت و راهزنی بدست آمده است يا اينکه حقیقت
ماجرا چیز ديگريست...
حال به بررسی اين موضوع میپردازيم تا حقايق آشکار و
شبهات بیاساس شبههافکن پاسخ داده شوند:

 .1دکتر هشام عزمی پژوهشگر علوم اسالمی
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اموال مسلمانان صدر اسالم از راههای زير بدست آمدهاند:
 -1مالیات
 -2غنائم جنگی
مالیات در اسالم دو نوع است:
زکات و جزيه
اسالم در برابر فرض زکات بر مسلمانان ،بر اهل ذمه جزيه واجب
کرده است تا هر دوگروه با هم مساوی باشند .چون هر دوی
مسلمانان و اهل ذمه ،در زير سايه يك پرچم واحد هستند و از
همه حقوق و مزايای يك دولت به يك نسبت استفاده میکنند و
برخوردار میباشند و چون مسلمانان در سرزمین اسالمی از اهل
ذمه حمايت میکنند و آزادی آنها را تامین مینمايند .پس اهل
ذمه در برابرآن دفاع و حمايت از آنان ،بايد به مسلمانان جزيه
بﭙردازند و خداوند اين وظیفه را بر آنان واجبکرده است و تا
زمانیکه اهل ذمه اين وظیفه را انجام دهند ،حمايت و محافظت و
دفع اذيت ،از آنان بر مسلمانان واجب میباشد .و يا میتوان گفت:
يك نوع مالیات سرانه است و از اقلیّتهای دينی به خاﻃر
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معافبودن از شرکت در جهاد ،و تأمین امنیّت جان و مال آنان
گرفته میشود.
واما زکات و پاسخ به شبه نويسنده مبنی بر دزديدن اموال
عدهای و دادن آن به عدهای ديگر.
در اينجا فوايد و اهمیت زکات را بطور مفصل بیان میکنیم:
چرا بايد زکات بﭙردازيم ،و اصال فايدهی دادن زکات چیست که
شريعت اسالم آن را واجب کرده است؟
زکات يکی از ارکان مهم شريعت اسالم است که در بخش مالی
واقتصادی قابل تطبیق بوده وآثاری در ساختار فرد وجامعهی
اسالمی دارد که میتوان آن را در نقاط ذيل مورد مطالعه قرار داد:
 -1نقش زکات در ساختار فرد :هرگاه به آيات قرآنی که
مسلمانان را به زکات امر میکند توجه ودقت نمايیم در پهلوی هر
آيت قرآنی حکمی در مورد زکات نیز موجود است ،نماز که
ازديدگاه معنويت ارتباط انسان را با اهلل جل جالله مستحکم می-
سازد ،زکات اين رابطه را در بخش مادی ومالی آن مستحکم می-
سازد ،زيرا بسیاری از عیوب هست که سبب فاصله میان بنده و اهلل
جل جالله میگردد ،برای مثال محبت مال ،بخل ،دزدی ،راهزنی،
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اختالس ،رشوه وساير عیوب خطرناك ازهمین نقطهی مالی داخل
وجود انسان میگردد.
هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حالل
وپاك خود را تقديم نمايد ،در اينجاست که او از محبت افراﻃی به
مال به محبت ديگری انتقال میکند که محبت اهلل است .اين مومن
ثابت میکند که برای رضايت اهلل جل جالله از مال خود گﺬشته و
آن را در راه اهلل جل جالله مصرف نموده است ،پس چگونه رو به
مال حرام نمايد.
زکات ،ايمان مؤمن را قویتر میسازد ،زيرا در بسا حاالت
انسانهای رياکار میتوانند که صدها رکعت نماز ريايی بخوانند ولی
برعکس آن مصرف پول در راه اهلل جل جالله نشان میدهد که او
واقعا محبت با پروردگار خويش داشته و از لﺬيﺬترين چیز در
زندگی خويش برای رضايت وی صرف نظر نموده است .بنابراين
زکات انسان را به امور ذيل میکشاند:
الف :تقويت ايمان با مصرف نمودن اموال در راه اهلل جل جالله.
ب :دوری از بخل.
ج :محبت با فقراء.
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د :دوری از کسب اموال حرام.
 -2نقش زکات در ساختار جامعه انسانی :فرق میان جامعهی
انسانی وسرزمین حیوانات (جنگل) در يك نقطهی اساسی نهفته
است ،که انسان برای ديگران و حیوان برای خود زندگی میکند.
هرگاه در جامعهی انسانی هر کسی بخاﻃر منفعت شخصی خود
سعی و تالش ورزيده و به بیتوجهی به ديگران مشغول گردد،
شخصیت انسانی خويش را از دست میدهد .دين مقدس اسالم
برای ساختار جامعهی اسالمی زکات را فرض نموده است تا انسان
بر ای خیرانديشی ديگران ،از اموال حالل و پاك خويش مصرف
نمايد ،ومقداری از پول خود را برای ساير کسانی که از نعمت مال
محروماند مصرف نمايد:
الف :در بخش اجتماعی :هرگاه در يك جامعه احساس همکاری
وعاﻃفه بین مردم موجود باشد ،اغنیاء مشکالت فقرا را درنظر
داشته ،برای حل مشکالتشان راهی را سراغ نمايند ،و برای از بین
بردن فقر وآثار فقر سعی و تالش ورزند ،بدون شك در اين جامعه
آثار و اسباب جرم و گناه تا آخرين حد آن ضعیف میگردد ،زيرا در
بسیاری از جوامع علت اساسی بسیاری از جنايتها وجرايم ،بی-
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کاری و فقر میباشد .زکات يکی از وسايل بسیار مهم برای از بین
بردن فقر و رهیابی برای حل مشکالت فقیران ومستمندان می-
باشد .وقتی اغنیاء زکات اموال خويش را به شکل درست وحقیقی
آن مطابق احکام الهی به حکومت اسالمی تقديم نمايند وحکومت
از اين اموال برای مبارزه با فقر و بیکاری استفاده نمايد در اينجا
چند منفعت درجامعه رخ میدهد:
 حس بدبینی فقراء درمقابل اغنیاء از بین میرود ،زيرا آنانمیدانند که او به ايشان کمك نموده است.
 دامنهی فقر روز به روز بر چیده شده وهرکسی میتواندزندگی نرمال داشته باشد.
 وقتی دولت از مال زکات برای تاسیس مراکز تعلیمی وسرپرستی بینوايان استفاده کند ،دامنهی بی کاری وبیسوادی از
بین میرود.
 دوستی ومحبت میان افراد جامعه بیشتر میشود ،زيرا اغنیاءبا فقراء همدردی نمودهاند ومحبت آنان را کسب نمودهاند.
ب :دربخش سیاسی :يکی از مشکالت مهم حکومتها مبارزه با
فقر ،بیکاری ،بیسوادی و بیچارگی میباشد ،اين حکومتها نمی-
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توانند احتیاجات مردم را بصورت کامل رفع سازند ،و به اين شکل
احیانا مجبور میشوند تا از ديگران کمك بگیرند که اين کمكهای
خارجی در بسیاری حاالت سبب استعمار آن کشور شده ،و عوض
اينکه برای آنان نفع بیاورد سیادت سیاسی آنان را از بین میبرد.
زکات بهترين وسیلهی اقتصادی برای حکومت اسالمی میباشد.
حکومتهای اسالمی میتوانند با استفاده از قانون الهی ،زکات
اموال اغنیاء را جمعآوری نموده و مبارزه خويش را علیه فقر،
بیکاری ،بیسوادی ،يتمیان ،بیسرپرستی بیوهها ،رفع مشکالت
وارثین شهداء و معلولین عمال آغاز نمايد.
در دين مقدس اسالم حکومت اسالمی وظیفه دارد که يك اداره
را به عنوان اداره جمعآوری زکات تأسیس نمايد ،اين اداره ساالنه
زکات مال شهروندان را جمعآوری نموده مطابق احکام الهی در
مصرف آن بﭙردازد که اين کار حکومت دارای منافع ذيل میباشد:
 درصورتی که حکومت اموال زکات را رسما جمعآوری نمايدهیچ سرمايهداری نمیتواند که از ادای آن دوری نمايد ،بنابراين
حقوق فقرا به صورت خوب محافظت میشود.
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 حکومت میتواند به شکل منظم در مبارزه با فقر برنامههایعملی داشته باشد.
 حکومت میتواند برای مبارزه با بیسوادی نیز برنامههایعملی داشته باشد.
 حکومت دارای بودجه بسیار قوی مالی بوده ،ضرورتی بهخیرخواهی از ديگران نمیشود.
 هرگاه حکومتی بتواند که مشکالت رعیت خود را مرفوعسازد ،امنیت و استقرار در آنجا نیز حاکم میشود.
ج :در بخش اقتصادی :مشکل اقتصادی تمامی کشورهای جهان
را عايدات ومصارف آن تشکیل میدهد ،اقتصاددانان جهان در پی
اين دو امر افتادهاند که نخست عايدات کشور خويش را چگونه باال
ببرند ،وهمچنان در مصرف آن چگونه سعی و تالش ورزند تا
مصارف بیجا ،به اقتصاد آنان ضربه نزند .هرگاه کشورهای اسالمی
قوانین زکات را برای تقويت بنیه اقتصادی دولتها عمال تطبیق
نمايند ،بزرگترين پشتوانه اقتصادی برای آنان میباشد.
غنايم جنگی:1038
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در اينجا شبههای که اسالمستیزان خیلی بر روی آن مانور می-
زنند بحث غنائم جنگیست که آن را غارت و دزدی استنباط کرده-
اند که الزم است تعريفی از غنیمت جنگی داشته باشیم:
غنائم جمع غنیمت بمعنی چیزی استکه انسان با سعی و تالش
بدان میرسد.
و در اصطالﺡ فقه عبارت از اموالی استکه در جنگ و پیکار با
کفار محارب گرفته میشود .دقت کنید گفته شده کفار محارب
کفاری که به جنگ با مسلمانان آمدهاند نه کفار عادی .و انواع زير
را دربر میگیرد:
 -1اموال منقول  -2اسیران  -3زمین و خاك دشمن
غنايم را انفال نیز میگويند که جمع «نفل» بمعنی زيادت است،
که غنايم موجب افزايش اموال مسلمانان است.
و بايد متوجه بود که در هنگام صلح بايد به پیمان متعهد بود و
دزدی از کفار غیرمحارب نیز جايز نیست ،و يا گرفتن اموال کفار
(غیر محارب) به زور جايز نیست و برای شخص حالل نیست .از اين
رو به اموالی که در زمان صلح يا از ﻃريق دزدی از کفار بدست آيد
غنیمت گفته نمیشود .البته در زمان و هنگامه جنگ و پیکار با
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کفار وضعیت فرق میکند و دزدی از آنها حرام نیست و بردن
اموالشان جايز است.
امام شافعی رحمه اهلل میگويد" :اگر مردی از مسلمانان با امان-
نامه وارد سرزمین کفار گرديد و او در برداشتن اموال آنها توانا
بود ،برای او حالل نیست که از آن اموال برای خود بگیرد حال به
هر میزان کم يا زياد".

1

شايد اسالمستیزان منظورشان از دزدی و غارت ،نابود شدن
قبیلهی بنی قريضه توسط سﭙاه اسالم باشد که الزم است برای
روشن شدن قضیه توضیحاتی ارائه شود تا اصل ماجرا مشخص
شود.
مختصری از ماجرا :مشرکان مکه تصمیم گرفتند به مدينه حمله
کنند و مسلمانان را نابود کنند .پیامبر صلی اهلل علیه وسلم و
اصحابش آمادهی نبرد شدند ،قبل از هر چیز پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم با يهوديان بنی قريظه در مدينه عهد بستند که بیﻃرف
باشند و به مشرکان کمك نکنند ،آنها نیز موافقت کردند .ولی با
آمدن مشرکان مکه يهوديان به فکر همکاری با مشرکان افتادند و
 " .1األم " ( .)284 / 4به فتوای ( )370مراجعه کنید.
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خواستند تا در نابودی مسلمانان مدينه دريغ نکنند ،بعد از آنکه
مسلمانان مشرکان قريش را شکست دادند ،بعد از اتمام غزوة
خندق ،پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم و صحابه سالﺡها را به
زمین گﺬاشتند .امّا خداوند به ايشان دستور داد تا به کارزار با
بنیقريظه بﭙردازند .پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم بالفاصله
يارانش را امر نمود تا به سوی بنیقريظه ،رهسﭙار شوند و به آنان
اﻃالع داد که خداوند جبرئیل را فرستاده است تا دژهای آنان را
بلرزاند و در دلهايشان رعب و وحشت بیندازد و به آنها دستور
داد که نماز عصر را در مسیر راه نخوانند؛ بلکه در محل بنیقريظه
بخوانند.
مسلمانان بیست و پنج روز بنیقريظه را در محاصره قرار دادند،
امّا با ﻃوالنی شدن مدت محاﻃره و در تنگنا قرار گرفتن آنان از نظر
معیشت ،تصمیم گرفتند تا خود را تسلیم نمايند .و سرانجام هم
مشرکان و هم يهوديان بنی قريظه زير دست مسلمانان خوار
شدند.
اما بايد در نظر داشته باشید که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم با
يهوديان بنیقريظه عهد و پیمان بسته بود که آن يهوديان در
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جنگ احزاب بیﻃرف باشند و به مشرکان قريش که به مدينه
هجوم آورده بودند کمك نکنند؛ اما آنها خیانت کردند و عهد خود
را شکستند و حتی گودالی حفر کردند و قصد داشتند تا پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم را به قتل برسانند و در آن گودال دفن کنند!
ولی اهلل تعالی آنها را خوار کرد و ناموفق شدند تا آنکه مسلمانان
بر آنها غلبه کردند و سﭙس در مورد خیانت آنها تصمیم گرفته
شد ،و قرار شد حکم نهايی را از روی کتاب خودشان صادر کنند که
بنا به کتاب خودشان سزای خیانتشان مرگ بود .هنگامی که
مسلمانان بر آنها چیره شدند فقط خیانتکارانشان را کشتند و
کسانی که در خیانت دست نداشتند را رها کردند و اين نشانه عدل
است که خائن و ظالم محاکمه شود و کسی که ظلم و خیانت نکرده
رها شود .و اين پاداش منصفانه کسانی بود که عهدشکنی نمودند و
با مسلمانان خیانت کردند .جزای آنان از جنس عملشان داده شد.
چون آنها با عهدشکنی خود و همکاری با نیروهای احزاب جان،
مال  ،زنان و فرزندان مسلمانان را در معرض نابودی و اسارت قرار
دادند بنابراين ،با آنان برخورد به مثل کردند.
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شبهه -12 :خدا عدهای را خارج از ارادهشان هدایت
میکند.
در آيات متعددی از قرآن آمده است که خدا هر کس را بخواهد
گمراه میکند و هرکس را بخواهد هدايت میکند .مثال:
1

ن أَنَابَ
ل مَنْ َيشَاءُ وَيَهْدِی إِلَیْهِ مَ ْ
إِنَّ اللَّهَ يُضِ ُّ

«در حقیقت خداست که هر کس را بخواهد گمراه میکند و هر
کس را که [به سوى او] بازگردد به سوى خود راه مى نمايد».
در آيهی فوق اضالل به خدا نسبت داده شده است.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَۖکِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
ن
م تَعْمَلُو َ
ن يَشَاءُ ۖ وَ َلتُسْ َألُنَّ َعمَّا کُنْتُ ْ
وَيَهْدِی مَ ْ

2

«و اگر خدا مىخواست قطعا شما را امتى واحد قرار مىداد ولى
خدا هرکه را بخواهد گمراه میکند و هر که را بخواهد هدايت
مىکند و از آنچه انجام مىداديد حتما سؤال خواهید شد».

پاسخ:
 .1رعد ،آيه 27
 .2نحل ،آيه 93
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با رجوع به قرآن و ارجاع آيات به يکديگر دو نوع هدايت به
خداوند نسبت داده مىشود ؛ هدايت عمومى ،و هدايت پاداشى.
هدايت عمومى ،هدايت فراگیر و همگانى است که شامل همهی
انسانها مىشود ؛ مانند قرآن ،که در وصف آن آمده است؛
هُدىً لِلنّاسِ

1

«هدايتی است برای مردم».

هدايت عمومى ،هدايتى ابتدايى است .کسى که به هدايت
ابتدايى پاسخ مثبت دهد و به سوی او بازگردد يَهدِى اِلَیه مَن
أناب

2

و به دنبال آن حرکت نمايد ،به قرآن معتقد شود مَن يُؤمن

باهلل يَهدِ قلبه ، 3به حکم آن آشنا گردد و در خدمت آن قرار گیرد
و آن را اﻃاعت کند ،ان تُطیعوه تهتدوا

4

«از هدايت پاداشى،

بهره مىبرد».
خداوند خود ،در آيات قرآن در رابطه با هدايت پاداشی توضیح
میدهد .وقتی میفرمايد يهدی من يشاء برايش دلیل میآورد و
مصاديقش را هم مشخص مینمايد .بعنوان مثال ،میفرمايد :قُلْ
 .1بقره ،آيه  185و آلعمران ،آيه4
 .2رعد ،آيه 27
 .3تغابن ،آيه 11
 .4نور ،آيه 54
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ن أَناب
ضلُّ َمنْ يَشاءُ َو يَهْدی إِلَیْ ِه مَ ْ
إِنَّ اللَّهَ يُ ِ

1

«بگو خدا هر که را

بخواهد گمراه مىکند .و هر که را به درگاه او روى کند ،هدايت می-
کند».
يعنی کسی را هدايت میکند که بازگردد ،و کسی باز میگردد
که هدايت اولیه را پﺬيرفته باشد.
سبُلَنَا وَإِنَّ ال َّلهَ لَ َمعَ
م ُ
ديَنَّهُ ْ
ن جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْ ِ
و میفرمايد :وَالَّﺬِي َ
ن
الْمُحْسِنِی َ

2

«و آنها که در راه ما (با خلوص نیّت) تالش کنند ،قطعاً به
راههای خود هدايتشان خواهیم کرد .و خداوند با نیکوکاران است».
اين داللت مینمايد که هر کس در آنچه بدان فرمان يافته است
خوب عمل کند خداوند او را ياری میدهد و اسباب هدايت را برای
وی فراهم میسازد .و بر اين داللت مینمايد که هر کس در پی
کسب دين تالش و کوشش نمايد خداوند او را در راستای به دست
آوردن آنچه که جويايش میباشد ياری و هدايت میدهد و از

 .1رعد ،آيه 22
 .2عنکبوت ،آيه 69
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رهنمودها و مددهای الهی که از توان و تالش او بیرون است
برخوردارش میگرداند.
پس هرکسی که خواهان هدايت و يافتن حق باشد ،به شرﻃی
که برای رسیدن به آن تالش کند و اسباب الزم را برای رسیدن به
مقصد بکار گیرد ،اهلل متعال نیز خلف وعده نمیکند و وی را به
مقصد خواهد رسانید.
و اما اضالل در مورد خداوند:
اضالل و گمراه کردن خداوند برخالف هدايت نمودن او به دو
قسم تقسیم نمىشود ،بلکه براى اضالل بیش از يك قسم نیست.
زيرا خداوند ـ معاذ اهلل ـ اضالل ابتدايى ندارد و کسى را در ابتدا
گمراه نکرده و فريب نمىدهد ،اضالل خداوند همواره کیفرى است
و اضالل کیفرى شامل کسانى مىشود که علىرغم هدايت ابتدايى،
که شامل عقل ،فطرت ،وحى تشريعى و کتابهاى آسمانى و
رسالت ،دين را پشت سر گﺬارده و از نداى فطرت اعراض نموده و
به ﻃرف گناه حرکت مىنمايد.
يعنی پس از آنکه خودشان هدايت اولیه را نﭙﺬيرفتند و گمراه
شدند ،ديگر به اجبار آنها را هدايت نمیکند و همین هدايت
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نکردن ،خود نوعی گمراهی است .منظور اينست که خداوند به
اجبار مانع گناه کردن و گمراهی ايشان نمیشود.
خداوند متعال میفرمايد:
ن أَنِّی
وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَد تَّعْلَمُو َ
رَسُولُ اللَّهِ إِلَ ْیکُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُو َبهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِی الْقَوْ َم
ن
الْفَاسِقِی َ

1

«و ياد کن هنگامی را که موسی به قومش گفت :ای قوم من! چرا
مرا میآزاريد( .با سرپیچی از قوانین ،احکام و فرمانهايی که
خداوند متعال بر شما فرض نموده و من شما را به آنها امر میکنم.
يا مرا میآزاريد با دشنام دادن ،ﻃعنه زدن و عیبجويی من) وحال
آنکه میدانید که من پیامبر خداوند به سوی شما هستم( .يعنی:
چگونه مرا میآزاريد درحالیکه به اين حقیقت که من فرستاده
خداوند هستم دانايید و فرستاده او مورد تعظیم و احترام قرار
میگیرد ،نه مورد آزار و اذيت .از سوی ديگر برای شما در صحت
رسالت من شکی هم باقی نمانده است به سبب معجزاتیکه از من
مشاهده کردهايد ،معجزاتی که اعتراف به رسالتم را بر شما
 .1صف ،آيه 5
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اجتنابناپﺬير گردانیده و نسبت به آن برای شما علمی يقینی افاده
کرده است؟) پس چون کجروی کردند ،خدا دلهايشان را
برگردانید( .يعنی :چون با آزار دادن پیامبرشان حق را فرو
گﺬاشتند ،خداوند به عنوان جزای آنچه که مرتکب شده بودند،
دلهايشان را از حق و هدايت کج و متمايل گردانید ).و خداوند
قوم فاسقان را (يعنی :کسانی را که علم وی بر فاسق بودنشان
سبقت گرفته است) هدايت نمیکند».
همچنین در آيات قرآن مصاديق کسانی که گمراه میشوند و
هدايت نمیيابند ،را هم مشخص میکند از جمله:
وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفاسِقین

1

وَ اللَّهُ ال يَهْدِی الْقَوْ َم الظَّالِمین

2

وَ أَنَّ اللَّهَ ال َيهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرين

3

انتخاب راه خوب يا بد از اول در اختیار خود ما است ،هدايت و
ضاللت در قرآن به معنى اجبار بر انتخاب راه درست يا غلط نیست،
 .1بقره ،آيه 26
 .2بقره ،آيه 258
 .3نحل ،آيه 107
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بلکه به شهادت آيات متعددى از خود قرآن «هدايت» به معنى
فراهم آوردن وسائل سعادت و «اضالل» به معنى از بین بردن
زمینههاى مساعد است ،بدون اينکه جنبه اجبارى به خود بگیرد .و
اين فراهم ساختن اسباب «توفیق» يا بر هم زدن اسباب «سلب
توفیق» نتیجه اعمال خود انسانهاست که اين امور را در پى دارد.
پس اگر خدا به کسانى توفیق هدايت مىدهد و يا از کسانى توفیق
را سلب مىکند ،نتیجه مستقیم اعمال خود آنها است .بنابراين
همانگونه که مشاهده شد از اينگونه آيات نمیتوان مفهوم جبر را
برداشت کرد! مخصوصاً در سوره نحل که نیز میفرمايد :از هر آنچه
عمل میکنید ،بازخواست میشويد.
مقصود از گمراه کردن خداوند ،محروم کردن افراد لجوج از
لطف خود است ،واال اگر خداوند بنای گمراه کردن مستقیم کسی را
داشت ،نه کتابی میفرستاد و نه پیامبری.
خداوند سبحان به انسان خاﻃى و گناهکار ابتدا فرصت توبه و
انابه و بازگشت را اعطا مىکند و اگر او از اين مهلت نیز استفاده
نکند ،به اضالل الهى گرفتار مىگردد .آيات بسیارى از قرآن کريم
ناظر به اين مطلب است که اگر کسى ايمان بیاورد و مقدارى بر
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آنچه ايمان آورده عمل نمايد ،قلب او به آسانى به ﻃرف خیر
حرکت مىکند و معارف دينى را نیك مىفهمد .خداوند گرايش،
عالقه ،انس ،اسباب و وسايل ،دوست خوب ،استاد خوب ،شاگرد
خوب و شرايط مناسب را به فاسق اعطا نمىکند و امکان بهرهورى
از اين امور را از او سلب مىنمايد و او را به حال خود رها مىکند و
به اين ترتیب هواهاى نفسانى بر او چیره شده و زمام زندگانى او را
به دست گرفته و در اختیار شیطان قرار مىدهد .او د ِر رحمتِ خود
را بر انسان گمراه مىبندد .و در سوره فاﻃر به اين حقیقت اشاره
شده است که:
سكْ فَلَا
ك لَهَا وَمَا يُمْ ِ
حمَةٍ فَلَا مُمْسِ َ
مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّ ْ
مُرْسِلَ لَ ُه مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِي ُز الْحَکِیمُ

1

«آنچه را که خداوند از رحمت بربندگان خود بگشايد
بازدارندهاى براى آن نیست و آنچه را او باز دارد ،گشايندهاى ندارد
و خداوند شکستناپﺬير و حکیم است».
در ادامهی شبهه :اين مطلب مورد تأيید احاديث نبوی نیز
هست .مثل حديث صحیح متفق علیه زير:
 .1فاﻃر ،آيه2
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(حدثنا ابوالولید هشام بن عبدالملك حدثنا شعبة أنبأنی
سلیمان األعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد اهلل قال حدثنا
رسول اهلل وهو الصادق المصدوق قال ان أحدکم يجمع فی بطن أمه
أربعین يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يکون مضغة مثل ذلك ثم يبعث
اهلل ملکا فیؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقی أو سعید فواهلل إن أحدکم
أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يکون بینه وبینها غیر باع أو
ذراع فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها وإن
الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يکون بینه وبینها غیر ذراع
أو ذراعین فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها)

1

«پیامبر گفت :هر يك از شما در شکم مادرش جمع میشود
بمدت  40روز و سﭙس علقه میشود به همان مقدار ( 40روز) و
سﭙس مضغه میشود به همان مقدار ( 40روز) .سﭙس خدا ملکی را
میفرستد و به چهار چیز امر میشود به رزق و مرگ و شقی بودن
يا سعید بودن .به خدا سوگند قطعا چنین است که يکی از شما (يا
مردی) اعمال اهل جهنم را انجام میدهد تا هنگامی که بین او و
بین جهنم به اندازهی يك باع (اندازه ی سر انگشتهای دست
 .1صحیح بخاری  2433/ 6صحیح مسلم و  2036/ 4صحیح ابن حیان و 47/14
سنن نسائی و  366/ 6سنن ابی داوود و ).228/ 4
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راست تا دست چپ) ويا يك ذراع (ساعد دست) فاصله است آنگاه
حکم خدا غلبه میيابد پس اعمال اهل بهشت را انجام میدهد پس
داخل بهشت میرود و قطعا چنین است که مردی اعمال اهل
بهشت را انجام میدهد تا بین او و بین بهشت يك يا دو ساعد
دست فاصله است و در اين هنگام حکم خدا غلبه میيابد پس
اعمال اهل جهنم را انجام میدهد پس داخل جهنم میشود».
روشهای هدايت ديگری که ذکر شد کم و بیش متکی به اراده-
ی افراد بودند ولی در اين روش اين انسان نیست که تصمیم به
هدايت يا ضاللت میگیرد بلکه حکم قطعی خداست که او را
هدايت يا گمراه میکند .اين هدايت و اضالل اجباری و سزا دادن
متناسب با آن قطعا ظالمانه است .جهنمی کردن کسی که بدون
خواست خودش گمراه میشود (و کیست که بتواند روبروی
خواست خدا بايستد) ظلمی فاحش است .اين آيات و احاديث مؤيد
جبر هستند و در فصل "انسان در قرآن" بطور مبسوط بحث می
شوند.

پاسخ:
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اين روايت علم غیب خداوند متعال را میرساند که در رحم چه
میگﺬرد و عاقبت آن مخلوق چه خواهد بود .ولی بیان کردن اين
علم غیب ،اختیار را از اين جنین پس از بدنیا آمدن سلب نمیکند
و هیچ تاثیری در اختیار بشر ندارد ،و اين مسﺌله شبیه اينست که
معلمی از روی تجربهاش بگويد فالن دانشآموز رفوزه میشود ،اگر
در آخر سال چنین دانشآموزی ادعا کند که بخاﻃر اينکه معلم
چنین گفته است من رفوزه شدم ،چنین ادعائی باﻃل است زير
هیچکس او را مجبور نکرده است که درس نخواند ،و هلل المثل
االعلی

علم غیب خداوند سبب سلب اختیار از بندگانش نمی-

شود ،و گرنه اين مسﺌله جبر میشد و بازخواست شدن آنها
معنايی نداشت ،ولی بعلت اينکه بشر مختار است ،در روز قیامت از
اعمالش بازخواست خواهد شد و همچنین قضاوت در مورد انسانها
و بهشتی يا جهنمی بودن انسانها را فقط خداوند با علمی که دارد،
آن را از قبل میداند و مشخص کرده است.
امام نووی در شرﺡ اين حديث میگويد :منظور از بیان ذراع در
حديث ،نزديك شدن مرگ است بدين معنی است که هر لحظه
ممکن است مرگ سراغ انسان بیايد و بهشتی يا جهنمی شدنش
قطعی شود و ممکن است برخی انسانها در حالی که اعمال
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بهشتیان يا جهنمیان را انجام میدهند بالفاصله با فرا رسیدن
مرگشان پرونده اعمالشان بسته شود .بهمین دلیل گفته شده يك
ذراع با بهشت يا جهنم فاصله دارند.
گروهی از مردم اعمال جهنمیان را انجام میدهند و هر لحظه
ممکن است با مرگشان جهنمی شوند ولی قبل از مرگ توبه
میکنند و برخالف ظاهر در باﻃن اعمالشان همراه با اخالص و
ايمان میباشد که با مرگ ،به بهشت میروند.
و چه بسا کسانی که در مقابل ديدگان مردم انسان شايسته و
بهشتی هستند و اعمال بهشتیان را انجام میدهند اما باﻃنشان
چیز ديگريست و اعمالشان از روی اخالص نیست بلکه از روی
تظاهر است.
اما در مقابل ديدگان مردم چنین افرادی بهشتی محسوب
میشوند ولی به محض اينکه مرگشان فرا رسد بر خالف ديدگان
مردم و با حکم خداوند وارد جهنم میشوند ،زيرا در اينجا فقط
خداوند است که از درونشان با خبر است و آنها را بخاﻃر عدم
ايمان و اخالص به اهل جهنم مبدل میکند و چنانکه در حديث
امام بخاری ( )4207آمده است :سهل بن سعد ساعدی (رض)
میگويد :نبی اکرم (ص) و مشرکین در يکی از غزوات در برابر هم
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قرار گرفتند و با هم جنگیدند .سﭙس ،هر يك از آنها به
پايگاههايشان برگشتند .در میان مسلمانان ،مردی وجود داشت که
هر مشرکی را که يکه و تنها میيافت ،دنبال میکرد و با شمشیر
میزد .مردم گفتند :يا رسول اهلل! هیچ کس به اندازة فالنی
نجنگیده است؟ آنحضرت (ص) فرمود« :او از دوزخیان است».
گفتند :اگر اين شخص ،دوزخی است پس چه کسی از ما اهل
بهشت است؟ مردی از آن میان ،گفت :من به تعقیب او میپردازم.
پس در تند رفتن و کند رفتن (بهرحال) همراه او بود تا اينکه آن
شخص ،زخمی شد و برای مُردن ،عجله نمود (درد را تحمل نکرد).
پس دستة شمشیرش را بر زمین نهاد و لبة تیزش را وسط سینه
اش قرار داد و بر آن فشار وارد کرد و اينگونه خود را کشت .آن
مرد ،نزد نبی اکرم (ص) آمد و گفت :گواهی میدهم که تو رسول
خدا هستی.
آن حضرت (ص) فرمود« :چه اتفاقی افتاده است»؟ آن مرد ،او را
از ماجرا باخبر ساخت .رسول خدا (ص) فرمود« :بعضی از مردم،
ظاهراً اعمال بهشتی انجام میدهند ولی در واقع ،دوزخی هستند.
و گروهی از مردم ،ظاهراً رفتار دوزخی دارند ولی حقیقتاً اهل
بهشت اند»
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درس بزرگی که اين حديث به انسانها میدهد اينست که
انسان ها با اعمال نیك خود مغرور نشوند و تا لحظه آخر حیات به
انجام عبادات و کردار نیك خود ادامه دهند و از خداوند ثابت
قدمی بطلبند .زيرا هر لحظه ممکن است دچار لغزش شده و
آخرتشان تباه شود ،چنانکه خداوند در آيه زير میفرمايد:
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّﺬِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّ ُه الظَّالِمِینَ َويَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

1

«خداوند کسانی را که ايمان آوردند ،با گفتار ثابت (کلمه
توحید) در زندگی دنیا و(هم) آخرت پايدار (و ثابت قدم) میدارد،
و ستمکاران را گمراه میسازد ،و خداوند هر چه بخواهد؛ انجام
میدهد».
نتیجهگیری :روشهای هدايت
معجزه و دالئل معتبر دو راه اصلی شناخت پیغمبر است و قرآن
از هر دو تهی است .محمد هیچ معجزه ای نداشته و چنانچه در اين
کتاب میبینید قرآن هم نه تنها معجزه نیست بلکه ضد معجزه
است .بدين معنی که وفور خطاها و تناقضها و ضعفهای آن نشان
 .1ابراهیم 27 -
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دهندهی بشری بودن آنست .از ﻃرف ديگر در قرآن حتی يك
دلیل معتبر بر اثبات خدا ،وحدانیت خدا ،نبوت محمد و پیامبران
قبلی و معاد وجود ندارد .و اين دلیلی قاﻃع بر غیر الهی بودن قرآن
است .در عوض ،جوهر روش دعوت محمد ترس است .ترس از
جهنم و ترس از شمشیر .همچنین محمد به روشهای بی ارزشی
چون قسم و تکرار و تلقین و رشوه متمسك شده تا پیغمبری خود
را به مردم بقبوالند.

پاسخ:
اين سخنان شبههافکن حرفهای جديدی محسوب نمیشوند.
کفار قريش و ابولهب و ابوجهل و ...هم که مستقیم معجزات پیامبر
را مشاهده میکردند اما باز هم انکار میکردند و میگفتند که اين
کتاب شعر است ،و گاهی میگفتند کهانت و سحر است ،و گاهی
میگفتند توسط جن به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ديکته شده ،و
گاهی میگفتند توسط رومان و يونان ترجمه و ديکته شده حال از
آقای سها چه انتظاری میتوان داشت .وقتی مخاﻃب شبهاتش را
میخواند به وفور متوجه کینه و نفرت در درون آن خواهد شد .اما
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برای اثبات معجزه بودن قرآن فقط يك آيه را بیان میکنیم که بعد
از  1400سال هنوز اسالمستیزان جوابی برايش نتوانستهاند بیاورند:
اَمْ يَقُولُونَ افْ َترَاهُ ُقلْ فَأْتُوا ِبسُورَةٍ مِثْلِ ِه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَ ْعتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ کُ ْنتُمْ صَا ِدقِینَ

1

«آيا میگويند :پیامبر آن را از خود درآورده است؟ بگو :اگر شما
راست میگويید سورهای مانند آن درست کنید بدين منظور غیر از
خدا هرکس را که میتوانید به کمك بطلبید».

شبهه :تالش خدا برای گمراه و جهنمی کردن انسانها
آنگونه که در قرآن توصیف شده است ،خدای محمد بیش از
آنکه به فکر هدايت انسانها باشد در تالش برای گمراه کردن و
جهنمی کردن آنان است .خدای محمد به روشهای زيرکانهی
مختلفی دست می زند تا مردم را فريب دهد و گمراه کند و نهايتا
زنده زنده بسوزاند .اين روشها در اينجا بررسی شده اند.

پاسخ:
 .1يونس 38 -
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خداوند کسی را گمراه نمیکند ،بلکه هر کس در برابر حقايق
قرآن بايستد ،خود گمراه میشود و بدين معنی میتوان گفت که
قرآن ،سبب گمراهی او گرديد.
چنان که میفرمايد:

 ..وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفاسِقِینَ

1

«  ...فسق مردم سبب گمراهی آنان میباشد»
راستی مگر میشود خداوند مردم را به ايمان تکلیف کند ،ولی
خودش آنان را گمراه کند!؟ و مگر میشود اين همه پیامبر و کتب
آسمانی نازل کند ،ولی خودش مردم را گمراه کند!؟
اينکه در آيات هدايت و گمراهی به خدا برمیگردد از اينروست
که خداوند متعال کسیست که سنن هدايت و گمراهی را اساس
گﺬاشته است و هر عملی انجام گیرد خارج از سنن او نیست؛ پس
به اين دلیل است که هدايت و گمراهی و رزق و روزی و حتی
پرتاب تیرهای پیامبر (وما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی) به
خداوند برمیگردد چرا که تحت سلطه و قوانین او انجام میگیرد.
اين قانونها که در قرآن نیز اشاره شدهاست به اين شکل است که
خداوند کسانی را هدايت میکند که به سوی او بروند ،و به دنبال

 .1بقره 26 -

1059

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کسب رضای او باشند مائده  ،16و در راه او جهاد کنند .عنکبوت
69
و برعکس ،کسانی که با اختیار خود در راه کج حرکت کنند،
خداوند آنان را به حال خود رها میکند .مراد از گمراه کردن خدا
نیز همین معناست .چنان که درباره کافران ،ظالمان ،فاسقان و
مسرفان جمله « ال يَهدِی » بکار رفته است.

شبهه :تصمیم خدا به پرکردن جهنم
ن
حقَّ الْقَوْلُ مِنِّی َلأَمْلَأَ َّ
ل نَفْسٍ ُهدَاهَا وَلَکِنْ َ
وَلَوْ شِﺌْنَا لَآتَ ْینَا کُ َّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ

1

«و اگر مىخواستیم حتما به هر کسى هدايتش را مىداديم
لیکن سخن من محقق گرديده که قطعا جهنم را از همه جنیان و
آدمیان پرخواهم کرد».
مفهوم روشن آيهی فوق اين است که خدا می تواند همگان را
هدايت کند ولی نمی کند و در عوض تصمیم قطعی گرفته که جهنم
 .1سجده 13 -
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را پرکند .در هیچ جای قرآن نیامده است که خدا تصمیم به
پرکردن بهشت گرفته باشد .چرا خدا تصمیم نگرفته که بهشت را
پرکند؟ خدائی که کمال محض است و از صفات حقیر مبراست چرا
تصمیم قطعی به پرکردن جهنم می گیرد؟ آيا اين غلبهی خشم و
نفرت بر رحم و عطوفت نیست .ببینید محمد خدا را چقدر
نامهربان معرفی میکند .همچنین از اين آيه استنباط می شود که
خدا برای پرکردن جهنم اهمیت بیشتری قائل است تا پرکردن
بهشت .به بیان ديگر خدا میل بیشتری به گمراه کردن مردم دارد
تا هدايت آنان.

پاسخ:
در اينجا قبل از هرچیز الزم است که معنی آيهی مطرﺡ شده
توسط آقای سها را بصورت کامل مشاهده کنیم تا بهتر متوجه
مفهوم آيه شويم:
ن
حقَّ الْقَوْلُ مِنِّی َلأَمْلَأَ َّ
ل نَفْسٍ ُهدَاهَا وَلَکِنْ َ
وَلَوْ شِﺌْنَا لَآتَ ْینَا کُ َّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ

1
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«اگر ما میخواستیم به هر انسانی هدايت الزمهاش را میداديم،
ولیکن (انسان را صاحب اراده و مکلّف به تکالیف و مسؤول در برابر
اعمال خود ،و قابل هدايت به وسیله پیغمبران آفريديم و) من مقرّر
کردم که دوزخ را از جملگی افراد (بیايمان و گناهکار) جنّ و انس
پر کنم» .
و خداوند در سوره سجده وقتی حکايت نافرمانی و ﻃرد شدن
شیطان از رحمت الهی را بیان میکند ،اشاره میکند که دوزخ را از
چه کسانی پر میکند:
ن جَهَنَّمَ
قَالَ ٱخرُج مِنهَا مَﺬءُوما مَّدحُورا لَّمَن َتبِعَكَ مِنهُم لَأَملَأَ َّ
مِنکُم أَجمَعِینَ

1

(خداوند) گفت :خوار و حقیر و رانده و ذلیل از اين (جايگاه
قدس و قدسیان) بیرون رو .سوگند میخورم ،دوزخ را از تو و از
همه کسانی پر میسازم که از تو پیروی کنند.
آری خداوند میتواند همه بندگانش را هدايت کند اما او
انسانها را همانند ربات خلق نکرده است بلکه انسانها صاحب
 .1اعراف 18 -

1062

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اختیارند و هدايت شدن آنها بستگی به انتخاب مسیر هدايت يا
ضاللت توسط خود انسان میباشد.
از سويی ﻃبق آگاهی خداوند به سرانجام انسانها ،بخوبی
میداند که چه تعداد راه جهنم را انتخاب میکنند و درقرآن
میفرمايد که بسیاری از اهل زمین جزو ناسﭙاسان هستند لﺬا اکثر
اهل زمین راه جهنم را انتخاب کرده اند.
ی الشَّکُورُ
ن ِعبَادِ َ
وَقَلِیلٌ مِّ ْ

1

«ولی عده کمی از بندگان من

شکرگزارند!»
البته برخالف نظر آقای سها ،اهلل تعالی به بهشت نیز فرموده که
او را پر از بهشتیان خواهد نمود چنانکه در حديث صحیح بدان
اشاره شده است:
در صحیحین از ابوهريره روايت شده که رسول خدا صلی اهلل
علیه وسلم فرمودند:
بهشت و جهنم با يکديگر مجادله نمودند .جهنم گفت :من
جهت متکبرين مغرور و سرکشان برگزيده شدهام .بهشت گفت:
چرا فقط مردمان ضعیف و بدبخت و ناچیز بر من وارد میشوند؟
 .1سبا 13 -
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(کسانی که در دنیا انسانهای مهم و معروفی نبودهاند و مردم آنها
را ساده و بدبخت میپنداشتهاند ،در حالی که حقیقت غیر از ابن
بوده است) خداوند به بهشت فرمود :تو رحمت منی که به وسیله تو
به بندگانم رحم میکنم و به جهنم فرمود :تو عﺬاب منی و با تو هر
کسی از بندگانم را که بخواهم عﺬاب میدهم و فرمود :و هر دوی
شما پُر خواهید شد .جهنم پر نخواهد شد مگر زمانی که خداوند
قدمش را در آ ن گﺬارده و آن فرياد زند :بس است ،بس است آن
وقت است که پر شده و در هم میپیچد و خداوند به هیچ يك از
مخلوقاتش ظلم نمیکند و بهشت نیز خداوند مخلوقاتی را برايش
میآفريند»( .اين لفظ مسلم است)
واما در مورد مهربانی و عطوفت خداوند و استنباط غلط آقای
سها درمورد اينکه خداوند به پر کردن جهنم اهمیت بیشتری
میدهد بايد گفته شود که يکی از خصلتهای ناشايست بنی آدم از
جمله همین آقای سها اينست که بیشتر به جانب منفی يك مسﺌله
مینگرند تا جانب مثبت ،ومثال بجای گفتن نیم لیوان پر از آب است
میگويد نیم لیوان خالیست ،و در مورد آخرت نیز همینطور ،شايد
مردم جانب شر يعنی دوزخ را در نظر بگیرند تا جانب خیر يعنی
بهشت ،ولی ناديده گرفته میشود که خداوند متعال در دنیا اينهمه
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نعمت به او عطا فرموده ،و يك حسنه را به ده برابر و يا صد برابر و
يا هفتصد برابر میرساند ،و حتی بیشتر ،ولی در عوض يك گناه
فقط يك گناه است و يا آمرزيده میشود و از صحیفه اعمالش حﺬف
میگردد ،خداوند متعال در قرآن میفرمايد
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّﺌَةِ فَلَا ُيجْزَی
إِلَّا مِثْلَهَا و هُم ال يُظلَمون

1

هر کس کار نیکی بیاورد ،دهچندان آن پاداش دارد (اين همان
پاداشی است که خدای منان آن را بر خود الزم گردانیده .و گاهی
بر دهچندان نیز میافزايد ،همانند دانهای که هفت خوشه میروياند
و در هر خوشه صد دانه است .حتی رواياتی آمده است که بر اساس
مفاد آن ،انجامدهنده بعضی از اعمال نیك ،پاداشی بیحساب
دريافت میکند بهﻃوری که نمیتوان آن را به حدومرزی معین
محدود کرد) و هر کس کار بدی بیاورد (از کارهای ناشايست) پس
جز مانند آن جزا داده نمیشود (بدون آنکه بر آن افزوده شود .پس
کیفر کار بد ،بدیای همانند آن است در سبکی و سنگینی خود.
مثال کیفر شرك ،جاودانگی در آتش است و کیفر گناهی که يك
مسلمان انجام میدهد ،سزايی همانند آن است .البته اين
 .1االنعام 160 -
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درصورتی است که مرتکب معصیت توبه نکند اما چنانچه توبه کرد،
يا ثوابهايش بر گناهانش غلبه کرد ،يا خدای منان او را به رحمت
خود درپوشانید و با آمرزشخويش بر او بخشید پس در همه اين
صورتها ،بر وی مجازاتی نیست).
پیامبر صل اهلل علیه واله وسلم میفرمايد خداوند نیکیها و
بديها را نوشته و سﭙس آن را بیان داشت ،پس کسی که قصد انجام
عمل نیکی را بنمايد ،و آن را انجام ندهد ،خداوند تبارك و تعالی
در نزد خويش برايش يك نیکی و حسنهء کامل مینويسد ،اگر
قصد انجام آن نموده و آن را عملی ساخت ،خداوند در نزد خويش
ده حسنه تا هفتصد برابر و بیشتر از آن برای او مینويسد واگر
شخصی قصد انجام عمل بدی را نمود و آن را عملی نساخت
خداوند برايش از پیشگاه خود يك حسنهء کامل مینويسد و هرگاه
قصدش را نموده و آن را عملی ساخت خداوند آن را يك بدی و
سیﺌه مینويسد"( .متفق علیه)
بنابراين خداوند بشر را برای رحمت خلق کرده است نه برای
عﺬاب ،ولی اگر اشخاص عنید و سرکشی باشند که خودشان
نمیخواهند راه آخرت را در پیش گیرند ،و پس از اينهمه رحمت و
فرصت آمرزيدن گناهان و پند و اندرز انبیاء و علماء و غیره باز
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نتوانند خودشان را از عﺬاب آخرت نجات دهند پس بدون شك
مستحق عﺬاب شديد الهی خواهند بود.

شبهه :خدا نور (ادراك هدایتگر) کفار را میبرد تا
آنان بیشتر گمراه شوند:
ب اللّ ُه
ت مَا حَوْلَهُ َذهَ َ
ستَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاء ْ
ل الَّﺬِی ا ْ
مَثَلُهُمْ َکمَثَ ِ
بِنُورِهِمْ وَتَرَ َکهُمْ فِی ظُ ُلمَاتٍ الَّ يُبْصِرُونَ

1

«مثل آنان (کافران) همچون مثل کسانى است که آتشى
افروختند و چون پیرامون آنان را روشنايى داد خدا نورشان را برد
و در میان تاريکیهايى که نمى بینند رهايشان کرد».
در اين آيه دقت کنید؛ مثال جالبی است؛ عده ای برای راهیابی
تالش میکنند و آتشی برمی افروزند ولی بمحضی که اﻃرافشان
روشن شد خدا آتش آنان را خاموش میکند .به بیان ساده ،عده ای
از انسانها تالش و تحقیق و تفکر میکنند که راه درست را در
زندگی بیابند و انديشه و تحقیق آنان تا حدودی مسیر را به آنان
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نشان میدهد ولی بمحضی که در روشنائ ذهنشان ،مسیر درست
را میبینند خدا آن روشنايی را خاموش میکند .عجیب نیست؟
انتساب اينهمه ظلم به خدا واقعا حیرت انگیز است.

پاسخ:
ﻃرﺡ اين شبهه از جانب نويسنده مدعی آگاه و البته به ظاهر
جاهل نیز حیرت انگیز است...
ابتدا بايد ديد اين آيه در وصف حال چه کسانی نازل شده
است؟
به اين منظور به آيات قبلی سوره بقره باز میگرديم که شامل
آيات شماره  8تا  20است:
در اين آيات اهلل تعالی در مورد کسانی سخن میگويد که اعالم
ايمان کردهاند اما در واقع ايمان نیاورده اند .اين عده دست به
خدعه و نیرنگ زده و هر کاری را که در توان دارند برای نابودی
اسالم و مسلمین انجام میدهند .همه اين نقشهها در قالب مکر و
فريب دادن مسلمین انجام میشود .خود را نه تنها صالح بلکه
اصالحگر وضعیت موجود میدانند و هر زمان به آنها خطاب
میشود کهای قوم ايمان بیاوريد پاسخ میدهند آيا مانند کم
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خردان و سفیهان باشیم(مرادشان اهل ايمان است) .در جلسات
پنهانی شان هدف از اين تظاهر و دورويی را تمسخر مسلمانان و
وارد کردن ضرباتی اساسی به آنان برمی شمارند .خداوند در وصف
اين عده میفرمايد :مثل اين اشخاص همانند کسی است که در
ظلمت و تاريکی قرار گرفته سﭙس اتشی برافروخته است.
اما اين آتش چه آتشی است با کدام ويژگیها؟
اين آتش نور ايمان است که با اقرار به توحید ،ظاهرا آن را
کسب کرده اند.
در ادامه میفرمايد :چون پیرامون آنان را روشن کرد خداوند
نورشان را گرفت.
جز اين نیست که دشمنی باﻃنی و مکر و فريب آنها با اهل
ايمان مسبب از دست دادن نوری است که به ظاهر برافروخته اند.
اتشی که اينان برافروخته اند نه حاصل از چوب و هیزم و بلکه
حاصل از خارو خاشاکی است که به زودی به خاموشی میرود.
اينان حتی خود را نیز فريب دادهاند و با خود نیز صادق نیستند .در
ظاهر يار و ياور مسلمین هستند و در خلوتشان در نهايت دشمنی
انگشت حسرت میگزند و نقشه میريزند .نتیجه اينکه در
تاريکیها رها گشته و ظلمت سراسر وجودشان را خواهد گرفت.
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آنچه نويسنده عنوان کرده در جهت فريب اذهان مخاﻃبین و
وارانه نشان دادن اصل موضوع است .خداوند نه تنها نور هدايت را
از انسان سلب نکرده بلکه پیوسته او را با فرستادن پیامبران و
کتب آسمانی و ارائه معجزات و براهین به سمت حقیقت رهنمون
می شود و اين خود منافقین هستند که به بیراهه رفته و سرانجام
در تاريکی و ظلمت گرفتار خواهند امد .اين عده نه تنها تالشی
برای هدايت و درك حقیقت نمیکنند بلکه با علم به حقیقت از ان
دوری میجويند و تمام توان خود را برای نابودی اهل ايمان به کار
بسته اند.

شبهه :خدا به کافران ثروت و پسر میدهد تا آنان را
جهنمی کند.
وَ ال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَوْالدُهُمْ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُعَﺬِّبَ ُهمْ بِها
فِی الدُّنْیا وَ تَزْ َهقَ أَنْفُسُهُمْ وَ ُهمْ کافِرُون

1

« اموال و فرزندانشان (کفار) تو (محمد) را به شگفت نیاورد جز
اين نیست که خدا مى خواهد در زندگى دنیا به وسیله اينها
عﺬابشان کند وجانشان در حال کفر بیرون رود».
 .1توبه55 -
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اين آيه با اندك تفاوت در لفظ در آيهی  85توبه نیز آمده است.
بازهم از عجايب کارهای خدای محمد؛ به کافران مال و ثروت
فراوان میدهد تا کفر آنان را تقويت کند و تا عﺬابشان کند.

پاسخ:
کفر کفار سبب عدم برخورداری آنها از نعمات دنیوی نمیشود.
خداوند به پیامبر میفرمايد اموال و و دارايیهای آنان را تو را به
تعجب وا ندارد چرا که خالق تو در حق هیچ کدام از بندگانش
ظلمی نکرده و مطابق تالشی که میکنند و راهی که میپیمايند با
آنان تعامل مینمايد .کفار نیز هر زمان از اسباب مادی برای بهره
مندی از دنیا استفاده کنند از آن بهره مند میشوند .اما اين بهره
مندی به سود آنان نخواهد بود چرا که از اين نعمات به درستی
استفاده نکرده و شکر پروردگار خويش به جای نمیآورند .بلکه از
دارايیهايی که خداوند بعد از ﻃی کردن مسیر کسب و تمسك به
اسبابی که الزم است به آنان بخشیده است در جهت ظلم و فساد و
تخلف از دستورات خداوند استفاده میکنند .بنابراين مايه
عﺬابشان خواهد بود .انسان به واسطه دارايیها و اموالش مورد ابتال
و آزمايش قرار میگیرد و خداوند در همین قران میفرمايد:
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إِنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَ ٌة وَاللَّهُ ِعنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیم

1

« به حقیقت ،اموال و فرزندان شما اسباب ازمايش و امتحان شما
هستند و (بدانید که) نزد خدا اجر عظیم (بهشت ابد) خواهد بود».
اين اموال و فرزندان را اگر مشرکین در جهت خیر و صالﺡ و
کمك به نیازمندان و اﻃعام فقرا و ديگر اموزههای اخالقی ناب
اسالم به کار میگرفتند و خود نیز از ان استفاده میکردند مايه
خیر و سعادتشان میگشت .پس مسﺌله بخشش اموال و دارايی به
آنان نیست مسﺌله چگونگی بهره بردن از اين دارايیهاست.

شبهه :مکر ،کید ،خدعه و فریب خدا
مکر ,کید  ,خدعه و فريب همگی به اين معنی اند" واقعیت را به
نحو نادرست به ديگری جلوه دادن به نحوی که موجب خطا در
تصمیمگیری و عمل فرد شود تا منجر به پیدايش شری برای او
شود" .بدخواهی و دروغ و سوق دادن بسوی خطا و شرارت
جوهرهی اين رفتارهاست .در قرآن تمام اين رفتارها به خدا نسبت
داده شده است.

 .1تغابن 15 -
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در آيات متعددی به خداوند مکر نسبت داده شده و خدا را
بهترين مکاران دانسته است .مثال:
و مکروا و مکر اهلل و اهلل خیر الماکرين

1

« و مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترين مکر کنندگان
است».
کرُ جَمِیعًا
ن مِنْ قَبْ ِلهِمْ َف ِللَّهِ الْمَ ْ
وَقَدْ مَکَرَ الَّﺬِي َ

2

«و به يقین کسانى که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند ولى
همه نیرنگها مال خداست».
ن يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
إِنَّ الْمُنَافِقِی َ

3

«منافقین به خدا نیرنگ میزنند و خدا هم به آنان نیرنگ
میزند».

پاسخ:
واضح است که ظلم نسبت به خداوند معنی ندارد تا به سبب
مکر و فريب انسان را دچار خطا کرده و او را به وادی هالکت

 .1آل عمران 54 -
 .2رعد 42
 .3نساء 142 -
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بکشاند .نويسنده به آياتی از قران اشاره کرده و ما نیز بر مبنای
همین قران پاسخ میدهیم:
خدواند میفرمايد:
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َوإِنْ تَكُ حَسَنَ ًة يُضَاعِفْهَا وَيُ ْؤتِ مِنْ
لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا

1

«خداوند به مقدار ذرّهای به کسی ستم نکند ،و اگر عمل نیکی
باشد زياد گرداند و (به نیکان) جانب خود مزدی بزرگ عطا کند».
شیْﺌًا َولَکِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
م النَّاسَ َ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِ ُ

2

«خدا هرگز به مردم ستم نمیکند ولی مردم خود در حق
خويش ستم میکنند».
ل عَ َل ْیهَا وَلَا
ل فَإِنَّمَا يَضِ ُّ
ن ضَ َّ
مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَ ْهتَدِی ِلنَفْسِهِ وَمَ ْ
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْ َر أُخْرَى وَمَا ُکنَّا مُعَﺬِّبِینَ حَتَّى نَبْ َعثَ رَسُولًا

3

« هر کس راه هدايت يافت تنها به نفع و سعادت خود يافته ،و
هر که به گمراهی شتافت آن هم به زيان و شقاوت خود شتافته ،و

 .1نساء آيه 40 -
 .2يونس 44 -
 .3اسراء 15 -
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هیچ کس بار گناه ديگری را به دوش نگیرد ،و ما تا رسول نفرستیم
(و بر خلق اتمام حجّت نکنیم) هرگز کسی را عﺬاب نخواهیم کرد».
ل
ل فَقُ ْ
ن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَ ْهتَدِی لِنَفْسِ ِه وَمَنْ ضَ َّ
ن فَمَ ِ
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآ َ
إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْﺬِرِينَ

1

« و نیز مأمورم که قرآن را (به حکم وظیفه رسالت بر امت)
تالوت کنم ،پس هر کس هدايت يافت به نفع خود هدايت يافته و
هر کس گمراه شد بگو که من جز آنکه از پیغمبرانی هستم که برای
(ارشاد و هدايت و) ترسانیدن خلق آمدهام وظیفه ديگر ندارم».
به واسطه آيات فوق ظلمی از جانب خداوند بر بندگان صورت
نمیگیرد .راه هدايت روشن بوده خدواند به آن دعوت میدهد و تا
زمانی که انﺬار خداوند به آنان نرسد عﺬابی نیز صورت نمیگیرد.
با اين توصیفات مکر و فريب خداوند نه به معنای وارانه نشان
دادن حقیقت و به خطا بردن انسان و بلکه به معنای چاره جويی و
تدبیر امور و مجازات آنان به سبب عملکردشان میباشد.
به شان نزول اين آيات میپردازيم:
-1

و مکروا و مکر اهلل و اهلل خیر الماکرين

 .1نمل92 -
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« و مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترين مکر کنندگان
است».
آيه  55میفرمايد:
ی وَمُطَهِّ ُركَ مِنَ
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِیسَى إِنِّی ُمتَوَفِّیكَ وَرَافِعُكَ إِلَ َّ
الَّﺬِينَ کَ َفرُوا وَجَاعِلُ الَّﺬِينَ اتَّ َبعُوكَ فَوْقَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا إِلَى يَ ْومِ الْقِیَامَةِ
م فِیمَا کُ ْنتُمْ فِی ِه تَخْتَلِفُونَ
ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ َفأَحْکُمُ بَیْنَکُ ْ

1

«(به ياد آر) وقتی که خدا فرمود:ای عیسی ،همانا من (روﺡ) تو
را قبض نموده و به سوی (آسمان قرب) خود باال برم و تو را پاك و
منزّه از (معاشرت و آاليش) کافران گردانم و پیروان تو را بر کافران
تا روز قیامت برتری دهم ،آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد
بود ،پس (به حق) حکم کنم در آنچه بر سر آن با هم به نزاع
برمیخواستید».
يهوديان مخالف عیسی علیه سالم تصمیم داشتند او را به قتل
برسانند و در راس آنها فردی به نام يهودا بود که که در کسوت
يك دوست وارد جمع پیروان او گرديد و در لحظات پايانی به
يهوديان گزارش داد عیسی به همراه بقیه يارانش در خانهای پنهان
شده اند .خداوند عیسی را به آسمان عروج داده و مخالفین ،يهودا
 .1آل عمران  54 -و 55
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را عیسی ديده و او را به صلیب کشیدند .پس خداوند در مورد
نجات عیسی چاره جويی کرده و به تدبیر امور میپردازد و مکر
خداوند در اينجا نه به معنای ظلم و عدم رعايت عدالت بلکه به
معنای رهايی يکی از بندگان پاك خويش از فريب مکارانی اين
چنین و تدبیر امور وی است.
ن مِنْ قَبْ ِل ِهمْ فَلِلَّهِ الْمَکْ ُر جَمِیعًا
 -2و َقَدْ مَکَرَ الَّﺬِي َ

1

«و به يقین کسانى که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند ولى
همه نیرنگها مال خداست».
ايه بدين معناست تمامی اسباب مکر در دستان خدواند است و
اگر او اراده نکند مکر آنان آسیبی به کسی نمیرساند .خداوند به
مکر آنان اگاه است و در درجه اول اين آسیب و ضعف متوجه خود
آنان میباشد.
اما اين آيه در مورد چه کسانی نازل شده است؟:
در مورد مشرکین مکه که پیوسته در پی آزار و اذيت مسلمین و
خدعه و فريب آنان و شخص رسول اهلل علیه صاله و سالم با وعده
مال و ثروت بوده اند .خداوند مکر آنان را يادآور میشود و
میفرمايد کسانی که پیش از اينان نیز بودهاند به مکر و فريب
 .1رعد 42 -
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دست زدهاند پسای مسلمانان اگاه باشید که خداوند به مکر آنان
اگاه است و شما را کفايت میکند و تا او نخواهد مکر مشرکین
آسیبی به شما نمیرساند که اين خواستن نیز خود به واسطه
اسبابی است که خود شخص فراهم میکند .همانطور که در آيه بعد
ادعا کفار مبنی بر رد نبوت پیامبر را عنوان کرده و خداوند در مورد
اينکه پیامبر را کفايت میکند صحبت میکند.
شهِیدًا بَیْنِی
ت مُرْسَلًا قُلْ کَفَى بِاللَّهِ َ
وَيَقُولُ الَّﺬِينَ کَفَرُوا لَسْ َ
کتَابِ
وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ ِعلْمُ الْ ِ

1

« و کافران بر تو اعتراض کنند که تو رسول خدا نیستی ،بگو:
تنها گواه بین من و شما خدا و عالمان حقیقی به کتاب (خدا که
انبیاء و اولیاء و علماء ربّانیند) کافی خواهد بود».
در ترجمهها عموما به سیاق متن توجه میشود و نه تنها خود
واژه و اين نشان از سطحی نگر بودن نويسنده است.
ن يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِ ُعهُمْ
 -3إِنَّ الْمُنَافِقِی َ

2

«منافقین به خدا نیرنگ میزنند و خدا هم به آنان نیرنگ می-
زند».
 .1رعد 43 -
 .2نساء 142
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اين آيه در مورد منافقین نازل شده است .همان کسانی که در
ظاهر اعالم ايمان کرده ودر باﻃن به فکر فريب و نیرنگ زدن به
مسلمانان هستند .خداوند خود را ولی و سرپرست مسلمین معرفی
کرده و میفرمايد مکر آنان را به خودشان باز میگردانیم به اين
شیوه که در دنیا چون به ظاهر اعالم اسالم کردهاند در زمره
مسلمین قرار میگیرند در جامعه محترم هستند و احکام اسالمی
در مورد آنان اجرا میشود اما در آخرت به سبب نفاقشان عﺬاب
داده میشوند.
در اين آيه نیز مکر معنای فريب نمیدهد چرا که منافقین خود
از عملکرد خويش و عواقب آن اگاهی داشته و به اختیار خود
دست به نفاق زده اند.

شبهه :خدا مجرمان را به مکر مردم میانگیزد و سﭙس
آنان را و مردم را عﺬاب میکند.
وَکَﺬَلِكَ جَعَلْنَا فِی کُلِّ َقرْ َيةٍ أَکَابِرَ مُجْرِمِیهَا لِیَمْکُرُوا فِیهَا وَمَا
يَمْکُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْ ُعرُونَ * وَإِذَا جَاءَ ْتهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ
م حَیْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ ُه
سلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَ ُ
ل مَا أُوتِیَ رُ ُ
حَتَّى نُؤْتَى مِثْ َ
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سَیُصِیبُ الَّﺬِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَﺬَابٌ شَدِيدٌ ِبمَا کَانُوا
يَمْکُرُونَ

1

در دو آيهی فوق سه اشکال بزرگ وجود دارد .اول :اينکه خدا
مجرمان را به نیرنگ بر میانگیزد يعنی خدا مکرانگیز و گمراه
کننده ی مردم است .دوم :و خدا سﭙس مجرمان (و مردم فريب
خورده از آنان را) که خود خدا عامل گمراهی شان بوده عﺬاب
میکند که اين قطعا خالف عدالت است .سوم :در آيهی  123فوق
گفته و ما يمکرون اال بانفسهم يعنی ماکرين فقط به خود مکر
میکنند يا زيان مکر فقط به خودشان بر میگردد .همچنین در
آيهی  43فاﻃر ال يحیق مکر السیی اال باهله لِهِ . .يعنی مکر بد جز
اهلش را فرا نمیگیرد ،همین مطلب را تکرار میکند .اينکه مکر و
فريب مکرکنندگان فقط به خودشان برمی گردد ،غلط است .زيرا
فرد مکار سعی میکند ديگران را فريب دهد نه خودش را .و بديهی
است که مکر و فساد ماکران و فاسدان ،قطعا موجب فساد و تباهی
در جامعه میشود .اين خطا در اين آيات با آيهی زير در تناقض
است :دقت کنید:

 .1انعام –  123و 124
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ك قَرْيَ ًة أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِ َ
عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا

1

« و چون بخواهیم شهرى را هالك کنیم ثروتمندانش را وا مى
داريم تا در آن به فساد بﭙردازند و در نتیجه عﺬاب بر آن [شهر]
الزم گردد پس آن شهر را زير و رو میکنیم».
يعنی فسق و فساد و فريبکاری عده ای ،موجب فساد در کل
جامعه میشود که در تضاد با نکتهی سوم در آيات فوق است .از
ﻃرف ديگر هر دو اشکال اول و دوم آيات فوق به اين آيه هم وارد
است .خدا خود فسادکاری را برمی انگیزد و آنگاه مردم بیچاره ای
که در اين گمراهی و فساد گیر افتادهاند را عﺬاب میکند که ظلمی
واضح است.

پاسخ:
شبهه بر سه مبنا استوار است:
خداوند مجرمان را به مکر برمی انگیزد.
عﺬاب مجرمانی که خداوند به مکر برانگیخته است خالف
عدالت است.

 .1اسراء 16 -
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مکر مکار به خود او برمیگردد که اين مسﺌله در تضاد با آيه 16
سوره اسراء است.
بايد گفت خداوند کسی را به فساد برنمی انگیزد بلکه دو نوع
اراده دارد که عبارتند از اراده کونی و اراده شرعی .برمبنای اراده
شرعی خداوند کار نیك را میپسندد و به آن امر کرده و انسان آن
را انجام داده و در جهت اراده خداوند گام برمیدارد .برمبنای اراده
کونی خداوند کار ناپسند ،ظلم و فسق و فجور را نﭙسنديده و به آن
امر نمیکند اما چون انسان موجودی مختار آفريده شده است
می بايست توانايی انجام اين افعال را نیز داشته باشد و اين موارد
در حیطه اراده کونی خداوند و با توجه به مختار بودن انسان قرار
میگیرند.
براين مبنا خداوند اين دسته از افراد را به مکر وانداشته بلکه
پیوسته امر به نیکی میکند و عﺬاب اينان بر مبنای گزينش خود
آنها و ظلم و تعدیهايی است که مرتکب شده اند .همانگونه در
آيه  16سوره اسراء نیز مشهود است:
ك قَرْيَ ًة أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِ َ
عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا

1

 .1اسراء 16 -
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ترجمه نويسنده« :و چون بخواهیم شهرى را هالك کنیم
ثروتمندانش را وا مى داريم تا در آن به فساد بﭙردازند و در نتیجه
عﺬاب بر آن [شهر] الزم گردد پس آن شهر را زير و رو میکنیم».
اوال امرنا معنای واداشتن ندارد و بلکه به معنای امر کردن است
و ثانیا فرموده است به بزرگان ان امر کرديم و اشارهای به نوع اين
امر نشده است انچنان که نويسنده بیان میکند.
عموما در هر اجتماعی توانايی بزرگان و ثروتمندان در به بار
آوردن فساد بسیار بیش تر از ضعیفان و نیازمندان است بنابراين
خداوند در درجه اول آنان را مورد خطاب قرار میدهد و میفرمايد
به بزرگان ان شهر امر کرديم به برپايی حق و عدالت و نیکیها
همچنان که امر خداوند به دوری از ظلم و فسق و فجور در تمامی
آيات قران مشهود است.
و در ادامه میفرمايد( :ففسقوا) اما آنها بنیان فساد نهادند و
وقوع عﺬاب بر چنین کسانی قطعی است.
در نهايت نه خداوند امر به فساد کرده است و نه عﺬاب اينان
امری ظالمانه است.
نتیجه اين مکر و فريب نیز در درجه اول به خود آنان باز
میگردد .چرا که نفس خود را فريب داده و حقايقی را که در مقابل
1083
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چشمانشان قرار گرفته است را انکار میکنند .مکر اينان ذرهای از
ملك اليزال الهی کم نکرده واگر تمام عالم کفر بورزد زيانی به حال
خالق يگانه ندارد همانطور که اگر تمام هستی ايمان بیاورد ذرهای
به ملك خداوند اضافه نمیشود .بنابراين تضادی بین اين آيه و آيه
16سوره اسراء وجود ندارد چرا که مراد عدم تاثیر مکر اينان در
زيان رساندن به ملك الهی است و نه کسانی که از آنان تبعیت
میکنند که البته اين اشخاص نیز دارای قوه تفکر و تعقل بوده و
اين خود آنها هستند که بین خوب و بد گزينش میکنند و تنها
گمراهی ظالمان بزرگان سبب تباهی جامعه نمیگردد بلکه تبعیت
بی چون و چرا از آنان و گزينش مسیر گمراهی توسط تك تك
افراد جامعه است که ان را به ورﻃه سقوط و نابودی سوق میدهد.
خداوند میفرمايد:
دکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَ َ
م مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُکُمْ
ن لِیَ عَلَیْکُ ْ
وَوَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَ ْفتُکُمْ وَمَا کَا َ
فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلَ ا َتلُومُونِی وَلُومُوا أَنْفُسَکُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَمَا أَنْتُمْ
ن الظَّالِمِینَ لَ ُهمْ عَﺬَابٌ
ل إِ َّ
ن قَبْ ُ
ت بِمَا أَشْ َر ْکتُمُونِ مِ ْ
بِمُصْرِخِیَّ إِنِّی کَفَرْ ُ
أَلِیمٌ

1

 .1ابراهیم 22 -
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«و چون کار از کار گﺬشت [و داورى صورت گرفت] شیطان مى
گويد در حقیقت خدا به شما وعده داد وعده راست و من به شما
وعده دادم و با شما خالف کردم و مرا بر شما هیچ تسلطى نبود جز
اينکه شما را دعوت کردم و اجابتم نموديد پس مرا مالمت نکنید و
خود را مالمت کنید من فريادرس شما نیستم و شما هم فريادرس
من نیستید من به آنچه پیش از اين مرا [در کار خدا] شريك مى
دانستید کافرم آرى ستمکاران عﺬابى پردرد خواهند داشت».
و اين چنین است ظلم ظالمان که در درجه اول متوجه خود آنان
است و در درجه دوم متوجه کسانی که آنها را تايید میکنند.
دسته دوم اگر از فاسدان پیری نکنند زيانی متوجه آنان نخواهد
بود و آيه  16سوره اسراء در مورد جامعهای است که به فساد راضی
بوده و از ان تبعیت کرده اند.
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شبهه :خدا به کفار نیرنگ میزند و به آنان مهلت
میدهد تا بیشتر گمراه و جهنمی شوند( .استدراج)
م
ل الْکَافِرِينَ أَمْهِلْهُ ْ
إِنَّهُمْ يَکِیدُونَ کَیْدًا * وَأَکِیدُ کَیْدًا * َفمَهِّ ِ
رُوَيْدًا

1

«آنان دست به نیرنگ مى زنند .و من (خدا) نیرنگ میزنم .پس
کافران را مهلت ده و مدتی آنان را به حال خود واگﺬار».
سهِمْ إِنَّمَا نُمْلِی
ن کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی َلهُمْ خَیْ ٌر لِأَنْفُ ِ
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّﺬِي َ
لَهُمْ لِ َیزْدَادُوا إِ ْثمًا وَلَهُمْ عَﺬَابٌ مُهِینٌ

2

«و البته نبايد کسانى که کافر شدهاند تصور کنند اينکه به
ايشان مهلت مى دهیم براى آنان نیکوست ما فقط به ايشان مهلت
مى دهیم تا بر گناه ([خود] بیفزايند و [آنگاه] عﺬابى خفت آور
خواهند داشت».
ن ()182
ث لَا يَعْلَمُو َ
ن حَیْ ُ
وَالَّﺬِينَ کَﺬَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْ َتدْرِجُهُمْ مِ ْ
وَأُمْلِی لَهُمْ إِنَّ َکیْدِی مَتِینٌ

3

 .1ﻃارق  15 -و  16و 17
 .2آل عمران 178 -
 .3اعراف 183 -
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« و کسانى که آيات ما را تکﺬيب کردند به تدريج از جايى که
نمى دانند گريبانشان را خواهیم گرفت ( )182و به آنان مهلت مى
دهم که نیرنگ من استوار است».
دو آيهی فوق در سورهی قلم هم تکرار شده است.
اين آيات مفهوم استدراج را بیان میکنند .يعنی خدا به کسانی
که ايمان ندارند مهلت و عمر میدهد تا آنان بیشتر گناه کنند و
بیشتر جهنمی شوند و اينکار يك نیرنگ خدا به کافران است و
کافران بدبخت از اين نیرنگ الهی اﻃالعی ندارند .حیرت انگیز
نیست؟ انگار خدای محمد ساديسم آزار دارد و از زنده زنده
سوزاندن و کباب کردن انسانها لﺬت میبرد و به همین دلیل
نهايت تالش خود را میکند تا انسانهای بیشتری را با شدت
بیشتری جهنمی کند.

پاسخ:
تمامی آيات فوق بر يك محور استوار هستند.
استدارج و مهلت دادن به کفار و ايراد نويسنده بر همین مطلب
است.
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اما اين استدراج به معنای افزايش ﻃول عمر آنان برای ارتکاب
خطا نیست چرا که خداوند میفرمايد:
وَلَوْ يُؤَاخِﺬُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا َکسَبُوا مَا تَرَكَ َعلَى ظَهْ ِرهَا مِنْ دَابَّ ٍة
سمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَ ُلهُمْ فَ ِإنَّ اللَّهَ کَانَ بِعِبَادِهِ
وَلَکِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُ َ
بَصِیرًا

1

«و اگر خدا از کردار زشت خلق مؤاخﺬه کند در پشت زمین
هیچ جنبنده ای باقی نگﺬارد و لیکن (کیفر) خلق را به تأخیر
میافکند تا به وقت معیّن (که حکمتش اقتضا کند) و چون هنگام
اجل آنان فرا رسد خدا به احوال بندگانش کامال بیناست (و مقدار
مجازات و عفو هر کسی را میداند)».
زمان مرگ مقدر شده و به سبب گناه پس و پیش نمیشود...
خداوند اهل کفر را نابود هم نمیکند و از بین نمیبرد .در دنیا
آنان را عﺬاب نمیدهد و از نعمات بهره مند میسازد چرا که قاعده
بر مختار بودن است و عﺬاب آنان را به اخرت موکول مینمايد
دوری هر چه بیشتر آنها از خدواند سبب گمراهی بیشتر آنان
است.
خداوند میفرمايد:
 .1فاﻃر 45 -
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یءٍ حَ َتّى إِذَا
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ أَبْوَابَ کُلِّ شَ ْ
فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَﺬْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ ُمبْلِسُونَ

1

«پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند
(و آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد آزمونی ديگر جهت بیداری
ايشان به کار برديم و) درهای همه چیز را برانان گشوديم تا زمانی
که به انچه داده شده بودند (مغرور شدند و ناشکری کردند) ناگهان
آنان را فروگرفتیم پس يکباره متحیر شدند».
اما شبههافکن در ادامه کالم کفار را مظلوم و بدبخت جلوه
میدهد و مینويسد:
اينکار يك نیرنگ خدا به کافران است و کافران بدبخت از اين
نیرنگ الهی اﻃالعی ندارند .حیرت انگیز نیست؟
کدام بدبختی و کدام بی خبری؟!!!! جز اين نیست که همین
افراد بارها و بارها انﺬار داده شده اند . .دعوت شده اند ...حجت بر
آنان تمام شد . .مطلع گشتهاند که اموال و دارايیهايشان وسیله
ازمايش است.
اما اينان تمايالت نفس را بر امر خداوند ترجیح دادند .امری که
متضمن سالمت فردی و جمعی است و مصلحت همگان را در نظر
 .1انعام 44
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دارد .به فساد و ظلم روی اوردند .حق ضعیفان و بردگان را ضايع
کردند .به میگساری و شهوت ﻃلبی روی نهادند ...با ربا هر روز بر
ثروت خود افزودند و اموال نیازمندان را با مکر و فريب غصب
کردند و...
از اين روی وقوع عﺬاب بر آنها قطعی گشت.

شبهه :خدعهی خدا؛ چگونه گوساله طالیی بدون
معجزه میتواند صدای گاو دهد؟
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَﺬَا إِ َلهُکُمْ وَإِلَهُ مُوسَى
فَنَسِیَ

1

«پس براى آنان پیکر گوساله اى که صدايى داشت بیرون آورد و
[او و پیروانش] گفتند اين خداى شما و خداى موسى است و پیمان
خدا را فراموش کرد».
در قرآن آمده است که وقتی موسی برای گفتگو با خدا به کوه
ﻃور رفت .فردی بنام سامری گوسالهای از ﻃال ساخت و اين گوساله
 .1ﻃه 88 -
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صدای گاو در میآورد .اين توانايی از آن جهت بود که سامری اثر
پای جبريیل را گرفته بود و در گوساله ريخته بود .آنگاه مردم به
پرستش گوساله پرداختند .آيا اين معجزه نبود و به خواست خدا
انجام نشده بود؟ آيا اين خدعهی خدا نبود که گوساله صدای گاو
دهد تا مردم فريب بخورند؟

پاسخ:
نويسنده بعد اختیار انسانی را ناديده گرفته و بر اين باور است
که خداوند نمیبايست او را مختار میآفريد .در واقع اين شبهه
خود مسﺌله خلقت انسان را با ويژگیهای کنونی تحت الشعاع قرار
داده و بیان میکند انسان نمیبايست توان انتخاب میداشت . .که
در اين صورت ديگر انسان و اشرف مخلوقات نبود بلکه موجودی
بود با ويژگیهای خاص خود...
آيا سامری نمیتوانست اثر پای جبريیل را ببیند و آن را در
جهت گمراه سازی عامه مردم استفاده نکنند .نويسنده او را مجبور
به خطا دانسته و خداوند را سبب گمراهی او میداند در حالی که
قبال انﺬار الزم به بنی اسرايیل و از جمله سامری رسیده بود و اين
کار بعد از ديدن معجزات اشکار انجام شد .بنی اسرايیل بعد از
رهايی از ظلم فرعون و شکافتن دريای نیل و معجزات بعدی تنها
1091

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

به فاصله چهل روز از نبود موسی و تنها به واسطهی شنیدن صدای
گاو از اين از اين مجسمه خدای معبود خويش راها ساخته و روی به
پرستش آن نهادند.

شبهه :خدا با خوب جلوه دادن اعمال بد ،مردم را
فریب میدهد.
ن بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَا َلهُمْ
إِنَّ الَّﺬِينَ لَا يُؤْمِنُو َ

1

ترجمه شبههافکن« :کسانى که به آخرت ايمان ندارند
کردارهای (زشتشان) را در نظرشان بیاراستیم تا سرگشته بمانند».
اينکار نیرنگ و فريب واضح خداست .انسان معموال کاری را
انجام میدهد که درست و خوب بداند .حال خدا کار بد را در نظر
مردم خوب جلوه میدهد تا آنان آنرا انجام دهند و سﭙس آنانرا
عﺬاب میکند .عجب خدای مريض ظالمی را محمد معرفی کرده
است.
عﺬاب کردن انسانهايی که مورد کید خدا يا شیطان قرار
گرفتهاند بسیار ظالمانه است .چون مردم بیچاره نمیدانند که مورد
فريب قرار گرفتهاند و گمان میکنند که کارهايیکه میکنند کار
 .1نمل 4 -
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درست است .بنابراين مردم با نیت خیر اينکارها را انجام میدهند
و ﻃبعا بايد پاداش داده شوند نه عﺬاب .ما انسانها هم تا اين حد
ظالم نیستیم اگر کسی سهوا خطايی انجام داد و يا کسی را که با
نیت خیر کار غلطی انجام دهد مورد مجازات قرار نمیدهیم.

پاسخ:
دقت کنید خداوند میفرمايد:
ن بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَا َلهُمْ
إِنَّ الَّﺬِينَ لَا يُؤْمِنُو َ

1

«اعمال چه کسانی زينت داده میشود؟ کسانی که به آخرت
ايمان ندارند».
پس مسﺌله اين نیست که زينت دادن اعمال اينان سبب
گمراهیشان میشود بلکه آنها خود مسیر ضاللت و گمراهی را
برگزيدهاند و ايمان نیاورده اند.
اما زينت دادن به چه معناست؟ و چرا خدواند چنین کاری
میکند؟
اين زينت دادن به معنای بیان احکام الهی و اعمالی است که
آنان میبايست انجام میدادند .اجر و پاداش اين اعمال ذکر شده

 .1نمل 4 -
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است و همه مردم به آن دعوت میشوند .بنابراين اعمال نیکی که
ممکن است انجام دهند در نظرشان زينت داده شده به ان دعوت
میشوند و زيبا جلوه میکند تا به انجام ان گرايش يابند .خداوند
تنها اعمالی را زينت میدهد که در جهت خیر و صالﺡ هستند و در
اين باره میفرمايد:
و لکن اهلل حبب الیکم االيمان و زينه فی قلوبکم

1

«اما خدواند ايمان را در نظرتان گرامی داشته و آن را در دل-
هايتان آراسته است».
و در ادامه میفرمايد:
فهم يعمهون

آنها سرگشته اند».

به اين معنا که درك نمیکنند و به دنبال اعمال صالحی که
برايشان زينت دادهايم نمیروند و چون بر مبنای عقل عمل
نمیکنند سرگردانند.
زينت دادن همچنین از باب مجاز و به معنای بی نصیب نکردن
آنان از نعمات دنیوی است و اين يك سنت الهی است که هر کس
از اسباب به درستی کمك بگیرد و در مسیری ويژه قدم بردارد به
مقصود خواهد رسید و اين نعمات آنها را فريب داده و گمان
 .1حجرات 7 -
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میکنند اعمالشان زيبا و درست است( .تفسیر زمخشری جزء 3
ص .)348
همچنین اين اعمال در نهايت شهوت ﻃلبی و لﺬت خواهی انجام
میدهند و در نظرشان زيبا جلوه میکند و از قبح آن در نزد
پروردگار يعمهون در تعجب و سرگردانی هستند .چگونه ممکن
است آنچه آنان از روی لﺬت ﻃلبی انجام میدهند امری ناپسند
باشد و اين مسﺌله به معنای برتری دادن منافع فردی نسبت به
اصولی است که خدواند در قالب برنامه زندگی برای بشر فرستاده
است .اين ديدگاهی است که از اين محدوده فراتر نرفته و تنها
منافع شخص را در نظر دارد.
همچنین خداوند به شیطان اجازه داده که اعمال آنان را
برايشان زينت دهد و میفرمايد:
م
شیْطانُ أَعْمالَهُ ْ
م ال َّ
فَزَيَّنَ لَهُ ُ

1

«پس شیطان اعمال آنان را برايشان زينت میدهد».
و اين کار به واسطه دعوت آنان توسط ابلیس به فعل شر است.
اما اين تنها يك دعوت است و ابلیس در پاسخ به انهايی که به

 .1نحل 63 -
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دلیل گمراهشیان از او گله مند هستند من تنها دعوتگری بودم و
اين شما بوديد که اجابت کرديد.
زينت دادن اعمال هم به خداوند و هم به ابلیس نسبت داده
شده است .اما اين زينت دادن به واسطه خدواند در راستای
تشويق به انجام فعل درست ،و به واسطه ابلیس به معنای تشويق
به معنای انجام هر انچه است که موردپسند نیست.
ادامهی شبهه:
در مجموع خدا مکر ,کید  ,خدعه ,امهال و استدراج را بکار
می برد تا افراد را گمراهتر و جهنمی تر کند .آيا غلط گفتن ،تناقض
در گفتار و فريب مردم و ظلم به مردم میتواند کار خدای عالم
عادل باشد و يا اين محمد است که خود را پشت نام خدا پنهان
کرده است؟ توجه کنید اين چه خدای ظالمی است که محمد
معرفی میکند؟! اين محمد است که غیظ و کینهی خود را از
کافران و نیرنگ و فريب خود را نسبت به مردم به خدا نسبت
میدهد .ﻃبعا پﺬيرش خدای مکار برای مفسران قابل قبول نیست
بنابراين به اصالﺡ وترمیم آيات فوق پرداخته اند .مفسران در
توجیه کید و مکر خدا دچار مشکالت فراوان شده اند .بعضی
فريبکارانه کید و مکر را به تدبیر ترجمه کردهاند (مثال در تفسیر
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نمونه :ناصر مکارم) .در کجا و در کدام زبان تدبیر معادل فريب
است؟! عده ای مکر و کید را به معنی از بین بردن کید ترجمه کرده
اند .اينهم فريب است .مکر کردن و ازبین بردن مکر يکی نیستند
کسی که با نیرنگ مقابله میکند نیرنگ کار نیست ،و مگر خدا يا
محمد نمیتوانستند بجای مکر و کید "از بین برندهی کید" را بکار
ببرند تا به خدا هم نسبت ناروا داده نشود و آيندگان را در دردسر
نیندازد .چنانچه در آيهی  18انفال آورده است:
د الْکَافِرِينَ
ذَلِکُمْ وَأَنَّ اللَّ َه مُوهِنُ کَیْ ِ

1

«چنین است و خدا تضعیف کنندهی کید کافران است».
ب
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَ ِّیﺌَاتِ مَا مَکَرُوا َوحَاقَ بِآلِ فِرْعَ ْونَ سُو ُء الْعَﺬَا ِ

2

«پس خدا او (مؤمن آل فرعون) را از عواقب سوء آنچه نیرنگ
مى کردند حمايت فرمود و فرعونیان را عﺬاب سخت فرو گرفت».
بنابراين مکر زدن و از بین بردن مکر در خود قرآن بصورت
مجزا آورده شدهاند و معانی مجزايی دارند .بعالوه مقابله با مکر در
جايی معنی دارد که مکری از ﻃرف مقابل باشد اما در بسیاری از
مکرهای خدا در قرآن ،خدا آغازکنندهی مکر است .مثل:
 .1انفال 18 -
 .2غافر 45 -
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کرَ اللَّ ِه إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
أَفَأَمِنُوا مَکْرَ اللَّهِ فَلَا َيأْمَنُ مَ ْ

1

«آيا از مکر خدا خود را ايمن دانستند جز مردم زيانکار خود را
از مکر خدا ايمن نمى داند».
اين آيه تصريح دارد که خدا پیوسته در نیرنگ زدن است و
انسانها بايد از نیرنگ او در هراس باشند .همچنین قبال مطرﺡ شد
که خدا با برانگیختین مجرمان و مترفین به نیرنگ مردم ،آنان را
بسوی عﺬاب میراند .يعنی در بیشتر موارد ذکر شده در قرآن خدا
شروع کنندهی مکر است نه خنثی کنندهی مکر .بنابراين تالش
مفسران برای پاره دوزی اينجا هم بکار نمیآيد.

پاسخ:
معانی مکر و خدعه و نیرنگ و فريب و استداراج در مطالب باال
ذکر شد و اين نويسنده است که با تفاسیر نابه جا سعی در وارانه
نشان دادن مطالب دارد .خدای محمد نه تنها ظالم نیست و بلکه
بسیار عادل است .خدايی است که نسبت به بندگان خوبش رحمان
و رحیم بوده و در ابتدای هر سوره اين مسﺌله را ياداوری میشود.
خدای محمد همان خدايی است که اجرکار نیك را ده برابر کرده و

 .1اعراف 99 -
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شخص را به سبب انجام هر هر فعل ناپسندی به همان میزان جزا
میدهد.
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّﺌَةِ فَلَا ُيجْزَى
إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

1

«هر کس کار نیکو کند او را ده برابر آن خواهد بود و هر کس
کار زشت کند به قدر کار زشتش مجازات شود و بر آنها اصال ستم
نخواهد شد».
و اين نه تنها عدالت بلکه رحمت است.
شبههافکن محمد را شخصی میخواند که نسبت به مشرکین
کینه و دشمنی داشته است و حال اينکه به گواه تاريخ اين سخن
صرفا يك ادعاست .محمد پیامبر رحمت و مايه صلح و خیر برای
تمام جهانیان و از جمله مشرکین بوده است و اين مسﺌله در هنگام
فتح مکه به اثبات رسید .همین مشرکین يارانش را در احد کشتند.
آنها را به بدترين شکل ممکن مثله کردند و اجسادشان را قطعه
قطعه کردند .جگر عموی محبوبش را دراورده و ان را به دهان
کشیدند .دندانهايشان را شکستند و او را به تمسخر گرفتند .در
روز فتح مکه میتوانست انتقام تمامی اين سختیها را بگیرد اما
 .1انعام 160 -
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نگرفت و همه را بخشید و اين تنها جلوهای از گﺬشت و عطوفت
پیامبر رحمت است.
شبهه افکن تفسیر مکر به تدبیر و چاره جويی را نوعی توجیه
میداند.
توضیحات الزم در اين باره و شان نزول آيات در مطالب قبل
عنوان شد.

شبهه :فریب های دیگری از خدا
دو فريب ديگر خدا نیز در قرآن ذکر شده:
فريب پیروان عیسی و يهود به اينکه عیسی مصلوب شده است
ل اللَّ ِه وَمَا قَتَلُوهُ
ح عِیسَى ابْنَ َمرْيَمَ َرسُو َ
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَ ْلنَا ا ْلمَسِی َ
شكٍّ مِنْهُ مَا
ختَلَفُوا فِیهِ لَفِی َ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ ِإنَّ الَّﺬِينَ ا ْ
ظنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِینًا * َبلْ رَفَعَ ُه اللَّهُ إِلَیْ ِه
لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ا ِّتبَاعَ ال َّ
وَکَانَ اللَّ ُه عَزِيزًا حَکِیمًا

1

« و گفته ايشان که ما مسیح عیسى بن مريم پیامبر خدا را
کشتیم و حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند لیکن امر

 .1نساء –  157و 158
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بر آنان مشتبه شد و کسانى که در باره او اختالف کردند قطعا در
مورد آن دچار شك شدهاند و هیچ علمى بدان ندارند جز آنکه از
گمان پیروى مى کنند و يقینا او را نکشتند ( )157بلکه خدا او را به
سوى خود باال برد و خدا توانا و حکیم است».
خدا به مردم نیرنگ میزند و به نظر آنان مینماياند که عیسی
کشته شده است ولی در واقع عیسی را بسوی خود باال برده است.

پاسخ:
اين مورد نیز فريب نبوده و بلکه نوعی چارهجويی و تدبیر امور
است همانگونه که در مطالب باال به ان پرداخته شد.

شبهه :فریب مومنین و مشرکین هر دو:
إِذْ يُرِيکَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَا ِمكَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِیرًا َلفَشِلْتُمْ
ن ال َّلهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِﺬَاتِ الصُّدُورِ * وَإِذْ
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی ا ْلأَمْرِ وَلَکِ َّ
م لِیَقْضِیَ
يُرِيکُمُوهُمْ إِذِ الْتَ َقیْتُمْ فِی أَعْ ُی ِنکُمْ قَلِیلًا وَيُقَ ِّللُکُمْ فِی أَعْ ُینِهِ ْ
اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
 .1انفال –  43و 44
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« اى پیامبر ياد کن آنگاه را که خداوند آنان [=سﭙاه دشمن] را
در خوابت به تو اندك نشان داد و اگر ايشان را به تو بسیار نشان
مى داد قطعا سست میشديد و حتما در کار [جهاد] منازعه
میکرديد ولى خدا شما را به سالمت داشت چرا که او به راز دلها
داناست .و آنگاه که چون با هم برخورد کرديد آنان را در ديدگان
شما اندك جلوه داد و شما را [نیز] در ديدگان آنان کم نمودار
ساخت تا خداوند کارى را که انجام شدنى بود تحقق بخشد و کارها
به سوى خدا بازگردانده مى شود».
اين فريب دو ﻃرف کاری بیهوده است و کمکی به مسلمانان
نمیکرد .چون هر يك در چشم ديگری کوچك نمايانده شده و
ﻃبعا به هیچکدام کمك نشده است.

پاسخ:
خداوند در اين آيه به رويارويی لشکر ايمان و کفر اشاره میکند
و با کم نماياندن اهل کفر در مقابل ديدگان مسلمانان باور آنان را
تقويت بخشیده و امید به پیروزی را در آنان برمی انگیزد .چرا که
اينان قرار است دين اهلل را نصرت بدهند و از ﻃرفی تعدادشان
بسیار کمتر از اهل کفر است بنابراين خداوند ياوران خويش را
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نصرت میدهد تا در سايه اين پیروزی به عوت پرداخته و ايین
خدای يکتا را گسترش دهند .اما بخش دوم شبهه مربوط به کم
ديده شدن مسلمانان در ديد اهل کفر است .اين مسﺌله تنها
مربوط به ابتدای جنگ و برای تقويت غرور کﺬب مشرکین بوده
است و در اثنای جنگ مشرکین اهل ايمان را بسیار بیشتر میديده
اند.
اين حالت نیز نه تنها فريب نبوده بلکه چاره جويی برای
مسلمینی است که بعد از تحمل بدترين شکنجهها از شهر و ديار
خود رانده شده و با تعدادی اندك وادار به جنگ گشته اند.
جريان از اين قرار است:
بعد از شکنجه و ازار مسلمین و هجرت آنان به مدينه ،قريش
همچنان سعی در نابودی حکومت نوپای آنها و مقابله با آنها
داشت و از جمله اقداماتی که در اين زمینه صورت گرفت نامه آنها
به سران اوس و خزرج بود:
کافران قريش به سرپرستان اوس و خزرج ،زمانی که در مدينه
بود و قبل از وقوع غزوة بدر ،نامه نوشتند که شما اين مرد را
(پیامبر اکرم) پناه داده ايد و سوگند به خدا يا بايد با او بجنگید و
او را بیرون کنید و يا اينکه ما با همة نیرو به سوی شما هجوم
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خواهیم آورد تا با شما بجنگیم و با زنانتان را به اسارت بگیريم و
برای خود مباﺡ قرار دهیم .آنها نیز پﺬيرفتند که با پیامبر اکرم وارد
جنگ شوند .رسول خدا از ماجرا مطلع شد .با ابن ابی و همراهانش
ديدار کرد و فرمود :قريش شما را تهديد کرده اند آنان نمی توانند
شما را به بال و مصیبت گرفتار نمايند؛ بلکه شما خودتان می
خواهید خود را گرفتار بال و مصیبت نمايید و علیه خود توﻃﺌه
کنید! شما می خواهید با فرزندان و برادرانتان بجنگید .وقتی آنها
اين سخنان پیامبر اکرم شنیدند ،پراکند شدند.
در ادامه اين اقدامات کرز بن جابر فهری و تعدادی از مشرکان
چراگاههای مدينه را غارت کردند و و برخی از شتران و چهارپايان
را به غارت بردند .پیامبر اکرم درصدد تعقیب و متواری کردن آنان
برآمد ،تا اينکه به واديی رسید که به آن سفوان می گويند اين
وادی در ناحیه بدر قرار داشت .اما کرز بن جابر را نیافت و پیامبر
اکرم به مدينه بازگشت و در ادامه جنگ بدر شکل گرفت.
اری خداوند برای اين مظلومان چاره جويی میکند.
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شبهه :تالش خدا بیشتر متوجه گمراه کردن انسان است
تا هدایت او.
در اين فصل روشهای هدايت و اضالل(گمراه کردن) قرآن را
مطالعه کرديد .روشهای هدايت بسیار ضعیف ونارسا و روشهای
اضالل قوی و مؤثرند .معقولترين روشهای هدايت معجزه و
استداللاند که قرآن از اين دو تهی است .اما از ﻃرف مقابل شیطان
و خدا کمر همت بستهاند تا انسانها را با فريب و خدعه و کور
کردن و ازکارانداختن عقل و ...گمراه کنند .خدای محمد بسیار
زيركتر و چاالكتر از شیطان ،همان کارهای شیطان را انجام
میدهد و اصال شیطان را نیز خلق کرده است که به کمك او بشتابد
تا انسانها جهنمی شوند و قسم خدا درست در آيد که قسم
خورده که جهنم را پر میکند .اين چه خدای مريض کینه توز
نامهربان ظالمی است که محمد معرفی کرده است؟ نه ،خدا محال
است چنین باشد خدا هدايتگر و مهربان و دلسوز و عادل است اين
محمد است که صفات حقیر انسانی خود را به خدا نسبت داده
است و اين قرآن هم ساختهی محمد است و گرنه خدا اينهمه
صفت زشت را به خودش نسبت نمیداد.
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پاسخ:
اين از نهايت ظاللت و گمراهی نويسنده و عدم علم او به قران
است که خدای محمد را ظالم و فريبکار معرفی میکند .همانگونه
که به اين شبهات پاسخ داده شده و نادرستی ادعاهای وی بیان
گرديد .خداوند شیطان را افريد او به ﻃاعت مشغول شد و بعد از
چندی بنای تکبر نهاد و از رحمت خداوند دور گشت و عهد بر
گمراه کردن انسانها بست اما اين تنها شیاﻃین جن نیستند که
کمر به گمراهی انسان بسته اند .شیاﻃینی از انس نیز هستند که
خود گمراه و سرگشته شده وسعی دارند ديگر انسانها را نیز وارد
اين وادی ضاللت کنند تا در سرگشتگی و سرکشی خويش تنها
نباشند و در نهايت پیروانشان فرياد برمی اورند:
سبِیلَا
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَﻃَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَ َأضَلُّونَا ال َّ

1

«و گويند:ای خدا ،ما اﻃاعت امر بزرگان و پیشوايان (فاسد)
خود را کرديم که ما را به راه ضاللت کشیدند».
ن مِنَ الْعَﺬابِ وَ الْعَ ْنهُمْ لَعْناً کَبیراً
رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَیْ ِ
 .1احزاب 67 -
 .2احزاب 68 -
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«پروردگارا آنان را عﺬابی دوچندان بده و برای همیشه از
رحمتت دور بگردان».
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فصل  :7محمد در قرآن
نويسنده :حسین بکروی
فصل هفتم کتاب نقد قرآن سُها (محمّد در قرآن) يکی از زشت-
ترين فصول اين کتاب است که پیامبر ارجمند اسالم (ص) را آماج
انواع توهینها و تهمتها قرار میدهد و با وجود اينکه دوست و
دشمن در زُهد پیامبر اکرم (ص) اتّفاق دارند ،پیامبر اسالم را به
دنی ﻃلبی و قدرتﻃلبی متّهم میکند و در بخش زنان پیامبر اين
زشتی به اوج خود میرسد و از هر روايت جعلی و دروغین بر علیه
پیامبر ارجمند اسالم (ص) استفاده میکند و در آخر ،اين فصل را با
زشتی و شناعت تمام با عنوان مالدوستی پیامبر اکرم (ص) خاتمه
میدهد که به توفیق إلهی دروغها و زشتیهای نويسنده را آشکار
خواهیم ساخت تا همگان بدانند که دشمنان اسالم و پیامبر(ص) به
چه تکیهگاه سستی اعتماد کردهاند .امّا نکتهی جالب در اين فصل
که نظر هر خوانندة منصفی را به خود جلب میکند اين است که
آقای سُها ،عنوان کتاب خود را « نقد قرآن» مینامد و در مقدّمهی
کتاب خود چنین وانمود میکند که موضوع کتاب وی ،تنها نقد
قرآن است .ولی در اين فصل ،موضوع کتاب را به فراموشی می-
سﭙارد و معجونی درست میکند که در آن هم نقد سیره يافت می-
شود و هم نقد روايات و احاديث و هم نقد بزرگان دينی و...
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امّا نکتهی ديگر در اين معجون خیالی! اينست که آقای سُها ،به
گزينش روايات و احاديث و گزارشاتی پرداخته که به پندار وی به
نفع ايشان تمام شود ولی مکرّر میبینیمکه ايشان به احاديث و
رواياتی اشاره میکند که صحّت و سُقم آنها در بین محدّثین
بزرگوار اسالمی گفتگو وجود دارد و صحّت آنها به اثبات نرسیده
است و گاه اشکاالت و شبهاتی را مطرﺡ میکند که مکرّر ًا از ﻃرف
علمای اسالمی جواب داده شدهاند ولی بدون توجّه به آن جوابیّه-
ها ،آنها را تکرارمیکند .در اينجا جوابهايیکه به اين شبهات و
اشکاالت آقای سُها ارائه دادهايم از نظر اهل انصاف میگﺬرد و
قضاوت نهايی را به خود خوانندگان منصف واگﺬار میکنیم.

شبهه :افتراهای روشن! درمورد زهد پیامبر.
در ابتدای فصل هفتم اين کتاب میخوانیم:
«اگر کسی پیغمبر واقعی باشد از او انتظار میرود که در امور
دنیوی زاهدانه عمل کند چون هدف پیغمبر سوق دادن مردم به
سوی خداست نه تأمین منافع شخصی .محمّد دعوت به خدا می-
کرد امّا اين دعوت بهانهای بود برای بسیاری رفتارهای غیر انسانی-
اش مثل کشتارها ،دزدیها و تجاوزهای جنسیاش از رفتار محمّد و
از قرآن چنین به دست میآيد که محمّد برای خودش سه هدف
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مهم را دنبال میکرد قدرت و مال و زن .آيات فراوانی از قرآن در
خدمت تأمین اين منافع سهگانه محمّدند».

1

پاسخ:
بايد توجّه داشت که حتّی دشمنان و مخالفان سرسخت پیامبر
اسالم (ص) نیز از جمالت و کلماتی چنین گستاخانه در شأن ايشان
استفاده نکردهاند .حدّ اقل ،تمامی مخالفین معاصر آن حضرت و
ديگران در زُهد و امانتداری پیامبر(ص) متّفق بودهاند چنانکه حتّی
قبل از بعثت نیز شخصیّت ايشان در رعايت مسائل اخالقی شهرهی
قوم و قبیلهی خود بودند که آن حضرت را با عنوان «محمّد امین»
میشناختند.
امّا اينکه جناب سُها ،هدف پیامبر ارجمند اسالم را از ادّعای
رسالت خويش ،تأمین سه هدف عمده :قدرت و مال و زن میداند
بايد گفت اگر شخصی همانند محمّد (ص) تشنهی رسیدن به اين
اهداف بود ،پس چرا زمانیکه بزرگان قريش و مکّه به ايشان
پیشنهاد سروری و رياست خود و بخشش زيباترين زنان و بهترين
اموال را دادند با جواب قاﻃع و استوار پیامبر(ص) مواجه شدند که
فرمودند:

 .1سُها ـ صفحهی415
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هلل لَو وَضَعُوا الشَّمسَ فِی يَمِینی وَ القَمَ َر فِی يَساری
(يا عَمّ وَ ا ِ
حتّی يظهره اهللُ اَو اهلکنا فیه ،ماتَرَکتُهُ
عَلَی اَن اَترُكَ هﺬَا األمر َ
«ای عمو! به خدا سوگند اگر آنان خورشید را در دست راستم و
ماه را در دست چﭙم قرار دهند که از دعوت آسمانی خود دست
بردارم هرگز نخواهم پﺬيرفت تا اينکه يا خداوند دين مرا پیروز
کند و يا اينکه جانم را در راه آن ازدست بدهم».

1

آيا شخصی که به ادّعای قرآن کريم ،رسالت ايشان «جز
رحمتی برای جهانیان نبود» و به اعتراف خود که فرمود (إنَّما بُعِثْتُ
الُتَمِّمَ مکارمَ األخالق) ،میتوانست برخالف اين ادّعای خود شیوه-
د اخالقی درپیش گرفته و پیروان فراوانی را گرد خود فراهم
ای ض ّ
آورَد؟
در اينجا ما قصد نداريمکه پیرامون زهد پیامبر و بیاعتنايی و
بی توجّهی پیامبر به مال و مقام دنیا بحث مبسوﻃی انجام دهیم
زيرا اگر بخواهیم در اين مقام به تفصیل سخن گويیم خود اين
بحث ،مجلّد مستقلّی را ﻃلب مینمايد و امکان آن در اين نقد
مختصر فراهم نیست ولی میتوان به انبوهی از تألیفات و کتبی
ی» و «زُهد النّبیّ» و ...توسّط
اشاره کرد که در زمینهی «خُلق النّب ّ
علمای اسالم تألیف گرديدهاند و در آنها به صورت مفصّل به زهد

 .1السّیرة النّبويّة ،ابن هشام ،جلد ،1ص 484

1111

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

پیامبر (ص) وعدم توجّه ايشان به دنیا و اموال و زينتهای آن
پرداختهاند.
ولی در اينجا به مناسبت نفی مقام زهد پیامبر توسّط جناب
سها و متّهم نم ودن پیامبر ارجمند اسالم به تأمین منافع شخصی
خود و متّهم نمودن ايشان خصوصاً به قدرتﻃلبی ،مجبوريم به
صورت اجمال نکاتی را در اين زمینه متﺬکّر شويم:
اگر پیامبر در زندگی شخصی خود جانب زهد و پارسايی را
رعايت نمیکردند و در تأمین منافع شخصی! خود برای زندگی
دنیوی کوشا بودند ،چرا قرآن کريم پس از تسلّط ايشان در مدينه
(حدوداً زمان ششم هجری) زنان پیامبر را مخاﻃب قرار داده و
چنین میفرمايد:
جكَ إِن کُنتُنَّ تُ ِردْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَ
يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ قُل لِأَزْوَا ِ
ن أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَ ِّرحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا
زِينَ َتهَا فَتَعَالَیْ َ

1

«ای پیامبر ،به زنانت بگو :اگر خواهان زندگی دنیا و زينتهای آن
هستید بیايید تا شما را بهرهمند سازم و به وجهی نیکو رهايتان
کنم».
آيا شخصی که در پی مالاندوزی و زندگی دنیوی است با زنان
خود چنین سخن میگويد؟ آيا غیر از اين است که پیام و هدف

.1احزاب.28 ،
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آيه ی فوق ،تبیین هدفی واالتر و مهمتری برای زنان پیامبر (ص)
است؟
آيا جُز اين است که آيهی شريفه قصد تفهیم رسالتی فراتر از
مسائل دنیوی و مادّی برای زنان پیامبر (ص) را دارد؟
جناب سُها! آيا پیامبری که شما ايشان را متّهم به منافع
شخصی و پشت کردن به زهد و پارسايی میکنید با خانوادهی خود
چنین محکم و با صالبت سخن میگويد؟ و آنان را به هدف خويش
که غیراز اهداف و امیال دنیوی است ،اينگونه متنبّه میکند؟
امّا گزارش زنان پیامبر و نزديکان وی دربارهی زهد پیامبر
شنیدنی
است چنانکه ُامّ المؤمنین عائشه گفته است:
(ماشَبِعَ رَسولُ اهللِ (ص) ثَالثة اَيّام تباعًا مِن خُب ٍز حَتّی مَضی
لِسَبیلِهِ)« 1رسولخدا سه روز پی در پی از نان سیر نشد تا آنکه از
دنیا برفت».

همچنین از عائشه گزارش شده که گفت:
م الهِالل ثُمَّ الهِالل ،ثالثَةَ اَهِ َّلةٍ فِی
(ان کُنّا َلنَنظُرُ ِالَی الهِاللِ ثُ َّ
شَهرَين ،و ما اوقد فی اَبیاتِ رَسولِ اهللِ (ص) نار ،فَسَﺌَلتُ :فما کانَ
 .1صحیح بخاری 5374و صحیح مسلم2970
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هلل
ن لِرَسولِ ا ِ
يُعِیشُکُم؟ قالت :االَسوَدان :التَّمرُ و الماء إالّ اَنَّهُ قَد کا َ
ل
ن اِلَی رَسو ِ
ن االَنصارِ کانَت لَهُم مَنائِحُ ،فکانُوا يُرسِلُو َ
(ص) جِیرانٌ مِ َ
اهلل مِن اَلبانِها فَیسقِیناه)

1

«گاه سه ماه پیاپی میگﺬشت و در خانهی پیامبر (ص) هیچ
آتشی برافروخته نمیشد (نه برای پختن نان و نه پختن چیزی
ديگر) ،گفتند :پس شما چه میخورديد؟ گفت :دو چیز سیاه يعنی
خرما و آب! البتّه رسولخدا (ص) همسايگانی از انصار داشتند که
آنان گوسفندان و شتران شیرده داشتند و گاه اندکی شیر برای
آنحضرت میفرستادند که از آن به ما مینوشانید».
امّا زهد و فروتنی پیامبر اکرم در برخورد با ديگران ،شگفت-
انگیزتر بود چنانچه ابن عبّاس رضی اهلل عنه گزارش نموده است
که :کانَ رَسولُ اهلل (ص) يَجلِـسُ عَلَی األرضِ و يَأکُلُ َعلَی األرضِ و
يَعتَقِلُ الشّـاةَ و يُجِیبُ دَعوَةَ المَملوكِ

2

«يعنی رسولخدا (ص) متواضعانه بر زمین مینشست و روی
زمین غﺬا میخورد و گوسفندان را به دست خود میدوشید و
دعوت غالمان را میپﺬيرفت»

 .1صحیح بخاری 2567و صحیح مسلم2972
 .2مکارم االخالق ﻃبرسی ،صفحة14
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از ابوهريره نقل شده است که گفت :برای خريدن جامهای به
همراه پیامبر (ص) به بازار رفتیم ،مرد جامه فروش خواست تا
دست پیامبر را ببوسد و پیامبر (ص) دست خود را کشید و فرمود:
ك إنَّما أنَا رَجُلٌ مِنکُم
هﺬا تَفعَلُهُ األعاجِمُ بِمُلوکِها و لَستُ بِمَلِ ٍ

1

«اين کاری است که عجمها با پادشاهان خود میکنند و من
شاه نیستم من مردی از خودتان هستم».
ص اَحَبّ
از اَنَس بن مالك روايت شده است که :لَم يَکُن شخ ٌ
ن
هلل (ص) و کانُوا اِذا رَاَوهُ لَم يَقُومُوا لَهُ لِما يَعرِفو َ
اِلَیهِم مِن رَسولِ ا ِ
مِن کراهِ َّیتِهِ لِﺬلِك

2

«هیچکس نزد ياران پیامبر از آنحضرت محبوبتر نبود با وجود
اين چون او را میديدند برای وی از جای برنمیخاستند زيرا که
میدانستند اين کار را نمیپسندد»
برای اثبات ادّعای صداقت يك شخص ،گواهی و شهادت
نزديکان آن شخص از اهمّیّت و اولويّت بااليی برخوردار است
چنانکه در ﻃول تاريخ شاهد هستیم ادّعای صداقت اکثريّت

 .1الشّفاء ،جلد ،1ص133
 .2مکارم األخالق ﻃبرسی ،ص14
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متنبّیها و پیامبر نماها توسّط نزديکان آنان زير سؤال رفته است و
دروغین بودن دعوت آنان و شیّاد بودن آنان ابتدائاً توسّط نزديکان
و کسانیکه با آنها حشر و نشر بیشتری داشتند آشکار شده است
ولی در همان ابتدای دعوت پیامبر اکرم (ص) ،کسانیکه رسالت
ايشان و دعوت او را تأيید نمودند همان نزديکترين افراد از اهل و
خانوادهی او بودند زيرا به صداقت و امانتداری و راستگويی وی
ايمان راسخ داشتند چنانچه خديجه سالم اهلل علیها پس از شنیدن
کیفیّ ت وحی و نزول جبرئیل بر پیامبر اکرم (ص) به ايشان گفت:
«هرگز جای نگرانی نیست هیچ گاه خدا تو را خوار و زبون نخواهد
کرد تو با خويشان نیکی میکنی سخن جُز به راستی نمیگويی
خود را به رنج میداری مهمانان را مینوازی و در سختیها مردم را
ياری میدهی».

1

آری ،در لیست مسلمانان اوّلیّه ،اسامی نزديکان و خويشاوندان
پیامبر را مشاهده میکنیم و بدينجهت است که اکثر روايات
دربارهی زهد و پارسايی پیامبر از زبان خويشاوندان پیامبر اکرم
گزارش شده است همانند زنان پیامبر و يا انس بن مالك خدمت
گزار پیامبر يا ابن عبّاس پسر عموی پیامبر و يا امام علیّ بن ابی-
ﻃالب علیه السّالم که از کودکی و ﻃفولیّت نزد پیامبر (ص) رشد و

 .1سیرهی ابن هشام ،جلد ،1ص 253و سیرهی حلبیّه ،ج ،1ص277
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نموّ کرده بود .و اين مطلب خود دلیلی است آشکار بر صدق رسالت
محمّدی (ص).
زهد و ساده زيستی پیامبر (ص) را با خطبهای از امام علی (ع)
به پايان میرسانیم و قضاوت را در اين زمینه به خوانندگان جويای
حقیقت واگﺬار میکنیم:
« پس به پیامبر پاکیزه و پاك (ص) خود اقتدا کن ،که در او
خصلتی است برای کسیکه میخواهد اندوه خود را بزدايد و مايهی
شکیبايی است برای کسیکه شکیبايی میﻃلبد ،و دوست
داشتنیترين بندگان نزد خدا کسی است که رفتار پیامبر را
سرمشق خود کند و به دنبال او رود .از دنیا چندان نخورد که دهان
را پر کند ،و بدان ننگريست چندانکه گوشه چشم بدان افکند،
تهیگاه او از همهی مردم دنیا الغرتر بود و شکم او از همه خالیتر.
دنیا را به او نشان دادند آنرا نﭙﺬيرفت و چون دانست خدا
چیزی را دشمن میدارد آنرا دشمن داشت و ترك آن گفت و
چیزی را که خوار شمرده آن را خوار انگاشت و چیزی را که کوچك
شمرده ،آن را کوچك داشت و اگر در ما نبود جز دوستی آنچه خدا
ورسول ،آنرا دشمن میدارد و بزرگ ديدن آنچه خدا و رسول ،آن
را خُرد میشمارد ،برای نشان دادن مخالفت ما با خدا کافی بود و
سرپیچی ما را از فرمانهای او آشکار مینمود .او که درود خدا بر او
باد:
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بر روی زمین غﺬا میخورد و چون بندگان مینشست و به
دست خود پایافزار خويش را پینه میبست و جامهی خود را خود
وصله مینمود و بر خَرِ بیپاالن سوار میشد و ديگری را بر تركِ
خود سوار میفرمود ،پردهای بر د ِر خانهی او آويخته بود ،که
تصويرهايی داشت ،يکی از زنان خويش را گفت « :اين پرده را از
من پنهان کن ،که هرگاه بدان مینگرم ،دنیا و زيورهای آنرا به ياد
ل خود از دنیا روی گرداند ،و يا ِد آن را در خاﻃر
میآورم» پس به د ِ
خود میرا ند و دوست داشت که زينت دنیا از او نهان ماند تا زيوری
از آن برندارد .دنیا را پايدار نمیدانست و در آن امید ماندن نداشت
پس آن را از خود برون کرد و دل و ديده از آن برداشت.
آری ،چنین است احوال کسیکه چون چیزی را دشمن دارد
خوش ندارد بدان بنگرد يا نام آن نزد وی بر زبان آورده شود و در
زندگانی رسولخدا (ص) برای تو نشانههايی است که به زشتیها و
عیبهای دنیا رهنمايت میکند چه او با نزديکان خويش گرسنه
بسر میبرد و با وجود منزلت بزرگی که داشت زينتهای دنیا از
ديدهی او دور ماند و آن را خوار شمرد.
پس نگرنده با خرد خويش بنگردکه :آيا خدا ،محمّد(ص) را به
داشتن چنین صفتها اکرام فرمود يا او را خوار نمود؟ اگر بگويد :او
را خوار کرد ،به خدای بزرگ دروغ بسته است و بهتانی بزرگ
آورده است و اگر بگويد :خدا او را اکرام کرد ،پس بداند خدا جُز او،
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کسی را خوار شمرده که دنیا را برای وی گستراند ،و آنرا از کسی-
که نزديکتر از همه به اوست ،دور نمود.
پس آنکه خواهد پیرو باشد بايد پیامبر خدا را پیروی کند و بر
پی او رود و پای بر جای پای او نهد وگرنه از تباهی ايمن نباشد ،که
همانا خدا محمّد را نشانهای ساخت برای قیامت و مژده دهندهی به
بهشت و ترساننده از عقوبت .از دنیا برون رفت و از نعمت آن سیر
نخورد و به آخرت درشد و گناهی با خود نبرد ،سنگی بر سنگی
ننهاد تا جهان را ترك گفت و دعوت پروردگارش را پﺬيرفت .پس
چه بزرگ است منّتی که خدا بر ما نهاده و چنین نعمتی به ما داده
است .پیشوايی که بايد او را پیروی کنیم و پیشروی که الزمست پا
بر جای پای او نهیم .به خدا که اين جامهی پشمین خود را چندان
پینه کردم که از پینهکننده شرمساری بردم .يکی به من گفت( :ای
امیر مؤمنان) آنرا دور نمیافکنی؟ گفتم از من دور شو که:
بامدادان ،مردم ،شبرُوان را میستايند».

1

شبهه :آیات تامین قدرت برای محمد

 .1نهج البالغه ،خطبهی160
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شبهه :محمّد ادّعای جدایی از بشریّت نداشته است.
در ادامه جناب سها آياتی را برای اثبات ادّعای خويش مبنی بر
قدرت ﻃلبی پیامبر میآورد و ما با خواندن اين آيات بیش از
گﺬشته انگشت تعجّب به دهان میگزيم که ايشان چگونه اين آيات
را باب میل خود ترجمه و تفسیر نمودهاند درحالیکه هیچ يك از
علمای عربی دان چنین برداشتی را از اين آيات شريفه نکرده اند و
گويا جناب سها که برای مجاب کردن خوانندگان و قبول نوشته-
های خود مطلبی را که در صفحات اوّلیّهی کتاب خود نوشته از ياد
برده است و برای اثبات ادّعای خويش به هر خس و خاشاکی چنگ
میاندازد زيرا ايشان در صفحهی 30و 29کتاب ادّعا کرده است که:
« اين کتاب چون در بررسی قرآن است منبع اوّلش صرفاً قرآن
است و اگر آيهای وضوﺡ کافی نداشت برای فهم معنی آن به سنّت
مراجعه میشود سنّت هم فقط سنّت معتبر ،شامل کتب معتبر
اح اديث نبی ،مخصوص ًا صحیحین بخاری و مسلم و شامل سیرهی
رسول اهلل ابن اسحاق و ابن هشام و تاريخ ﻃبری ،به معتبرترين
تفسیرهای موجود هم مراجعه میشود برای اينکه مفهوم آيهای با
توجّه به قرآن و سنّت روشنتر شود نه اينکه نظر مفسّر ،اصل قرار
داده شود».

1

 .1ص 30و29
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پاسخ:
اينك خواهیم ديد داليل و آياتیکه ايشان ذيالً آورده است تا
چه اندازه با روش تحقیق و نقدیکه خودش ادّعا نموده ،متفاوت
است و نه تنها برای رأی و نظر مفسّرين و کتب سیرهی ابن اسحاق
و ابن هشام و ﻃبری وزنی قائل نشده است بلکه ادّعاهای ايشان با
اين منابع درمورد آيات قرآن کريم ،فرسنگها فاصله دارد! آيا اين
است روش تحقیق علمی و روش نقد عالمانه ،که بر خالف ادّعای
خود و روش ارائهی تحقیق خود عمل نمايیم؟ در اينجا برای روشن
شدن اين موضوع به آياتی از قرآن کريم که به آنها پرداخته است
نظر میافکنیم .آقای سها مینويسد:
«هنگامیکه از محمّد درخواست معجزه میشود تا پیامبری
خود را اثبات کند او ﻃفره میرود و خود را انسانی شبیه انسانهای
ديگر میداند» مثالً:
سمَاء وَ لَن نُّؤْمِنَ
ت مِّن زُخْ ُرفٍ أَوْ تَ ْرقَى فِی ال َّ
ك بَیْ ٌ
أَوْ يَکُونَ لَ َ
ت إَالَّ
ل کُن ُ
سبْحَانَ رَبِّی هَ ْ
ل ُ
ل عَ َلیْنَا کِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُ ْ
ك حَتَّى ُتنَزِّ َ
لِرُقِیِّ َ
بَشَرًا رَّسُولًا

1

«در آيهی قبل از او ﻃلب معجزه میکنند و در دنباله) يا برای تو
خانه ای از ﻃال باشد يا به آسمان باال روی و به باال رفتن تو اﻃمینان
.1اسراء.93 ،
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نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آنرا بخوانیم بگو پاك
است پروردگار من آيا جز بشری پیامبر هستم».
ولی هنگامیکه قدرت مطلق سیاسی را در مدينه به دست می-
گیرد برتری ﻃلبی و غیرقابل مقايسه بودن خود با ديگران را مطرﺡ
میکند .آيه نازل میکند و اعالم میکند که او انسانی شبیه ديگر
انسانها نیست و اصالً قابل مقايسه با انسانهای ديگر نیست:
هلل َو خَاتَمَ
لا ِ
مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُو َ
ل شَیْءٍ َعلِیمًا
ن وَ کَانَ اهللُ بِکُ ِّ
النَّ ِبیِّی َ

1

«محمّد پدر يکی ازمردان شما نیست (انسانی مثل انسانهای
ديگر نیست) ولی فرستادهی خدا و خاتم پیامبران است و خدا
همواره بر همه چیزی داناست».
«عجیب است وقتی از وی معجزه میﻃلبند میگويد من انسانی
بیش نیستم ولی وقتی پای جاه و مقام و سروری میشود میگويد
من را مثل يکی از انسانها مﭙنداريد به عبارتی من برتر از آنم که
جزو شما انسانهای پست به حساب آيم»

 .1احزاب140 ،
 .2صفحهی  416کتاب نقد قرآن
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در جواب بايد گفت :اوّالً به ادّعای قرآن کريم همان پیامبری که
در دوران مکّه خود را بشری مانند سايرين میشمرد و تنها تفاوت
ايشان با انسانهای ديگر در وحی بود در دوران مدينه نیز ادّعای
جدايی از بشريّت نداشته است و تنها تفاوت او دريافت و ابالغ
وحی خداوندی است به عنوان مثال در سورهی آلعمران که در
مدينه نازل شده اسـت و حوادث جنگ اُحُد و احوال اهل کتاب در
آن بیان گرديده است میفرمايد:
هلل الْکِتَابَ وَ الْحُکْمَ وَ ال ُّنبُوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ
مَا کَانَ لِبَشَ ٍر أَن يُؤْتِیَ ُه ا ُ
م
ن بِمَا کُنتُ ْ
هلل وَلَکِن کُونُو ْا رَبَّانِیِّی َ
لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَا دًا لِی مِن دُونِ ا ِ
درُسُونَ
تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَ بِمَا کُنتُمْ تَ ْ

1

« هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکمت و نبوّت داده
باشد ،آنگاه به مردم بگويد که بندگان من باشید نه بندگان خدا .و
حال آنکه پیامبران میگويند :همچنان که از کتاب خدا میآموزيد
و در آن میخوانید پرستندگان خدا باشید»
جناب سُها! آيا قرآن کريم در اين آيه و در اوج قدرت سیاسی
پیامبر در مدينه آن حضرت را به عنوان بشر قلمداد نمیکند؟ و آيا
پیام آيه ی شريفه غیر از اين است که پیامبر اسالم نیز همانند
پیامبران گﺬشته يك بشر است و به جای دعوت به عبوديّت و
.1آل عمران.79 ،
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پرستش خود بايد به سوی خداوند دعوت کند؟ پس چرا رسیدن به
قدرت در مدينه پیامبر ارجمند را از گفتن حقايق باز نمیدارد و
خود را همانند دوران مکّه ،عبد خداوند و بشر میخواند؟ و يا
مجدّداً در همین سورهی آلعمران آيهی  144میخوانیم:
ل أَفَإِن مَّاتَ أَوْ
وَ مَا مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ ِه الرُّسُ ُ
قُتِلَ ان َقلَبْتُمْ َعلَى أَعْقَابِکُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِ َبیْهِ فَلَن َيضُرَّ اهللَ
ن .
هلل الشَّا ِکرِي َ
شَیْﺌًا وَسَیَجْزِی ا ُ

1

«جُز اين نیست که محمّد پیامبری است که پیش از او
پیامبرانی ديگر گﺬشتهاند آيا اگر او بمیرد يا کشته شود ،شما به
آيین پیشین خود بازمیگرديد؟ هرکس که به گﺬشتهاش بازگردد
هیچ زيانی به خدا نخواهد رسانید و خدا سﭙاسگزاران را پاداش
خواهد داد».
پس جناب سُها! کجاست آن پیامی از پیامبر اکرم (ص) که خود
را همانند انسانهای ديگر ندانسته؟ مگر انسان بودن پیامبر
همانند ديگر انسانها در اين آيه ذکر نشده است؟ مگر در اين آيه
به مرگ يا کشته شدن پیامبر اکرم همانند انسانهای ديگر و به
عنوان يك ويژگی انسانی پرداخته نشده است؟

 .1آل عمران 144
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ثانیاً ـ جناب سها مرتکب تحريف در معنا و مفهوم و ترجمهی
آيهی شريفهی  40سورهی احزاب شدهاند تا بتوانند آيه را به
مقصود خود حمل نمايند!!
جناب آقای سها! کجای آيهی شريفه فرموده است که «پیامبر
همانند انسانهای ديگر نیست» و در کجای آيهی شريفه مطرﺡ
گرديده است که «پیامبر را مثل انسانها مﭙنداريد به عبارتی من
برتر از آنم که جزو شما انسانهای پست به حساب آيم»؟
جناب آقای سها از کدام قسمت آيهی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
مِن رِجَالِکُمْ مفهوم و معنای اين مطلب را استخراج نمودهايد که
پیامبر (ص) با انسانهای ديگر در بشريّت متفاوت است؟ و همهی
انسانهای ديگر از ايشـان پست ترند؟
حقیقت اين است که اين آيهی شريفه که در ادامهی موضوع
ازدواج زيد و زينب آمده است ،در مقام پاسخ به افرادی است که به
واسطه ی ازدواج پیامبر (ص) با همسر زيد به ايشان اعتراض کردند
که چرا پیامبر (ص) همسر پسرخوانده اش را به زنی گرفته است؟
(که به اين موضوع به ﻃور مفصّل در قسمت زنان پیامبر خواهیم
پرداخت).
و در جواب اين اشکال به پیامبر ،خداوند در اين آيه میفرمايد:
محمّد پدر هیچيك از مردان موجود شما نیست تا ازدواجش با
همسر يکی از شما ،ازدواج با همسر پسرش يعنی عروس خود
1125
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محسوب شود .يعنی به نحو تکوينی هیچ يك از مردان موجود در
زمان نزول آيه از صلب رسول خدا متولّد نشدهاند ،پس زيد هم
پسر صلبی رسولخدا نیست و هیچ يك از آثار پدر و فرزندی میان
او و رسولخدا برقرار نیست ،لﺬا از دواج آنحضرت با همسر زيد
پس از ﻃالقِ وی هیچ مانعی ندارد و در ادامهی آيه نیز به مسألهی
خاتمیّت پیامبر اشاره میکند.
حال کجای اين آيهی شريفه به برتری پیامبر به لحاظ بشريّت
نسبت به انسانهای ديگر پرداخته است؟ تنها تفاوت ايشان در بُعد
وحی و رسالت شان هست که در سورههای مکّی نیز عیناً بدين-
صورت پیامبر را معرّفی میکند.
پس سیمای پیامبر اسالم (ص) در قرآن کريم و چه در
هنگامیکه در دوران مکّه و ضعف قدرت سیاسی بود و چه در
هنگام دوران مدينه و در اوج قدرت سیاسی خود همواره به عنوان
يك بشر همانند انسانهای ديگر معرّفی گرديده است و تنها
تفاوت ايشان با انسانهای ديگر در بُعد دريافت و ابالغ وحی می-
باشد و الغیر ،که متأسّفانه جناب سها برای اثبات ادّعای خويش در
اين زمینه به تحريف معنای قرآن چنگ انداخته است تا بدين -
وسیله آيات شريفه را به مقصود خود حمل نمايد و مرتکب خیانت
در امانتداری و گزارش آيات قرآن کريم شده است که درواقع
همانطور که مشاهده نموديم اصوالً همان آيات بر ضدّ ادّعای ايشان
گواهی میدادند.
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شبهه :واجب اإلطاعه بودن محمّد
آقای سُها در ادامهی ادّعاهای خود مبنی بر قدرتﻃلبی پیامبر
اسالم!! مینويسد:
«آيه نازل میکند و خود را مثل خدا به ﻃور مطلق واجب
اإلﻃاعه میکند .در دهها آيهی قرآن لزوم اﻃاعت مطلق رسول
مطرﺡ شده است .تقريباً هرجايی درقرآنکه اﻃاعت ازخدا مطرﺡ
شده بالفاصله نام رسول هم آورده شده است .يعنی اﻃاعت از خدا
ال اﻃاعت مطلق هر انسانی حتّی پیغمبر
و رسول قرين همند .اصو ً
واقعی (اگر وجود میداشت) هم غیر معقول است چون يك پیغمبر
واقعی فقط در دريافت وحی از خدا آگاهترين و مصونترين فرد
است ولی پیغمبر ،دانش يا تخصّصی در ديگر امور زندگی بشری
مثل کشاورزی ،سیاست ،تجارت و امثالهم ندارد پس چرا بايد بی-
چون و چرا تبعیّت شود اﻃاعت مطلق چیزی است که تمام
ديکتاتورهای تاريخ از مردم انتظار داشتهاند و معادل سرکوب
آزادی ،نابود کردن حقوق انسانی ،تحقیر و سرکوب فکر و نقد و
خالّقیّت مردم است و اين چیزی است که محمّد از مردم میﻃلبد
البتّه به نام خدا»

1

 .1صفحهی 417
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پاسخ:
در پاسخ به متن فوق بايد جواب داد که به تصريح قرآن کريم و
هم سیرهی مطهّر نبوی و نیز اعتراف همهی علمای اسالمی ،پیامبر
اکرم دارای شﺌونات متفاوتی بودهاند که يکی از شﺌونات ايشان که
برای مسلمین و مؤمنین از اهمّیّت و اولويّت باالتری برخوردار است
همانا شأن رسالت و نبوّت آنحضرت است .و اين شأن ايشان با
شﺌونات ديگر زندگی آن حضرت بسیار متفاوت است .و بدينجهت
است که خداوند در قرآن کريم به پیامبر اسالم دستور میدهد تا
در امور غیردينی و غیر وحیانی با ديگر مؤمنین مشورت و گفتگو
نمايد و رأی و نظر ديگران را نیز در اين امور دخالت دهد چنانکه
میفرمايد:
فَاعْفُ عَ ْنهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَ ُهمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
ل عَلَى اهللِ إِنَّ اهللَ يُحِبُّ ا ْلمُتَوَکِّلِینَ
فَتَوَکَّ ْ

1

«پس از آنان درگﺬر و بر ايشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان
مشـورت کن و چون قصد کاری کردی بر خـدای توکّل کـن که
خـدا توکّلکنندگان را دوست دارد».

 .1آل عمران159 ،
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و حتّی بدين جهت است که قرآن شوری و فکر جمعی را يکی از
خصیصههای مؤمنین میداند و میفرمايد

وَ أَمْرُهُمْ شُـورَى

بَیْنَهُمْ و سورهای تحت عنوان «شوری» نازل میگردد و مسلمین
صدر اسالم مصداق عملی ،اين اخالق نیکو و انديشهی گروهی را با
تأسّی از پیامبر بزرگوار خود آموزش و تعلیم ديده بودند چنانکه
روش صحابهی کرام و خلفای راشده همواره بر سبیل شوری بوده
است و تاريخ به وفور از اين موضوع گزارش داده است.
با توجّه به نکات فوق ،هنگامیکه قرآن کريم میفرمايد
أَﻃِیعُواْ اهللَ وَ أَﻃِیعُواْ الرَّسُولَ در مواردی است که رسول اکرم
(ص) فرمانی به نام دين صادر مینموده ،مانند شرکت در جهاد،
تقسیم غنايم ،عبادات ،محرّمات و نظاير آنها که در اين موارد
فرمان رسول متّکی به وحی إلهی و به منزلهی فرمان خدا بوده
است.
امّا در مواردی که پیامبر خارج از مقولهی دين نظر شخصی
میداده ،چه بسـا خود آنحضـرت نظـرش را واجب اإلﻃاعه نمی-
دانسته چنانکه بنا به گزارش همهی مورّخان در جريان جنگ اُحُد
نظر شخصی را رها ساخته و تسلیم نظر اکثريّت شد و حتّی خداوند
بنا به آيات صريح قرآن ،بعضی امور شخصی پیامبر را مورد انتقاد
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قرار داده است ،همانند :يَا أَيُّهَا ال َّنبِیُّ لِمَ تُحَ ِّرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ

1

«ای پیامبر چرا چیزی را که خدا بر تو حالل کرده برخود حرام می-
کنی»
صدَقُواْ
ن َ
ك الَّﺬِي َ
ن لَ َ
حتَّى يَتَ َبیَّ َ
ت لَهُمْ َ
م أَذِن َ
ك لِ َ
هلل عَن َ
و يا عَفَا ا ُ
وَ تَعْلَمَ الْکَاذِبِینَ

2

« خدا ار تو درگﺬرد چرا به آنان پیش از آنکه راستگويان بر تو
آشکار گردند و دروغگويان را بشناسی اجازهی معافیت از جنگ
دادی»
درپارهای از منابع روايی اهل سنّت از جمله صحیح مسلم و
مسند احمد بن حنبل و سنن ابن ماجه روايتی مشهور به «تأبیر
النّخل» نقل گرديده است و آنچه از اين روايت فهم میشود اين
است که« :حضرت رسول در مدينه کشاورزانی را ديد که در حال
گرد افشانی درختان نخل بودند يعنی خوشهی نخل نر را که در
زبان عربی «ﻃلع» نامیده میشود ،گرفته بر درخت ماده می-
افشاندند تا بارور شود که پیامبر اکرم (ص) با مشاهدهی اين عمل
فرمودند ما أظُنُّ ذلِكَ يُغنِی شَیﺌًا «گمان نکنم که کار شما
سودی داشته باشد» و کشاورزان با شنیدن اين جمله از پیامبر

.1تحريم.1 ،
 .2توبه.43 ،
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(ص) از گردافشانی دست برداشتند ولی در آن سال ،از درختان
عقیمشده خرمايی حاصل نشد .چون خبر به حضرت رسید فرمود:
آنچه گفتم گمان شخصی من بود ،من بشری چون شما هستم و
همچون شما به اموری گمان میبرم و گمانه زنیهای من چون شما
گاهی به خطا میرود و زمانی به صواب .آنچه مربوط به امور دنیوی
شماست ،شما بدان آگاهتريد ،ولی امور دينی خود را از من فرا
گیريد» که مقطع حديث مﺬکور بدينصورت روايت شده است:
م بِأمو ِر دُنیاکُم» «شما به امور دنیای خود داناتريد» و
«أنتُم أعلَ ُ
در برخی روايات بدينصورت بیان شده است که:
«إذا أمَرتُکُم بِشَی ٍء مِن دِينِکُم فُخُﺬُوا بِهِ َو إذا أمَرتُکُم بِشَیءٍ مِن
رَأيِی فَإنَّما أنَا بَشَرٌ
وانگهی ،چنانچه ذکر آن به صورت اختصار رفت پیامبر(ص) در
امور دنیوی همانند مسائل جنگ و سیاست ،مسائل خانوادگی خود،
و امور اجتماعی و ...بر سبیل مشورت عمل مینمودند .در اينجا به
اختصار اشارهای به برخی از اين امور شورايی پیامبر اکرم (ص)
مینمايیم تا مشخّص گردد که در بین مسلمین صدر اسالم،
تفکیك اﻃاعت در کارهای دينی و دنیوی ،امری کامالً بديهی و
مشخّص بود .به عنوان مثال میتوان از موارد زير در اين زمینه نام
برد:
1ـ مشورت پیامبراکرم درجنگ بَدر :در اين جنگ که در سال
دوم هجری رخ داد ،به اجماع همهی مورّخان ،پیامبر اکرم (ص) با
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اصحاب خود مشورت کرده و پیشنهاد اصحاب را پﺬيرفت و بدان
عمل نمود چنانکه مورّخین گزارش نمودهاند پیامبر اکرم با جملهی:
«أشِیرُوا َعلَیَّ أيُّهَا النّاس» اصحاب و مؤمنین را برای مشورت و فکر
جمعی دعوت نمود .چنانکه ابن هشام در سیرهی خود گزارش می-
دهد،
در جنگ بدر ،زمانیکه حضرت در منطقهی بدر و پشت چاه
اردو زده بود ،حَباب بن مُنﺬِر سؤال کرد« :آيا اين کار بر اساس
وحی إلهی است يا نظر خود را اجرا کردی؟» حضرت فرمودند:
«رأی من چنین است» حباب گفت« :نظر من اين است که چاه آب
را در پشت سر خود قرار دهیم تا در صورت عقبنشینی چاه آب را
ازدست ندهیم ».پیامبر اسالم (ص) نیز اين پیشنهاد را پﺬيرفت و
عمل استقرار نیروها را به مکان جديد تغییر داد.

1

چنانکه مالحظه میشود صحابهی بزرگوار با آن شدّت عالقهای
که نسبت به پیامبر (ص) داشتند ولی بین رأی و نظر پیامبر با آنچه
مبتنی بر وحی إلهی بود تفاوت میگﺬاشتند.
2ـ مشورت پیامبر در جنگ اُحُد :رسولخدا با اصحاب و
فرماندهان لشکر در مورد جنگ اُحُد به مشورت پرداخت که برای
 .1السِیرة النّبويّه ،ابن هشام ،ج ،1ص620
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مقابله با دشمن در شهر بمانند و سنگر بگیرند يا در خارج از شهر
موضع بگیرند و منتظر دشمن بمانند؟ با اينکه نظر رسولخدا اين
بود که در شهر بمانند ولی چون بیشتر اصحاب و لشکريان ،جنگ
در خارج شهر را ترجیح میدادند پیامبر (ص) تسلیم نظر اکثريّت
شد و به دامنهی کوه اُحُد رفتند و با دشمن مبارزه کردند.

1

چنانکه در اينمورد نیز مالحظه میشود ،ياران پیامبرأکرم
(ص) ،موضعی خالف نظر آنحضرت اتّخاذ نمودند.
3ـ مشورت پیامبر (ص) در نبرد احزاب :در جنگ احزاب نیز
رسولِ خدا با اصحاب خود درمورد پرداخت يك سوّم خرمای مدينه
به منظور ترك مخاصمه به مشورت و تبادل نظر پرداخت ،برخی از
جوانان غیور و شجاع با اين مصالحه مخالفت کردند و گفتند :اين
مردم قبل از اسالم جرأت نمیکردند چنین تقاضاهايی از ما بکنند،
حال که ما به شرف اسالم داخل شدهايم برای ما ننگ است که به
آنها باج دهیم ،رسولخدا نیز سخن آنان را پﺬيرفت و از تصمیم و
رأی خود منصرف شد.

2

 .1ترجمهی مغازی ،ج ،1ص152
 .2تفسیر ابن کثیر ،ج ،1ص 152و ترجمهی مغازی ،ج ،2ص358
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4ـ بنا به گزارش سیره نويسان پیامبر اکرم در ک ّلیّهی
غزواتشان مشورت میکردند :غزوهی خندق ،تبوك ،جنگ ﻃائف و
خیبر و...

1

5ـ زمانیکه آيهی شريفهی 12سورهی مجادله مبنی بر صدقه
دادن مؤمنین در صورت نجوا با پیامبر نازل گرديد ،پیامبر(ص)
دربارهی تعیین مقدار صدقه که در آيه مشخّص نشده است با ياران
خود مشورت کردند.

2

6ـ در ماجرای تهمت به ُا ّم المؤمنین عايشه ،پیامبر اسالم با
امام علی و اسامة بن زيد مشورت کردند.

3

7ـ مشورت پیامبر با اُمّ سَلَمه در صلح حُديبیه :پس از امضای
قرارداد حديبیه ،پیامبر به مسلمانان دستور دادند که قربانی کنید
و پس از آن ،تقصیر نمايید .هیچکس به دستور پیامبر عمل نکرد،
پیامبر بر اُمّ سلمه وارد شد و جريان را بیان کرد ،اُمّ سلمه گفت:
شما خودتان قربانی کنید و حَلق کنید و با کسی سخن مگويید.
پیامبر بیرون آمد و آن عمل را انجام داد و مسلمانان نیز از ايشان
پیروی کردند.

4

 .1السّیرة النّبويّه ،ابن هشام ،ج ،3ص 344و345
 .2فتح الباری فی شرﺡ صحیح البخاری ،ابن حجر عسقالنی ،ج ،11ص68
 .3ابن هشام ،ج ،3ص 344و 345
 .4الکامل فی التّاريخ ،جلد ،4ص422
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موارد شوری و فکر جمعی پیامبر اکرم در سیره بسیار فراوان
است که در اينجا برای پرهیز از اﻃالهی کالم به موارد فوق بسنده
میکنیم .همهی آن موارد بیانگر اين است که مسلمین زمانی به
صورت مطلق از پیامبر اﻃاعت میکردند که سخن ايشان را وحی
إلهی و کالم إلهی تلقّی مینمودند و موارد فوق به زيبايی نشانگر
اين موضوع است .البتّه جناب سها که تشنهی اتّهام به رسولخدا
است از اين مسﺌلهی بديهی چشمپوشی کرده تا بتواند به نیّت و
هدف خود برسد!!

شبهه :با پیامبر با صدای بلند صحبت نکنید.
نويسندهی کتاب نقد قرآن ،در ادامهی اتّهام زنی به رسولخدا
به مطلب ديگری اشاره میکند و مینويسد:
آيه نازل میکند که با او با صدای بلند صحبت نکنید :يَا أَيُّهَا
الَّﺬِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَا َتکُمْ فَوْقَ صَوْتِ ال َّنبِیِّ وَ لَا َتجْهَرُوا لَهُ
شعُرُونَ
ط أَعْمَالُکُمْ وَ أَنتُمْ لَا تَ ْ
بِالْقَوْلِ کَجَهْ ِر بَعْضِکُمْ لِبَ ْعضٍ أَن تَحْبَ َ
1

اين آيات به وضوﺡ میگويند که مردم بايد در مقابل محمّد

خضوع و افتادگی داشته باشند که اين امر نشانگر برتریﻃلبی
فوقالعاده ی محمّد است .اصوالً چرا مردم نبايد همانگونه که با هم

 .1حجرات1 ،الی.4
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صحبت میکنند با رهبران دينی و سیاسیشان صحبت کنند؟ آيا
اين همان برتریﻃلبی فوقالعادهی ديکتاتورها نیست؟»

1

پاسخ:
شگفتا که جناب سها که از اخالق و ادب داد سخن میدهد در
اينجا ،دستور سادهی اخالقی قرآن کريم و رعايت ادب در مقابل
پیامبر را که همانند معلّم و آموزگار مؤمنین بود به برتریﻃلبی
فوق العادهی ديکتاتورها نسبت میدهد!!
چنانکه مفسّرين قرآن کريم همه به آن اشاره کردهاند برخی از
مردم به هنگام رويارويی با پیامبر (ص) بدون رعايت ادب و اخالق
با آنحضرت سخن میگفتند و با صدای بلند و بیادبانه با آن-
حضرت صحبت میکردند که به قول نويسندهی تفسیر المیزان« :يا
منظور شخصیکه صدای خود را بلند میکند اين است که توهینی
به آن جناب کرده باشد که اين کفر است و يا منظوری ندارد و تنها
شخصی بیادب است و اين نیز خالف دستور است».
باری يکی از موضوعات اساسی قرآن و رسالت ختمی مرتبت
توصیه به اخالق و ادب نیکو است که در اين سوره ـ حجرات ـ نیز
به نکات اخالقی بسیار مهمّی اشاره شده است که برای داشتن يك
جامعهی اسالمی مبتنی بر قرآن و سیره ،رعايت اين نکات اخالقی
 .1نقد قرآن سُها ،صفحهی418
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از ضروريّات است ،از ﻃرف ديگر قرآن کريم پیامبر اسالم و ساير
انبیای إلهی را همانند معلّمین و آموزگارانی میداند که برای مردم
اخالق و حکمت و معنويّت و توحید و ...تعلیم و آموزش میدادند
چنانکه میفرمايد:
وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَ َة

1

اينك سؤال ما از ناقد قرآن اين است که آيا در فرهنگوارهی
اخالق شما ،رعايت ادب و اخالق در مقابل معلّم و استاد ضروری
است؟ آيا در فرهنگ اخالقی شما رعايت اخالق و ادب در مقابل
انسانهای مختلف با شﺌونات مختلف بايد به صورت بالسّويّه و
يکسان صورت گیرد؟ آيا ما همانگونه که با دوست خود و يا همکار
خود مواجه میشويم ،با استاد و معلّم خود نیز به آنصورت می-
توانیم رفتار نمايیم؟ البتّه گمان نکنم که جناب سُها که خود را
ملقّب به دکتر و استاد میداند ،حاضر باشد که شاگردان ايشان با او
به بیاحترامی و با صدای بلند و زننده سخن گويند!!
پس چه معلّمین و آموزگارانی باالتر از انبیای إلهی که برای
مردم پیامهای إلهی را ابالغ میکنند و آنها را تعلیم و آموزش
میدهند؟
البتّه که به مقتضای اخالق بايد در مقابل اين بزرگواران جانب
اخالق و ادب را بیش از سايرين رعايت و مراعات نمود .حال بايد
 .1جمعه.2،
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پرسید آيا آيهی شريفه 4تا 1سورهی حجرات که به چنین نکتهی
اخالقی اشاره میکند به معنای ديکتاتوری و خودبرتربینی پیامبر
إلهی است؟
وانگهی قرآن کريم رعايت اخالق به هنگام سخن گفتن با
ديگران و اينکه مؤمنین با يکديگر نیز با صدای بلند و خشن سخن
نگويند در سورهی لقمان که سورهی مکّی است چنین دستور و
فرمان اخالقی را صادر میکند که:
ك إِنَّ أَنکَرَ ا ْلأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ
وَ اغْضُضْ مِن صَوْتِ َ

1

«و صدايت را فرود آر زيرا ناخوشترين بانگها بانگ خران
است».
حاصل سخن آنکه اين آيات در قبال کسانی نازل شـده است
که ابتدايیترين آداب اجتماعی را مراعات نمیکردند و به آنان
گوشزد میکند که بايد در هنگام سخن گفتن با رسولخدا ـ که
همانند معلّم دلسوزی برای آنان است ـ جانب اخالق و ادب را
اتّخاذ نمايند.
از آنجا که برخی از اسالمستیزان همانند نويسندهی کتاب 23
سال نیز همین اشکال را ﻃرﺡ کردهاند و چنانکه بر همگان مشهود
 .1لقمان.19،
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است ،آقای سها نیز از آبشخور وی تغﺬيه میکند و همان اشکاالت
قبلی اعوان و همفکران خود را مطرﺡ مینمايد ،الزم میبینم که به
گوشههايی از جواب استاد گرانقدر و مفسّر کبیر قرآن ،آقای
مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی در نقد نويسندهی کتاب  23سال
اشاره نمايم.
در کتاب خیانت در گزارش تاريخ (که در نقد کتاب  23سال
تألیف شده است) در جلد سوّم از صفحهی  312به بعد چنین می-
خوانیم:
(( بايد دانست که سورهی حُجُرات همانگونه که ابن هشام و
ديگران آوردهاند به مناسبت ورود "بَنی تَمیم" به مدينه نازل شده
است .آنها که غالباً مردمی بیادب و کوتهفکر بودند ،در پشت
خانهی پیامبر گِرد آمده و فرياد میزدند:
جﺌْناكَ نُفاخِرْكَ
اُخْرِجْ إِلَیْنا يا مُحَمَّدُِ ...

1

«ای محمّد بیرون بیا! ما به نزدت آمدهايم تا با تو مفاخرت
کنیم».

 .1سیرهی ابن هشام ،ج ،2ص 561و562
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در چنین شرايطی که گروهی نادان و خودستای ،مدينه را با
سر و صدای خويش پُر کرده بودند سورهی حجرات از عالیترين
مسائل اخالقی سخن میگويد که:
سخَرْ قَومٌ مِن قَوْمٍ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا لَايَ ْ
أَنفُسَکُمْ وَ لَا تَنَابَزُوا بِالْ َألْقَابِ
الظَّنِّ إِثْمٌ

2

1

وَ لَا تَلْمِزُوا

ض
ن الظَّنِّ ِإنَّ بَعْ َ
اِجْ َتنِبُوا َکثِیرًا مِ َ

3

وَ لَا تَجَسَّسُوا وَ لَا يَغْتَب بَ ْعضُکُم بَعْضًا
ن أَخَوَيْکُمْ
صلِحُوا بَیْ َ
فَأَ ْ

5

4

ن إِخْوَةٌ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُو َ

د اهللِ أَتْقَاکُمْ
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِن َ

6

«اال ای مؤمنان! هیچ گروهی از شما گروه ديگر را ريشخند
نکند»
« و بر يکديگر ﻃعن مزنید و با القاب ناپسند همديگر را ياد
مکنید» «ازبسیاری گمانها دوریکنید که برخی از گمانها ،جرم
وگناه است»
«در کار يکديگر جاسوسی نکنید و در غیاب همديگر بدگويی
ننمايید»
 .1حجرات.11 ،
 .2حجرات.11 ،
 .3حجرات.12 ،
 .4حجرات.12 ،
 .5حجرات.10 ،
 .6حجرات.13 ،
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«همانا مؤمنان برادر يکديگرند پس میان دو برادر خود ،صلح و
آشتی دهید»«همانا گرامیترين شما نزد خدا کسی است که
پرهیزکارتر باشد»
چنانکه مالحظه میشود جَ ِّو اين سورهی کريمه ،جَوّی اخالقی
است ،در چنین فضای عطرآگینی ،قرآن مجید عالوه بر پیام
عمومی به بشر ،بَدَويان عرب را ادب و اخالق میآموزد و در آغاز
سوره میفرمايد:
1

ی اهللِ َو رَسُولِهِ
ن يَدَ ِ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَیْ َ
ل
تَرْفَعُوا أَصْوَا َتکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْ ِ

2

لَا
ن
إِ َّ

د رَسُولِ اهللِ أُوْلَﺌِكَ الَّﺬِينَ ا ْمتَحَنَ اهللُ
الَّﺬِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَا َتهُمْ عِن َ
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى
لَايَعْقِلُونَ

4

3

ت أَکْثَ ُرهُمْ
إِنَّ الَّﺬِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَا ِ

ن خَ ْیرًا َلهُمْ وَ
ج إِلَ ْیهِمْ لَکَا َ
صبَرُوا حَتَّى تَخْرُ َ
م َ
وَ لَوْ أَنَّهُ ْ

اهللُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ .5

 .1حجرات.1 ،
 .2حجرات.2 ،
 .3حجرات.3 ،
 .4حجرات.4 ،
 .5حجرات.5 ،
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« اَال ای مؤمنان! در انجام کارها از فرمان خدا و فرستادهاش
پیشی نگیريد» «به هنگام سخنگفتن ،صداهای خود را از آوای
پیامبر باالتر نبريد و بر سر او فرياد نکشید!» «کسانیکه صداهای
خويش را نزد فرستادة خدا ماليم میکنند ،خدا دلهای ايشان را به
تقوی آزموده است»«آنانکه از پشت حجرهها تو را ندا میکنند
بیشترشان خرد را به کار نمیگیرند» «و اگر صبر میکردند تا به
سوی آنان بیرون روی برای ايشان بهتر بود و خداوند آمرزنده و
مهربان است».
اين است مجموعهی آياتی که به نظر سیرهنگار از تشريفات
شاهانه سخن میگويد و پیروان اسالم را به اجرای مراسم ويژهای
در برابر پیامبر اسالم فرا میخواند.
شگفتا کسی که سالها در برابر فالن پادشاه ستمگر کمر خم
مینموده از اينکه قرآن مجید به مسلمانان سفارش کرده است تا
بر سر پیامبر خود فرياد نزنند و با وی به آرامی سخن گويند ،ايراد
میگیرد و اينکار را از اصول تشريفات در دوران قدرت میشمرد!
آری پیامبرانخدا (ص) مردم را به تواضع دعوت میکردند امّا
اين دعوت با آئین سیاست بازان! تفاوت جوهری دارد.
سیاستمداران ،مردم را به فروتنی میخوانند تا تمايالت جاهﻃلبانه-
ی خويش را اِرضا ِء خود کنند .ولی انبیاء(ع) میخواستند تا مردم با
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رعايت تواضع ،خود به زيور اخالق پسنديده آراسته شوند و از
تکبّر و خودپسندی مصون مانند .پس ،شیفتگان سیاست! در
انديشهی منافع نفسانی خويشاند و پیامبران راستین ،برای اصالﺡ
و تهﺬيب ديگران میکوشیدند.
دستوراتیکه درسوره ی حجرات آمده ـ چنانکه گفتیم ـ در
سیاق آداب تربیتی و اخالقی جای دارد و قرآن کريم به ﻃور کلّی با
چنین نظری آنها را بیان میکند .روشنترين دلیل بر اين موضوع
آن است که سفارش به ادب در کالم ،و ماليم سخنگفتن ،در دوران
مکّه نیز آمده و در خالل اندرزهای قرآنی ديده میشود چنانکه در
سورهی لقمان میخوانیم:
وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی ا ْلأَرْضِ مَرَحًا ِإنَّ اهللَ
ك
لَايُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍَ .و ا ْقصِدْ فِی مَشْ ِیكَ وَ ا ْغضُضْ مِن صَوْتِ َ
إِنَّ أَنکَرَ الْ َأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ

1

بنابراين ،از تفاخر دور شدن و به ماليمت سخنگفتن هم در
مکّه و هم در مدينه مورد عنايت قرآن مجید قرار داشته و از اصول
تشريفات! شمرده نشده است بلکه در زمرهی آداب اخالقی و
فضائل انسانی به شمار آمده است ولی سناتور ناآگاه و مغرور! که نه
از درك نکات قرآنی بهرهای دارد و نه آياتِ همگونِ قرآن کريم را
 .1لقمان 18 ،و .19
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میشناسد تا به مصداق :اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا ،يکی را با ديگری
تفسیر کند ،ناگزير راه تمسخر و هزلگويی را در پیش میگیرد.
ولی اگر جناب نويسنده ،ديدگاهش را بیشتر میگشود و نظری
روشن به تاريخ اسالم میافکند ،تواضع شگفت پیامبر را در
واپسین روزهای عمر وی نیز به خوبی میديد.
مورّخ معروف ،ابن اثیر در کتاب" :أُسُدُ الغابَةِ فی مَعرِفَةِ
الصَّحابَةِ" حادثه ای را که در رمضان سال نهم هجرت (اواخرِ عُمر
رسول اکرم (ص)) رويداده بدينصورت گزارش میکند:
پیامبر(ص) ازغزوهی تَبوك به مدينه بازگشت ،سَعد األَنصاری به
پیشواز او رفت و پیامبر دست دردست وی نهاد .آنگاه از سعد
پرسید :چه چیزی دستهای ترا اينچنین خشن ساخته است؟ سعد
پاسخ داد :ای رسولخدا من با ريسمان و بیلچه کار میکنم و
مخارج خانوادهام را میپردازم ،ابن اثیر مینويسد:
سهَا النّارُ
هلل (ص)يَدَهُ وَ قالَ هﺬِ ِه يَدٌ التَمَ ّ
فَقَبَّلَ رَسُولُ ا ِ
«رسولخدا دست سعد را بوسید و گفت :اين دستی است که
آتشِ دوزخ بدان نمیرسد( )).پايان سخن استاد ﻃباﻃبايی ـ
خیانت در گزارش تاريخ ،جلد ،3صفحات  312تا .)316
امّا جالب است که در ادامه ،اشکاالت ديگری را بر آيهی مﺬکور
اضافه میکند و در صفحهی  419مینويسد« :عالوه بر آن سه
اشکال ديگر نیز در اين آيات وجود دارد .اوّل اينکه :بلند صحبت
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کردن با محمّد موجب حبط میشود يعنی خطائی به اين کوچکی
موجب نابود کردن اعمال نیك افراد میشود که کامالً غیرعادالنه
است .چون بین خطا و مجازات تناسبی نیست ثانیاً :در آيهی 3به
کسانیکه صدايشان را در مقابل محمّد پايین نگه میدارند مغفرت و
اجر عظیم وعده داده شده است که اين هم غیرعادالنه و
غیرمعقول است ...اشکال سوّم انتساب بیعقلی به بلند صحبت-
کنندگان است .آيا واقعاً کاری به اين کوچکی نشانگر بیعقلی
است؟»
در جواب اشکال اوّل ايشان بايد گفت:
اوّالًـ در قرآن کريم يك قاعده و سنّت إلهی معرّفی گرديده
ن السَّیِّﺌَاتِ
حسَنَاتِ يُﺬْهِبْ َ
است تحت عنوان :إِنَّ الْ َ

1

«نیکیها،

بدیها را از بین میبرَد».
بنا بر يك گزارهی منطقی خالف اين قاعده نیز حتماً صحیح و
بالاشکال است يعنی اعمال سیّﺌهی انسانها نیز منجر به حبط و
محو نیکیها میگردد .بنابراين نتیجه میشود از آنجا که رعايت
نکردن ادب وآداب در سخن گفتن ،از امور غیر اخالقی محسوب
میشود ،و هرعمل غیر اخالقی يك سیّﺌه و گناهی به شمار میرود،
بنابراين رعايت نکردن اين امر منجر به محو و پاك شدن نیکیها
.1هود.114 ،
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میگردد .حاصل سخن اينکه کسانیکه به هنگام سخن گفتن با
پیامبر اکرم (ص) رعايت ادب و اخالق در کالم را نمیکنند مرتکب
يك امر غیر اخالقی و سیّﺌهای میگردند که منجر به نابودی اعمال
صالح آنان میشود .البتّه آيهی شريفه با ذکر نمودن قید «وَ أَنتُمْ لَا
تَشْعُرُونَ» به نکتهی بسیار ظريفی اشاره مینمايد که متأسّفانه ناقد
محترم از آن غفلت ورزيدهاند يعنی همانطوریکه يك شیء به
صورت نامحسوس رو به کاستی و زوال مینهد و اين کاستی به
اندازهای ظريف است که انسان زوال آن را احساس نمیکند.
بنابراين حبط اعمال حسنات با اعمال سیّﺌه نیز به همان صورت
تدريجی و نامحسوس است و بنابراين ،نتیجهای را که آقای سها از
اين آيه میگیرند کامالً مردود شده و زير سؤال میرود .زيرا آيهی
شريفه اعالم نمیداردکه با يکبار چنین سخن گفتن با پیامبراکرم
(ص) ،جمیع اعمال صالحهی انسانها حبط و نابود میشود بلکه اين
امر ،باعث نابودی و زوال اعمال صالحه به صورت تدريجی و
نامحسوس میشود و تکرار اين عمل منجر به نابودی بیشتر اعمال
صالح میشود و اين با نتیجهگیری ناقد محترم بسیار متفاوت است.
ثانیاً ـ وجه ديگری را نیز برای اين آيهی شريفه میتوان مطرﺡ
نمود ،اينکه هدف و نیّت مؤمنین از قصد آمدن و سخن گفتن با
رسول اکرم (ص) يك نوع امر خیر و نیکی بوده است و آنها اين
عمل خود را نزد پیامبر اکرم (ص) نوعی عمل صالح قلمداد می-
نمودند و آيهی شريفه با اشاره به اين نکته ،به مؤمنین القا مینمايد
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که اين اعمال صالح خود را با بیادبی و بیاخالقی نزد پیامبر اسالم
حبط و نابود نکنید.
ثالثاً ـ اينگونه آيات در قرآن کريم مشابه دارد و بايد به آن
آيات مراجعه نمود و منظور از حبط و نابودی اعمال را به درستی
فهمید به عنوان مثال درسورهی بقره درآيهی شريفهی 264چنین
میخوانیم يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُواْ الَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَ األذَى
«ای کسانیکه ايمان آوردهايد صدقات خود را با منّت گﺬاشتن و
آزار دادن باﻃل نکنید».
حال سؤال اين است که آيا اگر شخصی در حین انفاق و صدقه
يا پس از آن نسبت به کار خیری که در حقّ فردی انجام داده است،
بر او منّت نهاده و يا زخم زبان بر آنشخص بزند ،اين رفتار موجب
میشود که انفاق و صدقهی شخص مزبور باﻃل گردد؟ يا اينکه بايد
فرض کرد هرچه که تا به حال صدقه و انفاق کرده است (و چه بسا
اين صدقات درمورد افراد ديگری نیز بوده است) حبط و نابود می-
گردد؟
بديهی است که منظور آيهی شريفه صورت اوّل قضیّه است
يعنی درمورد همان انفاق و صدقهای است که آن را انفاقگر با
مبطالتی مانند منّت و زخم زبان و ...همراه میکند.
بنابراين در آيه ی مورد بحث نیز منظور از حبط اعمال ،صرفاً
همان عمل خیری بوده است که نزد پیامبر اسالم (ص) میآمدند و
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از او آموزش میگرفتند ولی آن را با بیاخالقی و بیادبی حبط می-
کردند.
امّا اشکال دوّم ايشان نیز درمورد رابطهی اين موضوع با «اجر
عظیم» که در آيهی شريفه عنوان گرديده است کامالً با توضیح
درمورد اشکال اوّل روشن میگردد و میتوان گزارهی زير را بیان
نمود که:
عمل اخالقی و امر حسنه و نیك نوعی از نشانههای تقوی در
انسانها و مؤمنین است و هر عمل تقوايی به آمرزش ومغفرت إلهی
ختم میشود ،بنابراين رعايت آداب و اخالق سخن گفتن نزد پیامبر
(ص) نشانهی حُرمت پیامبر و آمادگی برای اﻃاعت از اوست که
حتماً مغفرت خداوند را در پی خواهد داشت.
بنابراين اگر در مقطع آيهی شريفهی  3میفرمايد :أُوْلَﺌِكَ
الَّﺬِينَ امْتَحَنَ اهللُ ُقلُوبَهُمْ لِلتَّ ْقوَى لَهُم مَغْفِرَ ٌة وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ

1

«چنین

مفهومی مراد قرآن کريم نمیتواند باشد که صرفاً رعايت اين امر به
ﻃور ظاهری حتماً به مغفرت و أجر عظیم میانجامد»
بلکه مغفرت و پاداش عظیم را به متّقیانی نسبت میدهد که
دلهای آنان در امتحان تقوی پیروز شده است و خداوند برای
متّقین و پرهیزکاران پاداش عظیم و آمرزش بزرگی درنظر گرفته
است .پس رعايت ادب و آداب سخن گفتن نزد رسول اکرم (ص)
 .1حجرات.3 ،
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يکی از دهها ويژگیهای پرهیزکاران است و با متّصف شدن شخص
منحصراً به يکی از اوصاف پارسايان آنهم به صورت ظاهری و غفلت
از همهی صفات ديگر ،البتّه شخص را انسان پارسايی محسوب
نمیکند ،بلکه مجموعهی اين خصوصیّات و ويژگیها ،انسان را به
پرهیزکاری و زهد نائل میکند .زيرا کسیکه تقوا در قلب و روحش
راه يافته و غلبه کرده است در همهی موارد رعايت امور اخالقی را
در نظر میگیرد.
امّا اشکال سوّم ايشان ،به گمان ما جای هیچ توضیحی ندارد
زيرا گمان نمیکنم که در هیچ مکتبی سخن گفتن از نوع بیادبانه
و غیراخالقی را از صفات و ويژگیهای انسانهای عاقل و خردمند
بدانند و به يقین همهی کسانیکه در وادی اخالق قدم نهادهاند،
يقیناً اين امر را خالف عقل و منطق میدانند ولی در قاموس
اخالقی آقای سها ،گويا اخالق و معیارهای عقلی و اخالقی رنگ و
معنای ديگری دارد!!

شبهه :پرداخت صدقه به هنگام نجوی با پیامبر اکرم.
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آقای سُها در ادامهی نوشتار خود برای قدرتﻃلبی پیامبر اکرم
(ص) دلیلی ديگر از قرآن کريم اقامه مینمايد که حقّاً سرمايه و
انصاف علمی ايشان را در نزد خوانندگان ،بیشاز گﺬشته نمايان
میکند! مینويسد:
« آيه نازل میکند که مردم برای گفتگوی خصوصی با محمّد،
م الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا
بايد پول بﭙردازند :يَا أَيُّهَا ا َّلﺬِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُ ُ
دقَةً ذَلِكَ خَیْرٌ لَّکُمْ َو أَﻃْهَرُ
ی نَجْوَاکُمْ صَ َ
بَیْنَ يَدَ ْ

1

«اينهم نشانگر آن است که محمّد میخواسته موقعیّت کامالً
متفاوت و برجستهی خود را به کرسی نشاند .البتّه اين آيه را بدون
اجراء نسخ کرد چون متوجّه شد که غیرقابل اجراست و سر و
صدای مردم را درمیآورد»

2

پاسخ:
آيهی 12سورهی مجادله در موضوع نجوا (درگوشی صحبت
کردن) با پیامبراسالم است .در اين آيه خداوند حکم کرد تا
کسانیکه میخواهند با پیامبر اسالم نجوا داشته باشند ،قبلاز آن
صدقه پرداخت نمايند امّا آيهی 13در بیان نسخ حکمی است که در
آيهی قبل تشريع شده بود ،چنانکه درسورهی بقره آيهی106
درمورد حکمت ناسخ و منسوخ در قرآن کريم میفرمايد مَا نَنسَخْ
 .1مجادله12 ،
 .2صفحهی 419و420
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هلل عَلَىَ ُکلِّ
سهَا نَأْتِ بِخَ ْیرٍ ِمنْهَا أَوْ مِثْ ِلهَا أَلَمْ تَ ْعلَمْ أَنَّ ا َ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُن ِ
شَیْءٍ قَدِيرٌ

1

ﻃبق اين آيه ی شريفه هر آيه يا حکمی که در قرآن کريم نسخ
میگردد ،حکمی بهتر جايگزين آن میشود .بنابراين در آيهی12
و 13سورهی مجادله نیز ،يقیناً حکمتی در وضع اين قانون وجود
داشته که با مرتفع شدن حکمت آن ،آيهی شريفه نسخ میگردد و
اين حکم برداشته میشود .مفسّران قرآن کريم در شأن نزول اين
آيات شريفه باالتّفاق چنین گزارش نمودهاند که :توانگران و
ثروتمندان نزد پیامبر اسالم میآمدند و برای برتری جويی بر مردم
مکانهای باال دست را در مجالس میگرفتند و نزديکترين مکانها
نسبت به پیامبر را اشغال میکردند و با اين کار چنین وانمود می-
کردند که از ديگران به حضرتش نزديکترند و به نجوا کردن با او
میپرداختند و اينان عادتاً چیزی که سودمند باشد يا اقتضای
پنهان گفتن را داشته باشد به حضرت نمیگفتند و چه بسا اوقات
گرانبهای پیامبر را با گفتههای خود دربارهی امور پريشان و
نامربوط ،به خود اختصاص میدادند از اينرو خداوند در آيهی 12به
مسلمانان میفرمايد که پیش از نجوا کردن صدقه دهند.
اين آيه اشاره به اين دارد که منظور در دادن صدقه ﻃبقهی
ثروتمند و توانگری هستند که قادر به پرداخت صدقه هستند و
 .1بقره.106 ،
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مشخّص شد که پس از وضع قانون پرداخت صدقه در آيه اين افراد
چگونه از نجوا و درگوشی صحبت کردن باز ايستادند لﺬا ماهیّت
آنان و سخنانشان که موجبات آزار و زحمت پیامبر و مسلمانان را
فراهم میآورد ،برای مسلمانان روشن شد.
بنابراين قرآن کريم در آيهی 13پس از رفع اين مشکل و تعلیم
و تربیت مسلمین و روشن شدن ماهیّت و اهداف آنگروه چنین
میفرمايد:
« اکنون که اين کار را نکرديد و خود به تقصیر خويشتن پی
برديد ،خداوند شما را بخشید و توبهی شما را پﺬيرفت ،نماز را به پا
داريد و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اﻃاعت نمايید و
بدانید خداوند از آنچه انجام میدهید با خبر است».
امّا اين آيات و وضع صدقه و متعاقباً نسخ آن دارای حکمتهای
بسیار مهم و تعالیم بسیار آموزندهای برای مسلمین بود که افراد
سادهانگاری همانند آقای سها ،از درك و فهم اين حکمتها محروم
هستند که در اينجا به چند مورد آن اشاره میکنیم:
1ـ از آنجا که وقت و زمان پیامبر از آنِ تمام مردم است لﺬا
کسی که میخواهد به تنهايی ازآن بهره ببرد بايد مالیاتی به نفع
جامعه بﭙردازد زيرا ترديدی نیست که پیامبر برای خود صدقه
نمیگرفت و برای مصرف شخصی از آن استفاده نمیکرد و مصرف و
أخﺬ صدقه بر ايشان حرام بود و آن را برای رفع محرومان و اصالﺡ
امور مسلمانان به کار میبرد.
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2ـ از آنجا که نجوا کنندگان با پیامبر بیشتر از ﻃبقهی
توانگران بودند ،برای آنکه نیازمندان احساس غبن نکنند ،خداوند
پرداخت صدقه را بر توانگران به مصلحت نیازمندان مقرّر و واجب
ساخت.
3ـ ضرورت پرداخت صدقه اشارهای بود به کسانیکه با نجوا
کردن در اموریکه سودی نداشت يا برای فخرفروشی مزاحم پیامبر
(ص) میشدند و به ايشان میفهماند که اين کار نزدخداوند و
پیامبرش پسنديده نیست و در عمل نیز اين حقیقت را به بسیاری
اشخاص میفهماند و قرآن توانست اين پديده را در موارد منفی آن
چاره کند.
4ـ ازآنجاکه بعضی اشخاص نجوا کردن با پیامبر را در برابر
مسلمانان وسیله فخر فروشی بر آنان قرار میدادند و به آنها
وانمود میکردند که دارای شخصیّتی مهم و مقرّب هستند و اين
امری بود منفی ،حکم صدقه به عنوان عالج و برای پالودن و پاك
م وَ
ك خَ ْیرٌ لَّکُ ْ
کردن نفوس از اين اخالق زشت نازل شد که :ذَلِ َ
أَﻃْهَرُ «اين برای شما بهتر وپاکیزهتر است»
خداوند حکیم که تمام کارهايش براساس حکمت است ازﻃبقه-
ی نیازمند که توانايی پرداخت صدقه نداشتند غافل نماند ،از اينرو
آنان را معﺬور داشت و به آنان اجازه داد با پیامبر (ص) نجوا کنند و
ايشان را مخاﻃب ساخته و میفرمايد فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اهللَ غَفُورٌ
رَّحِیمٌ .
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در اين آيه اشاره به اين نکتهی مهم هست که منظور در دادن
صدقه ﻃبقهی ثروتمند است زيرا اين افراد قادر به پرداخت صدقه
هستند .ديديم که چگونه اينان از نجوا و درِ گوشی صحبت کردن
بازايستادند .لﺬا ماهیّت آنان و سخنانشان که موجب زحمت و آزار
پیامبر و مسلمانان را فراهم میآوردند برای مسلمانان روشن شد.
بنابراين کامالً روشن و مبرهن است ،شخصی همانند آقای سها
که از حکمتهای اين آيهی شريفه محروم است و يا به جهت
دشمنی با پیامبر اسالم اين حکمتهای روشن را کتمان میکند،
چگونه از اين آيات به نفع اهداف و نیّات خود سو ِء استفاده میکند.

شبهه :والیت پیامبر بر مردم.
جناب سها در ادامه ،آيهی ديگری از قرآن کريم ،مبنی بر
قدرتﻃلبی پیامبر رحمت (ص) را ذکر میکند که الحق قرآن-
شناسی اين استاد را نزد همگان نمايان میسازد!! مینويسد « :آيه
نازل میکند و واليت خود را نسبت به مردم از واليت هر انسان بر
ن أَنفُسِهِمْ
خودش هم برتر میداند .النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِ ْ
«پیامبر به مؤمنان از خودشان اولیتر است».
 .1احزاب.6 ،
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همچنین ...يعنی واليت محمد بر جان و مال و ناموس مردم از
واليت خود مردم بر خودشان اولويّت دارد يعنی تصمیم و خواست
ق اختیار و انتخاب هر فرد حتّی در ريزترين و
و مالکیّت و ح ّ
خصوصیترين امور زندگیش ،تحت سیطرهی واليت محمّد است...
» (ص)420
و در ادامه به صورت گستاخانه ريشهی برخی از ديکتاتوریها و
استبدادها را در آيات قرآن کريم میداند!!

پاسخ:
جواب اين است که آيهی شريفهی سورهی احزاب سبب اولويّت
پیامبر بر مؤمنان را به نبوّت ايشان نسبت میدهد (و ﻃبع ًا از عدم
نبوّت ،عدم اولويّت الزم میآيد) و اگر به آيهی شريفه در صدر
کالم خدا توجّه نمايیم درمیيابیم که آيهی شريفه نفرموده:
ن أنفُسِهِمْ
محمّدٌ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِ ْ

بلکه به جای نام مبارك

پیامبر ،صفت و سِمَت نبوّت ذکر گرديده است و فرموده لنَّبِیُّ
م و بدينترتیب اولويّت آن بزرگوار
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ ِمنْ أَنفُسِهِ ْ
نتیجهی نبوّتش محسوب گرديده است و به عبارت ديگر «مفهوم
وصف ،مُشعِر بر علّیّت است» .بنابراين آيهی شريفه ،اولو ّيتِ پیامبر
را به جهت شأن نبوّت ايشان ،بیان کرده است .پس در هر امری که
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با شأن و مقام نبی بودن پیامبر اسالم در ارتباط باشد مقام ايشان
در آن امر بر مقام و نظر مؤمنین اولويّت و ترجیح دارد و به عبارت
ديگر شأن نبی بودن مقامی است که تنها در حوزهی ديانت و قلمرو
آن حکمفرما است و خارج از اين حوزه نیاز به تبادل آرا و شوری
بین مسلمین دارد چنانکه در صفحات قبلی مثالهای مختلفی را از
زندگی و غزوات پیامبر ذکر نموديم و در اينجا از تکرار مکرّرات
پرهیز مینمايیم.
البتّه اين امر در شﺌونات مختلف زندگی هر انسانی ،وجود دارد
به عنوان مثال هرشخصی نظر يك پزشك و مهندس و ...را در
قلمرو و حیطهی آنان بر نظر شخصی خود سزاوارتر و اولی میداند
و هیچ شخص عاقلی از اين اولويّت ،اولی بودن آنها را در قلمرو
ديگر زندگی خود ،برداشت نمیکند و چنانکه گفتیم در اين آيهی
شريفه نیز با ذکر صفت پیامبر به عنوان نبی ،اولويّت ايشان را
نسبت به اين صفت مﺬکور تعلیل میکند و به دلیل شواهد فراوان
تاريخی نیز مؤمنین زمان پیامبر اين شأن ايشان را از شﺌونات
ديگر او به نحو اَحسَن تفکیك میکردند.
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شبهه :سفارش پیامبر به محبّت کردن بر نسل و فرزندان
خود.
امّا شاهکار ديگر آقای سها ،مبنی بر قدرت ﻃلبی پیامبر اکرم
مطالب ذيل است:
« آيه نازل میکند محبّت به نسل خودش را از مردم میخواهد
و به اين ترتیب نسل خود را برای همیشه برتر و سربار تمام بشر
ل لَا أَسْ َألُکُمْ عَ َلیْ ِه أَجْرًا إِلَّا ا ْلمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى « 1بگو به
میکند .قُ ْ
ازای آن رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی
خويشاوندانم» (ص.)422

پاسخ:
در جواب بايد گفت که جناب ناقد منصف! در اينجا دچار
مغالطهی تفسیر به رأی! شدهاند زيرا اوّالً همهی مفسّران قرآن
کريم چنین برداشت و معنايی را از اين آيهی شريفه نکردهاند بلکه
گروهی خاص از مفسّران قرآن که متعلّق به مﺬهب امامیّه هستند،
بدون توجّه به قواعد عرب و تاريخ نزول آيات و سیاق آيات ،چنین
تفسیری را انجام دادهاند که مفسّران ديگر داليل استوار و محکم
بر ردّ اين معنی ارائه نمودهاند .و در اينجا الزم میدانم که
 .1شوری23 ،
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فريبکاری و دروغ آقای سها را مجدّداً فاش نمايم تا انصاف
جوانمردی ايشان بر همهی خوانندگان مشخّص گردد زيرا ايشان
در مورد روش نقد خود نوشته بود« :به معتبرترين تفسیرهای
موجود هم مراجعه میشود برای اينکه مفهوم آيهای با توجّه به
قرآن و سنّت روشن تر شود نه اينکه نظر مفسّر ،اصل قرار داده
شود( ».ص 29و)30
پس سؤال ما نیز همین است ،چرا شما علی رغم ادّعای خود،
نظر برخی مفسّرين يك مﺬهب خاص را برداشت همهی مفسّران
تلقّی نمودهايد و آن را يك پیام اصلی و نصّ آيه معرّفی کردهايد؟
به عنوان مثال آقای سها که در سراسر کتاب خود به تفسیر
ﻃبری ارجاع میدهد و آن را يکی از تفاسیر مهم قلمداد میکند،
خود محمّد بن جرير ﻃبری ،پس از ذکر آراءِ مختلف ،نظر خود را
چنین بیان میکند:
ل قَولُ
(و اَولَی االَقوال فِی ذلِكَ بِالصَّواب ،وَ اَشبَهُها بِظاهِرِ التَّنزِي ِ
مَن قالَ :مَعناهُ :قُل الاَسألُکُم عَلَی ِه اَجرًا يا مَعشَر قُرَيش ،إالّ اَن
م الَّتی بَینِی وَ بَینَکُم)
صلُوا الرَّحِ َ
تَوَدّونی فِی قرابَتی مِنکُم َو تَ ِ

1

چنانکه مالحظه میکنیم نظر نويسندهی تفسیر ﻃبری چنین
است:
 .1تفسیر ﻃبری ،ذيل آيهی  23سورهی شوری
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«و بهترين و صحیحترين گفتار درمورد اين آيه و نزديکترين
آنها به ظاهر آيه همین گفتار است که چنین معنی نمايیم :بگو ای
گروه قريش از شما هیچ مزد و پاداشی برای رسالت خود نمی-
خواهم مگر آنکه به خاﻃر خويشاوندی با من ،دوستی مرا رعايت
کنید و رابطهی خويشاوندی که بین من و شماست آنرا حفظ
نمايید.».
چنانکه مالحظه میشود نويسندهی تفسیر ﻃبری معنايی
متفاوت با معنايی که آقای سها آن را به عنوان معنای يقینی فرض
نمودهاند ،ذکر نموده است و مفسّرين مشهور ديگر نیز بدين قول
رفتهاند.
ثانیاً ـ مناسب میدانیم که فارغ از نظر و ديدگاه مفسّرين،
اشکاالت و داليل مستدلّ خود را نسبت به معنايی که آقای سها از
اين آيه کردهاند و متعاقب ًا غرضورزی خود را نسبت به رسول اکرم
آشکار نمودهاند بیان نمايیم و قضاوت را بر خوانندگان گرامی
واگﺬار نمايیم.
امّا اشکاالت وارده نسبت به معنای آقای سها چنین است:
1ـ بايد دانست که لفظ «القُربَی» عام بوده و به معنای مطلق
«خويشاوند» است و هرگز نمیشود لفظ مطلق را معنای مقیّد داد
يعنی «القُربی» به معنای «خويشاوند من» نیست زيرا در پايان آن،
«ياءِ متکلّم وحده» وجود ندارد و اگر راجع به شخص پیغمبر میبود
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الزم میآمد که مثالً بگويد «إالّ المَ َودَّةَ فِی قُربایَ» و يا الاقل برای
خاص بودن آن ،قرينهای در کالم باشد درصورتیکه چنین قرينهای
در خود آيه و يا آيات قبلی و بعدی وجود ندارد.
2ـ اگرفرض کنیم که منظور حضرت از بیان « إالّ المَوَ َّدةَ فِی
القُربَی» اين بوده است که «خويشاوندان مرا دوست داريد» در اين-
صورت اين درخواست ،خودش يك نوع توقّع اجر و پاداش است.
شايد تصوّر شود که اين درخواست پیغمبر ،اجری درمقابل
رسالت خود نیست و يك نوع توصیهی عادی است که مردم نسبت
به يکديگر میکنند .برای رفع اين توهّم میگويیم :اگر موضوع به
اين سادگی بود بیان آن در کتاب آسمانی موردی نداشت و اگر بر
فرض ،اين درخواست پیغمبر را امر لزومی و وجوبی بدانیم ،بدين-
معنی که برای ما الزم است که در مقابل تبلیغ پیغمبر،
خويشاوندان او را دوست بداريم اين يك نوع اجر مسلّم و معلومی
خواهد بود که در مقابل تبلیغ رسالت خواسته شده است و با
ی إِلَّا َعلَى اهللِ وَ هُ َو
ن أَجْرِ َ
ن أَجْرٍ َفهُ َو لَکُمْ إِ ْ
م مِ ْ
سأَلْتُکُ ْ
ل مَا َ
عبارت قُ ْ
شهِیدٌ  1متناقض است .زيرا اجر از مردم را به کلّی
عَلَى کُلِّ شَیْءٍ َ
نفی مینمايد و اجر پیامبر (ص) را تنها بر عهدهی خداوند مینهد.
3ـ بايد توجّه نمود که آيهی مﺬکور در سورهی شوری ذکر
گرديده است و سورهی مزبور ،مکّی است يعنی قبل از هجرت نازل
 .1سبا.47 ،
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شده که حضرت پیغمبر (ص) در آنموقع ﻃرفداران بسیاری
نداشت و جُز عدّهی کمی ايمان نیاورده بودند ،حتّی مشرکان
پیغمبر را توهین و اذيّت میکردند ،لﺬا بعید است درحالیکه خود
آن حضرت را انکار میکردند و ايشان را قبول نداشتند بگويد:
«اقربای مرا دوست بداريد و به آنان احترام بگﺬاريد» و اين قضیّه
بدان میماند که در جايیکه برای شخص محترمی ارزش قائل
ال فرزند خود را به مردم
نیستند و مقامش را ناديده میگیرند ،مث ً
بسﭙارد تا احترامش نمايند و آيا اين امر منطقی به نظر میرسد؟

شبهه :جاویدان کردن نام و یا قبیله ی پیامبر!
امّا شاهکار ديگر جناب دکتر! شنیدنیتر است ،مینويسد:
«همچنین با نازل کردن سورهی قريش ،نام و ياد اعتبار
فامیلیاش را جاودان میکند:
شتَاء وَ الصَّ ْیفِ()2
حلَةَ ال ِّ
لِإِيلَافِ قُرَ ْيشٍ( )1إِيلَافِهِمْ رِ ْ

1

«برای اُلفت دادن قريش ،الفتشان هنگام کوچ زمستان و
تابستان»

 .1قريش 1 ،و 2
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دقّت کنید ذکر يك قبیلهی بدوی عربستان آن هم ذکر امری
بیاهمّیّت (کوچ) چه سودی برای همه بشريّت در تمام زمانها
دارد .اين دو آيه چه چیزی به ياد شما يادمیدهد؟ اين نام بردن
نتیجهای جز پايدار کردن نام قبیلهی قريش ندارد و اگر توجّه کنید
که بیشترين دشمنی را همین قبیله با محمّد کردند امّا محمّد وقتی
بر آنان تسلّط يافت آنان را بخشید و حتّی بخشی از دزدیها از
قبیلهی هوازن را نیز به آنان بخشید متوجّه میشويد که ذکر نام
آنان در قرآن به نیکويی جُز در جهت باال بردن نام قبیلهی محمّد
نبوده است» (صفحات  423و.)424

پاسخ:
در جواب بايد بگويم که قرآن کريم و پیامهای آن تنها برای
مردم زمان نزول نازل نگرديده است بلکه به اعتبار آيات قرآن
کريم که میفرمايند :إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ

1

هلل إِلَیْکُمْ جَمِیعًا
و يا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی َرسُولُ ا ِ

2

پیام آيات اين کتاب فرازمانی و فرامکانی است ،امّا قرآن کريم
برای تفهیم و ابالغ اين پیامها در مرحلهی اوّل با مردم زمان نزول و
کسانیکه در آن مکان جغرافیايی زندگی میکردند پیوند دارد و
 .1انعام ،90يوسف ،104ص ،87تکوير 37،و قلم52
.2اعراف.158 ،
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بدين جهت در قرآن کريم به وفور مشاهده میکنیم که از نعمت-
های إلهی قابل لمس برای مخاﻃبین زمان نزول ،نام برده میشود تا
با تدبّر و تأمّل در نعمتها و آيات و نشانههای إلهی که ملموس
آنهاست قدرت و عظمت خداوند را دريابند و برای آنان تفهیم شود
که اين نعمتها و بخششها همگی از سوی خداوند يکتا و اليزال
برای آنان ارزانی شدهاست.
از اين رو ،خداوند بخشايشگر را بﭙرستند و از شرك و بت -
پرستی دوری گزينند که چه ظلم و گناه بزرگی محسوب میشود! و
اينکه اگر آنان جايگاه و عطا و بخشش اين نعمتها را به اشخاص
ديگر نسبت دهند وآنان را هم رديف اهلل سبحان کنند چه اندازه
ظلم و ناعدالتی روا داشتهاند! بدينجهت است که در سورهی
قريش که پیامبر اسالم منسوب به آن قبیله بود و آنان مخاﻃبین
اصلی قرآن کريم در زمان نزول بودند و رسول اکرم از میان آنان
برای پیغمبری برانگیخته شده بود به يکی از نعمتهای إلهی که
برای آنان عطا شده بود ،اشاره میکند و آن چیزی نبود جز نعمت
امنیّت و وجود خانهی کعبه در میان قريش و در سرزمین مکّه ،که
به خاﻃر مرکزيّت و امنیّت اين سرزمین ،بسیاری از مردم حجاز
هرسال به آنجا میآمدند و به جهت همین امنیّتی که وجود داشت
مردم قبیلهی قريش به راحتی میتوانستند مبادالت تجاری و
اقتصادی را انجام دهند و کسی متعرّض اين عمل آنان نمیگرديد و
آيهی شريفهی إِيلَافِهِمْ رِحْ َلةَ الشِّتَاء وَ الصَّ ْیفِ اشاره به اين بیان
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مهم دارد که آنان به دلیل وجود نعمت امنیّت به سهولت می-
توانستند سفرهای تجاری خود به ﻃرف شام و يمن را انجام دهند و
از اين ﻃريق کسب درآمد و تجارت نمايند .بنابراين مضمون اين
است که برای اتّحاد و ائتالف قريش ،قريشیان بايد ربّ کعبه را
فرمانبرداری و اﻃاعت نمايند و بدانند اين «ربّ کعبه» است که
آنان را از گرسنگی و ترس ايمن میدارد و آلههای که قريشیان در
برابر آنها راه تعبّد را میسﭙرند سودی به حالشان ندارند و مالك
هیچ چیزی برايشان نیستند و اينهمه نعمتها برای آنان ازجانب
ربّ کعبه است.
و اين نعمتها شايستهی شکر و سﭙاسگزاری است ،و تشکّر
قريش از خداوند اين است که دست از بتپرستی برداشته
وخداوند يکتا را بﭙرستند ،همان کسیکه توان محافظت نمودن و
ايمنی دادن به آنها را دارد ،خداوند متعال است ،نه بتهای سنگی
و چوبی!
اين مهمترين و محوریترين پیام اين سوره است که تمام
مفسّران اسالمی از جمله ﻃبری و زمخشری و بیضاوی و ...در
تفاسیر خود بدان اشاره نمودهاند و اگرجناب سها! توفیق فهم اين
پیام مهم و ارزشمند را از اين سوره نداشتهاند ،خردهگیری سزاوار
ايشان استکه خود را اسالمشناسی ماهر معرّفی میکنند ولی از
نائل شدن به بديهیترين پیام سورهای قرآنی عاجزند و الاقل
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زحمت يادآوری نظرات مفسّرين را نیز متقبّل نمیشوند و پیامبر
گرانقدر اسالم را آماجگاه انواع تهمتها و بهتانها قرار میدهند.
پس آنجا که آقای سها میپرسند« :ذکر امری بیاهمّیّت از يك
قبیله چه سودی برای همهی بشريّت در تمام زمانها دارد؟» بايد
بگويم ،مگر در همینزمان و با وجود نعمتهای مختلفی که خداوند
به برخی افراد عنايت نموده است ،آنان راه شرك و کفر را ﻃی
نمیکنند؟ و به جای شکرگزاری و پرستش و عبادت خداوند يکتا و
صاحب نعمتها ،دل به عبادت و شکرگزاری ديگران نمیدهند؟ و
به جای اينکه مَبدَا اين نعمتها را خداوند متعال بدانند روی به
افراد ديگر میکنند و آنها را منعِّم اصلی تلقّی میکنند و اين يك
پیامی است که هرگز گﺬر زمان و مکان آن را کهنه نمیسازد.
امّا در اين چند سطر شاهد تهمت و افترای بزرگ ديگری از
اسالمشناس تازه به دوران رسیده!! میباشیم آنجا که مینويسند:
«و حتّی بخشی از دزديها از قبیلهی هوازن را نیز به آنان بخشید»
در جواب میگويم:
اوّالًـ شما که يك جنگ دفاعی و به دست آوردن برخی
غنیمتها از اين جنگ دفاعی را يك دزدی قلمداد میکنید و در
گزارش تاريخ جانب امانت را رعايت نمیکنید ،حقّا که با اين عمل،
لیاقت و شايستگی نامگﺬاری دزد و "سارق گزارشات تاريخی" را
بر خود مینهید زيرا آنچه که سیره نويسان و تاريخ نويسان از
جمله ابن هشام و ﻃبری و واقدی و ديگران از اين جنگ گزارش
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میکنند غزوهی مزبور صرفاً از نوع جهادهای دفاعی به حساب می-
آيد و گزارش اين جنگ و علّت به وجود آمدن آن را به ﻃور خالصه
چنین نوشتهاند:
سبب اين غزوه آن بود که اشراف قبیلهی هوازن و قبیلهی
ثقیف ،پس از مطّلع شدن از خبر حرکت رسولخدا برای فتح مکّه
از مدينه ،به فرماندهی مالك بن عوف با زنان و فرزندان و اغنام و
ل خويش برای جنگ با رسولخدا حرکت کردند و در
احشام و اموا ِ
اوﻃاس اردو زدند و رسولخدا پس از خبر يافتن از اين امر ،برای
دفع آنان با دوازده هزار سﭙاه رهسﭙار شدند و در منطقهای به نام
حُنَین با آنان به جنگ پرداختند که در نهايت سﭙاه اسالم بر آنان
پیروز شدند و اموال بسیاری به عنوان غنیمت جنگی به دست
مسلمین افتاد که پیامبر اسالم بیشتر اين غنیمتها را برای
مسلمانانی که تازه به اسالم مشرّف شده بودند بخشیدند .که در
سورهی توبه به قسمتهايی از اين غزوه اشاره شده است( .برای
مطالعهی بیشتر مراجعه شود به :سیرهی ابن هشام ،جلد ،4ص 82ـ
ﻃبقات ابن سعد ،جلد ،2ص 150ـ تاريخ ﻃبری ،جلد ،3ص 70ـ
المغازی ،ج ،3ص)885
ثانیاً ـ در قرآن کريم يکی از موارد مصرف زکات تحت عنوان
«مؤلّفة قلوبهم» برای اُلفت بخشیدن قلوب تازه مسلمانان ذکر شده
است که از اين ﻃريق حمايت و پشتیبانی اسالم را دريافت نمايند.
بنابراين الزم بود که قسمتی از غنیمتهای جنگی را پیامبر اسالم
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با صالحديد و تشخیص خويش به عنوان رهبرمسلمین ،به نفع
اسالم و مستمندان خرج مینمايد بدينجهت برای تثبیت قلوب
تازه مسلمانانیکه پس از فتح مکّه به اسالم روی آورده بودند
بخشی از اين غنیمتهای جنگ هوازن را به آنها بخشید چنانکه
حکمت اين امر و تصمیم پیامبر زمانیکه احساس نمود انصار از اين
روش پیامبر آزرده شدهاند به روشنی قابل فهم است آنجا که
پیامبر اسالم در جمع انصار با شُکُوه و صالبت تمام به آنان فرمود:
« شما ای گروه انصار گمراه بوديد که از ﻃريق من هدايت
يافتید .فقیر بوديد ،بی نیاز شديد ،دشمن يکديگر بوديد ،با هم
مهربان گرديديد ،همگی عرض کردند :صحیح است ای رسولخدا!
پیامبر فرمود :شما میتوانید به صورتی ديگر به من پاسخ بگويید
زيرا شما در برابر خدمات من ،حقوقی را بر گردنم داريد ،میتوانید
به من بگويید :روزی که قريش تو را تکﺬيب کرد ،ما تورا تصديق
نموديم ،قريش ،تو را ياری نکرد ،ما ياری کرديم ،تو را بیپناه
ساختند ما به تو پناه داديم .روزی تهیدست بودی ،تو را کمك
کرديم.
ای گروه انصار! چرا از مختصر مالی که به قريش دادم تا آنها در
اسالم استوار گردند و شما را به اسالم خود واگﺬار نمودم دلگیر
شديد ،آيا راضی نیستید که ديگران شتر و گوسفند ببرند و شما
پیامبر خدا را همراه خود ببريد؟ به خدا سوگند! اگرهمهی مردم به
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راهی بروند و انصار به راه ديگر ،من راه انصار را انتخاب میکنم».
(رجوع شود به مغازی واقدی وترجمهی آن ،ص.)728
چنانکه از بیانات پیامبر اسالم در خطاب به گروه انصار ،مالحظه
میشود حکمت و دور انديشی مهمّی در اين تصمیم و عملکرد
پیامبر گرانقدر اسالم وجود داشت که گروه انصار پس از متوجّه
شدن به اين حکمت اخالقی و فوق مادّی پیامبر اسالم کامالً اقناع
گرديدند و چنانکه مورّخین گزارش نمودهاند« :سخنان پیامبر ،آن-
چنان عواﻃف انصار را تحريك کرد که همگی گريهکنان گفتند :ای
رسولخدا! ما به قسمت خود راضی هستیم و کوچكترين گلهای
نداريم( ».رجوع شود به ترجمهی مغازی واقدی ،ص.)728
امّا ظاهر انديشـانی همانند آقای سـها که از هر عملی قصد
مادّی را برداشت میکنند و مسائل اخالقی و معنوی در عملکرد و
نیّات اشخاص در نظر آنها وزن و ارزشی ندارد ،همانند ظاهر
انديشان دوران صدر اسالم ،از اين عملکرد پیامبرکه از روحیّهی
فوق مادّی و معنوی و اخالقی ايشان منبعث شده بود ،به خشم می-
آيند و آن را حمل بر ناعدالتی و تبعیض قومی میکنند چنانکه
مورّخین اسالمی گزارش نمودهاند پس از اينکه پیامبر اسالم،
سهمی خاصّ از غنائم را به عنوان مؤلّفة قلوبهم به نو مسلمانان
بخشید مردی از قبیلهی بنی تمیم به نام «ذُوالْخُوَيصِره» گستاخی
را به جايی رساند که رو به پیامبر کرد و گفت :من امروز کارهای
شما را دقیقاً بررسی کردم و ديدم در تقسیم غنايم راه عدالت را
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پیش نگرفتید! پیامبر از سخن اين مرد ناراحت شد و فرمود :اگر
عدالت و انصاف به نزد من نباشد پس نزد چه کسی خواهد بود؟
سﭙس رسول اکرم فرمودند :او را واگﺬاريد ،اين شخص به زودی
پیروانی پیدا خواهد کرد که در دين آنقدر إغراق ورزند تا از دين
بیرون روند و چنان از دين بیرون میروند که اثری از دين در آنها
نمی ماند مانند تیری که از بدن شکار خارج شود و اثری از بدن آن
حیوان در آن نماند( .ترجمهی سیرهی ابن هشام ،جلد ،2ص)317
و اين شخص يعنی ذُوالخويصره در زمان امام علیع رئیس
خوارج گشت و در جنگ نهروان کشته شد.
امّا نتیجهگیریکه جناب سها! از صغری و کبری چیدن درمورد
سورهی قريش میگیرد چنین است« :که ذکر نام آنان (قبیلهی
قريش) در قرآن به نیکويی جز در جهت باال بردن نام قبیلة محمد
نبوده است» (ص.)424
در جواب اين نتیجهگیری آقای سها بايد گفت:
اوّالً ـ آنچه که از قبیلهی پیامبر و نام آنان در قرآن کريم مانده
است ،همان اسـت که قرآن مجید از دوران ايشـان و از رفتارهای
آنان با عنوان
دوران «جاهلیّت» ياد میکند چنانکه میفرمايد:
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ق َظنَّ الْجَاهِ ِلیَّةِ
يَظُنُّونَ بِاهللِ َغیْرَ الْحَ ِّ

1

أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ

هلل حُکْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
ن مِنَ ا ِ
يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَ ُ
ج الْجَاهِلِیَّ ِة ا ْلأُولَى
بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَ َبرَّجْنَ تَبَرُّ َ
فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّ َة حَمِیَّ َة الْجَاهِلِیَّةِ

3

2

وَ َقرْنَ فِی

إِذْ جَ َعلَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا

4

ثانیاً ـ آيا آيات قرآن کريم که از رفتارهای شنیع و زننده و
آداب و رسوم و عقايد خرافی آنها ياد میکنند که نشانهی کم-
خردی و کم عقلی معتقدان به آن رسومات در آن زمان و مکان
است ،کدام نام و نشان وااليی از قبیلهی پیامبر اکرم(ص) را معرّفی
میکنند؟!
در اينجا میتوان به چند نمونه از اين افتخارات قبیلهی قريش
که به زعم جناب سها باعث ماندگاری اسم و رسم آنان در تاريخ
شده است اشاره نمود!!:
م بِاألُنثَى ظَلَّ وَجْهُ ُه مُسْوَدًّا َو هُ َو کَظِیمٌ
وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُ ْ
ت إِلَّا مُکَاء َو تَصْدِيَةً
د ا ْلبَیْ ِ
م عِن َ
مَا کَانَ صَالَتُهُ ْ
 .1آل عمران.154 ،
 .2مائده.50 ،
 .3احزاب.33 ،
 .4فتح.26 ،
 .5نحل.56 ،
 .6انفال.35 ،
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شتَهُونَ
سبْحَانَهُ وَ َلهُم مَّا يَ ْ
الْبَنَاتِ ُ
وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءنَا

2

1

شةً قَالُواْ
وَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِ َ

وَ جَعَلُواْ لِلهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ األَنْعَا ِم

م وَ هَﺬَا لِشُ َرکَآئِنَا
نَصِیبًا فَقَالُواْ هَﺬَا لِلهِ بِزَعْ ِمهِ ْ
تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا
لَايَضُرُّهُمْ

5

4

3

وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِ َأنْ

ن اهللِ مَا لَايَنفَعُهُمْ وَ
وَ يَعْبُدُونَ مِن دُو ِ

وَ الَ تَقْتُلُواْ أَوْال َدکُمْ خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَّحْنُ نَرْزُ ُقهُمْ وَ إِيَّاکُم

ن خِطْءًا َکبِیرًا
إنَّ قَتْ َلهُمْ کَا َ
و...

6

اينها نمونههايی از آيات شريفهی قرآن کريم است که به ادّعای
جناب سها! نشان از ذکر نیکو و واالی قبیلهی پیامبر اسالم دارند!!
که در تاريخ ماندگار شده است!!
ثالثاً ـ فارغ از مطالب فوق ،درقرآن کريم آيات روشن وواضحی
وجود داردکه هرگونه برتری قومی و قبیلگی را نکوهش و مﺬمّت
میکنند و با توجّه به آيات روشن مزبور ،قرآن کريم را نسزد که از
برتری قومی و نژادی خاصی سخن بگويد چنانکه میفرمايد:
 .1نحل.57 ،
 .2اعراف.28 ،
 .3انعام.136 ،
 .4بقره.189 ،
 .5فرقان.55 ،
 .6اسراء.31 ،
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شعُوبًا وَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن َذکَ ٍر وَ أُنثَى وَجَعَ ْلنَاکُمْ ُ
هلل أَتْقَاکُمْ « 1ای مردم ،ما شما را از
ن أَکْرَمَکُمْ عِندَ ا ِ
قَبَائِلَ ِلتَعَارَفُوا إِ َّ
يك مرد و زن آفريديم و به صورت دستهها و قبیلهها درآورديم تا
همديگر را بشناسید ،گرامیترينشما نزدخدا،پرهیزگارترين
شماست».
و يا میفرمايد :قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اهللِ إِلَ ْیکُمْ جَمِیعًا
2

« بگو ای مردم من پیامآور خدا به سوی همهی شما هستم (و
رسالت من ،اختصاص به قوم و قبیلهی معیّنی ندارد)»
ل صَالِحًا مِن َذکَ ٍر أَوْ أُنثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ
ن عَ ِم َ
و نیز میفرمايد :وَ مَ ْ
ن الْجَنَّة
ك يَدْخُلُو َ
فَأُوْلَﺌِ َ

3

چنانکه میبینیم اين آيات شريفه انواع و اقسام نژادپرستی و
قوم پرستی را باﻃل دانسته و خطّ بطالن به چنین عقیده و باوری
میکشد.

 .1حجرات.13 ،
 .2اعراف.158 ،
 .3غافر.40 ،
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امّا خطبهی رسول اکرم (ص) در حجّة الوداع که در حضور
قبیلهی خود ايراد فرمود شنیدنی است که میفرمايد:
ل
ن اَباکُم واحِـدٌ ،اَال الفَض َ
(يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ رَبَّکُم واحِـدٌ وَ اِ َّ
لِعَرَبِیٍّ
عَلَی عَجَمِیٍّ وَ ال لِعَجَمِیٍّ عَلَی عَرَبِیٍّ وَ ال لِاَحمَرَ عَلَی اَس َودَ ،و ال
د اهللِ اَتقاکُم
لِاَسوَدَ عَلَی اَحمَرَ اِالّ بِالتَّقوَی ِانَّ اَکرَمَکُم عِن َ
«ای مردم پروردگار شما يکی است و پدر شما يکی .بدانید که
هیچ عربی را بر هیچ عجمی برتری نیست و هیچ عجمی را بر هیچ
عربی و هیچ سفیدی را بر هیچ سیاهی و هیچ سیاهی را بر هیچ
سفیدی ،مگر به تقوا .ارجمندترين شما نزد خداوند با تقواترين
شماست».
و باز آنحضرت فرمودهاند:
ب عَنکُم نخوَةَ الجاهِلِیَّة و تَفاخُرَها ِبآبائِها
(اَيُّهَا النّاس اِنَّ اهللَ اَذهَ َ
اَال اِنَّکُم مِن آدَ َم و آ َدمُ مِن تُراب
«ای مردم خداوند تکبّر دوران جاهلیّت و افتخار به نیاکان را از
شما پاك کرد ،آگاه باشید همهی شما از آدم هستید و آدم از خاك
است».
و باز فرمودند:
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ن خی َر عِبا ِد اهلل عبدٌ اتَّقاه .اِنَّ النّاسَ مِن عَهدِ آ َدمَ اِلی يَومِنا
(اَال اِ َّ
هﺬا مِثل اسنان المُشط الفَضلَ لِعَرَبِیٍّ عَلَی عَجَمِیٍّ وَ ال لِاَحمَرَ عَلَی
ال بِالتَّقوَی
اَسوَدَ ،اِ ّ
«آگاه باشید بهترين بندگان خداوند بندهای است که تقوی
داشته باشد ،مردم از زمان آدم تا به امروز ،مثل دندانههای شانه
مساوی هستند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه فضیلتی ندارد مگر
با تقوی».
همچنین فرمودند( :اَيُّهَا النّاسُ ،اِنَّ العَرَبِیَّ َة لَیسَت بِاَبٍ وا ِلدٍ و اِنَّما
کلَّمَ بِهِ فَهُوَ عَرَبِیٌّ اَال اِنَّکُم مِن وُلدِ آ َدمَ و آدَمُ
هُوَ لِسانٌ ناﻃِقٌ فَمَن تَ َ
مِن تُرابٍ وَ اَکرَمَکُم عِندَ اهللِ اَتقاکُم
«ای مردم! عربیّت ،پدر و والد (انسانها) نیست بلکه عربی يك
زبان است و هرکس بدان سخن گويد عرب است .بدانید که شما
همه فرزند آدم هستید و آدم از مشتی خاك آفريده شده است و
گرامیترين شما نزد خدا با تقواترين شماست».
آيا شايسته است که چنین رسول ارجمندی را که رسالت اصلی
ايشان اجرای عدالت و برابری و برادری انسانها زير سايهی فرامین
إلهی بوده است به تبعیض نژادی و قومی متّهم نمود؟
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اگر کوچکترين انصاف و مردانگی در گويندگان و مفتريان
اينگونه اباﻃیل موجود باشد بايد راه خاموشی را انتخاب نموده و
دست از اينگونه افتراها و دروغها بردارند.

شبهه :واجب کردن نام محمّد در اذان.
آقای سها مینويسد« :نام خود را در اذان و اقامه و در تشهّد
نماز قرين نام خدا میگرداند و درود فرستادن به خودش و
فرزندانش را برای ابد بر مسلمانان در تشهّد نماز واجب می-
گرداند( ».سها ـ صفحهی)424

پاسخ:
در جواب بايد گفت :آنچه که در اذان و اقامه و تشهّد نماز ،از
پیامبر اسالم ياد میشود صرفاً شهادت به رسالت ايشان و يا درود
ق او و پیروانش است نه اينکه همانند شاهان و سالﻃین
و دعا در ح ِّ
با عناوين متکبّرانه و غرورآمیز از او ياد شود!
و صلوات و درود فرستادن در حقّ پیامبر اسالم (ص) تنها يك
دعاست و نمیتوان آن را با القاب و عناوينی که از شاهان ياد می-
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کنند مقايسه نمود .آيا امکان دارد که بدون شهادت به رسالت
پیامبر ارجمند اسالم (ص) ،حقّانیّت سخنان آنحضرت را تأيید
نمود؟ بنابراين ما مسلمانان در اذان و اقامه و نماز به حقّانیّت نبوّت
پیامبر اسالم شهادت میدهیم و اين موضوع با کرنش و خاکساری
در مقابل شخصیّت پیامبر اسالم ـ آنچنانکه جناب سها! ادّعا می-
کند ـ بسیار متفاوت است.
نکتهی ديگر اينکه واژهی « آل» در زبان عربی هم به معنای
خاندان و هم به معنای پیروان آمده است چنانکه در مورد پیروان
فرعون در قرآن کريم میخوانیم:
ن يَسُومُونَکُمْ سُوَءَ الْعَﺬَابِ
وَ إِذْ نَجَّیْنَاکُم مِنْ آلِ فِرْعَوْ َ

1

وَ لَقَدْ أَخَﺬْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِینَ وَ نَقْصٍ مِن الثَّمَرَاتِ َلعَلَّهُمْ
يَﺬَّکَّرُونَ

2

و امّا اينکه به معنای خاندان باشد نه پیروان ،مانند آنکه می-
فرمايد:
ل مُّؤْمِنٌ مِنْ آلِ ِف ْرعَوْنَ يَکْتُمُ إِيمَانَهُ
وَ قَالَ رَجُ ٌ

3

بنابراين آل محمّد تنها فرزندان را شامل نمیشود بلکه پیروان
را نیز دربر میگیرد.

 .1بقره.49 ،
 .2اعراف.130 ،
 .3غافر.28 ،
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شبهه :تبرّك جستن به آب دهان و موی پیامبر!
و امّا در ادامهی داليل جناب سها مبنی بر قدرت ﻃلبی رسول
رحمت چنین میخوانیم« :وقتی وضو میگیرد و يا آب دهان می-
اندازد يا موی خود را کوتاه میکند مردم برای قاپیدن و تبرّك
جستن به آنها به سر و کول هم میپرند و آنها را از اينکار
بازنمیدارد يعنی تأيید میکند .آيا جاه ﻃلبی باالتر از اين برای
محمّد و ذلّت و خواری پايینتر از اين برای مسلمانان امکانپﺬير
است؟ آيا واقعاً خداست که اينهمه ذلّت میلیاردها انسان را در
مقابل انسانی ديگر تشويق و تأيید میکند يا برتریﻃلبی سیری-
ناپﺬير محمد است که انسانها را به اين درجه از ذلّت تنزّل میدهد؟
گمان نمیکنم خدای واقعی اينقدر ذلیلپرور باشد( ».ص.)424

پاسخ:
در جواب بايد بگويم که:
اوّالً ـ جناب سها که موضوع کتاب خود را نقد قرآن قرار داده
است ،گويا در اين قسمت و بخشهای متعدّدی از کتابش ،موضوع
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کتاب خود را فراموش میکند( )1و به جای نقد قرآن ،به نقد سیره و
روايات و تاريخ اسالم میپردازد و اين امر با آنچیزیکه ايشان در
ابتدای کتاب خود بیان کرده بودند ،بسیار متفاوت است.
ثانیاً ـ در مرحله ی اوّل ،هر مسلمان محقّق که با احاديث و
روايات
مواجه میشود آنها را بر قرآن کريم عرضه خواهد نمود و
چنانچه آنها را در تعارض با کتاب خداوند بیابد در پﺬيرش و
مقبولیّت آنها به عنوان يك حکم قطعی و خدشهناپﺬير توقّف
خواهد نمود زيرا قرآن کريم در آيات متعدّدی ،خود را میزان

()2

و

فرقان( )3و ابزار سنجش حق از باﻃل میداند و لﺬا چنانچه حديث و
روايتی در تعارض با قرآن کريم قرار گیرد از درجهی اعتبار و
اﻃمینان ساقط خواهد شد و حتّی احاديث و روايات فراوان در
مﺬاهب مختلف اسالمی در اين موضوع وارد شده که در رويارويی
با احاديث و روايات ،حکم به عرضهی آنها به قرآن کريم میدهند.
حتّی در مﺬهب امامیّه در اين زمینه روايات متواتری از ائمّه
علیهم السّالم گزارش شده است که روايات ما را با قرآن بسنجید و
ق
موافق با قرآن را گرفته و مخالف با قرآن را به دور افکنید (ما وافَ َ
( )1ـ به صفحهی 29کتاب نقد قرآن سها مراجعه شود.
( )2ـ اَهللُ الَّﺬِی أَنزَلَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِیزَانَ (شوری)17/
( )3ـ تَبَارَكَ الَّﺬِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَﺬِيرًا (فرقان)1/ـ هُدًى
لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ (بقره.)185/
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القُرآنَ فَخُﺬُوهُ و ما خالَفَ القُرآنَ فَاضرِبُوهُ عَلَی الجِدار) که شیخ
انصاری ،فقیه بزرگ شیعهی امامیّه در کتاب «فرائد االُصول» يا
«رسائل» تواتر اين روايات را نشان داده است.
با توجّه به مقدّمهی فوق چگونه میتوان پﺬيرفت که درحالیکه
قرآن کريم ،پیامبر اسالم را بشری همانند ديگران میداند ،حکم به
تبرّك مو و آب دهان و ...پیامبر اسالم بدهد؟! مگر غیر از اين است
که آيهی شريفه
کمْ إِلَهٌ
م يُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِ َلهُ ُ
میفرمايد :قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَ ٌر مِّثْلُکُ ْ
وَاحِد

1

آيا قرآنی که پیامبر و آورندهی آن را ،بشری همانند ديگران
میداند میتواند بﭙﺬيرد که موی پیامبر و آب دهان پیامبر و...
همانند ديگر انسانها نیست؟ مگر ابناءِ بشر در اين ويژگیها و
خصوصیّات مشترك نیستند؟ پس اگر خالف اين امر بود بیترديد
قرآن کريم در بشر بودن ايشان ،استثناء قائل میشد درحالیکه در
قرآن خالف اين امر را میبینیم که آنحضرت را بشری همانند
ديگران میداند
آيا کتابی که يکی از اهداف پیامبران خود را رهايی بشر از يوغ
بندگی ديگران و آزادگی و حرّيّت انسانها میداند و حتّی از سوی
خداوند برای پیامبران خود نیز چنین فرمانی صادر میکند که مبادا
 .1فصلت.6 ،
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بندگان خدا را به بندگی خود بگیرند ،میتوان تصوّر نمود که
دربارهی پیامبر اسالم دربرابر تبرّكجويی به ايشان و ُغلُوّ و زياده-
ق ايشان ساکت بماند؟ مگر قرآن کريم نمیفرمايد:
روی در ح ّ
مَاکَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِیَهُ اهللُ الْکِتَابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ
م
ن بِمَا کُنتُ ْ
هلل وَلَکِن کُونُو ْا رَبَّانِیِّی َ
لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَادًا لِی مِن دُونِ ا ِ
درُسُونَ
تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَ بِمَا کُنتُمْ تَ ْ

1

ثالثاً ـ بايد دانست که روش سیره نگاران قديمی چنین بوده
است که تمامی روايات و اخبار را در مورد يك موضوع جمع و
تدوين میکردند بنابراين آنان به ضبط روايات با ذکر سند و
سلسله روايات پرداخته اند تا روايات تاريخی را از دستبرد
پراکندگی حفظ نمايند ولی مجال تنقیح اين گزارشات و تمیز میان
سره از ناسره را نکردهاند .بنابر اين يك محقّق منصف در رويارويی
با کتب سیره و تاريخ اسالم اين موضوع را در نظر میگیرد و تمامی
روايات تاريخی را مجموعهای خدشه ناپﺬير و قطعی تلقّی نمیکند.
چنانکه مؤلّف کتاب سیرة الحلبیّه (که آقای سها اين روايات را
از ايشان نقل نمودهاند) در کتاب خود مینويسد:
«هر پژوهندهای بايد بداند که کتابهای سیره ،آثار صحیح و
ی بن
ناصواب ،هردو را گرد آوردهاند» (مقدّمهی السّیرة الحلبیّه ،عل ّ
برهان الدّين حلبی).
 .1آل عمران.79 ،
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بنابراين صرف گزارش يك روايت تاريخی در سیرة الحلبیّه به
معنای قطعی بودن آن نیست و چه بسا خبر و رواياتی است که بايد
مورد جرﺡ و تعديل واقع شود که بعدها اين امر توسّط علمای فن
انجام شده است.
و اين روش تمامی سیره نويسان قديمی اسالمی بوده استکه
به جمع تمامی احاديث و روايات همّت نمودهاند که مبادا اين
احاديث ضايع شوند و به اين دلیل است که مورّخ نامدار اسالمی
ابوجعفر ﻃبری در ابتدای کتاب خود مینويسد:
«هر خبری که در اين کتاب از برخی گﺬشتگان ياد کردهام اگر
به نظر خوانندهاش امری ناشدنی آمد و يا در نظر شنونده ،ناپسند
جلوه کرد از آن رو که وجه صحیح و معنای درستی برای آن نیافت،
بايد بداند که دربارهی آن از جانب ما خبری داده نشده بلکه خبر
مزبور را برخی از ناقالنش به ما رساندهاند و ما نیز همانگونه که خبر
را دريافت کردهايم ،بازگو نمودهايم».

1

از اين رو میبینیم که کتب قُدَما ،روايات درست و نادرست را
در بردارد
و هرچه را که آوردهاند نمیتوان يکجا پﺬيرفت و به قول
دانشمند معروف زين الدّين عراقی ( 806هـ .ق) در منظومهی
زيبايش:
 .1تاريخ ﻃبری ،جلد ،1ص.7
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ن السِّیَرا تَجمَعُ ما صَحَّ وَ ما قَد اُنکِرا)
(وَ لیَعلَمِ الطّالِـبُ اَ َّ
«هر پژوهشگری بايد بداند که کتابهای سیره ،آثار درست و
ناپسند هردو را گرد آوردهاند».
بنابراين جای نقد و ﻃعنه برآقای سها وارد استکه علیرغم
اينکه خود را يك اسالم شناس ناب!! میداند بدون توجّه به اين
موضوع مهم در برخورد با سیرهها ،برای اثبات سخن خود به هر
دستاويزی چنگ میزند.
پس با دستاويز قرار دادن برخی از روايات که بنا به تحقیق
علمای اسالمی غُالة و گزافه گويان وارد کتب تاريخی نمودهاند،
نمیتوان تصويری درست از پیامبر اسالم نشان داد .مخصوصاً که
احاديث فراوانی از پیامبر اکرم در کتب حديث و سیره نقل گرديده
است که با اينگونه روايات مخالفت دارند درحالیکه با آيات قرآن
کريم و روﺡ و گوهر قرآن هماهنگی دارند چنانکه در صحیح بخاری
میخوانیم:
د
ت النَّصارَی ابنَ مَريَمَ فَاِنَّما اَنَا عَبدٌ ،فَقُولُوا عَب ُ
(التُطرُونی کَما اَﻃر ِ
اهللِ وَ رَسُولُهُ

1

«دربارهی من مبالغه نکنیـد چنانکه مسیحیـان دربارهی فرزند

 .1صحیح بخاری ،الجزء الرّابع ،صفحهی.204
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مريم ،از حد درگﺬشتند جُز اين نیست که من بندهای هستم،
بنابراين بگويید :بندهی خدا و فرستادهی او».
و يا از آنحضرت منقول است که:
(التَرفَعُونِی فَوقَ حَقِّی فَاِنَّ اهللَ اتَّخَﺬَنِی عَبدًا قَبلَ اَن يَ َّتخِﺬَنِی
نَبِیًّا

1

«مرا از آنچه حقّ من است باالتر نبريد که خداوند پیشاز آنکه
مرا به پیامبری گیرد به بندگی گرفته است».
بنابراين بسیاری از علمای فنّ رجال در کتابهای خود اينگونه
احاديث را که راويان آنها به غُلُوّ شهرت داشتهاند موثّق نشمرده و
روايات آنان را مقبول ندانستهاند و بدينعلّت است که در جهان
اسالم ،کتابهای متعدّدی بر ضدّ غُالة نوشته شده است و نقل و
منشأ اينگونه احاديث ُغلُوّآمیز را به آنان نسبت دادهاند که ازجمله
میتوان به کتابهای زير اشاره نمود:
«الرَّدُّ عَلَی الغُالة ،اثر ابوعلی يحیی بن کامل»
«الرّدُّ عَلَی الغالیه ،اثر حسین بن سعید اهوازی»
« الرَّ ُّد عَلَی الغُالة ،اثر ابومحمّد حسن بن موسی نوبختی»
و بسیاری از کتب ديگر...

 .1عیون اخبار ـ ابن بابويه ـ صفحهی324
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امّا در مورد اين روايات نیز که آقای سها به نقل آنان پرداخته-
اند ،محدّثین و علمای رجال ساکت ننشستهاند و به تنقیح و
پااليش آنها مبادرت نمودهاند و به عنوان نمونه میتوان گفت:
محدّث نامدار ،محمّد ناصر آلبانی درکتاب «السلسلة الضّعیفة و
الموضوعة» درجلد سوم ،صفحهی  ،329و الهیثمی در «مجمع
الزّوائد» ،جلد ،8صفحهی 274و ابن حجر عسقالنی در «تلخیص
الحبیر» جلد ،1صفحهی 44و امام شوکانی در «نیل األوﻃار» جلد،1
صفحهی 106به تضعیف اينگونه احاديث پرداختهاند.

شبهه :زیارت قبر پیامبر.
آقای سها مینويسد:
«زيارت قبرش را تا ابد بر مسلمانان الزم کرد تا مردم همیشهی
تاريخ را حتّی در مقابل خاکش به ذلّت خشوع وادارد.
(مَن حَجَّ فَزارَ قَبرِی بَعدَ مَوتِی کانَ کَمَن زارَنِی فِی حَیاتی
(اخرجه الدّار القطنی).
« هرکس حج انجام دهد و قبر مرا زيارت کند مانند آن است که
در حیات من مرا زيارت کرده باشد».
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دار
(مَن زا َر قَبری وَجَبَت لَ ُه شَفاعَتِی (اَخرَجَ ُه البزّاز و ال ّ
القطنی)).
«کسیکه قبر مرا زيارت کند شفاعتش برمن واجب است».
(صفحهی.)425

پاسخ:
در جواب بايد بگويم که:
در اينجا نیز ناقد محترم ،به صورت گزينشی با احاديث و
روايات برخورد نموده است زيرا:
ال ـ اينگونه احاديث و روايات توسّط محدّثین بزرگی چون
اوّ ً
ابن تیمیّه و ديگران تضعیف شدهاند.
ثانیاً ـ آنچه که تاريخ از وفات و تدفین پیامبر اسالم نقل می-
کند و بین مورّخین تواتـر دارد با اينگونه احاديث مخالفـت دارد
زيـرا آنچه کـه عموم مورّخین نوشتهاند چنین است که:
پس از رحلت پیامبر اکرم و بنا به وصیّت و سفارش آنحضرت،
پیکر
مطهّر ايشان را در همان حجرهی عايشه که روزهای بیماری
خود را سﭙری میکردند دفن نمودند و عموم مورّخین نوشتهاند که
حصیر و گلیم حجرهی اُ ّم المُؤمنین عايشه را برداشته و حضرت را
در آنجا دفن کردند و مجدّد ًا همان گلیم را بر روی مدفن پیامبر
1185

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اسالم کشیدند و عايشه آن منزل را ترك نکرد بلکه در آنجا به
زندگی خود ادامه داد چنانکه ابن سعد در ﻃبقات الکبری (ص)313
وعموم مورّخین مینويسند عايشه روی قبر پیامبر اکرم زندگی
کرده و همانجا میخوابید .تا اينکه در سالهای بعد از هشتاد
هجری ،و در زمان خالفت ولید بن عبدالملك مروان هنگامی که
عمر بن عبدالعزيز والی مدينه بود ،ديوار خانهای که قبر رسولخدا
در آنجا بود به علّت ريزش باران خراب شد و عمر بن عبدالعزيز آن
را تعمیر نمود و چنانکه مورّخین از ايشان نقل نمودهاند که« :من به
مدينه رفتم و در خانهی عايشه مقبرهی رسولخدا را ديدم که
ظرف آب خالی و پاالن کهنهی پوسیدهی شتر در کنار آن بود و
سقف خانه به همان حالت اوّلیّه بود»

1

همچنین در همین کتب نقل گرديده است که :عمر بن
عبدالعزيز در هنگام تعمیر خانه از خويشان رسولخدا کمك گرفت
و افرادی را به بیرون بردن خاکها و خاکروبهها امر کرد.
بديهی است که اگر پیامبر اسالم اراده داشتند تا مدفن و قبر
ايشان زيارتگاه باشد ،سفارش نمیکردندکه ايشان را درمنزل اُ ُّم
المُؤمنین عايشه و در ابعاد چند متری آنخانه دفن نمايند و حتم ًا
دستور میدادند که در يك فضای وسیع و صحن بزرگی دفن
شوند!! همچنین اگر قبر ايشان برای عموم مسلمین زيارتگاه بود
 .1ﻃبقات الکبری ،ص 307و وفاء الوفاء ـ سمهودی ،ص546
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پس چگونه عايشه در همانجا زندگی میکرد؟ وانگهی اگر قبر
ايشان تبديل به زيارتگاه شده بود چگونه است که عمر بن
عبدالعزيز از حمل خاکروبه به بیرون خانهی عايشه و ظرف آب
خالی و حالت اوّلیّهی خانهای که پیامبر در آن دفن شده بودند
گزارش میدهد؟
ثالثاً ـ کتب حديث و سیره به تواتر گزارش نمودهاند که يکی از
نگرانیهای پیامبرخاتم (ص) در دوران بیماری و اواخر عُمر خود
اين بود که مبادا مسلمانان درمورد ايشان ُغلُوّ و زيادهروی نمايند و
پس از رحلت ايشان ،قبر او را به عنوان زيارتگاه و محلّ عبادت و
پرستش بگیرند چنانکه اين امر به صورتهای مختلـف از آن-
حضرت منقـول اسـت که میفرمودند:
(اَللّهُمَّ التَجعَل قَبرِی َوثَنًا يُع َبدُ

1

«خدايا مگﺬار قبر من همچون

بتی شود که آن را عبادت کنند».
و نیز فرمود :ال َتتَّخِﺬُوا قَبرِی قِبلَةً َو مَسجدًا

2

«قبر مرا قبله

قرار مدهید و آن را سجدهگاه نکنید».
همچنین به اتّفاق عموم مسلمین پیامبر اسالم فرمودند که:
(التَجعَلُوا قَبرِی عیدًا « 1قبر مرا محلّ رفت و آمد قرار ندهید»

 .1المُوَﻃَّأ مالك بن انس ،جلد اوّل ،صفحهی 143
 .2مَن اليحضره الفقیه ـ ابن بابويه ،باب التّعزيه ـ صفحهی35
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رابعاً ـ گزارشهای تاريخی و روايی در دسترس است که زيارت
قبر پیامبر اسالم (ص) در صدر اسالم نه تنها يك امر رايج نبوده
بلکه اگر اشخاص نیز چنین قصد و هدفی داشتند با توبیخ و نهی
مسلمین مواجه میشدند به عنوان نمونه موارد زير را يادآور می-
شويم:
الف) در کتاب وفاء الوفاء سمهودی چنین گزارش شده است
که:
(رُوِیَ عَن علیّ بن الحُسین َرضِیَ اهللُ عَنهُما انَّهُ رأی رَجُالً َيجِیء
کم حَدِيثًا
دّث ُ
فرجة عِندَ قَبرِ النَّبِیّ َفیَدخُلُ فَیَدعُوهُ فَنَهاهُ فَقالَ :اَال اُحَ ِ
هلل (ص) قالَ :ال َتتَّخِﺬُوا قَبرِی
سَمِعتُهُ عَن اَبِی عَن جَدِّی عَن رَسولِ ا ِ
عیدًا و البُیُوتَکُم قُبورًا فَانَّ تَسلِیمَکُم يبلغنی اَينَما کُنتُم
«حضرت زين العابدين (ع) مردی را ديد که از دريچهای که
نزديك قبر پیغمبر است داخل میشود و آنگاه پیغمبر را میخواند،
حضرت او را از اين عمل نهی کرده فرمود :آيا شما را حديث نکنم
بدانچه شنیدم از پدرم از جدّم از رسولخدا (ص) که فرمود :قبر
مرا محلّ رفتن و بازگشتن مگیريد و خانههای خود را قبرستان
مکنید ،همانا سالم شما هرکجا باشید به من میرسد».

 .1المُصَنَّف ـ عبدالرّزّاق صنعانی ،ج ،3ص577
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ب) در کتاب سمهودی در بحث صلوات بر پیامبر چندين روايت
به مضمون زير نقل گرديدهاستکه در اينجا به ترجمهی آن اکتفا
میکنیم:
«از سهل پسر ابوسهیل روايت شده که گفت :نزديك قبر
پیامبر رفتم تا به آنحضرت سالم کنم در حالیکه حضرت حسن
مُثَنّی (ع) فرزند امام حسن مجتبی(ع) مرا آنجا ديد و گفت :چرا
مـن تو را در اينجا متوقّـف میبینم؟ گفتم :ايستادهام تا به
پیغمبر(ص) سالم کنم گفت :همینکه داخل شدی سالم کن بر او.
همانا رسولخدا (ص) فرمودند :قبر مرا محلّ رفت و آمد قرار
ندهید و خانههای خودتان را قبرستان نکنید ،آنگاه حسن مثنّی
فرمود :شما و آنکسکه در اُندُلس (= اسﭙانیا) هست (نسبت به
پیامبر) يکسانید.
ج) ايضاً قاضی اسماعیل در حديثی ديگر که سند آن را به
حضرت علیّ بن الحسین میرساند مینويسد:
«مردی بود که هر بامداد میآمد و قبر پیغمبر را زيارت میکرد
و بر آنحضرت صلوات میفرستاد و از اين کارها میکرد به ﻃوری-
که حضرت علیّ بن الحسین را به خشم میآورد و از روی غضب بر
او بانگ میزد حضرت به او فرمود :چه چیز تو را به اين کار وامی-
دارد؟ آنمرد گفت :من دوست میدارم که بر پیغمبر (ص) سالم
کنم حضرت به او فرمود :دلت میخواهد که حديثی را که از پدرم
شنیدهام برايت بیان کنم؟ گفت :آری .حضرت علیّ بن الحسین
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(ع) فرمود :خبر داد مرا پدرم از جدّم (امام علیع) که گفت رسول-
خدا(ص) فرمود :قبر مرا عید (محلّ رفت و آمد) مگیريد».
موارد فوق نمونههايی بود که در کتب تاريخ و حديث درمورد
نهی از اتّخاذ قبر پیامبر به عنوان زيارتگاه وارد شده است و
خوانندگان گرامی برای مطالعهی بیشتر و مبسوط در اين زمینه و
مشاهدهی احاديث و روايات فراوان در اينباره ،میتوانند به کتاب
ارزشمند «زيارت و زيارتنامه» از مرحوم استاد حیدرعلی قلمداران
مراجعه نمايند.

شبهه :دستور به ترور و کشتن زنی که کودك شیرخوار
داشت!
آقای سها مینويسد:
«هرکس که در زمان حیات محمد به او کوچکترين اهانتی کرد
او را ترور کرد حتّی به دستور محمد زن جوانی را (که دو کودك
شیرخوار داشت) در خواب کشتند( ».صفحهی.)425
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ابتدائاً داستان مﺬکور را که آقای سها به آن اشاره کردهاند
يادآور میشويم و متعاقباً به جوابهای خود حول اين شبهه می-
پردازيم.
داستان در برخی کتابهای سیره (همانند ابن هشام و مغازی
واقدی) نقل شده است به نام قتل عصماء دختر مروان که
دستاويزی برای شبهه افکنانی همانند آقای سها گرديده است تا
چنین القاء نمايند که اسالم مروّج ترور و خشونت است .امّا داستان
مﺬکور در کتب سیره و مغازی چنین است که :زنی به نام عصماء
دختر مروان که از قبیلهی بنی حطمه بود اشعاری بر ضدّ پیامبر و
در تحريك جنگ علیه پیامبر میسرود .پیامبر روزی در مسجد
فرمودند کیست که با کشتن اين زن مرا ياری کند؟ مردی به نام
عمیر بن عدی از قبیلهی بنیحطمه که نابینا بود شبانه وارد خانهی
آن زن میشود و او را درحالیکه کودك شیرخوارش مشغول
شیرخوردن از سینهی او بوده است به قتل میرساند و شبانه به
مدينه برمیگردد .پیامبر با شنیدن اين کار ،در حقّ او دعا میکند
و به او لقب ابوبصیر میدهد.

پاسخ:
امّا جواب به اين شبهه:
داستان آنچنان عجیب و غیرمنطقی است که باورکردنش
بسیار سخت است .زيرا عمیر بن عدی يکی از اصحاب بودکه به
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روايت االستیعاب فی معرفة األصحاب« :او دارای ضعف بینايی بود
و لﺬا در برخی از رويدادها به همراه رسولخدا حضور نداشت».
چنانکه در کتاب مغازی نوشته شده است بعد از اينکه عمیر
داستان را نقل کرد عمربن خطّاب به او ﻃعنه زد که« :به اين کور
بنگريد که چگونه در اﻃاعت خدا سختگیر است» (فقال عمربن
الخطّاب رضی اهلل عنه :اُنظُرُوا اِلی هﺬَا األعمی الّﺬی تشدّد ِفی ﻃاعة
اهلل) .آيا باور کردن اين داستان که يك مرد کور و نابینا شبانه از
مدينه خارج شود و وارد خانهی زنی که خواب بوده شده او را
بکشد و شبانه به مدينه بازگردد ،امکانپﺬير است؟! آيا اين کار از
يك مرد نابینا برمیآيد؟! آيا در آن هنگام فاصلهی مکّه تا مدينه را
ممکن بود يك شبه پیمود؟!
قسمتهای ديگر داستان نیز جالب است در کتاب مغازی نقل
شده است که عمیر وقتی وارد خانهی عصماء میشود کودکانش
جسَّها بِیَدِهِ،
کنار او خواب بودهاند (وَ مِنهُم مَن تُرضِعُ ُه فِی صَدرِها فَ َ
صبِیَّ تُرضِعُهُ فَنَحّاهُ عَنها) «يعنی کودك شیرخواری بر روی
فَوَجَدَ ال َّ
سینهی او خواب بوده و عمیر با دست مالیدن (به خاﻃر نابینايی او
و تاريکی شب!!) کودك را از سینهی زن جدا میکند».
آيا منطقی است که زن متوجّه جدا کردن کودکش نشود و
داستان به اين راحتی پیش رود؟!
بازهم يك نکتهی جالب ديگر (به نقل از سیرهی ابن هشام
جلد ،2صفحهی  )412اينکه ،اين زن با وجود داشتن فرزند
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شیرخواره 5 ،پسر بزرگ هم داشت!! که با وجود رجز خوانی عمیر
نابینا جرأت نمیکنند انتقام خون مادرشان را بگیرند و توجّهی به
ﺬ بَنونَ خمسة رجال ،فلمّا جاءَهُم عمیر بن
او نمیکنند( .و لَها يَومَﺌِ ٍ
ل اهلل (ص) قالَ :يا بَنیحطمة ،اَنَا َقتَلتُ ابنَةَ
عدی مِن عندِ رَسو ِ
م التُنظِرُون) .امّا عجايب اين داستان
جمِیعًا ثُ َّ
مَروان ،فَکِیدُونی َ
همچنان ادامه دارد .بعد از اين قتل عدّهی زيادی از قبیلهی بنی-
حطمه ايمان میآورند!!
امّا فارغ از اين اشکاالت ،اين داستان اشکاالت فقهی نیز دارد
زيرا از نظر فقهای اسالمی ،اعدام و قصاص کردن زن و اجرای
حدود در مورد زن حامله و شیرده جايز نمیباشد و نمیتوان اين
حدود إلهی را در مورد آنان اجرا نمود و بايد اجرای آنها را تا زمان
وضع حمل يا انقطاع شیردهی زن به وقفه و تأخیر انداخت و حتّی
در برخی از مﺬاهب اسالمی ،فقها به عدم کشته شدن زن کافر و
مرتد فتوا دادهاند و اين داستان با اين اجتهادات فقهی که برگرفته
از سیرهی مطهّر نبوی است مغايرت دارد.
وانگهی اين داستان با حديث مشهور و صحیح از پیامبر اکرم
ك
در مخالفت استکه فرمودهاند( :إِنَّ اإلِيمانَ َقیَّدَ ال َفتْكَ َو اليَفْتِ ُ
مُؤْمِنٌ)

1

 .1تاريخ ﻃبری ،ج ،5ص363
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«ايمان ،انسان را از غافلکشی بازمیدارد و هیچ مؤمنی از راه
غافلگیرانه کسی را نمیکشد».
چنانکه در تاريخ اسالم و روش بزرگان ،استناد به اين حديث و
نهی از ترور و غافلگیرکُشی بسیار مشهور است.

()1

پس با توجّه به داليل فوق استناد به يك داستان غیر واقعی و
به صرف اينکه اين داستان در برخی کتب سیره نقل گرديده
است( )2به معنای يك حکم قطعی و يقینی تلقّی نمیشود و به قول
ابن خلدون بايد به تاريخ و سیره به ديد تحلیلی نگريست نه نقلی
قطعی! چنانکه ابن خلدون در مقدّمهی خود در اينباره مینويسد:
« بسیار رخ داده که مورّخان و مفسّران و پیشوايان روايت،
حکايتها و رويدادهای نادرستی را آوردهاند زيرا که تنها بر نقل و
روايت آنها اعتماد نمودهاند و آن روايات را بر اصولی که برای
تمییز اخبار به کار میرود عرضه نکردهاند و با نظايرشان
نسنجیده اند و به معیار دانش و آگاهی از ﻃبايع موجودات و رأی
استوار و بینش در اخبار ،نیازمودهاند تا به ژرفای آنها دست يابند

( )1ـ همانند استناد مُسْلِمِ بْنِ عَقِیل به اينحديث در عدم قتل عُبَیداهلل بن زياد در
خانهیها نِیِ بْنِ عُروه که درتاريخ ﻃبری وديگرکتب سیره وتاريخ نقل گرديده است.
همچنین استناد معاويه به اينحديث در مقابل اُمّ المُؤمنین عايشه (سُنَن ابوداود،
کتاب جهاد ،ص.)79
( ) 2ـ و گويا برخی از خويشاوندان عمیر ،برای اثبات شجاعت او آن را ساختهاند!
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از اينرو ،از شاهراه حقیقت دور شده و در وادی وهم و خطا افتاده-
اند».

1

امّا جالب است که آقای سها در خاتمهی افتراهای خود مبنی بر
قدرت ﻃلبی پیامبر رحمت (ص) به صورت آشکار و واضح از
معاندان و دشمنان عصر نزول قرآن کريم جانبداری میکند و می-
نويسد:
«جالب استکه به اين برتریﻃلبی محمّد ،افراد باهوش زمان
ن کَفَرُوا مِن قَوْ ِمهِ مَا هَﺬَا
خودش نیز پی برده بودندَ :فقَالَ ا ْلمَلَ ُأ الَّﺬِي َ
ضلَ عَلَیْکُمْ « 2و اشراف (مَلَأ) قومش که
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَ َّ
کافر بودند گفتند اين [محمد] جُز بشـری چون شما نیسـت می-
خواهد بر شما برتری جويـد»
مَلَأ و مترفین (که بیشاز همه با محمّد مخالفت کرده و از او
انتقاد میکردند) افراد باهوشتر مردم بودند :شامل تاجرانیکه با
ملل مختلف و متمدّن آن زمان ارتباط داشتند و ثروتمندانی و
سران قبائل و نمیتوان سخنان آنان را صرفاً منفعت ﻃلبی دانست
چنانچه ايراداتی که به محمد و قرآن گرفتهاند در اکثر موارد
درست است .ازجمله درمورد برتریﻃلبی محمد» (صفحهی.)426

 .1مقدّمهی ابن خلدون ،ص10
 .2مومنون.24 ،
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در جواب بايد گفت:
ال ـ آيهی شريفهی 24سورهی مؤمنون درمورد قوم حضرت
اوّ ً
نوﺡع است و سخن کفّار و معاندان زمان حضرت نوﺡع را يادآور
میشود که قرآنشناس معاصر!! بدون توجّه کافی به آيات و سیاق
آن ،آيه ی شريفه را درمورد کفّار و مخالفین زمان پیامبر اسالم
(ص) درنظر گرفته است!!
ثانیاً ـ در قرآن کريم در آِيات متعدّدی ،از مخالفین و معاندين
قرآن کريم ﻃلب برهان و دلیل شده است ولی همواره سخنان آنان
همراه با ادلّه (اتّهامات) زير بوده است:
صرُونَ
م أَفَ َتأْتُونَ السِّحْ َر َو أَنتُمْ تُبْ ِ
هَلْ هَﺬَا إِلَّا بَشَ ٌر مِثْلُکُ ْ
هَﺬَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ
يَسْتَکْبِرُونَ

3

2

1

إِنْ

إِنَّهُمْ کَانُوا إِذَا قِیلَ لَهُمْ لَاإِلَ َه إِلَّا اهللُ

ن
وَ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِکُوا آلِهَ ِتنَا لِشَاعِ ٍر مَّجْنُو ٍ

جَعَلَ الْآلِهَ َة إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَﺬَا لَشَیْءٌ عُجَ

5

وَ انطَلَقَ ا ْلمَلَ ُأ ِمنْهُمْ أَنِ

یءٌ يُرَادُ
امْشُوا وَ اصْ ِبرُوا َعلَى آلِ َهتِکُمْ ِإنَّ هَﺬَا لَش ْ
.1انبیاء.3 ،
 .2مدثر.24 ،
 .3صافات.35 ،
 .4صافات.36 ،
 .5ص.5،
.6 ،2 .6
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ل إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
الَّﺬِينَ مِن َقبْ ِلهِم مِن رَّسُو ٍ

1

وَ إِذَا قِیلَ

لَهُمُ اتَّ بِعُوا مَا أَنزَلَ اهللُ قَالُواْ َبلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَ َلیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ کَانَ
آبَاؤُهُمْ الَيَعْقِلُونَ شَیْﺌًا وَ الَيَ ْه َتدُونَ
ن
أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُو َ

3

2

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى

وَ کَﺬَلِكَ مَاأَرْسَلْنَا مِن قَ ْب ِلكَ فِی

قَرْيَةٍ مِن نَّﺬِي ٍر إِلَّا قَالَ مُتْ َرفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى
آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

4

و آنچه آقای سها آورده مربوط به قوم نوﺡ است که به
پیامبرشان نسبت دادند! چنانکه قرآن بدان تصريح دارد.
باری اينهاست أدلّه و براهین کسانیکه ازنظر آقای سها افراد
باهوش تر مردم!! بودند .امّا مگر غیر از اين است که هر زمانیکه بر
پیامبر اسالم وعدههای قدرت و مال و رياست و ...میدادند و می-
خواستند که با بهانههای سازش و نرمش با رسول اکرم از تخفیفات
پیامبر در مورد امور دنیوی خود برخوردار باشند با آيات استوار و
محکم و پرصالبت قرآن کريم مواجه میشدند که:

 .1ذاريات.52 ،
 .2بقره.170 ،
 .3زخرف.22 ،
 .4زخرف.23 ،
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م شَ ْیﺌًا َقلِیلًا .إِذًا
د کِدتَّ تَرْ َکنُ إِ َلیْهِ ْ
ال أَن ثَ َّبتْنَاكَ لَقَ ْ
وَ لَوْ َ
ف الْمَمَاتِ ثُمَّ الَ تَجِدُ لَكَ َعلَیْنَا َنصِیرًا
لَّأَ َذقْنَاكَ ضِ ْعفَ الْحَیَاةِ وَ ضِعْ َ

1

« و اگر استوارت نداده بوديم نزديك بود که اندکی به آنان میل
کنی آنگاه تو را دوچندان در دنیا و دوچندان در آخرت عﺬاب می-
کرديم و برای خود در برابر ما ياوری نمیيافتی»!
آيا کسی که حريص قدرت و رياست باشد در مقابل پیشنهادات
رؤسا و اشراف قوم چنین با صالبت و محکم سخن میگويد؟ آيا در
ﻃول تاريخ نديده ايم که اشخاص قدرت ﻃلب از اين لحظات و از
اين پیشنهادات ،به عنوان لحظاتی ﻃاليی برای پیشرفت قدرت -
ﻃلبیهای خود استفاده نمودهاند؟ پس چرا رسول گرانقدر اسالم
همواره دست رد بر سینه ی اينگونه پیشنهادات زده و شعارشان در
مقابل تهديـدات و آزارهـای آنـان ـ که در پی اين پیشنهادات
تطمیع کننده بود ـ همواره اين سخن خدا بود که:
هلل َفلْ َیتَوَکَّلِ
ب اهللُ لَنَا هُوَ مَ ْوالَنَا وَ عَلَى ا ِ
قُل لَن يُصِیبَنَا إِلَّا مَا َکتَ َ
الْمُؤْمِنُونَ

2

«بگو :مصیبتی جز آنچه که خدا برای ما مقرّر کرده است به ما
نخواهد رسید ،او موالی ماست و مؤمنان بايد بر خدا توکّل کنند».
 .1اسراء 74 ،و .75
 .2توبه.51 ،
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باری ،ازنظر قرآن کريم ،عدم قبول دعوت قرآن کريم ازجانب
مخالفین و معاندين خود به جهت هوش باالی آنان نبوده است بلکه
برعکس ،آنان کسانی بودند که عقل و هوش خود را برای فالﺡ و
رستگاری و هدايت به کار نبردند بلکه همه چیز در ديدگاه آنان
همواره با سود و زيان و محاسبات مادّی و مناسبات و ﻃبقات
اجتماعی مورد قبول آنان قابل پﺬيرش بود و انتظار آنان چنین بود
که اگر قرار بر نبوّتی هم باشد الجرم اين مقام بايد به افراد متعلّق
به ﻃبقهی اجتماعی آنان اعطاء شود چنانکه آيهی شريفه در اين
مورد میفرمايد:
1

م
ن عَظِی ٍ
ن الْقَ ْريَتَیْ ِ
ل هَﺬَا الْ ُقرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّ َ
وَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّ َ
«گفتند چرا اين قرآن بر مرد بزرگی از آن دو قريه (مکّه و
()2
ﻃائف) نازل نشد؟»

 .1زخرف.31 ،
( )2ـ يعنی ،اگر قراربود مقام نبوّت وپیامبری به اشخاص داده شود سزاوار بود که
اين نبوّت به «ولید بن مغیرهی مخزومی» از اهل مکّه و يا «حبیب بن عمرو بن عمیر
الثّقفی» از اهل ﻃائف که از اشراف بودند داده شود! ـ مراجعه شود به تفسیر ﻃبری،
ذيل آيهی  31زُخرف.
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شبهه :تامین جنسی پیامبر و زناشویی پیامبر!
در اين بخش از کتاب ،آقای سها از هیچ تهمت و افترايی در
حقّ پیامبر ارجمند اسالم کوتاهی نکرده است و آن حضرت را در
حدّ يك فرد شهوتران (صفحهی )427پايین میآورَد و ازدواجهای
آنحضرت را تنها در شهوترانی و میل جنسی خالصه میکند
(صفحهی )427و در ادامه به چند نمونه از ازدواجهای رسول اکرم
(ص) اشاره میکند و انواع تهمتها و دروغها را نثار ساحت پاك
نبیّ اکرم (ص) میکند.

پاسخ:
بدين جهت الزم میدانم ابتدائاً درمورد فلسفهی ازدواجهای
رسول اکرم سخن بگويم و متعاقباً به نقد نمونههای اشاره شدهی
ايشان بﭙردازم:
ازدواجهای پیامبر اکرم ازجمله مواردی است که توسّط خاور
شناسان مغرض و معاندان دين اسالم از دير باز مورد تاخت و تاز و
ﻃعنه قرار گرفته است و البتّه محقّقان اسالمی در ادوار مختلف و
به صُوَر گوناگون به شرﺡ و تحلیل ازدواجهای پیامبر پرداخته و به
تفصیل در اينباره سخن گفتهاند و ابهامات را به وضوﺡ روشن
کردهاند.
1200
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برای روشن شدن دلیل و فلسفهی ازدواجهای رسول اکرم بايد
موارد زير را مورد توجّه قرار داد:
ـ پیامبر تا سنّ پنجاه سالگی و اوج غريزهی جنسی خود به
غیراز حضرت خديجه همسر ديگری برنگزيدند.
ـ همهی زنان پیامبر اکرم به جُز عايشه بیوه بودند و حتّی چند
نفر از آنان همانند اُ ّم سَلَمه و سُوده از ايشان بزرگتر بودند.
ـ ازدواجهای پیامبر اکرم در حدّ فاصل هجرت به مدينه تا سال
هفتم هجرت صورت گرفته است و با نزول آيهی شريفهی52
سورهی احزاب
ن أَزْوَاجٍ وَلَوْ
ل بِ ِهنَّ مِ ْ
د وَ لَا أَن َتبَدَّ َ
لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْ ُ
أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

که در سال هفتم هجری نازل شده است

ازدواج ديگری را بر آنحضرت جايز نمیشمرد.
با درنظر گرفتن اين موارد و با مطالعهی زندگی پیامبر اسالم
(ص) که ايشان در سنّ 25سالگی با زن  40ساله و بیوه يعنی
حضرت خديجه ازدواج میکنند وپیامبر اسالم تا زمان فوت
حضرت خديجه تنها با ايشان زندگی میکنند و در محیطی که
ازدواج مجدّد ناپسند شمرده نمیشده ،هیچ زن ديگری اختیار
نمیکنند همچنین اگر اين امر را حضرت خديجه خوش نداشت و
مانع ازدواج پیامبر میشد! به قول آقای سها(درصفحهی )427
پیامبر میتوانست پشت نام خدا پنهان شود و ازدواجهای خود را
توجیه دينی و شرعی کند ولی پیامبر (ص) هیچيك از اين کارها را
1201
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ن  50سالگی و بخش اعظم عمر و جوانی خود را با
انجام نداد و تا س ّ
يك زن سر کرد و تمام فرزندانش ـ به جُز ابراهیم ـ نیز از همان
يك زن بودند.
همچنین اگر پیامبر(ص) دارای خوی شهوتپرستی شديد می-
بودند (صفحهی 427سها) چه لزومی داشت که در سال هفتم
هجری (بنا بر آيهی 52سورهی احزاب) ازدواج مجدّد را بر خود
تحريم نمايند؟ به عالوه اگر کسی دارای تمايالت شديد شهوانی
باشد قاعدتاً زنان خودرا به زينت و آرايشهای دنیوی وادار میکند
و بستر را بر آنان آماده میسازد امّا قرآن کريم که به قول آقای
سها در حدّ کارگزار حرمسرای محمد پايین آورده شده است
(صفحهی427ـ سها) خطاب به زنان پیامبر (ص) میفرمايد:
ج الْجَاهِ ِلیَّةِ ا ْلأُولَى
جنَ تَبَرُّ َ
ن وَ لَا تَ َبرَّ ْ
وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُ َّ

1

«در خانههايتان آرام گیريد و همانند دوران جاهلیّت پیشین به
خودنمايی نﭙردازيد».
و در ادامه ی آيات آنان را به عفّت و پاکدامنی و حجب و حیا
سفارش میکند .حال با توجّه به موارد فوق ،پرسش اين است که
چه اموری موجب شده است که پیامبر اکرم در مدّت هفت سال (از
زمان هجرت تا تحريم ازدواج بر پیامبر) مکرّر زناشويی کند؟ و در
 .1احزاب33 ،
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اوج زمان پرآشوب آنروزگار ،پیامبری که با اموری چون تربیت و
ل و فصل مسائل
تعلیم دينی ،جنگها و معضالت اجتماعی ،ح ّ
مالی ،تدارك قُوا ،رتق و فتق امور ...درگیر بوده تن به ازدواجهای
متعدّدی بدهد که به ﻃور ﻃبیعی نیز مشغول شدن در چنین امور
پُر مشغلهای هر انسانی را از پرداختن به امور جنسی بازمیدارد.
مطابق آنچه از قرآن کريم و شواهد و مطالب سیره نويسان بر
میآيد میتوان علّتهای عمدهی زير را برای آن ازدواجها درنظر
گرفت:
ـ به دلیل حرمت و احترام رابطهی خويشاوندی بین عرب،
پیامبر اسالم با ايجاد پیوند ازدواج با قبايل متخاصم ،مانع بروز
جنگها و کارشکنیهای قبايل مختلف میشد.

()1

ـ در نتیجهی ازدواج پیامبر با زنی از قبیلهی دشمن که در
جنگ اسیر شده بود ،رفتار مسلمانها با ُاسَرا فرق میکرد و باعث
آزادی بسیاری از اُسَرا توسّط مسلمین میشد.

()2

ـ به جهت تقويت رابطهی خود با صحابهی نزديك خود (که
میتوان به ازدواج با عايشه و حفصه که منجر به تقويت رابطهی

( )1ـ همانند ازدواج پیامبرص با اُمّ حبیبه دختر ابوسفیان که عامل مؤثّری در
کاهش جنگها و فتح مکّه بود.
( )2ـ شاهد اين امر ،ازدواج پیامبر با جُوَيريه دختر رئیس قبیلهی بنیمصطلق است
که مسلمین به حرمت خويشاوندی پیامبرص همهی اُسَرای بنیمصطلق را آزاد
کردند.
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پیامبر با ابوبکر و عمر شد و يا تزويج دختران خود به عثمان و
علی).
ـ به دلیل حرمتشکنی يك رسم غلط و خرافهی جامعه که
پیامبر اسالم به عنوان پیشگام در عمل به وحی ،مأمور به تقدّس -
شکنی میشد( .ازدواج با زينب بنت جَحْش همسر پسرخواندهاش).
ـ به دلیل اينکه زنان پیامبر نقش مهمّ و خاصّی در ترويج دين
ايفاء میکردند چنانکه در تاريخ اسالم عايشه اُ ّم المُؤمنین از
مراجع معتبر حديث به شمار میرود و بخش مهمّی از فقه اسالمی
که مربوط به احکام زنان است از سوی زنان پیامبر نقل شده است.
ـ به دلیل شفقّت و سرپرستی زنان و يتیمان آنان و تشويق
اصحاب خود به اين کار (میتوان به ازدواج رسول اکرم با زينب
بنت خُزَيمه و اُ ّم سَلَمه اشاره نمود).
بايد در نظر داشت که پیامبر در زناشويی بنا به صراحت قرآن
کريم دارای حقوق شخصی است و سرمشق مسلمانها نیست و
اين امر کامالً نشان میدهد که در ازدواجهای متعدّد برای
پیامبر(ص) مصالح ويژهای درنظر گرفته شده است .در اينجا الزم
میدانم ديدگاه جان ديون پورت خاورشناس منصف اسالمی و
نويسندهی کتاب «عﺬر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن» را درمورد
زنان پیامبر و تخییر زنان پیامبر در میان دو امر ﻃالق و ترك زينت
دنیا که در آيهی  28سورهی احزاب ذکر گرديده است ذکر نمايم:
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«عدّهای اهل عناد و الحاد و دستهای از کوتهنظران تصوّر می-
کنند که پیامبر (ص) از راه هوای نفس با زنان متعدّدی ازدواج کرده
است .متأسّفانه تصوّر اين اشخاص به صورت گمان و از گمان به
صورت شبهه و از شبهه به صورت سوءِ ظن و از سو ِء ظن به درجهی
سخافت رأی میرسد .ولی چیزی که نزد من مسلّم است اين است
که همهی اين افراد مردمی کوتاهنظر و نادان هستند زيرا آيهی
قرآن که اساس آن حاکی از نفی زينت و منع همهی زنان پیغمبر از
استعمال آن است و از آنگﺬشته رابطهی زناشويی را بر اساسی
قرار میدهد که مطلقاً منافی زندگانی جنس لطیف است و ضمن ًا
ارتباط بین پیغمبر و زنانش را به ﻃرز روشنی که کامالً مخالف هوا و
هوس است بیان مینمايد و از اين باالتر میبینیم که خداوند متعال
به پیغمبر دستور میدهد که در غیر اينصورت همهی آنان ﻃالق
بگیرند و مانند ساير زنان از هوسهای زنانه درمورد استعمال زيور
ت
ال با ﻃبیعت ديگری که مخالف ﻃبیع ِ
و زينت برخوردار شوند و إ ّ
دنیوی است خوگرفته و راه زهد پیش گیرند .هرکسی میتواند به
سهولت تشخیص دهد که همهی اﻃراف و جوانب اين آيه برخالف
شهوات و تمايالت نفسانی است زيرا در عرف شهوتپرستی هیچ-
گاه کلماتی بدين صورت صريح و قاﻃع و تا حدّی خشن استعمال
نمیشود .دلیل ديگر بر برائت رسول اکرم از هوسرانی اين است که
زوجاتش را از نظر تمتّع که نیروی خیال عامل آن است تزويج
ننمود زيرا اگرازدواج وی مولود شهوت بود،
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الزمهی آن استعمال زينت و زيور و نمايش ظرافت و زيبايی
است .درحالیکه پیامبر با کمال صراحت آنها را از استعمال زينت
منع نمود تا جايیکه اگر تحمّل پﺬيرفتن اين امر را نداشته باشند
میتوانند ﻃالق بگیرند .با توجّه به اين سابقه آيا جا دارد که کسی
اين نحوه فکر را جزو افکار شهوترانی بداند و آيا غیر از نمايش
کمال انسانیّت در اين عمل نکتهی ديگری مالحظه میشود و آيا
تبعیّت نُه زن از پیامبر و صرفنظر از زينت ،جُز اين است که ما آن
را دلیل بر وصول به مرحلهی کمال انسانیّت و حصول درجهی عالی
عظمت بدانیم.».

شبهه :زنان حالل بر محمد.
ن وَ مَا
يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ َأزْوَاجَكَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَ ُه َّ
ك وَ بَنَاتِ َعمَّاتِكَ وَ
هلل َعلَیْكَ َو بَنَاتِ عَمِّ َ
ك مِمَّا أَفَاء ا ُ
مَلَکَتْ يَمِینُ َ
ن مَعَكَ َو امْرَأَ ًة مُّؤْمِنَةً إِن
بَنَاتِ خَالِكَ َو بَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِیهاجَرْ َ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِل َّنبِیِّ إِنْ أَرَا َد النَّبِیُّ أَن يَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن
ن قَدْ عَلِ ْمنَا مَا َفرَضْنَا عَ َلیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَکَتْ
دُونِ ا ْلمُؤْمِنِی َ
ك حَ َرجٌ وَ کَانَ اهللُ غَفُورًا رَّحِیمًا
أَيْمَانُهُمْ لِکَیْلَايَکُونَ َعلَیْ َ

1

« ای پیامبر ما برای تو آن همسرانی را که مزدشان را دادهای
حالل کرديم و کنیزانی را که خدا در اختیار تو قرار داده و دختران
عمويت و دختران عمّههايت و دختران دايی تو و دختران خاله-
 .1احزاب.50 ،
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هايت که با تو مهاجرت کردهاند و زن مؤمنی که خود را به پیامبر
هديه کند درصورتیکه پیامبر بخواهد اورا به زنی گیرد [اين ازدواج
از روی بخشش] ويژهی توست نه ديگر مؤمنان .ما نیك میدانیم
که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرّر کردهايم تا برای تو
مشکلی پیش نیايد و خدا همواره آمزرنده و مهربان است».
در اين آيه ،محمد از قول خدا ،تقريباً تمام زنان [به جز
خويشان درجهی يك مثل خواهر و مادر و دختر ،که البته زناشويی
با آنان برای هر انسانی مشمﺌز کننده است] را بر خود حالل کرده
است به هر تعداد و به هر مدّت .حرمسرائی کامل که هر پادشاهی
آرزويش را میکند در انتهای اين آيه از قول خدا آورده است که
اينهمه را بر تو حالل کرديم تا تو دچار مشکل نباشی يعنی هدف
خدا آن است که مبادا محمد در ارضای شهوتش دچار کوچکترين
مشکلی شود .مبادا زنی را بخواهد و نتواند تصاحب کند» (صفحه-
ی 428ـ سها)

پاسخ:
در جواب بايد گفت که هیچيك از مفسّرين قرآن کريم چنین
برداشتی را از اين آيهی شريفه نکردهاند که «تقريباً تمام زنان (به
جز خويشان درجهی يك مثل خواهر و مادر و دختر ،که البتّه
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زناشويی با آنان برای هر انسانی مشمﺌز کننده است) را بر خود
حالل کرده است به هر تعداد و به هر مدّت»! (صفحهی)428
زيرا اين آيه کسانی را که پیامبر (ص) میتوانست از میان آنها
همسری برگزيند بیان فرموده نه آنکه الزم بود پیامبر با همهی آن-
ﻃبقه و گروه زناشويی کند! به بیان ديگر اين آيه در جهت تأيید
ازدواجهايی است که پیامبر اکرم تا زمان نزول آيه انجام داده بود
نه اينکه پیامبر (ص) میتوانسته هرچه دلش خواست و با هرکسی-
که دلش خواست ازدواج کند!! چنانکه ﻃبری به حق گفته است که
منظور آيه اين نیست که همهی زنانی که ذکرشان رفته مجموعاً بر
پیامبر حالل بوده و ايشان میتوانسته با همهی آنها ازدواج کنند.
بلکه آيهی شريفه دايرهی انتخاب پیامبر را بیان میکند که
همسرانش از میان آندستهی محدود برگزيده شدند .چنانکه ابن
کثیر در تفسیر خود ضمن تفسیر و توضیح معنی فوق از آيه ،مبنی
بر دايرهی انتخاب رسول اکرم از میان زنان وصفشده برای ازدواج،
علّت و دلیل ذکر خويشاوندان پیامبر اکرم را برای گزينش همسری
از میان آنان چنین بیان میکنند:
سطٌ بَینَ اإلفراط َو التّفريط ،فَإنَّ النَّصاری اليَ َتزَوَّجُون
(هﺬا عَدلٌ وَ َ
ل بَینَهُ و بَینَها سَبعَة اَجداد فَصاعِدًا وَ الیَهُود
المَرأة إِالّ إذا کان الرَّجُ ُ
ت أخیهِ وَ بِنتَ اُختِهِ فَجاءَت هﺬِهِ الشَّريع ُة الکاملةُ
يَتَزَوَّجُ اَحَدُهُم بِن َ
ت الخالِ َو
الطّاهرةُ بِهَدمِ اِفراط النَّصاری ،فَاَباﺡَ بِنتَ العَمِّ وَ ال َعمّة و بِن َ
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الخالَة وَ تَحريم ما فَرَّﻃَت فِیهِ الیَهُودُ مِن إباحَةِ بِنتِ األخ و االُختَ ،و
ع فَظیع).
هﺬا بَش ٌ
«اين بیان أخﺬ حکم وسط بین افراط و تفريط است زيرا
مسیحیان با هیچ زنی ازدواج نمیکردند مگر زمانیکه بین آنها
رابطهی خويشاوندی بیرون از هفت نسل برقرار باشد و در عین-
حال يهوديان چنان تفريط کرده بودند که ازدواج با برادرزاده و
خواهرزاده را مباﺡ میدانستند پس شريعت کامل و پاك اسالم
برای از بین بردن اين افراط و تفريطها قوانین جديد خود را وضع
نمود پس با مباﺡ نمودن ازدواج مرد با دختر عمو و دختر عمّه و
دختر دايی و دختر خاله اينگونه افراطهای مسیحیان و زشتیها و
شنیعکاریهای يهوديان را باﻃل اعالم نمود».
پس چنانکه مالحظه میشود اين آيات در واقع دايرهی انتخاب
پیامبر اکرم را برای انتخاب همسر از میان زنان يادشده در آيه،
بیان میکند چنانکه عموم مفسّرين و سیره نويسان مصداق ازدواج
پیامبر اکرم را در مورد بیان آيهی شريفه در ارتباط با قسمتی از
آيه که میفرمايد :وَ بَنَاتِ َعمِّكَ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِكَ َو بَنَاتِ خَالِكَ وَ
بَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِیهاجَرْنَ مَعَكَ «تنها دختر عمّهی پیامبر زينب
بنت جحش میدانند و هیچ زن خويشاوند ديگر از اين محدودهی
انتخاب پیامبر را ذکر نکردهاند».
چنانکه اکثر مفسّرين ذيل اين آيهی شريفه روايتی را از
ابوکريب نقل نمودهاند کهُ :امّهانی دختر ابیﻃالب (دختر عموی
1209

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

پیامبر اکرم (ص)) گفت :رسول اکرم از من خواستگاری نمود و من
عﺬر آوردم و آنحضرت عﺬر مرا پﺬيرفت آنگاه اين آيه نازل شد و
من به دلیل آنکه هجرت نکرده بودم برای آن حضرت حالل نبودم،
در نتیجه بیرون از دايره ی اين حکم قرار گرفتم و از اين قید رها
شدم( .مراجعه شود به تفسیر ﻃبری و تفسیر کشّاف و ابن کثیر در
ذيل آيهی 50سوره ی احزاب) .پس با توجّه به مطالب فوق انصاف
علمی منتقد و روش تحقیق ايشان در مراجعه به منابع تفسیر و
کتب اسالمی بر همگان آشکار میشود و آنجاکه ادّعا نمودند که
«به معتبرترين تفسیرهای موجود هم مراجعه میشود برای اينکه
مفهوم آيهای با توجّه به قرآن و سنّت روشنتر شود نه اينکه نظر
مفسّر ،اصل قرار داده شود» (صفحهی 30ـ سها) مشخّص است که
تا چه اندازهای اين گفتار در مراجعه به منابع ،بیاساس و شعارگونه
بوده است و ايشان با گفتن اين سخن منحصر ًا در پی اغواء و
گمراهی خواننده و مجاب کردن آنان برای قبول مطالب خود بوده-
اند.

1210

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :ازدواج با کودك صغیر!!
ن  6يا  7سالگی به
ن  53سالگی عايشه را در س ّ
«محمد در س ّ
ق انتخاب
ال اينکار يعنی نابود کردن ح ّ
ازدواج خود درآورد .اوّ ً
همسر برای دختر .کودکی چون عايشه که حتّی مفهوم ازدواج را
هم نمیداند چرا بايد بدون آگاهی و خواستش به ازدواج مردی 53
ساله درآيد اينکار محمّد منشأ يك حکم فقهی است که پدر می-
تواند کودکانش را قبل از بلوغ به ازدواج ديگران درآورد که نقض
آشکار حقوق بشر است .ثانیاً آيا نبايد تناسبی از نظر سنی بین
همسران وجود داشته باشد؟  6سال کجا و  53سال کجا؟ اين نیز
بی توجّهی کامل به حقوق و احساسات و عواﻃف زوجه است».
(صفحهی430ـ سها)

پاسخ:
در جواب بايد بگويم که:
ن عايشه به هنگام ازدواج با پیامبر
سیرهنويسان درمورد س ّ
(ص) مطالب مختلفی را ذکر کردهاند چنانکه برخی روايات از
ازدواج پیامبر (ص) با عايشه در  7سالگی حکايت میکند و چون او
 9ساله بود او را به خانه برد .سیره نويسان و علمای اسالمی،
مخصوصاً در دوران معاصر به تحلیل و تنقیح اين روايات پرداخته-
اند که داليل آنان را متعاقباً بیان خواهیم نمود .امّا آنچه که اهمّیّت
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دارد اين است که حتّی سیرهنويسان قديمی نیز در اينباره سخنان
ضدّ و نقیضی را مطرﺡ کردهاند چنانکه استاد شیخ جعفر مرتضی
ی األعظم (ص)» اين آراء
عاملی در کتـاب «الصّحیح من سیرة النّب ّ
و نظرات سیرهها را تدوين کرده و به استدالل و بررسی آن روايات
و آراء برآمده است .از جمله ايشان مینويسند:
م أوَّلَ البِعث َِة وَ
(إنَّ ابنَ اسحاقَ قَد عَدَّ عائِشَةَ فِی جُمل َِة مَن أسلَ َ
د ثَمانیة انساناً ...فَلَو جَعَلنا
هِیَ يَومَﺌِﺬٍ صَغِیرَةٌ و آنها أسلَمَت بَع َ
د عَلَیها کانَ 17
ن عُمرَها حِینَ العَق ِ
عُمرَها حینَ البِعثَةِ سَبعَ سِنینَ فَإِ ّ
سَنَة و حِینَ الهِجرة  20سَنَة
« ابن اسحاق (که از قديمترين سیره نويسان شمرده میشود)
عايشه را از کسانی به شمار آورده که در آغاز بعثت پیامبر بدو
ايمان آوردند در آن روزگار عايشه کوچك بود و به قول ابن
اسحاق ،پس از  18تن ،اسالم آورد اينك اگر عمر عايشه را به
هنگام بعثت  7سال حساب کنیم (چون کودكِ پايین تر از  7سال،
اسالم آوردن را درك نمیکند) در اين صورت سنّ وی در زمان
عقدکُنانش  17سال میشود و در زمان هجرت (که هنگام عروسی
عايشه بود)  20سال داشت (يعنی  13سال پس از بعثت)».
ن ازدواج
امّا علما و محقّقین اسالمی از راه ديگری نیز ،س ّ
عايشه را با پیامبر(ص) اثبات کردهاند و آن مقايسهی سنّ او با سنّ
خواهرش اسماءِ بنت ابیبکر است .که در اين مقال برای روشن
شدن موضوع به اختصار توضیحاتی را ذکر میکنیم:
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نخست اينکه :روايات و گزارشاتی که از ازدواج عايشه با پیامبر
(ص) سخن گفتهاند همگی اتّفاق نظر دارند که حضرت خديجه
سالم اهلل علیها در سال  10بعثت (سه سال قبل از هجرت) فوت
کرده اند و اُ ّم المُؤمنین عايشه دو يا سه سال بعد (يعنی سال اوّل
هجرت و  13بعثت) با پیامبر ازدواج کرد .به عنوان مثال در ﻃبقات
ديجَةُ لِعَشر
الکبری جلد 8صفحهی 18چنین میخوانیم( :تُوُ ِّفیَت خَ ِ
خَلَونَ مِن شَه ِر رَمَضان و ذ ِلكَ قبل الهجرة ِبثَالثِ سِنینَ وَ هِیَ
يَومَﺌِﺬٍ بِنت خَمس و سِتِّین
«خديجه ده روز بعد از ماه رمضان سه سال پیشاز هجرت در
شصت و پنج سالگی درگﺬشت».
همچنین در صحیح بخاری چنین گزارش شده است که:
(عَن عائِشَةَ رَضِیَ اهللُ عَنها قالَت :ماغِرتُ عَلَی امرَأَةٍ ما غِرتُ عَلَی
سلَّمَ إِيّاها ،قالَت :وَ
هلل عَلَی ِه وَ َ
خَدِيجةَ مِن کَثرَةِ ذِکرِ رَسول اهللِ صَلَّی ا ُ
تَزَوَّجَنِی بَعدَها بِثَالثِ سِنِینَ

1

«به هیچ زنی به اندازهی خديجه،

حسادت نکردم ،زيرا رسولخدا بسیار از او ياد میکرد رسولخدا
سه سال بعد از خديجه با من ازدواج کرد».

 .1صحیح بخاری ،باب تزويج النّبیّ صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ
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برای مطالهی اينگونه روايت که از زمان ازدواج عايشه با پیامبر
(ص) گزارش میدهند میتوان به موارد زير مراجعه کرد (که در
اينجا برای پرهیز از اﻃالهی کالم تنها به ذکر منابع اکتفا میکنیم):
ـ سیر اعالم ال ُّنبَالء ،جلد ،2صفحهی 135ـ ذيل تﺬکرة عائشة
بنت ابیبکر)
ـ صحیح البخاری ،باب تزويج النّبیّ صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ
عائشة.
ـ الطّبقات الکبری ،جلد ،8صفحهی61
ـ الطّبقات الکبری ،جلد ،8صفحهی60
دوّم :سنّ اسماءِ خواهر عائشة:
کةَ فِی
ابن عبد الب ّر قرﻃبی مینويسد( :وَ تُوُفِّیَت اَسماءُ بِ َم َّ
سنَة ثَالث و سَبعِینَ بَعد قَتلِ ابنِها عَبد اهلل بن الزُّبَیر
جمادِی االُولی َ
وَ قَد بَلَغَت مِائَة سَنَة «اسماء در جمادی االوّل هفتاد و سهی هجری
بعد از قتل پسرش عبد اهلل بن زُبَیر در مکّه فوت کرد او صد سال
عمر کرد»

1

ابن سعد نیز در ﻃبقات الکبری مینويسد( :و ماتَت اَسماءُ بِنت
أبِی بَکر الصِّدّيق بَعدَ قَتلِ ابنِها عَبداهلل بن الزُّبَیر بِلَیالٍ وَ کانَ قَتلُ ُه
يَوم الثُّلَثاءِ ِلسَبع عَشرة لَیلَةٍ خَلَت مِن جمادِی االُولَی سَنَة ثَالث َو
 .1االستیعاب فی معرفة االصحاب ،جلد ،4صفحهی 1782و صفحهی1783
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سَبعِین « 1اسماء دختر ابوبکر صدّيق چند شب پس از کشته شدن
پسرش عبداهلل بن زُبَیر درگﺬشت و کشته شدن پسرش به روز سه
شنبه هفدهم جمادی االوّل سال هفتاد و سه بوده است»
مورّخ مشهور اهل سنّت ذهبی سنّ اسماء را به هنگام قتل
عبداهلل پسرش  100سال میشمارد :وَ کانَت بنت مِائَة سَنَة

2

«او

زنی صد ساله بود»
مورّخین ديگر نیز ازجمله ابن عساکر (تاريخ مدينة دمشق،
ج ،9ص )69و ابن اثیر (اسد الغابة فِی معرفة الصّحابة ذيل اسماء
بنت ابیبکر) و مسعودی مورّخ و فقیه شافعی معتزلی (مُروج
الﺬَّهَب و معادن الجواهر ،ج ،2ذيل ابن الزّبیر و اُمّه اسماء بنت اَبی-
ن فوت اسماء بنت ابیبکر در
بکر ،ص )398همین مطلب را از س ّ
کتب خود گزارش نمودهاند.
سوّم رابطهی سنّ عايشه با خواهرش اسماء:
ابن کثیر دمشقی مینويسد( :وَ هِیَ اَکبَ ُر مِن اُختِها عائِشةَ ِبعَشر
سِنِین [« 3اسماء] از خواهرش عايشه ده سال بزرگتر بود»

 .1الطبقات الکبری ،جلد ،8صفحهی 255
 .2سیر اعالم النّبالء ،جلد ،2صفحهی293
 .3البداية و النّهاية ،ج ،8ص381
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و يا ذهبی مینويسد( :وَ کانَت اَسَنُّ مِن عائِشَةَ بِبِضعَ عشرة
سَنَة

1

«اسماء تقريباً ده سال از عايشه مسنتر بود»

ل عبدُ
همچنین در جايی ديگر از کتاب خود مینويسد( :قا َ
الرَّحمن بن ابی الزّناد :کانَت اسماءُ اَکبَ َر مِن عائِشَةَ بَعَشر)

2

«عبدالرّحمان بن ابیِ الزّناد گفته که اسماء ده سال از عايشه بزرگتر
بود»
همچنین ابن عساکر مینويسد( :و کانَت اُختُ عائِشةَ الَبِیها قال
ابن ابی الزّناد و کانَت اَکبَ ُر مِن عائِشةَ بِعَشر سِنِین

3

«اسماء

ازجانب پدر ،خواهر عايشه بود ،ابن ابی زناد گفته که او ده سال از
عايشه بزرگتر بود».
پس با توجّه به گزارشات فوق که فوت اسماء را در  100سالگی و
 73هجری ذکر میکنند نشان میدهد که  27سال قبلاز هجرت
متولّد شده است (.)100 – 73 = 27
حال با توجّه به موارد فوق اگر عايشه در سال دوّم هجری به
خانهی

 .1سیر اعالم النُّبَالء ،جلد ،2صفحهی288
 .2سیر اعالم النّبالء ،ج ،2ص289
 .3تاريخ مدينة دمشق ،جلد ،8صفحهی69
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پیامبر رفته باشد :اسماء در سال دوم هجری 29سال سن داشته
است و چون عايشه  10سال از او کوچکتر بوده پس عايشه در سال
دوم هجری دختری  19ساله بوده که با پیامبر (ص) ازدواج کرده
است .همچنین اگر سال ازدواج را بنا به روايات ديگر سوّم يا
چهارم هجری فرض کنیم سنّ عايشه در هنگام ازدواج به  20يا 21
سال میرسیده است.
ما در اينجا سعی کرديم تا بر مبنای روايات مربوط به اسماءِ
خواهر
ن ازدواج ايشان را استخراج کنیم و
اُمّ المُؤمنین عايشه س ّ
تناقضات حادّ میراث روايی و حديثی را مشخّص کنیم.
البتّه از يك روش ديگری هم سنّ ازدواج عايشه با پیامبر را
میتوان از کتب سیره به دست آورد:
ابن اسحاق در سیرهی خود پس از ذکر اسالم آوردن  5نفر
ی بن ابیﻃالب ،ابوبکر صدّيق،
نخست (= خديجه ،زيد بن حارثه ،عل ّ
ابوذر غفاری) مینويسد:
(ثُمَّ اَسلَمَ ناسٌ مِنَ العرب مِنهُم و اَسماء بنت اَبِی بَکر و عائشة
ی صَغِیرَة
بِنت اَبیبکر و هِ َ

1

«سﭙس مردمانی از قبايل عرب ايمان

 .1سیرهی ابن اسحاق ،ص143
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آوردند ازجمله :اسماء دختر ابوبکر و عايشه دختر ابوبکر که او کم-
سنّ و سال بود».
ابن هشام نیز در ذيل نام کسانیکه به دعوت ابوبکر مسلمان
ی
شدند مینويسد :و اَسماء بنت اَبِی بَکر و عائشة بِنت اَبیبکر و هِ َ
يَومَﺌِﺬٍ صَغِیرَة)« 1و ازجملهی آنها اسماء دختر ابوبکر و عايشه که
کمسنّ و سال بود»
ابن عبد البر نیز مینويسد :اَسماء بِنت اَبیبکر تحت الزُّبَیر و
کانَ اِسالمُها قَدِيمًا بِمَکّة

2

«اسماء دختر ابوبکر همسر زُبَیر بن

عوّام بود او از قديمیهای مسلمانان در مکّه بود».
ن اسماء وخواهر ايشان
که با توجّه به رواياتیکه اختالف س ّ
ن عايشه را تعیین
عايشه را ذکر کردهاند میتوان از اين ﻃريق س ّ
کرد.
ابن اثیر دربارهی اسماء دختر ابوبکرصدّيق مینويسد( :وَ
اَسلَمَت بَعدَ سَبعة عَشر انسانًا « 3او پس از هفده نفر مسلمان شد».

 .1سیرهی ابن هشام ،ج ،1ص254
 .2االستیعاب فی معرفة األصحاب ،جلد  ،4ص1782
 .3اُسدُ الغابَه
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ابن حَجَر عَسقالنی نیز در کتاب اإلصابة فِی تمییز الصّحابة
ل ابن اسحاق بَعدَ سَبعة
چنین مینويسد( :اَس َلمَت َقدِيمًا بِمَکَّةَ قا َ
عَشر نَفسًا) «او از قديم در مکّه مسلمان شد .ابن اسحاق گفته که
او پس از هفده نفر مسلمان شد».
بر اساس روايات فوق مسلمان شدن اسماء و خواهرش عايشه با
هم اتّفاق افتاده و اين دو از قديمیترين مسلمانان بودهاند چنانکه
نَوَوی میگويد:
(و ذَکَ َر اَبوبَکر بن اَبیخَیثَمه فِی تارِيخِهَ عَن ابن اسحاقَ ،انَّ
عائِشةَ اَسلَمَت صَغِیرَةً بَعدَ ثَمانِیَة عشر اِنسانًا مِمَّن اَسلَمَ)« 1ابن ابی
خیثمه در تاريخش از ابن اسحاق نقل کرده که عايشه در سنین
کودکی و بعد از هجده نفر مسلمان شد».
پس بنا به روايـات سیره اسمـاء و عائشـه به دعوت پدر خود
ابوبـکر مسلمان شدند با توجّه به اينکه ابوبکر در سال اوّل بعثت
مسلمان شده بود و اين دو خواهر هم جزءِ  20نفر ابتدايی
مسلمانان بودهاند اسالم آنها در سالهای اوّل يا دوم بعثت رخ
داده است چنانکه مورّخان هم نوشتهاند
به عنوان مثال مَقدِسی مینويسد:

 .1تهﺬيب األسماءِ وَ اللُّغات ،القِسم الثّانی مِن کِتابِ األسماءِ فِی النِّساء
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و مِمَّن سَبَقَ اِسالمُهُ اَبوعُبَیدة بن جَرّاﺡ وَ الزُّبَیر بن عَوّام ...وَ
مِنَ النِّساءِ ...اَسماء بِنت اَبِی بَکر وَ عائِشة وَ هِیَ صَغِیرة فَکانَ اِسال ُم
هوُالءِ فِی ثَالث سِنِین).

1

«ازجمله کسانیکه در اسالم آوردن

سبقت دارند ابوعبیده بن جرّاﺡ و زُبَیر بن عوّام ...و از میان زنان...
اسماء دختر ابوبکر و عائشه که خُردسال بود .اسالم اين دسته در
فاصلهی سه سال انجام گرفت».
اگر فرض کنیم که اُمّ المؤمنین عايشه در سال اوّل بعثت ايمان
آورده باشد و در آن هنگام حدّ اقل سن الزم را برای تشخیص
ايمان و اسالم داشته باشد (= يعنی  7سال) در سال دوم هجرت
سنّ او  22سال بوده و اگر در سال سوّم هجرت ازدواج کرده باشد
سنّ او در آن موقع  23سال بوده و اگر در سال چهارم هجرت
ازدواج کرده باشد سنّ او  24سال بوده است .البتّه معیارهای
ن حقیقی ازدواج اُ ّم المُؤمنین
ديگری نیز برای نشان دادن س ّ
عايشه وجود دارد که از توضیح آنها به تفصیل خودداری میکنیم
ولی به اختصار میتوان به موارد زير اشاره نمود:
ن و سال ساير برادران و خواهران عايشه ،مادر
ـ با بررسی س ّ
ن ازدواج عايشه با پیامبر
ايشان و ساير همسران ابوبکر صدّيق ،س ّ
اکرم خیلی باالتر از قولی است که آقای سها ذکر کردهاند.
 .1البدء و التّاريخ ،جزء ،4فصل15
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ـ برخی از تواريخ از خواستگاری عايشه توسّط مَطعم بن عَدی
برای پسر خود حکايت میکنند که اين موضوع قبل از ازدواج
پیامبر اسالم با عايشه صورت گرفته بود و ﻃبیعی است که اگر اُمّ
المُؤمنین عايشه قبل از خواستگاری پیامبر از ايشان خواستگار
ديگری برای ازدواج داشته است ،کامالً گويای اين موضوع است که
ن ازدواج رسیده
عايشه در زمان ازدواج با پیامبر اکرم (ص) به س ّ
ال داشتن خواستگاری ديگر چه معنايی میتواند داشته
بود و اِ ّ
()1

باشد.

در اين زمینه علمای اسالمی تالشهای ارزندهای را انجام داده-
اند و با اجتهاد و تالش خود و با نگاه تحلیلی به کتب سیره و تاريخ
رأی صواب را استخراج کرده اند به عنوان مثال :در اينباره میتوان
به کتاب ارزشمند «محمّد رسول اهلل» استاد شیخ محمّد رضا،
ن عايشه را به هنگام
سرپرست کتابخانهی «فؤاد» اشاره نمود که س ّ
زفاف  18سال شمرده است و همچنین میتوان به نويسندهی
معروف مصری ،استاد محمود العقّاد اشاره کرده که معتقد است
عايشه در آنهنگام ،کمتراز  12سال و بیشاز  15سال نداشته
است.

( )1ـ برای شرﺡ و توضیح مبسوط اين موضوع مراجعه شود به کتاب «تراجم
سیّدات بیت نبوّت» تألیف دکتر عايشه عبدالرّحمان بنت الشّاﻃی ،چاپ دارالحديث
قاهره ،صفحهی .205
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موارد فوق بار ديگر نشان میدهد که روايات و تاريخ و احاديث
به عکس قرآن کريم ،همواره در معرض صدق و کﺬب و خطا و
صواب قرار داشته و به هیچ وجه شايسته نیست که عقیده را بر
مبنای روايات ،احاديث آحاد ،بنا نهاد و گزارشات تاريخی و روايات
و احاديث چه بسا درﻃول تاريخ آلوده به انواع نیّات وتعصّبات و
رويکردهای سیاسی و بزرگنمايیها و ...شدهاند چنانکه علمای
اسالمی که روايات و احاديث جعلی را درمورد ازدواج عايشه با
پیامبر (ص) تنقیح و پااليش نمودهاند به اين امر اعتراف کردهاند
که به احتمال قريب به يقین ،اين روايات دستخوش برخی
بزرگنمايیها و افراطها واقع شده باشد زيرا اَ ّم المُؤمِنین عايشه
تنها همسر باکرهی پیامبر ارجمند اسالم بودهاند و بدين جهت کم
جلوه دادن سنّ عايشه را دلیلی بر برتری ايشان نسبت به ساير
همسران پیامبر تلقّی نمودهاند.
امّا بخش ديگر سخنان آقای سها و نتیجهگیری ايشان بسیار
جالب است که مینويسد« :اينکار محمد منشأ يك حکم فقهی
است که پدری میتواند کودکانش را قبل از بلوغ به ازدواج ديگران
درآورَد که نقض آشکار حقوق بشر است» (صفحهی 430ـ سها)
در جواب بايد گفت:
ال ـ همهی فقها اين حکم فقهی را به جهـت ازدواج اُ ّم
اوّ ً
المُؤمنین
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عايشه با پیامبر (ص) مباﺡ نمیدانند .به عنوان مثال اِبن حَزم
اُندُلُسی در المُحَلَّی (جلد ،9صفحهی )409و اِبن حَجَر عَسقَالنی در
فَتح الباری (جلد ،9ص )169به اين استدالل اعتراض کرده و آن را
همانند داشتن بیش از چهار زن و هبه کردن به پیامبر از خصايص
پیامبر دانستهاند و قابل تعمیم به مسلمانان ديگر نمیدانند( .فارغ
ن گزارش شده از عايشه صحیح باشد يا ناصحیح).
از اينکه س ّ
ثانیاً ـ قرآن کريم درسورهی نساء آيهی 6میفرمايد :وَ ابْتَلُواْ
ن
الْیَتَامَى حَتَّىَ ِإذَا بَلَغُو ْا النِّکَاﺡَ «و يتیمان را تا آنگاه که به س ّ
زناشويی برسند بیازمايید».
چنانکه از متن آيهی شريفه مشخّص است خداوند برای نکاﺡ و
ازدواج سنّی را درنظر گرفته است که از آن به عنوان «بَلَغُو ْا
النِّکَاﺡَ» ياد میکند .روشن استکه زمان رسیدن به نکاﺡ
بايدخصوصیّات و ويژگیهايی داشته باشد که بتوان يتیمان را
هنگام رسیدن به نکاﺡ مورد آزمايش و امتحان قرار داد (که آيا
میتوانند عهدهدار اموال خود باشند يا نه) و بدينجهت است که
اِبن عَبّاس و مُجاهد و سُدّی از مفسّرين صدر اسالم گفتهاند که
مراد از «اَلنِّکاﺡ» رسیدن به سنّ بلوغ و احتالم است و البتّه
مفسّران ديگر نیز همین معنی را از اين آيه فهمیدهاند و «بَلَغُواْ
النِّکَاﺡَ» را يك زمان مشخّصـی برای رسیدن به سنّ ازدواج می-
داننـد که دارای نشانههای بلوغ ازجمله احتالم و ...است چنانکه
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زمخشری در تفسیر کشّاف چنین مینويسد« :منظور از بلوغ در
اينجا بلوغ ازدواج است و اين امر با احتالم حاصل میشود زيرا
ن احتالم رسید اهلیّت ازدواج را خواهد داشت و
وقتی شخص به س ّ
میداند که ازدواج به چه هدفی انجام میپﺬيرد( ».ترجمهی تفسیر
کشّاف زمخشری ،ترجمهی مسعود انصاری ،جلد اوّل ،صفحه-
ی ،585انتشارات ققنوس) .و يا در تفسیر ﻃبری ذيل آيهی
ﺡ
شريفهی  6سورهی نساء چنین میخوانیم( :حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَا َ
يعنی حَتَّی إِذَا اح َتلَمُوا)( )1و يا مینويسد (حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاﺡَ عِندَ
الحُلُم .
سلَف قرآن که جناب آقای
باری اين بود نظر و تفسیر مفسّرينِ َ
سها در مقدّمه ی کتاب خود برای فريب خواننده چنین وانمود کرده
است که اگر مطلبی را برخالف برداشت ايشان ،تفاسیر قديمی
همانند ﻃبری و کشّاف بیان کنند رأی صواب را همانی خواهد
دانست که اين تفاسیر گفتهاند )2(.که در اينجا با ذکر رأی ﻃبری و
زمخشری ،انصاف علمی! آقای سها ،مجدّداً برايمان آشکار میشود.
بنابراين از آنجا که قرآن کريم برای نکاﺡ ،زمان مشخّص و
عالئم معیّنی را تعیین کرده است پس مشخّص میشود که اين
منشأ حکم فقهی که آقای سها ادّعا میکنند تا چه اندازهی قابل

( )1ـ حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاﺡَ يعنی هنگامیکه به سنّ احتالم میرسند.
( )2ـ مراجعه شود به صفحهی 30کتاب سها
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اعتماد است!! حکم فقهی که با نصّ صريح قرآن کريم مغايرت
داشته باشد آيا اعتماد به چنین حکمی رواست؟
در اين چند صفحه و همچنین صفحات فراوان کتاب خود ،آقای
سها ،عنوان و مسمّای کتاب خود را کنار مینهند و از هر مطلبی
برای نقد و حمله به قرآن استفاده میکنند تا بلکه در ذهن
خواننده چنین القاء نمايند که اشکاالت قرآنی!! بیشاز آن است که
ايشان ابراز داشتهاند تا در نگاه اوّل با ديدن حجم باالی کتاب،
خواننده تصمیم و نظر خود را أخﺬ نمايد ولی اين پیام و قانون إلهی
است که:
يُرِيدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اهللِ بِ َأفْوَاهِهِمْ وَ اهللُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِ َه
1
الْکَافِرُونَ
«میخواهند نور خداوند (اسالم) را با دهانهايشان خاموش
کنند درحالیکه خداوند نور خود را تمام خواهد کرد هرچند کافران
خوش نداشته باشند»
ثالثاً ـ اينکه آقای سها ،ازدواج صغیر را توسّط پدر يك حکم
فقهی بالفصل در بین فقهاء میدانند ،توهّمی بیش نیست و فقهای
سَلَف و خَلَف رأيی خالف اين گفتهی آقای سها داشته و دارند.
ازجملهی فقهای معاصر که مخالف چنین رأيی هستند میتوان

 .1صف.8 ،
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اشاره کرد به عالّمه محمّد ابوزهره و دکتر يوسف قرضاوی( )1و شیخ
ابن عثیمین و ...ولﺬا بر اساس مادّه قانونی کويت و امارات و اردن و
ديگر کشورهای اسالمی ازدواج با صغیره ممنوع است.
امّا جالب است که نظر آقای سها را دربارهی منابع حديثی
دست اوّل مسلمانان که در نزد ايشان بسیار اهمّیّت دارند نیز
اشاره نمايیم:
در صحیح بخاری میخوانیم( :قالَ النَّبیُّ :التُنکَحُ البِک ُر حَتَّی
تُستَأذَنَ )2().يعنی « :با دختر باکره (دوشیزه) نمیتوان ازدواج کرد
تا از او اجازه گرفته شود ».همچنین اين حديث در صحیح مُسلِم،
جلد ،2صفحهی 1036نیز بدينصورت ذکر شده است.
امّا از فقهای سَلَف که ازدواج با صغیره را حرام میدانند ،می-
توان به موارد زير به عنوان نمونه اشاره نمود:
ـ تابعی جلیل القدر و فقیه عراق امام عبداهلل شُبرُمَه (م 144
هـ) میگويد:
(انَّ تَزويج اآلباءِ عَلَی الصِّغارِ اليَجُوزُ)

3

«تزويج صغیره توسّط

پدران جايز نیست».

( )1ـ خوانندگان گرامی میتوانند به مناظرهی استاد مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی با
دکتر نوريزاد در اينباره مراجعه کنند.
( )2ـ صحیح بخاری ،جلد ،9صفحهی25
 .3اختالف العلماء ،ﻃَحاوی ،ج ،2ص257
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امام ابن حَزم اُندُلُسی (م 456هـ) میگويد:
(وَ اليَجُوزُ لِألبِ وَ ال لِغَیرِهِ إِنکاﺡ الصَّغِیرِ الﺬَّکَر حَتّی يَب ُلغَ فَإِن
فَعَلَ َفهُوَ مَفسُوخٌ اَبَدًا ...وَ ال َنصَّ و السُنَّةَ فِی إِنکاﺡِ األب البنِهِ الصَّغِیر
سلَف( )1().المُحَلَّی ،ابن حَزم ،ص.)44
ل بهﺬا ﻃائِفَةٌ مِنَ ال َّ
وَ قَد قا َ
ـ همچنین عثمان البَتِّی و ابوبکر اَصَم از فقهای قديمی اهل
سنّت قولی مشابه را دارند که« :عقد ازدواج برای دختر و پسر
ن بلوغ نرسیدهاند مطلقًا صحیح نیست و عقدی که
کوچك که به س ّ
اولیاءِ آنان برايشان میبندند و به نیابت آنان آن را انجام میدهند
عقدی باﻃل و بیاعتبار است و هیچ اثری بر آن مترتّب نیست».

()2

رابعاً ـ علمايی که قائل به جواز ازدواج صغیره هستند چنین
جوازی را مشروط به مصلحت انحصاری پدر به عنوان ولی دانسته-
اند و جواز نیز در عقد است نه همبستری ،و لﺬا ديدگاه اين علما
صرفاً جواز مصلحتی تلقّی میشود نه در همهی احوال و شرايط.
خصوصاً در اين عصر که بنا بر قاعدهی فهم اصولی «دَرء المَفاسِد

( )1ـ برای پدر و يا هرکس ديگری جايز نیست که پسر صغیر خود را به ازدواج
مجبور نمايد تا اينکه خود آن کودك به سنّ ازدواج برسد .پس اگر هرکسی چنین
عملی را انجام دهد پس ازدواج او برای همیشه باﻃل است ...و در مورد تزويج
پسربچه توسّط پدر هیچ نص و سنّتی وجود ندارد و ﻃائفهای از سلف به اين امر
اذعان کردهاند.
( )2ـ نقل از «االحوال الشَّخصیّة» اثر اَبوزُهره و «المَرء بَین الفِقه و القانون».
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اَولَی مِن جَلبِ المَصالِح» اجتناب و بلکه منع ازدواج صغیره به علّت
مفسدهی آن از جَلب مصالح آن ،سزاوارتر است.

شبهه :تصاحب زنانی که خود را به محمّد هدیه می
کردند!
سها مینويسد« :همانطور که در آيهی فوق آمده است محمد
يك حکم اختصاصی برای خودش جعل کرد که هر زنی که خواست
میتواند خودش را به محمد هديه کند و محمد اگر او را پسنديد
میتواند به ازدواج خود درآورَد .ﻃبیعی استکه با قدرت و
موقعیتیکه محمد داشت زنان تمايل به ازدواج با او پیدا میکنند و
او میتواند زيباترينشان را به راحتی تصاحب کند .آيا اين سوء
استفاده از موقعیّت اجتماعی نیست؟» (صفحهی 430سها)

پاسخ:
در جواب بايد گفت:
اوّالً ـ چنانکه در صفحات گﺬشته نیز ذکر کرديم اينمورد ـ
هبهی يك زن به پیامبر ـ در آيهی شريفهی 50سورهی احزاب قرار
دارد که از دايرهی انتخاب و گزينش پیامبراکرم برای انتخاب
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همسر سخن میگويد که برخی از موارد آن ـ همانند موضوع هبه
ن
ـ منحصر ًا برای رسول اکرم اختصاص دارد :خَالِصَةً لَّكَ مِن دُو ِ
الْمُؤْمِنِینَ .1
بنابراين حکم فوق صرف ًا يك نوع اجازهای است برای پیامبر که
به نظر خیلی از مفسّرين اين آيه هرگز مصداق خارجی پیدا نکرد
چنانکه زمخشری و ديگر مفسّرين از ابن عبّاس نقل میکنند که:
ن رسولخدا شده باشند،
«هیچيك از زنانی که به موجب هبه از آ ِ
در نزد رسولخدا نبودند».

2

بنابراين ،کامالً آشکار است که اگر اتّهام آقای سها حقیقت
داشت پس چرا پیامبر اسالم با وجود چنین قانونی از آن اجتناب
کردهاند؟ و حتّی برخی روايات همانند صحیح بخاری و مُسلم( )3از
جواب منفی پیامبر اسالم به زنی که خود را هبهی پیامبر کرده بود
گزارش میدهند .آيا معنی دارد که شخصی به قول آقای سها
چنین قانونی را برای ارضای میل جنسی خود وضع نمايد ولی از آن
استفاده ننمايد؟

 .1احزاب50 ،
 .2تفسیرکشّاف ،ترجمهی مسعود انصاری ،جلدسوم ،صفحهی.749
( ) 3ـ مراجعه شود به حديثی از صحیحین که اين روايت را از سهل بن سعد انصاری
(رض) نقل میکنند.
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ثانیاً ـ اين آيهی شـريفه اشاره دارد به زن مؤمنی که به هنگام
خواستگاری خود را به پیامبر (ص) هبه میکند يعنی اين آيه اشاره
میکند به پاسخ مثبت و صمیمانهی زن به خواستگاری و عدم تو ّقع
مهريّه از جانب او .نه آنکه ﻃرفین میتوانستند بدون درنظر گرفتن
ساير جوانب و شرايط ازدواج به تماس جنسی بﭙردازند و ِاالّ رابطه-
ی جنسی بدون ازدواج در اسالم زناست و زنا بر پیامبر اکرم و
اُمّتش حرام بوده است.
ثالثاً ـ زنانیکه خود را هبهی پیامبر اکرم (ص) مینمودند بدون
شك خواهان کسب افتخار معنوی توسّط اين ازدواج بودهاند و اِالّ
آيهی شريفهی  28احزاب قبالً تکلیف آنان را مشخّص کرده بود که
اگر خواهان زينت دنیا و مادّيّات دنیوی هستند نمیتوانند با
رسولخدا زندگی کنند.
بنابراين ،هبه کردن يك زن مسلمان برای ازدواج با پیامبر
علیرغم درك اين موضوع و اﻃّالع از عدم وجود کمترين زينتها و
مادّيّات دنیوی در زندگی مشترك با رسولخدا ،چه معنايی غیراز
کسب مقام معنوی توسّط ازدواج با پیامبر میتواند داشته باشد؟
لﺬا بدون هیچ مهری خواهان اين مقام معنوی بودهاند که قرآن
کريم درصورت رضايت نبیّ اکرم (ص) چنین اجازهای را صادر می-
کند ولی با نزول آيهی شريفهی 52سورهی احزاب هرنوع ازدواج ـ
از جمله هبه کردن زنان برای ازدواج ـ برای پیامبر اکرم تحريم
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ك ال ِّنسَاء مِن بَعْدُ « 1پس از اين ،هیچ زنی بر
میگردد که :لَايَحِلُّ لَ َ
تو حالل نیست».

شبهه :برده گیری زنان و تجاوز به آنان!
سها مینويسد« :روش ديگر تصاحب زنان در اسالم بردگی
است .محمد در جنگهايش زنان و دختران و کودکان را میربود و
بین لشکريانش قسمت میکرد و زنان و دختران به عنوان بردگان
جنسی مادام العمر مورد تجاوز جنسی قرار میگرفتند .کمی تأمّل
ال
کنید شنیدهايد که بعضی پادشاهان در جنگ بادشمنانشان مث ً
زنان يك روستا را برای شبی در اختیار سربازانشان قرار میدادند.
زشتی و شناعت اينکار قلب هر انسان سالمی را به درد میآورَد.
حال دقّت کنید محمد دختران و زنان غیرمسلمانان را و حتّی زنان
شوهردار را نه برای يك شب بلکه برای همیشه در اختیار
سربازانش بلکه ملك سربازانش قرار میداد( ».صفحهی 431ـ
سها).

پاسخ:
 .1احزاب52 ،
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در جواب بايد گفت :سرتا پای اين نوشته اتّهام و دروغی بیش
نیست و چنانکه در زير توضیح خواهیم داد منشأ بردهداری و أخﺬ
کنیز منحصراً در میدان جنگ بوده است يعنی زنانیکه به همراه
مردان خود برای تشويق آنان در جنگ میآمدند.

()1

امّا برای روشن شدن هرچه بهتر اين موضوع ،اختیار قلم را به
استاد مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی واگﺬار میکنیم ،ايشان در ذيل
آيهی شريفهی  3از سورهی نساء چنین مرقوم نمودهاند:
ت أَيْمَانُکُمْ" الزم به توضیح است که
در مورد ازدواج با "مَا مَلَکَ ْ
بنا بر تفسیر ﻃبری ،اينان غالباً زنانی بودند که در مقام مشوّق و
کمكکننده ،با سﭙاه دشمن به جنگ مسلمین آمده و پس از
شکست دشمن اسیر میشدند ،ومسلمانان ـ چون زندانی نداشتند
ـ آنها را در خانههای خود نگه میداشتند و زن اسیر هر چند
مشوّق کشتار مسلمین بود ،يکی از راهکارهای زير دربارهی وی
اجراء میشد:
1ـ آزاد شده و به قوم خود ملحق میگشت (سورهی محمّد،
آيهی.)4

( )1ـ نمونه ی آن شرکت زنان متعدّدی از مشرکین در جنگ اُحُد بود که برای
تشويق مردان خود برای جنگ با پیامبر (ص) همراه آنان به میدان کارزار آمده
بودند چنانکه مُثله شدن حمزهی سیّد الشُّهداء (رض) در جنگ ُاحُد توسّط هِند
جگرخوار متّفق بین تمامی سیرهنويسان است.
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2ـ کسانش از قافلهی دشمن مراجعه کرده و با پرداخت عوض
(فِداء)
او را ـ درصورت رضايتش ـ پس میگرفتند (آيهی 4سورهی
محمّد).
3ـ نزد مسلمانان به صورت زن اسیر باقی میماند يعنی
کسانش برای بازپسگرفتن او مراجعه نمیکردند .دراينصورت می-
توانست پس از گﺬران عدّه اگرقبالً شوهری داشت ،به ازدواج يکی
ازمسلمانها چنانچه خواستارش بود ،درآيد.
در اينجا به هیچ وجه بحث تصاحب جنسی زن اسیر (به صورت
زناکاری يا رفیقگیری) و بدون مقرّرات شرعی ،مطرﺡ نبوده است.
البتّه ،ازدواج با زن اسیر تفصیالت و آمادهسازیهای مربوط به
ازدواج با زن آزاد را در بر نداشت و مسلّماً کسی که در کشتار
مسلمانها به صورت مشوّق و محرّك ،دست داشته نمیتوانسته
توقّع چندانی از مسلمانها داشته باشد.
بحث ﻃالق هم اينجا برای زن اسیر که شوهر میداشته مطرﺡ
نبود ،زيرا شوهرِ کافر وی (چون در جنگ کشته نمیشد) اگر برای
بازپسگرفتنِ همسرش مراجعه نمیکرد ،درحقیقت او را ﻃالق داده
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بود و پس از برگزاری عدّه ،اشکالی برای ازدواج مجدّد با آن زن
وجود نداشت.

()1

پس چنانکه مشخّص شد هرگونه رابطهی جنسی با کنیزان
جنگی ـ که به عنوان مشوّق در کشتار مسلمین در جنگ حاضر
شده بودند ـ تنها توسّط ازدواج صورت میگرفت و حتّی برای افراد
نیز همانند ازدواج با زنان آزاد مهريّه ـ گرچه مهريّهی آنان نسبت
به زنان آزاد کمتر بود ـ تعیین میشد و قرآن کريم هرگونه دوستی
و رابطهی غیر مشروع با آنان را به جُز از ﻃريق ازدواج ـ که آن نیز
شرايط خودرا دارد (همانند تعیین مهر ـ رضايت ﻃرفین و ) ...ـ
باﻃل اعالم میکند و در آيهی شريفهی 25سورهی نساء چنین
فرمان میدهد:
صنَاتِ الْمُ ْؤمِنَاتِ
ح الْمُحْ َ
ع مِنکُمْ َﻃوْلًا أَن يَنکِ َ
وَ مَن لَمْ َيسْتَطِ ْ
فَمِن ما مَلَکَتْ أَيْمَانُکُم مِن فَ َتیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اهللُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِکُمْ
ن أُجُورَهُنَّ
ن أَهْلِ ِهنَّ َو آتُوهُ َّ
ض فَانکِحُو ُهنَّ بِ ِإذْ ِ
بَعْضُکُم مِن بَعْ ٍ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ ُمسَافِحَاتٍ وَ الَ مُتَّخِﺬَاتِ أَخْدَانٍ .

2

«و کسانی از شما که استطاعت مالی در ازدواج با زنان (آزاد و)
مؤمن را ندارند پس با دختران مؤمن (از اسیرانی)که در اختیار
داريد ازدواج کنند ،و خدا به ايمان شما داناتر است ،همه از
( )1ـ بیان معانی در کالم ربّانی ،تقرير استاد مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی ـ صفحهی
.126
 .2نساء25 ،
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يکديگريد پس با آنان با اجازهی کسانشان ازدواج کنید و مهرشان
را به نیکی بﭙردازيد مشروط بر اينکه پاکدامن باشند نه زناکار و نه
از آنها که در پنهان دوست میگیرند».
پس با توجّه به آيهی شريفهی فوق مشخّص میشود که
جوانانی که امکان ازدواج با زنان آزاد را ـ به علّت پرهزينه بودن
ازدواج آنان ـ نداشتهاند به ﻃرف ازدواج با زنان اسیر دستور داده
میشوند ولی در اين میان چند توصیه و سفارش عالی را درمورد
ازدواج با آنان مطرﺡ مینمايد که به ﻃور واضح در تضاد با نوشته-
های آقای سُها قرار دارند:
اوّل اينکه ـ با تصريح بر امر ازدواج برای جوانان بیهمسر و
پرداخت مهريّه آيهی شريفه ،هرگونه تصاحب جنسی زنان اسیر و
تجاوز به عنف را از سوی آنان مردود و باﻃل اعالم میکند و
مشخّص میشود که در صدر اسالم تنها ازدواجِ بیهمسران با زنان
اسیر امکان داشته است و هرگونه بهرهکشی جنسی و تصاحب
جنسی آنان که آقای سها مطرﺡ میکنند ،مبنای قرآنی ندارد و از
نظر قرآن مردود است.
دوّم اينکه ـ با ويژگیهايی که از زنان اسیر برای ازدواج
سفارش میکند معلوم میشود که برای ازدواج بايد زنانی انتخاب
شوند که مسلمان شدهاند نه اينکه کماکان مشرك ماندهاند چنانکه
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در سورهی بقره نیز به وضوﺡ میفرمايد :وَ الَ تَنکِحُواْ الْ ُمشْرِکَاتِ
«با زنان مشرك ازدواج نکنید».

1

پس مشخّص میشود که قرآن کريم در اين آيات تصاحب زنان
را تنها از ﻃريق ازدواج تأيید میکند و اين امر نیز صرفاً زنانی
بودند که در میدان جنگ و به عنوان تحريك کنندهی جنگ حاضر
شده بودند و بدينجهت است که آيهی شريفهی زير به زيبايی
منش ِأ اسیر گرفتن را منحصر در میدان جنگ و پس از اتمام جنگ
دانسته و میفرمايد:
ألرْضِ تُرِيدُونَ
سرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِی ا َ
مَاکَانَ لِنَبِیٍّ أَن يَکُونَ لَهُ أَ ْ
عَرَضَ الدُّنْیَا وَ اهللُ يُرِيدُ اآلخِرَ َة «هیچ پیامبری را نسزد که اسیرانی
داشته باشد تا اينکه در زمین کشتار بسیار کند (جنگ تمام عیار
پیش آيد) شما کاالی دنیا را میﻃلبید (که میخواهید بدون جنگِ
دشمن شکن ،اسیر بگیريد) و خداوند (پاداش) آخرت(را برايتان)
میخواهد (يعنی اگر شما مسلمانان بدون جنگِ تمامعیار افرادِ
دشمن را دزديده و به بردگی گیريد ـ کاریکه غربیها با سیاهان
افريقا کردند ـ آخرت را ازدست دادهايد)»

2

باری بردگی و گرفتن کنیز در دنیای قديم از راههای مختلف
حاصل میشد گاه عدم پرداخت بدهی منجر به استرقاق و بردگی

.1بقره.211 ،
.2انفال.67 ،
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میشد و گاه افراد به علّت سرقت و دزدی ،يك عمر به بردگی
گرفته میشدند و همچنین کودکان و اﻃفال سر راهی به بردگی
أخﺬ میشدند و خالصه با اشکال مختلفی راههای استرقاق باز بوده
و بازار بردهفروشان و کنیزفروشان از رونق فراوان برخوردار بود.

()1

امّا اسالم تمام راههايی را که منجر به برده و کنیز گرفتن می-
شده ،مسدود نمود به جُز «گرفتن اسیر در جنگ که در حقیقت
امری ضروری بود و هیچگاه در میان بشر منسوخ نشده و نخواهد
شد يعنی اگر امروز هم دو کشور متمدّن کارشان با يکديگر به
پیکار کشید ناگزير هرکدام اسیرانی از دشمن خواهند گرفت و
رفتار ويژهای با آنان معمول میدارند.

()2

اسالم نیز در اينباره ،قواعد و احکام معیّنی وضع کرده که شرﺡ
آنها خواهد آمد ولی آنچه در اينجا به تأکید میگويیم آن است که
استرقاق يا اسیر کردن افراد آزاد ،در اسالم جُز از راه جنگ
مشروع و روا نیست و قرآن کريم هم تصريح کرده که اين کار ،پس
از درهم شکستن دشمن بايد صورت پﺬيرد (نه پیشاز آن و به
ﻃمع بردهداری!) چنانکه میفرمايد:

( )1ـ مراجعه شود به کتاب «بردگی ازديدگاه اسالم» تألیف استاد مصطفی حسینی
ﻃباﻃبايی از صفحات  1إلی 25
( )2ـ همانند اسیرانی که در کشور به اصطالﺡ متمدّن امروزی آمريکا! در زندانهای
گوانتانامو و ابوغريب به بدترين شکل ممکن نگهداری میشوند.
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ألرْضِ تُرِيدُونَ
سرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِی ا َ
مَاکَانَ لِنَبِیٍّ أَن يَکُونَ لَهُ أَ ْ
عَرَضَ الدُّنْیَا وَاهللُ يُرِيدُ اآلخِرَةَ وَاهللُ عَزِي ٌز حَکِیمٌ .

1

البتّه بايد گفت که حتّی گرفتن اسیر جنگی به عنوان کنیز و
برده به عنوان يك استثناء تلقّی میگردد نه يك اصل و قاعدهی
اجتنابناپﺬير .زيرا قرآن کريم در سورهی محمّد ،آيهی 4در قبال
اُسَـرای جنگی چنین فرمان میدهد:
فَإِذا لَقِیتُمُ الَّﺬِينَ کَفَرُوا َفضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَن ُتمُوهُمْ
ع الْحَرْبُ أَوْزَا َرهَا
حتَّى تَضَ َ
فَشُدُّوا الْ َوثَاقَ فَإِمَّا َمنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاء َ

2

«ای مسلمانان هنگامیکه در جنگ با کافران روبرو شديد،
گردنهايشان را بزنید تا چون آنها را درهم شکستید ،بندها را
محکم کنید (مبادا بگريزند و دوباره بر شما بتازند) پس از آن ،يا بر
اسیران منّت نهید و آزادشان سازيد يا تاوان بگیريد و رهاشان
کنید تا اينکه جنگ ،بارهای سنگین خود را فرو نهد».
اين آيهی شريفه با مفهوم حصری که دارد ،دو راه بیشتر در
برابر مسلمانان قرار نداده است ،يا آزاد ساختن بی قید و شرط
اسیر يا آزاد کردنش به شرط پرداخت تاوان (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا
فِدَاء ) .البتّه حکم مزبور به عنوان اصل يا قاعده تلقّی میشود و
 .1انفال.67 ،
 .2محمد.4 ،
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همانند ديگر قواعد فقهی ،گاهی استثناء برمیدارد مانند آنکه
اسیر به جنايات بزرگی دست زده باشد يا آنکه يکبار به شرط
کنارهگیری از جنگ آزاد شود ولی دوباره به پیکار بر ضدّ مسلمانان
روی آورَد در اينصورت ،امام مسلمین اختیار دارد که او را بکشد
يا در اسارت نگاه دارد».

()1

البتّه سیرهی مطهّر نبوی ،مشحون است از عفوها و آزادیهايی
که بر عموم اسیران جنگی ازﻃرف آنحضرت تعلّق میگرفت که به
عنوان نمونه میتوان به آزادی اسیران در جنگ بدر و آزادی 6000
اسیر جنگی در پیکار هوازن اشاره نمود که مورد عفو و بخشش
پیامبر اسالم (ص) قرار گرفتند.
بنابراين ،داليل به اصطالﺡ «پنبهای»! که آقای سها به عنوان
نقد قرآن ،به زعم خود نقل میکنند و در عینحال در معارض
صريح آيات قرآن و سیرهی نبوی هستند چه وجاهت علمی و
تحقیقی میتواند داشته باشد؟
در کجای قرآن کريم چنین فرمانی صادر شده است که میتوان
اسیر جنگی را بدون تشريفات و يا شرايط ازدواج ،مورد تجاوز
جنسی قرار داد؟!!
آيا اين سخن در مباينت با آيات فراوانی از قرآن کريم نیست؟
(که به چند نمونه از آنها اشاره کرديم) .باری ،آقای سها! دقیقاً به
( )1ـ بردگی از ديدگاه اسالم ،تألیف استاد مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی ،صفحهی.22
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قول شما بايد گفت نه تنها زشتی و شناعت اينکار قلب هر انسان
سالمی را به درد میآورَد( ،)1بلکه زشتی اينکار زمانی مُضاعف
خواهد شد که شخصی همانند شما ،به نام انسانیّت و انصاف علمی،
بدون دلیل و علیرغم نهی پیامبر رحمت (ص) از اين عمل ،آن را
به پیامبر بزرگ خدا نسبت دهد که به قول کالم ربّانی :فَقَدِ
احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُّبِینًا (.)2

شبهه :تصاحب همسر دیگران.
سها مینويسد « :زينب بنت جحش همسر زيبای زيد (برده و
پسرخواندهی محمد) بود .روزی محمّد برای ديدن زيد به خانهی
وی رفت .زيد در خانه نبود و محمد بـا ديدن زينب تحت تأثیر وی
قرار گرفت و بازگشت درحالیکه میگفت سبحان اهلل العظیم
سبحان مصرف القلوب يعنی منزه است خدای بزرگ ،منزه است
برگردانندهی قلبها .اين جملهی محمد نشانگر شدت تأثیر زيبايی
زينب در دل اوست وقتی زيد به خانه آمد زينب داستان را به او
گفت و زيد به دلیل شدّت اعتقادی که به محمد داشت نزد محمد
آمد که زينب را ﻃالق دهد و محمد او را به ازدواج خود درآورد،
محمد در ابتدا گفت تقوی پیشه کن و همسر خود را نگه دار،
( )1ـ نقد قرآن سها ،صفحهی 431
( )2ـ سورهی احزاب ،آيهی.58
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درحالیکه عشق به زينب را در دلش پنهان کرده بود .ولی بعداً
آيات زير را نازل کرد و مدعی شد که خدا زينب را ﻃالق داده و به
عقد محمد در آورده است:
وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّﺬِی أَنْعَمَ اهللُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَ َلیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ
زَوْجَكَ وَ ا َّتقِ اهللَ وَ تُخْفِی فِی نَفْسِكَ مَا اهللُ ُمبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ َو
اهللُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَﻃَرًا زَوَّجْنَا َکهَا لِکَیْ لَايَکُونَ
عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا ِمنْهُنَّ َوﻃَرًا وَ کَانَ
هلل لَ ُه سُنَّ َة
ج فِیمَا َفرَضَ ا ُ
ن حَرَ ٍ
أَمْرُ اهللِ مَفْعُولًا مَا کَانَ عَلَى النَّبِیِّ مِ ْ
هلل قَدَرًا مَّقْدُورًا
خلَوْا مِن قَ ْبلُ وَ کَانَ أَمْرُ ا ِ
اهللِ فِی الَّﺬِينَ َ

1

«و آنگاه که به کسی (زيد) که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود
و تو به او نعمت داده بودی میگفتی همسرت را پیش خود نگاه دار
و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا آشکار کنندهی آن بود ،در دل
خود نهان میکردی و از مردم میترسیدی با آنکه خدا سزاوارتر
بود که از او بترسی پس چون زيد از آن[زن] کام برگرفت وی را به
نکاﺡ تو درآورديم تا درمورد ازدواج مؤمنان با زنان
پسرخواندگانشان چون از آنان کام گرفتند مشکلی نباشد و فرمان
خدا اجرا گرديد * بر پیامبر در آنچه خدا برای او فرض گردانیده
گناهی نیست سنّت خدا است که در میان گﺬشتگان بوده و فرمان
خدا همواره به اندازهی مقرّر است» (سُها ـ صفحهی 432و .)433
 .1احزاب37،و.38
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پاسخ:
در جواب بايد گفت:
ازدواج پیامبر اکرم با دختر عمّهی خود ،زينب بنت جحش از
موضوعاتی است که اسالمستیزان و خاورشناسان مغرض ،همواره با
گزارشات معوّج و واژگونه و با بستن پیرايهها و افتراهای ناصواب به
آن درصدد تخريب چهرهی اسالم برآمدندکه به فضل إلهی در
دوران مختلف با جوابهای محکم و مستدل علمای اسالمی ،مواجه
گرديده اند که به تناسب انصاف و وجدان آنان ،برخی متنبّه شده و
اظهار ندامت و پشیمانی کردهاند و برخی همواره به دشمنی خود با
پیامبر ارجمند اسالم ادامه دادهاند چنانکه وُلتر از نويسندگان
مشهور اروپايی با وارد نمودن انواع و اقسام افتراها و تهمتها به
اين موضوع ،نمايشنامهای را دربارهی پیامبر اسالم در پاريس به
نمايش میگﺬارد و پیامبر (ص) را آماج تهمتها و اهانتها قرار
میدهد.
امّا ديری نﭙايید که ايشان به دلیل وجدان آگاه و بیدار و به دلیل
انصاف و امانتداری دربارهی حضرت محمّد (ص) چنین اظهار نظر
ق محمّد بسیار بد کردم»
میکند که« :من در ح ِّ

()1

امّا متأسّفانه

( )1ـ به نقل از کتاب حقارت سلمان رشدی ،تألیف استاد مصطفی حسینی
ﻃباﻃبايی.
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اسالم ستیزان وﻃنی ما ،همانند آقای سها ،بدون مراجعه به جواب
اين شبهات از ﻃرف علمای اسالمی ومفسّرين قرآن ،همواره به
نشخوار کردن اين میراث به جا مانده از ملحدين و اسالمستیزان
گﺬشته مشغول هستند و با مراجعه به برخی روايات ضعیف و
ناصواب ،درصدد حق جلوهدادن اين اباﻃیل هستند .امّا چنانکه در
آيهی 37سوره ی احزاب اجماالً به اين داستان اشاره شده است و
سیره نويسان اسالمی نیز همانند ابن هشام و ديگران به تفصیل به
گزارش اين داستان پرداخته اند ،چنین اعالم نمودهاند که:
پیامبر اکرم زيد را قبلاز بعثت خود به فرزندخواندگی پﺬيرفته
بودند و زيد ازجمله نخستین کسانی بود که به پیامبر اسالم (ص)
ايمان آورد ،پیامبر اکرم (ص) برای از بین بردن برخی برتریهای
اشرافی و به جای مانده ازدوران جاهلیّت(،)1
از زينب دختر عمّهی خود برای زيد خواستگاری میکندکه
زينب در ابتدا به گمان اينکه پیامبراکرم برای خود خواستگاری
میکنند جواب مثبت میدهد امّا پس از مشخّص شدن حقیقت امر،
از پﺬيرفتن ازدواج خودداری میکند امّا با اصرار پیامبر اکرم (ص)،
تن به ازدواج با زيد میدهد ولی پس از مدّتی به خاﻃر اختالف
ﻃبقاتی بین آندو ناسازگاری پیش میآيد که زيد مصمّم به ﻃالق

( )1ـ به دلیل اينکه زيد يك غالم آزاد شده بوده ولی زينب ازخانوادهی اَشراف
قريش بود.
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زينب می شود ولی پیامبر اکرم (ص) با نصیحت و اندرز ،او را از
اينکار بازمیدارد )1(.ولی نصايح پیامبر مفید واقع نمیشود و آندو
از همديگر جدا میگردند که در حین ﻃالق آندو ،خداوند پیامبر
اکرم را مأمور به ازدواج با زينب میکند .هم به دلیل آنکه چون
ازدواج آندو ،به خاﻃر اصرار و پیشنهاد پیامبر (ص) بوده ،به نوعی
از زينب دلداری و تسلّی خاﻃر شود و هم به دلیل اينکه يك سنّت
جاهلی و خرافی که احکام پسرخواندگی در هرچیز مانند احکام
پسرحقیقی است ،از بین برود .ولی پیامبر اکرم (ص) در دل خود
اين موضوع را کتمان کرده بود و به نوعی راضی بر افشا ِء آن نبود
که ادامه ی آيات دقیقاً اشاره به اين موضوع دارد( .اين موضوع را
تفسیر مجمع البیان و تفسیر فخر رازی و سیرهی ابن هشام و
تفسیرهای ديگر نیز گفتهاند ).حال آقای سها ،با تمسّك به برخی
ر وايات ناصحیح که نه با متن آيات هماهنگی دارند و نه با مصاديق
تاريخ نزول منطقی به نظر میرسند ،آيات قرآن و پیام اصلی آيات
را در اين زمینه واژگونه بیان میکند زيرا:
مینويسد« :محمّد (ص) با ديدن زينب تحت تأثیر وی
قرارگرفت و پس از آن میگفت :سبحان اهلل العظیم سبحان مصرّف

( )1ـ چنانکه آيهی شريفه به اين امر کامالً اشاره میکند که پیامبر به زيد فرمودند:
جكَ وَ اتَّقِ اهللَ = زوجهات را برای خود نگاهدار و از خدا پروا
«أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْ َ
دار.».
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القلوب»! درحالیکه اين روايت کامالً غیر منطقی و غیر معقول به
نظر میرسد زيرا:
اوّالً ـ در دوران مکّه زينب هم جوانتر و هم زيباتر بود و به
دلیل اينکه دخترعمّهی پیامبر و خويشاوند نزديك وی بود ،پیامبر
او را مکرّر و بارها ديده بود و ازﻃرف ديگر در آن دوران حجاب و
احکام آن نیز بر مسلمین مقرّر نشده بود بنابراين زيبايی وی
آشکار بود .حال سؤال اين است که چرا پیامبر اکرم (ص) آنزمان
عاشق و دلباختهی او نگرديد؟
آيا منطقی به نظر میرسد که با وجود آشنايی حضرت با ايشان
و رؤيت مکرّر زينب (به دلیل خويشاوندی) ناگهان با ديدن زينب و
آنهم زمانی که او در عقد ازدواج زيد است و پیامبر اکرم نیز بر
ادامهی زندگی آندو پافشاری میکند ،به ناگاه عاشق و شیفتهی
زينب شود؟! آيا واقعاً اين امر عقالنی است؟
ثانیاً ـ آيهی شريفه میفرمايد :زَوَّجْنَاکَهَا ،يعنی ما آن (زينب)
را به ازدواج تو درآورديم و اگر پیامبر عاشق و شیفتهی زينب بود
از اين تعبیر استفاده نمیکرد بلکه بايد میفرمود که ای پیامبر تو
اين چنین میخواستی .ولی در آيه سخن از به ازدواج درآوردن
است.
ثالثاً ـ روايتی که بر شیفتگی پیامبر نسبت به زينب داللت
دارد ضعیف بوده و قابل استناد نیست و برخی راويان اين گزارش
توسّط علمای رجال همانند احمد بن حنبل و نسائی و دار قطنی
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تضعیف شدهاند )1(.چنانکه شیخ محمّد عبده نیز در بحث ازدواج
پیامبر با زينب دختر جحش از ابوبکر بن عربی نقل میکند که:
اينکه گفته شده پیامبر (ص) تا چشمش به زينب افتاد گفت:
سبحان اهلل که دلها را زير و رو میکند! روايتی نیست که مستند
باشد و از صحّت برخوردار نیست.

()2

رابعاً ـ بايد پرسید که قسمتی از آيه که میفرمايد :وَ ُتخْفِی
خشَاهُ «در
حقُّ أَن تَ ْ
خشَى النَّاسَ وَ اهللُ أَ َ
هلل مُبْدِيهِ َو تَ ْ
ك مَا ا ُ
فِی نَفْسِ َ
نفس خود چیزی را پنهان میکردی که خدا آشکارش کرد و از
مردم پروا داشتی درحالیکه خدا سزاوارتر بود که پروا کنی»
خداوند چه چیزی را آشکار ساخت؟ آيا عالقهی پیامبر به زينب
را آشکار کرد؟ يا فرمان خود مبنی بر ازدواج پیامبر با زينب را
آشکار نمود؟ آری ،آن چیزی که پیامبر (ص) در نفساش پنهان
میکرد ،فرمان خدا مبنی بر ازدواج با زينب بود ،زيرا پیامبر (ص) از
شايعهافکنی مردم میترسید که ﻃعنه زنند پیامبر با زنِ مطلَّقهی
پسرخواندهاش ازدواج کرده است! نه راز دلش مبنی بر عشق و
عالقه به زينب که هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد! پیامبر (ص) از
( )1ـ يکی از راويان آن عبداهلل بن عامر اسلمی استکه علمای رجال اورا تضعیف
کردهاند.
( )2ـ دروسٌ مِنَ القُرآن ،اثر شیخ محمّد عبده ،ص.143
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چنان ازدواجی کراهت داشت زيرا از همان شايعاتی میترسید که
حتّی تا به امروز عناصری چون آقای سُها به او نسبت میدهند و
میگويند عاشق زن پسرخواندهاش شده بود! ولی خدايی که
مصلحت بزرگتری را در نظر داشت و میخواست قوانین بیپايهی
اعتباری را بین مردم نقض کند چنان مأموريّت صَعبی را به
ق أَن تَخْشَاهُ «سزاوارتر بود
هلل أَحَ ُّ
پیامبرش داد و نهیب زد که وَ ا ُ
که از خدا بترسی»

1

کامالً روشن است که اگر کتمان عشق و شیفتگی به زينب بود!
ضروری بود که به گونهای ديگر سخن بگويد نه اينکه بفرمايد:
ن رِسَالَاتِ اهللِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَايَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اهللَ وَ
اَلَّﺬِينَ يُبَلِّغُو َ
کَفَى بِاهللِ حَسِیبًا «کسانیکه پیامهای خدا را میرسانند و از او
میترسند و از هیچکس جُز او پروا نمیکنند و خدا برای حساب
کردن اعمال کافی است»

2

بنابراين کامالً واضح است که آيات بر کتمان امری داللت دارند
که به نوعی با عرف جامعه در تضاد بود و بیان آن برای پیامبر (ص)
بسیار دشوار میآمد.

 .1احزاب.37 ،
 .2احزاب.39 ،
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دراينجا الزم میدانیمکه اشارهای بر نظر صاحب تفسیر المیزان
کنیم که پس از نقد روايتیکه درمورد شیفتگی پیامبر (ص)
درمورد زينب آوردهاند مینويسد « :از اينجا روشن میشودکه
آنچه رسولخدا (ص) در دل پنهان میداشته همیـن حکـم بـوده
ال برای آنجناب واجب شده بود
و معلوم میشـود که اين عمل قب ً
نه اينکه رسولخدا (ص) آنطورکه بعضی از مفسّرين گفتهاند عاشق
زينب شده و عشق خود را پنهان کرده باشد بلکه وجوب اين عمل
را پنهان میکرده مفسّرين در اثر اشتباه به حیص و بیص افتاده و
در مقام توجیه عشق رسولخدا (ص) برآمدهاند که او هم بشر بوده
و عشق هم يك حالت جبلّی و فطری است که هیچ بشری از آن
مستثنی نیست!
ال با اين توجیه نیروی تربیت إلهی را از نیروی
غافل از آنکه اوّ ً
جبلّت و ﻃبیعت بشری کمتر دانستهاند و حال آنکه نیروی تربیت
إلهی قاهر بر هر نیروی ديگری است .ثانیاً در چنین فرضی ديگر
معنا ندارد که آن جناب را عتاب کند که چرا عشق خودت را پنهان
کردهای چون معنايش اين میشود که تو بايد عشق خود را نسبت
به زن مردم اظهار میکردی و چنین نکردی! و رسوايی اين حرف از
آفتاب روشنتر است( ».ترجمهی تفسیر المیزان ،ذيل آيهی37
سورهی احزاب).
بنابراين باتوجّه به اينکه دربارهی اين آيهی شريفه ( 37سوره-
ی احزاب) روايات مختلفی بیان شده است ،آقای سها برای حق
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جلوهدادن سخن خود تن به روايت جعلی و خرافی میدهد که هم
با متن آيه در تضاد است و هم با عقل و منطق نمیسازد و هم با
عدم توثیق رجال حديث روبرو است.
اينك اگر ﻃبری قولی را انتخاب نموده است که در راستای
سخن آقای سها است نمیتواند دلیلی موجّه و خدشهناپﺬير باشد
زيرا :اگر ﻃبری چنین قولی را اختیار نموده است ،مفسّرين فراوان
ديگر نیز بر قول ديگری رفتهاند که با آيات قرآن در اين زمینه نیز
موافقت دارد و فارغ از آن ،منطقی و معقول نیز هست ،چنانکه
شیخ ﻃبرسی صاحب مجمع البیان در ذيل جملهی « ُتخْفِی فِی
نَفْسِكَ مَا اهللُ مُبْدِيهِ» میگويد :بعضی گفتهاند آنچه در دل پنهان
میداشته اين بوده که خدا به وی اعالم کرده بود که زينب به زودی
يکی از همسران او خواهد شد.
امّا آقای سها در ادامهی اين موضوع چنین مینويسد:
ال مطرﺡ
«نکتهی ديگر اين است که در اين آيات کسیکه اص ً
نیست و خواست و ارادهاش هیچ اهمّیّتی ندارد خود زينب است
د ِمنْهَا وَﻃَرًا دقّت کنید میگويد حال که زيد از
مخصوصاً به قَضَى زَيْ ٌ
او لﺬّت جنسی برد او را به عقد محمد درآورد .ايـن آيـه بی-
ارزشـی فوق العـادهی زن را در اسالم نشان میدهد( ».سُها،
صفحهی.)434
اوّالً ـ داستانیکه مورّخین و سیرهنويسان گزارش نمودهاند
کامالً در مخالفت با ادّعای آقای سها است زيرا همگی اتّفاق نظر
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دارند که علّت ﻃالق زيد و زينب از يکديگر به جهت ناسـازگاری
بـود که زينب انجام میداد و راضی به ادامهی زندگی زناشويی با
زيد نبود که نهايتاً نیز منجر به ﻃالق گرديد .پس اگر نظر و
ناسازگاری او بیارزش بود پس زيد بدون توجّه به او و علیرغم
توصیه و سفارش پیامبراکرم (ص) میتوانست به زندگی زناشويی
خود با زينب ادامه دهد ولی چنانکه کامالً روشن است سرانجام کار
منتهی به جدايی آندو از همديگر شد.
ثانیاً ـ آقای سها با انصاف تمام!! دست به تحريـف قرآن و
تغییر در
ترجمه و معنای آيهی مورد نظر میزند! زيرا آيهی شريفه
قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَﻃَرًا را چنین ترجمه میکند« :حال که زيد از او
لﺬّت جنسی برد او را به عقد محمد درآورد» (سها ،صفحهی.)434
ما متوجّه نشديم که از کجای آيهی شريفه چنین برمیآيد که
زيد پس از بهرهمندی از زينب ،او را به عقد محمّد (ص) درآورد!! و
اين خطايی است فاحش و آشکار که نشان از امانتداری و انصاف
نويسنده دارد!! امّا معنايیکه ازآيه به دست میآيد چنین استکه
«چون زيد از او بهرهمند شد» و غیراز اين معنای ديگری از آيه به
دست نمیآيد و برای معنای بیشتر بايد به ادامهی آيهی شريفه
دقّت کنیم که در ادامه چنین میفرمايد« :زَوَّجناکَها» يعنی ما
زينب را به همسری تو درآورديم نه زيد!! يعنی پس از اينکه زيد از
1250

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

زينب بهره مند شد و آن دو از همديگر با رضايت جدا شدند ما او
را به ازدواج تو درآورديم.
چنانکه همگی مورّخین و سیرهنويسان گزارش دادهاند که پس
از ﻃالق زينب از زيد و خواستگاری پیامبر (ص) از او ،با رضايت
تمام و خشنودی کامل ،ازدواج با پیامبر (ص) را پﺬيرفت و
مخصوصاً اينکه سیرهنويسان نوشتهاند که پیش از اينها در جريان
خواستگاری زينب برای زيد از جانب پیامبراکرم ،زينب چنین
گمان مینمود که پیامبر او را برای خود خواستگاری مینمايد که به
اين ازدواج تن داد .پس جناب سها از کجای اين آيه ،به نتايج
گهربار!! زير میرسد که« :اين آيه بی ارزشی فوق العادهی زن را در
اسالم نشان میدهد که حتّی زنی به زيبايی زينب که محمد
عاشقش میشود هیچ اختیاری در ازدواج و ﻃـالق خويش ندارد و
صرفـاً يك وسیلهی لﺬّتجويی جنسی است»

()1

(سها ـ صفحه-

ی.)434
( )1ـ اوّالً :دراسالم ،يکی ازشرايط صحّت ازدواج ،رضايت ﻃرفین است ورضايت
زوجه در ازدواج يك اصل است .ثانیاً :اينکه آقای سها میگويد« :زن هیچ اختیاری
در ازدواج وﻃالق خويش ندارد وصِرف ًا يك وسیلهی لﺬّتجويی است» و فلسفهی
ازدواجرا تا اين اندازه به سخره میگیرد در مقابل آيات زير چه جوابی خواهدداشت:
« وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُم َّموَدَّةً وَ
رَحْمَةً = و از آيات خداوند اينکه از نوع خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها
آرام گیريد و میانتان دوستى و رحمت نهاد»(سورهی روم ،آيهی )21و يا درمورد
زنان و حقّ آنان در ازدواج میفرمايد« :وَ أَخَﺬْنَ مِنکُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا = زنان در ازدواج
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و يا مینويسد« :تصوّر کنید اگر روحانیّون و رؤسا بخواهند اين
عمل زشت محمد را الگوی خويش قرار دهند چه میشود؟ هر
رئیسی اگر از زن زيردستانش خوشش آمد آن زيردست بايد زنش
را ﻃالق دهد و به او واگﺬار کند همانگونه که درمورد واليت فقیه
میگويند( ».سها ـ صفحهی  434و.)435
امّا از آنجا که در مقطع آيهی شريفه مربوط به جريان ازدواج
پیامبر با زينب ،به حکمت و فلسفهی اين فرمان و دستور إلهی
اشاره شده است و يکی از مهمترين حکمت اين ازدواج ،فسخ و
کیْ لَايَکُونَ
باﻃل نمودن يك سنّت غلط جاهلی اعالم شده است .لِ َ
ج أَدْعِیَائِهِمْ
ج فِی أَزْوَا ِ
عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَ ٌ

1

آقای سها ،زبان اعتراض به اين حکمت بیان شـده میگشايد و
میگويد:
« آيا نمیشد اين حکم جاهلی را با آيهای نسخ کرد و حتماً
الزم بود اينکار با اين زشتی و ناجوانمردانگی انجام شود( ».سها ـ
صفحهی.)434

از شما پیمان استواری گرفتهاند (نساء .)21/آيا در آيات فوق زن در ازدواج منحصراً
يك وسیلهی لﺬّتجويی جنسی است؟!!
.1احزاب.37 ،
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در جواب بايد گفت:
اوّالً ـ با توجّه به آيهی شريفه ،معلوم میشود که اين سنّت
غلط و جاهلی ،تا چه اندازه در نظر آنان بديهی و جا افتاده بوده
است که حتّی پیامبر خداوند با آن مقام واالی خود از تعريض و
ﻃعنهزدن مردم بیمناك بود که بدينجهت آيهی شريفهی زير در
ن رِسَالَاتِ
ن ُيبَلِّغُو َ
راستای قوّت قلب به پیامبر خدا میفرمايد :اَلَّﺬِي َ
اهللِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَايَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اهللَ وَ کَفَى بِاهللِ حَسِیبًا
«کسانیکه پیامهای خدا را میرسانند و از او میترسند و از هیچ-
کس جُز او نمیترسند و خدا برای حساب کردن اعمال کافی
است».1
پس با توجّه به اين سیاق ،مشخّص میشود که صرف ًا بیان يك
آيه به صورت جملهی اخباری يا امری ،مفید واقع نمیگرديد.
ثانیاً ـ گمان اينکه قرآن کريم و آيات آن به صورت مجموعهای
از احکام نازل شده است ،تصوّری عوامانه است زيرا مسلمین آيات
قرآن را به صورت قطعاتی جداگانه و جزء جزء أخﺬ میکردند( )2و
پس از فرا گرفتنِ آن بدانها عمل میکردند و متعاقباً آياتی ديگر را
 .1احزاب.39 ،
( )2ـ چنانکه میفرمايد« :وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُکْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ
تَنزِيلًا» (إسراء)106/
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مطالبه مینمودند و قرآن کريم به صورت عملی و در میدان عمل و
اجرا بر مسلمانان نازل میشد .پیشتاز و سبقتگیرنده در عمل به
آيات هم کسی نبود جُز رسول ارجمند اسالم.
ن أَکُونَ
بنابراين رسول اکرم (ص) ﻃبق آيهی شريفه وَ أُمِرْتُ لِأَ ْ
أَوَّلَ الْمُسْلِمِینَ

()1

اوّلین مصداق اصلی در عمل به آيات قرآن کريم

بود و اگر ايشان آياتی را در راستای مبارزه با شرك و بتپرستی
قرائت میکرد در عمل نیز اوّلین شخصی بود که بتها و مظاهر بت-
پرستی را نابود ساخت و اگر آيات جهاد و ترغیب به جهاد فی
سبیل اهلل را قرائت میکرد در میدان جهاد از همه شجاعتر بود و
در صف مقدّم جهاد قرار داشت ،اگر به نماز و زکات و روزه و ديگر
مسائل عبادی امر میکرد از همهی مسلمین عابدتر و زاهدتر بود.
بنابراين پیامبر ارجمند اسالم هم با قرائت و بیان آيات قرآن ،و
هم با عمل به آيات آن ،پیامهای إلهی را بر مردم ابالغ مینمود و به
ﻃريق اولی درمورد شکستن و فسخ يك سنّت جاهلی ،بر همه
پیشی میگرفت و همواره عمل کردن بر ضدِّ سنّت رايج و غلط
کارسازتر از بیان کردن به صورت زبانی است .چنانکه تجربهی
بشری نیز ثابت نموده است که برای از بین بردن يك سنّت رايج و
غلط ،مبارزهی عملی مؤثّرتر از مبارزهی لسانی است.

( )1ـ سورهی زُمَر ،آيهی.12
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بنابراين پیامبر اکرم نیز برای از بین بردن يك سنّت غلط
جاهلی و تشويق مسلمین ديگر برای مبارزه با آن ،به دستور
خداوند تن به اين ازدواج داد.

شبهه :بی عدالتی بین همسران برای محمّد جایز است!
سها مینويسد« :محمد هرشب را به يکی از زنانش اختصاص
داده بود و به نوبت با آنان همخوابگی میکرد .امّا بعضی از
همسرانش مثل عايشه و زينب را بیشتر دوست میداشت و مايل
بود که بیشتر با آنان همبستر شود .بنابراين آيهی زير را نازل کرد
تا زنان وی با پﺬيرفتن اينکه خدا به پیامبرش جواز اينکار را داده
است برای محمد درد سر ايجاد نکنند.
ن ا ْبتَغَیْتَ
ك مَن تَشَاء َو مَ ِ
ن َو ُتؤْوِی إِلَیْ َ
تُرْجِی مَن تَشَاء ِمنْهُ َّ
مِمَّنْ عَزَلْتَ َفلَاجُنَاﺡَ عَلَیْكَ َذلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَ لَايَحْزَنَّ وَ
ن بِمَا آتَیْ َتهُنَّ ُکلُّهُنَّ وَاهللُ يَعْلَمُ مَا فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَانَ اهللُ عَلِیمًا
يَرْضَیْ َ
حَلِیمًا .

1

«نوبت هرکدام از آن زنها را که میخواهی به تأخیر انداز و
هرکدام را که میخواهی پیش خود جای ده و بر تو باکی نیست که
هر کدام را که ترك کردهای دوباره ﻃلب کنی اين نزديکتر است
برای اينکه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگیشان
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به آنچه به آنان دادهای راضی گردند و آنچه در دلهای شماست خدا
میداند و خدا همواره دانای بردبار است» (سها ـ صفحهی.)435

پاسخ:
در جواب بايد گفت :آيهی شريفه اعالم میکند که پیامبر اکرم
(ص) به جهت مشغلههای فراوانی که داشتند نمیتوانستند
مساوات را بین زنان خود حفظ نمايند و به دلیل مشکالت عديدهی
اجتماعی که آن حضرت درگیر آنها بودند و همزمان دارای
شﺌونات مختلفی بودند نمیتوانستند فکر و زمان خود را صرفاً
مشغول زندگی شخصی و خصوصی خود کنند و الزم بود در زندگی
داخلی خود ،دارای آرامش نسبی باشند تا بتوانند به حلّ انبوه
مشکالتی که از هرسو او را احاﻃه کرده بود ،با فراغت خاﻃر
بﭙردازند و آشفتگی زندگی شخصی و دل مشغول بودن او به وضع
خانوادگی در لحظات حسّاس و ﻃوفانی بسیار خطرناك بود.
بنابراين خداوند در اين آيه برای فائق آمدن رسول اکرم (ص) بر
مشکالت گوناگون ،چنین اجازهای را برای پیامبر (ص) صادر می-
کند که اگر نوبت يکی از زنانش را يکبار به تأخیر افکند بار ديگر
پیش اندازد و میفرمايد اين مايهی خوشحالی آنها میشود .امّا
ﻃبری در تفسیر خود مینويسد:
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« آنچه را خدا بر او جايز شمرده بود عملی نساخت» (زيرا
اينکار بر پیامبر (ص) واجب نبود بلکه جايز شمرده میشد) و
پیامبر (ص) همواره زمانهای مساوی مصاحبت برای زنانش قائل بود
چنانکه سیرهنويسان ذکر کردهاند ،حتّی در حالت بیماری نیز،
اوقات خود را بین زنانش تقسیم میکرد و دستور میداد تا او را از
حجرهای به حجرهی ديگر ببرند تا نوبت زنانش به هم نخورَد تا
اينکه سرانجام در روزهای آخر عمر پیامبر ،زنان توافق کردند که
پیامبر (ص) در حجرهی عايشه بماند و چون عايشه از همه جوانتر
و فعّال تر بود پرستاری وی را به عهده گرفت و همانگونه که می-
دانیم در همان حجرهی عايشه ،پیامبر اکرم (ص) از دنیا رحلت
فرمود.
امّا آقای سُها در ادامه ،اشکال ديگر را برای موضوع مﺬکور
(عدم رعايت نوبت زنان پیامبر) مطرﺡ کرده و مینويسد « :نکتهی
مهم اين است که اگر قرآن از ﻃرف خداست چه لزومی دارد که
حتّی نوبت گﺬاری جماع با همسران رسول را برای ابد در قرآن
بیاورد؟» (سها ـ صفحهی .)425
جواب اين است که:
اوّالً ـ تمام آيات قرآن کريم و مخاﻃبین آنها يکسان نیستند
و چه بسا برخی آيات صرفاً برای هدايت مردم زمان نزول قرآن
نازل شده است ولی در عینحال دارای پیامهای تلويحی نیز برای
نسلهای آينده به همراه دارد و برخی آيات که تعداد آنها بسیار
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فراوان است (و تقريباً اکثريّت آيات قرآن را شامل میشود) برای
هدايت عموم بشر در تمامی زمانها و مکانها نازل شده است و
همچنین برخی آيات نیز وجود دارند که برای هدايت و راهنمايی
دريافت کننده و ابالغ کنندهی وحی (پیامبر اکرم (ص)) نازل شده
است و دارای يکسری احکام و قوانین برای پیامبر (ص) میباشد
که موجب رشد و هدايت و تنظیم امور ايشان میشوند که آيهی
مﺬکور از قبیل همین دسته میباشد که با وضع برخی قوانین و
احکام در راستای هدايت پیامبر اکرم (ص) فرود آمده است.
ثانیاً ـ از آنجا که پیامبر اکرم (ص) به عنوان اُسوه و الکو برای
مسلمین معرّفی شدهاند و از ﻃرف ديگر آنحضرت [بنا به داليلی
که قبالً ارائه شد] در مورد ازدواج و احکامی که شامل ازدواج
ايشان میشد ،مستثنی هستند ،لﺬا بیم آن میرود که مسلمانان
در مورد اسوه گرفتن پیامبر از يکسو و استثنائات احکام ازدواج
پیامبر ازسوی ديگر ،اختالف و تشتّت آراء پیدا کنند لﺬا با بیان
شفّاف و روشن اين مسائل در قرآن کريم از اين اختالفات و تضادها
جلوگیری میکند.
امّا نتیجهگیریکه قرآنشناس معاصر!! از اين آيه میکند بسیار
جالب است:
«به عالوه اين آيه برای مردان چند همسر ،بدآموزی دارد چون
میگويد خدا پیامبرش را مجاز کرده که در نوبت و توجّه به
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همسرانش تبعیض و بیعدالتی قائل شود پس به ﻃريق اولی ما هم
میتوانیم چنین کنیم( ».سُها ـ صفحهی.)436
در جواب بايد گفت:
چنانکه پیشاز اين گفتیم يکی از حکمتها و داليل ذکر احکام
ازدواج و همسران پیامبر اکرم (ص) در قرآن کريم اين است که
مسلمین اين احکام را درمورد همسران خود تسرّی ندهند و
مسلمین در نظر داشته باشند که چون ازدواجهای پیامبراکرم (ص)
بنا به مصالح دينی و سیاسی و فرهنگی و ...صورت گرفته است
بنابراين احکام همسران ايشان نیز با افراد ديگر متفاوت است و
بدينجهت است که آيات شريفه پس از ذکر برخی از احکام مربوط
به همسران پیامبر(ص) به صورت روشن و واضح به اختصاصی
بودن اين احکام درمورد پیامبر (ص) اشاره میکنند چنانکه می-
فرمايد:
ن الْمُ ْؤمِنِینَ
«خَالِصَةً َّلكَ مِن دُو ِ

«ويژهی توست نه ديگر

مؤمنان»
«ما میدانیم که دربارهی زنان و کنیزان مؤمنین چه حکمی
کردهايم تا برای تو ـ در اين احکام خصوصی ـ مشکلی پیش
نیايد»

1
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بنابراين با توجّه به اين آيات ،همهی مؤمنین میدانستند که
اين احکام مربوط به رسول اکرم (ص) میباشد نه ديگر مؤمنین .و
هیچ مفسّری نیز اين آيات را بر ديگر مؤمنین تعمیم نداده است و
همه ی فقهای اسالمی و مفسّرين در انحصاری بودن اين احکام
درمورد پیامبراکرم اجماع دارند و آيات و احکام و دستورات
خداوند را در مورد ديگران در آيات ديگر قرآن جستجو میکنند.
بنابراين اشتباه فاحش آقای سها در نوشتهی فوق نیاز به
توضیح بیشتری ندارد .امّا اين اشکال آقای سها که مینويسد:
« به عالوه اين آيه برای مردان چند همسر ،بدآموزی دارد» ...
خود بهترين جوابی است بر اشکال خود ايشان که در چند سطر
باال نوشته بود « :نکتهی مهم اين است که اگر قرآن از ﻃرف
خداست چه لزومی دارد که حتّی نوبتگﺬاری جماع با همسران
رسول را برای ابد در قرآن بیاورد؟»
زيرا با وجود اينکه قرآن کريم به صراحت اين احکام را مختصّ
پیامبر معرّفی میکند علیرغم آن ،بازهم آقای سها در مقام اشکال
به اين آيات مینويسد « :اين آيه برای مردان چند همسر ،بدآموزی
دارد» حال تصوّر کنید که اگر اين آيات و دستورات درمورد پیامبر
(ص) به صراحت در قرآن کريم ذکر نمیگرديد و به ﻃور خصوصی
به پیامبر (ص) الهام میشد ،چه اختالفات و تناقضاتی در بین
مسلمین به وجود میآمد؟! بنابراين آيات مزبور بهترين گواه است
بر صدق پیامبر اکرم (ص) ،که آنحضرت بدون کم و کاست هرآنچه
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را که بر ايشان نازل شده است در مقام بیان آنان برآمده و هیچ
آيهای از وحی را کتمان ننموده است.

شبهه :تحریم ماریه ی قبطیّه.
سها مینويسد « :ماريهی قبطیه يکی از کنیزان زيبای محمد
بود که به او (پس از عايشه و زينب بنت جحش) عالقهی فراوان
داشت .روزی محمد به خانهی حفصه (همسر محمد و دختر عمر)
رفت .حفصه برای ديدن پدرش بیرون رفته بود محمد در خانه و در
بستر حفصه با ماريهی قبطیه نزديکی کرد در اين حال حفصه سر
رسید و فرياد و گريه بلند کرد که تو در روز مخصوص من و در
خانه و بستر من چرا چنین کردی .محمد قسم خورد که اگر اين
موضوع را افشاء نکنی من ماريه را بر خودم حرام میکنم .ولی
حفصه موضوع را به عايشه گفت( .تفسیر ﻃبری ،تفسیر جاللین،
درّ المنثور ،السّیرة الحلبی) .محمد پس ازمدّتی ازتحريم
تفسیر ال ّ
ماريهی زيباروی بر خود پشیمان شد و آيات زير را نازل کرد و
ماريه را بر خود حالل کرد.
يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ تَ ْبتَغِی مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
م ( )1قَدْ فَرَضَ اهللُ َلکُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِکُمْ وَ اهللُ مَوْلَاکُمْ وَ
وَاهللُ غَفُورٌ رَّحِی ٌ
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حدِيثًا فَلَمَّا
هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ ( )2وَ إِذْ َأسَرَّ النَّبِیُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ َ
نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اهللُ عَلَیْهِ َع َّرفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَ َلمَّا نَبَّأَهَا
بِهِ قَالَتْ مَنْ أَن َبأَكَ هَﺬَا قَالَ نَ َّب َأنِیَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ ( )3إِن َتتُوبَا إِلَى اهللِ
فَقَدْ صَغَتْ ُقلُوبُکُمَا وَ إِن تَظَاهَرَا عَلَیْهِ فَإِنَّ اهللَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ َو
د ذَلِكَ ظَهِیرٌ ( )4عَسَى رَبُّهُ إِن ﻃَلَّقَکُنَّ
صَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَلَائِکَةُ بَعْ َ
کنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ
أَن يُبْدِلَ ُه أَزْوَاجًا خَ ْیرًا مِّن ُ
عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَ أَبْکَارًا

1

« ای پیامبر چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را خدا برای تو
حالل گردانیده حرام میکنی خدا آمرزندهی مهربان است ( )1قطعاً
خدا برای شما [راه] گشودن سوگندهايتان را مقرّر داشته است و
خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم ( )2و چون پیامبر با
يکی از همسرانش سخنی نهانی گفت و همینکه وی آن را گزارش
داد و خدا [پیامبر] را بر آن مطّلع گردانید [پیامبر] بخشی از آن را
اظهار کرد و از بخش [ديگر] اعراض نمود پس چون [مطلب] را به
آن [زن] خبر داد وی گفت چه کسی اين را به تو خبر داده گفت
مرا آن دانای آگاه خبر داده است ( )3اگر [شما دو زن] به درگاه
خدا توبه کنید [بهتر است] واقعاً دلهايتان انحراف پیدا کرده است
و اگر علیه او به يکديگر کمك کنید درحقیقت خدا خود ياور
اوس ت و جبرئیل و صالح مؤمنان [نیز ياور اويند] و گﺬشته از اين
 .1تحريم1 ،الی .6

1262

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

فرشتگان [هم] پشتیبان [او] خواهند بود ( )4اگر پیامبر شما را
ﻃالق گويد امید است پروردگارش همسرانی بهتر از شما مسلمان
مؤمن فرمانبر توبهکار عابد روزهدار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد
(»)5
اينکار محمد حد اقل بیعدالتی در حق حفصه بوده است .ثانیاً:
اگر گفتن حفصه به يك نفر (عايشه) گناه بود ،افشاءِ آن در قرآن
برای همهی تاريخ گناه بزرگتری است ولی زنان (حفصه و عايشه)
گناهکار قلمداد شدهاند نه محمد .ثالثاً :اگر افشاء گناه بوده ،حفصه
گناهکار است نه عايشه درحالیك عايشه هم گناهکار قلمداد شده
است .رابعاً به آيهی آخر توجّه کنید که با داشتن تعداد زيادی
همسر و کنیز هنوز هم محمد در اشتیاق گرفتن زنان و دوشیزگان
ديگری است اينکار محمد و اين اشتیاق او به خوبی میل شديد
شهوترانی او را نشان میدهد که نبوت ادعايی او به خوبی آنرا
تامین کرد( ».سها ـ صفحات  436و  437و .)438
در جواب بايد گفت:
دربارهی شأن نزول اين آيات شريفه ،روايات زيادی در کتب
تفسیر ،حديث و تاريخ نقل شده است که آقای سُها از میان اين
روايات ،تنها گزارشی را انتخاب نموده است که باب میل او بوده
است .البتّه چنانکه در صفحات پیشین نیز گفتیم سیرهها و کتب
تاريخ خالی از مطالب خرافی و غیرمحقّقانه نیست و مؤلّفین و
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نويسندگان آن کتب (همانند ﻃبری) به اين امر اذعان کردهاند و
مسﺌولیّت صحیح و ناصحیح بودن روايات را از جانب خود سلب
کردهاند .بنابراين جا داشت که ايشان عالوه براين به شأن نزولهای
ديگر نیز توجّه کامل مبﺬول میداشت که برخی از آنها هم از
شهرت بااليی برخوردار هستند و هم با آيات قرآن تطبیق دارند.
چنانکه يکی از اين روايات را که مشهور است ﻃبری و زمخشری و
ديگران نیز روايت نمودهاند که جناب نويسندهی منصف!!
کوچکترين اشارهای به اين روايات در تفسیر ﻃبری و ديگر
تفسیرها نکرده و تنها به روايتی که ذکر شد ،اشاره میکند .البتّه
به نظر اهل پژوهش اين روش از انصاف و تقوی و روش تحقیق
علمی کامالً به دور است .به عنوان مثال زمخشری در کشّاف چنین
روايت میکند که:
«روايت کردهاندکه آنحضرت در خانهی زينب بنت جحش
عسل خورد و عايشه و حفصه همداستان با همديگر به حضورش
غ درخت از تو به مشام ما میرسد رسولخدا
عرض کردند :بوی صم ِ
(ص) بدبويی را خوش نمیداشت و خوردن عسل را بر خود حرام
گردانید».

()1

( )1ـ ترجمهی تفسیر کشّاف زمخشری ،ترجمهی مسعود انصاری ،ج ،4صفحه-
ی688
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بنابراين بايد گفت که خداوند در اين آيات مطالبی را به صورت
پوشیده بیان فرموده است و مشخّص نیست که آن حاللی که
پیامبر (ص) بر خود حرام کرده بودند چه چیزی بوده است زيرا اگر
مصداق آن اولويّت داشت قطعاً قرآن کريم به وضوﺡ آنرا بیان می-
کرد بلکه آنچه مهم بوده و دارای اهمّیّت اساسی است اين است که
بر همهی مؤمنین اين پیام مهم را ابالغ نمايد که :حتّی خداوند
برای پیامبرش راضی نمیشود که آنچه را که حالل است بر خود
حرام نمايد و با اين پیام از به وجود آمدن چنین سختگیریهايی
بر خود در آئینش جلوگیری میکند.
پس آنجا که آقای سها مینويسد« :امّا سؤال مهم اين است که
اين داستان شهوانی چه سودی برای کل انسانها دارد که در قرآن
آمده است؟» (سها ـ ص)438
بايد گفت مطلب فوق مهمترين پیامی است که از آيات اوّلیّهی
سورهی تحريم فهمیده میشود که دينداری غیر از سختگیری بر
هلل
خود و رياضتکشی است چنانکه میفرمايد :قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ا ِ
الَّتِی أَخْرَجَ لِ ِعبَادِهِ وَ الْطَّیِّبَاتِ ِمنَ الرِّزْقِ

1

« بگو چه کس حرام کرده زيوری را که خدا برای بندگانش
بیرون آورده است؟ و چه کس روزيهای حالل را حرام کرده
است؟!».
 .1اعراف.32 ،
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امّا پیام مهمّ ديگری که از اين آيات به دست میآيد اين است
که :پیامبر ارجمند اسالم در محیط خانواده و با همسران خود به
صورت ديکتاتورمآبانه برخورد نمیکرد و نسبت به زنان خود نرمخو
بود و ساير مسلمین نیز بايد اين رفتار پیامبر اکرم (ص) را در
محیط خانواده اُلگو و اُسوه قرار دهند .امّا باز پیام مهمّ ديگری که
از اين آيات میتوان گرفت چنین است که ،در پیشگاه باريتعالی،
منسوب بودن به بزرگان باعث رستگاری و فالﺡ انسان نمیشود
بلکه اصل بر تقواست که منجر به نجات انسانها میگردد و حتّی
منسوب کردن خود به پیامبر خدا و يا همسر پیامبر بودن نه تنها
مانع عﺬاب إلهی نمیگردد بلکه تکالیف و مسﺌولیّتها را نیز دو
چندان میکند( )1بدينجهت خطاب به زنان پیامبر(ص) میفرمايد:
هلل
إِن تَتُوبَا إِلَى اهللِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمَا وَ إِن تَظَاهَرَا عَلَیْ ِه فَ ِإنَّ ا َ
هُوَ مَوْلَاهُ

2

« اگر شما دو همسر پیامبر به درگاه خداونـد توبه کنید
(شايسته

( )1ـ اشاره به آيهی شريفهی :يَا نِسَاء النَّبِیِّ مَن يَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ يُضَاعَفْ
لَهَا الْعَﺬَابُ ضِعْفَیْنِ وَ کَانَ ذَ ِلكَ عَلَى اهللِ يَسِیرًا (سورهی احزاب ،آيهی.)30
 .2تحريم.4 ،
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است زيرا که) بیگمان دلهايتان به حق گرايش يافته است و اگر
به زيان او همﭙشت شويد بدانید که خداوند کارساز اوست».
امّا باز پیام ديگری را که میتوان از اين آيات گرفت که زنان
بايد مطالب خصوصی شوهرانشان را به عنوان يك راز حفظ کنند و
آنرا نزد افراد ديگر بازگو نکنند.
باری اينها همه درسها و پیامهايی است که میتوان از آيات
اوّلیّهی سورهی تحريم آموخت که متأسّفانه برخی از مفسّران آنها
را رها کرده و به دنبال قصّهها و داستانهايی درمورد شأن نزول
اين آيات رفتهاند تا روشن کنند پیامبر (ص) چه چیزی را بر خود
حرام کرده بود و چه رازی به همسرش گفت درحالیکه اگر اين
مطالب اه ّمیّت داشت ،قرآن کريم به صراحت تمام و بدون پرده-
پوشی آنها را بیان میکرد که با اظهار تأسّف تمام اينگونه روش-
های نادرست بهانهای گرديده است که امروزه افراد بیماردلی
همانند آقای سُها آنرا دستاويز حمله به پیامبراسالم (ص) قرار
دهند!
امّا اينکه آقای سُها ،پیامبر ارجمند اسالم را بر بیاخالقی متّهم
میسازد و مینويسد:
ق حفصه بوده است.
«اينکار محمد حدّ اقل بیعدالتی در ح ّ
ثانیاً :اگر گفتن حفصه به يك نفر (عايشه) گناه بوده افشاءِ آن
درقرآن برای همهی تاريخ گناه بزرگتری است» (سها ـ )438
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در جواب بايد گفت که :برعکس سخن آقای سُها و عدم درك
آيهی روشن قرآن ،قرآن کريم آن سرّ را افشاء ننموده و حتّی
اسمی از آن همسرِ پیامبر (ص) نمیبرَد که افشاءِ آن در قرآن برای
همهی تاريخ گناه بزرگتری قلمداد شود!! بلکه با ذکر کلّی و عام و
ض أَزْوَاجِهِ» از آنان ياد میکند.
با عنوان «بَعْ ِ
ثانیاً ـ آيهی سوم سورهی تحريم به يك امر بسیار اخالقی و
جوانمردانه ی پیامبر ارجمند اسالم (ص) در برخورد با همسران
خود که به اِفشاءِ سِرّ پیامبر اکرم (ص) دامن زدهاند ،اشاره میکند
و اين امر میتواند به عنوان يك اصل اخالقی و چشمپوشی از
برخی اشتباهاتِ خطاکاران برای انسانهای اخالقی و بزرگوار الگو و
اسوه باشد زيرا آيهی شريفه درمورد برخورد و نوع عملکرد پیامبر
اکرم (ص) با همسر خاﻃیِ خود چنین میفرمايد:
عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَن بَ ْعضٍ

1

«پیامبر (ص) بخشی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت
ديگر خودداری نمود (تا او شرمنده نشود».
پس پیامبر اسالم چنانکه آيهی سوّم سورهی تحريم تصريح
میکند کامالً بزرگوارانه با اين مسﺌله برخورد نموده و اين رفتار
پیامبر (ص) به عنوان يك پیام مهمّ بر همهی مسلمین در تاريخ
 .1تحريم.3 ،

1268

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جاودانه ماند که« :چشمپوشی از خطای ديگران همواره از کارهای
بزرگوارانه است».

()1

شبهه :داستان اِفك.
در اين بخش ،آقای سُها پس از اينکه داستان افك اُمّ المُؤمنین
عايشه را نقل میکند چنین نتیجهگیری میکند که« :بازهم آوردن
 17آيه در مورد واقعهای خصوصی از همسر محمد! چه لزومی
داردکه چنین واقعهی خصوصی تا ابد جزو قرآن باشد؟»

پاسخ:
در جواب بايد گفتکه در اينجا علم و قرآنشناسیِ!! آقای سُها
بیش از گﺬشته بر ما عیان گرديد زيرا گمان نمیکنم که شخصی با
قرآن کريم آشنا باشد ولی نداند که قرآن کريم در عرض  23سال
بر پیامبر اکرم نازل میگشت يعنی به تناسب انواع و اقسام اتّفاقات
تلخ و شیرينی که به وجود میآمد ،آيات نیز نازل میشد و چون
مسلمین با چشم خود آن حوادث را نظارهگر بودند ،باعث میشد
( )1ـ به نقل از تفسیر کشّاف در ذيل آيهی  3سورهی تحريم.
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که مسلمانان در عمل و تجربه آيات و پیامهای اين کتاب آسمانی
را با جان و دل درك نمايند .امّا شاهکار اصلی اين کتاب مقدّس
آنجاست که با وجود اين اتّفاقات رخداده ،غالباً کوچکترين اشارهای
صريح به آنحادثه نمیکند و نام و اسمی از اشخاص به میان نمی-
آورد و ازکلمات وجمالت کلّی و عام استفاده میکند ،زيرا تمام
پیامهای اينکتاب صرفاً برای مردم زمان نزول ،نازل نشدهاست ،و
قرار بر اين است که اين قرآن و آيات نورانی آن جهانشمول باشد
و همگان بتوانند از پیامهای قرآن کريم بهره برند .بنابراين درمورد
داستان افك اُمّ المؤمنین عايشه نیز بايدگفتکه با وجود اينکه
ايشان همسر پیامبر اکرم (ص) بودند قرآن کريم هیچ اشارهای به
ايشان نمیکند و صرفاً پیامهای اخالقی و کلّی در زمینهی عفّت و
پاکدامنی و جلوگیری از نشر اکاذيب در جامعه ،حرمت زنا و احکام
آن و ...را بیان میدارد و من نمیدانم بیان اين نکات اخالقی و کلّی
و به تناسب شأن نزول افك عايشه (برای تفهیم بیشتر مسلمین)،
به چه صورت شخصی و خصوصی تلقّی میشود؟ جالب است که
قرآن کريم پس از ذکر چند نکتهی اخالقی در زمینهی پاکدامنی و
عدم اشاعه ی فحشاء و منکَر و ديگر امور زشت و حرام ،چنین
نتیجه میگیرد که:
يَعِظُکُمُ اهللُ أَن تَعُودُوا لِ ِمثْلِهِ أَبَدًا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ
 .1نور.17 ،
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«خدا شما را اندرز میدهد که اگر از مؤمنان هستید بار ديگر
گرد چنان کاری مگرديد».
پس اين آيات که به مناسبت افك عايشه به صورت کلّی نازل
شده است برای اين است که با درك و لمس زشتی و وقاحت اين
امر ،مِنبَعد افراد سراغ چنین اموری نروند و زنان پاکدامن را بدون
دلیل ،مورد تهمت و افترا قرار ندهند.

شبهه :آیات تأمین مال برای محمّد!
در اين قسمت ،نويسندهی کتاب با وقاحت تمام ،يکی از
تهمتها و دروغهای شاخدار خود را نثار پیامبر ارجمند اسالم
(ص) میکند که هر نو مسلمانیکه کمترين آشنايی با منابع اسالمی
داشته باشد در دروغگويی آقای سُها نسبت به پیامبر اسالم (ص)
ترديدی نخواهد داشت .آقای سُها چنین ادّعا میکند که يکی از
اهداف حضرت محمّد (ص) از ادّعای نبوّت خود ،همانا تأمین اموالی
برای زندگی شخصی خود بوده است!!

پاسخ:
هرمسلمانی با خواندن سیرهی مطهّر پیامبر اسالم (ص) در کتب
معروف سیره و حديث ،از اين تهمت بزرگ به ساحت پیامبر (ص)
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انگشت به دهان میماند که اين چه نسبت ناروايی است که آقای
سُها در مقام تهمت به پیامبر بزرگوار اسالم روا میدارد.
پیامبر اسالم به تصريح قرآن کريم دربرابر رسالت خويش و
آنهمه زحمات و مشقّتهايی که در راه رسالت إلهی به جان خريد
هیچگونه چشمداشتی نداشت و گرفتن هرگونه مزد و اجری را در
قبال آن نفی مینمود چنانکه آيـات فراوان قرآن کريـم به اين امر
مهم پرداختـه و میفرمايد:
ن هُوَ إِالَّ ذِکْرَى ِللْعَالَمِینَ
قُلْ لَا أَسْ َألُکُمْ عَ َلیْهِ أَجْرًا إِ ْ

1

«بگو که من بر رسالت خود ،هیچ مزدی از شما نمیخواهم اين
قرآن که بر من وحی شده جُز اندرزی برای جهانیان نیست».
پیامبر اکرم (ص) به اتّفاق همهی مورّخین و محدّثین از مردم
صدقه نمیگرفت و آن را بر خود حرام کرده بود و از هدايای مردم
برای امرار معاش خود استفاده نمیکرد و اگر هديهای میگرفت
حتماً به گونهای آن را جبران مینمود چنانکه از اُمّ المُؤمنین عايشه
هلل عَلَی ِه وَ سَلَّمَ ـ
صلَّی ا ُ
هلل ـ َ
روايت شده است که :کانَ رَسُولُ ا ِ
ب عَلَیْها
يَقْبَلُ الْهَدِيَّ َة وَ ُيثِی ُ

2

«رسولخدا (ص) هديه را قبول می-

کرد و در برابر آن هديه میداد».

 .1انعام.90 ،
 .2الوفا بِأحوال المصطفی ،اثر ابن جوزی ،ص466
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پیامبـر اسـالم (ص) در کمال قناعت زندگانی خود را می-
گﺬرانید و میفرمود:
ل تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقالَ
(ما لِی وَ لِلدُّنیا إِنَّما أنَا وَ الدُّنیا بِمَنْزلَةِ رَجُلٍ نَ َز َ
حتّی إِذا فاءَ الْفَیْءُ ارْتَحَلَ فَلَمْ يَرْجِع إِ َلیْها أبَداً .
فِی أَصْلِها َ

1

«مرا با دنیا چه کار؟! وضع من در دنیا مانند مرد رهگﺬری است
که زيردرختی فرود آيد و پیشاز ظهر چند لحظه در زير شاخههای
درخت بخوابد ،سﭙس همینکه نیمروز برآيد و سايه برگردد از آن
جايگاه کوچ کند و هیچگاه به سوی آن درخت بازنگردد».
پیامبر اسالم (ص) با وجود تمام مشقّتها و مشکالتی که داشت
از دسترنج خود برای امرار معاش زندگی خود استفاده میکرد و
اين امر برای هرمسلمانی باعث فخر و مباهات است و بدينجهت
سیرهنويسان و مورّخین نوشتهاند پیامبر در دوران مکّه به کار
بازرگانی میپرداخت و از اينراه اموالی را فراهم آورده بود و چون
به مدينه هجرت کرد چند رأس گوسفند خريده و از آنها و نیز از
شتر خود بهره میجست و لﺬا از اَبوسعید خُدری روايت شده است
که(:)2
 .1الوفا بِأحوال المُصطفی ـ ص475
( )2ـ به نقل از کتاب خیانت در گزارش تاريخ ،استاد ﻃباﻃبايی ،جلد ،3صفحهی115
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(کانَ رَسُولُ اهلل (ص) يَعْلِفُ النّاضِحَ و يَعْقِلُ الْبَعِیرَ وَ يَقِمُ الْ َبیْتَ و
ل مَعَ خادِمِهِ و
ل وَ يَرْقَعُ الثَّوْبَ وَ يَأکُ ُ
يَحْلِبُ الشّاةَ و يَخْصِفُ النَّ ْع َ
ق وَ اليَمْنَعُ ُه ا ْلحَیاءُ أنْ
ن السُّو ِ
شتَرِی الشَّیْءَ مِ َ
يَطْحَنُ عَنْهُ إِذا اَعیا وَ يَ ْ
ف ثَوْبِهِ وَ يَنْ َقلِبَ إِلَی أ ْهلِهِ.)...
يَعْلَقَهُ بِیَدِهِ أو يَجْعَلَهُ فِی ﻃَرَ ِ
«رسول خدا (ص) شتر را علف میداد و پای آنرا میبست و خانه
را جاروب میکرد و گوسفند را میدوشید و پایافزار را میدوخت و
جامه را وصله میزد و با خدمتکارش غﺬا میخورد و چون او خسته
میشد ،آرد کردن گندم را خود به عهده میگرفت و کاال را از بازار
میخريد و شرم او را بازنمیداشت از اينکه کاال را بر دست خود
بیاويزد و يا آنرا در گوشهی لباسش نهد و به سوی خانوادهی
خويش حمل کند.» ...
با وجود ادلّهی فراوان در سیره و تاريخ و همچنین در قرآن
کريم مبنی بر اجتناب و پرهیز رسول اکرم (ص) از هرگونه مال-
سها چنین مینويسد« :مهمترين راههای
اندوزی در زندگی ،آقای ُ
تأمین مالی محمد عبارتند از خمس غنائم ،فیء ،انفال و هدايا»
(سُها ـ صفحهی.)442
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خمس:
و آنگاه در ضمن بحث از خمس به عنوان يکی از راههای تأمین
مالی! پیامبر اسالم چنین مینويسد:
«الزم به ذکر است که در قبل از هجرت ،مردم مدينه ثروت و
درآمد چندانی نداشتند و مهاجران نیز مالی در اختیار نداشتند و
در ابتدا سربار مردم مدينه شدند ،امّا در ﻃی حمالت پیاپی محمد
به اقوام مختلف و همچنین کاروانزنیهای فراوان ،مدينه
ثروتمندترين شهر شبه جزيره شد .بنابراين تمام اموال مهاجرين و
بخش اعظم اموال انصار از کاروانزنی و دزديدن اموال
غیرمسلمانان در تهاجم به آنان به دست آمد اين اموال مردم که به
زور ربوده میشد به زبان قرآن غنیمت نامیده میشود( ».سُها ـ
صفحهی)442

پاسخ:
در جواب بايد بگويم :آنچه که سیرهنويسان و مورّخین از
پیشرفت اقتصادی شهر مدينه پس از هجرت پیامبر اکرم (ص) و
مهاجرين مسلمان به مدينه گـزارش نمودهاند علل ديگری دارد که
در زير به توضیح آنها میپردازيم:
پیامبراسالم (ص) پس از مهاجرت به مدينه و ساکن شدن در
آن شهر ،پیماننامهای محکم و بسیار هوشمندانه با تمام قبايل
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شهر مدينه منعقد نمود و متعاقباً بین مهاجرين و انصار پیمان
اُخُوّت و برادری منعقد ساخت که به تصريح قرآن کريم ،ابتدا به
جهت اُخُوّت در میان آنان ،از همديگر ارث میبردند ،انصارِ مسلمان
چنان ايثار و فداکاری مینمودند که حتّی مايل بودند اموال و
دارايی خود را میان برادران مهاجر خويش به مناصفه تقسیم
نمايند ولی پیامبر اکرم (ص) آنان را از اينکار منع نمود و به جای
آن ،قرارداد مُساقات و مُزارعه بین آنها منعقد کرد تا مهاجرانی که
فاقد زمین کشاورزی و سرمايهی اوّلیّهی کار بودند به عنوان نیروی
کار فعّال در زمینهای زراعی انصار به کار گماشته شوند و بازدهی
زمینهای انصار نیز باالتر میرفت و سود و درآمد حاصل از کار نیز
مطابق قرارداد فی مابین آنان تقسیم میشد و اين تدبیر و درايت
پیامبر اسالم (ص) به مثابهی يك سیاست اقتصادی انبساﻃی منجر
به رونق و شکوفايی اقتصاد مدينه شد و از نیروی کار تازهوارد به
مدينه حدّ اکثر استفاده به عمل آمد.
همچنین لغو انحصار تجارت توسّط پیامبراسالم (ص) منجر شد
تا کشاورزان و پیشهوران در فعّالیّتهای اقتصادی شرکت کرده و با
عقد قرارداد مُضاربه و تهیّهی سرمايه به تجارت بﭙردازند .واگﺬاری
امالك آباد و باير به مردم به منظور آباد نگه داشتن يا آباد کردن ،از
ديگر اقدامات پیامبر (ص) بود .اين امالكکه تحت شرايط خاص
واگﺬار میشد ،اِقطاع نام داشت .به موجب اين عمل فعّالیّتهای
اقتصادی ازجمله ساخت واحد مسکونی ،بازار و إحیای أراضی موات
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رونق يافت و تعداد زيادی از مردم مدينه به کار مشغول شدند .از
ديگر اقدامات پیامبر(ص) در راه اشتغالزايی در مدينه ،ايجاد بازار
بود از آنجا که کنترل بازارهای مدينه دردست يهود بود ،ايشان
بازار ديگری برای مسلمانان درنظر گرفته و در مسجد النّبی مکانی
تعیین کردند و اعالم نمودند مالیاتی از آن گرفته نخواهد شد.

()1

از ديگر عللی که باعث شکوفايـی و پیشـرفت اقتصادی شهر
مدينه گرديد ترغیب و تشويق پیامبراکرم (ص) برای کسب و کار
بود .پیامبر (ص) از فرصتهای مناسب برای نشان دادن اه ّمیّت
کسب معاش ،استفاده کرده و همواره اين مسﺌله را متﺬکّر میشد
که:
د أيديکُم)
ن کَ ِّ
(کُلُوا مِ ْ

«از دسترنج خود بخوريد» و يا می-

فرمودند« :پاکیزهترين کسب ،کار با دست خود و خريد و فروش
مشروع است».

()2

و يا همواره توصیه و سفارش میکردند که« :داود نبی (ع) از
دسترنج خود امرار معاش میکرد و مردم بايد از استفاده از
دسترنج ديگران خودداری نمايند )3(».و يا میفرمودند( :مَلْعُونٌ مَنْ
( )1ـ مراجعه شود به :مقالهی مديريّت اقتصادی پیامبر(ص) در فقرزدايی جامعهی
مدينه ،نوشتهی نرگس ملك.
( )2ـ بحار األنوار مجلسی ،جلد ،63ص114
( )3ـ صحیح بخاری ،ج ،3ص9
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ألقَی کَلَّهُ َعلَی النّاسِ «کسیکه بار خويش را به دوش مردم افکند
ملعون است.».

()1

زمانیکه فردی برای ﻃلب کمك نزد پیامبر (ص) آمد ،پیامبر
اکرم (ص) به او مقداری پول داده و دستور داد تا ريسمانی بخرد و
به هیزمکشی همّت گمارد تا از دسترنج خود استفاده کند و
افزودند « :اگر يك نفر از شما بر دوش خويش هیزمکشی کند،
بهتراز آن استکه ازکسی چیزی بخواهد».

()2

هنگامیکه با خبر شدند دستان سعدبن معاذ از شدّت کار پینه
بسته است ،دستانش را بوسیدند و فرمودند« :آتش اين دست را
نخواهد سوزاند ،اين دستی است که خدا و پیامبرش آن را دوست
دارند و هرکس از دسترنج خود استفاده کند خداوند با نظر رحمت
به آن نگاه میکند.

()3

پیامبر ارجمند اسالم (ص) کاشتن نهال و بﺬر را از سوی
مسلمانان ،حتّی اگر پس از رويش ،غﺬای پرندگان و چرندگان را
تأمین کند ،دارای اجر و پاداش دانسته و صدقهی گناهانشان می-
شمرد.
( )1ـ تهﺬيب االحکام شیخ ﻃوسی و وسائل الشّیعه ،کتاب التّجارة ،ص570
( )2ـ صحیح بخاری ،جلد ،2صفحهی129
( )3ـ اُسد الغابه ،ج ،2ص 269و بحار االنوار مجلسی ،ج ،100ص9
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همچنین تأکید میفرمود که اگر فردی زمینی دارد که توان
کشت و زرع بر آن را ندارد ،بايد آن را به برادر خود واگﺬار کند تا
وی به زراعت پردازد.

()1

ازجمله عوامل ديگری که به شکوفايی اقتصادی مدينه بسیار
کمك نمود منع مسلمانان از مفاسد اقتصادی بود که نبیّ اکرم (ص)
پیوسته به آن سفارش و توصیه میکرد و همواره مردم را از گرفتار
شدن در مفاسد اقتصادی هشدار میداد ازجمله اينکه:
ش در معامله را ناصحیح دانسته و از فروش شیر
پیامبر(ص) ،غ ّ
ش
مخلوط با آب مسلمانان را برحﺬر میداشت و میفرمود( :مَنْ غَ َّ
«هرکسی که در خريد و
مُسْلِمًا فِی شِراءٍ أو بَیْعٍ فَلَ ْیسَ مِنّا
فروش ،غِش کند از ما نیست».
ايشان احتکار را نیز منع کرده و محتکر را ملعون دانسته و
فرمودند:
«هرکس کااليی را چهل روز احتکار کند تا به قیمت باالتری
بفروشد ،اگر تمام پولی را که از اين راه کسب کرده صدقه دهد،
کفّارهی گناهش نخواهد شد».

()2

پیامبر (ص) همچنین مردم را از رباخواری اکیدًا منع کرده و
کسْبِ
ضمن اينکه گناه آن را بسیار بزرگ میدانست فرمود :شَ ُّر الْ َ
کَسْبُ الرِّبا «بدترين کسبها ،رباست».
( )1ـ صحیح مسلم نیشابوری ،ج ،5ص19
( )2ـ ورّام ،ابیفِراس ،ج ،2ص82
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و آنحضرت ،تاجر امین و راستگو را مصاحب و همراه پیامبران
و شهیدان در روز قیامت اعالم کرد.

()2

بنابراين کتب سیره و تاريخ ،عوامل فوق را علّت اصلی
پیشرفت اقتصادی شهر مدينه میدانند.
بنابراين برخالف پندار باﻃل آقای سُها ((پیامبر اسالم درصدد
نبود تا بنیهی مالی پیروانش را از راه جنگ تقويت کند و از اينراه
اقتصاد سالمی پديد آورَد!! جنگ يك امر عارضی و تحمیلی بود.
پیامبر (ص) در حديبیه با مشرکان صلح نمود و همواره آماده برای
اينکار بود چنانکه در سورهی انفال آيهی 61آمده است :وَ إِن
جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا «اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادند
تو نیز بدان متمايل باش».
البتّه غنائم جنگی ،کمك مالی به مسلمین میکرد ولی چنانکه
گفتیم جنگ ،امری عارضی و دفاعی بود که پیامبر گرامی (ص) از
ورود در آن ناگزير شد .امّا تدبیر اصلی پیامبر در تنظیم معاش
مسلمین از افقهای ديگری سرمیزد که با پژوهش در آثار نبوی
میتوان آنها را شناخت)).

3

درمورد غنیمت جنگی در اسالم و نگرش مسلمین به آن،
شايسته
( )1ـ مغازی واقدی ،ترجمهی محمود مهدوی دامغانی ،ص ،774نشر دانشگاهی
( )2ـ سنن ابن ماجهی قزوينی ،ج ،2ص724
 .3خیانت درگزارش تاريخ ،جلد ،3صفحهی 108ـ تألیف استاد ﻃباﻃبايی
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است که به توضیحات استاد مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی در
جواب به هممسلکان آقای سُها توجّه نمايیم:
(( اساساً جنگ وخونريزی در راه غنائم ،از ديدگاه اسالم محکوم
شده است .جهاد يکی از عبادات اسالمی شمرده میشود و در
عبادت قصد تقرّب به خدا بايد داشت نه نیّت غارتگری و
مال اندوزی! و اين موضوعی است که هر نوآموز مسلمانی آن را
بخوبی میداند .قرآن مجید بارها فرموده که:
قَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اهللِ

1

«در راه خدا پیکار کنید».

و از پیامبر اسالم پرسیدهاند :ممکن است کسی برای
غنیمتگرفتن يا بلندآوازهشدن يا شهرت به دالوری و شجاعت
بجنگد پس چه کسی را میتوان گفت که در راه خدا پیکار میکند؟
ل ِلتَکُونَ کَ ِلمَةُ اهللِ هِیَ الْ ُعلْیا
پیامبر پاسخ داده استَ ( :منْ قاتَ َ
فَهُوَ فِی سَبِیلِ اهللِ

2

«کسی که پیکار کند تا سخن خدا پیروز شود در راه خدا
جنگیدهاست .امّا کسانیکه در انديشهی مال و زن هستند و برای
به دست آوردن آنها هجرت يا جهاد میکنند»

.1بقره.190 ،
 .2المُصَنَّف ،اثر عبدالرّزّاق صنعانی ،ج  ،5ص 268و صحیح بخاری ،ج  ،4ص 25
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حرکتشان نادرست شمرده شده چنانکه پیامبر (ص) فرموده
است:
ن کانَتْ ِهجْرَتُهُ
کلِّ امْرِی ٍء ما نَوَی فَمَ ْ
ل بِالنِّیّاتِ و إِنَّما لِ ُ
(إِنَّمَا األعْما ُ
إِلَی دُنْیا يُصِیبُها أو إِلَی امْرَأةٍ َينْکِحُها َفهِجْرَتُهُ إِلی ماهاجَرَ إِ َلیْه)

1

«جُز اين نیست که اعمال ،وابسته به نیّت است و هر کس
متناسب با آنچه نیّت کرده نصیب دارد .بنابراين کسی که به خاﻃر
(مالِ) دنیا يا برای زنی که با وی ازدواج کند راه هجرت در پیش
گیرد» ،در اينصورت هجرت وی به سوی آن مال و زن محسوب
میشود».
از همین رو قرآن کريم در تحلیل شکست مسلمانان در غزوهی
اُحُد برخی از ايشان را مورد مالمت و سرزنش قرار میدهد که:
مِنْکُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنْیَا .2

«برخی از شما خواهان دنیا (در

انديشهی غنیمت) بوديد».
و از اينرو نافرمانی کرده شکست خورديد .در اينصورت چگونه
ممکن است قرآن کريم اساساً جنگ را به منظور فراهمآوردن

 .1صحیح بخاری ،جزء اوّل ،ص1
 .2آل عمران.152،
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غنائم تشريع کرده باشد؟!)) (خیانت در گزارش تاريخ ،جلد،3
ص 117و.)118
بنابراين برای همگان روشن میشود که تشريح غنیمت جنگی
به عنوان اموالی که به زور ربوده میشود!! و نسبت دادن آن به
قرآن کريم ،از سوی آقای سُها ،چه محلّی از اعراب دارد!! و باز هم
شگفتی ما از اين قرآنشناس معاصر!! دو چندان میشود که چرا
ايشان آيات فراوان قرآن کريم را درمورد مﺬمّت و نکوهش
منافقینی که قصد و نیّت خود از جهاد را صرفاً دستیابی به غنیمت
جنگی و اموال دنیا میدانستند نمیبیند و کوچکترين اشارهای به
آن آيات نمیکند؟ آيا اين امر به غیراز وارونه نشان دادن مطالب
قرآن کريم و سیرهی نبوی چه توجیهی دارد؟
در ادامه ،آقای سُها به آيهی خُمس اشاره کرده و مینويسد:
یءٍ فَ َأنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَ لِل َّرسُولِ وَ لِﺬی
وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَ ْ
سبِیلِ
ن وَ ابْنِ ال َّ
الْقُرْبَى وَ ا ْلیَتَامَى وَ ا ْلمَسَاکِی ِ

1

«و بدانید که هرچیزی را که به غنیمت گرفتید يك پنجم آن
برای خدا وپیامبر وبرای خويشاوندان و يتیمان و بینوايان و
درراه ماندگان است».

 .1انفال.41 ،
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يعنی يك پنجم اموال دزدی در اختیار محمد قرار میگرفت که
بخشی مال خدا بود که در اختیار محمد بود و بخش ديگر مال
محمد بود و بخشهايی هم به صالحديد محمد به خويشان محمد و
فقرا و يتیمان و در راه ماندگان داده میشد .ازاين ﻃريق غارت
اموال غیرمسلمانان خود و خانوادهی خود را بسیار ثروتمند کرد
اين روش دقیقاً همانی است که توسّط پادشاهان جائر به کار گرفته
می شد منتهی با اين تفاوت ،که محمد اين چﭙاولها را تحت نام خدا
انجام میداد .همه نوع خدائی در جهان ديده بوديم ولی خدای دزد
نديده بوديم که محمد معرفی کرد!!(( »)1سُها ـ صفحهی.)443
در جواب بايد گفت:
چنانکه گﺬشت در قرآن کريم و منطق اسالم ،جنگ و قتال
برای به دست آوردن اموال و غنائم دنیوی نه تنها سفارش نشده
است بلکه شديد ًا از اين امر نهی شده است.
امّا آنچه که از قرآن کريم و سیرهی نبوی فهمیده میشود اين
است که قرآن کريم اجازهی پیکار و جهاد را زمانی برای مسلمانان
صادر میکند که ازﻃرف قريش به اَنحاءِ مختلف مورد آزار و اذيّت و
( )1ـ اين ناسزای بسزشت ،روحیّهی اين مرد بیمار و پريشانگوی را نشان میدهد
و ما از ذکر آن (با کمال شرمندگی) ناگزير شديم تا خوانندگان محترم دريابند که
دشمنان اسالم در چه انديشههای پلیدی بسرمیبرند و البتّه کیفر اين ناپاکان را به
خدای توانمند و آگاه میسﭙريم .سُبحانَهُ و تَعالی عَمّا يَصِفون
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شکنجه قرار گرفته بودند و اموال و خانههای آنان از ﻃرف مشرکین
مورد تصرّف واقع گرديده بود در چنین شرايطی بود که قرآن کريم
اجازهی دفاع را برای مسلمین صادر کرده و میفرمايد:
ن يُقَاتَلُونَ بِأَ َّنهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اهللَ َعلَى نَصْرِهِمْ َلقَدِيرٌ.
أُذِنَ لِلَّﺬِي َ
ق إِلَّا أَن يَقُولُوا رَ ُّبنَا اهللُ
الَّﺬِينَ أُخْرِجُوا مِن ِديَارِهِمْ بِغَ ْیرِ حَ ٍّ

1

«به آنانکه در معرض پیکار قرار دارند اجازهی جنگ داده شد
زيرا که بر ايشان ستم رفته است ،آنانکه به ناحق از خانههای خود
رانده شدند جُز اينکه گويند خداوندگار ما اهلل است».
کثُو ْا أَيْمَانَهُمْ َو هَمُّو ْا بِ ِإخْرَاجِ
ن قَوْمًا نَّ َ
ال تُقَاتِلُو َ
و يا میفرمايد :أَ َ
ل مَرَّ ٍة
ل وَ هُم بَدَؤُوکُمْ أَوَّ َ
الرَّسُو ِ

2

يعنی« :چرا با گروهی پیکار نمیکنید که پیمانهای خود را
شکستند و در بیرون راندن پیامبر کوشیدند و همانها بودندکه
نخستینبار جنگ را با شما آغاز کردند».
و باز میفرمايد:

ل اهللِ وَ
سبِی ِ
کمْ الَ تُقَاتِلُونَ فِی َ
وَ مَا لَ ُ

ن يَقُولُونَ رَبَّنَا
ن الَّﺬِي َ
الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاء وَ الْوِلْدَا ِ

 .1حج39 ،و.40
 .2توبه.13 ،
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أَخْرِجْنَا مِنْ هَﺬِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْ َعلْ َلنَا مِنْ لَّدُنكَ وَلِیًّا َو
ن لَدُنكَ نَصِیرًا
اجْعَلْ لَنَا مِ ْ

1

« چرا در راه خدا و به خاﻃر مردان و زنان و کودکان ناتوانی
نمیجنگید که میگويند :ای پروردگـار ما ،ما را از اين قريهی
ستمکاران بیرون آر و از جانب خود يار و مددکاری برای ما قرار
ده.».
روشن استکه قرآن کريم اجازهی جهاد را برای دفع ظلم
ستمکاران،
و يا دفاع در قبال ظلم و يورش ظالمان و عهدشکنان و برای
نجات مستضعفان ستمديده صادر میکند و کسانیکه برای اهدافی
همانند به دست آوردن مال دنیا و غنیمتهای دنیوی جهاد می-
کنند هیچگونه بهرهی معنوی و اُخروی از اينکار نصیب آنان نمی-
شود .بنابراين حقّانیّت ادّعای جناب قرآنشناس!! مبنی بر غارت
اموال غیرمسلمانان و دزدی اموال ديگران تحت عنوان جهاد
اسالمی برايمان بیش از گﺬشته شگفتآور است! باری اين است
منطق قرآن کريم که برای به دست آوردن بهرهی دنیوی و
غنیمتهای فراوان ،نمیتوان تحت عناوينی همچون جهاد فی
سبیل اهلل به قتل و غارتِ مردم و اموال آنان دست يازيد .و بدين-
 .1نساء.75 ،
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جهت است که بانگ وحی إلهی ،عموم مسلمین را از اينکار
بازداشته و جنگ و جهاد را صرفاً زمانی مقبول میداند که خالصاً
فی سبیل اهلل باشد و آياتی همانند آيهی شريفهی زير مشتی است
محکم بر دهان ياوهگويانی همچون سُها ،آنجا که میفرمايد:
ضرَبْ ُتمْ فِی سَبِیلِ اهللِ فَ َتبَیَّنُواْ وَ الَ َتقُولُواْ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُواْ إِذَا َ
دنْیَا فَعِندَ
لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّالَمَ َلسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ ال ُّ
ﺬلِكَ کُنتُم مِن َقبْلُ فَمَنَّ اهللُ َعلَیْکُمْ فَ َتبَیَّنُو ْا إِنَّ
اهللِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ کَ َ
ن خَبِیرًا
اهللَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُو َ

1

« اَال ای مؤمنان! چون در راه خدا ره میسﭙريد به تحقیق
پردازيد (تا دشمن محارب را از ديگران بازشناسید) و به آنکس که
سالم بر شما عرضه میکند مگويید که تو مؤمن نیستی تا بهرهی
زندگی دنیا بجويید! که نزد خدا غنیمتهای بسیار (پاداشهای
فراوان) هست ،شما خود پیشاز اين ،چنین بوديد آنگاه خداوند بر
شما منّت نهاد (و به اسالمتان رهنمون گشت) پس به تحقیق
پردازيد که خدا از آنچه میکنید آگاه است».
امّا ،از آنجا که سُها پیامبر ارجمند اسالم را متّهم به دزدی
اموال ديگران تحت عنوان خُمس غنیمت جنگی! میکند شايسته
است که در اين قسمت به چند مورد از عدالت و انصاف و امانتداری
.1نساء.94 ،
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پیامبر اسالم (ص) در قبال اموال دشمنان خود اشاره نمايیم از
اينجهت در کتاب خیانت در گزارش تاريخ ،جلد سوّم چنین می-
خوانیم:
(( روزی در گرما گرم جنگ مسلمین و يهود ،چوپانی بنام اَسوَد
که اجیر يکی ازيهوديان بود و گوسفندان او را به چرا میبرد به نزد
پیامبر(ص) آمد و درخواست نمود تا اسالمرا بر وی عرضه دارد،
پیامبرخدا (ص) شیوهی ورود به اسالم را برای او بیان کرد و چوپان
مزبور مسلمان گرديد .در اينجا ابن اسحق مینويسد:
ب هﺬِ ِه الْغَنَمِ
ت أجِیرًا لِصاحِ ِ
هلل إِنّی کُنْ ُ
لا ِ
ل يا رَسُو َ
م قا َ
(فَلَمّا أسْلَ َ
ص َنعُ بِها
وَ هِیَ أمانَةٌ عِنْدی ،فَکَ ْیفَ أَ ْ
«همینکه أسود ،اسالم را پﺬيرفت به پیامبر گفت ای رسول-
خدا ،من مُزدور صاحب اين گوسﭙندانم و آنها نزد من به امانت
سﭙرده شدهاند ،اينك با اين گوسﭙندان چه کنم؟»
اگر هرمرد قدرت ﻃلبی به جای پیامبر بود ،با توجّه به آنکه
گوسفندان مزبور از اموال دشمن به شمار میآمد ،دستور میداد تا
مرد چوپان گوسﭙندان را به سﭙاهیانش واگﺬارد و خود به آنان
بﭙیوندد! ولی رسولخدا (ص) فرمود:
(اِضْرِبْ فِی وُجُوهِها فَإِنَّها سَتَ ْرجِعُ إِلی رَبِّها
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«گوسفندان را زده و برگردان که به سوی صاحب خود بازگشت
خواهند کرد» و اجازه نداد بر مالیکه دشمن ،به عنوان امانت به
چوپان مزبور سﭙرده بود خیانت رود.
ن الْحَصَی فَرَمَی بِها فِی وُجُوهِها وَ قالَ :ارْجِعِی إِلی
(فَأَخَﺬَ حَفْنَ ًة مِ َ
ت مُجْتَمَعَ ًة کَأنَّ سائِقَها
ك أبَدًا فًخَرَجَ ْ
هلل الأصحَبُ ِ
صاحِبِكِ فَوَ ا ِ
ت الْحِصْنَ
يَسُوقُها حَتَّی دَخَلَ ِ

1

« أسود ،مشتی ريگ برگرفت و آنرا به ﻃرف گوسﭙندان پرتاب
کرد و گفت به سوی صاحب خود برگرديد که سوگند به خدا پس از
اين ،هرگز با شما همراهی نخواهم کرد .گوسﭙندان ،دسته جمعی به
راه افتادند گويی کسی آنها را میراند تا آنکه به درون قلعهی
يهود وارد شدند».
در همین جنگ بود که پس از مصالحهی با يهود ،پیامبر مالحظه
کرد گروهی ازمسلمانان ،شتابان به سوی نخلستانهای يهوديان
میدوند ،فرمود:
ل أمْوالُ
(أيُّها النّاسُ إِنَّکُمْ أسرَعْتُمْ فی حَظائِرَ يَهُود أال التَحِ ُّ
المُعاهِدينَ إِلّا بِحَقِّها

2

 .1سیرهی ابن هشام ،ج  ،2ص 345و سیرهی ابن کثیر ،ج  ،3ص 361
 .2سُنَن أبوداود ،کتاب األﻃعمه 317/20 ،و سُنَن نسائی ،کتاب الصیّد و الﺬّبائح،
 202/7و سُنَن ابن ماجه ،کتاب الﺬّبائح 11066/2 ،و السّنن الکبری اثر بیهقی328/9 ،
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«ای مردم! شما در باغستانهای يهود شتابان میدويد ولی
بدانید اموال يهوديانیکه ما با آنها پیمان بستیم (نه کسانیکه با
مسلمانان در جنگند) بر کسی حالل نیست مگر به حق (از راه
خريد و فروش و غیره)».
و همچنین رسول اکرم (ص) فرمود:
خﺬَ مِنْهُ
ق ﻃاقَتِهِ أوْ أ َ
صهُ أوْ کَلَّفَ ُه فَوْ َ
(أال مَنْ ظَلَمَ مُعاهِدًا أو ا ْنتَقَ َ
شَیْﺌًا بِغَیْ ِر ﻃِیبِ نَفْسٍ ،فَأنَا حَجِیجُهُ يَوْمَ الْقِیامَةِ

1

«بدانید کسیکه به همﭙیمانی غیرمسلمان ،ستم روا دارد يا بر او
عیب نهد يا او را به کاری بیشاز ﻃاقتش وادارد يا از او چیزی بدون
رضايتش بگیرد ،من روز رستاخیر معارض وی خواهم بود».
چنانکه مالحظه میکنید پیامبرخدا (ص) در دوران پیروزی و
قدرت ،از ادای امانت به دشمن و حفظ اموال و حقوق او سر باز نزد
و برای رسیدن به هدف از هرکاری که منافی مقام عدالت بود کمك
نگرفت ،به ويژه که در همین روزگاران ،وحی إلهی به او چنین
دستور میداد:
َو الَيَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ
1
لِلتَّقْوَى
 .1صحیح ابوداود ،کتاب الجهاد
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«دشمنی با گروهی شما را وادار نکند که دربارهی آنها عدالت
نورزيد ،عدالت را رعايت کنید که به پرهیزکاری نزديکتر است»)).
(خیانت در گزارش تاريخ ،جلد سوّم ،صفحات  185و.)186
امّا تهمت آقای سُها درمورد مسألهی خُمس برای مقام
پیامبر(ص) به مراتب شنیعتر است آنجا که میگويد « از اين ﻃريق
غارت اموال غیرمسلمانان خود و خانوادهی خود را بسیار ثروتمند
کرد» (صفحهی.)443
در جواب بايد گفت که:
اوّالً :آنجا که سهم خمس برای رسول اکرم (ص) تعلّق گرفته
است ،اين امر بدين معنی نیست که پیامبر(ص) ،آن سهم را برای
خود و مصارف شخصی خود میگرفتند بلکه به اعتراف کتب روايی
و فقهی ،پیامبر (ص) اين خمس را در راه خدا و برای مسلمانان و
فقرا و مساکین مصرف میکردند بدين جهت در کتب حديث
گزارش شده است که روزی پیامبر اکرم (ص) مقداری پشم شتر را
در دست گرفتند و فرمودند:
خمْسُ َمرْدُو ٌد
(وَ اليَحِلُّ لِی مِنْ غَنائِمِکُمْ مِثلُ هﺬا إِلَّا الْخُمْس وَ الْ ُ
فِیکُمْ

2

.1مائده.8 ،
 .2سُنَن اَبیداود ،جلد سوّم ،ص 85و السُّنَن الکُبری بیهقی ،جلد ،6ص551
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«از غنايم شما چیزی به اندازهی اين پشم شتر نیز برای من
حالل نیست مگر توسّط خمس و خمس نیز بر خود شما برگردانده
میشود».
ن الْ َغنِیمَ ِة إِلَّا الْخُمْس وَ
و يا شـوکانی مینويسد( :اليَأخُﺬُ اإلِما ُم مِ َ
س هُ َو
ن الْغانِمِینَ وَ الْخُ ْمسُ الَّﺬِی َيأخُﺬُهُ أيْضًا لَیْ َ
يُقَسَّمُ الْباقِی ِمنْها بَیْ َ
لَهُ وَحْدَهُ بَلْ يَجِبُ َعلَیْهِ أن يَ ُردَّهُ عَلَی الْمُسْ ِلمِین
ق امام تنها يك پنجم از غنائم است و ما بقی از آن میان
«ح ّ
رزمندگان تقسیم میشود و خمس را نیز که میگیرد برای خودش
نیست بلکه بر وی واجب است که به مسلمین برگرداند ».
و يا ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم میگويد:
ن کَما يَ َتصَرَّفُ
ف فِیهِ اإلِمامُ بِالْمَصْلَحَ ِة لِ ْلمُسْلِمِی َ
صرَّ ُ
س يَتَ َ
(إِنَّ الْخُمْ َ
فِی مالِ الْفَیْء
«امام به مصلحت در خمس برای مسلمانـان تصرّف میکنـد
همانطور که اين تصرّف را به مصلحت مسلمین در فیء انجام
میدهد».
ثانیاً :زندگی پیامبراسالم (ص) بهترين شاهدی است بر اينکه
ايشان به هیچ عنوان اين اموالرا به نفع خود تصرّف نمیکردند و
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زندگی دنیوی آنحضرت در اوج زهد و سادگی اداره میشد( )1و
آنجا که آقای سها ادّعا میکند پیامبر اسالم (ص) از ﻃريق خمس
خود را بسیار ثروتمند کردند گزافی بیش نیست زيرا بنا به گواهی
صحیح بخاری ضمن يك حديث صحیح پیامبر اکرم (ص) پس از
وفاتش هیچگونه درهم و ديناری از خود برجای نگﺬاشت:
(ماتَرَكَ رَسُولُ اهللِ (ص) عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا و ال ِدينارًا وَ ال َعبْدًا وَ
دقَةً
ال أمَةً وَ ال شَ ْیﺌًا إلَّا بَغْلَتَهُ الْ َبیْضاءَ وَ سِالحَه وَ أرْضًا جَعَ َلها صَ َ
«رسولخدا(ص) هنگام وفاتش نه درهم و ديناری ،نه غالم و
کنیزی و نه چیزديگری ،از خود بجا نگﺬاشت فقط قاﻃر سفید و
شمشیرش و زمینی که آن را هم صدقه کرده بود از وی باقی ماند».
و يا باز در صحیح بخاری روايت شده است که:
(خَرَجَ رَسُولُ اهللِ مِنَ الدُّنیا وَ َلمْ يَشْبَعْ ِمنْ خُبْ ِز الشَّعِیر
«رسولخدا (ص) درحالی ازدنیا رفتکه از نان جو ،سیر نخورد».
و از اُ ّم المُؤمنین عايشه در صحیح بخاری روايت شده است که:
د يَهُودِیٍّ ،بِثَالثِینَ
هلل (ص) وَ دِ ْرعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْ َ
(تُوُفِّیَ رَسُولُ ا ِ
صاعًا مِن شَعِیرٍ

( )1ـ در قسمت اوّل اين کتاب و بخش زهد پیامبرص به تفصیل به اين موضوع
پرداختهايم.
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«رسولخدا (ص) درحالی رحلت فرمودند که زره جنگی او نزد
مرد يهودی ،در برابر سی صاع جو ،در گِرو بود.».

نتیجه گیری:
در قسمت پايانی فصل هفتم کتاب ،با نتیجهگیری زير فصل
مزبور را به اِتمام میرساند که:
« درحالیکه از پیغمبر انتظار میرود که همهی همّت خود را
صرف هدايت مردم از ﻃريق معجزه و آموزش و استدالل کند،
محمد به جای استدالل و معجزه ،همّت خود را عمدتاً صرف اجبار
مردم با شمشیر به قبول اسالم کرد و اين جنگها سه بهرهی
عظیم مادّی برای وی داشت .موقعیّت و جاهی که هیچ پادشاهی به
آن نمیرسد .حرمسرائی از انواع زنان و کنیزان زيبا و ثروتیکه
خود و خانوادهاش از آن بهره میبردند( ».سُها ـ صفحات446
و.)447
در جواب بايد بگويم که:
نمیدانم اين ضوابط و انتظارات از يك نبی و فرستادهی خداوند
از کجا برای جناب نويسنده مسجّل گرديده است که انتظارات خود
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از يك پیغمبر را در هدايت مردم و آوردن معجزه برای آنها تعريف
میکند؟
آنچه که قرآن کريم وظايف اصلی يك نبی و فرستادهی خدا را
تعريف میکند پس از اثبات نبوّتش ،به جُز نﺬير و بشیر بودن چیز
ديگری نیست (و البتّه آنهم با هدايت عمومی و استدالل منطقی
مباينت ندارد) و به اين علّت است که در آيات متعدّد اين وظیفه و
مسﺌولیّت خطیر پیامبر اسالم را مکرّراً گوشزد میکند که:
وَ مَاأَرْسَلْنَاكَ إِلّا مُبَشِّرًا وَ نَﺬِيرًا

1

و يا در مورد عموم پیغمبران إلهی نیز میفرمايد:
شرِينَ وَ مُنﺬِرِينَ
ن إِلّا مُبَ ِّ
وَ مَانُرْسِلُ الْمُ ْرسَلِی َ

2

«ما فرستادگان خود را جُز نويد دهنده و بیمرسان نمی-
فرستیم».
باری ،قرآن کريم پیامبران را بشارت دهنده و اِنﺬار کننده می-
شمرد که ﻃبق فرامین و دستوراتی که در قالب وحی از باريتعالی
أخﺬ میکردند اقدام مینمودند و نتیجهی اين امر خطیر را که همانا
هدايت مردم است منحصر ًا در اختیار خداوند مینهادند .يعنی
انبیاءِ إلهی به جُز ارائهی ﻃريق هدايت به صورت روشن و واضح،

 .1سـورهی إسـراء ـ آيهی 105ـ سـورهی فرقان ـ آيهی56
 .2سورهی انعام ـ آيهی 48ـ سورهی کهف ـ آيهی 56

1295

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

عمل ديگری نمیتوانستند انجام دهند .و اِيصال إلَی المَطلوب و
واصل شدن به هدايت ،خارج از محدودهی مسﺌولیّت و توان و
قدرت آنان بود چنانکه در قرآن کريم میخوانیم:
إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اهللَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ

1

«ای

پیغمبر تو قادر به هدايت هرکسیکه دوست داری نیستی بلکه
خداوند هرکسی را که بخواهد هدايت میکند».
امّا انبیای إلهی در ارائهی ﻃريق هدايت ،کوشش تمام و سعی
بلیغ را بجا میآوردند چنانکه در قرآن کريم خطاب به پیغمبراسالم
(ص) میخوانیم:
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَکُونُوا مُؤْمِنِینَ «2ای پیامبر! شايد از
اندوه اينکه ايمان نمیآورند ،خود را هالك سازی».
ن لِ َتشْقَى.
و يا در سورهی ﻃه میفرمايد :مَا أَنزَلْنَا عَلَ ْیكَ الْقُرْآ َ
إِلَّا تَﺬْکِرَةً لِمَن يَخْشَى

3

«قرآن را بر تو فرو نفرستاديم که در رنج

و زحمت افتی بلکه اين قرآن تنها هشداری است برای آنکه می-
ترسد».

.1قصص.56 ،
.2شعراء.3 ،
.3ﻃه2 ،و.3
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و يا در سورهی توبه در وصف ختمیمرتبت (ص) چنین می-
فرمايد:
لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِکُمْ عَزِيزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
م
ن رَؤُوفٌ رَّحِی ٌ
عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِی َ

1

«ای مردم ،هرآينه پیامبری از خودتان بر شما مبعوث شد،
هرآنچه شما را رنج میدهد بر او گران میآيد .سخت به شما
دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است».
بنابراين اينکه جناب سُها! میگويد « از پیغمبر انتظار میرود که
همهی همّت خود را صرف هدايت مردم نمايد» به گواهی آيات
قرآن ،پیامبر اسالم (ص) بیشاز توان و ظرفیّت خويش ،در راه
هدايت و رشد آنان کوشش میکرد که نزديك بود باعث هالکت
آنحضرت شود و عدم هدايت مردم برای ايشان بسیار گران تمام
میشد و در اين راه در میدان عمل و تعلیم وتربیت مؤمنین نیز
نهايت تالش خودرا انجام میداد چنانکه میفرمايد:
ن رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَ َلیْهِمْ آيَاتِهِ وَ
هُوَ الَّﺬِی بَعَثَ فِی ا ْلأُمِّیِّی َ
کتَابَ وَا ْلحِکْمَةَ
يُزَکِّیهِمْ وَ يُعَلِّ ُمهُمُ الْ ِ
.1توبه.128 ،
 .2جمعه.2 ،
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مردمی اُمّی پیامبری از خودشـان مبعوث داشت تا آياتش را بر
آنها بخواند و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمتشان بیاموزد».
امّا درمورد آوردن معجزه که جناب سها! آوردن آن را از وظايف
اصلی پیامبران میشمرند ،قرآن کريم اين امر را خارج از اختیار
پیامبران میداند و معجزات را از نوعِ فعل خداوند برای تصديق
پیامبرش میشمرد که بنا به حکمت و صالحديد باريتعالی در
زمانهای مختلف به ظهور میرسند .ولی گويا جناب نويسنده در
عصر حاضر با مخالفین همعصر زمان نزول همآواز شدهاند که می-
گفتند:
لَوْالَ أُنزِلَ عَ َلیْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ «چرا ازجانب پروردگارش معجزه-
ای بر او نازل نمیشود؟»
که در پاسخ اين سؤال همواره اين بیان را دريافت میکردند
که:
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُو ْا إِنِّی مَعَکُم مِنَ الْمُنتَظِرِينَ « 1بگو:
غیب از آنِ خداست .انتظار بکشید من نیز با شما از منتظران
هستم»

.1يونس.20 ،
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و البتّه ﻃولی نمیکشد که اين انتظار به پايان میرسد و
معجزات گوناگونی از نبیّ اکرم ظاهر میشود (مانند شقّ القمر و
حضور فرشتگان در جنگها و پیشگويیهای قرآنی و غیره).
امّا اينکه مینويسد« :همّت خود را عمدتاً صرف اجبار مردم با
شمشیر به قبول اسالم کرد» نه تنها يك قرينهی روشن در اينباره
در قرآن کريم وجود ندارد بلکه آيات فراوانی روش و اسلوب پیامبر
را مغاير با اين ادّعا معرّفی میکنند و نشان میدهند که جنگهای
پیامبر (ص) همگی صورت دفاعی داشته است

()1

و چنانکه ذکر

نموديم در آيات متعدّدی و با ذکر حصر و انحصار وظیفهی پیامبر
اسالم (ص) را به جُز ابالغ وحی و بشیر و نﺬير بودن چیز ديگری
نمیداند .که اين موضوع نافی هرگونه اجبار و اکراه از ناحیهی
پیامبران است .امّا قرآن کريم موفّقیّت اصلی پیامبر ارجمند اسالم
(ص) را در رسالت خويش ،به دلیل اخالق نیکو و گﺬشت و مهربانی
و رحمت آنحضرت میداند و به صراحت تمام گوشزد مینمايد که
اگر آنحضرت به جای نرمخويی و قول لیّن جانب غلظت و خشم و
اجبار را (چنانکه نويسنده مدّعی شده است) درپیش میگرفت
همواره با شکست روبرو میشد:
م وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اهللِ لِنتَ لَهُ ْ
ف عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ َلهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ َفإِذَا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْ ُ
( )1ـ به جلدسوّم کتاب خیانت درگزارش تاريخ اثر استاد مصطفی حسینی
ﻃباﻃبايی نگاه کنید.
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ن اهللَ يُحِبُّ الْمُتَ َوکِّلِینَ
عَزَمْتَ فَتَ َوکَّلْ َعلَى اهللِ إِ َّ

1

« به سبب رحمت

خداست که تو با آنها اينچنین نرمخو شدی و اگر تندخو
وسختدل میبودی از گرد تو پراکنده میشدند پس بر آنها
ببخشای و برای ايشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت
کن و چون قصد کاری کردی بر خدای توکّل کن که خدا توکّل-
کنندگان را دوست میدارد».
و انتخاب دين اسالم را برای مردم به صورت آزاد و اختیاری
قرار داد و وحی إلهی از هرگونه اجبار و اکراهی در پﺬيرش دين
اسالم نهی نمود که:
ن الْغَیِّ
ن الرُّشْدُ مِ َ
الَ إِکْرَاهَ فِی الدِّينِ قَد تَّ َبیَّ َ

2

«هیچ اجباری

در پﺬيرش دين نیست که راه راست از کژراهه مشخّص شده است.
و يا میفرمايد :وَ لَوْ شَاء رَبُّكَ آلمَنَ مَن فِی األَرْضِ کُ ُّلهُمْ جَمِیعًا
کرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَکُونُواْ مُؤْمِنِینَ
أَ فَأَنتَ تُ ْ

.1آل عمران.159 ،
.2بقره.256 ،
.3يونس.99 ،
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« اگر پروردگار تو بخواهد ،همهی کسانیکه در روی زمینند
ايمان میآورند آيا تو مردم را به اجبار وامیداری که ايمان
بیاورند؟»
ما در اين نوشتار به حول و قوّهی إلهی داليل و براهین خود را
در ر ِّد ادّعاهای آقای سُها در مورد قدرت ﻃلبی و به دست آوردن
مال و زن ،از جانب پیامبر اسالم به ﻃور تفصیل بیان نموديم و
قضاوت را به داوری خوانندگان گرامی میگﺬاريم و معتقديم که
حقّانیّت رسالت پیامبر ارجمند اسالم که همچون آفتاب عالم تاب
است ،با دروغ گويیها و تهمتهای افرادی مانند سُها کم فروغ تر
نخواهد گرديد و نمیتوان روشنايی اين خورشید جهان تاب را
کتمان نمود که:

دشمن ار شمس توانست که پنهان بکند
میتواند صفـتِ حُسـنِ تـو کتمان بکند

 . 1شعر از استاد مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی است.
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فصل  :8نسبتهای ناروا به پیامبران
نويسنده :خالد عزيزی ،امین ايوبی نیا
آن چه در قسمت شبهات دکتر سها به نام«نسبتهای ناروا به
پیامبران» آمده ،شايد يکی از شنیعترين بخشهای کتاب است که
بی شرمانه ،رسوالن و پیامبران خدا را با نسبتهای پلید مورد
اهانت قرار میدهد.
جسارت به جايی میرسد که ابراهیم خلیل را به تزوير ،يوسف
را به دروغ گويی و تهمت زنی ،ايوب را به بی غیرتی و محمد
علیهم سالم اجمعین را به ستم علیه يهود و گرته برداری و تقلب
از متن تورات برای پردازش قرآن ،متهم میکند و با سستترين
عبارات ،بر آن است که ذهن مخاﻃبش را مسموم کند.
کسی که خود منکر اخالق است ،دم از بی اخالقی پیامبران
میزند و بی ادبانه و گستاخانه به ساحت آنان حمله میبرد!
آن چه بیش از هرچیز در البالی عبارات ضعیف اين شخص
مغرض موج میزند ،کینهای است که جانبدارانه بر تمام نوشتهاش،
سايه افکنده است.
هم چنین ،ضعیف بودن اسناد و تکیه بر نامعتبرترين روايات و
معناهای مبهم ،يکی ديگر از ضعفهای نوشتههای دکتر سهاست.
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اگر ايشان به ابتدايیترين اصل برای نقدِ متون و کتب احاﻃه
داشت؛ بايد میدانست که برای نقد هر متنی حداقل بايد دو شرط
را مد نظر بگیرد :نخست :اشراف بر موضوع مورد نقد ،سﭙس:
موثقترين تفسیر و معنای همان متن مورد انتقاد .که کتاب ايشان
از هر دو مورد خالی است.
يك محقق و منتقد ،خوب میداند که زوايای کتابی مانند« :
قرآن» ،با آن همه ثقه و محکمات ،نمیتواند به دستاويزی برای
شبهه معاندان تبديل شود ،اما اين اقدام مﺬبوحانه ،در نهايت ضعف
علمی و عدم آگاهی از مفاهیم قرآنی است ،زيرا که نوشتههايش،
حتی کسانی را که کمترين آگاهی نسبت به متن قرآن را دارند،
نمیتواند قانع کند ،چه برسد به آن که بشود از متنش آتو گرفت!
چیز ديگری که چهرهی نويسنده را بیش از پیش نمايان
میکند ،مظلوم جلوه دادن قوم سرکش و عهد شکن يهود است و
سها با هرترفندی برآن است تا پیامبر علیه الصالة و سالم را نسبت
به آنان خشن نشان دهد و اين در حالی است که امروزه جهان،
هنوز هم از جنايات صهیبونیست و يهود در عﺬاب است و گاه و
بیگاه خبر جنايات آنها در سرزمین اشغالی فلسطین به گوش ما
میرسد.
به گواه و شهادت تاريخ ،نفوذ اسرائیلیات در متون ديگر دينی و
تحريف کتابهای اديان ديگر از همان ذات پلید و معاندی
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سرچشمه میگیرد که دايم در کارست تا ذهنهای جوان
وجستجوگر را به ويروس شبهه ،مبتال کند!
اما فصل تسلط آنان و تحريف تاريخ با افسانهی هلوکاست و
گرفتن انتقام آرشويست از مسلمانان ،با بهار بیداری مسلمانان
قرين گشته و جوانان باسواد و پژوهشگر ما ،در هر جای اين دنیا
که باشند ،بنیان سست فکر آنان را نقش برآب میکنند و روشنی و
تابناکی قرآن و اعجاز کالم و جمالتش ،تا ابديت برتارك دنیا
خواهد درخشید و دشمنان پیوسته خوار و زبون خواهند بود؛
گرچه آتشگونه ،مقطعی برخیزند و خونمايی کنند.
اينك شبهات مطرﺡ شده سها ،سﭙس جوابیه آن ،که در ادامه و
در ذيل هر شبه ارائه میگردد:

شبهه :قرآن امور خطا یا غلط یا غیر اخالقی پیامبران
را توبیخ نمی کند.
«يکی از روشهای درست قرآن اينست که رفتارها و گفتارهای
بندگان نیکو را يادآوری میکند تا سرمشق ديگران باشد .مثال از
پیامبران مختلف و يا لقمان و مريم و غیره .اما در مواردی در قرآن
امور خطا يا غلط يا غیر اخالقی به پیامبران نسبت داده شده است،
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بدون آنکه آن را توبیخ کند که نتیجهی آن تأيید آن عمل نادرست
است».1
اشاره به نکتهای دراينجا الزم است که با توجه به تحقیقاتی که
انجام شده است ،شخصی به اسم دکتر «سُها» وجود خارجی ندارد
و اين کتاب را مجموعهای حرفهای از مستشرقین نوشتهاند اما
کمترين آگاهی هم نسبت به اسالم و زبان قرآن و مقاصد و حقايق
و احکام آن نداشته و فهم وارونه و مغلوط و بسیار سخیفانهای در
اماکنِ زيادی از قرآن داشتهاند که در اين فصل هم به آنها
اشاراتی خواهد شد.

پاسخ:
اوالً :اين شخص يا کارگروه ملحداند.
در آخر کتاب و بعد از سیاه کردن اين نهصد صفحه که به قول
خودش مفصلترين کتاب در رد قرآن است و به عنوان نتیجه
گیری و بعد از اينکه اديان را خرافه و ساخته ذهن بشر میداند،
خدا را هم منکر شده و الحادش را نمايان میکند:
«در مورد خدا چه؟ جواب اين سؤال نیز ساده است .از اين بهتر
نمیشود که در اين جهان خدايی عالم و عاقل و عادل و مهربان
باشد .و ما بعنوان مخلوقات او بايد به او عشق بورزيم و از او اﻃاعت
 .1نقد قرآن ،صفحه 448
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کنیم و او را بﭙرستیم .اما مشکل اينجاست که تا زمان حاضر ،ما
هیچ دلیل معتبری بر وجود چنین موجودی نداريم .اينرا کسی
می گويد که دهها سال از عمر خويش را در علم و ﻃبیعت و نفس
خود و فلسفه و عرفان و اديان بدنبال خدا گشته است .البته هر
خداپرستی ادعا می کند که دالئل محکمی برای اثبات وجود خدا
دارد ولی متفکران می دانند که هیچیك از اين دالئل در مقابل نقد
علمی -عقلی دوام نمیآورند.
حال که چنین است ،اعتقاد ما به خدا ،اعتقاد به يك موجود
وهمی است که مخلوق ذهن ماست .چرا بايد چنین موجود وهمی
را بﭙرستیم؟ و چرا نبايد اين دست آويز اديان را از آنان نگیريم تا
از شرور اديان درامان بمانیم؟».1

پاسخ:
دکتر سُها ملحد است و انسان را موجود و مخلوق ﻃبیعت
میداند و مصادر معرفتی غیر از ماده را پﺬيرا نبوده و نبايد باوری
به ماوراء ﻃبیعت و نیروی فطرت و روﺡ و روان و ساير احساسات
بشری داشته باشد .چرا که منبع اخالقیات و احساسات چیزی
فرامادی بوده واز دل ﻃبیعت جز مصنوعات و کنشهای مادی
برنمیخیزد .ولی با اين وجود ملحدها مدعی اخالقاند!! .زيراکه نفی
 .1نقد قرآن ،صفحه .933
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اخالق از سوی آنان ،برايشان معزل و بد مخمصهای بوده و
بحرانهای زيادی را میآفريند .نه از لحاظ عملی و واقعی ،بلکه از
لحاظ تﺌوريك و اقناع مخالف به پﺬيريش تفکراتش.
اما در واقع عملی میبینیم که ثمرات الحاد ،نابود و ويران کردن
اخالق و مفاهیم واالی آن است.
اما آيا ادعای اخالق از سوی شخصی ملحد مسخره نیست؟!
اخالق ،منافی وناقض الحاد است ،چرا که ارزش و مشروعیتش را
از اين دنیای مادی نمیگیرد و ماده نمیتواند آن را توجیه کند.
اگر ما افراد اين جهان بوده و انسان هم از ماده آفريده شده و
ﻃبیعت منشأ او است ،پس اخالق ارتباﻃی با اين جهان مادی
نداشته و فايدهای مادی هم ندارد.
اخالق همیشه در مقابل ماده است و ضد عقل و ضد مصلحت
شخصی است .هنگامی که ملحدی مدعی اخالق است ،ما به اين امر
خوشحال خواهیم شد ،ولی با اين اعتراف بخواهد يا نخواهد،
الحادش نقض میشود ،چرا که اخالق ،معنا و قیمتش را از اين
جهان مادی نمیگیرد بلکه برای مشروعیتش منبع وجهانی ديگری
دارد.
به عنوان مثال:
«شخصی در حادثه ای رانندگی غیرعمدی شخصی را زير گرفته
و میکشد» .
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در اينجا خود اين شخص يا وکیلش تالش میکند که ثابت کند
که اين کار از ﻃرف موکلش از روی عمد نبوده است.
در چهارچوب قاموس مادی اين جريمه روی داده و تمام شده و
شخص جانی به جريمهاش معترف است .اما اين محاکمه چرا روی
میدهد؟
به خاﻃر مشخص کردن عمد يا غیر عمدی بودن اين کار.
در اين حالت شرايط و وضعیت درونی فرد قاتل ،در حالتی
مافوق کار مادی مجرد خواهد بود.
در اين موقعیت ما به حالت داخل نفس شخص نگاه میکنیم ،نه
به واقع مادی قابل مشاهده و قابل رؤيت که همانا کشته شدن آن
شخص به وسیله تصادف و ماشین شخص قاتل است ،میباشد.
واين ثابت میکند که انسان فرزند اين ﻃبیعت وجهان مادی
نیست .و ارزش خود و افعال و اهدافش را از اين جهان مادی
نمیگیرد .وگرنه شخص جانی جريمهاش را مرتکب شده و ﻃرف هم
کشته شده و ديگر عمدی يا غیر عمدی بودن معنايی نخواهد
داشت .يعنی مثل ساير حوادثی که در ﻃبیعت اتفاق میافتد و هر
لحظه احتمال چیزی وجود دارد و قانون «صُدفه» حاکم است پس
اين حادثه هم ﻃبیعی بوده و عمدی و غیر عمدی بودن ﻃرف ،در
آن تأثیری ندارد و اين محاوله اثبات عمدی يا غیر عمدی بودن،
برای شخص ملحد چیز بیخود و بیمعنايی است .اما در اينجا
1308

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

حالتی نفسانی پیش میآيد و آن قضیه عﺬاب وجدان است ،که
مرتبهای باالتر از ماده و وقايع مادی است.
يا مثال شخصی میتواند انسان ديگری را بخورد اگر غريزهاش
آن را بطلبد و مسﺌلهای غیر اخالقی نیست ،چرا که موافق با
قوانین ﻃبیعی است که انسان از آن آفريده شده است ،مانند اينکه
انسان ،گوشت حیوانی مانند :گوسفند و ماهی و سگ و گربه را
میخورد و هیچ احساس ناخوشايندی نمیکند.
سوال اينجاست چه تفاوتی بین خوردن گوشت انسان با گوشت
سگ توسط شخصی ملحد وجود دارد؟
يا انسان میتواند با مادر و خواهر يا دخترش رابطه جنسی
داشته باشد .و چه منعی برای اين کار است ،مادامی که غريزه
جنسی پﺬيرای آن باشد؟
يا اگر انسانی با سگی همزمان در حال از بین رفتن هستند؟
هیچ کدام در نجات دادنشان برديگری اولويت ندارند زيرا هر دو
موجود ﻃبیعی هستند وبسته به ﻃبع و غريزه انسان دارد که کدام
يك را نجات دهد و در اين هنگام انتخاب سگ غیر اخالقی نیست.
يا اگر انسان بتواند کسی را که در حالت مرگ است نجات ندهد،
چه توجیهی برای غیر اخالقی بودنش است؟
يا شخصی غﺬا به اندازه کافی برای خود وديگری دارد ،اما به او
نمیدهد تا بمیرد .چه توجیهی برای منع و انجام ندادنش است؟
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يا مادر میتواند به فرزندش شیر ندهد تا بمیرد .آيا کارش غیر
اخالقی است؟
يا شخصی میتواند از مغازه يا خانه ويا کیف ديگری چیزی را
ببرد برا ی ارضای رغباتش ،مانندِ هجوم ملخ و موش به مزرعه و
محصوالت باغی يا مانندِ هجوم مورچه به کیسه شکر مغازه يا خان
ای و از نظر يك آتﺌیست و ملحد ،هیچ دلیلی برای منع اين کار
وجود ندارد.
اگر اعتراضی شود و آن را نا جايز و نادرست بدانند مادامی که
دلیل چیزی غیر مادی باشد ،اساس الحادشان نقض شده و زير
سوال میرود.
اگر اخالق و رعايت مصلحت و نفع ديگران و ايثار و وجدان و
ضمیر و شعور را معیار و میزان قرار دهند ،اساس الحاد وتصرفاتی
مادی صرف بشری که ناشی از ﻃبیعت است ،نقض و باﻃل میشود.
پس اخالق ،شکاف و رخنهای در اين نظم و ترتیب کَونی ومادی
و گﺬر از آن است.
اخالق ،شکاف در زمان و گﺬر از آن است .چرا که در تمامی
عصور اين مسائل اخالقی ثابت است .و معلمین اخالق در کل
زمانها ،نفس مسائل اخالقی را مطرﺡ کردهاند.
همچنین اخالق ،شکافی مکانی در هستی و گﺬر از محدوده
مکانی است .چرا که هیچ جايی وجود ندارد مگر اينکه در آن قیم
اخالقی موجود است و به آن عمل میشود.
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همچنین اخالق ،شکافی در بعد معرفتی و مادی و گﺬری از آن
است .چرا که ضد مصلحت شخصی و ضد عاليق مادی صرف انسان
است.
« شايد شخص ملحد ادعا کند که اخالق با گﺬر زمان پیشرفت و
تغییر میکند».
اين ادعا هم عقال و منطقا ساقط است.
اگر اخالق نسبی باشد و با گﺬر زمان تغییر وپیشرفت کند ،کل
قوانین اساسی جهان را نقض و ابطال میکند.
چرا که کسی نمیتواند ديگری را به خاﻃر قضیهای که او يا
مجتمع يا قانون اخالقیش میداند محاکمه کند .و نمیشود کسی را
برای تصرفاتش محاکمه کرد چون ممکن است امری که قانون
ناجايزش میداند ،او آن را جايز بداند.
از ديگر داليلی که ثابت میکند اخالق قابل پیشرفت و تغییر
نیست اين است که :اخالق موضوعی است و ذاتی نیست .اخالق
چیزی است که خارج از ذهن بشری است.
کار خیر ،خیر است نزد شخص نیکوکار و بدکار ،و شر ،هم
همینگونه است.
اخالق دال بر اراده عَرضی اهلل برای اين جهان است .و بر اراده
خداوند برای اين جهان تکیه دارد .به همین دلیل در اخالق
پیشرفتی روی نمیدهد.
و مثالهايی برای اين مدعا داريم:
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«يوربیديس» نويسنده چهارصد سال قبل از میالد مسیح است
که نمايشنامهای اخالقی به اسم «زنان تروا» را مینويسد.
نمايشنامه اخالقی «زنان تروا»ی «سارتر» هم سی سال پیش
تقريبا از اين نمايشنامه قديمی اقتباس شده است ،ولی هیچ
تفاوتی چشمگیر در مضامین اخالقی دو نمايشنامه نیست.
همچنین اخالقی که «شیشرون»(مارکوس تولیوس کیکِرو) ،به
آن مردم را فراخوانده ،همانی است که ما مردم را به سوی آن فرا
میخوانیم.
تمامی معلمین بشری از انبیاء و افراد مصلح در ﻃول تاريخ همه
به آن اصول اخالقی دعوت کردهاند.
پس اخالق دارای مطلقی ذاتی و مستقل بوده و هیچ نسبیتی در
آن وجود ندارد که شخص ملحد مدعیش است.
ولی شايد ملحد ،ادعا کند که تصرفات اخالقی ممکن است از
نقطهای تا نقطه ديگر متفاوت باشد.
اين نوع رفتار وسلوك ،ارتباﻃی با قیم وارزشها ندارد .قیم و
ارزش چیزی ثابت است که دچار اختالل واز هم پاشیدگی
نمیشود .راستگوئی ،همیشه در ﻃول تاريخ نیکو بوده است ،و
همواره دروغ ،زشت است .ولی رفتار اخالقی افراد واعیان ممکن
است ،متفاوت باشد .پس سلوك و تصرفات اخالقی بشر ،هیچ
ارتباﻃی با ارزشها و قیم اخالقی ندارد.
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ارزش ،وقتی قرار است اجرا شود که در سلوك و رفتار و
تصرفات بشری خودش را نشان میدهد ولی اين سلوك بنا بر
قرائن زيادی ممکن است مختلف و متفاوت باشد.
به عنوان مثال:
ممکن است ،شخصی برای ايجاد اصالﺡ در بین دو انسان ،دروغ
بگويد.
در اين حالت هم ،دروغ ،دروغ است وصحیح نیست .ولی جدايی
بین اين دو نفر ،بدتر وناخوشايندتر است.
در اينجا قرينهای(تالش برای اصالﺡ) وجود دارد و دروغ را بر
جدايی بین اين دو ،ترجیح و برتری میدهد نه اينکه اولی که دروغ
است ،خوب باشد.
پس اخالق ،در کل تاريخ ثابت است و ارزشهای اخالقی دچار
اختالل نمیشوند و مطلقاند وارتباﻃی با نسبیت ندارد و شکافی
فرامادی در عالم هستی است که مطلقا ارتباﻃی با مظاهر مادی آن
ندارد ،بلکه در تضاد با مصلحت مادی است.
پس انسان با رسالتی آسمانی به اين دنیا آمده است.
لﺬا به تأيید اخالق از ﻃرف شخص ملحد خوش آمد میگوئیم،
اما او بايد بداند اين ناقض اِلحادش است و الحاد هیچ وقت حامل
اخالق نخواهد بود.
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شبهه :لوط دخترانش را به قوم ظالم هدیه می کند.
جناب دکتر سها در ابتدای اين فصل ،داستان لوط علیه سالم و
ورود فرشتگان برای خبر دادن در مورد عﺬاب الهی به شهر و
سخنانی که بین لوط علیه سالم و مردم رد و بدل شده را میآورد:
«لوط دخترانش را به قوم ظالم هديه می کند
در قرآن آمده است که وقتی فرشتگانی برای هالك قوم لوط
رفتند و نزد لوط مهمان بودند ،چون فرشتگان بصورت پسرانی زيبا
بودند ،قوم لوط جمع شدند که با آنان لواط کنند:
ن هَؤُلَا ِء ضَیْفِی فَلَا
شرُونَ ( )67قَالَ إِ َّ
وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ َيسْتَبْ ِ
ن
تَفْضَحُونِ ( )68وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ( )69قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَ ِ
الْعَالَمِینَ ( )70قَالَ هَؤُلَا ِء بَنَاتِی إِنْ ُکنْتُمْ فَاعِلِینَ (.1 )71
«و مردم شهر شادیکنان روى آوردند ( )67لوط گفت :اينان
مهمانان منند مرا رسوا مکنید ( )68و از خدا پروا کنید و مرا خوار
نسازيد ( )69گفتند :آيا تو را مردم بیگانه منع نکرديم ( )70گفت:
اگر میخواهید انجام دهید اينان دختران منند (» .)71
قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِی إِنْ کُ ْنتُمْ فَا ِعلِینَ (. )71
«لوط گفت اينان دختران منند اگر میخواهید عمل
(جنسی)انجام دهید» .

 .1الحجر ،آيات  67تا .71

1314

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مشاهده میکنید که لوط دخترانش را به مردم شهر عرضه
میکند که دسته جمعی با آنان رابطهی جنسی برقرار کنند و از
میهمانانش بگﺬرند.
آيا در اين رفتار لوط اثری از انسانیت میبینید چه رسد به
پیامبری؟ اوال اين چه تعصب افراﻃی است که شخص حاضر باشد
دخترانش را بدست قوم لواﻃگر بدهد تا میهمانانش اذيت نشوند؟
مگر دختران انسان نیستند؟
ثانیا :فرستادگان در آيات قبل به لوط گفته بودند که ما
فرستادهی خدا هستیم و برای عﺬاب کردن قومت آمدهايم .بر اين
اساس لوط بايد میدانست که قومش نمیتوانند با آنان لواط کنند و
نیازی به عرضهی دخترانش نیست . .ثالثا :اين آيات نیز شأن زن را
در اسالم نشان میدهد.
زنان حتی دختران لوط وسیلهی شهوترانی مردانند و نیازی به
رضايت خودشان هم نیست .واقعیت اينست که اين داستان ضد
انسانی در تورات آمده است و محمد هم بدون دقت و اصالﺡ ،آن را
به قرآن منتقل کرده است:
ترجمه از (تورات کتاب خلقت)« :مردان شهر سدوم ،پیر و
جوان ،از گوشه و کنار شهر ،منزل لوط را محاصره کرده ،فرياد زدند
آن دو مرد را که امشب مهمان تو هستند ،پیش ما بیاور تا به آنها
تجاوز کنیم .لوط از منزل خارج شد تا با آنها صحبت کند و در را
پشت سر خود بست .لوط به ايشان گفت :دوستان ،خواهش میآنم
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چنین کار زشتی نکنید ببینید ،من دو دختر باکره دارم .آنها را به
شما می دهم .هر کاری که دلتان خواهد با آنها بکنید؛ اما با اين
دو مرد کاری نداشته باشید ،چون آنها در پناه من هستند» .
وجود اين داستان در تورات و قرآن دلیلی بر غیر الهی بودن هر
دوی آنهاست .و زشتی ديگر اينست که مترجمان و مفسران
فريبکار خواستهاند اين داستان زشت را اصالﺡ کنند و مثال در
ترجمه آورده اند که "بیايید با دختران من ازدواج کنید" چطور
ممکن است مردم يك شهر با دو دختر ازدواج رسمی شرعی
داشته باشند؟»

پاسخ:
در نگاه اول میتوان فهمید که تحلیل و تفسیرِ بسیار مضحکانه
میباشد و افترايی بیش است.
هر کسی میتواند هر چه را که دلش خواست بنويسید و بگويد،
مخصوصا ،ملحدانی که چیزی به اسم اخالق برايشان معنايی ندارد
و مِن جمله اين تحريف و دروغ و بهتان.
کسی که ظاهر داستان و منطق آيات را بخواند و با زبان عربی
مقداری آشنا باشد ،به بی ربط بودن و دروغ بودن اين برداشت
حکم میکند.

1316

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

نمیدانم چگونه افرادی از جوانان ما خريدار اين خزعبالت
میشوند؟
چگونه است که اين افراد قهرمان فکری و اعتقادی جوانان ما
شدهاند ،در حالی که هنوز الفبای اسالم را نفهمیده و با زبان عربی
آشنايی ندارند؟
چرا وقتی اسالم در مورد مسﺌلهای دقیق و مفصل سخن
میگويد ،برای تقبلش هزار بهانه و فیلتر گﺬاشته میشود ،اما حرف
ملحدی مجهول ،که هیچ استدالل و منطقی در آن نیست ،بدون
تأمل و درنگ پﺬيرفته میشود؟
آيا اين وابستگی و بردگی نیست؟ آيا تعطیل عقل و خرد ،و تعصب
و جهالت و جاهلیت نیست؟
سیاق داستان لوط علیه السالم خیلی واضح است.
اگر اين به ظاهر دکتر ،ادعا دارد که از قرآن نقل تناقض میکند
و از خود قرآن استدالل میکند نه منبعی ديگری ،پس چرا خود را
از توضیحات مفصل قرآن بیگانه و منحرف و بی خبر کرده و به میل
خودش برداشت باﻃلش را حاکم بر آن کرده است؟
آيا لوط در چندها آيه کار لواط بازی را بر آنان منکر نمیشود و
آنان را از عﺬاب الهی بیم نمیدهد؟ چطور از کاری نهی کرده و
دوباره به سويش دعوت میکند؟
آيا اين تناقض است يا کج فهمی کسی است که الفبای زبان
عربی را نمیداند ودر نقل نصوص خیانت کرده است؟
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از جنبه ديگر مگر قضیه هم جنس بازی و زنا و لواط برای ملحد
چیزی غیر اخالقی است؟ اصال مگر برايش اخالق اهمیتی دارد؟
آيا در اعتقاد شخص ملحد ازدواج با محارم و همجنسبازی روا
است

خیر؟

يا

اگر نیست ،چرا؟ هر چه را بگويد غیر از غرائز ﻃبیعی نقض الحادش
است.
در ضمن خود قرآن در مورد لوط علیه السالم میفرمايد:
وَلُوﻃًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ا ْلفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
شهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَا ِء بَلْ أَنْتُمْ
الْعَالَمِینَ ( )80إِنَّکُمْ لَ َتأْتُونَ الرِّجَالَ َ
قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ( )81وَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
قَرْيَتِکُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ()82

1

« و آن هنگام که لوط به قومش گفت :آيا فاحشه کاریای
می کنید که هیچ يك از جهانیان قبل از شما به اين کار سبقت
نگرفتهاند؟ شما به جای زنان مردان را از روی شهوت نکاﺡ
کردهايد ،حقا که قومی اسراف کننده هستید .جواب قومش اين بود
که :آنان را از شهرتان اخراج کنید چرا که مردمانی ﻃالب ﻃهارت
وپاکیاند».
خیلی ساده و واضح است که يکی از رسالتهای لوط علیه سالم
بعد از دعوت قومش به توحید ،مبارزه با اين کار پست و پلید لواط
 .1االعراف ،آيات  80تا .82
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و همجنسبازی است که به صراحت آنان را از اين کار نهی کرده و
اين کار را فاحشه مینامد.
آنان هم به او گفتند« :اينان را از شهر و سرزمینتان خارج کنید
که مردمانی پاك و ﻃهور هستند».
چطور اين نويسنده به خود جرأت داده است که اين تهمت
سخیفانه را بزند .اين آقا ،در نقدش دانسته يا ندانسته به گونه ای
عمل کرده که انگار مخاﻃبش را احمق فرض کرده و دقیقا آن را
برای مردمانی نوشته که مطالعهای از دين و قرآن ندارند ،و حتی
شايد يکبار هم ،قرآن را نخواندهاند و اهل مسجد و مجالس دينی
نیستند.
او میداند که بیشتر مخاﻃبانش از قشری هستند که اهل
مطالعات دينی نیستند .به همین دلیل کوچکترين نقد ولو
مضحکانه هم نظرشان را جلب میکند ،بدون اينکه از ارزش و
علمیت نوشته اﻃمینانی حاصل نمايند.
همچنین از زاويه ای ديگر اهلل متعال داستان را اينگونه توصیف
میکند:
وَلُوﻃًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّکُمْ لَ َتأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُمْ بِهَا مِنْ
ل وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ
ن الرِّجَا َ
ن ( )28أَئِ َّنکُمْ لَ َتأْتُو َ
أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِی َ
وَتَأْتُونَ فِی نَادِيکُمُ ا ْلمُنْکَ َر َفمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا
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ل رَبِّ انْصُرْنِی عَلَى الْقَوْ ِم
ن الصَّا ِدقِینَ ( )29قَا َ
ت مِ َ
بِعَﺬَابِ اللَّ ِه إِنْ کُنْ َ
ن ()30
الْمُفْسِدِي َ

1

« و آن هنگام که لوط به قومش گفت :شما کاری فاحشه را انجام
میدهید که قبل از شما هیچ يك از جهانیان آن را انجام ندادهاند.
شما مردمان را به نکاﺡ در میآوريد (به جای زنان و با آنان آمیزش
میکنید) و با اين کارتان نسل بشر را قطع میکنید .و در
مجالستان منکرات انجام میدهید .جواب قومش اين بود که :عﺬاب
اهلل را که میگوئی برايمان بیاور اگر راست میگوئی .لوط فرمود:
پروردگارا مرا بر اين قوم فاسد پیروز کن».
اما تفسیر و ترجمه آياتی که جناب دکتر آورده است:
شرُونَ ( )67قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَیْفِی فَلَا
ستَبْ ِ
وَ جَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَ ْ
ن
تَفْضَحُونِ ( )68وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ( )69قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَ ِ
الْعَالَمِینَ ( )70قَالَ هَ ُؤلَاءِ بَنَاتِی إِنْ کُ ْنتُمْ فَاعِلِینَ ( )71لَعَ ْمرُكَ إِنَّهُمْ
لَفِی سَکْرَ ِتهِمْ يَعْ َمهُونَ (. 2))72
«اهل شهر(سدوم) به خوشحالی به سوی لوط (ومهمانانش که
مالئکه عﺬاب بوده) آمدند .به آنها گفت :اينان مهمانان من هستند
لﺬا مرا (در حضورشان) رسوا نکنید .و از اهلل بترسید و مرا خجالت
زده نکنید .گفتند« :مگر ما تو را از آوردن سايرين به شهر نهی

 .1العنکبوت ،آيه  28تا .30
 .2الحجر ،آيات  67تا .72
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نکرده بوديم(که اگر کسی را بیاوری با او لواط انجام میدهیدم).
لوط فرمود :اينان دخترانم هستند ،اگر قصد ازدواج داريد(و کاری
به مهمانانم نداشته باشید) .به جان تو سوگند که آنان در مستى
خود سرگرداناند (.»)72
نويسنده میگويد:
«مشاهده می کنید که لوط دخترانش را به مردم شهر عرضه
میکند که دسته جمعی با آنان رابطهی جنسی برقرار کنند و از
میهمانانش بگﺬرند».
آيا اين اتهام و غفلت و کﺬب در روز روشن نیست؟
چگونه و براساس چه تفسیری «هوالء بناتی» را با اين عبارت
ترجمه کرده است« :بیايد اين دخترانم است هرچه میخواهید با
آنها بکنید»
در حالی که خود اهلل متعال از زبان اين قوم میفرمايد:
وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِنْ قَبْلُ کَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ ِّیﺌَاتِ قَالَ
ضیْفِی
ن فِی َ
ن أَﻃْهَ ُر لَکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُو ِ
يَا قَوْ ِم هَؤُلَا ِء بَنَاتِی هُ َّ
ن
ت مَا َلنَا فِی بَنَاتِكَ مِ ْ
د عَ ِلمْ َ
د ( )78قَالُوا لَقَ ْ
ل رَشِی ٌ
أَلَیْسَ ِمنْکُمْ رَجُ ٌ
حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ( )79قَالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلَى
رُکْنٍ شَدِيدٍ ()80

1

 .1هود ،آيات  78تا .80
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«و قوم او شتابان به سويش آمدند و پیش از آن کارهاى زشت
مىکردند [لوط] گفت :اى قوم من اينان دختران منند آنان براى
شما پاکیزهترند پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا
مکنید آيا در میان شما آدمى عقلرس پیدا نمىشود؟ ( )78گفتند:
تو خوب مىدانى که ما را به دخترانتحاجتى نیست و تو خوب
مىدانى که ما چه مىخواهیم ([ )79لوط] گفت کاش براى مقابله با
شما قدرتى داشتم يا به تکیهگاهى استوار پناه مىجستم (».))80
دقت کنید در اين آيه:
يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِی هُنَّ أَﻃْهَ ُر لَکُمْ
«اى قوم من اينان دختران منند آنان براى شما پاکیزهترند».
پاکیزه برای چه چیزی؟ برای ازدواج که منهج انبیاء و پاکان
است.
ولی آنان میگويند:
حقٍّ وَإِنَّكَ َلتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ .
ت مَا لَنَا فِی بَنَاتِكَ مِنْ َ
قَالُوا لَقَدْ عَلِمْ َ
«گفتند تو خوب مىدانى که ما را به دخترانت حاجتى نیست و
تو خوب مىدانى که ما چه مىخواهیم».
آنان برای لواط با مردان آمدهاند و کاری به دختران ندارند و
میدانند مقصود لوط چیست .میدانند که لوط مخالف کارشان
است و اين کار را باعث قطع نسل میداند و «فاحشه» و «پلیدش»
میخواند ،و او به ازدواج شرعی و صحیح با زنان دعوتشان میکند.
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ولی آنان میگويند :تو خودت میدانی ما چه میخواهیم.
میخواهیم با مهمانهايت لواط کنیم.
چرا نويسنده از اين آيات صريح غافل است؟ سر چه کسی را
شیره میمالد؟ اين اخالق علمی است؟ اين اخالقی است که
پیامبران مطهر اهلل را به عدم رعايت آن متهم میکند؟
در مورد جايگاه زنان در اسالم هم ،شخص ملحد بهتر است
فضاحت و بدبختیهای زن غربی را جمع و جور کند و نمیخواهد
دايه دلسوزتر از مادر باشد ،زيرا که زن در اسالم مکرم بوده و آنان
را مطیه و کاالی دست هر شهوترانی نمیکند و محترمانه و با عزت
وافتخار واز ﻃريق نظام ازدواج رغباتش را برآورده کرده است .ودر
ديگر فصول رديات کافی بر اين خزعبالت و مضحکات داده شده
است.

شبهه :طالع بینی ابراهیم
نويسنده در ادامه همین فصل در مورد سیدنا ابراهیم علیه
سالم میآورد:
«ﻃالع بینی ابراهیم
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فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ ( )88فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ ()89

1

«پس نظرى به ستارگان افکند ( )88و گفت من کسالت دارم
(».)89
ابراهیم برای نرفتن به همراه مردم برای مراسم عید ،نگاهی به
ستارگان کرد و گفت من مريضم .اين امر ﻃالع بینی ابراهیم را از
نجوم نشان می دهد و صحبتی هم در نفی اين عمل ابراهیم در
قرآن و سنت نشده است .در حالی که میدانیم ﻃالع بینی امری
خرافی و غلط است .مفسران به انواع حیلهها متوسل شده اند که
اين خطای ابراهیم را موجه جلوه دهند».2

پاسخ:
نويسنده میگويد« :در حالی که می دانیم ﻃالع بینی امری
خرافی و غلط است».
منظورش از خرافه چیست؟
آيا به غیب ،خدا ،بهشت ،جهنم ،قیامت و زنده شدن باور دارد،
تا معیاری برای خرافه و غیر خرافه بودن داشته باشد؟
اصال کسی که باوری به مسائل روحانی و فرامادی ندارد چه
چیزی دينی برايش اهمیت دارد؟
 .1الصافات ،آيات  88و .89
 .2نقد قرآن ،صفحه .452
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شبهه :دروغ گفتن ابراهیم
پاسخ:
اما در مورد اين آيات:
در مقدمه فصل اين را بیان کرديم که اخالق ،مطلق است و در
تمامی مکانها وزمانها و به نسبت افراد مختلف ،خوب ،خوب
است و بد هم بد.
اما برخی اوقات وبه خاﻃر قرائن ،شواهد و ظروف بهخصوصی
انسان مجبور به ارتکاب برخی محظورات ،برای رسیدن به غرضی
بزرگتر از آن چیزی که انسان مرتکبش میشود يا دفع مفسدهای
بزرگتر از مفسدهای که مرتکبش میشود من باب «ارتکاب أدنی
المفسدتین باجتناب اکبرهما».
و اين اصلی قرآنی است که در اوقات اضطرار ،ضرورت و نیاز،
محظورات و ممنوعات و کارهايی که شريعت در اصل برای حفظ
مقاصد خمسه(يعنی-1 :دين-2 ،نفس-3 ،نسل-4 ،عقل-5 ،مال)
حرامش کرده يا آن را ممنوع کرده ،در انجامش و به اندازه نیاز،
رخصت داده میشود.
اهلل متعال میفرمايد:
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ل ِبهِ لِغَیْ ِر
م ا ْلمَیْتَ َة وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِي ِر وَمَا أُهِ َّ
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُ ُ
غ وَلَا عَادٍ َفلَا إِثْمَ عَلَیْ ِه إِنَّ اللَّهَ غَفُو ٌر َرحِیمٌ
اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَا ٍ

1

«تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غیرخدا بر آن
گفته شده باشد بر شما حرام کرده است .ولی اگر آن کس که
مجبور شود در صورتی که عالقهمند نبوده و متجاوز نباشد ،پس
گناهی بر او نیست ،مسلماً خداوند بس آمرزنده و مهربان است».
و يا پیامبر علیه الصالة و السالم میفرمايد:
ل اللَّهِ صَلَّى
د رضی اهلل عنها قَالَتْ :قَالَ َرسُو ُ
ت يَزِي َ
(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْ ِ
جلُ امْرَأَتَ ُه
ﺬبُ إِلَّا فِی َثلَاثٍ :يُحَدِّثُ الرَّ ُ
ل الْکَ ِ
اللَّهُ َعلَیْ ِه وَسَلَّمََ :ال يَحِ ُّ
ح بَیْنَ النَّاسِ).2
ضیَهَا ،وَ الْکَﺬِبُ فِی الْحَرْبِ ،وَ الْکَﺬِبُ لِیُصْلِ َ
لِیُرْ ِ
«دروغ جايز نیست ،اال در سه حالت نباشد :سخن مرد برای
اينکه همسرش را راضی کند ،دروغ در جنگ ،و دروغ برای ايجاد
صلح و آشتی در بین مردم».

و میفرمايد:

 .1البقره ،آيه .173
 .2سنن الترمﺬی،جزء  ،3صفحه  ،494حديث  1939و همچنین با همین الفاظ و
مفهوم در صحیح مسلم ،جزء  ،8صفحه  ،28حديث  ،)101(2605ذکر شده است.
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خ ْیرًا».1
ل خَیْرًا وَيَنْمِی َ
ن النَّاسِ وَيَقُو ُ
صلِحُ بَیْ َ
(لَیْسَ ا ْلکَﺬَّابُ الَّﺬِی يُ ْ
«کسی که بین مردم را صلح و آشتی بیندازد و سخن خیر
بگويد و خیر را بازگو کند ،دروغ گو نیست».
پس دروغ ،دروغ است ،ولی در برخی شرايط و برای دفع
مفاسدی بزرگتر از آن ،میتوان مرتکبش شد ،همانگونه که انسان
برای حفظ جان خودش میتواند از شراب يا مُردار استفاده کند يا
اينکه در زير اکراه و اجبار شديد ،کلمات کُفر را به زبان بیاورد.
اما آيا هیچ انسان عاقلی میگويد ،که کفر در حالت اکراه يا
گوشت مُردار يا شراب در حالت اکراه و نیاز و اضطرار حالل و خوب
است؟
خیر ،ولی چون ارتکاب و استعمال اين محظورات ،باعث دفع
مفسدهای بزرگتر میشود و انسان ناچار به انجام يکی از آنهاست،
شريعت اين رخصت را داده است.
حرکت و قول ابراهیم را بايد اينگونه تفسیر کرد ،هر چند که
بعضی از مفسرين اين کارشان را نوعی توريه و ايهام و سخنان
دوپهلو تفسیر کردهاند .چرا که اعتقاد آنان به تأثیرات ستارگان
ملموس بود؛ لﺬا ابراهیم علیه السالم به ستارگان نگاهی
انداخت فنظر نظرة فی النجوم  .2عمال و حقیقتا به ستارگان نگاه
 .1صحیح بخاری ،جزء  ،3صفحه  ،183حديث .2692
 .2الصافات ،آيه .88
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انداخت .چرا؟! تا وانمود کند که دارد ظاهرا فالگیری میکند ،ولی
او چنین چیزی را مد نظر نداشت ،و گفت :من مريضم .و امکان
دارد ،واقعا مريض بوده و اينگونه وانمود کرده که مريضیش به
واسطه تأثیرات ستارگان بوده است.
به هر حال اگر اين حرکت دروغ هم باشد ،بر اساس آن چیزی
که گفتیم تفسیر میشود.
در تفسیر ابن کثیر آمده است:
« براهیم به اين خاﻃر اين سخن را به قومش گفت ،تا وقتی آنان
برای برگزاری عید به خارج شهر بروند ،او در شهر باقی بماند .چرا
که عیدشان نزديك بود .دوست داشت که در خانه بماند و به سراغ
بتهايشان برود و آنان را بشکند .لﺬا سخنی را گفتند که در در
اصل حق بوده ،ولی بر اساس معتقداتشان اينگونه برداشت کردند
که او مريض است .لﺬا فَتَ َولَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ « ،1به او پشت کرده و
رفتند».
قتاده میگويد« :عرب به کسی که تفکر میکند میگويد :نَظَرَ
فِی النُّجُومِ :يعنی :به ستارگان نظر افکند .به خاﻃر تفکر در
مسائلی که ذهنش را مشغول کرده است .و گفت إِنِّی سَقِیمٌ :يعنی
ضعیفم.

 .1الصافات ،آيه .90
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اما در اين مورد حديثی است که ابن جرير روايت کرده است از
ابی هريره رضی اهلل عنه که پیامبر علیه الصالة و السالم میفرمايد:
(لَمْ يَکْﺬِبْ إِبْرَاهِیمُ ،عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ،غَیْرَ َثلَاثِ کَﺬْبَاتٍ:
ثِنْ َتیْنِ فِی ذَاتِ اللَّهِ ،قَوْلُهُ :إِنِّی سَقِیمٌ  ،وَقَوْلُ ُه بَلْ فَعَلَ ُه کَبِی ُرهُمْ
ختِی).
هَﺬَا  ،وَقَوْلُهُ فِی سَارَةَ :هِیَ أُ ْ
ابراهیم جز در سه مورد دروغی نگفته است:
دو موردش را به خاﻃر اهلل متعال هنگامی که گفت:

إِنِّی

سَقِیمٌ و گفت :بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَﺬَا و سومی را در مورد ساره
زنش هنگامی که به خاﻃر حفظ او گفت :خواهرم است.
اما اين از باب دروغ حقیقی نیست ،که فاعلش مورد ذم است.
حاشا وکال ،بلکه اين سخنان را من باب مجاز و توريه ( سخنان
کنايه و دوپهلو) به کار برد به خاﻃر هدفی شرعی و دينی همانگونه
که در حديث وارد است:
(إِنَّ [فِی] الْمَعَارِيضِ لَ َمنْدُوحَةً عَنِ الْکَﺬِبِ)
«در سخنان کنايهای و دوپهلو گريز از دروغ است».1
در ادامه داستان سیدنا ابراهیم علیه سالم نويسنده سعی در
انجام مغالطه پهلوان پنبه (يا همان حمله به مرد پوشالین) را دارد:
«دروغ گفتن ابراهیم
 .1تفسیر ابن کثیر ،جلد  ،7صفحه .25
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فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ ( )88فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ ( )89فَتَوَلَّوْا عَنْهُ
مُدْبِرِينَ ( )90فَرَاغَ إِلَى آ ِلهَ ِتهِمْ فَقَالَ أَلَا تَ ْأکُلُونَ ( )91مَا لَکُمْ لَا
ض ْربًا بِالْیَمِینِ ()93
غ عَلَ ْیهِمْ َ
تَنْطِقُونَ ( )92فَرَا َ

1

«پس نظرى به ستارگان افکند ( )88و گفت من کسالت دارم
( )89پس پشتکنان از او روى برتافتند ( )90تا نهانى به سوى
خدايانشان رفت و گفت آيا غﺬا نمیخوريد ( )91شما را چه شده که
سخن نمیگويید ( )92پس با دست راست ضربه ای بر آنان زد
(».)93
ابراهیم در سه مورد دروغ گفته ،که يکی از آنها مورد فوق
است که به مردم گفت که من بیمارم ،و پس از اينکه مردم رفتند،
به سراغ بتهای آنان رفت و آنها را شکست که نشاندهندهی
سالمت ابراهیم است .در نفی و توبیخ اين دروغ ابراهیم هم جیزی
در قرآن و سنت نیامده است که به معنی تأيید آنست.
دروغ دوم ابراهیم در آيهی زير آمده است:
قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَﺬَا بِآلِهَ ِتنَا يَا إِبْرَاهِیمُ ( )62قَالَ بَلْ فَعَلَهُ
ن کَانُوا يَنْطِقُونَ (.2 )63
سأَلُوهُمْ إِ ْ
کَبِی ُرهُمْ هَﺬَا فَا ْ

 .1الصافات ،آيه  88تا .93
 .2االنبیاء ،آيات  62و .63
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« گفتند :اى ابراهیم آيا تو با خدايان ما چنین کردى ( )62گفت
{نه} بلکه آن را اين بزرگترشان کرده است ،اگر سخن میگويند از
آنها بﭙرسید (».)63
از ابراهیم پرسیدند تو بتهای ما را شکستهای و او گفت :نه ،بت
بزرگ آنان را شکسته است که اين دروغی واضح است.
دروغ سوم در داستان بعدی است که در قرآن نیامده است ولی
در سنت آمده است که بطور خالصه چنین است:
"رسول ااهلل گفت :ابراهیم هرگز دروغ نگفت مگر در سه مورد؛
يکی هنگامی که گفت من مريضم ،دوم هنگامی که گفت بزرگ بتها
آن کار را انجام داده است (بتها را شکسته است) و سوم وقتی با
همسرش ساره از سرزمینی میگﺬشت .چون ساره زيبا بود ،پادشاه
ﻃمع در او کرد و به ابراهیم گفتند :که چه نسبتی با اين زن داری
گفت خواهر من است و پادشاه ساره را به قصر خويش برد که با او
نزديکی کند".

1

در تورات آمده است که شاه بعدا خوابی ديد و با ساره نزديکی
نکرد .دروغ سوم ابراهیم از دو دروغ اولش بسیار غیر اخالقیتر
است .چطور انسان با اخالق و غیوری زنش را خواهرش معرفی

 - 1صحیح بخاری 3 1225،/صحیح مسلم 4 1840،/تفسیر ﻃبری)17/41( .
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میکند تا پادشاه به او دست اندازی کند؟ اين قصه هم از تورات
گرفته شده و بدون اصالﺡ اخالقی به قرآن آورده شده است».1

پاسخ:
در عجبم از اين ملحدی که مدعی اخالق است .سخنی که
بسیار برايم تعجب آورتر بود اينجا بود« :چطور انسان با اخالق و
غیوری زنش را خواهرش معرفی می کند تا پادشاه به او دست
اندازی کند» ،اين ديگر اوج سفاهت ،تعصب و سخافت است.
اوالً :برای ملحد حرف زدن از غیرت ،بسیار مسخره و مضحکانه
است.
ثانیاً :اين چه اخالقی است که شخص اجازه دهد شخصی بیگانه
به زنش تجاوز کند ،به اين خاﻃر که دروغ نگويد؟؟!
وقتی که اهلل متعال برای حفظ جان انسان جايز دانسته است که
شخص کلمه کفر را به زبان آورد آيا دروغ بزرگتر است يا کفر
کردن؟
البته نبايد تعجبی هم کرد ،زيرا که شخص ملحد و بیدين،
غیرت و ناموس و شرف نمیشناسد و برايش مهم نیست ،و ايرادش
نابجاست.

 .1نقد قرآن ،صفحات  452و .453
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در اسالم برای حفظ ناموس ،توصیات فراوانی شده است به
شکلی که پیامبر علیه الصالة و السالم« ،کشته شدن در برابر دفاع
از ناموس» را شهادت میداند و میفرمايد:
ن دَمِهِ،
ن أَهْلِ ِه ،أَوْ دُو َ
ل دُو َ
ن ُقتِ َ
د ،وَمَ ْ
ل دُونَ مَالِ ِه َفهُوَ شَهِی ٌ
«مَنْ قُتِ َ
د»
شهِی ٌ
أَوْ دُونَ دِينِهِ َفهُوَ َ

1

« کسی که به خاﻃر دفاع از مال يا ناموس يا خون ويا دينش
کشته شود شهید است».
در مورد دروغ دومش:
قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَﺬَا بِآلِهَ ِتنَا يَا إِبْرَاهِیمُ ( )62قَالَ بَلْ فَعَلَهُ
ن کَانُوا يَنْطِقُونَ (.2 )63
سأَلُوهُمْ إِ ْ
کَبِی ُرهُمْ هَﺬَا فَا ْ
«گفتند :اى ابراهیم آيا تو با خدايان ما چنین کردى ( )62گفت
[نه] بلکه آن را اين بزرگترشان کرده است ،اگر سخن مىگويند از
آنها بﭙرسید (.»)63
اما اوال :آيا ابراهیم در اينجا هم باز همان توريه و سخن دو پهلو
را به کار برد ،آن هم برای هدفی بسیار واال که ازاله خرافات از آنان
بود که نويسنده جاهل آن را به اين پیامبر که نماد توحید
ويکتاپرستی است نسبت داده است؟

 - 1رواه أبوداود ( )4772والترمﺬی ( )1421وقال :هﺬا حديث حسن صحیح ،وصححه

األلبانی فی " إرواء الغلیل" (.)708
 .2االنبیاء ،آيات  62و .63
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اينجا از اسلوبی بسیار زيبا برای يادآوری و پند و اندرز و
تعلیمشان استفاده میکند و آنان را به تأمل و تعقل وا میدارد.
وقتی گفتند :ای ابراهیم اين کار رو تو انجام دادی.
نگفت :خیر ،بلکه به گونهای جواب داد ،که منظورش را برساند و
دروغی صريح هم نگويد ولو جايز هم هست که در اينگونه مقامها
و مکانها به زبان آيد .و فرمود:
ن کَانُوا يَنْطِقُونَ
قَالَ بَلْ فَعَلَ ُه َکبِی ُرهُمْ هَﺬَا فَاسْأَلُوهُمْ إِ ْ

1

« بلکه اين بزرگشان کار را انجام داده ازش بﭙرسید اگر توانايی
سخن گفتن دارند».
چرا که ظاهراً تبر کنار دست بت ،بزرگ بود .ابراهیم هم توصیف
ظاهر را گفت و منکر اين نشد که من نکردهام و آنان هم خوب
میدانستند که بتها چنین کاری نمیتوانند با خود کرده باشند و
حتما شخصی بوده که آوازهاش در ذم اين بتان به گوششان رسیده
بود :قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَﺬَا بِآلِهَ ِتنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ ( )59قَالُوا سَمِعْنَا
ﺬکُرُهُمْ يُقَالُ لَ ُه إِبْرَاهِیمُ ()60
فَتًى يَ ْ

2

«گفتند :چه کسی اينکار را با خدايانمان انجام داده ،بهراستی
که به خودش ظلم کرده است .گفتند :شنیدهايم جوانی آنان را ياد
کرده که به او میگويند :ابراهیم».

 .1االنبیاء ،آيه .63
 .2االنبیاء ،آيات  59و .60
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اما ابراهیم برای چه چیزی اين حرکت را انجام داد؟!! چرا گفت
بیمارم و به عیدتان نمیآيم .و چرا گفت اين کار را بت بزرگ انجام
داده است؟
برای حفاظت از توحیدش ودعوت به سوی آن ،در عید شرکی و
خرافیشان شرکت نکرد ،و ﻃوری وانمود کرد که دلیل بقای و عدم
شرکت در بزرگترين مراسمشان که عﺬری برای خروج احدی به
سويش نبود ،توجیه کنید.
بايد ابراهیم ،دلیلی برای باقی ماندنش میداشت ودر ضمن بايد
در اين عید خرافی و شرکی که منافی با توحید واعتقادش بود،
دوری میگرفت.
لﺬا اين بهانه را موهمانه برايشان آورد ،و هدف دومش دعوت به
سوی توحید با بیدار کردن ضمیر و درونشان بود.
چرا نويسنده ملحد از بیان اين حقايق اجتنباب میکند؟ چرا
ادامه آيات را بیان نمیکند؟
بعد از اينکه مردم برگشته و با بتهای شکسته برخورد کردن و
درمقابل ابراهیم را ديدند .آنان را در سختترين و دشوارترين
حالت درونی و روحی انداخت که بت بزرگ اين کار را انجام داده
است .اينجا بود که:
فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِ َّنکُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ
 .1االنبیاء ،آيه .64
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«پس به خود آمده و [به يکديگر] گفتند در حقیقتشما
ستمکاريد».
سهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ
ثُمَّ نُکِسُوا عَلَى رُؤُو ِ

1

«سﭙس سرافکنده شدند [و گفتند] قطعا دانستهاى که اينها
سخن نمىگويند».
م
قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُکُمْ شَ ْیﺌًا وَلَا يَضُرُّکُ ْ

2

«گفت آيا جز خدا چیزى را مىپرستید که هیچ سود و زيانى به
شما نمىرساند؟!».
ن مِن دُونِ اللَّ ِه أَفَلَا تَعْقِلُونَ
أُفٍّ لَّکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُو َ

3

«اُف بر شما و بر آنچه غیر از خدا مىپرستید ،مگر
نمىانديشید».
اين است حقیقت قرآن ،و عظمت اين پیامبر موحد که در قرآن
به عنوان امتی ،از او ياد شده است.4

شبهه :آموزش نیرنگ به ایوب

 .1االنبیاء ،آيه .65
 .2االنبیاء ،آيه .66
 .3االنبیاء ،آيه .67
 .4النحل ،آيه .120

1336

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

وَخُﺬْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ ِبهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ
الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

1

«(و به ايوب گفتیم) يك بسته ترکه (چوب نازك) به دستت
برگیر و (همسرت را) با آن بزن و سوگند مشکن ما او را شکیبا
يافتیم چه نیکوبندهاى به راستى او توبهکار بود».
در تفسیر اين آيه در کتب تفسیر (از جمله تفسیر الدر المنثور/
)7 193و تفسیر ﻃبری()17/69از قول ابن عباس نقل شده به اين
مضمون که شیطان بصورت داروفروش دوره گردی بر همسر ايوب
ظاهر شد همسر ايوب از شیطان تقاضای دارو برای ايوب کرد .ايوب
دانست که او شیطان بوده و قسم خورد که اگر خدا او را شفا دهد
صد ضربه چوب به همسرش بزند .پس چون شفا يافت خدا به او
گفت که بسته ای از چوبهای نازك يا علف بردار و يك مرتبه با آن
همسرت را بزن تا به قسمت عمل کرده باشی.
به اين کلك زدن نیازی نبوده است .چون همسر ايوب واقعا
جرمی مرتکب نشده بوده است .برعکس او کار درستی کرده است
چون برای شوهرش دارو تهیه کرده است ،پس قسم ايوب نابجا و
باﻃل بوده و نبايد اجرا شود .اما اگر همسر ايوب واقعا جرمی
مرتکب شده است که مستحق مجازات بوده و مورد بخشش خدا
قرار نگرفته که بايد مجازات شود ،واقعا نه با بستهی علف .و اگر
 .1ص ،آيه .44
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مورد بخشش خدا واقع شده که نبايد زده شود .اين کلك زدن راه
را برای گريز از وظیفه باز میکند و کرده است .چنانچه مثال
مؤمنین برای گريز از ربا ،راههای کلك متعدی يافتهاند» .

پاسخ:
شخص ملحد ،جريان شخصیت سازی انسان را از مجرای برنامه
الهی درك و فهم نمیکند ،چرا که ذهنش از فهم کنه و حقیقت
قرآن و مقاصد واالی آن در پرورش انشان عاجز و درمانده است.
کاری به صحت و سقم داستان دوره گرد و شیطان نداريم ،ولی
بايد پرسید چرا ايوب سوگند ياد کرده که زنش را بزند؟
قرآن ايوب را اسوه صبر مینامد ،چرا که در راستای محقق
نمودن عبوديت و بندگیش برای اهلل و برای دچار مصايب و بالهای
فراوانی گرديده تا جايی که امروز ،ايوب ،مَ َثلِ صبر و استقامت و
بردباريست.
و حتی حاضر نیست که در مسیر موفقیت در اين آزمايش به
شیطان و اياديش ،کمترين فرصتی برای امتیاز گیری بدهد.
بندگان راستین خداوند اينگونه هستند .معموال شیطان و
اولیايش در اينگونه مواقع که وضعیت بر بندهای سخت و دشوار
میشود ،با فريب و اغوا ،سعی در تشکیك اعتقادش نسبت به
خداوند و حقانیت و عدههايش نمايند ،زيرا که موقعیت ،انسان
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ضعیف را به وادی ضاللت پرت میکند ،و صدق و اخالص ،بنده در
ادعای ايمانش ،در آن مواقع خودش را بروز میدهد.
ايوب هم يکی از اين بندگان است که در سختترين شرايط
حاضر به اين نیست که در اين وضعیت دشوار کمترين توجهی به
غیر خدا داشته باشد ،چه برسد که اين غیر خدا ،دشمنش ،يعنی
شیطان لعین باشد.
لﺬا اين سوگند و اين ناراحتیش را بايد حمل بر اين ايمان و
توحید و استقامت کرد نه حمل بر ظلم ونیرنگ بازی.
خانواده او هم نمونه خانوادهای ايمانی و متقی بوده که پا به پای
اين بنده ی صادق و صبور الهی پیش آمده ،و در قبال اين سختی
ودشواری از خدای متعال انتظار اجر و پاداش دارند.
ولی درجه صبر و استقامت افراد در يك مرتبه نیست ،و قطعا
زنان به نسبت مردان در بعضی قضايا استقامتشان کمتر است به
همین دلیل ،بیشتر تکالیف ﻃاقت فرسا و دشوار که نوعی خشونت
را میﻃلبد ،به مردان حواله شده و بنا به شرايط جسمی و روحی
زن ،او را از انجام برخی امورات ،که با وجود و ذاتش سنخیت و
ارتباﻃی ندارد ،معاف کرده است ،از باب رحمت و شفقت و حفظ
ارزش و کرامت او ،نه مِن باب تحقیر و کسر شأن کردنش ،آنگونه
که افراد نادان میپندارند.
اما باز گرديم به اصل داستان:
در تفسیر ابن کثیر اينگونه آمده است:
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«اين قول خداوند متعال :وَخُﺬْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ ِبهِ وَال
تَحْنَث

1

داستان از اين قرار است ،که ايوب بر همسرش خشم گرفت به
خاﻃر کاری که کرده بود .گفته شده :که همسرش گیسوانش را در
مقابل تهیه مقداری نان فروخت .ايوب علیه السالم بر اين کار او را
سرزنش کرده و سوگند ياد کرد اگر اهلل متعال او را شفا دهد 100
شالق به او بزند.
آراء ديگری هم گفته شده است .هنگامی که اهلل متعال او را شفا
داد در مقابل خدمت بی توقعانه در خالل  18سال ،بنا بر رواياتی،
که ايوب علیه السالم بیمار بودند ،اين پاداشش نبود و ايوب علیه
السالم هم در آن حالت خشم و عصبانیت و به خاﻃر تحمل اين
سختی و پیروز شدن از اين آزمايش ،اين سوگند را ياد کرده بود.
به همین دلیل اهلل متعال راه حلی را پیش رويش انداخته که هم به
سوگندش عمل کند و هم هسمرش که مستحق اين سزا نیست
عقوبت نبیند.
برای همین اهلل متعال به او دستور داد که  100رشته ،از
رشتههای درخت خرما را روی هم قرار داده ،و به او يك ضربه بزند
تا به قسمش وفا کند.
جناب سها میگويد:
 .1ص ،آيه .44
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«اوال :کار زنش بد نبوده چرا مستحق اين سزا هستش؟»
و بعد میگويد« :اگر مستحق بوده ،چرا حیله کرده و مردم را حیله-
گری می آموزند مانند مردم مسلمان امروز که برای رهايی از حکم
ربا حیله میکنند؟»
همانگونه که هم توضیح داديم اوال:
ايوب و همسرش در آزمايشی بودند از سوی خداوند متعال ،و
ايوب اين را تحمل نکرد که اين کار توسط همسرش انجام شود ولو
از روی شفقت بر خود و شوهرش بوده باشد ،و چون ايوب در اوج
ايمان بود و دوست نداشت شیطان آنان را از اين آزمايش الهی
بازدارد و سست کند ،ناراحت شد و اين سوگند را خورد .ولی وقتی
شفا پیدا کرد و همسرش هم واقعا يار وفاداری برای او بود و انصاف
نبود که متحمل اين سزا شود ،اهلل متعال مخرج و راه حلی را
برايشان پیشنهاد میکند.
ولی اين حیله آموزی نیست.
چرا که حیله ،يعنی «آموزش برون رفت از حکم شريعت با
تحريف وتأويل و تغییر دادن صورت مسﺌله و پیدا کردن برون
رفتی غیر شرعی».
ولی اين رخصت برای سوگند ايوب از سوی خالق آسمانها و
زمین آمده است .ديگر چه حیله ای میتوان از آن برداشت کرد؟
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ثانیا :اهلل متعال میخواهد برای کی حیله کند؟ از چه کسی
میترسد؟
اين سخن باﻃلی است که نويسنده خود هم در آن انديشه
نکرده ،و به هر دلیلی خواسته که حجم کتابش را زياد کند .اينکه
مردم به سوی حیله و فريب میروند ،برای پیدا کردن رخصت
نشان از ضعف ايمانشان است و شريعت به شدت يهود را از اين کار
سرزنش کرده است ،که يکی از کارهايشان انجام حیله و فريب
برای خروج از التزام به احکام دينی بود.

شبهه :یوسف به برادرانش تهمت دزدی می زند.
در داستان يوسف ،وقتی اولین بار برادران يوسف به سرزمین
مصر آمدند تا گندم دريافت کنند ،برادر خود يوسف را (که مسﺌول
ذخائر گندم مصر بود) نشناختند ولی يوسف آنها را شناخت.
يوسف پس از دادن سهم گندم آنان جام نقره ای را در بار بنیامین
(برادر تنی اش) نهاد و سﭙس مأموران ندا دادند که شما کاروان
دزديد و کاروان آنان را گشتند تا جام را پیدا کردند و بنیامین را به
اسارت گرفتند:
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حلِ أَخِیهِ ُثمَّ أَذَّنَ
فَلَمَّا جَهَّ َزهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَ َعلَ السِّقَايَ َة فِی رَ ْ
مُؤَذِّنٌ أَيَّ ُتهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ

1

« پس هنگامى که (يوسف) آنان (برادرانش) را به خوار و بارشان
مجهز کرد جام را در بار برادرش نهاد سﭙس (به دستور او)
نداکنندهاى بانگ درداد اى کاروانیان قطعا شما دزد هستید)».
جالب است که در آيهی 76همین سوره آمده است که اين
نیرنگ توسط خدا به يوسف آموزش داده شد.
کَﺬَلِكَ کِدْنَا ِلیُوسُفَ

2

«بدينگونه ما به يوسف نیرنگ آموختیم».
در اين آيات اوال اتهام زدن و دروغ گويی و نیرنگ به يوسف
نسبت داده شده است که خالف شأن پیامبری است.
ثانیا :چنانچه در دنبالهی آيات همین سوره آمده است اين امر
موجب آزار و بی آبرويی برادران و آبروريزی و ناراحتی شديد
يعقوب شد که همگی ظلم اند .چرا يوسف در همان بار اول خودش
را به برادرانش معرفی نکرد؟ چرا اين همه آزار و نیرنگ و دروغ را
ايجاد کرد و در مرتبهی دوم واقعیت را به برادرانش گفت؟.
( اين داستان ) نیز از تورات کتاب خلقت گرفته شده است و
مؤيد غیرالهی بودن هر دو کتاب قرآن وتورات است».

 .1يوسف ،آيه .70
 .2يوسف ،آيه .76
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پاسخ:
قبال هم بیان داشتم که شخص ملحد به چیزی به اسم غیب و
حکمت و ابتالء و آزمايش الهی باور ندارد ،به همین دلیل در تحلیل
وتفسیر مسائل به خطا میرود ،حاال اگر غرض و تعصب را ناديده
بگیريم که در اين شبهات و ايراداتِ واهی موج میزند.
اوال :يکی از گافهای موجود در نقد اين داستان اين سخن سها
است ،که میگويد:
«(اين داستان) نیز از تورات کتاب خلقت (گرفته شده است و
مؤيد غیرالهی بودن هر دو کتاب قرآن وتورات است)».
نمیدانیم ،مگر الهی يا غیر الهی بودن قرآن برای او مهم است؟
ثانیا :کسی که در آخر کتاب به صراحت بیان میدارد خدا
چیزی نیست جز اختراع انسان برای شیره مالیدن سر انسانها ،اين
سخن بی ربط ديگر چیست که میزند؟
و میگويد:
«جالب است که در آيهی  76همین سوره آمده است که اين
نیرنگ توسط خدا به يوسف آموزش داده شد».
مگر ملحد اخالق را قبول دارد و جايز و ناجايز و ارزش و
غیرارزش برايش مهم است؟
جواب اين ايراد از چند وجه است:
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 -1اوال بايد بدانیم اين کار يوسف علیه السالم ،به اجتهاد
شخصی خود نبوده و بلکه وحی ودستور الهی بوده است .چرا که
اهلل متعال میفرمايد :کﺬلك کدنا لیوسف

1

 -2يوسف علیه السالم ،اين کار را به دستور اهلل متعال انجام
داده و اين امر از سوی خدا ،امتحان و آزمايش ديگر پیامبرش،
يعقوب است تا پله و مقامش را بلندتر کرده و بعد از آن نعمت
خودش را بر او ارزانی دارد ،همان عسی اهلل أن يأتینی بهم
جمیعاً .2
 -3در ورای اين فعل حکمتها وعبرتهايی وجود دارد که البته
افراد بیباور به غیب و خداوند آن را درك میکنند و بلکه اصحاب
ايمان و خرد هستند که آن را میفهمند.
اما قرار دادن آن جام در بار برادرش :هدف از آن ايجاد سببی
بود برای اينکه برادرش را پیش خود نگه داشته و دستور الهی را به
جای آورد.
چرا که فرمان الهی اين بوده که يوسف برادرش را پیش خود
نگه داشته و بايد برای اينکار دلیلی موجه پیدا میکرد ،به همین
دلیل اين نقشه را کشید که در واقع باز هم به وسیله وحی الهی
بود و او مسﺌول اجرای آن بود.

 .1يوسف ،آيه .76
 .2يوسف ،آيه .83
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و يکی ديگر از اهدافی که يوسف داشته اين است که برادرش را
پیش خود نگه داشته تا ساير برادرانش باليی را که بر سر او آورده
بودند ،تکرار نکنند و همچنین بهانهای باشد ،برای بازگشت دوباره
آن برادران و در نهايت بهانه ای برای آوردن خانواده اش به سوی
خودش.
اما اينکه در آيه آنان با لفظ سارق ،يعنی دزد ،مورد خطاب قرار
گرفته اند به اين خاﻃر است که اين ندا از سوی يکی از سربازان بود
و اين نقشه هم از سوی يوسف علیه سالم ،کشیده شده و به
احتمال قوی اين سرباز از داستان خبری نداشته و مطلع نبوده و بنا
بر ظن و گمانش اين سخن را به زبان آورده است .و اين کار يوسف
علیه سالم ،داخل در باب دفع مفاسد و جلب مصالح در چهارچوب
مشروع است ،و همانگونه که در بررسی شبهات قبلی پاسخ داديم،
اين کار دور زدن اخالق و ارزشها نیست ،بلکه برخی اوقات مِن
باب جلب مصالح بزرگتر برخی کارها جواز پیدا میکند ،نه اينکه
فی نفسِهِ ،صحیح باشد ،بلکه من باب دفع ضرر بزرگتر يا جلب
منفعتی زيادتر از مضرتی که در آن امر نهفته است ،و موازنه بین
اين دو هم اجتهاد میخواهد ،که يوسف علیه سالم ،شايسته اين
کار است .همانند سوگند يعقوب و سخن ابراهیم با قومش و امثال
اين موارد .خاصتا اگر بدانیم که اين کار به امر الهی انجام شده و
لﺬا دور زدن اخالق و دروغ و مکر و خیانت برای ذات اهلل محال
است ،چرا که او بی نیاز از اين امورات است.
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همچنین اين داستان دارای فوايد و نکات عبرت آموز است:
يوسف علیه سالم ،برای اولین باری که با برادرش مالقات نمود
وذشروع به صبحت کردن کرد ،آثار ناراحتی وحزن از برخورد بد
برادرانش با او را فهمید ،و لﺬا مِن باب حفاظت از او ،دست به
اجرای اين نقشه کشید.
و لما دخلوا على يوسف آوى إلیه أخاه قال إنی أنا أخوك فال
تبتﺌس بما کانوا يعملون

1

«و وقتی که به (سرای) يوسف داخل شدند ،برادرش را نزد خود
جای داد گفت :من برادر تو هستم ،و از کارهائی که آنان کردهاند
ناراحت مباش».
واين آيه بعد از حبس برادر در نزد خودش ،نشانگر اين است که
برادران يوسف نسبت به برادر ديگرشان ،بنیامین ،دل خوشی
نداشتند.
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فی
نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مکانا واهلل أعلم بما تصفون

2

ال دزدی کرده است .يوسف
«گفتند :اگر دزدی کند و برادرش قب ً
ناراحتی را در درون خود پنهان کرد و نگﺬاشت از آن مطّلع شوند،

 .1يوسف ،آبه .69
 .2يوسف ،آيه .77
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گفت :شما مقام و منزلت بدی داريد و خدا آگاهتر از چیزی است که
بیان میداريد».
و چون يوسف از شريعتِ يعقوب خبر داشت ،اين نقشه را
کشیده و بنا بر شريعت يعقوب و بعد از موافقت خودشان ،آنان را
ملزم به قبول الزامات آن کرد ،که همان ماندن در پیش صاحب مال
و خدمتگزاری به اوست.
شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهلل ،میگويد:
«واجب (به معنی) حاصل کردن مصالح و کامل نمودن آن است،
و تعطیل کردن مفاسد و تقلیل آن .و هر هنگامی که دو مصلحت با
هم در تعارض قرار گرفتند ،به خاﻃر جلب بزرگترين از مصلحت
کوچکتر میگﺬريم و در وقت تعارض دو مفسده سبكترين را به
خاﻃر عدم ارتکاب بزرگتری انتخاب میکنیم».
همچنین میگويد:
«کار بد را در دو مکان اجبارا بايد انجام داد:
برای دفع گناه بدتر از آن ،اگر جز به وسیله ارتکاب اين بد
ممکن نباشد .و همچنین حاصل کردن چیزی که از ترك آن سیﺌة،
ذی نفعتر است ،اگر جز با انجام آن به دست نیايد» .و اين امری
معقوالنه است .همانگونه که گفته شده« :عاقل کسی نیست که خیر
را از شر تشخیص میدهد ،بلکه به کسی گفته میشود که در بین
دو امر خوب ،خوبتر را انتخاب کرده و از بین دو کار بد ،بدترين را
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شناسايی کرده و با ارتکاب کمترينش از آن (بزرگتر) دوری
میکند».
مانند داستان خضر علیه السالم ،که کشتی آن افراد مسکین را
غرق کرد تا پادشاه ظالم آن را تصاحب نکند ،ولی اين کار از راه
غیب است و ملحدی که جلوی بینی خودش را بیشتر نمیبینید،
اين قضايا را درك نمیکند و به حکمت خداوندی باور ندارد.
يوسف علیه سالم ،منظورش از اينکه «ای کاروان شما سارق
هستید» و به سرباز گفت اينگونه نداد دهد ،منظورش سرقت
يوسف از پدرش بود ،که در اين سخن راستگو بود ،ولی منظور
مأمور ،بنا بر عدم اﻃالعش از وضعیت وماجرای اصلی ،اين بود که
شما جام پادشاه را دزديدهايد .يا میدانست که اين نقشه يوسف
علیه سالم است ،ولی نمیدانست منظور حقیقی يوسف از دزد
بودن آنان چیست؟!.

شبهه :موسی و بنی اسرائیل در قرآن
«موسی و بنی اسرايیل در قرآن
در قرآن بعد از قوم عرب بیش از هر قوم ديگری در مورد بنی
اسرايیل صحبت شده است .که با آيات آرام و مثبت در مکه شروع
و به آيات بشدت کینه توزانهی اواخر دورهی مدينه ختم می شود.
در اينجا به بعضی موارد خطا يا ظالمانهی اين آيات اشاره می کنیم.
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برتری بنی اسراییل
چنانچه در فصل انسان در قرآن مطرﺡ شده است قرآن بنی
اسرايیل
را برترين قوم جهان می داند از جمله در اين آيه:
ت عَ َلیْکُمْ وَأَنِّی َفضَّلْتُکُمْ
ل اذْکُرُوا نِعْ َم ِتیَ ا َّلتِی أَنْعَمْ ُ
يَا بَنِی إِسْرَايی َ
عَلَى الْعَالَمِینَ

1

« اى فرزندان اسرايیل از نعمتهايم که بر شما ارزانى داشتم و
اينکه من شما را بر جهانیان برترى دادم ياد کنید».
اين سخن قرآن همان سخن تورات است که بنی اسرايیل را قوم
برگزيدهی خدا می داند .واضح است که اين برتری دادن نابجای
قومی صرفا بخاﻃر وابستگی نژادی ،نژادپرستی صريح است که
توسط تورات و قرآن مطرﺡ شده است و از خدای عادل ،قبیح است
که نژادپرستی را بﭙﺬيرد و تأيید کند.
باز به آيهی زير دقت کنید:
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَ ْومِ ا ْذکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ َعلَیْکُمْ إِ ْذ جَعَلَ
م مُلُوکًا وَآتَاکُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِینَ
فِیکُمْ أَنْبِیَاءَ وَجَعَلَکُ ْ

2

«و (ياد کن) زمانى را که موسى به قوم خود گفت اى قوم من
نعمتخدا را بر خود ياد کنید آنگاه که در میان شما پیامبرانى قرار
 .1البقره ،آيه .47
 .2مائده ،آيه .20
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داد و شما را پادشاهانى ساخت و آنچه را که به هیچ کس از
جهانیان نداده بود به شما داد».
بازهم اين سؤال مطرﺡ است که چرا خدا بین بندگانش تبعیض
قائل شده و به قوم بنی اسرايیل نعمتهايی داده است که به هیچ
قوم ديگری نداده است .چنین تبعیض ظالمانه ای از خدا قبیح
است».1

پاسخ:
در جواب بايد گفت:
تفضیل بنی اسرائیل بر ساير جهانیان به خاﻃر ايمانشان به
پیامبران و رسالتشان بوده است.
اهلل متعال میفرمايد:
ن َذکَ ٍر وَأُنْثَى وَجَعَ ْلنَاکُمْ شُعُوبًا
م مِ ْ
يَا أَ يُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُ ْ
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ ِع ْندَ اللَّ ِه أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

2

«ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفريدهايم ،و شما را تیره
تیره و قبیله قبیله نمودهايم تا همديگر را بشناسید بیگمان
گرامیترين شما در نزد خدا متّقیترين شما است .خداوند مسلّماً
آگاه و باخبر است».
 .1نقد قرآن.457 ،456 ،
 .2الحجرات ،آيه .13
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وپیامبر علیه الصالة و السالم میفرمايد:
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ ،أَلَا إِنَّ رَبَّکُمْ وَاحِدٌ ،وَإِنَّ أَبَاکُمْ وَاحِدٌ ،أَلَا لَا فَضْلَ
لِعَرَبِیٍّ عَلَى أَعْجَمِیٍّ ،وَلَا لِعَجَ ِمیٍّ عَلَى عَرَبِیٍّ ،وَلَا ِلأَحْمَ َر عَلَى أَسْوَدَ ،وَلَا
أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَ َر إِلَّا بِالتَّقْوَى.1» ...
«ای مردم آگاه باشید که پروردگار شما يکی است و پدر شما
يکی است ،هیچ برتری برای عرب بر عم و برتری عجم بر عرب و
قرمز بر سیاه و سیاه بر قرمز نیست ،اال پرهیزگاری نباشد».
و اهلل سبحانه و تعالی میفرمايد:
ل نَفْسًا بِغَیْ ِر
ن َقتَ َ
مِنْ أَجْلِ َذلِكَ کَ َتبْنَا َعلَى بَنِی إِسْرَايیلَ أَنَّهُ مَ ْ
س جَمِیعًا وَ َمنْ أَحْیَاهَا
ل النَّا َ
ض َفکَأَنَّمَا َقتَ َ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْ ِ
فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا. . .

2

«به همین جهت بر بنیاسرائیل مقرّر داشتیم که هرکس انسانی
را بدون ارتکاب قتل ،يا فساد در زمین بکشد ،چنان است که گوئی
همهی انسانها را کشته است ،و هرکس انسانی را از مرگ رهائی
بخشد ،چنان است که گوئی همهی مردم را زنده کرده است.» . . .
پس اين سخن ،از ساحت مقدس دين دور بوده و بلکه منظور از
تفضیل بنیاسرائیل به خاﻃر ايمانشان به رسالت پیامبران است،

 .1مسند احمد ،جزء  ،38صفحه  ،474حديث .23489
 .2مائده ،آيه .33
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چرا که در زمانان آنان شرك و بت پرستی حاکم بود و به همین
دلیل أفضل مردمان زمان خود بودهاند نه ساير زمانها.
منظور از عالمین ،همان افراد هم عصر خودشان بوده است که از
آنان دارای فضیلت بیشتری بودهاند و ال غیر ،و امتیاز زائدی به
آنان داده نشده است ،هر چند که اهلل متعال ،به خاﻃر ايمان
آوردنشان به آنان نعمتهای زيادی را اعطاء کرده که در اکثر اوقات
در برابرش ناسﭙاس بوده و کفران نعمت کردهاند.
و اين افضلیت فقط تا زمان بعثت عیسی علیه سالم ،ادامه
داشت ،و هنگامی که به او کافر شده و از ايمان به او سرباز زدند،
اين افضلیت از آنان گرفته شده ،به همین دلیل است که در جاهای
ديگری از قرآن آنان را ذم و سرزنش میکند.
در ابتدا به خاﻃر ايمان آوردنشان به پیامبران از يعقوب و
يوسف و موسی علیهم سالم ،دارای افضلیت بودند ،و بعدها به
خاﻃر عهد شکنی و کشتن ساير پیامبران و عدم ايمان ،و سر آخر
به خاﻃر عدم ايمان به مسیح علیه سالم ،و بعد از آن به پیامبر
اسالم علیه الصالة و السالم ،و همچنین به خاﻃر کارشکنیهای
فراوانی که انجام میدادند ،مورد خشم و لعنت الهی قرار گرفتند.
به آيات زير و سیاق آن و مراحل تمرُّد بنیاسرائیل از مسیر
رسالت انبیاء دقت کنید که حاوی نکات مهمی است:
ن أَنْ يُ َفرِّقُوا بَ ْینَ اللَّهِ
ن بِاللَّ ِه وَ ُرسُلِهِ وَ ُيرِيدُو َ
ن يَکْفُرُو َ
إِنَّ الَّﺬِي َ
ن أَنْ َي َّتخِﺬُوا بَیْنَ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَ ْعضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُو َ
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سبِیلًا ( )150أُولَﺌِكَ هُمُ الْکَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِينَ عَﺬَابًا
ذَلِكَ َ
م
ن أَحَدٍ مِنْهُ ْ
ن آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِ ِه وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَیْ َ
مُهِینًا ( )151وَالَّﺬِي َ
ك
ف يُؤْتِیهِمْ أُجُورَهُمْ وَکَانَ اللَّ ُه غَفُورًا رَحِیمًا ( )152يَسْأَلُ َ
أُولَﺌِكَ سَوْ َ
د سَ َألُوا مُوسَى أَکْبَ َر
أَهْلُ ا ْلکِتَابِ أَنْ تُنَ ِّزلَ َعلَ ْیهِمْ کِتَابًا مِنَ السَّمَا ِء فَقَ ْ
ﺬتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْ ِمهِمْ ُثمَّ اتَّخَﺬُوا
مِنْ ذَ ِلكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّ َه جَ ْهرَةً فَأَخَ َ
ك وَآتَیْنَا مُوسَى
ن ذَلِ َ
د مَا جَاءَ ْتهُمُ الْ َبیِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَ ْ
ن بَعْ ِ
الْعِجْلَ مِ ْ
سُلْطَانًا مُبِینًا ()153

1

«کسانی که به خدا و پیامبرانش ايمان ندارند و میخواهند میان
خدا و پیامبرانش جدايی بیاندازند ،و میگويند به بعضی ايمان
میآوريم و نسبت به بعضی کافريم(و آنها را قبول نداريم) و
میخواهند بین آن(کفر و ايمان) ،راهی را انتخاب کنند( )150آنان
قطعا و به حق کافراند و ما برای کافران عﺬابی خوارکننده فراهم
آورديم( )151و اما کسانی که به خدا و پیامبرانش ايمان دارند و
میان هیچيك از آنان فرقی نمیگﺬارند ،بدانان پاداش و مزدشان را
خواهیم داد ،و خداوند بسیار آمرزنده و مهربیان است( )152اهل
کتاب از تو می خواهند که کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی .چرا
که از موسی چیز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند :خدا را آشکارا
به ما نشان بده .به خاﻃر اين ستم ،صاعقه ايشان را فرا گرفت پس
از آن همه دالئل روشنی که برای آنان آمد گوساله را (به خدائی)
 .1النساء ،آيات  150تا .154
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گرفتند! ولی ما از اين درگﺬشتیم و به موسی حجّت روشنی
داديم(.»)153
و میفرمايد:
لُعِنَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا مِن بَنِی إِسْرَايیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى
ابْنِ مَرْيَمَ َذلِكَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُوا يَعْتَدُونَ

1

«کافران بنیاسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مريم ،لعن و
نفرين شدهاند .اين بدان خاﻃر بود که آنان پیوسته سرکشی
میکردند و از حدّ میگﺬشتند».
و میفرمايد:
وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَ َقفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِال ُّرسُلِ وَآ َتیْنَا عِیسَى
ابْنَ مَرْيَمَ الْ َبیِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوﺡِ الْقُدُسِ أَفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا
ن ( )87وَقَالُوا
کبَرْتُمْ فَفَرِيقًا کَﺬَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُو َ
تَهْوَى أَنْفُسُکُمُ اسْتَ ْ
ن ()88
قُلُوبُنَا غُ ْلفٌ بَلْ لَعَ َنهُمُ اللَّ ُه بِکُ ْفرِهِمْ فَقَ ِلیلًا مَا يُؤْمِنُو َ

2

«(ای يهوديان به ياد آوريد آنگاه که) ما به موسی
کتاب(تورات) داديم و درپی وی پیامبرانی فرستاديم ،و به عیسی
پسر مريم ،معجزهها و دالئل روشن بخشیديم و او را به وسیلهی
روﺡ القدس(که جبريل است) تائید نموديم و نیرويش دادم .آيا (جز
اين است) که هر زمان پیامبری بر خالف میل و آروزی شما چیزی

 .1المائده ،آيه .78
 .2البقره ،آيات  87و .88

1355

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

را آورد ،گردن افراختید؛ بلکه عدهای را تکﺬيب نموديد و دروغگو
خوانديد و جمعی را کشتید( )87و (از روی تمسخر و با ريشخند)
میگويند :دلهای ما سرپوشیده و در غالف است(چنین نیست)
بلکه خداوند آنان را به خاﻃر کفرشان نفرين نموده و کتر ايمان
میآورند».
پس نه بنی اسرائیل در کل زمانها افضل بر عالمیان نبودند،
بلکه حتی بیشتر پیامبران خود را کشتند و به اين خاﻃر مورد
سرزنش و نکوهش و لعنِ اهلل سبحانه و تعالی قرار گرفتند.

اختصاص موسی و بیشرین پیغمبران به بنی اسراییل
همانطور که در آيهی فوق آمد يکی از مزايای قوم يهود قرار
دادن پیامبران در اين قوم است .بیشتر پیغمبرانی که در قرآن
نامشان آورده شده است مربوط به بنی اسرايیل است مثل يعقوب
)جد بنی اسرايیل( ،يوسف،موسی،هارون ،يوشع ،ذوالنون ،زکريا،
يحیی ،داوود ،سلیمان و عیسی و غیره .اين تعدد بیش از اندازهی
پیامبران برای قوم يهود در تورات هم آمده است .در قرآن بارها
داستان موسی تکرار شده است و هیچ کجا دعوت موسی برای
مصريان يا فلسطینیانی که قبل از يهود در فلسطین ساکن بودند و
يا اقوام ديگر ذکر نشده است .يعنی موسی منحصرا برای يهود
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آمده بود همانگونه که در تورات آمده است .مثال در اولین باری که
موسی با فرعون
روبرو شد چنین گفت:
ن ( )104حَقِیقٌ
وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّی َرسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِی َ
ل
س ْ
م بِبَ ِّینَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَرْ ِ
د جِﺌْتُکُ ْ
عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ا ْلحَقَّ قَ ْ
مَعِیَ بَنِی إِسْرَايیلَ

1

«و موسى گفت اى فرعون بىترديد من پیامبرى از سوى
پروردگار جهانیانم ( )104شايسته است که بر خدا جز ]سخن[ حق
نگويم من در 458حقیقت دلیلى روشن از سوى پروردگارتان براى
شما آوردهام پس بنی اسرايیل را همراه من بفرست»)105(.
می بینید که همهی تالش موسی متوجه بنی اسرايیل است.
اينهم ظلم و تبعیض ديگری منتسب به خدای موسی و محمد
است .در حالی که در بسیاری از اقوام کرهی زمین حتی در بعضی
قارهها اسمی از پیغمبری نیست خدا همهی توجهش را به اين قوم
کوچك جلب کرده و از بقیهی کرهی زمین غفلت کرده است».2

پاسخ:

 .1االعراف ،آيات  104و .105
 .2نقد قرآن ،صفحه  457و .458
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اين سخنان هم عاری از صحت است .غیر از پیامبر اسالم که
رسالتش جهانی است تمامی پیامبران برای انﺬار ودعوت قوم خود
نازل شده اند وهمزمان در مکانهای مختلفی پیامبرانی وجود داشته
اند.
اهلل متعال در مورد جهانی بودن رسالت پیامبر میفرمايد:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ .1
«ما تو را جز به عنوان رحمتی برای جهانیان ،نفرستادهايم».
و میفرمايد:
تَبَارَكَ الَّﺬِی نَ َّزلَ الْ ُفرْقَانَ َعلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ ِللْعَالَمِینَ نَﺬِيرًا

2

«واال مقام و جاويد کسی است که فرقان را بر بندهی خود نازل
کرده است ،تا اين که جهانیان را بیم دهد».
س بَشِیر ًا وَنَﺬِيراً
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّا ِ

3

«ما تو را برای جملگی مردمان فرستادهايم تا مژدهرسان و بیم
دهنده باشی».
جمِیعاً
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ َ

4

«بگو :من فرستادهی خدا به سوی جملگی شما هستم».
وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَﺬَا الْ ُقرْآنُ ِلأُنْﺬِ َرکُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
 .1االنبیاء ،آيه .107
 .2الفرقان ،آيه .1
 .3السبأ ،آيه .28
 .4االعراف ،آيه .158
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«اين قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که
اين قرآن به آنها میرسد ،بدان بیم دهم».
ال وَ َکفَى بِاللَّهِ شَهِیداً
وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُو ً

2

«ما شما را به عنوان پیغمبری برای مردم فرستادهايم ،و کافی
است که خداوند گواه باشد».
ن أَنْﺬِرِ النَّاسَ
م أَ ْ
جلٍ ِمنْهُ ْ
ن أَوْحَیْنَا إِلَى رَ ُ
أَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَ ْ
ن آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَ َم صِدْقٍ ِعنْدَ رَ ِّبهِمْ
وَبَشِّرِ الَّﺬِي َ

3

ترجمه«:آيا اين برای مردم شگفتی دارد که ما مردی از
خودشان را پیغام داديم که مردمان را بترسان و مؤمنان را مژده
بده که آنان در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت عالی
هستند».
وَقُلْ لِلَّﺬِينَ أُوتُوا ا ْلکِتَابَ وَالْأُمِّیِّینَ أَأَسْلَمْتُمْ َفإِنْ أَسْ َلمُوا فَقَدِ
ن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَ َلیْكَ الْبَالغُ
اهْتَدَوْا وَإِ ْ

4

«و بگو به اهل کتاب و به بیسوادان آيا شما تسلیم شدهايد؟ اگر
تسلیم شوند ،بیگمان هدايت يافتهاند (و راه را از چاه باز
شناختهاند) و اگر سرپیچی کنند) بر تو ابالغ (رسالت) است».
 .1االنعام ،آيه .19
 .2النساء ،آيه .79
 .3يونس ،آيه .2
 .4آل عمران ،آيه .20
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و پیامبر علیه الصالة و السالم میفرمايد:
ن أحدٌ مِنَ األنبیا ِء قَبْلی :نُصِرْتُ بالرُّعْبِ
(أُعطِیتُ خَمْساً لم يُعْطَهُ َّ
مَسِیرَةَ شَهْرٍ ،وَجُعِلَتْ لی األرضُ مَسْجِداً وﻃَهُوراً ،فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ
حلَّ ألحَدٍ
ی ال َغنَائِمُ وَلَمْ تُ ِ
أُمَّتی أَدْرکَتْ ُه الصالةُ فَ ْلیُصلِّ ،وأُحِلَّتْ ل َ
قَبْلی ،وَأُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ ،وکانَ النبیُّ يُبعث إِلَى قَوْمِهِ خاصَة وَبُعثتُ
إِلَى النَّاسِ عَامَّة).1
«پنج چیز به من عطی شده است که به پیامبران قبل من داده
نشده است :با ترس در دل دشمنان در فاصله يك ماه نصرت داده
شده ام ،و کل زمنی برای من پاك و مسجد قرار داده شده است،
پس هر شخصی از امت من در هرجايی که نماز را درك کرد،
بخواند ،و غنیمت برای من حالل شده در حالی که برای غیر من
حالل نبوده و به من شفاعت عطی شده است و هر پیامبری برای
قوم خود به ﻃور خاص فرستاده شده و من برای تمام مردم مبعوث
شدهام.
واهلل متعال برای هر قومی پیامبری را فرستاده است:
وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِال خَال فِیهَا نَﺬِيرٌ

2

 .1صحیح البخاری ،جزء  ،1صفحه  ،74حديث  438 ،335و همچنین صحیح مسلم،
جزء  ،1صفحه  ،63حديث .)3(521
 .2الفاﻃر ،آيه .24

1360

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«هیچ ملّتی (از ملّتهای پیشین) هم نبوده است که بیم
دهندهای به میانشان فرستاده نشده باشد».
و میفرمايد:
جتَنِبُوا
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُوالً أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَا ْ
الطَّاغُوتَ

1

«ما به میان هر ملّتی پیغمبری را فرستادهايم که خدا را
بﭙرستید و از ﻃاغوت دوری کنید».
پیامبران محصور در آن تعدادی نیستند که در قرآن ذکر
شدهاند بلکه پیامبران زيادی بودهاند که در قرآن ذکر نشدهاند .اهلل
متعال میفرمايد:
صهُمْ عَلَیْكَ.
وَرُسُالً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُالً لَمْ نَقْصُ ْ
..

2

«و ما پیغمبران زيادی را روانه کردهايم که سرگﺬشت آنان را
قبالً برای تو بیان کردهايم ،و پیغمبران زيادی را که سرگﺬشت آنان
را برای تو بیان نکردهايم».
و از لحاظ جغرافیايی هم علت کثرت پیامبران در اين مناﻃق ،به
خاﻃر کثیفی سکانی آن بوده است و اينکه بیشتر تمدنها در
مناﻃق شام و مصر و عراق و جزيرة العرب ،بوده است.

 .1النحل ،آيه .36
 .2النساء ،آيه .164
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موسی علیه السالم يکی از پیامبرانی است که برای قوم خودش
مبعوث شده و رسالتش جهانی نبوده است.

رفعِ چند شبهه
بعد از بیان اين شبهات نويسنده مجموعهای مطالب را در مورد
بنیاسرائیل و يهود بیان میدارد ،که عنوانش اين است:

علت اختصاص سرزمین فلسطین به بنی اسراییل
تناقض بین مالکیت یهود بر فلسطین و حکم اشغال
جهان درقرآن
آیات به شدت خصمانه علیه یهود
علت دشمنی خونین محمد با بنی اسراییل
که جواب آن به شرﺡ ذيل است:
اولین نکتهای که بايد به آن توجه شود ،اين است که ،چرا قوم
بنیاسرائیل بايد فقط به سرزمین فلسطین بروند و آيا خدا به آنها
دستور داد که آنجا را فتح کنند؟
موردی که نويسندهی اين شبهه فراموش کرده و يا مغرضانه از
آن چشم پوشی کرده ،اين است که :همانطور که میدانیم ،يعقوب
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علیه السالم ،جدِ بزرگ بنیاسرائیل ،است و «اسرائیل» لقبِ ايشان
است ،پس کلمه بنی اسرائیل يعنی :فرزندان اسرائیل (فرزندان
يعقوب).
قبل از آنکه يوسف به مصر برده شود ،يعقوب و خانوادهاش در
اورشلیم (فلسطین) زندگی میکردند ،تا اينکه يوسف عزيز مصر
شد و بنی اسرائیل (يعقوب و فرزندانش) به خاﻃر ظلم ستمکاران و
امنیت موجود در مصر ،به آنجا مهاجرت کردند و تا زمان موسی
علیه السالم ،آنجا ماندند.
و هنگامی که از چنگال فرعون فرار کردند ،خداوند به موسی
دستور داد تا آنها را به سرزمین خودشان برگرداند ،البته ورود به
سرزمین اجداديشان به اين راحتیها هم نبود ،زيرا :قومی ستمگر
به اسم «عمالقة » آن سرزمین را اشغال کرده و بر آن حکومت
میکردند.
خداوند احکام شريعت را بر اساس رشدِ قدرت ذهنی و
پیشرفت بشر و به صورت تدريجی ،به سوی مردم میفرستاد،
يعنی« :مثال احکام شريعت موسی ،از شريعت يعقوب کامل تر و
احکام اسالم از يهود کاملتر است».
بعد از غرق شدن فرعون ،پروردگار عالم ،برای از بین بردن ستم
ستمکاران ،جهاد بر مؤمنین را فرض نمود».
پس سرزمین فلسطن متعلق به بنیاسرائیل بود که آن قوم
ستمگر ،اشغالش کرده بودند .دستور اهلل برای بازپس گیری اين
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سرزمین مقدس از دست کفار بود .نمیدانیم حاال جناب نويسنده
از کجای قرآن ،به اين امر دست يافتهاند که اهلل تعالی دستور داده
که تمامی زن و بچههايشان و . . .را قتل و عام کنید؟

آيا مؤمنینی که در ﻃول تاريخ ،سرزمینهايی را فتح کردهاند؛
چنین کاری را انجام دادهاند؟
چه کسی گفته است که فتح يك شهر يعنی «اشغال و قتل و
غارت آن»؟
اينها دروغ و افتراهايی بی اساس است .زيرا نمونه عملی جهاد
و فتح را ،توسط مسلمانان ديدهايم که شهرها و کشورهای زيادی
را فتح کردهاند و در آن با عدالت تمام رفتار نمودند.

شبهه یا خود را به کوچه علی چپ زدن؟!
نويسنده سﭙس برای اثبات ادعای خود مبنیبر «قتل و غارت و
حتی کشتن زنان و کودکان و حیوانات و » . . .به تورات استناد
میکند ،آيا جناب نويسنده ،نمیداند که کتاب تورات را تحريف
کردهاند؟ و هر آنچه که در آن نوشته شده است ،صحیح نمیباشد؟
با توجه به همین موضوع و بر اساس اسنادی که دال بر تحريف
تورات است ،بايد گفت که اين موارد هم هیچ سنديت و صحتی
ندارد.
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پس میگويد«:يهوديان زير بار کشتار نرفتند».
باز هم سوال را تکرار میکنیم :از کجای آيات قرآن اين کشتار
را استخراج کردهاند؟
اهلل تعالی به آنها دستور «جهاد» داده و نه فقط «کشتار»!
«جهاد» با «کشتار» ،بسیار متفاوت است ،زيرا :هدف جهاد،
«رسیدن حق به حق دار» و «دفع ستم ستمکاران» و «حمايت از
مظلومان» است ،و کشتار ،کامال برعکس اين قضیه است.
در جهاد ،کشتن کودکان و زنان و پیران و . . .جايز نیست،
درحالی که کشتار ،بی رويه است ،و جايز و غیرجايز نمیشناسد،
پس بايد متوجه باشیم که نويسنده با به کار بردن اين واژه به
تلبیس پرداخته و از جها ِد مقدس ،صورتی کريه و زشت را به اسم
«کشتار» به تصوير میکشد.
سﭙس بنا بر عقیده تلبیس و عوامفريبی خود ادامه میدهد:
«خداوند اين قوم متمرِّد را  40سال سرگردان کرد و پس ازآن
آنان را مجبور کرد که تهاجمات پیوستهای را به فرماندهی موسی و
پس از او يوشع انجام دهند و تمامی اقوام ساکن سرزمین فلسطین
را تا آخرين نفر قتل عام کنند؟
نکتهی وحشتناك که در مورد کشتار فوق ذکر شده ،اينست
که موسی ،اصال مردم قبلی فلسطین را به سوی خدا و ايمان دعوت
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نکرد .در اين موردنیز قرآن و تورات مشابهند .يعنی بدون دعوت و
بدون هیچ گناهی آنان راقتل عام کرد؟».1
کجای قرآن اين مطالب را ذکر کرده است که نويسنده میگويد
که قرآن و تورات اين ادعاها را تايید میکنند؟
برای اثبات يك ادعا ،سند بای قوی باشد؛ پس سند اين ادعا
کجاست؟
ايشان هرگز فکر نکرده هوشیاران هیچ مطلب بیمدرکی را
نمیپﺬيرند؟
خداوند ،موسی وهارون را به سوی خبیثترين ﻃاغوت انسانی
میفرستد و از آنها میخواهد که با فرعون به زبان نرم سخن
بگويند ،تا بلکه هدايت شود ،پس چگونه دستور به قتل عام ملتی
میدهد؟
خشَى
لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ َيتَﺬَ َّکرُ أَوْ يَ ْ

2

«سﭙس به نرمی با او (دربارهی ايمان) سخن بگوئید ،شايد
(غفلت خود و عظمت خدا را) ياد کند و (از عاقبت کفر و ﻃغیان
خويش و عﺬاب دوزخ) بهراسد».
معقول و منطقی نیست که اهلل سبحانه و تعالی ،در مورد سخن
راندن با ﻃاغوتی چنین ،دستور به نرمی در سخن بدهد و ديگران

 .1نقد قرآن  460و .461
 .2ﻃه ،آيه .44

1366

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

غیر او را ،بدون اينکه پیامبری را به سوی آنان بفرستد؛ عﺬاب
دهد.
زيرا همان ﻃور که گفتیم ،بعد از غرق شدن فرعون ،اهلل سبحانه
و تعالی ،برای دفع فساد انسانهای فاجر و تعﺬيب آنها ،مؤمنین را
مامور اين کار کرده است.
 . . .وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّ ِه النَّاسَ بَ ْعضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ َولَۖکِنَّ
ضلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ
اللَّهَ ذُو فَ ْ

1

« . . .و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلهی برخی ديگر دفع
نکند ،فساد زمین را فرا میگیرد ،ولی خداوند نسبت به جهانیان
لطف و احسان دارد».
کمْ. . .
قَاتِلُوهُمْ يُعَﺬِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِي ُ

2

«با (آن کافران) بجنگید تا خدا آنان را با دست شما عﺬاب کند.
.» . .
و از ﻃرفی هم بايد بدانیم که اهلل سبحانه و تعالی هیچ قومی را
بدون آن که برای آنها رسولی فرستاده باشد ،عﺬاب نداده است.
ن حَتَّى نَ ْبعَثَ رَسُولًا
 . . .وَ مَا کُنَّا مُعَﺬِّبِی َ

 .1البقره ،آيه .251
 .2التوبه ،آيه .114
 .3االسراء ،آيه .15
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«و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد ،مگر اين
که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازيم».
در آيات قرآن که نويسنده به آن استدالل میکند؛ سخنی از
اين که موسی آنها را دعوت داده و يا دعوت نداده است ،به میان
نیامده است.
ولی ما به گواه آياتی که در اين بحث ارائه داديم،؛ ثابت کرديم
که اهلل تعالی هیچ قومی را بدون فرستادن رسول عﺬاب نداده
است.
با استناد به اين دلیل ،نويسنده بر چه اساسی اين ادعای کﺬب
را مطرﺡ میکند که موسی بدون اينکه آنها را دعوت دهد ،آنها
را قتل عام کرده است؟ آيا غیر از هوای نفس و القائات ذهنی خود،
دلیل و مدرکی دارد؟ پس ارائه دهد!
سﭙس میگويد«:خدا به خاﻃرجلوگیری از کشتار افراد بی گناه،
آنها را  40سال سرگردان کرد!».
در همان قرآنی که جناب نويسنده به آن استناد میکند ،دقیقا
مشخص شده است که آنها قومی ستمگر بودند .نمیدانم ايشان از
کجا بیگناهی آن قوم را استنتاج کرده است؟
در ضمن ،مجازات بنیاسرائیل ،به خاﻃر نافرمانی از دستورات
اهلل سبحانه و تعالی ،بوده است و نه چیز ديگری.
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بايد بدانیم که معنای فسق (که در آخر آيه بنی اسرائیل را به
آن متصف شده است) ،دقیقا يعنی« :خروج از چهار چوب
شريعت».

شبهه :مالکیت یا حق؟!
«مالکیت يهود بر فلسطین و حکم اشغال جهان در قرآن»:

پاسخ:
قبل از ورود به بحث اصلی ،بهتر است دو نکته را متﺬکر شويم:
اول اين که :يهود به «پیروان» موسی علیه السالم گفته
میشود ،ولی بنیاسرائیل به «قوم» موسی علیه السالم ،اﻃالق
میشود.
بنابراين «هر يهودی» ،بهالزام «بنیاسرائیلی« ،نیست»و
هر«بنیاسرائیلی» هم الزاما «يهودی»« ،نیست» و اکنون بسیاری از
مردم فلسطین که خود جزو بنیاسرائیل هستند ،مسلمان
میباشند و بسیاری از يهوديان اشغالگر قدس ،جزو بنیاسرائیل
نیستند.
نکته دوم :استفاده از کلمه «اشغال جهان» که حامل بار معنايی
منفی است ،و به کار بردن آن در اين جمله ،نشان از حقد و کینه
نويسنده در مورد قرآن و اسالم است ،زيرا :در هیچ موضعی از
قرآن و سنت ،از اين لفظ استفاده نشده است ،بلکه اهلل تعالی به
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جای آن از واژه فتح تعبیر کرده است که به معنای گشايش و
پیروزی است.
برای پاسخگويی به اين شبهه نیاز است مقدمه ای که در ارتباط
مستقیم با آن است ،ارائه شود:
هدف از خلق انسان چیست؟
اهلل تعالی هدف از خلق انسان را «عبادت» عنوان میکند.
س إِلَّا لِ َیعْبُدُونِ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِن َ

1

«من جن و انسانها را جز برای پرستش خود نیافريدهام».
( هدف از خلقت انسان و پری ،صرف عبادت و پرستش است)
همچنین میفرمايد:
ل أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّ َه وَاجْتَ ِنبُوا الطَّاغُوتَ.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُ ِّ
..

2

«ما میان هر ملّتی پیغمبری را فرستادهايم که خدا را بﭙرستید و
از ﻃاغوت ،دوری کنید».
تمامی پیامبران در ﻃول تاريخ بشريت اين مورد را به مردم
گوشزد کردهاند و البته دوری از ﻃاغوت ،در کنارش عبادت«اهلل»
نیز بیان شده است.

 .1الﺬاريات .آيه .56
 .2النحل ،آيه .36
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هر

پیامبری

کاری از گروه عباد الرحمان

برامت

خود

مبعوث

شده

است،

اما

رسالت«محمد»علیه الصالة و السالم ،جهانی است و برای تمامی
بشريت تا قیامت جاری است.
وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَﺬِيرًا وَلَۖکِنَّ أَ ْک َثرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ

1

«ما تو را برای جملگی مردمان فرستادهايم تا مژدهرسان و بیم
دهنده باشی ،ولیکن اکثر مردم بیخبرند!».
و از ﻃرفی اهلل تعالی میفرمايد:
ك وَإِن لَّمْ تَفْ َعلْ فَمَا
ل إِلَیْكَ مِن رَّبِّ َ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَ ِّلغْ مَا أُنزِ َ
ك مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا َيهْدِی الْقَوْمَ
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ َ
الْکَافِرِينَ

2

«ای فرستاده! هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده
است را برسان ،و اگر چنین نکنی ،رسالت خدای را نرساندهای .و
خداوند تو را از مردمان محفوظ میدارد ،و خداوند گروه کافران را
هدايت نمینمايد».
به استناد اين آيات« ،محمد» علیه الصالة و السالم ،بر تمامی
جهانیان مبعوث شده و وظیفه دارد که رسالت خود را به تمامی
مردمان برساند.

 .1السبأ ،آيه .28
 .2المائده ،آيه .67
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غ پیامبر را دوست ندارند،
اما حکومتهای کافر و ظالم ،اين تبلی ِ
و فرعون مآبانه در مقابل نشر دعوت اسالمی مانع تراشیدهاند.
اهلل سبحانه و تعالی برای رفع اين مانع و همچنین برای نجات
مستضعفان ،جهاد را بر مسلمانان واجب میکند تا حاکمیت اهلل بر
تمام زمین برقرار شود.
اهلل سبحانه و تعالی میفرمايد:
وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْ ُمسْتَضْعَفِینَ مِنَ ال ِّرجَالِ
ن هَۖذِ ِه الْقَرْ َيةِ الظَّالِمِ
ن يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِ ْ
ن الَّﺬِي َ
وَالنِّسَا ِء وَالْوِلْدَا ِ
أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِیرًا

1

«چرا بايد در راه خدا و مردان و زنان و کودکان درمانده و
بیچارهای نجنگید که میگويند :پروردگارا! ما را از اين شهر و
دياری که ساکنان آن ستمکارند؛ خارج ساز ،و از جانب خود
سرپرست و حمايتگری برای ما پديد آور ،و از سوی خود ياوری
برايمان قرار بده».
و میفرمايد:
ن ان َتهَوْا فَلَا
وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا َتکُونَ ِفتْ َنةٌ وَيَکُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِ ِ
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِینَ

2

 .1النساء ،آيه .75
 .2البقره ،آيه .193
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«و با آنان پیکار کنید ،تا فتنهای باقی نماند و دين از آن خدا
گردد .پس اگر دست برداشتند ،دست از آنان بداريد .زيرا حمله
بردن و تجاوز کردن جز بر ستمکاران نیست.» .
پس تا زمانی که فتنه ازمیان برود و حکم اهلل بر سرزمین جاری
گردد ،جهاد علیه کافران ادامه دارد ،اما در پﺬيرش دين اسالم،
هیچ کس مجبور نخواهد بود و مردم در انتخاب دين آزاد هستند.
دّينِ. . .
لَا إِکْرَاهَ فِی ال ِ

1

«اجبار و اکراهی در (قبول) دين نیست».
و اما در مورد جزيهای که از اهل کتاب گرفته میشود ،بايد
گفت :جزيه ،مانند مالیات است و به عنوان حق شهروندی و حق
امنیت و خدماتی که حکومت اسالمی برای آنها فراهم میآورد،
دريافت میشود.
در مقابل هم از مسلمانان زکات گرفته میشود و در زمان نفیر
جهاد ،بايد به جبهة جنگ و قتال بروند ،درحالی که هیچکدام از
اين موارد از اهلذمه(اهل کتاب)درخواست نمیشود .آيا اين چیزی
جز عدالت و شفقت اسالمی است؟
عالوه بر اين ،تاريخ گواه است که همواره مسلمانان ،هر
سرزمینی را که فتح کردهاند ،با عدالت تمام در آن حکمرانی
نمودهاند.
 .1البقره ،آيه .256
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اما ،سخنان نويسنده در بارهی فتح بیت المقدس توسط امیر
المونین «عمر بن خطاب» رضی اهلل عنه ،چیزی جز ياوه گويی و
افترا نیست و مانند تمام سخنانش ،ادعايی باﻃل و بدون برهان و
استدالل است.
«آيات مکی در مورد يهود آرام و مثبتندو بتدريج لحن قرآن
نسبت به آنان تند می شود .محمد انتظار داشت که بدلیل شباهت
بین قرآن و تورات ،يهوديان قرآن را بﭙﺬيرند و تأيید کنند و در
نتیجه موجب قبول قرآن توسط اقوام ديگر شوند .عدم قبول قرآن
توسط يهود موجب قهر و خشم محمد نسبت به آنان شد».1
اولین نکته در مورد اين شبهه اين است که :جناب نويسنده
مثل موارد قبل ،خودش را به تجاهل زده است ،تا ديگران را همراه
خود گمراه کند.
آيا واقعا او نمیداند زمانی که پیامبر در مکه بودند ،با يهود
ارتباط جدی نداشته تا در مورد آنها بر پیامبر آيه نازل شود؟
می گويد«:پیامبر انتظار داشت که يهود قرآن را قبول کنند و. . .
».
بله! يهود اهل کتاب بودند و میدانستند که «محمد» رسول خدا
است و او را میشناختند:

 .1نقد قرآن ،صفحات  462تا .465
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م وَإِنَّ فَرِيقًا
ن أَبْنَاءَهُ ْ
الَّﺬِينَ آ َتیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يَعْرِفُونَهُ کَمَا يَعْرِفُو َ
حقَّ وَهُمْ يَ ْع َلمُونَ
ن الْ َ
مِّنْهُمْ َلیَکْتُمُو َ

1

«آنان که بديشان کتاب دادهايم ،او را میشناسند ،بدان گونه که
پسران خود را میشناسند ،و برخی از آنان بیگمان حق را پنهان
میدارند ،در حالی که میدانند».
از جمله جنايات قوم يهود علیه دين و بشريت ،همین نکته
است!
آنها با وجود اين که میدانستند «محمد» رسول خدا است ،نه
تنها به او ايمان نیاورند ،بلکه علیه او دسیسه چینی و کارشکنی
کردند.
اما دلیل برخورد شديد رسول اهلل با يهود ،در اواخر کار آنها
فقط به خاﻃر کتمان اين حقیقت نبود .دين اسالم ،دينی سرتاسر
عدالت است ،و تا زمانی که يهود علیه پیامبر ،کار شکنی نکردند،
علیه آنها خشونتی صورت نگرفت.
يهودیها ،بارها با پیامبر پیمان بستند و نقض عهد کردند.
نويسنده به گونه ای از مظلومیت يهود بنیقريظه و بنینضیر و
بنیقینقاع صحبت میکند ،که اگر کسی از تاريخ بی خبر باشد،
گمان میکند که آنها انسانهای شريف و مظلومی بودهاند و
پیامبر العیاذ باهلل ،بر آنها ظلم کرده است .تاريخ گواه و شاهد بر
 .1البقره ،آيه .146
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آن است که پیامبر اسالم در ابتداء امردر نهايت عدالت و احترام و
رافت با يهوديان برخورد کرد ،همان گونه که خود نويسنده به آن
معترف است ،اما دلیل تغییر رفتار رسول اهلل علیه آنها چه بود؟
باز هم کمی بايد به عقب بر میگرديم ،به زمان قبل از بعثت
رسول اهلل،
يهوديان ،متوهم که خود را قوم برتر نزد اهلل تعالی میديدند،
انتظار داشتند که پیامبر آخر ،از میان آنها باشد ،بر اساس
آموزههای دينی خود میدانستند که اين پیامبر در مدينه اقامت
خواهد گزيد ،برای همین ،آنها به مدينه مهاجرت کردند تا اهلل
تعالی ،پیامبر را از میان آنها مبعوث کند.
آنان هنگامی که با مشرکان غیر اهل کتاب ،دچار نزاع و اختالف
میشدند ،آنها را تهديد میکردند و میگفتند :بگﺬاريد که پیامبر
ما بیايد ،آن زمان حق شما را کف دستتان خواهیم گﺬاشت.
اما اهلل تعالی ،مقدر کرده بود که رسولش ،از میان بنیهاشم و در
مکه ظهور کند ،چیزی که يهودانتظار ش را نداشت و به آن راضی
نبود.
اهلل تعالی حکیم است و از جمله حکمتهای او همین امر بودکه:
پیامبرش را از میان قومی برگزيد که اهل کتاب نبودند ،بلکه از
آنها به عنوان امّی (بی سواد) ،ياد میکند.
آنها از تمدن و فرهنگ بسان يهوديان برخوردار نبودند ،اگر
رسول اهلل از میان آنها برانگیخته میشد ،ايشان متهم میشدند
1376

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

که آموزههای قرآن را از تورات و يهود گرفته ،و او را عالمی مانند
ديگر علماء يهود ،به شمار میآوردند و معجزه بودن قرآن ،زير
سوال میرفت!
همان ﻃور که نويسنده در ادامه شبهاتش ،به اين امر را اشاره
میکند که «محمد» ،مطالب قرآن را از تورات گرفته است!
پیامبر ،بیسواد بود و تقريبا تمام کسانی که اﻃرافش بودند نیز
بیسواد بودند ،در نتیجه جای کتمان ندارد که تنها معلم و آموزگار
ايشان ،پروردگار عالمیان است.
با توجه به اين نکته يهودکه منتظر ظهور پیامبری در میان
خودشان بودند ،اما با اراده و خواست اهلل چیزی غیر از اين میشود
و اين ،دلیل دشمنی و کینه و کفر يهود علیه رسول اهلل مشخص
میگردد!
نويسنده ،عمدا و مغرضانه؛ جنايات و کارشکنیهای متعدد
يهود ،علیه معاهداتشان با رسول اهلل را ناديده میگیرد:
از جمله:
الف)کتمان حقیقت پیامبری «محمد»علیه الصالة و السالم ،که
به آن اشاره کرديم.
ب) دسیسههای يهود برای ايجاد ترديد در دل مسلمانان:
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وَقَالَت ﻃَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ آمِنُوا بِالَّﺬِی أُنزِلَ عَلَى الَّﺬِينَ
آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفُرُوا آخِ َرهُ لَعَلَّهُمْ َيرْجِعُونَ

1

«جمعی از اهل کتاب گفتند :بدآنچه بر مسلمانان نازل شده
ن روز ،بدان کافر شويد،
است ،در آغازِ روز ،ايمان بیاوريد ،و در پايا ِ
تا شايد برگردند».
ج) از جمله خیانتهای ديگر آنها ،تحريك اعراب برای قطع
درخت اسالم و ريشه کن کردن مسلمانان در جنگ احزاب و
شکستن پیمان در اثنای جنگ بود ،تا جايی که چنان فشاری بر
مومنین وارد شد؛ که اهلل سبحانه و تعالی در مورد آنها میفرمايد:
إِذْ جَاءُوکُم مِّن فَوْقِکُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنکُمْ وَإِذْ زَا َغتِ ا ْلأَبْصَارُ
ظنُونَا
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ال ُّ

2

«زمانی را که دشمنان از ﻃرف باال و پائین ،به سوی شما آمدند،
و زمانی را که چشمها خیره ،و جانها به لب رسیده بود ،و
گمانهای گوناگون دربارهی خدا داشتید».
نويسنده اين خیانتها را ناديده میگیرد و عامدانه فقط ﻃرف
ديگر قضیه را که شامل رد الفعل نبی علیه اعمال يهود است ،بیان
میکند.

 .1آل عمران ،آيه .72
 .2االحزاب ،آيه .10
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بعد از اين نیرنگها ،که نمونه کمی از خیانتهای فراوان قوم
يهود است ،ذکر شد؛ نويسنده انتظار دارد که رسول اهلل ،چگونه با
آنها رفتار کند؟

شبهه :پیامبرِ مصلح و هدایتگر!!
پاسخ:
بله! پیامبران صادق ،عادل و عاقل هستند ،و تمامی عاقالن و
عادالن جهان ،از جمله دانشمندان غیر مسلمان ،معترفاند که
«محمد» صلی اهلل علیه و سلّم ،اين ويژگیها ،حتی بیشتر و بهتر از
اين صفات را داشته است.
از جمله اين اشخاص ،دانشمند و مورخ آمريکائی،
«مايکلهارت» ،در سال  1978م کتابی با عنوان «صد شخصیت پر
نفوذ تاريخ» به رشته تحرير درآورد .در اين کتاب« ،محمد» صلی
اهلل علیه و سلم ،رتبه اول را دارد.
«گوته» ،شاعر پرآوازه آلمانی ،پس از آشنايی با دين اسالم و
پیام آور اين آيین يگانه ،قطعه شعری با عنوان «نغمه محمد»
درباره پیامبر اعظم سرود».
«جرج برنارد شاو» ،نويسنده معروف ايرلندی ،درباره پیامبر
اکرم میگويد:
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«او را بايد منجی بشريت خواند .من اعتقاد دارم که اگر مردی
مثل او حاکمی در عصر جديد میشد ،برای حل مشکالتش از صلح
و دوستی استفاده میکرد .او عالی ترين مردی بود که روی زمین پا
گﺬاشته است .او به دين دعوت کرد .يك تمدن را پايه گﺬاری کرد.
ملتی را بنا نهاد .اخالق را نهادينه کرد .اجتماعی زنده و قدرتمند
ايجاد کرد تا آموزشهای او را به صحنه عمل آورند و دنیای تفکر و
رفتار انسانی را برای همیشه و به ﻃور کامل منقلب کرد .نام او
«محمد» است».
«مهاتما گاندی» ،رهبر هند ،در کتاب «هند جديد» در مورد
شخصیت «محمد» میگويد:
«جالب است بدانید که بهترين کسی که امروزه بدون هیچ چون
و چرايی ،در قلب میلیونها انسان جا گرفته« ،محمد» است .از
اينجا من متقاعد شدهام که اين شمشیر نبود که در آن روزها مردم
زيادی را تسلیم اسالم کرد« .محمد» سخت ساده زيست بود .مثل
ديگر پیامبران متقی بود .به شدت امانتدار بود .از خودگﺬشتگی
شديد نسبت به دوستان و پیروان ،جسارت ،بی باکی و توکل مطلق
به خدا در رسالت شخصی ،از ويژگیهای «محمد» بود .قبل از اين
ويژگیها او به هیچ وجه از شمشیر ،برای برداشتن سدهای جلوی
راه خود استفاده نمیکرد».
«المارتین» ،مورخ مشهور میگويد:
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«اگر بزرگی هدف ،کم بودن ابزار و رسیدن به نتايج شگفت
انگیز ،سه محور سنجش هوش بشری باشد ،چه کسی ادعای
مقايسه بزرگ مردان تاريخ کنونی را با «محمد» دارد؟ نام آورترين
مردمان فقط ارتش ،قوانین و فرمانروايیها را ايجاد کردهاند .اگر
نگويیم آنچه بنیاد نهادهاند ،چیزی نیست ،بايد گفت :چیزی بیشتر
از قدرت مادی که غالباً در چشم به هم زدنی فرو میپاشد ،ايجاد
نکردهاند.
اين مرد نه فقط ارتشها ،قوانین ،فرمانروايی ،مردمان و
سلسلهها ،بلکه میلیونها نف؛ يعنی يك سوم از ساکنان اين جهان
و حتی بیشتر از آن را حرکت داد .او پرستشگاهها ،خدايان ،اديان،
عقايد ،انديشهها و نفوس را متحوّل کرد .صبر او در پیروزی ،بلند
همتی او که تماماً در جهت يك عقیده بود ،نه نوعی تالش برای
فرمانروايی ،نمازهای بی نهايت او ،زمزمههای سرّی او با خدا ،مرگ
او و پیروزی او بعد از مرگ ،نشانه ايمانی راسخ است« .محمد»يك
معلم مﺬهبی ،يك مصلح اجتماعی ،يك رهبر اخالقی معنوی،
تجسم بزرگ اجرايی کردن امور ،دوستی با وفا ،همنشینی زيبا،
شوهری عالقهمند و پدری با محبت بود .همه را با هم داشت.
مرد ديگری در تاريخ نیست که در هر کدام از اين جنبههای
مختلف زندگی ،بر او برتری يابد يا با او برابری کند.
فقط آن شخصیت نوع دوست بود که چنین کماالت باورنکردنی
را در خود جمع کرده بود».
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اين نمونه ای از موضع انديشمندان غیر مسلمان ،در مورد
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،است.
بنابراين و بنابر شهادت تاريخ ،مشخص میشود که «محمد»
علیه الصالة و السالم ،بهترين انسان روی زمین بوده و هست.
و نظرات نويسندهی اين شبهه ،ناشی از حقد و کینه او نسبت به
اسالم و شخص رسول اهلل و عدم درك صحیح او از آيات قرآن
است ،که به صورت مغرضانه و در پی برداشتهای ناروا از آن و القاء
فهم نادرست از اسالم به خوانندگان کتاب خويش است.
و در آخر گفته است که:
«محمد» ،بخش مهمی از قرآن را از تورات گرفته است و ﻃبعا
بسیاری از نسبتهای ناروای تورات به خدا و پیامبران ،در قرآن هم
آورده شده است».
بايد به اين نکته توجه کرد که پیامبران الهی در حقیقت حامل
يك پیام واحد و از يك منبع واحد تغﺬيه میشوند ،بنابراين اگر
شباهتهايی بین داستانهای تورات و قرآن وجود داشته باشد ،امر
عجیبی نیست.
در مورد تورات بايد گفت که ،اصل اين کتاب ،آسمانی و از جانب
خداست ،اما بعدها علمای يهود ،آن را تحريف کردند.
اما قرآن تحريف نشده و آن نسبتهای ناروايی که ايشان
گفتهاند ،در قرآن وجود ندارد و کالمشان کﺬب محض است.
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در مطالب قبل اشاره کرديم که« ،محمد» علیه الصالة و السالم،
بیسواد بود و در میان جمعی بیسواد به پیامبری برگزيده شد و 10
سال در مکه حضور داشت ،بی آنکه با يهوديان در ارتباط باشد ،و
حتی در  13سال حضور در مدينه ،نزد يهوديان درس نخوانده ،و
حتی با آنها به خاﻃر حسادت و کینه توزیهای و دسیسههای
يهود ،رابطه ای خوب و صمیمی نداشته ،چه برسد به اينکه نزد
آنها ،تلمُّﺬ کند.

سخن آخر
نويسنده با ﻃرﺡ اين مباحث بی اساس و سست ،درصدد است تا
ثابت کند که قرآن ،کتابی غیر الهی است و از جانب خدا نیست.

پاسخ:
اما ،او نیز همانند ديگر هم قطارانش نتوانسته ،به اين تحدی
قرآن پاسخ دهد:
وَإِن کُنتُمْ فِی رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
شهَدَا َءکُم مِّن دُونِ اللَّ ِه إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ
وَادْعُوا ُ

 .1البقره ،آيه .23
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«اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کردهايم ،دچار شكّ و
دودلی هستید ،سورهای همانند آن را بسازيد و گواهان خود را بجز
خدا فرا خوانید ،اگر راستگو و درستکاريد».
تنها کاری که توانسته انجام دهد؛ اين بوده که مانند :رهبرش
«ابلیس» به شبهه پراکنی و وسوسه مومنان بﭙردازد ،ولکن خداوند
دينش را آشکار و پیروز میگرداند ،هر چند بر کافران ،خوش نیايد.
يُرِيدُونَ لِیُطْفِﺌُوا نُورَ اللَّ ِه بِأَفْوَا ِههِمْ وَاللَّ ُه مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِ َه
الْکَافِرُونَ

1

«میخواهند نور (آئین) خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند،
ولی خدا نور خود را کامل میگرداند ،هرچند که کافران دوست
نداشته باشند».
(چراغی را که ايزد برفروزد .هر آن کس پف کند ،ريشش
بسوزد)

 .1الصف ،آيه .8
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فصل  :9انسان در قرآن
نويسنده :برادر امیدوار

شبهه :تصویر ناقص معوج انسان در قرآن.
با سالم و درود فراوان خدمت خوانندگان عزيز .در اين مقّاله
برآن شديم تا با داليل عقلی و نقلی از دانشمندان و علم و دانش
جواب مناسبی برای فصل  9از کتاب نقد قران آقای سُها تهیّه کنیم
.
اّولین مطلب آقای دکتر سُها میفرمايد مسلمانان اّدعا دارند که
تربیت و تعالی انسان است و اين مسئله
قران کتاب انسانشناسی و ّ
حتی به خود اجازه يك
باب تعجّب ايشان شده ولی آقای سُها ّ
لحظه فکرکردن هم ندادند که برّرسی کنند در آن زمان اين قرآن
سخن از مراحل پیدايش انسان را مطرﺡ کرده که تازه دانشمندان
به آن رسیدند و به خاﻃر اين نکته دانشمندان غربی مسلمان
شدند .يکی از اين دانشمندان پروفسور «کید .ال .مور» چند سال
پیش عدّهای از اساتید دانشگاه جدّه آيات قرآنی مربوط به جنین
شناسی را جمعآوری کردند اما با خود گفتند که آيا گفتههای قرآن
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در اينباره منطبق با واقع است؟ يکی از آنان اظهار داشت براساس
ن عِند غَیر اهللِ لَوَجدوا فیه اِختالف ًا کثیراً
فرموده قرآن :وَ کَانَ مِ ْ

1

«اگر اين قرآن از جانب غیر خدا بود در آن اختالف بسیار [با
واقع] میيافتند».
اما جهان جنین همانﻃور که از نامش پیداست ،جهانی پوشیده
و ناپیدا است ،چگونه میتوان آيات جنین شناسی را با واقعیّات
مورد برّرسی قرار داد؟ بنا به توصیه قرآن:
فاسﺌلوا أهل الﺬکر ان کنتم ال تعلمون

2

صص دارند] بﭙرسید».
«از آنان که میدانند [و تخ ّ
آنها از يکی از متخصّصین جهانی در جنینشناسی بنام «کید
دد در اين-
مور» ،استاد دانشگاه تورنتو کانادا و صاحب تألیفات متع ّ
باره دعوت کردند و به او گفتند :اين تمامی آياتیاست که قرآن،
کتاب آسمانی ما ،در مورد رشته شما بیان داشته است .از شما می-
خواهیم که آنها را با واقعیّات جنینشناسی که از راه
میکروسکوپ بهدستآمده و ساير تجربیّات و آزمايشها را مورد
 .1سوره النساء ،آيه 82
 .2سوره النحل ،آيه  43و سوره انبیاءّ آيه 7
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برّرس ی قرار دهید و به ما بگويید که اين آيات تا چه اندازه با
واقعیّتهای جنینشناسی منطبق است .کید مور ابتدا با بهت و
حیرت گفت :چگونه ممکن است محمّد (صلیاهللعلیهوآلهوسلم)
 1400سال قبل ،جنین و مراحل آنرا توصیف کند؛ کاریکه
دانشمندان تا سیسال قبل نتوانستهاند؟ امّا پس از برّرسی آيات،
حیرتش تبديل به شگفتی و تحسین گشت و آنقدر تحتتأثیر
آيات جنینشناسی قرآن قرار گرفت که تصمیم گرفت کتاب
جنینشناسی خود را با آيات قرآن و احاديث نبوی تکمیل کند.
وی در چاپ بعدی کتابش به نام «قبل از آنکه ما زاده شويم» در
بخش مربوط به تاريخچهی جنینشناسی ،موادّی را افزود که در
چاپ اوّل نبود؛ زيرا آنچه او در قرآن يافت ،جلوتر از زمان آن بود.

1

دکتر کید .ال .مور يافتههای خود را از قرآن که همگی مطابق با
واقع و آزمايشهای علمی بود و يا برايش تازگی داشت به کتابش
«انسان رشد کننده» افزود و چاپ دوّم آن را به نام
”The Deveioping Human ،“ Keithe Moore

 .1گری میلر ،قرآن شگفت انگیز ،فصلنامه پیام جاويدان سال سوم  ،1384شماره  ،9ص
.117 - 116
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و چاپ سوّم آن را با مقدّمهای از يکی از علمای اسالم «به نام
شیخ عبدالمجید الزندانی» منتشر کرد .و آنگاه تحت عنوان:
«االنسان النامی مع زيادات اسالمیه» به زبان عربی ترجمه و چاپ
شد .انتشار اين کتاب جهان ،پزشکی را شگفت زده کرد بهﻃوریکه
برای توضیحات بیشتر ،او را سهبار به مصاحبه تلويزيونی فرا
خواندند.
«دکترگری میلر» جريان ديدار و گفتوگوی تلويزيونیاش با
دکتر کیدمور را چنین گزارش میدهد« :من از ديدار و گفتوگو با
دکتر کیدمور در يك برنامهی تلويزيونی بسیار لﺬّت بردم ،او که
يافتههايش را با اساليد نمايش میداد ،يادآور شد که برخی از
چیزهايی که قرآن راجع به رشد جنین انسان بیان کرده ،تا سی-
سال پیش ناشناخته بود به ويژه توصیف قرآن از جنین به علقه
(زالو و شبه لختهی خون) 1برای او جديد بود اما وقتی او آنرا
برّرسی کرد ،دريافت که اين مطلب درست است و آنرا به کتابش
افزود .او میگفت« :من قبل از اين هرگز به اين نکته فکر نکرده
بودم».

 .1در سورههای حج 5 :و مؤمنون 14 :و غافر.67 :
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او به بخش جانور شناسی رفت و به مطالعه و بر ّرسی زالو
پرداخت .وقتی فهمید که زالو دقیقاً شبیه جنین است ،تصمیم
گرفت دو تصوير از آنها را در کتابش درج کند .دکتر گریمیلر
میافزايد :اگرچه مثال فوق از اﻃّالعات تحقیقاتی انسان که در
قرآن آمده مربوط به يك غیر مسلمان است ،اما به همان اندازه
معتبر است چرا که اين شخص (دکتر کید مور) از کسانی است که
در جنین شناسی خبره و صاحب نظرند.

1

در سال  1982کتاب کید مور که با معارف جديد از قرآن تجديد
چاپ شده بود ،جايزه بهترين کتاب پزشکی را دريافت کرد .اين
کتاب به هشت زبان ترجمه و بهعنوان کتاب درسی جنینشناسی
مورد استفاده قرار گرفت .دکتر مور در هشتمین کنفرانس پزشکی
( )1981عربستان اظهار داشت« :جای بسی خوشحالی است که
بتوانم سهمی در روشن ساختن آيات قرآن در مورد تکامل انسان
داشته باشم .برای من کامالً روشن است که اين گفتهها از جانب
خداوند برای حضرت محمّد (صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) فرستاده شده
است .زيرا تقريباً تمامی اين علوم تا قرنها بعد کشف نشده بود و

 .1فصلنامه پیام جاويدان شماره  ،9ص .117
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برای من قطعی استکه حضرت محمّد (صلیاهللعلیهوالهوسلّم)
1

حتماً پیامبر خداست».

پروفسور کید مور مطالبی را که از قرآن و حديث نبوی فرا
گرفته بود به کتاب خود افزود و با آنها کتاب خود را تکمیل کرد و
آنگاه از يکی از علمای حوزه و دانشگاه يمن بنام «عبدالمجید
الزندانی» خواست که مقدّمهای بر کتابش بنويسد و چاپ سوّم
کتابش را با اين اضافات اسالمی به انگلیسی و عربی چاپ کرد ،و
مايه شگفتی دانشمندان اروپا گرديد و در سال  1982جايزه
بهترين کتاب پزشکی را بهخود اختصاص داد.
رئیس پیشین انجمن کالبد شناسی کانادا و نیز رئیس آناتومی
بالینی امريکا که از ﻃرف انجمن آناتومی کانادا مفتخر به دريافت
جايزه معتبر  .j.C.Bگرديد و نیز در سال  1994از ﻃرف انجمن
آناتومی بالینی به عضويّت افتخاری درآمد .وی میگويد« :من
بسیار شگفتزده شدم هنگامیکه به صحّت اظهارات پزشکی قرآن
پی بردم که در قرآن (هفتم میالدی) مطرﺡ کرده يعنی زمانیکه
هنوز علم جنینشناسی به وجود نیامده بود» .وی در ادامه گفت:

WWW.IT-IS-TRUTH.ORG.IRIB .1
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«من از گﺬشتهی با عظمت علمی مسلمانان در قرن دهم میالدی
مطّلع بودم و میدانستم که خدمات ارزندهای به علم پزشکی
نمودهاند ولی مطلب زيادی در مورد حقايق دينی و نیز ايدههای
علمی – پزشکی موجود در قرآن و احاديث نبوی نمیدانستم».
دکتر مور در کنفرانس قاهره در مقّالهی تحقیقی که ارائه داد اظهار
حت آيات قرآن کريم در ارتباط با رشد
داشت« :مشخّص نمودن ص ّ
انسان بسیار برای من مس ّرتبخش بوده است .وی گفت« :که به
وضوﺡ برای من مشخّص شده است که چنین اظهار نظرهايی بايد از
ﻃرف خدای متّعال باشد؛ زيرا قسمت اعظم اين سخنان تا قرنها
بعد مکشوف نشده و باقیماند و اين نظر ثابت مینمايد که
[حضرت] محمّد (صلیاهللعلیه والهوسلّم) فرستاده خداوند است.
مراحل رشد جنین انسان پیچیده میباشد و رشد آن در برگیرنده
نوعی فرآيند دائمی تغییر که میتوان از مفاهیم و اصطالحات ساده
موجود در قرآن کريم و احاديث ،در يك سیستم ﻃبقهبندی شدهی
منظّ م استفاده کرد .اين سیستم پیشنهادی بسیار ساده و جامع
است و با علم جديد جنینشناسی بسیار هماهنگ و همخوان می-
باشد.
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«برّرسیها و مطالعات متراکم در چهار سالگﺬشته در مورد
قرآن و احاديث اسالمی يك سیستم ﻃبقهبندی شده منظّمی را
نشان داده است که نمیتواند برگرفته شده از علم و دانش تجربی
باشند» .کشفیّات کید .ال .مور از قرآن و حديث و تکمیلکردن
کتابش با آن و تشر ّفش به اسالم ،موجب گرديد که چندين
پروفسور جنینشناس و غیره به قرآن رویآورند و مسلمان شوند و
درسمینارهای بعدی قرآن و علم شرکت کنند.
اينك چند نمونهای از ديگر پروفسورهای راه يافته به اسالم را
در رشته جنینشناسی از نظر میگﺬرانیم:
 -2تی .وی .ان پرساود

T.V.N Persaud

او پرفسور آناتومی و تولّد نوزاد و سالمت کودك دانشگاه مانی-
توبای کانادا است .وی نويسنده بیش از  20کتاب و  181مقّالهی
علمی است و کتاب مشترکی با پرفسور مور درباره جنینشناسی
نوشته که کتاب درسی در همه دانشگاههای دنیاست و در سال
 1991م مفتخر به دريافت جايزه معتبر  J.C.Bگرديد .او نیز مانند
«مور» تحت تأثیر آيات جنینشناسی قرآن ،مسلمان شد و برای
اوّلین بار در بخش تاريخچهی جنینشناسی کتاب بین المللی و
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درسیاش ،جنینشناسی قرآن را مطرﺡ کرد و در مصاحبهی خود
اظهار داشت« :به نظر من حضرت محمّد (صلیاهللعلیهوالهوسلّم)
يك شخص امّی بود که نه میتوانست بخواند و نه بنويسد ،وی در
هزار و چهارصد سال پیش نظريّات علمی عمقداری را مطرﺡ می-
کند که بعد ًا به ﻃور شگفتانگیزی همه آنها مورد تأيید علم
تجربی قرار میگیرد.
پروفسور «تی .وی .ان پرساود» به اتّفاق پروفسور «کید مور»
برای اوّلین بار در کتاب جنینشناسی خود ،جنینشناسی قرآن در
قرن هفتم میالدی را در تاريخچهی اين علم مطرﺡ کرد.

1

«من شخصاً نمیتوانم بگويم که اين تصادفی و شانس محض
بوده است .زيرا تعداد مفاهیم و موضوعات علمی مطرﺡ شده در
قرآن زياد است و همانﻃور که پروفسور کید ال مور اشاره میکند،
من اعتراف میکنم که اين مفاهیم ريشه در يك وحی الهی دارد و
نمیتواند از منبعی غیر از سرچشمه وحی گرفته شده باشد.
يکی از احاديثی که نظر پرساود را به خود جلب کرده ،اين
حديث نبوی است که میفرمايند( :اِذا مَرَّ بِالنُّطفهَ ثَنان و اَربَعُونَ
 .1رجوع شود به مقدمهی کتاب جنین شناسی کاربردی ،کید مور و پرساود.
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لَیلَه بَعَث اهللُ مَلیکاً فَصَّورها ،و خَلَق سَمعَها و بَصَرَها و جِلدَهَا و
لَحْمَهَا و عَظْمَها ،ثُمّ قَالَ أذک ّر أم أثنی؟ َفیَقضی ربّكَ ما شَاءَ).

1

«چون  42شب بر نطفه بگﺬرد ،خداوند فرشتهای را میفرستد
تا آن را بهصورت آدمی درآورد و گوش و چشم و پوست و گوشت و
استخوانش را بیافريند .سﭙس میگويد :آيا پسر باشد يا دختر؟ و
پروردگارت آنچه بخواهد مق ّرر میدارد».
اگر به تصوير جنین  35روزه بنگريم ،صورت انسانی در آن
تشخیص نمیدهیم .تا اينکه جنین  42روزه میشود باز شکل
انسانی ندارد .اما در خالل هفته هفتم و بعد از  42روز به کلی
جنین تغییر شکل میدهد و به صورت آدمی در میآيد.
 -3پروفسور موريس بوکای
پروفسور موريس بوکای متولّد سال  1920م ورئیس کلینیك
جراحی دانشگاه پاريس ،با ديدن آيات اعجازآمیز قرآن مسلمان
شد .و چند سال به تحقیق درباره ارتباط میان مفاهیم متون
مقدّس و دستاوردهای تکنولوژی جديد پرداخت و کتابی به نام
«تورات ،انجیل ،قرآن و علم» تألیف کرد که پر فروشترين کتاب
 .1صحیح مسلم در باب القدر حديث  3از ابن مسعود.
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سال  1976م گرديد .عالقه او به يادگیری زبانهای کالسیك از
جمله عربی و نیز مطالعات وی در کتاب آسمانی و مقايسهی آنها
با دستاوردهای علوم پزشکی باعث شد که استداللهايش بسیار
متّقن و جام ع و با ثبات باشند .وی به خاﻃر تألیف کتاب تحقیقات
پزشکی به دريافت جايزه تاريخی از آکادمی فرانسه و جايزه
ديگری در همین ارتباط از آکادمی پزشکی ملّی فرانسه ،نايل
گرديد.آثار ديگر وی:
«منشأ بشر چیست» ()Seghers 1988
موسی و فرعون – يهوديان در مصر ()NTT – 1994

تأمّلی بر قرآن ( – 1989سقرزه ،موريس بگالی – محمّد ﻃالبی).
موريس بوکای پس از ده سال مطالعه در قرآن در سال 1976
خطاب به مجمع پزشکی فرانسه ،اظهار داشت« :در قرآن
موضوعات علمی در ارتباط با تولید مثل و فیزيولوژی وجود دارد
که کامالً با دستاوردهای کنونی علم مطابقت دارند .علم ،از اصول
قرآنی است و تا اين اندازه است که بايد اعتراف کنیم که اين
مسائل پیچیده علمی که پس از  1400سال علم به تازگی بهحقیقت
آنها پی برده است ،نمیتواند توسّط يك شخص امّی (و درس
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ناخوانده) مطرﺡ شده باشد و تنها بايد اعتراف کرد که آن حضرت
به منبع ما فوق بشری در آن روزگار متّصل بوده است .اين غیر
ممکن است که يك شخص درس نخوانده ،کتابی را خلق کند که از
لحاظ ادبی سرآمد کتب ديگر ادبای عرب باشد و از لحاظ علمی
هنوز پس از چهارده قرن منبع زايش علوم جديد باشد.
 -4مارشال جانسون
پروفسور مارشال جانسون يکی از دانشمندان برجسته امريکا و
رئیس دپارتمان آناتومی و مدير انستیتو

Danicl

دانشگاه توماس

جفرسون فیالدلفیا است که دربارهی آيات جنینشناسی قرآن
مطالعه و تحقیق به عمل آورده و مسلمان شده است .او میگويد:
«توصیف مراحل جنین موجود در قرآن نمیتواند تصادفی و اتّفاقی
باشد ،احتمال دارد که محمّد(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) يك
میکروسکوپ بسیار قوی داشته ولی قرآن مربوط به  1400سال
پیش است در حالیکه میکروسکوپ قرنها بعد از حضرت محمّد
(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) اختراع شده است .پروفسور جانسون با
لبخند اظهار داشت« :البتّه اوّلین میکروسکوپ اختراع شده قادر
نبود بیش از  10برابر بزرگنمايی کند و تصوير آن هم واضح نبود».
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آنگاه گفت« :هیچ ضدّيت و مغايرتی با اين حقیقت که واسطهی
الهی در بیانات حضرت محمّد(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) در کار است،
نمیيابم.

1

-5سی مﭙسون Simpson

رئیس دانشکده مامايی و بیماری زنان دانشکدهی پزشکی بی
لورهوتسون

در

ايالت

تگزاس

آمريکا.

پروفسور سی مﭙسون رئیس انجمن باروری امريکاست که تاکنون
به دريافت جوايز متعدّدی از جمله جايزه ويژه اساتید مامايی و
بیماری زنان در سال  1992نايل گشتهاست .پروفسور ژولی سی
مسﭙیون وقتی که دريافت قرآن در بردارنده آيات جنین شناسی
است ،بسیار شگفت زده شد و با يکی از علمای اسالمی به گفت و
گو نشست و عالقمند شد که در اين زمینه به مطالعه و تحقیق
بﭙردازد .پروفسور سی مﭙسون در پايان تحقیقات خود در قرآن و
حديث ،مسلمان شد و اظهار داشت« :نه تنها بین علم ژنتیك و
اسالم تضادّی وجود ندارد بلکه دين اسالم ،خدمات ارزندهای را به
شاخههای سنتی اين دانش ارائه کرده است .در قرآن مفاهیم
.1

WWW.It- is-ORG
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علمیای مطرﺡ شده که قرنها بعد علم توانست بر صحّت آنها
مهر تأيید زند و به اهمیّت آنها پی ببرد .بنابراين میتوان نتیجه
گرفت که سرچشمهی مفاهیم مطرﺡ شده توسّط حضرت
محمد(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) از جانب خداوند است.
 .7تِجاتَتَ تِیاسِن Tegatat Teyasen

رئیس بخش آناتومی و رئیس سابق دانشکده پزشکی دانشگاه
چیانگ ما ای تايلند .پروفسور تیاسن چندين مقّاله را در ارتباط با
آيات جنینشناسی قرآنکريم و احاديث نبوی مورد مطالعه و
برّرسی قرارداد و چندين روز با تعدادی از انديشمندان مسلمان و
غیرمسلمان درباره جنینشناسی قرآن و احاديث نبوی به گفتو
گو نشست و به اسالم مشرّف شد و در هشتمین کنفرانس پزشکی
عربستان از جای برخاست و ضمن [ادای] شهادتین گفت« :من در
سهسال گﺬشته به قرآن عالقهمند شدم ...و با توجّه به مطالعات و
تحقیقاتم ﻃی اين چندسال ،معتقدم که هر آنچه در  1400سال
پیش در قرآن آمده است ،کامالًدرست است و پايه و اساس علمی
دارد و علم میتواند به مرور زمان يکايك آنها را به اثبات

رساند.

از آنجا که پیامبر اکرم(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) نه میتوانست
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بخواند و نمیتوانست بنويسد ،بايد در يك حالت استثنايی و
روحانی اين مفاهیم را از آفريننده دانا دريافت کرده

باشد.

و اين آفريننده دانا کسی جز خداوند متّعال نیست و اکنون زمان
آن فرا رسیده است که بگويم« :ال اله اال اهلل ،محمّد رسول اهلل».
با ارزشترين چیزی که من با آمدنم در اين کنفرانس به آن دست
يافتم ،يافتن مفهوم ال اله اال اهلل (هیچ معبود برحقّی جز اهلل نیست)
و نیز مسلمان شدنم میباشد.

شبهه :مطرﺡ نمودن انسان ترکیبی از جسم و روﺡ
نیست.

آقای سُها میگويد هیچ دلیل عقلی و علمی بر وجود روﺡ در
انسان ندارد البتّه بنده تعجّب میکنم از ايشان چون خود را دکتر
مینامند .ايشان میدانند که تمام موادّ شیمیايی بدن انسان
شناخته شده و تمام فرمولش درآمده ولی چرا کسی نمیتواند با
مخلوط عناصر موجود انسان خلق کند در حالیکه بشر به تمام
فرمول ساختار انسان رسیده .آيا آيه مبارکه :يسﺌلونك عن الروﺡ
قل الروﺡ من امر ربی

1

«از تو ای پیامبر درباره روﺡ سؤال می-

 .1سوره اإلسراء ،آيه 85
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کنند بگو روﺡ از فرمان پروردگار من است ».جزء خیاالت و بافتنی-
ها است؟ .

پاسخ:
اعترافات دانشمندان غربی به وجود روﺡ مجرّد؛
دکترسها الزم است شمّهای از اعترافات دانشمندان
ُ
در پاسخ
غرب را در اين نوشتار مورد برّرسی و تحقیق قرار دهیم تا
خوانندگان بدانند که تنها مﺬاهب آسمانی از اسالم و يهود و مسیح
و  ...نیستند که وجود روﺡ مجرّد را ثابت و مبرهن میدانند ،بلکه
دانشمندان غربی و امريکائی نیز که احیاناً کاری با دين و مﺬهب
سی و تجربی به وجود روﺡ مجرّد غیر
ندارند ،ﻃبق اثبات علم ح ّ
جسمانی اعتراف دارند:
-1دانشمند آلمانی به نام «کارل دويرل » در مجلّه «وکنفت »
صريحاً مینويسد« :علوم ﻃبیعی اصرار دارد بر انکار جاودانگی
نفس انسانی و لکن برهان قاﻃع آنها را رد میکند».

1

 .1دائرةالمعارف قرن بیستم :تألیف فريد وجدى ،ج ،4ص 380ماده روﺡ

1400

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

-2دانشمند ديگری به نام «ج  -دولن » در کتاب «جاذبه روحی
» چاپ پنجم ص  283چنین مینويسد« :ادّعای مادّيون در انکار
روﺡ مجرّد هرگز مورد تأيید علم امروز نیست و لکن به آنان نمی-
گويیم که آنان بدون مطالعه ،تسلیم الهیّون و معتقدين به وجود
روﺡ شوند ،و هرگز آزادی فکر را از آنها سلب نمیکنیم بلکه به
آنان میگوئیم« :ای مادّيها و منکرين موجودات مج ّرد و روﺡ مجرد
از ماده ،برای انجام تحقیقات عجله کنید و بحث و برّرسی نمائید
که نور حوادث اعجاب انگیز احضار ارواﺡ تمام مردم را فراگرفته
است!! میگوئیم شما در زمره محقّقین دقیق علمی باشید و تنها به
صحّت مشاهده تسلیم نشويد مگر زمانیکه خودتان حوادث مربوط
به احضار ارواﺡ را عملی سازيد تا مرحلهبهمرحله صحّت آنها را
تصديق نمائید »...

1

آيا اين ،ﻃريق درست فلسفی و علمی و عملی نیست؟ اين
دانشمند غربی (ج  -دولن) بعد از ذکر جمالت باال چنین
مینويسد« :ما مخالفان عقیدتی خود را به چیزی دعوت میکنیم
 .1هملوا اقرؤا و جروا و ابحثوا کلما يؤکد لکم صحة الحوادث التى ظهر نورها للناس
اجمعین و کونوا بحاثین مدققین و ال تسلموا لصدق مشاهدة اال اذا استطعتم ان
تکرروها بانفسکم کثیرا و فى شروط مختلفة».
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که آنها به ظاهر به آن مجهّز هستند ،زيرا ﻃرفداران نظريّات مادّی
که گمان میکنند که انسان موجودی است مادّی صرف و روﺡ
مجرّد را انکار میکنند در برابر علم احضار ارواﺡ و حوادث حسّی
برای اثبات روﺡ مجرد چه پاسخی میدهند؟ آيا اين ﻃريق اثبات
روﺡ به آزادی انسان مخالف است؟ آيا اين روش علمی روز با اصول
علمی دانشمندان ﻃبیعی در تضا ّد است؟! درحالیکه چنین
نیست».

1

-3دانشمند بزرگ اروپائی به نام «فردروسل واالس» استاد
مشهور فیزيولوژی و کاشف ناموس انتخاب ﻃبیعی در مجله «
التیمس » چنین مینويسد ...« :من مدّت تقريباً  8سال از بهترين
عمر خود را در مشاهدات عجیب و حیرتانگیز احضار ارواﺡ
گﺬراندهام اينك برای من آسان است که در منزل خودم چنین
افعال حیرت انگیز ارواﺡ را در حضور جماعتی از برادران خود
ك
انجام دهم بدون اينکه در پاکی و صداقت و ايمان دلهای آنان ش ّ
و ترديدی ايجاد کرده باشم» 2.سﭙس اسامی عدّهای از اساتید
بزرگ اروپائی را نام میبرد که معتقد بر صحّت احضار ارواﺡ بوده-
 .1دائرةالمعارف قرن بیستم :تالیف فريد وجدى ،ج ،4ص 380ماده روﺡ
 .2دائرةالمعارف قرن بیستم :تالیف فريد وجدى ،ج ،4ص 383و 384
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اند ،سﭙس شمّهای از فضائل و کماالت و دقّتنظر آنانرا نقل
میکند ،آنگاه میگويد ...« :گرچه جمعی از مردم عادی بروز اين
حوادث عجیب را از ارواﺡ ،حمل بر وهم و خیالپردازی کنند و لکن
من هرگز چنین استنباﻃی از اين حوادث حیرتانگیز ندارم و اين
همه حوادث مهم علمی را نمیتوانم به وهم و خیال نسبت دهم».

1

 -5استاد بزرگ سوئیسی به نام «متزجر» در کتاب خود به نام
«احضار ارواﺡ علمی » ضمن کالم ﻃوالنی چنین مینويسد« :مﺬهب
احضار ارواﺡ وجود روﺡ مج ّرد را ثابت میکند و مسأله جاودانگی
م معنوی از انسان محسوب میگردد بهﻃوری
روﺡ که يك جزء مه ّ
که جدال و بحث در آن ممکن نیست به جهت هدايتی که وجود
روﺡ دارد و مسائل مربوط به روﺡ و اثبات وجود او از مسائل جديد
واقعی بوده ،چه اندازه امر مهم بوده ،دارای منافع سرشار میباشد؟
مردم صبح کردند درحالیکه از يکديگر میپرسند درحالیکه قلب-
سف و تأثّر است که چرا جماعتی به نام ما ّدی ،منکر
هايشان پر از تأ ّ

 .1دائرةالمعارف قرن بیستم :تالیف فريد وجدى ،ج ،4ص384
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حقايق شده بدون اينکه در حقايق موجود عالم برّرسی و تفحّص
1

بجا آورند!».

جمعیت بزرگی متشکّل از مجموعه دانشمندان اروپا و امريکا
تحت رياست دو استاد بزرگ و مشهور يکی به نام «هیزلوب » از
آمريکا و ديگری به نام دکتر «هودس » از انگلستان برای تحقیق و
برّرسی مسائل مربوط به احضار ارواﺡ و صحّت و سقم آن تشکیل
گرديد و مدّت  12سال در اين مسأله برّرسی بهجای آوردند سﭙس
در سال  1899به صراحت ،صحّت مشاهدات ناشی از احضار ارواﺡ
اموات را مورد تأيید قرار دادند تا آنجا که يك مجلّه روحی اروپا
مهمترين نظريّ ات و عقايد اين جمع از دانشمندان را نقل و انتشار
داد و در همان مجلّه نوشت:
« -1استاد هیزلوت » چنین میگويد« :من امیدوارم بعد از
گﺬشتن يك سال جمیع براهینی را که اثبات حیات بعد از مرگ را
میکند جمعآوری و انتشار دهم» .سﭙس مینويسد« :من با چشم

 .1دائرةالمعارف قرن بیستم :تالیف فريد وجدى ،ج ،4ص384
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خودم برخی از حوادث حیرتانگیز واقعی را مشاهده کردم که
يقین دارم از خیاالت و اوهام نیست».

1

 -2دانشمند ديگری به نام «هودسن » مینويسد« :انسانهای
عالم و دانشمند امروز در مجامع علمی در مرحله مشاهده حوادث
بزرگ و حیرت انگیز درباره روﺡ و حیات بعد از مرگ هستند ،من
امیدوارم که بعد از گﺬشتن دو سال يا کمتر برای انسانهای عالم و
عامل اين عالم ،تفسیر جديدی از نوامیس حیات انسانی عرضه
بدارم» .و سﭙس در پاسخ سؤال خبرنگاران روزنامهها از ع ّلت ايمان
او به اديان آسمانی چنین پاسخ میدهد« :من و استاد «هیزلوت »
از  12سال بحثهای مربوط به برّرسی و تحقیق در وجود روﺡ مجرّد
را شروع کرديم درحالیکه ما دو نفر هر دو جزء مادّيون و منکرين
سرسخت وجود روﺡ مجرّد بوديم!! که هرگز به آن معتقد نبوديم و
غرض ما از برّرسی و تحقیق در اين مسأله جز اين نبود که به دست
آوريم آيا غش و تدلیس و فريبکاری در مورد وجود روﺡ و نفس
وجود دارد؟ اما امروز معتقدم و جزم دارم به اينکه حوادث مربوط
به ارواﺡ اموات صحیح بوده ،دلیل محکم و قاﻃعی به اين کار دارم

 .1دائرةالمعارف قرن بیستم :تالیف فريد وجدى ،ج ،4ص384
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بهﻃوریکه هیچ شکّی در صحّت حوادث حیرتانگیز در رابطه با
ارواﺡ ندارم!!».

1

زمانی در اروپا در میان جرايد شايع گرديد که استاد علم نجوم
و هیﺌت «کامیل فالمريون » از عقیده خود راجع به وجود ارواﺡ
مجرّد دست برداشته است تا آنجا که مدير يك روزنامه با ايشان
مصاحبهای انجام داده ،از او چنین سؤال کرد« :روز شما مبارك ای
حضرت استاد! چه چیز باعث گرديد که تو از رأی و نظر خود در
مورد روﺡ مجرّد برگشتی و اعراض نمودی!!؟» .
عبارت ايشان را «فريد وجدی » در دائرة المعارف خود چنین
مینويسد« :نهارك سعید يا حضرة االستاد ،ماالﺬی ﻃرا و لماذا
رفضت مﺬهبك؟»  .دانشمند مزبور در پاسخ خبرنگار مج ّله چنین
گفت« :انی لمندهش من االشاعات التی واعت بشانی من منﺬ ايام
فانی لم ارفض مﺬهبی مطلقا» .

 .1قد ابتدا ابحاثى انا و االستاد هیزلوت من منﺬ اثنى عشر سنة و کنا ماديین و
دهريین ال نصدق بشىء مطلقا و لم يکن لنااال غرض واحد و هو کشف الغش و
التدلیس اال ما الیوم و ما ادراك ماالیوم؟ فانى اعتقد و اجزم بامکان المحادثة مع
ارواﺡ الموتى و قد قام لى الدلیل على هﺬا االمر بحیث ال تصور ان يتطرق الیه الشك
مطلقا
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«من از شايعاتی که در مورد اعراض من از عقیدهام به وجود
روﺡ مجرّد پخش گرديده سخت نگرانم! درحالیکه هرگز مکتب و
عقیده و ايده خود را ترك نکردهام بلکه من اين ظواهر و اعمال
مشاهده شده از ارواﺡ اموات را در کالسهای درس برای شاگردان
خود تدريس میکنم و حتّی چند ماهی است که به فکر تألیف
کتابی به نام «مسائل روحی ،از امور مجهول برای انسان » بوده و
هستم.

تعريف روﺡ:
روﺡ يا نفس 1،گوهریاست که همه از آن برخورداريم و به «من»
و مانند آن به وی اشاره میکنیم ،و ارزشمندترين هديه خالق
هستیاست .انسان اعجوبهی خلقت و اسرارآمیزترين موجود عالم
آفرينش است.

 .1ابن سینا ،النفس من کتاب الشفاء ،تحقیق ،حسن زاده آملی ،حسن ،فصل اول
مقاله اولی فن ششم ،ص  ،26قم ،مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی ،الطبعة
االولی1417 ،ق1375 ،ش.
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داليل اثبات روﺡ:
داليلی که حکیمان برای اثبات روﺡ يا نفس انسانی اقامه کردند،
بر دو نوع است:
يك نوع ،داليلی که فقط اثبات میکند در وجود انسان غیر از
بدن و خصوصیات مادی ،موجودی جوهری و غیر مادی وجود دارد،
بدون اشاره به اينکه او مبدأ تمام حرکات حیاتی ،حس و ادراکات
هست يا نه.
نوع ديگر داليلی که اثبات میکند در وجود انسان غیر از بدن و
خصوصیّات مادّی ،موجودی جوهری و غیرمادّی وجود دارد که مبدأ
همهی افعال بدن و سرچشمهی همهی حرکات حیاتی ،حس و
ادراکات است.
داليل نوع ا ّول:
اين نوع داليلی است که اثبات میکند نفس غیر از بدن است؛
يعنی در وجود انسان غیر از بدن و خصوصیّات مادّی ،جوهری
غیرمادّی وجود دارد.
دلیل ابن سینا بر وجود نفس:
1408
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به نظر میرسد دلیلی که ابن سینا برای اثبات وجود نفس اقامه
نمود1،و از ابتکارات وی شمرده میشود ،از اين قسم است؛ يعنی
فقط اثبات میکند که در وجود انسان غیر از بدن و خصوصیّات
مادّی ،موجودی جوهری و غیر مادّی وجود دارد .بدون اشاره به اين
که او مبدأ تمام حرکات حیاتی ،حس و ادراکات است.
در اينجا ترجمهی آزاد عبارت ابن سینا در بیان اين دلیل و
شرﺡ آنرا از کتاب معرفت نفس استاد حسن زادهی آملی نقل
میکنیم« :خويشتن را چنین پندار که :تمام اندام ،تندرست و
خردمند ،چشمها بسته و انگشتان گشاده ،دستها و پاها باز و دور
از بدن و از يکديگر ،در هوائی که اندازهیگرمی آن با گرمی تنت
برابر ،در فضايی آرام و خاموش که نه به چیزی وابستهای و نه بر
چیزی ايستاده ،به يکبارگی آفريده شدی ،و در آنگاه تنها به بود
خودت آگاهی و جز آن از همهچیز ناآگاه».
اين بود دلیل تجربی ابن سینا که بازگو کرديم .حاال يك يك
کلمات دلیل را بشکافید تا بهتر به مغز و مغزای آن برسید.
 .1ابن سینا ،النفس من کتاب الشفاء ،تحقیق ،حسن زاده آملی ،حسن،فصل هفتم
مقاله پنجم ص  ،348قم ،مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی ،الطبعة االولی،
1417ق1375 ،ش.
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چون تمام اندامی :هیچ عضوی از اعضای ظاهر و باﻃن در فرض
مﺬکور فروگﺬار نشده است.
چون تندرستی :بیماريهای بدنی نیست تا به درد عضوی و
بیماری تن بدان توجّه داشته باشی و منصرف به بدن گردی و به-
حالی از احوال خودت که جز ذات توست توجّه کنی.
چون خردمندی و در حال صحّت عقلی ،بﺬات خويشتن آگاهی
داری.
چون چشمها بسته است ،به بدن خود نمینگری و بدان توجّه
نداری که آيا اين بدن تويی تو است يا چیزديگر است و با تو چه
نسبت دارد.
انگشتان گشاده و دستها و پاها باز و دور از بدن و از
يکديگرند تا به تماس آنها به يکديگر و به برخورد آنها به بدن
توجّه تو را به عضوی از اعضايت و به بدنت جلب نکنند.
در هوايی که گرمیآن با گرمی تنت برابر است ،تا به زيادت و
نقص درجة حرارت هوا نسبت به درجة حرارت تن ،از گرما و سرما،
توجّه به بدن ننمايی.
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در فضايی آرام و خاموش تا آواز بیرون ،تو را از تو باز ندارد و
متوجّ ه به غیر خود نشوی و يا خود آن سبب توجّه تو به بدنت
نشود .در آن فضا نه به چیزی وابستهای ،تا وابستگی تو به آن چیز
تو را هم به آنچیز و هم به بدنت توجّه ندهد .و نه در آن فضا بر
چیزی ايستادهای که اگر بر زمین و چیزديگر ايستاده باشی بر اثر
تماس و برخورد پاها به آنچیز متوجّه بدن میشوی چنانکه به غیر
بدن هم .و چون فرض شود در فضا معلّق و آويخته باشی نه وابسته
به چیزی و نه ايستاده بر چیزی به بدن و غیر بدن توجّه نداری.
و چون به يکبارگی آفريده شدی هیچ حالت تﺬکّر به اندام و
اعضايت نداری که مبادا اين تﺬکّر تو را توجّه به اعضايت دهد چه
اگر آفريده يکبارگی نباشی و تدريجی باشی اين خلقت تدريجی
موجب تﺬکّر به بدن و اعضا و اندام تو خواهد شد».

1

 .1عبارت ابن سینا در اشارات چنین است:و لو توهمت ان ذاتك قد خلقت اول
خلقها صحیحة العقل و الهیﺌة و قد فرض آنها علی جملة من الوضع و الهیﺌة ال
تبصر اجزائها و ال تتالمس اعضاؤها بل هی منفرجة و معلقة لحظة ما فی هواء ﻃلق،
وجدتها قد غفلت عن کل شئ اال عن ثبوت انیتها .شرﺡ اشارات ،ج  ،2ص .292
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نکته :اين دلیل عالوه بر غیريّت و جدايی نفس از بدن ،غیر
مادّی بودن نفس را نیز اثبات میکند؛ زيرا محور استدالل آگاهی
نفس به خود است؛ آگاهی دلیل و نشانه تجرّد است.
داليل نوع دوّم:
نوع دوم ،داليلی است که اثبات میکند نفس انسان ،مبدأ همه-
ی افعال بدن و سرچشمهی همهی حرکات حیاتی ،حس و ادراکات
است؛ در اينجا به بیان دو دلیل از اين نوع داليل میپردازيم:

 .1برهان نظم:
يکی از سادهترين و متداولترين راه در تمام علوم ،برای اثبات
وجود هر چیزی ،استدالل به آثار و عاليم آنچیز است .توضیح
اينکه در وجود انسان افعال و حرکات شگفتآوری وجود دارد؛
مانند ،سیستم تغﺬيه ،رشد ،تولید مثل ،حس ،حرکت و ادراك
قوانین کلّی و عمومی .اين آثار و افعال بهقدری شگفتآور است که
علوم تجربی با پشتوانهی هزاران ساله ،هنوز نتوانسته بر تمام
اسرار و رموز آن احاﻃهی علمی پیدا کند ،بلکه هر چه علوم
پیشرفت میکند با مجهوالت تازهای روبرو میشود .از سویديگر
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افعال حیاتی ،مثل تغﺬيه ،رشد و نمو ،تولید مثل ،حس ،حرکت و
تعقّل نتیجه و عملکرد هماهنگ مجموعهای از اجزا و اعضا است؛
بنابراين بايد نیروی ما فوقی وجود داشته باشد تا عملکرد اجزا را
برای رسیدن به هدف خاص تنظیم کند؛ اين نیروی مافوق در
اصطالﺡ حکیمان «نفس» نامیده میشود.
بهبیان ديگر؛ منشأ و سرچشمهی آثار و حرکات در وجود انسان
چیست؟ آيا نیرويی وجود دارد که اين حرکات و افعال را برای
رسیدن به هدف معیّن ،نظم و انتظام میدهد يا نه؟ آنچه بديهی به
نظر میرسد اين است که نمیتوان گفت هیچ نظمدهندهای وجود
ندارد و اين حرکات به صورت اتّفاقی با هم هماهنگ شدند؛ نتیجه
اين سخن سفسطه و پوچیگرايی است؛ زيرا الزمهی آن پﺬيرش
«علیّت عدم» است؛ يعنی «عدم» و «هیچ» علّت پیدايش اين
حرکات شگفتآور است .چنانکه مادّه و امر مادّی را نیز نمیتوان
منشأ پیدايش اين حرکات دانست؛ زيرا منظور از مادّه اگر معنای
فلسفی يعنی قابلیّت محض باشد ،قابلیّت همانگونه که از اسمش
پیدا است نمیتواند منشأ اثر باشد؛ بلکه پﺬيرنده اثر است .اما اگر
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مراد از «مادّه» امر مادّی يعنی مجموع مادّه و صورت و يا به عبارت-
ديگر جسمیّت باشد ،بايد هر جسمی دارای اين آثار باشد.

1

ممکن است گفته شود خاصیّت مادّی اين اجسام دارای چنین
اقتضايی است؛ ولی روشن است خاصیّت مادّی چیزی جز چینش
خاصّ اجزا و نحوه خاصّ در کنار هم قرارگرفتن اشیای ما ّدی و فعل
و انفعاالت آنها نیست .سؤال دربارهی علّت چینش خاصّ آنها و
علّ ت پديد آمدن فعل و انفعاالت هماهنگ برای رسیدن به هدف
خاص است .چنانکه منشأ اين حرکات و افعال نمیتواند موجود
مجرّد تام و از عالم عقول باشد؛ زيرا مجرّد تام نمیتواند فاعل
مباشر و مستقیم اين حرکات باشد؛ بنابراين تنها اين فرض میماند
که منشأ اين حرکات موجود مافوق مادّه است که میتواند ارتباط
مستقیم با امور مادّی داشته باشد ،حکیمان چنین موجودی را
«نفس» مینامند.
به نظر میرسد بهترين بیان در اين زمینه که در عین اثبات
نفس ،پاسخگوی بسیاری از چالشهای موجود در اين باب است،

 .1حسن زاده آملی ،حسن ،معرفت نفس ،دفتر اول ،ص  59 ،58و  ،60بیجا ،مرکز
انتشارات علمی و فرهنگی1362 ،ش.
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سخن صدرالمتألهین است که به دلیل فوايد فراوانی که در بر دارد
ترجمهی متن آنرا بیان کنیم .وی میگويد« :سبب فاعلی برای
بدن حیوان ،يا چیزی مانند ﻃبیعت است که علم و ادراکی ندارد؛ يا
امری است که دارای علم و ادراك است .فرض اوّل محال است؛ زيرا
هر فطرت سالمی گواهی میدهد فاعل اين ترتیب عجیب و نظم
محکم محال است ،نیرويی فاقد شعور باشد .فرض دوّم را نیز
میتوان به دو گونه تصوّر نمود:
اوّل؛ خداوند تبارك و تعالی بدون واسطه ،سبب فاعلی است.
اين فرض محال است؛ زيرا ذات متعالی خداوند برتر از آن است که
بیواسطه ،فاعلِ افعالِ جزئیِ متغیّر ،باشد .هر کس چنین نسبتی به
خداوند دهد ،يا حقیقت ربوب ّیت و معنای الوه ّیت را نشناخته «وما
قدروا اهلل حق قدره»؛ يا به معنای فاعل ّیت و تأثیر آگاهی پیدا
نکرده ،و نمیداند که وجود هر معلولی نسبت به فاعل قريب او
مانند وجود اشعه و روشنايی است نسبت به روشنايی بخش و کالم
نسبت به متکلّ م؛ نه مثل وجود ساختمان نسبت به بَنّا .هر کس که
در علم و حکمت الهی که برتر از علوم ﻃبیعی است ثابت قدم و
استوار باشد ،شکّی ندارد که همهی موجودات  -بدون دخالت زمان
و مکان -فعل خداوند هستند ،ولی با تسخیر نیروها ،نفوس و
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ﻃبايع .خداوند زندهکننده و میراننده و روزیدهنده و هدايتگر و
گمراهکننده است ،ولی مباشر و واسطهی برای زندهکردن فرشتهای
است که اسم او اسرافیل است؛ برای میراندن فرشتهای است که
اسم او عزرائیل است که ارواﺡ را از بدنها و بدنها را از غﺬاها و
غﺬاها را از خاك میستاند .برای روزی فرشتهای است که اسم او
میکائیل است که مقدار و وزن غﺬاها را میداند؛ برای هدايت
فرشته ای است که اسم او جبرئیل است؛ برای گمراهی ،جوهری
پايینتر از مالئکه ،شیطانی است که اسم او عزازيل است .برای هر
يك از اين فرشتگان ياران و لشکريانی است از نیروهايی که مسخّر
دستورات خداوند هستند؛ همچنین نسبت به بقیهی افعال خداوند
سبحان .اگر خداوند خود فاعل مستقیم و مباشر برای هر کار پست
میبود ،بايد ايجاد و خلقت اين واسطههايی که به دستور او به
سوی خلق نازل میشوند ،بیهوده و عبث باشد؛ خداوند برتر از آن
است که در مملکت خود موجودی بیهوده و بیکار بیافريند«و ذلك
ظن الﺬين کفروا».
صورت دوّم؛ خداوند ،بدون واسطه سبب فاعلی نباشد .اين
صورت نیز چند گونه قابل تصوّر است:
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الف) فاعل بدن ،جوهر عقلی و فرشتگان باال مقام باشند .اين
فرض نیز به داليلی که گﺬشت محال است؛ زيرا فعل عقول به
واسطهی زمینه و زمانه ،تغییر نمیکند .به اين دلیل که اين جواهر
تباين وجودی و ذاتی با ذات حق تعالی ندارند ،بلکه شعاع خورشید
او و روشنايی نور او هستند؛ ذاتشان در ذات حق فانی و نورشان در
نور حق نهفته است.
ل بدن باشد؛ اين فرض نیز چندگونه
ب) جوهر نفسانی ،فاع ِ
تصوّر دارد:
 .1فاعلیّت نفس برای بدن از نوع فاعلیّت اختیاری و مسبوق به
علم و ارادهی زايد بر ذات باشد .اين فرض نیز باﻃل است؛ زيرا با
وجود اين همه پیشرفت در علوم ،ما بدون تمرين در علم تشريح،
از چگونگی شکلگیری ،مقدار ،وضعیّت و ﻃبیعت اعضای خود خبر
نداريم .پس چگونه ممکن است ما از آغاز آفرينش به اينها آگاه
بودهايم.
 .2فاعلیّت نفس از نوع فاعلیّت اختیاری و مسبوق به علم و
ارادهی زايد بر ذات نباشد .اين صورت را نیز به دوگونه میتوان
تصوّر نمود :اوّلاينکه :فاعل ّیت نفس به گونهی فاعلیّت استقاللی
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باشد .اين فرض باﻃل است؛ زيرا نفس در اصل وجود خود محتاج و
وابستهی به حضرت حق است ،چگونه در ايجاد و فاعل ّیت خود
محتاج نباشد؟ انسان در هنگام پیدايش و شکلگیری اعضا در
نهايت ناتوانی و نقصان است و مالك نفع و ضرر و زندگی و مرگ
خود نیست .دوّم :فاعلیّت نفس به صورت ظلی و وابسته و تحت
تسخیر که در حقیقت فاعل و تصويرگر اين صورتها و نظامها و
شکلها ،آفرينندهی حکیم و مدبّرآگاه است .بنابراين از شقوق و
احتماالت تنها اين مطلب باقی میماند که خالق و شکلدهنده و
مصوّر و غاذی و رشددهنده و مولد اين ابدان امری است از جانب
خداوند سبحان که نفس و قوای مطیعهی آنرا به استخدام اراده و
حکمت خداوند در میآورد .اين نفس هرگونه که خدا خواهد در
مراحل مختلف هستی متغیّر و منقلب میشود :در بعضی از اﻃوار
شأن نفس ،صورت دادن موا ّد و اجسام است به صورتیکه مناسب
استعداد آن باشد چنانکه در ارحام چنین عمل میکند ،و در
بعضی از نشآت شأن نفس ،تصويرگری قوای حسّی است به آن
صورتی که مناسب با جوهر حس باشد از محسوساتی که در عالم
ظلمت از عالم نور حکايت میکنند ،و در مرحلهای ديگر ،شأن آن
تصوير حواس باﻃنی است به صور خیاالت و اوهام ،و در نشﺌهای
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ديگر شأن او تصوير ذوات است به صور حقايق و معانی الهی و
علوم ربانی»1.

 .2برهان تجربی :
علوم جديد نیز از راههای متعدّد حقیقت روﺡ را اثبات نموده
است .دانشمند بزرگ مصری «محمد فريد وجدی» نويسنده
معروف دائرة المعارف در اينباره میگويد« :غربیها از قرن  16تا
قرن  ،19قلم روی کلّیه مباحث روﺡ و ماوراء ﻃبیعی کشیدند و همه
را خرافات میدانستند .قرن  19میالدی فرا رسید و جهان روﺡ به
وسیلهی دانشمندان به کمك داليل حسّی اثبات گرديد.

2

اين دانشمندان ﻃیّ تحقیقات خود ثابت کردند که هر انسانی
دارای دو شخصیّت است :شخصیّت ظاهر و آشکار و شخصیّت
 .1ابن سینا ،النفس من کتاب الشفاء ،تحقیق ،حسن زاده آملی ،حسن ،ص  ،13قم،
مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی ،الطبعة االولی1417 ،ق1375 ،ش .البته
واضح است که اين دلیل اختصاص به نفس انسانی ندارد و نفس نباتی و حیوانی نیز
با همین دلیل اثبات میشوند.
 .2صدر المتألهین ،االسفاراالربعة ،ج  ،8ص  .120 -118قم ،منشورات مصطفوی،
بیتا.
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مخفی و پنهان .شخصیّت اول همان دستگاه شعور ظاهر و تفکّر
س ظاهر ما است .اما شخصیّت دوم دستگاهی
انديشه و اراده و حوا ّ
عالیتر و مهمتر در ماوراء اين دستگاه است که خزانهی علوم و
دانشها میباشد و ما در حال عادّی از آن بیخبريم .آنها معتقدند
امور زير مربوط به شخصیت مخفی انسان و گواه بر وجود چنین
شخصیّتی است:
 .1حرکات غیر ارادی پارهای از دستگاههای بدن مانند قلب و
معده و امثال آن.
 .2رؤياهای صادق .خوابهايی که درست و مطابق با واقع از آب
درمیآيد.
 .3الهامات ناگهانیِ دانشمندان ،شعرا ،فالسفه و مکتشفین که
بدون مقدّمات قبلی صورت میگیرد.
راه تجربی که برای اثبات اين شخصیّت د ّوم پیدا کردند همان
خوابهای مغناﻃیسی(هیﭙنوتیسم و مانیتیسم) است .درحال
خواب مغناﻃیسی شعور ظاهر از کار میافتد و شعور پنهان شروع
به فعالیّت میکند .با کمال تعجّب ديده میشود که انسان در اين
حال از بسیاری از علوم که در حال عادّی بیخبر بود مطّلع است و
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ل آن نیست حل میکند.
مسائلی را که در حال عا ّدی قادر به ح ّ
مثالً ديده شد کسی که در حال عادّی قادر به حل يك مسﺌلهی
ضرب ساده و معمولی نبود ،مسائل ضربی که رقم آنها بالغ بر 36
رقم بود حل نموده است.

شبهه :شیطان دشمن انسان است.
ُ

در اين بخش ،جناب دکتر سُها ،وجود شیطان را انکار و
لبته بايد جناب دکتر بداند که
غیرعلمی و غیرعقلی میخواند .ا ّ
بارها ،شايد همان عقلی که ايشان از آن َدم میزند ،به خطا رفته و
راه صحیح را نیافته است .چه بسا خیلی از انسانها ،موردی را عقلی
بدانند ،ولی بعد از مدّتی آن را غیرعقلی و نادرست تلقی کنند؛
پس بر هر چیز ،عقل مالك نمیباشد.
عقل با آنکه تأيید شده و دارای توانايیهای بسیار بیشتری
نسبت به حسّ و تجربه است ،لیکن ،به همة امور دسترسی ندارد.
يکی از آن امور ،فهم عالَم غیب و امور غیبی ،مثل فرشتگان و
شیاﻃین و ...است .به عبارت ديگر ،انسان برای تعقّل در امور،
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دارای محدودهای است که اگر بخواهد پا را از آن محدوده فراتر
نهد ،عقل او به آن نمیرسد و از دسترسی به آن باز میماند...
معرفت انسان نسبت به هر امری ،به وسیلة يکی از سه ﻃريق
ذيل است:
.1

يا از راه حس و تجربه به دست آمده

.2

يا از ﻃريق عقل

.3

يا از ﻃريق نقل (وحی)

معارفی که از ﻃريق حس بهدست میآيند ،غالباً خطاپﺬيرند،
زيرا خطاپﺬيری ،خاصیّت حس است و به عبارت ديگر ،حس ،دائم ًا
در معرض خطا قرار دارد .عنصرِ کما بیش مشترك ،میان روايتهای
مختلف ،تجربهگرايیِ افراﻃیِ آن است که تجربة حسّی را يگانه راه
اصیل کسب معرفت و حواسّ ظاهری را مبدأ تمام دانش بشری
قلمداد میکند .تجربه گرايان ،عموماً در پﺬيرش آموزههای ماوراء
ﻃبیعی اديان با مشکل مواجهاند ،زيرا در نظر آنان صحّت اين
آموزهها از ﻃريق تجربة حسّی قابل برّرسی نیست.
امّا معارفی که از عقل به دست میآيد ،شامل دو مرتبه است.
توضیح آنکه ،امروزه عقل به معانی گوناگونی بهکار میرود و دارای
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کاربردهای مختلف است؛ در کاربرد نخست ،عقل قوهّای است که به
شناسايی جهان ﻃبیعت و روابط ﻃبیعی ،همّت میگمارد و
معلوماتی را که از راه تجربه به دستآمده ،بر پاية قواعد منطقی،
تنظیم میکند و در اين حوزه ،به استدالل و نتیجهگیری میپردازد.
ال ،عقل جزوی يا عقل استداللگرا يا عقل ابزاری
اين عقل ،معمو ً
نامیده میشود .در کاربرد دوّم ،عقل قوّهای است که میتواند
درباره تمام حقايق ،حتّی امور ماوراء تجربی ،پژوهش کند و حقايق
کلّی را مشاهده نمايد .شناختهايی که از اين ﻃريق حاصل می-
د نفسه ،ارزشمنداند .اين عقل را در تقابل با کاربرد
شوند ،فی ح ّ
اوّل ،عقل کلّی يا عقل غیرابزاری مینامند .عقل ابزاری ،در دوران
تجدّد ،عمدتاً به کار پیشبرد فنّاوری آمده است و علقه خاصی با
معارف وحیانی ندارد ،در حالیکه عقل شهودی ،میتواند در
هماهنگی کامل با وحی قرار گیرد و اين همان عقلی است که در
متون دينی از آن تمجید شده است».
معارفی که انسان از ﻃريق نقل به دست میآورد ،عموماً هم
شامل معارف عقلی و هم شامل مواردی است که عقل به آن نمی-
رسد.

1423

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اکنون ببینیم وجود شیطان و علم به او را از چه راهی میتوانیم
به دست آوريم .آنچه به ﻃور قطع معلوم است ،آن است که وجود
شیطان را از راه حس و تجربه نمیتوان فهمید ،زيرا شیطان هیچ-
گاه محسوس انسان و مورد درك حواسّ ظاهری او قرار نمیگیرد.
از اين رو از دسترس تجربه نیز خارج است .عقل هم توان احاﻃه به
همه حقايق را ندارد و ازکشف سعادت واقعی برای بشر عاجز است.
بگﺬريم از آنچه عقل به آن دسترسی ندارد و تا وحی صورت
نگیرد ،نمیتواند آن را بفهمد ،مثل عالم غیب ،علم مالئکه و
آخرت .بهﻃورکل و در مجموع ،عقل احاﻃه به امور ماورايی ندارد و
از درك آنها عاجز است ،زيرا عقل انسان دارای محدودهای است
که از آن نمیتواند فراتر رود .مسائل مربوط به ماوراء و امور غیب و
عالم آخرت و ،...از جمله مسائلی است که عقل بشر از درك آنها
عاجز است و راهی برای درك آنها غیر از وحی ندارد .بنابراين
تنها میماند يك راه که «وحی» (نقل) است.
ل اهلل علیه
انسان از راه معارف الهیّه که توسّط قرآن و پیامبر(ص ّ
و آله و سلّم) بهدست آورده ،قادر است به وجود شیطان پیبرد.
پس تنها راه مطمﺌن و قابل اﻃمینان ،وحی و منبع نقل مطمﺌن می-
باشد.
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بنابراين از مطالب سابق دو نتیجه حاصل می شود:
نتیجه ا ّول اينکه :عقل در اسالم ،تأيید شده و به منزلة قرينه،
برای فهم درست قرآن و سنّت است .نتیجه دوّم اينکه :عقل با
آنکه تأيید شده و دارای توانايیهای بسیار بیشتری نسبت به حسّ
و تجربه است ،لیکن به همة امور دسترسی ندارد .يکی از آن امور،
فهم عالم غیب و امور غیبی ،مثل فرشتگان و شیاﻃین و ...است .به
عبارت ديگر ،انسان برای تعقّل امور ،دارای محدودهای است که اگر
بخواهد پا را از آن محدوده فراتر نهد ،عقل او به آن نمیرسد و از
دسترسی به آن باز میماند .اثبات امور غیرمادّی چون وجود
شیطان و اعمال او ،از ﻃريق وحی (قرآن) و سنّت است نه از ﻃريق
عقل بشری.
پس بايد آقای دکتر سُها بداند که هر چیزی را ايشان با
عقلشدرك نمیکند يا مشاهده نمیکند ،دلیل بر نبود و يا
ناسازگاری آن نیست .اگر ما شیطان را نمیبینیم و يا لمس نمی-
کنیم ،ولی وسوسههايش را حس میکنیم.
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شبهه :انسان به همان اندازه که طللب خیر است ،طالب
شر نیز هست.
ّ

بايستی به اين آقای دکتر سُها گفت اگر کمی اين عینك
بدبینی را بر میداشتید حقیقت بر شما و دوستانتان آشکار میشد.
چون غرض آمد ،هنر پوشیده شد.
آدمهای مغروض فقط چیزهايی را که دوست دارند ،میبینند.
شرُّ َفیَؤُسٌ قَنُوطٌ
ال َيسْأَ ُم ا ْلإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَیْرِ وَ إِنْ مَسَّ ُه ال َّ

1

«انسان ( بیايمان ) از ﻃلبیدن دارائی و نعمت سیر نمیگردد و
خسته نمیشود ،ولی زمانیکه بال و سختی و فقر و فاقه بدو رو کرد،
فوراً دلسرد و ناامید میگردد ( و از خود و زندگی بیزار و گريزان
میشود».
آدمی (حريص ،از خدا) به دعا دائم تمنّایخیر میکند و هرگز
خستگی و سیری ندارد و لیکن اگر به وی شرّ و آسیبی رسد (از
رحمت الهی) زود مأيوس و ناامید میگردد .معانی کلمات آيه:

 .1سوره فصلت ،آيه 49
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سأَ ُم» :ملول و خسته نمیگردد« .اإلِنسَانُ» :مراد انسان
«ال يَ ْ
کافر و بیايمان است« .دُعَآ ِء» :ﻃلبیدن ،به دنبال رفتن« .الْخَیْ ِر»:
مال و ثروت .دارائی و نعمت و صحّت« .دُعَآ ِء الْخَیْرِ» :اضافه مصدر به
مفعول خود است« .الشَّرُّ» :فقر و فاقه ،بال و مصیبت ،بیماری و
تنگی معیشت« .يَؤُوسٌ» :بسیار ناامیدَ « .قنُوطٌ» :بسیار مأيوس.
ط» :هر دو واژه به يك معنی و برای تأکید است.
«يَؤُوسٌ قَنُو ٌ
ن عَجُوالً
ن بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الْإِنْسا ُ
ع الْإِنْسا ُ
وَ يَدْ ُ

1

« انسان (بر اثر شتابزدگى) ،بدیها را ﻃلب مىکند آنگونه که
نیکیها را مىﻃلبد؛ و انسان ،همیشه عجول بوده است!»
(و انسان باشوقی که خیر و نفع را میجويد به جستجوی شرّ و
زيان خود هم میشتابد وانسان بسیار شتابکار است) ،دعاء يعنی
مطلق ﻃلب ،چه لفظا و چه معنا ،يعنی انسان بهواسطه جهل و
عجول بودنش حوصله به خرج نمیدهد و وقتی امری را میﻃلبد
در اﻃراف و جوانب و صالﺡ و فساد آن تأمّل کافی نمیکند تا
همواره به خیر برسد ،بلکه هر امری که ظاهرش به نظر او خیرآمد
در ﻃلب آن میشتابد و چه بسا که آن امر مبدّل به ش ّری میگردد
 .1سوره اإلسراء ،آيه 11
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که جز خسارت و زحمت نتیجهای برای او ندارد .پس انسان واجب
است که بداند در حوادث هستی شرّ وخیر بههم آمیخته است و
اين اوست که بايد شرّ را شناخته و از آن اجتناب کند و خیر را
بشناسد و آنرا ﻃلب نمايد .و همچنانکه خداوند میفرمايد:
فمحونا ايه اللیل و جعلنا ايه النهار مبصره

1

او نیز ش ّر را محو نموده و در ﻃلب اثبات خیر و حق باشد ،از
اين آيه دو نکته استفاده میشود )1 :اين آيه و آيه بعدی در مقام
سرزنش و توبیخ انسان هستند که قدر دين قويم الهی را نمی-
شناسد و همانﻃورکه بايد در ﻃلب خیر باشد در پی ش ّر و شقاوت
نیز میرود .مراد از انسان نوع بشر است نه افراد خاصّی از آنها و
مراد از عجولبودن انسان عالقه نوع بشر است به اينکه آنچه بدان
مايل است زودتر تح ّقق بیابد ،نه لجاجت و درخواست عﺬاب.
حال بايستی گفت آقای دکتر سُها با تکّهکردن آيات و کنار هم
گﺬاشتن آن تا ايرادی مطرﺡ کنید کاری از پیش نمیبريد زيرا
مفهوم آيات الهی مشخّص و روشن است.

 .1سوره اإلسراء ،آيه 12
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شبهه :انسان مال را بسیار دوست دارد.
جمًّا
وَتُحِبُّونَ ا ْلمَالَ حُبًّا َ

1

«و اموال و دارائی را بسیار دوست میداريد (و سخت دلباختهی
مال و متاع دنیا هستید ،و لﺬا مالحظهی مشروع و نامشروع و
حالل و حرام را نمیکنید)».
جناب سُها ،با ﻃرﺡ اين شُبهه قصد دارد که بگويد :انسانهای
مؤمن و مسلمان ،نبايد مال و دارايی را دوست داشته باشند و
خودشان هم همین را میگويند؛ در حالی که قرآن گفته :شما مال
و دارايی را بسیار دوست میداريد ،در نتیجه اين يك تناقض است.
سبحان اهلل! اي ن جناب سُها يا دچار کج فهمی و چه بسا نفهمی،
نسبت به آيات قرآن و دين اسالم شده و يا اينکه قصد دارد ،جهت
گمراه کردن افراد ،هر چه به ذهنش میرسد ،بگويد که البته نظر
بنده اين است که هر دو مورد در مورد وی صحیح است.
اوالً ،از ديدگاه دين اسالم ،کسب مال و دارايی ،به ﻃور حالل و
مطابق دستورهای اهلل و رسولش(صل اهلل علیه و سلم) ،هیچ ايرادی
 .1سورة فجر ،آية 20
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ندارد و در هیچ آيه ای از قرآن و يا هیچ حديثی ،اشاره به اين
نشده که کسب مال و دارايی ،حرام است .برعکس ،اهلل سبحانه و
تعالی در قرآن میفرمايد:
ی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِ َ
حیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِیَامَةِ کَﺬَلِكَ
قُلْ هِی لِلَّﺬِينَ آمَنُواْ فِی الْ َ
م يَعْلَمُونَ
نُفَصِّلُ اآليَاتِ لِقَوْ ٍ

1

«(ای محمّد!) بگو  :چه کسی زينتهای الهی را که برای بندگانش
آفريده است و همچنین ،مواهب و روزيهای پاکیزه را حرام کرده
است؟ بگو  :اين ( نعمتها و موهبتهای حالل و ) چیزهای پاکیزه،
برای افراد باايمان در اين جهان آفريده شده است و در روز قیامت
اينها همه در اختیار مؤمنان قرار میگیرد ( و ديگران به کلّی از آن
محروم میگردند )  .اين چنین آيات ( خود را درباره احکام حالل و
حرام ) برای کسانی توضیح و تشريح میکنیم که آگاهند و
میفهمند».

2
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و همچنین در آيه ای ديگر ،اهلل سبحانه و تعالی ،مال و دارايی را
سبب قَوام ،ماية پابرجايی و وسیلة پايداری انسانها میداند و
ه لَکُمْ قِیَاماً
ل اللّ ُ
میفرمايد :وَالَ تُؤْتُواْ السُّ َفهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَ َ

1

«اموال کمخردان را که در اصل اموال شما است ،به خود آنان
تحويل ندهید ،چرا که اهلل ،اموال را برايتان قوام زندگی(ماية
پابرجايی و وسیلة پايداری) گردانده است».
ثانیاً ،دوست داشتن اموال و دارايی هم از ديدگاه اسالم ايرادی
ندارد .بلکه آنچه ايراد دارد اين است که ،مال و دارايی را بیشتر از
اهلل و رسولش (صل اهلل علیه و سلم) دوست داشته باشد و در
زندگی ،تنها به فکر مالاندوزی باشد .پس "دوست داشتن" با
"بیشتر دوست داشتن" ،متفاوت است.
به عنوان مثال ،انسان در حالت معمولی ،به مال و زن و فرزندش
عالقه دارد .ولی هرگاه ،شخص در شرايطی قرار گرفت که بايد بین
اهلل و رسولش و اين موارد ،يکی را انتخاب کند ،بايد اهلل و رسولش
را بیشتر دوست داشته و آنها را انتخاب کند.

 .1نساء 5 -
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 مالش را دوست دارد ،ولی چون اهلل ،امر به دادن زکات از آنمیکند ،پس از عالقهاش دست کشیده و مطابق امر اهلل ،آن را
میبخشد.
 به همسر و فرزندش عالقه دارد و دوست دارد که هیچ وقت ازآنها دور نشود .ولی هرگاه اهلل و رسولش امر به جهاد کنند ،محبت
اهلل و رسولش در نزد وی ،از محبت همسر و فرزندش بیشتر است،
در نتیجه ،آنها را تنها گﺬاشته و به جهادی میرود که شايد
برگشتی در آن نباشد .يا همانند نبی ابراهیم ،که با وجود اينکه در
سن پیری صاحب فرزندی شده بود و بسیار به او عالقه داشت،
هنگامی که امر اهلل نازل شد که بايد فرزندت را ذبح کنی ،بدون
هیچ درنگ و ترديدی ،امر اهلل را اجرا کرد .چون محبت اهلل از
محبت فرزندش بیشتر بود ،با وجود اينکه فرزندش را هم دوست
داشت.
پس ،کسب مال و دارايی حالل و دوست داشتن آنها ،از ديدگاه
دين اسالم حرام نیست .آنچه از ديدگاه دين اسالم حرام است ،اين
است که ،مال و دارايی را از مسیری نامشروع که اهلل و
رسولش(صل اهلل علیه و سلم) آن را ممنوع کرده اند ،بدست آورد
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

و يا اينکه مال و دارايی را از اهلل و رسولش بیشتر دوست داشته
باشد و مطابق امر اهلل و رسولش ،آن را خرج نکند و کسب مال و
دارايی برايش هدف و غايت نهايی در زندگی باشد و او را از انجام
واجبات و ساير عبادات باز دارد.
ثالثاً :خطاب اهلل سبحانه و تعالی در آيات  15تا  20سورة فجر که
جناب سُها تنها به آية  20استناد میکند ،به همین دسته افراد
است که عرض کردم .وگرنه (رسول اهلل صل اهلل علیه و سلم) و
مؤمنان و مسلمانان واقعی که از اين خصوصیات مُبرّا هستند و
هیچ وقت ،محبّت مال و دارايی ،برای آنها از محبت اهلل و رسولش
بیشتر نمیشود.
ن إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّ ُه فَ َأکْرَمَ ُه وَنَعَّمَهُ َفیَقُولُ رَبِّی
 فَأَمَّا الْإِنسَا ُ

أَ ْکرَمَنِ

ن کَلَّا بَل لَّا
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْ ِه رِزْقَهُ َفیَقُولُ رَبِّی أَهَانَ ِ
تُکْرِمُونَ

الْیَتِیمَ

ن وَتَأْکُلُونَ
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى ﻃَعَامِ الْ ِمسْکِی ِ

التُّرَاثَ َأکْالً لَّمّاً وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً

1

«امّا انسان ( آن انسانی که در پرتو ايمان ،عقل و خردش رشد
نیافته است و شخصِ خود را مقیاسِ همه چیز میپندارد ) همین که
 .1فجر –  15تا20
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پروردگارش او را بیازمايد و برای اين کار او را بزرگی ببخشد و بدو
نعمت بدهد  ،خواهد گفت  :پروردگارم مرا بزرگوار و گرامی و
محترم و مکرم ديده است! ( و اين عزّت و نعمت  ،حق من و
شايسته من است )  .و امّا زمانی که پروردگارش او را بیازمايد و
برای اين کار روزی او را تنگ و کم نمايد  ،خواهد گفت  :پروردگارم
مراخوار و زبون داشته است ( و با فقر و فاقه  ،ذلیل و حقیرم نموده
است )  .هرگزا هرگز! ( چنین نیست که کرامت و ذلّت انسان ،در
نزد يزدان به دارايی و ناداری باشد )  .بلکه شما ( گﺬشته از اقوال
زشت  ،افعال پلشت هم داريد! از جمله  ) :يتیم را گرامی
نمیداريد .و همديگر را تشويق و ترغیب نمیکنید به خوراك دادن
به مستمند  .و میراث را حريصانه يکجا میخوريد ( و مالحظه حق
بستگان و محرومان و يتیمان و ضعیفان نمیکنید  ،و حالل و حرام
را رويهم انباشته و مشتاقانه صرف میکنید )  .و اموال و دارايی را
بسیار دوست میداريد ( و سخت دلباختة مال و متاع دنیا هستید ،
و لﺬا مالحظه مشروع و نامشروع و حالل و حرام را نمیکنید)».

 1.تفسیر نور ،دکتر خرّمدل
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شبهه :انسان ،کافر پیشه و دشمن خداست.
ق ا ْلإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ َفإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ
خَلَ َ

1

«انسان را (که يکی از مظاهر قدرت خدا است و عالَم صغیر نام
دارد) از نطفهای (ناچیز و ضعیف به نام منی) آفريدهاست ،و او (پس
از پا به رشد گﺬاشتن) بهناگاه دشمن آشکاری میگردد (و در برابر
پروردگار خود علم ﻃغیان برمیافرازد و رستاخیز و زندگی دوباره
را انکار میکند ،و فراموش مینمايد که آن که او را قبالً زندگی
بخشیده است بعداً نیز میتواند زندگی ببخشد و به حال اوّلیّه
برگشت دهد)».
وَجَعَلُوا لَهُ ِمنْ عِبَادِ ِه جُزْءًا ِإنَّ ا ْلإِنْسَانَ لَکَفُورٌ ُمبِینٌ

2

«مشرکان از میان بندگان يزدان ،برخی را پارهای از او میدانند
(چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد میکنند و فرزند هم
جزئی از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنان جدا
میشود) .واقعاً انسان بس ناسﭙاس و کفرپیشهی آشکاری است».
 .1سوره نحل ،آيه 4
 .2سوره الزخرف،آيه 15
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ل ا ْلإِنْسَانُ مَا أَکْفَرَهُ
قُتِ َ

کاری از گروه عباد الرحمان

1

«کشته باد انسان! چه خدا نشناس و ناسﭙاس است»!
يَا أَيُّهَا ا ْلإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَ ِّبكَ الْکَرِيمِ

2

«ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور
ساخته است و در حق او گولت زده است (که چنان بیباکانه
نافرمانی میکنی و خود را به گناهان آلوده میسازی؟!)».
«در اين آيات دشمنی و کفر به خدا يك صفت عام انسان
شمرده شده است که غلط است .بالعکس همیشه انسان ﻃالب خدا
و عاشق خدا بوده و هست .بههمین دلیل پیوسته بیشترين
فداکاریهای مالی و جانی را برای خدای مورد قبولش انجام داده و
زيباترين هنرها را نیز بﭙای خدايانش ريخته است .مشکل ايناست
که اثبات خدا نه چند تا و نه يکی امکانپﺬير نبوده و نیست».
اين کج فهمی دکتر سُها از اين آيات را با کمی دقّت متوجّه
خواهیم شد که قرآن از چه ديدگاهی به اين موضوع پرداخته پس

 .1سوره عبس ،آيه 17
 .2سوره اإلنفطار ،آيه 6
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مروری بر آيات میاندازيم و در نهايت مفهوم آيات قرآن مشخّص
خواهد شد که چه کسانی مخاﻃب اين آيات هستنند.
ن مِن نُّطْفَةٍ َفإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّبِینٌ
ق اإلِنسَا َ
خَلَ َ

1

«انسان را ( که يکی از مظاهر قدرت خدا است و عالَم صغیر نام
دارد ) از نطفهای ( ناچیز و ضعیف به نام منی ) آفريدهاست  ،و او (
پس از پا به رشد گﺬاشتن ) بهناگاه دشمن آشکاری میگردد ( و در
برابر پروردگار خود علم ﻃغیان برمیافرازد و رستاخیز و زندگی
ال
دوباره را انکار میکند  ،و فراموش مینمايد که آنکه او را قب ً
زندگی بخشیده است بعد ًا نیز میتواند زندگی ببخشد و به حال
اوّلیّه برگشت دهد )».
توضیحات  « :نُطْفَهُ »  :منی « .خَصِیمٌ »  :دشمن .صیغه مبالغه و
يا فعیل به معنی مُفاعل است ،از قبیل :نَسیب به معنی مُناسِب،
خَلیط به معنی مُخالِط ،عَشیر به معنی مُعاشِر « .مُبِینٌ » :اگر صفت
(خَصِیمٌ ) باشد به معنی واضح و آشکار است ،و اگر خبر دوّم به-
شمار آيد به معنی بیانگر دلیل و برهان و مجادله با خدا است
وَجَعَلُوا لَهُ ِمنْ عِبَادِ ِه جُزْءًا ِإنَّ ا ْلإِنْسَانَ لَکَفُورٌ ُمبِینٌ
 .1سوره نحل آيه 4
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چگونه مالئکه را دختران خدا مىخوانید؟ بعد از تحکیم پايه-
هاى توحید از ﻃريق بر شمردن نشانههاى خداوند در نظام هستى
و نعمتها و مواهب او ،در اينجا به نقطه مقابل آن يعنى مبارزه با
شرك و پرستش غیرخدا پرداخته نخست به سراغ يکى از
شاخههاى آن يعنى پرستش فرشتگان مىرود و مىفرمايد« :آنها
ن
براى خداوند از میان بندگانش جزئى قرار دادند» َو جَ َعلُوا لَ ُه مِ ْ
عِبادِهِ جُزْء ًا
تعبیر به «جزء» هم بیانگر اين استکه آنها فرشتگان را
فرزندان خدا مىشمردند زيرا همیشه فرزند جزئى از وجود پدر و
مادر است که به صورت نطفه از آنها جدا مىشود .و نیز بیانکننده
پﺬيرش عبوديّت آنهاست چراکه فرشتگان را جزئى از معبودان در
مقابل خداوند تصوّر مىکردند 2.سﭙس میافزايد:
إِنَّ ا ْلإِنْسانَ لَکَفُورٌ ُمبِینٌ
«انسان کفرانکننده آشکارى است»

 .1سوره الزخرف ،آيه 15
 .2برگزيده تفسیر نمونه ،ج ،4ص363 :
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ى نعمت خود بسايد راه
به جاى اين که سر بر آستان خالق و ول ّ
کفران پیش گرفته به سراغ مخلوقاتش مىرود.
قتل االنسان ما اکفره

1

« خدا بکشد انسان را ،چقدر کفران پیشه است! »
اين جمله نفرينى است بر انسان که ﻃبعش ﻃبع دلدادن به
شهوات ،و پیروى هواى نفس ،و فراموش کردن پروردگار خود ،و
استکبار ورزيدن از پیروى اوامر او است .و جمله «ما اکفره »
شگفتانگیزى از اصرار انسان در کفران ،و پوشاندن حقّ صريح
است ،با اينکه او خودش مىبیند و احساس مىکند که مدبّر خود
نیست ،و کسى جز خداى سبحان مالك تدبیر امر او نمىباشد.
پس مراد از «کفر» در اين جمله مطلق حقپوشى است ،که دو
مصداق دارد :يکى انکار ربوب ّیت خدا ،و يکى ترك عبادت او است،
و مؤيّد اين سخن ذيل آيه است که به جهات تدبیر ربوبى اشاره
مىکند البتّه آن جهاتى که با حقپوشى و ترك عبادت تناسب
دارد .ولى بعضى از مفسّرين ،کفر در اين آيه را به ترك شکر و
کفران نعمت معنا کردهاند.
 .1سوره عبس ،آيه 17
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يا ايها االنسان ما غرك بربك الکريم

1

« ای انسان  ،چه چیزی تو را به پروردگار کريمت مغرور کرده؟ »
ای انسان چه چیز تو را مغرورکرده و فريبت داده است که به -
خالق خود خدعه کنی و باﻃل را در نظر تو جلوه داده است که
نافرمانی او را کنی و مخالفت او را نمائی ،آن هم پروردگاری کريم،
يعنی منعم محسنی که کم را میپﺬيرد و زياد عطا میکند.
و اينکه خداوند سبحان در اينکه آيه از بین تمام اسماء و صفات
خود صفت کريم را آورده برای اين است که گويا انسان را تلقین
کند که در جواب بگويد :غرّنی کرم الکريم.
ِنسان ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الکَرِيمِ
ُ
يا أَيُّهَا اإل
کلمه (اإلِنسانُ) شامل عموم بشر میشود ،چه مؤمن و چه کافر.
ولی جمله (ما غَرَّكَ) چهچیزی تو را مغرور کرد آن را به افرادی
محدود میکند که گنهکار و خطاکار باشند .پس بنابراين :مؤمنین
راستین فردای قیامت مشمول و مخاﻃب اينکه مسﺌول ّیت بزرگ
نخواهند شد .گروهی از مفسّرين گفتهاند :خدای سبحان کلمه

 .1سوره اإلنفطار ،آيه 6
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(الکَرِيمِ) را در اينکه در اينآيه به اين منظور آورده که به بندگان
خود تلقین کند :هرگاه از آنان جويا شود :چه چیزی باعث شد که
شما به پروردگار خود مغرور شويد آنان بگويند :کرم و بزرگواری
تو .ولی اينکه معنا با سیاق و ظاهر آيه مورد بحث سازش ندارد.
زيرا سیاق اينکه آيه نشان میدهد که در صدد بیان مسﺌولیّت و
تهديد خطاکاران است .بهاين معنا که لفظ (ما) استفهام توبیخی
میباشد .يعنی ای انسان خطاکار؟ آيا جا دارد :در مقابل اينکه همه
کرامت و الطاف پروردگار که شامل حال تو شده است باز همه را
ناديده بگیری و مغرور شوی!
بهقول معروف :آيا سزای نیکی بدی است! آيا شايسته است که
به جای عبادت در مقابل اينکه همه بزرگواریهای پروردگارت
متمرّد و ﻃاغی شوی؟! مضمون آيه  60سوره الرّحمان اينکه معنا را
تأيید و تفسیر میکند و میفرمايد :هَل جَزا ُء اإلِحسانِ إِلَّا
اإلِحسان ُ
« يعنی آيا جا دارد که پاداش احسان و نیکوئی غیر از پاداش
نیکوئی باشد!؟ »
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مطالبی را در تأيید اينکه معنا ايراد نموده که خالصهای از آن
اينکه است :ای انسان؟ چه چیزی به تو اين جرئت را داد که
مرتکب معصیّت پروردگار خود شوی! و حال آنکه در کنف او
هستی ،و غرق نعمتهايش میباشی ،آيا جا دارد که در مقابل آن-
همه نعمتهايش مغرور شوی! و از خدا رويگردان و متوجّه ديگری
گردی! آيا نمیدانی اينکه توجّهی که خدا به تو کرده يك نوع
تفضّلی میباشد که به تو فرموده است ،و برای تو مهلتی میباشد تا
شايد بهسوی رشد و هدايت خويشتن برگردی ،و از گمراهی خود
صرف نظر نمائی.
روی اينکه مبنا معنای کلمه (الکَرِيمِ) که در آيه مورد بحث می-
باشد اينکه است :خدائی که بنده گنهکار خود را مهلت میدهد ،و
در عقوبت او تعجیل نمیکند .و بر انسان الزم است که در
توبهکردن بشتابد .و به اين مهلت و امدادی که خدا میدهد مغرور
نشود .
__کاشف لفظ انسان توبیخ و مالمت را مؤثّرتر میسازد .يعنی ای
موجود عاقل و عالمی که هم از لحاظ جسمی و اندام و اعضاء زيبا و
راست باالئی و هم از جهت نیروهای باﻃنی در احسن تقويم و
1442
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کاملترين ساختمان هستی ،و بر جمیع جانوران سیادت و کرامت
داری ،و همه کائنات برای تو و مسخّر تو آفريده شدهاند .ای انسان
خردمند نسبت به آفريدگاری که تو را وجود بخشیده ،تسويه و
تعديل و چنین صورتی زيبا عنايت فرموده است .با آنکه می-
توانست جانوری زشت و پست همچون میمونی و خوکی بیافريند__
و تربیت جسمی و روحیّت را از آغاز تا انجام بر عهده قدرت و
حکمت خويش گرفته است .آری نسبت به خدائی که آثار کرم و
بزرگواری و انعام و احسانش در وجودت بدينسان پیدا و هويدا
است چگونه به عصیان میپردازی!؟ چه چیزی تو را در اينکه
ناسﭙاسی و نافرمانی مغرور و فريفته ساخت! آيا در برابر هر خطائی
بايد کیفر و محروم ّیتی میديدی تا بترسی و بد نکنی .انسانی که
سالمت فطرتش را با بیماریهای روحی و اخالقی نابود نساخته
باشد بنده احسان است .او در برابر احسان و انعام و لطف و کرم
بیشتر و بهتر پاس میدارد سﭙاس میگﺬارد ،بندگی و حقشناسی
میکند ،مگر تو چهارپائی که بايد چوب را ببینی .و کتك را بخوری،
تا فرمانبر و مطیع شوی!؟ و ...
در اينصورت آيا میشود :خدای حکیم مردم عاصی و ناسﭙاس
را با فرمانبران و سﭙاسگزاران برابر سازد ،و کیفر کردار زشتشان را
1443
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به آنان نﭙردازد .با اين تفسیر به خوبی دانسته میشود که صفت
کريم هر چند در مقام تهديد و سرزنش است از اوصافی مانند:
جبّار و منتقم در اينجا بسیار مناسبتر است .ضمناً اشارهای لطیف
نیز به خطای پندار کسانی دارد که کرم و بخشش پروردگار را بهانه
تقصیر و گناه خود میسازند ،شیطان و نفس سرکششان آنان را از
اينکه ﻃريق میفريبند ،و در معصیّت جری و گستاخ میکنند ،و
میگويند :مولی کريم است .هر عملی را انجام میدهند میپندارند:
کرم مولی آنانرا خواهد بخشید ،و نجاتشان خواهد داد.
متوجه شديم خطاب قرآن به چه
ّ
پس با مشاهده کوتاه
انسانهايی است ولی دشمنی و جهل دکتر سُها نسبت به قرآن و
خداوند باعث شده تا حقیقت را درنیابد امید است خداوند درك و
فهم آيات را نصیبمان کند.

شبهه :انسان بسیار جاهل است.
ُ
قطعاً انسان ظلم پیشه و بسیار جاهل است .در اينکه انسان
جهالت بسیار دارد ،ترديدی نیست ولی داشتن علم (که در قرآن
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هم مطرﺡ شده) از برتریهای مهمّ بشری است و بشر به ﻃور ذاتی
به دنبال کسب آگاهی است ،گرچه محدود ّيتها بسیارند.
با يك مرور اجمالی در قرآن کريم به اين نتیجه خواهیم رسید
که در ارتباط با انسان ،به ﻃورکلّی ،با دو دسته از آيات مواجه
هستیم :دستهی اوّل آياتی هستند که از انسان تجلیل به عمل-
آورده و از او به عظمت و بزرگی ياد کردهاند .نظیر اين آيات:
« .1ما بنیآدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دريا (بر
مرکبهای راهوار) حمل کرديم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنها
1

روزی داديم و بر بسیاری از خلق خود برتری بخشیديم».

« .2هنگامیکه پروردگار تو به فرشتگان گفت :من در روی زمین
جانشین بر انسانهای قبلی و حاکمی قرار خواهم داد ،فرشتگان
میگفتند :پروردگارا آيا کسی را در زمین قرار میدهی که فساد و
خونريزی کند؟ (در حالی که)ما تسبیح و حمد تو را بهجا می-
آوريم ،پروردگار فرمود :من حقايقی را میدانم که شما نمی-
دانید».

2
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« .3ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم،
آنها از حمل آن اِبا کردند و از آن هراس داشتند ،امّا انسان آن را
بر دوش کشید» 1.و....
امّا دستة ديگر ،آياتی میباشند که او را مﺬمّت نموده ،با
تعابیری تند مورد نکوهش قرار دادهاند .تعابیری چون؛ «انسان کم-
ظرفیت است»« ،او ﻃغیانگر است»« ،او بسیار ظالم و کفرانکننده
است»« ،او ظلوم و جهول است»« ،او خصیم مبین است»« ،او در
زيانکاری و خسران است» .و....
حال با ارائهی آيات فوق؛ اين سؤال مطرﺡ میشود که معمّا
چیست؟ معنا و مفهوم اين دو ﻃائفه از آياتِ به ظاهر متعارض که
ت تباعد و دوری هستند ،چیست؟
در نهاي ِ
برای پاسخ به اين پرسش ،نیکوست که از خود قرآن مدد
بجوئیم؛ چرا که بعضی از آيات اين کتاب آسمانی ،بعضی ديگر از
آن را تفسیر مینمايد .در سورة مبارکة بیّنه ،آيات  6و  7می-
خوانیم:
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«کافران از اهل کتاب و مشرکان در دوزخند و جاودانه در آن
میمانند ،آنها بدترين مخلوقاتاند ،اما کسانی که ايمان آوردهاند
و عمل صالح انجام دادند ،بهترين مخلوقات خدا هستند».
در اين دو آية متّصل به هم از يك سوره ،از انسان به عنوان
بهترين و بدترين مخلوقات ياد شده است و اين مطلب بیانکنندة
قوس صعودی و سقوﻃی بینهايت اوست .به اين معنا که اگر دارای
ايمان و عمل صالح شد ،برترين خلق خدا میشود و اگر راه کفر و
ضاللت و الحاد و لجاج را ﻃی نمود ،چنان سقوط میکند که بدترين
خلق خدا میشود.
از اين روی ،میتوان نتیجه گرفت که همانگونه که انسان
موجودی است دو بعدی (بعد روحانی و نفسانی) ،کششها و
تمايالت او نیز دوگانه است (کششها و جاذبههای معنوی و روحانی
و تمايالت حیوانی و نفسانی) که میتواند با استفاده از نیروی اراده
و اختیاری که از ﻃرف خداوند متّعال به او داده شده است ،هر يك
از آنها را انتخاب کند و به اوج اعتالی انسانی خويش دست يابد،
يا تا جايی سقوط کند که به تعبیر قرآن ،از بدترين جنبندگان
باشد و يا از حیوان پستتر گردد.
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پس ،آيات نورانی قرآن ،پرده از روی اين واقعیّت برمیدارند که
همة انسانها ،در مرحلهی ق ّوه و استعداد ،اين زمینه و شايستگی
را دارند که گرامیترين و بهترين مخلوقات باشند و در پرتوِ فعل ّیت
بخشیدن به اين استعدادهای بالقوّه ،به مراتب بااليی نايل گردند،
اما اگر از اين موقعیّت ممتاز و عنايت ويژة پروردگار استفاده
ننمايند و آن را تباه سازند ،درخورِ مﺬمّتها و سرزنشهای الهیاند
که نمونههايی از آنها را در اين مختصر آورديم .اما در تفسیر آيات
 72و 73سوره احزاب:
ل َفأَبَ ْینَ أَنْ
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبا ِ
يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ ِمنْها وَ حَمَ َلهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ َظلُوماً جَهُولًا ()72
 ...غَفُوراً رَحِیماً )73
بدين قرار است :امانت -هر چه باشد -به معناى چیزى است که
نزد غیر ،به وديعه بسﭙارند ،تا او آن را براى سﭙارنده حفظ کند ،و
سﭙس به وى برگرداند ،و در آية مورد بحث ،امانت عبارت است از
چیزى که خداى تعالى آن را به انسان به وديعه سﭙرده ،تا انسان
آن را براى خدا حفظ کند ،و سالم و مستقیم نگه بدارد ،و سﭙس به
صاحبش يعنى خداى سبحان برگرداند.
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و اما اينکه اين امانت چیست؟ از جمله:
لِیُعَﺬِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ ...

1

برمىآيد که امانت مﺬکور چیزى است که نفاق و شرك و ايمان،
هر سه بر حمل آن امانت مترتّب مىشود ،در نتیجه حاملین آن
امانت به سه ﻃائفه تقسیم مىشوند ،چون کیفیّت حمل آنان
مختلف است .از اينجا مىفهمیم که ناگزير امانت مﺬکور امرى -
است مربوط به دين حق ،که دارندة آن ،متّصف به ايمان ،و فاقد
آن ،متّصف به شرك ،و آنکس که ادّعاى آن را مىکند ،ولى در
واقع فاقد آن است ،متّصف به نفاق مىشود.
حال ،آيا اين امر عبارت است از اعتقادِ به حق ،و شهادت بر
توحید خدا ،و يا مجموع عقايد و اعمال؟ و به عبارت ديگر ،امرِ
صرف اعتقاد به همة عقايد دين حق ،با قطع
مزبور عبارت است از ِ
نظر از عمل به لوازم آن؟ و يا اينکه عبارت است از داشتن آن
عقايد به ضمیمة عمل به آن ،و يا آنکه هیچ يك از اين احتمالها
نیست ،بلکه عبارت است از آن کمالى که از ناحیة داشتن يکى از
آن امور براى انسان حاصل مىشود.
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از اين احتمالها ،احتمال اوّلى که توحید است ،ممکن نیست
منظور باشد ،براى اينکه آية شريفه مىفرمايد :آسمان و زمین و
کوهها ،از حمل آن امانت مضايقه کردند ،و حال آنکه به حکم صريح
قرآن آسمانها و زمین و کوهها و تمامى موجودات ،خدا را يگانه
دانسته ،و به حمد او تسبیح مىگويند ،همچنان که فرموده:
سبِّحُ بِحَ ْمدِهِ
وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا يُ َ

1

و در آية مورد بحث مىفرمايد :آسمانها و زمین از پﺬيرفتن آن
امانت سرباز زدند ،پس معلوم مىشود ،امانت مﺬکور توحید خدا
نیست.
و اما احتمال دوّم که بگويیم ،مراد از امانت ،پﺬيرش دين حق به
ﻃور تفصیل است ،نیز صحیح نیست ،براى اينکه آية شريفه
مىفرمايد :انسانها به ﻃور مطلق ،يعنى چه خوبشان و چه بدشان
آن را حمل کردند ،و پﺬيرفتند ،و معلوم است که بیشتر انسانها در
هر دورهاى ،از ايمان به دين حق امتناع ورزيدند ،و کسى که ايمان
به آن نداشته باشد ،حمل آن را هم نکرده ،و اصالً اﻃّالعى از آن
ندارد.
 .1سوره اإلسراء ،آيه 44

1450

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

با اين بیان روشن مىشود که احتمال سوّم هم نمىتواند منظور
از امانت باشد ،چون احتمال سوّم اين بود به ﻃور مفصّل در عمل،
متلبس به دين حق باشد و معلوم است که تمامى انسانها اينﻃور
ديندار نبوده و نیستند.
احتمال چهارم هم نمىتواند مراد از امانت باشد ،براى اينکه
آسمانها و زمین و ساير موجودات با اعتراف به توحید خدا ،و
اتّصافشان به اين اعتراف ،کمال مزبور را دارند ،و آية شريفه
مىفرمايد :آسمانها و زمین اين امانت را نﭙﺬيرفتند.
و امّا اين احتمال که مراد از آن امانت ،تلبّس و اتّصاف به کمالى
باشد که از ناحیة اعتقاد به حقّانیّت همة عقايد ،و علم به دين حق
حاصل مىشود ،نیز صحیح نیست ،چون همانﻃورکه گفتیم ،امانت
مﺬکور چیزى است که هم نفاق مترتّب بر آن مىشود ،و هم شرك،
و هم ايمان ،و اين سه ،به صرفِ اعتقاد به حقّانیتِ تکالیف اعتقادى
و عملى دين مترتّب نمىشود ،و صرفِ اين اعتقاد ،نه سعادتى
مىآورد ،و نه شقاوتى ،آنچه سعادت و شقاوت مىآورد ،التزام به
اين عقايد ،و تلبس در عمل به آن تکالیف است ،نه صرف عقیده به
حقّانیّت آنها.
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ناگزير از بین همة احتماالت ،باقى مىماند احتمال ششم ،و آن
اين است که مراد از امانت مزبور ،کمالى باشد که از ناحیة تلبّس و
داشتن اعتقادات حق ،و نیز تلبّس به اعمال صالح ،و سلوك ﻃريقة
کمال حاصل شود ،به اينکه از حضیض ماده به اوج اخالص ارتقاء
پیدا کند و خداوند انسانِ حامل آن امانت را براى خود خالص کند،
اين است آن احتمالى که مىتواند مراد از امانت باشد ،چون در اين
کمال ،هیچ موجودى نه آسمان ،و نه زمین ،و نه غیر آن دو ،شريك
انسان نیست .از سویديگر چنین کسى تنها خدا متولّى امور
اوست ،و جز واليت الهى ،هیچ موجودى از آسمان و زمین در امور
او دخالت ندارد ،چون خدا او را براى خود خالص کرده است .پس
مراد از امانت عبارت شد از واليت الهى ،و مراد از عرضه داشتن
اين واليت بر آسمانها و زمین ،و ساير موجودات ،مقايسه اين
واليت با وضع آنهاست .و معناى آيه اين است که :اگر واليت الهى
را با وضع آسمانها و زمین مقايسه کنى ،خواهى ديد که اينها تاب
حمل آن را ندارند و تنها انسان مىتواند حامل آن باشد ،و معناى
امتناع آسمانها و زمین ،و پﺬيرفتن و حمل آن به وسیله انسان اين
است که در انسان ،استعداد و صالحیّت تلبّس آن هست ،ولى در
آسمانها و زمین نیست.
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اين است آن معنايى که مىتوان آيه را بر آن منطبق کرد ،و
گفت ،آسمانها و زمین و کوهها با اينکه از نظر حجم بسیار بزرگ ،و
از نظر سنگینى بسیار ثقیل و از نظر نیرو بسیار نیرومند هستند،
لیکن با اين حال استعداد آن را ندارند که حامل واليت الهى شوند،
و مراد از امتناعشان از حمل اين امانت ،و اشفاقشان از آن ،همین
نداشتن استعداد است.
و لیکن انسان ظلوم و جهول ،نه از حمل آن امتناع ورزيد ،و نه
از سنگینى آن و خطر عظیمش اشفاق کرد و به هراس افتاد ،بلکه
با همه سنگینى و خطرناکىاش ،قبولش کرد ،و اين سبب شد که
انسان که يك حقیقت و نوع است ،به سه قسم منافق و مشرك و
مؤمن منقسم شود ،و آسمان و زمین و کوهها داراى اين سه قسم
نباشند ،بلکه همه مطیع و مؤمن باشند.
در اين جا ممکن است بﭙرسى که « :خدا با اينکه حکیم و علیم
است ،چرا چنین بار سنگینى را که حملش از قدرت آسمانها وزمین
بیرون است ،بر انسان ظلوم و جهول حمل کرد؟ با اينکه مىدانست
انسان نیز تاب و تحمّل آن را ندارد ،و قبول کردنش به خاﻃر ظلوم
و جهول بودنش بوده ،و اين دو خصوصیّت او را مغرور و غافل
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ساخته ،و به او مهلت نداده که به عواقب اين کار بینديشد ،و اين
در حقیقت مثل اين مىماند که سرپرستى و واليت بر مردم يك
کشور را به ديوانهاى واگﺬار کنیم ،خود ديوانه هیچ حرفى ندارد ،امّا
حرف نداشتنش براى اين است که ديوانه است ،و گر نه ،عقالً اين
کار را نمىپسندند ،و درباره ديوانه دچار اشفاق و دلسوزى
مىشوند».
در پاسخ مىگويیم :ظلوم و جهول بودن انسان ،هر چند که به
وجهى عیب و مالك مالمت و عتاب ،و خردهگیرى است و لیکن،
عین همین ظلم و جهل انسان مصحّح حمل امانت و واليت الهى
است ،براى اينکه کسى متّصف به ظلم و جهل مىشود که احتمال
دارد متّصف به عدل و علم باشد ،وگرنه چرا به کوه ،ظالم و جاهل
نمىگويند ،چون متّصف به عدالت و علم نمىشود ،و همچنین
آسمانها و زمین جهل و ظلم را حمل نمىکنند ،به خاﻃر اينکه
متّصف به عدل و علم نمىشوند ،بر خالف انسان چون شأن و
استعداد علم و عدالت را دارد ،ظلوم و جهول نیز هست.
و امانت مﺬکور در آيه که گفتیم عبارت است از واليت الهى ،و
کمال صفت عبوديّت ،وقتى حاصل مىشود که حامل آن ،علم و
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ايمان به خدا داشته ،و نیز عمل صالح را که عبارتديگر عدالت
است ،داشته باشد ،و کسى که متّصف به اين دو صفت بشود ،يعنى
ممکن باشد که به او بگويیم عالم و عادل ،قهراً ممکن هم هست
گفته شود ،جاهل و ظالم ،و چون علم و عدالت انسان موهبتى است
که خدا به او داده ،و امّا خود او فى حد نفسه جاهل و ظالم است،
پس همین اتّصاف ذاتىاش به ظلم و جهل ،مجوّز اين شده که
امانت الهى را حمل کند ،و در ح ّقش گفته شود :انسان بار اين
امانت را به دوش کشید ،چون ظلوم و جهول بود .و بنا براين معناى
دو آيه شريفه به وجهى نظیر معناى آيه:
د خَلَقْنَا ا ْلإِنْسانَ فِی َأحْسَنِ تَقْوِيمٍ
لَقَ ْ
سافِلِینَ
مَمْنُونٍ

ثُمَّ رَ َددْناهُ أَسْفَلَ

ن آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ
إِلَّا الَّﺬِي َ
1

است ،چون آيه اوّلى مورد بحث نظیر آيه اوّلى از اين سه آيه
است ،و آيه دوّمى مورد بحث نظیر دو آيه دوّم و سوّم از آيات سوره
التین است.
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پس جمله إِنَّا عَرَضْنَا ا ْلأَمانَةَ معنايش اين است که :ما واليت
الهى و استکمال به حقايق دين حق را ،چه علم به آن حقايق ،و چه
عمل بدانها را ،بر آسمانها و زمین عرضه کرديم ،و معناى عرضه-
کردن آن ،اين است که ما يكيك موجودات را با آن سنجیديم ،و
قیاس کرديم ،هیچ يك استعداد پﺬيرفتن آن را نداشتند ،به جز
انسان.
يعنى اين موجودات بسیار

عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ا ْلجِبالِ

بزرگ ،با اينکه از نظر خلقت بسیار بزرگتر از انساناند ،استعداد
پﺬيرفتن آن را نداشتند ،همانﻃورکه خداوند مىفرمايد:
ق السَّماواتِ وَ الْ َأرْضِ أَکْ َبرُ مِنْ خَ ْلقِ النَّاسِ
لَخَلْ ُ
فابین ان يحملنها و اشفقن منها

1

2

پس امتناع کردند از اينکه آن را حمل کنند ،و از حمل آن
اشفاق و اظهار ناراحتى کردند ،چون مشتمل بر صالحیّت تلبّس به
آن نبودند و اگر از قبول آن تعبیر به حمل کرد ،براى اشاره به اين

 .1سوره غافر ،آيه 57
 .2سوره األحزاب ،آيه 72
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نکته است که امانت مﺬکور آنقدر سنگین است که آسمانها و
زمین و کوهها با همه بزرگىشان قادر به پﺬيرفتن آن نیستند.
وَ حَمَ َلهَا الْإِنْسانُ

يعنى انسان با همه کوچکى حجمش

صالحیت و آمادگى پﺬيرفتن آن را داشت ،و آن را پﺬيرفت،
إِنَّهُ کانَ َظلُوماً جَهُولًا يعنى چون او ستمگر به نفس خويش ،و
جاهل به آثار و عواقب وخیم اين امانت است ،او نمىداند که اگر به
اين امانت خیانت کند ،عاقبت وخیمى به دنبال دارد ،و آن هالکت
دايمى اوست.
و به معنايى دقیقتر چون که :انسان به خودى خود فاقد علم و
عدالت بود ،ولى قابلیت آن را داشت که خدا آن دو را به وى افاضه
کند ،و در نتیجه از حضیض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ارتقاء
پیدا کند .و دو کلمه «ظلوم» و«جهول» دو وصف از ظلم و جهلاند،
و کسى را ظلوم و جهول گويند که ظلم و جهل در او امکان داشته
باشد ،همچنان که به قول فخر رازى اسب چموش ،و چارپاى
چموش ،و آب ﻃهور ،اوصافى هستند ،براى حیوانى که امکان
چموشى ،و آبى که امکان ﻃهور بودن را داشته باشد ،و به همین
جهت به سنگ و کلوخ ،چموش نمىگويند.
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شُبهه :انسان ضعیف است و انسان عجول است و انسان
در غنی طغیانگر میشود.
انسان ضعیف است.
ف عَنْکُمْ ٰ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا
يُرِيدُ اللَّ ُه أَنْ يُخَفِّ َ

1

«خداوند میخواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما
آسان کند (چرا که او میداند که انسان در برابر غرائز و امیال خود
ناتوان است) و انسان ضعیف آفريده شده است (و در امر گرايش به
زنان تاب مقاومت ندارد)».
انسان عجول است.
وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّ ِّر دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ ٰ َوکَانَ ا ْلإِنْسَانُ عَجُولًا

2

«انسان (چه بسا در وقت خشم يا باليا ،دست دعا به سوی خدا
برمیدارد و علیه خود و خويشاوندان و دوستان) دعای شرّ میکند،
همانگونه که (به هنگام شادی يا عادی) دعای خیر میکند .اصالً

 .1سوره النساء ،آيه 28
 .2سوره األسراء ،آيه 11
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انسان همیشه شتابگر بوده است (و خوبی و بدی را آزمندانه و
عجوالنه از خدا خواسته است ،و سود و زيان خود را چنان که بايد
ندانسته است)».
ل بشر دانسته است،
قرآن عجول بودن را صفتی عام برای ک ّ
درصورتیکه چنین نیست بعضی افراد عجولاند نه همه.
انسان در غنی ﻃغیانگر می شود.
ن لَیَطْغَى
کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَا َ

1

«قطعاً (اغلب) انسانها سرکشی و تمرّد میآغازند».
ستَغْنَى
أَنْ رَآهُ ا ْ

2

«اگر خود را دارا و بینیاز ببینند».
اين صفت بهﻃور جزيی صحیح است نه کلّی .يعنی يك صفت
ذاتی بشری محسوب نمیشود .نمونهاش غنای عظیم علمی و مالی
و صنعتی انسان در غنی ﻃغیانگر میشود.

 .1سوره علق ،آيه 6
 .2سوره علق ،آيه 7
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خداوند متّعال وقتی کارهای ناپسند انسانها را يادآور میشود
به جای «خلقنا» میفرمايد« :خلق :آفريده شده» و اين به خاﻃر آن
است که خداوند کارهای خوب را به خود نسبت میدهد .زيرا او
منبع خیر ،رحمت ،لطف و کرم است .اما کارهای ناپسند را به
بندگان نسبت میدهد .زيرا اين انسانها هستند که راه راست را
رها کرده و به انحراف کشیده میشوند (.و در بیشتر موارد که می-
خواهد کاری را به انسانها نسبت دهد با فعل مجهول شروع به
سخن میفرمايد).
بنابراين وقتی از زيبايیها سخن میگويد ،میفرمايد:
لقد خلقنا االنسان فی احسن تقويم

1

«ما انسانها را به بهترين صورت و ساختمان آفريديم»
امّا وقتی از زشتیهای مردم خبر میدهند با «خلق :خلق شده»
تعبیر میآورد که در آياتی برای بیداری خفتهدالن از چنین
عبارتی استفاده کرده است .زيرا زشتیها را خدا نیافريده ،بلکه
عمل انسانهاست .در تفسیر آيه  37سوره انبیاء:

 .1سوره التین ،آيه 4
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خلق االنسان من عجل سأريکم آياتی فال تستعجلون
میخوانیم« :اين که خداوند فرموده انسان از عجله آفريده
شده نوعی تأکید است .يعنی انسان آنقدر در کارهايش عجله می-
کند که گويا خلقتش بر پايه عجله بوده».
حتّی اينقدر عجله داشتند که برای ديدن عﺬاب نیز عجله
میکردند که خداوند در اين آيه فرمود:
«عجله نکنید به زودی عﺬاب الهی را هم خواهید ديد».
مجهول آوردن کلمه «خلق» برای مبالغه در عجلهکردن انسان
است ،چرا انسان برای ديدن عﺬاب الهی ،کشیده شدن به انحراف و
 ...اين قدر شتاب کرده و داليل منطقی و حیاتی انبیاء را نمی-
شنوند.
حاصل اينکه خداوند نمیخواهد بگويد« :ما انسان را از اوّل با
عجله آفريدهايم» ،تا از «خلقنا» استفاده کند ،بلکه میرساند
انسان آنقدر عجله میکند که گويا با عجله آفريده شده است و
بهترين دلیل بر اين نتیجه ايناستکه خداوند اين عجله بودن را
سرزنش میکند در حالیکه خداوند هیچ کار خود را مﺬمّت نمی
کند.
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در آيه  28سوره نساء هم که فرموده :و خلق االنسان ضعیفا
میخواهد برساند که چرا انسانها پند نمیگیرند و به خدای
دانا و توانا ايمان نمیآورند؟ آيا اين انسانها نبودند که روزی در
کودکی ،چنان ضعیف بودند که قدرت دفاع از خود نداشتند و در
پیری نیز به چنان ضعفی میرسند که باز ناتوان میشوند؟ و گويا
خلقتش ضعیف بود و اين ضعف و توانايی در جوانی هر چند با اراده
خداوند است ،منتهی اين انسان است که از اين همه ناتوانی خود
عبرت نمی گیرد.
در آيه  19سوره معارج نیز باز نمیخواهد بگويد« :که ما انسان با
حرص شديد آفريدهايم» تا به «خلقنا» تعبیر کند بلکه در رواياتی
از ابن عباس و عکرمه آمده است که« :انسان از اول حريص آفريده
نشده است بلکه در مسیر زندگی خود آنقدر با حرص و ولع دنبال
دنیا میرود و آخرت را فراموش میکند که گويا خداوند او را از ا ّول
چنین آفريده است».
بنابراين خداوند متّعال هر وقت بخواهد کار خوبی را برای
بشريّت ترسیم کند به خود نسبت میدهد ولی کارهای ناپسند را
جز نتیجه کردارهای ناروای بندگان پندنگیر نمیداند و در اين
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آيات نیز چون عجله ،ضعف و حرص نتیجه حرکت نکردن بشريّت
در مسیر الهی است لﺬا آنها را مستقیم به خود نسبت نمیدهد،
بلکه فرموده« :اينها چنان عجول ،ضعیف و حريص هستند که گويا
خلقتشان چنان بوده است» ،چنین نیست که الزاماً هر ثروتمندی
با دين مخالف باشد .اوّلین ثروتمند که ايمان آورد و همه ثروت را
وقف اسالم و دين کرد ،حضرت خديجه کبری(رضیاهللعنها) بود و
اهل بیت پیامبر و حتّی اکثر صحابه کرّام ازقبیل(ابوبکرصديق،
عبدالرحمن بن عوف ... ،رضیاهللعنهماجمعین) نیز هیچيك فقیر
نبودند .حضرت ابراهیم (علیهالسّالم) ثروتمند بود و به حضرات
داود و سلیمان حکومت جهانی داده شد  ...و بسیاری از دشمنان
انبیا نیز فقیر ،جاهل و بینوا بودند و فريب ثروتمندان کافر را
خوردند.
امّا همانﻃور که مرقوم نمودهايد ،بسیاری از ثروتمندان نیز
هستند که با دين مخالفاند و البته علل متفاوتی دارد که ذيالً به
برخی از اهمّ آنها اشاره میشود:
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الف – خداوند متّعال در يك بحث «انسان شناختی» در قرآن
ن ا ْلإِنسَانَ لَیَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى
کريم میفرمايد :کَلَّا إِ َّ

1

«اصالً چنین نیست (که ثروتمندان به خاﻃر اين نعمت شکرگزار
نیز باشند) ،بلکه انسان ﻃغیان میکند *.وقتی خود را غنی
میبیند».
توضیح :ﻃغیان يعنی خارج شدن از پوسته يا حقیقت خويش .و
در اين آيه نفرمود که انسان ﻃغیان میکند ،وقتی غنی میشود؛
بلکه فرمود« :وقتی خود را غنی میبیند».
آری ،انسان ذاتاً فقیر الی اهلل و محتاج به اوست ،اما همینکه
ثروتی به دست میآورد ،گمان میکند که ديگر غنی شده و نیازی
به او ندارد ،اين يعنی همان ﻃغیان و خارج شدن از حقیقت ذاتی
که بندگی و فقر و نیاز است .و بسیاری از ثروتمندان ،دچار اين
عارضه میشوند.
ب – خیلی هنر میخواهد که انسان هم ثروتمند باشد و هم
ب دنیا نداشته
مؤمن .هم از مواهب دنیوی برخوردار باشد و هم ح ّ
باشد .اهلل سبحانه و تعالی میفرمايد:
 .1سوره علق ،آيات 6و7
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ﺬرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْماً ثَقِیالً
إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَ َ

1

«اين ( کافران و مشرکان ) زندگی زودگﺬر دنیا را دوست
س پشت خود
میدارند  ،و روز سخت و دشوار آخرت را پ ِ
میافکنند».

معموالً ثروتمند ،به ثروت دنیايیاش تعلّق میيابد و چون دين
او را متﺬکّر به فانی بودن دنیا میگردد و به تعلّق و وابستگی
داشتن به خدا دعوت مینمايد ،او از دين خوشش نمیآيد ،چرا که
بین او و محبوبش (ثروتش) جدايی و فاصله میاندازد.
ج – معموالً ثروتمندان اگر ثروت خود را از حرام به دست
نیاورده باشند ،از مخلوط حرام و حالل به دست آوردهاند و يا دست
کم مال شبهه است ،و دين مخالف چنین روشی برای کسب درآمد
است ،پس آنها از دين خوششان نمیآيد.
د – دين احکامی دارد که هزينه بردار است ،به ويژه برای
ق و حقوق بیبضاعتها در
ثروتمندان .زکات ،انفاق ،تعیین ح ّ
دارايی خود ،وجوب حج برای مستطیع و ثروتمند  ...و حتّی
 1.انسان 27 -
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دستورات اخالقی .البته ثروتمندان زياد هزينه میکنند ،اما اغلب
هزينة نفس است .حتّی اگر به يتیمخانهای کمك کنند .و دين،
خريدار نفس آنها نیست.
ه – ثروت معموالً با تفاخر و تکبّر و ريا همراه است .ثروتمند
دوست دارد که خانهاش ،لباسش ،غﺬايش ،خودرويش ،تفريحش،
مدرسه و دانشگاه فرزندانش ،موقعیّت اجتماعیاش ،دکوراسیون
اتاق خواب يا دفتر کارش و  ،...بهگونهای باشد که بیانگر ثروت او و
جايگاه متفاوتش باشد .اما دين اين تفاخرها ،تکبّرها و رياها را
جاهالنه ،عوامانه و معصیّت و هالكکننده میخواند .دوست متديّن
و ثروتمندی گفت« :تو هیچ به خانهی ما نیامدی تا ما بتوانیم پُزی
بدهیم»
خلفای راشدين(رضیاهللعنهاجمعین)در دوران حکومتشان با
وجود دارابودنشان ساده زيست بودند .امروز يك انسان متديّن و
مسﺌول ساده زيست است و ديگری که بو و ﻃعم ثروت را چشیده،
از پول بیتالمال دکوراسیون دفترش را تغییرداده و مج ّلل میکند
ل کارش استخر و سونا و جکوزی میسازد و هزينه
و يا در مح ّ
غﺬايش چند میلیون تومان میشود .حال اگر به او بگويید که دين
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اين کارهای تو را قبول ندارد ،يا میگويد :شما دين را نفهمیديد يا
اگر بتواند و شغلش به مخاﻃره نیافتد ،میگويد :من اصالً اين دين
را قبول ندارم.
و – اساساً نگاه «دين حق» ،به دنیا و مواهبش ،ابزاری است و به
تداوم حیات و به ويژه حیات اخروی توجّه میدهد ،در حالی که
نگاه ثروتمند ،بیشتر متوجّه «دنیاست» و از مرگ و آخرت تنفّر
دارد( .البته مجدّد متﺬ ّکر میگرديم که عموم ّیت ندارد و مؤمنین و
کسانی که عمل صالح انجام میدهند را شامل نمیگردد)

ثروت:
ثروت نه تنها بد نیست ،بلکه بسیار هم خوب است .هر چند
ثروت فقط پول نیست ،اما پول نیز از مصاديق ثروت است.
(إن اهلل جمیل يحب الجمال)

1

«اهلل زيباست و زيبايی را دوست دارد».

 .1صحیح مسلم99 ،
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در سورههای متعددی از قرآن هم اشاره به اين دارد که اهلل
غنی است .اهلل زيباست و زيبايی را نیز دوست دارد .و کسب
زيبايیها و اموال حالل را برای بندگانش حالل کرده است.
اسالم به هیچ وجه فقر و بدبختی و بیچارگی را برای مسلمانان
ترويج ننموده و جايز نیز نمیداند ،منتها دستور و رهنمودش اين
است که به دنیا وابسته نشويد .ثروت را هدف نگیريد و از راه حرام
به دست نیاوريد ،چرا که حتماً ظلم به ديگران نیز در آن مستتر
است و فساد ببار میآورد .و البتّه که از راه صحیح و حالل نیز
میشود ثروتمند شد ،اما مهم اين است که پس از ثروت ،انسان
ﻃغیان نکند و منحرف نگردد.

شبهه :انسان در نعمت بیش از اندازه شاد و در ناداری
مأیوس می شود.
وَلَﺌِنْ أَ َذقْنَا ا ْلإِنْسَانَ مِنَّا َرحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ َل َیﺌُوسٌ
کَفُورٌ

1
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«و اگر از سوی خود به انسان نعمتی بچشانیم (و مثالً روزی
فراوان و صحّت و امنیّت برسانیم و بنا به حکمتی) سﭙس آن را از او
بگیريم و بستانیم ،بسیار ناامید (از برگشت دوبارهی اين نعمت به
خود) و ناسﭙاس (در برابر ساير نعمتهای ديگر) میشود».
سیِّﺌَاتُ عَنِّی
ب ال َّ
د ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ َلیَقُولَنَّ ذَهَ َ
وَلَﺌِنْ َأذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْ َ
ٰ إِنَّهُ لَفَرِﺡٌ فَخُورٌ

1

«و اگر بعد از ناخوشی و زيان و ضرری که به انسان رسیده
است ،خوشی و نعمت و منفعتی بدو برسانیم ،میگويد :بدیها و
سختیها از من به دور شدهاند (و مشکالت و ناراحتیها ديگر هرگز
برنمیگردند .دوباره دچار سُرور و غرور بیجا میگردد و) بسی
شادان (از متاع دنیا) و نازان (بر ديگران) میشود».
صبَرُوا وَ َعمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
ن َ
إِلَّا الَّﺬِي َ
کَبِی ٌر

2

«مگر کسانی که (به هنگام شدائد) شکیبائی کنند ،و (در وقت
خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و مستمندی) کارهای شايسته و
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بايسته انجام دهند ،بیگمان آنان بخشايش (يزدان شامل گناهان-
شان میگردد) و پاداش بزرگی (در برابر اعمال صالحه) دارند».
در اين آيات خوشحالی در نعمت و ناامیدی در ناداری بهعنوان
صفات منفی مطرﺡ شدهاند چون در آيهی آخر صابران و نیکان را
استثناء کرده است .در صورتیکه افراط در صفات مﺬکور مﺬموم
است ولی خود اين صفات مخصوصاً اوّلی مطلوب و پسنديده است .
بهعالوه نا امیدی در سختی صفت همهی انسانها نیست .برخالف
نظر قرآن ،انسان در کل موجودی امیدوار و مشتاق غلبه بر
مشکالت است و اين صفت مثبت او در تمدّن حیرت انگیز او
هويداست.

پاسخ در این آیات:
گوشههايى از حاالت روانى و نقاط ضعف اخالقى افراد بیايمان
و کمظرفیت در برابرمشکالت و ناراحتیها و قطع برکات الهى از
ﻃرفی و ظرفیت انسانهای نیکوکار از ﻃرف ديگر تشريح شده
است.
نتیجه جمعبندی مفاهیم آيات مورد بحث اين است:
1470

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

گاهى خداوند به عنوان آزمايش ،نعمتى را در اختیار انسان قرار
میدهد و سﭙس آنرا از او میگیرد ،در چنین حالتى معموالً انسان
دچار ناامیدى و ناسﭙاسى میشود؛ و گاهى هم خداوند پس از رنجى
که به انسان رسیده گشايشى در زندگى او به وجود میآورد ،در
اين حالت نیز نوع انسانها دچار شادمانى مغرورانه و خودستايى
میشوند ،به گمان اينکه اين نعمت در اثر تالش خود آنها به
دست آمده است .در هر دو حالت ،انسان از خدا غافل میشود ،در
حالت اوّل با ناامیدى و ناسﭙاسى ،از خدا دور میشود و در حالت
دوّم با غرور و خودستايى ،خدا را از ياد میبرد .در اين میان،
بندگان خوب خدا و آنها که ايمان و تقوا دارند و کارهاى شايسته
انجام میدهند ،حساب ديگرى دارند؛ آنها اسیر تمايالت نفسانى
خود نمیشوند و همه چیز را از خدا میدانند.
پاسخ تفصیلی در آيات مورد پرسش؛
گوشههايى از حاالت روانى و نقاط ضعف اخالقى افراد بیايمان و
کمظرفیت در برابر مشکالت و ناراحتیها و قطع برکات الهى و
پُرظرفیتی انسانهای نیکوکار تشريح شده است.

1471

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ن مِنَّا رَحْ َمةً ثُمَّ نَزَعْناها ِمنْهُ إِنَّهُ لَیَؤُسٌ کَفُورٌ
ن أَذَ ْقنَا الْإِنْسا َ
وَ لَﺌِ ْ

1

«و اگر از جانب خويش ،نعمتى به انسان بچشانیم ،سﭙس آن را
از او بگیريم ،بسیار نومید و ناسﭙاس خواهد بود!».
در اين آيه شريفه ،از سرشت انسان سخن رانده ،تا بفهماند
صفتى که براى انسان ذکر شده خاص کفار نیست ،بلکه صفت نوع
بشر است .برخی از مفسّران نیز گفتهاند مقصود از لفظ «انسان» در
آيه ،کافرانیاند که نسبت به خداى حکیم جاهل و نادان هستند و
نمیدانند که او نعمتى را به بندهاش نمیدهد و از وى باز نگیرد جز
از روى مصلحت و حکمت.
به هر حال ،چنین انسانهايی هنگامى که در ناز و نعمت فرو
میروند ،چنان خودباختگى و غرور و تکبّر بر آنها چیره میشود
که همه چیز را فراموش میکنند ،چنانکه خداوند در آيه بعد می-
فرمايد:
سیِّﺌاتُ عَنِّی
ب ال َّ
ن ذَهَ َ
وَ لَ ِﺌنْ أَ َذقْناهُ نَعْما َء بَعْدَ ضَرَّا َء مَسَّتْ ُه لَیَقُولَ َّ
إِنَّهُ لَفَرِﺡٌ فَخُورٌ

1
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«و اگر نعمتهايى بعد از ناراحتیها به اين انسان برسد چنان
مغرور میشود که میگويد ديگر همه مشکالت و ناراحتیهاى من
برﻃرف شد و هرگز باز نخواهد گشت ،و به همین جهت ،شادى و
سرور بیحساب و فخر فروشى و غرور بیجا سر تا پاى او را فرا
میگیرد ،آنچنان که از شکر نعمتهاى پروردگار غافل میگردد».
احتمال ديگرى در تفسیر جمله « َذهَبَ السَّیِّﺌاتُ عَنِّی» نیز
وجود دارد و آن اينکه؛ هنگامىکه اينگونه اشخاص ،گرفتار
مشکالت و گرفتاریها میشوند و سﭙس به لطف پروردگار اين
مشکالت جاى خود را به نعمتها میدهد ،آنها میگويند شدائد
گﺬشته کفّاره گناهان ما بود ،و تمام معاصى ما با آن شسته شد ،ما
ديگر پاك و پاکیزه شديم! ،و از مقرّبان درگاه خدا و به همین دلیل
نیازى به توبه و بازگشت به درگاه او نداريم!
سﭙس خداوند در آيه بعد در مقام استثناء میفرمايد:
إِالَّ الَّﺬينَ صَبَرُوا وَ َعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولﺌِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ
کَبی ٌر

2
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«تنها افراد با ايمان که صبر را در برابر شدائد و حوادث سخت
زندگى پیشه کردهاند و در همه حال از اعمال صالح فروگﺬار
نمیکنند ،از تنگنظریها و ناسﭙاسیها و غرور ،و تکبّر بر کنارند
که براى آنها ،آمرزش و اجر بزرگى است».
بر اساس اين آيه شريفه؛ يأس و کفران به وقت نزول بال و تکبر
و فخر به وقت نزول نعمت ،ويژگی افرادی است که تربیّت توحیدى
ندارند ،ولى انسانهای با ايمان و دارای عمل صالح نه در وقت بال
مأيوس مىشوند و نه به وقت نعمت دست و پاى خويش را گم
میکنند ،در جاى ديگر آمده است:
ن آمَنُوا وَ َعمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ َکبِیرٌ
...وَ الَّﺬِي َ

1

«و کسانى که ايمان آوردند و کارهاى شايسته انجام دادند،
آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست .اين نشان میدهد که صبر با
عمل صالح از ايمان منفك نیست ،آمدن صبر به جاى ايمان به
مناسبت آن است که مقام ،مقام صبر است .استقامت و عمل صالح
به وقت نعمت و گرفتارى موجب مغفرت و پاداش بزرگ است».
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

نتیجه جمعبندی مفاهیم آیات مورد بحث این است:
گاهى خداوند به عنوان آزمايش ،نعمتى را در اختیار انسان قرار
میدهد و سﭙس آن را از او میگیرد ،در چنین حالتى معموالً انسان
دچار ناامیدى و ناسﭙاسى میشود؛ و گاهى هم خداوند پس از رنجى
که به انسان رسیده گشايشى در زندگى او به وجود میآورد ،در
اين حالت نیز نوع انسانها دچار شادمانى مغرورانه و خودستايى
میشوند ،به گمان اينکه اين نعمت در اثر تالش خود آنها به
دست آمده است و از روى غرور میگويد :بدیها و رنجها از من
دور شد!
در هر دو حالت ،انسان از خدا غافل میشود ،در حالت اوّل با
ناامیدى و ناسﭙاسى ،از خدا دور میشود و به اين فکر نمیافتد که
ممکن است خداوند توانا بار ديگر آن نعمت را به او بدهد و در
حالت دوّ م با غرور و خودستايى ،خدا را از ياد میبرد و نعمتى را که
در اختیار دارد حاصل هوش و تالش خود میداند و به اين فکر
نمیافتد که خدا اين نعمت را به او داده است.
در اين میان ،بندگان خوب خدا و آنها که ايمان و تقوا دارند و
کارهاى شايسته انجام میدهند ،حساب ديگرى دارند؛ آنها اسیر
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

تمايالت نفسانى خود نمیشوند و همه چیز را از خدا میدانند.
آنها در حالىکه نعمتى از آنها سلب میشود ناسﭙاسى نمیکنند
و مأيوس نمیشوند و همواره چشم امید به درگاه خدا دارند و در
حالىکه گشايشى در زندگى آنها حاصل شود ،به خود مغرور
نمیشوند و آنرا نشانهاى از لطف و عنايت خداوند میدانند؛
همانگونه که حضرت سلیمان(علیهالسّالم) وقتى آن جالل و
عظمت و پادشاهى و قدرت را در خود ديد ،فروتنانه گفت...« :اين
از فضل پروردگار من است ،تا مرا آزمايش کند که آيا شکر او را به
جا میآورم يا کفران میکنم؟! و هر کس شکر کند ،به نفع خود
شکر می کند و هر کس کفران نمايد (به زيان خويش نموده است،
که) پروردگار من ،غنىّ و کريم است!»

شبهه :انسان بخیل است.
کتُمْ خَشْیَةَ
ن رَحْمَةِ رَبِّی إِذًا لَأَمْسَ ْ
خزَائِ َ
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ َ
ن قَتُورًا
الْإِنْفَاقِ ٰ وَکَانَ الْإِنْسَا ُ

1
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«بگو :اگر شما مالك خزينههای نعمت پروردگارم بوديد (و
صاحب همهی جهان میگشتید) باز هم از ترس فقر بخل
میورزيديد ،چرا که انسان ﻃبعاً موجود بخیلی است».
در اين آيه بخل را از صفات همیشگی و ذاتی انسان دانسته
است در صورتیکه چنین نیست .حفظ مال در انسان وجود دارد و
در حد معقولی مورد نیاز است تا اشخاص دارايی خود را نگه دارند
ولی حالت شديد آن که مﺬموم است قطعاً همگانی نیست.
باب تعجّب است آقای دکتر سُها فقظ يك نظر میدهد که حجم
کامال بیمنطق و دور از علمی و
ً
کتابش را زياد کند ولی نظرش
عقلی است .چرا که ايشان صفات ذاتی انسان را بدون هیچ پشتوانه
علمی زير سوال میبرد.
گفته میشود که بخل ورزی امری ذاتی و غريزی برای انسان
است .از اين رو خاستگاه بخل را میبايست در امری ذاتی و غريزی
جست که همان آزمندی و غريزه حرص انسان است .اين قوّه
موجب میشود تا انسان به موجودی سیری ناپﺬير تبديل شود و
همواره در برابر خواستههای دوگانه تکاملی شرّی و خیریاش به
فزون خواهی گرايش داشته باشد.
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

م حرکتی انسان،
اين غريزه آزمندی و حرص بهعنوان عامل مه ّ
عامل مثبت و مفیدی است .در حقیقت به عنوان انرژی ذخیره شده
حرکتی در انسان عمل میکند و وی را به پیش میراند .نیروی
پیشروانه آن به اندازهای قوی و نیرومند است که هرگز پايانی برای
آن قابل تصوّر نیست و همانند دوزخ هل من مزيد میکند و فزون
تری می خواهد .هرگز سخن بس و کفايت میکند را نمیتوان از
اين قوّه شنید و اشتهای سیری ناپﺬيرش به هیچوجه پايانی برايش
متصوّر نیست .اما همین عامل خنثی ،میتواند همانگونه که در
جهت خیر و تکامل بشری وارد شود و بسیار سازنده عمل کند و
وی را به قاب قوسین او ادنی ببرد و در معراج کمالی ،او را با تالش
جانکاه ،به لقای الهی برساند همینﻃور میتواند به عنوان عاملی
او را به قهقرای هبوط و سقوط بکشاند .به اين معنا که اين غريزه
ذاتی میتواند به دو شکل خودنمايی کند گاه وی را بهسوی کمال
برد و گاه ديگر به شکل بخل و حرص و آز و خساست ناپسند
درآيد.
به سخنی ديگر حرص به معنی میل به بیشتر ،امری خنثی
است که میتواند به شکل مثبت و منفی بروز کند .بنابراين وقتی از
عوامل بُخل سخن میگويیم به معنای زمینهها و بستر ايجادی آن
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نقد کتاب سها

در انسان است .قرآن عوامل چندی را به عنوان زمینهساز آن بیان
میکند که می توان به بیتوجّهی انسان به مالکیّت و بینیازی
مطلق الهی به عنوان مهمترين زمینههای ايجادی و بستر مهمّ بخل
ورزی اشاره کرد.
انسان وقتی از نظر شناختی به آن اندازه نرسد که درك درستی
از وضعیّت و موقعیّت خود در هستی داشته باشد ،اين امکان وجود
دارد تا تفسیری نادرست از خود و خدا و نیز هستی به دست دهد
و نتیجه آن در بینش و نگرش و گرايشهايش ظاهر شود .وقتی
انسان بر اين باور باشد که خداوند ذات بی نیاز است و همه زمین و
زمان و هستی ،میراث خداوند است ،در منش خويش خوی و
خصلت بخل را اظهار نمیکند و آن را در خود تقويّت نمیکند ولی
هرگاه شناختی نادرست و يا ناقص از هستی و خدا داشته باشد و
بینش وی ،نیازمندی را در خدا تقويّت کند ،در منش و گرايش او
رفتار مبتنی بر اين نگرش بهوجود خواهد آمد.
از اين رو خداوند در سورههای آل عمران 1و محمّد( 1صلاهلل-
علیهوآلهوسلّم) به مسﺌله بیتوجّهی به مالکیّت و بینیازی مطلق

 .1آيه 180
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الهی به عنوان بستر و زمینهای برای بخل ورزی انسان اشاره می-
کند و از وی میخواهد در شناخت و بینش خود تحوّل ايجاد کند تا
منش و گرايشش بهدرستی گرايد.

شبهه :خطر بینش نادرست درباره بی نیاز مطلق.
همین تفسیر نادرست از خود و هستی است که انسان را به
نوعی به منش و بیماری ناهنجار گرفتار میکند .به اين معنا که
عدم شناخت درست از خود و خدا آدمی را گاه به سوی تکبّر و
تفاخر میکشاند و گاه ديگر بهسوی ترس از تهیدستی میبرد.
انسانی که شناختی از خدا و مالکیّت مطلق او ندارد گمان میکند
که اگر بخشش کند و به ديگران ياری رساند ممکن است خود
دچار تنگدستی و تهیدستی شود پس منش بخل را در خود
تقويّت میکند تا گرفتار تهیدستی نگردد.
در حقیقت نگرش نادرست انسان موجب می شود تا به نوعی،
گرفتار بخل و خساست شود .درباره زندگی برخی از هنروران غربی
آمده است که چون در کودکی در فقر و نداری بودهاند وقتی به
هنرپیشه سرمايهداری تبديل شدند ،گرفتار بخل و خساست
 .1آيات  37و 38
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گرديدند ،زيرا همواره اين ترس را داشتند که گرفتار تنگدستی
شوند .از اين رو است که کافران همواره ترس از گرفتار شدن به
فقر را دارند و حاضر به کمك و انفاق و احسان نیستند.

1

انتقاد قرآن از منش یهودیان
قرآن با اشاره به منش يهوديان بیان میدارد که ريشه اينگونه
رفتار و منش خساستگونه و آز و حرص بیش از اندازه به گردآوری
مال و ثروت از آن رو بوده است که آنان بینش نادرستی از خود و
خدا ارايه میدادند و میگفتند که خدا دستهايش بسته است و
نمیتواند انفاق کند .از اين رو از يهوديان ديگر میخواستند که
کمکی به مستمندان نکنند و مال و ثروت گرد آورند .خداوند با لعن
کردن يهوديان اين بینش و نگرششان را نقد کرده و میفرمايد که
خداوند دو دستش باز است و هرگونه که بخواهد انفاق می کند.

2

از ديگر زمینههای بخل ورزی استغناﻃلبی بشر است .هرگاه
انسان خود را بینیاز از خدا ببیند و بر اين باور باشد که او موجودی
مستغنی بالﺬات است و نیازی به ديگری حتی خدا ندارد گرفتار
 .1سوره اإلسراء ،آيه 100
 .2سوره المائده ،آيه 64
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منش بخل می شود .قرآن با اشاره به فقر ذاتی انسان (انتم الفقراء
الی اهلل) میکوشد تا به بازسازی شناختی آدمی بﭙردازد و استغنا و
بینیازی او را به فقر ذاتی به خدا تبديل کند .از اين روست که
قرآن کسانی را که نگرش درستی از خود و خدا و هستی ندارند
گرفتار مسﺌله بخل معرّفی میکند و میفرمايد کسانی به بخل
دچار میشوند که خود را بی نیاز از خدا میيابند.

1

در حقیقت جهل را می توان معلول شناخت نادرست انسان از
خود و خدا دانست .به صورت جزيیتر جهل و شناخت نادرست از
شر و خیر نیز موجب می شود تا در دام صفت و بخل و خساست
گرفتار آيد و از منش کرامت و بزرگواری و بخشندگی دور افتد.

2

تکبّر و فخرفروشی نیز از عواملی است که بستر مناسبی برای
بخل پديد میآورد .آدمی که خود را برتر میيابد و درخور بینیازی
می بیند گرفتار فخر و خودبزرگ بینی میشود و نیازی نمیبیند تا
به ديگری کمك کند و دست ياری ديگران را به خوبی و مهربانی

 .1سوره لیل ،آيه 8
 .2سوره آل عمران ،آيه 180
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بازگرداند بلکه با رد کردن و بخل ورزی ،فخرفروشی کرده و
مردمان را از پیش خود می راند.

1

قارون از امّت موسی مصداق بارز کسی است که گمان نادرستی
درباره خود و خدا داشت و بر اين باور بود که ثروتی که اندوخته
است بر پايه دانش اقتصادی خود بوده است .خداوند در سوره
قصص 2اين تفکّر را تخطﺌه میکند و همین تفکّر و بینش را عامل
اصلی هالکت وی برمیشمارد.

آثار بخل ورزی:
انسانی که گرفتار خصلت بخل است به يك معنا منکر آخرت
نیز می باشد او بر اين باور نیست که در آينده همه اعمال و
رفتارش مورد حسابرسی قرار گرفته و از آن بازخواست می شود.

3

خداوند برای تنبیه و تنبّه انسانها ،گاه مردمان بخیل را به سختی
دچار میکند تا از اين رفتار خويش دست بردارند4.در نظر قرآن

( .1نساء آيه  36و  37و نیز حديد آيه  23و )24
 .2آيات  76و78
 .3سوره لیل ،آيات  8و 9
 .4سوره لیل ،آيات ()8-10

1483

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بُخل عاملی برای پیدايش ناسازگاری در خانوادههاست 1.و مانعی
برای صلح در میان آنان می باشد( .همان) بخل هم چنین عاملی
برای کفران نعمت 2و موجب کینه و بروز آن 3و ريشه نفاق 4و
عاملی برای محرومیّت از محبت خدا 5است.

راهکارهای رهایی از بخل:
قرآن برای رهايی انسان از منش و صفت بخل 6از او می خواهد
تا در حوزه شناختی تغییر اساسی در بینش و نگرش خود ايجاد
کند و بر اين باور باشد که خداوند مالك بر آسمان و زمین است و
اوست میراثدار زمین و آسمانها( .همان) توجّه به غنای مطلق
الهی 7و فقر ذاتی خود موجب میشود تا در رفتار خويش تجديد
نظر کرده و راه احسان را در پیش گیرد.

 .1سوره النساء ،آيه 128
 .2سوره النساء ،آيه 37
 .3سوره محمّد ،آيات  37و38
 .4سوره توبه ،آيات  76و 77
 .5سوره النساء ،آيات  36و 37
 .6سوره آل عمران ،آيه 180
 .7سوره محمد ،آيه 38
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انسانی که بداند همه دارايیها از آن خداست 1و مشیّت الهی در
توسعه و تضییق روزی انسانها نقش دارد 2درك درستی از خیر و
شر پیدا میکند 3و به آسانی میتواند از منش و صفت بخل رهايی
يابد .بنابراين برای نجات از بخل و صفتهای نادرستی از اين دست
بر انسان است که نخست به شناخت درستی از وضعیّت و موقعیّت
خود در هستی دست يابد و بفهمد که چه کسی است و در چه
مقامی نشسته است آنگاه درمیيابد که خداوند است که مالك
هستی است و او تنها کسی است که دارای غنای ذاتی می باشد و
همگان در فقر ذاتی بهسر میبرند و اين که خدا عالم به همه امور
است 4و مشیّ ت و اراده اوست که کسی را فقیر و يا ثروتمند می-
سازد .اينگونه است که انسان با تغییر در بینش و نگرش خود می-
تواند در منش خود نیز تغییر ايجاد کرده و به کنترل و مهار خصلت
ذاتی حرص بﭙردازد و رفتار خود را از بخل به احسان و نیکوکاری
مبدل سازد.

 .1سوره النساء ،آيات  37و 39
 .2سوره اإلسراء ،آيات  29و 30
 .3سورههای(آل عمران ،آيه  180و محمد ،آيه )38
 .4سوره النساء ،آيات ()37-40
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شبهه :انسان حریص است.
جزُوعًا ( )20وَإِذَا
ق هَلُوعًا ( )19إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ َ
إِنَّ الْإِنسَانَ خُ ِل َ
مَسَّهُ الْخَیْ ُر مَنُوعًا ( )21إِلَّا الْمُصَلِّینَ ()22

1

«به يقین ،انسان حريص و کم ﻃاقت آفريده شده است» «به
هنگامی که بدی به او رسد ،بیتابی میکند» ( «)19و در هنگامیکه
خوبی به او رسد ،مانع ديگران میشود»(« )20مگر نمازگزاران»
(.)21
کلمة «هَلُوع» از مصدر «هَلَع» ،که به معنای شدّت حرص است،
گرفته شده؛ و گرچه بسیاری درصدد تعريف آن برآمدهاند ،قرآن
در اين آيه صفت هلوع را به انسان نسبت داده و در دو آيهی
بعدش آن را تفسیرکرده است و فرموده :هلوع کسی است که به
هنگام برخورد با ناماليمات بسیار جزع میکند و چون به خیری
میرسد از انفاق به ديگران خودداری میکند.

بررسی صفت هَلَع در انسان

 .1سوره المعارج ،آيات ()19-22
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در وجود هر انسانی ،سلسلهای از تمايالت و انگیزهها و
استعدادهای ذاتی وجود دارد که يکی از آنها حرص است .حرصِ
جبلّی و فطری حرص بر هر چیزی نیست ،بلکه تنها حرص بر خیر و
منفعت است؛ و الزمهی اين حرص اين است که در هنگام برخورد با
شرّ مضطرب و متزلزل شود و وقتی به خیری رسید خود را بر
ديگران مقدّم دارد و از دادن آن موقعیّت به ديگران امتناع ورزد.
اين هَلَع و حرصِ ذاتی از فروع و شاخههای حبّ ذات و حبّ نفس
است و به خودی خود از رذايل اخالقی نیست ،زيرا تنها وسیله و
جاذبهای است که انسان را به سوی تحصیل سعادت و کمال دعوت
میکند .پس حرص ابتدائاً چیز بدی نیست و وقتی بد میشود که
انسان دربارهی آن درست تدبیر نکند و در هر موردی که پیش آمد
آن را به کار بندد .اين غريزه مثل ساير غرايز انسان است؛ مثل
غريزهی جنسی ،که ذاتاً مﺬموم نیست .هلوع بودن هم عیب
نیست ،لیکن اگر کسی از اين خصیصه صرفاً در راه کسب منافع
مادّی استفاده کند نتیجهی آن بخل و بی قراری و ...مﺬموم
میشود.
هر انسانی از بدو تولّدش حرص شديد دارد و اين حرص شديد
بر خیر صفتی کمالآور است؛ زيرا اگر نبود ،انسان درصدد رسیدن
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به کمال و جلبِ خیر و دفع شرّ از خود برنمیآمد؛ و انسان چون به
حدّ بلوغ و رشد میرسد به يك نیروی ذاتی و فطری ديگر مجهّز
میشود و آن عبارت است از :عقل ،که با آن میتواند حقايق امور را
آنﻃور که هست درك کند و اعتقاد حقّ و عمل خیر را تشخیص
دهد .در حقیقت ،از نیروهایديگر فطری و ذاتیاش برای حرکت
صحیح کمك میگیرد و آن حرصیکه پیش از آن هر منفعتی را به
سوی او جلب میکرد حرص ديگری میشود و فقط خیر واقعی را
برای او میخواهد و از ش ّر واقعی فزع و جزع میکند و میفهمد که
خیر واقعی عبارت است :مسابقه به سوی مغفرت الهی ،که بايد به
ﻃرف آن با حرص حرکت کرد؛ و شرّ واقعی يعنی نافرمانی خدا ،که
بايد با تمام وجود از آن گريخت .نتیجت ًا چنین کسی از کار خیر
سیر نمیشود و گرد گناه نمیگردد .پس تا اينجا معلوم شد که
حرص اگر تحت فرمان عقل قرار گیرد نه تنها چیز مﺬمومی نیست،
بلکه زمینه برای رسیدن به کماالت و رهايی از سقوط است .امّا اگر
انسان از آنچه عقلش درك میکند و فطرتش اعتراف میکند روی-
گردان شود (مانند دوران ﻃفولیّتش) ،اهلل تعالی نعمت حرص را
دل میکند و آن را وسیلهی شقاوت و هالکش
برای او به نقمت مب ّ
قرار میدهد.
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شبهه :انسان بسیار جدل می کند.
شبهه دکتر سها و درك صحیح نکردن مطلب.
دکتر میفرمايد در قرآن از جدل در مورد قرآن و آيات آن به-
عنوان صفتی مﺬموم ياد شده است .اگر اصل جدل را قدرت نقادی
بشر بدانیم از برجسته ترين صفات انسانی است و بزرگترين عامل
پیشرفت و تمدّن است .نقد مستمرّی که در جوامع دموکراتیك و
در سیستم علمی مدرن وجود دارد کلید رشد و تعالی است .نقد،
هیچ خط قرمزی ندارد و صحیح نیست که مﺬاهب را از دايرهی نقد
بشری خارج کنیم .مﺬاهب هم مطالب درست و نادرست دارند و
تنها با نقد است که می توان به نکات مثبت يا منفی آنان پی برد.

پاسخ:
تعریف جدال:
کلمه جدال در معانى گوناگون به کار رفته است ؛ از جمله:
«جدل الحبله » :ريسمان را محکم کرد« .جدل البناء»:
ساختمان را محکم بنا کرد« .جدل» :زمین زد.
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معناى جدال در علم اخالق:
يکى ديگر از معناى جدل که مورد توجّه و بحث دانشمندان
علم اخالق قرار گرفته ،پیکار لفظى و ستیزه در کالم جهت چیره
شدن بر ﻃرف مقابل و ساکتکردن او است؛ بنابراين مقصود از
جدال در دانش اخالق ،رد و بدل کردن سخن ،جهت چیره شدن بر
ديگرى است .بحث و پیکار در کالم ،چه در مسائل علمى ،چه
اعتقادى و دينى ،با عنوان جدال مطرﺡ مىشود.

تفاوت جدال و مراء:
«مراء» در مقايسه با جدال معنايى گستردهتر دارد .مراء در
معناى پیکار کالمى و ردّ و بدلکردن سخن به کار مى رود؛ ولى
فقط به امور اعتقادى و دينى محدود نمىشود؛ بلکه تمام امور را در
بر میگیرد .همچنین در مراء ،شخصى سخنى را گفته و ﻃرف مقابل
به خردهگیرى و اعتراض لب مىگشايد؛ ولى در جدال نیازى به اين
نیست که شخص جدال شونده سخن آغاز کند؛ بلکه چه بسا
دانستن عقايد او موجب آغاز جدال شود.

1490

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

نکته ديگر اينکه در مراء ،شخص قصد خودنمايى و انگیزه
کوچك کردن ﻃرف مقابل را دارد؛ از اين رو تا ﻃرف مقابل سخن
نگويد ،او نمىتواند وارد مراء شود؛ اما در جدال ،شخص قصد دارد
فساد مطلب علمى ﻃرف مقابل را به او بفهماند؛ بنابراين نیازى
نیست که شخص مقابل ،سخن بگويد.

تفاوت جدال و خصومت:
«جدال» به پیکارهاى کالمى درباره مسائل دينى يا علمى گفته
مىشود؛ در حالى که « خصومت » بیشتر به ستیزههاى لفظى در
مسائل مالى و حقوقى اﻃالق مى شود؛ البتّه گاه خصومت ،در همان
معناى جدال به کار مىرود که با توجه به قیود و نشانهها مىتوان
آن را از موارد غالب و شايع جدا کرد.
« جدال » « ،مراء » و « خصومت » اگر چه قريب المعنى (معانى
نزديك به هم ) هستند و گاه در جايگاه يکديگر به کار رفتهاند،
تفاوتهايى نیز دارند که آنها را از هم جدا مىسازد.

اقسام جدال
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«جدل» يکى از مباحث منطقى است که دانشمندان منطق در
بخش صناعات خمس ( ،)296به بحث وگفتوگوى از آن پرداخته
اند .ايشان موا ّد قیاس را به پنج نوع تقسیم کردهاند که جدل يکى
از آنهاست  .جدل قیاسى است که از «مسلمات» و «مشهورات»
تشکیل شده است.

مسلمات
آن دسته از قضايايى که میان جدلکننده و ﻃرف مقابل او
پﺬيرفته شده هستند « ،مسلمات » نامیده مىشوند.

مشهورات
آن دسته از قضايايى که میان مردم (کسانى که از خرد بهره
دارند) شهرت دارند و همه آن را تصديق مىکنند ،مانند « نیکو
بودن عدالت و اکرام به ديگران » « ،مشهورات » نامیده میشوند.
بحث و گفتوگو در مسائل اعتقادى يا علمى از سه جهت قابل
برّرسى و دقّت است که توجّه به هر يك از اين جهات ،اقسامى را
براى جدل پديد مىآورد:الف) انگیزه جدل ،ب)کیفیّت جدل و ج)
موادّ و ابزار جدل
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الف .انگیزه جدل
هرگاه شخص يا ﻃرف مقابل خود به جدال علمى يا اعتقادى
مىپردازد ،يا از اين کار قصد و غرضى الهى دارد يا به دنبال امیال
نفسانى خويش است ؛ بنابراين انگیزه او از جدال ،بیش از اين دو
مورد نیست  - 1 :انگیزه شیطانى  - 2انگیزه الهى .
 - 1انگیزه شیطانى :زمانى که شخص مىکوشد برترى خود را با
جدل به ديگران نشان دهد ،انگیزهاى نفسانى و شیطانى را دنبال
مىکند .اين انگیزه مىتواند حاالت گوناگونى داشته باشد؛ براى
نمونه ،گاه شخص فقط مىخواهد ﻃرف مقابل خود را به ذلّت
کشانده ،او را خوار کند و گاه غرض او تحصیل مقام يا مال است؛
يعنى مىخواهد با بحث و جدل ،ﻃرف مقابل را مغلوب کند تا
ديگران توجّ ه بیشترى به او کرده ،بتواند با اين روش از مادّيات
بهره مند شود .اين روش يکى از روشهاى فريب شیطان است.
 -2انگیزه الهى :گروهى از افراد ،براى خدا بحث و جدل مى-
کنند .آنها يا مىخواهند شخص نادان را آگاه و ارشاد کنند که به
آن « ارشاد الجاهل» يعنی « راهنمايى نادان » مىگويند يا مى-
خواهند شخص گمراهى را هدايت کرده ،راه درست را به او نشان
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دهند که به آن « ارشاد المضل» يعنى « راهنمايى گمراه » گفته
مىشود.
دانشمندان اخالق مىگويند اين نوع جدل از « ارکان اعظم »
(بزرگترين پايههاى ) دين است؛ زيرا اين عمل ،روﺡ انسان را زنده
مىکند .خداوند بزرگ در قرآن کريم مىفرمايد:
من احیاها (نفسا) فکانما احیا الناس جمیعا

1

«کسى که نفسى را زنده کند ،مثل اين است که همه مردم را
زنده کرده است».
البتّه در اينجا ،منظور از احیا ،سیرکردن گرسنه و رهانیدن
کسى از مرگ جسمانى نیست ،بلکه مرحلهاى باالتر و معنايى برتر
است .زنده نگه داشتن انسان از مرگ جسمانى ،موقّت و ناپايدار
است و حیات معنوى و روحانى انسان ماندگار و جاودانه خواهد
بود .پس جدل ممکن است با انگیزه اى نیکو و الهى انجام شود که
آيات و روايات هم آن را ستوده و نیکو دانستهاند و هم مىشود با
قصدى زشت و شیطانى صورت پﺬيرد که آيات و روايات نیز آن را
نکوهیده و از آن بازداشتهاند.
 .1سوره المائده ،آيه 32
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ب .کیفیت بحث و جدل
براى اين مورد سه صورت فرض مىشود:
 - 1خشونت و توهین در جدال :گاه جدالکننده در سخن گفتن
و بحث با ديگران به خشونت و درشتى دست زده ،رفتارش با اهانت
و تحقیر آمیخته مىشود .در اين صورت ،حتّى اگر ﻃرف مقابل
جاهل هم بوده و دچار شبهه باشد و جدلکننده نیز با انگیزه الهى
بخواهد آن شبهه را از ذهن او بزدايد ،با اين برخورد ،باعث
نرسیدن ﻃرف مقابل به حقیقت و فرو رفتن او در گرداب باﻃل
گرفته نخواهد شد ،زيرا راهى که او براى بحث و گفت وگو برگزيده،
نتیجه مطلوب نخواهد داشت .اين جدال « ،جدال قبیح » نامیده
مىشود.
 – 2نرمجويى و مالﻃفت در جدال :گاه شخص جدالکننده در
سخنگفتن بسیار آرام و نرم است و با وفق و مدارا مىکوشد تا
ﻃرف مقابل را قانع و از راه و عقیده باﻃل دور کند .او به شکل
کامل به سخنان ﻃرف مقابل گوش داده ،با صبر و حوصله او را به
مواضع خود نزديك مىسازد .اين جدال « ،جدال احسن » نامیده
مىشود.اهلل متّعال در قرآن فرموده است:
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ل ربكَ بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادِلهم
اُدع إلى سبی ِ
بالتى هىَ أَحسن

1

«[ مردم را] با حکمت [و برهان] و پند نیکو به راه پروردگارت
فراخوان و با ايشان به نیکوترين شکل مناظره [و مجادله] کن».
خداوند در اين آيه ،پیامبر را به جدال احسن امر مىکند.
 - 3حالت معمولى و عادّى در جدال :جدلکننده در اين حال،
به مخاﻃب خود توهین نمىکند و او را از خود نمىرنجاند ،و با نرمى
و حوصله بسیار نیز با او جدل نمى کند ،بلکه مطلب حق را به شکل
متعارف و عادّى بیان مىکند .به اين نوع گفت وگو « ،جدال حسن»
مىگويند .زيرا از لحاظ کیفیت ،نیکو و پسنديده است و مخاﻃب را
به خشم نمى آورد ،البتّه به جدالى « حسن » و « احسن » گويند
که افزون بر نحوه برخورد مﺬکور ،با انگیزه الهى صورت پﺬيرد.
ج .موادّ بحث و جدل
گاه ،جدل از جهت مواد برّرسى مىشود که اين مواد دوگونهاند:
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- 1موادّ درست  :شخص بايد براى اثبات حق و ابطال کالم و
عقیده باﻃل ،از موادّ درست (حق ) استفاده کند تا پیکار او جدال
نیکو باشد .براى نمونه از مسلمات که شخص مقابل هم آن را قبول
دارد ،استفاده ،و باﻃل بودن عقیده آن شخص را اثبات کند.
 - 2مواد نادرست و باﻃل  :ممکن است شخص بر اثبات حق و
قانع کردن ﻃرف مقابل ،از مادّهاى باﻃل استفاده کند .اين حالت
خود دو صورت دارد:
صورت نخست اينکه :شخص براى اثبات حق ،از سخن باﻃل
ﻃرف مقابل بهره برد؛ يعنى براى اثبات حق به سخن باﻃلى که
سك جويد تا شايد او را با سخن خودش
شخص مقابل مىگويد ،تم ّ
محکوم و براى پﺬيرش حق قانع کند.
صورت دوّم اينکه :براى ابطال سخنان باﻃل شخص مقابل ،منکر
ادلّه حقّ ى شود که شخص مقابل براى اثبات باﻃل خود ،به ناحق از
آنها استفاده کرده است .او به حق اعتراف مىکند تا شايد بتواند
باﻃل خود را اثبات کند و شخص جدلکننده نیز براى اين که راه او
را ببندد ،در مقابل او منکر حق مىشود تا ﻃرف مقابل نتواند باﻃل
خود را به اثبات برساند .اينگونه جدل در جايى پیش مىآيد که
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شخص ،توان بحث با موادّ درست را ندارد و در بحث ضعیف است؛
از اين رو آن را جدل « غیرحسن » مىنامند.
جدال و بحث نیك علمى و دينى ،آن است که انسان از موادّ
درست و حق بهره گیرد و ﻃرف مقابل را قانع کند.

مخاطب جدال
جدال را از جهت قابلیّت پﺬيرش مخاﻃب هم مىتوان به دو
قسم تقسیم کرد:
- 1مخاﻃب آماده  :گاه ﻃرف مقابل بحث ،مخاﻃبى است که
آمادگى پﺬيرش عقیده حق را دارد و با همین انگیزه به جدال مى-
پردازد تا حقیقت آشکار شود .براى او حق از عقیدهاش مهمتر
است؛ از اين رو اگر با گفت وگو ،به حقّانیّت جدلکننده پى ببرد ،از
عقیده خويش دست خواهد کشید.
 - 2مخاﻃب لجوج  :گاه ﻃرف جدل  ،مخاﻃبى لجوج است که
هیچ عقیدهاى را نمىپﺬيرد و فقط بر عقیده خويش پا مىفشرد.
چنین کسى اگر به حقّانیّت جدال کننده هم پى ببرد ،تسلیم نشده
بر عقیده خويش پابرجا و استوار خواهد ماند.
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موضوع جدال:
جدال را از جهت میزان ارزش مسأله مورد بحث نیز مىتوان به
اقسامى تقسیم کرد:
- 1موضوع مفید :گاه جدال بر سر موضوعى است که ارزش
گفت وگو را دارد ،مانند بحث درباره بسیارى از مسائل اعتقادى يا
علمى که براى جدالکنندگان و نظارتکنندگان بر جدال بهرههاى
فراوان خواهد داشت.
 - 2موضوع بىفايده  :گاه بحث درباره مسألهاى است که روشن
شدن آن هیچگونه سود عقالنى براى جدالکنندگان نخواهد
داشت.

تقسیم دیگر جدال از جهت موضوع گفت وگو:
 -1جدال در موضوع قابل فهم  :بسیارى از امور که مورد گفت
وگوى بشر واقع مىشود ،در محدوده فهم و درك او قرار دارد.
بحثهاى علمى از امور ﻃبیعى يا انسانى و گفتوگوهاى دينى
درباره اصل توحید و ساير اصول و فروع دين ،مباحثى هستند که
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دستيافتن به حقیقت آنها براى بشر میسّر است و انسان مى
تواند با تحقیق و پرسش از دانايان و ...به آنها دست يابد.
 - 2جدال در موضوع غیر قابل فهم  :برخى امور در محدوده
درك و فهم بشر نمىگنجد و عقل آدمى را به آن راهى نیست .ذات
الهى از جمله امورى است که به تصوّر انسان در نمىآيد و تأمّل و
لبته صحبت باب اين موضوع
انديشه در آن راه به جايى نمىبرد ا ّ
بسیار است اين مطالب نمونه کوچکی است در اين باب .امید است
دوستان با ديد عمیقتری به آيات قران نظر کنند.

شبهه :انسان دارای بهترین ساختار است.
شبههای که در مجموع قرآن تصوير ناقص و معوجی از انسان
ارائه میدهد ،ناقص است چون صفات معدودی از انسان و بعضی را
هم بهﻃور غیردقیق مطرﺡ کرده است .مثالً انسان موجودی
پرسشگر است که نقطهی شروع يافتن حقیقت است و در قرآن به-
عنوان صفتی از انسان مطرﺡ نشده است.
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پاسخ به دکتر سُها  :حقیقت اين است که اين مدﺡ و ذمّ ،از آن
نیست که انسان يك موجود دو سرشتی است؛ نیمی از سرشتش
ستودنی است و نیمیديگر نکوهیدنی؛ نظر قرآن به اين است که
انسان همهی کماالت را بالقوّه دارد و بايد آنها را به فعلیّت برساند
و اين خود اوست که بايد سازنده و معمار خويشتن باشد.
شرط اصلی وصول انسان به کماالتی که بالقوّه دارد «ايمان»
ن منهای ايمان ،کاستی گرفته و ناقص است .چنین
است .انسا ِ
انسانی حريص است ،خون ريز است ،بخیل و مُمسك است ،کافر
است ،از حیوان پستتر است ،از ايمان ،تقوا و عمل صالح و کوشش
در راه خدا بر میخیزد .به وسیلهی ايمان است که علم از صورت
يك ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج میشود و به صورت يك
ابزار مفید در میآيد.

آیات ستایشگر انسان
اول بايد روشن شود که فلسفه کرامت انسان در قرآن چیست
و چه نکاتی در آيه کرامت بیان شده است:
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د کَرَّمْنا بَنِی آدَ َم وَ حَ َملْناهُمْ فِی الْبَ ِّر وَ الْبَحْ ِر وَ رَ َزقْنا ُهمْ مِنَ
وَ لَقَ ْ
ضلْناهُمْ عَلىکَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیال
الطَّیِّباتِ وَ فَ َّ

1

«و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم .و او را در
خشکی و دريا به حرکت در آورديم و به آنها از روزیهای پاکیزه
بخشیديم و بر بسیاری از آفريدههای خود برتری داديم».
يکی ديگر از ويژگیهای انسان از نظر قرآن ،داشتن علم ويژه-
ای است که خداوند به انسان داده و او به مالئکه عرضه کرده و
زمینه پﺬيرش و خضوع مالئکه شده است:
م عَلَى الْمَالئِکَةِ فَقالَ أَ ْنبِﺌُونِی
م عَرَضَهُ ْ
وَ عَلَّمَ آدَ َم ا ْلأَسْما َء کُلَّها ثُ َّ
ن ُکنْتُمْ صادِقِینَ
بِأَسْماءِ هوُالءِ إِ ْ

2

و آنان پس از آگاه شدن از حقیقت اين اسما ،چنین پاسخ
م لَنا إِالَّ ما َعلَّمْتَنا
دادند :قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْ َ

مسجود فرشتگان
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يکی از مبانی کرامت و از نشانههای ارزش وجودی انسان در
قرآن ،سجده فرشتگان بر انسان است .خداوند در سوره اعراف
میفرمايد:
د خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ ثُمَّ ُقلْنا ِللْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا لِآ َد َم
وَ لَقَ ْ
فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِیسَ لَمْ يَکُنْ ِمنَ السَّاجِدِينَ

1

خداوند در آغاز انسانها را آفريده ،سﭙس به او صورت انسانی
داده و در همین صورتگری بوده است که خواسته او را خلیفه
انسانهای قبل در روی زمین قرار دهد.

2

از تعبیر جعل به جای خلق استفاده برده و آنگاه به مالئك
دستور داده تا انسان را سجده کنند ،از اين آيه نه تنها استفاده
میشود که انسان و نه آدم دارای مقام واال و متعالی است ،بلکه
برتری انسان بر مالئکه نیز استفاده میشود ،زيرا اگر موجودی
کاملتر از مالئکه و افضل بر آنها نبود ،درست نبود که وجود کامل
بر وجود ناقص خضوع و کرنش کند.

 .1سوره األعراف ،آيه 11
 .2سوره البقره ،آيه 30
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نکتهديگر ،آنکه هر چند مالئکه در آغاز نسبت به خلیفه شدن
انسان به انسانهای قبلیاعتراض داشتند ،اما پس از آنکه معلوم شد
انسان با همه اوصاف و خصوصیّات بشری همچون فسادگری و
خونريزی ،باز ويژگی دارد که ناچار به اعتراف قصور فهم خود
است ،آنگاه که خداوند دستور به سجده میدهد ،بالفاصله آنها
هم فَسَجَدُوا سجده میکنند و اين برتری را میپﺬيرند.
نکته سوّم :آنکه در سجده مالئك به آدم خصوصیّتی نیست تا
کرامت برای آدم تنها ثابت شود ،چون جعل ارزش ناظر به انسان
است و کرامت از بنیآدم است ،دلیلی ندارد که کرنش و خضوع
مخصوص آدم باشد ،بهويژه آنکه در آية  11سورة األعراف ،سجده
به آدم پس از آن مطرﺡ میشود که خداوند در خطاب به همه
انسانها و از باب ذکر نعمت و امتنان میگويد:
وَ لَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنا ُکمْ ثُمَّ قُلْنا لِ ْلمَالئِکَةِ اسْجُدُوا آلدَمَ
فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِیسَ لَمْ يَکُنْ ِمنَ السَّاجِدِينَ
يعنی سجده مالئکه به عنوان پديدهای تاريخی بوده و در
پديدههای تاريخی عینیت الزم است .در آن زمان به جز آدم کس
ديگر نبوده است.
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نکته ديگر و شاهد بر عمومیّت سجده تعبیراتی است که در
سوره حجر بیان شده است .در آنجا مسﺌله به صورت ک ّلی آمده
است:
وَ لَقَدْ خَلَ ْقنَا ا ْلإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَ َمإٍ مَسْنُونٍ

1

ل مِنْ حَمَ ٍإ
صلْصا ٍ
ن َ
ق بَشَر ًا مِ ْ
ك ِللْمَالئِکَةِ إِنِّی خالِ ٌ
ل رَبُّ َ
وَ إِذْ قا َ
مَسْنُونٍ ()28
ساجِدِينَ ()29

ن رُوحِی فَقَعُوا لَ ُه
ت فِیهِ مِ ْ
فَإِذا سَوَّيْتُ ُه وَ نَفَخْ ُ
2

يعنی سجده مالئکه جنبه شخصی نداشته و ناظر به کلّیّت
انسان با ويژگی او بوده است .هر چند سخن درباره اشرف
مخلوقات بودن انسان نگاهی ديگر به انسان و ارزش اوست ،اما از
آن جا که قرآن با تعابیر مختلف درباره جايگاه انسان سخن گفته،
اين تعبیر هم در نشان دادن کرامت انسان میتواند قابل توجّه
باشد.

انسان اشرف مخلوقات

 .1سوره الحجر ،آيه 26
 .2سوره الحجر ،آيات ()28-29
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يکی ديگر از شواهد کرامت ذاتی ،آياتی است که قرآن انسان را
اشرف مخلوقات میداند و خلق انسان را در نیکوترين صورت
معرفی میکند و خداوند با آفرينش وی به کاری که انجام گرفته
آفرين باد میگويد.
هر چند سخن درباره اشرف مخلوقات بودن انسان نگاهی ديگر
به انسان و ارزش اوست ،اما از آنجا که قرآن با تعابیر مختلف
درباره جايگاه انسان سخن گفته ،اين تعبیر هم در نشاندادن
کرامت انسان میتواند قابل توجّه باشد.
قرآن کريم پس از شرﺡ چگونگی آفرينش انسان و سیر مراحل
آن میگويد:
م ا ْلأَرْضَ قَراراً َو السَّماءَ بِنا ًء وَ صَوَّرَکُمْ فَ َأحْسَنَ
ل لَکُ ُ
اللَّ ُه الَّﺬِی جَعَ َ
ب
صُوَرَکُمْ وَ رَزَ َقکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَتَبارَكَ اللَّهُ رَ ُّ
الْعالَمِینَ

1

آنگاه آفرينشی ديگر پديد آورديم ،آفرين باد بر خدا که
بهترين آفرينندگان است.

 .1سوره المؤمنون ،آيه 14
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در جايی ديگر آمده است:
سنِ تَقْوِيمٍ
ن فِی أَحْ َ
لَقَدْ خَلَ ْقنَا الْإِنْسا َ

1

«به راستی انسان را در نیکوترين اعتدال آفريديم».
اين توصیفها هر چند ناظر به بهترين آفرينش و نیکوترين
صورت انسان است ،اما سخنان ديگری در قرآن آمده است که
برتری انسان به گونهای روشنتر را بیان میکند:
د کَرَّمْنا بَنِی آدَ َم وَ حَ َملْناهُمْ فِی الْبَ ِّر وَ الْبَحْ ِر وَ رَ َزقْنا ُهمْ مِنَ
وَ لَقَ ْ
ضلْناهُمْ عَلى کَثِی ٍر مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیالً
الطَّیِّباتِ وَ فَ َّ

2

تنها به انسان کرامت بخشیده ،بلکه او را بر بسیاری از آفريدهها
برتری داده است .به همین دلیل میتوان به موقعیت انسان از نگاه
قرآن به عنوان اشرف مخلوقات و در بهترين حالت ،سخن گفت.

دارای علم ویژه خداوند

 .1سوره التین ،آيه 4
 .2سوره اإلسراء ،آيه 70
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يکی ديگر از ويژگیهای انسان از نظر قرآن ،داشتن علم ويژه-
ای است که خداوند به انسان داده و او به مالئکه عرضه کرده و
زمینه پﺬيرش و خضوع مالئکه شده است:
م عَلَى الْمَالئِکَةِ فَقالَ أَ ْنبِﺌُونِی
م عَرَضَهُ ْ
وَ عَلَّمَ آدَ َم ا ْلأَسْما َء کُلَّها ثُ َّ
ن ُکنْتُمْ صادِقِینَ
بِأَسْماءِ هوُالءِ إِ ْ

1

و آنان پس از آگاه شدن از حقیقت اين اسماء ،چنین پاسخ
دادند:
2

ال ما عَلَّمْتَنا
سبْحانَكَ ال ِعلْمَ لَنا إِ َّ
قالُوا ُ
ن فِی أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
لَقَدْ خَلَ ْقنَا الْإِنسَا َ

3

«[که] براستى انسان را در نیکوترين اعتدال آفريديم».
آدم ،بشر و انسان ،همه نامهای اين موجودی است که
میشناسیم ،اما هر کدام معنای خود را دارد و هر اسمی به ويژگی
جداگانهای اشاره دارد.

 .1سوره البقره ،آيه 31
 .2سوره البقره؛ آيه 32
 .3سوره التین ،آيه 4
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آدم ،يعنی نوعی از مخلوق که نژادش از نسل حضرت آدم(علیه
السّالم) است؛ بشر ،به معنی پوست ،جلد و ظاهر است .يعنی
موجودی که جسم و بدنش مانند حیوانات با مو و پشم پوشیده
نشده ،بلکه با پوست پوشانده شده؛ انسان ،يعنی اين بشر و آدمی
که متشکّل از روﺡ و جسم است ،هم اهل اُنس است و هم مبتال به
نِسیان (فراموشی) ،با تمامی ويژگیهايش ،خیلی زود اُنس میگیرد
و خیلی سريع و زود هم فراموش میکند.
خداوند سبحان ،يك جا اين مخلوقش را «يا بنی آدم» خطاب
میکند ،جای ديگر «ايها الناس ،يعنی ای انسانها» و به پیامبرش
میفرمايد که بگو :من از دستة فرشتگان يا اجنّه يا ساير موجودات
نیستم ،بلکه بشری مثل شما هستم اَناَ بَشَرٌ مِثلُکُم .1
الف – فرمود که انسان را در «بهترين قوام» آفريدم« .قوام»،
يعنی هر چیزی و هر شرﻃی که ثبات و بقای موجود به تناسب
هدف از آفرينشاش و جايگاه و نقشاش در نظام هستی مستلزم
آن باشد .لﺬا فرمود :جنس انسان ،نه تنها دارای «قوام» ،بلکه

 .1سوره الکهف ،آيه 110
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بهترين قوام است .يعنی هر چه که هست ،بر اساس « تقويم »
آفريده شده است و خلقت انسان ،بهترين تقويم است.
ب – انسان وجوه مشترکی با جمادات دارد ،مثل دندانها و
استخوانهايش و حتّی نطفهاش – همچنین وجوه مشترکی با
حیوانات دارد ،مثل کیفیّت نطفه ،خون ،گوشت ،استخوان ،خوردن،
خوابیدن ،جماع برای تولید مثل و  ...همچنین وجوه مشترکی با
مالئك دارد ،مثل روﺡ و عقل – از اين رو ،خالق متّعال وقتی شرﺡ
چگونگی خلقت انسان را میدهد ،تا آنجايی که بیان از خلقت
مادّی و حیوانی اوست ،هیچ سخنی از « اَحسن » نمیآورد؛ خب
حیوانات بسیاری نیز با همین ويژگیها و سلسله مراتب آفريده
شدهاند ،چه بسا بزرگتر ،قویتر و حسّاستر .اما وقتی میرسد به
اين که «خلقت ديگری در او انجام دادم»( ،يعنی از نوع مادّی
نیست) و از روﺡ خودم (روﺡ از چیزی خلق نشده ،بلکه از امر
پروردگار است) به اين حیوان دمیدم و انسان شد ،میفرمايد:
اَحسن الخالقین  .حال به آيه دقّت فرمايید:
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خلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَ ًة فَخَلَقْنَا ا ْلمُضْغَةَ
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فَ َ
ن
ك ال َّلهُ أَحْسَ ُ
عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَ َر فَتَبَارَ َ
الْخَالِقِینَ

1

«آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم .پس آن علقه را [به
صورت] مضغه گردانیديم ،و آنگاه مضغه را استخوانهايى
ساختیم ،بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیديم ،آنگاه [جنین را
در] آفرينشى ديگر پديد آورديم .آفرين باد بر خدا که بهترين
آفرينندگان است».
ج – پس انسان از جمادی به نباتی ،از نباتی به حیوانی و از
حیوانی به روحانی رسید و استعدادهای «شدن» به او داده شد.
میتواند به پستترين مراحل حیوانی سقوط کند ،تا آنجا که از
حیوان نیز پستتر گردد .کَاألنعام بَلهُم اضلّ 2؛ و میتواند تا
باالترين مراحل کمال پیشرفت کند و خلیلُ اهلل شود3؛ نه به جماد
چنین امکان و استعدادی داده شده ،نه به حیوان ،نه به جنّ و نه به
فرشتگان .خب اين همان أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ است.
 .1سوره المؤمنون ،آيه 14
 2.اعراف 179 -
 3.نساء 125 -

1511

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

د – پس در اينجا ،بحث از خلقت جسم حیوانی نیست که گفته
شود :يکی بلند است و يکی کوتاه – يکی به نظر زشترو میآيد و
يکی زيبا – يکی سالم به دنیا میآيد ،يکی ناقص .منظور از
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ خوشگلترين و سالمترين بدنی ،جسمی و مادّی
نمیباشد.
ه – معنای بهترين اندازهها (تقديرها) و بهترين قوامها،
اعتدالها نیز اين نیست که او را مثل يك مجسّمه يا چوب خشك
آفريده باشند که هیچ نوع تغییری به او راه نداشته باشد و يا
اساساً از نظام علّی (علت و معلول) مستثنی باشد.
در نظام خلقتِ بدن نیز همین « مغز» انسان ،که اگر چه از مغز
فیل و کرگدن و خر کوچكتر است ،اما میتواند به عالَم اشراف
علمی پیدا کند و  ،...با يك ضربه سبك و يا سنگین ،دچار نقص و
اختالل میشود – و همین پوست دستش را که هشتاد ،نود سال از
آن کار میکشد و باز به محض استهالك نو میشود ،اگر روی آتش
بگیرد ،مانند سوختن نايلون میسوزد.
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روﺡ آدمی نیز همینﻃور است .عقل و فطرت نیز همین ﻃور
هستند .با يك جرقهی نور ،معرفت پیدا میکنند و چنان
میدرخشند که عالمی را روشن میکنند ،و با کمترين توجه به
نفس حیوانی ،چنان ضعیف و مدفون میگردند که هیچ ظهور و
بروزی از آنان ديده نمیشود.
پس اگر کسی بهداشت و سالمت را رعايت نکرد و سبب بروز
اختالل در خلقت خودش و يا نسلش گرديد – اگر کسی احکام را
رعايت نکرد و سبب بروز بسیاری از ابتالئات در خودش و نسلش
شد – اگر نطفه سالم نبود ،اگر بارداری با مراقبت نبود ،اگر انواع
خوراكها [از حالل و حرام يا مفید و مضرّ] را مصرف کرد ،اگر ضربه
ديد ،عصبانی شد ،ترسید  ،...و روی نطفه اثر گﺬاشت ،نه تنها هیچ
منافاتی با عدل خدا ،نظام آفرينش ،قوانین حاکم بر آن و نظام
خلقت اَحسن ندارد ،بلکه عین آن است.
آيا اگر کسی چاقويی در چشم کسی فرو کند و او کور شود –
شرابی بنوشد و نطفه و ﻃفلش ناقص به دنیا بیايد – بمب شیمیايی
و اتمی بیاندازد و نسلها معلول شوند – هوا را آلوده کند و خون
مادر کثیف شود – جنگ بیولوژيکی راه بیاندازد تا تعداد اوالد
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ناقص الخلقه در يك جامعه (مثل ايران) زياد شود و  ،...منافاتی با
ن تَقْوِيمٍ اين
قوانین حاکم بر نظام آفرينش دارد؟ آيا معنای أَحْسَ ِ
است که همه چیز روی انسان بیاثر شود؟!

شبهه :آیا انسان مختار آفریده شده است موضوع جبر
و اختیار در قرآن.
آقای دکتر سها با مخلوطکردن آيات قران و نفهمیدن مفهوم
آيات ايرادی کودکانه از قران گرفته که در قالب جبر و اختیار
مطرﺡ نموده .که به پاسخ آن میپردازيم .در ابتدا ذکر سه مقدّمه
ضروری است:
 .1هر انسانی با فطرت و عقل خويش درمیيابد که در انجام
بسیاری از امور قدرت و توانايی دارد و میتواند کارهايی را انجام
دهد يا ترك نمايد .اين مطلبی است که هیچ عقل سلیمی آن را
انکار نمیکند چرا که زندگی انسان با اعمال انسان گره خورده و
عملکرد انسان بسته به انتخاب انسان در عمل است.
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به همین دلیل است که مجرمان را به خاﻃر جرمشان سرزنش
میکنند و نیکوکاران را به دلیل اعمال خوب میستايند و اين
پاداش و مجازات بدون اختیار معنی ندارد .لﺬا کوچکترين شکّی در
وجود اختیار برای انسان نیست.
 .2از ﻃرف ديگر هر انسانی نیز به اين مطلب اقرار میکند که در
انجام بعضی امور دست او بسته است .مثالً حیات و مرگ انسان،
قدرت و توانايی ،استعداد و اکثر مقدّماتی که برای اعمال اختیاری
انسان الزم است از محدوده اختیارات وی خارج است .ح ّتی اختیار
انسان بدون اختیار او در نهادش گﺬاشته شده است.
 .3تمام موجودات عالم در بوجود آمدن ،بقا و استمرار خويش
محتاج مبدأ اعالی آفرينش هستند .همه محتاج رحمت و عنايت
پروردگار عالم میباشند که اگر يك لحظه توجّه خالق جهان از
هستی قطع شود تمام موجودات مبدّل به عدم میگردند.
از جمع اين مقدّمات به اين نتیجه میرسیم که انسان و افعال او
در میان دو حالت جبر و اختیار قرار دارد .انسان در بکارگیری
قدرت خود در انجام امور و انتخاب مسیر زندگی مختار و آزاد است
و اين همان مطلبی است که آيه  29سوره کهف آن را بیان میکند.
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دماتی که
و از ﻃرفی ديگر هستی انسان و قدرت وی و تمام مق ّ
برای اعمال خود دارد از سوی پروردگار افاضه میشود .و همان ﻃور
که در پیدايش اين امور به خداوند نیاز دارد در ادامه و بقاء آن نیز
محتاج توجّه و عنايت اوست .آری انسان با اختیار خويش عمل
میکند و مختار است ولی همین اختیار وی موهبتی است از سوی
خداوند که به صورت اجبار در نهاد وی گﺬارده شده است.
آيه  30سوره انسان بیان میکند که مشیّت و اراده بنده به
مشیّت و اراده خداوند وابسته است .پس اراده و مش ّیت خدا به
اراده بنده تع ّلق میگیرد نه به فعل او .بدينترتیب بدون واسطه
اراده خدا به اراده انسان و با واسطه به فعل انسان تع ّلق گرفته
است چرا که افعال انسان از اراده انسان سرچشمه میگیرد .پس
افعال انسان اختیاری است چون مستند به اراده اوست اما اختیار
انسان مستند به اختیار ديگری نیست بلکه به اراده خداوند متع ّلق
است.
جبر و اختیار از مسائل بنیادين فلسفی است که همه متفکّرين
عالم را در ﻃول هزاران سال به خود مشغول داشته است .شبهه در
خصوص اراده و آزادی فطری انسان در انجام کارهای متعدّدی که
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در ﻃول زندگی از او سر میزند ،از دو منبع سرچشمه میگیرد.
ديدگاههای علم فیزيك و مکانیك يکی از سرچشمههای مهم اين
شبهه است که با ﻃرﺡ نظام قانونمند علت و معلول مدلول میدارد
که گويا حرکت هیچ ذرّهای در اين جهان از قید روابط علی و
قوانین جهانی مکانیك مستثنی نیست و از اينرو تفويض اختیار به
انسان در واقع در حکم خلل در اين نظام قانونمند است.
اين شبهه از سوی مطلقگرايانی مطرﺡ میشود که میخواهند
تمام اعمال و رفتار و عواﻃف و تفکر و ساير فعالیّتهای ذهنی انسان
را صرفاً با قوانین اهرمها توجیه کنند! مکانیك نیوتونی و دنبالهی
ﻃبیعی آن يعنی تﺌوری نسب ّیت احاﻃه نسبتاً کاملی بر رفتار جرم و
حرکت و انرژی دارند ،اما کسانی که نظريّات علمی نیوتون و
اينشتین را بر رفتار و عواﻃف و تفکر اﻃالق میکنند ،نه احاﻃهای
بر آن نظريات علمی دارند و نه عواﻃف انسان را میشناسند .با اين
حال اکنون چندين دهه است که فیزيك کوانتم بر مبنای عدم
حتمیّت در رفتارهای حرکتی ذرّات اولیّه شکل گرفته است و لﺬا
سخنگفتن از جبريّ ت مکانیکی در اعمال و رفتار انسان ديگر بی-
مورد است .اما سرچشمه اصلی شبهه در مورد اراده انسان ،که
قدمت بسیار بیشتری دارد ،از اعتقاد بر وجود خداوند ناشی می-
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شود که ذات او مقدّم بر جهان آفرينش و علم او محیط بر حوادث
اين عالم است ،لﺬا اراده انسان گويا با مشیّ الهی تناقض آشکار
دارد و انسان د ر اعمال و کردار خود همواره مجبور به پیروی مطلق
از علم ازلی الهی است.
هیچ يك از مکاتب فکری در جهان اسالم که رويارويی با اين
مسأله را برای خود هدف قرار دادهاند ،به حلّ مسأله به نحو مقتضی
نايل نیامدهاند .اکثر آنها به ناچار يا اراده انسان را قربانی کردهاند
تا علم ازلی خدا محفوظ بماند ،يا علم ازلی خدا را مورد سؤال قرار
دادهاند تا اراده انسان تثبیت شود .در جایجای قرآن حکیم با
آياتی مواجه میشويم که انسان را به خاﻃر اعمال خوب يا بد مورد
نکوهش قرار میدهند و عقوبت و پاداش را مطرﺡ میکنند و در
عین حال آيات ديگری که علم خداوند را محیط بر جهان و حتی
هدايت انسان را وابسته به مشیّ الهی معرفی میکنند.
معیار عمومی در سرتاسر قرآن چنین است که نیل به ايمان از
کر و شهود صورت میگیرد ،اما ايمان
ﻃريق «اِنﺬار» ،دعوت و تف ّ
پايان راه نیست ،زيرا از آن پس نیز انسان نیاز به هدايت دارد که
وابسته به اراده خداوند است .يعنی در متن قرآن حکیم به دفعات
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با تﺬکّراتی مواجهیم مبنی بر اين که خداوند هرکسی را که اراده
کند ،هدايت میکند و اگر اراده کند ،گمراه میکند ،ولی کفّار و
منکرين را هیچوقت هدايت نمیکند .اين بدان معنی است که
درهای هدايت به روی منکرين بسته است ،اما کسی که ايمان
آورده است ،اگر در تشخیص حق از باﻃل دچار اختالف و شبهه
بشود ،خداوند او را به ﻃرف حقیقت راهنمايی میکند .د ّقت روی
کلمه «هدايت» بسیار ضروری است ،زيرا منظور قرآن حکیم از اين
کلمه عمدتاً عبارت است از هدايت در ﻃول مسیر ايمان ،و ندرتاً
ممکن است اين کلمه در معنای هدايت از کفر به سوی ايمان به کار
رفته باشد:
ق بِإِذْنِ ِه وَاللّهُ
َ ...فهَدَى اللّ ُه الَّﺬِينَ آمَنُو ْا لِمَا اخْتَلَفُو ْا فِی ِه مِنَ الْحَ ِّ
ستَقِیمٍ
يَهْدِی مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّ ْ

1

«و خداوند ايمان آورندگان را در آنچه در مورد حق با هم
اختالف داشتند ،هدايت کرد و خداوند هر کسی را بخواهد به راه
مستقیم هدايت میکند».
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کَ ْیفَ َيهْدِی اللّ ُه قَوْمًا کَفَرُو ْا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُو ْا أَنَّ ال َّرسُولَ
حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَ ِّینَاتُ وَاللّهُ الَ َيهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

1

«خداوند چگونه هدايت کند قومی را که کافر شدند بعد از آن
که ايمان آورده بودند و شهادت داده بودند بر حقّانیّت رسول و
نشانههای حق بر آنها ظاهر شده بود؟ خداوند ظالمان را هدايت
نمیکند».
از مضمون اين دو آيه و آيات ديگر چنین برمیآيد که منظور از
هدايت ،هدايت از کفر به سوی ايمان نیست ،بلکه هدايت يکی از
مظاهر اراده خداوند است که به برکت آن شخصی که ايمان آورده
است ،در مسیر تشخیص حق از باﻃل همواره مورد راهنمايی قرار
میگیرد .حتّی جايی که سخن از خروج انسان از ظلمت با راهنمايی
خداوند و ورود وی به حوزه نور مورد نظر است ،باز هم مقصود
کسانی است که قبالً به ايمان دست يافتهاند ولی بعد از نیل به
ايمان نیز همواره نیازمند هدايت خداوند برای خروج از ظلمت و
ورود به حوزه نورند .در جایجای قرآن با آياتی مواجهیم با اين
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ال َيهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ و اين آشکارا نشان
مضمون که :وَاللّ ُه َ
میدهد که هدايت مرحلهای است که بعد از ايمان شروع میشود.
فَأَمَّا الَّﺬِينَ آ َمنُواْ بِاللّهِ وَاعْ َتصَمُواْ بِهِ فَسَیُدْخِ ُلهُمْ فِی رَحْ َمةٍ مِّنْهُ
وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَیْ ِه صِرَاﻃًا مُّسْتَقِیمًا

1

«اما آنان که ايمان آوردند و به (رشته خدا) چنگ انداختند،
خداوند رحمت و فضل خود را شامل آنان خواهد کرد و آنهارا از
ﻃريق مسیری که مستقیم است ،به سوی خود هدايت خواهد
کرد».
ترکیب نحوی آيه فوق و عبارت صراﻃا مستقیما به وضوﺡ
نشان میدهد که مقصود هدايت به ﻃرف صراط مستقیم نیست،
بلکه هدايت در امتداد صراط مستقیم است .آشکارترين اشاره به
شیوه هدايت و اين که هدايت در دست خداوند است و اين که
هدايت شامل کسانی میشود که قبال به زينت ايمان آراسته
شدهاند ،در آيه شريفه زير متبلور است:
ن آمَنُواْ وَعَ ِملُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ َتجْرِی
إِنَّ الَّﺬِي َ
مِن تَحْتِهِمُ األَنْهَارُ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ
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«آنان که ايمان آوردند و کارهای صالح انجام دادند ،خدايشان
آنها را با عنايت به ايمانشان هدايت میکند و آنها در جنّتهای
پرنعمت زندگی خواهند کرد ،در حالی که رودها از زير جايگاه آنها
روان است».
مراد ما از تأکید روی اين نکته تشريح اين مسأله است که در
ايدئولوژی قرآن ،کافرين و ظالمین و فاسقین به ﻃور صريح از
هدايت محروم شدهاند ،اما ايمانآورندگان از اين نعمت برخوردار
میشوند و آن هم به صورت جبری ،يعنی يك شخص مؤمن نبايد از
خدای خود ﻃلبکار باشد ،بلکه تعیین اين که چه کسی شايستگی
هدايت شدن را دارد يا ندارد ،در دست خداوند است .آيا اين معیار
تربیّتی بینظیری نیست؟ حساسیّت ما روی کلمه «هدايت» از آن
جهت است که اينجا مشخّصاً سخن از هدايت افرادی میرود که
قبالً به ايمان مج ّهز شدهاند .اما مگر نزول قرآن صرف ًا برای هدايت
مومنین بوده است؟ قرآن در درجه نخست برای خروج انسان از
تفکر شركآلود و انکارآمیز و ورود وی به حوزه ايمان نازل شده
است ،چنانکه میفرمايد:
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إِنَّ هَﺬِهِ تَﺬْ ِکرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَﺬَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلًا ( )29وَمَا
تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ ال َّلهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا ()30

1

« به درستی که اين (آيات) عبرتی است و هر کس بخواهد،
راهی به سوی خدای خود اختیار کند .و شما نمیخواهید ،مگر آن
که خدا بخواهد ،قطعا خدا عالم و صاحب حکم است».
از مضمون آيات به وضوﺡ درمیيابیم که قرآن پند و تﺬکّری
است که به کمك آن هرکس اراده کند ،میتواند از تاريکی کفر
بدرآيد و به حوزه پرنور ايمان واصل شود .اما ضمناً اين تﺬ ّکر هم به
همان وضوﺡ و تأکید در مضمون آيات وجود دارد که چیزی را که
خدا اراده نکرده است ،انسان نمیتواند اراده کند ،حتّی اگر مقصود
آن باشد که انسان از کفر دست بردارد و به ايمان نايل شود .ظاهر
قضیّه متناقض است ،اما حتّ ی کسانی که قرآن را نوشته دست بشر
میدانند ،به خوبی آگاهند که احکام قرآن بسیار سنجیده و
منسجم است .هرگز نمیتوان تصوّر کرد که اين نکته حسّاس ،يعنی
اراده انسان و رابطه آن با اراده خداوند در قرآن به نحوی نسنجیده
تدوين شده باشد .قرآن حکیم در دو آيه متوالی فوق به وضوﺡ بر
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انسان يادآوری میفرمايد که از نشانههای خداوند درس بگیرد و
راهی به سوی خداوند «اتّخاذ» کند ،و از سویديگر همین «اتّخاذ
ﻃريق» نیز به ﻃورکامل ناشی از اراده انسان نیست ،بلکه انسان
چیزی را میتواند اراده کند که خداوند اراده کرده است .اگر چنین
است ،پس آن مسﺌولیتخواهی گسترده و آن عقوبتهای حادّی که
در جایجای قرآن تﺬکّر داده میشود ،چه لزومی دارد؟
تا اينجا اين مقدارش بر ما مسلّم شده است که در قرآن شريف
ص ايمان آورندگان است ،اما در خصوص منکرين
«هدايت» مخت ّ
روش عمومی بر تﺬکّر و «انﺬار» است که در مجموع به معنی «پند و
نصیحت»« ،هشدار دادن»« ،با خبر کردن از عواقب شوم» و نظائر
آن تعبیر میشود:
شرًا وَنَﺬِيرًا
يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَ ِّ

1

«ای پیامبر ،ما ترا به عنوان شاهد و بشارتدهنده و
هشداردهنده فرستاديم».
م الَ يُؤْمِنُونَ
م تُنﺬِرْهُ ْ
م أَأَنﺬَرْتَهُمْ أَمْ لَ ْ
وَسَوَاء َعلَیْهِ ْ
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« برای آنها يکسان است ،چه به آنها هشدار بدهی ،چه
ندهی ،در هر حال ايمان نمیآورند».
تَبَارَكَ الَّﺬِی نَ َّزلَ الْ ُفرْقَانَ َعلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ ِللْعَالَمِینَ نَﺬِيرًا

2

« گرامی آنکه اين حجّت را به بنده خود نازل کرد تا عبرتی
برای جهانیان باشد».
هیچ روش مناسبی برای ترجمه کلمه «تبارك» و مشتقّات آن
مانند «مبارك» و «برکت» و امثال آن سراغ نداريم ،از اينرو اگر
کلمه «گرامی» در ترجمه فوق حاوی بار معنايی متناسبی نیست ،از
خوانندگان عﺬر میخواهیم .ما کلماتی مانند «فرخنده» و
«خجسته» و يا کلمه ترکی «قوتلو» و کلمه انگلیسی

blessed

را

مورد آزمايش قرار داديم ،اما آنها را معادل مناسبی برای
کلمه «تبارك» نیافتیم.
اينك با وظیفه سنگین و هراس انگیزی مواجهیم :توضیح
مسأله مربوط به اراده خداوند و رابطه آن با آزادی نسبی بشر در
انتخاب خیر و شرّ و مسﺌولیت اخالقی وی که بدون حلّ آن ،درك
 .1سوره يس ،آيه 10
 .2سوره فرقان ،آيه 1
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پیام قرآن ممکن است با مشکالت جدّی مواجه شود .ما سلسله
بحثهای کنونی را از مدخل «حقیقت مطلق» شروع کرديم و
توضیح ک ّلیّه مسائل و شبهات موجود را از همین مدخل پی می-
گیريم .روش ما عالوه بر استدالل منطقی ،به مراجعه بر سیرحوادث
کی است.
واقعی و تحلیل آنها و استنتاج نتائج مناسب از آنها مت ّ
اين بدان معنی است که ما پديدهها را در حالت «بودن» مطالعه
نمیکنیم ،بلکه موجوديّت آنها در حالت «تکوينی» مورد عالقه
ماست ،آن هم در ارتباط فعّال با ساير پديدهها ،زيرا خلقت امری
استاتیك نیست ،بلکه تکوينی است .بسیاری پرسیدهاند که چرا
خداوند همهچیز را به صورت کامل و بیعیب و نقص و در اوج کمال
نیافريده است و چرا انسان مجبور به ﻃیّ اين همه راه پر مشقّت
برای اعتالی شخصیّت خود از ﻃريق ايمان است .پاسخ آن است
که ،خلقتی که تبديل و تحوّل در مضمون آن نباشد و صرف ًا محدود
به تصوير نهايی جهانی ايدهآل باشد ،خلقتی است استاتیك که
فاقد بعد زمان است .چنین خلقتی به علّت فقدان عنصر حرکتی
نمیتواند شامل حیات و زاينده حیات باشد و از اينرو با حقیقت
مطلق بیگانه است .خلقت بالﺬّات شامل حرکت است .حقیقت
مطلق مانند گوهری نیست که برای ابد در صندوقچهای نگهداری
1526
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شده باشد .حقیقت مطلق همواره در حال خلق مجدّد اين جهان
است و ظهور نو از بطن کهنه به برکت آن صورت میگیرد.
مطالعه پديدهها در مسیر تکوينی از ضروریترين الگوهای
تحقیقی است و انحرافات متعدّدی در ﻃرز تفکّر انسان وجود دارد
که از ﻃرز نگاه وی بر جهانی استاتیك و بیحرکت ناشی میشود.
مثالً ما در مورد بیکرانگی حقیقت مطلق و اين که حقیقت مطلق
چه مطلبی را در مورد کدام امر مجهول بر ما آشکار میکند ،به
مثال وبالگ نويسی من متوسّل شديم و دريافتیم که من قادر
نیستم در ﻃول چندين سال همه جوانب اين مسأله را ﻃوری
تشريح کنم که همه حقائق را در مورد حادثه وبالگ نويسی خودم
گفته باشم .سﭙس از اين مثال به احوال جهان گﺬر کرديم و بر ما
مسلّم گشت که همه متفکّرين عالم در ﻃول همه اعصار با کار
دستهجمعی خود نمیتوانند احوال عالم را که همان «حقیقت
مطلق» يا جان جهان است ،بیان بکنند .در آن مرحله که بیکرانگی
حقیقت مطلق بر ما آشکار گشت ،بهراحتی دريافتیم که علم انسان
نمیتواند محیط بر جهان باشد و اين علم در بهترين صورت ،حادثه
کوچکی در سیر حوادث بیپايان اين جهان محسوب میشود .بنا
براين بخش بزرگی از رازهای جهان همواره بر وی پوشیده خواهد
1527
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بود .سﭙس از اين نقطه انطالق به مسیر خود ادامه داديم و
دريافتیم که تسلیم در برابر حقیقت مطلق موجب اتّصال انسان به
فطرت انسانی خود و ايمن شدن روﺡ وی و افزايش قدرتهای وی
خواهد بود ،زيرا انسان آزاد صرفاً انسانی است که بهدست حقیقت
آزاد شده است ،باقیمانده انسانها هنوز بَردهاند.
درك ما از مسأله جبر و اختیار نیز از اين منظر شکل میگیرد.
ما به ياری خدا مستدل خواهیم کرد که نه تنها اراده انسان ناقض
علم ازلی خداوند نیست ،بلکه اين اراده انسانی وابستگی تامّ به
حقیقت مطلق و بیکرانگی آن دارد .به عبارت ديگر نفی حقیقت
مطلق و علم ازلی خداوند نهتنها انسان را صاحب اراده نمیکند،
بلکه او را به بردهای ابدی تبديل میکند .اگر قرار باشد انسان
دارای ارادهای هرچند نسبی بوده و در کارهای خود از آزادی عمل
نسبی برخوردار باشد ،اين اراده و آزادی بايد سرچشمهای داشته
باشد .آنهايی که اعتقاد به وجود خداوند را ناقض اراده بشر می-
جه کنند که نفی وجود خداوند نیز آنان
دانند ،در درجه اول بايد تو ّ
را به اراده آزاد متّصل نمیکند .نفی خداوند به منزله انکار حقیقت
مطلق و ترسیم تصويری از جهان هستی است که هیچ حقیقتی در
آن پايدار نبوده و هیچ معیار اخالقی ثابتی برای تشخیص صواب از
1528
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ناصواب وجود ندارد .انسان در چنین جهانی در هر گامی که برمی-
دارد ،زمین میخورد ،و به هر سو که رو میآورد ،با مانع مواجه می-
شود ،هیچ چیزی برای او قابل پیش بینی نیست ،کاری که امروز
ممکن مینمايد ،فردا غیر ممکن میشود و انسان در راه منزل خود
نیز گمراه میشود .آيا انسان در چنین جهانی میتواند صاحب اراده
و حرّيت باشد؟ لﺬا آن چیزی که با اراده آزاد انسان تداخل میکند،
وجود خداوند نیست ،بلکه سرکشی و عصیان انسان در برابر
حقیقت مطلق جهان است که وی را بدانجا سوق میدهد که خود را
در جايگاه خدايان قرار دهد و خود را به برده تبديل کند .با اين
حال هنگامی که در حوزه شناخت حقیقت مطلق گام میگﺬاريم،
تکلیف خود را بايد با اين تناقض روشن کنیم .اين چه تناقضی
است که صدها و هزاران سال ذهن متفکّرين عالم و حتّی اشخاص
عادی را به خود مشغول داشته است؟ اگر انسان در اين زندگی
دارای وظائف و تعهدّات اخالقی معیّنی است ،چنانکه در قرآن
شريف بدان تأکید شده است ،پس بايد از اراده نسبی و آزادی
عمل هرچند محدودی برخوردار باشد .اما او ضمناً در ﻃول اعمال و
کردار خود مجبور به حرکت در مسیری است که علم ازلی خداوند
نقض نشود.
1529
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به ياد دارم که اين مسأله ذهن مرا از سنین نوجوانی به خود
مشغول داشت و در همان دورانِ شیفتگی و سرمستی اقدام به
خواندن کتابهای موجود پیرامون اين مسأله کردم .امّا تاکنون که
قريب  45سال از آن مبدأ میگﺬرد ،هرگز پاسخ سؤال خود را
نیافته بودم و اين مسأله بغرنج عقیدتی همواره روﺡ مرا در تکاپو
میداشته است ،اما اينك احساس میکنم که دوران رنج به پايان
ل ريشهای اين مسأله ،به نحوی که علم ازلی
رسیده است و با ح ّ
خداوند و اراده نسبی انسان در تعارض با يکديگر قرار نگیرند ،و
حتّی اراده نسبی انسان ثمره گرانبهای درخت حقیقت مطلق باشد،
امید نیل به آسايش را حس میکنم .در مقّاله بعدی بإذن اهلل تعالی
به شرﺡ اين معضل بزرگ فکری و نحوه استیال بر آن خواهیم
پرداخت.

خداوند چه کسانی را هدایت میکند؟
«کسانی که درباره مجاهدت کردند حتماً ايشان را به راههای
1

خويش هدايت میکنیم».

 .1سوره عنکبوت ،آيه 69
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«خدا کسی را که از بدیها باز گرديد به سوی خود هدايت می-
کند».

1

«پس چون منحرف شدند خداوند دلهای ايشان را به انحراف راه
داد ».

2

«آيا ديدی کسی را که هوای نفسش را معبود خويش گرفت و به
امر خدا راه را گم کرد؟»

3

مثالً وقتی خداوند در قرآن میفرمايد بر دلهايشان مهر زده
يعنی آنها را به حال خود رها کرده و ديگر هیچ نشانی و هیچ
هدايتگری برای آنان نخواهد بود.
بنابراين کوشش بندگان برای اينکه شايستگی پیدا کنند تا
مشیّت الهی بر آنان تع ّلق گیرد منافی حاکم ّیت خداوند و مشیّت او
نیست که « واين برای انسان جز سعی و کوشش او نخواهد بود »
و اين دودسته آيات يکديگر را تفسیر میکنند و توضیح میدهد.

 .1سوره رعد ،آيه 28
 .2سوره صف ،آيه 5
 .3سوره جاثیه ،آيه 23
 .4سوره نجم ،آيه 39
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« دراين گفتار برای کسی که اهل دل باشد گوش به قرآن فرا
دهد و حضور در معنای آن يابد البتّه مايهی بیداری و هدايت است
» 1اما در آيه 56سوره مبارکه قصص میخوانیم « ...خداوند هرکس
را بخواهد هدايت میکند»
ولی بايد دانست خداوند چه کسانی را میخواهد و هدايت
میکند؟؟ آيات ديگری از قرآن مجید خواست خدا و مشیّت اورا
برای ما توضیح میدهند و تصريح میکند که :
«خداوند قوم ظالم را هدايت نمیکند »

2

«خداوند درغگوی ناسﭙاس را هدايت نمیکند »

3

«خداوند تجاوزکار دروغ پیشه را هدايت نمیکند»

4

پس جای اين سؤال میماند که چه کسانی مشمول هدايت الهی
میشوند؟ قرآن کريم دوباره به ما پاسخ میدهد :

 .1سوره ق ،آيه 37
 .2سوره المائده ،آيه 51
 .3سوره زمر ،آيه 3
 .4سوره غافر ،آيه 28
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« خداوند کسی را که از بدیها باز گردد به سوی خود هدايت
میکند »

1

«هرکس به خداوند ايمان آورد خداوند دل اورا هدايت میکند»

2

« خدا با آن هرکس را که خشنودی وی را دنبال کرد هدايت
میکند»

3

و اين معنی در مقطع آيه  56سوره قصص نیز به اشاره آمده
است که میفرمايد  « :خداوند به احوال راهیافتگان داناتراست» به
عبارت ديگر خداوند از لیاقت آنها برای هدايت آگاهتر از هرکسی
میباشد.
باز در آيه  23سوره زمر میخوانیم « خدا هرکس را بهگمراهی
برد برای او راهنما و هدايتگری نیست».
باز بايد توجّه کنیم که خداوند چه کس يا کسانی رابه گمراهی
میبرد؟؟ قرآن اينگونه به ما پاسخ میدهد :

 .1سوره شوری ،آيه 13
 .2سوره تغابن ،آيه 11
 .3سوره المائده ،آيه 16
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«خداوند بسیاری را با آن ( قرآن) گمراه میکند و بسار ديگر را
هدايت میکند و جز فاسقان هیچکس را بدان گمراه نمیکند .
کسانی که عهد خداوند را پس از محکم ساختن آن میشکنند و
رشته ای را که خداوند به پیوستن آن فرمان داده میگسلند و در
زمین به فساد میپردازند  ،آنها همان زيانکارانند».
پس روشن شد که از آيات کريمه مفهوم جبر برنمیآيد و حق
تعالی بدون جرم و تقصیر از کسی سلب توفیق و نعمت نمیکند و
جز پیمان شکنان و تباهکاران هیچ کس از هدايت خداوند دور و
محروم نمیشود و به گمراهی نمیافتد.
آيات شريفه ديگری نیز اين معنی را تصديق و تأيید میکنند :
«و خداوند ظالمان را گمراه میکند».

1

«خداوند کسی را که تجاوز گر باشد گمراه میکند».

2

«خداوند اينچنین کسانی که نعمتهای خدا را میپوشانند =
حق پوشان ،را گمراه میکند».

3

 .1سوره ابراهیم ،آيه 27
 .2سوره غافر ،آيه 34
 .3سوره غافر ،آيه 74
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«خداوند آنچه را که به قومی تعلق دارد دگرگون نمیکند تا
اينکه نفسانیّات ( يعنی نیّات و انديشهها و اعتقادات و اخالق )
خود را تغییر دهند».

1

«و اين از آنروست که خداوند هیچ نعمتی را که به قومی
بخشیده دگرگون نمیکند تا اينکه آنها نفسانیّات خويش را تغییر
دهند»

2

اما آيهای ديگر  « :اگر میخواستیم هرکسی را از هدايت
برخوردار میکرديم» ولی نخواستیم همه را به اجبار به راه راست وا
داريم .
و اين معنی را قرآن مجید در مواضع ديگر نیز ياد کرده است «
اگر خداوندت میخواست همه اهل زمین ايمان میاوردند آيا تو
میخواهی مردمان را به ايمان مجبور سازی؟»

3

« اگر بخواهیم از آسمان نشانه ای فرو میفرستیم که همه
1

ايشان در برابر آن گردن خم کنند»

 .1سوره رعد ،آيه 11
 .2سوره انفال ،آيه 53
 .3سوره يونس ،آيه 99
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آ ری خداوند توانايی دارد که مردم را با جبر و قدرت به ايمان
بکشاند ولی مشیّت اعالی او بر اين کار تعلّق نگرفته است و انبیاء
را با کتاب هدايت به سوی خلق فرستاده تا خود راه را برگزينند و
در جايی ديگر میفرمايد « :ما اين کتاب را به حق برای مردم برتو
نازل کرديم پس هرکس که هدايت يابد به سود خود اوست و
هرکس گمراه شود تنها به زيان خودش خواهد بود و تو وکیل مردم
نیستی » (يعنی ضامن سود و زيان آنها نخواهی بود)

2

شبهه :نظام طبقاتی در قرآن.
آيا در اسالم ،نظام ﻃبقاتی وجود دارد؟
خوانندة گرامی لطفا حوصله داشته باشید و تا آخر بخونید تا
يك بار برای همیشه اين شبهه از ذهنتون پاك شود.......
خداوند در قرآن کريم میفرمايد:
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ضلَ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَمَا الَّﺬِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّی
وَاللَّهُ فَ َّ
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِی ِه سَوَاءٌ أَ َفبِنِ ْعمَةِ اللَّ ِه
يَجْحَدُونَ

1

«و خداوند در روزیدادن گروهی از شما را بر گروه ديگر برتری
داده است».
همچنین میفرمايد:
ك نَحْنُ قَسَ ْمنَا بَیْ َنهُمْ مَعِیشَ َت ُهمْ فِی
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ َ
ضهُمْ بَعْضًا
ﺬ بَعْ ُ
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَ ْعنَا بَعْضَهُمْ َفوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِ َ
خیْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ َ

2

«و [در روزیدادن] برخی از آنها را بر گروهی ديگر برتری
داديم».
ای مسلمانان! مگر اينها بخشهايی از قرآن نیست؟ پس با اين
وجود چگونه ادّعا میکنید که اسالم نظام ﻃبقاتی را به رسمیّت
نمیشناسد؟
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در ابتدا الزم است با نظام ﻃبقاتی آشنا شويم تا بدانیم که آيا
اسالم آن را به رسمیّت میشناسد يا خیر .چنانچه برای نمونه،
تاريخ اروپا در قرون وسطی را مورد برّرسی قرار دهیم ،ﻃبقاتی
مانند اشراف ،عالمان دين و بقیّهی مردم را مشاهده میکنیم که با
مشخّصات خاصّی بهﻃور واضح و آشکار از يکديگر جدا شدهاند به
گونهای که انسان با ديدن ظاهر افراد میتوانست به ﻃبقهشان پی
ببرد.
عالمان دين لباس خاصّی بر تن داشتند که آنها را از ديگران
متمايز میکرد .آنها در آن دوره دارای قدرت و نفوذ فراوانی
بودند .پاپ در مقابل پادشاهان و حکام ،حکومت جداگانهای داشت
و اينگونه القا می کرد که او به پادشاهان حکومت بر مردم را عطا
کرده است .حکّام و سالﻃین هم میخواستند خود را از ش ّر
سلطه ی او رها کنند و خودشان مستقل شوند .همچنین اموال
فراوانی داشت که افراد متد ّين آن را به آنها وقف کرده بودند يا از
راه تحمّل خراج و مالیّات بر مردم آن را به دست آورده بود .بلکه
گاهی کلیسا برای خود ،سﭙاه و ارتش تمام عیاری داشت.
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اشراف ﻃبقهای بودند که جايگاه ﻃبقاتی خود را از پدران خود
به ارث برده بودند و آن را به فرزندانشان منتقل میکردند .بهگونه-
ای که اگر کودکی در يك خانوادهی اشرافی به دنیا میآمد از همان
بدو تولد يك نجیبزاده و اشرافی بهشمار میآمد و صرفنظر از
اعمالش که در ﻃول زندگی يا فاصله کم يا بیش او با اين شرافت و
نجیبزادگی ساختگی ،تا پايان عمر يك اشرافزاده میماند.
دربارهی ويژگیهای اشرافزادگان و برتریشان بر عموم مردم
بايد گفت آنها در دورهی فﺌودالیسم قدرت و نفوذ مطلقی بر مردم
منطقهی تحت سلطهشان داشتند .آنها همزمان قدرت قانون-
گﺬاری ،قضاوت و اجرا داشتند و خواستهها و امیالشان قانونی بود
که بر مردم اجرا میشد .نمايندگان پارلمانهايی که برای کشورها
قانونگﺬاری میکردند از میان آنها انتخاب میشد .در نتیجه
ﻃبیعتاً هدف از قوانین تصويب شده در آن پارلمانها و مجالس،
حمايت از فﺌودالها ،حفظ امتیازات آنها و دادن حالت قداست به
آنها بود .در مقابل ،مردم به حال خود رها شده و فاقد هرگونه
حقوق و امتیازی بودند .بلکه همهی وظايف بر دوش آنها بود و هر
نسل ،خواری ،فقر و بردگیاش را از نسل قبل به ارث میبرد.
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سﭙس تحوّالت اقتصادی مه ّمی در اروپا به وجود آمد و ﻃبقهی
جديدی را به وجود آورد که بر سر امتیازات و جايگاه اجتماعی با
اشراف رقابت میکرد که همان ﻃبقهی سرمايهداران بود .به رهبری
اين ﻃبقه و همراهی عامّهی مردم ،انقالب فرانسه – که در ظاهر
نظام ﻃبقاتی را ملغی اعالم کرد – به وقوع پیوست و به ﻃور نظری
پايههای آزادی ،برادری و برابری را اعالم نمود.
در دورهی معاصر ،ﻃبقهی سرمايهدار جای ﻃبقه اشرافِ دوره
فﺌودالیسم را گرفت .اما اين امر در پشت پرده ،به صورت پنهانی و
همراه با برخی تغییرات که تحوّل اقتصادی آن را ايجاب کرد،
صورت گرفت .اما اين قضیه چندان تغییری نکرد .ﻃبقهی
سرمايهدار به گروهی تبديل شد که سرمايه ،حکومت و قدرت را در
اختیار داشت که به وسیلهی آن به ﻃور دلخواه بر مردم حکمرانی
میکرد .علیرغم وجود پديدههای آزادیمنشانه که در انتخابات
دمکراتیك تجلّی میيافت سرمايهداری ،راه نفوذ به پارلمانها و
حکومتها را به خوبی میشناخت و به وسیلهی ابزارهای
پیچیدهاش همهی خواستههايش را تحت عناوين مختلف عملی
میکرد.
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بلکه هنوزهم در انگلیس – که آن را مهد دمکراسی مینامیدند
– مجلسی وجود دارد که آن را مجلس لردها مینامند .حتّی
هنوزهم در آن قانون فﺌودالیسم وجود دارد که براساس آن همهی
فرزندان جز پسر بزرگ از ارث محروم میشوند تا از پراکندهشدن
و تقسیم سرمايهها جلوگیری و ثروت خانوادههای خاص را حفظ
نمايد تا مانند ﻃبقهی فﺌودالهای قرون وسطی ،نظام و سلطهی
خود را حفظ کنند.
آری! اين نظام ﻃبقاتی است که در يك حقیقت اساسی خالصه
میشود و آن اينکه ﻃبقهای که ثروت و سرمايه را در اختیار دارد
قدرت و سلطه هم از آنِ اوست .در نتیجه اين ﻃبقه – که ابزارهای
قانونگﺬاری مستقیم و غیر مستقیم را در اختیار دارد – بیشك به
نفع خود قانونگﺬاری خواهد کرد تا مردم همچنان تحت سلطهی
او باقی بمانند و در راستای ارضای شهوتهای ﻃبقهی حاکم ،آنها
را از بسیاری از حقوقشان محروم باقی میگﺬارد.
با درك اين واقعیّتها ،به خوبی درمیيابیم که در اسالم نظام
ال در اسالم برخالف آنچه در اروپا میان
ﻃبقاتی وجود ندارد .اوّ ً
ﻃبقه ی اشراف معمول بود ،امتیازات از نسلی به نسل ديگر به ارث
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نمیرسد .بنابراين ،ﻃبیعیاست که اسالم ،حکومتِ موروثیِ برپا
شده براساس امری غیر از بیعت آزادانه و به وجودآمدن ﻃبقهای از
فرماندهان و اشراف را به رسمیّت نمیشناسد .وجود چنین
حکومت يا ﻃبقهای در میان مسلمانان با میگساری ،قماربازی و
رباخواریِ برخی از افراد جامعهی اسالمی تفاوتی ندارد .با اين
وجود کسی نمیتواند ادّعا کند که اسالم ،شراب ،قمار و ربا را حالل
دانسته است.
همچنین در اسالم قوانینی وجود ندارد که براساس آن ثروت در
دست ﻃبقهی خاصّی بماند و آن را در میان خودشان از يکديگربه
ارث ببرند تا از دستشان خارج نشود .اسالم اين امر را تقبیح و
محکوم کرده و خداوند با صراحت در قرآن کريم فرموده است:
1

«تا اموال [فقط] در میان ثروتمندانتان ،دست به دست نشود».

همچنین از سوی ديگر قوانینی دائمی را برای تقسیم ثروت و
توزيع مجدّد آن با نسبتهای جديد [متناسب با تعداد وارثان] در
میان افراد جامعه وضع کرده است که همان قانون ارث است .اين
قانون ،ثروت را در میان افراد فراوانی تقسیم میکند .با درگﺬشت
 .1سوره الحشر ،آيه 7
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هر نسل ،ثروت آنها در میان نزديکانشان توزيع میشود .موارد
استثنايی و کمیابی که در آن يك فرزند که فاقد برادر يا
خويشاوندی باشد ،بسیار اندكاند و نمیتوان آن را بهعنوان قانون
به شمار آورد تا به علّت وجود آن بتوان همهی نظام اسالم را مورد
انتقاد قرار داد .با اين وجود اسالم ثروت را در هر نسل به حال خود
رها نکرده است .بلکه در ارث ،سهمی را برای نیازمندان غیر
خويشاوند قرار داده است که تا حدودی به مالیّات بر ارث در
دورهی معاصر شباهت دارد ،خداوند دربارهی تقسیم ارث فرد
متوفّی میفرمايد:
«هرگاه خويشاوندان [نیازمند فرد متوفی] ،يتیمان و مستمندان
[غیر خويشاوند] بر تقسیم [ارث] حضور پیدا کردند مقداری از
اموال را به آنان بدهید و به گونهای زيبا و شايسته با ايشان سخن
1

بگويید [و از آنان دلجويی کنید]».

بدين ترتیب اسالم از انباشتهشدن ثروتها جلوگیری میکند و
صاحبان ثروت را افراد قرار داده نه ﻃبقهی خاصّی که با حکم قانون
توزيع ثروت در پايان هر نسل ،بیدرنگ ثروت در میانشان تقسیم
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میشود .تاريخ گواهی میدهد که در جامعهی اسالمی ثروت
همواره در حال انتقال و جابهجايی از افرادی به افراد ديگر بوده
است ،و چه بسا ثروتمندِ امروزی فردا نیازمند شود يا فقیر امروز به
ﻃريقی ثروتمند شود .بنابراين ،اعمال شخصی فرد يا شرايط خاصّ
زندگیاش نمیتواند مانع ثروتمند يا فقیرشدن فرد شود.
مفهوم آن دو آيه چیزی جز بیان واقع ّیت وضع موجود در همهی
جوامع روی زمین ،اعم از اسالمی و غیر اسالمی نیست که مردم از
نظر وضعیّت مادّی و میزان روزی با يکديگر تفاوت دارند .بیايید به
عنوان نمونه جامعهی کمونیستی شوروی را برّرسی کنیم .آيا
همهی مردم دستمزد يکسانی میگیرند يا گروهی از آنها در روزی
بر گروهی ديگر برتری داده شدهاند؟ آيا در آن کشور همهی آنها
رئیس هستند يا زيردست؟ آيا همهی نیروهای نظامی ،سربازند يا
افسر؟ يا اين که برخی از آنها بر برخی ديگر برتری و تمايز دارند؟
آری! وجود تفاوت میان سطح زندگی مردم با يکديگر در يك
جامعه امری گريزناپﺬير است .دو آيهی ذکرشده در اوّل فصل نیز از
علّت برتری گروهی بر ديگری در روزی سخنی نگفته و در آنها
نیامده است که علّت وجود اين برتری و تفاوت ،سرمايهداری،
کمونیسم يا اسالم است .همچنین در آنها حرفی از عادالنه يا
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ظالمانه بودن آثار اين برتری به میان نیامده است .بلکه همهی آنچه
در اين دو آيه ذکر شده بیان وجود واقعیّتی است که در هر
جامعهای وجود دارد .ﻃبیعیاست همهی آنچه بر روی زمین وجود
دارد ،تحت اراده و فرمان الهی است .در غیر اين صورت آيا همان-
گونه که بنیاسرائیل از روی نادانی و سادهلوحی بر اين باور بودند
که نفوذ و ارادهی خداوند فقط به مصر و فلسطین محدود میشود و
آنچه در خارج از اين دو سرزمین روی دهد از نفوذ و ارادهی
خداوند خارج است .کمونیستها هم معتقدند که خداوند فقط بر
جهان اسالم نفوذ دارد؟!براساس تصريح قرآن تنها موردی از نظام
ﻃبقاتی که در اسالم وجود داشته همان بردگان بودند که در
فصلهای قبل به تفصیل دربارهی آن سخن گفتیم و بیان کرديم که
بردگی نظام و برنامهای بود که به علّت شرايط و موقعیّت خاصی به
وجود آمد .اما اسالم نه تنها هیچ تأکیدی بر حفظ آن نداشت ،بلکه
اساساً چنین پديدهای يکی از پايههای جامعهی اسالمی نبوده است
و به صورت عارضی به وجود آمده است .عالوه بر اين ،اسالم به
روشهای مختلف برای آزادکردن بردگان تالش کرده است .با اين
وجود بد نیست از خودمان بﭙرسیم که اسالم با بردگان چگونه
رفتار میکرده است؟
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در اينجا الزم نیست مطالبی را که در فصل «آيا اسالم بردگی را
روا میداند؟» بیان کرديم دوباره تکرار کنیم .بلکه فقط به ذکر
حادثهی مشهوری که عمر بن خطاب(رَضیَاهللُعَنهُ) براساس آن
نظام ﻃبقاتی اسالم را به دنیا نشان داد بسنده میکنیم.
يکی از اشراف و پادشاهان به تازگی اسالم آورده و به حج رفته
بود و هنوز آثار کبر و غرور در او هويدا بود و در هنگام ﻃواف با
همان تکبّ ر و فخرفروشی دوران جاهلیت از میان مردم میگﺬشت
و چنانکه قرآن فرموده است اسالمآوردن ظاهری ،قلبش را از لوث
غرور پاك نکرده بود .همچنانکه خداوند در قرآن دربارهی اين
افراد میفرمايد:
«بگو :شما ايمان نیاوردهايد .بلکه بگويید :تسلیم [ظاهریِ
رسالت تو] شدهايم .زيرا هنوز ايمان به دلهايتان راه نیافته
1

است».

در هنگام ﻃواف ناخودآگاه پای بردهای بر روی گوشهای از لباس
بلند آن اشرافزاده – که نشانگر غرور و تکبّر او بود – افتاد .فرد
اشرافی در پاسخ به گستاخی آن برده سیلی محکمی به گوش او
 .1سوره الحجرات ،آيه 14
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نواخت! در نتیجه آن برده برای شکايت از رفتار آن اشرافزاده به
نزد خلیفهی د ّوم رفت .آيا گمان میکنید عمر در پاسخ به او گفت:
«اشکالی ندارد! اين مرد از اشراف است و تو يك برده هستی .او از
يك ﻃبقه است و تو از ﻃبقه ديگر! او حقوقی دارد که تو نداری!»
آيا برای حلّ اين مسأله ،قانونی وضع کرد که به وسیلهی آن
ﻃبقهی اشراف را از لگدمالشدن گوشهی لباسهايشان به وسیلهی
بردگان حفظ يا بردگان را در مقابل اين کار وادار به تحمل سیلی
کند؟ هرگز! اين حادثه در تاريخ بسیار مشهور است .عمر بر قصاص
سط آن برده و تحملّ ضربهی سیلی از دست
فرد متکبّر اشرافی تو ّ
او تأکید کرد تا بدينوسیله او را به قانون خداوند بازگرداند که
حتّ ی در صورتی که میزان روزی يا جايگاه اجتماعی انسانها به هر
علّتی با يکديگرتفاوت داشته باشد ،آنها را باهم برابر و مساوی
میداند.
چون آن مرد نجیبزاده از جريان مطّلع شد تکبّر ورزيد و غرور
و خودپسندی او را به گناه و ﻃغیان کشاند و بسیار تالش کرد تا
خود را از حکم شريعت – که او را با هر انسان ديگری برابر و
مساوی میداند – خالص کند .زمانی که از اين کار ناامید شد ،از
دست عمر فرار کرد و در نهايت مرتد شد و از اسالم برگشت! آری!
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اين اسالم است که در آن هیچ ﻃبقه و مزايای قانونگﺬاری برای
ﻃبقات وجود ندارد.
امّا مسألهی ثروت و اختالف سطح زندگی مردم مسألهی ديگری
ق ويژهای در زمینهی
است .در صورتی که ثروت برای مالکانش ح ّ
قانونگﺬاری يا قضاوت ايجاد نکند و شريعت به ﻃور واقعی – و نه
در عالم خیال و ايدهآل – بهﻃور يکسان دربارهی همهی مردم اجرا
شود ،نبايد آن را با مسألهی نظام ﻃبقاتی و ﻃبقات اجتماعی
اشتباه بگیريم.
مشاهده کرديم که مالکیّت زمینهای کشاورزی يا
سرمايهداربودن در اسالم برای مالکان زمین و سرمايهداران،
حقوقی را به وجود نیاورده است تا بهوسیلهی آن ديگران را به
بردگی کشانده يا از آنها سوء استفاده کنند و خلیفه يا حاکم
اسالمی نفوذ و حکمت خود را از تأيید ﻃبقهی سرمايهدار يا مالکان
بهدست نمیآورد .بلکه حکومت او از انتخابش بهوسیلهی مردم و
اجرای قوانین الهی توسط او ناشی میشد.
عالوه بر اين ،بر روی همهی کره زمین ،جامعهای وجود ندارد که
در آن ثروت همهی افراد با يکديگر برابر و مساوی باشد .حتّی در
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جامعهی کمونیستی نیز که ا ّدعا میکند نظام ﻃبقاتی را لغو کرده و
فقط يك ﻃبقه را در جامعه باقی گﺬاشته است تا ثروت و حکومت
را در اختیار داشته باشد و ساير ﻃبقات را ملغی اعالم کند ،چنین
چیزی وجود ندارد.
آقای دکتر سُها با کینه و دشمنی چند مورد را مطرﺡ مینمايد
که به پاسخ آن برمیآيیم.
موارد ذکر شده از ﻃرف سُها
ﻃبقه بندی از باال به پايین عبارتست از:
 - 1بنی اسرايیل
 -2نسل محمد
 - 3مرد مسلمان
 - 4زن مسلمان
 - 5برده ی مسلمان مرد
 -6برده ی مسلمان زن
 -7اهل کتاب
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 -8غیر مسلمان غیر اهل کتاب

بنی اسراییل
اهلل تعالی خطاب به نوادگان يعقوب(علیهالسّالم) میفرمايد :يا
بَنی إِسْرائیلَ...أَنِّی فَضَّ ْلتُکُمْ عَلَى الْعالَمینَ

1

«اى بنیاسرائیل!...شما را بر جهانیان برترى دادم».
خطاب اين آيه قطعاً شامل يهوديان دوران پیامبر اسالم(صلی-
اهللعلیهوآلهوسلّم)و پس از آن نیست ،بلکه شامل پیروان
پیامبرانی؛ مانند موسی و عیسی(علیهماالسّالم) است که در زمان
خودشان ،مک ّلف به پیروی از اين رسوالن الهی بودند .همچنین
مراد از برتری بر جهانیان ،برتری بر همه انسانها در تمام ادوار
تاريخ نیست ،بلکه مراد برتری يهوديان مؤمن در زمانی که دين
يهود در آن زمان حجّت بود ،بر ديگر انسانهای همان برهه از
تاريخ است.
پاسخ تفصیلی :همه اديان الهی در زمان خود ،بهترين و
امنترين راه برای رسیدن به رستگاری بودند .بنابر اين ،پیروان اين

 1.بقره 47 -
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اديان نیز از بهترين انسانها به شمار میآمدند .در برخی از آيات
قرآن ،بنیاسرائیل  1از ﻃرف پروردگار اينگونه توصیف میشوند:
«اى بنیاسرائیل! نعمتهاى مرا که به شما عطا کردم و اينکه شما
2

را بر جهانیان [زمان خودتان] برترى دادم ،ياد کنید».

اين برتری از زبان حضرت موسی(علیهالسّالم) نیز عنوان شده
است[« :موسى با يك دنیا شگفتى و تعجّب] گفت :آيا غیر خدا را
[که هیچگونه شايستگى پرستش ندارد] بهعنوان معبود برايتان
ﻃلب کنم؟ درحالىکه او است که شما را بر جهانیان [روزگارتان]
برترى داد».

3

در اين آيات ،مطالبی نیازمند توضیح است .اوّل آنکه خداوند
چه نعمتی به آنها داد؟ دوّم اينکه مراد از برتری آنها بر جهانیان
چیست؟ و ...
در اين زمینه بايد گفت که خداوند در آياتی ديگر ،نمونهای از
نعمتهای خود بر بنی اسرائیل را اعالم میکند« :و همانا ما به

 .1بنی اسرائیل در اين آيه و آيات مشابه انصراف به يهوديان دارد.
 .2سوره البقره ،آيه 47
 .3سوره األعراف ،آيه 140

1551

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بنیاسرائیل کتاب و حکومت و نبوّت عطا کرديم ،و از پاکیزهها به
آنان روزى داديم و آنان را بر جهانیان [روزگار خودشان] برترى
بخشیديم».

1

نعمتهای بسیار ديگری نیز به يهوديان داده شد؛ از نعمت
هدايت و ايمان گرفته تا رهايى از چنگال فرعونیان و باز يافتن
عظمت و استقالل! و استفاده از غﺬای ويژه آسمانی و  ...که قرآن
داستان بسیاری از اين نعمتها بیان کرده است.
در همین راستا ،برخی از مفسّران ،وجود پیامبران فراوان از
میان بنیاسرائیل را امتیازی برای آنها دانستهاند؛ زيرا قطعاً وجود
افراد پاكدامن فراوان در میان يك قوم ،اثرات وضعی بسیاری
برای آن جامعه دارد که گرايشهای خداباورانه را افزايش داده و
سبب برتری آنان بر ديگر گروههای اجتماعی میشود.
از ﻃرفی حتّی اگر برتری بنیاسرائیل  -به معنای عام آن  -را
بعد از زمان عیسای مسیح بﭙﺬيريم  -زيرا هم ايشان و هم بیشتر
پیروانشان از بنی اسرائیل بودند -اهل کتاب در دوران بعد از اسالم
قطعاً مشمول اين برتری نخواهند بود؛ زيرا اينها نه تنها بر همه
 .1سوره جاثیه ،آيه 16
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انسانها و يا مردم زمان خود برتری ندارند ،بلکه جهت پیروی
نکردن از پیامبر اسالم(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) مورد مﺬ ّمت بوده و
عموماً از هدايت به دور بودهاند .بر اين اساس ،فضیلتی که معنای
آن خواهد آمد ،برای يهوديان دورانهای گﺬشته بوده است.
توجّه به اين نکته نیز ضروری است که مقصود از عبارت (
م عَلَى الْعالَمین) َهمه انسانها در تمام ادوار تاريخ نیست،
فَضَّلْناهُ ْ
بلکه قطعاً مراد ،برتری آن دسته از نوادگان يعقوب (علیهالسّالم)
است که در زمان حجّت بودن دين يهود ،پیرو آن بودند .نه آن
دسته از بنیاسرائیل که قرآن از آنها اينگونه ياد میکند« :کسانى
که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته ،و مورد خشم قرار
داده[ ،و مسخ کرده] و از آنها ،میمونها و خوكهايى قرار داده ،و
پرستش بت کردهاند موقعیّت و محل آنها ،بدتر است و از راه
1

راست ،گمراهتر هستند».

دالئل مختلف ديگری بر مطلق نبودن اين برتری وجود دارد:

 .1سوره المائده ،آيه 60
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الف .آياتی وجود دارد که مسلمانان را بهترين امت در میان
انسانها معرفی میکند« :کُ ْن ُتمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .1»...
ب .مطمﺌنّاً بنیاسرائیل بر خود اسرائیل(يعقوب) و اسحاق و
ابراهیم برتری ندارند.
ج .در قرآن تنها بنیاسرائیل برتر به شمار نیامدهاند ،بلکه افراد
و گروههای ديگری نیز به عنوان فرد و گروه برتر اعالم شدهاند:
«بیترديد خدا آدم و نوﺡ و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را
[به خاﻃر شايستگیهاى ويژهاى که در آنان بود] بر جهانیان
برگزيد».

2

«و اسماعیل و يَسَع و يونس و لوط را [هدايت کرديم] ،و همه را
بر جهانیان برترى داديم».

3

بنابر اين اگر عبارت (فَضَّلْنا ُهمْ عَلَى الْعالَمینَ) را در مورد بنی
اسرائیل به برتری بر تمام انسانها تفسیر کنیم ،میان اين آيات
نوعی تنافی به وجود میآيد.
 1.آل عمران 110 -
 .2سوره آل عمران ،آيه 33
 .3سوذه األنعام ،آيه 86
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در نهايت بايد توجه داشت که برتر بودن و برگزيده خدا بودن،
انتظارات را نیز زياد میکند؛ لﺬا میبینیم که در بسیاری از آيات،
خداوند آنها را بیشتر از ديگران جهت اشتباهاتشان ،مورد مالمت
و سرزنش قرار میدهد.

نسل محمد
سوره مبارکه شوری آيه  23که رسولاهلل(صلی اهلل علیه وسلم)
میفرمايد از شما در قبال رسالتم چیزی نمیخواهم الی ( الموده
فی القربی ) که در ترجمه شیعه نوشتهاند نیکی به نزديکان .امّا
خداوند در قرآن هرجا سخن از نزديکان شده فرموده است ( ذی
القربی ) ولی در اينجا ( فی القربی ) آمده يعنی با فی آمده نه ذی .
آيا اين معنی کلمه را تغییر نمی دهد؟
الحمدهلل « ،ذِی الْقُرْبَى» به معنای  « :صاحب قرابت » يا همان
«خويشاوندان» است ،يعنی اقارب و بستگان نَسَبی فامیل که
معموالً صله رحم با آنها واجب است .بهعبارتی يعنی کسانی که
ال میفرمايد:
«صاحب قرابت» يا «دارای قرابت» با شما هستند ،مث ً
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ل وَاإلِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِی الْ ُقرْبَى
إِنَّ اللّهَ يَأْ ُمرُ بِالْعَدْ ِ

1

« خداوند به عدل و احسان امر می کند و به بخشش نسبت به
کسانی (که با شما) دارای قرابت و نزديکی هستند فرمان مىدهد».
اما عبارت « فِی الْقُرْبَى» يعنی« :در قرابت» يا «بهخاﻃر قراب»
که در آيه چنین معنا میيابد:
قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ َعلَیْ ِه أَجْرًا إِلَّا ا ْلمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى

2

يعنی« :از شما بر آن هیچ مزدی نمیﻃلبم» يعنی :از شما بر
تبلیغ رسالت و قرآن ،هیچ پاداش و مقرری و منفعتی نمیﻃلبم
«جز دوستی در قرابت را» يعنی :بلکه آنچه از شما میﻃلبم ،مودّت
و دوستی در قرابت و نزديکی نسبیای است که میان من و شما
وجود دارد پس فقط بهخاﻃر قرابت و پیوندی را که میان من و شما
وجود دارد ،در نظر آوريد و همان را رعايت کنید و ( در يك کالم :
حقّ خويشاوندى مرا به جاى آوريد) و اگر فقط اين را در نظر
داشته باشید ،بر من عجوالنه نمیتازيد و میان من و مردم را خالی
کرده و اجازه میدهید که اين دعوت را به آنان برسانم.
 .1سوره نحل ،آيه 90
 .2سوره شوری ،آيه 23
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امام بخاری روايت کرده است که« :ابنعباس تفسیر اين فرموده
اهلل متّعال « :إِلَّا ا ْلمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى» را از حاضران پرسید،
سعیدبنجبیر در پاسخش گفت :مراد از «قربی» آلبیت
پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) است .ابنعباس گفتَ ( :عجِلْتَ إِنَّ
ن لَهُ فِیهِمْ
ن مِنْ ُقرَيْشٍ ،إِلَّا کَا َ
م يَکُنْ بَطْ ٌ
النَّبِیَّ صَلَّى اهللُ َعلَیْ ِه وَسَلَّمَ لَ ْ
ن القَرَابَةِ»).
قَرَابَةٌ ،فَقَالَ« :إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ مِ َ

1

يعنی« :شتاب کردی! چراکه هیچ تیره و شاخهای از شاخههای
قريش نیست جز اينکه رسول خدا(صلی اهلل علیه وسلم) با آنان
قرابت و پیوند نسبی و خويشاوندیای داشتند (لﺬا معنی چنانکه
تو فهمیدهای نیست بلکه معنی اين است که) :پیامبر به حکم وحی
به آنان فرمودند :از شما هیچ مزدی نمیﻃلبم جز اينکه حقّ قرابت
موجود میان من و خود را در نظر بگیريد و آن را وصل کنید (پس
اين همه به من آزار نرسانید!)».
بر ﻃبق تفسیر ابنعباس :رسول خدا (صلی اهلل علیه وسلم) با
تمام قريش نسبت و قرابتی داشتند پس چون با تکﺬيبشان روبرو
شد و قريشیان نﭙﺬيرفتند که از ايشان پیروی کنند ،پیامبر(صلی

 .1بخاری ( 4818و )3497
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اهلل علیه وسلم) مأمور شدند که به آنان بگويند :ای قوم من! هرگاه
از پیروی من سرباز زده و اﻃاعتم را برنمیتابید ،حدّاقل حقّ و
حرمت قرابت و نزديکیای را که در میان شما دارم ،نگاهداريد و
چنان نباشد که اعراب ديگر (که با من نزديکی نسبی و
خويشاوندیای ندارند) سزاوارتر به نگهداری و نصرت من از شما
باشند».
صاحب تفسیر « فی ضالل» میگويد..« :بنابراين معنی چنین
خواهد بود( :از شما چیزی نمی خواهم) مگر اين که برای مراعات
قرابت و خويشاوندی ،اذيّت و آزار خود را بازگیريد ،و گوش فرا
دهید و نرمش داشته باشید در حقّ چیزیکه شمارا بهسوی آن
رهنمود و رهنمون میکنم .اين پاداش و مزدی است که از شما
درخواست میکنم و بس».
و علّامه عبدالرّحمن سعدی در تفسیر اين آيه دو ديدگاه را بیان
می کند که هر دو ديدگاه از علمای سلف نقل شده است « :احتمال
دارد که معنی آيه اين باشد که فقط يك چیز از شما میخواهم که
فايده آن به خود شما بر میگردد و آن اين که به خاﻃرنسبت
خويشاوندی که با شما دارم ،مرا دوست بداريد .و اين دوست
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داشتن اضافه بر دوست داشتنِ براساس ايمان است ،زيرا دوست
داشتن پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) از روی ايمان و مقدّم داشتن
محبّت ايشان بر همه محبّتها بعد از محبّت خدا ،بر هر مسلمانی
فرض است .ولی از کسانی که در اين آيه به آنان اشاره شده است،
درخواست شده که اضافه بر اين محبّت ايمانی ،محبّتی ديگر را نیز
نسبت به پیامبر داشته باشند ،و آن عبارت است از :محبّت
خويشاوندی ،چون پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) نزديكترين مردم
و خويشاوندان خود را دعوت میکرد تا جايی که میگويند هیچ
کس در تیرههای قريش نبود مگر اين که پیامبر با او نسبتی داشت
و به نوعی خويشاوند او بود .و احتمال دارد که منظور اين باشد که:
از شما هیچ مزدی نمیخواهم مگر اين که صادقانه خدا را دوست
بداريد و اين با نزديکی جستن به خدا و متوّسل شدن به او به
ت خدا داللت
وسیله ﻃا عت و عبادتش که بر محبّت صادقانه و درس ِ
می نمايد همراه است .بنابراين فرمود :إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى مگر
محبّت به خاﻃر نزديکی جستن به تقّرب به خدا.
ﻃبق هر دو گفته اين استثنا دلیلی است بر اين که پیامبر(صلی
اهلل علیه وسلم) در برابر دعوت از آنان هیچ پاداشی نمیﻃلبد مگر
چیزی که فايدهاش به خودشان بر میگردد ،و اين مزد نیست ،بلکه
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مزد و پاداش همان است که پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) به آنها
داد».
ديدگاه دوّم عالمه عبدالرّحمن سعدی را بعضی از سلف صالح
نیز ذکر کردند ،چنانکه حسن بصری(رحمه اهلل)منظور إِلَّا الْمَوَدَّ َة
فِی الْقُرْبَى را چنین بیان کرده:
«دربرابر حجّتهای روشن و هدايتی که به شما آوردهام،
پاداشی از شما نمیﻃلبم ،جز اينکه با خداوند دوستی کرده و
بهسوی او با ﻃاعتش تقرّب جويید».
آيه  57سوره فرقان که بصورت زير است ،می تواند معنای
دوّمی را که عالمه عبدالرحمن سعدی برای  23شوری ذکر کرده،
تقويّت نمايد:
قُلْ مَا أَسْأَلُکُمْ عَ َلیْهِ مِنْ َأجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِﺬَ إِلَى رَبِّهِ
سَبِیلًا
يعنی« :بگو :بر آن» يعنی :بر تبلیغ قرآن يا تبلیغ رسالت «هیچ
مزدی از شما نمیﻃلبم ،جز اينکه هرکس بخواهد راهی بهسوی
پروردگارش در پیش گیرد» يعنی :کسیکه میخواهد بهسوی
پروردگارش با عمل شايسته و با انفاق مال در جهاد و صدقات و
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غیره ،راهی بجويد که به رحمت و ثواب میانجامد پس بايد هیچ
ترديدی به خود راه نداده و چنین کند .مراد اين است که :با دادن
اجر و مزد تبلیغ و رسالت ،به من احسان نکنید بلکه با انجام کار
خیر و عبادت و شکر خداوند متعال به خود احسان کنید و اين
همان مزد من است زيرا خدای عزوجل مرا بر آن پاداش میدهد.

برتری مرد بر زن
آيه  228سوره بقره برتری مرد بر زن اعالم شده است ،آيا اين
با عدالت خداوند منافات ندارد؟
پاسخ اجمالی :اين آيه درباره زنان مطلّقه و يکی از احکام ﻃالق
رجعی يعنی رجوع شوهران آنها در زمان عده است و به يك اصل
کلّی يعنی مساوات بین حقوق و وظايف زنان اشاره کرده است.
از جمعبندی آيات قرآن و سیاق اين آيه بدست میآيد که قرآن
برتری را به تقوا میداند و در احکام و وظائف تساوی بین مرد و زن
را نمیپﺬيرد و عدالتگرا است ،بر اين اساس مديريّت خانواده را
بهخاﻃر ويژگیهايی که خداوند در مردان قرار داده ،بر عهدهی
مردان گﺬاشته است.
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پاسخ تفصیلی :آيه شريفهای که به آن اشاره کردهايد درباره
ﻃالق رجعی است و میفرمايد ...« :در آن ايام (ايام عده ﻃالق) اگر
شوهرانشان (شوهران زنان ﻃالق داده شده) قصد اصالﺡ داشته
ب اشند به بازگرداندنشان سزاوارترند .و برای زنان حقوقی شايسته
است همانند وظیفهای که بر عهده آنهاست ولی مردان را بر زنان
مرتبتی (درجهای) است و خداوند پیروزمند و حکیم است».
آنچه در اين آيه به آن اشاره شده است يك اصل مهم است که
از نظر اسالم وظايف و حقوق زن با يکديگر تناسب دارند (همان-
ﻃوری که وظايف و حقوق مرد با هم تناسب دارند) يعنی بین حقوق
زنان با وظايف آنها تساوی وجود دارد .و البتّه عکس آن نیز صادق
خواهد بود يعنی اگر برای کسی حقّی قرار دهند در مقابل وظايفی
هم به همان اندازه بر گردن او قرار خواهند داد .اين اصل مهم
ريشه و منشأ عدالت بین زن و مرد است
اصوالً اسالم مدّعی تساوی زن و مرد نیست ،بلکه مدّعی عدالت
بین زن و مرد است .زيرا هرگز نمیتوان انکار کرد که بین زن و مرد
از نظر روحی و جسمی و  ...تفاوتهايی وجود دارد .و همین
تفاوتها باعث میشود تا وظايف هر يك با ديگری متفاوت باشد و
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اين عین عدالت است .و اگر با وجود تفاوتها از هر يك ،وظايف
يکسانی خواسته شود اين خالف عدالت است.
با توجه به اين نکته و با توجه به اينکه يك خانواده موفّق و
سعادتمند نیاز به يك مدير قدرتمند و توانا دارد و همه محاسبات
دور از تعصّب میگويد وضع ّیت جسمانی مرد و ...ايجاب میکند که
او مديرخانواده باشد.
پس از نظر اسالم اگرچه مردان در اين جهت بر زنان برتری داده
شده اند ولی اين برتری و درجه آنها موجب تکالیف و وظايفی
برای آنها شده است که چنین وظايف و تکالیفی را از زنان
نخواسته اند.
جالب است که در پايان آيه شريفه میفرمايد :خداوند پیروزمند
و حکیم است که اين کلمات نورانی اشاره است به اينکه قانون و
تدبیر الهی ايجاب میکند که هر کس در جامعه به وظايفی بﭙردازد
که قانون آفرينش برای او تعیین کرده است و با ساختمان بدن او
تناسب دارد.
نتیجه اينکه با توجه به سیاق آيه و با توجه به آيات ديگری که
می فرمايد :زن و مرد از نظر پاداش اعمال صالح ،با هم هیچ فرقی
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ندارند و تقوا مالك برتری است و فرقی بین مرد و زن از اين جهت
نیست ،به خوبی روشن است که اين آيه شريفه برتری مردان را
تنها از جهت امر مديريّت و سرپرستی خانواده ،بیان نموده است و
معنی آيه برتری مطلق مردان از تمام جهات نیست.

برتری آزاد بر برده
آية  75سورة نحل دو نفر را با هم مقايسه کرده است:
خدا مثلی میزند :برده ای است مملوك [زرخريد] که هیچ
کاری از او برنمیآيد .آيا او با کسی که به وی از جانب خود روزی
نیکو داده ايم ،و او از آن در نهان و آشکار انفاق میکند ،يکسان
است؟ سﭙاس خدای راست[ .نه] بلکه بیشترشان نمیدانند.
بدون شك پاسخ سؤالی که در آيه مطرﺡ شده ،منفی است .اما
نتیجة اين قیاس مع الفارق چیست و از آن چه درسی میتوان
گرفت؟ جملة آخر آيه نیز کمی مبهم به نظر میرسد .ضمیر
«هُم=آنها» به چه کسانی برمیگردد و «چه چیزی» است که
«بیشتر آنها» نمیدانند.
دکتر سُها با نداشتن فهم قرآنی و ندانستن زبان و لغت عربی و
ندانستن شأن نزول آيات قرآن فقط در خیال واهی بهسر میبرد.
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شبهه :بررسی اجمالی حقوق بشر در قرآن.
پاسخ به آقای دکتر سُها.
يك قانون عالى و ارزنده ،قانونى است که در مسأله حقوق بشر
ﻃرﺡ جامعتر و دقیقترى ارائه کند ،با توجّه به اين حقیقت هرگاه
به آيات قرآن در اين زمینه مىنگريم ،عظمت قوانینش آشکارتر
مىگردد.
قرآن در مسأله حفظ جان و مال و آبروى انسانها تا آنجا پیش-
رفته که جان يك انسان را همچون جان تمامى افراد بشر ارج مى
نهد و در اين زمینه مىفرمايد:
مَنْ قَ َتلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس اَوْ فَسَاد فِى االْرْضِ فَکَاَنَّمَا قَ َتلَ النَّاسَ
جَمِیعاً وَمَنْ اَحْیَاهَا فَکَاَنَّمَا اَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً

1

«هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل ،يا فساد در روى زمین
بکشد ،چنان است که گويى همه انسانها را کشته و هرکس انسانى
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را رهايى بخشد چنان است که گويى همه مردم را زنده کرده
است».
شبیه اين تعبیر را در هیچ قانون ديگرى نخواهید يافت.
قرآن درمسأله حقوق انسانها ،تا آنجا پیشمى رود که
اجراى اصل عدالت را در حقوق افراد يك جامعه بر همه چیز مقدّم
مىدارد و هشدار مىدهد که نکند خصومتهاى شخصى يا روابط
دوستانه مانع اجراى عدالت گردد.
در يكجا مىفرمايد:
وَالَ يَجْرِمَنَّکُمْ شَنیَانُ قَوْم عَلَى الّا تَعْدِلُوا اءِعْدِلُوا هُوَ َاقْرَبُ
لِلتَّقْوَى

1

« مبادا دشمنى با جمع ّیتى ،شما را به ترك عدالت
بکشاند عدالت پیشه کنید که به پرهیزگارى نزديکتر است».
در نقطه مقابل آن نسبت به تأثیر بر اجراى عدالت چنین
هشدار مى دهد:

 .1سوره مائده ،آيه 8
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شهَدَاءَ هللِ وَلَ ْو عَلَى
يَا اَيُّهَا الَّﺬِينَ آ َمنُوا کُونُوا َقوَّامِینَ بِالْقِسْطِ ُ
کنْ غَ ِنیّاً اَوْ فَقِیراً فَاهللُ اَوْلَى
اَنفُسِکُمْ اَوِ الْوَالِدَ ْينِ وَاألقربینَ اِنْ يَ ُ
بِهِمَا...

1

« اى کسانى که ايمان آوردهايد! همواره و همیشه قیام
به عدالت کنید .براى خدا گواهى دهید ،اگر چه به زيان شما ،يا پدر
و مادر و نزديکانتان بوده باشد! [چرا که] اگر او [کسى که گواهى
شما به زيان او است] غنى يا فقیر باشد ،خداوند سزاوارتر است که
از آنان حمايت کند».
از تأکیدهاى فراوانى که قرآن درباره حمايت از ايتام و نظارت
دقیق بر وضع آنها و سرپرستى از آنها و اموالشان تا زمانى که
بزرگ شوند نیز اين مسأله روشنتر مىشود ،در يكجا مىفرمايد:
...اَنْ تَقُومُوا لِ ْلیَتَامَى بِالْقِسْطِ...

2

«درباره يتیمان قیام به عدالت کنید».
جالب اين که در جاى ديگر ،حفظ و حمايت از يتیمان را هم
رديف توحید و مسائل ديگر انسانى قرار مىدهد و مىفرمايد:
 .1سوره نساء ،آيه 135
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...الَ تَ ْعبُدُونَ ِاالَّ اهللَ وَبِالْوَا ِلدَيْنِ اِحْسَاناً وَذِی الْقُرْبَى وَا ْلیَتَامَى
ن وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَاَقِیمُوا الصَّالَهَ وَآتُوا ال َّزکَاهَ...
وَالْمَسَاکِی ِ

1

«به خاﻃر بیاوريد هنگامى که از بنىاسرائیل پیمان گرفتیم
[پیمانى که سر مشق امّتهاى ديگر نیز هست] جز خداوند يگانه را
پرستش نکنید و نسبت به پدر و مادر و يتیمان و بینوايان نیکى
کنید و به مردم نیك بگويید ،نماز را برپا داريد و زکات را
بﭙردازيد».
گفتنى است که پنج دستور انسانى مربوط به حقوق بشر را در
کنار دو برنامه که از مهمترين برنامههاى اسالم در زمینه اعتقاد و
عمل است ـ يعنى توحید و نماز ـ قرار داده است.
قرآن ،در تمامی زمینهها و فضايل و کرامات و با در نظرگرفتن
همه مصالح و جنبههای ما ّدی و معنوی ،از حقوق بشر سخن می-
راند .از ديدگاه قرآن ،انسان ،کرامت ذاتی دارد.
گروه دين و انديشه خبرگزاری مهر ،برخی از پرتعدادترين
سؤاالتی که توسّط مردم از مرکز ملّی پاسخگويی به سؤاالت دينی
پرسیده میشود را برای آگاهی مخاﻃبان ارائه میکند.
 .1سوره بقره ،آيه 83

1568

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آیا درباره حقوق بشر آیاتی در قرآن هست؟
قرآن درباره حقوق بشر ،آيات فراوان دارد .قبل از آوردن نمونه-
ای از آيات ،بیان اين مطلب الزم است که حقوق بشر ـ به مفهوم
قرآنی آن ـ با حقوق بشر غربی متفاوت است .در غرب ،حقوق
بشر ،مبتنی بر امانیسم (اصالت انسان و انسان محوری) مادّيت و
منافع ما ّدی فردی و ﻃبقاتی و ...است؛ امّا قرآن ،در تمامی زمینهها
و فضايل و کرامات و با در نظرگرفتن همه مصالح و جنبههای مادّی
و معنوی ،از حقوق بشر سخن میراند .از ديدگاه قرآن ،انسان،
کرامت ذاتی دارد :و لقد کرّمنا بنیءادم
گرامی داشتیم».

1

« ما آدمی زادگان را

برای به فعلیّت رساندن اين خصلت ذاتی،

مقا ماتی گران قیمت به او عطا شده که به هیچ يك از ديگر
موجودات ،داده نشده است و در هیچ مکتبی مانند اسالم ،چنین
حقوقی که اليق انسان باشد ،به چشم نمیخورد.
اکنون به چند نمونه آيات قرآنی درباره کرامت ،شخص ّیت و
حقوق انسان اشاره میکنیم:
 .1انسان به اهلل متّعال قرب تکوينی دارد:
 .1سوره اإلسراء ،آيه 70
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سأَلَكَ ِعبَادِی عَنِّی َفإِنِّی قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاع إذا
وَإِذَا َ
دَعَانِ

1

« و هنگامیکه بندگان من ،از تو درباره من سؤال کنند،

(بگو ):من نزديکم! دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا میخواند،
پاسخ میگويم! »
اين باالترين کرامتی است که خداوند در حقّ انسان قائل شده
است.
 .2انسان ،وظیفه خالفت را به عهده دارد:
إِنِّی جَاعِلٌ فِی االْرْضِ خَلِیفَ ًة

2

«من در روی زمین جانشینی قرار دادم».
 . 3حق انتخاب آگاهانه و آزادانه (که الزمه آن ،اختیار است)
برای انسان محفوظ است:
ن يَسْ َتمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَ َّتبِعُونَ أَحْسَنَهُ
الَّﺬِي َ

 .1سوره البقره ،آيه 186
 .2سوره البقره ،آيه 30
 .3سوره زمر ،آيه 18
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«کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترين آنها پیروی
میکنند».
إِنَّا هَدَيْنَـاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا

1

«ما راه را به او نشان داديم ،خواه شاکر باشد (و پﺬيرا گردد) يا
ناسﭙاس».
 . 4پیمودن راه حق بعد از انتخاب آگاهانه برای او آسان شده
است:
سرَهُ
ثُمَّ السَّبِیلَ يَ َّ

2

« سﭙس راه را برای او آسان کرد».
 . 5بارهای سنگین و زنجیرهای دست و پاگیر با آمدن پیامبران
از دوش او برداشته شده است:
ألغْلَـلَ ا َّلتِی کَانَتْ َعلَیْهِمْ
وَيَضَعُ َعنْهُمْ إِصْ َرهُمْ وَا َ

 .1سوره انسان ،آيه 3
 .2سوره عبس ،آيه 20
 .3سوره األعراف ،آيه 157
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«و بارهای سنگین و زنجیرهايی را که بر آنها بود( ،از دوش و
گردنشان) بر می دارد».
 .6موارد ديگری از قبیل:
قراردادن تمامی مواهب ما ّدی و معنوی برای او در جهت رسیدن
به کمال نهايی 1.انسان ،مخلوقی برگزيده شده از بین همه
مخلوقات عالَم2.تأکید بر حفظ شرافت انسان 3.موجودی که محور و
هدف رسالتهای رسوالن است 4.قدرت تسخیر انسان ،در عالم
ﻃبیعت5.برخورداری او از عقل و قدرت تدبّر و تفکّر که منشأ اراده
ق حیات ،حرام بودن قتل او
و انتخاب و اختیار و آزادی است 6.ح ّ
و ...احتراماتی است که قرآن برای انسان قائل شده است .آنچه
قرآن درباره حقوق بشر بیان کرده ،نشانگر آن است که انسان،
برترين مخلوق است و باالترين حقوق ،کرامت ،فضیلت و شخصیّت
به او عطا شده است.
 .1سوره انعام ،آيه 104
 .2سوره ﻃه ،آيه 122
 .3سوره يوسف ،آيه 50
 .4سوره اإلسراء ،آيات  9و10
 .5سوره لقمان ،آيه 20
 .6سوره اإلسراء ،آيه 36
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يا إيها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و
قبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند اهلل أتقاکم..

1

« ای مردم ما همهی شما را از مرد و زنی آفريديم و آنگاه
شعبههای بسیار و فرق مختلف گردانیديم تا يکديگر را بشناسید.
بزرگوارترين شما نزد خدا با تقوا ترين شماست».
به نظر بنده يکی از جامع ترين آيههای قرآن در زمینهی حقوق
بشر و رعايت آن از جانب خداوند بر انسان که به عنوان سرمشقی
برای رعايت حقوق انسانی از جانب غیر خدا میتواند باشد اين آيه
ازسورهی المؤمنون است که میفرمايد :
ال نکلف نفسا اال وسعها و لدينا کتابُ ينطق بالحق وهم ال
يظلمون

2

«ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانايی تکلیف نمیکنیم و نزد
ما کتابی است که آن به حق سخن گويد و هرگز به هیچ کس ستم
نخواهد شد».

 .1سوره الحجرات ،آيه 13
 .2سوره المؤمنون ،آيه 62
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البتّه غیر از آياتی که دوستان وبنده نوشتیم ،آياتی جامع
دربارهی حقوق بشر در قرآن وجود دارد که در فرصتهای مناسب
تعدادی ديگر را حتماً بنده و ساير دوستان مرقوم میکنیم.
ل قرآن نزولش احیای حقوق بشر است و يك آيه يا
ال ک ّ
اصو ً
چند آيه در آن منحصر به حقوق بشر نمیشود.
«بخس» به معنى کم گﺬاردن حقوق افراد و پايین آمدن از حد
است ،بهگونهاى که موجب ظلم و ستم گردد لﺬا معنای عبارت وَ ال
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُم اين است« :و از حقوق مردم چیزى کم
نگﺬاريد».
شعیب نبی پس از دعوت قوم خود به توحید ،آنان را از مفاسد
اجتماعى و اخالقى و اقتصادى برحﺬر داشته و از کم فروشى و
تقلّب و تزوير در معامله نهی میکند و مىفرمايد« :حق پیمانه و
وزن را ادا کنید و از حقوق مردم چیزى کم نگﺬاريد».
روشن است که نفوذ هرگونه خیانت و تقلّب در امر معامالت،
پايه هاى اﻃمینان و اعتماد عمومى _ که بزرگترين پشتوانه
اقتصادى ملّتهاست _ را متزلزل و ويران مى سازد و ضايعات
ناگواری براى اقتصاد جامعه و مسائل مرتبط با آن بهبار مىآورد لﺬا
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از اوّلین سفارشات شعیب بعد از دعوت به توحید ،ترك مفاسد
اقتصادی است.
م شُعُوباً وَ
م ِمنْ ذَکَ ٍر َو أُنْثى َو جَعَلْناکُ ْ
يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُ ْ
قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِ ْندَ اللَّ ِه أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

1

« اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم ،و تیرهها و
قبیله ها قرار داديم ،تا يکديگر را بشناسید ،ولى گرامى ترين شما
نزد خداوند با تقواترين شماست ،خداوند دانا و خبیر است».
در آيات قبلى اين سوره روى سخن به مؤمنان بود و خطاب به
صورت يا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا و برخی از خطراتی که يك جامعه
مؤمن را تهديد میکند ،بازگو و از آنها نهى نموده است.
اما در اين آيه ،جامعه انسانى را مخاﻃب قرار داده و يکی از
مهمترين اصول الهی انسانی را بازگو میکند يعنی تساوی انسانها و
عدم برتری نژادی بر نژاد ديگر را بیان مىکند و میزان واقعى
ارزشهاى انسانى را در برابر ارزشهاى کاذب و دروغین مشخّص
میسازد و نهايتاً معیار برتری را ﻃاعت الهی و تقوا بیان میکند؛ هر
که به درگاه الهی مطیعتر باشد ،برتر است.
 .1سوره الحجرات ،آيه 13
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اين آيه قلم سرخی بر تمام امتیازات ظاهرى و مادى کشیده ،و
اصالت و واقعیّت را به مسأله تقوا و پرهیزکارى و ﻃاعت الهی داده
است و مىفرمايد :براى تقرّب به خدا و نزديکى به ساحت مقدّس او
هیچ امتیازى جز تقوا مؤ ّثر نیست .و از آنجا که تقوا يك صفت
روحانى و باﻃنى است که قبل از هر چیز بايد در قلب و جان انسان
مستقر شود ،و ممکن است مدّعیان بسیار داشته باشد و متّصفان
کم ،در آخر آيه مى افزايد:
إِنَّ اللَّهَ َعلِیمٌ خَبِیرٌ
«خداوند دانا و آگاه است»
پرهیزگاران را به خوبى مىشناسد ،و از درجه تقوا و خلوص نیّت
و پاکى و صفاى آنها آگاه است ،آنها را بر ﻃبق علم خود گرامى
مىدارد و پاداش مىدهد مدّعیان دروغین را نیز مىشناسد و کیفر
مىدهد.
بدون شك هر انسانى فطرتاً خواهان اين است که موجود با
ارزش و پر افتخارى باشد ،و به همین دلیل با تمام وجودش براى
کسب ارزشها تالش مىکند ولى شناخت معیار ارزش با تفاوت
فرهنگها کامالً متفاوت است و گاه ارزشهاى کاذب ،جاى ارزشهاى
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راستین را مىگیرد .گروهى ارزش واقعى خويش را در انتساب به
قبیله معروف و معتبرى مىدانند و لﺬا براى تجلیل مقام قبیله و
ﻃائفه خود ،دائماً دست و پا مىزنند تا از ﻃريق بزرگکردن آن
خود را به وسیله انتساب به آن بزرگ جلوه دهند.
مخصوصاً در میان اقوام جاهلى افتخار به انساب و قبائل رايج-
ترين افتخار موهوم بود ،تا آنجا که هر قبیلهاى خود را قبیله برتر و
هر نژادى خود را نژاد واالتر مىشمرد ،که متأسّفانه هنوز هم
رسوبات و بقاياى آن در اعماق روﺡ بسیارى از افراد و اقوام وجود
دارد.
گروه ديگرى مسأله مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و
حشم و امثال اين امور را نشانه ارزش مىدانند و دائم ًا براى آن
تالش مىکنند ،در حالىکه جمع ديگرى مقامات بلند اجتماعى و
سیاسى را معیار شخصیّت مىشمرند و به همین ترتیب هر گروهى
در مسیرى که آن را معیار ارزش میداند ،گام برمى دارند و برای
کسب آن تالش میکند.
امّ ا از آنجا که اين امور همه امورى است متزلزل و برون ذاتى و
مادّى و زودگﺬر .يك آيین آسمانى و ابدی و جهان شمول همچون
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اسالم ،هرگز نمىتواند با آن موافقت کند لﺬا خط بطالن بر همه اين
اوهام کشیده و ارزش واقعى انسان را در صفات ذاتى او مخصوصاً
تقوا و پرهیزکارى و تعهّد و پاکى او اعالم میکند و همه ارزشها را
با معیار ﻃاعت الهی میسنجد.
و عجیب است که قرآن در محیطى ظهور کرد که ارزش قبیله از
همه ارزشها مهمتر محسوب مىشد ،اما اين بت ساختگى در هم
شکست و انسان را از اسارت خون و قبیله و رنگ و نژاد و مال و
مقام و ثروت آزاد ساخت و او را براى يافتن خويش به درون جانش
و صفات وااليش رهنمون نمود.
جالب اينکه در شأن نزولهايى که براى اين آيه ذکر شده نکاتى
ديده مىشود که از عمق اين دستور اسالمى حکايت مىکند ،از
جمله اينکه :بعد از فتح مکه پیغمبر اکرم(صلیاهللعلیهوآله-
وسلّم)دستور داد اذان بگويند .بالل بر پشت بام کعبه رفت و اذان
گفت .عتاب بن اسید که از آزاد شدگان بود ،گفت :شکر مىکنم
خدا را که پدرم از دنیا رفت و چنین روزى را نديد! و حارث بن
هشام نیز گفت :آيا رسول اللَّه(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم)غیر از اين
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کالغ سیاه! کسى را پیدا نکرد؟! آيه فوق نازل شد و معیار ارزش
واقعى را بیان کرد.

1

*پیامبر(صل اهلل علیه و سلّم) در اثناء ايام تشريق (= روزهاى
 11و  12و  13ذى الحجه است) ،در سرزمین منى در حالى که بر
شترى سوار بود ،رو به سوى مردم کرد و فرمود:
(يا ايها الناس! اال ان ربکم واحد و ان اباکم واحد ،اال ال فضل
لعربى على عجمى ،و ال لعجمى على عربى ،و ال السود على احمر ،و
ال الحمر على اسود ،أال بالتقوى ،أال هل بلغت؟ قالوا نعم! قال لیبلغ
الشاهد الغائب).
«اى مردم بدانید! خداى شما يکى است و پدرتان يکى ،نه عرب
بر عجم برترى دارد و نه عجم بر عرب ،نه سیاهپوست بر گندمگون
و نه گندمگون بر سیاهپوست مگر به تقوا ،آيا من دستور الهى را
ابالغ کردم؟ همه گفتند :آرى! فرمود :اين سخن را حاضران به
غائبان برسانند».
*و نیز در حديث ديگرى در جملههايى کوتاه و پر معنى از آن
حضرت آمده است:
 .1شیخ البانی -السلسله الصحیحه2700-
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(إن اللَّه ال ِينظرُ إلى أجسامِکُم ،و ال الى صُورِکُم ،و لکن ينظر إلى
قُلوبِکم)
«خداوند نه به اجسام شما نگاه میکند و نه به صورتهايتان ،ولى
به دلهاى شما مىنگرد».

1

ولى عجیب است که با اين تعلیمات وسیع ،غنى و پربار ،هنوز
در میان مسلمانان کسانى روی مسألة نژاد و خون و زبان تکیه
مىکنند و حتّى وحدت آن را بر اخوّت اسالمى و وحدت دينى
مقدّم مىشمرند و عصبیّت جاهلیّت را بار ديگر زنده کردهاند ،در
حالیکه در ﻃول تاريخ ،از اين رهگﺬر ،ضربههاى سختى به پیکره
اسالم و مسلمین وارد شده است.
اسالم با عصب ّیت و جاهلیّت ،در هر شکل و صورتی مبارزه کرده
است تا مسلمانان جهان را از هر نژاد و قوم و قبیله ،زير پرچم
واحدى جمعآورى کند ،نه پرچم قومیّت و نژاد و نه پرچم غیر آن،
چرا که اسالم ،هرگز اين ديدگاههاى تنگ و محدود را نمىپﺬيرد و
همه را موهوم و بىاساس مىشمرد.

 .1صحیح الترغیب15 -
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آرى ،تقواى الهى و احساس مسﺌولیّت درونى و ايستادگى در
برابر شهوات و پايبند بودن به راستى و درستى و پاکى و حقّ و
عدالت ،اينها معیار عقالنی ارزش انسانهاست که در آيه شريفه با
تعبیر تقوی از آن ياد شده است.
زمینهی تﺬکّر بر حقوق بشر ،آيات  151و  152سورهی انعام
است :
قل تعالوا اتل ُما حِرّم ربّکم علیکم الّاتشرکوا به شیا

و

بالوالدين احسانا و ال تقتلوا اوالدکم من امالق نحن نرزقکم وايّاهم
وال تقربوا الفواحش ما ظهرمنها و ما بطن وال تقتلوا نفس التی حرّم
اهلل اال بالحق ذالکم وصّکم به لعلکم تعقلون

)151

«بگو بیايید تا آنچه را خدا بر شما حرام کرده همه را بیان کنم
در مرتبهی ا ّول شرك به خدا نیاوريد و ديگر دربارهی پدر و مادر
احسان کنید و ديگر اوالد خود را از بیم فقر نکشید ما شما و آنها
را روزی میدهیم وديگر به کارهای زشت ؛ آشکارا و پنهان نزديك
نشويد و نفسی را که حرام کرده جز به حق به قتل نرسانید خداوند
شما را به آن سفارش نموده که در اين احکام تعقّل نمايید».
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و ال تقربوامال الیتیم الّا بالتی هی احسن حتی يبلغ اشدّه و
افوا الکیل و المیزان بالقسط ال نکلف نفسا الّا وسعها و اذا قلتم
فاعدلوا و لو کان ذاقربی و بعهد اهلل افوا ذالکم وصّکم به لعلکم
تﺬّکرون

)152

«و هرگز به مال يتیم نزديك نشويد جز به آنچه نیکوتر است
تا آنکه به حد رشد و کمال رسند و به راستی کیل و وزن را تمام
بدهید ما هیچکس را جز به قدر توانايی تکلیف نکردهايم و هرگاه
سخنی گويید به عدالت گرايید و هر چند دربارهی خويشاوندان
باشد و به عهد خدا وفا کنید اين است سفارش خدا به شما .باشد
که متﺬکّر شويد.
دراين آيات خداوند به  10مورد از حقوق انسانها بر يکديگر
ق خداوند بر
اشاره فرموده و البتّه در ابتدای آيه به بزرگترين ح ّ
انسان که نتیجهی مستقیم آن به خود انسان باز میگردد و ظلم
انسان بر خودش است اشاره فرموده ( به خدا شرك نورزيد ) و
سﭙس حقوق انسانی:
 -1حقوق پدر و مادر ،احسان کردن به آنها
 -2حقوق اوالد ،نکشتن آنها ( امروزه در قالب سقط جنین )
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-3حقوق شخصی ،آلوده نکردن جسم و روﺡ
-4حقوق افراد اجتماع ،احترام به نفوس و حقّ حیات مگر
مواردی که شرع تعیین نموده
-5حقوق مشترك فرد و اجتماع و شرع ،تعقّل در حکمت اين
احکام و استفاده از عقل در امور
 -6حقوق افراد بدون سرپرست و يتیم ،احترام بر حفظ اموال
ايشان
 -7حقوق معامالت میان افراد ،کیل و وزن را تمام دهند.
 -8حقوق بندگی (و به تبع حقوق کارگر ) ،هیچ کسی را بیشتر
از حدّ توان تکلیف نداديم.
 -9حقوق مکالمات میان افراد ،هرگاه سخنی گويید به عدالت
گرايید ،هر چند دربارة خويشاوندان باشد.
 -10حقوق معاهدات ،به عهد با خدا وفا کنید.
خداوند انشاءاهلل همه جوانان و کسانی که ﻃالب فهم درست از
قرآن و دين اسالم هستند را به بهترين منطق قرآن آشنا کند .با
تدبر شما عزيزان به امید تفکّر بیشتر.
تشکر از صبر و ّ
ّ
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فصل  :10موانع عدالت ،آزادی و پیشرفت در
قرآن
نويسنده :مختار ناصری

شبهه :موانع عدالت در قرآن
ابتدای امر الزم است کمی درمورد عنوان فصل حرف بزنیم
ببینیم آيا اين کالم درست است يا خیر؟
پرسش اول :عدل چیست؟ عدل را اگر بخواهیم بسیار قابل فهم
بیان کنیم ،اينگونه تعريف میشود:
«اعطای چیزی به کسیکه سزاوار آن باشد».
خب بالطّبع اين يك مسﺌلهی نسبی است و نه قطعی؛ به عبارتی
قرار نیست که همه ،بهيك اندازه از نِعَم و باليا بهرهمند باشند ،بلکه
ﻃبق سنن ،قوانین و قواعدی که وجود دارد اين موارد بین افراد
تقسیم میشود .مثالً :اگر از يكساختمان 4ﻃبقه سقوط کنیم
خواهیم مرد ولی اگر از يكﻃبقه سقوط کنیم جايی از بدنمان
خواهد شکست .اگر ماهرانه پايین بﭙريم ،ممکن است هیچ آسیبی
به ما نرسد؛ اگر زمین نرم باشد ممکن است پريدن از ﻃبقهی
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چهارم هم موجب مرگ نشود؛ اگر از ﻃبقهی دوّم روی کلوخ سنگ
و قلوهسنگ با سر به پايین پرت شويم قطعاً خواهیم مرد.
خب آيا هیچشخصی وجود دارد که به اين اتّفاقات بگويد
بیعدالتی؟ خیر بلکه اينها عین عدالت هستند ،چون به هر
شخص چیزی رسیده است که بر اساس قوانین ﻃبیعت (يا به
عبارتی ديگر سنتهای الهی) سزاوارش بوده.
نکتهی ديگری که حائز اهمیّت است ايناست که تمام اين
اتّفاقات حاصل تعامل دو چیز بود- 1 ...اراده و حرکت شخص- 2 ،
اسباب (مثل مهارت در پريدن ،يا وضعیّت زمین)؛ از تعامل اين دو
مورد است که اتّفاقی میافتد و الغیر.
خب تا اينجا اکثريّت ،آمادهی ورود به مطالب اصلی را يافتهاند
تا وارد بحث کتاب شويم.
نظام ﻃبقاتی قرآن« :ﻃبیعی است که اين ﻃبقهبندی ظالمانه
موجب می شود که بی عدالتی جزو ذاتی اسالم شود و چنانچه در
کتاب«نقد احکام حقوقی ،سیاسی و اقتصادی اسالم » توضیح داده
ام .کلّیه ی احکامی که بر اساس اين ﻃبقه بندی استوارند ظالمانه
اند».
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نويسنده از همان ابتدا با حملهای مستقیم ،اسالم را مدّعی
ايجاد نظام ﻃبقهای ظالمانه میداند .ببینیم اين نظام از چه جوانبی
ظالمانه میباشد.
شبهه :برتری مسلمان بر غیر مسلمان
اما تعريف برتری چیست؟ برتری نیز مانند عدالت مسﺌلهای
نسبی است ...مثالً يكکارگر ساختمانی از لحاظ زور بازو از يك-
مهندس آب و فاضالب قویتر و مهندس از نظر سواد بهتر از اين
يکی است ...پس بستگی به مالك و معیار ،ممکن است فرق داشته
باشد ...حال در اسالم مالك برتری چیست؟ مالك برتری تقوای
الهی است ،هرکه بیشتر داشته باشد چه زن ،چه مرد ،چه برده ،چه
آزاد ،چه بچّه ،چه پیر ،چه شاهزاده و چه گدا ...هر کدام تقوای
بیشتری داشته باشند ،اوست که درنزد خداوند برتر از سايرين
است.
اينجا الزم است نکته ای را بیان کنیم که چگونه جناب دکتر! با
خدعه و تدلیس سعی در پنهانکردن آن دارد و آنهم اينکه
ايشان دين را يك امر موروثی و يك امر غیر قابل تغییر
انگاشتهاند؛ چرا که بهگونهای وانمود مینمايند که انگار مسلمان يا
کافربودن غیرقابل تغییر میباشد.بگﺬاريد مثالی بزنیم:
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شخصی خواهان پريدن از يكساختمان است ،اين شخص به
لبهی پرتگاه رفته و پايین را میبیند که پر از تخته سنگ است،
دوستانی هم به او میگويند که اينکار او باعث آسیبديدگی
خواهد شد؛
سؤال :آيا آنشخص مجبور به پريدن است؟ حال اگر آنشخص
بﭙرد ،چه چیزی سزاوار آنشخص است؟ قطعاً اليق آنشخص است
که آسیبی ببیند .چه سر ،چه دست و چه پايش.
به اسالم برگرديم ،خداوند متّعال ابتدای امر با سوق دادن
بندگان به سمت تفکّر در مسائلی که آنها را بهسوی توحید میبرد
به انسانها راه را مینماياند که وجودش را دريابند ،سﭙس با بیان
نتايج هر راهی که برگزيده خواهد شد ،بهآنها دربارهی انتخاب راه
صحیح هشدار میدهد .و تنها خداوند است که میتواند نتیجهی
اعمال ما را به ما بیان فرمايد چون اين مسائل نیاز به علم به اوضاع
قیامت دارد؛ حال آيا آنشخص مجبور به انتخاب اسالم خواهد بود؟
اگر اسالم را انتخاب نکند چگونه وضعیّتی خواهد داشت؟ به-
ﻃورقطع همان وضعیّتی که دانای آگاه به او گفته بود ولی او
نﭙﺬيرفت.
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چیزیکه مبرهن و واضح است ايناستکه اختالف در ردهی
منزلتی افراد و اختالف در جايگاه افراد امریاست اجتناب ناپﺬير،
امّا اينکه اين اختالف بهچهدلیلی باشد اهمیّت دارد.
آيا همچون بعضیها برتری را در نژاد ببینیم؟ يا در رنگ
پوست؟ يا در زبان؟ يا در والدين؟يا نه ،برتری را در آنچیزی
ببینیم که خودمان کسب کردهايم؟ مانند ثروت ،قدرت ،شهرت،
عزّت.
گروه اول کسانیکه خودشان را برتر يا پستتر میدانند ،فقط به
اين دلیل که رنگ خاص ،نژاد خاص ،زبان خاص دارند و در کل
قابلیّتی را مايهی برتری میدانند که در اختیار خودشان نیست.
اين افراد در يك تعصّب نژادی خواهند رفت و يا به يك حقارت
ناخودآگاه دست میيابند ،چون خود را واجد چیزیکه باعث برتری
آنها شود ،میبینند و يا نمیبینند.
اينگونه برتری ،بیارزشترين و پستترين برتریاست که
اسالم  1400سال پیش با کالم اهلل متّعال و رسولاهلل
علیهصالةوسالم بنیان آنرا برچید (درحالیکه در غرب ،اين معضل
هنوز هم گريبانگیر افراد است).
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن َذکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّ ِه أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

1

«ای مردم! بیشك ما شما را از يكمرد و زن آفريديم ،وشما را
تیرهها وقبیلهها قرار داديم ,تا يكديگر را بشناسید ،همانا گرامی-
ترين شما نزد خدا پرهیزگارترين شماست ،بیگمان خداوند دانای
آگاه است».
(يا أيها الناس ! إن ربکم واحد و إن أباکم واحد  ,أال ال فضل
لعربی على عجمی و ال عجمی على عربی و ال أحمر على أسود و ال
أسود على أحمر إال بالتقوى)

2

«ای مردم همانا خدای شما يکیاست و و پدرتان نیز يکیاست.
هیچ برتری در عرب نسبتبه غیرعرب و در غیرعرب نسبتبه
عرب ،در سیاه نسبتبه سرخ و در سرخ نسبتبه سیاه وجود ندارد
مگر با تقوا».
گروه دوم که چیزی اکتسابی را مايهی برتری میدانند.
اينگونه حس برتری بهتر از حسّ قبلیاست امّا با يك ايراد،
امکان کسب انواع برتریهای اکتسابی برای تمام افراد وجود ندارد.
 . 1سوره الحجرات ،آيه 13
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آيا همه توانايی ثروتمند ،قدرتمند ،دانشمند و عزيز بودن را
دارند؟ خیر؛ پس اينگونه برتری نیز مشکلی دارد و آن اينکه اگر
برتری را در چیزی ببینیم که قابلیّتی گﺬراست و برای تمامی افراد،
امکان اکتسابش وجود ندارد ،بهسوی غرور و تکبّری کاذب پیش
خواهیم رفت که عاقبت خوبی ندارد.
اما برتری افراد از ديدگاه اسالم در راهیاست که میروند،
اسالم و غیراسالم ...خداوند متّعال نوع برتری افراد را از نوع دوم
گﺬاشته با اين تفاوت که چیزی را مالك برتری قرار داده که در
تمام افراد کره ی خاکی امکان اکتسابش وجود دارد (توجّه کنید که
مسلمانزادگی نیز هیچ برتری ندارد ،بلکه مالك ،چیزیاست که
بايد کسب شود) و آن نیز تقوا میباشد.
م
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُ ْ

1

«همانا گرامیترين شما نزد خدا پرهیزگارترين شماست»
حال آيا میتوان اينمالك برتری را نشانهی بیعدالتی دانست؟
جواب با خردمندان.

 . 1سوره الحجرات ،آيه 13
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پس اکنون اگر خداوند متّعال گفته باشد کسیکه با تقواتر است
منزلت باالتری دارد ،چیز بدیاست؟ اينچه بهانهایاست که جناب
دکتر! می آورد ،مگر ايشان توانايی تفکّر را ندارد؟ يا شايد هم دارد
و ديگران را فاقد آن میداند.
به آيات بﭙردازيم.
الف) کفار پلیدند و از حیوانات پستترند
آيه اوّل:چرا در اسالم مشرکان نجس انگاشته شدهاند
شرِکُونَ نَجَسٌ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُ ْ

1

اما آيا مقصود از «نجس» در اين آيه ،نجاست ظاهری و جسمی
است ،يا غیر از آن مراد اهلل متعال است؟
علّامه ابن کثیر دمشقی(رحمهاهلل) میفرمايد(:أما نجاسة بدنه
فالجمهور على أنه لیس بنجس البدن والﺬات؛ ألن اهلل تعالى أحل
ﻃعام أهل الکتاب).

2

 . 1سوره توبه ،آيه 28
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«امّا نجاست بدنش ،جمهور علما بر آن هستند که اين نجاست
بدنی و ذاتی نیست ،زيرا خداوند غﺬای اهل کتاب را حالل دانسته
است».
همچنین علّامه ابن عاشور (رحمهاهلل) میفرمايد( :نجس صفة
مشبهة ،اسم للشیء الﺬی النجاسة صفة مالزمة له ،وقد أنیط وصف
النجاسة بهم بصفة اإلشراك ،فعلمنا آنها نجاسة معنوية نفسانیة
ولیست نجاسة ذاتیة).

1

«نجس ،صفت مشبهه اسم است برای چیزی که نجاست صفت
مالزم آن است ،و وصف نجاست به عنوان صفت شركورزی به آنان
منوط شده است.پس دانستیم که ،آن پلیدی و نجاستی معنوی و
روانیاست ،و مقصود نجاستی ذاتی نمیباشد».
بنابراين مراد نجاست ظاهری آنان نیست ،بلکه مراد پلیدی
افکار و عقائد آنان است ،از آنجاکه به اهلل متّعال شرك ورزيده اند و
حرام او را حالل ،و حاللش را حرام میدانند.

2

 . 1التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد التونسی ،الدار التونسیة ،ج  ،10ص 159

 . 2برگرفته از "کانال دفاعیه اسالم در تلگرام"

1592

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ن کَفَرُوا َفهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
د اللَّ ِه الَّﺬِي َ
آيه دوّم :إِنَّ شَ َّر الدَّوَابِّ عِن َ

1

«يقیناً ،بدترين جنبندگان نزد خدا ،کسانی هستند که کافر شدند،
پس آنان ايمان نمیآورند».
جناب دکتر! ﻃبق عادت معمول مدلسین ،اينجا ترجمهی
«دوّاب» را از روی خدعه «حیوانات» نوشته است؛ درحالیکه در
اصل به معنی «جنبندگان» است که جمع کلمهی «دابّة» میباشد
که معنای آن را در آيات؛
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِ ْزقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْ َتقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی ِکتَابٍ مُّبِینٍ
وَبَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَابَّةٍ

2

3

و همچنین آيات ( /45نور/45 -فاﻃر/61 -نحل/36-انعام-
/56هود/82-نمل/60-عنکبوت/49-نحل/10-لقمان/14-سبأ-
/29شوری/4-جاثیه).

 . 1سوره انفال ،آيه 55
 . 2سوره هود ،آيه 6
 . 3سوره البقره،آيه 164

1593

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خب هنگامیکه اينجا جنبنده منظور باشد (که انسان را نیز
شامل میشود) ،ﻃبق قاعدهی مالك برتری نزد اهلل سبحانهوتعالی
پس کافران بالطّبع بدترين خواهند بود چون از کمترين میزان تقوا
هم برخوردار نیستند.
آيهی بعد :أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْ َثرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ ُهمْ إِلَّا
ل سَبِیلًا
کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَ ُّ

1

اين آيه يك نمونه از تعدادی از آيات قرآن است که ساختار
يکسانی دارند و يك سبك از آرايهی ادبی در آنها رعايت شده و
آنهم تشبیه است.
پس برای اينکه تمامی اينموارد را درك کنیم بايستی بهاين
توضیحات توجّه کنیم که قاعدهای کلّی دارند ،سﭙس به همین آيه
باز میگرديم.
امّا قاعدهی کلّی؛
قاعدهی کلّی ايناست که در جاهايیکه قرآن گفته مثال آنها
چون ....اين «چون» ،يعنی آرايهی تشبیه و آرايهی تشبیه اجزايی
دارد:

 . 1سوره فرقان ،آيه 44
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- 1مشبّه - 2مشبّهبه - 3وجه شبه (چیزیکه بین دو ﻃرف
تشبیه يکسانه)  -4ادات تشبیه (مثل ،مانند ،مشابه ،به سان و)...
به اين نکته خوب توجّه کنید؛ در تشبیه ،زمانی توهین صورت
میگیرد که عادت و ويژگیهايی را مدّنظر قرار بدهیم که از نظر
ﻃرف مقابل ناپسند باشد( .وجه شبه ،يك صفت بد باشد)
مثالی برای تفهیم بیشتر:
معموالً گوش دراز خر را يكصفت زشت تلقی میکنند .حال اگر
بگويیم «سردار ،گوشش مثل گوش خر دراز است» توهین تلقّی
میشود .امّا شامهی سگ چیزی نیست که ناشايست و زشت باشد
و درنتیجه « سردار ،شامهای بهتیزی شامهی سگ دارد» ديگر
توهین نیست چون شامهی سگ چیز زشتی شناخته نشده.
(حتّی ممکن است بین دو قوم مختلف نیز فرق داشته باشد...
يعنی چیزی در يك منطقه ناپسند باشد و در جای ديگر نباشد).
حاال تماثیل قرآنی:
چند نمونه رو به عنوان مثال ذکر میکنم.
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مَثَلُ الَّﺬِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ُثمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
ن کَﺬَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا َيهْدِی الْقَوْمَ
أَسْفَارًا بِﺌْسَ مَ َثلُ الْقَوْ ِم الَّﺬِي َ
الظَّالِمِینَ

1

«مثال آنانیکه مکلّف به (احکام) تورات شدند ،و سﭙس آنرا
مورد عمل قرار ندادند ،مثال خری است که کتابهای (بزرگی) را
بردارد (ولی به محتوای آنها پی نبرد) .بد است مثال قومی که
نشانههای خداوند را تکﺬيب کردند ،و خداوند قوم ستمگر را
هدايت نمیکند».
همچون خری که بار کتاب دارد.آيا اين توهین است؟ خیر.
نمونهی اين مثال در فارسی:
عالم بی عمل به چه ماند ،به زنبور بیعسل
در هردوی اين تماثیل وجه شبه چه چیز بوده؟ اينکه حامل
علمی هستیم ،،،،امّا همچون خری که بار کتاب (و در کتاب هم علم
نهفتهاست) دارد و يا زنبوری که علم به ساختن عسل دارد و نمی-
سازد ،،،از آن علم استفاده نمیکنیم و فقط حمالی میکنیم.
مثال ديگر:

 . 1سوره جمعه ،آيه 5
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وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَ َبأَ الَّﺬِی آ َتیْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَ ُه
الشَّیْطَانُ َفکَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

1

« و برايشان داستان کسی را بخوان که ما برای او آيات خود را
داديم ،ولی او از آنها بیرون آمد (يعنی خود را از جلدِ پیروی
احکام آن کشید) .پس شیطان در پی او شد ،و او از زمرة گمراهان
گرديد».
وَلَوْ شِﺌْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ َفمَثَلُهُ
کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَ َلیْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْ ُرکْهُ يَ ْلهَث َّذلِكَ َمثَلُ الْقَوْمِ
کرُونَ
صصِ الْ َقصَصَ لَعَ َّلهُمْ يَتَفَ َّ
الَّﺬِينَ کَﺬَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْ ُ

2

«اگر میخواستیم او را بوسیلة آن (آيات) رفعت میداديم ،امّا او
بهزمین پايین شد و از هوای (نفس) خويش پیروی کرد ،پس مثال
او مثال سگ است که اگر بر او حمله کنی (هم) هلست میزند
(يعنی زبان خود را بیرون میآورد) يا او را ترك کنی (باز هم)
هلست میزند ،ايناست مثال کسانی که آيات ما را تکﺬيب کردند.
پس اين داستانها را (به مردم) قصّه کن تا باشد که فکر کنند».
در اينجا وجه شبه چیست؟ پیروی از هوای نفس در همهحال.
 . 1سوره األعراف ،آيه 175
 . 2سوره األعراف ،آيه 176
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و امّا آيهای که جناب دکتر آورده است .اين آيه و آيهی 179
سورهی مبارکهی اعراف بیان میکنند که کافران از چهارپايان نیز
بدتر و گمراهتر هستند .امّا دلیل چیست؟ تفاوت انسان با حیوانات
در چیست؟ در داشتن روﺡ؛ به عبارتی انسان حیوانی ذیروﺡ
است .قابلیّتهايی که بهواسطهی اين روﺡ به انسان اعطا شدهاست
چیست؟ سمع و بصر و فؤاد .حال اگر انسان از اين سه قابلیّت بهره
نگیرد آيا فرقی با چهارپايانی دارد که بهدلیل بیبهره بودن از اين
قابلیّت ،از آنها استفاده نمیکنند؟ قاعدتاً خیر .امّا انسان اينجا از
چهارپا نیز پستتر شده است ،چرا؟ چون انسان میتواند استفاده
کند و بهره ببرد ولی بهره نمیبرد؛ بههمیندلیل است که خداوند
متّعال میفرمايد از چهارپا نیز بدتر هستند.
ب) کفار حق حیات ندارند
برای ردّ اين مورد ،کافیست نگاهی ساده به قرآن ،تاريخ و سیره
بیاندازيم...ابتدا آيات:
ن لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوکُم
ن الَّﺬِي َ
لَّا يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَ ِ
ن اللَّ َه يُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ
مِّن دِيَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِ َّ

 . 1سوره الممتحنه ،آيه 8
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«اهلل شما را از نیکیکردن و رعايت عدالت نسبت به کسانی که
در (امر) دين با شما نجنگیده اند و شما را از ديارتان بیرون
نکردهاند ،نهی نمیکند ،بیگمان اهلل عدالت پیشگان را دوست
دارد».
ل از قسط که يکی از
خوب به اين آيه دقّت کنید ،اهلل عزّوج ّ
درجات باالی عدالت هست حرف زده.
ن ِللَّهِ شُهَدَا َء
حال آيهای ديگر .يَا أَيُّهَا ا َّلﺬِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِی َ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ُهوَ أَقْرَبُ
خبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َ

1

«ایکسانیکه ايمان آورهايد! همواره برای خدا قیام کنید و به
عدالت گواهی دهید ،دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که
عدالت نکنید؛ عدالت کنید که به پرهیزگاری نزديکتر است و از
خدا بترسید ،همانا خداوند به آنچه میکنید ،آگاه است».
اين فرمان خداست ،قیام عدالت در هر شرايطی .حتّی اگر با
قومی در حال جنگ باشیم ولی بعضی افراد آنها با ما سر جنگ
ندارند حق نداريم به بهانه آن افراد مقاتل ،با کسانیکه با ما در

 . 1سوره المائده ،آيه 8
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جنگ نیستند ناعادالنه برخورد کنیم .آيا اين يعنی در هر حالی
کفّار را بکشید؟ ممکن است جناب دکتر! به حديث « من امر
شدهام تا با مردم بجنگم تا زمانی که الالهاالاهلل بگويند» اشاره کند
که در فصل سیاست در قرآن بهﻃور مفصّل بهآن خواهیم پرداخت،
انشاءاهلل.
امّا بهﻃور خالصه اگر بیان کنیم...
کما اينکه در آيهی

ستَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ
وَ إِن کَادُوا لَیَ ْ

ن خِلَافَكَ إِلَّا َقلِیلًا
لِیُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَ ْلبَثُو َ

1

«ونزديك بود (با مکر و توﻃﺌه) تو را از زمین (مکّه) بلغزانند ،تا
تو را از آن بیرون کنند( ،و اگر چنین میکردند) آنگاه پس از تو
جز مدّت کمی (باقی) نمیماندند».
منظور از ارض کلّ کرهی زمین نیست ...همان ﻃور که در حديث
نیز منظور کلّ مردم نیست.
ی اکرم علیهصالةوسالم:
امّا مواردی از سیرهی نب ّ

 . 1سوره اإلسراء ،آيه 76
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در فتح مکّه و بخشش عمومی آيا فرمان کشتار هرآنکس از
کفّار و مشرکان بود ،صادر شد؟ خیر ،بلکه هرکس در خانهی خود
بماند و نجنگد در امان است.
دوّم :از جناب دکتر! بﭙرسیم که حمله به بنینضیر بهچهدلیل
بود؟ خوب به اين مورد دقّت کنید ...رسولاهلل علیهصالةوسالم
شخصاً به سوی بنینضیر رفت تا برای جمع کردن پول ديه از
بنینضیر کمك بگیرد .امّا ديهی کی؟ ديهی دونفر کالبی کافر که با
پیامبر عهد کرده بودند که علیه مسلمین نجنگند امّا توسّط يکی از
مسلمین که از اين ماجرا بیخبر بود کشته شده بودند (که دلیل آن
نیز انتقام 70نفر از مسلمینی بود که بهخاﻃر خیانت اهالی قبیلهی
آن دو نفر کالبی کشته شده بودند ).آيا اين يعنی کشتن کفّار در
هر شرايطیاست؟
سوّم :صفوان بن امیه در نبرد حنین همراه با مسلمین میجنگد
درحالیکه خودش مشرك بوده است.
چهارم:حديثی از رسولاهلل(علیهصالةوسالم) .عبدهلل بن عمرو
(رضیاهللعنهما) میگويـد :نبـیّ اکـرم(علیهصالةوسالم) فرمـود:
(هـرکس ،فـرد معاهدی را بکشد بوی بهشت به مشامش نمی-
رسد).
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گفتنی است که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه ،به مشام
می رسد.

1

آيا معاهد نمیتواند کافر باشد؟ چرا که نه .پس مبنای اين حرف
جناب دکتر! چیست؟
اصوالً مبنای جنگیدن در قرآن ايناست:
« هر کس انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس يا فسادی در
زمین شده باشد؛ بکشد ،چنان است که گويی همهی مردم را کشته
باشد»

2

آيا کافر بودن بهخودیخود فساد در زمین محسوب میشود؟
خیر ،قطعاً خیر .پس اسالم با چه کسانی میجنگد؟
اين سه مورد را در نظر داشته باشید؛
ن اللَّهَ لَا
ل اللَّ ِه الَّﺬِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِ َّ
 -1وَقَاتِلُوا فِی سَبِی ِ
يُحِبُّ الْمُ ْعتَدِينَ

3

«و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند ،جنگکنید ،و از
حدّ تجاوز نکنید ،که خداوند تجاوزگران را دوست نمیدارد».
 . 1بخاری3161 ،
 . 2سوره المائده ،آيه 32
 . 3سوره البقره ،آيه 190
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ستَضْعَفِینَ مِنَ
ن فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُ ْ
وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُو َ

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّﺬِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ َهﺬِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ َنصِیرًا

1

« و شما را چه شده است که در راه خدا و (برای ياری) مردان و
زنان و کودکان،مستضعف پیکار نمیکنید ،آنان که میگويند:
«پروردگارا! ما را از اين شهر که اهلش ستمگرند ،بیرون ببر ،و از
جانبخود ،برای ما سرپرستی قرار بده ،و از جانب خود يار و
مددکاری برای ما مقرّر کن».
م
م وَﻃَعَنُوا فِی دِينِکُ ْ
 -3وَإِن نَّکَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَ ْعدِ عَهْدِهِ ْ
م لَعَ َّلهُمْ يَنتَهُونَ
فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْ ِر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُ ْ

2

«و اگر سوگند (وپیمانهای) خود را پس از عهد (وپیمان)
خويش شکستند ،و در دين شما ﻃعن زدند ،پس با پیشوايان کفر
جنگ کنید ،زيرا آنها عهد (وپیمانی) ندارند ،باشد که (از کردار
خود) دست بر دارند».
اينها سه گروه هستند که خداوند اجازهی جنگ علیه آنها را
صادر کرده :کسانیکه به ما حمله میکنند و کافر حربی محسوب
 . 1سوره اانساء ،آيه 75
 . 2سوره التوبه ،آيه 12
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میشوند و با ما عهد و صلحی ندارند ،کسانیکه به مردم ظلم می-
کنند ،کسانیکه عهدشان را با مسلمین میشکنند.
اين سه مورد عین فساد در زمین محسوب میشود و غیر از اين
نیست.
بگﺬاريد جناب دکتر! بگويد که اسالم فرمان قتل تمام کفّار را
صادر کرده؛ نور حق که با کالم اين افراد خاموشی نمیگیرد.
ج) کفّار اهل کتاب
جناب دکتر! میفرمايد «:اهل کتاب نیز از بخش اعظم حقوق
انسانی محروماند .اگر بخواهند دين خود را حفظ کنند فقط می
توانند با ذلّت و تحت قیّمومیّت حاکم اسالمی و با پرداخت بخشی
از دسترنج خود به حاکم اسالمی (جزيه) زنده بمانند .اهل کتاب از
نظر احکام حقوقی و سیاسی و اقتصادی جزو پستترين ردهی
انسانهای زنده قرار دارند».
اينجا جناب دکتر! ابتدای امر گفته که در فصل «سیاست در
قرآن» به موضوع پرداختهاست امّا يك مجموعه از حمالت را به
اسالم کرده که کافیاست با تأمّل به جمالت دقّت کنیم تا «خدّاع»
بودن اين شخصیّت را درك کنیم.
 .1اهل کتاب نیز از بخش اعظم حقوق انسانی محروماند.
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از کدام حقوق انسانی محروم شدهاند جناب دکتر!؟
 .2اگر بخواهند دين خود را حفظ کنند فقط میتوانند با ذلّت و
تحت قیّمومیّت حاکم اسالمی و با پرداخت بخشی از دسترنج خود
به حاکم اسالمی (جزيه) زنده بمانند.
خب ظاهراً «بخش اعظم حقوق انسانی اهل کتاب» ايناست که
برای اينکه تحت قیّمومیّت حکومت اسالمی باشند و به دين
خودشان باشند بايستی «بخشی از دسترنج» خود را به حاکم
اسالمی دهند.
 .3اهل کتاب از نظر احکام حقوقی و سیاسی و اقتصادی جزو
پستترين ردهی انسانهای زنده قرار دارند.
از نظر کدام احکام حقوقی و سیاسی و اقتصادی جناب دکتر!؟
همان پرداخت «بخشی از دسترنج» منظورتان است؟
حال برّرسی کنیم ،که جنابدکتر چرا اينگونه برای «اهل کتاب
مظلوم وبدبخت و محروم از حقوق انسانی» دل سوزاندهاند.
تا اينجا متوجّه شديم که تنها محرومیّت از حقوق انسانی اين-
است که بايد «بخشی از دسترنج» کفّار اهل کتاب برای ماندن
تحت قیّمومیّت مسلمین به حاکم اسالمی پرداخت شود( .البته در
بخش دوّم همین فصل باز گﺬری خواهیم داشت بر اهل کتاب)
1605
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لطفاً بدون تعصّب به اين جمالت دقّت کنید؛ کجای اين مسﺌله
ظلم و محرومیّت از حقوق انسانیاست؟ آيا جز اين استکه جناب
دکتر! با قرار دادن کفّار در موضع مظلومیّت ،کامالً ظالمانه به اسالم
حملهور شدهاند؟ آيا بايستی برای نادرست نشاندادن يك تفکّر
اينگونه لفظ پردازی کرد؟ دلیل اينکار چیست؟ غیر از خدعه و
فريب خوانندهی سادهی دلپاك است که میخواهد راه درست را
بیابد؟ بدون شك همین است.
امّا ما از جناب دکتر! میپرسیم ...آيا شما در هر کشوری که
هستید «بخشی از دسترنج» خودتان را به حکومتی که تحت
قیّمومیّتش هستید پرداخت نمیکنید؟ اگر بگويید خیر ،تعجب
نمیکنیم ،چون احتمال میرود که شما بهدلیل تالش علیه اسالم از
پرداخت «بخشی از دسترنج» خودتان به حاکم ،بهعنوان مالیات
معاف شده باشید امّا قطعاً اکثر مردم اينگونه نیستند و «بخشی از
دسترنج» آنها بايد به حاکمی که در سرزمینش مقیم هستند
پرداخت شود .آيا شما به آنها میگويید که شما از «بخش اعظم
حقوق انسانییتان محرومید»؟؟ قطعاً جرئت گفتن اين حرف را
نداريد و نخواهید گفت.
بگﺬاريد کمتر به اين مسﺌله بﭙردازيم و جواب را کامل کنیم.
1606
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اسالم چرا از اهل کتاب جزيه میگیرد؟ چون اهل کتاب زير نظر
حکومت اسالمی هستند و مسلمین از جان و مال آنها بدون هیچ
انتظار ياری از آنها (برخالف مسلمین که مجبور به رفتن به سوی
جهاد فی سبیل اهلل هستند) دفاع میکنند ،آيا نبايد در قبال اين
کار از اين کفّار «مظلوم و محروم» چیزی دريافت کنند؟
خواندن داستانی خالی از لطف نیست.
وقتی رومیان جمع کثیری را برای حمله بر مسلمانان ديار شام
گرد آورده بودند و جنگ تمام عیاری تدارك ديدهبودند ابوعبیده
به فرماندهان تحت فرمان خود دستور داد تا آنچه از ذمّیان به-
عنوان جزيه وصول نمودهاند به آنها برگردانند و بگويند چون ما
نمیتوانیم در شرايط کنونی امنیّت شما را فراهم سازيم ،بر اساس
قراردادی که با هم امضاء نمودهايم مالهای شما را به شما باز
میگردانیم .ذمّیان گفتند :خدا شما را بر دشمنانتان پیروز و به
سوی ما بازگرداند ،چرا که اگر رومیان به جای شما میبودند در
چنین شرايطی نه تنها اموال ما را بر نمیگردانیدند بلکه دست به
غارت و تجاوز میزدند و چیزی برای ما باقی نمیگﺬاشتند.

1

 . 1کتاب عمر رضیاهللعنه/علی محمد صالبی /صفحه  404از ترجمهی فارسی
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اين از اين مورد ...امّا شايد سوالی ايجاد شود که چرا خداوند
متّعال فرموده جزيه را با خواری بﭙردازند؟ جواب اينجاست که قطعاً
کسیکه تحت سلطهی حاکمی ديگر است ،از عزّت و مجد و بزرگی
برخوردار نیست و خوار شده است ...خوار شده است که مسلمین
اکنون بر او درحال حکومترانی هستند وگرنه آنها دوست
داشتند که حکومتی از خودشان باشد .پس اينکه اهلل
سبحانهوتعالی فرموده با خواری بهدلیل ايناست که آنها بفهمند
در موضع ضعف هستند و اين نیز مسلّم است( .و بدون شك منظور
از اين خواری آن چیزی نیست که صغیری همچون کوروش در
قبال مردم میگويد ،که بر پاهايش بیافتند و اموالشان را به او
بدهند)...

1

بنابراين جناب دکتر! اينجا نیز نتوانستند با خدعه ،ذرّهای از
نور حق را پنهان دارند.

 . 1رجوع به استوانه کوروش بند 29و30
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شبهه :تقدیر گرایی
«يکی ديگر از عوامل بی عدالتی در قرآن ،تفهیم اين مطلب به
مردم است که تمام تفاوتها در ﻃبقه بندی انسانها و در قدرت و
ثروت خواست تقدير خداست».

پاسخ:
ما بايد در قضیّه ی قضا و قدر دو اصطالﺡ را ياد بگیريم ،تا
بتوانیم با ديد بازتری به قضیّه نگاه کنیم .آن دو اصطالﺡ اراده و
مشیّت هستند که فهمشان کمك شايانی در فهم تقدير به ما
خواهد نمود.
مبنای توضیحات،آيهی ان اهلل يهدی من يشاء و يضل من
يشاء است.
اگر تمام مشتقّات اراده و شاء راد در قرآن سرچ کنیم ،به
تفاوتهايی بین اين دو خواهیم رسید.
 .1موارد متّضاد را نمیتواند به يك اراده معطوف کرد.
يريد اهلل بکم الیسر وال يريد بکم العسر

1

 .2موارد غیر متّضاد را میتواند به يك اراده معطوف کرد.
 . 1سوره البقره ،آيه 185
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1

يريد اهلل لیبین لکم ويهديکم

 .3در مشیّات امور متناقض به همديگر معطوف میشود.
2

يمحوا اهلل ما يشاء و يثبت

 .4اگر اراده خدا بهچیزی مرتبط شود ،حتماً انجام خواهد شد.
اذا اراد اهلل شیﺌاً ان يقول له کن فیکون

3

امّا مشیّت داللتهای ديگری هم دارد.
 .1در خصوص اهل بهشت با مشیّت همراه میکند.
لهم فیها ما يشاءون

4

 .2امّا در خصوص اهل دوزخ قضیّه همواره برعکس است و با
اراده از آنها ياد شده؛
يريدون ان يخرجوا من النار
کلما ارادوا ان يخرجوا منها

5
6

 . 1سوره النساء ،آيه 26
 . 2سوره رعد ،آيه 39
 . 3سوره يس ،آيه 82
 . 4سوره نحل ،آيه  31وسوره فرقان ،آيه 16
 . 5سوره المائده ،آيه 37
 . 6سوره سجده ،آيه 20
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در مورد اهل جهنّم هیچ آيهای با مشیّت نیامده است.
نتیجه :با توجّه به مطالب فوق نتیجه میگیريم که منظور از
اراده در قرآن هدف ،مقصد و غايت است .مثالً در ذهن هر انسانی
هدفی هست ،هنگامیکه که اين اراده با فعالیّت و استفاده از
اسباب محقّق شود ،اراده تبديل به مشیّت میشود.
لﺬا مشیّت= اراده  +تعامل با اسباب
(تقريباً میتوان گفت مشیّت الهی همان سنن الهی هستند که
دو اهرم اراده و اسباب را دارند).
مثالً در مساله رزق همواره با مشیّت آمده ان اهلل يرزق من
يشاء و نگفته يرزق من يريد ...چون کسب روزی پیرو سنن الهی-
است يعنی در سنن الهی نوشته شده که اگر شخصی اراده کند و
اعمالی را انجام دهد که در سنّت الهی مختوم به رزق و روزی باشد،
به روزی خواهد رسید.
نتیجه :انسان در اين دنیا ارادهای مستقل از اراده خدا دارد.
يريدون عرض الدنیا واهلل يريد االخره

1

ضمن اينکه مشیّت انسان بخشی از مشیّت الهی است.

 .1سوره انفال ،آيه 67
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مثالً اگر شخصی اراده شری در ذهن داشته باشد ،اين اراده
مستقل از اراده خدا است .امّا انسان نمیتواند بدون استفاده از
اسبابهايی که خدا در اختیارش گﺬاشته است ،آن اراده را محقق
کند.
و ما تشاءون اال ان يشاء اهلل

1

بهعبارتیديگر ،چیزی کسب

نمیکنند مگر اينکه پیرو سنن الهی حرکت کنند .و نگفتهاست
ماتريدون اال ان يريد اهلل .
حال با اين پیشزمینه به سراغ مطالبی برويم که جنابدکتر!
آوردهاست.ابتدای امر آيه،
ع ا ْلمُلْكَ
ك مَن تَشَا ُء وَتَنزِ ُ
ك تُؤْتِی الْمُلْ َ
قُلِ ال َّلهُمَّ مَالِكَ ا ْلمُلْ ِ
مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُﺬِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى کُلِّ
شَیْءٍ قَدِيرٌ

2

« بگو :بارالها! ای دارنده پادشاهی (و هستی) به هر کس که
بخواهی ،پادشاهی(و فرمانروايی) میبخشی ،و از هر کس بخواهی
پادشاهی (و فرمانروايی) را میگیری  ،و هر کس را بخواهی عزت

 .1سوره انسان ،آيه 30
 . 2سوره آل عمران ،آيه 26
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مىدهى ،وهر که بخواهى خوار میکنی ،همه خوبیها بهدست
توست ،بیشك تو بر هر چیز توانايی».
همانﻃورکه میبینید آيه همراه با مشیّت آمده و با فهمی که از
مشیّت حاصل شد ،پس اکنون میتوانیم بفهمیم که هرکسی در هر
جايگاهی قرارگیرد در محوريّت «مشیّتالهی» و يا «سنن الهی»
است .ديگر نیازی به بیان اينکه جنابدکتر! چقدر مضبوحانه در
پی ايراد گرفتن و «نقزدن» هستند نیست.
حال ادامهی کالم ايشان؛
«پس عزّت و برتری حاکمان و پادشاهان و ذلّت و اسارت مردم و
زيردستان ،برتری اربابان و ذلّت و اسارت بردگان ،برتری مردان و
اسارت زنان و دارائی مالکان منابع زمین و ثروتمندان و فقر
تهیدستان همه به خواست خداست و مبارزه با خواست خدا بی
ايمانی است .با اين اعتقاد تناقض عجیبی در ذهن انسان مؤمن
شکل می گیرد .از ﻃرفی بیعدالتی و تبعیضها را با چشم میبیند و
از ﻃرف ديگر چون همه به خواست خداست مجبور است بﭙﺬيرد
که همهی اين بیعدالتیها ،عین عدالتاند؛ چون خدا که کار غیر
عادالنه نمی کند».
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لزومی به دادن توضیحات بیشتر نیست .اگر توضیحات قبلی را
خوب فهمیده باشیم ،تدلیسی که در ادامه استعمال شده است
آشکار است .امّا درمورد اينکه افراد بايستی ظلم را بﭙﺬيرند و به
آن راضی باشند .واقعاً باور نکردنی است که اين شخص را دکتر!
خطاب کنیم درحالیکه اينگونه بیعلم حرف بزند.
آيا امامان چهارگانه اهل سنّت و ائمهی تشیّع بهخاﻃر ظلم
موجود در جامعه سکوت کردند و گفتند که اينها خواست خدا
بوده؟ چرا جناب دکتر! اينگونه تدلیس میکند؟ آيا اگر تفکّری
غلط باشد ،برای غلط نشاندادنش بايد به دروغگويی بﭙردازيم؟ يا
شايد قضیّه ايناستکه آن تفکّر بسیار قویاست و میخواهیم با
دروغگويی کسانی را که شناخت کافی از آن تفکّر ندارند منحرف
کنیم .قطعاً همین است.

وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّﺬِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَﺬِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن
لَّدُنكَ نَصِیرًا

1
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« و شما را چه شده است که در راه خدا و (برای ياری) مردان و
زنان و کودکان،مستضعف پیکار نمیکنید ،آنان که میگويند:
«پروردگارا! ما را از اين شهر که اهلش ستمگرند ،بیرون ببر ،و از
جانب خود ،برای ما سر پرستی قرار بده ،و از جانب خود يار و
مدکاری برای ما مقرر کن».
يعنی خداوند متّعال فرموده که بجنگید با چیزی که من
خواستم؟ از دروغگويی شرم نمیکنید؟ (لعنت اهلل علی الکاذبین)

شبهه :رضایت به تبعیض های موجود
با توجّه به مطالبی که در بحث قبل اشاره کرديم و با توجّه به
اينکه مبنای کالم جناب دکتر! نیز همان مسائل است ،اينجا ديگر
آنچنان به آوردن استدالل نمیپردازيم چون اگر استداللی هم
باشد ،بر مبنای تعريف مشیّت و اراده خواهد بود.
بدون پرداختن به هجويات جناب دکتر! به سراغ آيه میرويم
که شايد بعضیها بگويند مبنای کالم ايشان اين آيات قرآن است و
از خود چیزی نمیگويند.
ابتدای امر آيه و ترجمهاش:
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وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَ ْعضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا
سأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْ ِلهِ إِنَّ اللَّ َه
ب مِّمَّا اکْتَسَ ْبنَ وَا ْ
سبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِی ٌ
اکْتَ َ
کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا 1
« آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضیديگر برتری
بخشیده است ،آرزو مکنید ،مردان از آنچه بهدستآورده اند؛ بهره
ای است ،و زنان (نیز) از آنچه بهدستآورده اند؛ بهره ای است ،و از
خداوند از فضل و بخشش او بخواهید ،بیگمان خداوند به هر
چیزی داناست».
بايد بررسی کنیم اين آيه چرا نازل شده؟ امّا بهدلیل اينکه
روايات مربوط به شأن نزول ضعیف بودند از آوردنشان پرهیز
کرديم .ولی از محتوای آيه پیداست که موضوع چیست؛ خداوند
متّعال به مؤمنین چه زن و چه مرد بیان میدارد که چیزهايی که
ذاتاً بهوسیلهی آنها زن را نسبتبه مرد و مرد را نسبتبه زن
برتری دادهايم آرزو نکنید ...مثالً اگر مردی میتواند با جنگیدن در
راه خدا پاداش زيادی نصیبش شود ،زنان نبايد آرزوی اين احوال را
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بر خود داشته باشند چون اين ،فضیلتیاست که خداوند نصیب
مردان کرده...
و يا اينکه اگر زنان فقط با خودآرايی برای شوهرشان و انجام
شعائر عبادی میتوانند بهشت را صاحب شود ،مردان نبايد اين-
چنین چیزی را بخواهند چون اين فضیلتیاست ذاتی مخصوص
زنان و مردان را از آن بهرهای نیست(.آيا اينکه به شخصی گفته
شود که چیزیکه نمیتوانی بدست بیاوری را تمنّا نکن ،چیز بدی-
است؟) واقعاً سرّ اين همه لجبازی و عناد در چیست؟ در بخش
سوّم همین فصل بهﻃور مفصّل از اين آيه حرف زدهايم.
در آخر اهلل جلّجالله میفرمايد که اين فضیلتها را نخواهید
بلکه از خدا فضیلت بطلبید .يعنی خداوند راه کسب فضیلت را
برايتان مشخص کرده است ،آنها را بجويید و نه اينها را.
اما بیان نکتهای الزامی مینمايد؛ اينکه جناب دکتر! میفرمايد:
«دعا کنید نه اقدام .همان چیزی که در تمام تاريخ  ،جوامع
اسالمی را در بیعدالتی رضايت آمیز نگه داشته است».
اوّل دعا.
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ايشان اينچنین بیان میفرمايد که انگار در اسالم دعا را
جايگزين عمل کردهاند .الزم است در اين باره مطالبی را خالصهوار
بیان کنیم.
يکی از دعاهای قرآن ايناست:
رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ ...

1

«پروردگارا ! مرا نمازگزار قرار بده!»
کدام مسلمان را ديدهايد که برای نمازخواندن روی تخت
بنشیند و بگويد که رَبِّ اجْ َعلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ  ...و منتظر باشد تا
فرشته ای از آسمان نازل شود و او را نمازگزار قرار دهد؟ آيا اين-
چنین چیزی وجود دارد؟ قطعاً خیر؛ پس دعا چکار میکند؟ يکی از
تعاريف دعا ايناست که دعا يکی از اسباب است .يكوسیله که
گاهی همچون تشويقی که در هنگام سختی به ما قوّت قلب می-
دهد عمل میکند ،گاهی همچون اهرمی عمل میکند که بدونآن
امکان ندارد کاری انجام شود.
خب پس مشاهده میکنیم که نقش دعا در اسالم آنگونه که
جناب دکتر! میفرمايد نیست و بلکه چیز ديگریاست.
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اما از بیعدالتی سرزمینهای اسالمی و سکوت مردم حرف زده
است.
رسول اهلل علیه صالة وسالم میفرمايد:
(من رأی منکم منکر فلیغیره) «هرکدام از شما امر زشتی را ديد
بايد آن را تغییر دهد».

1

همچنین میفرمايد:
(إن من أعظم الجهاد عند اهلل کلمة عدل عند إمام جائر).
«بیترديد از بزرگترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد
حاکم ظالم است»

2

اين کالم رسولاهلل علیهصالةوسالم را چه کنیم؟ يعنی پیامبر از
ما چیزی مخالف ارادهی الهی خواسته؟
واقعاً برايم تعجبآور است که چگونه ممکناست جوانان ما با
خواندن اينچنین کالمهای بیارزش و کممحتوايی ،از دينی که
آنها را هزار سال برترين حکومت جهان کرده زده شوند ...چگونه
ممکن است که جوان ما بدون خواندن تاريخ امّتش و صرفاً با
خواندن اينچنین مطالب سخیفی گمراهی را به هدايت بخرد.
 . 1متفقعلیه
 . 2متفقعلیه
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انشاءاهلل که با افزايش آگاهی فريب اين خدّاعها و نیرنگگران
را نخواهند خورد و با مطالعهی تاريخ امّت و اهمیّت قائل شدن برای
آن ،دست شیاﻃین را از رسیدن به اهدافشان کوتاه خواهند کرد.
سﭙس آيهی ديگری آورده و مطالبی ذيل آيه مرقوم فرمودن که
خلط مطالب است و از سويی به سوی ديگر پريدن ،برای سردرگم
کردن خواننده ،بلکه بتواند در وی اثرگﺬار باشد و هدفش را اين-
گونه بیان میکند که منظورش همان بیعدالتی در خود اسالم
است.
خب اينجاست که حرف زدن از بیعدالتی ،فقط محدود به
مطالبی میشود که بیان کرده و انشاءاهلل به آنها خواهیم
پرداخت.
ابتدای امر بردهداری را خالف عدل دانسته و بیان کرده اينکه
«برده نمیتواند از دست صاحبش بگريزد خالف عدل است» .رفتار
اسالم با بردهداری چگونه است؟ اگر اين مسﺌله را بهﻃور دقیق
برّرسی کنیم میتوانیم بهتر اين مسﺌله را برّرسی کنیم( .که در
فصل 15بهﻃور مفصل بهآن پرداختهايم و اينجا بهصورت اجمالی
توضیحاتی میدهیم).
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اسالم در قبال بردهداری رفتاری را پیش گرفت که بهترين رفتار
"ممکن" بودهاست .يعنی اگر کسی میتواند راهکاری بهتر از
اسالم ارائه کند بفرمايید.
اما اسالم چگونه با بردهداری برخورد کرد؟ رفتار اسالم اينگونه
بود که نه همچون شخصی احساسی برخوردکرد که جاهالنه تمام
بردگان را آزاد سازد و نه همچون ملّتهای جاهل آنزمان رفتار کند
که بردگان را در عﺬاب و بدبختی قرار دهد.

1

اسالم بردهداری را پﺬيرفت ولی براساس قوانینی که خودش
وضع میکند.اسالم رفتار غیر انسانی با برده را ممنوع و رفتار نیکو
را جايگزينش کرد و شخص را موظّف کرد که از غﺬايی که میخورد
به او بخوراند و از لباسی که میپوشد به او بﭙوشاند و او را در انجام
کارهای سخت ياریکند ،و حتّی به فکر شخصیّت بردگان نیز
بودهاست تا جايیکه میفرمايد آنها را با برده خطاب نکنید بلکه
به آنان بگويید دخترم و يا پسرم.

( . 1لطفاً برای اﻃّالعات بیشتر به کتاب بردگی از ديدگاه اسالم اثر سید مصطفی
حسینی ﻃباﻃبايی مراجعه فرمايید).
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اسالم به مسلمین میآموزد که راه خالصی از گﺬرگاه سخت
قیامت ،آزادی بردگان است .فَكُّ رَقَبَه

1

اسالم به ما میآموزد که گرفتن برده درصورتی مجاز است که
نه امکان آزادی بدون قید و شرط شخص باشد ،نه هیچ فديهای
برای آزاديش پرداخت کند يا ديگران بکنند (حتّی در حد آموزش
خواندن و نوشتن باشد).

2

حال اين اوضاع بردهداریاست ،امّا چه میشد اگر بردهداری به
کل ملغی میشد؟ اتّفاقات وحشتناکی که بر سر سیاهان بعد از
اعالم آزادی بردگان در آمريکا صورت گرفت را ببینید ،حوادث
شومی که تا به امروز گريبانگیرشان است .
اسالم بهترين عملکرد «ممکن» را بهنمايش درآورد .تاجايیکه
بردگان در حکومت اسالمی خود ،حکومتی تشکیل دادند که به
اسم خودشان «ممالیك» نامگﺬاری شد .انشاءاهلل در فصل پانزدهم
بهﻃور مفصّل در اينباره بحث خواهیم کرد.
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اما بهانهای که جنابدکتر! در ردّ عدالت قرآن میآورد نیز جالب
است .ا ّوالً برای نقد قرآن از حديث ،دلیل آورده است .دوّماً آخر
اين چه بهانهای است که میآورند؟ خب اگر قرار باشد برده می-
توانست فرار کند و هیچ مجازاتی نداشته باشد که ديگر آزادش
میکردند و تمام .واقعاً آوردن بهانههای واهی برای فريبکاری تا چه
حد؟ به-هرحال برده جزو اموال شخص محسوب میشود و فرار
کردنش به منزلهی دزدی از مالکش است.لزومی به ادامهی اين
مطلب نمیبینم و ان شاءاهلل در فصل مربوﻃه بیشتر توضیح می-
دهیم.
اما موارد ديگر:
«در اسالم کشتار غیر مسلمانان و دزديدن کلّیهی دارايیهای
آنان و به بردگی گرفتن زنان و کودکانشان و تجاوز جنسی
همیشگی به دختران و زنانشان ،عدل است».
بله کشتن آنها عدل است همانﻃور که کشتن هر ظالم و عهد
شکن و مهاجمی عدل است ،که در قسمت قبل مفصّل به آن
پرداختیم.
ولی کدامین دارايی از کفّار گرفته میشود؟ غنائم جنگی؛
وسايلی که میخواستند بهوسیلهی آنها مسلمین را بکشند .آيا
1623
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ال بهدلیل
گرفتن اين اموال نادرست است؟ جنابدکتر! احتما ً
انسانیّت ،دشمنانشان را بههمراه وسايل جنگیشان به نزد خود
خوانده و با گل وشیرينی از آنها استقبال میکند (همانﻃور که
اربابان آمريکايی و روسیاش اينگونهاند) .امّا اسالم داستانهای
شبانه ی کودکان نیست و با حقايق سر و کار دارد ،پس اين چیزها
بهدرد خود شخص دکتر! میخورد.
« در اسالم اهل کتابی که جزيه میدهند در امان حکومت
اسالمی اند ولی از بسیاری از حقوق و آزادیهای اساسیشان
محروماند و در مقابل مسلمانان ذلیلاند».
باز به اهل کتاب و «مظلومیّتشان» پرداخته که در مطالب قبلی
بهﻃور کامل بهآنها پرداختیم .البته متوجّه نشديم که منظور جناب
دکتر از حقوق و آزادی چیست!!! شايد در بحث آزادی بهآن
پرداختیم تا بفهمیم آزادی از منظر جنابدکتر! و اسالم بهچه
معناست.
«تمام حقوق و آزادیهايی که از زنان سلب شده است از نظر
اسالم عدل است و زنان نمیتوانند در مقابل شوهرانشان فرياد
دادخواهی برآورند و يا از دادگاه بخواهند که حقوق از دست رفته-
شان را به آنان برگردانند و گرنه با کتكخوردن از شوهر و با
1624
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مجازات دادگاه روبرو می شوند .دختری که در کودکی توسّط پدر
يا جدّ پدریاش به ازدواج کسی (حتّی پیرمرد صد ساله) در آمده
ق اعتراض نه به پدر نه به شوهر و نه به دادگاه ندارد .چون
است ح ّ
اين ظلم از نظر اسالم عدل است».
در اينجا جنابدکتر! انگار در توهّماتی ناشی از مواد توهّمزا (به
احتمال قوی مشروبات الکلی) قرار گرفته اند مسائلی را بیان می-
کنند که بعید است يك انسان مدهوش اينچنین اظهارات واهی
داشته باشد .اوّل از همه تمامی آزادیهايی که از زنان سلب شده
است .به احتمال قوی منظور پوشش آزادانهی زنان است؛ امّا واقعاً
آيا اين سلب آزادی از زن است؟ يا محرومکردن مردان از پرداختن
به مسائل شهوانیشان است؟ زن با آراستن خودش هیچسودی
عايدش نخواهد شد جز جلب توجّه مردان ،که اسالم هم با بستن
اين راه از اين جلب توجّه جلوگیری کرده تا از آسیبات بعدی که
ممکن است زن را تهديد کند پیشگیری به عمل بیايد .کدامین
آسیبها؟ کافیاست به مقالهی فرهنگ تجاوز در BBC PERSIAN

مراجعه کنید و ببینید کدامین آسیب مدّنظر است( .از اينکه از
بحث اصلی خارج شديم عﺬر میخواهم) .سﭙس گفتهاند که زن
نمیتواند در برابر شوهرش فرياد دادخواهی برآورد .اينجا سوال
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مطرﺡ میشود که زن نسبت به چه چیزی دادخواهی کند؟ آيا
نسبت به رفاهی که مرد بايد برايش فراهم کند؟ يا اينکه نسبت به
اينکه مرد او را وا میدارد که در خانهاش مانند خدمتکاری کار
کند؟ هرکدام از اينها که باشد زن بدون شك میتواند به دادگاه
شکايت برده و حقّش را از مرد بگیرد .امّا اينکه منظور جنابدکتر!
از بیعدالتی چیست نمیدانیم .امّا مسﺌلهای که برای بازی با افکار
جوانان سادهدل آورده شده استفاده از کتك است که متأسّفانه
چون جوانان ما ناآگاهانه به سراغ اينچنین کتابهايی میروند،
تحتتأثیر قرار گرفته و میپندارند که واقعاً اينگونه است امّا
مطمﺌنّاً اين مسﺌله نیز همچون ساير بیاناتشان دروغ و خدعه است
که انشاءاهلل در جای مناسب به آن خواهیم پرداخت.
و در مورد حقّ ازدواج سخن رانده است که باز هم تدلیس است
و بهصورت اجمالی اگر پاسخ بدهیم اينگونه میگويیم که اسالم
برای ازدواج چه پسر و چه دختر موعّدی را تعیین کردهاست که در
آيه  6سورهی نساء اينگونه از آن ياد کرده است.
وَابْتَلُوا الْ َیتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاﺡَ
بلغوا النکاﺡ يعنی بلوغی که با آن بتوانند ازدواج کنند؛ پس
مسﺌله ی بی مبنايی نیست ..امّا مبنا چیست؟ مبنا دو بلوغ است
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يکی جسمی و ديگری عقلی .اگر بلوغ جسمی حاصل شد ،آنوقت
است که بايد ديد آيا بلوغ فکری نیز حاصل شده؟ يعنی دختر
چقدر راجع به ازدواج و اين مسائل میفهمد (دقّت کنید اين
مسﺌله تابع محیط است و بستگی دارد در جامعهای که دختر در
آن بزرگ شدهاست چقدر به اين مسائل پرداخته شده .کما اينکه
امروزه سنّ ازدواج در کشورهای مختلف از شرق و غرب بازهی
وسیعی دارد چون آنها با توجّه به جامعهشان اين سن را انتخاب
کردهاند ).آنوقت براساس حديث رسولاهلل(علیهصالةوسالم) از
دختر نظرش را پیرامون خواستگار جويا میشويم و اگر هم
ازدواجی بدون اين شرايط انجام گیرد قطعاً آن ازدواج باﻃل است و
حاکم اسالمی بايد آن را لغو کند.
ق فرياد بر سر ثروتمندان و مالکان و زمین-
« فقیران جامعه ح ّ
خوران و کسانیکه منابعﻃبیعی را اشغال کردهاند را ندارند چون
اين خواست خداست و خواست خدا عدل است .مسلمان حقّ فرياد
بر سر روحانی و يا پادشاه ويا جبّاری که بر او حکومت می کند را
ندارد چون حکومت آنان خواست خداست .کسی که عبايی را
بدزدد دستش را دادگاه قطع می کند ولی اگر فرد گردن کلفتی
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میلیاردها پول مردم را بال بکشد دستش قطع نمی-شود و از نظر
اسالم اين عین عدالت است».
يادتان است که جناب دکتر! چی گفتند؟ « ظلم و عدل در
اسالم در قالب احکام و دستورات اسالم تعريف شدهاست نه به-
صورت فرادينی».
حال جنابدکتر! که ديدند نمیتواند از دستورات اسالم خرده
بگیرد در ادامهی مسائل اسالمی وارد مسائل فرادينی میشود و
اينگونه سادهدالن را میفريبد تا بلکه با کتابش بهای اندك دنیوی
از راه فريفتن جوانان مسلمان کسب کند ولی خداوند میفرمايد
اين بها جز مقدار اندکی نیست و اينها زيانکارترين افراد هستند.
فرياد فقیر بر سر ثروتمند و کسانیکه ظلم کردهاند اشتباه
نیست بلکه عالوه بر فرياد بايد برخیزند و حقّشان را بگیرند .اسالم
مانند مسیحیّت نیست که بگويد بنشین و ظلم را ببین .اسالم می-
گويد اگر مظلوم بودی و هیچ کاری نکردی ،قیامتت را سوزاندهای.
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و همچنین خداوند اوضاع يكقوم را تغییر نمیدهد مگر اينکه
خودشان بر انجامش اراده کنند و بر محوريّت ســنن الهی پیش
روند ،آنوقت است که تغییر را خواهند ديد.

1

در اين مورد قبلتر حديث رسول اهلل(علیهصالهوسالم) را
ديديم که میفرمايد :
(إن من أعظم الجهاد عند اهلل کلمة عدل عند إمام جائر).
«بیترديد از بزرگترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد
حاکم ظالم است».

2

سﭙس با چاشنی مسائل سیاسی به قطع دست دزد پرداخته که
به-صورت گﺬرايی بايد بگويیم قطع دست دزد در شرايط خاصّش
انجام میشود و هدف آن هم قطع دست دزد نیست بلکه قطع
دزدی از جامعه است .انشاءاهلل در بخش مربوﻃه به آن خواهیم
پرداخت.
در ادامه ،انگار که جنابدکتر! مشاعرهشان را از دست دادهاند و
در کتاب «نقد قرآن» آمده مسائلی را مطرﺡ کرده که حکم آن در
اسالم مشخّص است و ولی چون در کشوری که خوانندگان کتاب
 . 1رجوع شود به آيه 11سوره رعد وآيه  53سوره انفال
 . 2متفقعلیه
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زندگی میکنند اين قوانین بهدرستی انجام نمیشود بههمیندلیل
خواستهاست از احساسات سوءاستفاده کند که انشاءاهلل
خوانندگان هوشیار هستند و گزافهگويیهای اين تدلیسگر
نیرنگباز را تشخیص داده و اسالم عزيز را به اسالمستیزی کثیف
نمیفروشند.

شبهه :سلب حق حکومت مسلمانان بر خودشان
عنوان اين بخش خود بیحدّ و اندازه خندهآور است ،چه برسد
به مطالبی که نوشته است .مطالب به حدّی فاقد ارزش و اعتبار
است که فکر نمیکنم هیچکس تا بهحال برای نقد قرآن به اين
ال اين بخش هیچ ربطی به قرآن
بخش مراجعه کرده باشد چون اصو ً
ندارد؛ چیزيکه بیشتر جلب نظر میکند دلسوزی جنابدکتر! برای
مسلمین است که نمیدانم از کی ايشان نسبتبه مسلمین "آزاد
مرد" احساس مسﺌولیّت کردهاند که اکنون اينگونه دل می-
ن إِال أَنْفُسَهُمْ وَمَا
ن اللَّهَ وَالَّﺬِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُو َ
سوزانند .يُخَادِعُو َ
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يَشْعُرُونَ « 1میخواهند خدا و مومنان را بفربیند ولی جز خودشان
را نمیفريبند امّا نمیفهمند».
امّا الزم است در اينباره مطالبی را بیان کنم تا اگر کوچکترين
شبهه ای باشد ،حل شود .در اينجا الزم است بیان کنیم در اسالم نه
محمّد حاکم است(علیه صالهوسالم) ،نه خلفايش(رضی اهلل عنهم).
پس چه کسی حاکم است؟ اين خداست که حکم میکند و هرآن-
کس که بهعنوان اولیاالمر انتخاب شود نیز مجبور است حکمی که
میدهد بر اساس دستورات خداوند و سنّت نبوی باشد و غیر از اين
باشد کسی مجبور نیست اﻃاعت کند و مجاز به اﻃاعت هم نیست.
(اينجا سنّت نبوی را نیز بیان کرديم چون آن نیز بر اساس
دستورات الهیاست و به حکم ماينطق عن الهوی پس رسول هم در
تشريع از وحی الهی بهره میگیرد و درکنار کتاب اهلل سنّت نبوی
نیز مبناست) حال چرا حکم را تنها خدا میداند؟ إِنِ ا ْلحُکْمُ إِال
لِلَّهِ چون تنها خداست که عالِم و محیط بر تمام مسائل است و به-
خاﻃر منفعت شخصی حکم نمیدهد و اصوالً اينکه بشر کاری بکند
يا نکند برای خدا فرقی ندارد امّا بشر بهدلیل وجود هواهای نفسانی

 . 1سوره البقره ،آيه 9
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و وجود حبّالشهوات به انواع زينتهای دنیوی و از همه مهمتر به-
دلیل علم قلیلی که به مسائل دارد نمیتواند احکام صحیحی را
صادر کند .برای مثال زمانی بشر تفاوت در رنگ پوست را نشانهی
برتری و پستی میدانست و اين حکم را صحیح میپنداشت امّا بعد
از مدّتی گفت اشتباه کرده .يا نه اکنون زنای با محارم را درست
میداند درحالیکه قبلتر بهدلیل دين آنرا نادرست میانگاشت و
اينها به چه دلیل است؟ بهدلیل همان دو نقص بزرگ بشر.
ص خدا
پس به اين دلیل است که خداوند حکمرانی را فقط مخت ّ
میداند و کسیکه به حکمی غیر از حکم خدا راضی شود با نقض
الإلهاالاهلل عمالً از دايرهی ايمان خارج است.

شبهه :ناعادالنه بودن بیشتر احکام حقوقی ،اقتصادی و
قضایی اسالم.
در اينجا ارجاع داده ،ما نیز انشاءاهلل هنگامیکه کتاب نقد آن
کتاب را نگاشتیم ارجاع خواهیم داد.
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نتیجهگیری
کما اينکه از ابتدا بیان کرديم تمام انسانها در اسالم در نزد خدا
از يك ارزش و اعتبار برخوردارند مگر اينکه يکی از آنها تقوای
بیشتری داشته باشد .اگر بردهای متّقیتر باشد ،آن برده از ابولهب
عموی پیامبر برتر است اگرچه آن شخص از بزرگان قريش باشد.
پس وقتی مبنا ،چیزیاست که همه توانايی کسب آنرا دارند پس
هیچ ﻃبقهبندی ناعادالنهای اينجا معنا نخواهد داشت.
امّا از لحاظ دنیوی و مقام و مراتب قطعاً يكسری افراد برتر از
يك سری ديگر هستند ،چطور؟ همانگونه که يك رئیس از يك
کارمند و يك کارمند از يك کارگر ،رتبه باالتری دارد ﻃبعاً بايد
انتظار داشت که آزاد هم از برده مقام باالتری داشته باشد و اين
ﻃبیعیاست .يك کارمند در يك زمان مشخّص تالش بیشتری
کرده که به آن درجه رسیده و يك آزاد هم در يك زمان مشخّص
تالش بیشتری کرده تا از دشمن شکست نخورد و به اين مقام
رسیده است.
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شبهه :موانع آزادی انسانی در قرآن
 .1سلب آزادی عقیده
میفرمايد روش اصلی قرآن در هدايت استفاده از ترس است.
ترس از آتش جهنّم و از شمشیر دنیا .بنابراين جايی برای آزادی
عقیده نمیماند.
در بخش قبل توضیح داديم که شمشیر اسالم درمقابل چه
کسانی کشیده میشود و بالطّبع فهمیديم که شمشیر اسالم برای
تغییر آيین نیست که کشیده میشود ،پس ديگر در اين مورد
نیازی به توضیح اضافه وجود ندارد .امّا درمورد ترس از آتش
جهنّم:
اهلل عزّوجلّ از آنجا که دانای به تمام غیب و آشکار است بر
انسان منّت گﺬاشته و او را از گوشههايی از غیب آگاه میکند.
خداوند به انسان میآموزد که بعضی اعمال ،انسان را در قیامت به-
سوی آتش میبرد و بعضی اعمال انسان را بهسوی جايگاه نیکو.
خب انسان قاعدتاً بهدلیل علم قلیلش نمیتواند از اين اعمال،
خودبهخود آگاه شود مگر اينکه کسیکه از آنها آگاه است به او
بیاموزد .پس خداوند به انسان میآموزد شريك قرار دادن برای
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خدا عملیاست آتشزا که انسان را به خود دچار میکند و اگر
انسان با اينچنین عملی در قیامت حاضر شود اين عمل همچون
مادهی آتش گیرندهای است که انسان را خواهد سوزاند ولی
توحید ،عملیاست پاكکننده که اگر انسان با آن ظاهر شود او را
سزاوار رحمت الهی میکند به همین دلیل نجات خواهد يافت ...در
يك کالم :خداوند انسان را از نتايج اعمالش (که همچون تأثیر
متقابل اجرام بر يکديگر ،يك سنّت الهی محسوب میشود) آگاه
میکند.
حال جنابدکتر! آيا شما با اين کار خداوند متّعال مشکلی
داريد؟ اگر مشکل داريد پس هیچگاه نبايد از ديگران مشاوره
بخواهید که شما را کمك کنند ،هیچگاه نبايد به عالئم هشداری
راهنمايی و رانندگی توجّه کنید ،هیچگاه نبايد هیچ خبری را باور
کنید و در نهايت نبايد هیچگونه پیام آگاهی دهندهای را بﭙﺬيريد
چون اينگونه شما آزادی را از خودتان سلب کردهايد.

1

(نکته :اين توانايی انسان که از بقیه حرفشنوی داشته باشد را
"سمع" مینامند که يك توانايی مخصوص انسان است و جناب

( . 1برای توضیحات بیشتر به فصل بعد يعنی قیامت مراجعه فرمايید)
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دکتر معتقد هستند که نبايد اين قابلیّت در انسان فعالیّت کند .ما
هم دعا میکنیم که اللهم اشف کل مريض)
در مورد اهل کتاب و بقیه کفّار هم که حرف زديم و در فصل
خودشان هم بیشتر و مفصّلتر بحث خواهیم کرد انشاءاهلل.
« اين دستورات قرآن با ذات انسان ناسازگار است .انسان آزاد
آفريده شده است و قدرت جستجو و تفکّر و سنجش و جدا کردن
درست از نادرست دارد و در نهايت آزاد است که باور يا سخنی را
بﭙﺬيرد يا رد کند .قرآن تمام اينها را ضايع می کند .وقتی زور
وجود داشته باشد ديگر نه آزادی انسان معنی دارد و نه تفکّر و
سنجش خوب و بد معنی دارد و نه گزينش خوب از بد».
بند دوّم همه بر محوريّت بند اوّل نوشته شده است و حال که ما
بند اوّل را رد کرديم ديگر نیازی به پرداختن به بند دوّم وجود
ندارد چون اين بحث از پايه اشتباه است .امّا مطالب خندهداری
نگاشته شده که برای لطیفه و خنديدن هم باشد ،خواندنشان خالی
از لطف نیست .جناب دکتر! میفرمايد «:خدا باالترين توانايیهايی
(عقل و انتخاب) را که به انسان داده لگدمال و نابود میکند و به-
عبارت ديگر خدا توانايیهايی به انسان داده و از مردم میخواهد
از آنها استفاده نکنند »...بنده چیزی نمیگويم جز اينکه:
1636
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أَوَلَمْ يَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ

کاری از گروه عباد الرحمان

1

ن َل ُهمْ أَنَّهُ
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِی الْآفَاقِ َوفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَ َتبَیَّ َ
الْحَقُّ

2

شما را به مشتقّات کلمات :الباب ،تفکّر ،تعقّل ،تدبّر در قرآن
ارجاع میدهم تا ببینید چه کسی انسانها را به استفاده نکردن از
عقل و انتخاب سوق میدهد(.الزم میدانم اينجا خاﻃرهای از اين
اشخاص نقل کنم؛ يکبار در يك گروه آتییستی در حال بحث بوديم
و يکی از کسانی که ادّعای زيادی هم داشت نعره برآورد که قرآن
اصالً علم اندوزی را نهی کردهاست .دلیلش هم از همین کتاب
جنابدکتر! بود .بنده آيهی  53سوره فصلت را نشان دادم و گفتم
خداوند در اينجا فرموده که به شما نشان میدهم ،بالطّبع اين نشان
دادنهم درصورتیاست که ما به دنبال آنها برويم .مثل ايناست
که کسی به شما بگويد جواب سؤاالت کنکور بر پشت شما نوشته
شدهاند آيا شما برای يافتن آنها سعی بر ساختن آيینه میکنید؟؟
و ايشون در کمال وقاحت برگشت گفت خیر .واقعاً واقعاً واقعاً الزم
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است که ما هرچند وقت يکبار از اسالمستیزان اين سؤال را
بﭙرسیم که؛
فما لهم عن التﺬکرة معرضین

1

جالب اينجاست که خداوند نه تنها تحقیق و تفکّر را سلب نمی-
کند بلکه خود رسولاهلل(علیهصالةوسالم) را نیز مخاﻃب قرار می-
دهد که:
فَإِن کُنتَ فِی شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسْ َألِ ا َّلﺬِينَ يَ ْقرَءُونَ
الْکِتَابَ مِن قَ ْبلِكَ لَقَدْ جَا َءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ
الْمُمْ َترِينَ

2

«پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده ايم در ترديد هستی  ،از
کسانی که کتاب (آسمانی) پیش از تو را میخوانند؛ بﭙرس ،يقیناً
حق از ﻃرف پروردگارت به تو رسیده است  ،پس هرگز از
ترديدکنندگان مباش!»
از ﻃرف ديگر اگر سخنی صحیح است نیازی به اعمال زور برای
پﺬيرشش وجود ندارد و اعمال زور برای سرکوب سخن درست هم

 . 1سوره مدثر،آيه 49
 . 2سوره يونس،آيه 94
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کارآيی ندارد .حقیقت راه خود را در تاريخ و در مغز و قلب انسانها
باز می کند».
و بند سوّم هم که بر مبنای بند اوّل است و ...
فقط نتیجهگیریهای آخرش جالب است .يك رشته موهومات را
سر هم میکند و آخر سر نتیجهگیری میکند «بنابراين پیام محمّد
يعنی قرآن کار خدا نیست ...».از جنابدکتر! سﭙاسگزاريم که
موجبات خنده و شاديمان را فراهم میکنند.

شبهه :انتظار بندگی و اطاعت محض
« انسان مسلمان هیچ اختیار و انتخابی در مقابل پیغمبر (و به
تبع او روحانیّون) ندارد فقط بايد اﻃاعت کند آنهم با رضايت کامل
درونی ...انجام دستور با رضايت درونی فقط وقتی امکانپﺬير است
که شخص اصالً تأمل نکند»...
خیلی خوب.
اوّالً در قسمتهای قبل بیان کرديم که در اسالم حکم فقط در
دست خداست إن الحکم إال هلل و خداوند هم دستور داده که اگر
ديديد که کسی از کارگزاران و اولیاألمرها چیز مشکوکی گفتند
که در بارهاش دچار نزاع شديد فإن تنازعتم فی شیء فقط به
1639
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خدا و رسول (که رسول چون کالمش وحی الهیست پس حکم او
ل محسوب میشود ،در اينصورت) میتوانید
نیز حکم اهلل عزّوج ّ
ارجاع دهید تا بفهمید فرمان کارگزار درست بوده يا خیر فردوه
إلی اهلل و الرسول  .پس تا اينجا میفهمیم که اﻃاعت بی قید و
شرط فقط مربوط به حکم الهیاست و نه فرمان کسان ديگر چون
آنها بشر هستند و ممکن است در فهم مطالب دچار اشتباه شوند
بههمین دلیل نمیتوانند مبنا قرار بگیرند.
امّا قسمت دوّم کالم:
اﻃاعت با رضايت کامل درونی در دو صورت ممکن است که
ايشان ذکر نکردهاند و ما ذکر خواهیم کرد.
 -1درصورتیکه شخص با دقّت پیرامون دستوری فکر کرده
باشد و به صحّت آن رسیده باشد ،آنوقت آن دستور را با رضايت
کامل درونی انجام خواهد داد .که الزم نیست مثال بزنیم چون اين
مطلب قطعاً برای همه اتفاق افتاده است.
 -2درصورتیکه شخص نسبت به کالم کسی اين اﻃمینان را
يافته باشد که او بدون شك هرآنچه میگويد به صالﺡ من است.
بههمین دلیل فرمانش را با رضايت کامل درونی انجام میدهد.
فرض کنید شما پدری داريد که مطمﺌن هستید کامالً حواسش به
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شماست و شما برايش مهم هستید.اين پدر در خانهای مخروبه به
شما میگويد فرزندم اگر چیز گردی ديدی پايت را روی آن نگﺬار.
حال فرزندی که نمیداند موضوع چیست چکارکند؟ خب فرزند
وقتی نزد خود دقیق حساب کتاب کند میفهمد که انجام دستور
پدر قاعدتاً بايد درست باشد چون پدر هیچ بدی برای او نخواسته
است و درمورد آن خانه هم علم بیشتری دارد؛ پس کار پدر را
انجام میدهد( .البته اين مورد ممکن است جاهالنه نیز صورت
بگیرد که در آنصورت درست نیست)
يا نه ،آيا ايشان قوانینی که قانونگزاران میگﺬارند را با
نارضايتی انجام میدهند؟؟ يعنی همواره معترضاند؟ چرا که ايشان
اهل فکر هستند و هرکه متفکّر باشد بايد معترض باشد؟ همین
کارها را میکنید جنابدکتر! که میگويند مغز ملحد جماعت
مشکل دارد(.البته الزم به ذکر است که جماعتی به اسم
آنارشیست وجود دارند که معتقد هستند هیچکس نبايد هیچ-
قانونی بگﺬارد و انسانها بايد خودشان همچون حیوانات به صلح
برسند ،که ممکن است جناب دکتر! نیز همین تفکّر را پﺬيرفته
باشند .که بدون شك اين نیز تنها در صورتی ممکن است که همه
پیرو يك تفکّر شوند و تفکّرات ديگر حﺬف و پیروانش نیز حﺬف
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شوند) ...االن میتوانیم بفهمیم که چرا جناب دکتر برای دور کردن
مسلمین از دينشان تالش میکنند.
البته اين نیز خیال خام است چون بسیار بودهاند کسانیکه پیرو
کمونیسم بودهاند و کمونیستهای ديگر را ازمیان برداشتهاند.
دلیلش نیز همان است که اهلل عزّوجلّ میفرمايد:
أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَﺬَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَکُونُ عَ َلیْهِ وَکِیلًا

1

« آيا ديدی کسی را که هوای (نفس) خود را معبود خود
برگزيده است؟! آيا تو میتوانی بر او (وکیل و) نگهبان باشی؟!»
هنگامیکه انسان هوای نفس (هرآنچه من دون اهلل باشد) را
معبود برحق خود قرار داد تا بر اساس خواستههای نفسانی عمل
کند ،آنقدر جرم و جنايت خواهد کرد که هیچکس نمیتواند
وکالتش را بر عهده گیرد ،چون هوای نفس آن شخص به او چیزه
شدهاست .حال میخواهد اسمش را آنارشیسم ،کمونیسم،
سکوالريسم و تثلیث ،اسالم مندرآوردی و  ...بگﺬارد ،همه پیرو
هوای نفس هستند و هوای نفس هم به حیوانیّت میخواند و
حیوانیّت هم اخالق ندارد و در نتیجه) ...
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حال رابطهی ما و خداوند در وضعیّت دوّم است .خدايی که علم
بیشتری نسبت به ما دارد و همواره صالﺡ ما را خواسته است ،قطعاً
دستوراتش نیز بهترين دستورات است .اگر کسی با اين مشکل
دارد ،مشکلی نیست ،کافیاست اثبات کند اين مطالب از جانب
خدا نیست (نه بهسان جنابدکتر! بلکه با آوردن آنچه که ﻃلب
شدهاست .کافیاست تاريخ را نگاه کنیم که ببینیم جز دستورات
خدا ساير دستورات که مطابق امیال آدمی پیريزی شدهاند چگونه
کارايیشان را از دست دادهاند .امّا دستورات خداوند در تمام ﻃول
تاريخ همچنان درست و قابل اجرا هستند .ومن احسن من اهلل
حکما

1

امّا «يك معلّم خوب دوست دارد که شاگردش سخن استاد را
مورد تأمّل و نقد قرار دهد نه اينکه فقط مقلّد باشد .ممکن نیست
خدا به انسان عقل و اختیار و آزادی انتخاب داده باشد و از او
انتظار يك بردهی تمام عیار داشتهباشد .اين بردهﻃلبی کار محمّد
است نه خدا .اين بردهگیری و بردهسازی انسانها ،شعلهای از جاه
ﻃلبی سیری ناپﺬير محمد است که به جان جهانیان افتاده است».

 . 1سوره المائده ،آيه 50
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اين مثال از بیخ و بن اشتباه است .چرا؟ چون:
-1اسالم مخالف تأمّل و تدبّر نیست ،بلکه شالودهی تقبّل اسالم
بر تفکّر و تدبّر بنا شده است .کم نیست شمار آياتی که میفرمايد:
«آيا نمیانديشید و تعقّل و تفکّر نمیکنید؟» پس اسالم مخالف
تأمّل نیست بلکه بالعکس مخالف تفکّرنکردن است.
ال نقد کردن يعنی چه؟ يعنی جداکردن خوب از بد (به
 -1اوّ ً
گزينی) دوماً ريشهی نقد چیست؟ اينکه من بر رشتهی چیزی
احاﻃه يافتهام و اکنون هرکسی کالمی در آن زمینه بیان کند را
می توانم نقد کنم ،چرا که آن را با منبع اصلی علم قیاس میکنم و
خوب و بد راجدا میسازم .مثالً همان مثال معلّم که جنابدکتر!
آوردهاند ...معلّم دوست دارد دانشآموزش مطالبش را نقد کند،
چون اينگونه نشان میدهد آن مطلب را مطالعه کردهاست و بر آن
احاﻃه يافته است .حال اگر معلّم هرچه بگويد ،دانشآموز چیزی
بﭙراند ،اين يعنی نقد؟ خیر بلکه اين جهل است ،چون قطعاً علم آن
دانشآموز به اندازهی معلّم که نیست که بر هرچه معلّم بگويد
احاﻃه يافته باشد.
خیلی عالی...
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حال آيا من میتوانم بگويم بر آنچه که خداوند فرموده محیط
شدهام و کامالً بر آن مسلّط هستم و اکنون میتوانم نقدش کنم؟
آيا علم بشر و خداوند قابل قیاس است؟ مثالً ما چگونه میتوانیم
کالم اهلل متّعال را نقد کنیم درحالی که او خود منشأ آن علم است؟
آيا ما بر علمی که خداوند بنیان نهاده بیشتر از خداوند آگاهیم؟
خیر؛ پس آيا میتوانیم آن را نقد کنیم؟ جواب با شما .همینجا
الزم است بگويم خداوند متّعال میفرمايد شما اگر در دستورات
اولیاالمرتان دچار اختالف شديد به خدا و رسول برگردانید ...يعنی
همان نقد ...يعنی شما به منبع علم بازمیگرديد تا بخش صحیح
کالم اولیاالمر را بر اساس قرآن تشخیص داده و بخش نادرستش
را رهاکنید.
در اسالم عزيز ،اگر تقلید محض جايز بود گفته نمیشد فإن
تنازعتم فی شیء فردوه الی اهلل و الرسول ...پس ما تقلید محض
نداريم ،بلکه تبعیّت از احسن الکالم را داريم.
ك الَّﺬِينَ َهدَاهُمُ
ل َفیَتَّ ِبعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَﺌِ َ
ستَمِعُونَ الْقَوْ َ
الَّﺬِينَ يَ ْ
ك هُمْ أُولُو ا ْلأَلْبَابِ
اللَّهُ وَأُولَﺌِ َ

1
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ادامهی کالم ايشان ديگر ارزش بحث ندارد.
اما ذکر نکتهای در آخر خالی از لطف نیست .به اين آيهی
سورهی مبارکهی فرقان دقّت کنید:
م لَمْ يَخِرُّوا َعلَ ْیهَا صُمًّا وَعُ ْمیَانًا
وَالَّﺬِينَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِ ْ

1

« و کسانی که چون به آيات پروردگارشان پند داده شدند ،کر و
کور بر روی آن نمیافتند».
ببینید خداوند متّعال چگونه بندگان را به تفکّر در آياتش سوق
میدهد! هنگامی که آيات قرآن بر آنها خوانده میشود ،کور و کر
بر آن نمیافتند ،يعنی جاهالنه به آن گوش نمیدهند زيرا خداوند
چنین حالتی را نمیپسندد؛ او به ما فرمان داده که در قرآن تفکّر
کنیم:
ﺬکَّرَ أُولُو الْ َألْبَابِ
کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِّ َیدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِیَتَ َ

2

«کتابی است پربرکت ،که آنرا بر تو نازل کرديم ،تا در آياتش
تدبّر کنند ،و خردمندان پند گیرند».
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اينان چه کسانی هستند؟ آنها عبادالرّحمن هستند ،بندگان
خاص خدا .و خداوند بندگانش را اينگونه وصف میکند تا بفهماند
اين دين ،دين تفکّر است و نه دين جهالت و پیروی کورکورانه.

شبهه :تقدیرگرایی
مطالب مربوط به اين بخش را در قسمت عدالت توضیح داديم...
میتوانید با مراجعه به آن بخش مطالعه فرمايید.

شبهه :رضایت و خشنودی از تبعیض های موجود در
جامعه
از آنجا که اين مطلب را بهﻃور مفصّل در بحث عدالت برّرسی
کرديم و از آنجا که مبانی کالم بر محور همان سخنان است
درنتیجه نیازی به برّرسی دگرباره نخواهیم داشت.

شبهه :ممنوعیت نقد هرآنچه مربوط به دین است.
ابتدا به آيهای که بهعنوان شاهد آورده شده بﭙردازيم و بیربط
بودن آنرا به اين قضیّه نشان دهیم ،آنگاه انشاءاهلل به بقیّه
مطالب نیز خواهیم پرداخت.
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جزَا ُء مَن يَفْعَلُ
ض فَمَا َ
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ َتکْفُرُونَ بِبَعْ ٍ
ن ِإلَى أَشَدِّ
ی فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَيَوْمَ الْقِیَامَةِ ُيرَدُّو َ
م إِلَّا خِزْ ٌ
ك مِنکُ ْ
ذَلِ َ
الْعَﺬَابِ وَمَا اللَّ ُه بِغَافِلٍ عَمَّا تَ ْع َملُونَ

1

«آيا به بخشی از (دستورات) کتاب(آسمانی) ايمان میآوريد ،و
به بخشی کافر میشويد؟! پس جزای کسی از شما که چنین کند
چیست ،جز رسوايی و خواری در اين جهان ،و در روز قیامت به
شديدترين عﺬاب بر گردانیده میشوند،و خداوند از آنچه انجام
میدهید غافل نیست».
با يك مثال اين ادّعای جنابدکتر! را برّرسی کنیم.
کتاب آيیننامهی راهنمايی و رانندگی را درنظر بگیريد...
تعدادی چند از قوانین در اين کتاب آمده است ...حال شما می-
گويید که من سبقت ممنوع را در محل تونلها قبول دارم امّا
سرعت محدود شبانه را نمیپﺬيرم .خب شخصی که آن آيیننامه را
تصويب کرده است به شما میگويد آيا بعضی از اين قوانین را می-
پﺬيری و برخی ديگر را نه؟ بدون شك تو از زيانکاران خواهی بود.
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اين چه ربطی به نقد دارد؟ چرا جنابدکتر! سرکشی را نشانهی
انتقاد قلمداد میکند؟ آخر اين آيه چه ربطی به نقد دارد؟
امّا درمورد نقد؛ نقد يعنی چه؟ يعنی اينکه اين دستور درست
نیست و دستوری جايگزين آن بهتر است .يا بهعبارتکاملتر
چیزی را با چیز بهتری جايگزين کردن.
ما گفتیم که حکم تنها از آن خداست إِنِ الْحُکْمُ إِال لِ َّلهِ و با
ال عالم به تمام
توجه به شناختی که از اهلل عزّوجلّ داريم ،چون او اوّ ً
غیب و آشکار است و دوّماً حکمی که صادر میکند مانند بشر پیرو
هیچ نفس و خواستهای نیست جز خیرخواهی.
پس حکم چنین ذاتی را نمیتوان نقد کرد و بلکه اين حکم مبنا
میشود( .يعنی مثالً من اگر کاری کنم و اشتباه باشد به من خواهند
گفت اين کار اشتباه است چون [به هر دلیلی ]...در اديان ،آنجا که
چون میآيد به تبعش دستور الهی و کالم الهی میآيد چون مبنا،
کالم الهیاست ،نه خواسته و تمايالت انسانی که نقصان دارند).
حال اين مبنا را میتوانیم در قرآن بیابیم.
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يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا أَﻃِیعُوا اللَّهَ وَأَﻃِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ
مِنکُمْ فَإِن تَنَازَ ْعتُمْ فِی شَیْ ٍء َفرُدُّوهُ إِلَى اللَّ ِه وَال َّرسُولِ

1

«ای کسانی که ايمان آورده ايد! اﻃاعت کنید خدا را ،و اﻃاعت
کنید پیامبر ،و صاحبان امرتان را ،و اگر درچیزی اختالف کرديد،
آن را به خدا و پیامبر باز گردانید؛»
پس میتوان احکام کارگزاران(اولیاالمر) را نقد کرد امّا با چه
مبنايی؟ با مبنای الهی.
رسول اهلل( علیه صالة وسالم) میفرمايد:
(من رأی منکم منکر فلیغیره) «هرکدام از شما امر زشتی را ديد
بايد آن را تغییر دهد».

2

همچنین میفرمايد( :إن من أعظم الجهاد عند اهلل کلمة عدل
عند إمام جائر).
«بیترديد از بزرگترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد
حاکم ظالم است»

3
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(اين مورد را يادتان باشد و در کنارش مطالب مربوط به عدالت و
اينکه نبايد جلوی حاکم ظالم حرفی زد را مطالعه کنید ...اين
شخص کﺬّاب چون میداند جوانان آگاه از احاديث نیستند ،هرجا
که نیازش باشد از حديث بهره جسته و جاهای ديگر ...و ما
يخدعون اال انفسهم ولکن ال يشعرون
و حال سخن خلیفهی اوّل و دوّم پس از پیامبر ...ابوبکر (پس از
بیعت مردم با او به منبر رفت و خطاب به آنها)گفت:
«ای مردم!  ...هرگاه من نسبت به خدا و پیامبر نافرمانی کردم
ديگر وظیفهی اﻃاعت شما از من از عهدهتان ساقط میشود!».
عمر بن خطاب نیز پس از بیعت مردم خطاب به آنها گفت:
(اگر در من انحرافی مشاهده کرديد ،مرا اصالﺡ کنید) .يکی از
مسلمانان برخاست و فرياد زد« :بهخدا قسم! اگر در تو انحرافی
ديديم آن را با لبههای تیز شمشیرهايمان اصالﺡ میکنیم!» عمر از
شنیدن اين سخن بسیار خوشحال شد و خداوند را به خاﻃر وجود
چنین وضعیّتی در میان مسلمانان شکرگزاری کرد!
شايد افرادی هنوز ايراد بگیرند که اينﻃوری صحیح نیست امّا
کافیاست مقداری فکرکنیم ...ما حکمی را درست میدانیم يا
نادرست ...خب مبنای ما دراين انتخاب چیست؟ عقل خودمان...
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حال کسیکه در مورد اين حکم علم و آگاهی مطلق دارد و ذات
قضیّه برايش آشکار است و صدور آن حکم هم هیچ نفع و ضرری
به او نخواهد رساند (مثالً رهگﺬری است) نظری بهتر و منصفانهتر
از ما ندارد؟ اينکه آن حکم هیچ نفع و ضرری به شخص نرساند
ال در بازی فوتبال نمیگويند هر تصمیمی که
بسیار مهم است ،مث ً
افراد دو تیم درمورد آن توافق کردند مبنا باشد ،چرا؟ چون افراد
دو تیم هیچگاه نمیتوانند مانند کسیکه در اين مورد تخصّصی
درسخوانده (اهرم علم) و بیﻃرفانه تصمیم میگیرد (اهرم
بینیازی) حکم صادر کنند و قطعاً گروهی از آنان در تصمیمات
حسّاس ،گروه ديگر را رد خواهد کرد ...به همین دلیل ما از داور
استفاده میکنیم که مبناست...
خب چه داوری بهتر از خدا؟ ومن احسن من اهلل حکما

شبهه :نفی آزادی های سیاسی
در اينجا مبنای کالم ايشان از سیاست همان چیزیاست که
امروز بشر درحال عملکردن در محوريّت آن است ...آيا اين
سیاست پسنديدهاست؟ مبانی فکری اين سیاسیّون چیست؟
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مبانی سیاست اسالمی چیست؟ آيا وقتی مبانی فکری کامالً متّضاد
هست ،میتوان مقايسه کرد؟
اسالم تفکّری نیست که بیان کند هرکه خواست ،با هر سلیقهای
بیايد و حزبی تشکیل دهد و بر اساس آنچه که میفهمد ،حرف
بزند ...ما در بحث حاکمیّت بیان کرديم که هر حکمی که داده شود،
بايد بر محوريّت حکم الهی باشد ،و اين حکم در سیاست اسالمی
توسّط شوری انجام میشود تا يك نفر خودرأی نشود که بگويد
نظر من فقط صحیح است درحالیکه مخالف حکم الهی باشد.
اما مواردی که ذکر شدهاند؛
(آزادی انتخاب نوع حکومت) در بخش قبل بیان کرديم
(آزادی انتخاب مسﺌوالن حکومتی) نمايندگان مردم هستند که
حاکم را انتخاب میکنند و حاکم هم وزرای خود را انتخاب میکند،
بعید میدانم هیچجا مردم باشند که وزير و وزرا را برگزينند.
(آزادی تشکیل احزاب ) احزاب را که بیان کرديم
(آزادی و حق انتخاب مجلس قانونگﺬاری) قانون فقط و فقط بر
محوريّت حکم الهیاست و هرکس به غیر آن حکم کند ايمان
ندارد ...و بیان هم کرديم که اين قوانین توسط شوری در محوريّت
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حکم الهی تصويب میشود و اعضای شوری هم برگزيدگان مردم
هستند.
(آزادی انتقاد از حکومت) دروغ محض ،در قرآن به صراحت
بیان شده اگر ديديد اولیاالمر در مسﺌلهای ،در حال تنازع هستند،
به حکم الهی ارجاع دهید (کما اينکه داستانهای حکام اسالمی
مخصوصاً فاروق اعظم(رضیاهللعنهوارضاه) مشهور است ...آنجا که
به او بهخاﻃر لباسش انتقاد میکنند ،به او دربارهی کالمش درمورد
مهريّه زنان انتقاد میکنند و او نیز میپﺬيرد چون او خود را حاکم
نمیداند ،بلکه خادم اسالم و کارگزار مردم است ،پس اگر چیزی
هست که اشتباه انجام شده ،بايستی ببیند حکم الهی چیست ،اگر
متّضاد بود ،بايستی از عملی که انجام دادهاست برگردد)
(آزادی کانديد شدن برای پستهای حکومتی) اين مورد را نیز
بیان کرديم
(آزادی بیان) و امّا آزادی بیان؛
بايد ديد منظور از آزادی بیان چیست؟ اگر همان است که
حکومت را مورد نقد قرار دهیم ،در اين مورد حرف زديم که قضیّه
از چه قرار است امّا اگر موضوع ايناست که در حکومت اسالمی
اجازهی نشر مطالب مخالف با اسالم داده نمیشود ،الزم است بیان
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کنیم که رويکرد قرآنی در اين زمینه ،ايناست که هاتوا برهانکم
ان کنتم صادقین کالم آنها در کنار جواب مسلمین ،حال قضاوت
با اولیااللباب( .شايد بتوان گفت اسالمستیزان از هرکسی بیشتر
بهخاﻃر تأسیس شبکههای اجتماعی خوشحال شدند ،چون اين-
گونه ،میتوانستند بدون فیلترينگ حکومتهای اسالمی ،کالمهای
سخیفشان را به مردم برسانند و به زعم باﻃلشان آنها را از اسالم
نجات دهند ،امّا الحمدهلل که مسلمین ،هوشیار بودند و جز اندك
جوانانی که آگاهی کمی از دين داشتند ،به صف اين اباﻃیل
نﭙیوستند و بسیاری از کسانی هم که پیوسته بودند ،بازگشتند که
بخاﻃرش خدا را سﭙاس میگويیم و خطاب به بقیهی کسانیکه هنوز
در صف علیه اسالم هستند میگويیم فما لهم عن التﺬکرة
معرضین دلیل مخالفتتان با اسالم چیست؟)
(آزادی و حق برکناری حکومت) درنهايت حق برکناری حکومت
که قطعاً حکومت اسالمی هیچگاه تبديل و تغییر نخواهد
پﺬيرفت امّا اگر کارگزاری از راه درست منحرف شد ،بر مسلمین
واجب است که او را ابتدا با نصیحت و سﭙس با زور و اجبار به راه
درست برگردانند.
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انشاءاهلل در اين موارد در فصل سیاست قرآن ،بصورت مفصّل
حرف خواهیم زد.

شبهه :نفی آزادی های زنان
در فصل قبل در اينباره کامل بحث کرديم امّا اگر موارد مﺬکور
را نگاه کنید به يك چیز خواهید رسید  -1خروج از منزل (بدون
اجازهی شوهر و اﻃّالعش)  -2فعالیّت در اجتماع (که کار هم جزو
آن است و نمیدانم چرا جناب دکتر! آن را جدا کرده است؟؟؟) -4
آزادی تحصیل (اين يك مورد به شدّت ياوه است)  -5حقّ ﻃالق
تمام مواردی که بیان کرديم (جز آنها که به دروغ به اسالم
نسبت داده شدهاند و قبالً راجع به آن مفصّل حرف زدهايم) ما را به
يك سمت و سو میبرند ...اينکه آزادی زن ،هدف اين بحث نیست
بلکه آزادی رسیدن به زن است که دغدغهی اصلی اين جماعت
شدهاست ،کما اينکه در غرب حدود اسالمی را نداريم و رسیدن به
زن از هر چیزی راحتتر است آنقدر اين مکمّل آدم را پست و
بیارزش کردهاند( ،دلم به حال خواهرانی میسوزد که از روی
ناآگاهی ،حفاظی که اسالم برايشان قرار دادهاست را ول میکنند و
دنبال غربیها را میگیرند و نمیدانند که زنان غربی اکنون از هر
زمانی بیارزشتر شدهاند:
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شبهه :نفی آزادی بردگان
در بخشهای مربوﻃه مفصّل حرف زديم ،که نزديکترينش بحث
عدالت بود که در همین فصل مطرﺡ شده است.

شبهه :نفی آزادی های غیر مسلمانان
در اين مورد نیز بصورت مفصّل حرف زديم امّا مواردی را ذکر
کرده است که درمورد آزادی اهل کتاب است (که در بخش عدالت
پرسیديم کدام حقوق؟ که اينجا جوابمان را دادهاند)
درمورد حکومت حرف زديم که قضیّه از چه قرار است و
کسانیکه خردمند باشند تاکنون فهمیدهاند که بحث حکومت
چگونه است .چون کامل ،آن را تشريح کرديم.
حقّ مشارکت در حکومت نیز چیزی نیست که به اهل کتاب
داه شود ،چون همه بايد در محوريّت يك اصل حرکت کنند و آنهم
حکم قرآن و سنت نبویاست ...کسیکه اين دو را اصالً قبول ندارد،
چگونه به آنها پايبند خواهد بود؟
حقّ تشکیالت نظامی (ارزش پاسخگويی ندارد)
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شبهه :حقّ تبلیغ دین
کلیسا ،دَير و کنیسهها بسته نشدهاند که امکان تبلیغ سلب
شود ...کسیکه خواهان مسیحیّت است ،بفرمايد به کلیسا مراجعه
کند و برهان آنها را بشنود.
حقّ ساخت و تعمیر ندارند را جناب دکتر! اگر بیان بفرمايند از
کجا استخراج کردهاند ممنون خواهیم شد.
واقعاً متحیّرم چطور جوانان ما گول اينچنین مهمالتی را
خوردهاند.
نتیجهگیری:
خوشحال میشوم که اينجا به بیان مطالبی چند از شیخ محمد
قطب بﭙردازم:
در عقیدهی اسالمی ،اشکالی که ذهن را به حیرت و شگفتی
وادارد وجود ندارد .بنابراين ،خدا را يگانه و همان کسی میداند که
همهی موجودات را بهتنهايی آفريده است و بازگشت همهی آنها
به سوی اوست و هیچ شريکی ندارد و هیچکس نمیتواند سخنانش
را تحريف کند .انديشهی اسالمی انديشهی ساده و آشکاریاست
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که هیچکس درباره آن اختالفی ندارد و هیچ عاقلی نبايد دربارهی
آن ترديد يا اختالف داشته باشد.
در اسالم مانند اروپا ﻃبقهای به نام «علمای دين» وجود ندارد.
دين از آن همگان است که هرکس به اندازه توان ﻃبیعی و
شايستگی فکری و روحیاش از آن بهره میبرد .در بین مسلمانان
است که هرکس به تناسب اعمالش نزد خدا جايگاهی دارد و
بزرگوارترين و ارزشمندترين فرد نزد خداوند پرهیزگارترين
آنهاست؛ خواه مهندس ،معلّم ،کارگر يا صنعتگر باشد .دين مانند
اين شغلها ،حرفه نیست .همهی عبادتها بدون وجود وساﻃت
علمای دين انجام میشود .امّا ﻃبیعیاست که گروهی از مردم در
زمینهی فقه و شريعت اسالم (بهعنوان قانون اساسی جامعه)
تخصّص پیدا کنند .امّا جايگاهشان مانند همهی قانوندانان و
متخصّصان قانون اساسی و مدنی در هر کشوری است که به علّت
داشتن اين وظیفه هیچ سلطه و نفوذی بر مردم يا برتری ﻃبقاتی بر
آنها ندارند .بلکه آنها فقط مشاوران ،فقها [و حقوقدانان] جامعه
و حکومت هستند و کسانی که در هر کشوری خود را هیأت عالی
علمای مسلمان مینامند ،در اين نامگﺬاری خود به اين نام يا غیر
آن کامالً آزادند .امّا اين نام يا هر نام ديگر برايشان هیچ سلطه،
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برتری ،قدرت و نفوذی بر مردم ايجاد نمیکند و دربارهی امور مردم
جز در چارچوب شرع هیچ اختیاری ندارند .األزهر يك دانشگاه
ق سوزاندن يا شکنجهکردن
علمی و اسالمی است ،امّا ح ّ
دانشمندان و ساير مردم را ندارد .حدّاکثر اختیاری که دارد اين
است که میتواند برداشت افراد جامعه را مورد انتقاد قرار دهد يا به
چالش بکشد و آرای آنها را تخطﺌه کند و در اين امر کامالً آزاد و
مختار است .زيرا مردم نیز اين حق را دارند که فهم علمای األزهر
از دين را نقد کنند و آرا و نظراتشان را اشتباه بدانند .زيرا دين در
انحصار فرد يا گروهی نیست ،بلکه از آن کسی است که به خوبی
آن را درك و اجرا کند.
زمانی که حکومت اسالمی برپا شود ،عالمان دين و روحانیّون در
ادارات و پستهای حکومتی ،صاحب منصب نخواهند بود و در نظام
حکومت تغییری بهوجود نخواهد آمد جز اين که احکام و قوانین
براساس شريعت اسالم خواهد بود .امّا امور مهندسان در اختیار
خودشان ،مسائل پزشکی و بهداشتی تحت نظارت و ادارهی
پزشکان و امور اقتصاد کشور (بهشرط اين که اقتصاد اسالمی در
جامعه حکومت کند) در اختیار اقتصاددانان خواهد بود .ساير امور
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و مسائل کشور نیز در اختیار متخصّصان و کارشناسان باتجربه و
دارای تحصیالت در همان زمینه قرار خواهد گرفت.
در عقیده و نظام اسالمی هیچ مانعی بر سر راه نظريّات و
فعالیّتهای علمی و اجرای آنها در جامعه قرار ندارد و تاريخ خود
گواه آشکاری بر اين امر است .در تاريخ اسالم شنیده نشده است
که هیچ دانشمندی بهعلّت کشف يك حقیقت علمی شکنجه يا
سوزانده شده باشد .ترديدی نیست که علم صحیح با باورهای فرد
مسلمان مبنی بر آفرينش همهی موجودات توسّط خداوند ،دعوت
مردم توسط اسالم به نگريستن به آسمانها و زمین و انديشیدن
دربارهی آفرينش آنها توسّط خداوند برای هدايتشدن به سوی او
هیچ تضا ّد و تعارضی نخواهد داشت .بسیاری از دانشمندان ملحد و
بیدين غربی از ﻃريق تحقیق علمی صحیح به سویخداوند هدايت
شدهاند.
پس در اسالم چه چیزی وجود دارد که انگیزهای برای الحاد و
بیدينی مردم باشد جز اين که گروهی گرفتار غريزهی تقلید
کورکورانه از سروران غربیشان و استعمارگران شده باشند؟
آنها ادّعا میکنند که میخواهند در تبلیغات علیه عقايد دينی
و عبادات آزاد باشند و آن را در نظر مردم کمارزش جلوه دهند و
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همگان را به رهايی از آنها فرا خوانند بدون اينکه گرفتار قانون
شوند.
آری! امّا علّت اين امر چیست؟ برخالف تصوّر افراد سادهلوﺡ
اين امر بهخودیخود هدف نیست ،بلکه در اروپا وسیلهای برای
هدفی ديگر يعنی همان رهايی فکر و انديشه از خرافات و
آزادکردن مردم از سرکشی و ﻃغیان بود .امّا چنانچه در سايهی
دين اين آزادی را داشته باشند پس ديگر در پی تحقق چه هدفی
هستند؟
واقعیّت اين است که آنها در پی آزادی بیقید و شرط ،بیبند و
باری اخالقی و هرج و مرج جنسی بدون وجود عوامل بازدارنده
هستند ،اين حقیقت مسأله است و جنبهی فکری فقط وسیلهای
برای پنهانکردن شهوتپرستیشان است .اين در حالیاست که
ادّعای آزادانديشبودن را مطرﺡ میکنند .اسالم که مردم را به-
رهايی از همهی سلطهها از جمله سلطهی شهوتها فرا میخواند،
مجبور به اﻃاعت و پیروی از شهوتپرستان و بندگان غريزهی
جنسی نیست.
عدّهای ادّعا میکنند نظام حکومتی اسالم کامالً ديکتاتوری
است .زيرا دولت در آن قدرت فراوانی دارد .از آنجا که اين حکومت
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به نام دين (يعنی امر مقدّسی که بر قلبهای مردم سلطه دارد) بر
آنها حکمرانی میکند اين امر بر وخامت مسأله میافزايد و اين
حکومت به سادگی بهسوی ديکتاتوری کشیده شده و مردم نیز به-
آسانی آنرا میپﺬيرند و بدينترتیب آزادی دچار بحران شده و
کسانیکه علیه حاکم قیام يا اعتراض کنند بهراحتی در معرض
اتهام ارتداد و خروج از دين خواهند بود .آنها اين ادّعای عجیب
دربارهی دين را از کجا آوردهاند؟آيا از آيات ،احاديث و روايات زير
چنین برداشتی کردهاند؟ که خداوند در قرآن کريم فرموده است:
«کارهای مؤمنان براساس مشورت است».

1

همچنین در آيهی ديگری میفرمايد:
«و هرگاه میان مردم قضاوت کرديد براساس عدالت حکم
کنید».

2

آيا از اين سخن خلیفه ی اوّل و دوّم پس از پیامبر به اين نتیجه
رسیدهاند؟ ابوبکر (پس از بیعت مردم با او به منبر رفت و خطاب به
آنها) گفت:

 . 1سوره شوری ،آيه 38
 . 2سوره النساء ،آيه 58
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«ای مردم!  ...هرگاه من نسبت به خدا و پیامبر نافرمانی کردم
ديگر وظیفهی اﻃاعت شما از من از عهدهتان ساقط میشود!».
عمر بن خطاب نیز پس از بیعت مردم خطاب به آنها گفت:
«اگر در من انحرافی مشاهده کرديد ،مرا اصالﺡ کنید» .يکی از
مسلمانان برخاست و فرياد زد« :بهخدا قسم! اگر در تو انحرافی
ديديم آن را با لبههای تیز شمشیرهايمان اصالﺡ میکنیم!» عمر از
شنیدن اين سخن بسیار خوشحال شد و خداوند را بهخاﻃر وجود
چنین وضعیتی در میان مسلمانان شکرگزاری کرد!
آری! در ﻃول تاريخ ،سرکشی و ﻃغیان به نام دين وجود داشته
است و ممکن است در هر زمانی نیز به وجود آيد .امّا چه کسی
میتواند ادّعا کند که دين به تنهايی ابزاری برای سرکشی و
استبداد در زمین بوده است؟ آيا هیتلر و استالین هم به نام دين به
مردم ظلم میکردند؟! پس از مرگ استالین ،روزنامههای شوروی به
ديکتاتوربودن استالین اعتراف کردند و گفتند که او در روسیّه
حکومت پلیسی و خشونتبار ظالمانهای برقرار کرده بود که تکرار
اين وضعیّت به هیچ وجه درست نیست! آيا ژنرال فرانکو ،ژنرال
ماالن در آفريقای جنوبی ،چیانگ کای چگ در جمهوری چین و
مائو تسهتونگ در جمهوری کمونیستی خلق چین نیز به نام دين
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اين همه ظلم و بیداد برپا کردهاند؟ تاريخ اين قرن که خود را از
قید و بند دين رها کرده زشتترين ديکتاتوریهای تاريخ را با
نامهای فريبنده ديگر به خود ديده است که از نظر احترام در میان
پیروانش کمتر از قداست دين نزد افراد مؤمن نبوده است.
هیچکس از نظام ديکتاتوری حمايت و دفاع نمیکند و هرگز
هیچ انسان آزادانديش و روشنضمیری آن را نخواهد پﺬيرفت .امّا
ﻃبع سالم و فکر روشن ،چنین ايجاب میکند که بدون تأثیر
پﺬيرفتن از هوی و هوس بهحقیقت اعتراف کرد.
حقیقت اين است که میتوان از هر مفهوم زيبايی برای اهداف
شخصی سوء استفاده کرد و تنها راه عاجِ ﻃغیان و سرکشی اين
است که ملّت مؤمنی را تربیت کنیم که آزادی را که دين منادی آن
است و بر آن تأکید فراوان دارد ارج نهد و در نتیجه حاکمان را از
ظلم و ستم بازدارد و آنها را در حدود مقرّرشده نگه دارد .گمان
نمیکنم جز نظامی که اصالﺡ حاکم ظالم را جزو وظايف ملّت قرار
داده

باشد

بتواند

چنین

به

هدفی

پیامبر(علیهصالةوسالم)در اينباره فرموده است:
(من رأی منکم منکر فلیغیره)
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هرکدام از شما امر زشتی را ديد بايد آن را تغییر دهد».

1

همچنین میفرمايد:
(إن من أعظم الجهاد عند اهلل کلمة عدل عند إمام جائر).
«بیترديد از بزرگترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد
حاکم ظالم است»

2

ای زنان و مردان ترقّیخواه! راه شما برای رسیدن به آزادی ،نه
کنارگﺬاشتن دين بلکه ياد دادن اين روﺡ انقالبیِ بیزار از ظلم به
مردم است که حاکمان ظالم و ستمگر را اصالﺡ میکند و اين
مبارزه و اصالﺡﻃلبی همان روﺡ و حقیقت اين دين است.
کتاب شبهاتی پیرامون اسالم

شبهه :موانع پیشرفت و توسعه در قرآن
در مقدّمهی اين بخش الزم میدانم ،خوانندهی محقّق را به
کتاب  1001اختراع ،میراث مسلمین در جهان ارجاع دهم ...و
همچنین با توجّه به مطالبیکه در نتیجهگیری قبلی از محمد

 .1متفقعلیه
 . 2متفقعلیه
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قطب(رحمهاهلل) گﺬاشتیم ،که در اسالم هیچگاه دانشمندان را به-
خاﻃر تحقیقات علمیشان ممنوعالحیات نکردهاند ،بلکه مسلمین با
شعار (ﻃلب العلم فريضه) ،در پی انواع علوم بودند تا آيات خدا را
بیابند ،که در آفاق و انفس گﺬاشته شدهاند ،میتوانیم تا حدودی
دريابیم که جناب دکتر! باز هم يك رشته دروغ را پشت سر هم
رديف کرده است ...ايشان در کالمشان ،جامعهی امروز مسلمین را
میبیند ،درحالیکه خود مسلمین میگويند ما از اسالم حقیقی
دوريم ،و به عصر ﻃاليی اسالم نمیپردازند ،که آنزمان ،اجداد
اربابان مفلوکش نزد مسلمین میآمدند و ﻃلب علم میکردند و
مسلمین هم به آنان از هرآنچهکه میدانستند ،بیدريغ اعطا می-
کردند .امّا امروز نوادگان همان مفلوکان...

شبهه :علم ارزشمند علم دین است و بیارزش بودن
دنیا
جنابدکتر! اينجا اينگونه استدالل کردهاند که قرآن و سنّت
اﻃّالعاتی راجع به علوم تجربی ندادهاند پس يعنی اين علوم در
اسالم ارزشمند نیستند ...و استدالل ديگرشان اين است که چون
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دنیا بیارزش است و کار علوم تجربی با دنیاست ،پس اينگونه
مسلمین دور از علوم تجربی قرار میگیرند و اگر هم کسی باشد که
سمت علوم رفته باشد ،دينش ناقص است و ايمانش ضعیف.
خیلی عالی.
اوّل از همه تعريف علوم تجربی چیست؟ علوم تجربی علومی
هستند که با تجربه کسب میشوند و شاخههای آن علوم زيستی و
پزشکی ،شیمی و کیمیا ،ستارهشناسی و بخشی از فیزيك میشود؛
(البته علوم ديگر هم کم و بیش با علوم تجربی در ارتباط هستند).
اينها خودشان به شاخههای زيادی تقسیم میشوند ...در کل می-
شود علومی که با محیط وﻃبیعت سروکار دارند.
حال میگويند قرآن به اينچنین علومی تشويق نکرده هیچ،
بلکه با کم ارزش نشان دادن دنیا سعیکرده که انسان را دور از
آنها نگاه دارد.
اگر شخصی يکبار قرآن را خوانده باشد ،تا اينجا قطعاً بطالن
اين ادّعا را دريافته ،امّا مواردی را بیان میکنیم تا برای خواننده
جای شبههای نماند.
اگر کسی بخواهد به علم دعوت کند چه خواهد گفت؟ برو و در
فالن مطلب تفکّر کن ...قطعاً آن شخص اگر بخواهد مخاﻃب را
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کنجکاو کند سرنخهايی را میدهد ولی کامل بیان نمیکند تا
کنجکاويش از بین نرود ...حال ببینیم آيا قرآن اينچنین خطابی
دارد يا خیر؟ابتدای امر اين آيه:
ن َل ُهمْ أَنَّهُ
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِی الْآفَاقِ َوفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَ َتبَیَّ َ
شهِیدٌ
ك أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ َ
کفِ بِرَبِّ َ
الْحَقُّ أَوَلَمْ يَ ْ

1

«به زودی آيات خود را در آفاق ودر نفس خودشان به آنها
نشان خواهیم داد ،تا برای آنها روشن گردد که او حق است ،آيا
کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است؟!»
اگر به ياد داشته باشید اين آيه را در بحث قبلی هم برّرسی
کرديم و گفتیم که همین آيه انسان را کنجکاو میکند حال به آيات
ديگری توجّه کنیم:
ن « 2ودر زمین (عبرت و) نشانههای
وَفِی الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُو ِقنِی َ
برای اهل يقین است».
ن
صرُو َ
وَفِی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْ ِ

3

«و(نیز) در وجود خودتان ،آيا

نمیبینید؟»
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در اين دو آيه نیز همچون آيهی قبلی به چیزهايی اشاره میکند
که نشانه است؛ امّا اين آيات برای چه کسانیاست؟؟؟ جالب است-
که جنابدکتر! میفرمايند که برای کسانیاست که کمتر دين
باورند (هرچه ايمان بیشتر باشد ،انسان کمتر سراغ علم میرود
چون مربوط به دنیاست و دنیا هم که بیارزش است) ،امّا خود قرآن
چه میفرمايد؟ در سورهی فصّلت بیان میدارد که آيات (منظور
آيات قرآن است ،اگر از آيهی قبلش شروع کنیم ،میشود آيات
قرآن) را نشان میدهیم تا بهواسطهی آن برايشان واضح شود که
اين حق است و در آيات بعدی میگويد برای اهل يقین (آخر اين را
چگونه توجیه میکنند؟ چه دروغی دارند که بگويند؟
ال ادّعای مهمل ديگرشان را رو خواهند کرد که اگر اين-
احتما ً
گونه بود خود اعراب عربستان دانشمند میشدن!! که انشاءاهلل
بعداً به آن خواهیم پرداخت امّا درمورد اين آيات) ...بالطّبع انسان
کنجکاو میشود ،کنجکاو میشود که ببیند اينهمه خداوند از
عظمت آسمانها حرف میزند دلیلش چیست؟
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الَّﺬِينَ يَﺬْکُرُونَ اللَّهَ ِقیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَکَّرُونَ فِی
ت هَﺬَا بَاﻃِلًا سُبْحَانَكَ فَ ِقنَا
س مَاوَاتِ وَالْ َأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْ َ
ق ال َّ
خَلْ ِ
عَﺬَابَ النَّارِ

1

«کسانی که خدا را در حال ايستاده و نشسته ،و بر پهلوی
خويش (آرمیده) ياد میکنند ،و در آفرينش آسمانها و زمین
میانديشند( ،و میگويند ):پروردگارا اينها را بیهوده نیافريده ای،
منزهّی تو! پس ما را از عﺬاب آتش (دوزخ) نگاه دار».
انسان کنجکاو میشود که بداند اين انسان مگر چه دارد که
خداوند فرموده آياتمان را در خودشان نشان خواهیم داد!!!انسان
کنجکاو میشود که درمورد دنیا تحقیق کند ...در همهی آنچه
آفريده شده ...و نتیجه چه میشود؟ اينکه چهارچوب علم امروز را
بايد در دوران عصر ﻃاليی اسالم بجويیم و دانشمندانی که درکنار
عقیدهی قاﻃع به اسالم ،بسیار کنجکاو و پیگیر دنیايی هستند که
خداوند برايشان مُسَخَّر کردهاست ،کسانیکه نیازی نیست بنده
اسمی از آنها ببرم چون به اندازهی کافی در کتاب « 1001اختراع،
میراث مسلمین» به آنها پرداخته شده است.
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اما اينکه چرا خود اهل عربستان ،دانشمندانی تربیت نکردند؟
جواب :اسالم به هر قومی متناسب با داشتهها و درخواستهايش،
نعمت میدهد ...اسالم در عربستان ظهور کرد چون به آن اعراب،
برای تثبیت و گسترش نیاز داشت (قطعاً اگر در يکی از دو
امﭙراﻃوری ظهور میکرد ،به زودی خاموش میگشت و يا اينکه
مانند ساير تفکّرات موجود تحريف میشد ،يا اينکه خود مردم آن-
را نمیپﺬيرفتند ،کما اينکه ايرانیان بعد از دو تا سه قرن ،بهﻃور
کامل اسالم را پﺬيرفتند ،چون اسالم با آنچه که آنها تا آنزمان
فراگرفته بودند ،تفاوتهای اساسی داشت ...از آداب بخشش ،از
حفظ عفاف ،از حفظ ارزش برای زنان ،از دوری از شراب ،از صدق
گفتار و ....)...اسالم به اهل عربستان عزّت داد ،چیزیکه در پی آن
بودند ،به آنها حکومت واحد داد که تا آنزمان نداشتند و قطعاً
اگر پیشرفت علمی را میخواستند ،اسالم ممانعتی برای آنها
ايجاد نمیکرد ...
اما ايرانیان که يك قدم از اين لحاظ جلوتر از اعراب بودند چه؟
رومیان چطور؟ اسالم به آنها پیشرفت در علوم بسیار را داد،
کسانیکه در خفقان دولت حاکم حق نداشتند جز کشاورزی و
جنگ چیزی را فرابگیرند ،اکنون آنها مانند شاهزاده و حتّی هم-
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سطح شاه بودند ...اکنون میتوانستند در هرآنچه که برايشان
کنجکاوی ايجاد کرده بود جستجو کنند ...و تازه خدايشان هم از
اينکار راضی بود ،چه چیزی بهتر از اين؟
اسالم به اهالی آفريقا که فقط انسانیّت را داشتند و چیزی نمی-
دانستند ،هرآنچه را که از اسالم ﻃلب کردند ،داد ...کما اينکه حتّی
از خود اعراب عربستان (نه کلّ اعراب ،چون اعراب ساير بالد هم
دانشمندان بزرگی را معرّفی کردهاند) هم جلوتر رفتند و
دانشمندان زيادی را تربیّت کردند ...پس مشکل از اسالم نیست،
بلکه مشکل کسانی هستند که با اسالم سر و کار دارند...
حال شايد بگويند ،خب خودتان هم میگويید هرآنکس که
اسالم به او رسیده بیشتر از خود اعراب عربستان پیشرفت کرده ،و
اعراب هم که خودشان کسانی بودند که دريافتکنندهی اولیّهی
قرآن بودهاند ...اگر قرآن دعوت میکرد ،خود اعراب عربستان بايد
آن را میفهمیدند.
اما جواب ،میگويیم همواره ديدهايم که معلّمین فرصتهای
تحقیقی را به دانشآموزان محوّل میکنند و اين را يك امتیاز
تشويقی قرار میدهند ...آيا همواره کلّ کالس به يك اندازه پیگیر
میشوند؟ قطعاً خیر ...اسالم هم پیامی برای اعراب نیست ،بلکه
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برای کلّ بشريّت است ...اينکه عربستانیها پیگیر علومتجربی در
قرآن نبودهاند به قرآن چه ربطی دارد آخر؟
خب حال ما میپرسیم ...اگر به قول شما اسالم مخالف اينکار
است ،پس چرا همان حکّامی که آگاه به قرآن بودند ،اجازهی وجود
کتابخانهی بغداد را میدهند با دههزار جلد کتاب؟ چرا اجازهی
نوشتن آنهمه کتاب علمی و ظهور آنهمه دانشمند را میدهند؟
چرا در آندلس اجازهی ظهور دانشمندان را میدهند؟؟؟ مگر نه
اينکه تحقیق در علوم ﻃبیعی اشتباه است و از ايمان میکاهد؟؟؟
پس چرا اجازهی کاسته شدن از ايمان مردم را دادهاند؟؟؟ آيا
امامان چهارگانه در نفی علماندوزی چیزی نگاشتهاند؟ آيا ابن
تیمیه در نوشتههايش کارهای علمی را بیارزش دانسته؟ ابن قیّم
چه؟ آيا او نهی کرده؟ ابنباز؟ علمای امروز چه؟ پس جناب دکتر! از
کجايش اين مهمالت را میآورد؟؟؟
من برای اين نويسنده متأسّف نیستم ،دلم برای آن جوانی می-
سوزد که با خواندن اين مهمالت آنها را بدون تحقیق باورکرده و
به اسالم پشت میکند.
امّا دلیل اينکه دنیا بیارزش است چیست؟ اصوالً ارزشمند و
بیارزش بودن را بهصورت مقايسهای بايد انجام داد ،که اهلل
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جلّجالله هم دنیا را در مقام مقايسه با آخرت میگﺬارد ...دنیا در
مقايسهی با عقبی بیارزش است چون فانیاست و آنقدر ارزش
ندارد که انسان بهگونهای در آن زندگی کند که انگار دنیا همان
مکانی است که نهايت زندگیاست...دنیا دربرابر قیامت بیارزش
است ...همانﻃور که ما به ديگران میگويیم يك چیز ارزشش را
ندارد که زندگی خود را کامل به آن اختصاص دهیم و در پی آنها
بکوشیم ...مثالً به کسیکه میخواهد برای مسابقهی وزنهبرداری
آماده شود ،پیشنهاد میکنیم که سعی نکند تمام همّ و غمش را
جايزه بگﺬارد ،بلکه ساير امورات هم هستند و ارزش ندارد بهخاﻃر
جايزه زندگی خودش را تباه کند که زير فشار تمرينات مصدوم
شود و از ادامه باز بماند؛
اسالم هم میگويد ای انسان ،اين زندگی دنیا فانی و بازيچه
است ...زندگی آخرت جاويدان و زنده (حیوان) است ...حال ببین
آيا ارزش دارد که بهخاﻃر دنیا ،عاقبتت را تباه کنی؟ آيا از اين کالم
نتیجه گرفته میشود که دنیا را کنار بگﺬار؟؟ يعنی انسان نمیتواند
بجای اينکه دنیا و داشتههای آن را هدفش قرار دهد ،از دنیا
استفاده کند درحالیکه به آن دلبسته نیست؟ آيا انسان نمیتواند
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که سعی در استخراج معادن دنیوی بگیرد ولی به آن دلبسته
نباشد؟ اصالً مگر خداوند ،زينتهای دنیا را حرام کرده است؟
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَ َة اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
حیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِیَامَةِ کَﺬَلِكَ
قُلْ هِیَ لِلَّﺬِينَ آمَنُوا فِی الْ َ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

1

«بگو :چهکسی زينتهايی را که خدا برای بندگانش پديد آورده و
روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟!» .بگو« :اينها در زندگی دنیا،
برای کسانی است که ايمان آوردهاند( ،اگر چه کافران نیز از آنها
بهرهمند میشوند اما) روز قیامت خاص (برای مؤمنان) خواهد بود.
اين چنین آيات (خود) را برای گروهی که میدانند بیان میکنیم».
خب چرا نمیگويد اينها مخصوص کافران دنیايیاست و مؤمنان
در قیامت از آنها بهرهمند میشوند؟؟؟ تا خیال دکتر هم راضی
شود ...البتّه عﺬرمیخواهم جنابدکتر!.
خب چرا اسالم رهبانیّت را تشويق نمیکند ،وقتی آنقدر دنیا
بیارزش است؟؟ اصالً کجا گفته شده دنیا بیارزش است؟؟ دنیا
مزرعهی آخرت است ،آيا مزرعه بیارزش است؟؟ (باورکنید سردرد
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گرفتم بس که اين مسﺌله بیخود است و دارم تالش میکنم
شبههای نماند)
پس دلیلی برای ترك دنیا وجود ندارد ،بلکه وقتی آنرا در مقام
مقايسه با قیامت میگﺬاريم ،میبینیم ما بايد در همین دنیا به
نحوی زندگی کنیم که عاقبتمان را زيبا کنیم ،پس از نعمتهای آن
به خوبی و در راه درست بهره میبريم نه اينکه از آن دست
بکشیم ...و با شعار (ﻃلب العلم فريضه) (سنن ابن ماجه) به
جستجوی آيات خداوند در زمین میپردازيم تا علومی را که در
زمین و آسمانها و همچنین در خودمان نهفته شده بیابیم ،امّا آن
علوم را هدف خود نمیدانیم ،بلکه وسیلهی ما هستند به سوی
عاقبت نیکو.

شبهه :تقدیرگرایی
تقديرگرايی را بیان کرديم و ديگر آنچنان نمیپردازيم چون
خشت اوّل چون نهد معمار کج ،تا ثريّا میرود ديوار کج.
اما مطالبی که آورده در چند جمله جواب میدهیم انشاءاهلل...
در اسالم ،هیچ کاری بدون مشیّت و اراهی الهی انجام نمیگیرد...
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مشیّت الهی همان است که گفتیم دو اهرم دارد ،يکی ارادهی کار و
يکی استفاده از اسباب (در کل میشود سنّت الهی).
اراده هم همان مقصد و هدف است.
درنتیجه ،اينکه خدا بخواهد و نخواهد ،همان مشیّت است ،فهم
نادرست مردم دلیل نادرستی قرآن نیست.
يا در جای ديگری میگويد که «مسلمین بصورت روزمرّه امورات
کشوری را اداره میکنند» ...اوّالً منظور ايشان از اين حرف
چیست؟ اين حرف مضحك را از کجا آوردهاند؟ مگر امارات کم
پیشرفت کرده؟ روزمرّگی باعثش بودهاست؟ عربستان چه؟
اندونزی و ساير حکومتهای عرب و غیر عرب اسالمی ...يا نه ،به
تاريخ برگرديم ،آنجا که عمر بن خطاب(رضیاهللعنه وارضاه)
پیشنهاد میدهد اموال فیء را در بیتالمال ذخیره کنند تا برای
آيندگان بماند ...اين نیز حکومت روزمرّه بوده؟
بههرحال گفتیم که مبنای اين بحث بر مطالبی گﺬاشته شده که
در بحث عدالت نیز به آن پرداختیم و رد نموديم.

شبهه :رضایت و قناعت به وضع موجود
«يکیديگر از موانع توسعه در قرآن ،توصیّهی قرآن به رضايت
وخشنودی از تبعیضهای موجود در جامعه است .مردم توصیّه
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شدهاند که تفاوتهای مالی و ﻃبقاتی ديگر موجود در جامعه را با
رضای خاﻃر قبول کنند .دقّت کنید:
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَ ْعضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا
سأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْ ِلهِ إِنَّ اللَّ َه
ب مِّمَّا اکْتَسَ ْبنَ وَا ْ
سبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِی ٌ
اکْتَ َ
کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا

1

« آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی ديگر برتری
بخشیده است ،تمنّا مکنید ،مردان را از آنچه بهدست آوردهاند؛
بهرهای است ،و برای زنان (نیز) از آنچه بهدست آوردهاند ،بهرهای
است،؛ و از خداوند از فضل و بخشش او بخواهید ،بیگمان خداوند
به هر چیزی داناست».
در بخش عدالت بیان کرديم که اين آيه در چه موردی است و
اينجا باز توضیحاتی ارائه خواهیم کرد تا برای خواننده شکّی باقی
نماند انشاءاهلل.ابتدای امر ببینیم معنی دقیق ال تتمنوا يعنی چه؟
در فارسی لغتی داريم که از ريشهی يکسان با «تتمنوا» میآيد
و آن هم«تمنّا کردن» است.امّا ببینیم کاربرد اين واژه در قرآن
چگونه است؟
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ن النَّاسِ
د اللَّ ِه خَالِصَةً مِّن دُو ِ
خرَةُ عِن َ
قُلْ إِن کَانَتْ لَکُمُ الدَّا ُر الْآ ِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ

1

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَ ْيدِيهِمْ وَاللَّ ُه عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ

2

«ال تتمنوا» فعل نهی از ريشهی «منن» در باب تفعُّل است
(تفعَّل ،يتفعَّل ،تفعُّل) بهصورت جامع ،خواستهای است که شخص
متقاضی از مخاﻃبش میخواهد با منّت گﺬاشتن بر او ،خواستهاش
را برآورده کند ...مثالً در آيات سورهی بقره میبینیم که خداوند
متّعال از يهوديان میخواهد با تقاضای موت از خدا بخواهند که بر
آنان منّت نهد ،مگر نه اينکه آنها بندگانخاصّ خدا هستند و
عاقبتی نیکو نزد خداوند دارند!!؟ پس تمنّا کنند خداوند با
میراندنشان آنها را وارد بهشتی کند که برايشان ساخته است.
حال به آيهای که جناب دکتر! آوردهاند دقّت کنیم.
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَ ْعضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا
سأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْ ِلهِ إِنَّ اللَّ َه
ب مِّمَّا اکْتَسَ ْبنَ وَا ْ
سبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِی ٌ
اکْتَ َ
کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا

3
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« آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی ديگر برتری
بخشیده است ،تمنّا مکنید ،برای مردان از آنچه بهدست آوردهاند؛
بهرهای است ،و زنان (نیز) از آنچه بهدست آوردهاند ،بهره ای است،
و از خداوند فضل و بخششاش را بخواهید ،بیگمان خداوند به هر
چیزی داناست».
ما بارها شنیدهايم که بعضی افراد آگاه اينگونه میگويند « :در
حسرت چیزی که نمیتوانید به دست آوريد نباشید»  .آيا اين کالم
نادرست است؟ فرقش با کالم اهلل ّمتعال چیست؟ هیچ ،بدون شك
هیچ.
خداوند متّعال ما را بازمیدارد از اينکه چیزیکه نداريم را تمنّا
کنیم (آيا تمنّا کردن با دعاکردن برابر نیست؟ تقريباً بله ...ما از
خدا تمنّا میکنیم که او چون صاحب فضل است با عطای آن بر ما
به ما منّت نهد ،با يك تفاوت که تمنّا کردن بدون عمل است امّا دعا
در معیّت عمل).
حال که خداوند ما را از تمنّای فضیلتهايی که به يك سری افراد
اعطا شده است باز میدارد (مثالً فضیلتهايی که به يك زن داده
شده يا به مرد) ،به ما خاﻃر نشان میکند که فقط اين فضايل که
نیستند ،فضیلتهای بسیاری وجود دارد ،آنها را سؤال کنید ...خب
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اگر ما اينجا بگويیم که سوالکردن فضیلت يعنی فقط دعا کن و
کاری نکن ،آنوقت اين ،چه فرقی با تمنّايی دارد که خداوند ما را از
آن باز داشته بود؟ هیچ ...پس منظور خداوند چیست؟ بگﺬاريد
نگاه ديگری به قرآن بیاندازيم:
ل اللَّ ِه
ضیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْ َأرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْ ِ
فَإِذَا قُ ِ
وَاذْکُرُوا اللَّهَ َکثِیرًا لَّ َعلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

1

« پس هنگامی که نماز پايان يافت( ،برای کسب رزق و روزی) در
زمین پراکنده شويد ،و از فضايل خداوند بجويید ،و اهلل را بسیار ياد
کنید تا رستگار شويد».
در اينجا علن ًا خداوند ما را از ادامهی ماندن در مسجد ،بعد از
اقامهی نماز باز داشته و بیرون میکند و به ما میگويد که در زمین
آن فضیلتهايی را که نهادهام بجويید.
آيا با اين وجود کسی میتواند بگويد که نعوذ باهلل خداوند
انسان را از فعالیت باز میدارد؟؟ اين ابوجهلهای زمان ،در
غیظشان ملولاند ،امّا مکرشان نمايان میشود.
باز به سراغ قرآن میرويم و دربارهی فضائل جستجو میکنیم.
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يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا مَن َيرْ َتدَّ مِنکُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ َيأْتِی اللَّهُ
ن أَعِزَّةٍ َعلَى ا ْلکَافِرِينَ
م وَيُحِبُّونَهُ أَ ِذلَّةٍ عَلَى ا ْلمُؤْمِنِی َ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُ ْ
ل اللَّهِ يُؤْتِی ِه
ك فَضْ ُ
يُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّ ِه وَلَا َيخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِ َ
سعٌ عَلِیمٌ
مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَا ِ

1

«ای کسانی که ايمان آورده ايد! هر کس از شما که از دين خود
برگردد (به خدا زيانی نمیرساند) خداوند بهزودی گروهی را
میآورد که آنها را دوست دارد و آنها (نیز) او را دوست دارند،
(آنان) در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سر سخت و
گردنفراز هستند ،در راه خدا جهاد میکنند و از سرزنش هیچ
سرزنشکنندهای نمیهراسند ،اين فضل خداست که به هر کس
بخواهد میدهد ،و خداوند گشايشگر داناست».
فضل خداوند بر محور مشیّت است ...مشیّت بر محور عملکرد
اراده بر اسباب است ،پس در نتیجه برای کسب فضايل بايد ما اراده
کنیم و با تعامل با اسباب به فضايل برسیم.
آيا باز خواهند گفت که اسالم نفی عمل کرده؟؟ نسلهای اوّل
اسالم اين آيات را فهمیدند و آنچنان پیشرفت کردند که شرق و
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غرب را درنورديده بودند ،امّا اينکه مسلمین امروز آن را
نفهمیدهاند ،تقصیر اسالم است؟؟ جالب است که جناب دکتر!
چگونه با خدعه آن سﭙاه ابتدايی را نفی و اين دوران را تأيید می-
کند .امّا مشکلی نیست زيرا:
واهلل غالب علی امره ولکن اکثر الناس ال يعلمون
اما به احاديث پرداخته که قصد ما بحث در مورد احاديث
نیست ،چون اسم کتابش چیز ديگریاست ،امّا به آن نیز خواهیم
پرداخت تا بر خواننده حجّتی نماند ،انشاءاهلل.
حديث اوّل ضعیف است .میتوانید به کتب آلبانی و ابنحبّان
مراجعه کنید.
(اترکوا الدنیا ألهلها فإنه من أخﺬ منها فوق ما يکفیه أخﺬ من
حتفه و هو ال يشعر(.عن أنس)).

1

حديث دوّم :الحديث( :إنما يکفی أحدکم ما کان فی الدنیا مثل
زاد الراکب( .صحیح)). 2
 . 1المجلد :الجامع الصغیر.الحديث .1119 :قال الشیخ األلبانی ( :ضعیف) انظر
حديث رقم  :المجلد :السلسلة الصحیحة – مختصرة
 . 2رقم الحديث 106 1716 :فی ضعیف الجامع .عن يحیى بن جعدة قال عاد
خبابا ناس من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم فقالوا ابشر أبا عبد اهلل
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اين حديث صحیح است ،امّا کافیاست که اندکی در حديث و
نمودهای آن در جامعه دقّت کنیم ...رسولاهلل جان و خانواده و
مالمان به فدايش میفرمايد که با قناعت زندگی کنید ،و بر بیشتر
از آنچه الزم داريد حرص نورزيد.
آيا اين کالم مانع پیشرفت است؟ يا نه اينکه باعث پیشرفت
است ...آنانکه بر جمعآوری مال و ثروت حريصتر بودند ،برای
بشريّت منافع بیشتری داشتند يا بالعکس؟ رازی و ابنسینا و
خوارزمی و انیشتین و اديسون آيا پیرو اين حديث زندگی
کردهاند؟ مطابق آنچه از زندگانیشان میدانیم ،بله ...سالﻃین
انگلستان و فرانسه و پرتغال و ناصرالدّينشاه و فتحعلیشاه چه؟
آيا آنها پیرو اين حديث زندگی کردهاند؟ سود آنها برای
پیشرفت بشريّت چقدر بوده؟
ترد على محمد صلى اهلل علیه وسلم الحوض قال کیف بها أو بهﺬا وأشار إلى
أعال بیته وإلى أسفله وقد قال النبی صلى اهلل علیه وسلم  . . .فﺬکره  .وله
شاهد من حديث سلمان الفارسی عن الحسن قال لما احتضر سلمان بکى
وقال إن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم عهد إلینا عهدا فترکنا ما عهد إلینا
أن يکون بلغة أحدنا من الدنیا کزاد الراکب  .قال ثم نظرنا فیما ترك فإذا
قیمة ما ترك بضعة وعشرون درهما أو بضعة وثالثون درهما.
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چرا جنابدکتر! برای اينکه بگويد اسالم اشتباه است اينگونه
ناجوانمردانه تهمت میزند؟ دلیلش چیست؟ آيا از قدرت است يا از
ضعف؟
حديث سوّم( :و ارض بما قسم اهلل لك تکن أغنى الناس)
حديثی که آوردهاند يك توصیه از پنج توصیهای است که
رسولاهلل (علیهصالةوسالم) فرمودهاند ،که کاملش را قرار میدهیم.
( - 100اتق المحارم تکن أعبد الناس و ارض بما قسم اهلل لك
تکن أغنى الناس و أحسن إلى جارك تکن مؤمنا و أحب للناس ما
تحب لنفسك تکن مسلما و ال تکثر الضحك فإن کثرة الضحك
تمیت القلب (حم ت هب) عن أبی هريرة ).

1

ببینیم رسول اهلل علیه( افضلالصّلوات) چه توصیّههايی
فرمودهاند؟
اوّل :از امورات حرام دوری کن تا بهترين بندگان شوی
دوّم :به هرآنچه خداوند برايت قسمت میکند راضی باش تا
غنیترين مردم شوی (ببینید اين کالم فوقالعاده است ،که ای
کاش تمام مردم به آن عمل میکردند ،که به آنچه قسمتمان است
 . 1المجلد :الجامع الصغیر.الحديث :قال الشیخ األلبانی( :حسن) انظر حديث
رقم  100 :فی صحیح الجامع
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راضی باشیم ...قسمت ما چگونه نصیبمان میشود؟ قطعاً بر محور
مشیّت ،کما اينکه بیان کرديم ...انسان به آنچه که با حرکت بر
محور مشیّت الهی نصیبش شده راضی باشد تا بینیازترين انسان
شود ...به آنچه کسب کردهای راضی باش ،حرص نخور ،ناراحت
نباش ،آرزوهای دور و دراز نکن که به آنها نرسی.آيا اينها بد
هستند؟؟ نمود کسانیکه به آنها عمل کرده و عمل نکردهاند در
تاريخ و در زمان حال زياد است ،میتوانید ببینیدشان که چگونه
ق ديگران را ضايع میکنند).
بهخاﻃر حرص به مال ،ح ّ
سوّم :به همسايهات نیکی کن تا مؤمن باشی (يکی از شروط
ايمان ،که يحتمل جنابدکتر! با اين نیز مخالف خواهد بود ،چون با
نیکی به ديگران ،وقتی که میتوانیم برای پیشرفت و کسب مال
بیشتر صرف کنیم هدر میرود .مهمترين اصل ،پیشرفت است...
محور اصلی پیشرفت است ،انسانیّت در گور اذهان اين ملعونین
خوابیده).
چهارم :برای مردم بﭙسند هرآنچه برای خود میپسندی تا
مسلمان باشی (شرط اسالم ...من حرفی ندارم)
پنجم :خنده را زياد نکن که خندهی زياد دل را میمیراند (می-
توانید نمودش را در کسانیکه دور و اﻃراف هستند ببینید که به
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چه صورتی هستند ،عالوه بر اين میتوانید به مقّاالت جهانی
مراجعه کنید تا ببینید خندهی زياد چه تأثیرات ناگواری دارد)
اينها پیامهای اين حديث هستند ،حقّاً که هرکس به آنها عمل
کند ،موجودی «انسان» خواهد بود البته برخالف جنابدکتر!.

شبهه :نفی آرزو
مبنای اين بخش همان چیزيست که در بخش قبل به تفصیل
بیان کرديم که چیست ...پس نیازی نیست که باز بیان شود ،چون
قطعاً شخص محقّق با خواندن مطالب قبل ،به جواب خواهد رسید
انشاءاهلل .فقط خواهشی از شما دارم ايناست ،کالمی که نوشته را
با جوامع اسالمی عصر ﻃاليی اسالم بسنجید ببینید کدام يك اين-
گونه که اين میگويد بودهاند ...و آيا آنها بیشتر اسالم را
فهمیدهاند يا حاکمانی که امروز در جوامع اسالمی ثروتشان از کوه
مرتفعتر شده است ...خداوند دروغگو را رسوا کند.
اينجا آيه و احاديث ديگری نیز آمده است امّا چون آيه ادامهدار
است با آيات قبلی میآوريم:
يَوْمَ تَرَى ا ْلمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْ ِمنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَیْنَ أَيْدِيهِمْ
حتِهَا الْأَ ْنهَارُ خَالِدِينَ فِیهَا
جنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَ ْ
وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاکُمُ ا ْلیَوْمَ َ
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ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ()12

يَوْمَ يَقُولُ الْ ُمنَافِقُونَ وَا ْلمُنَافِقَاتُ

لِلَّﺬِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِکُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالْتَمِسُوا
نُورًا فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاﻃِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِ ِه
م
کمْ فَتَنتُ ْ
الْعَﺬَابُ ( )13يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَکُن مَّعَکُمْ قَالُوا بَلَى وَلَکِنَّ ُ
أَنفُسَکُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْ َتبْتُمْ وَ َغرَّتْکُمُ ا ْلأَمَانِیُّ حَتَّى جَا َء أَمْرُ ال َّلهِ وَغَرَّکُم
بِاللَّهِ الْغَرُورُ

(1.)14

«روزی که مردان وزنان مؤمن را بنگری که نورشان پیشاپیش
آنها ودر سمت راستشان بهسرعت حرکت میکند( ،به آنها گفته
می شود) امروز شما را بشارت باد ،به باغهايی (از بهشت) که نهرها
زير (درختان) آن جاری است ،جاودانه در آن خواهید ماند ،اين
کامیابی بزرگی است )12( .روزی که مردان و زنان منافق بهکسانی-
که ايمان آوردهاند میگويند« :درنگی کنید (وبه ما بنگريد) تا از
نور شما پرتوی برگیريم» .گفته شود« :به پشت سر خودتان (به
دنیا) باز گرديد ،پس (در آنجا) نور بجوئید» .پس ديواری میان
آنها زده میشود که دری دارد ،درونش رحمت است واز سمت
بیرونش عﺬاب است( )13(.منافقان) آنها را صدا میزنند« :آيا ما با
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شما نبوديم» (مؤمنان) میگويند« :آری ،ولی شما خودتان را به بال
افکنديد و منتظر مانديد وشك آورديد وآرزوها (ی باﻃل) شما را
فريب داد تا فرمان خدا فرا رسید و(شیطان) فريبکار شما را در
برابر (فرمان) خدا فريب داد»)14( .
بدون هیچ پیشزمینهای بیايیم قضاوت کنیم ،آيا درست است
که بگويیم هرجا گفته شد آرزوهايت ،تو را غرّه کرد ،پس آرزو را
نفی کردهايم و تقبیح کردهايم؟
آيا نخواندهايم که منافقان (که مخاﻃبان اين کالم هستند) چه
آرزوهايی که نداشتند و همواره در پی نابودی مسلمین بودند و
يکبار با يهود و يکبار با مسلمان و يکبار با قريش هم پیمان می-
شدند!! اينها دنبال آرزوهايشان نبودند؟؟ چرا که نه ...پس گفته
می شود همین آرزوهايتان بوده که شما را غرّه کرد ،که به شما القا
میکردند اينگونه میتوانید به مکنت و ثروتی برسید ،امّا ...
جنابدکتر! که باز ديدهاند نمیتوانند فقط با اتّکا به آيات
خواننده را گمراه کند ،باز دست به دامان احاديث شدهاست.
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( - 8708کن فی الدنیا کأنك غريب أو عابر سبیل (خ) عن ابن
عمر زاد (حم ت هـ) :وعد نفسك من أهل القبور).

1

ابن عمر گويد که پیامبر جائی از بدن مرا گرفت و گفت در دنیا
آنگونه باش که انگار غريب يا رهگﺬر هستی ،و خودت را جزو
مردگان بهحساب آور (يعنی آرزو و ايدهای برای آينده نداشته
باش).
مشاهده میکنید که چگونه در انتها نظر خودش را گفته و
درحالیکه در حديث چیزی اينگونه بیان نشده است!؟ اين حديث
اشاره به قناعت دارد که در بخش قبلی به مثالهای مشابهی از آن
پرداختیم .اين يك نیز همچون آنها و ربطی هم به نفی آرزو ندارد.
حديث بعدی( :إن أخوف ماأخاف على أمتی الهوى وﻃول األمل
فأما الهوى فیصد عن الحق وأما ﻃول األمل فینسی اآلخرة وهﺬه
الدنیا مرتحلة وهﺬه اآلخرة قادمة ولکل واحدة منها بنون فکونوا
بنی اآلخرة وال تکونوا من بنی الدنیا فإنکم الیوم فی دار العمل وأنتم
غدا فی دار جزاء وال عمل).

2

 . 1المجلد :الجامع الصغیر .قال الشیخ األلبانی ( :صحیح ) انظر حديث رقم :
 4579فی صحیح الجامع.
 . 2المجلد :السلسلة الضعیفة – مختصرة.رقم الحديث( .2177 :ضعیف جدا)
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حکم حديث زير آن نوشته شده و لزومی ندارد بنده بگويم که
جناب دکتر! باز خدعه کردند .امّا حديث مشابهی دربارهی ﻃول-
األمل داريم:
وعن أبی هريرة عن النبی صلى اهلل علیه وسلم قال( :ال يزال
قلب الکبیر شابا فی اثنین  :فی حب الدنیا وﻃول األمل).

1

اين حديث را هم بخاری(رحمهاهلل) آوردهاست که میفرمايد :در
دو چیز دل شخص کهنسال همچنان جوان میماند :دنیا دوستی و
آرزوهای دور و دراز.

2

خب اينجا هم هیچ ربطی به آرزو کردن نداره ،فقط گفته انسان
تا وقتی میمیرد به اين چیزها همچنان دلبسته است.
جالب است کتاب نقد قرآن و اين همه حديث!!!؟؟
اما نتايجی که گرفته ...جالب است که خودش آورده که آرزوی
(معقول) ...اگر جناب دکتر! با نفی آرزوی قرآن مخالف است ،پس
چرا خودش ساير آرزوها را رد میکند .باورکردنی نیست شخصی
اينچنین گستاخ و بی آبرو باشد که آشکارا نیرنگ کند.

( . 1رواه بخاری )6420
( . 2متفق علیه)
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شبهه :توکل کفایت میکند.
حسْبُهُ
وَمَن يَتَوَکَّلْ َعلَى اللَّهِ َفهُوَ َ

1

«و هرکس بر اهلل توکل کند ،پس همان او را کافی است».
آيا واقعا چنین است؟ اگر کسی يا جامعه ای دانش و برنامهريزی
وتالش را کنار بگﺬارد و کامالً به خدا توکّل کند آيا زنده میماند؟
چه رسدبه پیشرفت و توسعه .متاسّفانه اينهم يك بیماری
اعتقادی ديگر مسلماناناست .بههمیندلیل مسلمانان توجّه جدّّی
به علل ﻃبیعی پديده ها و دانش و برنامهريزی ندارند و البتّه به-
همین نسبت هم عقب افتادهاند .میدانم که روحانیّون خواهند
گفت که منظور ايناستکه پس از تالش توکّل کن .کجای اين آيه
چنین چیزی گفته شده است؟ آيه گفته که توکّل به خدا کافی
است يعنی نیازی به هیچ چیز و هیچکس ديگری نیست».
جنابدکتر! میفرمايد« :میدانم که روحانیّون خواهند گفت که
منظور ايناستکه پس از تالش توکّل کن .کجای اين آيه چنین
چیزی گفته شده است؟»

 . 1سوره ﻃالق ،آيه 3

1693

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

میگويیم بله جناب باهوش ،تو بخشی از يكآيه را آوردهای و
میگويی کجای آيه اين حرف را زده؟؟؟ البتّه که خداوند قرآن را با
قرآن برای انسان قابل فهم میکند ...کالم شما مانند ايناست من
آيهی چهارم سورهیماعون را بیاورم که میگويد «پس وای بر
نمازگزاران» و بگويم مسلمین چرا نماز میخوانند ،در حالیکه خود
قرآن گفته وای بر نمازگزاران ...و بعد ادامه دهم میدانم روحانیّون
خواهند گفت منظور سهلانگاری در نماز است ،اما کجای آيه اين را
گفته؟ آيه بهوضوﺡ میگويد وای بر نمازگزاران.
بیايید آيهای ديگر را بررسی کنیم و بیشتر به مطالب بﭙردازيم.
ب لَانفَضُّوا
م وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْ ِ
ت لَهُ ْ
ن اللَّهِ لِن َ
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ َ
ت
ف عَ ْنهُمْ وَاسْتَ ْغفِرْ َلهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْ ِر َفإِذَا عَزَمْ َ
ك فَاعْ ُ
مِنْ حَوْلِ َ
ن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَ ِّکلِینَ
ل عَلَى اللَّهِ إِ َّ
فَتَوَکَّ ْ

1

«پس (بهسبب) رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو (و
مهربان) شدی ،و اگر تند خو و سختدل بودی ،قطعاٌ از اﻃراف تو
پراکنده میشدند ،پس از آنان درگﺬر و برايشان آمرزش بخواه ،و
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در کارها ،با آنان مشورت کن ،و آنگاه که تصمیم گرفتی بر خدا
توکّل کن ،زيرا که خداوند توکّلکنندگان را دوست میدارد».
خداوند توکّل را بیان فرموده امّا بعد از ...مشاوره و تصمیمگیری.
آيا گفته بنشینید و به خدا توکّل کنید ،همهچیز حل خواهد شد؟
آيا صحابه اينگونه بودند؟ آيا در دنیای اسالم کسی اين را قبول
می-کند؟ آيا هیچ عالمی اينچنین حرفی میزند؟ آيا حديثی در
تأيید آن هست؟ يا بلکه کامالً متّضاد با آن هستند؟؟
در حکايتی از عمربنخطاب آمدهاست که در حج افراد فقیری را
ديد و گفت شما که هستید؟ و آنها گفتند ما متوکّلین هستیم .و
عمر گفت :بهخدا قسم دروغ میگويید ،چون شخص متوکّل ابتدا
دانه را میکارد و سﭙس توکّل میکند( .توکّل در معیّت عمل است
نه منافی با آن ،دعا در معیّت عمل است و نه منافی با آن) جناب
دکتر! .....
اما منظور از اين آيه چیست؟
ل عَلَى اللَّهِ فَهُ َو حَسْبُ ُه
سبُ وَمَن يَتَ َوکَّ ْ
ث لَا يَحْتَ ِ
ن حَیْ ُ
وَيَرْزُقْهُ مِ ْ
غ أَمْرِهِ قَدْ جَ َعلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ ٍء قَدْرًا
إِنَّ اللَّهَ بَالِ ُ
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«و او را از جايیکه گمان ندارد روزی میدهد ،و هرکس بر اهلل
توکّل کند ،پس همان او را کافی است .بیگمان اهلل فرمان خود را به
انجام میرساند ،مسلّماً اهلل برای هر چیزی اندازهای قرار داده
است».
يعنی اينکه نبايد به مخلوق توکّل کرد و بعد از آنکه وظايف خود
را انجام داديم با اﻃمینان انتظار نداشته باشیم که مخلوقات کار ما
را راه خواهند انداخت؛ اين اشتباه است و بايستی فقط بر خدا
توکّل کرد چون اوست که بر همهچیز احاﻃه دارد و اگر کارمان بعد
از انجام اعمال الزم به هدف نرسید ،بدانیم که حتماً خداوند می-
داند که در آن خیری نیست .پس ناراحت نمیشويم و اينبار راه
ديگری را خواهیم رفت .ايناست توکّل.

شبهه :اعتقاد به همهچیز داشتن اسالم
اعتقاد به همه چیز داشتن اسالم ،آزادی استفاده از دانش و
تجربیّات بشری و آزادی عمل را از مسلمانان میگیرد .قرآن ادّعا
می کند که شامل همهچیز است :

1696
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وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا عَلَ ْیهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِﺌْنَا بِكَ
یءٍ وَهُدًى
کلِّ شَ ْ
شَهِیدًا َعلَى هَؤُلَا ِء وَنَزَّ ْلنَا عَ َلیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّ ُ
وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِ ْلمُسْلِمِینَ

1

« و روزی که در (میان) هر امّتی ،گواهی از خودشان بر آنها بر
میانگیزيم ،و تو را بر آنها گواه آوريم .و (ما اين) کتاب را بر تو
نازل کرديم ،که بیانگر همهچیز ،و هدايت و رحمت و بشارت است
برای مسلمانان».
اگر دقّت کنید اين آيه با بحث قیامت مطرﺡ شدهاست ،در
قیامت نیز اين اعمال انسان است که مورد بازخواست قرار میگیرد
و سﭙس خداوند میفرمايد ما قرآنی را فرستاديم که برای
مسلمانان  -1بیان کنندهی همهچیز است -2 ،هدايت است-3 ،
رحمت است -4 ،بشارت است
اما بیايید مورد اوّل را کمی مفصّلتر بیان کنیم:
اينکه قرآن بیانکنندهی همهچیز است يعنی بهوسیلهی آن
درمورد حکم هر عملی آگاه میشويد ...چون گفتیم که آيه مربوط
به قیامت است ،پس اينکه بیانگر هر چیزیاست ايناست که حکم
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اعمال را در قرآن میتوان يافت ...امّا به چه صورت؟ خداوند مسائل
پايهای را در قرآن بیان میکند در تمام مسائل ،سﭙس به رسول
اشاره میکند که او نیز بايد اﻃاعت شود ،او در چه مسائلی؟ در
مسائل فقهی و اجتهادی؛ سﭙس به اولیاألمر اشاره میکند که
وظیفهی آنها ايناست که با کمك از اصول اجتهادی که از پیامبر
آموختهاند و برمحوريّت نگرشات بنیادی بیان شدهی قرآن حکم
صادر کنند ...که البتّه اگر کسی ديد که آن حکم میلنگد بايد به
خدا و رسولش بازگردانند تا ببینند ،آيا از مسائل قرآنی و اصول
نبوی عدوّل نکرده؟؟ اگر کرده پس باﻃل است و بايد دنبال حکمی
ديگر بود.
آيا اينگونه کتابی بیانکنندهی همهچیز نیست؟
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا أَﻃِیعُوا اللَّهَ وَأَﻃِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ
یءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ
مِنکُمْ فَإِن َتنَازَعْتُمْ فِی شَ ْ
ن تَأْوِيلًا
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَا ْلیَوْمِ الْآخِرِ ذَ ِلكَ خَیْرٌ وَأَحْسَ ُ

 . 1سوره النساء ،آيه 59

1698

1

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«ای کسانی که ايمان آوردهايد! اﻃاعتکنید خدا را ،و اﻃاعت-
کنید پیامبر ،و صاحبان امرتان را ،و اگر درچیزی اختالف کرديد،
آنرا به خدا و پیامبر بازگردانید؛ اگر به خدا و روز قیامت ايمان
داريد ،اين بهتر و خوش فرجامتر است».
(نفس همین آيه ردّی است بر اينکه در اسالم آيندهنگری
نشده) ...بله اگر اسالم میگفت فقط خدا و رسولش را اﻃاعت کنید
و اشارهای به زمانی نداشت که رسول در میان مردم نیست ،آن-
وقت میتوانستیم بگويیم که نه ،قرآن بیانکنندهی همهچیز
نیست ...امّا حال که اينگونه است و کتابی  1400سال پیش به
آينده چشمانداز داشته ،اين کار نشان از منبعی آيندهنگر دارد که
فکر همهجا را کرده.
امّا بیان برخی مسائل ديگر در اينباره ضروریاست.
شايد کسی بگويد چرا قرآن دربارهی اقتصاد به تفصیل سخن
نرانده؟ چرا درمورد سیاست و اصول جنگی مفصّل حرف نزده؟
پاسخ ايناست که کالم قرآن بهجاست ...در چیزهای ثابتی که
هیچگاه تغییر نمیکنند مفصّل حرف میزند ،مانند وجوب خواندن
نماز ،گرفتن روزه ،پرداختزکات ...اينها مسائلی هستند که هیچ-
گاه تغییر نخواهندکرد و قرآن هم به کرات در اينباره حرف زده؛
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امّا در مسائلی چون اقتصاد ،منبع وحی آگاه است که اين مسﺌله
در ﻃول تاريخ تغییر خواهدکرد و فقط به بیان اصول بنیادين اشاره
میکند" :قرضالحسنه ،تحريم ربا ،تحريم مشارکت در خريد و
فروش جنس حرام ،گرفتن جزيه از کافران تحت سلطه و پرداخت
زکات"
بههمیندلیل خداوند در نهايت کار را به اولیاألمر سﭙرده تا
آنها بر محور اين اصول و مبانی در ﻃول تاريخ براساس هرآنچه
که در اوضاع اقتصادی حادث میشود ،حکم را برای مردم بیان
کنند.
ايناست که میگويیم قرآن بهجا حرف زده و حرف بیخود نزده
و اينهم آگاهی آن منبع تنزيل است که میداند چه چیزی را بیان
کند و چه را بیان نکند.
اما باز سوال پیش میآيد که چرا ما بايد در مسائل بنیادين به
قرآن بازگرديم؟
جواب همان مسﺌلهی علم کامل و علم ناقص است ...در زمانیکه
مسلمین بر محوريّت احکام قرآن و اجتهاد علمايشان در اقتصاد
در دنیا يکّهتاز بودند ملّتهای غیر اسالمی چه میکردند؟
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بالد غیر اسالمی همواره در پی يافتن راهی برای خروج از فقر و
بدبختی مردمشان بودند و درگﺬشته با ارباب و رعیّت (فﺌودال)
امورات افرادی که سرمايه را داشتند میگﺬراندند ...شخص عادّی
حقّ داشتن زمین مستقل نداشت و بايد حتماً در زمینی که زير نظر
کلیسا به اربابی واگﺬار شده بود کار میکرد( ...اين اوضاع ادامه
داشت درحالیکه مسلمین در همان قرن اول ،به جايگاهی رسیدند
که مالی که برای زکات جمع شده بود را صرف آزادی بردگان
کردند ،چون در کل بالد اسالمی (از هند تا آندلس) کسی را محتاج
نیافتند!) سﭙس ماشین ساخته شد و کارخانه آمد ،اينبار الزم شد
مردم را روی ماشینهای صنعتی ببرند ،امّا سرمايهی اين کارخانهها
را چه کسی تعیین میکرد؟
رباخواران يهودی ،از آنزمان به بعد يهوديان تبديل شدند به
سرمايهدارانی که حتّی حکومتها را نیز زير سلطه داشتند و به
دولتها ربا میدادند تا امروز که میبینیم تمام تبلیغات و صنعتهای
عظیم در دست يهوديان است و مردم عادّی بهاندك مايهای که
کسب میکنند خوشحالاند ،زيرا به آنان آموختهاند که اين بهترين
چیزیاست که میتوانند داشتهباشند و آنها را با گﺬشتهی
تاريکشان مقايسه میکنند که مادران آرزوی مردن کودکانشان را
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میکردند ...بلی ،با اندك خیری که در اين نظام سرمايهداری وجود
دارد (که محوريّتش همان نظام فﺌودالیزم گﺬشته است) مردم قانع
شدهاند که اين بهترين نظام برای آنان است ...چرا که نه ،آنها با
اين درآمدشان میتوانند به ديسکوها بروند و مشروبی بنوشند و
در کابارهها آزادانه هرچه میخواهند کسب کنند و اينگونه
خودشان را در رفاه ببینند ،درحالیکه درك نمیکنند همان مکانها
نیز برای اين ساخته شدهاند تا فکر آنها را فاسد کنند که به اين
نیانديشند که چرا بايد اينگونه باشد و میتواند بهتر از اين نیز
باشد...در ﻃرف ديگر نظام کمونیستی است که به کل ،مالکیّت
فردی را نفی میکند و قائل به وجود اينچنین چیزی نیست و همه
را برابر میداند ،که آن نیز خود با فسادهای ديگری روبهروست که
ناگفته پیداست و میتوانیم در اوضاع ملّتهای کمونیستی مثل چین
و کره شمالی بهوضوﺡ ببینیم.
جنابدکتر! ادامه میدهد...
« بنابراين بر اساس قرآن و سنّت ،مسلمانان بر اين باورند که
اسالم همهچیز دارد و پاسخگوی تمام نیازهای آنان است .عالوه بر
قرآن ،تقريباً هر آنچه پیامبر گفته يا انجام داده جزو سنّت شده
است از رفتار خصوصی جنسی او با زنانش تا نحوه دستشويی رفتن
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وی و ....همگی جزو اسالم محسوب می شوند .به هر روی مسلمین
از آغاز تاکنون بر اين تصوّرند که در امور خصوصی ،پاکیزگی و
حتّی پزشکی ،تربیّتی ،اجتماعی ،سیاسی ،قضائی ،اقتصادی و
اخالقی نیازی به غیر قرآن ندارند».
بعد به مسائلی که در دين به آنها سنّت میگويند پرداخته که
کسی نمیگويد اينها واجب هستند که انجام داده شوند ،بلکه می-
گويیم پیامبری که از جانب خداست رفتارهايش را سنجیدهتر
انجام میداده تا هرکس ديگر .بههمیندلیل از او پیروی میکنیم،
هرچند کافران بگويند خوب نیست ...پیامبر میآموزد که چگونه با
همسر رابطه داشته باشیم که هم او لﺬّت برد و هم ما ...میآموزد
چگونه غﺬا بخوريم ،آب بنوشیم و ...چیزهايی که امروزه میفهمیم
که حق است ...اينکه آب را در چند جرعه بنوشیم ،غﺬا را نِشَسْته
بخوريم و نه ايستاده و خوابیده ،هنگام خوردن بسم اهلل بگويیم...
جناب دکتر اينها به مزاقش خوش نیامده بههمین دلیل میگويد
چرا اينگونه...
حال بگﺬاريد ما سؤالی بﭙرسیم!! چرا در زمانی که کسی به
ارضای زنان کوچکترين اهمیّتی نمیداد ،پیامبری خودساخته
میآيد و میگويد با آنها به نیکويی رفتار کنید؟ چرا بايد بگويد
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که آب را ﻃیّ چند جرعه بنوشید در حالیکه امروز به ما میگويند
اينکار باعث میشود تشنگی ،زودتر رفع شود و لﺬّت آب خوردن
نیز بیشتر شود ...اينها را از کجا آورده و چرا آورده؟ دلیل؟ دلیل
اينکه میگويد اگر زن را زديد جوری نزنید که رنگ عوض کند
چیست؟ آيا زنان آنزمان اجتماعات فمنیستی راه انداخته بودند؟
محمّد(علیه افضل الصلوات) چه فشاری از سوی زنان رويش بود که
مجبورش کند اينچنین نظر دهد؟
تمام اينها به کنار ،دروغ بزرگش را چه کنیم که میگويد اينها
باعث عقبماندگی مسلمین شدهاند .مخاﻃب عزيز ،بیايید به
خودمان نگاه کنیم .آيا ما اکنون تمام زندگیمان را برمحور قرآن و
سنّت گﺬاشتهايم؟ يا آنزمان که مسلمین پیشرفت میکردند و
کسی جلودارشان نبود؟ مايی که اکنون عقبتر از جوامع ديگريم
بیشتر به دستورات اسالم عمل کردهايم يا نسلهای پیشین؟ کدام
يك بیشتر پیشرفت کردهاند؟ ما يا آنها؟ پس آيا رجوع به قرآن و
سنّت باعث عقبماندگی ماست يا دوری از آن؟
کمی منطقی باشیم .فقط کمی.
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شبهه :خارج کردن زنان از عرصهی اجتماع
ملعون اينبار به ساحت زنان مسلمان دستدرازی کرده که
جوابش رو خواهیم داد هرچند پیشتر نیز ،بهصورت مفصّل در اين-
باره حرف زدهايم.
اوّل از همه به اين اشاره کرده که در اسالم زنان حقّ ظهور در
اجتماع را ندارند .خیر ...چیزیکه میگويد مطلقاً صحیح نیست؛
بلکه اسالم میگويد زن از خانه خارج نشود مگر با اجازهی
شوهرش...
آيا اين دستور به مزاق جناب دکتر! خوش نمیآيد؟ معلوم است
که نبايد بیايد ...او مثل هر انسان بیقید و بند ديگری دوست دارد
(البته بیقید وبند صحیح نیست بلکه با قید و بند حیوانی
صحیحتر است ،چون دوست دارد) تمام زنان با هر ظاهری در
دسترسش باشند ،کما اينکه در غرب میبینیم که زنان را تلفنهای
عمومی کردهاند که همه میتوانند از آنها لﺬّت برند امّا زن
مسلمان همچون زن کافر ،هرزه نیست.
زن مسلمان همچون ملکهای است که در خانه میماند و اگر هم
خارج شود اجازه نمیدهد پست فطرتانی همچون اين دکتر! او را
نگاه کنند ...زيبايی او فقط برای همسرش است و الغیر ...ﻃبیعی-
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است که اينگونه دستوری برای زنان نیست که ناخوشايند است،
بلکه مردانی همچون اين دکتر! پستفطرت بايد ناراحت شوند ،چرا
که شهوات افسارگسیختهشان ديگر در اجتماع تأمین نمیشود و
مجبور میشوند به يکی بسنده کنند ،درحالیکه آنان میخواهند
همچون حیوانات ،افسار شهواتشان پاره باشد و با هر کسیکه
ممکن شد درآمیزند ولو نَ ّر باشد يا حتّی از جنس حیوانات ،کما
اينکه در غرب انجام میگیرد.
اسالم به زن اجازهی حضور در جامعه را میدهد ،امّا بهگونهای
که از زن محافظت شود تا همچون زنان بینوای غربی هر ده ثانیه به
آنها تجاوز نشود.
44_l140322/03/2014www.bbc.co.uk/persian/blogs/
_nazeran_rape_culture.shtml

آری! اينست راهکار اسالم.
اما پیشرفت بهواسطهی زنان ...عمالً اسالم هیچ مانعی را برای
زنان قرار نداده مگر اينکه آنها را از چشم هیزچشمان دور
نگهدارد ...زن مسلمان میتواند فقیه شود ،همچون «امّالمومنین
عايشه (رضیاهللعنها)» ...زن مسلمان میتواند مخترع شود
همچون «مريم اسطرالبی» و امّا زن مسلمان میتواند مؤسّس باشد
همچون«فاﻃمه فهری قريشی».
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هیچ میدانستید بنیانگﺬار اولین مؤسّسه آکادمیك مدرن که
مدرك تحصیالت عالیه ارائه میداد ،يك زن مسلمان بودهاست؟؟؟
زن مسلمان میتواند شاعر و تاريخنگار باشد همچون «مستوره
اردالن» ...اگر خوب دقّت کنیم میبینیم که جناب دکتر! فقط يك
چیز آزارش میدهد ،اينکه چرا زنان را در همهجا نبايد «لخت و
عريان» جلويش بگﺬارند و با بهانهی آزادی ،درحالیکه از
جسمشان برای ارضای نفسش استفاده میکند ،او را به اين قبح
راضی کنند...
اما مهمتر از اين تماثیل ،زن مسلمان نقش تربیّتی را برعهده
دارد ...اوست که ابنسینا و خوارزمی و عباس بن فرناس و ابن هیثم
و ساير دانشمندان مسلمان را تربیّت میکند ...کداميك
پسنديدهتر است؟ يك جامعهی سالم با تربیّت سالم يا يك
جامعهی فاسد با تربیّتی ناسالم؟؟؟ ايناست راهکار اسالم که
توانست جوامع اسالمی را چندين قرن بر کرسی رياست بر تمام
جوانب زندگانی بشر بنشاند.
با توجه به مطالبی که بیان شد متوجه میشويم که زن در اسالم
نه تنها همچون زنان کافر بیارزش تلقّی نمیشوند که حتّی
خ ودشان بايد خرج خودشان را تأمین کنند ،بلکه يکی از کلیدی-
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ترين مهرههای يك جامعهی اسالمی سالم است و هیچ تفکّری
مانند اسالم برای زن ارزش قائل نیست ،بههمین دلیل است بیشتر
تازه مسلمانان زنان هستند ...چون آزادی را در اسالم میبینند.
خداوند تمام خواهرانمان را با اسالم عزّت بخشد و آنها را از
شرّ شیاﻃین دکترنما!!! دور نگه دارد..
رأی اﻃّالعات بیشتر به مقّاالت «زن در اسالم» و «زن و تمدّن»
از علّامه محمّد قطب مراجعه کنید.

نتیجهگیری:
باتوجه به اينکه جنابدکتر! نیز در پايان اشاره کردند که جوامع
اسالمی امروز از ايمان قلیلی برخوردارند و در عین حال برای
اثبات کالمشان دربارهی مخالف پیشرفتبودن اسالم بههمین
جوامع اسالمی (که خود گفت مسلمان واقعی نیستند) استناد کرده
است ،درمیيابیم که او هدفی جز فريفتن پاكدالن و پسران و
دختران و بزرگان و کودکان مسلمان ندارد ،تا اينگونه با بردن
آنها در زير سلطه ی جاهلیّت ،شانسشان را برای برگشتن به
دوران اوجشان از آنها بگیرد که انشاءاهلل نخواهیم گﺬاشت اين-
چنین اتّفاقی بیافتد و جوانان ما نیز آگاهانه در برابر اين نیرنگها
عمل خواهند کرد تا به ذلّت دچار نشوند.
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در نهايت خوشحال میشوم شما را به کتابهايی که در متن از
آنها ياری گرفته بودم ارجاع دهم ...جاهلیّت قرن بیستم ،علم و
عقیده ،زن و تمدّن ،زن در اسالم ،اسالم و دمکراسی 1001 ،اختراع
میراث علمی مسلمین ...اين کتب و مقّاالت واقعاً ارزشمند هستند،
انشاءاهلل که با مطالعه آنها ،به مطالب ارزشمندی دست خواهید
يافت.

بارك اهلل لی و لکم و لسائر المسلمین.
م .ناصری
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فصل  :11قیامت در قرآن
نويسنده :عظیم بزرگ زاده
شـیْﺌًا وَإِنْ
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْـسٌ َ
کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَى بِنَا حَاسِبِینَ

1

«و (ما) در روز قیامت ترازوهای عدل را مینهیم ،پس بـه هـیچ
کس ،هیچ ستمی نمیشود ،و اگر (عملی) به مقدار سـنگینی يـك
دانهی خردل باشد ،آن را (به حساب) میآوريم ،و حسابرسـی مـا
کافی است».
يکی از اصول دين اسـالم ،ايمـان بـه قیامـت اسـت ،اولـین و
بزرگترين نشانه قیامت ،بعثت رسول اهلل صلوات اهلل علیه میباشد.
قیامت در قرآن کريم با نامها و عنوانهای مختلـف خوانـده شـده
است که هر کدام ،نشان دهنده وضع مخصوص و نظـام مخصـوص
حاکم بر آن است ،ابن کثیر (رحمه اهلل) در کتـاب النهايـة الفـتن و
المالحم بیش از  80نام از اسامی روز قیامت را بر شمرده است ،مثالً

 .1انبیاء.47 ،
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از آن جهت که همه ،اولین و آخرين ،در يك سطح قرار میگیرند ،و
ترتیب زمانی آنها از بین مـیرود «روز حشـر» يـا «روز تالقـی»
خوانده شده است ،و از آن جهت که باﻃنها آشکار و حقايق بسـته
و پیچیده ،باز میشوند« :يوم تبلی السّرائر» يا «روز نشور» نامیـده
شده است ،و از آن نظر که فناناپﺬير و جاويد است« ،يوم الخلـود»،
و از آن لحاظ که انسانها سخت در حسرت و ندامت فرو میروند و
احساس غبن میکنند ،چرا که خود را برای چنین مرحلهای آمـاده
نکردهاند« ،يوم الحسـرة» يـا «يـوم التغـابن» ،و از آن حیـث کـه
بزرگترين خبرها و عظیم ترين حادثههاست «نبأ عظـیم» خوانـده
شده است.
مهمترين ويژگی که در مورد قیامت ،به ذهنها تبـادر میکنـد،
اين است که ،آخرت روز جزا و پاداش" ،يوم الجزا يا يوم الـدين" و
"يوم الحساب" میباشد ،روزی کـه ترازوهـای عـدالت گﺬاشـته
میشوند و هر شخصی نتیجه حقیقی عمل خود را میبینـد ،حتـی
اگر به اندازه دانه خردلی باشد ،روزی که چشمها خیره میشـوند و
ظالمان ،فاسقان ،تبهکاران ،نتیجه حقیقـی اعمـال خـود را بـدون
ذرهای ستم میبینند ،و کسانی که کار خوب انجام دادهاند ،به فقـرا
کمك کردهاند ،به کسی ظلم نکردهاند ،عدالت را رعايت کردهانـد،
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مزد داده میشوند ،و فراتر از آنچـه کـه انجـام دادهانـد ،از فضـل
خداوند بهره مند میشوند و هیچ ترسی ندارند.
هدف اصلی و کلی ارسـال پیـامبران از جانـب خداونـد ،بیـان
توحید و يگانگی اهلل ،پرورش انسانها به درجهی کمال انسـانیت و
برقراری عدالت میباشد ،اگر توحید به همان معنـای واقعـی ،کـه
اسالم آن را بیان کرد ،و همهی پیامبران حامل آن پیـام بودنـد ،در
زندگی بشری تحقق يابد ،بشر به سعادت حقیقی يعنی رسـتگاری
دنیا و آخرت میرسد ،با اجرای برنامهی وضع شده ،توسط خداونـد
با نام دين ،بشر به کمال انسانیت میرسد.
عدالت از ديدگاه قرآن از اهمیت بـااليی برخـوردار اسـت و در
رديف کلمات پرتکرار و کلیدی و از صفات جمالی پروردگار متعـال
است که با اصل ايمان به خداوند و بعثت انبیاء و معـاد و فلسـفهی
پاداش و جزا گره خورده است ،بنابراين ،مطابق با سوره مبارکه انبیا
آيه  ،47يکی از داليل وجود قیامت و تکرار قیامت در قرآن برپايی
ترازوهای عدالت است ،و مطابق با سوره مبارکه غافر آيـه  ،27روز
حسابرسی دقیق به حساب میآيد.
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شبهه :ترس از قیامت جوهرهی اصلی دعوت به اسالم
دکتر سها میگويد :علت تکرار و تاکیـد قیامـت آن اسـت کـه
روش اصلی دعوت به اسالم ،ترس از قیامت است و ترس جـوهرهی
اصلی دعوت به اسالم است.

پاسخ:
دکتر سها ،مدعی اين مورد شده ،هر چند اثبات ادعا با مدعی
است ،ولی برای بطالن ادعای شبهه افکن پاسخ میدهیم ،همانطور
که در مقدمه گفته شد ،برپايی معاد و قیامت جلوهای از عدل
خداوند است و هر شخصی نتیجه حقیقی عمل خود را میبیند،
حتی اگر به اندازه دانه خردلی باشد و هیچ ظلمی به هیچ کس
نمیشود.1
اما در مورد ترس از قیامت و يا جهنم ،در زبان عربی سه ترس
بصورت متمايز و جدا از هم وجود دارد:

 .1آيه  47سوره مبارکه انبیا ،و آيه  30سوره مبارکه آل عمران ،و آيه 17
سوره مبارکه غافر
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جُبُن :که يك ترس بی خردانه است ،مثال ترس از ديو سﭙید و
اژدها و ...يا ترسیدن از چیزی که ترسیدن از آن شايسته نیست.1
خوف :يك ترس عاقالنه است و نقطه مقابل امید و رجا ،2مثال
ترس از تصادف و يا قبول نشدن در امتحان و يا ترس از پريدن از
ارتفاعی بلند بر روی سنگها و کلوخها.
خَشیَت :يك ترس عاشقانه است ،اين که تمـام تـالش خـود را
خواهی کرد تا محبوب يا فرد مورد نظر از او ناراضی نشود.3
دکتر سها ،ترس ما از جهنم و قیامت را ،در مرحلهی جبن قـرار
داده که کامال نادرست است ،ما از جهنم خوف داريـم کـه آسـیب
نبینیم.
مانند کسی که میداند ،نتیجه خوردن سم مهلك مـرگ اسـت،
نتیجه پريدن از ساختمان بلندی بر روی سنگها ،شکستن سـر و
گردن ،و حتی متالشی شدن جمجمـه اسـت ،نتیجـه ،بـا سـرعت
( .1نفائس الفنون) (تعريفات جرجانی) (بنگريد به ترجمه "جبن" در لغت
نامه دهخدا).
 .2فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین
 .3تعريفات جرجانی
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وحشتناك در پیچهای خطرنـاك راننـدگی کـردن تصـادف و يـا
واژگونی است.
خوف از نتیجه يك عملی ،انسان عاقل را از انجام آن عمل بـاز
میدارد .و وقتی پدری فرزندش را از نتیجه پريدن از ارتفـاع بلنـد
اگاه میکند ،در واقعیت به او برنامه داده است ،تا با انتخاب بهترين
راه به رشد و تعالی برسد و اين اوج محبت پدر نسـبت بـه فرزنـد
است.
اما باالترين مرحلهی ترس از خداوند ،که اولیا و دوسـتان خـدا
آن را دارند ،خشیت است ،که يك ترس عاشقانه میباشـد ،آنهـا
میترسند ،که خدای مهربان از ايشان ناراضی شود .ايمـان بـه روز
جزا مهمترين عاملی است که انسان را به پايبندی به تقوا و کارهای
خیر و اجتناب از رذايل اخالقی و گناهان وا میدارد ،هر کس که به
روز جزا ايمان داشته باشد ،میدانـد هـیچ عملـی بـدون نتیجـه
نمیماند ،اگر خوبی کند مزدش را بیشتر دريافـت میکنـد ،و اگـر
بدی کند به اندازه بدی او مجازات میشود ،پس هر خردمندی کـه
به روز جزا ايمان دارد از کار بد و رذايـل اخالقـی دوری میکنـد و
تالش او برای انجام اعمال نیك در اين جهان است.
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يکی ديگر از علتهای ترس از قیامت کردار ناشايسـتی اسـت
که انسان در اين دنیا داشته است ،پس اگر شخصـی درايـن دنیـا
کردار شايسته انجام دهد ،هیچ ترسی برای او نیست.
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَﺌِﺬٍ آمِنُونَ

1

«هر کس که نیکـی آورد ،پـس (پاداشـی) بهتـر از آن خواهـد
داشت ،و آنان از وحشت آن روز در امان هستند».
اما روش اصلی دعوت به اسالم:
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی
سـبِیلِهِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ
ضـلَّ عَـنْ َ
هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَـنْ َ
بِالْمُهْتَدِينَ
«با حکمت و پند نیکو (مردم را) به راه پروردگارت دعوت نما ،و
با روشی که نیکوتر است ،با آنها (بحث و) مناظره کن ،بی ترديـد
پروردگارت به (حال) کسی که از راه او گمراه شـده اسـت ،دانـاتر
است ،و (نیز) او به هدايت يافتگان ،دانا تر است».

 . 1نمل ،آيه 89
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همانطور که مالحظه میکنید ،به پیامبر(صلی اهلل علیه و سـلم)
از جانب خداوند برای دعوت مردم ،سه راه توصیه میشود:
نخست :حکمت ،يعنی برهان و استدالل عقلی ،که تاکید ضمنی
برمقدم بودن عقل و استدالل هم هست ،پـس بـا داليـل عقلـی و
برهان قاﻃع مردم را به دين دعوت کن.
دوم :با پند و اندرز و نصیحت مهربانانه.
سوم :از ﻃريق مﺬاکره و مناظره ،البته روش مﺬاکره و گفت و گو
را قرآن معین میکند« :به بهترين شـیوه و بـه بهتـرين روش ،بـا
ماليمت و نرمی با او سخن بگو».1
اين است روش دعوت غیر مسلمانان بـه اسـالم ،خـواه پـﺬيرا
باشند ،خواه ،پﺬيرا نباشد و هیچ گونه اجباری در پـﺬيرش دعـوت
نیست:
لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّينِ

2

«در (قبول) دين هیچ اجباری نیست».

 .1سوره نحل ،آيه 125
 .2بقره ،آيه256
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دکتر! سها ،در قسمت هدف از قیامت ،1بیـان کـرده اسـت کـه:
هدف از قیامت ،تربیت انسان و اجرای عدالت بوده است ،و مـدعی
شده اين هدف در قرآن نیامده است .با گفتـههای قبلـی ردی بـر
ادعای مدعی زده شد هرچند تربیت امريست اکتسابی که فـرد بـا
استفاده از آموزههای خوب و بد ،تربیتی صـحیح اتخـاذ میکنـد.
خداوند با دادن اراده و اختیار و روشن کردن راه هدفـدار ،جهـان
انسانها را به سمت کارهای نیك و خوب دعوت میکند و از کار بد
منع میکند.

شبهه :عدالت
دکتر سها ،در قسمت شـروط عـدالت میگويـد ( :2شـرط اول
همگان به ﻃور يکسان مورد قضاوت قرار گیرند).

پاسخ:

 .1نفد قرآن دکتر سها ،ويرايش دوم ،93صفحه 549
 .2نقد قرآن دکتر سها ،ويرايش دوم ،93صفحه 549

1718

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هرچند در فصل گﺬشته ،عدالت به ﻃور کامل مورد بررسی قرار
گرفت ،اما باز هم برای رد و بطالن ادعا بـه صـورت مختصـر بیـان
میشود:
عدالت دارای دو معنی عام و خاص میباشد:
معنی عام عدالت :معنی عام عـدالت ،کـه برگرفتـه از حکمـت
است ،قرارگرفتن هرچیزی در جايگاه خودش اسـت ،1ايـن معنـی
عدالت ،در جهان حکم فرماست و همهی جهان با فرمـول و نظمـی
خاص متعادل است.
معنی خاص عدالت :مراعات حقوق افراد و نقطهی مقابـل ظلـم
است .يعنی نه حق کسی از بین برود و نه حق کسی را بـه ديگـری
بدهد و نه در میان افراد تبعیض قائل شود ،و بر اساس اسـتحقاق و
لیاقت مزد دهد:
العدلُ ما قام فی النّفوس ،انّه مستقیم و هو ضدّ الجور؛ و العدلُ
الحکمُ بالحق  .يعنی« :عدل آن چیزی است که در نظر نفوس ،کار
درست و استواری است .عدل ،حکم نمودن به حق است».2
 .1معنای واژه عدل ،در کتاب مفردات قرآن ،اثر راغب اصفهانی
 .2مفهوم واژه عدل ،در لسان العرب
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نکته مورد توجه اينکه ،هر دو معنی عدل ،در مورد خداوند
صادق است و خداوند هرگز نیکوکار را مجازات نمیکند ،و بدکار را
تشويق نمیکند ،تر و خشك را با هم نمیسوزاند ،حق کسی را به
کسی ديگر نمیدهد ،و کسی را به گناه ديگری مواخﺬه نمیکند ،و
براساس لیاقتها مزد میدهد ،در عدالت هرگز مساوات شرط
نیست ،بلکه استعداد و لیاقت بايد در نظر گرفته شود ،مثال عدالت
اين نیست که به همهی شاگردان يك کالس نمره مساوی بدهند،
بلکه عدالت اين است که هر شاگردی به اندازه معلومات و لیاقتش
نمره بگیرد ،و يا عدالت اين نیست که قلب نهنگ ،با قلب گنجشك
يکی باشد ،اگر عدالت را مطلقا با تساوی ،يکی قرار دهیم ،اين عین
ظلم است ،عدالت آن است که هرموجودی به میزان حق و استعداد
خود سهمی دريافت کند ،يا به عبارتی روانتر حق به حقدار برسد.
پس با اين تعريف ،شرط اول عدالتی که توسط شبهه افکن بیان
شده ،يعنی همگان به ﻃور يکسان مورد قضـاوت قـرار گیرنـد ،از
ريشه باﻃل است ،بلکه همگان به میزان اسـتحقاق و لیاقـت خـود
قضاوت شوند ،تا عدالت برپا شود و همهی انسـانها از هـر نـژاد و
جنس و مﺬهب مورد عدالت قرار میگیرند ،و تا به امـروز برنامـهی
عدالتی که اسالم و قران در صدر اسـالم ارائـه داده و در جهـان از
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مشرق تا مغرب برپا کرده هیچ دموکراسی و حکومتی نتوانسته آن
را مجدد اجرا کند.
دکتر سها ،با پافشاری بر ادعای باﻃل خود ،مبنـی بـر يکسـان
بودن عدالت با مساوات و با اسـتناد از آيـهی  40سـورهی مبارکـه
غافر ،قرآن را مخالف اين اصل اعالم میکند:
آيه میفرمايد:
مَنْ عَمِلَ سَیِّﺌَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ
أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَﺌِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ

1

«هر کس کار بدی مرتکب شود ،پس جز بـه هماننـد آن کیفـر
نیابد ،و هر کس از مرد يا زن در حالی که مؤمن است ،کار شايسـته
ای انجام دهد ،پس آنها وارد بهشت میشوند ،و در آن روزی بـی
شمار ،به آنها داده خواهد شد».
هرکس که بدی کند ،جز به مانند آن کیفر نمیيابد ،يعنی هـیچ
ظلمی در حق کسی نمیشود و عدالت بـه صـورت مطلـق رعايـت
میشود .و هرکس کار شايستهای انجام دهد ،چه مـرد باشـد ،چـه
زن ،در حالی که مومن باشد( ،معرفی فرد اليق جلوه ايی از عدل )،
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آنان داخل بهشت میشوند و در آنجا بی حسـاب بـه آنهـا روزی
داده میشود.
در ابتدای آيه بیان مطلق عدل و عدالت ،هـیچ ظلمـی در حـق
اعمال بنـدگان صـورت نمیگیـرد ،و در قسـمت دوم آيـه ،بیـان
مستحقین به بهشت ،کسانی هستند که ايمان به خداونـد دارنـد و
برای رضای خداوند عمل شايسته انجام میدهند ،در ايـن آيـه بـه
هیچ وجه در مورد زوال شدن و از بین رفتن اعمال نیك انسانهای
غیر مومن سخنی به میان نیامده است و ايـن آيـه صـراحتا بیـان
میکند در قیامت هیچ ظلمی صورت نمیگیرد.
شبهه :دونفر با دينهای مختلف کار نیکو انجام دهند يکی
بهشتی و ديگری جهنمی میشود.
شبهه افکن با استناد به اين آيه میگويد :1در آيه فـوق شـرط
پاداش نیکو در مقابل عمل نیکو ،داشتن ايمان میداند ،و همچنـین
شبهه افکن با استناد از اين آيه نتیجه گرفته است که :اگر مـثال دو
نفر با نیت خیر ولی با دينهای مختلف يك بیمارستان بسازند ،فرد
مسلمان پاداش میگیرد ،و فرد غیر مسلمان هیچ پاداشی دريافـت
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نمیکند و به جهنم میرود ،اينکه چگونه از اين آيه به ايـن نتیجـه
رسیده است ،جای سوال دارد که خود بیـانگر کانـا بـودن جنـاب
دکتر! است .خداوند يقینا عمل صالح را بی پاداش نمیگـﺬارد ،امـا
مهم اين است که بدانیم عمل صالح مورد قبول خداوند چـه عمـل
صالحی هست؟؟

پاسخ:
معموال در نگاه ظاهر بینانه ،عمل صالح منحصر بـه کـار خـوب
هست ،يعنی مثال ساختن يك بیمارستان کار خوب ،و يا يك عمـل
صالح است ،اما در نگاه اسالم ،عمل صالح ،عالوه بر حسـن فعلـی،
بايد از حسن فاعلی هم برخوردار باشد ،از نگاه قران و حديث روﺡ
و مغز عمل ،نیت و انگیزه شخص فاعل است (انما االعمال باالنیات )
«حسن عملها ،وابسته به انگیزهها هستند».
يعنی عملی که به انگیزه شهرت ،شهوت ،ريا و يا فريـب مـردم
صورت گیرد ،در نگاه قرآن ،عمل صالح نیست ،هر چند حسن فعل
بااليی برخوردار باشد ،مسلما شخصی که به خداوند ايمـان نـدارد،
نمیتواند برای رضای او کاری انجام دهـد ،بلکـه کارهـای او بـرای
مقاصد دنیوی انجام شده است ،پس نمیتواند مزدی مطالبه کند.
چهار نفر را در نظر بگیريد ،دو مسلمان و دو نفر غیر مسلمان،
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نفر اول مسلمان و مومن ،بـرای رضـای خداونـد ،بیمارسـتانی
میسازد ،و يا مالی انفاق میکند ،و هیچ انتظار دنیوی از اين عمـل
نیك ندارد ،پس عمل نیك او مقبـول درگـاه خداونـد میشـود و
مزدش را نیز دريافت میکند و عمل نیك او تا هفتصد برابـر مـزد
داده میشود:
مَثَلُ الَّﺬِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّـةٍ أَنْبَتَـتْ
َشـاءُ وَاللَّـهُ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ ي َ
وَاسِعٌ عَلِیمٌ

1

«مَثَل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند ،همانند
دانهای است که هفت خوشه بروياند ،که در هر خوشه يکصـد دانـه
باشد ،و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر میکند و خـدا
گشايشگر داناست».
نفر دوم هم مسلمان باشد ،امـا او اعمـال صـالح را بـرای امـور
دنیوی ،همچون شهرت ،ريا و  ...انجام میدهد ،اعمـال صـالح وی،
هیچ سودی برای او نـدارد ،و حتـی عمـل او در ردهی کفـر قـرار
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میگیرد ،چرا که شخص رياکار ،با وجود ايمان داشتن بـه خداونـد،
برای خود نمايی عمل صالح انجام میدهد:
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِـالْمَنِّ وَالْـأَذَى کَالَّـﺬِی
يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ الْـآخِرِ فَمَثَلُـهُ کَمَثَـلِ
شـیْءٍ
صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَـى َ
مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ

1

«ای کسانی که ايمان آوردهايد! بﺬل و بخششهای خود را با منّت
و آزار ،پوچ و تباه نسازيد ،همانند کسی که دارائـی خـود را بـرای
نشان دادن به مـردم ،رياکارانـه صـرف میکنـد و بـه خـدا و روز
رستاخیز ايمان ندارد .مَثَل چنین کسی همچون مَثَل قطعـه سـنگ
صاف و لغزنـدهای اسـت کـه بـر آن (قشـری از) خـاك باشـد (و
بﺬرافشانی شود) ،و باران شديدی بر آن ببارد (و همـهی خاکهـا و
بﺬرها را فرو شويد) و آن را به صورت سنگی صاف (و خـالی از هـر
چیز) برجای گﺬارد( ،چنین رياکارانی) از کاری کـه انجـام دادهانـد
سود و بهرهای برنمیگیرند ،و خداوند گروه کفرپیشه را (بـه سـوی
خیر و صالﺡ) رهنمود نمینمايد».
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اما دو شخص غیرمسلمان را در نظر بگیريد ،شخص اول ،عمـل
صالحی انجام میدهد و مانند مسـلمان رياکـار انتظـار دنیـوی از
شخصی يا کسی را ندارد و همچنین به قیامت و خدای يگانـه هـم
کافر است و دنیا و زر و زيورهای آن را میخواهد:
مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَـالَهُمْ فِیهَـا
وَهُمْ فِیهَا لَا يُبْخَسُونَ

1

«کسی که زندگانی دنیا و زينت آن را بخواهد( ،پاداش) اعمالش
را در اين (دنیا ) به ﻃور کامل و تمام به آنها میدهیم ،و چیـزی از
آنها کم و کاست نخواهند شد».
اهلل سبحان در اين آيه میفرمايد :اگر شخصی عمل نیکی را
انجام دهد و به خداوند و قیامت ايمان نداشته باشد ،مزدش ،به
ﻃور کامل در اين دنیا داده میشود و چیزی از مزد و پاداش آن کم
نمیشود.
اما اگر شخص غیر مسلمان دوم برای مقاصد دنیـوی همچـون:
ثروت ،شـهرت ،اعتبـار ،موقعیـت اجتمـاعی ،فريـب عمـومی و...
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رياکارنه عمل صالحی انجام دهد ،نه تنها در آخرت بلکه در دنیا هم
هیچ سودی دنیوی از جانب خداوند بـرای آنهـا وجـود نـدارد ،و
کسانی که به آخرت ايمان نداشته باشند ،اگـر عمـل نیـك آنهـا
رياکارانه نباشد بطـور کامـل مـزدش را در همـین دنیـا دريافـت
میکنند ،و در آخر عمل آنها هیچ سودی به حـال آنهـا نـدارد و
هیچ مزدی نمیتوانند مطالبه کنند.
آيه زير نیز بیانگر همین حقیقت هست:
أُولَﺌِكَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَـتْ أَعْمَـالُهُمْ فَلَـا
نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا

1

«آنها کسانی هستند که به آيات پروردگارشـان و لقـای او (در
جهان آخرت) کافرشدند ،در نتیجه اعمالشـان تبـاه و نـابود شـد،
سﭙس در روز قیامت برای آنها (ارزشی قائل نیستیم و) وزنی بر پا
نخواهیم کرد».
آيا عدالت اين است کسی که عملی را برای آخرت انجام نداده و
برای آخرت هیچ تالشی نکرده و تمام مزد عمل نیکوی آن دريافت
شده باشد ،بازهم در آخرت مطالبه پاداش و مزد کند؟؟

 .1کهف ،آيه 105

1727

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

و اهلل سبحان با مثالهای مختلفی در قرآن اين حقیقت را بـرای
ناباوران بیان کرده تا بینديشند ولی بیشترشان فکر نمیکنند:
وَمَنْ يَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِـنَ
الْخَاسِرِينَ

1

«و هر کس که دينی غیر از اسالم برگزيند ،هرگز از او پﺬيرفتـه
نخواهد شد ،و او در آخرت از زيانکاران است».
هر کسی که دنبال کمال الوهیت ،کمال انسانیت و کمال عـدالت
است ،دينی غیر از اسالم که او را به اين کماالت میرساند ،انتخاب
کند ،آن روش پﺬيرفته نیست و درآخرت او ضرر کرده است.
مسلما شخصی که تصمیم سفر به بلوچسـتان را دارد ،ولـی در
عمل مسیر ترکستان را در پیش گرفته است و حتـی در وسـط راه
شخصی راه درست را به او نشان دهد و او نﭙـﺬيرد و بـه راه خـود
ادامه دهد ،مسـلما در آخـر از زيانکـاران خواهـد بـود و مسـلما
میگويد :ای کاش حرف آن راهنما را گوش میدادم ،بنابراين بدون

 .1آل عمران ،آيه85
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پیمودن راه درست ،انسان به مقصد نهـايی نمیرسـد ،حتـی اگـر
هزاران کیلومتر برود.
دکتر! سها میگويد :1بنابرين بدون ايمـان بـه اسـالم هـر غیـر
مسلمانی حتی با دريايی از عمل نیك جايگاهش جهنم است ،ايـن
حکم قرآن ظلم محض است.

پاسخ:
با گفتههای قبلی ردی بر اين ادعای شبهه افکـن زده شـد کـه
عمل صالح در هر صورت پاداش داده میشود ،اگر به اخرت ايمـان
نداشته باشد ،مزدش را به ﻃور کامل در اين دنیا دريافـت میکنـد،
اگر به خدا و آخرت ايمان داشته باشـد و بـرای رضـايت اهلل عمـل
نیکی انجام دهد ،در قیامت مزدش را بطور کامل دريافت میکنـد،
اما در مورد کسانی که به يقین ،به وجود خدا ايمـان دارنـد ،ماننـد
يهود و نصاری ،که با وجود دانستن حقیقت وجود اهلل ،بـه انحـراف
کشیده شدند ،اهلل سبحان در آيهای ،خطاب به پیامبر ،امر میکنـد
که با فرمان غیر قابل تغییر الهی "قل" به همهی کسانی که ادعای
دوستی نسبت به اهلل دارند بگويد:
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قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِـبْکُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِـرْ لَکُـمْ
ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

1

«بگو :اگر خدا را دوست میداريد ،پس از من پیروی کنیـد ،تـا
خدا شما را دوست بدارد ،وگناهانتان را برايتان بیامرزد  ،وخداونـد
آمرزندهی مهربان است».
دکتر سها میگويد :مثال اديسون با اينهمه خدمات استثنايی به
کل بشريت ،در قعر جهنم خواهد بود ،ولی يك فرد بیسواد ،کودن
مسلمان ،که به واجبات اسالم عمل کرده ،به بهشت مـیرود! ايـن
اوج ظلم است که محمد به خدا نسبت داده است.2

پاسخ:
فرض کنید اديسون ،با يك مسلمان کودن (به قول شبهه افکن)
در کشتی قرار دارند ،کشتی غرق میشود ،اديسون بـا ايـن همـه
خدمات اجتماعی و با اينهمه اختراعات ،چون شنا بلد نیست غرق
میشود ،ولی مسلمان کودن ،چون شنا بلد است ،غـرق نمیشـود،
آيا اين ظلم است؟؟ آيا خدمات اديسون جلوی غرق شدن اديسون

 .1آل عمران ،آيه31
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در دريا را میگیرد؟ آيا دريا میگويد :چون تـو آنقـدر اکتشـافات
علمی انجام دادهايی ،به جای تو آن مسلمان کودن را غرق میکنم؟
مسلما خیر ،اما باز هم اهلل سبحان میگويد :ما در ايـن دنیـا بـرای
کسانی که خواهان دنیا هستند به ﻃور تمام و کمال نتیجـه اعمـال
نیکشان را میدهیم و نتیجه اعمال نیـك آقـای اديسـون در ايـن
جهان هويدا است :از "شهرت"" ،ثـروت"" ،تشـويق عمـومی"،
"ماندگاری اسمش" و  ...برخوردار بود و هست پس سهم اعمـالش
را به ﻃور کامل دريافت کرده است ،اگر به قیامت و خداونـد ايمـان
نداشته باشد در حسابرسی نهايی هیچ سهمی ندارد.
ظلم برقراری عدالت الهی نیست ،ظلم دادن حق بـه حقـدار از
جانب خداوند نیست ،بلکه ظلم تلبیس و توهین آقای دکتـر! کانـا

1

ملقب به سها و پوشاندن حق و فريبکاری میباشـد ،محـال اسـت
نويسنده اين کتاب سها باشد ،بلکه نوشتهها بر کانا بودن نويسنده
داللت میکند.

 .1کانا ،به شخص دارای کمترين سطح ،ضريب هوشی میگويند.
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شبهه :عدم تناسب بین جرم و مجازات
دومین شرط عدالت را آقای دکتر! و عـالم بـه علـوم اسـالمی!
تناسب بین جرم و مجازات میداند ،و با استناد به آيـات  40سـوره
مبارکه غافر 40،سوره مبارکه شوری 27،سوره مبارکه يونس-38 ،
 39سوره مبارکه صافات ،اين موضوع را يك اصل عادالنه از جانـب
خدا تعريف میکند ،و در ادامه میخواهد ،با تلبـیس و فريبکـاری
نشان دهد که خداوند خالف اين اصل معرفی شده در قـران عمـل
میکند.

پاسخ:
در ابتدا بايد گفت رابطهی بـین دنیـا و آخـرت ،ماننـد ارتبـاط
کاشت و برداشت است ،هر آنچه را که در اين دنیا بکاری چه خوبی
و چه بدی در آن دنیا برداشت خواهی کرد.
مجازات و کیفرها به سه دسته تقسیم میشوند:
مجازات قراردادی :از نوع مجازاتهای جزايی که بعـد از قـانون
گﺬاری توسط قانون گﺬار (اعم از قانون گﺬار الهی يا غیر الهی) بـه
منظور جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم ،تسلی خاﻃر مظلوم با
رعايت تناسب بین جرم و جزا اجرا میشود.
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مجازات حقیقی دنیوی :مجازاتهايی که رابطهی علت و معلولی
با جرم دارند ،يعنی مجازات نتیجه ﻃبیعی و حقیقی جرم است بـه
مثال زير توجه کنید تا تفاوت و تناسب اين دو مجـازات را متوجـه
شويد.
مثال شخصی با سرعت غیر مجاز رانندگی میکند ،پلـیس او را
متوقف میکند و متناسب با جـرمش ،او را جريمـه میکنـد( ،ايـن
مجازات قراردادی هست) ،اما شخص ،با همـین سـرعت راننـدگی
کند و بر اثر سرعت غیر مجاز تصادف کرده و چشمش را از دسـت
بدهد ،از دست دادن چشـم نتیجـه ﻃبیعـی جـرم اسـت( ،کیفـر
حقیقی) و اگر اين شخص يك میلیارد سال و حتی بیشتر عمر کند
به صورت ﻃبیعی رنج کوری را بايد تحمل کند ،چون مکافات عمـل
خودش است.
مجازاتهای حقیقی اخروی :مجازاتهای اخـروی يـك رابطـه
حقیقی با عمل دارند و به مراتب از دسته دوم قوی تر هسـتند بـه
ﻃوری که هر آنچه که در اين دنیا صورت میگیرد ،در آخرت پـیش
روی آدمی خواهد آمد:
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يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَـا عَمِلَـتْ مِـنْ
ْسـهُ وَاللَّـهُ
سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا وَيُحَـﺬِّرُکُمُ اللَّـهُ نَف َ
رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

1

«روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده ،و آنچـه از
بدی مرتکب شده ،حاضر شده میيابـد ،و آرزو میکنـد ،ای کـاش
میان او و آن (کارهای بد) فاصـله ای دور بـود ،و خداونـد شـما را
از(کیفر) خودش بر حﺬر میدارد ،و (در عین حال) خدا به بنـدگان
مهربان است».
اين آيه بیانگر واضح ارتباط و اتحاد بین امور دنیوی و اخـروی
است و هر آنچه که در اين دنیا بکاريم ،حتـی اگـر بـه انـدازه ذره
خردلی باشد ،در آخرت درو میکنیم ،و همچنین در ايـن آيـه اهلل
سبحان ما را از کیفر اعمال برحﺬر میدارد ،يعنـی خداونـد از سـر
شفقت و مهربانی اين لطف را برای بندگانش میکند.
آيات زيادی در اين خصوص وجود دارد کـه انسـان در قیامـت
نتیجه مستقیم اعمال خود را میبیند( :سوره مبارکه ﻃور آيـه ،16
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سوره مبارکه غافر آيه  ،17سوره مبارکه انفال آيه  ،51سوره مبارکه
حج آيه .)10
گمان بسیاری از انسانها اين است ،جهـنم مکـانی اسـت کـه
بدکاران و ظالمان ،با اسـبابی بصـورت وحشـتناك شـکنجه داده
میشوند ،در صورتی که آنچه در جهنم بـه صـورت عـﺬاب ظـاهر
میشود ،حقیقت اعمال انسانهاسـت ،اينکـه خداونـد جهـنم يـا
بهشت را به تصوير میکشد ،با دلسـوزی و از روی شـفقت نتیجـه
اعمال خوب و يا بد را نشان میدهـد ،تـا آنهـايی کـه بـه فکـر
خودشان هستند ،به خود ظلم نکنند تا حقیقت ظلم به خويشتن و
ديگران را به صورت عینی مشاهده کنند.
مثال شخصی قصد پريدن از يك دره بلنـد بـر روی سـنگها و
کلوخها میکند ،و يك انسان خیر خواه نتیجه اين پريـدن را بـه او
میگويد :که اگر از اين دره به پايین بﭙری پايت میشـکند ،سـرت
ضربه میخورد ،و جمجمه سرت متالشـی میشـود ،ضـربه مغـزی
میشوی ،خون از دهان و بینی و گوشهايت خارج میشود ،شـکمت
پاره میشود و رودههايت متالشی میگردد ،دندههايت در هم فـرو
میرود .اگر شخص به فکر خودش باشـد ،بـا ايـن انـﺬارهای خیـر
خواهانه ( هر چند شايد همگی به عینیت نرسد) دست بر میدارد و
1735

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

توبه میکند ولی اگر گوش ندهد و با دستان خود ،خودش را به دره
هالکت پرتاب کند نتیجه عملش را میبیند.
اما سوال :آيا شخص خیر خواه برای اينکه نتیجه عملش را به او
گفته مجرم است؟؟
با مقدمه ارائه شده به رد ادعای دکتر! سها که :جهنم شـکنجه
گاه خداوند است میپردازيم:
همانطور که پیش از اين بیان کرديم مجازاتهای جهنم ،مکافات
عمل هستن يا نتیجه جرم ،و هر کس نتیجه عمل خود را میبیند و
هیچ احدی به جرم ديگری مجازات نمیشود ،نويسنده با تلبیس و
فريبکاری و گﺬاشتن آيات مربوط به احوال جهنمیـان قصـد دارد،
نشان دهد همه اين عﺬابها ،برای همه جهنمیان است و میخواهد
اين موضوع را به تصوير بکشد که خداوند جهنمی بـرای شـکنجه
آفريده ،در حالی که گفتن اين انﺬارها و نشان دادن مکافات اعمال
در اين دنیا نشان دهنده اوج رحمت و محبت پروردگار جهانیان به
بندگانش هست ،آيا معلمی بارها و بارها با شفقت و مهربانی دانـش
آموز تنبلش را از نتیجه درس نخواندنش آگاه کند و همیشه بـه او
تﺬکر دهد ،که نتیجه عملت اين هست "دلسوزتر است" يا معلمی
که برايش موفقیت و شکست دانش آموزان فرقی نمیکند ،و فقـط
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میآيد درسش را میدهد ،و دانش آموزانش از هر گونـه تـﺬکری و
تشويقی محرومند؟ کدام دلسوزتر است؟ مسلما معلمی کـه تـﺬکر
میدهد و تشويق میکند.
جهنم شکنجه گاه خدا نیست ،بلکه به تصوير کشیدن آن جلوه
شفقت ،رحمت و مهربانی اهلل سبحان است ،که بندههای خـود را از
نتیجه اعمالشان در ايـن دنیـا آگـاه میسـازد ،و از روی رأفـت و
مهربانی و دلسوزانه به آنها تﺬکر میدهد ،که خدا را بـه يگـانگی
بخوانید و خود را به کمال انسانیت برسانید ،در زمین عدالت پیشه
کنید ولی اگر چنین نکنیـد ،مکافـات اعمالتـان شـما را شـکنجه
خواهند داد ،پس عنوان موضوع و نتیجه ايی که از آن گرفته شـده
نه تنها باﻃل است ،بلکه کامال برعکس میباشد ،به تصوير کشـیدن
جهنم جلوه ايی از شفقت پروردگار به بندگانش است.
هر چند با گفتههای قبلی ردی بر ادعای جناب کانا! که " جهنم
شکنجه گاه خدا " زده شد ،اما در اين قسمت بصورت دقیقتر ايـن
موضوع را بررسی میکنیم:
دکتر سها میگويد :جرم و جزا بايد متناسـب بـا هـم باشـند و
میگويد :قرآن اين موضوع را قبول دارد ،ولی با ساختن جهنمی به
عنوان شکنجه گاه اين موضوع را نقض میکند.
1737

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

به آيات قرآن استناد میکند و میگويد:1
در آيه  30تا  32سوره مبارکه الحاقه ،خداونـد جهنمیـان را در
آتش جهنم با زنجیر هفتاد ذرعی بسته است.
در آيه  6سوره مبارکه تحريم میگويد :جهنمیان هیـزم آتـش
جهنماند و ماموران غالظ ( فـوق العـاده بـیرحم) جهـنم را اداره
میکنند.
در آيات  62تا  68سـوره مبارکـه صـافات و  43تـا  49سـوره
مبارکه دخان میگويد :جهنمیان از درخـت زقـوم کـه مثـل فلـز
گداخته شده هست میخورند.
در آيه  29سوره مبارکه کهف و  57سـوره مبارکـه ص 16 ،و 17
سوره مبارکه ابراهیم میگويد :آب خوراکی جهنمیان ،آب چـرکین
جوشانی است که چهرههای جهنمیان را کباب و رودههايشـان را از
شدت داغی قطعه قطعه میکند.
و با استناد به آيات  11تا  16سوره مبارکه معارج میگويد :شدت
عﺬاب به حدی است که جهنمیان اگر میتوانستند ،حاضـرند همـه
چیز و همه کس خود را فدا کنند تا از عﺬاب نجات يابند.
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و با استناد به آيه  56سوره مبارکه نساء میگويد :پوسـت بـدن
اهل جهنم پیوسته رويانده میشود تا سوختن آنان دائمی باشد.
و با استناد به آيات  19تا  21سوره مبارکه حج میگويد :اعمـاق
بدن فرد گناهکـار نیـز سـوزانده میشـود و بـا گرزهـای آهنـین
جهنمیان را شکنجه میدهند.

شبهه :بزرگترین ظلم ،جاودانه ماندن در جهنم است.
پاسخ:
عدالت الهی اقتضاء میکند که بايد روزی باشد که انسـانها بـه
سزا و پاداش اعمال خود برسند ،در غیر اينصورت عـدالت رعايـت
نمیشود و عدهايی در اين دنیا ،مظلوم واقـع میشـوند و عـدهايی
ظلم و ستم میکنند ،اگر بگويیم :جهان با وضع فعلی ،بـدون هـیچ
سزا و پاداشی پايان میپﺬيرد ،در واقع سـتم و ظلـم بزرگـی را در
حق مظلومین و مستضعفین جهان قرار دادهايیم ،پس عدالت الهی
وجوب قیامت را ايجاب میکند ،همانطور کـه قـبال گفتـه شـد ،در
قیامت انسانها ،دقیقا نتیجه اعمال خود را میبینند ،و اين اعمـال
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انسانها هستند که بر انسانها به صورت حقیقی مسلط میشـوند:
(بنگريد به آيه  30سوره مبارکه آل عمران ،آيـه  10سـوره مبارکـه
حج ،آيه  17سوره مبارکه غافر ،آيه  15سوره مبارکه ﻃه و :) ...
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ

1

«بدو گفته میشـود( :خـواری و عـﺬابی را کـه میبینـی) ايـن
نتیجهی همان کارهـائی اسـت کـه خـودت قـبالً انجـام دادهای و
پیشاپیش فرستادهای ،و اصالً خداوند کمترين سـتمی نسـبت بـه
بندگان روا نمیدارد( .نه کسی را بیجهت کیفر میدهـد ،و نـه بـر
میزان مجازات کسی بدون دلیـل میافزايـد ،و بلکـه برنامـهی او
سراسر عدالت و دادگری است و هر کس نتیجه حقیقی اعمال خود
را میبیند)».
همانطور که قبال گفته شد ،شبهه افکن میخواهد ،نشـان دهـد
تمام عﺬابها برای تمام جهنمیان است ،يعنی عﺬابی که به يك ربا
خوار ،به يك ،مال يتیم خوار ،به يکم ظـالم ،بصـورت عمـومی بـه
همگی میرسد ،و کسی که مال يتیم خورده به جـرم ظـالمی سـزا

 .1حج ،آيه10
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داده میشود ،که اين اشتباه و تلبیس شبهه افکـن هسـت ،ﻃبـق
آيات الهی هر فردی نتیجه حقیقی اعمال خود را میبیند ،ظالم بـه
مجازات ظلم میرسد ،فاسق به مجازات فسق میرسد ،ربا خوار بـه
مجازات ربا خواری ،زنا کار به مجازات زناکاری ،مشرك به مجـازات
شرك و ...و همهی انسانها ،نتیجه حقیقی و واقعی اعمال خـود را
میبینند.
هر چند اهلل سبحان با گﺬاشتن راه بازگشت ،برای مجرمان ،تبـه
کاران ،فاسقان ،ظالمان ،اوج رحمت و محبـت خـود را نسـبت بـه
بندگان نشان میدهد:
صـالِحًا فَأُولَﺌِـكَ يُبَـدِّلُ اللَّـهُ
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِـلَ عَمَلًـا َ
سَیِّﺌَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا

1

«مگر کسی که توبه کند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهـد،
که خداوند (گناهان چنین کسانی را میبخشد و) بدیها و گناهـان
(گﺬشتهی) ايشان را به خوبیها و نیکیها تبديل میکند ،و خداوند
آمرزنده و مهربان است (و نه تنها که سـیّﺌات را میبخشـد ،بلکـه
آنها را تبديل به حسنات مینمايد)».

 .1فرقان ،آيه70
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ولی شخص مجرم ،شخص ظالم ،شخص فاسق ،و عصیان گـران
راه بازگشت به درست کاری را نمیپﺬيرند و در نهايت بـه صـورت
عینی نتیجه اعمال خود را میبینند ،اعمالی که خداونـد حقیقـت
آنها را در همین جهان برای انسانها در کالم پاك خود میگويد.
آيا وقتی به انسان بگويند:
به آتش دست نزن وگرنه دستت میسوزد.
از ساختمان بلند بر روی سنگها نﭙر ،وگرنـه مغـزت متالشـی
میشود و دندههايت در هم فرو میرود.
زهر مهلك نخور وگرنه میمیری ،با برق بازی نکن ،وگرنـه بـرق
گرفته میشوی.
و ...
آيا اين حرفها حرفهای غضبناك و خشـنی هسـت؟ يـا اوج
رحمت و محبت شخصی به شخصی که اين انﺬارها را میدهد ،تا بـا
آگاهی کامل و با برنامهايی صحیح رشد کند و به کمال برسد؟
مسلما جواب انسانهای عاقل و خردمند اين است کـه انـﺬارها
خیرخواهانه و برای رشد فرد میباشـد ،پـس آيـا عـین رحمـت و
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محبت و هدايت نیست که انسانها را از حقايق عالم هستی مطلـع
نموده است؟
در مورد کسانی که به خداوند شرك میورزند میفرمايد:
حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَکَأَنَّمَـا خَـرَّ مِـنَ
السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِی بِهِ الرِّيحُ فِی مَکَانٍ سَحِیقٍ

1

«حقگرا و مخلص خدا باشید ،و هیچ گونه شرکی برای خدا قـرار
ندهید .زيرا کسی که برای خدا انبازی قرار دهد ،انگـار (بـه خـاﻃر
سقوط از اوج ايمان به حضیض کفر) از آسمان فرو افتاده اسـت( ،و
به بدترين شکل جان داده است) و پرندگان (تکّـههای بـدن) او را
میربايند ،يا اين که تندباد او را بـه مکـان بسـیار دوری (و درّهی
ژرفی) پرتاب میکند (و وی را آن چنان بر زمین میکوبد که بدنش
متالشی و هر قطعهای از آن به نقطهای پرت میشود)».
برای کسانی که مال يتیم را به ستم میخورند میفرمايد:
إِنَّ الَّﺬِينَ يَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْکُلُونَ فِـی بُطُـونِهِمْ
نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا

1

 .1حج ،آيه31
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«بیگمان کسانی که امـوال يتیمـان را بـه نـاحق و سـتمگرانه
میخورند ،انگار آتش در شکمهای خود (میريزند و) میخورنـد ،و
(در روز قیامت) با آتش سوزانی خواهند سوخت».
در مورد کسانی که غیبت میکنند ،میفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّـنِّ إِثْـمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَـدُکُمْ أَنْ يَأْکُـلَ لَحْـمَ
أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ

2

«ای کسانی که ايمان آوردهايد! از بسیاری از گمانها بﭙرهیزيد،
که برخی از گمانها گناه است ،و جاسوسی و پـردهدری نکنیـد ،و
يکی از ديگری غیبت ننمايد؛ آيا هیچ يك از شما دوست دارد کـه
گوشت برادر مردهی خـود را بخـورد؟ بـه يقـین همـهی شـما از
مردهخواری بدتان میآيد (و از آن بیزاريد ،غیبت نیز چنین است و
از آن بﭙرهیزيد و) از خدا پروا کنید ،بیگمان خداوند بس توبهپﺬير
و مهربان است».
نتیجه حقیقی غیبت کردن خوردن گوشت برادر مرده است.
 .1نساء ،آيه 10
 .2حجرات ،آيه 12
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برای کسانی که به ناحق اموال مردم را میگیرند و مال انـدوزی
میکنند ،مانند راهبان و احبار مسیحیان و يهوديان ،میفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیرًا مِـنَ الْأَحْبَـارِ وَالرُّهْبَـانِ لَیَـأْکُلُونَ
سـبِیلِ اللَّـهِ وَالَّـﺬِينَ يَکْنِـزُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاﻃِلِ وَيَصُدُّونَ عَـنْ َ
الﺬَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَﺬَابٍ أَلِیمٍ

1

«ای مؤمنان! بسیاری از علماء دينیِ يهودی و مسـیحی ،امـوال
مردم را به ناحق میخورند ،و ديگران را از راه خدا بازمیدارند (و از
اﻃمینان مردمان به خود سوءاستفاده میکنند) و کسانی که ﻃـال و
نقره را اندوخته میکنند و آن را در راه خدا خرج نمینمايند ،آنـان
را به عﺬاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده بده».
يَوْمَ يُحْمَى عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى بِهَا جِبَـاهُهُمْ وَجُنُـوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ هَﺬَا مَا کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَﺬُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ

2

«روزی (فرا خواهد رسید که) اين سکّهها در آتش دوزخ ،تافتـه
میشود و پیشانیها و پهلوها و پشتهای ايشان با آنها داغ میگردد
بديشان گفته میشود :اين همان چیزی است کـه بـرای خويشـتن
 .1توبه ،آيه34
 .2توبه ،آيه35
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اندوخته میکرديـد ،پـس اينـك بچشـید مـزهی چیـزی را کـه
میاندوختید».
در مورد کسانی که شريعت الهی را پنهان کرده يـا در برابـر آن
رشوه میگیرند ،میفرمايد:
إِنَّ الَّﺬِينَ يَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِـهِ ثَمَنًـا
قَلِیلًا أُولَﺌِكَ مَا يَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَـا يُکَلِّمُهُـمُ اللَّـهُ يَـوْمَ
الْقِیَامَةِ وَلَا يُزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَﺬَابٌ أَلِیمٌ

1

«کسانی که آنچه را خدا از کتاب (آسمانی) نـازل کـرده اسـت،
پنهان میدارند (يا دست به تأويل ناروا و تحريف میيازند) و آن را
به بهای کم (و ناچیز دنیا) میفروشـند ،آنـان جـز آتـش چیـزی
نمیخورند( ،زيرا اموالی کـه از رهگـﺬر کتمـان آيـات آسـمانی و
تحريف و تأويل ناروای حقائق رحمانی به دست میآيد ،سبب نزول
آنان به آتش دوزخ خواهـد شـد) و روز رسـتاخیز خـدا (از آنـان
روگردان بوده و) با ايشان سـخن نمیگويـد و آنـان را (از کثافـت
گناهان با عفو و گﺬشت خويش) پاکیزه نمیدارد ،و ايشان را عﺬاب
دردناکی است».

 .1بقره ،آيه 174
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هر چند خوردن آتش ،افتادن از آسمان بر روی زمین و متالشی
شدن اعضا و جوارﺡ انسان ،و خورده شدن توسـط الشـخورها يـا
پرتاب شدن به وسیله تندبادها ،خوردن گوشت برادر مردهی خود،
با سکه سر و صورت کباب شدن ،شايد نتیجهايی وحشتناك باشـد
که يقینا به حقیقت مبدل میشود ،که هـر انسـانی ايـن اعمـال را
انجام دهد و توبه نکند به حقیقت اعمال خود میرسد ،خداونـد در
سوره مبارکه انعام ،آيات  27و  ،28احوال جهنمیان را هنگامی کـه
در برابر آتش سوزان جهنم ايستادهاند اينگونه به تصوير میکشد:
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُکَﺬِّبَ بِآيَـاتِ
رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

1

«اگر تو (ای محمّد!) آنان را مشاهده کنی بدان گاه که ايشـان را
(در کنار) آتش دوزخ نگـاه میدارنـد (و هـراس جهـنّم ايشـان را
برداشته است ،منظرههای وحشتانگیزی را میبینـی و سـخنهای
شگفتانگیزی را میشنوی!) آنان میگويند :ای کاش! (برای نجـات

 .1انعام ،آيه 27

1747

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

از اين سرنوشت شوم ،بار ديگر) به دنیـا برمیگشـتیم و (در آنجـا
ديگر) آيات پروردگارمان را تکﺬيب نمیکرديم و از زمرهی مؤمنان
میشديم».
بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا کَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَإِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ

1

«(اين تمنّا ،آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکـه (بـه خـاﻃر آن
است که در آن جهان ،حقیقت) کارهائی که قبالً (در اين دنیا انجام
میدادهاند و از خود و ديگران) پنهان میکردهاند ،برای آنان آشکار
و نمايان گشته است ،اگر هم (به فرض محال) برگردانده شوند ،بـه
سراغ همان چیزی میروند کـه از آن نهـی شـدهاند ،ايشـان (در
وعدهی ايمان) دروغگويند».
و خداوند در سوره مبارکه االعراف اينگونه مکالمه بهشتیان بـا
جهنمیان را به تصوير میکشد ،که آنهـا خـود معتـرف بـه ايـن
حقیقت هستند که نتیجه حقیقی اعمال خود را ديدند:

 .1انعام ،آيه28
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وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَـا
حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بَیْـنَهُمْ أَنْ
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ

1

«(پس از استقرار بهشـتیان در بهشـت ،و دوزخیـان در دوزخ)
بهشتیان دوزخیان را صدا میزنند کـه مـا آنچـه را پروردگارمـان
(توسّط پیغمبران) به ما وعده داده بود همه را حق يافتـهايم (و بـه
نعمت و کرامت خدای خـود رسـیدهايم) ،آيـا شـما هـم آنچـه را
پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافتهايد (و به نتیجه اعمال
خود رسیده ايد؟) میگويند :بلی! (همه را عین حقیقت ديـدهايم و
به عقاب هولناك و عﺬاب دردناکی دچار آمدهايم .دريغا و فسوسـا!
در اين هنگام ،میان بهشت و دوزخ) ندادهندهای در میانشـان نـدا
درمیدهد که نفرين خدا بر ستمگران باد!»
دکتر سها میگويد :2بزرگترين عﺬاب جهنم زنده زنده سوزاندن
انسانها بصورت جاويدان است ،و میگويد :آيا هیچ جنايتکاری در
تاريخ بشر ماننـد نـرون ،چنگیـز ،و هیتلـر توانسـته اسـت يـك
 .1اعراف ،آيه 44
 .2نقد قرآن دکتر سها ،ويرايش دوم ،93صفحه 560
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میلیاردم خدا ،شکنجه دهد؟ و میگويد ،چرا خدای محمد آنقـدر
بیرحم است؟ آيا منظور خـدا ،تربیـت کـردن انسانهاسـت ،کـه
امروزه همگان میدانند ،و در دانش روانشناسی ثابت شده که زجر
و آزار راه درستی برای تربیت انسان نیست ،و حتی از توبیخ روانی
کودکان هم بايد احتراز کرد ،چه رسد به آزار جسمی ،انسـان ذاتـا
در مقابل آزار ،پاسخ منفی روانی میدهد ،به عالوه تربیت افـرادی
که بطور دائم در جهنمانـد معنـی نـدارد ،چـون هیچگـاه نجـات
نمیيابند و به درجهی برتری نمیرسند.
جواب :در مورد عﺬابهای جهنم ،بصورت جامع و کامل توضیح
داده شد ،که همهی آنها نتیجـه حقیقـی و واقعـی اعمـال خـود
انسانها هستند ،که مـثال بـا خـوردن مـال يتـیم از درون آتـش
میگیرند ،و در نهايت جهنمیان خود معترف بـه رسـیدن حقیقـت
اعمال خود هستند ،اين سوال پرسیده میشود ايا غیر از اعمالتـان
جزا داده شديد؟
وَقَالَ الَّﺬِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّﺬِينَ اسْتَکْبَرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ
َسـرُّوا النَّدَامَـةَ لَمَّـا رَأَوُا
تَأْمُرُونَنَا أَن نَّکْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَـهُ أَنـدَادًا وَأ َ
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الْعَﺬَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِی أَعْنَاقِ الَّﺬِينَ کَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کَانُوا
يَعْمَلُونَ

1

«و مستضعفان به مستکبران گويند :بلکه ،مکر و حیلـه شـب و
روز شما (سبب شد که از هدايت بازمانیم) هنگامی که به ما دستور
میداديد ،که به خدا کافر شويم و برای او همتايانی قـرار دهـیم ،و
هنگامی که عﺬاب (الهی) را ببیننـد ،پشـیمانی (خـود) را (در دل)
پنهان دارند ،و ما غلها در گردنهـای کسـانی کـه کـافر شـدند،
بگﺬاريم ،آيا جز آنچه عمل میکردند ،به آنها جزا داده میشود؟!»
وَالَّﺬِينَ کَﺬَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَـلْ يُجْـزَوْنَ
إِلَّا مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ

2

«و کسانی که آيـات مـا ,و ديـدار آخـرت را تکـﺬيب کردنـد,
اعمالشان تباه (و نابود) شد ,آيا جز آنچه را عمل میکردنـد ,کیفـر
داده میشوند؟!»

 .1سباء ،آيه33
 .2اعراف ،آيه147
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اما چه کسانی در جهنم جاویدان می مانند؟
اهلل متعال میفرمايد" :کسانی که گناه سراسر وجودشان را دربر
گرفته باشد و هیچ روزنهی امیدی برای آنهـا نباشـد ،مسـتحقین
واقعی عﺬاب جاويدان هستند:
بَلَى مَنْ کَسَبَ سَیِّﺌَةً وَأَحَاﻃَتْ بِهِ خَطِیﺌَتُهُ فَأُولَﺌِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

1

«آری هر کس که مرتکب گناه شـود ،و گناهـانش او را احاﻃـه
کنند ،آنها اهل آتشاند ،و جاودانه در آن خواهند بود».
اگر اين فرد يك میلیارد سال نه ،بلکه تا قیام قیامت زنده باشد،
باز از گناه دست برنمیدارد ،اين فرد اليق جاويـدان آتـش جهـنم
نیست؟ يا ،اهلل سبحان ،در سوره مبارکه انعام میفرمايد :اگر باز هم
آنها را به زمین برگردانیم ،باز هم به گناه و عصیان خودشان ادامه
میدهند ،عصیانهايی همچون قتل و غارت ،کفر و شـرك ،نفـاق،
زنا ،ظلم و استبداد ،فسق و فجور ،خوردن مال يتیم و...

 .1بقره ،آيه81
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بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا کَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَإِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ

1

«(نه چنین نیست) بلکـه آنچـه را کـه پـیش از ايـن پنهـان
میکردند ،بر ايشان آشکار شده ،و اگر بازگردانده شوند ،بیترديد،
به آنچه از آن نهی شده بودند ،بـاز میگردنـد ،و اينـان دروغگـو
يانند».
و در نهايت نتیجه حقیقی و واقعی اعمال خود را میبینند ،و اين
انسانها هستند که بر خويشتن ظلم میکنند ،چرا انسان عاقـل از
باالی کوه خودش را به سمت پايین پرتاب کند ،حال آنکه میدانـد
نتیجه آن چیست؟ چرا يك انسان عاقل سمی مهلك بخورد حـال
که میداند نتیجه آن چیست؟ چرا يك انسان عاقل ،به آتش دست
بزند حال آنکه میداند نتیجه آن چیست؟
بیايد ،بازهم فرض کنیم ،نمیداند!
حال اگر شخصی خیرخواه به او بگويد که ،نتیجه اين اعمال اين
است ،ايا مجرم اسـت؟؟ بـا ايـن وجـود در همـین دنیـای فـانی
مجازاتهای قراردادی توسط قانون گﺬاران حقـوق بشـری از ايـن

 .1انعام ،آيه28
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قانون جاويدان استفاده میکنند ،برای شخصی که قتل عمد انجـام
داده باشد يا سرقت مسلحانه بکند ،يا جاسوسی کشوری را انجـام
دهد ،سازمان حقوق بشر با ترحمی که دارد میگويد" :حبس ابد"
يعنی اگر شخص تا جهان هست زنده باشد بايد در حبس و زنـدان
باشد و جاودانه در زندان بماند ،اگر جاودانه در جهنم ماندن عﺬاب
هست و بی رحمی ،حبس ابد عﺬاب هست و بیرحمی و سازمانی به
نام حقوق بشر آن را زير پا میگﺬارد ،ولی در حقیقت همهی اينهـا
نتیجه حقیقی اعمال انسان هستند.
اگر از جنبه حقوقی بررسی کنیم:
اين قاعده به "قبح العقاب بال بیان" مشهور است ،که از قواعـد
فقهی میباشد ،در کتاب مقدمه علم حقوق آمده است« :قبح عقاب
بال بیان :مقصود از اين قاعده آن است که مجازات بايد از قبل اعالم
شود و بدون آنکه عملی ،جرم تلقـی شـود و بـرای آن مجـازات
تعیین شده باشد ،نمیتوان کسی را عقاب و مجازات کرد ،زيرا اين
عمل عقالً قبیح و ناشايست است ،در حقوق جديد ،اين قاعده را با
عنوان اصل قانونی بودن [جرم و ] مجازات معرفی میکنند».
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در اسالم قبل از وقوع عملی ،نتیجه حقیقـی سـزا و پـاداش را
بیان کرده است ،که اين از نظر حقوقی يعنی اصل قانونی بودن جرم
و مجازات.
دکتر سها میگويد :آيا خدای محمـد آنقـدر بیـرحم اسـت؟ و
مقايسه میکند با چنگیز و هیتلر و. ...
جواب :آيا پدری که فرزندش را از نتیجه حقیقی پريدن به آتش
آگاه میکند ،بی رحم است يا اوج شـفقت و مهربـانی او را نشـان
میدهد؟
آيا میشود ،اين پدر را که به فرزندش میگويد :فرزندم اگر بـه
داخل آتش بﭙری میسوزی و يا اگر از باالی کوه بیافتی تکـه تکـه
میشوی ،با چنگیز و هیتلر که خون میلیونها انسـان بـی گنـاه را
مکیدن و زمین را با خون قرمز کردند ،يکسان کرد؟
چگونه قضاوت میکنند؟؟
قطعا جواب سوال نزد عاقالن خیر است ،به هیچ وجـه يکسـان
نیستند ،بلکه ايـن تلبـیس و فريبکـاری دکتـر سـها اسـت کـه
میخواهد ،کارهای دوستان خود را همچون :هیتلر ،لنین و استالین
و کسانی که در اين جهان به فساد و گمراهی پرداختن توجیه کند،
میخواهد نشان دهد ،خون انسان ريخته شده و کشـتن انسـانیت
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هیچ ارزش و جايگاه معنوی ندارد ،و انسان همانند حیوانی قتـل و
تجاوز و غارتش ممکن است ،و اين عﺬاب و عقابی نـدارد و انسـان
جاهلی ،مانند شبهه افکن هر کاری که در اين جهان انجام میدهد،
بدون حساب و کتاب باقی میماند ،بدون شك آن روز حق اسـت و
ترازوی عدالت برافراشته میشود و هر کس نتیجه حقیقـی اعمـال
خود را میبیند.
دکتر سها میگويد :آيا منظور خدا ،تربیت کـردن انسانهاسـت
که امروزه همگان میدانند ،و در دانش روانشناسی ثابت شـده کـه
زجر و آزار راه درستی برای تربیت انسان نیست و حتـی از تـوبیخ
روانی کودکان هم بايد احتراز کرد ،چه رسد به آزار جسمی ،انسان
ذاتا در مقابل آزار ،پاسخ منفی روانی میدهـد ،بـه عـالوه تربیـت
افرادی که بطور دائم در جهنم هستند ،معنی ندارد چون هیچگـاه
نجات نمیيابند و به درجهی برتری نمیرسند.
جواب :عالم اسالمی ما و جناب صاحب نظر در علمـوم اسـالمی
ما ،سوار بر ماشین جاهلی خود همچنان جاهالنه میتازد و ذرهايـی
فکر نمیکند ،که زير پايش خالی است و فکر میکند ،عالم آخـرت
مانند دنیاست ،که مجازاتهای آنجا و عﺬابهای آن برای تسـلی
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خاﻃر و يا تربیت انسان برای دوری از اعمال ناشايست در آن جهان
است ،در حالی که عﺬابهای اخروی نتیجه حقیقی اعمال انسانها
هستند ،وقتی اهلل سبحان ،انسان را از نتیجه و عواقب اعمال آگـاه
میکند ،هر انسان عاقلی با ايـن هشـدارهای خیرخواهانـه سـعی
میکند ،در اين دنیا از عصیان و نافرمانی دوری کند و اسیر هـوی و
هوس و شهوت نباشد و بر هوی و هوس خود مسـلط باشـد ،تـا در
مسیر درست هدايت و انسانیت قرار گیرد.
دکتر! در قسمت بعد میگويد :بزرگترين ظلـم خـدای محمـد،
سوزاندن جاودانهی گناهکاران است ،در قرآن گفته شده است کـه
هدف از عﺬاب جهنمیان اجـرای عـدالت اسـت ،حـال میپرسـیم
چگونه مجازات بدی ،به بدی مشابه آن ،میتواند ،معادل زنده زنده
سوزاندن و حتی سوزاندن جاودانه باشد؟
جواب :چنانچه در ابتدای اين فصل مطرﺡ شد ،که بین مجـازات
و جنايت تناسب وجود داشته باشد و مجازات به مثل امری عادالنه
است ،که قران نیز آن را میپﺬيرد ،در مـورد عـﺬابهای جاويـدان
کامل توضیح داده شد که همهی مجرمان در عﺬاب جاويدان جهنم
قرار نمیگیرند ،تنها کسانی که گناه و عصیان تمـام وجودشـان را
فراگرفته باشد ،و اگر جاودانه زنده بمانند جاودانه گناه میکننـد و
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اگر بازگردانده شوند ،باز هم به عصیان و گناه خود ادامه میدهنـد،
در نتیجه جاودانه نتیجه حقیقی اعمال خود را میبینند.
دکتر سها در ادامه میگويد :حال گناهکار ترين فرد ،مثل هیتلر
را در نظر بگیريد ،که موجب مرگ  55میلیون انسان شـد ،عـدالت
حکم میکند ،که هیتلر  55میلیون بار به همان نحوی کـه افـراد را
کشته بايد کشته شود تا  55میلیون مرتبه ،حـال میپرسـیم آيـا
سوزاندن هیتلر به مدت بی نهايت در جهنم عادالنه است؟ قطعا نه،
سوزاندن در جهنم به آن نحوی که قرآن توصیف میکند ،بـا هـیچ
جنايت بشری برابری نمیکند ،بعالوه جاودانه بودن مجازات نیز ،بـا
هیچ جنايتی برابری نمیکند ،حتی اگر هیتلرکسی را در آتش بطور
زنده سوزانده باشد ،بايد او را بهمان نحو سوزاند ،اما در ايـن دنیـا
کسیکه در آتش سوزانده میشـود ،بـیش از چنـد دقیقـه ضـجر
نمیکشد و بیهوش میشود ،فرض کنید  ،هیتلر تمام اين انسـانها
را زنده زنده سوزانده بود ،هر انسانی چند دقیقه سوزاندن را حـس
میکند ،اما فرض کنید که هر انسانی يك سـاعت ضـجر کشـیده
باشد تا بمیرد ،عدالت حکم میکند ،که هیتلر  55میلیـون سـاعت
سوزانده شود نه بینهايت ،حال دقت کنید که قرآن بـرای کشـتن
يك نفر سوزاندن جاودانه را در نظر گرفته است:
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وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ
عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَﺬَابًا عَظِیمًا

1

«و هر کس عمدا مؤمنى را بکشد ،کیفرش دوزخ اسـت کـه در
آن جاويدان خواهد بود ،و خـدا بـر او خشـم مىگیـرد و لعنـتش
میکند و عﺬابى بزرگ برايش آماده ساخته است».

شبهه :چطور قتل یك نفر معادل سوزاندن بینهایت
است؟!
کلمه ضجر (زجر) در کتاب نقد قرآن دکتر سـها ،ويـرايش دوم
 ،93صفحه  ،561آمده است ،در آن صفحه دو بار تکـرار شـده کـه
نمیتوانیم قبول کنیم ،خطا از ماشین چاپ!! بوده است ،جز آنکـه،
به خود دکتر و دانش آموخته مدارس دينی و صاحب نظر در علـوم
اسالمی ،نسبت دهیم ،محض رعايت امانت  ،ادعـای دکتـر را عینـا
نقل کرديم ،که حاوی دانش اماليی ايشان بود.

پاسخ:

 .1نساء ،آيه 93
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منتقد ،همچنان در تالش برای توجیه اعمال و کـردار دوسـتان
نژاد پرست خود ،همچون هیتلـر ،کـه خـون  55میلیـون انسـان
بیگناه را ،بدون هیچ دلیلی ريخته و پايمال کرده ،میخواهد ارزش
انسانیت را ،زجر مادری ،در قتل فرزند دم بخت بیگناهش را ،زجـر
پدری که با دستان پینه خورده جگر گوشه خود را بـزرگ کـرده و
بی دلیل از دست داده ،زجر فرزندان يتیمی کـه پدرشـان بیگنـاه
کشته شده ،زجر همسری که بیخانمان شده ،تالش جوانی کـه بـا
هزاران امید و آرزو به کمال رسیده و بی دلیل کشته شده ،پايمـال
کند ،و ارزش آن را مانند يك حیوان در حـد فقـط ريخـتن خـون
بداند.
اما اهلل سبحان در مورد قتـل شـخص و نجـات دادن شـخص از
مرگ در سوره مائده ايه  32چنین میفرمايد:
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَايیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْـرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّـاسَ جَمِیعًـا وَمَـنْ أَحْیَاهَـا
فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیـرًا
مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

 .1مائده ،آيه32
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«به همین سبب بر بنی اسرائیل مقـرر داشـتیم کـه هـر کـس
انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس يا فسادی در زمـین شـده
باشد؛ بکشد ،چنان است که گويی همهی مـردم را کشـته باشـد و
هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد ،چنان است که گويی همـهی
مردم را زنده کرده است ،و بی گمان پیامبران ما ،با داليـل روشـن
برای آنها آمدند ،بازهم بسیاری از آنها پس از آن در روی زمـین
تجاوز و اسراف کردند».
قتل يك انسان در اسالم بـدون دلیـل ،بـه ماننـد قتـل تمـام
انسانهاست ،چرا که قتل انسان فقط کشتن و ريختن خون انسـان
نیست ،بلکه کشتن انسانیت اسـت ،کشـتن آرزوهاسـت ،کشـتن
آيندهی يك فرد است ،کشتن زحمـات يـك پـدر اسـت ،کشـتن
محبت يك مادر است و کشتن . ...دکتر سها بـا افتخـار میگويـد:
هیتلر را  55میلیون بار بکشید ،سـزای او ايـن اسـت .آيـا بـا 55
میلیون بار کشتن هیتلر زجر  55میلیون پـدری کـه بـرای بـزرگ
کردن فرزندش کشیدهاند جبران میشود؟ محبت مـادری جبـران
میشود؟ آرزوی جوان جبران میشود؟ عدالت ،منتقد که میگويد،
بايد باشد ،به مانند اين است که قلب نهنگ و قلـب گنجشـك بـه
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يك اندازه باشد ،اما عدالت خداوند بر گرفتـه از حکمـت خداونـد
است که تمام حاالت را بدون استثنا در نظر میگیرد.
حال به بررسی افرادی که توسط دوست دکتر سها ،آقای هیتلـر
کشته شدند میپردازيم:
دکتر! آقای هیتلر 56 ،سال عمر کرد18 ،سال اول را فرض بر بی
خردی و عدم آگاهی از خوب و بد و نداشتن درك صحیح از زندگی
کنار میگﺬاريم38 ،سال باقی مانده (مـدت زنـدان و سـاير امـور
زندگی او را بررسی نمیکنیم) ،هیتلر در ﻃول  38سال عمری کـه
عاقل بـود  55میلیـون انسـان بیگنـاه را کشـت ،يعنـی سـالی
 1447368نفر ،اگر يك سال را  365روز در نظر بگیريم ،میشـود،
روزی تقريبا  3965نفر بدون وقفه ،يعنی هر ساعتی  165نفر ،و هر
دقیقه ،تقريبا  3نفر.
با چه عدالتی اين خونخواری ،که به صـورت پیوسـته در تمـام
ﻃول عمر هیتلر صورت گرفته قابل جبران است؟ کسی که با تمـام
وجود خود ،انسان و انسانیت را قتل عام کرده است ،شبهه افکن با
توجیه کار دوست خود هیتلر ،معنای حقیقی انسانیت را ،و ارزش و
بهای خون يك بشر را ،و خون انسانهای ريخته شده توسط هیتلـر
را و تمام آرزوها و امیال بشريت را پايمال کرد.
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دکتر سها میگويد :مثال ديگری بزنیم ،بنظر میرسد ،بـدترين
عﺬاب روانی يك مادر اينست که فرزندش را روبروی او بکشند ،اما
آيا مادر قبول میکند که ،قاتل فرزندش را زنده زنـده بسـوزانند؟
خیر ،او حداکثر انتظار دارد که قاتل را بهمان نحوی که فرزنـدش را
کشته ،بکشند ،و چه بسیار اتفاق افتاده که مادری ،قاتل فرزنـدش
را میبخشد.

شبهه :ما انسانها به راحتی از گناه هم میگﺬریم ولی
خدا گﺬشت ندارد.
اين وضعیت هیتلر بود و قتل که بدترين جنايـت اسـت ،حـال
توجه کنید به گناهان اکثر مردم کرهی زمـین کـه اکثـرا گناهـانی
بسیار کوچکند و ما انسانها به راحتی از آن خطاها میگﺬريم.

پاسخ:
دکتر سها با مثالی ديگر میخواهد ،عمل شـنیع و قبـیح قتـل
عمد يك شخص بیگناه ،قتـل انسـانیت ( قتلـی کـه در جايگـاه
اسالمی يعنی کشتن همه انسانها و کشتن انسانیت) ،قتـل آرزو و
محبت را امری عادی و قابل جبران برای قـاتلی کـه از روی عمـد
فردی بیگناه را از انسانیت سلب کرده و بـه قتـل رسـانده نشـان
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دهد ،با کشتن قاتل هیچوقت درد مادر تسکین نمیشود ،آرزوهای
جوان زنده نمیشود ،درد دل پدر کم نمیشود و در آخـر ،بـاز کـار
هیتلر را توجیه میکند ،که اين توجیه شبهه افکن دردی است بـر
دل تمام کسانی که از مصیبت هیتلر صدمه ديدند و پايمالی خـون
میلیونها انسان ،اما انسانی با گنـاه انـدك جاودانـه نمیمانـد در
نهايت به اندازه گناهان خود مجازات میشوند ،اگر گناه کم باشد به
میزان گناهان ،اعمال انسان بر فرد مسـلط میشـوند و اگـر گنـاه
سراسر وجود را فرا گرفته باشد ،اعمال سراسر وجود آدمی را در بر
میگیرند.
دکتــر ســها میگويــد :1بنــابراين عــﺬاب جهــنم از دو جهــت،
غیرعادالنه است.
اول :سوزاندن انسان زنده به نحوی که در قرآن آمده بـا هـیچ
جنايت بشری تناسب ندارد ،حتی اگر فرد جنايتکار فرد بیگنـاهی
را سوزانده باشد ،چون آتش دنیا ،ظاهر بدن را میسوزاند ،نه درون
بدن را ،پس سوزاندن امعاء و احشاء در جهنم نیز غیرعادالنه است،

 .1نقد قرآن دکتر سها ،ويرايش دوم ،93صفحه 562
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بهعالوه ضجر سوزاندن دنیوی چند دقیقه بـیش نیسـت ،ولـی در
سوزاندن جهنم بیهوشی و مرگ نیست.
دوم :جاودانگی عﺬاب با مجازات به مثـل بـرای هـیچ گنـاهی
تناسب ندارد و با عدالت و حتی عدالت تعريفـی خـود قـرآن هـم
(مجازات به مثل) نمیسازد و اين يکی از تناقضـات بـزرگ قـرآن
است ،از ﻃرفی میگويد :خدا مجازات به مثـل میکنـد و از ﻃـرف
ديگر میگويد :گناهکاران را زنده زنده بطور جاودانـه میسـوزاند،
جالب است که اين تناقض آشکار در بعضی آيات مجازات بـه مثـل
هم وجود دارد دقت کنید:
وَالَّﺬِينَ کَسَبُوا السَّیِّﺌَاتِ جَزَاءُ سَیِّﺌَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ
مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ کَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِـنَ اللَّیْـلِ مُظْلِمًـا
أُولَﺌِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

1

«کسانی که کارهای زشت میکنند ،کیفـر هـر کـار زشـتی بـه
اندازهی آن خواهد بود (نه بیشتر) ،و خواری و حقارت آنـان را فـرا
میگیرد .هیچ کس و هـیچ چیـزی نمیتوانـد ،آنـان را از (دسـت
عﺬاب) خدا رهائی بخشد (و در پناه خود دارد .آن اندازه روسـیاه و

 .1يونس ،آيه27
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گرفتــار غــم و اندوهنــد) انگــار بــا پارههــای تــاريکی از شــب
چهرههايشان پوشانده شده است ،آنان دوزخیانند و جاودانه در آن
میمانند».
دقت کنید در ابتدای آيه گفته ،خدا مجازات به مثـل میکنـد و
در انتهــای آيــه ،میگويــد :گناهکــار را بطــور جاودانــه در آتــش
میسوزاند ،به بیان ديگر در ابتدای آيه میگويد :مجازات بـا گنـاه
تناسب دارد و در انتهای آيه میگويد ،مجازات با گناه تناسب ندارد
(چون مجازات هیچ گناهی معادل سوزاندن جاودان نیست).
جواب :عدالت الحـادی دکتـر سـها ،ايـن بـود کـه ،انـﺬارهای
خیرخواهانه ،از عمل کشتار جمعی دوستش هیتلر بـدتر اسـت ،در
گفتههای قبلی تمام جوانب عـدالت شـبهه افکـن را بـا دلیـل رد
کردهايم ،اما برای اتمام حجت باز هم بیان میکنیم.
هر بشری در جهنم نتیجه حقیقی اعمال خود را میبینـد ،اگـر
عصیان سراسر وجود آدمـی را در بـر بگیـرد ،در جهـنم جاودانـه
میماند ،دکتر سها میگويد :اين از تناقضـات قـرآن اسـت ،حـال
خواننده عاقل میداند ،اين از کم عقلی و درك اشتباه شبهه افکن
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يا شايد تلبیس و فريبکاری دکتر! است و میخواهد خدا و مومنـان
را فريب دهد حال انکه جز خودش را نمیفريبد:
ُسـهُمْ وَمَـا
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّﺬِينَ آمَنُوا وَمَـا يَخْـدَعُونَ إِلَّـا أَنْف َ
يَشْعُرُونَ « 1آنان (به نظرشان) خدا و مومنان را فريب میدهند ،در
حالی که جز خودشان را فريب نمیدهند ،ولی نمیفهمند».
فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَﺬَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَـانُوا
يَکْﺬِبُونَ

2

«در دلهای آنان بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده،
و بخاﻃر دروغهايی که میگفتند ،برايشان عﺬاب دردناکی است».

شبهه :هدف خدا از شکنجه چیست؟
حال میپرسیم خدای محمد ،چه هدفی از شـکنجهی بیکـران
انسان گناهکار دارد؟ يا میخواهـد ،انسـان را تربیـت کنـد ،و يـا
میخواهد ،عدالت را اجرا کند و يا از شکنجهی انسان لﺬت می برد،

 .1بقره ،آيه9
 .2بقره ،آيه10
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اگر میخواهد ،انسان را تربیت کند( ،البته در قرآن چنـین هـدفی
برای سوزاندن ذکر نشده است) که شکنجه روش تربیتی درسـتی
نیست ،يعنی خدای محمد ،انسان را نمیشناسد ،اگـر میخواهـد،
عدالت را اجرا کند که سوزاندن بینهايت ،بینهايت ظالمانه است و
تنها هدف سوم باقی میماند ،که خدای محمد ،از شکنجهی دائمی
مردم در جهنم لﺬت می برد ،که اين هم بـا صـفات خـدا جـور در
نمیآيد ،پس آيا دادن اين نسبتهای وحشتناك بـه خـدا ،جـز از
ذهن يك انسان کینه توزی کـه ساديسـم شـکنجه دارد ،تـراوش
کرده است؟؟ آری اين محمد است که صفات خود را به خدا نسـبت
میدهد.

پاسخ:
تلبیس و دروغ و فريبکاری دکتر محقق! با مطالب باﻃـل خـود،
همچنان ادامه دارد ،هدف قیامت ،برقراری ترازوی عدالت است که
هر مظلومی حق خود را از ظالم میگیرد ،و به هیچ احدی به انـدازه
دانه خردلی ستم نمیشود ،و همه جهنمیان نتیجه حقیقـی اعمـال
خود را میبینند و عاقالنی که از احـوال و نتیجـه حقیقـی اعمـال
جهنمیان آگاه هسـتند ،احتیـاط میکننـد ،و راه حـق را انتخـاب
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میکنند ،و بازهم دکتر! با تلبیس و توهین به خـدا و پیـامبر دروغ
میبندد .اهلل تعالی در سوره الفرقان اينگونه پاسخ میدهد:
وَقَالَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا إِنْ هَﺬَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَـرَاهُ وَأَعَانَـهُ عَلَیْـهِ قَـوْمٌ
آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا

1

«کافران میگويند :اين (قرآن) دروغی بیش نیسـت کـه خـود
(محمّد) آن را از پیش خود به هم بافته است و گروهی او را در ايـن
کار ياری دادهاند ،آنان واقعاً (با بیان اين سـخن) سـتم و بهتـان و
دروغ بزرگی را مرتکب شدهاند»
وَقَالُوا أَسَاﻃِیرُ الْأَوَّلِینَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلَى عَلَیْهِ بُکْرَةً وَأَصِیلًا

2

«(دربارهی قرآن نیز) میگويند :افسانههای پیشینیان است کـه
(از ديگــران) خواســته اســت آن را بــرايش بنويســند ،و چنــین
افسانههائی سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده میشود (تا آنها
را حفظ کند و به خاﻃر سﭙارد)».
قُلْ أَنْزَلَهُ الَّﺬِی يَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ غَفُـورًا
رَحِیمًا

1

 .1فرقان ،آيه4
 .2فرقان ،آيه5
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«بگو :قرآن را کسی فرو فرستاده است که راز آسمانها و زمین
را میداند (و گوشهای از ايـن راز را بـه عنـوان معجـزه در قـرآن
گنجانده است تا دلیل بر وحی الهی باشد و انسانها نتوانند حتّـی
سورهای همچون سورههای قرآن را بسازند و ارائه دهند) ،بیگمـان
خدا آمرزگار و مهربان است (و سرکشان و بزهکارانی را میبخشـد
که برگردند و از دروغگوئیها و پلشتیها دست بکشند)».
دکتر سها میگويد :عدم آمرزش مطلق شـرك خـالف عـدالت
است.
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا

2

«خداوند اين را که ،به او شرك آورده شود ،نمىآمرزد و فروتـر
از آن را بر هر که بخواهد مىبخشايد ،و هر کس به خدا شرك ورزد
قطعا دچار گمراهى دور و درازى شده است».

 .1فرقان ،آيه6
 .2نساء ،آيه116

1770

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :چرا شرك بخشیده نمیشود؟
اگر کسی واقعا علم به وجود خدای واحد در جهان داشته باشـد
و عمدا آن را انکار کند و با وی مخالفت کند جای مجازات دارد ،اما
واقعیت اين است که تا امروز هیچ دلیلی بر وجود خدا وجود ندارد،
چه رسد دلیلی بر وحدانیت او ،البته افراد ساده انديش و کم اﻃالع
ممکن است به دالئل پیش پا افتاده و بی ارزش تکیـه کننـد ،ولـی
صاحب نظران میدانند که دالئل ذکر شده همگـی بـی اعتبارنـد،
بنابراين مجازات کسیکه ،کافر يا مشرك است ،ظالمانه است ،ولـی
در آيهی فوق ،بدون استثناء ،شـرك غیـر قابـل بخشـش و ﻃبعـا
مستحق عﺬاب قلمداد شده است ،چـرا بايـد از انسـان انتظـاری
داشت که در توان او نیست ،اين ظلـم و زور اسـت کـه از انسـان
خواسته شود که به خدای واحد بدون هیچ دلیلی ايمان بیاور و اگر
نیاوری عﺬاب میشوی.

پاسخ:
اما چرا شرك بخشیده نمیشود؟
اهلل سبحان در سوره لقمان اينگونه میفرمايد:
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وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِیمٌ

1

«(يادآور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت :در حالی که او
را پند میداد ،پسر عزيزم! (چیزی و کسی را) شريك خـدا مکـن،
واقعاً شرك ستم بزرگی است».
اهلل سبحان در اين آيه میفرمايد که ،شرك ظلم بزرگی است،
ظلم عملی است که صددرصد خالف عدل و عدالت است ،ظلم
يعنی جای حق را عوض کردن ،شبهه افکن میگويد :هیچ دلیلی
برای وجود خدا نیست ،چه برسد به وحدانیتش ،شبهه افکن معنای
مشرك را نمیداند ،مشرك به کسی میگويند ،که به خداوند
شريك قائل است ،يعنی به خداوند اعتقاد دارد ولی برای او شريك
قائل است ،مثال شبهه افکن مثال شخص نادانی است که
میخواهد ،ساعت ساز را در درون ساعت بیابد ،استیو جابز را
درون گوشی اپل ببیند ،کولر ساز را درون کولر ببیند ،و هر خالقی
را درون مخلوق ببیند ،ولی نمیداند ،هر مخلوقی خودش جلوه ايی
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از خالق است ،در تعجبم وقتی برج خلیفه را میبینند ،میگويند:
آفرين بر مهندسش ،وقتی برج چرخان داوينچی را میبینند،
میگويند :واقعا مهندسش با سواد بوده است ،يك خانه خیلی
شیك میبینند ،میگويند :عجب مهندس حرفه ايی بوده است که
همه چی آن کامل هست ،آنوقت چرا جهان سرشار از علم را
نمیبینند که آدم را به يك علیم سوق میدهد ،جهان پر از نظم را
که آدم را به يك ناظم سوق میدهد ،جهان پر از حکمت را که آدم
را به سمت يك حکیم میبرد ،اگر به هر ﻃرف نگاه کنیم حادث
هست ،پس محدث هست ،همهی اينها برای عاقالن داليلی برای
وجود خداست ،قانون علیت ،قانون نظم ،واقعه بیگ بنگ ،فطرت
انسان و  ، ...همگی وجود خدا را اثبات میکنند که در جای خود
قابل بررسی ،دقیق است.
پس با اين همه داليل باز هم شخص به خداونـد شـرك بـورزد،
هیچوقت خداوند او را نمیبخشد و در سوره مبارکه مائده ،بهشـت
را برای مشرکین حرام کرده و برای ستمگران آتش جهنم است.
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إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّـارُ وَمَـا
لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ

1

«همانا هر کس به خداوند شرك آورد ،خداوند بهشـت را بـر او
حرام کرده است ،و جايگاه او دوزخ اسـت ،و سـتمکاران را يـاوری
نیست».
با تعبیر و تفسیر عدالت از جانب منتقد ،در نظـر دکتـر ،ظلـم،
عدالت است ولی عقوبت آن ظلم است ،کشـتار جمعـی دوسـتش
هیتلر ،قابل بخشش است و عدالت ،ولی عقوبت و مجازات مجرمـی
مانند هیتلر ظلم اسـت ،دروغ بسـتن و ديگـران را گمـراه کـردن
عدالت است ،ولی مجازات دروغگو ،ظلم است ،ظلم کردن عـدالت
است ،ولی ديدن نتیجه حقیقی ظلم ،ظلم است ،اين اسـت عـدالت
جناب محقق! که با تلبیس و دروغ و به صورت ظالمانه بـه خداونـد
دروغ میبندد ،بـدون شـك ايـن ظالمـان نتیجـه دروغ خـود را
میبینند.
دکتر سها میگويد:1
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شبهه :مجازات به مثل یا مضاعف ،تناقض؟
چنانچه در آيات فوق (غافر  ،40شوری  ،40يونس  )27مشـاهده
کرديد ،گفته شده که مجازات گناه ،به مثل آنست نه بیشتر ،يعنـی
مجازات با گناه تناسب دارد ،اما در تناقض با ايـن آيـات ،در آيـات
ديگری مجازات مضاعف (دو برابر) گنهکاران مطرﺡ شده است کـه
عالوه بر تناقض با آيات قبل ،بی عدالتی نیز هست ،از جمله:
(وَالَّﺬِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَۖهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ الـنَّفْسَ الَّتِـی
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِـكَ يَلْـقَ أَثَامًـا) (سـوره
مبارکه فرقان ،آيه )68
«و کسانی که با خداوند معبود ديگر را نمیخواننـد ،و نفسـی را
که خداوند (کشتنش را) حرام کرده است ،جز به حق نمیکشـند ،و
زنا نمیکنند ،و هر کس چنین کند ،مجازات گنـاه (خـود) را خـواه
ديد».
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَﺬَابُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَيَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا
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نقد کتاب سها

«عﺬاب او در روز قیامت مضاعف میگردد و با خواری (و ذلـت)
در آن جاودان خواهد ماند».
يعنی :کسیکه به خدا شرك بورزد و يا مرتکب قتل ناحق شـود
و يا زنا کند ،دو برابر عﺬاب میشود و به مدت جاويـدان در جهـنم
خواهد بود.
الَّﺬِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُـمْ
کَافِرُونَ

1

«(همان) کسانی که (مردم را) از راه خدا بـاز میدارنـد ،و آن را
کج و منحرف میجويند ،و آنان به آخرت کافرند».
أُولَﺌِكَ لَمْ يَکُونُوا مُعْجِزِينَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّـهِ
مِنْ أَوْلِیَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَﺬَابُ مَا کَانُوا يَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَمَا کَـانُوا
يُبْصِرُونَ

2

«اينان (هیچ گاه) نمیتوانند در زمین (خدا را) عـاجز کننـد (و
بگريزند) و جز خدا (دوستان و) ياورانی ندارند ،عﺬاب برای آنان دو
چندان خواهد شد ،توان شنیدن (حق) را نداشتند ،و (حقیقـت را)
نمیديدند».
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دو برابرکردن عﺬاب ،با مجازات به مثل در تناقض اسـت و ايـن
يك تناقض آشکار درونی ديگر در قرآن است ،بعالوه جاودانگی در
جهنم در اين دو آيه برای گناهانی مثل شرك و قتل و زنا ذکر شده
که فوق العاده غیرعادالنه است ،چرا فردی بايد به خاﻃر يـك زنـا
بطور جاودانه در جهنم بسوزد؟!

پاسخ:
دکتر آگاه به علوم اسـالمی ،بـاز هـم بـا تـدلیس و تلبـیس و
فريبکاری و نشان دادن قسمتی از آيات و مخفی کردن آيات ديگر
برای گمراه کردن عوام قدم برداشته است.
در سوره مبارکه فرقان ،احوال و ويژگی بندگان مومن را به ايـن
شکل بیان میکند:
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّﺬِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْـأَرْضِ هَوْنًـا وَإِذَا خَـاﻃَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

1

«و بندگان (خاص) رحمان ،کسانی هسـتند کـه بـا فروتنـی (و
آرامش) بر زمین راه میرونـد ،و هنگـامی کـه جـاهالن آنهـا را
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مخاﻃب قرار دهند( ،و سخنان نا بخردانه و ناسزا گويند) بـه آنهـا
سالم گويند (و از آنها روی میگردانند)».
در آيات بعدی احوال آنها را واضحتر و دقیقتر بیان میکند ،که
آنها ،از سجده کنندگان هستند ،انفاق میکنند ،اسراف نمیکنند،
سختگیری نمیکنند ،و بعد در آيـه  68میفرمايـد :ايـن مومنـان
کسانی هستند که شرك نمیورزند ،قتل ناحق انجام نمیدهند ،زنا
نمیکنند ،ولی اگر خالف اين عملها را انجام دهند ،سزای آنها دو
برابر است ،شرك عملی که برای يك مومن غیر قابل تصـور اسـت،
قتل ناحق به منزله کشتن تمام انسـانها و انسـانیت ،بـرای يـك
مومن قابل تصور نیست و زنا عمل قبیح و شنیعی که گناه آشـکار
محسوب میشود ،اين اعمال برای يك مومن که الگوی انسـانهای
ديگر است ،غیر قابل تصور است ،که با انحراف افراد مومن ،زمینـه
برای انحراف ديگران هم مهیا میشود ،اما دروازه توبـه بـرای ايـن
گروه باز است و اهلل متعال در سوره مبارکه فرقان میفرمايد:
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صـالِحًا فَأُولَﺌِـكَ يُبَـدِّلُ اللَّـهُ
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِـلَ عَمَلًـا َ
سَیِّﺌَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا

1

«مگر کسی که توبه کند و ايمان آورد ،و عمل صالح انجام دهد،
پس اينانند که خداوند بدیهايشان را به نیکیها مبدل میکنـد ،و
خداوند آمرزندهی مهربان است».
اما در مورد آيات سوره مبارکه هـود ،احـوال کسـانی کـه هـم
خودشان گمراه هستند ،و هم ديگران را با فريبکاری و دروغ گمراه
میکنند ،عﺬاب اين گروه هم دو برابر است ،هم عﺬاب گمراه بـودن
میرسد ،هم عﺬاب گمراه کننده بـودن ،يـك نمونـه بـارز از ايـن
گمراهان که با دروغ ديگران را میخواهد ،گمراه کند ،دکتر محقـق
و عالم به علوم اسالمی ،جناب سهاست ،که بـا دروغ و فريبکـاری
مردم را از حق باز میدارد ،نمیدانم ،چه منفعـت پشـت پردهايـی
دارد ،ولی در نهايت عﺬابش به دلیـل "ضـال و مضـل" بـودن دو
چندان است ،وقتی آيات را خواندم انگار اين آيـات خـاص ،بـرای
شبهه افکن سها ،نازل شده انـد ،کسـی کـه مـردم را از راه حـق
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منحرف میکند و به قیامت کافر است و سزای او عﺬابی دو چنـدان
است:
َضـونَ عَلَـى
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَﺬِبًا أُولَﺌِـكَ يُعْر ُ
رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّﺬِينَ کَﺬَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَـى
1

الظَّالِمِینَ

«و چه کسـی سـتمکارتر اسـت ،از کسـی کـه بـر خـدا دروغ
میبندد؟! آنان (روز قیامت) بر پروردگارشـان عرضـه میشـوند ،و
گواهان میگويند « :اينها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان
دروغ بسته اند»هان ،لعنت خدا بر ستمکاران باد».
الَّﺬِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُـمْ
کَافِرُونَ

2

«(همان) کسانی که (مردم را) از راه خدا بـاز میدارنـد ،و آن را
کج و منحرف میجويند ،و آنان به آخرت کافرند».
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أُولَﺌِكَ لَمْ يَکُونُوا مُعْجِزِينَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّـهِ
مِنْ أَوْلِیَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَﺬَابُ مَا کَانُوا يَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَمَا کَـانُوا
يُبْصِرُونَ

1

«اينان (هیچ گاه) نمیتوانند ،در زمین (خدا را) عاجز کننـد( ،و
بگريزند) و جز خدا (دوستان و) ياورانی ندارند ،عﺬاب برای آنان دو
چندان خواهد شد ،توان شنیدن (حق) را نداشتند ،و (حقیقـت را)
نمیديدند».
اهلل سبحان ،در سوره مبارکه ص آيات  55تا  ،68وقتـی احـوال
جهنمیان و گفتگوی جهنمیان را به تصوير میکشد ،گمراهـان بـه
اربابهای خود ،با کسانی که آنها را گمراه کردهاند ،جدل میکنند
و دعا میکنند ،که خدايا اينها را بـه سـبب اينکـه مـا را گمـراه
کردهاند ،عﺬاب دو چندان نصیب کن که هم خود گمـراه بودهانـد و
هم ما را گمراه کردهاند.
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بهشت
دکتر سها درباره نعمتهـای بهشـت میگويـد :1عشـرتکدهی
بهشت .قرآن میگويد که در قیامـت بـرای بنـدگان مـؤمنی کـه
دستورات اسالم را انجام داده باشند و از گناهان بزرگ پرهیز کرده
باشند بهشتی جاودانه وجود دارد.
در اينجا برای آشنايی با نعمتهای بهشـتی گزيـده ای از آيـات
آورده شده است.
سوره محمد آيه 15
سوره صافات آيات  40تا 49
سوره نبا آيات  33و 34
سوره انسان آيات  12تا 21
از اين آيات به وضعیت بهشتیان پی برديد ،خالصـه بـزم لـﺬت
جور است ،باغهای پرمیوه و سـبز و پرسـايه و جویهـای شـیر و
شراب و عسل و جامهای لبريز از شراب ناب ،که توسـط سـاقیانی
زيباروی گردانده میشود و دختـران جـوان زيبـا بـا پسـتانهای
برجسته ،خالصه بهشتیان به مدت بینهايـت بـه خـوردن و لـﺬت
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جنسی مشغولند ،البته بخشیدن نعمت به نیکان عیبی نـدارد امـا
جای اين سؤال باقیست که اين لﺬتهای حقیر چـه کمـالی اسـت
برای انسان؟ انسان عمری را به عبادت و درستکاری بگﺬراند ،تا در
قیامت شراب بخورد و دختران زيباروی را در آغوش بکشد! بعالوه
همانطور که در ابتدای اين فصل مطرﺡ شد خدای محمد فقـط بـه
مسلمانان نیکوکار بهشت میدهد و اعمال نیك غیر مسـلمانان را
چون گردی پراکنده و نابود میکند که اينهم ظلمی واضح است.
جواب :الغريق يتشبث بکل حشیش!!!
فردی که در حال غرق شدن هست به هر خس و خاشاك و گیاه
خشکی دست دراز میکند.
شبهه افکن از هر راهـی بـرای تلبـیس و فريبکـاری اسـتفاده
میکند ،تا انسانها را از راه حقیقت به راه تباهی گمراه کند ،از اين
گمراهی چه سودی میبرد اهلل اعلم.
کماالت و نعمتهای بهشتی هم جنبـه جسـمانی دارنـد و هـم
جنبه روحانی و معنوی ،که در بهشت هم بعـد جسـمانی و مـادی
انسان به کمال میرسد و هم بعد معنوی آن ،تمام آيات مربوط بـه
بهشت که در آن بـه قصـر ،حـور ،زيبايیهـای سـمعی و بصـری،
خوردنی و آشامیدنی (شراب که در بهشت است ،با شراب اين دنیا،
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متفاوت است ،شـراب بهشـتی مسـت نمیکنـد و عقـل را زايـل
نمیکند ).1و  ...ذکر شده ،همان لﺬايﺬ جسم در بهشـت اسـت کـه
البته برای روﺡ شادی آور و خوشايند است ،اما قرب الهی ،لقاء اهلل،
رسیدن به مقام محمود ،قرار گرفتن در بارگاه ملیك و رضوان ،همه
لﺬتهای روﺡ است ،که البتـه جسـم را نیـز در جايگـاه آسـايش
واالتری قرار میدهد.
ببینیم که در آيهی ذيل ،چگونه به هر دو نعمت و لﺬت تصـريح
شده است:
صـدْقٍ عِنـدَ مَلِیـكٍ
إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ -فِـی مَقْعَـدِ ِ
مُّقْتَدِرٍ

2

«همانا پرهیزگاران در بوستانها و(کنار) جويبارها باشـند  -در
جايگاه صدق ،نزد پادشاهى با اقتدار».
اما کسانی که به خداوند و قیامت کافر شده اند در قیامت هـیچ
مزدی نمیتوانند مطالبه کنند.

 .1سوره مبارکه انسان ،آيه21
 .2قمر ،آيات 54و55
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نتیجه گیری دکتر سها:
قیامت به نحوی که در قرآن توصیف شده ،دو شـرط ضـروری
عدالت را ندارد ،يعنی اينکه "همگان بايـد بطـور يکسـان مـورد
قضاوت قرار گیرند" و اينکه "مجازات بايد با جرم تناسب داشـته
باشد" ،خـدای محمـد ،نیکـی را فقـط از مسـلمانان میپـﺬيرد و
غیرمسلمانان را چه نیك و چه بد به ﻃور جاودانه میسـوزاند کـه
اين ظلم محض است و خدای محمد گناهان انسان را با بـدترين و
خشن ترين مجازات يعنی سوزاندن جاودانه پاسـخ میدهـد ،کـه
ظلمی فجیع است ،چون هیچ جنايتی با سوزاندن تناسب نـدارد و
هیچ جنايتی با جاودانگی مجازات تناسـب نـدارد ،بطـور خالصـه
محمد وحشیگری بینهايت ،و ظلم بینهايت را به خدا نسـبت داده
است و اين هر دو بر خـدا محالسـت ،بنـابراين ،اينهـا گفتـههای
محمدند نه خدا ،محمد میخواسته مردم را بـه اﻃاعـت محـض از
خودش وا دارد و بهترين راه را ترسـاندن وحشـتناك آنـان ديـده
است.

پاسخ:
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با مطالب گﺬشته تمام صحبتهای سها ،به ﻃور کامل رد شدند و
مشخص شد دکتر سها چیزی جز فريب ندارد ،و از راه تلبیس و
دروغ گويی قصد فريب دادن جوانان پاکدل را دارد ،هر چند
نمیدانم با چه بهايی يك انسان اينگونه انسانیت را زير پا خرد و
پايمال کند ،و با تلبیس و دروغگويی قصد فريب ديگران و منحرف
کردن آنها را از راه حق بکند ،چه سود و منفعتی برای سها و
امثال سها دارد؟ نمیدانم ،برای ارگانی خاص به منظور تخريب
عقايد جوانان پاکدل و برای منافع مادی اينگونه به تلبیس و
دروغگويی میپردازند و به حدی گستاخانه میتازند که حتی خون
 55میلیون انسان بیگناه را مانند خون  55میلیون گوسفند به
نمايش میگﺬارند.
و ارزش جان يك انسان را فقط در حد ارزش خون در رگهـايش
میداند ،و تمام آرزوهای جوانان ،عشق مادرانه ،محبـت پدرانـه ،و
حقیقت انسانیت را پوچ میشمارد ،و هیچ حقی برای اينهـا قائـل
نمیشود ،عدالت يعنی حق به حقدار برسد ،ظلم يعنی حق کتمان و
پايمال شود ،مانند کاری که سها در نوشتن اين کتاب کرده اسـت.
جرم و جزا بايد متناسب باشد که اين اصـل صـد درصـد اسـالمی
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هست و آيات قران بر اين اصل گواهند ،جاودانه در جهـنم مانـدن
هم به میزان جاودانه گناه کردن است.
و در آخر:
وَکُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ ﻃَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَ ُه يَوْمَ الْقِیَامَةِ ِکتَابًا
يَلْقَاهُ مَنْشُورًا

1

«ما اعمال هرکسی را (همچون گردنبند) به گردنش آويختهايم
(و او را گروگان کردار و عهدهدار رفتارش ساختهايم) و در روز
قیامت کتابی را (که کارنامهی اعمال او است) برای وی بیرون
میآوريم که گشوده به (دست) او میرسد».
ك حَسِیبًا
اقْرَأْ کِتَابَكَ کَفَى بِنَفْسِكَ الْ َیوْمَ عَلَیْ َ

2

«(در آن روز بدو گفته میشود ):کتاب (اعمال) خود را بخوان (و
سعادت يا شقاوت خويش را بدان) .کافی است که خودت امروز
حسابگر خويشتن باشی( .چه مسائل روشناست و نیازی به شاهد
و حسابرس ديگری نیست)».

 .1اسرا ،آيه13
 .2سوره اسرا ،آيه 14
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و باز هم آيات سوره هود را برای سها و احوال و دروغ پردازيش
بیان میکنیم تا بداند نتیجه گمراه بودن و گمراه کردن در قیامت
چگونه است:
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَﺬِبًا أُولَﺌِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّﺬِينَ کَﺬَبُوا عَلَى رَبِّهِـمْ أَلَـا لَعْنَـةُ اللَّـهِ عَلَـى
الظَّالِمِینَ) (سوره مبارکه هود ،آيه)18
«و چه کسـی سـتمکارتر اسـت ،از کسـی کـه بـر خـدا دروغ
میبندد؟! آنان (روزقیامت) بر پروردگارشـان عرضـه میشـوند ،و
گواهان میگويند « :اينها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان
دروغ بسته اند »هان ،لعنت خدا بر ستمکاران باد».
الَّﺬِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُـمْ
کَافِرُونَ

1

«(همان) کسانی که (مردم را) از راه خدا بـاز میدارنـد ،وآن را
کج و منحرف میجويند ،و آنان به آخرت کافرند».

 .1هود ،آيه 19و اعراف45 ،
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أُولَﺌِكَ لَمْ يَکُونُوا مُعْجِزِينَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّـهِ
مِنْ أَوْلِیَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَﺬَابُ مَا کَانُوا يَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَمَا کَـانُوا
يُبْصِرُونَ (سوره مبارکه هود ،آيه)20
«اينان (هیچ گاه) نمیتوانند ،در زمین (خدا را) عاجز کننـد( ،و
بگريزند) و جز خدا (دوستان و) ياورانی ندارند ،عﺬاب برای آنان دو
چندان خواهد شد ،توان شنیدن (حق) را نداشتند ،و (حقیقـت را)
نمیديدند».
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فصل  :12اخالق طبقاتی قرآن
نويسنده :خواهر خديجه

شبهه :اخالق طبقاتی قرآن
در مقدمهی اين فصل ،دکتر شبههافکن سعی دارند با توضیح
اينکه اخالق در ذات انسان وجود دارد و هر شخصی میتواند
اخالقهای خوب و بد را از هم تشخیص بدهد؛ موضوع بی نیازی
انسان از اخالق ِتعريف شده در دين را اثبات کند .هیچ کسی
مخالف اين نیست که اخالق خوب و بد در ذات انسان وجود دارد و
هرفردی میداند که دزدی ،قتل ،تجاوز و...کارهای بد؛ و نیکی به
ديگران ،مهربانی ،بخشش و...کارهای خوبی هستند.
اهلل سبحانه و تعالی ،به صراحت اين را در قرآن بیان میکند:
فَأَلْهَ َمهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

1

«سﭙس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن
و قبح را توسّط عقل و وحی به او نشان داده است)».

 .1الشمس ،آيه 8
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میدانید اين آيه دقیقاً بعد از آيه خلقت انسان بیان شده است.
يعنی اهلل سبحانه و تعالی ،اين شناخت اخالق را به صورت الهام در
وجود انسان بعد از خلقتش قرار داده است؛ پس هیچ کس منکر
اخالق در ذات انسان نیست ،که شما دکتر شبههافکن با تکیه بر
اين مسﺌله اينطور سعی در اثبات عقايد باﻃلتان داريد .اما مسﺌله
اينجاست که آيا يك انسان در تمام شرايط پايبند به اخالق درونی
خودش خواهد بود؟
دکتر شبه افکن فرموديد«:چون اين اخالق ذاتی هستند و
قدرت تنبیه و تشويق درونی وجود دارد ،پس نیازی به قدرت
تنبیه و تشويق بیرونی (بشارتها و مجازات در دين ) نیست.».
بیايد باهم از هردو زاويه (يعنی نیاز وجود تنبیه و تشويق
بیرونی و نبودن نیاز آن) به يك موضوع نگاه کنیم.

فردی را تصور کنید که بسیار پايبند به اين اخالق ذاتی است؛
با اﻃرافیان و دوستان ،بسیار خوبی و نیکی میکند و تمام سعی او
اين است که کوچك ترين رفتار بدی يا ضايع کردن حقی از او سر
نزند اما اين فرد در مقابل ،پاسخی جز بدی و حق خوری از همین
افرادی که به آنها نیکی میکند ،نمیبیند .در درون خويش ،
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همچنان ذاتش او را به ادامة نیکی کردن دعوت میکند و در عمل
اما بدرفتاری میبیند.
به نظر شما ،اين فرد تا کجا به اين کارش ادامه خواهد داد؟ تا
چند سال؟
آيا در درون ،وسوسه نمیشود تا حداقل اگر در جواب اين
بدیها بدی نمیکند ،خوبیهايش را قطع کند؟
بله؛ به قول شما ،اين رفتار بسیار ارزشمند و مهم است و يك
رفتار انسانی است و حتم ًا شخص از عملش احساس رضايت
میکند .اما سوال اين جاست ،اين شخص با اين وسوسه (که من
همیشه به اين افراد خوبی کردم و در عوض بدی ديدم) چه کار
خواهد کرد؟ چطور آن را مهار میکند؟ تا کجا دوام میآورد؟
احتمالًا بگويید :اين وسوسهها مهم نیست! که در اين صورت
اين يك تناقض بر حرفهای خودتان است .چون خود شما
گفتید«:مهم اخالق و تشويق و تنبیه درونی است نه بیرونی ».چرا
که اين وسوسهها هم از اخالقهای درونی انسان هستند و حتی
تجربه نشان داده انسان در مقابل اين وسوسهها دوام نمیآورد .چه
بسا ،حتی اگر خیلی انسان خوبی باشد ،حداقل از نیکی کردن
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دست خواهد کشید و بعد از مدتی اين وسوسهها و افکار ،کار خوب
فرد را بی ثمر و بی فايده نشان خواهد داد.
حاال بیايد همین شرايط را برای زمانی تعريف کنیم که نیروی
تشويق و تنبیه بیرونی وجود داشته باشد ،در اين صورت چه
چیزی به وسوسههای اين فرد پاسخ خواهد داد؟
بله .تشويق بیرونی ،يعنی وعده اجر و ثواب پروردگار؛ اين فرد
در مقابل فکر اين که خوبیهای تو چه فايدهای دارد؟ خواهد
گفت«:من بخاﻃر خدای خودم خوبی میکنم و نیازی به تشکر و
جبران خوبیهای خودم ندارم».
اين خوبیهای من از لحاظ انسانیت و اخالق بسیار مهم و
ارزشمند است (عقیده فردی که معتقد است فقط تشويق و تنبیه
درونی کافی میباشد) و عالوه بر اين در نزد پروردگار هم اجر و
ثواب زيادی دارد .و همین برای او از همه چیز مهمتر است .چون
اين خداباور هدف خلقتش کمال و قرب به اهلل هست مهمترين چیز
در زندگی او نیز همین است .برعکسِ زندگی خداناباوری که
هدفش صرفاً تشويق درونی و خوب بودن هست؛ البته وقتی اين را
میگويیم ،فکر نکنید که يك خداباور مسلمان چنین هدفی ندارد.
بلکه او در کنار اين هدف و باالتر از آن ،رضايت پروردگار مدنظرش
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است که همین هم بزرگترين سالﺡ مبارزه با وسوسة پوچی عملش
است.
برعکس همین موضوع ،آيا فقط تنبیه درونی برای دزدی که
سالهاست دزدی میکند کافی خواهد بود؟
احتماالً بعد از خواندن اين متن فور ًا خواهید گفت«:در بین
خداباورها و مسلمانها هم دزد و قاتل و متجاوز وجود دارد!!» ،بله
وجود دارد اما بحث ما به اين موضوع ربطی ندارد ،ما در اينجا
مزيت و منفعت بودن يا نبودن تشويق و تنبیه بیرونی رو ذکر
کرديم ،چرا که اگر اين موضوع آخر را به آن ربط بدهید ،ما هم
خواهیم گفت با تمام ادعاهای شما ،در بین بی خدايان و آتﺌیستها
هم دزد و قاتل و متجاوز وجود دارد.
پس به اين نتیجه میرسیم که مسلماً وجود تشويق و تنبیه
بیرونی تأثیر خیلی بیشتری در کنترل افراد خواهد داشت در
مقايسه با نبود تشويق و تنبیه بیرونی!!!!
در پايان ،چنین تهمتی بدون ذکر هیچ سند و منبعی به نظرتان
کار اخالقی و انسانی است؟
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حاال ما حدس میزنیم منظور ايشان آيه  5سؤره توبه است؛
هرچند بارها و بارها در مورد اين آيه توضیح داده شده و جالب اين
است که هیچ وقت آيه را کامل بیان نمیکنند.
اين آيه میگويد:
حیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
سلَخَ ا ْلأَشْ ُهرُ الْحُرُ ُم فَاقْتُلُوا الْمُشْ ِرکِینَ َ
فَإِذَا انْ َ
وَخُﺬُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا َلهُمْ کُلَّ مَ ْرصَدٍ فَ ِإنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
ن اللَّ َه غَفُورٌ رَحِیمٌ
سبِی َلهُمْ إِ َّ
خلُّوا َ
وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَ َ

1

«مشرکان (عهدشکن) را هرکجا بیابید ،بکشید و بگیريد و
محاصره کنید و در همهی کمینگاهها برای (به دام انداختن) آنان
بنشینید .اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و به اسالم گرويدند و
برای نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند( ،ديگر از زمرهی
شما هستند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گﺬاريد.
بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان (برای توبهکنندگان از
گناهان) و رحمت گسترده (برای همهی بندگان) است».
هرچند در کتاب الحاد نوين باتالق رنگین اين شبهه پاسخ داده
شده که اين آيات مربوط به زمان خاصی است و مشرکان عهد
 .1التوبه ،آيه 5
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شکنی کردن و در موقعیت جنگ بوده است؛ فکر نمیکنم در هیچ
قانون اخالقی آمده باشد که وقتی شخصی با شمشیر به جنگ شما
آمد و قصد جانتان را داشت ،يا عهد و پیمان شکست و برعلیه شما
با دشمنانتان همدستی و اعالم جنگ کرد ،شما با چای و میوه به
پﺬيرايی و استقبالش برويد!
آيا اين دکتر شبههافکن نمیدانند جنگ يعنی چه؟ آيا دارند
سیاه نمايی و مغلطه بازی میکنند! که من احتمال دوم را صحیحتر
میدانم! در ضمن تا يادم نرفته است بگويم ،دکتر شبههافکن در
ابتدای مقدمهشان ،اشارهای هم داشتند به موضوع تکامل اخالق و
عقل و  ...من ،در اين مورد فقط يك سؤال دارم :سؤالی که شايد
بارها تکرار شده و پاسخی به آن داده نشده باشد:
حــداقل چرا در ﻃول  200سال گﺬشته ،يك ذره اخالق و عقل
میمونها تکامل نیافته!؟

شبهه :عـدالت بورزید!!
در ابتدای اين بخش دکتر شبههافکن سعی دارند با اشاره به
بحث کنیز و غالم در قرآن ،اثبات کنند که در قرآن و اسالم مردم
ﻃبقه بندی شده اند و گروهی برده هستند و گروهی آزاد؛ هرچند
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قصد دارند عدالت در قرآن برای اين دو گروه يعنی برده و آزاد را
زير سوال ببرند اما چنان وانمود میکنند که گويی قرآن مردم را به
ﻃبقههای مختلف تقسیم کرده است! آيا واقعاً قرآن مردم را به
برده و آزاد ﻃبقهبندی کرده است؟ گويی ايشان فراموش کردند
جريان بردهداری به دوران باستان برمیگردد!
ی کهن به پس از توسعهۖ کشاورزی
«مدارك و شواهدِ برده دار ِ
و در جريان انقالب نوسنگی در حدودِ  11000سال پیش میرسد.
نخستین سند در موردِ برده داری را میتوان به قانون حمورابی
( 1760پیش از میالد) منسوب کرد که در آن به گشايشِ يك
موسسه در اين باره اشاره میشود»

1

پس دوستان ،بردهداری در اسالم به وجود نیامده ،بلکه قبل از
اسالم وجود داشته است .اسالم به شدت با آن مخالفت کرده است
و برای
از بینبردن آن تمام راههای بردهداری را ممنوع کرده است بجز
يك راه ،آن هم به خاﻃر علت و هدف خاصی؛ برای دانستن اين

 .1برای اﻃالعات بیشتر به ويکی پديا ارجاع کنید.
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علت به پاسخ به شبه بردهداری در کتاب الحاد نوين باتالق رنگین
مراجعه کنید.
حاال شما قضاوت کنید ،اينکه قرآن احکامی را در مورد قانون
بردهداری که در تار و پود آن جامعه و بلکه تمام جوامع آن زمان
نقش بسته بود ،بیان کند به اين معنی است که مردم را ﻃبقهبندی
کرده است؟ يا قرآن بردهداری را به وجود آورده است؟
حتی گفتیم که اسالم تمام راههای برده داری را ممنوع کرده
است بجز يك راه؛ يعنی  1400سال پیش ،اسالم با نقشه و
برنامهريزی خاص در حال از بین بردن بردهداری بود چرا که اين
اصل ﻃوری در جوامع ريشه دوانده بود که بصورت يك باره هرگز
نمیشد که بردهداری را از بین برد بلکه نیاز به زمانی تدريجی
داشت.
حال شما توجه کنید ،جوامع ديگر چه زمان شروع به مخالفت با
بردهداری کردند؟ و آن را با اسالم مقايسه کنید.
«واردات بردگان آفريقايی در مستعمرات انگلستان در سال
 1807و در اياالت متحده در سال  1808ممنوع شد .در نهايت نیز
بردهداری در بريتانیا و غرب هند در سال  1827و در متصرفات
فرانسه  15سال بعد منسوخ شد .بردهداری در آمريکای التین برای
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اولین بار در ﻃول جنگهای استقالل ( )1822–1810ممنوع شد .با
اين حال اين شیوه تا سال  1888و به صورت يك عادت در اين
مناﻃق باقی مانده بود».
يعنی تقريبا حدود  200سال پیش؛ هرچند در برنامه ( 1400ساله
پیش) اسالم ،اين قانون به صورت تدريجی و زمان بر از بین رفت.
اما در مورد عدالت ادعا کردند که فقط در بین مسلمانان است
و عدالت با کافران معنا ندارد .خوب به شبهه ايشان دقت کنید
دوستان! آيات مربوط به جنگ و مشرکان عهد شکن را میآورند و
به اصل عدالت نسبت میدهند .که گويی با اين آيات عدالت وجود
ندارد و گويی مسلمانان موظف به قتل عام غیرمسلمانان هستند!
تعداد مسلمانان امروز در کرة زمین حدود يك میلیارد و
هفتصد میلیون نفر است .فرض کنیم نصف اين تعداد ،پايبند به
اصول دين نیستند و فقط به اسم مسلمان هستند .هرچند فرض
نادرستی است و خیلی کمتر از اين تعداد پايبند به اصول دينی
نیستند.
فرض میکنیم که تقريباً  600میلیون مسلمان از يك میلیارد و
هفتصد میلیون ،حداقل پايبند به دستورات اولیه (نماز ،روزه ،زکات
و )...هستند ،از اين تعداد هم ،حداقل نصفش به قول معروف خیلی
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مﺬهبیتر هستند .حاال تصور کنید ،اين  300میلیون انسان
مسلمانان ،ﻃبق آموزه قرآن بايد کافران را به قتل برسانند؟ به
نظرتان چه اتفاقی میافتد؟
در حداقل ترين شرايط 300 ،میلیون قاتل در دنیا!!!!!! ( آيا
میتوانید اين شرايط را تصور کنید؟) البته ﻃبق تفسیر و تهمت
اسالم ستیزانی است که میگويند ،اسالم باعث خون ريزی و جنگ
است.
ولی همانگونه که واضح است ،اين تهمتی بیش نیست .فقط 1%
از افرادی که ادعای اسالم دارند ،تروريستها و گروهكهای
افراﻃی هستند و باقی  99%مسلمان اين جنگ و خونريزی را
انجام نمیدهند که شما ادعا داريد عامل اصلی آن قرآن است!!! به
اين فکر کنید که اگر کتاب مقدس ما به جنگ و خون ريزی امر
میکند ،چرا مسلمانان اين کار را مثل اوامر ديگر قرآن (نماز،
زکات ،روزه ،حج  )...انجام نمیدهند؟
پاسخ آن واضح است ،چون مسلمانان آن درك و برداشت
اشتباه و برعکسی را که اسالم ستیزان از قرآن دارند ،ندارند .اما
در مورد آيات کشتن کفار در قرآن بايد اول به اين موارد اشاره کرد
که:
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کفار همگی يکسان نیستند بلکه بر چهار قسماند:
.1کافر معاهد (کافری که با مسلمین عهد و پیمان بسته است).
.2کافر مستأمن (کافری که امان نامه دريافت کرده و وارد
سرزمین اسالمی شده است).
.3کافر ذمی (کفاری که در سرزمینهای اسالمی زندگی کرده و
در برابر تأمین امنیت آنان از سوی حکومت ،بايستی مبلغی به
حکومت بﭙردازند).
.4کافر حربی (کفاری که با مسلمین در جنگ هستند)
و شريعت اسالم (مال  ،ناموس و جان) کفار معاهد  ،مستأمن و
ذمی را محفوظ میدارد .به شرﻃی که آنان تعهدات خود را نسبت
به مسلمین رعايت کنند ،حکومت اسالمی نیز اجازه نخواهد داد تا
احدی ،به مال ،ناموس و جان آنان تعرض نمايد .اما حکم کافر حربی
فرق دارد.
قبالً هم اشاره کردم ،شما در کدام قانون يا دينی ديدهايد که
دشمن يا کافری که با شما در حال جنگ است ،به جنگ شما بیايد
و شما با نرمی به استقبالش برويد؟
آياتی که با عنوان آيات شمشیر به آنها اشاره کرديد هم ،در
همین مورد است .و باقی آيات قرآن که به جنگ اشاره دارد ،يا
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برای مشرکین عهد شکن است يا کافران حربی و ...اگر نه ،همان
ﻃور هم که اشاره شد جان ،مال و ناموس کافران غیرحربی در
اسالم ،کاملًا محفوظ است .مگر اينکه عهدشکنی و خیانت کنند.
آيات  29فتح و  5توبه و باقی آيات اشاره شده از ﻃرف منتقد
هم در مورد کافران حربی است .اما ايشان با دروغ و تلبیس اين
آيات را به همه کفار نسبت میدهند.
اما ببینیم پیامبرمان محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم
در مورد کافران غیرحربی چه میفرمايند:
«هرکس معاهدی را به قتل برساند ،بوی بهشت به مشامش
نمیرسد و اگرچه بوی بهشت از مسافت چهل ساله به مشام
میرسد».

1

و همچنین میفرمايند:
«آگاه باشید! هر کس که به معاهدی (هم پیمانی) ظلم کند ،يا بر
او نقص و عیبی نسبت بدهد ،يا بیش از حد توانش او را مکلف کند،

 .1صحیح البخاری ،حديث شماره  3166و 6914
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يا از او چیزی را بدون رضايتش بگیرد ،من روز قیامت با وی
معارضه میکنم».

1

در مورد اهل کتاب نیز میفرمايند:
«همانا خداوند عز ّو جلّ برای شما حالل نکرده است که ،وارد
خانههای اهل کتاب (يهود ،نصارا و مجوس) شويد مگر با کسب
اجازه [از آنان] .و حالل نیست زنهايشان را بزنید و محصوالتشان
را بخوريد[ .بلکه تنها] چیزی به شما بدهند که بر آنها واجب
است».

2

و حتی کافر حربی زمانی که امان داده شود ،حرام الدم میشود
و قتل او جايز نیست.
در روايت صحیحی آمده:
(زينب [دختر پیامبر] گفت :ای رسول اهلل ! ابو العاص بن ربیع
اگر از خويشان شده پس پسر عم است و اگر دور شده ،پدر
فرزندی است و من به او امان دادم .آنگاه پیامبر او را امان داد).
و در حديثی ديگر وارد است که پیامبر زنی را که به يك کافر
پناه و امان داده بوده را تأيید و امضاء نمود .امهانی بنت أبی ﻃالب
 .1سنن ابیداوود ،حديث شماره 3052
 .2سنن ابی داوود ،حديث شماره 3050
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رضی اهلل عنها ،به چند نفر از جمله همسرش [که مشرك بوده اند]
پناه داد .پیامبر در تأيید او فرمود:
( قد أجرنا من أجرت يا أمهانی)
يعنی«:ای امهانی! کسی را که تو پناه دادهای ،ما هم پناهش
میدهیم».

1

پس متوجه میشويم ،نه تنها نبايد به کافران غیرحربی ظلم
کرد ،بلکه حتی به نیکی و خوش رفتاری با آنها امر شده و دادن
صدقه به آنان هم جايز است.
امّا در مورد اهل کتاب ،اگر غیرحربی باشند پس جنگیدن با
آنان جايز نیست .بلکه اسالم به آنان عرضه میشود .اگر خواستند
میپﺬيرند و اگر نخواستند ،غیرمسلمان باقی خواهند ماند و
همانند مسلمانان که در جامعه اسالمی زکات میپردازند ،آنان نیز
در قبال حفظ جان و مال و امنیتشان که از ﻃرف حکومت اسالمی
تأمین میشود ،جزيه

میدهند؛

درضمن جزيه نسبت به

مالیاتهايی که آنان قبالً به پادشاهان و حاکمان خود میدادند،

 .1متفق علیه.
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خیلی کمتر بوده است .برای همین هم با رضايت تام متعهد
پرداخت جزيه شدند.
امّا مواردی که برای نقض حقوق اساسی آنان ذکر کرديد ،در
جامعة اسالم قوانین بر اساس احکام اسالمی بنا نهاده میشوند.
شخصی که از اهل کتاب است ،مقید به قوانین دين خودش است،
پس مشارکت اين فرد در حکومت اسالمی آيا عاقالنه به نظر
میرسد؟ چون گفتیم قوانین براساس احکام اسالمی هستند.
درحالی که دين تحريف شدة اهل کتاب مخالف احکام اسالمی
مندرج در دين و جامعه ما است .آنان برخالف ادعای شما میتوانند
شعائر دينی خودشان را به جای بیاورند و کلیساها و معابدشان
امان داده میشود.
و در مورد قصاص بیان کرديم که بین علماء سر اين مسﺌله
اختالف است .و حتی علمايی که قائل بر عدم قصاص هستند ،ديه
را نصف ديه مسلمان ذکر کرده اند ،نه يك سوم.
و همین علماء برای اجرای حکم قصاص شرائطی را بیان کردهاند
که يکی از آنها اين است«:هم مقتول و هم قاتل» و شروط ديگر،
چرا که قصاص يکی از احکام اسالم است .اما برخی از علماء هم
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قائل بر قصاص هستند .پس نمیتوانید بطور يقین به آن استناد
کنید.
در خصوص بردگان ،جناب منتقد به گونه ای حرف میزنند ،که
گويی اسالم بردگی را ايجاد کرده است .در مقدمة نقد هم اشاره
کرديم که بردگی در جوامع آن زمان کاملًا عادی بوده است،
و بنا به دالئلی که در بخش بردهداری در کتاب الحاد نوين
باتالق رنگین ذکر شده است ،اسالم نمیتوانست به ﻃور کامل
بردهداری را لغو و ممنوع کند زيرا که با مشکالتی روبه رو میشد.
بنابراين با اهداف و حکمت دورانديشانة خويش ،جريان
بردهداری را به سمت افول جهت داد .بايد متﺬکر شد که عادالنه
ترين احکام ،در خصوص بردگان در دين اسالم بیان شده است و
همواره پیامبر اسالم علیه الصاله والسالم ،در خصوص حقوق
بردگان به امت خويش متﺬکر میشدند .بردگان در اسالم جايگاه
خیلی خاصی داشتند .به آنان احترام گﺬاشته میشد و برادران
دينی مسلمانان آزاد خوانده میشدند .همانطور که میبینیم ،اولین
مؤذن اسالم هم يك برده سیاه پوست حبشی بود (سیدنا بالل
رضی اهلل عنه).
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نقد کتاب سها

شبهه :نقض حقوق زنان در اسالم
در اين مورد هم بايد گفت«:هرگز حقوق زنان در اسالم نقض
نشده است بلکه زنان در سايهی اسالم به شأن و منزلت انسانی
خودشان رسیدند ،».فارغ از ارزش زن در بین اعراب آن زمان ،بايد
گفت همین غربی که امروز مدعی حقوق زنان شده تا چند قرن
پیش ،انجمنها و جلساتی تشکیل میداد تا در آنها تصمیم
بگیرد ،که آيا زن را انسان و همتراز مرد حساب کند يا نه؟!
اسالم ارزش وااليی برای زن قرار داده است و آنان را به خاﻃر
تفاوتهای اخالقی که با مردان دارند از تشابه با مردان منع کرده
است .بله ،در اسالم برابری بین حقوق زن و مرد وجود دارد؛ اما
تشابه وجود ندارد.
در بین مثالهای ذکر شده از ﻃرف منتقد ،اشاره به مطیع بودن
همسر بیان شده است .اين مطیع بودن فقط در چهارچوب
دستورات و خواستههای شرعی جايز است ،يعنی زن فقط اجازه
دارد زمانی از همسرش اﻃاعت کند ،که مرد خواسته ای مطابق
شرع داشته باشد.
اما علت چیست؟
1807
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آيا بیشتر دلیل از هم پاشیدگی خانوادهها و ﻃالقها
مخالفتهای زن و شوهر با هم نیست؟ و به سبب تمايز اخالقی و
ال اکثر اين اختالفها
روانی خانمها ،آنان حساستر هستند و معمو ً
ناشی از نشوز زنان است! حاال اينکه اسالم از زن میخواهد ،تا فقط
در مورد خواستههای شرعی مرد از او اﻃاعت کند ،کجای اين
موضوع ظلم به حقوق زن است؟
البته مرد هم وظیفه دارد تا نیازهای شرعی زن را برآورده کند.
يکی از دالئل ازدواج ،جهت دادن به غريزه جنسی به سمت حالل
خدا و دوری از بی بند و باری در اين مسﺌله است .اگر زن اين نیاز
مرد را تأمین نکند ،مطمﺌناً باعث دلسرد شدن مرد و ايجاد
مشکالتی در اين زمینه میشود.
حاال اگر اسالم از زن میخواهد تا در مورد تأمین نیاز جنسی
مرد کوتاهی نکند ،برای محکمتر شدن بنیان خانواده است .چرا که
گفتیم امتناع زن در اين امر ،زمینه را برای فراهم شدن مشکالتی
در زندگی زناشويی ايجاد میکند .کجای اين مسﺌله ظلم به حقوق
زن است؟
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در مقابل مرد هم چه دوست داشته باشد و چه نداشته باشد،
بايد به زن نفقه بﭙردازد .يعنی مجبور است! آيا حاال میشود گفت
در حقوق مردان ظلم شده است؟
به يقین نه .زندگی زناشويی در اسالم ،دارای بايدها و نبايدها و
قوانینی است که همهی آنها ،به نفع مصالح زوجین و جامعه است.
اما اينکه زن اجازه خروج از منزل را ندارد ،دروغ و بهتان است.
زن میتواند هروقت نیاز داشت ،از خانه خارج شود ( .نیاز به خريد،
نیاز به تحصیل ،نیاز به صله رحم ،نیاز به گردش و تفريح )....
اما اسالم زن را از بیهوده بیرون بودن نهی میکند(.بدون نیاز
بیرون رفتن) .آن هم به خاﻃر زيانها و خطرهايی است که در
محیط بیرون زن را تهديد میکند .برای بیرون رفتن هم ،بر همراه
داشتن محرم تأکید میکند .تا زن احساس امنیت داشته باشد.
هیچ کس نمیتواند ،گرگ صفتان هوس بازی را که در کوچه و
خیابانها پرسه میزنند و منتظر شکاری برای خودشان هستند،
انکار کند .کدام زنی دوست دارد مورد تعرض يا تجاوز قرار بگیرد؟!
مطمﺌناً زنی که به او تعرض شده ،دوست داشت در خانه
میماند ،اما بزرگترين سرمايهاش ،يعنی عفت و شرفش لکه دار

1809
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نمیشد .آمار تجاوز به زنان در آمريکا را ببینید .در هر دو دقیقه
يك زن!
با وجود چنین خطری ،بهتر نیست زن برای مسائل بیهوده مدام
بیرون نباشد و چون ملکهای در خانه خودش در امنیت و آرامش
زندگی کند؟ البته گفتیم اين به معنای زندانی کردن زن در منزل
نیست و زن میتواند برای رفع نیازهايش به بیرون از منزل برود.
زن حتی اجازه کار کردن در بیرون از منزل را دارد .البته با
شرايطی (در محل کار ،همکاران ،هم جنس خودش باشند).
حاال با اين وجود بازهم فکر میکنید اين دستور اسالم ظلم به
حقوق زن است؟
اما در خصوص ديه ،شهادت و حق ﻃالق برای زن ،در کتاب
الحاد نوين باتالق رنگین در قسمت زنان بطور مفصل بیان شده
است.

شبهه :عدالت در مورد مردان آزاد
بازهم فريب!
در قرآن بیش از هفتاد بار به تفکر و تعقل امر شده است .در
پايان اين بخش منتقد شبهه افکن ،باز با قاﻃی کردن حقوق و
1810
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احکام مربوط به کافران حربی و نسبت دادن آن به تمام کافران،
سعی دارند قرآن را کتاب ظلم و توهین معرفی کنند.
اما زهـی ،خیال باﻃل!
الحرب خدعه .خودتان میگويید ،حرب يعنی جنگ .پس چه
ربطی به کافران غیرحربی دارد؟ نیرنگ ،يکی از سیاستها و
تاکتیكهای جنگ ،در تمام جوامع است.چرا فقط آن را به اسالم
نسبت میدهید؟
عدالت در گفتار قرآن را میشود از اين آيه فهمید ،که اهلل
سبحان میفرمايد:
 ...وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا...

1

«با مردم سخن نیك بگويید».
و کلمه ناس عام هست .به کافر و مسلمان اﻃالق میشود.

شبهه :دزدی نکنیــد
در اين قسمت باز با تلبیس و مغلطه بازی ،ايشان سعی دارند
آيات را به میل خودشان معنا کنند .تمام دستورات اخالقی اسالم
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را ،با توجه به تفسیر خودشان فقط در برخورد با مسلمانان مختص
میدانند .درحالی که اين تفسیر باﻃلی از جانب خودشان است.
بارها تکرار کردند ،که جان ،مال و ناموس غیرمسلمانان ،بر
مسلمانان حالل است .پس میتوانند هرکاری خواستند با آنان
انجام بدهند .و ما هم هربار پاسخ میدهیم ،احکام کافران
حربی(کافری که آمده با تو بجنگد) ربطی به بقیه کافران ندارد و
اين احکام حالل الدم و مال و ...بودن آنان ،بر سايرکفار جاری
نیست و اجرا نمیشود و حتی حرام است!
در کجای قرآن گفته شده ،شما میتوانید مال کافر و بچه يتیمی
که کافر است را بدزديد؟ يا سرش کاله بگﺬاريد و مالش را کم و
زياد کنید؟ کجای دين اسالم گفته شده ،تقلب  ،دزدی و غش در
معامله با کفار جايز است؟ همین که سند و منبعی ذکر نکرديد،
مشخص است چقدر صحت دارد!
بیايد دوباره با هم آيه را بخوانیم:
غ َأشُدَّهُ
ن حَتَّى َيبْلُ َ
ی أَحْسَ ُ
م إِلَّا بِا َّلتِی هِ َ
ل ا ْلیَتِی ِ
وَلَا تَقْرَبُوا مَا َ
ط
ن بِالْقِسْ ِ
ل وَالْمِیزَا َ
وَأَوْفُوا الْکَیْ َ

1
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«به مال يتیم جز به نحو احسن (و بهترين راهی که باعث حفظ
و ازدياد آن گردد) نزديك مشويد(و بدين شیوهی خداپسندانه
ادامه دهید) .تا آن گاه که يتیم به رُشد کامل خود میرسد (و در
آن هنگام به گونهی شايسته میتواند در مال خويش تصرّف کند.
در اين وقت اموالش را به خودش تسلیم کنید) .و پیمانه و ترازو را
به تمام و کمال و دادگرانه مراعات داريد و (نه کم و زياد بدهید و نه
کم و زياد دريافت کنید)».
آيا نوشته مال يتیمِ مسلمان؟ يا گفته ،پیمانه و ترازو را برای
مسلمان کم و زياد نکنید؟ شما کلمه مسلمان را در آيه میبینید؟
آيه استثناء و ﻃبقه بندی نکرده است! نمیدانم شما چه گونه اين
کار را انجام داديد؟
بقول معروف «کافر همه را به کیش خود پندارد» شايد هم در
عقايد شما ،عدالت کلی و همگانی نیست و ﻃبقه بندی شده است.
خوردن مال يتیم ،دزدی و کم و زياد کردن ترازو ،به ﻃور مطلق
بر مسلمان حرام است .خواه چه مخاﻃب او مسلمان باشد يا نباشد!
اين حکم قرآن فقط مختص مسلمانان نیست .دزدی در اصلش
کاری زشت و گناه قلمداد میشود ،و هر مسلمانی هم به يقین اين
1813

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

موضوع را میداند .برای خط بطالن کشیدن بر کل ادعای ايشان،
همین يك آيه کافی است که اهلل سبحان میفرمايد:
الَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءهُمْ

1

«از اموال مردم چیزی نکاهید».
دقت کنید ،گفت «ناس» ،يعنی مردم .نگفت مسلمان؛ و واژه
مردم در آيه عام است ،که هم شامل مسلمان است و هم کافر.
دلیل واضح تر از اين؟
مقصود ايشان از دزدی ،به غنمیت گرفتن اموال کافر حربی
است .که با مغلطه کردن اين موضوع را ،به تمام کافران ربط
میدهند .و اين خودش دروغ بزرگی است! و نه تنها دروغ بلکه
تهمتی آشکار است!
اموال کافران حربی که به جنگ با مسلمانان میآيند ،دزدی
نمیشود( .دقت کنید) به غنیمت گرفته میشود.
و اگر نه ،همانطور که قبال هم اشاره کرديم ،کافرانی که قصد
جنگ ندارند ،حتی اگر اسالم را هم نﭙﺬيرند ،میتوانند در امنیت
زندگی کنند .مانند مسیحیانی که بعد از فتح قدس بر دينشان
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باقی ماندند و حتی مسلمانان حاکم بر آن جا وظیفه داشتند تا از
جان و اموال آنان دفاع کنند .تنها مسﺌله جزيه وجود دارد که آن
ال توضیح مفصلی در کتاب الحاد نوين باتالق
هم در موردش قب ً
رنگین داده شده است.
جزيه شبیه زکاتی است که مسلمانان پرداخت میکردند .يا
سادهتر بگويیم ،شبیه مالیات امروزی است که در تمام کشورهای
دنیا رواج دارد و کسی معترض نیست که ما چرا مالیات میدهیم!
در آخر هم برای توجیه تلبیسهايشان ،به عملکرد مسلمانان
اشاره میکنند .قبل تر گفتیم ،اين که احکام دينی را با رفتار
مردمش قضاوت کنیم ،اصلًا صحیح و منطقی نیست.
ماهم اگر بخواهیم از اين شیوه استفاده کنیم ،خواهیم گفت:
چون اکثر ملحدين و خداناباورها بعد از پوچ گرايی خودشان دست
به خودکشی میزنند ،پس شما هم روزی خودکشی خواهید کرد .يا
در آموزههای اخالقی خودشان عنوانی به اسم خودکشی دارند.
اگر مسلمانی يا جمعی از مسلمانان به آموزهی دينی خودشان،
مثالً دزدی نکردن پايبند نیستند ،يا آيات را باب میل خودشان
برای دزدی در اموال مردم تفسیر میکنند ،دلیل نمیشود که اين
در دين اسالم باشد.
1815
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در ادامه از دزدی حقوق معنوی مردم حرف میزنند .و اشاره به
حق آزادی انسان میکنند و به مبحث برده داری ربط میدهند ،که
برای پاسخ اين مورد هم مراجعه کنید صفحه  92تا  103از کتاب
الحاد نوين باتالق رنگین.
و در آخر با مثال حق انتخاب مﺬهب ،و خروج از دين و ...چنین
وانمود میکنند ،که گويی دزدی از حقوق معنوی برای خود
مسلمانان هم ايرادی ندارد.
هرگز اينطور نیست .مسلمان در انتخاب مﺬهب و عقیدهاش
آزاد است .بلکه بايد تحقیق کند و بعد ،از بین راهها ،بهترين راه را
انتخاب کند.

شبهه :کسـی را به نـاحق نکشیـــد
دستـور حرام الدم بودن انسانهای بیگناه ،در قرآن همگانی
است و مختص مسلمانان نیست .
اهلل سبحانه و تعالی میفرمايد:
کأَنَّمَا قَ َتلَ النَّاسَ
س أَوْ فَسَادٍ فِی ا ْلأَرْضِ فَ َ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَ ْیرِ نَفْ ٍ
جَمِیعًا

1

 .1المائده ،آيه 32

1816

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«همانا هر کس ،شخصی را بدون قصاص و يا بیآنکه در زمین
فتنه و فسادی بر پا کند ،بکشد ،مانند آن است که تمام مردم را
کشته است».
واژه «نفساً» به معنـای شخصی يا فردی ،همه انسانها را در بر
میگیرد .چه مسلمان و چه کافر (البته کافر غیرحربی).
همچنین بعد از شرك ،قتل از بزرگترين گناهان شمرده
میشود.
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده:
(أوَّلُ ما يُقْضَى بَیْنَ النَّاسِ فی الدِّماء)

1

«نخستین چیزی که در میان مردم روز قیامت مورد بررسی و
فیصله قرار میگیرد ،موضوع خونها است».
پس اين گفته شما که غیرمسلمانان حق زندگی ندارند و بايد
کشته بشوند ،گفته و ادعايی کﺬب و تهمتی آشکار است .بلکه فقط
کافران حربی (کافری که با مسلمین درحال جنگ است) ،حالل
الدم است.
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم میفرمايند:

 .1متفق علیه
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«هرکس معاهدی را به قتل برساند ،بوی بهشت به مشامش
نمیرسد .و اگرچه بوی بهشت از مسافت چهل ساله به مشام
میرسد».

1

اما در مورد علت تفاوت ديه زن و مرد ،در کتاب الحاد نوين
باتالق رنگین ،قسمت مباحث مربوط به ديه به ﻃور مفصل توضیح
داده شده و حکمت اين تفاوت بیان شده است .در مورد حکم (به
تعبیر خودتان ناعادالنه) مرگ ،برای بعضی از گناهان که ذکر
کرديد؛ کسی که از اسالم خارج بشود ،تا زمانی که در جامعه عقايد
خودش را تبلیغ نکند ،کشته نمیشود .اما علت حالل الدم بودن
اين فرد واضح است .اگر در باغچه شما آفتی بیاُفتد ،چه کار
میکنید؟ مسلماً آن را از بین میبريد .امـا چرا؟ چون اين آفت به
بقیه محصولتان ،صدمه میزند ،و چه بسا آنها را هم خراب کند! يا
اصالً خارج از دنیای اسالم ،مثالً در غرب ،اگر فردی مواد مخدر بین
مردم منتشر کند ،آيا با او برخورد نمیشود؟
کسی که از اسالم خارج میشود و عقايدش را تبلیغ میکند ،و
کسی که بر علیه جامعه اسالمی قیام میکند ،حکم محارب را دارد.
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اين شخص ،برای جامعه اسالمی شبیه همان آفت است .پس بايد با
او برخورد بشود .شريعت اسالمی هم ،ﻃبق حکمت و اهداف
دورانديشانه خودش ،جزای اين افراد را قتل قرار داده است.
تا اين شخص با عقايد مسموم خودش ،مهم ترين سرمايه
مسلمانان يعنی ايمان و عقیده آنان را خراب نکند .در مورد زنای
محصنه و لواط هم در کتاب الحاد نوين باتالق رنگین ،بطور مفصل
علتها بیان شده است.
در مورد قصاص برده و کافر هم بین علماء اختالف است ،که در
قسمت نقدِ عدالت بورزيد ،توضیح داده شد.
اما کسانی که به خدا توهین میکنند ،اگر کافر ذمی باشند،
حکم شان تعزير است.
و اگر مسلمان باشند ،قصاص نمیشوند ،بلکه تأديب میشوند.
ولی کسانی که به پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم دشنام دهند،
اگر کافر ذمی باشند ،برخی از علماء گفته اند ،که ذمت او برداشته
میشود و برخی ديگر گفته اند ،که کشته میشود و برخی ديگر
گفتهاند ،فقط تأديب میشود .ولی برخی گفتهاند ،اگر در اصل
معاهده بین مسلمانان و کفار تصريح شده باشد که به پیامبر اسالم
نبايد دشنام داد و کافر بعد از آن دشنام دهد ،وی کشته میشود.
1819
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(در هر صورت بین علماء اختالف هست) .اما اگر دشنام دهنده
مسلمان باشد ،چنین کسی مرتد میشود و احکام مربوط به ارتداد
بر وی جاری میشود .برخی گفتهاند ،که توبه چنین کسی قبول
نمیشود .اما قول اصح اين است که ،اگر توبه کند ،پﺬيرفته
میشود.
نوشیدن شراب سبب قتل نمیشود .بلکه حد شارب ،فقط 80
ضربه شالق است و حديثی که به قتل شارب خمر اشاره دارد،
جمهور قريب به اتفاق علماء ،آن حديث را منسوخ دانسته ،و از اين
رو به آن عمل نمیشود.
و اما در مورد انتقاد ابتدا بايد توجه داشت ،که توهین با انتقاد
مؤدبانه فرق دارد .اسالم به مخالفانش اجازه میدهد ،خیلی
محترمانه انتقاد و حتی مناظره کنند .اما اجازه توهین و فحاشی در
هیچ دين و قانونی داده نشده است.

شبهه :دروغ نگــویید
لعنت اهلل علـی الکاذبیـن ،که بی هیچ ابا و حیـايی راحت
دروغ میگويند و مردم را از راه حق با دروغهايشان منحرف
میکنند.
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آيا واقعاً قرآن از دروغ گويی به عنوان گناه ياد نکرده است؟
شیوه بیان قرآن متفاوت است و همیشه به يك شکل نیست .مثالً
در قرآن گفته نشده ،نماز نخواندن گناه است .اما بارها بر نماز
خواندن تأکید شده و در سوره مدثر ،وقتی از جهنمیان پرسیده
میشود چه چیزی شما را به جهنم انداخت؟ اولین پاسخی که
میدهند اين است« :ما از نمازگزاران نبوديم».
حال ،شما با اين حساب فکر میکنید ترك نماز گناه است يا نه؟
به يقین پاسخ بله است .و میدانید که حتی در حالتهای خاصی،
مثالً به عمد نماز نخواندن يا مسخره کردن نماز ،گاهی فرد را از
دايره اسالم خارج میکند .دروغ گويی در دين اسالم يکی از
گناهان کبیره است .در قرآن بارها به زشتی آن اشاره شده است.
به عنوان مثال:
ن
لَعْنَتَ اللَّ ِه عَ َلیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ ا ْلکَاذِبِی َ

1

« ...نفرين خدا بر او باد اگر دروغ گو باشد!».
آيه به صراحت جزای دروغ گو را لعنت اهلل ،معرفی میکند .و از
آيات ديگر قرآن زشتی دروغ واضح و روشن میشود .همچنین

 .1النور ،آيه 7

1821

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

وقتی اهلل سبحان ،بهشت زيبای خودش را توصیف میکند ،يکی از
صفات آن را نبودن هیچ سخن دروغ و دروغ گويی بیان میکند:
لَا يَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا وَلَا کِﺬَّابًا

1

«(بهشتیان) در آنجا نه سخن پوچ و بیهودهای میشنوند ،و نه
دروغ گويی و دروغ گو نامیدنی».
پیامبر محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله وسلم ،در حديث
صحیحی میفرمايد:
د أَخْلَفَ ،وَإِذَا ا ْؤتُمِنَ
«آيَةُ الْمُنَا ِفقِ ثَالثٌ :إِذَا حَدَّثَ کَﺬَبَ ،وَإِذَا وَعَ َ
خَانَ».2
«نشانه منافق ،سه چیز است :اول اينکه در صحبتهای خود،
دروغ میگويد ،دوم اينکه خالف وعده ،عمل میکند و سوم اينکه
در امانت ،خیانت میکند».
همانطور که میبینید ،اولین صفت را دروغ گويی معرفی
میکنند.
پس آيا به اين دلیل که به صراحت گناه بودن دروغ گويی بیان
نشده (هرچند که آيات واضح و روشن هستند) میتوانید ادعا
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کنید که اين عمل گناه نیست؟ اما اينکه دروغ گفتن همیشه ،به
غیرمسلمانان جايز است ،اين خودش يك دروغ است.
دروغ فقط در سه جا جايز است :
«-1شخصی که به همسرش دروغ میگويد تا او را راضى کند.
-2شخصی که در جنگ دروغ میگويد.
-3شخصى که در میان دو کس دروغ میگويد تا در میان آنها
صلح و آشتی برقرار نمايد».

1

ممکن است سؤال پیش بیايد که چرا در اين سه حالت دروغ
جايز است؟
در مورد قسمت اول ،بايد ذکر کنم که دروغ به معنای فريب و
خلف وعده نیست (که اين عمل حرام است).
بلکه شیوه و روشی برای ايجاد محبت و دوستی است .و اين
حالت دو ﻃرفه است .يعنی زن به مرد و مرد به زن.
يعنی هم زن و هم مرد میتوانند در برخی موارد که جنبه
محبت آمیز و شوخیهای بین خودشان را دارد ،به هم دروغ
بگويند .و اين عمل در راستای محبتشان است .نه اينکه در همه

 .1رواه ترمﺬی
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حال دروغ بگويند .ﻃبیعتاً زن و مرد در شوخی کردن باهم ،گاهی
جنبه دروغ را دارند .مثالً به شوخی زن به شوهرش میگويد«:تو
ديوانهای!!» .يا مثالً مرد قرار بوده چیزی را برای همسرش بخرد ،به
شوخی میگويد«:برايت نمیخرم!!» و منظور اين دست موارد است.
البته برخی از علماء ،اﻃالق لفظ کﺬب را جايز نمیدانند .بلکه
آن را به جای کﺬب« ،توريه» دانستند .اما فريب دادن زن و يا
فريب دادن مرد ،به اجماع علماء حرام است.
مورد دوم ،در جنگ است .دروغ در جنگ جزء سیاست و يك
تاکتیك جنگی در قبال دشمن ،برای پیشبرد اقدامات جنگی است.
مثالً برای تضعیف قوای دشمن ،در بیسیم اعالم شود که فالن
منطقه تحت کنترل نیروهای خودی قرار گرفته است .و اين در
حالی است که خط بیسیم توسط دشمن شنود میشود .يا مثالً
اعالم شود که نیروهای خودی کم هستند ،تا دشمن گمان کند که
با نیروی کمی ﻃرف است .درحالی که در پشت جبهه ،نیروهای
خودی زياد هستند .و موارد بسیاری ديگر از اين دست ،که اين
نوع تاکتیك ،در همه جنگها و بین همه ملل پﺬيرفته شده است.
يا اين که منظور از اين دروغ اين است که ،مثالً يك نفر را در جنگ
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اسیر کردند و آن اسیر به جای اعتراف به راستی ،دروغ بگويد .در
اين حالت دروغ جايز است.
حال با اين حساب ،وقتی بشود با دروغ ،جان کسی را نجات
داد ،يا از ضررهای عظیم احتمالی در آينده جلوگیری کرد ،به
نظرتان دروغ گفتن بهتر است يا راستگويی که نتیجهاش میتواند
زيانبار و غیرقابل جبران باشد؟
مورد سوم ،برای اصالﺡ بین مردم و از بین بردن کدورت و
دشمنی است و درغیر اين صورت دروغ گناه کبیره و عمل زشتی
در دين اسالم محسوبمیشود.خواه به مسلمان ،خواه به
کافران(غیرحربی).

شبهه :از فحشـــا دوری کنیــد
در اين قسمت ،آيات مربوط به زشتی و گناه بودن فحشا را بیان
کردند و از تفسیر من عنده ،گفتهاند :که فقط مختص مردان و زنانِ
آزاد است!
البته شیوه کار ايشان اين است که آيات را به نفع و با ديدگاه
خودشان تفسیر کنند و آنچه را که دوست دارند ،در مورد آيات
بگويند .گوي ی خودشان يك مفتی يا مُفَسِّر هستند! اين که تجاوز
1825

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

به غیرمسلمانان جايز است ،دروغ واضحی است! مسلمان هرگز
حق تعرض به ناموس کافری را ندارد و بازهم بايد اشاره کنیم ،به
فرق کافر حربی و باقی کفار.
جريان کنیز يا برده فقط در مورد کافران حربی است .يعنی فقط
و فقط زنی به کنیزی گرفته میشود که همراه مردان به میدان
جنگ آمده است .اما در مورد اين که ،آيا پدر میتواند ،دختر نابالغ
خودش را بدون رضايت خود دختر ،شوهر بدهد؟ بله ،میتواند.
توجه کنید! نابالغ ! اصالً فرض کنید ،از اين بچه برای ازدواجش نظر
خواسته شود .چه خواهد گفت؟ آيا ،نظر بچهای که نمیتواند خوب
و بد را از هم تشخیص بدهد ،با نظر پدری که تجربه دارد و صالﺡ
ال عاقالنه است ،برای امر
فرزندش را میخواهد ،يکسان است؟ اص ً
مهمی چون ازدواج ،از يك کودك نظر خواهی شود؟ مطمﺌناً آن
پدر بهترين انتخاب را خواهد داشت .هرچند اين بچه درك نکند.
اما ،آن ﻃور که شما فرموديد هم نیست که کالً نظرخواهی نشود.
بلکه ،تا زمانی که کودك است و خوب و بد را تشخیص نمیدهد،
نظرش مهم نیست .اما همین که بالغ شد ،وقتی قرار شد به خانه
بخت فرستاده شود ،در قانون شرع ،از او میپرسند که آيا راضی
هستی يا نه؟ اگر راضی نباشد ،حکم عقد فسخ میشود و مجبورش
1826
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ال در شرع ،قرارداد نکاﺡ بدون رضايت دختر
نخواهند کرد( .اص ً
(عروس) باﻃل است).
در ضمن اين که ذکر کرديد ،مقاربت جنسی قبل از  6سال جايز
است ،میگويم البد ،در کتاب تفسیر دين جديد شما جايز است.
چون با اين نوع شبهاتی که مطرﺡ کرديد ،متوجه شديم که
خودتان يك مفتی و مفسر هستید«.البته مفتی و مفسری کﺬاب و
دروغ گو»
هرچند دختر در سنین پايین ،با خواست پدر به عقد کسی
درآورده شود ،اما تا قبل از  9سالگی به خانه همسر نمیرود( .توجه
کنید دختر  9ساله  1400سال پیش ،آن هم در کشور گرمسیری
مثل عربستان ،قابل مقايسه با دختران  9ساله امروز نیست .در
مناﻃق گرمسیر و همچنین قرنهای گﺬشته ،دختران زودتر رشد
میکردند و زودتر به سن بلوغ میرسیدند ).پس اين ادعا هم کﺬبی
بیش نبود.

شبهه :به پدر و مــادرتان نیکـی کنیـد
بازهم دروغ!سبحان اهلل! کجای دين اسالم ،آمده است که با پدر
و مادرتان اگر مشرك هستند ،بجنگید؟
1827
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جناب دکتر شبهه افکن ،در آيهای که اشاره کرديد ،فقط گفته
شده پدر و مادر کافرتان را به دوستی نگیريد .نه اينکه با آنان
بجنگید .که علت عدم اين دوستی را هم ،بیان خواهیم کرد .اما
قبل از آن دوباره آيه را بخوانیم:
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِﺬُوا آبَاءَکُمْ وَإِخْوَانَکُمْ أَوْلِیَاءَ إِنِ
م
اسْتَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ ِمنْکُمْ فَأُو َلﺌِكَ هُ ُ
الظَّالِمُونَ

1

«ای مؤمنان! پدران و برادران (و همسران و فرزندان و هر يك از
خويشاوندان ديگر) را ياوران خود نگیريد (و تکیهگاه و دوست
خود ندانید) اگر کفر را بر ايمان ترجیح دهند (و بیدينی از
دينداری در نزدشان عزيزتر و گرامیتر باشد) .کسانی از شما ،که
ايشان را ياور و مددکار خود کنند مسلّماً ستمگرند».
آيه نگفته است با آنان بجنگید يا آنان را بکشید .شما اين
تفسیر را از کجا آورديد؟ فقط گفته به دوستی و ياوری نگیريد.
حال ،يکی از علتهای آن را ذکر میکنم و علت اصلی و واقعی آن
را اهلل اعلم.
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صرفاً جهت تمثیل:
دوستان ،تصور کنید شخصی را خیلی دوست داريد يا اصالً
عاشقش هستید .ولی اين شخص دشمنی دارد که از آن دشمن،
خیلی بدش میآيد .حاال ،آيا شما با دشمن اين دوستتان ،دوستی
میکنید؟
يا دوستش خواهید داشت؟ ﻃبیعتاً نه .حتی به ﻃور ناخودآگاه،
اگر آن دشمن را هم نشناسید ،نسبت به او ،تنفر خواهید داشت يا
حداقل به او حس خوبی نخواهید داشت.
پس ،وقتی ما اسممان را مسلمان گﺬاشتهايم ،يعنی اهلل را
دوست داريم .در نتیجه کسانی که اهلل را دوست دارند ،دوست
داريم (دوستی به خاﻃر اهلل) و کسانی را که با اهلل دشمنی میکنند
و دوستش ندارند ،دوست نداريم .ولو پدر و مادر ما باشند .چون
هدف اصلی در اسالم ،اهلل هست نه خانواده .البته اين گفته ،به
معنای ترك خانواده نیست .چون قرآن دستور میدهد ،تا خودمان
و خانوادهمان را از آتش جهنم نجات بدهیم .يعنی بايد دعوت را از
خانواده شروع کرد.

1829

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

سکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا...
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُ َ

1

«ای مؤمنان! خود و خانواده خويش را از آتش دوزخ بر کنار
داريد».
ولی وقتی ،خانواده مسلمان نشدند ،پس ديگر دوستی با آنان،
برخالف ادعای اسالم ماست .زيرا اين دوستی و حب ممکن است،
شخص را متمايل به آنان کند و در نتیجه اين کفر بر ايمان فرد
تاثیر بگﺬارد .چرا که تأثیر دوستی ،امری غیرقابل انکار و اثبات
شده است .اما اين دلیل نمیشود که با آنان بدرفتاری کنیم .
ببینید ،در مورد رفتار با پدر و مادر مشرك و کافر ،اهلل سبحان
چه میفرمايد:
شرِكَ بِی مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ ِع ْلمٌ فَلَا
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُ ْ
ن أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ
سبِیلَ مَ ْ
تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ َ
إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَ ِّبﺌُکُمْ بِمَا ُکنْ ُتمْ تَعْمَلُونَ

2

«هر گاه آن دو (يعنی پدر و مادر) ،تالش و کوشش کنند که
چیزی را شريك من قرار دهی ،که کمترين آگاهی از بودن آن (و
کوچکترين دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری ،از ايشان فرمانبرداری
 .1التحريم ،آيه 6
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مکن(.چرا که در مسأله عقايد ،کفر و ايمان همگامی و همراهی
جائز نیست ،و رابطهی با خدا ،مقدّم بر رابطهی انسان با پدر و مادر
است ،و اعتقاد مکتبی برتر از عواﻃف خويشاوندی است) ولی در
عین حال با ايشان در دنیا به ﻃرز شايسته و به گونهی بايستهای
رفتار کن و راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من (با
يکتاپرستی  ،ﻃاعت و عبادت) رو کردهاند .سﭙس ،همه به سوی من
بر میگرديد و من شما را از آنچه (در دنیا) میکردهايد آگاه
میسازم(و بر ﻃبق اعمالتان پاداش و کیفرتان میدهم)».
دقت کنید! آيه میگويد ،تابع پدر و مادرت باش و همیشه
فرمانشان را اﻃاعت کن .مگر اين که به عملی امر کنند که ،مخالف
شرع و دين اهلل است .فقط آن جا میتوانی از آنان سرپیچی کنی.
اگه به تو بگويند ،برای من شريك قرار بده ،اﻃاعت نکن (يعنی
پدر و مادرت کافر باشند) .اما با اين حال ،با آنان بايد چطور رفتار
کرد؟
معروفاً :نیك و پسنديده .و اين شکی در آن نیست .به ﻃور
واضح هم موضوع را بیان کرده است.

1831

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

پس نیکی به پدر و مادر و خوش رفتاری با آنان ،يك بايدِ
شرعی است .حتی اگر مشرك و کافر باشند .در اين صورت ،فقط از
سخنان مخالف شرع و شرکیاتشان ،اﻃاعت نمیکنی .و آنان را به
عنوان دوست خودت نمیگیری .چون در اسالم دوست واقعی و
حقیقی ،دوستی است که به خاﻃر اهلل باشد!
از اسماء بنت ابی بکر روايت است:
«در زمان رسول اهلل ،مادرم که مشرك بود ،نزد من آمد .از
رسول اهلل ،پرسیدم :مادرم به خانهی من آمده و مشتاق من است.
آيا با او صله رحم کنم؟ آنحضرت فرمود :بلی .با مادرت صله رحم
کن».

شبهه :بین مؤمنان را اصالﺡ کنید
خوانندگان گرامی ،احتماالً تا اآلن با ترفند و حیله ايشان آشنا
شديد!
دروغ و مغلطهگری روش ايشان است .همان ﻃور که میدانید،
قــرآن  114سوره دارد و  6236آيه است.
ايشان ،دقیقاً آياتی را انتخاب میکنند که بتوانند با دروغ و
سیاه نمايی ،آن گونه که مطابق میلشان است ،از اين آيات برداشت
1832

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کنند .به همین سبب ،ما هم هربار با آيات و احاديث ،داليلشان را
رد و نیرنگشان را افشا میکنیم.
اين دفعه با استناد به آيهای ادعا دارند که قرآن گفته است،
فقط بین مؤمنان را اصالﺡ کنید! ابتدا اين سؤال پیش میآيد ،اگر
دستورات اسالمی و قرآنـی فقـط مختص مسلمانان است ،در
همین آيه چرا گفته است بین مؤمنان و نگفته است بین مسلمانان؟
دوباره آيه مستدل شده را مرور میکنیم:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَ َأصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَيْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ َلعَلَّکُمْ
تُرْحَمُونَ

1

«در حقیقت مؤمنان برادران همديگرند .پس میان برادران خود
صلح و صفا برقرار کنید ،و از خدا پروا داشته باشید ،تا به شما رحم
شود».
آيا آيه گفته است ،فقـط بین مؤمنان اصالﺡ ايجاد کنید؟ خیر!
به نظر میرسد آيه از جريانی حرف میزند! گويا ظاهر آيه به ما
میگويد ،برويد آيهی قبلم را هم بخوانید.
حال ،ببینیم آيهی قبل چه گفته است؟
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1833

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ن بَغَتْ
صلِحُوا بَیْ َنهُمَا فَإِ ْ
ن اقْتَ َتلُوا َفأَ ْ
وَإِنْ ﻃَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِی َ
ن
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِ ْ
سطِینَ
دلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّ َه يُحِبُّ الْمُقْ ِ
فَاءَتْ فَ َأصْلِحُوا بَ ْینَهُمَا بِالْعَ ْ

1

«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند ،در میان
آنان صلح برقرار سازيد .اگر يکی از آنان در حق ديگری ستم کند
و تعدّی ورزد (و صلح را پﺬيرا نشود) ،با آن دستهای که ستم
میکند و تعدّی میورزد بجنگید ،تا زمانی که به سوی اﻃاعت از
فرمان خدا برمیگردد و حکم او را پﺬيرا میشود .هرگاه بازگشت و
فرمان خدا را پﺬيرا شد ،در میان ايشان دادگرانه صلح برقرار
سازيد و (در اجرای مواد و انجام شرائط آن) عدالت بکار بريد .زيرا
که خدا عادالن را دوست دارد».
اين آيات به ما میگويند ،امکان دارد دو گروه که مؤمن هستند
بینشان اختالفی پیش بیايد و در نتیجه جنگ کنند .پس بین آنان
اصالﺡ و صلح ايجاد کنید .اما يادتان باشد که هر دو گروه مؤمن
هستند.يعنی به سبب اين جنگ و اختالف از اسالم خارج
نمیشوند .به همین علت هم میگويد بین مؤمنان اصالﺡ ايجاد
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1834

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کنید ،تا برایمان يادآوری کند که بین خود مؤمنان (افرادی که
ايمان خیلی قوی دارند) ،هم ممکن است اختالف پیش بیايد .و در
آن ز مان وظیفه ما صلح و سازش بین آن دو گروه مؤمن است! نه
اينکه فقط بین مؤمنان صلح ايجاد کنید .برای ﻃوالنی نشدن بحث،
فقط به يك آيه بسنده میکنیم:
...وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ ...

1

«میان مردم به اصالﺡ بﭙردازيد».
به کلمه «ناس» يعنـی مردم ،دقت شود .و مقصود ،عامـه مردم،
چه مسلمان و چه غیرمسلمان است .اگر اصالﺡ میبايست فقط بین
مسلمانان ايجاد میشد ،آيه میفرمود«:میان مسلمانان به اصالﺡ
بﭙردازيد» .همان ﻃور که قبالً نیز گفته شد ،جناب دکتر شبهه
افکن ،دقیقاً آياتی را انتخاب میکنند که بتوانند ،برداشتی ﻃبق
میل خودشان از آن آيه ارائه دهند .اگر نه ،آيات صريح و واضح
قرآن زياد هستند .قضاوت با خوانندگان!

 .1البقره ،آيه 224
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :مؤمنان را مورد تمسخر قرار ندهید
نمیدانیم دکتر شبهه افکن ،چطور آيهای را که خودش
میگويد «:قومی ،قوم ديگر را تمسخر نکند» ،صرف ًا به مؤمنان
اختصاص میدهند؟ از آن جايی که قصد ايشان تنها تفسیر به رأی
است ،معنای آيه را اين گونه عنوان میکنند که ،فقط مؤمنان را
مسخره نکنید .تمسخر در اصل ،کار زشت و بدی است و به
مسلمانان امر شده است ،تا هیچ قوم و گروهی را تمسخر نکنند.
فرعون يك نمونه از زشت ترين چهرههای کفار است ،که در
قرآن ذکر شده است .کسی که میگفت« :من پروردگار شما
هستم» .اما با اين حال ،میدانید اهلل سبحان چه ﻃور با او برخورد
میکند؟ به حضرت موسی میگويد:
ﺬکَّ ُر أَوْ
ن إِنَّهُ ﻃَغى()43یزفَقوُال لَ ُه قَوْلًا لَیِّن ًا لَعَلَّ ُه َيتَ َ
إِذْهَبا إِلى فِرْعَوْ َ
يَخْشى()44

1

«بهسوى فرعون برويد ،که ﻃغیان کرده است! اما بهنرمى با او
سخن بگويید .شايد متﺬکّر شود ،يا (از خدا) خشیت بورزد».

 .1ﻃه ،آيات  43و44

1836

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اين آيه ،بسیار جای تأمل دارد .فردی به ستمگری فرعون را
تصور کنید! با چنین فردی ،اهلل امر میکند به آرامی و نرمی حرف
بزنید! آيا با عقل جور در میآيد همین اهلل ،با کفار عادی که
کفرشان به حد و اندازه فرعون هم نیست ،با خشونت يا تندی
برخورد کند؟ مسخره کردن هیچ کس اخالق مؤمنانه نیست ،بلکه
اين کافران هستند و در ﻃول تاريخ هم اين کفار بودند که همیشه
اهل ايمان را مورد تمسخر و استهزاء قرار میدادند .همان ﻃور که
مکرّر در قرآن بیان شده است.

1

شبهه :به مؤمنــان سوءظن نداشته باشیـد
ض الظَّنِّ ِإ ْثمٌ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا اجْ َتنِبُوا َکثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْ َ

2

«ای کسانی که ايمان آوردهايد ،از بسیاری از گمانها
بﭙرهیزيد.که برخی از گمانها گناه است».
در اين آيه مؤمنان ،از گمان بد بردن نهی شدهاند .اما گمان بد
بردن به اهل کفر و فسق جايز است .چرا که ممکن است از

 .1به عنوان مثال :آيات  14-12صافات
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خطرهای احتمالی که از سوی فرد کافر و فاسق برای شخص مؤمن
پیش بیايد ،جلوگیری کند! انتظار داشتن خطر از جانب اين
اشخاص به منظور احتیاط ،به مؤمن کمك میکند.
از آن جايی که مشرکان و اهل کتاب ،با اهلل و دين اسالم
دشمنی دارند ،ﻃبیعتاً با خود مسلمانان هم ،قلباً نمیتوانند دوست
باشند .هرچند در رفتار و کردارشان احترام و دوستی را نشان
بدهند.
چرا که مسلمان میداند:
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْ َیهُودُ َولَا النَّصَارَى حَتَّى تَ َّتبِعَ ِملَّ َتهُمْ ُقلْ إِنَّ
هُدَى اللَّهِ هُوَ ا ْلهُدَى وَلَﺌِنِ اتَّبَ ْعتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّﺬِی جَاءَكَ ِمنَ الْعِلْمِ
ن وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِ ْ

1

«يهوديان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد .مگر
اين که ،از آيین (تحريف شده و خواستههای نادرست) ايشان
پیروی کنی .بگو :تنها هدايت الهی هدايت است .و اگر از خواستهها
و آرزوهای ايشان پیروی کنی ،بعد از آن که علم و آگاهی يافتهای
(و با دريافت وحی الهی ،يقین و اﻃمینان به تو دست داده است)،
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هیچ سرپرست و ياوری از جانب خدا برای تو نخواهد بود (و خدا تو
را کمك و ياری نخواهد کرد)».

شبهه :در کارهای خصوصی مؤمنان جاسوسی نکنید
بازهم بايد اشاره کرد ،جاسوسی تنها در جنگ و برای کافران
حربی جايز است .و اين يك روش و تاکتیك جنگی در بین همه
ملل و اقوام است و برای همه کافران نیست .اين امر ،بستگی به
شرايط ،ظروف و سیاست جنگی دارد .ابتدا اين که« ،جاسوسی از
کفار ذمی جايز نیست» .چراکه تجسس در امور اهل ذمه ،که با
مسلمانان پیمان صلح بستهاند ،جايز نیست .اما در خصوص کفار
حربی ،در شرايط الزم و ضروری ،تجسس جايز است و اين به
سیاست جنگی برمی گردد.

شبهه :به مؤمنــان تهمت نــزنیــد
دکتر شبهه افکن گفتند« :فقط تهمت نزدن ،برای مسلمانان و
در بین خود مسلمانان صادق است ،نه برای غیر مسلمانان .و
استناد کردند به اين آيه:
1839

کاری از گروه عباد الرحمان
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وَمَنْ يَکْسِبْ خَطِیﺌَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيﺌًا فَقَدِ احْتَ َملَ بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُبِینًا

1

«هرکس دچار لغزشی شود يا گناهی بکند ،سﭙس آن را به بی
گناهی نسبت دهد ،به راستی بهتان و گناه آشکاری مرتکب شده
است».
ما هم از همین آيه دروغ و تهمت ايشان را آشکار میکنیم! آيه
گفته است ،گناهی را به کسی نسبت بدهیم که چگونه است؟
بريﺌاً ،يعنی :بی گناه
آيا گفته شده ،بی گناه مسلمان؟ خیر .بلکه فقط بیگناه .پس
تهمت زدن به مسلمان يا غیرمسلمان (در کل انسان بی گناه) جايز
نیست.
به آيهای ديگر برای درك بیشتر عمق زشتی عمل تهمت توجه
کنید:
صنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُ ِعنُوا فِی الدُّنْیَا
ن الْمُحْ َ
ن يَرْمُو َ
إِنَّ الَّﺬِي َ
سنَ ُتهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَﺬَابٌ عَظِیمٌ  ,يَوْمَ تَشْهَدُ عَ َلیْهِمْ أَلْ ِ
ن
وَأَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا يَعْمَلُو َ

1
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«بىگمان کسانىکه به زنان پاکدامن بىخبر [از همه جا] و با
ايمان نسبت زنا مىدهند ،در دنیا و آخرت لعنت شدهاند و براى
آنان ،عﺬابى سخت خواهد بود)23(.در روزى که زبان و دستها و
پاهايشان ،بر ضد آنان بر آنچه که انجام مىدادند ،شهادت
مىدهند»)24(.

شبهه :پشت ســر مؤمنان غیبت نکنیـد
ابتدا مفهوم غیبت را ،از حديث پیامبر صل اهلل علیه و آله و
سلم دريابیم:
(عَنْ أَبِی هُرَيْرَ َة أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ قَالَ« :أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَ ُة»؟ قَالُوا:
ن
اللَّـ ُه وَرَسُولُ ُه أَعْلَمُ .قال« :ذِ ْکرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَکْرَ ُه» قِیلَ :أَ َفرَأَيْتَ إِ ْ
د ا ْغتَبْتَ ُه وَإِنْ
ل فَقَ ِ
ن فِی ِه مَا تَقُو ُ
کَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ؟ قَال« :إِنْ کَا َ
لَمْ يَکُنْ فِیهِ فَقَدْ بَ َهتَّهُ»)

2

«ابوهريره میگويد :رسول اهلل فرمود« :آيا میدانید که غیبت،
چیست؟ گفتند :اهلل و رسولش داناتر هستند .فرمود« :برادرت را به
آنچه که از آن خوشش نمیآيد ،ياد کنی» .گفته شد :اگر آنچه

 .1النور ،آيه  23و 24
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میگويم در برادرم ،وجود داشته باشد ،چطور است؟ فرمود« :اگر
آنچه میگويی در وی باشد ،غیبتش کردهای و اگر نباشد ،به وی
بهتان بستهای»».
فرمودند( :ذکرك اخاك بما يکره) ( او کما قال)
ترجمه«در مورد برادرت به گونه ايی صحبت کنی که بدش
بیايد .يا برادر (دينی خود) را به صورتی ياد کنی که بدش بیايد».
مثالً عیب و ايرادهايش را بیان کنیم .اما ،غیبت به ﻃور مطلق
حرام نیست .و در بعضی جاها مثل دروغ ،به منظور هدفی خاص
جايز است.
چند نوع از غیبتهای مباﺡ:
 -1مظلوم میتواند نزد حاکم و قاضی تظلم خواهی کند.
-2وقتی بخواهد برای تغییر منکر کمك بگیرد.
-3هنگام استفتاء از مجتهد ،بگويد فالنی اين چنین بر من ظلم
کرده است.
-4هشدار به مسلمانان که وارد شر و فتنه نشوند و آنان را
نصیحت کند .به شرط اينکه هدفش نصیحت باشد.
 -5اگر شخصی فسق و بدعت را به صورت علنی انجام دهد.
بخاری برای جواز غیبت اهل فساد و اهل شرك ،به گفتار پیامبر
1842
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صلی اهلل علیه و آله و سلم ،دربارهی عیینه بن حصن ،استدالل
میکند .هنگامی که ،بر علیه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم اذن
گرفت ،و پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم گفت :بدترين برادر
عشیره!
که در اين صورت ،علت هشدار دادن به باقی مردم برای دوری
کردن از اين افراد و در امان ماندن از فسق و اعمال زشت آنان
است.
در مورد غیبت کردن از کافر ذمی ،پیامبر صل اهلل علیه و آله و
سلم میفرمايد( :مَنْ سَ َّمعَ ذِمِّیًّا وَجَبَتْ لَ ُه النَّارُ)

1

«هرکس عیب کافر ذمی را برمال سازد ،آتش جهنم بر او واجب
میشود ».
ولی ذم و غیبت کافر حربی مباﺡ است .که قبالً عنوان شد به
منظور آگاهی دادن به مردم ،از فساد و خطرهای ناشی از ارتباط يا
دوستی با اين اشخاص است .و هر عقل سلیمی هم اين موضوع را
میپﺬيرد.

 .1رواه ابن حبان فی صحیحه
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شبهه :دستــورات پیش پــا افتــاده
در اين بخش ،چند آيه از قرآن ذکر شده و ايشان ادعا میکنند
که ،اين رفتـارهای اخالقی پیش پا افتاده هستند.
پس از سخن ايشان نتیجه میگیريم ،خود اين اعمال نیز پیش
پا افتاده هستند و عمل کردن يا نکردن به آنها مهم نیست .در
اين صورت به چه دلیل بايد اين اعمال را انجام داد؟
اعمالی که ايشان اسم آنها را پیش پا افتاده گﺬاشتند و از
اهمیت آنها کم کردند .مطمﺌناً برای شخص چنین ديدگاهی
تداعی میشود که ،انجام دادن يا ندادن اين عمل مهم نیست .پس
نسبت به انجام دادن آنها هم میل و رغبت چندانی نخواهد
داشت.
اما اين که اشاره کردند ،اين اعمال در جامعه  1400سال پیش
وجود نداشته و امروزه مردم خود به خود به آنها عمل میکنند،
چیزی است که ما در جوامع عکس آن را میبینیم! آيا امروزه در
همه جوامع ،مردم خود به خود به اين دستورات عمل میکنند يا
نه؟
مثالً در مجلس ،چه دلیلی دارد برای کسی جا باز کنند ،درحالی
که جای خودشان تنگ میشود و معﺬب میشوند؟! کدام ديدگاه و
1844
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عقل سلیمی ،کمك و نیکی را که نتیجهاش عﺬاب و سختی برای
خود فرد باشد ،قبول میکند؟ مگر اينکه انتظار داشتن پاداشی در
بین باشد .آيا اگر اين عمل با وعده شیرين ثواب و پاداشی از ﻃرف
اهلل همراه باشد ،راحتتر و شايستتر نیست؟ فرد میداند که با
اين احسان کوچك و کم ،شايد خودش کمی معﺬب و ناراحت
بشود .اما اين عملش در نزد اهلل ،بیپاسخ باقی نمیماند و صد البته
راهی است برای رسیدن به کمال و خودسازی.
پس فرد هنگامی که در اين موقعیت قرار بگیرد ،به ياد میآورد
که اهلل به اين عمل امر کرده ،پس اين عمل مهم است نه پیش پا
افتاده .برای همین در اين کار از بقیه سبقت میگیرد و با
خوشنودی تمام اين اعمال را انجام میدهد.
دين اسالم و قرآن ،از کوچكترين جزئیات تا بزرگترين
راههای خودسازی و رسیدن به کمال (اوج بندگی و نهايت هدف
خلقت) را بیان کرده است .ذکر چنین مواردی به شخص ياد آور
میشود که حتی کوچكترين اعمال او بینتیجه و بیثمر باقی
نخواهد ماند .چرا که دو نتیجه در پی دارد:
-1اين قبیل اعمال به بهتر و زيباتر شدن رابطه اخوّت و همدلی
بین مسلمانان کمك میکند.
1845
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-2نشان دهنده اين است که کوچكترين اعمال هم پاداش و
ثواب دارند.
البته ايشان آيه را کامل ذکر نکردند .حال ما آن را کامل
میکنیم:
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ َلکُمْ تَفَسَّحُوا فِی ا ْلمَجَالِسِ فَا ْفسَحُوا
ع اللَّ ُه الَّﺬِينَ آمَنُوا
ل ا ْنشُزُوا فَانْشُزُوا يَ ْرفَ ِ
يَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ وَإِذَا قِی َ
خبِیرٌ
مِنْکُمْ وَالَّﺬِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْ َملُونَ َ

1

«ای مؤمنان! هنگامی که به شما گفته شد ،در مجالس جای باز
کنید ،جای باز کنید ،تا خدا در کار شما گشايش دهد .و هنگامی
که به شما گفته شد ،برخیزيد ،برخیزيد .اگر چنین کنید خداوند به
کسانی از شما که ايمان آوردهاند و بهره ای از علم دارند ،درجات
بزرگی میبخشد».

نتیجـه گیــری
قوانین و احکام اخالقی مندرج در قرآن ،از کوچك ترين
جزئیات تا بزرگ ترين و مهم ترين شیوههای اخالقی توضیح داده
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شده است و چیزی از مکارم اخالقی ،به منظور خودسازی و
رسیدن به اوج مقام انسانی از قلم نینداخته است .اما اين که
میگويید ،قرآن برگرفته از محیط اﻃراف است و ارزشهای اخالقی
موجود در آن را با قوانین حمورابی و قوانین کوروش برابر میدانید،
بايد گفت کامالً اشتباه است .فقط کافی است که همین قوانین
حمورابی را با قرآن مقايسه کنید .خودتان متوجه تفاوت فاحش
آنها خواهید شد .از کوروش هم که جز کتبیه گلی فتح نامه بابل،
چیزی باقی نمانده است .که در آن هم کوروش از بتهايش (بعل،
نبو ،مردوك) ستايش و تمجید میکند!
توجه کنید ،گاهی علتهای خاصی در پشت زمینه دستورات
قرآن نهفته است .که با درك و فهم اين حکمتهای نهفته ،به عمق
دورانديشی و هدف اين قوانین پی برده میشود!
اما فراموش نکنیم ،قرآن اخالق را ﻃبقه بندی نکرده است .بلکه
با سیاست دورانديشانه خودش ،سعی کرده تا تبعیضهای ﻃبقاتی
که در تمام جوامع آن زمان وجود داشته را از بین ببرد .در خصوص
موارد ادعا شده ،به نقض حقوق غیرمسلمان و زنان و اسیران و ...
با ادله ذکر شده ،کﺬب بودن تمام اين ادعاها را ثابت کرديم.
همچنین بحث تشويق ،ترغیب ،هشدار و تﺬکر با وجود بهشت و
1847
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جهنم را هم در مقدمه نقد توضیح دادهايم! بازهم منتقد ،در آخر به
رفتار برخی از مسلمانان که به دستورات اسالم عمل نمیکنند،
اشاره میکند ،تا برای نتیجه گیری اثبات کند که اين است اخالق
اسالمی!
در اسالم هرگز گفته نشده است که به جای کمك به فقرا ،به
تزئین مساجد بﭙردازيد .نتیجه گیری و قضاوت براساس عملکرد
عدهای از پیروان يك دين ،هرگز برهان و حجت قابل قبولی ،برای
قضاوت بر اصل آن دين نیست .در قرآن بارها به انفاق و کمك به
فقرا امر شده است .حتی يکی از ارکان اسالم زکات است .همان
مالی که بايد به فقرا و نیازمندان داده شود!
دين اسالم ،دين اعتدال و عدالت است .احکام اسالم ،احکامی
دورانديشانه و در پی هدفهای مشخصی ،برای اصالﺡ فرد و جامعه
هستند .هرچند شايد گاهی حکمت و هدف اين احکام را درك
نکنیم .منتقدمیگويد«:اسالم دين خشونت و کشتار است» .اما
تاريخ و شواهد به جا مانده از حکومتهای اسالمی گﺬشته ،عکس
قضاوت و ادعاهای منتقد را ثابت میکند .همچنین در زمان حال،
رشد سريع و افزايش آمار تازه مسلمانان در جوامع غربی ،که
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بیشترشان به سبب اخالق زيبا و کامل بودن دين اسالم ،به اين
دين میپیوندند ،خالف ادعای ايشان را ثابت میکند.
هرگز قرآن ،ظلم را قبول نکرده و بلکه به شدت با آن مبارزه
کرده است .به عنوان مثال در اين آيات:
إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

1

«افرادی که ظلم میکنند رستگار نمیشوند».
کنَّ الظَّالِمینَ « 2حتما ستمکاران را نابود میکنیم».
لَنُهْلِ َ
ن
أَال لَعْنَةُ اللَّهِ َعلَی الظَّالِمی َ

3

«هان ،نفرين خدا بر ستمگران

باد».
بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمینَ « 4نابود باد گروه ستمکاران».
وَ ما لِلظَّالِمینَ مِنْ أَنْصارٍ « 5ظالم يار و ياور ندارد».
وَ سَیَعْلَمُ الَّﺬينَ ظَلَمُواای ُمنْقَلَبٍ يَنْ َقلِبُونَ « 1به ظالمها خواهم
گفت ،که چه عاقبت تلخی خواهند داشت».
 .1االنعام ،آيه 12
 .2ابراهیم ،آيه 13
 .3هود ،آيه 18
 .4هود ،آيه 44
 .5البقره ،آيه 270
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ن حَمیمٍ وَ ال شَفیعٍ يُطاعُ « 2ستمگران نه دارای
ما لِلظَّالِمینَ مِ ْ
دوست دلسوزند ،و نه دارای میانجیگری که میانجی او پﺬيرفته
گردد».
و همچنین درحديثی روايت است که پیامبر فرمودند:
(از دعای مظلوم بترسید اگر چه کافــر باشد[.زيرا] کفر او برای
خودش است).

3

شاعر نامدار مسلمان ،سعدی ،شعری در مورد ظالم و مظلوم
نوشته است که آوردنش در اينجا خالی از لطف نیست:
«نخفتهست مظلوم ،ز آهش بترس
ز دود دل صبحگاهش بترس
نترسی که پاك اندرونی شبی
برآرد ز سوز جگر ياربی
چراغی که بیوه زنی بر فروخت
بسی ديده باشی که شهری بسوخت
پريشانی خاﻃر دادخواه
 .1الشعراء ،آيه 227
 .2غافر ،آيه 18
 .3رواه ﻃبرانی باالسناد صحیح
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براندازد از مملکت پادشاه»
و در پايان جناب منتقد ،شما با اين دروغها و تلبیسها ،هرگز
نمیتوانید ،جوان های مسلمان را از دينشان دل زده کنید ،و
غیرمسلمان ها را نسبت به دين اسالم بدبین کنید .چرا که امروزه،
مانند گﺬشته نیست که فريب و دروغهای امثال شما باور بشود.
امروزه ،هرکسی بخواهد ،میتواند با تحقیق و مطالعه ،راحت به
کﺬب بودن ادعاهای شما پی ببرد .ما هرگز فکر نمیکنیم مبارزهی
شما با اسالم ،به ضرر اين دين باشد .بلکه آن را منفعت تلقی
میکنیم .چراکه اين شما و امثال شما هستید ،که دين اسالم را به
مردم میشناسانید و باعث میشويد ،ذهنها کنجکاو و درگیر
تحقیق شوند .به يقین افرادی را که در جستجوی حقیقت باشند،
اهلل هدايت خواهد کرد.
يُرِيدُونَ لِیُطْفِﺌُوا نُورَ اللَّ ِه بِأَفْوَا ِههِمْ وَاللَّ ُه مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِ َه
الْکَافِرُون

1

 .1الصف ،آيه 8

1851

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«میخواهند نور (آئین) خدا را با دهانهايشان خاموش
گردانند.ولی خدا نور (آئین) خود را کامل میگرداند .هرچند که
کافران دوست نداشته باشند».

1852

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

فصل  :13اقتصاد در قرآن
نويسنده :کیوان عثمانی

شبهه :اسالم سیستم اقتصادی ندارد.
مسلمانان ادعا میکنند که اسالم بهترين و کاملترين و
عادالنهترين مکتب يا سیستم اقتصادی را دارد که میتواند برای
کل جهان تا قیامت ،پیشرفت و عدالتی ايدهآل را فراهم کند .در
صورتیکه اسالم اصال سیستم اقتصادی ندارد و صرفا بعضی از
رفتارهای سادهی اقتصادی (مثل غارت اموال غیرمسلمین ،خريد و
فروش ,قرض ,زکات و ارث) را که در محیط عربستان و نقاط ديگر
رواج داشته با اندك تغییراتی مطرﺡ کرده و بس .ازاين معدود
رفتارهای اقتصادی ،تعدادی متکی به سنت است و موارد کمتری
در قرآن آمده است.

پاســـخ:
اوالً :تعريفی که از اقتصاد ارائه میشود و اسالم آن را قبول
دارد ،بايد مطابق با قانون اسالمی باشد .از نظر متفکران مسلمان،
چون دين اسالم جامع است لﺬا نظام اقتصادی آن نیز شامل و
1853

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جامع است .در قانون اسالمی اقتصاد –از ديدگاه علمای قديم– در
تعريف فقه معامالت آمده است و در لغت به معنی اعتدال و تعادل
در دخل و خرج است و قرآن کريم نیز بر اين معنی تصريح دارد.
1

ك قَوَاماً
ن بَیْنَ ذَلِ َ
سرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَکَا َ
وَالَّﺬِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُ ْ

«و کسانیند که به هنگام خرج کردن (مال برای خود و خانواده)
نه زيادهروی میکنند و نه سختگیری ،و بلکه در میان اين دو
(يعنی اسراف و بخل ،حد) میانهروی و اعتدال را رعايت میکنند».
ال متغییر است ،سیستم اقتصادی در
ثانیاً :سیستم اقتصادی اصو ً
 500سال پیش چگونه بوده در کشورهای توسعه يافته؟ و اکنون
چگونه است؟ در  400سال پیش چگونه بوده؟ نظام اقتصادی
همیشه ثابت نیست و عالوه بر معیار زمان به عوامل ديگری نیز
بستگی دارد همچون توزيع ثروت ،عدالت ،تعادل تولید و غیره.
البته اين عوامل بر نوع نظام اقتصادی تأثیر دارند اما ذات نظام
اقتصادی در اسالم به خودی خود وجود دارد و اسالم آن را تنظیم
و سازماندهی نموده ،به عبارت ديگر ثابت و جهانشمول است.

 .1سوره فرقان ،آيه 67

1854

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

همین بس که نظام اقتصاد اسالمی در برابر ديگر نظامهای اقتصادی
سرمايهداری و اشتراکی ،فعال و پويا و بلکه ارجحیت دارد.
عامل بد توزيعی يکی از مشکالت نظام اقتصادی است که اسالم
راه حل آن را در گرو توزيع مناسب میداند.
ل الَّﺬِينَ کَفَرُوا لِ َّلﺬِينَ
ل َلهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَ َزقَکُمُ اللَّهُ قَا َ
وَإِذَا قِی َ
ن
آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ َأﻃْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِی ضَاللٍ مُبِی ٍ

1

«و هنگامی که به آنان گفته شود :از چیزهايی که خدا به شما
داده است ،انفاق و احسان کنید ،کافران به مؤمنان میگويند :آيا به
کسی خوراك بدهیم که اگر خدا میخواست خوراك بدو میداد (و
فقیرش نمیکرد؟ مگر مشیّت الهی چنین نخواسته است؟ ما با
مشیّت الهی مخالفت نمیورزيم) شما در گمراهی آشکار و روشنی
هستید».
خلیفهی چهارم علی رضی اهلل عنه (م  40هــ) ،میفرمايد:
(فما جاع فقیر إال بما منع به غنی)

2

 .1سوره يس ،آيه 47
 .2نهج البالغة للشريف الرضی حکمت  320؛ناشر:مؤسسه نهج البالغه ،قم–ايران
چاپ 1414هــ

1855

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«پس هیچ فقیرى گرسنه نماند جز آنکه توانگرى حق او را
بازداشته».
برخی از ويژگیهای نظام اقتصاد اسالمی و راه حل عالج فقر
مال ،مال خداوند است و بشر در استفاده کردن از آن جانشینان
ديگران در بدست گرفتن اموال هستند .به عبارت ديگر ملکیت
خصوصی يا عمومی يا دولت برای ثروت در اسالم ،ملکیت مطلق
نیست ،بلکه مالك حقیقی خداوند متعال است ولﺬا از آن سؤال
خواهد شد.
م
ﺬ عَنِ النَّعِی ِ
ثُمَّ لَتُسْأَ ُلنَّ يَوْمَﺌِ ٍ

1

«سﭙس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد».
اسالم اجازهی غنی بودن را نمیدهد مادامی که فقر وجود دارد
و برای فقیر حقی را از مال غنی قرار داده است.
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّﺬِی آتَاکُمْ

2

«و از مال و ثروت خدا که خدا به شما داده است بديشان
بدهید».
وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَا ْلمَحْرُومِ
 .1سوره تکاثر ،آيه 8
 .2سوره نور ،آيه 33

1856

1

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«در اموال و دارايیشان حقی و سهمی (جز زکات) برای گدايان و
بینوايان تهیدست بود».
ل
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَا ْلمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِی ِ

2

«حق خويشاوند را (از قبیل :صله رحم و نیکويی و مودّت و
محبّت) ،و حق مستمند و وامانده در راه را از قبیل :زکات و صدقه
و احسان) ،بﭙرداز».
اسالم ثروت و مالکیت را برای اشخاص ضايع نمیکند ،زمانی که
آحاد جامعهی اسالمی از نظر معیشت و حد نیازمندی ،مشکلی
نداشته باشند ،دولت بايد برای شهروندان آن را تضمین کند ،زيرا
هر کس به دنبال عمل و تالشش در زمین ،به ثروت میرسد و
ممکن است گاهی نیزخارج از ارادت شخص باشد.
ن
سبْ َ
لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ ِممَّا ا ْکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَ َ

3

«مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ میآورند و زنان (هم)
نصیبی دارند از آنچه به دست میآورند.:
ن
وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا َولِیُ َوفِّیَهُمْ أَعْمَا َلهُمْ وَهُمْ ال يُظْلَمُو َ

 .1سوره ذاريات ،آيه 19
 .2سوره اسراء ،آيه 26
 .3سوره نساء ،آيه 32

1857

1

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«همه (مؤمنان و کافران) دارای درجاتی (و درکاتی) هستند بر
ﻃبق اعمالی که انجام دادهاند ،تا بدين وسیله خداوند جزا و سزای
رفتار و کردارشان را به تمام و کمال و بی کم و کاست بدهد و هیچ
گونه ستمی بديشان نشود».
نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَ َت ُهمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
ﺬ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِ َ

2

«اين مايیم که معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم
کردهايم .و برخی را بر برخی ديگر برتریهايی دادهايم ،تا بعضی از
آنان بعضی ديگر را به کار گیرند (و به يکديگر خدمت کنند) .و
رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمعآوری میکنند بهتر است».
ق
وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَکُمْ َعلَى بَ ْعضٍ فِی الرِّزْ ِ

3

«خداوند برخی از شما را بر برخی ديگر از نظر روزی برتری داده
است».
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم میفرمايند:
(ال بأس بالغنى لمن اتقى)1

 .1سوره احقاف ،آيه 19
 .2سوره زخرف ،آيه 32
 .3سوره نحل ،آيه 71

1858

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

برای کسی که تقوا دارد ،ثروت اشکال ندارد.
برای اﻃالع بیشتر به کتاب «اإلسالم والتوازن االقتصادی بین
األفراد والدول» ،اثر دکتر محمد شوقى الفنجرى رحمه اهلل مراجعه
شود که اين مباحث را با اسلوبی نیکو بیان نموده است.
اسالم با مالاندوزیای که در خدمت فرد و جامعه نباشد شديداً
مخالف است.
ل اللَّ ِه
ب وَالْفِضَّةَ وَال يُنفِقُونَهَا فِی سَبِی ِ
ن الﺬَّهَ َ
 ...وَالَّﺬِينَ يَکْنِزُو َ
م
فَبَشِّ ْرهُمْ بِعَﺬَابٍ أَلِی ٍ

2

«و کسانی که ﻃال و نقره را اندوخته میکنند و آن را در راه خدا
خرج نمینمايند ،آنان را به عﺬاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده
بده».

 .1سنن ابن ماجه  724 / 2ﺡ  2141؛ الناشر :دار إحیاء الکتب العربیة–فیصل
عیسى البابی الحلبی
شعب اإليمان للبیهقی  444 / 2ﺡ  1188؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض
الطبعة :األولى 1423 ،هـ– 2003م
المستدرك على الصحیحین للحاکم  3 / 2ﺡ  2131؛ الناشر :دار الکتب العلمیة–
بیروت الطبعة :األولى1990–1411 ،م
 .2سوره توبه ،آيه 34

1859

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آقای لیون رونتی محقق فرانسوی در کتاب «ثالثون عاما فی
االسالم» میگويد( :إن هﺬا الدين الﺬی يعیبه الکثیرون هو أفضل
دين عرفته ،فهو دين ﻃبیعی واقتصادی وأدبی)1...
«همانا اين دين (اسالم) که بسیاری بر آن عیب میگیرند،
برترين دينی است که شناختم .آن دين فیزيکی ،اقتصادی و ادبی
است».
آدام اسمیت فرانسوی که در قرن  17م ،میزيسته است ،نزد
اقتصاددانان غربی به عنوان پدر اقتصاد معرفی شده است در حالی
که بیش از  4قرن قبل از وی ،عبدالرحمن بن خلدون در کتاب
مقدمهی تاريخش قضايای اقتصادی را ﻃرﺡ و بیان نموده است.
دکتر نبیل سمالوﻃی در اين باره میگويد:
(أن العلماء المسلمین سبقوا علماء الغرب مثل" :آدم سمیث"
فی کتابة "ثروة األمم سنة  "1776وغیر من مؤسسی علم االقتصاد
فی الغرب بأکثر من أربعة قرون فی دراسة القضايا الکبرى فی مجال

 .1بناء المجتمع اإلسالمی للنبیل السمالوﻃی ص 248؛ الناشر :دار الشروق للنشر
والتوزيع والطباعة الطبعة :الثالثة 1418هـ–1998م

1860

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

االقتصاد .وقد تعرض ابن خلدون لهﺬه القضايا االقتصادية فی أکثر
من فصل من فصول مقدمته).

1

دانشمندان مسلمان بیش از چهار قرن در رويارويی با قضايای
بزرگ در زمینه علم اقتصاد ،سبقت گرفتند از دانشمندان غربیای
همچون آدام اسمیت نوسندهی "ثروت ملل سال  "1776و ساير
بانیان علم اقتصاد در غرب .ابن خلدون اين قضايای اقتصادی را در
بیشتر از يك فصل از فصلهای مقدمه کتابش آورده است.
ثالثاً :پیشرفت و عدالت و تغییر برقرار نمیشود مگر اينکه خود
مردم خواهان آن باشند.
حتَّى يُغَ ِّیرُواْ مَا
ن اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَیِّراً ِّنعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ َ
ذَلِكَ بِأَ َّ
بِأَنفُسِهِمْ

2

«اين بدان خاﻃر است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی
داده است تغییر نمیدهد مگر اين که آنان حال خود را تغییر
دهند».

 .1بناء المجتمع اإلسالمی ص 276؛ الناشر :دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة
الطبعة :الثالثة 1418هـ–1998م
 .2سوره انفال ،آيه 53

1861

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اسالم نه تنها به دنبال برپايی عدالت در جامعه است بلکه فراتر
از آن به دنبال برپايی احسان نیز است.
ل وَاإلِحْسَانِ
إِنَّ اللّهَ يَأْ ُمرُ بِالْعَدْ ِ

1

«خداوند به دادگری و نیکوکاری دستور میدهد».
رابعاً :قرآن و سنت به عنوان دو مصدر اساسی اسالم به داد و
ستد ،تجارت ،صنعت ،دامداری و غیره اهتمام و توجه کرده است و
اصول و قواعدی را برای هريك از اين موارد ارائه داده است که ان
شاء اهلل در ادامه برخی از آن بیان میشود.

شبهه :قرآن تنها نکاتی ساده را مطرﺡ کرده ،آن هم
گﺬرا
قرآن تنها خريد و فروش ،زکات و صدقه ،انفال ،قرض و ربا و
غارت اموال غیرمسلمین و جزيه و ارث را مطرﺡ کرده و اين
مباحث را نیز بصورت کلی و گﺬرا ،در حد يك يا چند جمله ،ارائه
کرده است و اصال اقتصاد به معنای واقعی مثل ابزار تولید و تولید و
توزيع و سرمايه و کار و روابط آنان و پول و مسائل آن و نحوهی

 .1سوره نحل ،آيه 90

1862
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نقد کتاب سها

مالکیت منابع ﻃبیعی و نحوهی ايجاد عدالت اقتصادی و دهها
مبحث ديگر در قرآن نیست .بعبارت ديگر قرآن هیچ چیزی فراتر
از روابط سادهی اقتصادی محیط عربستان  1400سال پیش ندارد و
اين تأيیدی بر بشری بودن قرآن است .اگر قرآن از خدا بود ،خدا
نسبت به آينده و دانش اقتصاد و روابط پیچیده اقتصادی اﻃالع
داشت و راههای مؤثر و درستی برای پیشرفت اقتصادی ،تولید و
توزيع عادالنهی ثروت ارائه میکرد.

پاســـخ:
اوالً :اين مواردی که اسم برده شده است همچون خريد و
فروش ،قرض و غیره به خودی خود در نظام اقتصادی بکار میرود و
اسالم قواعد و قوانینی برای تنظیم اين امور ارائه داده است.
ثانیاً :مسألهی قرض ،زکات ،ارث و حتی جزيه خود راه حلهايی
برای رفع مشکالت اقتصادی جامعه است و به ﻃور مفصل در قرآن
و سنت به آنها تصريح شده است .ظاهراً اين معترض میخواهد
خداوند لقمه را در دهن انسانها قرار بدهد آنگاه گفته شود راه
حل کامل است ،پس تفکر و تعقل و ارادهی بشری چه کار میآيد؟!
خداوند مشکالت فقر و امثال آن را بیان فرموده و علل بروز فقر و
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نقد کتاب سها

راه حلهايی برای بر ﻃرف کردن آن را نیز در جامعه تبین نموده
است لکن اين انسانها هستند که کوتاهی میکنند.
ثالثاً :ويژگی بارز قرآن همین است که در هر عصری میتوان از
آموزههای آن استفاده کرد و در  1400سال پیش با توجه به نوع
محدوديت فرهنگ و اقتصادی که بر جامعه آن زمان حاکم بوده راه
حلهايی را ارائه داده است و همین روال در ﻃول تاريخ پابرجا
است.
در جامعهی کنونی بشر ،توزيع نامناسب ثروت ،ناعدالتی
اقتصادی و مالاندوزی ،از جمله عوامل بروز فقر در جامعه میباشد
که قرآن به اين عوامل تصريح کرده است و خاص يك مقطع زمانی
نیست بلکه در تمام دورانها همین مسأله جاری و ساری است.
م
ن ا ْلأَغْنِیَاء مِنکُ ْ
کَیْ لَا يَکُونَ دُولَةً بَیْ َ

1

«اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست بدست
نگردد».
ن تِجَارَةً عَن
الَ تَأْ ُکلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَ ْینَکُمْ بِالْبَاﻃِلِ إِالَّ أَن تَکُو َ
تَرَاضٍ

2

 .1سوره حشر ،آيه 7
 .2سوره نساء ،آيه 29
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«اموال همديگر را به ناحق (يعنی از راههای نامشروعی همچون:
دزدی ،خیانت ،غصب ،ربا ،قمار ،و )...نخوريد مگر اين که (تصرّف
شما در اموال ديگران از ﻃريق) داد و ستدی باشد که از رضايت
(باﻃنی دو ﻃرف) سرچشمه بگیرد».
ﺬهَبَ وَا ْلفِضَّةَ وَالَ يُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّ ِه
ن ال َّ
وَالَّﺬِينَ يَکْنِزُو َ
م
فَبَشِّ ْرهُم بِعَﺬَابٍ أَلِی ٍ

1

«و کسانی که ﻃال و نقره را اندوخته میکنند و آن را در راه خدا
خرج نمینمايند ،آنان را به عﺬاب بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده
بده».
در ضمن در آينده به اين شبهه که غنائم جنگی ،غارت اموال
نیستند نیز پاسخ مبسوﻃی خواهیم داد لکن عقول برخی از
معترضان از درك واقعیات عاجز است.

شبهه :ثروت و فقر خواست خداست
ر ْزقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِ ُر1
ط ال ِّ
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ َيبْسُ ُ

 .1سوره توبه ،آيه 34
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نقد کتاب سها

«آيا ندانستهاند که [اين] خداست که روزى را براى هر کس که
بخواهد فراخ يا تنگ میگرداند».
قُلْ إِنَّ رَبِّی يَبْسُطُ ال ِّرزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا
ن2
يَعْلَمُو َ

«بگو پروردگار من است که روزى را براى هر کس که بخواهد
گشاده يا تنگ مىگرداند لیکن بیشتر مردم نمىدانند».
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْ َنهُم مَّعِیشَ َت ُهمْ فِی
ضهُم بَعْضاً
ﺬ بَعْ ُ
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَ ْعنَا بَعْضَهُمْ َفوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِ َ
خیْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ3
سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ َ

«آيا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مىکنند؟ ما [خدا]
معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کردهايم و برخى از
آنان را از [نظر] درجات باالتر از بعضى [ديگر] قرار دادهايم تا
بعضى از آنها بعضى [ديگر] را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار
تو از آنچه آنان میاندوزند بهتر است»

 .1سوره روم ،آيه 37
 .2سوره سبأ ،آيه 36
 .3سوره زخرف ،آيه 32
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نقد کتاب سها

اينگونه آيات اوالً :مؤيد جبر هستند .به اين بیان که ثروت و فقر
همه به خواست خداست و نقش بشر در نظر گرفته نشده است.
ثانیا :مخالف علم تجربی و دانش اقتصاد است و با واقعیتهای
عینی سازگار نیست .بديهی است که رشد اقتصادی به عوامل
متعددی بستگی دارد ،از جمله منابع موجود در يك کشور،
موقعیت جغرافیايی و تاريخی ،رشد علمی و تکنولوژيك ،سیستم
حکومتی ،ﻃراحی اقتصادی و تالش فرد و جامعه .و گرنه بايد
بﭙﺬيريم که فقر آفريقا و غنای کشورهای پیشرفته تنها به خواست
خداست .در قرآن اين عوامل واقعی در نظر گرفته نشدهاند
بنابراين اقتصاد بعنوان يك علم اصال مورد قبول قرآن نیست.

پاســخ:
اوالً :خداوند متعال باتوجه به اين که مطلقاً خالق و مالك آسمان
و زمین است (زمر  ،62 /غافر  ،62 /فاﻃر  ،3 /بقره  ،107 /آل
عمران  ،189 /مائده  17 /و  18و  ،) 40پس بر همین اساس انسان و
ساير موجودات نیز که از مخلوقات خداوند هستند تحت سلطهی
خداوندی هستند ،و به اين صورت است که خداوند روزیرسان
مطلق میباشد ،لکن اين با تالش و جهدی که خود انسان در پی
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نقد کتاب سها

دارد محقق میشود چرا که اين از خصائص خلقت انسانی میباشد
و الزمهی اين دنیا چنین است.
ثانیاً :با توجه به اين که خداوند رزق و روزی تمام موجودات را
بر عهده دارد (انعام  ،)38 /از ﻃرفی قوانینی را نیز معین نموده
است از جمله حالل و حرام ،و تبین کرده است که اگر از راه
مشروع اين رزق بدست آيد حالل و اگر از راه نامشروع باشد حرام
است .پس نسبت رازق بودن به خداوند مطلق است لکن در نحوهی
بدست آوردن و کسب اين رزق حالل انسان مختار است لﺬا اسالم
بر مسأله ی حالل و حرام رزق تأکید دارد نه ذات رزق .زيرا خداوند
متعال خود رازق است و انسان در بدست آوردن اين رزق يا به ﻃور
حالل و يا حرام اقدام میکند ومنافاتی ندارد اين با آيهی (/ 39
نجم) ،که خداوند میفرمايد:
وَأَن لَّیْسَ لِ ْلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

1

«و اين که برای انسان پاداش و بهرهای نیست جز آنچه خود
کرده است و برای آن تالش نموده است».
دکتر عبدالملك السعدی در کتاب «شرﺡ النسفیه فی العقیدة
االسالمیة» میگويد:
 .1سوره نجم ،آيه 9
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اعمالی هستند که انسان در ايجاد آنها کسبی و تالشی
اختیاری دارد مانند خوردن و نوشیدن ،ايستادن و نشستن ،راه
رفتن و کسب معاش ،و ساير وظايف و واجبات .اين نوع اعمال از
نظر ذات فعل مخلوق خداوندند نه از نظر صفات فعل .اما از نظر
ذات فعل ،خداوند تمايل به آن را در انسان آفريده و عقل را بعنوان
راهنما به او اعطا کرده است و قدرت و قابلیت آن اعمال را در او
آفريده است ،همانطور که تمام مقدمات و وسائل مادی و معنوی را
برای پیدايش آنها بوجود آورده است ،منتهی خداوند متعال بعد از
اينکه انسان فعل را قصد کرد آن را در اختیار او میآفريند .اما از
نظر صفات آن فعل که نیك يا زشت ،مکروه ،يا پسنديده ،خیر يا
شر باشد وابسته به اختیار انسان و اراده و کسب و اکتساب اوست.
[به همین خاﻃر مستحق پاداش يا کیفر میشود] پس میل و
استعداد را خداوند در انسان آفريده است که در خور و مناسب
انجام اعمالی است که دارای ثواب يا کیفرند و انتخاب انجام يکی از
دو فعل [خوب يا بد] وابسته به ارادهی انسان است.
از اين رو خداوند فرمود[ :لَهَا مَا کَسَبَتْ] يعنی( :انسان) هر کار
(نیکی که) انجام دهد برای خود انجام داده [وَعَلَیْهَا مَا ا ْک َتسَبَتْ] و
هر کار (بدی که) بکند به زيان خود کرده است .بقره  ،286 /پس
1869

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اين نوع اعمال دوجهت دارند يکی آنکه با قدرت و تمکین الهی
واقع میشوند و آن را مخلوق خداوند میگويند ،دوم آنکه به اراده-
ی انسان است و آن را کسب يا اکتسابی نامند.

1

عالمه عبداهلل احمديان رحمه اهلل (م 1383شـ) در پاسخ به
سادهانديشانی که اين دست آيات را تعارض و تناقض تصور کردند،
میگويد:
اوالً ،:امکان ندارد برخی از آيههای قرآن با برخی از آنها
تعارض يا تضاد و تناقض داشته باشند ،زيرا اگر چنین چیزی امکان
میداشت ،اديبان عرب و مخصوصاً قريش در اوج اعتالی سطح
آگاهی از خواص کالم بلیغ و درك محسنات و معايب کالم و در اوج
شدت خصومت و عداوت با پیامبر و با اسالم و مسلمین از آن
تعارض و تضاد و تناقضها–که بزرگترين عیب و نقص کالم به شمار
آمده اند– بحثی میکردند ،در صورتی که دربارهی آيههای قرآن
ج ز تعريف صريح و تمجید ضمنی و اعتراف به عجز خود و اعجاز
آيههای قران چیزی نگفتهاند.

 .1شرﺡ النسفیه صص  114–113ترجمه امیر صادق تبريزی (مريوانی)،
انتشارات کردستان چاپ 1379
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نقد کتاب سها

ثانیاً :دانشمندان مبرز اسالمی برای درك درست معانی آيهها و
استنباطهای علمی از مفاهیم آنها علمی را به نام «علم اصول
فقه» وضع کردند و مطابق يکی از اصول و قاعدههای آن علم،
هرگاه در آيههای قرآن امری در چندين محل به قیدی يا به
قیدهايی مقید شده بود ،اگر در جايی به ﻃور اﻃالق ذکر گرديد در
معنی کردن آن مطلق بايد آن قید يا قیدها را منظور نمود.
ثالثاً :تعلق دو مشیت به امری؛ يکی مشیت کلی و عام باری
تعالی و ديگری مشیت بشری ،مستلزم هیچ تضاد و تناقضی
نخواهد بود .زيرا مشیت انسانها که به عنوان جزئی از اجزاء علت
اعمال و احوال آنان مورد بحث است ،در ﻃول مشیت کلی و عام
باری تعالی واقع است نه در عرض آن .يعنی فرض قضیه اين نیست
که خدا دارای مشیتی باشد که هرکاری را بخواهد انجام دهد و
انسانها نی ز در کنار مشیت خدا مشیتی داشته باشند که کارهايی
را بخواهند انجام دهند ،بلکه فرض قضیه اين است که خدا دارای
مشیت عامی است که هر کاری بخواهد تحقق میيابد .از جمله
اينکه خواسته و مشیت او به اين امر تعلق گرفته که انسان در
جهت تحقق اعمال و حاالت خود دارای مشیت باشد و آنچه را
خواست ،انجام دهد و بديهی است هرکاری را انجام داد اعم از
1871
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نقد کتاب سها

واجبات يا محرمات و ...بدون واسطه از مشیت وی و با واسطه از
مشیت خدا سر بر آورده است .پس اعمال و حاالت انسانها در
عین اينکه به خواست آنها و تحت تأثیر ارادهی آنها تحقق می-
يابند ،عموماً در مشیت کلی باری تعالی واقع و مشمول ارادهی عام
خدا میباشند.

1

ثالثاً :خود معترض معترف است که رشد اقتصادی به عوامل
متعددی بستگی دارد و يکی از عوامل رشد اقتصادی ﻃراحی آن
است–نه فقط ﻃراحی– ،اتفاقاً اسالم بر عوامل رشد اقتصاد تأکید
دارد که ان شاء اهلل در ادامه بیان خواهد شد.
رابعاً :غنای کشورهای ثروتمند و فقر کشورهای آفريقايی و
امثال آنها همگی از ناعدالتیهايی است که اين کشورهای
ثروتمند در حق اين کشورهای فقیر اعمال کردند .مگر غیر اين
است که همین کشورهای استعمارگر غربی ،کشورهای آفريقا و
آسیايی و آمريکای جنوبی را به تاراج بردند و سالهای مديدی
تحت زورگويی و استبداد و استعمار خود قرار دادند؟! عالوه بر آن
در واقعیت اين کشورهای استعمارگر هستند که فقیرند (فقر
 .1سیر تحلیلی کالم اهل سنت صص ،396–394نشر احسان–تهران چاپ
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منطقی) چرا که ثروتمندی خودشان را در تاراج اين کشورهای
آسیايی و آفريقايی و آمريکای التین میدانستند .چرا؟ چون اين
کشورها دارای ثروتهای ﻃبیعی (معادن ﻃال ،نقره ،الماس ،نفت،
گاز و )...بسیاری بوده که آنها را به تسلط بر آن حريص کرده
است.

شبهه :قرآن با تفریط تمام دارایی انسان را حاصل
تالشش میداند
درست در نقطهی مقابل ،قرآن جانب تفريط را گرفته و همه
دارايی انسان را ناشی از تالش خود انسان میداند :لیس لإلنسان
إال ما سعى1

«برای انسان هیچ چیزی جز تالش او نیست».
گفته برای انسان چیزی بجز تالش او نیست .يعنی دارايی انسان
را منحصر میکند در نتیجهی تالشش .واضح است که اين سخن
غلط است چون بخش عظیمی از دارايی انسان ربطی به تالش او
ندارد مثل تمام ويژگیهای ژنتیکی ،تمام صفات و رفتارها و

 .1سوره نجم ،آيه 39

1873

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

عقائدی که از محیط جغرافیايی–تاريخیاش میگیرد و مثل ارث و
مثل منابع ﻃبیعی يك کشور و مثل تکنولوژی و علم که از
گﺬشتگان در اختیار هر نسل قرار میگیرد.

پاســـخ:
اوالً :اين آيه به ثروت و مال انسان داللت نمیکند بلکه به اعمال
خوب و بد انسان که نتیجهی کسب وی است داللت دارد و آن
پاداش و عقاب میباشد .آيات قبل و بعد از آن بر اين قضیه شاهد
است.
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى« 1که هیچکس بار گناهان ديگری را بر
دوش نمیکشد».
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى« 2سﭙس (در برابر کارش) سزا و جزای
کافی داده میشود».
ثانیاً :اين آيه به مسؤلیت اشخاص اشاره دارد به اين معنی که
هرکسی در گرو عمل خويش است مانند اين آيات که به آن تصريح
میکند.
 .1سوره نجم ،آيه 38
 .2سوره نجم ،آيه 41
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س إِلَّا عَلَیْها « 1هیچ کسی جز برای خود کار
وَال تَکْسِبُ ُکلُّ نَفْ ٍ
نمیکند».
ف اللّهُ نَفْساً إِالَّ ُوسْعَهَا لَهَا مَا کَسَ َبتْ وَعَلَ ْیهَا مَا
الَ يُکَلِّ ُ
ت
سبَ ْ
اکْتَ َ

2

«خداوند به هیچ کس جز به اندازه توانايیش تکلیف

نمیکند (و هیچ گاه باالتر از میزان قدرت شخص از او وظائف و
تکالیف نمیخواهد .انسان) هر کار (نیکی که) انجام دهد برای خود
انجام داده و هر کار (بدی که) بکند به زيان خود کرده است».
مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَ ِلنَفْسِهِ ،وَمَنْ أَساءَ فَعَ َلیْها

3

«هر کس که کار نیك بکند به نفع خود میکند ،و هر کس که
کار بد بکند به زيان خود میکند».

شبهه :هر دو دیدگاه قرآن اشتباه است :یعنی فقر و
ثروت فقط از خداست و تمام دارای انسان حاصل تالش
اوست.

 .1سوره انعام ،آيه 164
 .2سوره بقره ،آيه 268
 . 3سوره فصلت ،آيه  46و سوره جاثیة ،آيه 15
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اصوال گاهی به افراط رفتن و گاهی به تفريط رفتن و ناتوانی از
بیان کامل و جامع يك موضوع ،کار انسان ناتوان و ناآگاه است نه
کار خدا .محمد از ﻃرفی میخواسته خدا را مالك و فاعل مطلق
معرفی کند که همه چیز و همه کار فقط و فقط به دست و خواست
اوست ،بنابراين آيات سری اول را مطرﺡ کرده است .اما در زمان و
مکان ديگری متوجه شده که نقش فعالیتهای انسانی را نیز نمی-
توان ناديده گرفت بنابراين جملهی مطلق «لیس لالنسان اال ما
سعی» را گفته است و قادر نبوده بین نقش خدای مفروض و نقش
منابعی که ناشی از تالش بشر نیست و نقش بشر و نقش عوامل
ديگری که از توان بشر خارج است مثل روابط رياضی اقتصادی،
جمعبندی معقولی را انجام دهد چون اﻃالع نداشته است بشری
ناآگاه در حد بشر  1400سال پیش عربستان بوده و چیزی فراتر از
آن را نمیدانسته است.

پاســخ:
اين سخن از جهالت اين آقای مغرض است به علوم اسالمی و
خاصتاً علوم قرآنی ،تعارضی که اين شخص جاهل –که دکترا را به
يدك میکشد– ناشی از بیاﻃالعی از علوم قرآن است ،هر علمی
دارای اصطالحات خاص به خود است که اگر کسی بخواهد دربارهی
1876
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آن سخن بگويد بايد به آن مصطلحات آگاه باشد نه اين که صرف
برداشت شخصی آن هم بدون تخص از آن علوم باعث شود به
ارائهی نظريه ،آن هم نظريهای واهی بﭙردازد.
همانطور که قبالً گفته شد ،آيات دستهی اول مطلق هستند و
آيات دستهی دوم مقید .آياتی که از رزق و قدرت و علم و صفات
ديگر برای خداوند متعال سخن فرموده داللت بر اﻃالق و آيات
ديگر که اين صفات را به انسان نسبت داده است دال بر قید می-
کند و به عبارت ديگر انسان موصوف به آن صفات در ﻃول صفات
خداوند متعالی است که خالق وی است نه در عرض خداوندی ،و
اين آقای معترض اين دو را باهم اشتباه گرفته است که اين اشتباه
ناشی از جهل او به علوم اسالمی است.

شبهه :غارت (دزدیدن) اموال غیرمسلمانان مهمترین و
اصلی ترین منبع در آمد مسلمانان در دوران مدینه
دزديدن اموال غیرمسلمانان بود که در قرآن به آن غنیمت
گفته میشود .مسلمین در دوران محمد و خلفاء راشدين ،هیچ کار
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تولیدی اساسی انجام ندادند و تقريبا تمام ثروت مسلمانان
محصول دزدی بود .اين دزديدن به دو صورت عمده تحقق میيافت
يکی کاروانزنی و دوم تجاوز نظامی .غارت شامل تمامی اموال
غیرمسلمانان میشد شامل شتر ،اموال تجاری ،گوسفند،
موادغﺬايی ،لوازم زندگی و زنان و کودکان که بعنوان برده گرفته
میشدند .در مواردی که کل يك قوم را نابود میکردند (مثل بنی
قريضه) سرزمین و مزارع و خانههايشان را نیز تصرف میکردند.
خالصه هیچ مالی از دزدی مسلمانان در امان نبود .در اين
دزدیها به چیزی که هیچگاه انديشه نمیشد زندگی و حیات
غیرمسلمانان بود که اگر کسی از آنان زنده میماند ،مخصوصا زنان
و کودکان ،چگونه پس از غارت اموالشان میتوانند به زندگی ادامه
دهند .مبسوط اين غارتها در کتب سیره مثال در سیرهی رسول
اهلل اثر ابن اسحق (يا ابن هشام) در تاريخ ﻃبری و مغازی واقدی
آمدهاند و در کتاب "نقد رفتار محمد" مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
گمان نمیکنم که انسان منصف ترديدی داشته باشد که اينگونه
کارها وحشیگری و درندهخويی صرفند .غنیمتی که میتواند در
يك جنگ دفاعی مورد قبول باشد فقط گرفتن سالﺡهای دشمن
متجاوز است و بس .نه اينکه کلیهی اموال دشمن شکستخورده را
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غارت کنی که حتی از ادامهی زندگی بازماند .با توجه به اينکه
تقريبا کلیهی جنگهای محمد تجاوزکارانه بود که يا تجاوز را
خودش شروع کرده بود مثل بدر و يا در پاسخ به تجاوز قبلیاش
بود مثل احد ،محمد حق نداشت هیچ چیزی از کفار غنیمت بگیرد.
اما مدينه از يك قريهی فقیر به يك شهر بسیار ثروتمند مملو از
احشام و اموال و موادغﺬايی و کنیز و غالم شد همه از ﻃريق
دزدی.

پاســخ:
اوالً :اين سخن که اموال غیر مسلمانان اصلیترين منابع در آمد
مسلمانان بوده ،افتراء و بهتان است .مسلمانان خود کار میکردند و
در کشاورزی و حرفههای ديگر که در آن عصر مرسوم بوده دست-
رنج خودشان را میخوردند .اين مطلب در کتابهای سیره ،تاريخ،
حديث و تفسیر و غیره به صراحت بیان شده است.
يکی از صحابی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به اسم ابوهريره
رضی اهلل عنه (م  58هــ) میفرمايد:

1879
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(إن إخواننا من المهاجرين کان يشغلهم الصفق باألسواق ،وإن
إخواننا من األنصار کان يشغلهم العمل فی أموالهم)1
برادران مهاجرمان در بازار مشغول تجارت ،و برادران انصارمان
هم مشغول کشاورزی میبودند.
امام قرﻃبی رحمه اهلل (م 671هــ) در تفسیرش مینويسد:
(وکان الصحابة رضی اهلل عنهم يتجرون ويحترفون وفی أموالهم
يعملون)2
صحابه رضی اهلل عنهم با اموالشان تجارت و کار میکردند.
قیس بن ابی غرزة رضی اهلل عنه میفرمايد:
(کنا فی عهد رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم نسمى السماسرة
فمر بنا رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه

 . 1صحیح البخاری  35 / 1ﺡ  118؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هـ
 . 2الجامع ألحکام القرآن للقرﻃبی  14 / 13؛ الناشر :دار الکتب المصرية–
القاهرة الطبعة :الثانیة1384 ،هـ– 1964م
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فقال يا معشر التجار إن البیع يحضره اللغو والحلف فشوبوه
بالصدقة)1.
ما در زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم سمساری اسم
گﺬاشته شده بوديم ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بر ما عبور
کرد و ما را به اسمی که بهتر از اسم اولی بود نام نهاد ،فرمود :ای
جماعت تاجران! همانا معامله (خريد و فروش) با دروغ و قسم
همراه است ،با صدقه دادن مخلوﻃش کنید.
سیده عائشه رضی اهلل عنها (م  58هــ) میفرمايد( :کان
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم عمال أنفسهم)2
اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از دسترنج خودشان
ارتزاق میکردند.

 . 1سنن أبی داود  242 / 3ﺡ  3326؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
سنن ابن ماجه  726 / 2ﺡ 2145؛ الناشر :دار إحیاء الکتب العربیة–فیصل
عیسى البابی الحلبی
السنن الکبرى للنسايی  445 / 4ﺡ 4721؛ الناشر :مؤسسة الرسالة–بیروت الطبعة:
األولى 1421 ،هـ– 2001م

 . 2صحیح البخاری  57 / 3ﺡ 2071؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هـــ
صحیح مسلم  581 / 2ﺡ  847؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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سمرة بن جُندب رضی اهلل عنه (م  58هــ) میفرمايد:
(کان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله وسلم يتجرون فی
البحر إلى الشام)1
اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله و سلم در دريا به سوی
شام تجارت میکردند.
تابی سعید بن مسیب رحمه اهلل (م 90هــ) ،میگويد:
(کان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم يتجرون فی بحر
الروم  ,منهم ﻃلحة بن عبید اهلل وسعید بن زيد بن عمرو بن نفیل)2
« اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در دريای روم تجارت
میکردند .از جملهی آنان :ﻃلحه بن عبیداهلل و سعید بن زيد بن
عمرو بن نفیل»
میگويم :کان  +فعل مضارع = ماضی استمراری ،يعنی تجارت و
کشاورزی ،کار همیشگی صحابه بوده است.
تعريف تاجر و تجارت
 . 1المعجم الصغیر للطبرانی  197 / 1ﺡ  313؛الناشر :المکتب اإلسالمی  ,دار
عمار–بیروت  ,عمان الطبعة :األولى1985–1405 ،م
المعجم األوسط  331 / 3ﺡ  3313؛الناشر :دار الحرمین–القاهرة
 . 2إصالﺡ المال البن أبی الدنیا ص  76؛ الناشر :مؤسسة الکتب الثقافیة–بیروت–
لبنان الطبعة :األولى1414 ،هـ–1993م
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التِّجَارَة :التصرّف فی رأس المال ﻃلبا للربح

1

تجارت يعنی :تصرف در سرمايه براى سود و منفعت
در کتاب المعجم الوسیط که به کوشش جمعی از لغتدانان
مصری تألیف شده است در تعريف «تــاجر» آمده است:
(التاجر) الشخص الﺬی يمارس األعمال التجارية على وجه
االحتراف بشرط أن تکون له أهلیة االشتغال بالتجارة

2

تاجر شخصی است که به اعمال تجاری به شکل حرفه مشغول
است به شرﻃی که وی شايستگی اشتغال به تجارت داشته باشد.
ثانیاً :برخی از مسلمانان در آن عصر قبل از ظهور اسالم تاجر و
بارزگان و ثروتمند بودند و در اثنای ظهور اسالم نیز به کار بازرگانی
خود مشغول بودند.
سیده عائشه رضی اهلل عنها (م  57هــ)،میفرمايد:
کان أبو بکر من أتجر قريش حتى دخل فی اإلمارة

3

 . 1المفردات فی غريب القرآن للراغب االصفهانی ص  164؛ الناشر :دار القلم،
الدار الشامیة–دمشق بیروت الطبعة :األولى– 1412هــ
 . 2المعجم الوسیط  82 / 1؛ الناشر :دار الدعوة–القاهرة
 . 3مصنف ابن أبی شیبة  467 / 4ﺡ  22182؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض
الطبعة :األولى1409 ،هــ
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ابوبکر رضی اهلل عنه تاجرترين قريش بود تا اينکه به سِمَت
حکومتداری مشغول شد.
امام ابن سعد رحمه اهلل (م 230هــ) –با اسنادش–در ﻃبقات
الکبری مینويسد:
« وکان رجال تاجرا فکان يغدو کل يوم السوق فیبیع ويبتاع،
وکانت له قطعة غنم تروﺡ علیه ،وربما خرج هو نفسه فیها ،وربما
کفیها فرعیت له ،وکان يحلب للحی أغنامهم»1
[ابو بکر] مردى بازرگان بود و همه روز به بازار مىرفت و به داد
و ستد مىپرداخت ،چند گوسفندى هم داشت که شامگاه آنها را
پیش او مىآوردند ،گاهى شخصاً گوسفندانش را به چرا مى برد و
ال گوسفندان
گاه کس ديگرى اين کار را بر عهده مىگرفت ،معمو ً
قبیله را براى آنان مىدوشید.

الحث على التجارة والصناعة ألبی بکر بن الخالل ص  91ﺡ  57؛ الناشر :دار
العاصمة ،الرياض–السعودية الطبعة :األولى 1407 ،هــ
إصالﺡ المال البن أبی الدنیا ص  75؛ الناشر :مؤسسة الکتب الثقافیة–
بیروت–لبنان الطبعة :األولى1414 ،هـ–1993م
 . 1الطبقات الکبرى البن سعد  186 / 3؛ الناشر :دار صادر–بیروت الطبعة :األولى،
 1968م
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امام بخاری رحمه اهلل (م  256هــ) در صحیحش روايت نموده
است:
«قال عبد الرحمن بن عوف ،لما قدمنا المدينة قلت :هل من
سوق فیه تجارة قال :سوق قینقاع وقال أنس :قال :عبد الرحمن
دلونی على السوق وقال عمر :ألهانی الصفق باألسواق»1
عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل عنه فرموده :هنگامی که وارد
مدينه شديم ،گفتم :آيا دراينجا بازاری برای تجارت وجود دارد؟
گفتند :بازار قینقاع .و انس [بن مالك] رضی اهلل عنه میگويد:
عبدالرحمن [بن عوف] فرمود :مرا بر بازار راهنمايی کنید .عمر [بن
خطاب] رضی اهلل عنه فرمود :داد و ستد در بازار مرا مشغول کرده
است.
امام ابن سعد رحمه اهلل (م 230هــ) –با اسنادش– در ﻃبقات
الکبری مینويسد:
«کان عثمان رجال تاجرا فی الجاهلیة واإلسالم ،وکان يدفع ماله
قراضا»2
 . 1صحیح البخاری  65 / 3؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى1422 ،هــ
 . 2الطبقات الکبرى البن سعد  60 / 3؛ الناشر :دار صادر–بیروت الطبعة :األولى،
 1968م

1885

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

عثمان در دوره جاهلى و اسالم مردى تاجر بود و اموالش را به
مضاربه مىداد.
عبداهلل ابن عباس رضی اهلل عنهما (م  68هــ) ،میفرمايد:
کانت عکاظ ،ومجنة ،وذو المجاز ،أسواقا فی الجاهلیة ،فلما کان
س عَلَ ْیکُمْ جُنَاﺡٌ أَنْ تَبْتَغُوا
اإلسالم ،فکأنهم تأثموا فیه ،فنزلت :لَیْ َ
م
فَضْلًا مِنْ رَبِّکُ ْ

1

عکاظ ،مجنة و ذوالمجاز بازارهايی در جاهلیت بودند ،هنگامی
که اسالم ظهور کرد [مسلمانان] گمان کردند در موسم حج
[مشغول شدن به تجارت در اين بازارها] گناه است پس اين آيه
نازل شد :گناهی بر شما نیست اين که از فضل پروردگار خود
برخوردار شويد (و در ايام حج به کسب و تجارت بﭙردازيد).
تابعی ابو المنهال رحمه اهلل (م  106هــ) میگويد :از زيد بن
ارقم و براء بن عازب رضی اهلل عنهما در باره صرافی سؤال کردم آن
دو فرمودند:

 . 1سوره بقرة ،آيه  .198فی مواسم الحج .صحیح البخاری  53 / 3ﺡ 2050؛ الناشر:
دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى1422 ،هـــ

1886

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«کنا تاجرين على عهد رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم ،فسألنا
رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم عن الصرف ،فقال :إن کان يدا بید
فال بأس ،وإن کان نساء فال يصلح»1
در زمان رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم تجارت میکرديم .در
مورد معامله پول با پول (صرافی) ،از رسول اهلل صلى اهلل علیه
وسلم پرسیديم .آنحضرت فرمود :اگر معامله ،نقدی باشد ،اشکالی
ندارد اگر نسیه باشد ،درست نیست.
ثالثاً :اصوالً اسالم به کار و فن و صنعت و کشاورزی و دامداری
بسی ار اهمیت داده است و مسلمانان را به اين مشاغل ترغیب و
تشويق نموده است.
ل لَکُمُ ا ْلأَرْضَ َذلُوالً فَامْشُوا فِی مَنَاکِ ِبهَا وَ ُکلُوا مِن
هُوَ الَّﺬِی جَعَ َ
رِّزْقِ ِه

2

«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است .در اﻃراف و
جوانب آن راه برويد ،و از روزی خدا بخوريد».
ل ال َّلهِ
ن فَضْ ِ
فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْ َأرْضِ وَابْتَغُوا مِ ْ
 . 1صحیح البخاری  55 / 3ﺡ 2060؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هـــ
 . 2سوره ملك ،آيه 15

1887

1

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

« آنگاه که نماز خوانده شد ،در زمین پراکنده گرديد و به دنبال
رزق و روزی خدا برويد».
امام ابو محمد البغوی رحمه اهلل (م  510هــ) در تفسیر اين آيه
مینويسد:
«أی إذا فرغ من الصالة فانتشروا فی األرض للتجارة والتصرف
فی حوائجکم ،وابتغوا من فضل اهلل ،يعنی الرزق وهﺬا أمر إباحة»2
يعنی؛ هرگاه از نماز فارغ شديد پس در زمین برای تجارت و
معامله و حصول نیازمندیهايتان پراکنده شويد و به دنبال فضل
خداوند باشید يعنی؛ رزق (درآمد) ،و اين امری مباﺡ است.
ل اللَّ ِه
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِی ا ْلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْ ِ

3

«گروهی ديگر برای جستجوی روزی و به دست آوردن نعمت
خدا در زمین مسافرت میکنند».
امام ابو محمد البغوی رحمه اهلل میگويد:
(يعنی المسافرين للتجارة يطلبون من رزق اهلل)1

 . 1سوره جمعه ،آيه 10
 . 2معالم التنزيل فی تفسیر القرآن 93 / 5؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
الطبعة :األولى 1420 ،هــ
 . 3سوره مزمل ،آيه 20

1888

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«يعنی مسافرانی که در راه تجارت به دنبال رزق خداوند
هستند».
عالمه جمال الدين القاسمی رحمه اهلل (م  1332هــ) از قول
امام سیوﻃی رحمه اهلل مینويسد:
(هﺬه اآلية أصل فی التجارة .)2اين آيه در بارهی تجارت اصل و
اساس است.
ابو برده بن نیار رضی اهلل عنه (م  41هــ) میگويد:
«سﺌل رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم أی الکسب أﻃیب أو
أفضل؟ قال :عمل الرجل بیده ،وکل بیع مبرور»3

 . 1معالم التنزيل فی تفسیر القرآن 172 / 5؛ الناشر:دار إحیاء التراث العربی–بیروت
الطبعة :األولى 1420 ،هــ
 . 2محاسن التأويل  346 / 9؛ الناشر :دار الکتب العلمیه–بیروت الطبعة :األولى–1418
هــ

 . 3شعب اإليمان للبیهقی  435 / 2ﺡ  1173؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض
الطبعة :األولى 1423 ،هـ– 2003م
المستدرك على الصحیحین للحاکم  12 / 2ﺡ  2158؛ الناشر :دار الکتب العلمیة–
بیروت الطبعة :األولى 1990–1411 ،م

1889

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم سؤال شد کدام کسب و کار
پاكتر يا بهتر است؟ آنحضرت فرمود :مردی که با دست خودش
کار کند ،و هر داد و ستد درستی.
همچنین از امام علی بن ابی ﻃالب رضی اهلل عنه (م  40هــ)
روايت شده است که فرمود:
«سﺌل النبی صلى اهلل علیه وسلم أی األعمال أزکى؟ قال :کسب
المرء بیده»1
از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم پرسیده شد ،کدام کارها پاكتر
است؟ آنحضرت فرمود :شخصی که با دست خودش کار کند.
از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت است ،فرمودند:
«خیر الکسب کسب يدی العامل إذا نصح»2

 . 1شعب اإليمان للبیهقی  441 / 2ﺡ  1182؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض الطبعة:
األولى 1423 ،هـ– 2003م

 . 2شعب اإليمان للبیهقی  440 / 2ﺡ  1180؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض
الطبعة :األولى 1423 ،هـ– 2003م
أخبار أصبهان ألبی نعیم األصبهانی  419 / 1؛الناشر :دار الکتب العلمیة–
بیروت الطبعة :األولى 1410 ،هـ–1990م
معجم ابن المقرئ ص  262ﺡ  851؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض الطبعة :األولى،
 1419هـ– 1998م

1890

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بهترين کسب ،دسترنج کارگر است وقتی که خیرخواه باشد.
از سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت شده است که
فرمودند:
«التاجر الصدوق األمین مع النبیین والصديقین والشهداء يوم
القیامة»1
بازرگان راستگوی امانتدار ،روز قیامت همراه با پیامبران،
صديقین و شهیدان است.
در حديثی ديگر از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت است
که فرمودند:
« ما أکل أحد ﻃعاما قط ،خیرا من أن يأکل من عمل يده ،وإن نبی
اهلل داود علیه السالم ،کان يأکل من عمل يده»1

 . 1سنن الترمﺬی  507 / 3ﺡ  1209؛ الناشر :مصطفى البابی الحلبی–مصر
الطبعة :الثانیة 1395 ،هـ– 1975م
المستدرك على الصحیحین  7 / 2ﺡ 2143؛ الناشر :دار الکتب العلمیة–
بیروت الطبعة :األولى1990–1411 ،م
سنن الدارمی  1653 / 3ﺡ  2581؛ الناشر :دار المغنی للنشر والتوزيع،
المملکة العربیة السعودية الطبعة :األولى 1412 ،هـ– 2000م
سنن الدارقطنی  387 / 3ﺡ  2813؛ الناشر :مؤسسة الرسالة ،بیروت–لبنان الطبعة:
األولى 1424 ،هـ– 2004م

1891

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هرگز کسی غﺬايی بهتر از غﺬای دسترنجش ،نخورده است .و
همانا داوود پیامبر خدا علیه السالم همیشه از دست رنجخود ،غﺬا
میخورد.

توجه اسالم به امر کشاورزی
از سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت شده است که
فرمودند:
«إن قامت الساعة وفی يد أحدکم فسیلة فلیغرسها»2
اگر قیامت برپا شد در حالی که در دست يکی از شما نهال
درختی بود پس آن را بکارد.
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
« ما من مسلم يغرس غرسا ،أو يزرع زرعا ،فیأکل منه ﻃیر أو
إنسان أو بهیمة ،إال کان له به صدقة»3

 . 1صحیح البخاری  57 / 3ﺡ 2072؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
 . 2مسند البزار  17 / 14ﺡ 7408؛ الناشر :مکتبة العلوم والحکم–المدينة المنورة

 . 3صحیح البخاری  103 / 3ﺡ  2320؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة:
األولى1422 ،هــ

1892

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هر مسلمانی که درختی ،غرس نمايد يا بﺬری ،بیافشاند و
انسان ،پرنده و يا حیوانی ،از آن بخورد ،برايش صدقه محسوب
میگردد.
اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اعم از مهاجرين و انصار
رضی اهلل عنهم نیز به کشاورزی و زراعت در مدينه مشغول بودند.
ابوهريره رضی اهلل عنه (م  58هــ) ،میفرمايد:
«قالت األنصار للنبی صلى اهلل علیه وسلم :اقسم بیننا وبین
إخواننا النخیل ،قال :ال فقالوا :تکفونا المﺌونة ،ونشرککم فی الثمرة،
قالوا :سمعنا وأﻃعنا»1
انصار به پیامبر صلى اهلل علیه وسلم گفتند :نخلستانها را میان
ما و برادران [مهاجرمان] ،تقسیم نمائید .رسول اهلل صلى اهلل علیه
وسلم فرمود :نه .سﭙس ،انصار به مهاجرين گفتند :شما در باغها کار
کنید ما نیز شما را در محصوالت آن ،شريك خواهیم کرد.
مهاجرين گفتند :اين را قبول میکنیم.

صحیح مسلم  1189 / 3ﺡ  1553؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
 . 1صحیح البخاری  104 / 3ﺡ  2325؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ

1893

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اهتمام اسالم به دامداری
عروة بن زبیر رحمه اهلل (م 94هــ) از امهانیء رضی اهلل عنها
روايت کرده است که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به وی
فرموده است:
«اتخﺬی غنما فإن فیها برکة »1گوسفندی نگهداری کن ،زيرا در
آن برکت است.
و در لفظی ديگر سیدنا رسول اهلل صلوات اهلل علیه چنین
فرمودند:
«اتخﺬوا الغنم فإن فیها برکة »2گوسفندداری کنید ،زيرا در آن
برکت است.
تابعی ابو ظبیان رحمه اهلل (م  90هــ) میگويد:
«قال لی عمر بن الخطاب :يا أبا ظبیان ،کم عطاؤك؟ قلت :ألفان
وخمسمائة ،قال له :يا أبا ظبیان ،اتخﺬ من الحرث والسابیاء من قبل
أن تلیکم غلمة قريش ،ال يعد العطاء معهم ماال»1
 . 1سنن ابن ماجه  773 / 2ﺡ  2304؛ الناشر :دار إحیاء الکتب العربیة–فیصل عیسى
البابی الحلبی

 . 2المعجم الکبیر للطبرانی  426 / 24ﺡ 1039؛ دار النشر :مکتبة ابن تیمیة–
القاهرة

1894

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

عمر بن خطاب رضی اهلل عنه به من فرمود :ای ابو ظبیان! چقدر
درآمد داری؟ گفتم :دوهزار و پانصد (درهم يا دينار) ،عمر فرمود:
ای ابو ظبیان! با اين مالت کشاورزی و دامداری کن قبل از اينکه
فرزندانی به دنیا بیاوريد که ثروتی نداشته باشند.

اهتمام اسالم به صنعت و ساخت و ساز ،شهرسازی و
عمران و ...صنعت کشتی سازی
وَاصْنَعِ الْ ُفلْكَ ِبأَعْیُ ِننَا وَوَحْیِنَا

2

« و (به نوﺡ وحی شد که) کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم
وحی ما بساز».
در زمان بنیامیه صنعت کشتیسازی رونق بسیار خوبی داشت
خصوصاً در زمینهی ناوگانهای دريايی به ﻃوری که:
«قد بلغ عدد قطع األسطول البحری اإلسالمی فی بداية تکوينه
مائتی مرکب ،ثم تطور على يد الدولة األموية لیبلغ فی عهد
سلیمان بن عبد الملك ألف وثمانمﺌة سفینة کبیرة»1
 . 1األدب المفرد للبخاری ص  202ﺡ  576؛ الناشر :دار البشائر اإلسالمیة–بیروت
الطبعة :الثالثة1989–1409 ،م
 . 2سوره هود ،آيه 37

1895

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

تعداد ناوگانهای دريايی اسالمی در ابتدای ساختشان به 200
سواره رسید سﭙس به دست دولت امويه در عهد سلیمان بن
عبدالملك به  1800کشتی بزرگ رسیدند.

صنعت دفاعــی
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ ا ْعمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِی السَّ ْر ِد

2

«آهن را (همچون موم) برای او (داود پیامبر) نرم کرديم( ،و به او
دستور داديم) که زرههای کامل و فراخ بساز ،و بافتههای
(حلقههای آنها) را به اندازه و متناسب کن».
ل
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَ ْی ِ

3

«برای (مبارزه با) آنان تا آنجا که میتوانید نیروی (مادی و
معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزيده آماده سازيد».
اين آيات به صنعت دفاعی اشاره دارد و در هر مقطع و زمانی
باتوجه به پیشرفت علوم در اين زمینه متفاوت است ،از عصری
 . 1الدولة األموية للصالبی  263 / 1؛ الناشر :دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،
بیروت–لبنان الطبعة :الثانیة 1429 ،هـ– 2008م
 . 2سوره سبأ ،آيات  10و 11
 . 3سوره انفال ،آيه 60

1896

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

گرفته که شمشیر و امثال آن بوده ،و در عصر کنونی که اسلحههای
سبك و سنگین و متنوع مصاديق اين صنعت دفاعی میباشد و
نیروی بازدارنده است.

شهرسازی و آبادانی
در زمان خلفای راشدين و بعد از آنها مناﻃق بسیاری آباد
شدند و شهرهای جديدی توسط مسلمانان بناء گرديد .به ﻃور
مثال در عصر خالفت عمر بن خطاب رضی اهلل عنه شهرهايی که
کم توسعه بودند آباد شدند و برخی از شهرهای جديدی نیز بناء
گرديدند.
«الکوفة والبصرة والجزيرة والشّام ومصر والموصل ،وأنزلها
العرب ،وخط الکوفة والبصرة»1
کوفه ،بصره ،جزيره ،شام ،مصر ،موصل ،اعراب در آن شهرها
وارد شدند و کوفه و بصره تأسیس گرديدند.

 . 1محض الصواب البن المبرد  318 / 1؛ الناشر :عمادة البحث العلمی بالجامعة
اإلسالمیة ،المدينة النبوية ،الطبعة :األولى1420 ،هـ 2000/م

1897

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

و بعد از خلیفهی دوم نیز اين آبادانی و عمران ادامه داشته است
و شهر بغداد و ديگر شهرهايی در عصر بنی امیه و بنی عباس
ساخته شدند.
در حديثی از سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت شده
که فرمودند« :إن اهلل يحب المؤمن المحترف»1
همانا خداوند مؤمن صاحب حرفه (کار) را دوست دارد.
میگويم :اين حديث از دو ﻃريق (ابن عمر و ابن عباس) روايت
شده که هردو ﻃريق در اسنادشان ضعف وجود دارد لکن حديث با
توجه با احاديثی ديگر که در باب فضیلت حرفه و شغل وارد شده
است میتوان در فضايل بدان استشهاد نمود خصوصاً اين که ضعف
اسناد آن خفیف است و نزد جمهور علماء به احاديثی که در باب
فضايل است و اسنادشان ضعیف باشد میتوان استناد کرد به
شرﻃی که در باب حالل و حرام نباشد.
 . 1شعب اإليمان للبیهقی ؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض الطبعة :األولى،
 1423هـ– 2003م
المعجم الکبیر للطبرانی  308 / 12ﺡ 13200؛ دار النشر :مکتبة ابن تیمیة–القاهرة
المعجم األوسط للطبرانی  380 / 8ﺡ 8934؛ الناشر :دار الحرمین–القاهرة
مسند الشهاب القضاعی  148 / 2ﺡ  1072؛ الناشر :مؤسسة الرسالة–بیروت الطبعة:
الثانیة1986–1407 ،م

1898

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

رابعاً :غنائمی که از کفار و مشرکان حاصل میشد ،اين آقای
مغرض به اموال دزدی تعبیر کرده است که سخنی گزاف و واهی
است .چرا که هدف واقعی مسلمانان در اعالی کلمة اهلل بوده نه
بدست آوردن غنائم جنگی ،حتی بنابر نصوصی از قرآن کريم و
سنت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هدف جهاد به صرف غنائم
جنگی مﺬموم است.

شبهه :جنگ باید در راه خداوند باشد نه به هدف
حصول غنائم.
ال
وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّﺬِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ َ
ن
يُحِبِّ الْمُ ْعتَدِي َ

1

« و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما میجنگند .و تجاوز و
تعدّی نکنید( .شما جنگ افروزی نکنید و بیگناهان و بیخبران و
زنانی که نمیجنگند ،و کودکان و پیرمردان و بیماران و امان-
خواهان را نکشید و خانهها و کشتزارها را ويران نسازيد) .زيرا
خداوند تجاوزگران را دوست نمیدارد».
 . 1سوره بقره ،آيه 190

1899

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

م
وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَا ْعلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِی ٌ

1

«و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوا و دانا است».
ل اللّهِ الَّﺬِينَ يَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّ ْنیَا بِاآلخِرَةِ
سبِی ِ
فَلْیُقَاتِلْ فِی َ

2

« بايد در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به آخرت
میفروشند».
سبِیلِ اللّ ِه
ن فِی َ
الَّﺬِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُو َ

3

«کسانی که ايمان آوردهاند ،در راه يزدان میجنگند».
م
ضلَّ أَعْمَالَهُ ْ
وَالَّﺬِينَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن يُ ِ

4

«کسانی که در راه خدا کشته میشوند ،خداوند هرگز
کارهايشان را ناديده نمیگیرد و بیمزد نمیگﺬارد».
علت شکست مسلمانان در جنگ اُحد گرايش برخی از سربازان
اسالم به غنائم بود که خداوند متعال اين علت را بیان و آن را ذم
کرده است (آل عمران .)152 /

 . 1سوره بقره ،آيه 245
 . 2سوره نساء ،آيه 74
 . 3سوره نساء ،آيه 76
 . 4سوره محمد ،آيه 4

1900

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

استاد مصطفی حسینی ﻃباﻃبائی در کتاب «خیانت در گزارش
تاريخ» (ج  / 3ص  )157مینويسد:
آری ،هدف اصلی جنگ در اسالم دفع ستم و بازکردن راه خدا
بوده است زيرا که کفار قريش درصدد بر آمدند تا با توسل به
تهديد و اجبار و کشتار ،راه تابناك خدا را بروی خلق بربندند يعنی
از هدايت مردم به سوی اسالم جلوگیری کنند و بر مسلمانان بود تا
در برابر ستمگران بايستند و با زورگويی مبارزه نموده راه نجات و
فالﺡ را بگشايند واين موضوعی است که در قرآن کريم بارها ،بدان
تصريح شده و آثار روشن تاريخی نیز از آن حکايت میکند .در
سورة بقره میخوانیم :وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى يَ ُردُّوکُمْ عَنْ
دِينِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

1

«همواره با شما میجنگند تا اگر بتوانند از

ن
دين خود بازتان گردانند» .و نیزمیخوانیم :الَّﺬِينَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَ ْ
م« 2کسانی که کافر شدند و مردم را از راه
سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَا َلهُ ْ
خدا بازداشتند خداوند اعمالشان را نابود و بیاثر کرد».

 . 1سوره بقره ،آيه 217
 . 2سوره محمد ،آيه 1

1901

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

در سنت سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نیز وارد شده
است که هدف جهاد بايد در راه خدا باشد نه برای شهرت ،يا
غنیمت ،يا تعصبات قومیتی و غیره...
ابو موسی اشعری رضی اهلل عنه (م  50هــ) ،میفرمايد:
«جاء رجل إلى النبی صلى اهلل علیه وسلم ،فقال الرجل :يقاتل
للمغنم ،والرجل يقاتل للﺬکر ،والرجل يقاتل لیرى مکانه ،فمن فی
سبیل اهلل؟ قال :من قاتل لتکون کلمة اهلل هی العلیا فهو فی سبیل
اهلل»1
مردی نزد پیامبر صلى اهلل علیه وسلم آمد ،و گفت :يکی بخاﻃر
غنیمت ،ديگری بخاﻃر نام و نشان و فردی بخاﻃر ريا میجنگد.
کدام يك ،مجاهد در راه خدا است؟ آنحضرت صلى اهلل علیه وسلم
فرمود :کسی که برای اعالی کلمة اهلل بجنگد ،او مجاهد راه خدا
است.
امام عمر بن خطاب رضی اهلل عنه (م 23هــ) ،در مورد اين که
چه کسی شهید است میفرمايد:
 . 1صحیح البخاری  20 / 4ﺡ  2810؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  1513 / 3ﺡ  1904؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت

1902

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

« إن من الناس ناسا يقاتلون رياء ،ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء
الدنیا ،ومن الناس ناس يقاتلون إذا رهقهم القتال ،فلم يجدوا غیره،
ومن الناس ناس يقاتلون حمیة ،ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء وجه
اهلل ،فأولﺌك هم الشهداء ،وإن کل نفس تبعث على ما تموت علیه»1
همانا برخی از مردم برای خودنشانی و برای بدست آوردن دنیا
(غنیمت) کشته میشوند ،و برخی از مردم هنگامی که جنگ بر
آنان تنگ آيد و راهی به جز آن نیابند کشته میشوند( .خودکشی
میکنند) و برخی از مردم به علت تعصبات قومیتی کشته می-
شوند ،و برخی نیز برای بدست آوردن رضای خداوند کشته می-
شوند که اين دسته همان شهیدان هستند و هرکسی بر چیزی
برانگیخته میشود که بر آن میمیرد.
مهاجرين هنگامی که به مدينه هجرت کردند انصار به آنها جا
و مکان و شرايط شغلی برايشان ايجاد کردند به ﻃوری که اگر يك
انصاری دو يا چند خانه داشت آن را میان مهاجرين تقسیم میکرد

 . 1المستدرك على الصحیحین للحاکم  119 / 2ﺡ 2520؛ الناشر :دار الکتب
العلمیة–بیروت الطبعة :األولى1990–1411 ،م
مصنف عبد الرزاق  266 / 5ﺡ  9563؛ يطلب من :المکتب اإلسالمی–بیروت الطبعة:
الثانیة1403 ،هــ

1903

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

و زمینهای کشاورزی و زراعی خود را در اختیار مهاجرين قرار
میدادند تا در آن اراضی کار کنند و سود حاصل از آن را میان خود
و انصار تقسیم میکردند و برخی از اصحاب نیز از بازرگانان بزرگ
بودند و به کار تجارت و يا در بازارهای مدينه داد و ستد می-
پرداختند و برخی نیز دامدار و يا به حرفه و صنعتی مشغول بوده-
اند.
خامساً :قضیهی بنی قريضه ،مربوط به خیانت آنان میباشد.
خیانتی که سبب بروز جنگ احزاب و تهديد مسلمان مدينه شد.
آيا کسی که خیانت میکند و با دشمنان همدست میشود چنین
کسی نبايد توبیخ و عقاب شود؟! اياالت متحده آمريکا دو برج در
يکی از شهرهای آن منفجر و تخريب شد –و با يك سناريو از پیش
تعین شده– به اسم مبارزه با تروريسم از آن سر دنیا به افغانستان
لشکر کشید و چه جناياتی انجام دادند که هنوز هم آثار آن
جنايات پابرجاست تنها با اين بهانه که امنیت آمريکا به خطر
افتاده بود.
در قانون اساسی اياالت متحده آمريکا(مصوب  )1788اصل
سوم (قوهی قضائیه) ،بخش  3بند ،1آمده است:

1904

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خیانت به اياالت متحده ،به معنای جنگیدن علیه آن ،يا
پیوستن به صفوف دشمن ،و کمك به آن است.
هیچ کس مگر با شهادت دو شاهد بر انجام گرفتن خیانت ،يا
اعتراف به آن در دادگاه علنی ،نبايد محکوم به خیانت گردد.
بنابر اين ماده قانونی جرم خیانت به منزلهی کمك و همدست
شدن با دشمنان است ،جالب اين که قبل از اصالﺡ بند  2از همین
مادهی  3که در اصالحیه چنین آمده است:
کنگره اختیار تعیین مجازات برای فرد محکوم به خیانت را
دارد ،اما محکومیت فرد تقصیرکار به بستگان او بسط نمیيابد ،و
فقط متوجه او در زمان حیاتش است.
قبالً در قانون اساسی آمريکا تصريح شده بود که اين
محکومیت فرد مقصر (خیانتکار) متوجه بستگان وی نیز میشده
است ،در تفسیر همین بند آمده است:
عبارت «محکومیت فرد تقصیرکار به بستگان او بسط نمیيابد»
يعنی خانوادی فرد خیانتکار در اين گناه مشارکت ندارد .سابق بر
اين ،خانوادهی افراد مجرم را نیز مجازات میکردند.

1905

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

برای اﻃالع از اين مطلب به قانون اساسی اياالت متحده آمريکا
همراه با تفسیر آن نقل از وزارت امور خارجه آمريکا ،ادارهی
برنامههای اﻃالعات بین المللی به آدرس اينترنتی ذيل مراجعه
شود.
http://www.america.gov/persian
اين درحالی است که  14قرن پیش اسالم تنها شخص خائن را

مجرم میشناخته است نه بستگان و خانوادههای وی ،اين قاعدهی
مشهور در قرآن بارها ذکر شده است :أَلَّا تَزِ ُر وَازِرَةٌ وِزْ َر أُخْرَى

1

هیچکس بار گناهان ديگری را بر دوش نمیکشد».
يهوديان بنی قريظه عهدشکنی و خیانت کردن و بنا به کتاب
مقدس حکمشان قتل مردان و زنان و غیره و ويران کردن مساکن و
هرآنچه در اختیارشان است میباشد .لکن اسالم به کشتن برخی از
مردان جنگجويش اکتفا نمود.
بخاری و مسلم در صحیحشان روايت کردند از عبداهلل بن عمر
رضی اهلل عنهما (م  73هــ) که فرمود:
«حاربت النضیر ،وقريظة ،فأجلى بنی النضیر ،وأقر قريظة ومن
علیهم ،حتى حاربت قريظة ،فقتل رجالهم ،وقسم نساءهم وأوالدهم
 . 1انعام  ،164 /اسراء  ،15 /فاﻃر  ،18 /زمر ،7 /نجم 38 /

1906

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

وأموالهم بین المسلمین ،إال بعضهم لحقوا بالنبی صلى اهلل علیه
وسلم فآمنهم وأسلموا ،وأجلى يهود المدينة کلهم :بنی قینقاع،
وهم رهط عبد اهلل بن سالم ،ويهود بنی حارثة ،وکل يهود المدينة»1
بنی نضیر و بنی قريظه علیه مسلمانان ،جنگیدند .پیامبر صلی
اهلل علیه و سلم بنی نضیر را از مدينه ،بیرون کرد و بر بنی قريظه
منت نهاد و اجازه سکونت داد تا اينکه بار ديگر ،بنی قريظه با
مسلمانان وارد جنگ شدند .آنگاه ،آنحضرت صلى اهلل علیه وسلم
مردانشان را کشت و زنان و کودکان و اموالشان را بین مسلمانان،
تقسیم کرد مگر کسانی را که به پیامبر صلى اهلل علیه وسلم ملحق
شدند و آنحضرت صلى اهلل علیه وسلم آنان را امان داد و ايمان
آوردند .همچنین رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم تمام يهوديان
مدينه از جمله بنی حارثه و بنی قینقاع را که از وابستگان عبد اهلل
بن سالم بودند ،از مدينه اخراج کرد.
سعد بن معاذ رضی اهلل عنه (م  5هــ) که رئیس قبیله اوس بود
و در زمان جاهلیت با يهود بنی قريظه مواالت و دوستی داشت به

 . 1صحیح البخاری  88 / 5ﺡ  4028؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  1387 / 3ﺡ 1766؛الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت

1907

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

عنوان حَکم و داور بین مسلمانان و بنی قريظه انتخاب شد و اين
داوری با موافقت خود بنی قريظه بود.
«فقالوا :يا محمد ،ننزل على حکم سعد بن معاذ»1
گفتند (بنی قريظه) :ای محمد! بر داوری سعد بن معاذ راضی
هستیم.
همین مطلب در صحیح بخاری و ساير کتابهای روايی معتبر
آمده است:
«نزل أهل قريظة على حکم سعد بن معاذ»2...
اهل قريظه به داوری سعد بن معاذ راضی شدند.
اين داوری را وقتی خود بنی قريظه قبول کردند ديگر چه بايد
گفت؟! سعد بن معاذ به قتل مردان جنگجو و اسیر کردن زنان و
کودکان و تقسیم اموالشان حکم داد.
«فإنی أحکم فیهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم»3
 . 1السیرة النبوية البن هشام  240 / 2؛ الناشر :مصطفى البابی الحلبی وأوالده بمصر
الطبعة :الثانیة1375 ،هـ– 1955م
 . 2صحیح البخاری  112 / 5ﺡ 4121؛الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
 . 3صحیح البخاری  35 / 5ﺡ 3804؛الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
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من در موردشان حکم میکنم که جنگجويانشان کشته شوند و
زنان و کودکانشان اسیر گردند.
در اين میان برخی از اين زنان و بچهها آزاد شدند از جمله
خانوادهی زبیر بن باﻃأ و تمام اموالشان بازگردانده شد چون اين
شخص با يکی از صحابی عهدی در زمان جاهلیت داشت و لﺬا آن
صحابی از پیامبر صلوات اهلل علیه و سلم درخواست کرد که آنها
را آزاد و اموالشان را بازگرداند و آنحضرت موافقت نمود .و چند تن
ديگر از مردان يهود بنی قريظه نیز عفو شدند .و عدهای نیز اعالم
برائت کردند از خیانتی که توسط عامهی مردان بنی قريظه کرده
بودند و به اسالم گرويدند و آنان نیز مورد تکريم واقع شدند و
اموال و دارايیهايشان بازگردانده شد و مانند ساير مسلمانان
درمیان مسلمانان زندگی کردند .برای مشروﺡ اين اخبار به کتاب
سیره ابنهاشم ج  2ص  238به بعد چاپ مکتبة 1375هـــ
مراجعه شود.
همانطور که مالحظه میشود دوبار بنی قريظه –ظاهراً–

عهدشکنی کردند ،بار اول که عهدشکنی کردند مورد عطوفت
اسالم قرار گرفتند و به آنان امان داده شد و باردوم باز عهدشکنی

1909
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کردند .با توجه به کتاب مقدس (تورات) – صرفنظر از تعدد خیانت
بنی قريظه– جواب اين عهدشکنی چیست؟!
به اين ترتیب خداوند خدای ما ،عوج پادشاه باشان را هم با تمام
مردم او به دست ما تسلیم کرد و ما همه را کشتیم و حتّی يك نفر
را هم زنده نگﺬاشتیم .هر شصت شهر ،يعنی تمام نواحی ارجوب
سرزمین باشان و تمام قلعههای نظامی آنها را تصرف کرديم .اين
شهرهای مستحکم با ديوارهای بلند و دروازههای پشت بنددار و
همچنین چندين روستای بدون ديوار نیز به تصرف ما درآمدند.
همه را مثل سرزمین باشان بکلّی نابود ساختیم و تمام مردان و
زنان و کودکان را هالك کرديم .امّا گلّهها و غنايمی را که به دست
آورديم برای خود نگهداشتیم.1
سامره بايد سزای گناهان خود را ببیند ،زيرا در مقابل من
سرکشی کرده است .اهالی آن با دَم شمشیر به قتل میرسند،
اﻃفال آنها تکه تکه و شکم زنان حاملهشان دريده میشود.2
پیران ،جوانان ،دختران ،کودکان و زنان را ،همه را بکشید ،امّا به
کسی که اين نشان را دارد ،دست نزنید و از معبد بزرگ من آغاز
 . 1کتاب مقدس  /عهد عتیق–تثنیه 3 :7–6
 . 2کتاب مقدس  /عهد عتیق–هوشع 16 :13
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کنید .پس از رهبرانی که در جلوی معبد بزرگ بودند ،شروع
کردند.1
خوشا به حال کسی که کودکان تو را بگیرد .و آنها را به
صخرهها بکوبد.2
کتاب مقدّس ترجمه مژده برای عصر جديد 2012م در مقدمه
ترجمه آمده است :در اين ترجمه ،از معتبرترين متون عبری،
آرامی و يونانی استفاده شده است...
کودکانی که با مادرانشان بودند –و اسیر شدند– هرگز از هم
جدا نشدند و اسالم ،مسلمانان را از جدايی میان کودکان و
مادرانشان که در جنگ اسیر میشوند شديداً برحﺬر داشته است
که در احاديث نبوی به آن تصريح شده و در کتابهای فقهی آمده
است.
رفتار مسلمانان با اسیران و يا بردگان بسیار حسنه است به
عبارت ديگر ،در خوراك و پوشاك و امکانات دقیقاً به مانند انسان-
های آزاد برخورد میشوند و اسالم آنها را تکريم نموده است و
تنها در برخی از تکالیف عبادی تفاوت دارند.
 . 1کتاب مقدس  /عهد عتیق–حزقیال 6 :9

 . 2کتاب مقدس  /عهد عتیق–مزامیر 9 :137
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نقد کتاب سها

سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در بارهی تکريم بردگان
میفرمايند:
« إخوانکم جعلهم اهلل تحت أيديکم فمن کان أخوه تحت يديه
فلیطعمه مما يأکل ولیکسه مما يلبس وال يکلفه ما يغلبه فإن کلفه
ما يغلبه فلیعنه»1
برادرانتان ،خداوند آنان را تحت نظر شما قرار داده است پس
هر کس برادرش تحت نظرش بود او را اﻃعام دهد از آنچه خود می-
خورد و از آنچه خود میپوشد او را بﭙوشاند و بیش از توانش از او
کار نکشد و اگر [کاری] در توان آن برادرش نبود او را ياری دهد.
لفظ حديث از سنن ابی داود است ،کلمهی «اخوانکم» برای
مملوك و غالم و برده بکار برده شده است ،يعنی سیدنا رسول اهلل
صلوات اهلل علیه و سلم بردگانی که در اختیار صاحبش قرار می-
گیرد را برادران آن صاحبان میداند –سبحان اهلل– علماء می-

 . 1صحیح البخاری  15 / 1ﺡ  30؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  1282 / 3ﺡ 1661؛الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
سنن أبی داود  340 / 4ﺡ ،5158الباب فی حق المملوك ؛ الناشر :المکتبة العصرية،
صیدا–بیروت
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گو يند :اگر سیدی اهل زهد بود حق ندارد غالمش را وادار به زهد
کند بلکه بايد غﺬا و پوشاك مناسب به او بدهد و تکريمش کند.
و در حديثی ديگر از سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
روايت است که فرمودند:
(من لطم مملوکه أو ضربه فکفارته أن يعتقه)1
« هرکس مملوکش (کنیز و غالم) را سیلی بزند و يا کتك بزند
کفاره آن آزاد کردنش است».
کودکان و زنان بعد از کشته شدن مردانشان چگونه خرج و
خوراك خودشان را تأمین کنند؟ پس اسالم با اين هدف که در
اختیارشان میگیرد تا با بهانههايی آنان را سرو سامان دهد و در
عین حال حق و حقوقی نیز برايشان وضع نموده است و با احترام و
سفارش به تکريم با آنان برخورد میشده است اين قانون اسالم در
 14قرن پیش بوده در صورتی که تا  150سال پیش که عیناً بردگی
در کشورهای غربی (آمريکا) رواج داشته است و در خصوص اين
بردگان که غالبشان سیاهپوستان کشورهای آفريقايی بوده ساده-
 . 1صحیح مسلم  1278 / 3ﺡ 1657؛الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
سنن أبی داود  342 / 4ﺡ ،5168الباب فی حق المملوك ؛ الناشر :المکتبة العصرية،
صیدا–بیروت
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ترين حقوقی وجود نداشته است و اکنون نیز با شیوهای ديگر ساير
مردمان را بردهی خود کردند.
سادساً :اسالم از کشتن و تعدی به زنان و کودکان به شدت نهی
فرموده است و گمان نمیکنم که اين مغرض جاهل به اين نصوصی
که در باب نهی از قتل و تعدی به زنان و کودکان در کتابهای
اسالمی آمده است کوچكترين اﻃالعی داشته باشد که البته
ممکن است مطلع باشد لکن عجز و غرض وی سبب انکار آن شود.
عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهما (م  73هــ) فرموده است که:
«رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم رأى فی بعض مغازيه امرأة
مقتولة فأنکر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبیان»1
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در يکی از غزواتشان زنی
مقتوله ديد ،پس آنحضرت بر اين عمل معترض شد و از کشتن زن-
ها و کودکان نهی کرد.
عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما (م  68هـ) فرمود:
(ان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نهى عن قتل النساء)
 . 1صحیح البخاری  61 / 4ﺡ  3015؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  1364 / 3ﺡ  1744؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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«همانا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از کشتن زنان نهی کرده
است.)1
از بريدة بن الحصیب رضی اهلل عنه (م  63هــ) روايت است که
فرمود:
(کان رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم إذا بعث سرية ،قال لهم ال
تقتلوا ولیدا وال امرأة)2
«رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم هرگاه لشکری را میفرستاد
به آنها میفرمود کودك و زنی را نکشید».
امام شافعی رحمه اهلل (م  204هــ) در مورد قتل کودکان و زنان
کفار میفرمايد:
(واليجوز الحد من المسلمین أن يعمد قتل النساء والولدان الن
رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم نهى عن قتلهم)3

 . 1مصنف ابن أبی شیبة  482 / 6ﺡ 33113؛الناشر :مکتبة الرشد–الرياض الطبعة
األولى1409 ،هـ
 . 2شرﺡ معانی اآلثار للطحاوی  221 / 3ﺡ 5162؛ الناشر :دار الکتب العلمیة–بیروت
الطبعة األولى1399 ،م
 . 3کتاب األم–االمام الشافعی  252 / 4؛الناشر :دار الفکر–بیروت الطبعة االولى 1400
هــ  1980م
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«برای هیچ يك از مسلمانان جايز نیست که عمد ًا زنان و
کودکان را به قتل برسانند؛ زيرا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از
قتل آنان نهی فرموده است».
امام ابن بطال رحمه اهلل (م  449هــ) قول اجماع بر تحريم قتل
عمدی کودکان و زنان کفار را نقل کرده است:
«وال يجوز عند جمیع العلماء قصد قتل نساء الحربیین وال
أﻃفالهم»1
جايز نیست نزد همهی علما که به ﻃور عمد زنان و کودکان
جنگها به قتل برسند.
امام ابن رشد المالکی رحمه اهلل (م  595هــ) ،نیز قول اجماع
را نقل کرده است و میگويد:
«ال خالف بینهم فی أنه ال يجوز قتل صبیانهم وال قتل نسائهم»2
میان آنها (اهل علم) خالفی نیست که قتل کودکان زنان
[کفار] جايز نیست.

 . 1شرﺡ صحیح البخارى البن بطال 170 / 5؛ الناشر :مکتبة الرشد–السعودية،
الرياض الطبعة الثانیة1423 ،هـ–2003م
 . 2بداية المجتهد 307 / 1؛ الناشر :دارالفکر–بیروت الطبعة  1415هـــ– 1995م
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سابعاً :جنگ بدر و اُحد و احزاب و امثال آن تحمیلی بود و بر
مسلمانان قهر ًا وارد شد ،مشرکان در مکه اموال و دارايی مسلمانان
را تصرف کرده و خود مسلمانان را نیز اخراج کرده بودند و آنان به
مدينه هجرت کردند و به آزار و اذيت مسلمانان میپرداختند.
م
ن أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِ ْ
ن الَّﺬِي َ
لِلْفُقَرَاءِ ا ْلمُهَاجِرِي َ

1

ن فقرای مهاجرينی است که از خانه و
«همچنین غنائم از آ ِ
کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدهاند».
اين حق مسلمانانی بوده که اموالشان را پس بگیرند که توسط
مشرکان توقیف و از شهر و کاشانهی خود بیرون رانده شدند ،آيا
حق ندارند اموال خود را پس بگیرند؟! در ضمن اين مشرکان مکه
بودند که شروعکننده جنگ و تهديد بودند.
عبدالرزاق بن همان (م 211هــ) و ابوداود (م 275هــ) و بیهقی
(م 458هــ) رحمهم اهلل و غیره با اسناد صحیح ،روايت کردند که:
«أن کفار قريش کتبوا إلى ابن أبی ،ومن کان يعبد معه األوثان
من األوس والخزرج ،ورسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم يومﺌﺬ
بالمدينة قبل وقعة بدر :إنکم آويتم صاحبنا ،وإنا نقسم باهلل
لتقاتلنه ،أو لتخرجنه أو لنسیرن إلیکم بأجمعنا حتى نقتل
 . 1سوره حشر ،آيه 8

1917

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مقاتلتکم ،ونستبیح نساءکم ،فلما بلغ ذلك عبد اهلل بن أبی ومن
کان معه من عبدة األوثان ،اجتمعوا لقتال النبی صلى اهلل علیه
وسلم»1...
کفار قريش برای ابن اُبی (رئیس منافقان در مدينه) و افرادی از
اوس و خزرج که همراه وی بتها را عبادت میکردند نامهای
نوشتند –رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در آن زمان قبل از جنگ
بدر در مدينه بود– شما همشهری ما (محمد) را در شهر خود مأوا
داديد و ما به خدا سوگند ياد میکنیم که اگر او را نکشید يا از
شهرتان بیرون نکنید علیه شما جمع میشويم تا مردان
جنگجويتان را بکشیم و زنانتان را برای خود مباﺡ کنیم .هنگامی
که اين نامه به عبداهلل بن اُبی و همراهان بتپرستش رسید برای
کشتن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم تجمع کردند.

 . 1مصنف عبد الرزاق  358 / 5ﺡ 9733؛ الناشر :المجلس العلمی–الهند
الطبعة :الثانیة1403 ،هــ
سنن أبی داود  156 / 3ﺡ  3004؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
دالئل النبوة للبیهقی  178 / 3؛ الناشر :دار الکتب العلمیة ،دار الريان للتراث
الطبعة :األولى– 1408هـ– 1988م
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جنگ بدر عدهای کمی از مسلمانان در مقابل عدهای بسیاری از
مشرکان بودند و مشرکان شکست خوردند و آنها بودند که باتوجه
به شکستشان از جنگ بدر قصد داشتند اين شکست را جبران
کنند و سبب ايجاد جنگ ديگر شدند .مشروﺡ اين غزوات در
کتابهای سیرت به تفصیلی آمده است ،برای اﻃالع بیشتر مراجعه
شود به کتاب «غزوات النبی صلى اهلل علیه وآله وسلم» (ص  28و
 )45اثر السید جمیلی چاپ بیروت ،و کتاب «دراسة فی السیرة»
(ص  146و  )155اثر عماد الدين خلیل ،چاپ دوم بیروت.
ثامناً :شهر مدينه و ساير شهرهای بالد اسالمی که در صدر
اسالم آباد شد همگی به تشويق اسالم برای آبادانی بوده نه دزدی
و غارت اموال ديگران که اين آقای مغرض افتراء میبندد ،قبالً
ادلهی کافی بیان شد مبنی بر اين که اصحاب در آن عصر به کار و
تجارت و کشاورزی و دامداری و حتی صنعت مشغول بودند و غالباً
از همین راهها کسب درآمد و معیشت میکردند .در ضمن مدينه
صرفاً يك قريه فقیر نبود بلکه دومین شهر بعد از مکه بوده که از
لحاظ استراتژيکی و تعامل فرهنگی و اديان دارای اهمیت بوده و
حتی نوانديشی که در مدينه حاکم بوده از لحاظ تعدد اديان از مکه

1919

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

که همگی مردمان آن ديار بتپرست بودند ،بیشتر بوده است و اين
خود يکی از اسباب توسعهی مدينه در آن عصر میباشد.

شبهه :اموال غارتی حالل و پاکند.
م1
فَکُلُواْ مِمَّا غَنِ ْمتُمْ حَالَالً ﻃَیِّباً وَاتَّقُواْ اللّ َه إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِی ٌ

«پس از آنچه به غنیمت گرفتهايد بخوريد که حالل و پاکیزه
است و از خدا پروا داريد که خدا آمرزنده مهربان است».
آری ﻃبق قرآن کلیهی اموال دزدی از غیرمسلمانان حالل و
پاکیزه است .بجای کار و تولید ،به غیر مسلمانان حمله کنید و
اموالشان را بدزديد که هم صواب بردهايد و هم مال حالل و پاك
بدست آوردهايد.

پاســخ:
اوالً :در پاسخ به شبهات قبل بیان کرديم که هدف جهاد در
اسالم بدست آوردن غنائم نیست بلکه اعالی کلمة اهلل است و باز
بیان کرديم که اگر کسی برای بدست آوردن غنیمت جهاد کند ،و
 . 1سوره انفال ،آيه 69
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کشته شود چنین کسی شهید محسوب نمیشود و در قرآن
کسانی که بخاﻃر غنائم جنگی جهاد میکنند را مﺬمت نموده است.
ثانیاً :در هرجنگی مقداری غنائم از دشمنان بدست میآيد که
خداوند متعال اين غنائم را برای مسلمانان مجاهد حالل دانسته
است چرا که اين تصور میشده است که جايز نیست ولﺬا خداوند
جواز آن را داده است.
در حديث صحیح از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روايت شده
است که فرمود« :أحلت لی الغنائم »1غنیمتها برايم حالل شدند.
اين حديث دالّ بر آن است که قبالً غنائم حالل نبوده است.
امام ابو محمد البغوی رحمه اهلل میگويد:
«روی أنه لما نزلت اآلية األولى کف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل
علیه وسلم أيديهم عما أخﺬوا من الفداء فنزل:

َفکُلُوا مِمَّا

غَنِمْتُمْ »2

 . 1صحیح البخاری  85 / 4ﺡ  3122؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
 . 2معالم التنزيل فی تفسیر القرآن  310 / 2؛الناشر:دار إحیاء التراث العربی–بیروت
الطبعة:األولى 1420،هــ
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روايت شده هنگامی که آيه اولی (انفال  )68 /نازل شد اصحاب
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دست از گرفتن فديهها برداشتند
سﭙس اين آيه نازل شد :فَکُلُوا مِمَّا غَنِ ْمتُمْ
ثالثاً :در آيه فوق «فکلوا مما غنمتم» داللت بر خوردن به معنای
ظاهری آن نیست بلکه در اينجا اشاره به اباحه و جواز است مگر نه
«غنائم» در خوراکیها محدود نمیشود ،در غیر اين صورت غنائم
در اين آيه تخصیص داده میشود .البته در خصوص اين آيه دو
ديدگاه وارد است:
ديدگاه اول اينکه غنائم در اين آيه به صورت مطلق ذکر شده
است .ديدگاه دوم اينکه غنائم در آيه منظور فديه است و ديدگاه
دوم ظاهراً قول اکثر مفسران میباشد .علی کل حال غنائم جنگی
يك امر بديهی است که در هرجنگی میتواند حاصل شود .گاهی
غنائم در قالب ادوات جنگی است و برای استفاده از غنائم نیز
خداوند متعال شروﻃی قرار داده است که در تقسیم غنائم تعريف
میشود و اين ﻃور نیست که هرآنچه را بدست آورند کامالً استفاده
کنند ،تقسیم غنائم نیز با نظارت امام (دولت) است.

1922

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبه :یك پنجم اموال غارتی ملك خدا و محمد و
خویشان اوست.
ل وَلِﺬِی
ن لِلّ ِه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُو ِ
شیْءٍ فَأَ َّ
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن َ
الْقُرْبَى وَالْ َیتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُمْ بِال ّلهِ1

« و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید يك پنجم آن براى
خدا و پیامبر و براى خويشاوندان [او] و يتیمان و بینوايان و در راه-
ماندگان است اگر به خدا ايمان داريد».
خدا که سهمش را بر نمیدارد پس سهم خدا و رسول ،سهم
محمد میشود .و محمد هر آنچه مصلحت ديد میتواند به
خويشانش و بینوايان و در راهماندگان بدهد .برای محمد چه چیز
بهتر از اين؟ يارانش کاروانزنی و تجاوز میکنند و ثروت انبوهی را
بدون هیچ دردسری به محمد ارمغان میدهند .چقدر سودمند
است در پشت نام خدا پنهان شدن و دزدی کردن!.

پاســخ:
اوالً :همانطور که در آيه فوق ذکر شده است يك پنجم ()1/5
غنیمتهای جنگی برای خدا و پیامبر و خويشاوندان و يتیمان ،و
 . 1سوره انفال ،آيه 41
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مساکین و در راهماندگان است ،پس چهار پنجم ( )4/5آن به
رزمندگانی که حاضر در صحنه بودند تعلق دارد و سهم خداوند و
رسول يکی است و همواره به مصلحت خود پیامبر صلی اهلل علیه و
سلم يا امام و خلیفهی بعد از آنحضرت به مسلمانان بازگردادنده
میشود.
در حديثی با اسناد صحیح روايت شده که در بارهی غنائم از
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم پرسیده شد؟ آنحضرت فرمودند:
«هلل خمسها ،وأربعة أخماس للجیش»1
يك پنجم آن سهم خدا و چهار پنجم آن متعلق به لشکر است.
در حديث صحیح وارد شده است که پیامبر صلی اهلل علیه و
سلم مقداری پشم شتر در دست گرفتند و فرمودند:
«وال يحل لی من غنائمکم مثل هﺬا إال الخمس ،والخمس مردود
فیکم»2

 . 1السنن الکبرى للبیهقی  527 / 6ﺡ 12862؛ الناشر :دار الکتب العلمیة ،بیروت–
لبنات الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ– 2003م

 . 2سنن أبی داود  82 / 3ﺡ  2755؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
السنن الکبرى للبیهقی  551 / 6ﺡ  12943؛ الناشر :دار الکتب العلمیة ،بیروت–
لبنات الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ– 2003م

1924

کاری از گروه عباد الرحمان
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من از غنايم شما حتى از اين پشم شتر بجز خمس حقى ندارم و
خمس نیز به شما بازگردانده میشود.
عالمه عظیم آبادی رحمه اهلل (م 1329هــ) از قول امام شوکانی
رحمه اهلل مینويسد:
«قال الشوکانی ال يأخﺬ اإلمام من الغنیمة إال الخمس ويقسم
الباقی منها بین الغانمین والخمس الﺬی يأخﺬه أيضا لیس هو له
وحده بل يجب علیه أن يرده على المسلمین على حسب ما فصله
اهلل تعالى فی کتابه بقوله واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن هلل
خمسه وللرسول ولﺬی القربى والیتامى والمساکین وبن السبیل»1
شوکانی گفته است :حق امام تنها يك پنجم از غنائم است و
ماباقی از آن را میان رزمندگان تقسیم میشود و خمسی را نیز که
میگیرد برای خودش نیست بلکه بر وی واجب است که به
مسلمانان برگرداند بر حسب آنچه خداوند در کتابش تفصیل نموده
است به اين فرموده « (ای مسلمانان !) بدانید که همه غنائمی را که
فراچنگ میآوريد ،يك پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و

 . 1عون المعبود شرﺡ سنن أبی داود  309 / 7؛ الناشر :دار الکتب العلمیة–بیروت
الطبعة :الثانیة 1415 ،هــ
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خويشاوندان (پیغمبر) و يتیمان و مستمندان و واماندگان در راه
است».
سهم ذی القربی؛ خويشاوندان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،در
واقع آنان بنیهاشم و بنی عبدالمطلب هستند و جمهور علماء بر
اين ديدگاه میباشند.
«وهﺬا قول جمهور العلماء أنهم بنوهاشم وبنو المطلب»1.
اين قول جمهور علماء است که آنان بنیهاشم و بنی مطلب
هستند.
حافظ ابن کثیر رحمه اهلل (م  774هــ) اقوال متعددی را نقل
کرده است مبنی بر اين که سهم خدا و رسول برای مصالح
مسلمانان است؛
«وقال آخرون :إن الخمس يتصرف فیه اإلمام بالمصلحة
للمسلمین کما يتصرف فی مال الفیء»
برخی گفتند :خمس ،امام به مصلحت برای مسلمانان در آن
تصرف میکند همانطور که در مال فیء تصرف دارد.
«و قال آخرون :يصرف فی مصالح المسلمین»
 . 1تفسیر القرآن العظیم البن کثیر  64 / 4؛ الناشر :دار ﻃیبة للنشر والتوزيع
الطبعة :الثانیة 1420هـ– 1999م
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برخی ديگر گفتند :در مصالح مسلمانان صرف میشود.
«وقال آخرون :بل هو مردود على بقیة األصناف :ذوی القربى،
والیتامى ،والمساکین ،وابن السبیل ،اختاره ابن جرير».
برخی ديگر گفتند :بلکه آن به باقی اصناف بازگردانده میشود:
خويشاوندان ،يتیمان ،مساکین ،در راهماندگان ،ابن جرير [ﻃبری]
اين قول را برگزيده است.
«وقال آخرون :بل سهم النبی صلى اهلل علیه وسلم وسهم ذوی
القربى مردودان على الیتامى والمساکین وابن السبیل .قال ابن
جرير :وذلك قول جماعة من أهل العراق»1
وبرخی ديگر گفتند :بلکه سهم پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و
سهم خويشاوندان به يتیمان و مساکین و در راهماندگان
بازگردادنده میشود .ابن جرير میگويد :اين ديدگاه گروهی از
علمای عراق است.
ديدگاه اول صحیحترين است ،زيرا قول اکثر علمای سلف
رحمهم اهلل میباشد.

 . 1تفسیر القرآن العظیم البن کثیر  62 / 4؛ الناشر :دار ﻃیبة للنشر والتوزيع الطبعة:
الثانیة 1420هـ– 1999م
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ثانیاً :همانطور که بیان شد سهم خدا و رسول بر اساس مصلحت
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم برای مسلمانان مصرف میشود و اين
که معترض ِ جاهل اين عمل را دزدی و ثروتمندی پیامبر صلوات
اهلل علیه و سلم دانسته است جز افتراء و بهتان چیزی ديگر نیست
–ان شاء اهلل– در ادامه مفصالً پاسخ اين دروغ را نیز خواهیم داد.

شبهه :محمد افتخار می کند که روزی اش را با جنگ و
دزدی بدست بیاورد.
در تأيید اين مطلب محمد در حديثی میگويد« :جعل رزقی
تحت ظل رمحی .»1يعنی روزی من در سايهی سرنیزهام قرار داده
شده است .به بیان ديگر ,محمد افتخار میکند که روزیاش را با
زور سرنیزه با کاروانزنی و دزدی اموال غیرمسلمین بدست می-
آورد .بهمین دلیل بود که محمد ثروتمندترين فرد جزيره العرب
شد و خويشانش نیز از برترين ثروتمندان مدينه شدند .و اگر
مسلمانان به وظیفهی دزدی خود در ﻃول تاريخ عمل کنند ،هم
 . 1صحیح بخاری ج  6ص 1067
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خودشان و هم خويشان محمد همیشه ثروتمند خواهند بود بدون
هیچ تالشی.

پاســخ:
اوالً :اين حديث منکر است و امام بخاری رحمه اهلل در صحیحش
آن را در تعلیقات با صیغه تمريض « يُﺬکر» نقل کرده است.
«و يُﺬکر عن ابن عمر ،عن النبی صلى اهلل علیه وسلم :جعل
رزقی تحت ظل رمحی»1...
معموالً امام بخاری رحمه اهلل احاديث معلق در کتاب صحیحش
اگر با صیغهی جزم و تأکید باشد –بنابر ديدگاه علماء– صحیح است
و اگر با صیغهی تمريض باشد مفید صحیح نمیباشد.
حديث مﺬکور در مسند امام احمد بن حنبل رحمه اهلل و سنن
ابی داود به صورت متصل آمده است لکن محقق مسند امام احمد،
شیخ شعیب ارناؤوط اسناد آن را ضعیف [و منکر] دانسته است.
ثانیاً :گیريم حديث صحیح باشد ،معنايش چنین نیست که اين
آقای معترض ،آن را به کاروانزنی و غارت و دزدی ،تعبیر و
برداشت کرده است .بلکه منظور از «رزق» بهشت است همانطور که

 . 1صحیح البخاری  40 / 4؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى1422 ،هــ
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در حديثی ديگر چنین آمده است« :الجنة تحت ظالل السیوف»
بهشت در سايه ی شمشیران است .معنی رزق در لغت نیز گاهی به
معنای عطای دنیايی است و گاهی به معنای عطای اُخروی و صرفاً
به پول يا امثال آن معنی نمیشود.
حافظ ابن حجر رحمه اهلل (م  852هــ) شارﺡ صحیح بخاری
میگويد:
«فنسب الرزق إلى ظل الرمح لما ذکرته أن المقصود بﺬکر الرمح
الراية»1
نسبت دادن رزق به سايهی نیزه به اين علت ذکر کرده است که
مقصود به ذکر نیزه ،پرچم میباشد.
ثالثاً :اگر کتابهای سیرت سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم را مطالعه کرده باشیم در میيابیم که زندگی آنحضرت صلی
اهلل علیه و سلم ،زندگی بسیار ساده و بیآاليش بوده به ﻃوری که
شأن و مقام آن جناب با توجه به اينکه رهبر يك امت بوده است و
می بايست به مانند ساير حاکمان و رهبران در قصر و با امکانات
رفاهی مقتضی آن زمان که هر پادشاه و رهبری از آن برخوردار بود

 . 1فتح الباری شرﺡ صحیح البخاری  99 / 6؛ الناشر :دار المعرفة–بیروت1379 ،هــ
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

دارا باشد در حالی که عکس آن در تاريخ ثبت شده است و
برخالف سخن آقای معترض ،سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم ثروتمند و دارای اموال نبوده است.
همسر پیامبر ،سیده عائشه رضی اهلل عنها (م  57هــ) می-
فرمايد:
«ما شبع آل محمد صلى اهلل علیه وسلم منﺬ قدم المدينة ،من
ﻃعام بر ثالث لیال تباعا ،حتى قبض»1
اهل بیت محمد صلى اهلل علیه وسلم از زمانی که ايشان به
مدينه آمد تا هنگام وفات ،سه شب پیدرپی از نان گندم ،سیر
نخوردند تا زمانی که آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم وفات نمود.
ابو هريره رضی اهلل عنه (م  58هــ) ،میفرمايد:
«خرج رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم من الدنیا ولم يشبع من
خبز الشعیر»2

 . 1صحیح البخاری  97 / 8ﺡ  6454؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  2281 / 4ﺡ 2970؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
 . 2صحیح البخاری  75 / 7ﺡ  5414؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
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رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم در حالی از دنیا رفت که از نان
جو ،سیر نخورد.
سیدنا رسول اهلل صلوات اهلل علیه و سلم فوت شدند در حالی
که زره جنگی ايشان در رهن يك يهودی بوده است.
سیده عائشه رضی اهلل عنها میفرمايد:
«توفی رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم ودرعه مرهونة عند
يهودی ،بثالثین صاعا من شعیر»1
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در حالی رحلت فرمودند که زره
جنگی او نزد مردی يهودی ،در برابر سی صاع جو ،در گرو بود.
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بعد از فوتشان مال و
ثروتی را باقی نگﺬاشتند .عمرو بن حارث رضی اهلل عنه برادر زن
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میفرمايد:
«ما ترك رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم عند موته درهما وال
دينارا وال عبدا وال أمة وال شیﺌا ،إال بغلته البیضاء ،وسالحه وأرضا
جعلها صدقة»2

 . 1صحیح البخاری  41 /4ﺡ  2916؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى1422 ،هــ
 . 2صحیح البخاری  2 /4ﺡ  2739؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى1422 ،هــ
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رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم هنگام وفاتش ،نه درهم و
ديناری ،نه غالم و کنیزی و نه چیز ديگری ،از خود بجا نگﺬاشت.
فقط قاﻃر سفید و اسلحهاش و زمینی که آن را هم صدقه کرده
بود ،از وی باقی ماند.
امام عمر بن خطاب رضی اهلل عنه (م  23هــ) میفرمايد:
«لقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم يظل الیوم يلتوی ،ما
يجد دقال يمأل به بطنه»1
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را ديدم که تمام روز را در حالی
میگﺬرانید که از گرسنگی به خود میپیچید ،و به اندازهای که
شکمش را سیر کند ،حتی خرمای خشك و بد هم نداشت.
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم خطاب به برخی از
اصحابش که از ايشان چیزی خواسته بودند ،و بعد از اعطاء کردن
به آنان ،فرمود:
«ما يکن عندی من خیر ال أدخره عنکم»1

 . 1صحیح مسلم  2285 / 4ﺡ 2978؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–
بیروت
صحیح ابن حبان  253 / 14ﺡ 6342؛ الناشر :مؤسسة الرسالة–بیروت الطبعة:
الثانیة1993–1414 ،م
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اگر مالی در دستم باشد آن را از شما دريغ نمیکنم.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر روی حصیر میخوابیدند در
صورتی که پادشاهان بر روی تختهای بسیار نرم و راحت و مفخر
استراحت میکردند.
عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه (م  32هــ) ،میفرمايد:
«نام رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم على حصیر فقام وقد أثر
فی جنبه ،فقلنا :يا رسول اهلل لو اتخﺬنا لك وﻃاء ،فقال :ما لی
وللدنیا ،ما أنا فی الدنیا إال کراکب استظل تحت شجرة ثم راﺡ
وترکها»2
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روی حصیری خوابیده بود و
برخاست در حالی که حصیر در پهلويشان اثر گﺬاشته بود .گفتیم:
ای رسول اهلل! کاش برايتان يك تشك تهیه میکرديم؟ آنحضرت
فرمودند :مرا با دنیا چه کار؟! من در دنیا ،تنها مانند سواری هستم
که در سايهی درختی بنشیند و سﭙس برود و آن را ترك کند.
 . 1صحیح البخاری  122 /2ﺡ  1469؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  729 / 2ﺡ 1053؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
 . 2سنن الترمﺬی  588 / 4ﺡ 2377؛الناشر:مصطفى البابی الحلبی–مصر الطبعة:
الثانیة 1975–1395 ،م
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ودر لفظی ديگر عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه میفرمايد:
«دخلت على النبی صلى اهلل علیه وسلم وهو فی غرفة له کأنها
بیت حمام  ,وهو نائم على حصیر وقد أثر بجنبه  ,قال :فبکیت فقال:
" ما يبکیك يا عبد اهلل؟ " فقلت :يا رسول اهلل  ,کسرى وقیصر
يطﺌون على الخز والحرير والديباج وأنت نائم على الحصیر ،وقد أثر
بجنبك قال " :فال تبك يا عبد اهلل ،فإن لهم الدنیا ولنا اآلخرة  ,ما
مثلی ومثل الدنیا إال مثل راکب قال تحت شجرة ثم سار وترکها»1
بر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم وارد شدم درحالی که ايشان در
اتاقی که شبیه گرمابه خانه بود روی حصیری خوابیده بودند و
حصیر در پهلويشان اثر گﺬاشته بود ،گريهام گرفت .آنحضرت
فرمودند :ای عبداهلل ! چرا گريه میکنی؟ گفتم :ای رسول اهلل !
کسری و قیصر (پادشاهان ايران و روم) بر روی جامهی ابريشمی و
نرم میخوابند و شما بر روی حصیر میخوابید و بر پهلويتان اثر
گﺬاشته است .آنحضرت فرمودند :گريه نکن .دنیا برای آنهاست و
آخرت برای ما ،مرا با دنیا چه کار جز اين که مانند سواری در سايه-
ی درختی استراحت کند سﭙس برود و آن را ترك کند.
 . 1شعب اإليمان للبیهقی  45 / 13ﺡ 9928؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض الطبعة:
األولى 1423 ،هـ– 2003م
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سیده عائشه رضی اهلل عنها میفرمايد:
«کان فراش رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم من أدم ،وحشوه من
لیف»1
فرش منزل رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم پوست دباغی بود
که حاشیهاش لیف درخت خرما بود.
به همین اندازه اکتفا میکنیم چرا که برای هر منصفی جای
ترديدی باقی نمیماند که زندگی سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم بسیار ساده بوده است و اين درحالی است که آنحضرت رهبر
يك امت اسالمی بوده که بعدها دو سرزمین پادشاهی مقتدر و
بزرگ ايران و روم توسط شاگردان مکتبش فتح میشود .نمونهی
چنین رهبری را اگر در تاريخ سراغ داريد مثال بزنید؟!

 . 1صحیح البخاری  97 /8ﺡ  6456؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
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شبهه :جزیه ،درآمد ظالمانه و بی دردسر دیگر
درآمد بیدردسر ظالمانهی ديگری که قرآن برای مسلمانان
پیشبینی کرده است جزيه است .جزيه مالی است که از اهل کتابِ
ل تحت حکومت اسالمی گرفته میشود .دقت
به زانو درآمده و ذلی ِ
کنید:
خرِ وَالَ يُحَرِّمُونَ مَا
قَاتِلُواْ الَّﺬِينَ الَ يُؤْمِنُونَ بِال ّلهِ وَالَ بِالْیَوْمِ اآل ِ
کتَابَ
ن الَّﺬِينَ أُوتُواْ الْ ِ
ق مِ َ
حَرَّمَ اللّ ُه وَرَسُولُهُ َوالَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَ ِّ
همْ صَاغِرُونَ1
حَتَّى يُعْطُواْ الْجِ ْزيَةَ عَن يَدٍ وَ ُ

«با کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ايمان نمىآورند
و آنچه را خدا و فرستادهاش حرام گردانیدهاند حرام نمىدارند و
متدين به دين حق (اسالم) نمىگردند جنگ کنید تا با [کمال] ذلت
به دست خود جزيه دهند».
يعنی مسلمانان بايد آنقدر با اهل کتاب (مسیحی و يهودی)
بجنگند و آنقدر از آنان بکشند و آنقدر زنان آنان را بربايند و آنقدر
اموال آنان را بدزدند تا باقیماندهی اهل کتاب با ذلت زير قید
حکومت اسالمی در آيند و از آن پس هم بايد مقداری از محصول

 . 1سوره توبه ،آيه 29
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زحمت و تالششان را با ذلت به حاکم اسالمی بدهند .توجه کنید
اگر چنین اتفاقی در دنیای امروز تحقق پیدا کند يعنی تمام نواحی
مسیحی جهان مثل آمريکا و روسیه و کل اروپا و کانادا و استرالیا و
آمريکای جنوبی و بخشهايی از آسیا و آفريقا به ذلت تحت
حکومت ﻃالبان يا واليت فقیه ايران درآيند و کارکنند و بخشی را
به مسلمانان بدهند ديگر هیچ مسلمانی نیاز به کار کردن ندارد.
مسلمانان با لﺬت میخورند و میخوابند و با کنیزان اهل کتاب هم-
خوابگی میکنند و مخارج آنان را اهل کتاب تأمین میکنند .اين
هم چشمهی ديگری از عدالت اسالمی است!!

پاســخ:
استاد مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی در کتاب «خیانت در گزارش
تاريخ» (ج  )140–130 / 3که در واقع نقدی بر کتاب «بیست و سه
سال» اثر دکتر علی دشتی است ،مفصالً به اين شبهه پاسخ داده
است که ما جوابیهی اين استاد بزرگوار را –با کمی دخل و تصرف–

در اينجا نقل میکنیم.
اين آيه درباره جنگ با رومیان نازل شده است که قبل از نزول
آيه ،مسلمانان را در «مُؤتَه» به قتل رسانده بودند (بدون آنکه
مسلمین برای پیکار با آنان بسیج شده باشند) چنانکه ﻃبری می-
1938
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نويسد:
«ذکر أن هﺬه اآلية نزلت علی رسول اهلل–صلى اهلل علیه وسلم–فی
أمره بحرب الروم فغزا رسول اهلل–صلى اهلل علیه وسلم–بعد نزولها
غزوة تبوك»1.
يعنی :آوردهاند که اين آيه بر رسول خدا –صلى اهلل علیه
وسلم– درباره امر جنگ با رومیان فرود آمد و پیامبر خدا –صلى
اهلل علیه وسلم– پس از نزول آن برای پیکار با تبوك رهسﭙار شد.
بويژه که میدانیم سوره توبه در سال نهم هجرت نازل شد و در آن
هنگام خطر اهل کتاب در داخل حجاز ،مسلمین را تهديد نمیکرد
و نبردی هم با ايشان پیش نیامد .در اين صورت جای پرسش است
که آيا چنین آذرخشی الزم بود تا بر سر سﭙاهیان متجاوز و ستمگر
«هراکلیوس» فرود آيد؟ يا سزاوار چنان بود که مسلمین گردنها را
در برابر شمشیر تیز رومیان خم کنند و امﭙراﻃوری خونريز و
مغرور را به کشتار خود فراخوانند؟! آيه کريمه به همان رومیانی
اشاره دارد که ظاهرا خود را مسیحی میشمردند ولی جز دنیاﻃلبی
و غارتگری و خونريزی به چیزی نمیانديشیدند ،نه به خدا ايمان

 . 1جامع البیان ،ذيل آية  29از سورة توبه
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صحیحی داشتند و نه سرای ديگر را بدرستی باور کرده بودند!
چنانکه اين معنی مورد اتفاق همه مفسران قرآن است .مورخان
اروپايی نیز روحیی رومیان را همانگونه وصف کردهاند که قرآن
مجید خبر داده است ،به عنوان نمونه :توماس آرنولد ARNOLD

مورخ و خاورشناس انگلیسی در کتاب «تاريخ گسترش اسالم»
مینويسد:
وقعی که ارتش مسلمانان ،به دره اردن رسید و ابوعبیده در
(آن) محل اردوگاه خود را مستقر نمود ،سکنه مسیحی منطقه
نامهای به اين مضمون برای مسلمانان ارسال داشتند « :ای
مسلمانان ،ما شما را بر بیزانسها ترجیح میدهیم ،هرچند آنان
همکیش ما هستند! زيرا شما ما را در دين و ايمان خود آزاد گﺬارده
و با ما با ترحم و مهربانی بیشتر رفتار میکنید و از اعمال زور و
ظلم در مورد ما خودداری مینمايید و حکومت شما بر ما به مراتب
بهتر از حکومت بیزانسها است زيرا آنان اموال ما را به غارت برده
و خانههای ما را تصاحب نمودند» اهالی «امسا» دروازههای
شهرهای خود را بر لشکر هراکلیوس بستند و به مسلمانان اﻃالع

1940
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دادند که حکومت و عدالت اسالمی را بر بیعدالتی و فشار و
تعديات رومیها ترجیح میدهند.

1

اما موضوع «جزية» که چیزی جز «مالیات سرانه» نبود که بنا به
قانون اسالم ،اهل کتاب به دولت اسالمی میپرداختند و برای
اينکار در برابر حمالت دشمن ،از سوی مسلمین حمايت میشدند
همانگونه که مسلمانان نیز موظف به پرداخت «زکات» به دولت
اسالمی بودند و مقدار زکات آنها بیش از جزيه اهل کتاب شمرده
میشود و بنابر نوشته قاضی أبويوسف (متوفی بسال  182ه .ق)
درکتاب معروف «الخراج» که آنرا برایهارون الرشید تألیف کرده:
ثروتمندان اهل کتاب سالیانه فقط  48درهم و ﻃبقه متوسط آنها
 24درهم و کشاورزانشان  12درهم میپرداختند وزنان و کودکان و
مستمندان و پیرمردان و از پایافتادگان و راهبان و صومعهنشینان
و نابینايان و ديوانگان که فقیر به شمار میآمدند از پرداخت اين
مقدار ناچیز معاف بودند و از اهل کتاب مالی به عنوان زکات چهار
پايان (برعکس مسلمین) نیز نمیگرفتند.

2

 . 1تاريخ گسترش اسالم ،اثر توماس آرنولد ،ترجمه دکتر ابوالفضل عزتی ،از
انتشارات دانشگاه تهران ،صفحه 42
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1941

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هرگز کسی از ايشان را به پﺬيرفتن آيین اسالم وادار نمیکردند
حتی اگر غالمی رومی شمرده میشد (يعنی مثال در جنگ با
مسلمین به اسارت درآمده بود).
أبوعبید قاسم بن سالم (متوفی درسال  224ه .ق) در کتاب
معتبر «األموال» مینويسد:
«عن أبی هاللی الطايی عن وسق الرومی قال :کنت مملوکا لعمر
بن الخطاب و کان يقول لی :أسلم فإنك ان أسلمت استعنت بك
علی أمانة المسلمین فإنه الينبغی لی أن أستعین علی أمانتهم من
لیس منهم .قال فأبیت! فقال ال إکراه فی الدين قال :فلما حضرته
الوفاة أعتقنی»1.
يعنی« :از أبی هاللی ﻃائی آمده که او از وسق رومی حکايت
کرد ،گفت :من غالم عمر بن خطاب بودم و عمر به من میگفت که
مسلمان شو ،زيرا اگر اسالم را بﭙﺬيری من از تو در کار بیت المال
کمك میگیرم چرا که برای حفظ امانت مسلمین نبايد از کسی
ياری خواست که از زمره ايشان نباشد .وسق گفت :من از قبول
اسالم خودداری مینمودم و عمر اين آيه از قرآن را میخواند

 . 1األموال ،چاپ مصر ،صفحة 48
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نقد کتاب سها

که :ال إکراه فی الدين «اجباری در پﺬيرش دين نیست» .چون
وفاتش نزديك شد مرا آزاد کرد».
پس در سوره توبه اگر سخن از پیکار با کفار اهل کتاب رفته
مقصود از آن ،جنگ با سﭙاه هرقل و جزيه گرفتن از رومیان ستمگر
است که الزم بود با فروتنی مالیات مزبور را بﭙردازند و از تجاوز و
تکبر و زورگويی و جنايت دست بردارند! وگرنه پیامبر اسالم –صلى
اهلل علیه وسلم– و يارانش حتی آنان را به قبول اسالم وادار نمی-
ساختند.
توماس آرنولد مینويسد:
مناﻃقی از امﭙراﻃوری بیزانس که با سرعت بتصرف مسلمانان
درآمده بود خود را در حال استفاده کامل از آن چنان آزادی
يافتند ...که برای قرنهای متمادی آن ﻃور آزادی را بیاد نداشتند.
آنان مجاز بودند که آزادانه و بدون هیچگونه مزاحمت تکالیف
دينی خود را انجام داده و مراسم مﺬهبی خود را برپادارند ...وسعت
اين آزادی را که در تاريخ قرن هفتم کمنظیر بود میتوان از پیمان-
هايی که با شهرهای مفتوحه منعقد میشد قضاوت نموده و بدست

1943

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آ ورد .در اين قراردادها حفظ جان و مال ،آزادی دين و عقیده در
برابر تسلیم و پرداخت جزيه تضمین شده بود.1
آرنولد درباره «جزيه» چنین اظهار نظر میکند:
جزيه ،برخالف آنچه بعضی مايلند ما را وادارند چنین تصور
کنیم ،اصال بعنوان مجازات عدم پﺬيرش اسالم بر کسی تحمیل
نمیشد و به هیچ وجه جنبه انتقامی نداشت بلکه بر مسیحیان در
رديف غیرمسلمانان ذمی ديگر ،ساکن در قلمرو اسالم ،...در مقابل
تأمین مالی و جانی از ﻃرف مسلمانان وضع میگرديد .موقعی که
مردم حیره جزيه خود را پرداختند .مخصوصا يادآور شدند که
مبلغ مورد توافق را تنها به اين شرط میپردازند که مسلمانان و
فرمانروايان مسلمان ،از مردم حیره در مقابل هرگونه فشار و تعدی
چه از ﻃرف مسلمانان و چه از ﻃرف غیرمسلمانان دفاع و حمايت
نمايند .همچنین در قراردادهايی که بین خالد بن ولید با اهالی
بعضی شهرهای نواحی حیره منعقد شد نوشته شده است که« :اگر
ما از شما محافظت نمايیم جزيه قابل پرداخت باشد و در غیر اين
صورت قابل پرداخت نباشد »...امﭙراﻃور بیزانس (هراکلیوس) ارتش
عظیمی را برای بیرون راندن نیروهای مسلمان که خود را ﻃبعا
 . 1تاريخ گسترش اسالم ،صفحه 42
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نقد کتاب سها

برای مقابله با خطر تجهیز نموده بودند آماده کرد .فرمانده عرب،
ابوعبیده به اقتضای شرط مندرج در عهدنامهها به فرمانروايان
شهرهای مفتوحه سوريه دستور داد که تمام جزيههايی را که
جمعآوری نموده بودند به صاحبان آنها پرداخت نمايند و نامهی
(اعالمیه ای) به مضمون ذيل برای مردم نوشت:
«ما تمام پولی را که از شما دريافت داشتهايم به شما بازپس
خواهیم داد زيرا اينك به ما خبر رسیده است که نیروهای قوی
دشمن علیه ما در حال پیشروی هستند و چون شرط معاهده بین
ما آن بود که ما بايستی از جان و مال شما محافظت نمايیم و انجام
اين وظیفه اينك از امکان ما خارج است ،ما تمام پولی را که از شما
گرفتهايم به شما بر میگردانیم ولی اگر پیروز شديم خود را با
انجام مواد و رعايت معاهده قديم ملزم میدانیم» براساس اين
اعالمیه و دستور ،مبالغ هنگفتی از محل بیت المال باز پس داده
شد و مسیحیان برای پیروزی سران اسالم و مسلمانان دعا کرده و
گفتند :إن شاء اهلل خداوند شما را مجددا بر ما حکومت دهد و شما
را بر رومیها پیروز گرداند زيرا اگر رومیها در چنین شرايطی
بودند نه تنها هرگز چنین چیزی به ما پس نمیدادند بلکه بقیه
اموال ما را نیز ضبط میکردند و از ما میگرفتند.
1945

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

همانطور که قبال توضیح داده شد جزيه تنها بر مردان سالم در
مقابل معافیت از خدمت نظام که در صورت مسلمان بودن می-
بايستی انجام دهند ،وضع میگرديد و کامال قابل توجه است که هر
فرد مسیحی که در ارتش اسالم خدمت مینمود از پرداخت جزيه
معاف میگرديد .آرنولد درباره نحوه گرفتن جزيه مینويسد :به
مأموران جمعآوری «مالیات سرانه» دستور داده میشد که
سختگیری نکنند و از اعمال هرگونه فشار و ارتکاب رفتار
ناشايسته و سختگیری و مجازاتهای بدنی در صورت عدم امکان
پرداخت جزيه ،خودداری کنند.

1

 . 1تاريخ گسترش اسالم ،صفحه  46و 47
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :اما زکات اسالمی به چند دلیل غیر قابل اجراء و
غیر عادالنه است
اول :گرفتن زکات از بعضی چیزها غیرعادالنه و غیرقابل
اجراست.
امروزه گرفتن زکات از محصوالت کشاورزی (گندم ،جو ،خرما،
کشمش) و دامداری (شتر ،گاو ،گوسفند) غیراقتصادی و
غیرمنصفانه و ﻃبعا غیرقابل اجرا است .کشاورزی و دامداری
پرزحمت ،پرخرج و نسبت به کارهای اقتصادی ديگر کمبازده است.
بهمین دالئل امروزه همهی کشورها مجبورند به کشاورزان و
دامداران کمك مالی کنند .دولتها برای سرپا نگاهداشتن
کشاورزی و دامداری نه تنها از آنان مالیات نمیگیرند بلکه
سوبسید هم میپردازند.

پاســخ:
اوالً :زکات حق مال است که اسالم آن را واجب نموده و برای آن
نیز حد نصابی قرار داده است ،اين ﻃور هم نیست که هرکشاورز يا
دامداری زکات محصوالتش را کامل بﭙردازد بلکه با توجه به
1947

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شرايطی که اسالم تعیین کرده است میبايست زکات پرداخت شود
و از اغنیاء و ثروتمندان گرفته میشود و به فقیران اعطاء میگردد.
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم هنگامی که معاذ بن جبل
رضی اهلل عنه را به يمن فرستاد به وی فرمود:
«فأعلمهم أن اهلل افترض علیهم صدقة فی أموالهم تؤخﺬ من
أغنیائهم وترد على فقرائهم»1
به آنان بگو :خداوند زکات مال را بر آنها واجب کرده که از
ثروتمندان آنها گرفته شده و به فقرای آنها برگردانیده شود.
شروط پرداخت زکات عبارتند از :صاحب مال آزاد ،عاقل ،بالغ و
مسلمان باشد .امتالك نصاب ،اسقرار ملکی ،گﺬشت يك سال کامل
از مال (تولیدات کشاورزی ،دامداری وسود تجارت ،گﺬشت يك
سال الزم نیست بلکه تابع تولید و سود آنهاست) اين موارد در
کتابهای فقهی به تفصیل بیان شده است و نیازی نیست در اينجا
کامالً ادله ی آن نقل شود و تنها به برخی از آن بر حسب اهمیت
موضوع ،توضیحاتی ذکر میکنیم.
 . 1صحیح البخاری  104 / 2ﺡ 1395؛الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  51 / 1ﺡ  19؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

برخی شروط الزم در خود مال هم بايد وجود داشته باشد.
 . 1مال کامالً در تملك شخص باشد .وقفی ،حرام ،يا در تملیك
ديگران نباشد.
خُﺬْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَ ًة

1

«(ای پیغمبر!) از اموال آنان زکات

بگیر».
فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُو ٌم

2

«در دارايی ايشان سهم مشخّصی

است».
 .2نماء و زيادت .تفاوتی نمیکند اين افزايش بالفعل باشد يا
بالقوه يعنی قابل ازدياد باشد.
چیزی که برای استخدامات شخصی است زکات در آن واجب
نیست.
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
«لیس على المسلم فی عبده وال فرسه صدقة»3

 . 1سوره توبه ،آيه 103
 . 2سوره معارج ،آيه 24

 . 3صحیح البخاری  120 / 2ﺡ 1463؛الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  675 / 2ﺡ  982؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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در اسب و برده مسلمان ،زکات واجب نیست.
امام نووی رحمه اهلل (م  676هــ) ،میگويد:
«هﺬا الحديث أصل فی أن أموال القنیة ال زکاة فیها»1
اين حديث اصل و اساس است ،در اين که اموال شخصی
(استخدامی نه تجارتی) زکاتی در آن واجب نیست.
 . 3شخص بدهکار نباشد ،هرگاه مالك به کسی بدهکار باشد که
آن بدهیاش سبب استغراق نصاب يا نقص در آن گردد در اين
حالت بر وی زکات واجب نیست ،زيرا خود وی فقیر و متضرر است
و مستحق گرفتن زکات است نه اين که بر او زکات واجب شود.
با اسناد صحیح از خلیفهی سوم عثمان بن عفان رضی اهلل عنه
(م  35هــ)،روايت است که فرمود:
«هﺬا شهر زکاتکم ،فمن کان علیه دين فلیؤد دينه ،حتى تحصل
أموالکم ،فتؤدوا منها الزکاة»2

 . 1شرﺡ النووی علی مسلم 55 / 7؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت الطبعة:
الثانیة1392 ،هــ

 . 2موﻃأ اإلمام مالك  259 / 1ﺡ  668؛ الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة1412 :
هــ

1950
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نقد کتاب سها

اين ماه [موعده] زکاتتان است ،هر کس قرضی بر وی است پس
قرضش را بﭙردازد تا اين که اموالتان [حد نصاب] برسد سﭙس
زکات آن را بﭙردازيد.
ثانیاً :کشاورزی و دامداری دو قطب پردرآمد در جهان است،
انقالب صنعتی که در غرب پديدار شد عمده اين دگرگونی در
صنعت کشاورزی بوده است که داللت بر اهمیت آن دارد و بسیاری
از کشورهای جهان از راه کشاورزی و دامداری کسب درآمد می-
کنند و حتی عمده محصوالت صادراتیشان از همین راه است.
آقای آدام اسمیت–متوفی 1790م–اقتصاددان مشهور فرانسوی
میگويد:
بیشتر سرمايه هر جامعه در حال رشد ،نخست در جهت
کشاورزی ،سﭙس به صنعت ،و آخر از همه به تجارت خارجی
اختصاص میيابد .اين نظام امور آن قدر ﻃبیعی است که به عقیده
من ،در هرجامعهای که دارای زمین کافی بوده ،همیشه مشاهده
شده است.1

 . 1ثروت ملل ص  ،314آدام اسمیت ،ترجمه سیروس ابراهیم زاده ،انتشارات
پیام،تهران چاپ اول 1357

1951

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ثالثاً :اسالم در کشاورزی و دامداری به نسبت ساير اموری ديگر
که زکات بر آنها واجب است ،آسان گرفته و با توجه به شرايط
مقدار پرداختی زکات را به عواملی معطوف نموده است .از جمله
اينکه اگر زمین کشاورزی و باغی با آب باران و بدون دخالت انسان
(به حالت ﻃبیعی) آبیاری شده باشد و محصوالت آن به حد نصاب
زکات رسیده باشد ،زکات پرداختی آن يك دهم ( )1/10است و اگر
با استفاده از آبیاری دستی (با دخالت انسان يا مکانیزه) باشد،
زکات پرداختی يك بیستم ( )1/20است.
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
«فیما سقت السماء والعیون أو کان عثريا العشر ،وما سقی
بالنضح نصف العشر»1
زکات محصولی که از آب چشمه يا آب باران ،آبیاری میشود و
درختی که ريشه در عمق زمین دارد (ونیاز به آبیاری ندارد) ،يك
دهم محصول ،میباشد .و (زکات) زمینی که با کشیدن آب از چاه،
آبیاری میشود ،يك بیستم میباشد.
 . 1صحیح البخاری  126 / 2ﺡ 1483؛الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح ابن خزيمة  37 / 4ﺡ  2308؛ الناشر :المکتب اإلسالمی–بیروت
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مثالً حد نصاب زکات در محصول گندم  2156گرم يا تقريب ًا 647
کیلو گرم است که اگر با آبیاری ﻃبیعی (باران) باشد زکات
پرداختی تقريباً  64کیلو گرم و اگر با استفاده از آبیاری مکانیزه که
عمل انسان در آن دخیل است ،زکات آن  32کیلوگرم میباشد.
رابعاً :اين که گاهی به کشاورزان از جانب دولت يارانه و سوبسید
پرداخت میشود در واقع اين به اصل پرداخت زکات مادامی که به
حد نصاب برسد لطمهای وارد نمیکند ،همانطور که به اصل
محصولی که در آينده توسط کشاورز برداشت میشود لطمهای
وارد نمیکند .چرا که يارانه و اينگونه اقدامات غالباً در مسیر بهبود
و توسعه و اصالﺡ زمین کشاورزی است که به عنوان عوامل
غیرﻃبیعی تلقی میشود و لﺬا زکات نیز باتوجه به آن بايد پرداخت
ال همان يك بیستم است.
گردد که معمو ً

دوم :محصوالتی که سوددهی بیشتر از گندم و ...دارند
شامل زکات نمیشوند.
دهها تولید کشاورزی ديگر که برخی سوددهی بیشتری از
گندم ،جو ،خرما و کشمش دارند مشمول زکات نمیشوند .مثل
برنج ،کلیهی حبوبات ،کلیهی میوه جات ،سبزيجات ،علوفه ،تولید
1953

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

چوب و امثالهم .اين تبعیضی غیرمعقول و غیرعادالنه است .و
اينهم موجب غیرقابل اجراء شدن زکات میشود.

سوم :فعالیت های درآمدزا همچون صنعت و ...شامل
زکات نمی شوند.
امروزه بخش اعظم درآمد اقتصادی ناشی از فعالیتهای
غیرکشاورزی است مانند صنعت .اما کلیهی امور صنعتی و خدماتی
که بسیار پردرآمدتر از کشاورزیاند مشمول زکات نمیشوند ،که
بشدت غیرمعقول و غیرعادالنه است.

پاســخ:
اوالً :موارد زکات وجوبی در تولیدات کشاورزی تنها در چند قلم
محدود نمیشود بلکه اين شامل تمام چیزهايی است که به عنوان
محصول کشاورزی برداشت میشود– و اين مﺬهب امام ابوحنیفه
رحمه اهلل است– نصوص بر آن داللت دارد لکن جمهور علمای اهل
سنت آن را محدود به چند قلم کردند که آنها نیز دالئلی دارند.
دالئل مﺬهب امام ابوحنیفه رحمه اهلل در خصوص عموم تولیدات
کشاورزی که مشمول زکات میشوند به نسبت ساير مﺬاهب
ارجحیت دارد .زيرا:
1954

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

م وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
سبْتُ ْ
ن آَمَنُوا أَنْفِقُوا ِمنْ ﻃَیِّبَاتِ مَا کَ َ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِي َ
ض
لَکُمْ مِنَ ا ْلأَرْ ِ

1

«ای کسانی که ايمان آوردهايد! از مالهای پاکیزهای که به دست
آوردهايد و از آنچه در زمین برای شما بیرون آوردهايم ،ببخشید».
سبْتُمْ» اشاره به مال تجارتی و صنايع است:
عبارت «مَا کَ َ
«قال ابن مسعود رضی اهلل عنه ومجاهد :من حالالت ما کسبتم،
بالتجارة والصناعة»2
ابن مسعود رضی اهلل عنه و مجاهد رحمه اهلل فرمودند :از مال-
های حالل که بدست آوردهايد با تجارت و صنايع.
ض » اشاره به تولیدات
کمْ مِنَ الْأَرْ ِ
و عبارت « وَمِمَّا أَخْرَجْنَا َل ُ
کشاورزی و معادن و امثال آن است و به اتفاق علمای اهل سنت
زکات آنچه از زمین بیرون آورده میشود واجب است لکن در
برخی تفاصیل آن اختالفاتی است.
وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

3

 . 1سوره بقره ،آيه 267
 . 2معالم التنزيل فی تفسیر القرآن  364 / 1؛الناشر:دار إحیاء التراث العربی–بیروت
الطبعة:األولى 1420،هـــ
 . 3سوره انعام ،آيه 141

1955

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«و به هنگام رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها (به فقراء
و مساکین) ببخشید و زکات الزم آنها را بدهید».
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم –به صورت عموم–

فرمودند:
«فیما سقت السماء والعیون أو کان عثريا العشر ،وما سقی
بالنضح نصف العشر»1
زکات محصولی که از آب چشمه يا آب باران ،آبیاری میشود و
درختی که ريشه در عمق زمین دارد (ونیاز به آبیاری ندارد) ،يك
دهم محصول میباشد .و (زکات) زمینی که با کشیدن آب از چاه،
آبیاری میشود يك بیستم میباشد.
دکتر يوسف قرضاوی در فقه الزکاة (ج  1/ص ،399 /موافق
مکتبة الشاملة) در رد کسانی که بر اين ديدگاه هستند که زکات
واجب فقط آنچه است که پیامبر صلی اهلل علیه و سلم آن را زکات
دانسته است ،مینويسد:

 . 1صحیح البخاری  126 / 2ﺡ 1483؛الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح ابن خزيمة  37 / 4ﺡ  2308؛ الناشر :المکتب اإلسالمی–بیروت

1956

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«إن عدم نص النبی–صلى اهلل علیه وسلم–على أخﺬ الزکاة من
مال ما ال يدل على عدم وجوب الزکاة فیه ،فإنما نص النبی–صلى
اهلل علیه وسلم–على األموال النامیة التی کانت منتشرة فی
المجتمع العربى فی عصره ،کاإلبل والبقر والغنم من الحیوانات،
والقمح والشعیر والتمر والزبیب من الزروع والثمار ،والدراهم الفضیة
من النقود.مع هﺬا أوجب المسلمون الزکاة فی أموال أخرى لم يجیء
بها نص ،قیاسًا على تلك األموال ،أو عمالً بعموم النصوص ،تطبیقًا
لما قرر من حکمة فرض الزکاة».
عدم وجود نص پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر گرفتن زکات از
مال بر عدم وجوب زکات در آن دلیلی نیست ،همانا نص پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم ،بر اموال سودآوری که در جامعهی عربی در
زمان آنحضرت ،رايج بوده میباشد .مانند :شتر ،گاو و گوسفند از
حیوانات ،و گندم ،جو ،خرما و کشمش از محصوالت کشاورزی و
باغی ،و درهم و پولهای نقره نقدی ،با اين وجود مسلمانان زکات
در اموال ديگری که نصی برای آن نیامده است را واجب کردند به
صورت قیاس بر آن اموال يا به عموم نصوص عمل نمودند مطابق
آنچه مقرر فلسفهی فرض زکات است.

1957

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ثانیاً :زکات امور صنعتی با توجه به عموم آيه  / 267سوره بقره،
سبْتُمْ » تفهیم میشود ،و نکتهی قابلتوجه در همین است
« مَا کَ َ
که نصوص قرآن و سنت خاص يك زمان و دوره نیست بلکه
متخصان و کارشناسان –و خاصتاً باتوجه به بحث حاضر–

اقتصاددانا ن اسالمی در امور نو و محدثه با استناد به اين نصوص به
مباحث جديدی از اقتصاد اسالمی پرداختند ،برای اﻃالع بیشتر به
کتاب فقه الزکاة تألیف دکتر يوسف قرضاوی مراجعه شود.

چهارم :تعیین درصد و نوع محصوالت برای همیشه
نامعقول است.
تعیین نوع مشخصی از محصوالت و تعیین درصد ثابتی برای
زکات برای همهی زمانها و مکانها ،کاری غیراقتصادی و نامعقول
و ﻃبعا غیرقابل اجراست .نوع محصول مشمول مالیات و درصد
مالیات در هر منطقه و در هر زمان بايد توسط کارشناسان اقتصادی
تعیین و به اجرا درآيد .هیچ نوع کاال و هیچ درصد خاصی را نمی-
توان برای همهی مکانها و همهی زمانها معین کرد .اين مطلب از
بديهیات دانش اقتصاد است.

پاســخ:
1958

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اوالً :کارشناسان اسالمی خود در اين زمینه کتابهای بسیاری
تألیف کردند که نمونهی آن کتاب سه جلدی دکتر قرضاوی است
که به تفصیل اين موضوع را موشکافانه بررسی نموده است .و ديگر
دانشمندان اسالمی نیز از ديرباز در اين خصوص کتابهايی به
رشتهی تحرير درآوردند.
ثانیاً :اين محصوالت دو نوع هستند برخی از زمان پیامبر صلی
اهلل علیه و سلم و حتی قبل از آن حضرت موجود بوده و همواره
ثابتند و برخی نیز تازه و نو هستند که اين موارد اخیر با توجه به
نصوصی که به صورت عام هستند تشخیص داده میشوند که آيا
زکات برآنها واجب است يا نه ،که توسط متخصان اقتصاددان
مسلمان انجام میگیرد.
ثالثاً :نکته ی قابل توجه در شروط زکات صرف نظر از ساير
شروط ديگر ،رسیدن مال به حد نصاب زکات است ولﺬا شارع با
توجه به اين حد نصاب مقدار زکات پرداختی را معین نموده است.
برخالف مالیاتهايی که در کشورهای اروپايی که غالباً دارای
سیستم اقتصادی سرمايهداری میباشد و روز به روز بر آن افزوده
میشود و داد مردم را نیز درآورده است .در اين کشورها حدودی
برای مال نصاب نشده تا با توجه به آن مقدار مالیات را برآورد
1959

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کنند ،بلکه به ﻃور عموم با توجه به نوع محصوالت ،درصد مالیات
را برآورد کردهاند و اين در هر مالی –به جز مواردی که استثناء
کردند– چه مال اندك باشد و چه زياد ،مالیات آن را اخﺬ میکنند،
و معموالً بر درصد اخﺬ مالیاتی نیز روز به روز افزوده میشود .در
حالی که در زکات چنین نیست بلکه تنها چیزی که افزوده میشود
ممکن است ارزش مال باشد نه حد نصاب و مقدار معین درصدی
زکات ،و اين افزايش ارزش مال نیز چیزی ﻃبیعی است.

پنجم :مشخص نبودن سهم عامالن زکات ،راهی برای
سوءاستفاده.
اشکال ديگر در سهم متصديان زکات است .چون مقدار اين
سهم مشخص نشده است قابل سوءاستفاده است و در تاريخ
اسالم ،زکات وسیلهای برای خوردن درآمد مردم توسط حکومتها
و روحانیون شده است.

پاســخ:
اوالً :اين که زکات وسیلهی درآمد روحانیون و حکومتها شده
است و آن را به تاريخ اسالم نسبت داده است افتراء و بهتان است،
سند اين سخن چیست؟!
1960

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ثانیاً :متصديان جمعآوری زکات « العاملون علیها» بايد توسط
حاکم يا نائب وی معین شوند که البته امروزه به اداراتی که مختص
جمعآوری زکات هستند اﻃالق میگردند .اهتمام قرآن به اين
صنف از هشت صنف مصارف زکات داللت بر اهمیت اين صنف دارد
از اين جهت که جمعآوری و توزيع آن از وظايف دولت است و و آن
را محاسبه ،نگهداری و ثبت و ضبط مینمايد .و کسانی که برای
جمعآوری و توزيع آن به خدمت میگیرد بايد دارای صفاتی حسنه
باشند که در ذيل مختصر ًا بیان میکنیم:
«ويجب علی االمام أن يبعث السعاة الخﺬ الصدقة الن النبی
صلی اهلل علیه وسلم والخلفاء من بعده (کانوا يبعثون السعاة)»1
بر امام واجب است که عامل را برای گرفتن زکات بفرستد ،زيرا
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و خلفای بعد از آن حضرت متصديان
جمعآوری را میفرستادند.
مسلمان باشد
«واتفقوا علی أنه يشترط فیه کونه مسلما حرا عدال فقیها فی
أبواب الزکاة وال يشترط فقهه فی غیر ذلك»2
 . 1المجموع شرﺡ المهﺬب للنووی  167 / 6؛ الناشر :دار الفکر–بیروت
 . 2المجموع شرﺡ المهﺬب للنووی  168 / 6؛ الناشر :دار الفکر–بیروت

1961

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

علماء اتفاق نظر دارند بر اين که عامل زکات بايد شرط
مسلمانی ،حريّت ،عدالت و آگاه بودن در ابواب زکات را داشته
باشد هرچند به غیر زکات نیز عالم نباشد.
عادل و معتمد باشد
«وال يبعث اال حرا عدال ثقة »1آزاد ،عادل و معتمد فرستاده
شود.
نیرومند و امانتدار باشد
ن
ی الْأَمِی ُ
ت الْقَوِ ُّ
ستَأْجَرْ َ
إِنَّ خَیْرَ مَنِ ا ْ

2

بهترين کسی را که بايد استخدام کنی شخصی است که
نیرومند و درستکار باشد.
نگهدار زکات و عالم به احکام آن باشد
م
قَالَ اجْعَلْنِی َعلَى خَزَآئِنِ األَ ْرضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِی ٌ

3

«يوسف گفت :مرا سرپرست اموال و محصوالت زمین کن ،چرا
که من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغالّت و  )...و بس آگاه
(از مسائل اقتصادی و کشاورزی) میباشم».

 . 1المجموع شرﺡ المهﺬب للنووی  167 / 6؛ الناشر :دار الفکر–بیروت
 . 2سوره قصص ،آيه 26
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1962

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

میزان سهم متصدی جمعآوری زکات با توجه به توزيع زکات
میان ساير اصناف مصارف زکات به متصدی نیز پرداخت میشود.
اگر میزان پرداختی کمتر بود که بايد از غیر زکات جبران شود،
البته میتوان نرخی را معین نمود و بر سر آن توافق صورت گیرد.
عامل زکات اگر چه ثروتمند هم باشد باز حقش از آن زکات محفوظ
است چرا که وی در نقش يك کارمند است که بايد دستمزدش
پرداخت گردد.
ثالثاً :متصدی نبايد خیانت کند و رشوه و هديهای را قبول کند،
در احاديث صحیح به شدت از اين اعمال نهی شده است .در
حقیقت با تأمین کردن عامل نوعی تضمین برای حفظ و نگهداری
زکات به وجود میآيد چرا که ممکن است عاملی که اگر حق تعلق
زکا ت به وی وجود نداشته باشد ﻃمع کند و دست به سرقت يا
خیانت در زکات بزند ،و لﺬا خداوند متعال حقی را در اين زکات به
عامل اعطاء نموده و از اين عمل ناپسند (سرقت و خیانت)
پیشگیری کرده است.
رابعاً :زکات ،مصارف آن مشخص شده است و سوءاستفاده-
کنندگان از آن نزد خداوند متعال به شدت مؤاخﺬه میشوند .صرف
نظر از توضیحاتی که در اين زمینه داده شد ،اين مسأله که آقای
1963

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

دکتر سُها اشکال گرفته است در خصوص مالیات و جمعآوری آن
ال ربطی هم به دين ندارند
در ساير نظامهای اقتصادی که اصو ً
موجود است .تازه در اسالم با توجه به اهمیت موضوع شروط و
ضوابط خاصی را بیان فرموده است که بعضاً در غیر اسالم ديده
نمیشود.

شبهه :تمام اشکاالتی که در مورد زکات ذکر کردیم در
مورد خمس هم صادق است
بعالوه اشکاالت مهم ديگری نیز در مورد خمس وجود دارد.

اول :خمس غارت به خدا و رسولش می رسد و اسالم بر
غارت صحه گﺬاشته است.
چنانچه قبال گفتیم خمس غارت (دزدی) اموال غیرمسلمانان به
خدا و رسول و خويشان محمد میرسد .اسالم بر غارت کردن همه
چیز غیرمسلمانان صحه گﺬاشته است .اما اينکار بشدت
غیرانسانی و وحشیانه است و بهیچ عنوان کار درستی نیست .در
1964

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

صدر اسالم ،هدف نابودی دشمن بود بنابراين غارت تمامی مايملك
دشمن و از جمله غارت زنان و کودکان نیز پﺬيرفته بود .اما امروزه،
هدف دفع تجاوز است نه نابودی دشمن .مقررات مبنی بر حقوق
بشر امروزين اجازهی چﭙاول غیر تسلیحات مخصوصا مواد غﺬايی و
بهداشتی و مسکن و غیره را نمیدهد که سخن درستی هم هست.
جالب است که ﻃبق مقررات بین المللی ،ارتشی که جايی را اشغال
میکند (حتی در روند دفاع) مسﺌول حفظ جان ،سالمتی ،تغﺬيه و
امنیت مردم آنجاست .بنابراين غنائم جنگی معقول و انسانی عمدتا
شامل تسلیحات میشود که معنی ندارد که رزمندگان برای
خودشان بردارند .مثال فردی يك تانك را از کافر میگیرد آيا % 80
قیمت تانك مال خود اوست؟ اين امکانپﺬير نیست.

پاســخ:
اوالً :بحمداهلل تمام اشکاالتی که اين آقای معترض مطرﺡ نموده
بود پاسخ داده شدند ،به بخش قبلی مراجعه شود .همچنین در
مورد غنائم و اين که اين معترض جاهل آن را غارت و دزدی
خوانده است نیز در بخشهای قبلی پاسخ داده شدند.
ثانیاً :بزرگترين بانی منشور حقوق بشر بین الملل ،اياالت
متحدهی آمريکا است .حال اينکه خود آمريکا يکی از بزرگترين
1965
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کشورهايی است که اين منشور را زير پا گﺬاشته است ،کافیست به
جنگهايی که در جهان رخ داده و دولت آمريکا در آن نقش داشته
است نگاهی بیاندازيد .کامالً مشخص میشود که جنايات و تخريب
و تجاوزات در کشورهای اشغالی که توسط سربازان آمريکايی رخ
داده است هرگز فراموش نمیشود .آيا کشورهای مستعمَر که در
استعمار کشورهای اروپايی و آمريکايی بودند ،اين استعمارگران
برای دفع تجاوز لشکرکشی کردند يا نابودی؟! آيا دولت آمريکا از
آن سر دنیا به افغانستان ،عراق و ساير کشورهای ديگر لشکرکشی
کرد و هزاران زن و مرد و پیر و جوان را به خاك و خون کشاند و
ثروت و ذخاير اين ملتها را به يغما برد ،برای دفع تجاوز بوده يا
نابودی؟!
آقای جان پیلجر در کتاب «اربابان جديد دنیا» از قول خانم
مادلین آلبرايت سفیر آمريکا در سازمان ملل ،مینويسد:
به عقیدهی ما ،ارزشش را داشته است .اين پاسخ خانم مادلین
آلبرايت سفیر آمريکا در سازمان ملل به اين سؤال بود که آيا
تحريم اقتصادی عراق ارزش آن را داشت که نیم میلیون کودك
عراقی جانشان را از دست بدهند؟ آنها میدانند که ما مالك
کشورشان هستیم .ما ديکته میکنیم که آنها چطور زندگی کنند
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و چه بگويند و ،...در حال حاضر عظمت آمريکا در همین است .اين
چیز خوبی است ،به ويژه که نفت زيادی در آنجاست که ما به آن
نیاز داريم.

1

همــو در جايی ديگر مینويسد:
پس از اکتشاف نفت در اواخر قرن نوزدهم ،دولتهای قدرتمند
اروپايی ،برای چنگ انداختن بر اين «بزرگترين موهبت» ،وقت
تلف نکردند .تا سال  ،1918تركها را بیرون رانده و امﭙراﻃوری
عثمانی را بین خود تقسیم کرده بودند .عراق و ساير سرزمینهای
عربی ،به رغم وعده ی استقالل پس از جنگ ،به استعمار گرفتار
آمدند .فرانسه سوريه ،لبنان و شمال عراق را نگه داشت .بريتانیا
بغداد و بصره در جنوب عراق را گرفت .بريتانیا کُردهای محنت-
کشیده را در منطقه جداگانهای تحت نفوذ خود قرار داد .و هنگامی
که کُردها به پا خواستند ،وينستون چرچیل –وزير وقت ِ امور
مستعمرات– چنین گفت :من ايرادهای نازك نارنجیها دربارهی

 . 1اربابان جديد دنیا ص  ،71جان پیلجر ،ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد شهابی،
نشر اختران چاپ اول 1388
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استفاده از گاز را نمیفهمم ،و شديد ًا ﻃرفدار استفاده از گاز سمی
بر ضد قبايل بیتمدنم.

1

آقای جورج کنان –ﻃراﺡ راهبردهای اياالت متحده آمريکا ،سال
 ، –1948میگويد :ما با جمعیتی برابر  6/3درصد از جمعیت جهان،
 50درصد از ثروت آن را در اختیار داريم .در چنین وضعیتی کار
اصلی در دوران پیش رو حفظ اين وضعیت ِ نابرابری است .برای
انجام اين مهم ،بايد احساسات را به ﻃور کامل کنار گﺬاريم و
مالحظاتی چون حقوق بشر ،اعتالی سطح زندگی ،و دموکراسی-
سازی را از سر به در کنیم.

2

دوم :معدن مال همه است نه یك نفر ،تا خمس بدهد.
معدن متعلق به تمام افراد مملکت است و به هیچ عنوان نبايد
به مالکیت فرد خاصی در آيد ،که خمس بدهد.

 . 1اربابان جديد دنیا ص  ،94–93جان پیلجر ،ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد
شهابی ،نشر اختران چاپ اول 1388
 . 2اربابان جديد دنیا ص  ،133جان پیلجر ،ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد شهابی،
نشر اختران چاپ اول 1388
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سوم :پرداخت تنها  %20از درآمد معدن و ...بسیار
ناچیز است.
پرداخت  % 20از درآمد معدن برای بسیاری از معادن امروزی
مثل نفت و گاز و آهن و امثالهم بسیار ناچیز و غیرعادالنه و
غیرمعقول است .يعنی  % 80درآمد معدن ملك شخصی صاحب
معدن میشود که هیچ عقل سالمی آن را نمیپﺬيرد.

پاســخ:
اوالً :نزد دانشمندان مسلمان معادن به دو دسته تقسیم می-
شود.
دستهی اول معادن جامد است (نقره ،ﻃال ،الماس و)...و دستهی
دوم معادن مايع (نفت ،گاز و)...
در اراضی ملکی که معدن جامد يافت شود اين معدن متعلق به
صاحب ملك است چون جزئی از ملك وی است .اما معادن مايع
اگر در اراضی ملکی يافت شود تنها متعلق به صاحب ملك نیست
بلکه متعلق به عموم مردم است ،زيرا در اينجا مصلحت عام در نظر
گرفته شده است .حتی در مورد معادن جامد ﻃال و نقره و امثال آن
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اگر مصلحت عام مدنظر گرفته شود در اين حالت متعلق به عموم
است و اين به تشخیص حاکم اسالمی است.
«عن أبیض بن حمال ،أنه وفد إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه
وسلم فاستقطعه الملح ،فقطع له ،فلما أن ولى قال رجل من
المجلس :أتدری ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد ،قال :فانتزعه
منه»1
از ابیض بن حمال رضی اهلل عنه روايت است که او به نزد رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم رفت و از آن حضرت درخواست کرد که
زمینی که در آن معدن نمك است به وی واگﺬاری کند .پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم زمین را به او واگﺬار کرد هنگامی که ابیض
رفت مردی که در آن مجلس بود گفت :آيا میدانید اين زمینی که
به او واگﺬار کرديد ،چیست؟ آن زمینی که به او بخشیديد ،آب
جاری دائم بود .آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم به ابیض فرمود :از
آن زمین دست بکش.
امام ترمﺬی رحمه اهلل (م  279هــ) میگويد:
 . 1سنن أبی داود  174 / 3ﺡ 3064؛الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
صحیح ابن حبان  351 / 10ﺡ 4499؛الناشر :مؤسسة الرسالة–بیروت الطبعة :الثانیة،
1993–1414م
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«والعمل على هﺬا عند أهل العلم من أصحاب النبی صلى اهلل
علیه وسلم وغیرهم فی القطائع يرون جائزا أن يقطع اإلمام لمن
رأى ذلك»1
نزد علمای اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و غیر آنها به
اين حديث عمل کردند در واگﺬاری زمین ،آنها براين ديدگاه
هستند که جايز است امام تشخیص دهد برای هرکس زمین را
واگﺬار کند.
با توجه به اين حديث مشخص میشود که معادنی که به صورت
آماده و مهیا است بنابه مصلحت عمومی نبايد به فرد خاصی تعلق
بگیرد.
در نظام اقتصادی اسالمی بر خالف نظام اقتصادی سوسیالیسم،
مالکیت فردی پﺬيرفتنی است و همچنین برخالف نظام اقتصادی
سرمايهداری ،مالکیت عمومی نیز مقبول است و لﺬا نظام اقتصادی
اسالمی حد وسط اين دو نظام میباشد نه تفريط و نه افراط نه
خاص فردی و نه خاص عمومی بلکه هردو و با توجه به مصلحت-

 . 1سنن الترمﺬی  656 / 3؛ الناشر :مصطفى البابی الحلبی–مصر الطبعة :الثانیة،
 1395هـ– 1975م
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انديشی عمل میکند .به عبارت ديگر میتوان گفت که نظام
اقتصادی در اسالم ،اقتصاد مختلط است.
برخی از ثروتهای ﻃبیعی ،به مالکیت خصوصی تعلق نمیگیرد،
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم میفرمايند:
(ثالث ال يمنعن :الماء ،والکأل ،والنار)1
«سه چیز جلوگیری نمیشوند :آب ،چراگاه ،آتش»
و در لفظی ديگر چنین آمده است:
«المسلمون شرکاء فی ثالث فی النار :والماء ،والکأل ،وثمنه
حرام»2
مسلمانان در سه چیز شريك هستند ،در آتش ،آب ،و چراگاه،
بهای آنها حرام است.
همین حديث بدون زيادهی «ثمنه حرام» نیز روايت شده است.
«المسلمون شرکاء فی ثالث :فی الکإل ،والماء ،والنار»1

 . 1سنن ابن ماجه  826 / 2ﺡ  2473؛ الناشر :دار إحیاء الکتب العربیة–فیصل
عیسى البابی الحلبی

 . 2سنن ابن ماجه  826 / 2ﺡ  2472؛ الناشر :دار إحیاء الکتب العربیة–
فیصل عیسى البابی الحلبی
المعجم الکبیر للطبرانی  80 / 11ﺡ 11105؛دار النشر :مکتبة ابن تیمیة–القاهرة
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مسلمانان در سه چیز شريك هستند :در چراگاه ،آب ،آتش
چراگاه و مراتعی که برای دامداری است ،منظور چراگاهی است
که در زمین خصوصی نباشد اما چراگاههايی که در اراضی ملی
قلمداد میشوند و بخشی از آن حیوانات وحشی در آن میچرند،
اين ﻃبیعت تحت حفاظت دستگاه حاکمیت میباشد.
منظور از آب در اين حديث نیز ،آبی که چشمه و يا جاری
همچون رودخانهها و درياها و امثال آن است ،مالکیت عمومی
هستند .اما آبی که با حفر زمین در اراضی شخصی مانند چاهها
حاصل میشود ،اين نوع آبها در مالکیت خصوصی تلقی میشود.
لکن اگر آب اضافی باشد اسالم آن زيادی آب خصوصی را نیز
ال زمین کشاورزی که دارای آب است حال
عمومی تلقی میکند .مث ً
يا از ﻃريق چاه يا چشمه که در اين زمین واقع شده است مادامی
 . 1سنن أبی داود  278 / 3ﺡ  3477؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–
بیروت
السنن الکبرى للبیهقی  248 / 6ﺡ  11832؛ الناشر :دار الکتب العلمیة،
بیروت–لبنات الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ– 2003م
مصنف ابن أبی شیبة  7 / 5ﺡ  23194؛ الناشر :مکتبة الرشد–الرياض الطبعة:
األولى1409 ،هــ
األموال للقاسم بن سالم ص  372؛ الناشر :دار الفکر–بیروت
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که آب جاری باشد در اين زمین ،مالك آن نبايد از ورود اين آب به
زمینهای ديگر (عام يا خاص ولو برای رويش مراتع) که به آبیاری
نیاز دارند جلوگیری کند.
«ال تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الکإل»1
آب اضافه را جلوگیری نکنید تا باعث جلوگیری آب ،از گیاهان
نشويد.
منظور از آتش در اين حديث ،بنابر مقتضی زمان نبوی ،برخی
گفتند هیزم آتش بوده و برخی نیز گفتند مراد استفادهی
گرمايشی و روشنايی از آتش است و برخی آن را به زغال سنگ که
از زمین استخراج میشود تعبیر کردند.
«قیل :المراد بها الشجر الﺬی يحتطبه الناس ،وقیل :المراد بها
االستصباﺡ منها واالستضاءة بضوئها وقیل :المراد بها الحجارة التی
توری النار إذا کانت فی موات األرض ،وإذا کان المراد بها الضوء فال

 . 1صحیح البخاری  110 / 3ﺡ 2354؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  1198 / 3ﺡ 1566؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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خالف أنه ال يختص به صاحبه وکﺬلك إذا کان المراد بها الحجارة
المﺬکورة»1
گفته شده :منظور از آن درختی است که مردم به عنوان هیزم
استفاده میکنند ،و گفته شده :منظور از آن چراغ روشنايی و
استفاده از روشنايی آن است و گفته شده :منظور از آن زغالسنگ
است هرگاه در اراضی موات باشد ،اگر منظور از آتش روشنايی
باشد ،خالفی نیست که مختص به صاحبش نمیباشد و اگر منظور
زغالسنگ مﺬکور باشد به همین شکل است.
براين اساس هر آنچه از ثروتهای ﻃبیعی (نفت و گاز و زغال-
سنگ و غیره) که مردم در ايجاد آنها نقشی ندارند ،با توجه به
ضروريت آنها ،در مصلحت عمومی جای دارد و به مالکیت
خصوصی (شخصی) تعلق نمیگیرد.
امام ابن قدامه رحمه اهلل (م  620هــ) میگويد:
«وأما المعادن الجارية ،کالقار ،والنفط ،والماء ،فهل يملکها من
ظهرت فی ملکه؟ فیه روايتان أظهرهما ،ال يملکها؛ لقول النبی–

صلى اهلل علیه وسلم–« :الناس شرکاء فی ثالث :فی الماء ،والکأل،
 . 1نیل األوﻃار–الشوکانی  366 / 5؛ الناشر :دار الحديث ،مصر الطبعة :األولى،
1413هـ–1993م
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والنار» رواه الخالل .وألنها لیست من أجزاء األرض ،فلم يملکها
بملك األرض ،کالکنز .والثانیة يملکها؛ ألنها خارجة من أرضه
المملوکة له ،فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة»1.
اما معادن جاری همانند قیر ،نفت و آب ،آيا اين موارد در ملك
کسی ظاهر گردد تملیك میشوند؟ در آن دو روايت است؛
ظاهرترين آن ،قابل تملیك نیستند به سبب اين فرمودهی پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم :مردم در سه چیز شريك هستند :در آب،
چراگاه و آتش[ .ابوبکر]خالل آن را روايت کرده است .چونکه آن
جزئی از اجزای زمین نیست پس با مالکیت زمین تملیك نمیشود
مانند گنج .و دوم قابل تملیك است زيرا بیرون از زمینش است و
در مالکیت وی میباشد .مانند زمین زراعی و معادن جامد.
قول اول همانطور که امام ابن قدامه رحمه اهلل تصريح کرده
اظهر است و قابل قبولتر ،چرا که مستند به حديث صحیح و نیز
قاعدهی اسالمی است که هرگاه مصلحت خاص با مصلحت عام
تعارض پیدا کند ،مصلحت عام بر مصلحت خاص مقدم میشود و
اين امر با توزيع عادالنه که اسالم با احکامش تشريع نموده هم-

 . 1المغنی البن قدامة  423 / 5؛ الناشر :مکتبة القاهرة الطبعة 1388هـ–1968م
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خوانی دارد ،تا اين که مشکل اقتصادی برچیده شود .مثالً در اسالم
از احتکار نهی شده است ،زيرا محتکر کااليی را نزد خود نگهداری
میکند تا در فرصتی مناسب آن را در بازار بفروش برساند( .سبب
گران شدن يا کمبود آن کاال در جامعه میشود) لکن اين عمل با
مصالح عمومی در تعارض است ولﺬا مصلحت عمومی در اينجا مقدم
و از احتکار جلوگیری میکند.
ثانیاً :باتوجه به اين قاعدهی "تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت
خصوصی" ،پس درصد خمس پرداختی باز به بیت المال بازگردانده
می شود تا در مصارف عمومی يا به ﻃور اختصاصی به اصنافی که
خمس به آنها تعلق میگیرد مصرف گردد ولﺬا به خودی خود اين
اشکال برﻃرف میشود.

چهارم :موارد مصرف خمس ناعادالنه و غیرمعقول است.
در مورد موارد مصرف خمس تفاوتهايی در بین فرق مﺬهبی
وجود دارد که نیازی به ذکر نیست .آيهی مربوﻃه عبارتست از:
ل وَلِﺬِی
ن لِلّ ِه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُو ِ
شیْءٍ فَأَ َّ
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن َ
ل1
الْقُرْبَى وَالْ َیتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِی ِ
 . 1سوره انفال ،آيه 41
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نقد کتاب سها

«و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید يك پنجم آن براى
خدا و پیامبر و براى خويشاوندان و يتیمان و بینوايان و در راه-
ماندگان است» .ﻃبق نظر شیعه ،نصف خمس سهم خدا و رسول
است که امروزه به فقیه جامع الشرائط داده میشود و نصف ديگر
خمس به سادات فقیر يا يتیم يا در سفر مانده پرداخت میشود .با
توجه به اينکه مقدار خمس بسیار بسیار زياد است( ،يعنی % 20
درآمد کل معادن شامل نفت و گاز و فلزات وغیره باضافهی % 20
سود سالیانهی تمامی فعالیتهای اقتصادی و خدماتی) ،بر تقسیم
خمس حداقل دو اشکال اساسی وارد است .اول :تخصیص نصف
اين در آمد عظیم (يعنی  % 10در آمد نفت و )...به سادات فقیر،
کاری بشدت غیرمعقول و غیرعادالنه است و نژادپرستی است.
دوم :پرداخت نصف خمس به فقیه!! که چه کند؟ چرا اين دريای
ثروت بايد به فقیهان داده شود که بنابر صالحديد خود خرج کنند؟
واقعیت اين است که هیچگونه نصی بر اينکه سهم خدا و رسول را
بايد به فقیهان داد نه در منابع سنی و نه در منابع شیعه وجود
ندارد .بهمین دلیل حنفیه سهم خدا و رسول را با مرگ پیامبر
ملغی میدانند و بسیاری از فقهای قديم شیعه هم میگفتند که
بايد سهم خدا و رسول را نگه داشت تا امام زمان ظهور کند تا به او
1978

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بﭙردازيم .بنابراين خمس غیرعادالنهتر و غیرعملیتر از زکات
است.

پاســخ:
اوالً :همانطور که قبالً گفتیم مصارف خمس در قرآن مشخص
شده و بخشی از آن که به خدا و رسولش میرسد در حقیقت يکی
است و آن نیز برای مصارف عمومی پرداخت میشود و بعد از وفات
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیز باتوجه به صالحیت و اختیارات
حاکم مسلمانان آن را در مصالح عمومی خرج میکند.
«أن الرسول صلى اهلل علیه وسلم يتصرف فی الخمس الﺬی
جعله اهلل له بما شاء ،ويرده فی أمته کیف شاء»1
حضرت رسول صلی اهلل علیه و سلم در خمسی که خداوند
برايش قرار داده است هرﻃور که بخواهد مصرف میکند و آنطوری
که بخواهد به امتش بازمیگرداند.
حافظ ابن کثیر رحمه اهلل (م  774هــ)،در تفسیرش مینويسد:

 . 1تفسیر القرآن العظیم البن کثیر  61 / 4؛ الناشر :دار ﻃیبة للنشر والتوزيع الطبعة:
الثانیة 1420هـ– 1999م
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نقد کتاب سها

«إن الخمس يتصرف فیه اإلمام بالمصلحة للمسلمین ،کما
يتصرف فی مال الفیء .وقال شیخنا اإلمام العالمة ابن تیمیة رحمه
اهلل:وهﺬا قول مالك وأکثر السلف ،وهو أصح األقوال»1.
خمس ،امام به مصلحت برای مسلمانان در آن تصرف میکند.
همانطور که در مال فیء تصرف دارد .استاد ما امام عالمه ابن تیمیه
رحمه اهلل گفته است :اين قول مالك [بن انس] و بیشتر علمای
سلف است و آن صحیحترين قول است.
مؤيد اين ديدگاه ،اثری است که خلیفهی اول ابوبکر رضی اهلل
عنه (م 13هــ) ،در بارهی ما ترکهی پیامبر صلوات اهلل علیه و سلم
فرموده است:
«لما ولیت رأيت أن أرده على المسلمین»2
وقتی که حاکم شدم خواستم که آن مال را به مسلمانان
بازگردانم.
و در حديثی صحیح از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روايت است
که فرمود:
 . 1تفسیر القرآن العظیم البن کثیر  62 / 4؛ الناشر :دار ﻃیبة للنشر والتوزيع الطبعة:
الثانیة 1420هـ– 1999م
 . 2السنن الکبرى للبیهقی  494 / 6ﺡ 12746؛ الناشر :دار الکتب العلمیة ،بیروت–
لبنات الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ– 2003م
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«والخمس مردود علیکم »1خمس به شما بازگردانده میشود.
امام ابن قدامه رحمه اهلل (م  620هــ) ،میگويد:
«إن قالوا :فالنبی –صلى اهلل علیه وسلم– لیس بباق ،فکیف
يبقى سهمه؟ قلنا :جهة صرفه إلى النبی–صلى اهلل علیه وسلم–

مصلحة المسلمین ،المصالح باقیة»2
اگر بگويند :پیامبر صلی اهلل علیه و سلم زنده نیست پس چگونه
سهمشان [از غنیمت] باقی است؟ میگويیم :جهت مصرف آن به
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ،مصلحت مسلمانان است[ ،و] مصالح
باقیست.
ثانیاً :خمس اموال در دست مسلمانان که نزد برادران شیعه
مرسوم است ،نزد جمهور مسلمانان (اهل سنت) فقط در غنائم
جنگی و معادن و رکاز (گنج زيرخاکی) تعريف شده است و در غیر
آن پرداخت نمیشود .البته برخی از احاديث منقول از ائمه علیهم
ل بر آن است که خمس تنها در غنائم جنگی است از
السالم دا ّ
جمله اين حديث.

 . 1السنن الکبرى للنسايی  328 / 4ﺡ  4424؛ الناشر :مؤسسة الرسالة–بیروت
الطبعة :األولى 1421 ،هـ– 2001م
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«عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لیس
الخمس إال فی الغنائم خاصة»1
از عبداهلل بن سنان روايت است گفت :شنیدم ابو عبداهلل علیه
السالم میفرمايد :نیست خمس مگر در غنايم خاصتاً.
بزرگان و علمای شیعه اين حديث را از امام ابو عبداهلل جعفر
صادق علیه السالم صحیح دانستند.
برخی از علمای شیعه اين حديث را حمل بر آن کردند که
منظور از غنايم در اينجا موافقت با قرآن است و خمس در درآمد
مالی با سنت معصومین ثابت میشود .و برخی ديگر آن را با معنی
لغوی غنايم صحیح دانستند چرا که نزد اين گروه غنايم را هر
فايدهای را معنی کردند .و برخی نیز آن را حمل بر تقیه کردن چون
موافق عامه (اهل سنت) است .البته اين سه ديدگاه خالی از اشکال
نیست .اوالً در حديث لفظ «خاصة» آمده که داللت بر آن میکند
تنها در غنايم خمس واجب است و نه در غیر آن .ثانیاً معنی غنايم
باتوجه به قرآن همان غنايم جنگی است ولﺬا مطابقت آن با قرآن و

 . 1من ال يحضره الفقیه للصدوق  40 / 2ﺡ 1646؛ االستبصار للطوسی  56 / 2ﺡ  6؛
تهﺬيب االحکام للطوسی  124 / 4ﺡ  ،16وسائل الشیعة للحر العاملی  485 / 9ﺡ
12546
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آمدن لفظ "خاصة" دلیل بر اين است که خمسی غیر از خمس
غنايم واجب نیست پس به خودی خود معنی لغوی غنايم که عام
است تخصیص داده میشود به غنايم جنگی .ثالثاً دلیلی وجود
ندارد که اين حديث از باب تقیه گفته شده باشد ،زيرا تمام رجال
آن امامیه هستند و سند صحیح است پس چگونه حمل بر تقیه
میشود؟!
در اينجا ما قصد نداريم عقايد و آرای مﺬهبی برادران شیعه را
در خصوص خمس نقد و بررسی کنیم –و تنها با نقل يك روايت
پسنده کرديم از کتابهای خودشان– بلکه قصد نقد و پاسخ به
ايرادی بود که آقای دکتر سُها از خمس در اسالم گرفته بود که
بحمداهلل پاسخ داديم.
رابعاً :جای تعجب دارد که آقای دکتر سُها شبهه ﻃرﺡ میکند و
سﭙس در ادامه خود بدون اينکه متوجه شود پاسخ میدهد(!) ابتدا
ايراد میگیرد که چرا شیعه خمس را به امام يا فقیه میدهند و آن
را نژادپرستانه و ناعادالنه توصیف نموده بعد در ادامه مینويسد:
«واقعیت اين است که هیچگونه نصی بر اينکه سهم خدا و رسول را
بايد به فقیهان داد نه در منابع سنی و نه در منابع شیعه وجود
ندارد » (نقد قرآن ص  ،)597سؤال اينطور مطرﺡ میشود وقتی
1983
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نصی از قرآن و سنت برای يك موضوع يافت نمیشود پس با چه
منطقی آن را به قرآن و اسالم نسبت میدهید؟ البته شايد گفته
شود اين به اسالم نسبت داده نشده ،میگويیم همین که در کتابی
به اسم نقد قرآن آن را مطرﺡ و از ايرادات بر خمس ذکر شده آيا
دلیل بر نسبت آن به اسالم نیست؟! و به تبع ايراد به خود اسالم و
قرآن؟!

شبهه :صدقه همیشه بوده ،اما راه چاره نیست
صدقه در تمام جوامع و اديان وجود داشته و دارد و کار نیکويی
است اما صدقه راه اساسی ايجاد عدالت اقتصادی نیست و حقوق
واقعی مستمندان را تأمین نمیکند .بهمین دلیل است که هزاران
سال صدقه ،از غنای ثروتمندان و فقر مستمندان نکاسته است.

پاســخ:
در اسالم لفظ "صدقه" بر هر امر معروفی (نیکويی) اﻃالق می-
شود (کل معروف صدقة) و صدقه دادن از جهت مادی يکی از
معانی آن است .از ويژگیهای صدقه دادن ،يکی اين که از مال-
1984
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اندوزی جلوگیری میکند و نیز باعت ضمانت اجتماعی میان
مسلمانان میشود.

آیا قرض ربوی همیشه ظالمانه و قرض الحسنه صحیح و
عادالنه است؟
فصل  13ص  :600–599اما آيا قرض ربوی واقعا همه جا ظالمانه
است و قرض الحسنه در همهی موارد عادالنه و صحیح است؟.
اينکار که فردی سرمايهاش را در اختیار ديگری بگﺬارد تا با آن کار
کند و سود ببرد و چیزی به صاحب سرمايه ندهد کاری بشدت
غیرمعقول و غیرعادالنه است .چون فرد قرضدهنده برای بدست
آوردن سرمايهاش سالها زحمت کشیده چرا بايد از نتیجهی
تالشش فرد ديگری سود ببرد و به او هیچ ندهد .بهمین دلیل
انسانها تمايل ذاتی دارند که از سرمايهشان درآمدی کسب کنند.
مردم حاضر نیستند که سرمايهی بزرگی را برای مدت ﻃوالنی در
اختیار ديگری بگﺬارند بدون آنکه سودی عايدشان شود .به بیان
ديگر سرمايهگﺬاری وقتی انجام میشود که سود معقولی از آن
انتظار برود .بنابراين قرض الحسنه در مقیاس کالن و برای مدت
ﻃوالنی عمال امکانپﺬير نیست .بهمین دلیل است که علی رغم
1985
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تشويق معنوی و مادی و تبلیغات زياد برای قرض الحسنه در 30
سال گﺬشته در ايران ،باز هم سرمايههای قرض الحسنه بخش
بسیار کوچکی از سرمايهی بانكها را تشکیل میدهد.

پاســخ:
اوالً :نزد اسالم و ساير اديان سماوی همچون يهوديت و
مسیحیت ربا مﺬموم است وبنابر قرآن و سنت و اجماع بر تحريم
ربا ترديدی روا نیست و عقالً و شرعاً اين عمل قبیح و زشت است.
ثانیاً :ربا بر اخالق ،اجتماع و اقتصاد اثرات سوئی ايجاد میکند
که ما در اينجا مختصراً به ذکر سه مورد آن اشاره میکنیم.

1

ايجاد فاصله ﻃبقاتی
گسترش فرهنگ رباخواری در جامعه ،سبب فاصله هرچه بیش-
تر میان ثروتمندان و تهیدستان میشود؛ زيرا ربا ،سودی تضمین
شده و بدون ضرر و زيان است (بر خالف مضاربه يا عقود ديگر که
دو ﻃرف در سود و زيان شريك اند) .روشن است که روز به روز بر
سرمايه و قدرت سرمايهدار افزوده میشود و برعکس از قدرت
 . 1اين مطلب از کتاب « ربا و راههای گريز از آن » اثر آقای سید محمد حسن علوی
نشر مرکز پژوهشهای اسالمی صداوسیما –با کمی دخل و تصرف– اقتباس شده
است.
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مالی و اقتصادی افراد قرضگیرنده کم میشود .چون معموالً افراد
کمدرآمد که برای فراهم ساختن نیازمندیهای اوّلیه خود درمانده
شدهاند ،قرض با بهره میگیرند و چون بخشی از اين وام ،برای
برآورده کردن نیازهای اوّلیه و کسری بودجه آنان صرف میگردد،
روز به روز بر فقر و بیچارگی آنان افزوده میشود و فاصله ﻃبقاتی
سیر صعودی به خود میگیرد .به گفته يکی از سرمايهداران بزرگ
يهودی ،در سال  1970م .يهوديان  70درصد ثروت دنیا را در اختیار
داشتند .در حالی که ديگران تنها  30درصد را در دست داشتند.
(عبدالسمیع المصرى ،لماذا حرّم اللّه الرّبا ،مکتبة وهب 1407 ،ه .ق،
ص ).17
دکتر شاخت ـ مدير پیشین بانك رايخ آلمان ـ در مصاحبهای
که در سال  1953م ،در دمشق انجام داد ،گفت:
با يك حساب رياضی نامحدود روشن میشود که تمام سرمايه
دنیا به جیب شمار اندکی رباخوار سرازير میشود .زيرا رباخوار
همواره سود میبرد ،ولی رباگیرنده گاهی سود و گاهی زيان می-
کند .پس روشن است که در درازمدّت تمام ثروتها به سوی
رباخواران سرازير میشود و همه کارخانهداران و چه ديگران،
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کارگزاران آنها هستند که دست رنج آنها را رباخواران به دست
میگیرند(.همان ،ص )17
رواج بیکاری
ربا از عرضه درست کاال جلوگیری میکند و جامعه را به رکود
اقتصادی میکشاند .دکتر احمد لطفیان درباره پیآمدهای بد ربا در
اقتصاد کشور میگويد:
امروزه يکی از دشواریهای بزرگی که در سطح بین المللی،
اقتصاد کشورها را سخت دچار رکود کرده است ،مسأله بهره و
رباست؛ زيرا ربا جلوی عرضه درست کاال را میگیرد و موجب رکود
میشود.
نظام اقتصادی بر اساس رباخواری ،سبب ايجاد تناقض شديد
میان منافع تجاری و صنعتی از يك سو و منافع سرمايه نزولی
سرمايهداران از سوی ديگر میشود .ربا سبب میشود که سرمايه
کمتری وارد بخشهای صنعتی و تولیدی کشور بشود و سرمايه-
گﺬاریها و فعّالیّتهای اقتصادی کشور در درازمدّت کاهش
بیابد(.روزنامه قدس)1377/5/24 ،
روشن است که هرچه سرمايهگﺬاری در بخشهای تولیدی ـ
صنعتی کاهش يابد ،به همان نسبت بیکاری در جامعه رشد پیدا
1988

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

میکند .چون سرمايهگﺬاری دربخشهای صنعتی و تولیدی خالی از
ضرر و زيان نیست و با سختی بسیار همراه است .ولی بهره پولی،
سودی تضمین شده و بدون زحمت است .ﻃبیعی است که سرمايه-
ها به سوی امور رِبَوی سرازير میشود .فرد رباخوار نیز سود به
دست آمده از رباخواری رادر امور تولیدی سرمايهگﺬاری نمیکند،
بلکه دوباره در راه سوددهی به کار میاندازد.
بنابراين ،کم کم توان تولیدی جامعه رو به کاهش میگﺬارد و به
از هم پاشیدگی نظام اقتصادی کشور میانجامد .اين مسأله در
بخش ربای مصرفی (ربايی که وامگیرنده برای گﺬران زندگی خود،
وام با بهره دريافت میکند) روشن است .ولی آن جا که انسان برای
انجام کارهای تولیدی وام میگیرد ،ﻃرفداران اقتصاد ربايی و
رباخوران وانمود میکنند که ربا عامل شکوفايی تولید است .زيرا
کسی حاضر نیست سرمايه خود را بدون بهره در اختیار ديگری
بگﺬارد و چون برای انجام ﻃرﺡهای بزرگ تولیدی به سرمايههای
بزرگ نیازمنديم با دادن وامهای با بهره ،اين مشکل حل میشود.
اين استداللِ به ظاهر فريبنده نیز از سوی اسالم مردود شناخته
شده و ستم به رباگیرنده دانسته شده است؛ زيرا عدالت اقتضا می-
کند که در امور شراکتی ،دو ﻃرف در سود و زيان شريك باشند،
1989
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حال آن که رباخوار تنها در سود شريك است و کاری به ضرر و
زيان آن ندارد ،در حالیکه سرمايهگﺬاری در بخشهای تولیدی گاه
با ورشکستگی روبه رو میشود.
از سوی ديگر ،هر فردی برای شکوفايی اقتصاد جامعه خود می-
کوشد و خواهان شکوفايی آن است؛ زيرا خود به نوعی در آن نقش
دارد ،ولی رباخوار چون از راه غیرﻃبیعی سود به دست میآورد،
انگیزهای برای اين کار ندارد .او همواره به اين میانديشد که به چه
کسی وام بدهد که از خطرپﺬيری کمتری برخوردار باشد؛ بنابراين،
به کسی که میخواهد برای شکوفايی اقتصاد کشور سرمايهگﺬاری
کند و احتمال خطرپﺬيری در آن است ،وام نمیدهد .روشن است
که در اين صورت ،ﻃرﺡهای تولیدی که زيربنای اقتصاد جامعه را
میسازد ،هیچ گاه شکوفا نخواهند شد .از ديگر سو ،فرد وامگیرنده
نیز به سبب اين که مجبور است وام را با بهره آن بازپس دهد،
اساسا در اموری سرمايهگﺬاری میکند که سود بیشتر و ريسك
کمتری داشته باشد.
هرچند اين سرمايهگﺬاریها بر خالف مصلحت جامعه باشد و
مفاسد اخالقی نیز در پی داشته باشد .اين در صورتی است که اگر
وامدهنده خود به گونهای در سرمايهگﺬاری جامعه شرکت کند (از
1990

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

راههای شرعی مانند عقد مشارکت ،مضاربه و )...نه ستمی درکار
خواهد بود و نه به اقتصاد جامعه زيانی وارد خواهد شد.
تــــــــــــورّم
از حلقههای به هم پیوسته پیامدهای رواج ربا در جامعه ،تورّم
است .در نظام رِبَوی صاحبان صنايع ناچارند برای به دست آوردن
سرمايه يا دست کم جبران کمبود سرمايه قرض ربايی بگیرند.
بديهی است که اين مسأله هزينه تولید را باال برده و به افزايش
قیمت تولیدات میانجامد و چون اين افزايش قیمتِ غیرﻃبیعی به
جیب رباخوان میرود ،در نتیجه سودآوری صنايع در سطح پايین
خواهد بود .در اين صورت ،دولت نیز نمیتواند مالیات سنگین از
صاحبان صنايع دريافت کند؛ زيرا درآمد آنان پس از کسر هزينه-
های حقیقی و غیرحقیقی ناچیز خواهد بود .در نتیجه ،دولت نیز با
کمبود درآمد روبه رو میشود و مجبور است برای فراهم کردن
حقوق کارمندان خود به چاپ اسکناس دست بزند که اين مسأله به
تورّم کاذب در جامعه خواهد انجامید.
ثالثاً :هدف از دادن قرض الحسنه در واقع حس نوعدوستی و
دستگیری در راستای اخوت و برادری است که اسالم به شدت بر
آن تأکید دارد ،در نظام اقتصادی سرمايهداری اين نوع عمل جايی
1991
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ندارد چرا که در اين سیستم اقتصادی تمام هم و غم سرمايهدار
توسعهی ثروتش است نه خدمت و نه برﻃرف کردن فاصلهی
ﻃبقات .حتی آقای دکتر سُها معترف است که قرض الحسنه مفید
است و اينگونه میگويد:
قرض الحسنه برای کارهای خیر و کمك به افراد بی بضاعت
مناسب است مثال برای ازدواج جوانان ،برای مخارج روزمره زندگی،
برای بهداشت و درمان و کمك به مسکن افراد بیبضاعت ،آنهم
بايد توسط نهادهای خیريهی واقعی و تحت نظارت دولت
دموکراتیك انجام شود که پول مردم خیر دستمايهی ثروتاندوزی
نشود.

1

البته ايشان اين عمل را معطوف به نظارت مستقیم دولتی
دموکراتیك دانسته ،زيرا به عقیدهی او ،اين دولت پول مردمان
خیر را دستمايهی ثروتاندوزی نم دانند که اين سخنشان صحیح
است لکن اگر به آيات قرآن و موازين اسالمی دقت کنیم دقیقاً به
کنِزُونَ الﺬَّ َهبَ وَالْفِضَّةَ
اين نکتهی مهم تأکید شده است .وَالَّﺬِينَ يَ ْ
م
وَال يُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَ َبشِّرْهُمْ بِعَﺬَابٍ أَلِی ٍ
 . 1نقد القرآن ،سُها ص 602–601
 . 2سوره توبه ،آيات  34و 35
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در اسالم تشويق به پرداخت قرض الحسنه از دادن صدقه
ارجحیت دارد چرا که در قرض الحسنه امکان بازگشت مال به
صاحب قرض وجود دارد و اين موجب میشود که مقروض با کار و
تالش اين قرض را بازگرداند و اين دومین هدف قرض الحسنه
است ،خالصه اينکه قرض الحسنه از بُعد اخالقی و انسانی بیشتر
مدنظر اسالم است .اما اين که از ناکارآمدی قرض الحسنه در ايران
سخن به میان آمده از جانب معترض آقای سُها ،واقعیت اين است
که بانكداری ايران در بسیاری از موارد با بانكداری اسالمی در
تضاد است ،بله بازدهی قرض الحسنه در اين بانكها کمتر است
لکن اين به معنای ناکارآمدی اصل قرض الحسنه به عنوان يك
عمل پسنديده و اخالقی اسالمی نمیباشد بلکه اين تنها اشتباه و
خطائی فاحش از بانكداری ايرانی است که معاالسف تداخل بانك-
داری اسالمی و غیراسالمی است و اين نوع بانكداری در ايران
بعضاً از جانب علمای اهل سنت و اهل تشیع مورد انتقاد است.

1993
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شبهه :علت حرام نمودن ربا ،نبودن صنعتهای بزرگ
در آن زمان بود
علت اينکه محمد ربا را حرام کرد اين است که در زمان پیامبر
سرمايهگﺬاری و صنعت و تجارتهای بزرگ وجود نداشت و افراد
بیبضاعت برای مخارج روزمرهی زندگی مخصوصا تغﺬيهی
فرزندانشان دچار مشکل میشدند و مجبور به قرض ربوی می-
شدند و مجبور بودند در سال بعد ،برای خرما يا گندم قرض گرفته
شده ،مقدار بیشتری بﭙردازند که اين امر آنها را بیشتر در تنگنا
میگﺬاشت .تحريم کلی ربا برای زمان و محیط محمد مناسب بوده
است ولی امروزه نه قابل اجراء است و نه عادالنه .از جمله بانكهای
ايران بهیچ عنوان نتوانستند بهره را حﺬف کنند و نرخ بهره هم
اکنون بسیار باالتر از کشورهای سرمايهدار است .تنها کاری که
روحانیون کردند ،ايجاد نوعی کالههای شرعی است که در مواردی
وام تحت عنوان شرکت يا مضاربه و امثالهم پرداخت میشود .و
گرنه هم بانك و هم قرضگیرنده میدانند که اين معامالت صوری
است و همان قرض ربوی است با نامی ديگره.

پاســخ:
1994
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اوالً :سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به خودی خود ربا را
تحريم نکرده است بلکه خداوند متعال در قرآن آن هم در ﻃی
مراحلی ربا را تحريم نموده است به عبارت ديگر تحريم تدريجی
بوده است.
مرحله نخست (روم  ،)39 /مرحله دوم (نساء ،)161–160 /
مرحله سوم (آل عمران  ،)130 /مرحله چهارم (بقره  275 /و 278
و .)279
ثانیاً :ربا در اديان سماوی (يهود ،نصاری) قبل از اسالم نیز حرام
بوده است و خاص دين اسالم نیست.
اگر به فقیری از افراد قوم من ،پولی قرض داديد ،مثل نزول-
خواران از او بهره نگیريد.

1

از او سودی نگیر ،بلکه از خدای خود بترس و اجازه بده با تو
زندگی کند .از پولی که به او قرض میدهی ،سود نگیر و چون به او
غﺬا میدهی ،توقّع فايده نداشته باش.2
هرگاه به يك اسرائیلی برای خوراك و يا چیزهای ديگر پول
قرض میدهید ،از او سود نگیريد.

1

 . 1کتاب مقدس  /عهد عتیق–خروج 25 :22

 . 2کتاب مقدس  /عهد عتیق–الويان 37–36 :25
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پلیدی نکند و برای بهره ،وام ندهد.

2

باتوجه به نص عهد جديد (انجیل) ،عهد عتیق (تورات) منسوخ
نیست بلکه به آن عمل میشود.
عیسی مسیح علیه السالم میفرمايد:
(گمان مبريد که آمدهام تا تورات و نوشتههای پیامبران را نسخ
کنم ،نیامدهام تا آنها را نسخ کنم ،بلکه آمدهام تا تحققشان
بخشم)3.
و در قرآن نیز به تحريم ربا در دين يهود تصريح شده است.
حرَّمْنَا عَلَیْهِمْ ﻃَ ِّیبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّﺬِينَهادُواْ َ
وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللّ ِه َکثِیر ًا *وَأَخْﺬِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُو ْا عَنْ ُه

4

« به خاﻃر جور و ستمی که از يهوديان سر زد و (به خصوص) به
سبب اين که بسی از راه خدا (مردمان را) بازداشتند( ،برای تنبیه
ايشان ،قسمتی از) چیزهای پاکیزه را که بر آنان حالل بود ،حرام
کرديم .و به خاﻃر دريافت ربا (و رباخواری) ،در حالی که (بر زبان

 . 1کتاب مقدس  /عهد عتیق–تثنیه 19 :23
 . 2کتاب مقدس  /عهد عتیق–حزقیال 17 :18
 . 3متی 17 : 5
 . 4نساء 161–160 /

1996

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

پیغمبران) از آن نهی شده بودند ،و به سبب خوردن مال مردم به
ناحق .و ما برای کافران ايشان عﺬاب دردناکی را آماده کردهايم».
پدر علم اقتصاد غرب ،آقای آدام اسمیت میگويد:
در بعضی از کشورها نرخ بهره پول قانوناً ممنوع شده است .اما
چون در همه جا با کاربرد پول میشود چیزی بدست آورد ،بايد
چیزی در مقابل استفاده آن در هرکجا که مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد پرداخت شود ،اين قوانین ،به جای اينکه از رباخواری
جلوگیری کند ،با سابقهای که در دست است معلوم میشود که
زيان و شر ناشی از رباخواری را بیشتر کرده است.
در کشورهايی که بهره سرمايه مجاز است ،قانون برای
جلوگیری از بهرههای جابرانه رباخواران ،معموالً باالترين نرخ بهره-
ای را که میتوان بدون مواجه شدن با جريمه از کسی گرفت معین
و تثبیت کرده است .اين نرخ بايد همیشه قدری بیشتر از کمترين
نرخ بازار باشد .يا بايد نرخی باشد که در قبال وثیقههای مشکوك-
االعتبار در بازار از وامگیرنده دريافت میشود.
چنانچه نرخ قانونی مزبور پائینتر از کمترين نرخ بهره بازار
باشد ،اثر تثبیت نرخ بهره مزبور قاعدتاً مانند اثر ممنوعیت کامل
رباخواری است .بستانکار پول خودش را باکمتر از آنچه که ارزش
1997
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دارد وام نمیدهد ،و بدهکار برای قبول خطری که بستانکار در برابر
ارزش کل کاربرد مزبور به خود تحمیل کرده است بايد چیزی به
وی بﭙردازد .چنانچه نرخ بهره قانونی درست برابر با کمترين نرخ
بهره بازار باشد ،مردم شرافتمند و درستکاری که به قوانین کشور
خود احترام میگﺬارند ،وکسانی که نمیوانند بهترين وثیقه را در
برابر وام ارائه دهند به ورشکستگی میکشاند ،و آنها را مجبور
میکند که به رباخوارانی که نرخ بهره آنها فوقالعاده گران است
متوسل شوند.

1

ثالثاً :حیلههای شرعی که در ربا بکار برده میشود ،به اتفاق
علمای اسالمی ممنوع است .اما اينکه از مضاربه سخن به میان
آمده بايد بگويیم که اصل مضاربه هیچ ربطی به ربا ندارد بلکه
عملی کامالً شرعی و صحیح است .زيرا در مضاربه –که سرمايه از
يکی و کار از ديگری است– ﻃرفین در سود و زيان شريك هستند
در حالی که در ربا چنین نیست.
از نظر اسالم هرگاه صاحب سرمايه و صاحب مهارت و کار
خواستند با هم شريك شوند بايد مسؤولیت همهجانبه اين شرکت
 . 1ثروت ملل ص  ،292آدام اسمیت ،ترجمه سیروس ابراهیم زاده ،انتشارات
پیام،تهران چاپ اول 1357
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را بر عهده بگیرند ،شريعت اسالم میگويد در چنین معامله و
قراردادی که در اصطالﺡ فقهای اسالم به مضاربه و قراض معروف
است ،شرط اول اين است که هريك از ﻃرفین در سود و زيان
شريك باشند و هريك به نسبتی که در قرار داد بر آن توافق
کرده اند از قبیل نصف و ثلث و ربع و ...از سود و زيان معامله
شريك باشند .مثالً اگر قرار باشد يکی از ﻃرفین ثلث منفعت را
ببرد بايد به هنگام زيان نیز ثلث زيان را از سود حاصله بﭙردازد.
وقتی سرمايه و کار به اين نحو مورد بهرهبرداری قرار گرفتند ،هر
يك از ﻃرفین ﻃبق قرارداد در سود و زيان حاصله سهیم خواهند
بود و چنانچه مقدار زيان بیشتر از کل سود باشد ،باقیمانده زيان از
اصل سرمايه بايد کسر شود ،زيرا اگر چه صاحب سرمايه مقداری از
اصل مالش را از دست میدهد ولی کارگر نیز تالش و زحمتش بی-
نتیجه میماند و ثمره آن را از دست داده است .اين است قانون
اسالم در مورد معامله قراض و مضاربه .اما اگر سرمايه دار ،عامل را
ملزم به پرداخت بهره معینی نمايد خواه معامله سود يا زيان داشته
باشد و اين مبلغ معین را بدون کم و زياد از عامل دريافت دارد،
مسلماً اين کار ظلم بوده و با عدالت اسالم سازگار نیست و موجب
بکارگیری سرمايه به زيان کار و مهارت میباشد و با سنت و قانون
1999

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ﻃبیعی که گاهی میبخشد و گاهی منع مینمايد مغايرت دارد .و
موجب میشود که افرادی بدون زحمت و کوشش ،ثروت تضمین
شده ای را به دست آورند و اين امر همان ماهیت و روﺡ پلید
رباخواری است.

1

شبهه :عدم تعیین مالکیت زمین ،منابع و تکنولوژی در
قرآن
برای مثال اگر زمینهای يك کشور عمدتا متعلق به عدهای
خاص و نه عموم مردم باشد واضح است که هیچگاه عدالت مطلوبی
در آن کشور برقرار نمیشود .بنابراين تعیین نوع مالکیت و نحوهی
استفاده از اين منابع يك ضرورت است ولی قرآن در اين موارد
غفلت کرده است .در سنت محمد نیز در اين موارد ،اشاراتی
محدود و نادر وجود دارد که اين موارد هم ناکافی و اختالفی
است ...ولی در اسالم تکلیف زمین ،معادن ،منابع ،دانش و

 . 1حالل و حرام در اسالم ص  ،334–333يوسف قرضاوی،ترجمه ابوبکر حسن
زاده،نشر احسان ،تهران چاپ هشتم 1388
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تکنولوژی بطور واضح و عادالنه مشخص نیست که بزرگترين
کمبود در اقتصاد ادعايی اسالمی است.

پاســخ:
اوالً :اسالم به قرآن منحصر نیست بلکه همراه و مقارن با سنت
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم است.
ل
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ ٍء فَ ُردُّوهُ إِلَى اللّ ِه وَالرَّسُو ِ

1

«اگر در چیزی اختالف داشتید (و در امری از امور کشمکش
پیدا کرديد) آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع
به سنّت نبوی) برگردانید».
مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَﻃَاعَ اللّ َه« 2هر که از پیغمبر اﻃاعت
کند ،در حقیقت از خدا اﻃاعت کرده است».
ل 3از خدا و از پیغمبر اﻃاعت و
أَﻃِیعُواْ اللّهَ وَالرَّسُو َ
فرمانبرداری کنید.

 . 1سوره نساء ،آيه 59
 . 2سوره نساء ،آيه 80
 . 3سوره آلعمران ،آيه 32
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ل اللَّ ِه أُسْوَةٌ حَسَنَ ٌة« 1سرمشق و الگوی
لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُو ِ
زيبايی در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شما
است».
وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَ َة« 2او (محمد) بديشان کتاب (قرآن)
و شريعت (يزدان) را میآموزد».
اين آيات و بسیاری از آيات ديگر به حجیت سنت همراه با
قرآن داللت میکنند .پس اگر موضوعی و موردی در قرآن يافت
نشد دلیل بر بیاﻃالعی نیست بلکه بايد آن را از سنت دنبال کرد.
عالوه برآن دانشمندان اسالمی باتوجه به قرآن و سنت يك سری
قواعد خاصی را وضع نمودند که همگی اين قواعد مبتنی بر اين دو
مصدر اساسی اسالمی است که در علم اصول فقه به آن پرداختند
و به ﻃور کلی اصول شريعت اسالمی چهار چیز است :قرآن ،سنت،
اجماع و قیاس.
«أن أصول الشريعة أربع :الکتاب ،والسنة ،واالجماع ،والقیاس»3

 . 1سوره احزاب ،آيه 21
 . 2سوره جمعه ،آيه 2

 . 3المحصول للرازی  40 / 1؛ الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :الثالثة1418 ،
هـ– 1997م
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همانا اصول و اساس شريعت چهار اصل است :قرآن و سنت و
اجماع و قیاس.
و بنابر قواعد اسالمی ،اصل در معامالت اباحه است واين بر
حريّت اقتصادی ،کسب و کار وغیره داللت دارد که با توجه به
چنین قاعدهای اصل بر آزادی مطلق است مگر اين که دلیلی از
شرع (قانون اسالمی) آن را مقید کند.
«األصل فی األشیاء اإلباحة »1اصل در اشیاء مباﺡ بودن آن است.
«أن األصل فی األشیاء اإلباحة حتى يرد الشرع بخالف ذلك»2
اإلحکام فی أصول األحکام لآلمدی  10 / 1؛ الناشر :المکتب اإلسالمی،
بیروت–دمشق–لبنان
قواﻃع األدلة فی األصول للسمعانی  14 / 1؛ الناشر :دار الکتب العلمیة،
بیروت ،لبنان الطبعة :األولى1418 ،هـ1999/م
 . 1التبصرة فی أصول الفقه–ابو اسحاق شیرازی ص 535؛ الناشر :دار الفکر–
دمشق الطبعة :األولى1403 ،هــ
األشباه والنظائر للسیوﻃی ص 60؛ الناشر :دار الکتب العلمیة الطبعة :األولى،
1411هـ–1990م
قواعد الفقه–محمد البرکتی ص  59؛ الناشر :الصدف ببلشرز–کراتشی
الطبعة :األولى1986–1407 ،م
 . 2فتح الباری –ابن حجر  269 / 13؛ الناشر :دار المعرفة– بیروت 1379 ،هــ
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همانا اصل در اشیاء مباﺡ بودن آن است تا اينکه حکمی شرعی
برخالف آن وارد شود.
پس اگر در موضوعی همچون تکنولوژی و موارد نوظهور ،اسالم
ال ناشی از بیاﻃالعی شارع از
سخنی از آن به میان نیاورده است ،او ً
آن موضوع نیست بلکه اين احترام به آزادی انسانها در تمام
اموراتشان است و اسالم تنها موارد حرام را تفصیل و مقید نموده
ال سخن از اين
ودرساير امورات آزادی را داده است .و ثانیاً اصو ً
موارد در عصری که وجود عینی ندارد خود مسأله بزرگتری است
که عقالً اگر چیزی وجود ندارد پس نیاز به توضیح آن نیست [اصالً
سخن از چیزی که وجود عینی نداشته است در آن زمان سخنی
زائد و غیرمعقول است و اين با خبر دادن از آينده تفاوت دارد و
توضیح در مورد چیزی که وجود عینی ندارد و کاربردی ندارند
خالف عقل است زيرا بسیاری از پیش زمینههای وجود اين
تکنولوژی وجود نداشتند] .بله اگر آن موارد وجود داشتند و اسالم
در مورد آن اعالم بیاﻃالعی [نه سکوت] میکرد اين جای شگفت
بود .تازه سکوت اسالم بر چیزی دلیل بر بیاﻃالعی نیست همانطور
که قبالً بیان شد ﻃبق آن قاعدهی مهم فقهی در اسالم ،اصل در

2004
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اشیاء جواز است مگر اينکه دلیل شرعی بر تحريمش وارد شده
باشد.
ثانیاً :نظام اقتصادی همیشه به عوامل بسیاری وابسته است،
معقول نیست که قانون در  14قرن پیش مثالً از واحدهای پولی
جديد و يا کاالهای جديد و نوظهور و غیره سخن بگويد و برای
استفاده کردن از آنها قواعد خاصی را وضع کند بلکه باتوجه به
مقتضات زمان و حتی مکان اين قواعد تفاوت دارد البته قانون
اسالم با يك سری قواعد کلی ،حکم کلی را صادر فرموده ولﺬا
باتوجه به آن قواعد کلی میتوان عمل کرد .و هر عاقلی میداند –

بجز آقای دکتر سُها– که بسیاری از امور امروزی يا عیناً از
گﺬشتگان گرفته شده و يا تغییر يافتند و ماهیت آنها يکیست ،ما
از گﺬشته به حال و آينده میرسیم نه بالعکس .در حقیقت با توجه
فهم اين آقای معترض ،خالف اين واقعیت ﻃبیعی مطلوب است.
ثالثاً :در اسالم تکلیف زمین و معادن و ساير موارد اين چنینی
کامالً مشخص است و در پاسخهای قبلی بیان شد و نیازی به تکرار
مکررات نیست.

2005
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شبهه :مالکیت نامحدود خصوصی زمین اشکاالت
برجسته ای که در مالکیت زمین در اسالم وجود دارند
عبارتند از:

اوال :اسالم مالکیت زمین را برای انسانها مطرﺡ نکرده
بلکه برای مسلمین مطرﺡ کرده است.
چون اصوال کفار غیر اهل ذمه حق مالکیت و حتی حق حیات
ندارند و امالك آنان جزو اراضی اشغالی به زور يا اراضی که از روی
ترس به مسلمین داده میشود بحساب میآيند .نفی حق
غیرمسلمین ،غیرانسانی ،غیرعادالنه و غیرقابل اجراست.

پاســخ:
اوالً :اين آقای دکتر با استفاده از کلمات و به تعبیری ديگر با
بازی با کلمات قصد مخدوش کردن ذهن مخاﻃب را دارد و لﺬا می-
بینیم به جای کافر حربی (جنگی) به کافر غیرمسلمان و يا کافر
غیرذمی اشاره دارد بی آنکه در قرينه اشاره به حربی بودن کند.

2006
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در اسالم تفاوت است میان کافر حربی و کافر ذمی ،عالوه بر آن
دو نوع کافر ديگر با توجه به اين تقسیمات داريم و آن کافر معاهد
و کافر مستأمن است.
امام ابن قیم رحمه اهلل (م 751هــ) ،میگويد:
«الکفار إما أهل حرب وإما أهل عهد ،وأهل العهد ثالثة أصناف:
أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان وقد عقد الفقهاء لکل صنف بابا،
فقالوا :باب الهدنة ،باب األمان ،باب عقد الﺬمة ...فی اصطالﺡ کثیر
من الفقهاء أهل الﺬمة عبارة عمن يؤدی الجزية ،وهؤالء لهم ذمة
مؤبدة ،وهؤالء قد عاهدوا المسلمین على أن يجری علیهم حکم اهلل
ورسوله ،إذ هم مقیمون فی الدار التی يجری فیها حکم اهلل ورسوله،
بخالف أهل الهدنة ،فإنهم صالحوا المسلمین على أن يکونوا فی
دارهم ،سواء کان الصلح على مال ،أو غیر مال ،ال تجری علیهم
أحکام اإلسالم کما تجری على أهل الﺬمة ،لکن علیهم الکف عن
محاربة المسلمین ،وهؤالء يسمون أهل العهد ،وأهل الصلح ،وأهل
الهدنة .وأما المستأمن فهو الﺬی يقدم بالد المسلمین من غیر
استیطان لها ،وهؤالء أربعة أقسام :رسل ،وتجار ،ومستجیرون حتى
يعرض علیهم اإلسالم والقرآن ،فإن شاءوا دخلوا فیه ،وإن شاءوا
رجعوا إلى بالدهم ،وﻃالبوا حاجة من زيارة ،أو غیرها ،وحکم هؤالء
2007
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أال يهاجروا ،وال يقتلوا ،وال تؤخﺬ منهم الجزية ،وأن يعرض على
المستجیر منهم اإلسالم والقرآن ،فإن دخل فیه فﺬاك ،وإن أحب
اللحاق بمأمنه ألحق به ،ولم يعرض له قبل وصوله إلیه ،فإذا وصل
مأمنه عاد حربیا کما کان»1.
کفار يا اهل جنگ هستند يا اهل تعهد ،اهل تعهد سه گروه
هستند :اهل ذمه ،اهل آتشبس ،اهل امان .،فقهاء برای هر گروه
بابی را اختصاص دادند و گفتند :باب هدنه ،باب امان ،باب تعهد
ذمه ...در اصطالﺡ بسیاری از فقهاء اهل ذمه عبارتند از کسی که
جزيه پرداخت میکند و برايشان ذمه همیشگی است .آنان با
مسلمانان تعهد بستند بر اينکه حکم خدا و رسولش برايشان اجرا
شود هنگامی که در سرزمینی که حکم خدا و رسولش اجارا می-
گردد مقیم باشند .به خالف اهل هدنه (آتشبس) ،زيرا آنان با
مسلمانان صلح کردند که در سرزمینشان باشند تفاوتی نمیکند
که اين صلح بر مال باشد يا غیر آن ،احکام اسالم آنطور که بر اهل
ذمه اجرا میشود بر آنان جاری نمیشود.

 . 1أحکام أهل الﺬمة  873 / 2؛ الناشر :رمادى للنشر–الدمام الطبعة :األولى–1418 ،
1997م
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اما مستأمن کسی است که در سرزمینهای مسلمانان بدون
اقامت در آن وارد میشود ،و آنان چهار قسم هستند :سفیران،
بازرگانان و امانخواهان تا اينکه اسالم و قرآن بر ايشان عرضه
گردد و اگر مايل بودند مسلمان میشوند و اگر هم خواستند به
سرزمینهای خودشان باز میگردند .و بازديدکنندگان درخواستی
(توريست و گردشگر) يا سايرين .حکم ايشان اين است که ترك
نمیشوند ،کشته نمیشوند و از آنها جزيه گرفته نمیشود .بر
امانخواهانشان اسالم و قرآن عرضه میشود اگر به آن تمايل
داشت مطلوب است و اگر دوست داشت که به محل امنش
(سرزمینش) برسد پس به آن رسانده شود و قبل از رسیدنش به
آنجا به وی تعرض نشود و هرگاه به سرزمین امنش رسید کافر
حربی تلقی میشود همانطور که بوده است.
همو در جايی ديگر میگويد:
«أن أحکام المستأمن ،والحربی مختلفة؛ ألن المستأمن يحرم
قتله ،وتضمن نفسه ،ويقطع بسرقة ماله ،والحربی بخالفه»1

 . 1أحکام أهل الﺬمة  737 / 2؛ الناشر :رمادى للنشر–الدمام الطبعة :األولى–1418 ،
1997م

2009

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

احکام مستأمن و حربی متفاوت هستند ،زيرا شخص مستأمن
قتلش حرام است و جانش تضمین میشود .و کسی که مالش را به
سرقت ببرد دستش قطع میشود .و حکم شخص حربی مخالف آن
است.
امام محمد بن علی شوکانی رحمه اهلل (م 1250هــ) ،در تعريف
«معاهد » میگويد:
«المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار اإلسالم
بأمان فیحرم على المسلمین قتله بال خالف بین أهل اإلسالم حتى
يرجع إلى مأمنه»1.
معاهد شخصی است که با امان از سرزمین کفر وارد سرزمین
اسالم میشود ،بدون خالف قتلش بر مسلمانان حرام است و
درمیان مسلمانان است تا زمانی که به محل امنش بازمیگردد.
اين سخن امام شوکانی رحمه اهلل مستند به آيه قرآن است.
المَ اللّهِ
ع کَ َ
ن اسْ َتجَارَكَ فَأَجِرْ ُه حَتَّى يَسْمَ َ
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْ ِرکِی َ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ ُه

2

 . 1نیل األوﻃار–الشوکانی  19–18 / 7؛ الناشر :دار الحديث ،مصر الطبعة :األولى،
1413هـ–1993م
 . 2سوره توبه ،آيه 6

2010

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«(ای پیغمبر !) اگر يکی از مشرکان (و کافرانی که به شما
دستور جنگ با آنان داده شده است) از تو پناهندگی ﻃلبید ،او را
پناه بده تا کالم خدا (يعنی آيات قرآن) را بشنود پس از آن او را به
محلّ امن (و مأوی و منزل قوم) خودش برسان».
امام محمد بن ابی الفتح رحمه اهلل (م 704هــ)،در تعريف کافر
مستأمن میگويد:
«المستأمن :من دخل دار اإلسالم بأمان ﻃلبه»1
مستأمن کسی است که با درخواست اماننامه وارد سرزمین
اسالم شود.
در کتاب معجم لغة الفقهاء که توسط جمعی از نويسندگان عرب
تألیف شده است در تعريف «معاهد» آمده است:
«من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم
اعتداء»2.

 . 1المطلع على ألفاظ المقنع البن ابی الفتح ص  262؛ الناشر :مکتبة
السوادی للتوزيع الطبعة األولى 1423هـ– 2003م
 . 2معجم لغة الفقهاء ص  438؛ الناشر :دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة :الثانیة 1408 ،هـ– 1988م

2011

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کسی که با وی يا همراه با دولتش معاهده صلح يا معاهدهی
عدم تعدی را ببندند.
اين تعريف مستند به آيه قرآن است.
ح لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّ ِه
وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَ ْ

1

«اگر آنان به صلح گرايش نشان دادند ،تو نیز بدان بگرای و بر
خدای توکّل نمای».
ثانیاً :برخالف اعدای پوچ آقای دکتر معترض ،اسالم بر حرمت
مال و خون و آبروی معاهدين و کفار غیرحربی تأکید دارد.
«عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما ،عن النبی صلى اهلل علیه
وسلم قال :من قتل معاهدا لم يرﺡ رائحة الجنة ،وإن ريحها توجد
من مسیرة أربعین عاما»2
عبداهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
روايت کرده که فرمود :هرکس معاهدی (همپیمانِ يهود ،نصاری،

 . 1سوره انفال ،آيه 61

 . 2صحیح البخاری  99 / 4ﺡ 3166؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هـــ
سنن ابن ماجه  896 / 2ﺡ 2686؛ الناشر :دار إحیاء الکتب العربیة–دمشق

2012

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

زرتشت) را به قتل برساند بوی بهشت به مشامش نمیرسد و
اگرچه بوی بهشت از مسافت چهل ساله به مشام میرسد.
در حديثی با اسناد حَسَن ،از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روايت
شده است که خطاب به مسلمانان فرمودند:
إن اهلل عز وجل لم يحل لکم أن تدخلوا بیوت أهل الکتاب إال
بإذن ،وال ضرب نسائهم ،وال أکل ثمارهم ،إذا أعطوکم الﺬی علیهم

1

«همانا خداوند عزوجل برای شما حالل نکرده است که وارد
خانههای اهل کتاب (يهود ،نصاری ،مجوس) شويد مگر با کسب
اجازه [از آنها] و حالل نیست زنانشان را بزنید و محصوالتشان را
بخوريد[ ،تنها] چیزی به شما بدهند که بر آنها واجب است».
باز در حديث ِ صحیح از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت
شده است که فرمودند:
(أال من ظلم معاهدا ،أو انتقصه ،أو کلفه فوق ﻃاقته ،أو أخﺬ منه
شیﺌا بغیر ﻃیب نفس ،فأنا حجیجه يوم القیامة)2

 . 1سنن أبی داود  170 / 3ﺡ 3050؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت

 . 2سنن أبی داود  170 / 3ﺡ 3052؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
السنن الکبرى للبیهقی  344 / 9ﺡ  18731؛ الناشر :دار الکتب العلمیة ،بیروت–
لبنات الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ– 2003م

2013

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«آگاه باشید ! هر کس که به معاهدی (همپیمانی) ظلم کند ،يا بر
او نقص و عیبی نسبت بدهد يا بیش از حد توانش او را مکلف کند
يا از او چیزی را بدون رضايتش بگیرد ،من روز قیامت با وی
دشمنی میکنم».

ثانیا :اسالم مالکیت شخصی (خصوصی) زمین را
برسمیت شناخته است و هیچ گونه محدودیتی نیز برای آن
مشخص نکرده است.
در حقیقت اسالم هیچ ايدهی عادالنهی جديدی در مالکیت
زمین ابداع نکرده و همان روش قبل را ادامه داده است .تنها ايدهی
جديد ،گرفتن زمینهای کفار به زور است که اينهم غیرانسانی
است .مالکیت بدون محدوديت شخصی زمین يکی از بزرگترين
علل بیعدالتی اقتصادی بوده و هست .و با توجه به اينکه تصرف
زمین در ﻃول تاريخ بستگی به قدرت افراد داشته ...اصوال مالکیت
شخصی زمین و منابع عمومی غیرمعقول و زمین و منابع کشور بايد
در دست دولت منتخب مردم باشد .دولت منتخب مردم بايد زمین
2014

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

الزم برای مسکن را بطور عادالنه در اختیار تمام خانوادههای کشور
قرار دهد ...که میتواند بصورت مالکیت باشد يا اجاره .اما زمین-
های کشاورزی ،مراتع و زمینهای الزم برای امور تولیدی و
خدماتی را دولت بايد بصورت اجاره (نه مالکیت) در اختیار افراد
قرار دهد.

پاســخ:
اوالً :اين که اسالم محدوديتی برای مالکیت خصوصی زمین قرار
نداده است دروغ آشکار است ،زيرا در اسالم مالکیت خصوصی و
عمومی در هر دو حالت مقید هستند و مالك حقیقی خداوند متعال
است( .رك :بقره  ،107 /آل عمران  ،189 /مائده  17 /و )...و بر اين
اساس محدوديتهايی مقرر شده است که در بندهای بعدی بیان
خواهد شد.
ثانیاً :بنابر احاديث صحیح ،زمینی که باير است متعلق به عموم
مردم است اما هرکس که در آبادانی آن جهد و کوشش کند ،وی به
آن مستحقتر است.
سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:

2015

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

(من أعمر أرضا لیست ألحد فهو أحق)1
«هرکس زمینی را که صاحبی نداشته باشد ،آباد کند[ ،از هر
کسی] مستحقتر است».
و در حديثی ديگر چنین آمده است:
(العباد عباد اهلل ،والبالد بالد اهلل ،فمن أحیا من موات األرض
شیﺌا فهو له ،ولیس لعرق ظالم حق)2
«بندگان ،بندگان خدايند و اراضی ،زمین خداوند .هرکس زمین
بايری را آباد کند صاحب آن زمین است ،و برای نهالی که به ملك
ديگری تجاوز کرده حقی نیست».

 . 1صحیح البخاری  106 / 3ﺡ 2335؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هـــ

 . 2سنن الدارقطنی  387 / 5ﺡ 4506؛ الناشر :مؤسسة الرسالة ،بیروت–
لبنان الطبعة :األولى 1424 ،هـ– 2004م
مسند أبی داود الطیالسی  55 / 3ﺡ 1543؛ الناشر :دار هجر–مصر الطبعة:
األولى 1419 ،هـ– 1999م
السنن الکبرى للبیهقی  236 / 6ﺡ 11780؛ الناشر :دار الکتب العلمیة ،بیروت–
لبنات الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ– 2003م

2016

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

باتوجه به ظاهر اين احاديث ،مسلمان و غیرمسلمان (ذمی)،
میتوانند زمینهای باير را آباد کنند و اين ديدگاه جمهور علماء
است.
امام ابن قدامه رحمه اهلل (م 620هــ) ،میگويد:
«ال فرق بین المسلم والﺬمی فی اإلحیاء .نص علیه أحمد .وبه
قال مالك ،وأبو حنیفة»1
در آباد کردن زمین میان مسلمان و ذمی تفاوتی نیست،اين نص
احمد [بن حنبل] است و مالك [بن انس] و ابو حنیفه قائل به آن
هستند.
امام عالء الدين مرداوی رحمه اهلل (م  885هــ) ،میگويد:
«من أحیا أرضا میتة :فهی له ،مسلما کان أو کافرا»2
هرکس زمینی بايری را آباد کند ،صاحب آن میشود ،مسلمان
باشد يا کافر.
بکارگیری اين ثروت توسط شخص يا دولت به صورت استثماری
يا انفاق بنابر مصلحت شخصی يا عمومی است.
 . 1المغنی البن قدامة  418 / 5؛ الناشر :مکتبة القاهرة الطبعة1388 :هـ–
1968م
 . 2اإلنصاف–المرداوی  357 / 6؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی

2017

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خلیفهی دوم عمر بن خطاب رضی اهلل عنه (م  23هــ) خطاب
به بالل بن حارث رضی اهلل عنه میفرمايد:
« إن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم لم يقطعك لتحجز عن
الناس وإنما أقطعك لتعمل ،فخﺬ ما قدرت على عمارته ورد الباقی»1
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اين زمین را به تو نداده است تا
آن را از مردم جدا کنی بلکه به تو داده است تا کار کنی پس آنچه
در آباد کردنش توان داری بگیر و ماباقی را پس بده.
و در اثری ديگر با اين لفظ آمده است که:
« جاء بالل بن الحارث المزنی إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم
فاستقطعه أرضا ،فقطعها له ﻃويلة عريضة ،فلما ولی عمر قال له :يا
بالل ،إنك استقطعت رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم أرضا ﻃويلة
عريضة قطعها لك ،وإن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم لم يکن
لیمنع شیﺌا يسأله ،وإنك ال تطیق ما فی يديك فقال :أجل ،قال:
فانظر ما قويت علیه منها فأمسکه ،وما لم تطق فادفعه إلینا نقسمه
بین المسلمین فقال :ال أفعل واهلل ،شیء أقطعنیه رسول اهلل صلى
 . 1األموال للقاسم بن سالم ص 368؛ الناشر :دار الفکر–.بیروت
األموال البن زنجويه  647 / 2ﺡ 1069؛ الناشر :مرکز الملك فیصل ،السعودية الطبعة:
األولى 1406 ،هـ– 1986م

2018

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اهلل علیه وسلم ،فقال عمر :واهلل لتفعلن فأخﺬ منه ما عجز عن
عمارته فقسمه بین المسلمین»1
بالل بن حارث مزنی رضی اهلل عنه نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه
و سلم آمد و مطالبه ی قطعه زمینی کرد ،و آنحضرت صلی اهلل علیه
و سلم قطعه زمین بزرگی به بالل اعطاء کرد ،هنگامی که عمر رضی
اهلل عنه به خالفت رسید ،خلیفه به بالل فرمود :ای بالل! تو در زمان
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم درخواست زمینی کردی و رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم زمین بزرگی را به تو بخشید اگر چه
آنحضرت چیزی که از وی درخواست میشد منع نمیکرد ،اکنون
آنچه در دست توست ﻃاقت آن را نداری آباد کنی؟! بالل گفت :بله
همینطور است .عمر بن خطاب رضی اهلل عنه فرمود :ببین آنچه را
که در توانت است که آباد کنی نزد خود نگهدار و آنچه که در
توانت نیست به ما واگﺬار کن تا میان مسلمانان تقسیم کنیم .بالل
رضی اهلل عنه گفت :به خدا سوگند اين کار را نمیکنم چیزيست که
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به من بخشیده است .عمر رضی
اهلل عنه فرمود :بلکه سوگند به خدا اين کار را بايد انجام بدی .پس
 . 1السنن الکبرى للبیهقی  246 / 6ﺡ 11825؛ الناشر :دار الکتب العلمیة،
بیروت–لبنات الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ– 2003م

2019

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آنچه که در توان بالل نبود در آبادانی زمین از او گرفت و میان
مسلمانان تقسیم نمود.
حتی در اسالم مدت مشخصی نیز برای آبادانی زمینهای موات
تعیین شده است که اگر شخصی که آن زمینها را در دست گرفت
و در آن مدت معیین آباد نکرد از وی گرفته و به کسانی که توانايی
دارند تا زمینها را آباد کنند تحويل داده میشود .اين مدت
محدود سه سال است که در احاديث به آن تصريح شده است.
«من أحیا أرضا میتة فهی له ،ولیس لمحتجر حق بعد ثالث
سنین»1
هرکس زمین بايری را آباد کند ،صاحب آن میشود و برای
کسی که زمین را ديوارکشی کند [بدون استفاده] ،بعد از سه سال
حقی ندارد.
امام ابو يوسف انصاری رحمه اهلل (م  182هــ) ،در بیان اين
روايت میگويد:
«و ذلك أن رجاال کانوا يحتجرون من األرض ما ال يعملون»2

 . 1الخراج ألبی يوسف ص  114؛ الناشر :المکتبة األزهرية للتراث
 . 2الخراج ألبی يوسف ص  114؛ الناشر :المکتبة األزهرية للتراث

2020

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

به اين معنی که مردانی زمین را برای خود عالمتگﺬاری می-
کردند و در آن کار نمیکردند.
با اين کار از راکد ماندن زمین جلوگیری میشود و هم کسانی
که نیازمند هستند میتوانند از ﻃريق آبادانی آن اراضی اموات
بخشی از نیازمندیهايشان را رفع نمايند ،عالوه برآن اين عمل به
پويايی و پیشرفت جامعه کمك میکند چرا که سبب اشتغال می-
شود و به نوعی توازن و تعادل ثروت عمومی نیز تحقق پیدا می-
کند ،مشروط به اين که اين تقسیمبندی عادالنه باشد.
به اتفاق علماء ،مالکیت خصوصی معادن يا امثال آن که در آن
منافع عمومی است جايز نمیباشد.
امام ابوالمظفر بن هبیره رحمه اهلل (م  560هــ) ،میگويد:
« واتفقوا على أن األرض إذا کانت أرض ملح أو ماء للمسلمین فیه
المنفعة .فأنه ال يجوز للمسلم أن ينفرد بها»1
و علماء اتفاق کردند بر اين که زمین هرگاه زمین نمك يا آب
باشد ،برای عموم مسلمانان در آن منفعت است ،و جايز نیست
برای مسلمانی که در آن تملك خصوصی داشته باشد.
 . 1اختالف األئمة العلماء  45 / 2؛ الناشر :دار الکتب العلمیة–لبنان  /بیروت الطبعة:
األولى1423 ،هـ–2002م

2021

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

و اين ممانعت تنها در نمك و آب تخصیص داده نمیشود ،بلکه
شامل منابع زيرزمینی همچون نفت و گاز ،و امثال آنها نیز می-
شود که در استخراج و استعمال نیاز به توان و قدرت عمومی است
و اين تنها با ارادهی يك دولت منسجم امکانپﺬير است و لﺬا
ال امکانپﺬير نیست مگر با
مالکیت خصوصی اين گونه معادن اصو ً
نظارت دستگاه حاکمیت و اين بايد در راستای مصالح عمومی
مصرف شود.
ثالثاً :اين که زمینهای کشاورزی و مراتع به صورت اجارهای در
اختیار مردم قرار بگیرد ،اين سخن نیکوئی است چرا که هدف
اصلی در آبادانی اين زمینها کسب سود به فرد و جامعه است و
اسالم آن را میپﺬيرد و لﺬا در حکومت اسالمی چنین عملی
صورت گرفته است لکن همیشه مفید واقع نمیشود چرا که شخص
با زحمت و تالش و جهد بسیار زمینی را آباد کرده است حاال
چگونه اين زمین را از وی پس گرفت؟! در ثانی اصل در آبادانی
زمین است به اين صورت که اگر زمین را آباد نکرد آن را به ديگری
–بدون گرفتن اجاره– واگﺬار کند تا آن را آباد سازد و اين همان
تحقق هدف نگهداری اين زمینهاست .پیامبر صلی اهلل علیه و
سلم میفرمايند:
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« من کانت له أرض ،فلیزرعها أو لیمنحها ،فإن لم يفعل،
فلیمسك أرضه»1
هرکس زمینی دارد ،پس آن را زراعت کند يا آن را بدون اجرت
ببخشد و اگر اين کار را نکرد پس زمین را نزد خويش نگهدارد.
در بیان اين فرمودهی آخر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ؛"
فلیمسك أرضه" ،شارحان حديث میگويند:
«فإن لم يفعل فلیمسك أرضه أی فال يمنحها وال يکريها وقد
استشکل بأن فی إمساکها بغیر زراعة تضییعا لمنفعتها فیکون من
إضاعة المال وقد ثبت النهی عنها وأجیب بحمل النهی عن إضاعة
عین المال أو منفعة ال تخلف ألن األرض إذا ترکت بغیر زرع لم
تتعطل منفعتها فإنها قد تنبت من الکأل والحطب والحشیش ما ينفع
فی الرعی وغیره»2
و اگر اين کار را نکرد پس زمین را نزد خويش نگهدارد :يعنی
آن را نبخشد و آن را به اجاره ندهد و اين مشکل است چرا که در
 . 1صحیح البخاری  107 / 3ﺡ 2340؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
صحیح مسلم  1176 / 3ﺡ 1536؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
 . 2فتح الباری شرﺡ صحیح البخاری البن حجر  24 / 5؛ الناشر :دار المعرفة–بیروت،
1379هــ
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نگهداری زمین بدون زراعت ،ضايع کردن منفعت آن است و از
تضیع مال به شمار میرود .و در حديث نهی از آن ثابت است و
جواب داده میشود که حمل نهی بر ضايع کردن عین مال يا عدم
از دست دادن منفعت [اصلی] است ،زيرا زمین زمانی که بدون
زراعت باقی بماند بهرهوری آن از کار نیافته است چونکه در آن
گیاهان و علوفه و هیزم و آنچه برای چراگاه و غیر آن است می-
رويد.
البته باز اسالم در اينجا راه حلی قرار داده است و آن مزارعه
میباشد ،تفصیل اين موضوع را از کتاب حالل و حرام در اسالم (ص
 )342–339اثر دکتر يوسف قرضاوی مطالعه کنید.

ثالثا :اسالم زمین هایی که مالك خصوصی ندارند
(عمدتا زمین های موات) را ملك عموم می داند.
که اين ايده قبل از اسالم هم وجود داشته است و ايدهی
درستی هم هست .اما حداقل دو اشکال بزرگ در مورد موات در
اسالم وجود دارد .اول در مورد اختیار زمین موات دو نظر است:
2024
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يکی اينکه اختیار زمینهای موات در دست امام مسلمین است که
امام بصورت دموکراتیك انتخاب نمیشود .اهل سنت هر حاکمی را
امام میدانند و شیعیان امامان دوازدهگانه را امام میدانند و پس از
آنان هم فقها را .ديگر اينکه موات آزاد است و اختیارش در دست
هیچ کس نیست و هر کس قطعهای از آن را آباد کرد مالك میشود
و نیازی به اجازهی امام ندارد در حديثی از محمد نقل شده که "
من احیا ارضا میته فهی له" (مغنی  147 / 6و فقه آسان ،)431
يعنی هر کس زمین غیرآبادی را آباد کند مالك آن خواهد شد.
مالکیت بدنبال احیاء ،قانون غلط و غیرعادالنهای است ،چون
بستگی به قدرت مالی و سیاسی فرد دارد و ﻃبعا موجب میشود
زمین به مالکیت قدرتمندان درآيد و ديگر مردم عملهی آنان
شوند .روش معقول و عادالنه آنست که زمین موات در دست
حکومت منتخب مردم باشد و حکومت ،زمین را به افرادی که می-
خواهند کار کشاورزی و يا صنعتی کنند به مقدار حساب شده و
عادالنه بصورت اجاره واگﺬار کند و اگر زمین بال استفاده ماند
حکومت آنرا در اختیار افراد ديگر قرار دهد.

پاســـخ:
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در پاسخ به ايرادات قبلی در مورد زمینهای موات ،تفصیل آن
گﺬشت .با توجه به اين که خود آقای سُها اين ايده اسالم را (زمین-
های موات در ملك عمومی قرار گرفتن) ،درست دانسته لکن به
دنبال آن دو اشکال را مطرﺡ نموده که در پاسخ آن اشکاالت وارده
میگوئیم.
اوالً :امام مسلمانان در نزد اهل سنت بايد دارای شرايطی باشد
و اينطور نیست که هرکس میتواند امام باشد ،ظاهراً آقای سُها
تغییرات امام بعد از رسیدن به حکومت را با زمان انتخاب امام
اشتباه گرفته است ،هرچند اين مبحث مربوط به فصل بعد اين
ال بیان خواهد شد،
کتاب است که ان شاء اهلل در جای خودش مفص ً
لکن دانشمندان اسالمی شروﻃی را برای تعیین امام بیان نمودند
که بارزترين و مهمترين شرط که در رأس همهی آنها ذکر کردند،
عادل و عالم بودن امام است و چگونگی انتخاب امام را نیز از ﻃريق
شوری دانستند که امروزه آن را انتخابات گويند.
آقای دکتر سُها تصريح نفرمودند که تعیین دموکراتیك امام
چگونه است؟! آيا از ديدگاه وی مشارکت مردم در انتخاب امام
است؟ که اين همان بیعتگیری عام است که با انتخابات عمومی
انجام میشود و يا منظور ايشان انتخاب امام (رئیس جمهور) از
2026
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ﻃريق پارلمان است که همان روش برخی از کشورهای جهان
همچون اياالت متحده آمريکا و اروپا است ،که اين نوع روش به
انتخاب با واسطه تعبیر میشود يعنی مردم بصورت غیرمستقیم
رئیس جمهور را انتخاب میکنند .که دقیق ًا هر دو روش توسط
دانشمندان اسالمی در قرون گﺬشته در کتابهايی که در حیطهی
سیاست اسالمی و احکام آن تألیف نمودند بیان شده است ،حال
مشکل آقای سُها در اين ايرادش به انتخاب امام مسلمانان
چیست؟! به عقیدهی قاﻃبهی اهل سنت ،تعیین امام و رهبر جامعه
به خود مردم واگﺬار شده است و در انتخاب اين مقام ،مردم
مشارکت دارند.
ثانیاً :اما آزادی در احیای زمینهای موات ،تقیید مطلق است و
اينطور نیست که هرکس با روشهای غیراخالقی و مغاير با روﺡ
اسالمی (تصاحب قاهرانه ،نفوذ در حکومت از راه رشوه و )...زمین
موات را تملیك و آن را آباد نمايد ،بلکه همانطور که قبالً نمونههای
آن بیان شد توسط امام و با توجه به مصلحت اين زمینها واگﺬار
میشود .و نکتهی قابل توجه اين است که اگر آن زمینهای موات
در اختیار امام (دولت) باشد پس شرط اذن دولت در دادن آن
زمینها به مردم و آبادانی آن الزم است چون در اين صورت اين
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اراضی از بیتالمال مسلمانان محسوب میشود و اجازه در مصرف
آن وظیفهی حاکم (دولت) است نه آحاد مردم ،و بنا به قاعدهی
اسالمی « ال ضرر و ال ضرار» ،اين حکم نیز ثابت است ،و اين ايرادی
که آقای سُها مطرﺡ نموده برﻃرف میشود.

شبهه :به رسمیت شناختن نامعین و نامحدود مالکیت
خصوصی معادن
پاســخ:
قبالً به اين ايراد آقای معترض پاسخ داديم و نیازی نیست که
مجدداً بازگو کنیم فقط ذکر اين نکته الزم است که در آن آدرسی
که جناب معترض از مغنی امام ابن قدامه رحمه اهلل بدان استناد
نموده است ،امام ابن قدامه تصريح فرموده که معادن غیرنمك
همچون نفت و قیر و گوگرد و امثال آنها نیز اگر برای مردم منفعت
دارد (مصالح عمومی) در اين حالت تملیك شخصی اين معادن
جائز نیست.
«أن المعادن الظاهرة وهی التی يوصل إلى ما فیها من غیر مؤنة،
ينتابها الناس ،وينتفعون بها ،کالملح ،والماء ،والکبريت ،والقیر،
2028
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والمومیاء ،والنفط ،والکحل ،والبرام ،والیاقوت ،ومقاﻃع الطین،
وأشباه ذلك ،ال تملك باإلحیاء ،وال يجوز إقطاعها ألحد من الناس،
وال احتجازها دون المسلمین؛ ألن فیه ضررا بالمسلمین ،وتضییقا
علیهم ...وألن هﺬا تتعلق به مصالح المسلمین العامة ،فلم يجز
إحیاؤه ،وال إقطاعه»1
معادن ظاهری که به آنچه در آن است بدون سختی بدست می-
آيد و مردم ازآن نفع میبرند .مانند نمك ،آب ،گوگرد ،قیر ،مادهی
موم ،نفت ،سرمه ،نخ ،ياقوت ،ترکیبات خاکی و امثال آنها ،با احیاء
آنها تملیك خصوصی نمیشوند و جائز نیست به آحاد مردم اعطاء
گردد و به غیرمسلمانان خودداری شود .چون که در آن به
مسلمانان زيان وارد شده و بر آنان گران تمام میشود .و اين به
مصالح عموم مسلمانان تعلق دارد و آباد و اعطای آن [به خصوصی]
جائز نیست.

 . 1المغنی البن قدامة 422–421 / 5؛ الناشر :مکتبة القاهرة ؛ الطبعة:
1388هـ–1968م
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شبهه :نظر نداشتن اسالم در مورد مالکیت دانش و
تکنولوژی (ابزار تولید)
در اسالم چیزی در مورد حق مالکیت علم و تکنولوژی وجود
ندارد .بهمین دلیل در ايران ،و کشورهای متعصب اسالمی ديگر،
کتاب ها بدون رضايت نويسندگان و ناشران اصلی ترجمه و يا چاپ
میشوند .نرم افزارها بصورت دزدی و مفت در اختیار همگان است
و محصوالت صنعتی نیز بدون توجه به حق تولیدکننده ،کﭙیسازی
میشوند .عدم تعیین تکلیف مالکیت منابع عمومی و زمین و
معادن و دانش و تکنولوژی در قرآن نیز نشانگر بشری بودن
قرآنست .محمد چیزی فراتر از اقتصاد روستايی عربستان نمی-
دانست و بهمین دلیل هم آنچه گفته است در محدودهی همان
آگاهی محدود اوست .درصورتیکه اگر قرآن از خدا بود خدا به
اهمیت موارد مﺬکور آگاه بود و ضرورت تعیین تکلیف عادالنهی
آنان را میدانست و بهترين و معقولترين راه حل را برای استفاده-
ی بهینه از منابع عمومی با تضمین عدالت ارائه میکرد.

پاســـخ:
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اصالً غرب و کشورهای غیراسالمی حق چاپ و نشر و ابتکار و
اختراعات را از چه قرنی رايج کردند؟! که اگر اسالم در بیش از 14
قرن پیش آن را مطرﺡ میکرد معقول میبود؟ آنچه از تاريخچه آن
حاصل است که بطور تدريجی اين حقوق وضع شدند و با حقوق
انحصاری و امتیازات چاپ کتاب آغاز شد که به سال 1709م ،در
بريتانیای کبیر برمیگردد .و در سال 1886م ،کنوانسیون برن
سوئیس برای حمايت از آثار ادبی و هنری تصويب شد .پس
پیشینهی اين قانون به صورت رسمی –صرف نظر از تدريجی بودن
آن– نهايتاً به دو قرن پیش برمیگردد اين درحالی است که اين
کشورهای مدعی قانونمندی حق کﭙیرايت در برابر اموال و
نشريات کشورهای اسالمی چنین قانونی را رعايت نمیکردند و اين
قانون تنها در جوامع خودشان تاحدودی رعايت میشده است.
بارزترين اين قانونشکنی ،استعمار و استثمار کشورهايی است که
توسط کشورهای غربی انجام میگرفت.
در حقیقت کﭙیرايت جهانی در راستای حفظ منافع کشورهای
بزرگ است به اين صورت که اين کشورها با انحصار کردن کﭙی-
رايت راه پیشرفت را از سائر کشورهايی که ضعیف هستند می-
گیرند و به نوعی زير سلطهی اين کشورهای سرمايهدار قرار گیرند
2031
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در حالی که همین کشورهای بزرگ خود زمانی از منابع اين
کشورهای ضعیف استفاده کردند و به درجهای از پیشرفت
رسیدند.
ال از مالکیت مقید خصوصی در اسالم سخن
همانطور که قب ً
گفتیم لکن در کشورهايی که دارای نظام سرمايهداری هستند
مالکیت خصوصی نامحدود است و حق کﭙیرايت برای اين کشورها
به نوعی سبب عقبافتادگی سائر کشورها و يا دادن بهای گزافی
است که در نهايت سود آن به جیب سرمايهداران میرسد و اين
خود نیز ناعادالنه است.
با اين وجود حق مادی و خاصتاً معنوی در اسالم محترم است و
حتی برخی از علمای معاصر بر اساس آن و با استناد و استنباط از
فقه اسالمی به عدم جواز کﭙیرايت بدون اجازهی صاحب حق ،فتوا
دادند.
يکی از دالئل آن ،اين است که مسلمانان بر شروﻃشان ثابت
هستند،پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میفرمايند:
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«المسلمون على شروﻃهم »1مسلمانان بر شروﻃشان ثابت
هستند.
و در اين حکم کافر ذمی –تعريف و انواع آن گﺬشت– داخل
است ،و اجازهی نشر و کﭙی را به اذن و اجازهی صاحب حق معطوف
نمودند .دانشمندان اسالمی باتوجه به اهمیت اين قضیه کتابهايی
را تألیف نمودند که به چند مورد آن اشاره میکنیم.
الفارق بین المصنف والسارق اثر امام سیوﻃی رحمه اهلل
سرقات الکتب وانتحالها فی العصور اإلسالمیة اثر محمد ماهر
حمادة
أمانة تحمل العلم اثر عبد الفتاﺡ الحلو
کتاب حق االبتکار فی الفقه اإلسالمی اثر فتحی الدرينی
حقوق التألیف واالبتکار من وجهة نظر الفقه اإلسالمی اثر عبد
اهلل العماری
حکم اإلسالم فی حقوق التألیف والترجمة والتوزيع والنشر اثر
أحمد الحجی الکردی
 . 1سنن أبی داود  304 / 3ﺡ 3594؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
السنن الکبرى للبیهقی  131 / 6ﺡ 11429؛ الناشر :دار الکتب العلمیة ،بیروت–لبنات
الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ– 2003م
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برای اﻃالع بیشتر حول اين موضوع به کتاب "فقه النوازل" (ج
 2ص  )187–99اثر دکتر بکر أبو زيد رحمه اهلل (م 1429هــ) ،ط:
الرسالة 1416هــ ،مراجعه شود.
اما سرقت و دزدی ،اين به اسالم دخلی ندارد چراکه دزدی از
اعمال قبیحه و منفور در اسالم است و در همه حال غیرشرعی و
حرام است .آيات و احاديث پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر تحريم
شديد هرگونه دزدی چه مادی و چه معنوی داللت دارند .در اين
باب بطور نمونه در نزد محدثان برای اين که حديثی را نقل کنند با
کسب اجازه از سلسله اساتید خود آن را نقل میکنند و اگر يکی از
آنها بدون کسب اجازه از استاد خويش آن حديث را نقل کرده
باشد وی را سارق الحديث گويند و در نهايت از چشم محدثان می-
افتد و نقلیات حديثش ارزشی نخواهد داشت .مبانی اسالمی تا اين
حد امانت علمی را تعريف نموده است حال چگونه حاصل دست-
رنج ،صنعت و يا حرفه و نشريات و امثال آن را جواز سرقت بدهد؟!
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شبهه :ارث
بررسی جزيیات احکام ارث در قرآن ضرورتی ندارد ،فقط چند
عیب اساسی ارث اسالمی ذکر میشود.
زنان دو برابر مردان ارث میبرند
ن1
ظ األُنثَیَ ْی ِ
يُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْالَ ِدکُمْ لِلﺬَّکَرِ مِ ْثلُ حَ ِّ

«خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش میکند که سهم
پسر مثل سهم دو دختر است».
بالشك اينهم يکی از بیعدالتیهای ديگر قرآن در حق زنان
است.

پاســخ:
بیعدالتی در حق زن بهرهکشی جنسی از اوست که در
کشورهای مدعی آزادی و برابری زن و مرد اين ظلم را در حق زنان
روا دانستند و اکنون تقسیم ارث و تفاوت آن میان زنان و مردان
در اسالم را بیعدالتی قلمداد کردند .درحالی که عدالت همیشه در
مساوات تعريف نمیشود ،بلکه يکی از مصاديق عدالت مساوات

 . 1سوره نساء ،آيه 11
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است و اگر در جايی مساواتی نباشد دلیل بر بیعدالتی نیست ،مع-
االسف اين چیزی است که آقای سُها و همفکران وی به اشتباه
رفتند...
برای فهم صحیح از حقوق زن در اسالم ،میبايست جامعهی
اسالمی که منطبق با قرآن و سنت است را با ساير جوامع قبل و
بعد از اسالم مقايسه نمود که البته مجال اين قیاس در اينجا نیست
لکن تنها به دو مورد آن اشاره میکنیم.
ارث زن در زمان ساسانیان
نويسنده کتاب تاريخ اجتماعی ايران میگويد:
زن در تمدن ساسانی شخصیت حقوقی نداشته و پدر و شوهر
اختیار بسیار وسیعی در دارايی وی داشته اند ....دختری که به
شوهر میرفت ديگر از پدر يا کفیل خود ارث نمیبرد و در انتخاب
شوهر هیچ گونه حقی برای وی قايل نبودند .اما اگر در سن بلوغ،
پدر در زناشويی وی کوتاهی میکرد حق داشت به ازدواج نامشروع
اقدام بکند و در اين صورت از پدر ارث نمیبرد.

1

 . 1تاريخ اجتماعی ايران ص  ،48سعید نفیسی ،نشر کتاب پارسه ،چاپ دوم
1390
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ارث زن در عرب جاهلیت
امام محمد بن جرير ﻃبری رحمه اهلل (م 310هــ)– ،صاحب
تاريخ مشهور– در تفسیرش مینويسد:
(«کان النساء ال يورثن فی الجاهلیة من اآلباء)1
«زنان در جاهلیت از پدرانشان ارث نمیبردند».
محمد بن حبیب رحمه اهلل (م  245هــ) ،میگويد:
«وکانوا ال يورثون البنات وال النساء وال الصبیان شیﺌا من
المیراث .وال يورثون إال من حاز الغنیمة وقاتل على ظهور الخیل»2
دختران و زنان و کودکان چیزی از میراث به ارث نمیبردند و
فقط کسانی ارث میبردند که غنیمت بدست آورند و بر پشت
اسبها بجنگند.
دکتور جواد علی رحمه اهلل (م 1408هــ) ،میگويد:
«والقاعدة العامة فی المیراث عند الجاهلیین هو أن يکون اإلرث
خاصًّا بالﺬکور الکبار دون اإلناث ،على أن يکونوا ممن يرکب الفرس
ويحمل السیف ،أی :المحارب»1

 . 1جامع البیان فی تأويل القرآن  599 / 7؛ الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى،
 1420هـ– 2000م

 . 2المحبر البن حبیب ص  324؛ الناشر :دار اآلفاق الجديدة–بیروت
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قاعدهی عمومی در میراث زمان جاهلیت به اين صورت بوده که
ارث مختص مردان بزرگ بوده بدون زنان ،بر اين اساس که سوار بر
اسب باشند و شمیر حمل کنند يعنی جنگجو.
اسالم در برههای ظهور کرده است که کوچكترين حقی برای
زنان قائل نبودند ،درحالی که در اسالم حقوق زن و مرد معین شده
است و تفاوت نیز در تکالیف آنها است نه در حقوق چرا که حق با
تکلیف متفاوت است و اين دو را نبايد يکی دانست.
باتوجه به حاالت میراث و مسائل آن ،اينگونه برايمان مشخص
میشود که:
اول اينکه :چهار حالت فقط زن در آن نصف مرد ارث میبرد.
دوم اينکه :دويا چند برابر حالت اولی ،زن برابر مرد ارث میبرد.
سوم اينکه :بیش از ده حالت زن بیشتر از مرد ارث میبرد.
همهی اين امور در کتابهای فقهی خاصتاً کتابهايی که در باب
ارث تألیف شدند به تفصیلی بیان شده است .حال آقای سُها تنها
دست گﺬاشته بر روی يك مورد ،در حالی که اگر انصاف داشته

 . 1المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم  234 / 10؛ الناشر:دار الساقی الطبعة:
الرابعة 1422هـ2001 /م

2038

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

باشد بايد حاالت ديگری را که در بارهی ارث در کتابهای فقهی
بیان شده است را نیز مدنظر میداشت.

شبهه :بردگان به ارث برده می شوند.
با توجه به اينکه کنیزان و بردگان کاال بحساب میآيند ،پس از
مرگ يك فرد ،بردگان هم متناسب با سهمهای مربوﻃه ،بین
فرزندانش قسمت میشوند و به مالکیت فرزندان درمیآيند.
چنانچه در فصل "انسان در قرآن" مورد بحث واقع شد بردهداری
يکی از بزرگ ترين عیوب غیرانسانی قرآن است .و با ارث دادن
بردگان ،آنان و فرزندانشان نسل در نسل بصورت برده و کاال باقی
میمانند که حکمی بشدت ظالمانه و غیرانسانی است.

پاســخ:
قبل از پاسخ به اين ايراد واهی جناب سُها جا دارد يك مسألهی
مهم را مطرﺡ کنم و آن اين که راه بردهداری در اسالم چگونه بوده
و راه آزاد کردن برده چیست؟ به عبارت ديگر راههای برده گرفتن
افراد و راههای آزاد کردن آن بردگان در اسالم چگونه است؟! شايد
2039
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برخی تعجب کنند که مگر برده نیز آزاد میشود در اسالم؟ که اين
سؤال اخیر میتواند از جانب همفکران آقا سُها مطرﺡ گردد ...در
پاسخ به اين مسأله میگويیم:
تنها راه بردهداری که اسالم به رسمیت شناخته است در جنگ
با کافر حربی می باشد به اين صورت که اگر مسلمانان با کافران
(جنگی) بجنگند زنان و فرزندان مردان جنگجوی کافر به بردگی
مسلمانان درمیآيند و اين متقابل بوده است .در اسالم تنها اين
مورد بردگی شناخته شده است و ال غیر...
اسالم بردهداری را توجیه نمیکند بلکه در پی اصالﺡ آن بوده
است .به ﻃوری که کاری کند اين عمل برچیده شود ،اين عمل با
توجه به زمان ظهور اسالم ( 14قرن پیش) و اوج بردگی در دنیا و
حتی تا 150سال پیش که در کشورهای غربی خاصت ًا اياالت متحده
آمريکا که مدعیترين آزادیخواه جهان است کامالً مشهود بوده
است.
ديدگاه اسالم در مورد آزادی و حريت انسانها
نصوص از قرآن و سنت به ﻃور عموم بر آزادی و حريت انسانها
داللت دارند لکن به ﻃور خاص در مورد حريت انسانها در اسالم
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نصوصی وارد شده است که در استقالل ذاتی (آزادی) بدان تصريح
نموده است.
در حديث قدسی خداوند متعال میفرمايد:
«ثالثة أن خصمهم يوم القیامة:رجل أعطى بی ثم غدر ،ورجل
باع حرا فأکل ثمنه ،ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منه ولم يعط
أجره»1
سه نفرند که من روز قیامت ،دشمن آنها خواهم بود .اول:
شخصی که به اسم من ،پیمان ببندد ،سﭙس ،آن را نقض کند .دوم:
شخصی که فرد آزادی را بفروشد و قیمتش را بخورد .سوم:
شخصی که از فردی کار بکشد و مزدش را ندهد.
بنابر اين حديث صحیح خريد و فروش شخص آزاد جائز نیست
و اين قول اجماع علماء میباشد.
(و استقر اإلجماع على المنع« )2بر منع آن اجماع مقرر شده
است».

 . 1صحیح البخاری  82 / 3ﺡ 2227؛الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هـــ
 . 2فتح الباری البن حجر  418 / 4؛الناشر :دار المعرفة–بیروت1379 ،هــ
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در اسالم تنها راهی که میتوان کسی به بردگی گرفت به عبارت
ديگر جواز بردگی برای آن وارد شده است ،در جنگ است آن هم
جنگ با کافر حربی ،که زن و فرزند وی به بردگی قرار میگیرد.
سائر راههايی که منجر به بردگی شود و در فرهنگها و مکاتب و
تفکرات ديگر رواج دشته است را اسالم ملغا نموده است و تنها در
مسألهی جنگ آن را مقرر نموده است.
مثالً در برخی از فرهنگها اگر کسی مديون بود و توانائی ادای
قرضش را نداشت ،وی برای جبران به بردگی گرفته میشد.
اسالم اين را باﻃل کرد و آيه  / 280بقره نازل شد.
وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَ ٍة

1

«و اگر (بدهکار) تنگدست باشد ،پس مهلت (بدو داده) میشود
تا گشايشی فرا رسد».
در پیش از اسالم بردهداری وجود داشته است و فراگیر بوده ،و
نیاز به وقت و فرصت کافی بوده ،همین قضیه در برخی ديگر از
احکام رايج بوده مانند شرابخواری ،ربا و امثال آن که تدريجاً منع
شدند .در مورد بردهداری نیز نیاز به فرهنگسازی بوده که يکی از
راههای بزرگی که اسالم توانست انجام بدهد آن بود که اکثر شیوه-
 . 1سوره بقره ،آيه 280
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های بردگی را ابطال نمود .اين حرکت بسیار بزرگی است آن هم در
آن زمان و اهمیت اين قضیه زمانی مشخص میشود که ما میبینیم
تا  150سال پیش بردهداری (فاجعهبار) به صورت قانونی در آمريکا
رواج داشته است.
ويل دورانت در کتاب تاريخ تمدن مینويسد:
شايد کسی آرزو کند که ای کاش آوگوستوس ،به جای محدود
کردن آزادی بردگان ،بردهداری را محدود کرده بود .اما در آن عهد
بردهداری امری مسلم بود ،و مردم آن عهد از تصور نتايج اقتصادی
و اجتماعی آزادی دسته جمعی و يکجای غالمان به وحشت دچار
میشدند .همچنان که کارفرمايان زمان ما از تنبلی ،که ممکن است
از تأمین کارگران ناشی شود ،در هراسند.

1

اسالم بردگان را برادر مردان آزاد خطاب کرده است( .سنن
ترمﺬی ﺡ  )1945چیزی که در ساير جوامع غیراسالمی مشاهده
نشده است.
(إخوانکم جعلهم اهلل فتیة تحت أيديکم)

 . 1تاريخ تمدن  ،262 / 3ويل دورانت ،ترجمه احمد آرام و ديگران ،نشر اقبال،
تهران 1337
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«برادرانتان ،خداوند آنان را خدمتکارانی زيردست شما قرار
داده است».
غﺬای برده همان غﺬای صاحب برده
فلیطعمه من ﻃعامه
از غﺬای خودش به او (خدمتکار= برده) ﻃعام بدهد.
لباس برده همان لباس صاحب برده
لیلبسه من لباسه
از لباس خودش به او بﭙوشاند.
برده تحت فشار و کار قرار نگیرد
ال يکلفه ما يغلبه
او را به چیزی که خارج توانايیاش است مکلف نکند.
اکنون اگر به برده ،کاری محول شد که خارج توانائیاش باشد
چه کار بايد کرد؟ پاسخ اين است که بايد ياری داده شود.
فإن کلفه ما يغلبه فلیعنه
اگر او را به چیزی مکلف نمود که خارج توانايی اش است پس
[مالکش] او را ياری دهد.
ضرب و شتم برده ممنوع است و سبب آزادی برده میشود
 . 1صحیح مسلم 1278 / 3ﺡ  1657؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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من لطم مملوکه ،أو ضربه ،فکفارته أن يعتقه
هرکس بردهاش را سیلی بزند يا او را کتك بزند ،کفارهاش اين
است که اورا آزاد کند.
نصیحتپﺬيری از برده و پاداش مضاعف

1

إن العبد إذا نصح لسیده ،وأحسن عبادة اهلل ،فله أجره مرتین
برده هرگاه صاحبش را نصیحت کند در حالی که به نیکوئی
عبادت خداوند کند دو برابر پاداش دارد.
عفو و گﺬشت از برده

2

اعفوا عنه فی کل يوم سبعین مرة
هر روز هفتاد بار از او (برده) گﺬشت کنید.
فريب دادن برده ممنوع است

3

من خبب زوجة امرئ ،أو مملوکه فلیس منا
هرکس همسر فردی يا بردهاش را فريب دهد از ما نیست.
تهمت زدن ناروا به برده شديداً ممنوع است

4

 . 1صحیح مسلم 1284 / 3ﺡ  1664؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
 . 2سنن ابی داود  341 / 4ﺡ  5164؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت

 . 3سنن ابی داود  343 / 4ﺡ  5170؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
 . 4صحیح مسلم 1282 / 3ﺡ  1660؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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من قﺬف مملوکه بالزنا ،يقام علیه الحد يوم القیامة ،إال أن يکون
کما قال
هرکس بردهاش را به زنا تهمت زند ،روز قیامت بر او حد اقامه
میشود مگر اين که همانطور باشد که گفته است.
اين موارد از جمله حقوق بردگان در قبال مالکانشان بوده است،
درحالی که در غیراسالم برده و حقوق آنان چیزی مضحك شمرده
میشده است و اصالً برده را انسان خطاب نمیکردند چه برسد به
اين که برايش حق و حقوقی قائل باشند .از آقای سُها و همفکران
وی درخواست میکنیم که نمونهای اين چنین که اسالم در مورد
حقوق بردگان ارائه داده است از سائر فرهنگهايی که در میانشان
بردهداری مرسوم و قانونی بوده است را مثال بیاورند...
در جنگ ،اگر اين زنان و فرزندانی که شوهر و پدر آنها کشته
شدند به امان خودشان رها گردند عاقبت خوبی ندارد ولﺬا اسالم
در پی تربیت و سرپرستی آنها مبادرت ورزيده و هدف اصلی
اسالم نیز در اين قضیه همین است که در احاديث صحیح بیان
شده است.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
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(رجل کانت له أمة فغﺬاها ،فأحسن غﺬاءها ،ثم أدبها فأحسن
أدبها ،ثم أعتقها وتزوجها فله أجران)1
«شخصی که کنیزی دارد پس او را به نیکوترين غﺬا ،تغﺬيه دهد
سﭙس او را به نیکوترين شیوه ادب کند (تربیت نیکو) ،بعد از آن او
را آزاد کند و با وی ازدواج کند ،دارای دو پاداش است».
در اسالم راههای زيادی برای آزاد کردن برده مقرر گرديده
است ،در بسیاری از کفارههای گناهان ،اسالم آزاد کردن برده را
شرط کرده است و همچنین آزاد کردن بردگان را از صدقات بزرگ
دانسته است که میتواند صاحب صدقه را به بهشت ببرد و دهها
مورد ديگر که همگی آن داللت بر اهتمام و توجه اسالم به حريت و
آزادی انسانها دارد.
از مجموع اين مطالبی که گفته شد يك فرآيند کلی میتوان از
بردگی در اسالم بیان کرد و آن اين که:
راه بردگی = تنها جنگ
تربیت  +مدارا کردن  +برادری  +برآورد کردن نیازهای مادی و
معنوی و...
آزاد کردن برده = راههای متعدد بسیار
 . 1صحیح مسلم  134 / 1ﺡ 154؛الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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جا دارد در اينجا در مورد قصاص مالك در برابر برده در اسالم
نیز نکتهای را بیان کنم و آن اينکه اگر سید (صاحب بردهای) برده-
اش را به قتل برساند ،قصاص میشود.
پیامبر صلى اهلل علیه وسلم میفرمايد:
(من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)1
«هرکس بردهاش را به قتل برساند ،اورا به قتل میرسانیم ،و
هرکس بینی بردهاش را ببرد ،بینیاش را میبريم».
هرچند در اين باره میان فقهای اسالمی اختالف است ،لکن
باتوجه به عموم آيه " النفس بالنفس" و اين حديث صحیح مﺬکور
و سائر احاديث ،برخی دانشمندان اسالمی به قصاص مرد آزاد در
برابر برده حکم دادند.
 . 1سنن الترمﺬی  26 / 4ﺡ 1414؛ الناشر :شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى
البابی الحلبی–مصر الطبعة :الثانیة 1395 ،هـ– 1975م
السنن الکبرى للنسايی  331 / 6ﺡ 6912؛ الناشر :مؤسسة الرسالة–بیروت
الطبعة :األولى 1421 ،هـ– 2001م
سنن أبی داود  176 / 4ﺡ 4515؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
سنن ابن ماجه  888 / 2ﺡ 2663؛ الناشر :دار إحیاء الکتب العربیة–فیصل
عیسى البابی الحلبی
المستدرك على الصحیحین للحاکم  408 / 4ﺡ 8099؛ الناشر :دار الکتب العلمیة–
بیروت الطبعة :األولى1990–1411 ،م
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«ويروى عن سعید بن المسیب ،والنخعی ،وقتادة ،والثوری،
وأصحاب الرأی ،أنه يقتل به؛ لعموم اآليات واألخبار ،لقول النبی–

صلى اهلل علیه وسلم–« :المؤمنون تتکافأ دماؤهم» .وألنه آدمی
معصوم ،فأشبه الحر»1.
از سعید بن مسیب ،نخعی ،قتاده[،سفیان] ثوری و اصحاب رأی
(احناف) روايت شده است که مرد آزاد در برابر برده کشته می-
شود ،به علت عموم آيات و احاديث ،اين فرمودهی پیامبر صلی اهلل
علیه و سلم :مؤمنان خونشان برابر است .و همچنین اينکه برده
خونش معصوم است و به انسان آزاد شبیه است.
امام ابو جعفر ﻃحاوی رحمه اهلل (م  321هــ)– ،از کبار احناف–

میگويد:

 . 1المغنی البن قدامة  278 / 8؛ الناشر :مکتبة القاهرة الطبعة1388 :هـ–
1968م
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«قال أصحابنا والثوری يقتل الحر بالعبد وقال مالك وابن شبرمة
واللیث والشافعی ال يقتل وعن سعید بن المسیب قال يقتل الحر
بالعبد»1
اصحاب ما (احناف)[ ،سفیان] ثوری گفتند :حر در برابر برده
کشته میشود ،مالك [بن انس] ،ابن شرمه ،لیث و شافعی گفتند:
کشته نمیشود و از سعید بن مسیب روايت است که گفته است:
حر در برابر عبد کشته میشود.
قرآن و بعضاً سنت از مصادر قانون اسالم هستند و اين اختالف
در تفسیر نصوص قانونی چیزيست شايع .قرآن به عنوان مصدر
اول و اساسی اسالم کلیات را در برداشته و تبین آن نیز توسط
سنت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم است و تفسیر کلی از اين دو
مصدر اساسی نیز توسط فقهاء و دانشمندان خبره اسالمی صورت
میگیرد ولﺬا جای اختالف وجود دارد چون انسانها دارای تفکرات
و نظرات مختلفی هستند .همین مسأله در علم حقوق بشری کامالً
مشاهده میشود ،آنجا که قانون اساسی تصويب میشود و اين
 . 1مختصر اختالف العلماء  150 / 5؛ الناشر :دار البشائر اإلسالمیة–بیروت الطبعة:
الثانیة1417 ،هــ
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قوانین از ويژگیها و شاخصههای بارزی که بايد داشته باشد اين
است که بايد کلیات در آن ذکر گردد نه جزئیات و لﺬا جزئیات در
ﻃبقهی دوم يعنی قوانین عادی (مصوبات پارلمان) میباشد و
درجاهايی نیز به تفسیر اين قانون اساسی نیاز است .پس اگر به
قرآن به عنوان يك کتاب قانون اساسی اسالمی در حکومت
اسالمی نگاه شود همین مطلب قابل فهم است.
اما در مورد ارث بردن بردگان و اين که نسل در نسل برده
خواهند بود ،اين ارث بردن موجود بوده چون بردگان اصوالً به
عنوان يك متاع در همه جای دنیا نگاه میشوند و همینطور نیز
بوده و خاص نگاه اسالمی نیست لکن اسالم با تنظیم و تخفیف و
جهت دادن و اصالﺡ ،به اين رويه پرداخته است و حق و حقوقی
برای بردگان مقرر نموده است .اين که گفته شده نسل در نسل به
بردگی برده میشده است ،غلط است چرا که برده میتوانست با
مالکش بر سر اين که با دسترنج خودش آزاد شود توافق کند.
(مکاتبة) و يا اين که اگر برده مسلمان میشد بعد از هفت سال
خود به خود آزاد میگرديد ،و يا مالك وصیت میکرد که بعد از
مرگم تو آزاد هستی که اصطالحاً آن را مدبر میگويند .همهی اين
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موارد به اهتمام اسالم به آزادی بردگان داللت دارد و به خودی
خود اين ايراد آقای سُها را رد میکند.
آقای جرجی زيدان در کتاب معروف تاريخ تمدن اسالم ،می-
گويد:
اسالم نسبت به بردگان فوقالعاده مهربان است ،پیغمبر در باره
بردگان سفارش بسیار نموده ،از آن جمله میفرمايد :کاری که برده
تاب آنرا ندارد به او واگﺬار نکنید و هرچه خودتان میخوريد به او
بدهید .درجايی ديگر میفرمايد :به بندگان خود کنیز و غالم
نگوئید بلکه آنها را پسرم و دخترم خطاب کنید .قرآن نیز درباره
بردگان سفارش کرده میفرمايد :خدا را بﭙرستید ،برای او انبار
نگیريد ،با پدر و مادر و خويشان و يتیمان و بینوايان وهمسايگان
نزديك و دور و دوستان و آوارگان و بردگان جز نیکوکاری رفتاری
نداشته باشید ،زيرا خداوند از خودپسندان بیزار است.

1

آقای ويل دورانت میگويد:
در همه تاريخ مصلحی را نمیيابیم که به قدر محمد به نفع فقرا
بر اغنیا مالیات وضع کرده باشد.
 . 1تاريخ تمدن اسالم ص ( 686ج  4ص  ،)45جرجی زيدان ،ترجمه علی جواهر
کالم ،انتشارات امیرکبیر ،تهران 1372
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کسان را ترغیب میکرد که به هنگام وصیت قسمتی از مال
خود را برای اعانت فقیران اختصاص دهند .اگر کسی بدون وصیت
می مرد بر ورثه او الزم بود که قسمتی از میراث او را برای اعمال
خیر اختصاص دهند (نساء .)8 ،محمد نیز مانند معاصران خود،
رسم بردهداری را به صورت يك قانون ﻃبیعی پﺬيرفت ،ولی تا آنجا
که توانست در راه تخفیف مشکالت و نتايج نامطلوب بردهداری
کوشید.

1

همو در جائی ديگر مینويسد:
اسالم برای محدود کردن بردگی و اصالﺡ حال بردگان کوشش
داشت .بردگی را به افراد غیرمسلمی که در جنگ اسیر میشدند يا
فرزندانی که از بردگان بوجود میآمدند منحصر کرد.

2

هرچند در اين سخن ويل دورانت اشاره شده که بردهداری يك
قانون ﻃبیعی بوده لکن اسالم هرگز آن را قانون ﻃبیعی نمیداند
چرا که با هدف اسالم و اديان ابراهیمی که عبوديت تنها برای
خداوند متعال است مغايرت دارد .اما باز همین که ويل دورانت
 . 1تاريخ تمدن  ،231 / 4ويل دورانت ،ترجمه احمد آرام و ديگران ،نشر اقبال،
تهران 1337
 . 2تاريخ تمدن  ،269 / 4ويل دورانت ،ترجمه احمد آرام و ديگران ،نشر اقبال،
تهران 1337
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تصريح کرده به اين امر که در فرهنگهای معاصر پیامبر صلی اهلل
علیه و سلم بردهداری رايج بوده و اسالم به تنظیم و اصالﺡ و
محدود نمودن اين امر مبادرت ورزيده است خود پاسخی به آقای
سُها و همفکران وی میباشد.

شبهه :زمین و منابع طبیعی به ارث برده می شوند.
پاســخ:
قبالً به اين ايراد آقای سُها پاسخ مبسوﻃی داديم ،به بخشهای
قبلی مراجعه شود.

شبهه :حقوق اقتصادی انسان
براساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
به هر انسان حقوق اساسی ديگری از جمله غﺬا ،بهداشت و درمان
و مسکن و آموزش تعلق میگیرد .اين موارد در مواد  11–12اين
میثاق آمدهاند:
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مادهی  :1،11کشورهای ﻃرف اين میثاق حق هر کس را به
داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراك
پوشاك و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرايط زندگی
برسمیت میشناسند.
مادهی  :12کشورهای ﻃرف اين میثاق حق هر کس را به تمتع از
بهترين حال سالمت جسمی و روحی ممکنالحصول به رسمیت
میشناسند.
 ...ﻃبعا باز هم عدهای قادر به تأمین اين حقوق خويش نیستند
و دولت با استفاده از مالیات ،حقوق آنان را تامین میکند.
اسالم چنین حقوقی را برای انسان برسمیت نشناخته است ،در
اسالم در ارتباط با روزی (رزق) سه ايده مطرﺡ شده است:

پاســخ:
اوالً :وقتی که از اسالم سخن به میان میآيد بايد تاريخ را ورق
بزنیم و به بیش از 1400سال پیش برگرديم و اوضاع آن زمان را
بررسی کنیم نه اين که زمان کنون يا چند سال پیش را با 14قرن
مقايسه کرد و زمان حال را باتوجه به پیشرفت علوم و بسیاری از
چیزهای ديگر بر 14قرن پیش ،آن هم تنها بر دين اسالم برتری و
ارجحیت داد .اصوالً چنین مقايسهای با اين شیوه صحیح نیست.
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ثانیاً :اين میثاق بین الملل حقوق اقتصادی که جناب سُها از آن
سخن به میان آورده است به سال 1976م ،يعنی تقريباً  38سال
پیش برمیگردد .حال اين سؤال مطرﺡ میشود که قبل از اين
تاريخ اوضاع اقتصادی جهان چگونه بوده است؟! بعد از آن چگونه
است؟! شمار فقرای جهان بیش از آن است که اينگونه میثاقهای
بین المللی بتواند ريشهی فقر را برچیند ،زيرا زمام فقر در دست
ثروتمندان است.
ثالثاً :اين مواردی که در اين میثاق بین المللی ذکر شده است
برای هرکدام از آنها ،اسالم اهتمام ويژه قائل بوده و امام و
مسلمانان را در برآورد کردن آن نیازها تشويق بلکه در مواردی
واجب نموده و عدول از برآورد کردن آنها را گناه تلقی کرده
است .امام (دولت) مؤظف است که اوضاع اقتصادی و تأمین
نیازهای ضروری مردم را بهبود بخشد.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میفرمايند:
(کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته فاإلمام راع مسؤول عن
رعیته)1
 . 1صحیح البخاری  150 / 3ﺡ 2558؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هــ
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«همهی شما نگهبانید و همهی شما در مقابل رعیت خويش
مسﺌول هستید .پس رهبر نگهبان است و در برابر رعیتش مسﺌول
است».
همچنین پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میفرمايند:
(والﺬی نفس محمد بیده إن على األرض من مؤمن إال أنا أولى
الناس به فأيکم ما ترك دينا أو ضیاعا فأنا مواله)1
«سوگند به کسی که جان محمد در قدرت اوست ،بر روى زمین
هیچ مؤمنى نیست مگر اينکه من سزاوارترين مردم به او هستم
پس هر کدام از شما دَين (قرضی) يا ضیعهاى (خانواده فقیر و ندار)
باقى بگﺬارد من کمك يار اويم».
تاريخنويسان مسلمان در سیرهی خلیفه اموی عمر بن
عبدالعزيز رحمه اهلل (م101هــ) ،نوشتند که در زمان خالفت وی
مردم در رفاه بودند بطوری که هر روز از مردم درخواست میشد
که اگر مشکلی دارند به دارالحکومه مراجعه کنند تا مشکالت
اقتصادی و مايحتاج زندگیشان حل و فصل گردد.

صحیح مسلم  1459 / 3ﺡ  1829؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
 . 1صحیح مسلم  1237 / 3ﺡ  1619؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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«کان مناديه فی کل يوم ينادی :أين الغارمون؟ أين الناکحون؟
أين المساکین؟ أين الیتامى؟ حتى أغنى کال من هؤالء»1.
منادی او (عمر بن عبدالعزيز) ،همه روزه ندا سر میداد:
ورشکستگان کجايند؟ متزوجان کجايند؟ فقیران کجايند؟ يتیمان
کجايند؟ تا همهی آنها بینیاز شوند.
در همین راستا ،در همان صدهی اولیه اسالم ،خانههايی برای
اﻃعام به فقیران و مساکین و در راهماندگان تأسیس گرديد .حتی
ورشکستگانی که دارای خانه و اثاثیه بودند که اين موارد از
ضروريات زندگی است ،با اين وجود دولت اسالمی به رفع مشکالت
اقتصادی آنها نیز توجه دارد.
(ال بد للرجل من المسلمین من مسکن يأوی إلیه رأسه وخادم
يکفیه مهنته وفرس يجاهد علیه عدوه وأثاث فی بیته ومع ذلك
فهو غارم فاقضوا عنه ما علیه من الدين)2
 . 1البداية والنهاية البن کثیر 225 / 9؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی
الطبعة :األولى  ،1408هـ–1988م
 . 2سیرة عمر بن عبد العزيز البن عبدالحکم ص  145؛ الناشر :عالم الکتب–
بیروت–لبنان الطبعة :السادسة1404 ،هـ–1984م
عمر بن عبد العزيز–الصالبی ص 285؛ الناشر :دار التوزيع والنشر اإلسالمیة ،مصر
الطبعة :األولى 1427 ،هـ– 2006م
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«برای شخص مسلمان الزم است منزلی که باالی سرش باشد و
خدمتکاری که در هنگام درد و محنت حمايتش کند و اسبی که با
آن به نبرد با دشمنش برود و اثاثیهای در خانهاش باشد ،با اين
وجود اگر ورشکسته است آنچه بدهی دارد را بﭙردازيد».
در بیان حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز اسالم به آن
تصريح نموده است ،پیامبر صلی اهلل علیه و سلم دربارهی
کارفرمايان حکومتی –از باب اولی در مورد عموم مردم صادق
است– میفرمايد:
«من کان لنا عامال فلیکتسب زوجة ،فإن لم يکن له خادم
فلیکتسب خادما ،فإن لم يکن له مسکن فلیکتسب مسکنا»1
کسى که براى ما به امرى اشتغال دارد ،اگر زن ندارد ،همسری
برگزيند ،اگر خادم ندارد ،خادمی بکار گیرد ،اگر منزل ندارد ،پس
منزلی تهیه کند.
مادامی که اسالم به کارفرمايان دولتی چنین حقی داده است که
مسکن و ازدواج –و در برخی روايات وسیلهی سواری نیز تصريح
شده– تهیه گردد قطعاً برای عموم مردم نیز چنین حقی وجود دارد
 . 1سنن أبی داود  134 / 3ﺡ 2945؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا–بیروت
صحیح ابن خزيمة  70 / 4ﺡ 2370؛ الناشر :المکتب اإلسالمی–بیروت
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و از ضروريات زندگی است و اين در تاريخ اسالم مشهور است که
مردمی که زير نظر حکومت اسالمی بودند از دولت اسالمی
مستمری میگرفتند ،مؤيد اين چیزيست که در صدر اسالم به
عینه وجود داشته است.
ابن زنجويه رحمه اهلل (م 251هــ) ،و ابو عبید قاسم بن سالم
رحمه اهلل (م 224هــ) ،با اسنادشان نقل کردند که:
«کتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحمید بن عبد الرحمن–وهو
بالعراق–أن أخرج للناس أعطیاتهم ،فکتب إلیه عبد الحمید «إنی
قد أخرجت للناس أعطیاتهم ،وقد بقی فی بیت المال مال» فکتب
إلیه أن «انظر کل من ادان فی غیر سفه وال سرف فاقض» فکتب
إلیه :إنی قد قضیت عنهم ،وقد بقی فی بیت مال المسلمین مال،
فکتب إلیه :أن انظر کل بکر لیس له مال ،فسأل أن تزوجه فزوجه
وأصدق عنه " فکتب إلیه :إنی قد زوجت کل من وجدت ،وقد بقی
فی بیت مال المسلمین مال ،فکتب إلیه بعد مخرج هﺬا ،أن «انظر
من کانت علیه جزية فضعف عن أرضه ،فأسلفه ما يقوى به على
عمل أرضه ،فإنا ال نريدهم لعامهم هﺬا وال لعامین»1
 . 1األموال البن زنجويه 565 / 2؛ الناشر :مرکز الملك فیصل ،السعودية
الطبعة :األولى 1406 ،هـ– 1986م

2060

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

عمر بن عبدالعزيز به والی عراق ،عبدالحمید بن عبدالرحمن،
نوشت مستمری همه مردم را پرداخت کن .عبدالحمید نوشت :همه
مردم حقوق خود را گرفتهاند ،اما هنوز مبالغی در بیتالمال مانده
است .عمر بن عبدالعزيز به او نوشت :بررسی کن ،کسانی که بدون
اسراف و فساد ،ناگزير به قرض شدهاند ،بدهی آنها را [از بیت
المال پرداخت کن] .عبدالحمید برايش نوشت :اين کار را انجام
دادم اما هنوز در بیت المال مسلمانان مبالغی باقی مانده است ،عمر
بن عبدالعزيز برايش نوشت :پس بررسی کن ،هر فرد مجردی که به
خاﻃر نداری توان ازدواج را نداشته ،با بودجه بیت المال ازدواج
کند و مهريهاش را بﭙردازد .عبدالحمید باز نوشت :هر کسی که
يافتم [با اين شرايط] تزويج کردم اما هنوز مبالغی از بیت المال
مسلمانان باقی مانده است .عمر بن عبدالعزيز اين بار در جواب
نوشت :بررسی کن کسانی که جزيه بدهکارند و قادر به برداشت از
زمین نیستند ،و به اندازهای که قادر به کشت زمین شوند ،به پیش
خريد محصوالت آنها مبادرت کن ،چونکه ما برای اين سالشان و
دوسال ديگر چیزی از آنها نمیخواهیم.

األموال للقاسم بن سالم ص  319؛ الناشر :دار الفکر–.بیروت
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بهبود زندگی مردم در سايهی حکومت اسالمی خاصتاً در دوره-
ای که به زمان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نزديك بوده در تاريخ
ثابت است ،و غیرمسلمانان نیز به اين واقعیت اعتراف کردند ،آنجا
که آقای ويل دورانت میگويد:
ولی بايد اعتراف کنیم که خلفای دوران اول از ابوبکر تا مأمون،
در قسمت وسیعی از دنیا ،مقررات شايسته و مناسبی برای زندگی
انسانی پديد آوردند و از همهی فرمانروايان تاريخ تواناتر بودند.
آنها نیز میتوانستند مانند مغوالن و مجاران يا نورسهای مهاجم،
همه چیز را مصادره کنند يا به ويرانی کشانند ،اما نکردند و فقط به
وضع مالیات اکتفا کردند.

1

شبهه :اختالفات مالی بین طبقات اجتماعی از جمله فقر
دسته ای و ثروت دسته ای دیگر ،خواست خداست
مثالً:

 . 1تاريخ تمدن  ،290 / 4ويل دورانت ،ترجمه احمد آرام و ديگران ،نشر اقبال،
تهران 1337
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شتَ ُهمْ فِی
م مَعِی َ
ك نَحْنُ َقسَمْنَا َبیْنَهُ ْ
ت رَبِّ َ
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَ َ
ضهُمْ بَعْضًا
ﺬ بَعْ ُ
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَ ْعنَا بَعْضَهُمْ َفوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِ َ
خیْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ َ

1

«آيا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مىکنند؟ ما معاش
آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کردهايم و برخى از آنان را
درجاتی باالتر از بعضى قرار دادهايم تا بعضى از آنها بعضى [ديگر]
را در تسخیر خويش درآورند (در خدمت خود گیرند) و رحمت
پروردگار تو از آنچه آنان مىاندوزند بهتر است».

پاســخ:
اين آيه به ايراد مشرکان پاسخ داده است مبنی بر اين که آنها
میگفتند ما رحمت پروردگار را تقسیم میکنیم که خداوند در
پاسخ آن را رد کرده است و ايجاد تفاوت را در میان مردم (آن
دسته از مشرکان) چه در رحمت الهی و چه در معاش و اقتصاد را از
جانب خويش دانسته است که اشاره به تقسیم مطلق دارد لکن اين
به اين معنی نیست که خود مردم نسبت به اين تقسیمبندی بی-
تفاوت باشند .ولﺬا در ادامه علت تقسیمبندی و نوع نیازمندی که

 . 1سوره زخرف ،آيه 32
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میان اين ﻃبقات بوده نیز به نوع خدمتگیری آنان معطوف نموده
است.
و اين اختالف در معاش چیزی است ﻃبیعی ،چرا که اگر همه در
معاش يکسان میبودند ديگر کسی به ديگری نیازی نداشت و عمالً
نظام ارتباﻃی مختل میگرديد .در واقع خداوند در اين آيه به وجود
ﻃبقات معیشتی در راستای خدمتگیری و خدمترسانی اشاره
دارد و نیز به تقسیم مطلق اين معیشتها تصريح میکند که در
آياتی ديگر آن را مقید نموده است .قبالً مطلق و مقید را توضیح
داديم ولﺬا ايراد آقای معترض بیمورد است.

شبهه :چون فقر خواست خداست ،پس تهیدستان نباید
اعتراض کنند
وقتی تفاوت به خواست خداست و رزق هر کس هم به او می-
رسد ،پس افراد تهیدست بايد به اين تفاوتها راضی باشند و
اعتراضی نکنند .مثال:
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ل نَصِیبٌ مِّمَّا
وَالَ تَتَمَنَّوْ ْا مَا فَضَّلَ اللّ ُه بِهِ بَ ْعضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَا ِ
سأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْ ِلهِ إِنَّ اللّ َه
ب مِّمَّا اکْتَسَ ْبنَ وَا ْ
سبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِی ٌ
اکْتَ َ
کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیم ًا1

«و زنهار آنچه را خداوند به آن ،بعضى از شما را بر بعضى [ديگر]
برترى داده آرزو مکنید .براى مردان از آنچه کسب کردهاند بهرهاى
است و براى زنان از آنچه کسب کردهاند بهرهاى اس .و از فضل خدا
درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست».
میبینید که گفته شده که اين تفاوتها به خواست خداست و
مبادا حتی آرزو کنید که از فقر عقبافتادگی يا ﻃبقهی زيردست
نجات پیدا کنید .اين دو ايده ،آرامش و پﺬيرش را در ﻃبقات پايین
اجتماع ايجاد میکند و آنها را در پیگیری حقوق اساسیشان
سست میکند .اين ايدهها تفاوت بین غنی و فقیر را ﻃبیعی جلوه
میدهد و آن را تثبیت و پايدار میکند .بهمین دلیل است که
معموال در جوامع بسیار مﺬهبی نزاعی برای حقوق اقتصادی وجود
ندارد .مﺬهب چون مخدری مردم را آرام میکند و آنها را به رضا و
قناعت فرا میخواند.

 . 1سوره نساء ،آيه 32
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پاســـخ:
اوالً :کجای آيه تصريح فرموده که افراد تهیدست به تفاوتها
راضی باشند و اعتراض نکنند؟! اين آيه به اعتراض معترضینی که
تهیدست هستند هرگز اشاره نمیکند ،بلکه تنها به نوعی از حسد
ورزی نهی فرموده است .اين آيه واضح است ،خداوند میفرمايد:
وَالَ تَتَمَنَّوْ ْا مَا فَضَّلَ اللّ ُه بِهِ بَ ْعضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ
آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شما را با (اعطای) آن
بر برخی ديگر برتری داده است.
حافظ ابن کثیر رحمه اهلل (م 774هــ)،در تفسیر اين آيه می-
نويسد:
«و قال علی بن أبی ﻃلحة ،عن ابن عباس :قوله :وال تتمنوا ما
فضل اهلل به بعضکم على بعض قال وال يتمنى الرجل فیقول" :لیت
لو أن لی مال فالن وأهله! " فنهى اهلل عن ذلك ،ولکن يسأل اهلل
من فضله.وکﺬا قال محمد بن سیرين والحسن والضحاك وعطاء نحو
ذلك وهو الظاهر من اآلية وال يرد على هﺬا ما ثبت فی الصحیح" :ال
حسد إال فی اثنتین :رجل آتاه اهلل ماال فسلطه على هلکته فی
الحق ،فیقول رجل :لو أن لی مثل ما لفالن لعملت مثله .فهما فی
األجر سواء" فإن هﺬا شیء غیر ما نهت اآلية عنه ،وذلك أن
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الحديث حض على تمنی مثل نعمة هﺬا ،واآلية نهت عن تمنی عین
نعمة هﺬا ،فقال :وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضکم على بعض أی:
فی األمور الدنیوية ،وکﺬا الدينیة»1
علی بن ابی ﻃلحه از ابن عباس روايت کرده :اين فرمودهی
خداوند :آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شما را با (اعطای)
آن بر برخی ديگر برتری داده است .میگويد :شخص آرزو نکند که
بگويد :ای کاش مال و خانوادهی فالن برای من بود .خداوند از آن
نهی کرده اما از فضل خداوند درخواست میشود .همین تفسیر را
محمد بن سیرين ،حسن [بصری] ،ضحاك و عطاء مانند آن را
گفتند .و اين ظاهر آيه است و مغايرت ندارد با چیزی که در
[حديث] صحیح ثبت است" :حسد فقط در دو چیز جايز است:
مردی که خداوند مالی را به وی بخشیده و به او همت داده است تا
آن را در راه خدا خرج کند .و شخصی میگويد :ای کاش که مانند
چیزی که برای فالنی است برای من بود تا مثل او عمل کنم ،و آن
دو در پاداش برابرند ".اين چیزی که [در حديث آمده] يکی نیست
با آنچه آيه از ان نهی کرده است .و حديث به آرزو کردن مانند اين
 . 1تفسیر القرآن العظیم  287 / 2؛ الناشر :دار ﻃیبة للنشر والتوزيع الطبعة :الثانیة
1420هـ– 1999م
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نعمت را تشويق کرده است و آيه از آرزوی اين نعمت مشخص نهی
کرده است .و فرمود :وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضکم على بعض ؛
يعنی :در امور دنیايی و دنیوی
اين تفسیر صحیح است چرا که در ادامه آيه ،خداوند سفارش
به ﻃلب فضل میکند و میفرمايد:
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ «و ﻃلب فضل خدا کنید».
و اين فضل چه دنیايی و چه دينی باشد خداوند جوازش را داده
است و داللت بر اين میکند که ﻃلب عین نباشد يعنی مثالً
شخصی که ثروت و خانوادهی خوبی دارد يکی بگويد :ای کاش اين
ثروت و خانواده فالن مال من میبود .اين نهی شده بنابر قسمت
ابتدايی آيه ،اما اگر شخص بگويد ای کاش مانند ثروت و خانوادهی
فالن را داشتم ...اين يکی جايز است و مشمول نهی ابتدای آيه قرار
نمیگیرد .زيرا همانطور که گفته شد در حالت اولی شخص آرزوی
چیزی میکند که در اختیار کسی ديگر است (ثروت و خانوادهی
يکی ديگر) اما در حالت دومی آرزوی دستيافتنی است .چرا که
خداوند خانودهای يا ثروتی به شخصی که از او ﻃلب کند ،میبخشد
که اين ثروت و خانواده همان ثروت و خانواده حالت اولی نیست.
ول ﺬا گفتند که به جای اين که شخص آرزوی مال و زن و خادم
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ديگری را داشته باشد بلکه بگويد "اللهم ارزقنی مثله" يعنی
بارخدايا! مانند آن را به من روزی بده...
عالمه محمد متولی شعراوی رحمه اهلل (م 1418هــ) ،میگويد:
«کلمة «وال تتمنوا» هی نهی عن أن تتمنى ما فضل اهلل به بعضا
على بعض ،ولﺬلك يقول :واسألوا اهلل مِن فَضْلِهِ  .وما دمت تسأل
اهلل من فضله؛ فهنا أمل أن يعطیك»1.
کلمهی «وال تتمنوا» ؛ نهی از آرزوی است که با آن خداوند
برخی را بر برخی ديگر فضل داده است .ولﺬا میفرمايد :واسألوا
اهلل مِن فَضْلِهِ  .مادامی که از خداوند فضلش را ﻃلب میکنی پس
اينجا آرزوی است که به تو میبخشد.
ثانیاً :جهت و سوی آيه به نوع بیان تمنی (آرزو) است نه تنوع
آرزو به عبارت ديگر اين آيه نفرموده که کسانی که فقیر هستند
آرزوی ثروت نکنند .اين برداشت واهی آقای سُها است و ربطی به
اين آيه ندارد .خود آيه صراحتاً به ﻃلب فضل خداوند اشاره میکند
و مفسران اين فضل را به رزق تعبیر کردند ...يعنی ﻃلب رزق از
خداوند .حال وقتی از خداوند ﻃلب رزق میشود پس از باب اولی

 . 1تفسیر الشعراوی 2187 / 4؛ الناشر :مطابع أخبار الیوم 1997م
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کسی که فقیر و تهیدست است بايد از خداوند ﻃلب رزق ﻃلب
کند.
ابن عباس رضی اهلل عنهما (م 68هــ) ،میگويد:
(واسألوا اهلل من فضله :أی :من رزقه« )1و ﻃلب فضل خدا کنید.
يعنی :از رزقش
ثالثاً :مسألهی فقر چیزی است که در اسالم مﺬموم واقع شده
است و در احاديث صحیح پیامبر صلی اهلل علیه و سلم از آن به
خدا پناه برده است .اسالم با فقر و تنبلی و الابالی مبارزه میکند و
مردم را به کار تشويق میکند .و قناعت نیز در رزق کافی است نه
اين که شخص در تنگنا زندگی کند و تالشی برای بیرون آمدن از
فقر و تهیدستیاش نکند.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
(قد أفلح من أسلم ،ورزق کفافا ،وقنعه اهلل بما آتاه)2
«کسی که مسلمان باشد و رزق کافی به او داده شود و خداوند
او را به آنچه که به وی داده است ،قانع کرده باشد ،رستگار است».

 . 1معالم التنزيل فی تفسیر القرآن  205 / 2؛ الناشر :دار ﻃیبة للنشر والتوزيع
الطبعة :الرابعة 1417 ،هـ– 1997م
 . 2صحیح مسلم  730 / 2ﺡ 1054؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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مالی که از راه درست بدست بیايد پسنديده است و اسالم آن را
نیکو میداند.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میفرمايند:
(نعم المال الصالح للمرء الصالح« )1بهترين مال نیکو برای شخص
نیکوکار است».

شبهه :صدقه امری تحقیرآمیز و گدا پروری است
پرداخت صدقه در تمام اديان وجود دارد .صدقه ،پرداختی
اختیاری است .صدقه کاری تحقیرآمیز و نوعی گداپروری است .در
صورتیکه با به رسمیت شناختن حق مردم در زمین ،معادن و منابع
ديگر و برسمیت شناختن حق آنان بعنوان انسان ،ﻃبقات کم در
آمد يا بیکار ،حق خود را از جامعه میگیرند و منتظر گدايی از

 . 1األدب المفرد للبخاری ص  112ﺡ 299؛ الناشر :دار البشائر اإلسالمیة–
بیروت الطبعة :الثالثة1989–1409 ،م
شعب اإليمان للبیهقی  446 / 2ﺡ 1190؛الناشر :مکتبة الرشد–الرياض الطبعة :األولى،
1423هـ– 2003م
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ثروتمندان نمیمانند .اما زکات اجباری است وچنانچه قبال گفتیم
زکات عمدتا غیرقابل اجرا است.

پاســخ:
اوالً :صدقه دادن انواعی دارد و در حديث صحیح وارد شده
است که پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
«کل معروف صدقة »1هرکار نیکی صدقه است.
صدقه دادن صرفاً با پرداخت مبلغی يا چیزی به کسی ،معنای
صدقه محقق نمیشود ،بلکه مصاديق بسیاری را در بر میگیرد و
همانطور که در حديث مﺬکور بیان شده است هر کار نیکی صدقه
محسوب میشود .نمونههای آن بسیار است .فرض بگیريد که
شخصی توانايی تحصیل نداشته باشد ،برادر مسلمانش میتواند او
را ياری دهد حال يا با علمش يا با مالش در هر دو حالت صدقه
محسوب میشود .و يا پسری که توانايی مالی برای ازدواج کردن را
نداشته ،شخص دارا میتواند او را تزويج کند که اين عمل صدقه
جاريه برايش محسوب میشود و دارای اجر بسیار است.

 . 1صحیح البخاری  11 / 8ﺡ  6021؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هـــ
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ثانیاً :صدقه بايد برای رضای خداوند باشد و به قول خود آقای
سُها خداپسندانه باشد .خُب مادامی که شخص برای رضای خدا
صدقه میدهد ديگر تحقیر معنايی ندارد چون اين دو با هم جور در
نمی آيند .بله ممکن است که کسی از روی ريا و يا تحقیر اين کار را
بکند ،لکن اين به نیت شخص بر میگردد و اگر برخی چنین نیتی
دارند دلیل بر ناکارامدی اصل عمل يعنی صدقه نیست.
رابعاً :اسالم حقوق اقتصادی انسانها را به رسمیت شناخه است
و در جای خودش به تفصیلی در اين باره سخن گفتیم ،لکن آقای
سُها ظاهراً اين به رسمیت شناختن را در آيات و احاديثی که در
منابع اسالمی وجود دارد را نديده است که در اين حالت بر جهلش
ال
به نصوص اسالمی داللت دارد درحالی که مدعی است قب ً
کارشناس علوم اسالمی بوده است.
خامساً :صدقه دادن همیشه اختیاری نیست بلکه گاهی واجب
است ،باتوجه به اين که نصوص اسالمی مسلمانان را برادر و متحد و
استوار معرفی کرده است پس اين يك مسﺌولیت است بر گردن
آحاد جامعه اسالمی که از باب ايفای وظیفه انسانی و مسلمانی به
يکديگر کمك کنند.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میفرمايند:
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(إن المؤمن للمؤمن کالبنیان ،يشد بعضه بعضا« )1مؤمن برای
مؤمن ،به منزله يك ساختمان است که هر قسمت آن ،موجب
تقويت قسمت ديگر آن میشود».
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم –در حديث صحیح– فرمودند:
(لیس المؤمن الﺬی يشبع وجاره جائع« )2مؤمن نیست کسی که
سیر میشود درحالی که همسايهاش گرسنه است».
و اين همسايه گرسنه تفاوتی ندارد مسلمان بوده يا کافر ذمی
چرا که همسايه دارای حقوقی است که در نصوص اسالمی کافر
ذمی نیز مشمول اين حقوق است.
(عن مجاهد قال :کنت عند عبد اهلل بن عمرو–وغالمه يسلخ
شاة–فقال :يا غالم ،إذا فرغت فابدأ بجارنا الیهودی ،فقال رجل من

 . 1صحیح البخاری  103 / 1ﺡ  481؛ الناشر :دار ﻃوق النجاة الطبعة :األولى،
1422هـــ

 . 2األدب المفرد للبخاری ص  52ﺡ 112؛ الناشر:دار البشائر اإلسالمیة–
بیروت الطبعة :الثالثة1989–1409 ،م
شعب اإليمان للبیهقی  88 / 12ﺡ 9090؛الناشر:مکتبة الرشد–الرياض الطبعة :األولى،
1423هـ–2003م

2074

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

القوم :الیهودی أصلحك اهلل؟ قال :إنی سمعت النبی صلى اهلل علیه
وسلم يوصی بالجار ،حتى خشینا أو ريینا أنه سیورثه)1
«از مجاهد روايت است میگويد :نزد عبداهلل بن عمرو رضی اهلل
عنهما بودم و غالمش گوسفندی را قصابی کرد ،فرمود :ای غالم !
هرگاه از کارَت فارغ شدی پس [برای اﻃعام] از همسايهی
يهوديمان شروع کن ،مردی از مسلمانان گفت :يهودی؟ خداوند تو
را اصالﺡ کند؟!! عبداهلل بن عمرو فرمود :همانا شنیدم پیامبر صلی
اهلل علیه و سلم به [احترام و توجه] همسايه سفارش میکردند تا
اين که ترسیديم يا تصور کرديم که او ارث خواهد برد».
سادساً :اسالم از کسانی که خود را به تنبلی میزنند و رفع امور
خودشان را از روی عمد و غرض و با روی آوردن به گدائی و
تنگدستی از ديگران درخواست میکنند شديداً نهی کرده است.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم میفرمايند:

 . 1األدب المفرد للبخاری ص  58ﺡ 128؛الناشر :دار البشائر اإلسالمیة–
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(إن المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة رجل ،تحمل حمالة ،فحلت له
المسألة حتى يصیبها ،ثم يمسك ،ورجل أصابته جائحة اجتاحت
ماله ،فحلت له المسألة حتى يصیب قواما من عیش–سدادا من
عیش–ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوی الحجا من قومه:
لقد أصابت فالنا فاقة ،فحلت له المسألة حتى يصیب قواما من
عیش–سدادا من عیش–فما سواهن من المسألة سحتا يأکلها
صاحبها سحتا)1
«سؤال (گدايی و از مردم ﻃلب مال کردن) تنها برای سه نفر
حالل است :مردی که مالی را برای سازش و آشتی بین دو گروه
تعهد کند؛ سؤال برای او حالل است تا وقتی که به مقصود خود
(پولی که تعهد کرده است) میرسد و سﭙس بايد از آن خودداری
کند .و مردی که ضرری به مال او برسد و مال او را از بین ببرد،
سؤال برای او نیز حالل است تا هنگامی که زندگی او به سر و
سامانی برسد [در حد کفايت تأمین شود] .و مردی که فقر و
تنگدستیای بر او وارد آيد تا اندازهای که سه نفر از خردمندان
ﻃايفهاش بگويند که :او فقیر شده است ،سؤال برای او حالل است
تا زندگی او سر و سامانی بگیرد [در حد کفايت تأمین شود] .در
 . 1صحیح مسلم  722 / 2ﺡ 1044؛ الناشر :دار إحیاء التراث العربی–بیروت
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غیر اين سه مورد ،سؤال و گدايی ،حرام است و صاحبش آن را به
حرامی مصرف میکند».
سابعاً :پرداخت زکات ،صدقات ،انفاق ،خراج و مالیات که باتوجه
به شرايطی در اسالم وضع شدند در موارد بسیاری در تاريخ اسالم
ثابت شده است که سبب زدودن فقر از جامعه گرديده و حاکمان
مسلمانی که در اين راه تالش کردند و اين احکام را به درستی اجرا
کردند جامعه مفرحی از نظر اقتصادی مهیا نمودند.
ابو عبید قاسم بن سالم رحمه اهلل (م 224هــ) ،با اسنادش
روايت کرده است که:
«معاذ بن جبل لم يزل بالجند ،إذ بعثه رسول اهلل صلى اهلل علیه
وسلم إلى الیمن حتى مات النبی صلى اهلل علیه وسلم ،وأبو بکر ،ثم
قدم على عمر ،فرده على ما کان علیه ،فبعث إلیه معاذ بثلث صدقة
الناس ،فأنکر ذلك عمر ،وقال :لم أبعثك جابیا وال آخﺬ جزية ،ولکن
بعثتك لتأخﺬ من أغنیاء الناس فتردها على فقرائهم .فقال معاذ :ما
بعثت إلیك بشیء وأنا أجد أحدا يأخﺬه منی .فلما کان العام الثانی
بعث إلیه شطر الصدقة ،فتراجعا بمثل ذلك فلما کان العام الثالث
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بعث إلیه بها کلها ،فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ،فقال معاذ:
ماوجدت أحدا يأخﺬ منی شیﺌا»1
معاذ بن جبل رضی اهلل عنه به عنوان يك سرباز ،رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم او را به امارت يمن فرستاد و تا زمان وفات
آنحضرت و خالفت ابوبکر رضی اهلل عنه آنجا بود .بعد از اين که
عمر رضی اهلل عنه خلیفه شد باز بر جای خودش ابقا گرديد ،معاذ
رضی اهلل عنه يك سوم صدقات مردم را به سوی عمر فرستاد ،عمر
رضی اهلل عنه نسبت به اين کار اعتراض نمود و فرمود :من تو را
برای جمع آوری مال و گرفتن جزيه نفرستادم بلکه تو را فرستادم
تا زکات را از مردمان ثروتمند بگیری و به فقیرانشان پرداخت
کنی .معاذ گفت :چیزی به سوی تو نفرستادم مگر به اين دلیل
کسی را برای دريافت آن پیدا نکردم .در سال دوم ،معاذ رضی اهلل
عنه نیمی از زکات را به سوی عمر رضی اهلل عنه فرستاد و همان
سخنان قبلی میان عمر و معاذ رضی اهلل عنهما صورت گرفت .در
سال سوم همه زکات جمعآوری شده را به سوی عمر رضی اهلل عنه
فرستاد .عمر مثل گﺬشته همان سخنان را تکرار نمود .معاذ گفت:
کسی را که از من چیزی دريافت کند را پیدا نکردم.
 . 1األموال للقاسم بن سالم ص  710؛ الناشر :دار الفکر–.بیروت
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نکتهی قابل تأمل و شگفت اين که در زمان حکومت خلیفهی
دوم عمر بن خطاب رضی اهلل عنه زندگی مردم آنچنان مفرﺡ شده
بود ،و اموالی که مشمول زکات نمیشدند ،خود صاحبان آن اموال
به اراده و میل باﻃنی به حکومت میبخشیدند و دوست داشتند که
مالیات آن را پرداخت کنند.
با اسناد صحیح از حارثه بن مضرب رحمه اهلل (م  71الی 80
هــ) ،روايت است که میگويد:
«جاء ناس من أهل الشام إلى عمر بن الخطاب ،فقالوا :إنا قد
أصبنا أمواال خیال ورقیقا ،نحب أن يکون لنا فیه زکاة وﻃهور .قال:
ما فعله صاحبای قبلی فأفعله .فاستشار أصحاب محمد علیه
السالم ،وفیهم علی فقال علی :هو حسن إن لم يکن جزية يؤخﺬون
بها بعدك راتبة»1
مردمانی از اهل شام نزد عمر رضی اهلل عنه آمدند و گفتند:
اموالی از اسب و برده برايمان جمع شده است و دوست داريم که

 . 1سنن الدارقطنی  37 / 3ﺡ 2021؛ الناشر :مؤسسة الرسالة ،بیروت–لبنان
الطبعة :األولى 1424 ،هـ– 2004م
تهﺬيب اآلثار للطبری  939 / 2؛ الناشر :مطبعة المدنی–القاهرة
األموال للقاسم بن سالم ص  563؛ الناشر :دار الفکر–.بیروت
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برايمان در آنها زکات و صدقه باشد ،عمر رضی اهلل عنه فرمود :دو
يار قبلیم (رسول اهلل و ابوبکر) اين را انجام ندادند ،من انجام
بدهم؟! پس با اصحاب محمد علیه السالم که علی رضی اهلل عنه در
میانشان بود مشورت نمود ،علی رضی اهلل عنه فرمود :اين کار اگر
به عنوان جزيه نباشد نیکوست بعد از تو مستمر ًا از آنها گرفته
میشود.
در زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل (م 101هــ)– ،آن
خلیفهی عادل و باتقوی و پرهیزکار–  ،مردم در رفاه و آسايش
زندگی میکردند و او را لقب عمر ثانی دادند .در تاريخ ثبت است
که اين خلیفه راشده دو سال و نیم خالفت کرد و در اين مدت
کوتاه –به فضل خدا– مردم را بینیاز نمود.
ابوبکر بیهقی رحمه اهلل (م 458هــ) ،و يعقوب بن سفیان رحمه
اهلل (م  277هــ) ،با اسناد صحیح از عمر بن اسید رحمه اهلل روايت
کردند که میگويد:
«إنما ولی عمر بن عبد العزيز سنتین ونصفا ثالثین شهرا .ال واهلل
ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتینا بالمال العظیم
فیقول :اجعلوا هﺬا حیث ترون من الفقراء ،فما يبرﺡ حتى يرجع
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بماله ،يتﺬکر من يضعه فیهم فال يجده ،فیرجع بماله .قد أغنى عمر
بن عبد العزيز الناس»1
عمربن عبدالعزيز سی ماه (دو سال و نیم) حکومت کرد .به خدا
سوگند از دنیا نرفت ،مگر آنکه ما را به چنان حالتی رساند که اگر
شخصی مالی زيادی پیش ما میآورد و میگفت :اين مال را به هر
فقیری که میشناسید برسانید ،باقیمی ماند تا اين که مال خود را
برمیگرداند و کسی را برای دريافت آن پیدا نمیکرد .عمر بن
عبدالعزيز مردم را بینیاز کرد.

نتیجه گیری:
واقعیت اين است که اقتصاد يك علم مفصل تخصی و پیچیده
است که در شاخههای متعددی دارای دکترای تخصی است و حل
مشکالت اقتصادی متناسب با ارزشهای انسانی ،متکی به

 . 1المعرفة والتاريخ  599 / 1؛ الناشر :مؤسسة الرسالة ،بیروت الطبعة :الثانیة،
 1401هـ– 1981م
دالئل النبوة للبیهقی  493 / 6؛ الناشر :دار الکتب العلمیة ،دار الريان للتراث الطبعة:
األولى– 1408هـ– 1988م
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استفادهی بهینه از دانش اقتصاد است وسختی اين موضوع را
همگان امروزه درك کرده اند ....الخ

پاســخ:
بسیار خُب ،مادامی که اقتصاد علمی تخصی و پیچیده است و
شما در آن تخصی نداريد پس بنابر چه اساسی به نقد اقتصاد
اسالمی پرداختید؟!
متخصان اقتصاد دادن اسالمی در زمینهی اقتصاد اسالمی
کتابهای بسیاری تألیف کردند و به تحلیل و بررسی نظام اقتصاد
اسالمی پرداختند و با توجه به نظام اقتصادی نیز به نقد ساير نظام-
های اقتصادی غرب و شرق همچون سرمايهداری و سوسیالیسمی
پرداختند و راهکارهای اسالمی را برای بهبود و رفع مشکالت
اقتصادی جوامع بشری ارائه دادند.
ما در اين جوابیه ،بحمداهلل به ايرادات آقای دکتر سُها پاسخ
داديم و اين نتیجه گیری اخیر ايشان تکرار مکررات است و لﺬا از
نقد مجدد آن اجتناب میورزيم.
نظام اقتصاد اسالمی ،برپايهی عدالت و مبارزه با فقر و مراعات
اخالق اقتصادی و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و عمومی
و با آزادی اقتصادی مقید (بر خالف نظام اقتصادی سرمايهداری) ،از
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ديگر نظامهای اقتصادی ،قابلیتهای بیشتری داراست و در اين
زمینه دانشمندان اقتصاددان مسلمان کوششهای بسیاری کردند
تا به معرفی اين علم اسالمی بﭙردازند و در اين زمینه کتابهای
زيادی نوشت.
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فصل  :14سیاست در قرآن
أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمینَ

1

«آيا اهلل ،مقتدرترين و عادلترينِ حکمفرمايان عالم نیست؟»
نويسنده :عزيز فتحی

شبهة :سکوت نسبی قرآن و سنت در مورد سیاست.
سُها فصل 14کتابش را به سیاست در قرآن اختصاص داده است
و از همان ابتدا ذهن خواننده را پراکنده نموده تا بتواند ،سرپوشـی
برای تعارضات و دروغهايش درست کرده و خواننـده را در مسـیر
دلخواهش قرار داده و نتیجة مورد نظرش را بگیرد!
نکتة بزرگ :سُها برای مغلطه و پراکندگی اذهان ،هیچ تعريفی از
سیاست ارائه ننموده است؛ تا خواننده را آنچنان سردرگم کند کـه
راه را از چاه نتواند تشخیص دهد! زيرا خوب مـیدانسـته کـه بـا
ارائهی تعريف و درج منبع تعريف ،تمام حیلهاش نقش بر باد است.

 .1سورهی تین -آيهی 8
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معنای لغوی سیاست:
فرهنگ واژگان مترادف و متضاد سیاست
.1تدبیر ،خطمشی
. 2ارتباط با کشورهای ديگر
. 3تنبیه ،جزا ،سزا ،شکنجه ،عقوبت ،مجازات
. 4حکومت ،حکم ،رياست
 .5حکومت کردن ،حکم راندن ،رياست کردن
فرهنگ فارسی عمید:
(اسم ،اسم مصدر) (عربی :سیاسة)
. 1اداره و مراقبت امور داخلی و خارجی کشور.
. 2درايت؛ باهوشی؛ خردمندی.
[. 3عامیانه ،مجاز] حسابگری منفعتجويانه.
. 4برنامة کار يا شیوة عمل.
[. 5قديمی] عقوبت؛ مجازات.
سیاست کردن( :مصدر متعدی) [قديمی] عقوبت کردن؛
مجازات کردن؛ تنبیه کردن.
سیاست مدن[ :قديمی] علم به مصالح جامعه ،اداره کردن امور و
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فراهم ساختن اسباب رفاه و امنیت مردمی که در يك شهر يا
کشور زندگی میکنند.

فرهنگ فارسی معین:
 - 1حکومت کردن  - 2حکومت  - 3داوری  - 4تنبیه.
لغتنامه دهخدا:
سیاست[ :سیاسَ] پاس داشتن ملك (.غیاث اللغات ) (آننـدراج
) .نگاه داشتن ( .دها) .حفاظت  .نگاهداری  .حراست  .حکم رانـدن
بر رعیت ( .غیاث اللغات ) رعیـت داری کـردن ( .منتهـی االرب ).
حکومت  .رياست  .داوری ( .ناظم االﻃباء)
سیاست واژة عربى است .اصل آن «سَوْس» به معنى :نگهـدارى
کردن ،سرپرستى ،اصالﺡ و ارشاد مردم به راه رستگارى ،حکومـت
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دارى ،ادارة امور مملکت ،فـن کشـوردارى و ادارة امـور داخلـى و
خارجى آن.

1

مفهوم خاص سیاست:
سیاست در مفهوم خاص ،تدابیرى است که حکومتهـا ،دربـارة
ادارة امور کشور و تعیین شـکل و محتـواى فعالیـت خـود اتخـاذ
مىکنند ،و اين تـدابیر در دو مجـراى داخلـى و خـارجى معمـول
میگردد:
الف -مجراى داخلى :حکومتها بـا اتخـاذ تـدابیر سـنجیده و
متناسب با شرايط مادى و معنـوى مشـخص ،امـور کشـور را اداره
مىکنند تا اعضاى جامعه به وظايف اجتماعى خود عمل نمايند.
ب -مجراى خارجى :مربوط است بـه مناسـبات حکومتهـا بـا
دولتهاى ديگر که آن را مربوط بین المللى گويند.

 .1قاموس المحیط
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معنى سیاست شرعى:
علماى اسالم با توجه به مفهوم عـام و خـاص ايـن کلمـه ،و بـا
استنباط از داليل شرعى و سیرت نبـوى در نحـوة حکومـتدارى،
معنى سیاست شرعى را چنین بیان داشتهاند:
«السیاسة الشرعیة هی تدبیر الشﺌون العامة للدولـة اإلسـالمیه
بما يکفل تحقیق المصـالح ورفـع المضـار ،ممـا ال يتعـدی حـدود
الشريعة وأصولها الکلیة» «.النظام السیاسی فی اإلسـالم از دکتـور
سلیمان عید»
«سیاست شرعى عبارت است از :ادارة امور داخلـى و خـارجى
دولت اسالمى در پرتو احکام و مقررات و قواعد کلـى شـريعت بـه
نحوى که مصالح علیای دولت تحقیق يافته و از خطر مصـون بـوده
باشد».
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْـتُمْ بَـیْنَ
سـمیعاً
النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ َ
بَصیراً *يا أَيُّهَا الَّﺬينَ آمَنُوا أَﻃیعُوا اللَّهَ وَ أَﻃیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ
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َّسـولِ إِنْ کُنْـتُمْ
مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَـى اللَّـهِ وَ الر ُ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويالً 1
خطاب به حاکمان عادل:
«همانا اهلل به شما امر مىکند که امانتهـا را بـه صـاحبانش بـاز
دهید و چون حاکم بین مردم شويد به عدالت داورى کنیـد .همانـا
اهلل شما را پند نیکو مىدهد ،که اهلل شنوا و بیناست».
خطاب به ايمانداران:
«اى کسانى که ايمان آوردهايد ،از اهلل اﻃاعت کنید و از رسول و
أولو األمر خويش فرمان بريد .و چون در امرى اختالف کرديد ،اگـر
به اهلل و روز قیامت ايمان داريد ،آن را به اهلل و پیامبر ارجاع دهید.
در اين خیر شماست و سرانجامى بهتر دارد».
و ....

 .1سورة نساء -آيات  58و 59
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پیامبر اسالم (صل اهلل علیه و سـلم) در يـك حـديث مختصـر
( ولى پر محتوى) به معنى و خطوط کلى سیاسـت شـرعى اشـاره
نموده ،مىفرمايد:
(کانت بنو إسرائیل تسوسهم األنبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی ،و
إنه ال نبی بعدی ،وسیکون خلفاء فیکثرون» .قالوا فما تأمرنا؟ قـال:
«فوا ببیعة األول فاألول ،أعطـوهم حقهـم فـإن اهلل سـائلهم عمـا
استرعاهم».1
«امور (دينى و معاشـرتى ،داخلـى و خـارجى) بنیاسـرائیل را
پیامبران اداره میکردند ،هرگـاه پیـامبرى درمیگﺬشـت ،پیـامبر
ديگرى به جاى آن مىآمد ،و هیچ پیامبرى بعد از من نخواهد آمد،
ولی (زمامداران سیاسى و اسالم بـه عنـوان) خلیفـههاى فراوانـى
خواهند آمد).
صحابه پرسیدند :ما را در قبال آنهـا چـه دسـتور میدهیـد؟
پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) فرمود« :به بیعت نخستین خلیفه کـه
بیعت شده ،وفادار بوده باشید ،وحق آنها را ادا کنید ،آنها نیز نزد
اهلل در قبال رعیت خود مسؤولیت دارند».

 .1متفق علیه

2090

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اين حديث از سخنان جامع و پرمحتواى پیامبر (صل اهلل علیه و
سلم) است که به ابعاد مهم سیاست شرعى بگونة زير اشاره نمـوده
است:
_ اشاره به معنى سیاست است که اداره و اصالﺡ امـور را گفتـه
میشود.
سیاست -نه تنها در اسالم بلکه -در تمام اديان سماوى بخشى
از دين ،و بر عهدة پیامبران بوده است.
_ جملة« :ال نبی بعدی» افاده میکند که بعـد از پیـامبر اسـالم
(صل اهلل علیه و سلم) هیچ پیامبری نمىباشد.
روند اين جمله میرساند که پیامبر(صل اهلل علیـه و سـلم) تـا
مدتی که زنده بود ،امور سیاسى مسلمانان را بـر عهـده داشـت ،و
جانشین آن خلفا هستند نه پیامبران ،چون او خاتم پیامبران است.
_ جملة« :سیکون خلفاء فیکثرون» از يـك سـو بیـانگر نحـوة
حکومت در اسالم است که نظام «خالفت» است نه غیر؛ و از سـوى
ديگر واضح مىسازد که خلفا منحصر به خلفاى راشدين نیست.
_ ازجملة« :فـوا ببیعـة األول فـاألول» مسـايل آتـى اسـتفاده
میشود:
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الف -از حقوق واجبة خلیفه بر بـاالى رعیـت بیعـت کـردن بـا
اوست.
ب -در يك زمان تنها يك خلیفه حق بیعت را دارد که او خلیفة
نخستین است.
ج -الزم وفادارى به بیعت اينست که بايد رعیت به بیعت خود تا
پايان خالفت خلیفه ادامه بدهد ،هیچ يکى حق معزول کـردن و يـا
نقض بیعت را ندارد.
_ از جملة« :أعطوهم حقهم» حقوق ديگر خلیفـه ماننـد :لـزوم
اﻃاعت ،همکارى با وى در ادارة امور ،نصیحت و مشورة سالم بـراى
خلیفه استفاده میشود.
_ آخرين جملة حديث اشاره به دو موضوع مهم دارد:
 -1همانگونه که خلیفه حقوقى بر باالى رعیـت دارد ،همچنـان
حقوقى از رعیت متوجه خلیفه میگردد ،مانند :عدالت ،ادارة شﺌون
دولت به صورت سالم و عادالنه.
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 -2در صورتیکه خلیفه در ادای اين حقوق تقصیر نمايد ،نبايـد
در برابر آن شورش برپا نمود ،و راه آشوبگرى را در پـیش گرفـت،
بلکه اين امور را به اهلل حواله کرد.

1

پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) فرمودند:
ع
ل را ٍ
ل عنْ رعِیَّتِه ،واألَمِی ُر رَاع ،والرَّجُ ُ
(کُلُّکُمْ راعٍ ،و ُکلُّکُمْ مسﺌو ٌ
کمْ راع،
کلُّ ُ
علَی أَهْلِ بَ ْیتِه ،والمرْأَةُ راعِیةٌ علی بیْتِ زَوْجِها وولَدِه ،فَ ُ
ن رعِ َّیتِهِ)
وکُلُّکُمْ مسﺌولٌ ع ْ

2

«همة شما مسﺌول هستید و همة شما در مقابل رعیت خويش
مسﺌول هستید .امیر مسﺌول هست ،و مرد بر خانوادة خود مسﺌول
هست ،و زن در خانة شوهر و فرزندش مسﺌول هست ،پس همة
شما مسﺌولید و همة شما از رعیت خويش مسﺌول هستید».
با يك مثال ساده تمام صغری ،کبری سها فرو خواهد ريخت:
عمر بن خطاب (رضی اهلل عنه) را به عنوان مثال مـیآوريم کـه
همزمان خلیفة دهها کشور مثل ايران بـود و همـه را بـا مرجعیـت
«.1برگرفته از کتاب« نظام سیاسی اسالم» پوهنمل دکتر عبدالقدس«راجی»؛ ص»13
 .1متفق علیه
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قرآن و سنت فعلی و قولی و تقريـری و اجمـاع صـحابه و شـورای
صحابه و تقوا و کاردانی خود اداره مینمود.
نتیجه :مرجع سیاست گﺬاری همان قرآن و سنت و اجماع بوده،
پس تمام قرآن و سنت و اجماع ،سیاست ماست و سیاست ما همان
قرآن و سنت و اجماع است.
اين دو آنچنان به هم گره خوردهاند که قابل تجزيـه و تفکیـك
نیستند؛ و تك تك آيات قرآن مجید ،سیاسی است و برای برپـايی
حکومت الهی نازل شده است.
َسـتَعْجِلُونَ
قُلْ إِنِّی عَلى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ کَﺬَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدی ما ت ْ

بِهِ إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلینَ 1
«بگو :من از پروردگارم دلیلى روشـن دارم و شـما آن دلیـل را
دروغ مىخوانید .آنچه بدين شتاب مىﻃلبید به دست من نیسـت.
حکم تنها حکم اهلل است .حقیقت را بیان مىکند و او بهترين حکم
کنندگان است».

 .1سورة انعام -آية 57
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کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْـﺬِرينَ وَ
أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیـهِ وَ مَـا
اخْتَلَفَ فیهِ إِالَّ الَّﺬينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ بَغْیـاً بَیْـنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّﺬينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْـدی

مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ 1
«مردم (در آغاز) يك دسته بودند؛ (و تضـادی در میـان آنهـا
وجود نداشت .به تدريج جوامع و ﻃبقات پديد آمـد و اختالفـات و
تضادهايی در میان آنها پیدا شد ،در اين حـال) اهلل ،پیـامبران را
برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی ،کـه بـه
سوی حق دعوت میکرد ،با آنها نازل نمود؛ تا در میـان مـردم ،در
آنچه اختالف داشتند ،داوری کند( .افراد باايمـان ،در آن اخـتالف
نکردند؛) تنها (گروهی از) کسانی که کتاب را دريافت داشته بودند،
و نشانههای روشن به آنها رسیده بود ،به خاﻃر انحـراف از حـق و
ستمگری ،در آن اختالف کردند .اهلل ،آنهـايی را کـه ايمـان آورده
بودند ،به حقیقت آنچه مورد اختالف بود ،به فرمان خودش ،رهبری

 .2سورة بقره -آيهی 213
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نمود( .امّا افراد بیايمان ،همچنـان در گمراهـی و اخـتالف ،بـاقی
ماندند ).و اهلل ،هر کس را بخواهد ،به راه راست هدايت میکند».
و ...
سُها که به قول خودش درس شرعی خوانده  ،فقط میتواند کاله
بر سر کسانی بگﺬارد که مفهوم اصلی قـرآن و سـنت و اجمـاع را
درك ننمودهاند.
اسالم با مراسم حج در  1400سال پیش ،نظرية جهـانی شـدن و
حکومت جهانی بر اساس تقوا را مطرﺡ نمود؛ ولی صاحبان قدرت و
شهوت به مقابله با آن پرداختند و معیارهـا را بـرای رسـیدن بـه
قدرت و شهوت تغییر دادند ...
شـعُوباً وَ
يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْنـاکُمْ ُ

قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ 1
«اى مردم ،ما همة شما را نخست ،از مرد و زنى آفريديم و آنگاه
شعبههاى بسیار و فِرَق مختلف گردانیديم ،تا يکديگر را بشناسید،
همانا بزرگوار و باافتخارترين شما نزد اهلل ،بـا تقـواترين شـمايند،
همانا اهلل کامالً دانا و آگاه است».

 .1سورة حُجُرات -آية 13
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با اين آيه ،همة رنگها يکسان مـیشـود و بـردهداری و نظـام
ﻃبقاتی و  ...از بین رفته و در مراسم حج با يك لباس سفید ،همـه
يکسان میشود و تقوای الهی که فقط بـرای اهلل پوشـیده نیسـت،
معیار برتری خواهد شد.
اسالم سیاستش جهانی است و به دنبال جهانی شـدن اسـت؛ و
اين موضوع را با ايجاد کعبه و مسجد الحرام پیگیری میکنـد و تـا
اآلن ،حدود  217کشور جهان که مسلمانان در آنجاها زندگی مـی-
کنند ،در اين مراسم عظیم شرکت کرده و شرکت مـیکننـد .و إن
شاء اهلل روزی از تمام  243کشـورِ صـاحب پـرچم ،مـا سـفیرانی
راستین ،خواهیم داشت و آية زير را با هم خواهیم خواند:
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ يُقیمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ يُطیعُونَ اللَّـهَ وَ

رَسُولَهُ أُولﺌِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَکیمٌ 1
«مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يکديگرند .به نیکى فرمـان
مىدهند و از ناشايست باز مىدارند ،و نمـاز مـىگزارنـد و زکـات

 .1سورة توبه – آية 71
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مىدهند و از اهلل و پیامبرش فرمانبردارى مـىکننـد .اهلل اينـان را
رحمت خواهد کرد ،اهلل پیروزمند و حکیم است».
سیاست اسالمی برای اين تجمع بزرگ و اين همرهنگی عظـیم،
ساخت مساجد محلی برای کوچهها و خیابانهـا ،و مسـاجد جمعـه
برای يك روستا و يك شهر ،و مسجد الحـرام بـرای تمـام جهـان
است.
اسالم با اين مرزبندی ظالمانه ،شديداً سر ناسازگاری دارد ،و بـا
ظالمان و فاسدانی که حصاری به دور زمینی کشیده ،و همـه را بـه
مانند بردگان و پايینتر از آنها ،به مانند حیوانات ،در ﻃويلهای گرد
هم آورده و قوانین بردگی حقوق بینالملل را تدوين میکننـد ،تـا
انسانها را در مرزهای خود بنشانند ،شديداً مخالف اسـت و نیـز بـا
بردگانی که بردگی خود را پﺬيرفتهاند نیـز ،سـر ناسـازگاری دارد؛
مگر آنکه تالشی برای رهايی بنمايند:
إِنَّ الَّﺬينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِکَةُ ظالِمی أَنْفُسِهِمْ قالُوا فیمَ کُنْتُمْ قـالُوا
کُنَّا مُسْتَضْعَفینَ فِی الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا

فیها فَأُولﺌِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصیراً1
 .1سورة نساء -آية 97
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«کسانى هستند که فرشتگان جانشان را مىستانند ،در حـالى
که بر خويشتن ستم کرده بودند .از آنها مىپرسند :در چه کـارى
بوديد؟ گوينـد :مـا در روى زمـین مردمـى بـوديم زبـون گشـته،
فرشتگان گويند :آيا زمین اهلل پهنـاور نبـود کـه در آن مهـاجرت
کنید؟ مکان اينان جهنم است و سرانجامشان بد».
با جهانی شدن اسالم ،تمام تعصبات و نژادپرستیها و فقرهـا و
خودخواهیها از بین خواهد رفت ،اگر معیار تقوا باشد:

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ 1
با اين پیشزمینه ،تمام صغری کبریهای سُها ،بچهگانه شـده و
منتهی به ظلم ظالمانی میشود ،که قواعد سیاسی مکارانه و حیله-
گرانهای برای به دست آوردن قدرت و ثروت و شهوت وضـع کـرده
اند.
سیاست ما جهانی است و سیاست سُها ،محلی است و مانند يك
آب راکد و گنديده میماند .سُها در اين آب گنديده و با معیارهـای
آن ،به دنبال آيات سیاسی قرآن میگردد؛ پس قطعاً چیزی در ايـن

 .2سورة حُجُرات -آية 13
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گنديده بازار پیدا نمیشود .کافر همه را به کیش خود پنـدارد و بـا
متر خود ،متر میکنـد و بـا تـرازوی خـود ،وزن مـیکنـد .قـرآن
اقیانوسی بیپايان است که مرزی برای گنديده شدن نـدارد؛ پـس
سُها بايستی جهانی فکر کند ،تا همـة قـرآن را سیاسـی ،و بـرای
برپايی حکومت الهی بداند.
وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشیراً وَ نَﺬيراً وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّـاسِ

ال يَعْلَمُونَ 1
«و ما تو را جز براى اينکه عموم بشر را (به رحمت اهلل) بشـارت
دهى و (از عﺬابش) بترسانى نفرستاديم ،و لیکن اکثر مردم (از ايـن
حقیقت) آگاه نیستند».
پس رسالت و سیاست ما ،جهانی است .اين اصل و اساس ،بـرای
حل اين شبهة کودکانة سُها است.

 .1سورة سبأ -آية 28
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خطاب به سُها و دوستارانش :وقتی میخواهید وزن کنیـد ،کـم
فروشی نکنید و عقل خود را ترازو نکنید ،خودِ قرآن را ترازو قـرار
دهید.

وَ أَقیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ ال تُخْسِرُوا الْمیزانَ 1
«و هر چیز را به ترازوى عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان
کم فروشى و نادرستى مکنید».

شبهة :استبداد دینی مطلوب قرآن.
نقد اين شبه را با آية زير شروع میکنیم:
ُّشـدُ مِـنَ الْغَـیِّ فَمَـنْ يَکْفُـرْ
ال إِکْراهَ فِی الدِّينِ قَـدْ تَبَـیَّنَ الر ْ
بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى الَ انْفِصامَ لَها وَ

اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ 2
.1سورة الرحمن -آية 9
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«در دين ،هیچ إکراه و اجبارى نیست[ .کسى حق ندارد کسى را
از روى اجبار ،وادار به پﺬيرفتن دين کنـد ،بلکـه هـر کسـى بايـد
آزادانه با به کارگیرى عقل و با تکیه بر مطالعـه و تحقیـق ،ديـن را
بﭙﺬيرد] .مسلماً راه هدايت از گمراهى روشن و آشکار شده اسـت.
پس هر که به ﻃاغوت [که شیطان ،بت و هر ﻃغیان گرى است] کفر
ورزد و به اهلل ايمان بیاورد ،بىترديد ،به محکمترين دستگیره ،کـه
آن را گسستنی نیست ،چنگ زده است و اهلل شنوا و داناست».
الف :تحمیل و اجبارى در پﺬيرش دين نیسـت .لَـا إکـراهَ فِـى
الدِّين
ب :عقیده و مرام ،جبربردار نیست .لَا إکراهَ فِى الدِّين
نفىِ«إکراه» در دين و عقیده به صورت مطلـق ،ايـن مطلـب را
مى رساند ،که سنخ مسائل عقیدتى که با قلب و فکر انسان سـر و
کار دارد ،قابل تحمیل نیست.
ج :آزادى و اختیارِ آدمى در پﺬيرش ايمان و کفر .لَا إکرَاهَ فِـى
الدِّينِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَىِّ
د :اسالم ،دين منطق و بُرهان است ،نه زور و اجبار .لَا إکرَاهَ فِى
الدِّينِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَىِّ
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ه :اسالم ،با بیان راه رُشد و آگاهى ،انسان را در مقـام انتخـاب
قرار مى دهد .لَا إکرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشـدُ مِـنَ الغَـیِّ فَمَـن
يَکفُر بِالطَّاغُوتِ
سُها؛ با حیلهگری خاصِّ خود ،که در ﻃول کتاب مـوج مـیزنـد،
آياتی را که خطاب به مؤمنین و مؤمنات است را به ناس و مـردم و
کل مردم،ترجمه و تعبیر نموده و از آن نتیجه گرفته است .قبـل از
اينکه به اين مکر سُها بﭙردازيم ،الزم است که معنی کلمة ايمـان را
در لغت و شرع ،مورد بررسی قرار دهیم ،تا تعـارض آن را بـا بـی-
ايمانی درك کنیم.
ايمان (اﻃمینان ،اعتقاد ،باور ،باورداشت ،عقیده ،گرويدن)
ايمان در لغت ،به معنی تصديق کردن و اقرار کردن اسـت و در
شرع ،به معنی اعتقاد داشتن با قلب و اقرار کردن با زبـان و عمـل
نمودن با اعضا و جوارﺡ میباشد.
و بدانید که شناخت و تصديق ايمان با قلب کافی نیسـت ،مگـر
آنکه همراه آن ،ايمان با زبان نیز نطق شود ،و تصـديق بـا قلـب و
اقرار با زبان کافی نیست ،تا آنکه عمل با جوارﺡ نیـز باشـد ،پـس
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هرگاه اين سه خصلت در ايمان بوجود آمد ،شخص مـؤمن خواهـد
شد .و کتاب و سنت و سخنان علمای مسلمین بر اين عقیده داللت
دارد.
و نیز داليل زير باعث ضعف ايمان میشود:
سبب اول  :جهل و ناآگاهی نسـبت بـه اسـمها و صـفتهای اهلل
متعال موجب کاستن ايمان میشود ،زيـرا هـر انـدازه شـناختش
نسبت به اسماء و صفات الهی کاهش يابد ،به همان اندازه ايمـانش
کاهش میيابد.
سبب دوم  :تفکر نکردن در آيات کونی و شرعی اهلل؛ که اين هم
سبب نقص ايمان میشود ،يا حداقل موجب رکود ايمان و يـا عـدم
تقويت و رشد ايمان شخص میشود.
سبب سوم  :گناه کردن .گنـاه آثـار بزرگـی بـر قلـب و ايمـان
میگﺬارد ،و برای همین است که پیـامبر (صـل اهلل علیـه و سـلم)
فرمود :
َشـرَبُ الْخَمْـرَ حِـینَ
(ال يَزْنِی الزَّانِی حِینَ يَزْنِی وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،وَال ي ْ
َسـرِقُ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ)) 1
يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،وَال يَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ ي ْ

( .1بخاری)5578:
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«زناکار ،هنگام ارتکاب عمل زنا ،مؤمن نیست .شراب خوار ،هنگـام
خوردن شراب ،مؤمن نیست و سارق هـم هنگـام سـرقت ،مـؤمن
نیست».
سبب چهارم  :ترك ﻃاعت الهی؛ يعنی تـرك ﻃاعـت و عبـادت
سبب نقصان ايمان است ،امّا اگر ﻃاعت واجبی را بدون عﺬر تـرك
کند ،ضمن آنکه موجب نقص (ايمان) است ،فـرد مـورد سـرزنش و
عقاب نیز قرار خواهد گرفت .ولی اگر با وجود داشتن عﺬر شـرعی
آنرا ترك کند و يا اگر ﻃاعت غیر واجبی را ترك کند ،در هـر حـال
سبب نقص ايمـان میشـود ،ولـی مـورد سـرزنش و عقـاب قـرار
نمیگیرد.
سُها با مغلطه و حﺬف ،سبب چهار را در قالب اجبار بـرای تمـام
انسانها آورده است ،اين در حالی است که ﻃاعات الهی و دين بدون
اجبار و اکراه و از روی علم و ايمـان و تصـديق و دوری از گناهـان
صورت میگیرد.
مثالی بسیار ساده برای درك اين شُبهة بچهگانه:
دو چشمة آب را در نظر بگیريد( به فرض در روی زمـین همـین
دو چشمه وجود دارد) ؛ شما با علم و يقین میدانیـد کـه چشـمة
يك ،آب سالم و گوارايی دارد و چشمة دو ،آبی سمی و شـور دارد.
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حال يك پزشك به شما تﺬکر میدهد که بـه هـیچ وجـه نبايـد از
چشمة دوم آب بخوريد ،زيرا سمی و شور است و خودت هم مـی-
دانی و دوباره تﺬکر میدهد که حتماً بايسـتی از چشـمه يـك آب
بنوشی ،زيرا سالم و گوارا است و اگر ننوشـی ،از تشـنگی خـواهی
مُرد .شما که میدانید چکار میکنید؛ و حتی آنها که نمیدانند بـا
آزمايش و خطا بعد از مدتی آب سالم را پیدا خواهند کرد .و...
بحث (أﻃیعوا اهلل و أﻃیعوا الرسول) ،برای مومنین است ،نه برای
همة مردم! سهُا با اين حربه ،آنهايی را که اهل تفحُّص نیستند را به
راحتی گمراه میکند.
مثال :در صفحة  ،636آية  59سورة نساء را آورده است:
َّسـولَ وَ أُوْلـىِ الْـأَمْرِ
يَأَيهُّا الَّﺬِينَ ءَامَنُواْ أَﻃِیعُواْ اللَّهَ وَ أَﻃِیعُواْ الر ُ
َّسـولِ إِن کُنـتُمْ
مِنکمُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فىِ شىَءٍ فَرُدُّوهُ إِلـىَ اللَّـهِ وَ الر ُ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ االَخِرِ ذَالِكَ خَیرْ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيالً 1

.1سورة نساء -آية 59
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وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَکُونَ
ضـلَالًا
ضـلَّ َ
َسـولَهُ فَقَـدْ َ
خِْيرَّةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَن يَعْصِ اللَّـهَ وَ ر ُ
لُّهَمُ ال ّ

مُّبِینًا 1
يا در صفحة  ،637آية  6سورة احزاب را آورده است:
النَّبىُّ أَوْلىَ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُـهُ أُمَّهَـاتهُمْ وَ أُوْلُـواْ
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فىِ کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِينَ

إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلىَ أَوْلِیَائکُم مَّعْرُوفًا کَانَ ذَالِكَ فىِ الْکِتَابِ مَسْطُورًا2
تمامی اين آيات ،خطاب به آنهايی دارد کـه ايمـان آوردهانـد و
يقین کامل به درستی راه و چشمة حیات روحـانی دارنـد و بـرای
افزايش ايمان و دوری از کاستی ايمان آنها میباشند ،که با کمـال
اختیار و ﻃبق میل و ارادة کامل و با لـﺬت و شـوق درونـی ايمـان
آورده اند.
الحمد هلل ربّ العالمین برای نعمت دين ...

 .2سورة احزاب -آية 36
 .3سورة احزاب -آية 6
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دوستانی که مطالب سُها را میخوانند ،بايستی دقت کننـد کـه
سُها به هیچ وجه به آنها رحم نمیکند و با شمیر دورغ و تهمـت و
افترا ،به جان عقايدشان میافتد.
بعد از ارائهی آيات ،سُها با کمال وقاحت ،شـروع بـه تـوهین و
افترای ناجوانمردانه به مسلمانان و خاصّتاً رسول اهلل (صل اهلل علیه
و سلم) میکند.
مثال :صفحة 639

صفحة  639نقد قرآن ،سُها ،ويرايش دوم
رونمائی از يك دروغ سُها برای دوستان حق جو کافیست؛ کجـا
پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) امر به منکر و نهی از معروف نمـوده؟
کجا پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) امر به خودکُشی نموده؟!!!
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يا أَيُّهَا الَّﺬينَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباﻃِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ
ُسـکُمْ إِنَّ اللَّـهَ کـانَ بِکُـمْ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِـنْکُمْ وَ ال تَقْتُلُـوا أَنْف َ

رَحیماً 1
«اى کسانى که ايمان آوردهايـد ،امـوال يکـديگر را بـه نـاحق
مخوريد ،مگر آنکه تجارتى باشد که هر دو ﻃرف بدان رضايت داده
باشید ،و خودتان را مکشید ،هر آينه اهلل با شما مهربان است».
از ابوهريره رضی اهلل عنه روايت است که پیامبر (صل اهلل علیه و
سلم) فرمود:
(من تردی من جبل فقتل نفسه ،فهو فی نار جهنم ،يتردی فیـه
خالدا مخلدا فیها أبدا ،و من تحسی سما فقتل نفسه ،فسمه فی يده
يتحساه فی نار جهنم فخالدا مخلدا فیها أبـدا ،و مـن قتـل نفسـه
بحديدة فحديدته فی يده يجأ بها فی بطنه فی نـار جهـنم خالـدا
مخلدا فیها أبداً)

2

.1سورة نساء -آية 29
.1متفق علیه
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«هر کس خودش را از کوهی پرت کرده و بکشـد ،همیشـه بـه
صورت استمرار در جهنم پرت میشود و تا ابد در آن باقی میماند،
و هر کس با خوردن سم خودکشی کنـد ،وارد جهـنم میشـود ،در
حالی که سم را در دست گرفته و آنرا میخورد و تـا ابـد در آتـش
جهنم به همین عﺬاب گرفتار میماند ،و هر کس با آهنی خودش را
بکشد ،در آتش جهنم آن را به شکمش فرو میبرد ،و در آنجا تا ابد
باقی میماند».
حتی رسول اهلل (صَلَّ اللَّه عَلَیْهِ وَآله وَسَلَّمَ) به خاﻃر بزرگ بودن
اين گناه و هشدار امت ،بر اين گونه افراد نماز نمیخواند.
نکته بسیار مهمی که سُها خود به آن اعتراف مـیکنـد؛ التـزام
اجباری در مقابل رأی اکثريت است .مثالً در حکومتهای بـه قـول
سُها دمکراتیك ،رأی  51درصد مردم ،بر رأی  49درصد ديگر غلبه
دارد و اين يعنی جامعه را عمالً به دو قسمت تبديل کردن؛ تعدادی
به میل خود قانون را رعايت میکنند(چون مورد نظـر آنهاسـت) و
تعدادی به اجبار و خالف میل خود قانون را رعايت میکننـد(چون
مورد نظر آنها نیست)؛ در هر حـال رعايـت قـانون بـرای هـر دو
الزامی است.
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سؤالی از سُها دارم :آيا اگر تو در يکی از کشورهای مـﺬکور کـه
ازدواج همجنسگرايان را قانونی نموده است (ايرلند ،هلند ،بلژيك،
اسﭙانیا ،کانادا ،آفريقای جنـوبی ،نـروژ ،سـوئد ،پرتغـال ،ايسـلند،
آرژانتین ،دانمارك ،اروگوئه ،نیوزيلند ،برزيل ،فرانسه ،انگلسـتان و
اياالت متحده آمريکا )؛ مانع ازدواج دو نفر از آنها شوی ،کسی به
شما کاری ندارد؟ آيا آنها نمیتوانند از تو شکايت کنند و محاکمه
قانونیت کنند؟
قطعاً میتوانند و تو مجبوری که از قانون تبعیت کنی .حتی اگـر
قانون خواستگاه يك نفر باشد ،و نقد و اعتراض تو حتی اگر شب و
روز از تمام رسانهها پخش شود ،هیچ فايـدهای نـدارد .زيـرا ايـن
مخالفِ مبانیِ دروغین دمکراتیکی است که فقط نامش دمکراتیـك
است و راه را برای هر نوع بی اخالقی و حیوانیت بـاز مـیگـزارد و
حتی نصفی از مردم را تحت اجبـار رأی نصـف ديگـر قـرار داده و
بدترين نوع استبداد میباشد.
تجربه عملی کشورهايی که شعار دمکراسـی را شـب و روز ورد
زبانشان نمودهاند ،چیزی خالف واقع را نشـان مـیدهـد .دولـت و
هستة مرکزی قدرت ،که بسیاری در پشت صحنة آنها کـار مـی-
کنند ،رأی مردم را به راحتی مديريت نموده و افراد منتخب خود را
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در رأس هرم قـرار مـیدهنـد .يعنـی عمـالً در هـیچ کشـوری از
کشورهايی که ادعای دمکراسی دارند ،نمیتوان تعريف درسـتی از
انتخاب صحیح و دمکراتیك نمود و در کنار اين نفوذ کامل ،دولـت
برای انتخاب رأی اکثريّت بر اقلیّت ،که گاه تا نزديك پنجاه پنجـاه
هم میشود ،بزرگترين استبداد را رقم میزند.
دولتها متوجه اين قضايا هستند و هربار مانند سمندر ،رنگی را
به خود میگیرند که محیط خواهان آن است .در واقع ،اين مراسـم
خیمه شب بازی که فقط ظاهر قضـیه اسـت ،تنهـا وِجهـه و بقـای
دولتها را تضمین میکند.
پس تمام سؤاالت و بدبینیهايی که سُها در قالب کلمات رکیك،
به سیاست و حکومت اسـالمی وارد نمـوده اسـت؛ متوجـه تمـام
حکومتها و سیاستهای ديگر نیز میباشد و اين بسـته بـه نـوع
ديدگاه و خواستگاه افراد ،متغییر و متناوب است.
در اسالم ،قوانین بر مبنای فطرت و اخالق درونی و واقعـی بنـا
شده است؛ يعنی اشتراك واقعی انسانها ،که همیشه و در همه جا و
با هر نوع ديدگاه و مرام و  ...ثابت و مشترك است.
اين در حالی است که بسیاری از کشورها ،از اين مبانی فطری و
درونی و واقعی ،دوری گرفته و خواستگاه کامل نفسـانی انسـان را
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محور قوانین اجباری خود نمودهاند(قانونی که تصويب شـد ،الـزام
آور است).
جالب است که بدانیم ،برای رسیدن بـه خواسـتگاه شـهوات و
قدرت و پول و ...و تغییر ذائقة نفسانی انسان ،به راحتی میتوان از
ﻃريق رسانه ،ذائقهها و مرام و خواستگاههای نفسانی را تغییـر داد.
اين در حالی است که مبانی فطری به هیچ وجه قابل تغییر نیسـت؛
مگر آنکه بر آن ،پوششِ يك اليـه يـا چنـدين اليـهای بگـﺬاريم.
بزرگترين پوشش ،پوشش بر خداجوئی و عبادت اهلل و توحید است
که همه آن را آخرِ کفر میدانند.
انتخاب بر مبنای فطرت ،اصیل و مد نظر الهی است ،که هم خیر
دنیا را به همراه دارد و هم خیر آخرت ،و متعادل اسـت و در درون
همه يکسان و کامل است؛ و انتخاب بر مبنای نفس و دنیا خـواهی،
تك چشم و تك بُعدی است ،و دنیا را آباد و عُقبی را ويران میکند
و هیچ دو انسانی را نمیبینی که مثل هم باشند.
پس در کشورهايی که مبانی انتخابات آن خارج از فطرت اسـت
و کامالً مبانی نفسانی دارد؛ در عمل هیچ رضـايتی وجـود نـدارد و
همه در يك رقابت ناسالم ،به دنبال رسیدن به آخرين پلة قـدرت و
شهوت و ثروت هستند؛ به ﻃوريکه کشوری مثل آمريکـا کـه ابَـر
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قدرت نظامی و ثروت جهانی است ،تمام قدرت و ثروتش در اختیار
يك درصد قرار دارد ،و بقیة نود و نه درصد مردم ،به اندازة اين يك
درصد قدرت و ثروت دارند .اين نود و نه درصد ،بـه دلیـل پخـش
بودن و عدم تمرکز ثروت و قدرتشان ،هیچگاه نمیتوانند تصمیمی
را در تغییرات کالن بگیرند ،و همین يك درصد هستند که آمريکـا
را به ابَر قدرت و ثروت جهانی تبديل کردهاند ،نه نود و نه درصـدی
که غیر مستقیم در خدمت آن يـك درصـد هسـتند .پـس تمـام
انتخابات دمکراتیکی ،عمالً فُرمالیته است و دستهای پشت پـرده،
دنیا را میچرخاند.
آخرين رئیس جمهور آمريکا ،يك بیمار روانی بنام ترامپ اسـت
که در تبلیغاتش ،از هر نوع بیاخالقی و توهین و افترا و  ...استفاده
نمود .مناظراتش در رساناها موجود است؛ اين شخص ،سه ازدواج و
دو ﻃالق را تجربه میکند و...
آمريکا در سیاستهای خارجیاش ،به دنبال سروری بـر تمـام
جهان است و از هیچ جنايتی ابايی ندارد .بخاﻃر اصطکاك سیاسی
با يك دولت ،يك ملت را نابود میکند .مثالً همین کشور خودمـان
ايران را با هزار و يك نوع تحريم غﺬائی و داروئی و  ...مواجه کـرده
است و حتی کشورهای ديگر را نیز مجبور بـه تبعیـت از خـودش
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نموده است .اين آخرِ سیاستها و حکومتهای دمکراتیکـی اسـت
که مبنای آن نفس و شـهوات و ثـروت و قـدرت اسـت! يـا دوران
استعمار و بردهکردن تمام جهان توسط کشورهای اروپـائی ،نشـان
ديگری از سیاستهای حیوانی و غیر انسانی آنهاست .خود آمريکا
با قتل عام  120میلیون سرخ پوست بومی اين کشور و  60میلیـون
برده آفريقايی ،آمريکا شد و با بمب اتمی بر ژاپـن و  ...ابـر قـدرت
جهانی شد .و الی آخر ...
در فصل پانزده ،اين موضوع را واکاوی نمودهام و الزم نیست در
اين جا بسط دهم.
در ادامه ،سُها برای اينکه اشتباهات فاحش خود را در قالب نقد
ايرادات بر دروغهايش ارائه نمايد ،دو آيـه از  6236آيـة سیاسـی
قرآن را میآورد:
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صفحة  642کتاب نقد قرآن ،سُها ،ويرايش دوم

ابتدا آية  159سورة آلعمران را مورد بررسی قرار میدهیم:
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(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ
شـاوِرْهُمْ فـىِ الْـأَمْرِ فَـإِذَا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنهْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ َ

عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُبُّ الْمُتَوَکلِّینَ)1
به سبب رحمت اهلل است که تو با آنها اينچنـین خوشـخوى و
مهربان هستى .اگر تندخو و سختدل مىبودى ،از گرد تو پراکنـده
مىشدند .پس بر آنها ببخشـاى و برايشـان آمـرزش بخـواه و در
کارها با ايشان مشورت کن و چون قصد کارى کنى ،بـر اهلل توکـل
کن ،که اهلل توکل کنندگان را دوست دارد.
الف :نظام اسالمى ،نظـامى مردمـى و دور از اسـتبداد رهبـران
است .و شاورهم فى االمر
ب :ارزش و اهمیّت واالى مشورت در اسالم.
و شاورهم فى االمر  موظّف بودن پیـامبر (صـل اهلل علیـه و
سلم) ،يعنى برجستهترينِ افراد بشر ،به مشورت با مردم ،به دلیـل
ارزش و اهمیّت واالى مشورت است.
ج :خطاهاى گﺬشتة مردم ،نبايد مانع از مشورت رهبران اسالمى
با آنان باشد .فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى االمر.
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ا مر به مشورت با مؤمنان پس از تصريح به خطاکارى آنان ،اشاره
به اين معناست که خطا و گناه پیشین مؤمنان ،نبايد مـانعى بـراى
مشورت با آنان قلمداد شود.
د :مشورت با مردم و شرکت دادن آنـان در تصـمیم گیريهـاى
اجتماعى ،از وظايف رهبران اسالم .و شاورهم فى االمر
ه :پیامبر صل اهلل علیه و سلم ،پﺬيراى نقـش مـردم در تصـمیم
گیريهاى اجتماعى و شاورهم فى االمر
و ...
 .1پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) ،داراى اخالقـى خـوش و اهـل
مدارا با مردمان بود ،به دور از هرگونه سنگدلى و خشـونت .فبمـا
رحمه من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّا غلیظ القلب کلمه «لِنـتَ» از
مصدر «لین» به معناى مهربانى و خوشـخويى اسـت و «فظّـا» بـه
معناى جفاکار و بدخلق است و «غلیظ القلب» به معناى سـنگدل و
بى رحم است.
 .2رحمت الهى ،تنها سرچشمة نرمى و مداراى پیامبر (صـل اهلل
علیه و سلم) با مردم .فبما رحمة من اللّه لنت لهم تقـديم «بمـا
رحمة» بر متعلقش (لنتَ) ،داللت بر حصر دارد.
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 .3نرمى و مداراى پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) با مسلمانانى که
از دستورات ايشان سرپیچى کردند و از جبهة احد گريختند.
فبما رحمة من اللّه لنت لهم  .نرمى و مـدارا ،غالبـاً در مـورد
مخالفت و عصیان است که از مصاديق مورد نظر به قرينة آيات قبل
عصیانگران نبرد احد مى باشند.
 .4ضرورت خـوش خُلقـى ،نـرمش و رأفـت رهبـران الهـى بـا
مردم .فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو کنـت فظّـا غلـیظ القلـب
النفضّوا من حولك
 .5خُلقوخوى خوش و مداراى با مردم ،برخاسته از رحمت الهى.
فبما رحمة من اللّه لنت لهم
 .6مدارا ،خوشخُلقى و مهربانى پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) با
مردم ،از عوامل گرايش آنان به جانب آن حضرت .و لو کنـت فظّـا
غلیظ القلب النفضّوا من حولك
 .7سنگدلى و خشونت رهبـران ،موجـب پراکنـدگى مـردم از
پیرامــون آنــان .و لــو کنــت فظّــا غلــیظ القلــب النفضّ ـوا مــن
حولك «إنفضّوا» از «فضّ» به معناى تفرّق و پراکندگى است.

2119

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

 .8ترغیب به خـوشخُلقى و مـدارا ،و نکـوهش از سـنگدلى و
خشونت در برخوردهاى اجتماعى .و لو کنـت فظّـا غلـیظ القلـب
النفضّوا من حولك
 .9گرايش مردم به رهبران دينى ،در گرو مهربانى آنان و پرهیـز
از خشونت و سنگدلى .فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّـا
غلیظ القلب النفضّوا من حولك
 .10نقش ويژة خوشخُلقى و مهربـانى رهبـران الهـى بـا اُمـت
خويش ،به هنگامههاى دشوار .فبما رحمة من اللّه لنت لهـم و لـو
کنت فظّا غلیظ القلب النفضّوا من حولك
قرار گرفتن اين آيه ،در ضـمن آيـات مربـوط بـه نبـرد اُحُـد و
مشکالت ناشى از آن ،اشاره به اين حقیقت دارد که خـوشخُلقى و
مهربانى رهبران به هنگام رُخ نمـودن سـختیها و مشـکالت بـراى
مردم ،از اهمیّت ويژه اى برخوردار است.
بهترين جمع شدنها ،بخاﻃر اخالق حسنه و مـنش مهربانانـه و
مداراگرانه و دلسوزانه و  ...است ،نه جمـع شـدن بخـاﻃر ثـروت و
شهوت و قدرت.
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وَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَی اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ « 1و
در راه نیکی و پرهیزگاری با هم همکـاری کنیـد و (هرگـز) در راه
گناه و تعدّی همکاری ننمايید».
وَ الَّﺬِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِّمْ وَ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنُّهَمْ وَ

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 2
«و آنان که دعوت پروردگارشـان را پاسـخ مـىگوينـد و نمـاز
مىگزارند و کارشان بر پاية مشورت با يکديگر است و از آنچـه بـه
آنها روزى دادهايم انفاق مىکنند».
الف :استبداد به رأى و خودکامگى ،امرى ناپسـند و ناشايسـت
براى جامعه دينى .و أمرهم شورى بینهم
ب :نظام اجتماعى مسلمانان ،متّکى بر اصل شور و مشورت.
و أمرهم شورى بینهم اضافة «أمر» به «هم» ،نشانگر آن است
که امور اجتماعى و مربوط به همگـان ،مـورد مشـورت مسـلمانان
است.
.1سورة مائده-آية 2
.2سورة شوری -آية 38
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ج :مشورت در مسائل زندگى و اهتمام به آن ،از ويژگىهاى اهل
ايمان للﺬين ءامنوا  ...و أمرهم شورى بینهم و...
شوری در اسالم ،يك اصل اساسی و ضروری است .پیامبر (صـل
اهلل علیه و سلم) با اصحابش مشورت میکرد و به رأی اکثريت عمل
مینمود ،هر چند مخالف رأی خودش باشد .بارزترين مثال ،خـارج
شدن مسلمانان از مدينه برای جنگ احد است که پیامبر (صـل اهلل
علیه و سلم) نظرش بر عدم خروج بود ،اما اکثريت ،نظرشان خالف
اين بود .پس به رأی آنان عمل کـرد و از مدينـه خـارج شـد کـه
سرانجام ،شکست از آنِ مسلمانان گرديد .ولی با وجود اين ،قـرآن
بر ضرورت شوری تأکید کرد و خطاب به پیـامبر (صـل اهلل علیـه و
سلم) فرمود:
فاعْفُ عنهم و استغفرْ لهم و شاوِرْ هم فی األمرِ

1

«پس از آنان درگﺬر و برايشان ﻃلب آمرزش کن و در کارهـا بـا
آنان مشورت و رايزنی کن».
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حتی اسالم ،زمینه را برای تعدد آراء فراهم کـرده و اجتهـاد را
حتی در مسائل دينی مُباﺡ نمـوده اسـت؛ مادامیکـه در مجتهـد،
شروط اجتهاد موجود باشد .و برای مجتهد که اجتهاد کند و به خطا
برود ،يك اجر و اگر اصابت کند ،دو اجر در نظر گرفته است .کسـی
که مﺬاهب معروف فقه اسالمی را بررسی کند ،به اختالف ديدگاهها
در بسیاری از مسائل فقهی برخورد میکند و کسی نگفته کـه ايـن
اختالف آراء ممنوع است .بنابراين میبینیم که اسـالم بـه مخـالف
اجازه داده است که ديـدگاه خـود را بـدون نگرانـی ابـراز کنـد،
مادامیکه اهداف همگی خیـر و صـالﺡ جامعـه و حفـظ امنیـت و
آسايش آن باشد.
و نیز بحث اجماع خاص و عام و  ...که بخاﻃر جلوگیری از اﻃالـة
کالم به بخش بعد میپردازيم.

نقد اوالً تا هفتماً ،صفحة  641از کتاب نقد قرآن
شبهة 1
اوالً :معنی دموکراسی حق حکومت مـردم بـر خودشـان ،ايـن
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مفهوم کجا و مفهوم مشورت کجا؟
صفحة  ،643نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم
اوالً :مشورت ،باعث ازدياد ايدهها و نظرات مختلف مـیشـود و
میتوان بهترين تصمیمگیری را از میان نظرات متفاوت نمـود؛ امـا
رأی خشك و خالی در يك کاغﺬ ،که گاهی با دو هزار تومان کـارت
شارژ تغییر میکند ،بسیار کودکانه و خام است.
شبهة 2
دوم :تمام مستبدين تاريخ با يـاران نزديکشـان مشـورت مـی
کردند .در حالیکه هیچ حقی در حکومت برای مردم و حتی يـاران
نزديکشان قائل نبودند.

صفحة  ،643نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم
دوماً :آيات قرآن ،مشورت را واجب نموده است و مانند نماز ،بـر
همگان واجب است .و أمرهم شورى بینهم يـا و شـاورهم فـى
االمر و..
کسی که به اين آيات توجه نداشته باشد؛ کافر اسـت و از ديـن
خارج میشود ،پس مشورت يك امر واجب شرعی است.
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شبهة 3
سوم :در حکومت دموکراتیك ،اين شورای منتخب مردم اسـت
که نظام کشور را در دست دارد اما در حکومـت اسـتبدادی ،ايـن

مستبد است که همه کاره است .در استبداد ،تصمیم حاکم است که

اجرا می شود نه تصمیم شورا .تصمیم شوری هیچ ضمانت اجرايـی

ندارد .و همین مطلب هم در آيه ی فوق آمده است .محمد با يارانش
مشورت می کند اما خود تصمیم می گیرد نه ياران.
صفحة  ،643نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم
سوماً :در حکومت اسالمی ،اين شورای حـل و عقـد اسـت کـه
خلیفه را انتخاب میکند و با او بیعت انقاد مینمايد و برای بیعت به
مردم معرفی میکند و اگر مردم با او بیعـت نکننـد ،نفـر بعـدی را
معرفی میکنند و مشاوران اصلی خلیفه نیز هستند .و اگر اکثريـت
مردم با او بیعت نمودند ،اقلیت بـاقی مانـده ،بايسـتی از اکثريـت
پیروی کنند و از خلیفه اﻃاعت نمايند .بنده بـه جـرأت مـیتـوانم
بگويم که اين نوع انتخاب ،تمام محاسن دمکراسـی را دارد و هـیچ
کدام از معايب دموکراسی را ندارد.
هدف و مدار شورای اسالمی ،رسیدن به حق وحقیقت است؛ لﺬا
هر رأی سالم ،سازنده و منطقی که موافق با روﺡ اسالم و نـاظر بـه
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مصالح جامعه بوده باشد ،مورد تأيید شورای اسالمی قرار میگیرد،
هر چند رأی اغلب اعضای مجلس ،برخالف آن باشد.
مطالعة سیرت پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) و خلفای راشدين و
دقت در شوراهای آنها نشان میدهد که پیامبر (صـل اهلل علیـه و
سلم) و ياران گرامی او ،با تأسی از اين اصل ،گـاهی در برابـر نظـر
مثبت و معقول يك تن از اعضای مجلس هم تسـلیم میشـدند ،و
برآن اعتماد مینمودند .اعتماد پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) به رأی
حباب بن منﺬر در صحنة بدر ،و به رأی سـلمان فارسـی در جنـگ
خندق ،و همچنان ،اعتماد ابوبکر صـديق بـه رأی عمـر فـاروق در
گردآوری قرآن در يك نسخه ،و اعتماد وی به رأی عبد الرحمن بن
عوف دربارة استخالف عمر و ...از نمونههای بارز اين اصل اسـالمی
است.

شبهة 4
چهارم :مجلس شورای منتخب در حکومت دموکراتیك ،عصاره
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ی مردم است که از ﻃرف مردم جامعـه را اداره مـی کنـد ولـی در

استبداد اين تنها حاکمست که حکومت می کند.
صفحة  ،643نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم

در استبداد بله ( ،دموکراسی استبداد ،اکثريت بر اقلیت اسـت،
حتی اگر اکثريت  51درصد به اقلیت  49درصد باشد)
چهارم :يکی از شديدترين معايب دموکراسی ،اين است که هـر
گروه و حزبی خاص از مردم ،نمايندة خود را برای مجلـس شـورای
منتخب مردم معرفی میکند و به او رأی میدهد؛ حتی اگر شـخص
کانديدا ،فاسد و بی اخالق و بیسواد باشد .اما برای ورود به شورای
حل و عقد اسالمی ،شخص حتماً بايستی تمام معیارهـای شـاخص
برای ورود را داشته باشد و خود خواستار رسیدن به ايـن منصـب
نباشد و رضای الهی و مردم و نیاز جامعه ،او را وارد اين شورای حل
و عقد کنند.
از نظر اسالم هیچ شخصی حق کانديداتوری خود را ندارد:
ال تسأل اإلمارة « 1 ..خواستار مقامی مباش»...
وَاللَّهِ الَ نُوَلِّى عَلَى هَﺬَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَالَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَیْهِ
.1صحیح مسلم 1652
.2صحیح مسلم 1733
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«سوگند به اهلل ،ما کسی را که خواستار منصب و يا بر آن حرص
داشته باشد ،نمیگماريم».
در نظام دموکراسی ،نهتنها شخص خواستار مقام میباشد ،بلکه
تالش میورزد تا با استفاده از هر وسیلة ممکن ،بـه اريکـة قـدرت
تکیه زند.

شبهة 5
پنجم :مشورت محمد با ياران ،محدود میشود به فرامین محمد.
يعنی محمد مشورت می کند تا راه بهتری برای اجرای دسـتوراتش
بیابد؛ همین و بس .شورا حق و قدرت نقض دستور مستبد را ندارد.
صفحة  ،643نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم
پنجم :گاهی از سوتیهای سُها ،آنقدر خنـدهام مـیگیـرد کـه
خستگی تايپ مطالب کودکانهاش از تنم بیـرون مـیرود؛ در ايـن
شبهه ،خودش دارد اعتراف میکند که مشـورت مـیکنـد ،تـا راه
بهتری بیابد!
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مثال :نظر پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) ،مانـدن در شـهر بـرای
جنگ اُحُد بود؛ ولی نظر ايشان کامالً تغییر نمود و حتـی شکسـت
هم خوردند.
سُها ،اين واقعة بزرگ ،بهترين مثال برای دروغ و تهمـتهايـت
است.
روز جمعه ،پیامبر صل اهلل علیـه و سـلم  ،بـا اصـحاب دربـارة
چگونگی دفاع مشورت کرد .پیامبر (صل اهلل علیه و سـلم) بسـیار
مايل بود که مسلمانان از شهر خارج نشـوند .بزرگـان مهـاجران و
انصار نیز چنین میخواستند .بهويژه افرادی که تجربـة جنگهـای
پیشین در شهر مدينه را داشتند ،توصیه میکردند که مسلمانان از
شهر بیرون نروند .ولی جوانان و حتی صحابی بزرگی چون حمزة بن
عبدالمطلب ،خواهان جنگ در بیرون مدينه بودند .سر انجام پیامبر
(صل اهلل علیه و سلم) نظر گروه اخیر را پﺬيرفت.1

شبهة 6
ششم :در حکومـت دموکراتیـك همـه ی مـردم در برگزيـدن
نمايندگان دخالت دارند در حالیکه در استبداد ،اين مستبد اسـت
 .1واقدی ،المغازی ،ج ،1ص210و213؛ نیز ر.ك :عروه ،ص169ـ.168
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که افراد دلخواه مورد مشورتش را برمی گزيند.
صفحة  ،643نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم
ششم  :در استبداد بله ،ولی در حکومت اسالمی ،ايـن شـورای
حل و عقد هستند که خلیفه را انتخاب میکنند( .با بهترين نظرات
و بهترين معیارهای فطری و اخالقی و علمی و )...و نیز شورای حـل
و عقد ،بهترين و سرشناسترين افراد جامعه هسـتند کـه کارنامـة
عملی فوقالعادهای نسبت به ساير مـردم از جهـت تقـوا و علـم و
اجرای قوانین و احکام الهی دارند و به درخواست مـردم و نـه بـه
خواست خود( مانند دمکراسی) در شورای حل و عقـد قـرار مـی-
گیرند.

شبهة 7
هفتم :در حکومت دموکراتیك حقمردم برای نقد و اظهار نظـر
همیشه محفوظ است و مردم می توانند آزادانه همه چیـز را مـورد
نقد قرار دهند حتی مجلس منتخب خود را .در حالیکه در استبداد

چنین نیست..

صفحة  ،643نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم
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هفتم :برخالف اين تُهمت و دروغ سُها ،همة مـردم بـه راحتـی
میتوانند ،انتقاد کنند؛ چنان که عمر فاروق -رضی اهلل عنه -روزی
بر منبر رفت و گفت« :ای مردم! اگر در من کجی و انحرافی يافتیـد،
آن را درست کنید ».مردی برخاست و گفت :به اهلل سوگند! اگـر در
شما انحراف و کجی ببینـیم ،آن را بـا شمشـیرهای خـود راسـت
خواهیم کرد .عمر -رضی اهلل عنه -گفت :اهلل را شکر کـه در میـان
اين امت ،مردانی يافت میشوند که کجیهای عمر را با شمشیرهای
خود راست میکنند.1
همچنین روزی در میان مردم برای سخنرانی برخاست و فرمود:
«ای مردم! بشنويد و اﻃاعت کنید ».مردی برخاست و سـخنان وی
را قطع کرد و گفت :نمیشنويم و اﻃاعت نمیکنیم .عمـر رضـی اهلل
عنه به آرامی گفت :ای بندهی اهلل! چرا؟ مرد گفت :اين لباسـی کـه
شما پوشیديد ،به هر کدام از ما به قدری رسید که فقط برای سـتر
عورت کفاف میکرد .شما بقیه را از کجا آورديد؟ عمـر -رضـی اهلل
عنه -به فرزندش (عبداهلل) گفت :برخیز و جواب او را بده .عبـداهلل
برخاست و گفت :يکی سهم من بود که به پدرم دادم تا برای خـود

 « .1اخبار عمر -ص »331
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لباس کاملی بدوزد .آنگاه حاضرين قانع شدند و آن مرد با احتـرام
گفت :ای امیرالمؤمنین! اکنون بگو تا بشنويم و اﻃاعت کنیم».

1

اسالم بهترين دين و بهترين سیاست برای زندگی را دارد؛ يـك
زندگی ،که نفاق و دوروئی در آن نیست و احترام به قانون ،با تمـام
وجود انجام میشود ...
الَّﺬِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَﺌكَ الَّﺬِينَ هَـدَئهُمُ

اللَّهُ وَ أُوْلَﺌكَ هُمْ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ 2
آن کسانى که به سخن گوش مىدهند و از بهتـرين آن پیـروى
مــىکننــد ،ايشــانند کســانى کــه اهلل هدايتشــان کــرده و اينــان
خردمندانند.
الف :آزادى و اختیار انسان ،در عرضة افکار و عقايـد و انتخـاب
صحیح آنها .الﺬين يستمعون القول فیتّبعون أحسنه

 .1عیون األخبار ( )1/55به نقل از :محض الصواب (»2/579
 .2سورة زمر -آية 18
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برداشت ياد شده ،به خاﻃر اين نکته است کـه ،الزمـة شـنیدن
سخنان ،وجود افکار و عقايد گوناگون و آزادى در بیان آنها اسـت
و الزمة گزينش بهترين سـخنان و پیـروى از آنهـا ،وجـود آزادى
انتخاب است.
ب :لزوم سعة صدر در گفتوگوهاى علمى و در عرصـة تضـارب
افکار و بیان انديشههاى گوناگون.
الﺬين يستمعون القول فیتّبعون أحسنه
ج :شنیدن سخنان و برگزيدن بهترين آنها ،تنهـا راه مطمـﺌن و
خردورزانه براى دسـتیابى بـه حقـايق الهـى .الـﺬين يسـتمعون
القول  ...أُولﺌك الﺬين هديهم اللّه و أُولﺌك هم أُولوا األلبب
و...

شبهه :منافقین ،سندی بر زورمداری حکومت محمد
در اين شُبهه ،نويسنده سـعی نمـوده ،صـفت نفـاق را حاصـل
استبداد و زورمداری مسلمانان بداند؛ اين در حالی است که قرآن و
سنت ،دهها صفت مﺬموم را برای اين ﻃايفه بـر مـیشـمارد .ايـن
صفات برای منافقین مانند آينه عمل نموده و آنها را کامالً رونمائی
میکند؛ پس منافق نیز مانند کافر ،در جامعـة اسـالمی ،روشـن و
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نمايان است .توجه داشته باشید که يك شخص منافق ،عـالوه بـر
کفر ،دهها صفت مزموم ديگر دارد و اين به اين دلیـل اسـت کـه از
کافران بدتر هستند.

مثال:
 .1در هنگام جهاد و رفتن به نبرد ،آنها کامالً جا میزدند:
سـبیلِ اللَّـهِ أَوِ
وَ لِیَعْلَمَ الَّﺬينَ نافَقُوا وَ قیلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فی َ
ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتاالً الَتَّبَعْناکُمْ هُمْ لِلْکُفْرِ يَوْمَﺌِـﺬٍ أَقْـرَبُ مِـنْهُمْ
لِلْإيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَـیْسَ فـی قُلُـوبِهِمْ وَ اللَّـهُ أَعْلَـمُ بِمـا

يَکْتُمُونَ 1
«وآنان را نیز که نفاق ورزيدنـد ،معلـوم دارد .بـه آنهـا گفتـه
مىشد :بیايید در راه اهلل کارزار کنید يا به دفاع پردازيد .مىگفتند:
اگر يقین داشتیم که جنگى درمىگیرد ،با شما مىآمديم .آنـان بـه
کفر نزديکترند تا به ايمان .به زبان چیزهايى مىگويند کـه بـه دل
اعتقاد ندارند و اهلل به آنچه در دل نهفته مىدارند ،آگاهتر است».

 .1سورة آل عِمران -آية 167
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غزوة تبوك و سورة التوبه ،شرﺡ کاملی از اين ماجراست.
 .2در هنگام انفاق و صدقه و زکات ،آنها کامل جا میزدند:

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ 1
«و ( از بﺬل و بخشش در راه خیر ) دست میکشند.
 .3در هنگام ادای نماز ،سست و بیحال هستند:
چنانچه اهلل متعال میفرمايد:

وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّالَةِ قَامُواْ کُسَالَى 2
منافقان هنگامی که برای نماز برمیخیزند  ،سست و بیحال بـه
نماز میايستند.
 .4کمتر ذکر و ياد اهلل را بهجا میآورند:

وَالَ يَﺬْکُرُونَ اللّهَ إِالَّ قَلِیالً 3
 .2سورة توبه -آية 67
 .3سورة نساء -آية 142
 .1سورة نساء -آية 142
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و اهلل را کمتر ياد میکنند و جز اندکی به عبادت او نمیپردازند.
 .5امر به منکر میکنند و نهی از معروف:
الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِـنْ بَعْـضٍ يَـأْمُرُونَ بِـالْمُنْکَرِ وَ
َسـیَهُمْ إِنَّ
َسـوا اللَّـهَ فَن ِ
ِضـونَ أَيْـدِيَهُمْ ن ُ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْب ُ
الْمُنافِقینَ هُمُ الْفاسِقُونَ  1مردان منافق و زنان منافق ،همه همانند
يکديگرند .به کارهاى زشت فرمان مىدهند و از کارهاى نیك جلـو
مىگیرند و مشـت خـود را از انفـاق در راه اهلل مـىبندنـد .اهلل را
فراموش کردهاند .اهلل نیز ايشـان را فرامـوش کـرده اسـت ،زيـرا
منافقان نافرمانانند.
 .6دروغ میگويند و خیانت در امانت میکننـد و خـالف وعـده
عمل میکنند و دُشنام میدهند:
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اهلل عَنْهُمَـا أَنَّ النَّبِـیَّ  -صـلى اهلل
علیه وسلم  -قَالَ« :أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ،وَمَنْ کَانَـتْ
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فِیهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ کَانَتْ فِیهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا :إِذَا اؤْتُمِنَ
خَانَ ،وَإِذَا حَدَّثَ کَﺬَبَ ،وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ،وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ).1
«از عبداهلل بن عمرو (رضی اهلل عنهما) روايت است که نبی اکرم
(صل اهلل علیه وسلم) فرمود« :هر کس که اين چهـار خصـلت در او
ديده شود ،منافق خالص است .و هر کس ،در او يکی از آنها ديـده
شود ،يك خصلت از نفاق دارد ،مگر زمانی که آن را ترك کنـد .آن
چهار خصلت عبارتند از1 :ـ هرگـاه ،امـانتی بـه او سـﭙرده شـود،
خیانت می کند2 .ـ هنگام صحبت کردن ،دروغ می گويد3 .ـ اگـر
عهد وپیمانی ببندد ،پیمانش را می شکند 4 .ـ هنگام دعوا ،دشنام
میدهد و ناسزا میگويد».
«اذا عاهد غدر»؛ يعنی هرگاه پیمانی بـا کسـی ببنـدد ،پیمـان
شکنی میکند .هرکس به مسلمانی و حتی کافری پیمان دهـد ،يـا
اينکه به همسر و يا پسر يا رفیق خود ،پیمانی دهد و بـدون هـیچ
معﺬرتی شرعی ،پیمان و قول را به جا نیاورد و پیمانشـکنی کنـد،
چنین عملی ،رُکنی از ارکان نفاق است و چنین کسی علیـه خـود
شهادت میدهد که وی منافق است.

 .3صحیح بخاری -حديث شمارة 34
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و...
دکتر عائض القرنی ،سی صفت را برای آنها بر مـیشـمارد کـه
براحتی میتوان يك منافق چند درصد تا صد درصـد را شـناخت.
البته اين نکتة بنیادين در بحـث نفـاق وجـود دارد کـه حـدود و
مرزهای نفاق ،با اين آيات برای مسلمانان و مؤمنان کامالً مشـخص
میشود که ناآگاهانه وارد اين حدود الهی نشوند و نیز ماننـد يـك
صافی نیز عمل میکند که در انتخاب شورای حل و عقد و خلیفـه،
هیچ منافقی نتواند از آن بگﺬرد .در واقع اين آيـات چنـد وجهـی
عمل مینمايند .در واقع ،يکی از معجزات قرآن اين است که مـؤمن
و کافر و منافق را کامالً از هم جدا میکند ،و اين جدايی و تفکیك،
راه را برای ادارة حکومت و اجرای قوانین و سیاسـتهـا ،همـوار و
سهل میکند و مردم را در انتخاب بهترين اشخاص بـرای شـورای
حل و عقد ،ياری میکند.
پس کاملترين قـانون اساسـی و منشـور سیاسـی  ،اخالقـی ،
اجتماعی  ،عبادی  ،فرهنگی و  ...تنها قرآن است ،و همچنین آيات
 6236گانهاش ،هم اخالقی است و هم سیاسی ،و هم عبادی ،و هـم
اقتصادی و هم فرهنگی.
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هر آيه ،تمام شاخصهای باال را دارد .يعنی میتوان آن را هم بـا
قواعد سیاسی تفسیر و تاويل نمـود ،و هـم بـا قواعـد اخالقـی و
اجتماعی و عبادی و ...
در واقع در کشورهايی که ادعای دموکراسی دارند ،اين تفکیك
به هیچ وجه صورت نمیگیرد؛ ولـی در عمـل ،آنهـايی را کـه رأی
حداقلی را کسب نمودهاند ،با شرايط نفاق کامل روبه رو مـیکنـد.
اين ديکتاتوری رأی حداکثری ،که همیشه تحـت تـاثیر مانورهـای
تبلیغاتی است ،قـوانین را يكجانبـه وضـع نمـوده و بـه اجبـار و
استبداد ،برای همه الزامآور میکند؛ هر چنـد کـه خـالف مـرام و
ا خالق و انسانیت و  ...باشد؛ مثال :ازدواج با حیوانات و هم جـنس-
بازان و ...
جناب سُها! آيا کسی میتواند خالف رأی حداکثری ،به قـوانین
احترام نگﺬارد؟ در هر کشوری؟ پس همیشـه عـدهای بـر خـالف
خواستگاه و میل درونیشان به قوانین عمل نموده و بـه آن احتـرام
میگﺬارند ،تا بتوانند در آن کشور زندگی کنند.
آيات قرآن و سنت ،راهکار مناسـب را بـرای نـابودی نفـاق در
جامعه دارد و در واقع با وجود نشـانههـای نفـاق بـرای شناسـائی
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منافقان ،بزرگوارانه با آنها وارد عمل شده و تمام امتیازات زندگی
شهروندی را برای آنها مُهیا میکند؛ زيرا بنا را بر حُسنظن دارد.
حال يك نکتة بسیار مهم:
هرگاه يك شخص مسلمان و مؤمن ،کـاری را بـرای رضـای اهلل
انجام ندهد ،او نیز يك منافق است.
پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) فرمودند:
(أَکْثَرُ مُنَافِقِی أُمَّتِی قُرَّاؤُهَا)

1

«بیشتر منافق امت من قاريان قرآن هستند».
مراد حديث از قاريان در اينجـا ،حافظـان قـرآن هسـتند؛ آن
حُفاظی که نه بخاﻃر خشنودی و رضـای اهلل ،بلکـه بخـاﻃر دنیـا و
درهم و دينار ،به حفظ قرآن مبادرت ورزيدند.
پس نفاق و منافق آنقدر معنای وسیعی دارد که هـیچ مسـلمان
متقی و مؤمنی نیز از آن در امان نیست.
در واقع اين صفت آنقدر برای امت اسالمی و جامعه و حکومـت
اسالمی خطرناك است که اگر منافقی بر اريکـة خالفـت بنشـیند،

 .1صحیح الجامع1203 -
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تمام مردم را گمراه خواهد نمود .لﺬا مردم و خاصتاً اعضای شـورای
حل و عقد ،بايستی انتخابشان را از تمام فیلترهای منافقگیر قرآن
بگﺬرانند که با همچنین مصیبتی مواجه نشـوند؛ مصـیبتی کـه در
حال حاضر در جامعة اسالمی نمايان و روشن اسـت .زيـرا انتخـاب
خارج از مسیر واقعی انجام میشود ....واهلل اعلم
سؤال همیشگی بنده از سُها؛ شما که اينقدر داعی آزادی بیان و
اخالق و دموکراسی و ..هسـتید؛ چـرا اينقـدر بـه صـاحبان فکـر
اسالمی ،تهمت و افترا و فُحش و ناسزا میگويی ...؟!

شبهة :بعد از محمّد چه باید کرد؟
ساختار سازمانی حکومت اسالمی در مدينه و در عهد رسول اهلل
(صل اهلل علیه و سلم)

2141

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

د .فهد صالح السلطان ،النموذج اإلسـالمی فـی اإلدارة ،منظـور

شمولی لإلدارة العامــة ،1991 ،ص.111 .

ساختار سازمانی دولت اسالمی در دوران عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه
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د .فهد صالح السلطان ،النموذج اإلسالمی فـی اإلدارة ،منظـور شـمولی
لإلدارة العامــة ،1991 ،ص.111 .

يکی از مهمترين عوامل موفقیت ديـن مبـین اسـالم ،تشـکیل
دولت شهر توسط رسول اهلل (صل اهلل علیه و سلم) در شهر مدينـه
و نوشتن اولین قانون اساسی جهان ،مشهور به منشور مدينه بود و
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نیز تشکیل شورای عالی و  ...برای اداره امورات و  ...بود که در بـاال
ساختار سازمانی آن به صـورت کامـل توسـط دکتـر فهـد صـالح
سلیمان ﻃراحی شده است .اين منشورات ،در کنار منشـور 6236
آيهای قرآن مجید ،از اسالم حکومـت قدرتمنـدی سـاخت کـه در
دوران خلفای راشدين ،بیش از  50کشور کوچك و بزرگ امـروز را
اداره مینمود .در دوران رسول اهلل (صل اهلل علیـه و سـلم) ،تمـام
شبه جزيرة عربستان که شامل چندين کشـور عربـی اسـت ،اداره
میشد و آب از آب تکان نمیخورد.
اگر سُها و همفکرانش کمی تعقل و تحقیق کنند ،درمیيابند که
در قديم و حتی در امروز ،برای ادارة يك شهر و يك روستا و حتی
يك خانوادة کوچك دو نفری ،نیاز به برنامه و سیاست است؛ حـال
برای ادارة چند کشور با هم ،نیاز به هیچ ساختاری نیست؟
در دوران رسول اهلل (صل اهلل علیه و سلم) ،هنـوز نـه از ايـران
خبری اس ت و نه از روم و نه از مصر و ...که سُها با دروغ بگويد کـه
ساختارش را از آنها گرفته است.
جالب است که در دوران خلیفة بزرگ راشـد ،يعنـی عمـر ابـن
خطاب رضی اهلل عنه که بیش  17کشور را همزمان ادراه مـینمـود،
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ساختاری سازمانی ،مانند ساختار سازمانی دوران رسول اهلل (صـل
اهلل علیه و سلم) بود است.
سـها ،اولـین قـانون
در اين قسمت ،برای رونمائی از دروغهای ُ
اساسی جهان را ،که توسط رسـول اهلل (صـل اهلل علیـه و سـلم) و
مشورت شورای عالی تدوين شده است را میآوريم:

منشور مدینه« ترجمة :داوود فیرحی»
به نام اهلل بخشايندة مهربان
 .1اين ،نوشته و پیماننامهای اسـت از محمـدِ پیامبر(فرسـتادة
اهلل) ،تا در میان مؤمنان و مسلمانان قبیلة قريش و (مردم) يثرب 1و
کسانی که پیرو مسلمانان شوند و به آنان بﭙیوندند و بـا ايشـان در
راه اهلل پیکار کنند (به اجرا درآيد).
 .2آنان در برابر ديگر مردمان ،يك امّتاند.

 .1ياقوت حموی1010/4،
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 .3مهاجران قريش ،بر وضع پیشین خود هستند ،همانند پـیش
از اسالم ،خونبها میپردازند 1و با رعايت نیکی و دادگـری در میـان
مؤمنان ،اسیر خود را رها میسازند.
 .4قبیلة بنیعَوف 2همانند گﺬشته ،خونبها مـیپردازنـد و هـر
گروهی بر پاية روش مؤمنان ،با نیکی و دادگری ،اسـیر خـويش را
آزاد میسازد.
 .5بنی حارث(3بن خَزرَج) ،همچون گﺬشته خونبها میپردازند و
هر گروهی بر پاية روش مؤمنان ،با نیکی و دادگری ،اسـیر خـود را
آزاد میسازد.
 .6بنی ساعده 4چون گﺬشته ،خونبها میپردازند و هر گروهی به
شیوة مؤمنان ،با نیکی و دادگری ،اسیر خويش را رها میسازد.
 .7بنی جُشَم 5همچون گﺬشته خونبها میپردازند و هر گروهـی
به شیوة مؤمنان ،با نیکی و دادگری ،اسیر خود را آزاد میسازد.
 .2ابو مسحل اعرابی ،النوادر،ص .40زمخشری ،الفائق26/2 ،
 .3جمهرة انساب،ص470
 .4جمهرة انساب،ص471-47
 .1همان474-472،
 .2همان،ص472
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 .8بنی نَجَّار 1به شیوة گﺬشته ،خونبها میپردازند و هر گروهـی
به شیوة مؤمنان ،با نیکی و دادگری ،اسیر خود را آزاد میسازد.
 .9بنی عَمرو بن عوف 2همچون گﺬشته ،خونبها میپردازند و هر
گروهی به شیوة مؤمنان ،با نیکـی و دادگـری ،اسـیر خـود را آزاد
میسازد.
 .10بَنی نَبیت 3به شیوة پیش از اسالم ،خونبها میپردازند و هـر
گروهی بر پاية روش مؤمنان ،با نیکی و دادگری ،اسیر خـود را آزاد
میسازد.
 .11بنی أوس 4همچون گﺬشته ،خونبها میپردازند و هر گروهـی
به شیوة مؤمنان ،با نیکی و دادگری ،اسیر خود را آزاد میسازد.
 .12پیروان اسالم ،نبايد مسلمانی را در پرداخت خونبها يا فدية
سنگین ،تنها گﺬارند.
 -12ب .هیچ مؤمنی نبايد به همبستگی با مؤمنی ديگر ،بر ضـد
وی همپیمان شود.
 .3همان ،ص 8
 .4همان،ص470
 .5همان
 .6همان،ص332
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 .13همة مؤمنان پرهیزگار ،بايد در برابر هر مسلمانی کـه سـتم
کند ،يا از راه سـتمگری ،چیـزی از ايشـان بخواهـد و يـا آهنـگ
دشمنی و تباهی میان مؤمنان را در سر بﭙرورانـد ،همداسـتان بـه
ستیز برخیزند ،هر چند وی فرزند يکی از ايشان باشد.
 .14هیچ مؤمنی نبايد مؤمنی ديگر را به قصاص کافر بکشد ،يـا
به کافری در برابر مؤمن ،ياری دهد.
 .15پناه اهلل ،بـرای همگـان يکسـان اسـت و فرودسـتتـرين
مسلمانان ،کافران را پناه تواند داد1؛ مؤمنان در برابر ديگران ،يـاور
يکديگرند.
 .16هر کس از يهود ،از ما پیروی کند ،بیهیچ ستم و تبعیض ،از
ياری و برابری برخوردار خواهد شد.
 .17آشتی همة مؤمنان يکی است و به هنگام پیکـار در راه اهلل،
هیچ مؤمنی نبايد جدا از مؤمن ديگر و جز بر پاية برابری و دادگری
(مرسوم) در میان مؤمنان ،با دشمن از در آشتی درآيد.2
 .18پیکار گرانی 1که همراه ما نبرد میکنند ،بايد بـه نوبـت بـه
پیکار پردازند.
 .1لسان العرب155/4،
 .2زمخشری ،الفائق26-25/2 ،
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 .19مؤمنان ،فرد مسلمانی را که مسلمانی ديگر را کشته اسـت،
در راه اهلل میکشند.

2

 .20بیشك ،مؤمنان از بهترين و استوارترين راستی و راهیـابی
برخوردارند.
 -20ب.هیچ مشرکی نبايد مال يا جان افراد قـريش را در پنـاه
خود گیرد و از دستیابی مؤمنی به آنها جلوگیری کند.
 .21هر گاه از روی دلیل ثابت گردد که کسی مؤمنی را بـیگنـاه
کشته است ،بايد او را به قصاص کشت ،مگر آنکه صاحب خـون بـه
ستاندن خونبها راضی شود و همة مؤمنان بايد ضد قاتـل باشـند و
بايد علیه او به پا خیزند.
 .22هر مؤمنی که محتوای اين نوشته را پﺬيرفته است و به اهلل و
روز بازپسین باور دارد ،روا نیست که آدم کشی 3را يـاری يـا پنـاه
دهد ،و هر کس که او را ياری يا پناه دهد ،بیگمان در روز رستاخیز

 .3همان26/2،
 .4زمشخری ،اساس البالغه ،ذيل واژة «بوأ»
 .1شیخ صدوق ،معانی االخبار،ص265
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گرفتار نفرين و خشم اهلل خواهد کشت و توبـه و سـربهايی 1از وی
پﺬيرفته نخواهد شد.
 .23هرگاه شما مسـلمانان در کـاری گرفتـار اخـتالف شـديد،
(داوری پیرامون) آن را بـه اهلل و محمـد (صـل اهلل علیـه و سـلم)
بازگردانید (راه حل آن را در قرآن و سنت پیامبر بجويید).
 .24تا آنگاه که مؤمنان با دشمن در پیکارند ،يهود نیـز بايـد در
پرداخت هزينة جنگ با مؤمنان همراه باشند.
 .25يهود بنـی عَـوْف ،خـود و بستگانشـان ،امتـی همـراه بـا
مسلمانان هستند2؛ دين يهود از آنِ ايشان و دين مسـلمانان از آنِ
مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمانشکنی ،ستم کند 3و راه گناه
در پیش گیرد ،که چنین کسـی جـز خـود و خـانوادهاش را تبـاه
نخواهد ساخت.
 .26يهود بنی نجّار ،دارای حقوقی برابر بـا حقـوق بنـی عـوف
هستند.
 .2زمخشری ،الفائق292/2 ،
 .1زمخشری ،الفائق26/2،
 .2الفائق26/2،
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 .27يهود بنی حارث نیز دارای حقوقی برابر با حقوق يهود بنـی
عوف هستند.
 .28يهود بنی ساعده نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف
هستند.
 .29يهود بنی جُشَم نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عـوف
هستند.
 .30يهود بنیاألوس نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عـوف
هستند.
 .31يهود بنی ثَعْلَبه نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنـی عَـوف
هستند؛ مگر کسی که (با پیمانشکنی) ستم کند و گناه ورزد ،کـه
چنین کسی جز خود و خانوادة خود را تباه نخواهد ساخت.
 .32همانا جَفْنه 1همچون مردم ثَعْلَبه ،تیرهای از ثَعْلَبه هستند.
شـطَیْبه ،دارای حقـوقی همسـان بـا قبیلـة
 .33بیگمان بنی ُ
بنیعوفاند .روشن است کـه راسـتی و اسـتواری بـر پیمـان ،بـا
پیمانشکنی يکسان نیست.1

 .3جمهرة ،ص372و331
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 .34وابستگان قبیلة ثَعْلَبه ،همچون خود آن قبیلهاند.
 .35نزديکان و رازداران2يهودان ،چون خود ايشانند.
 .36هیچ يك از آنان جز به اجازة محمد (صل اهلل علیه و سـلم)
نبايد بیرون رود.
 -36ب .نیز ،هیچ کس از کیفر زخمی که بـر کسـی وارد آورده
است ،بر کنار نمیماند .هر کس به ناگاه کسی را بکشد ،3بـیگمـان
زيان آن جنايت به خود وی و خاندانش باز خواهد گشت ،مگر آنکه
مقتول ستم کرده باشد که در اين صورت ،اهلل آن را (چون قصاصی)
میپﺬيرد.4
 .37در پیکار با دشمنان ،هزينة يهود بـر عهـدة خـود آنـان و
هزينة مسلمانان بر عهدة خود ايشان خواهد بود و بر هر دو گـروه
است که در برابر کسی که با شرکتکنندگان در اين پیماننامـه بـه
ستیز برخیزد ،با همیاری يکديگر پیکار کنند .نیـز بايـد راسـتی و

 .1الفائق26/2،
 .2جوامع الجامع ،ذيل آية  ،118آل عمران ،ج 198/1
 .3ابن اثیر ،النهاية409/3،
( .4ابن هشام 149/2 ،پانوشت( )3النهاية ( )17/1 ،لسان)52/4 ،
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نیکخواهی و نیکی ،بیهیچ پیمـانشـکنی(بند 32پیمـان) میـان
ايشان استوار باشد.
 -37ب .هیچ مـردی نبايـد نسـبت بـه هـمپیمـان خـويش،
پیمانشکنی کند .پیداست که ياری از آنِ ستمديده است.
 .38تا آنگاه که مؤمنان سرگرم پیکار با دشمن هستند ،يهودان
نیز بايد همراه مسلمانان هزينة جنگ را بﭙردازند.
 .39درون مدينه ،برای پﺬيرندگان اين پیماننامه حرام است.1
 .40پناهنده يا همپیمان ،در صورتی که زيان نرسـاند و پیمـان
نشکند ،همچون خود پناهدهنده و پیماندار است.2
 .41به هیچ يك از افراد خانواده (کـه دارای سرپرسـتی اسـت)
بیاجازة کسان او ،نبايد پناه داد.
 .42هرگاه میانِ متعهدان به اين پیماننامه ،قتلی (همین پیمان،
بند  22ش  )1يا رويدادی ناگوار و يا ناسازگار که خطر تباهی همراه
داشته باشد ،روی دهد ،بیگمان برای رهايی از آن ،بايـد بـه اهلل و

( .1بخاری( )25 /3 ،معجم البلدان)751/3 ،939/1 ،
 .2لسان 154/4 ،ـ 155
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پیامبر وی ،محمد (صل اهلل علیه و سلم) روی آورند؛ (مشـیت) اهلل
بر نگهداشت و پﺬيرفتن اين نوشته جاری است.1
 .43هیچ کس نبايد به قريش و ياران ايشان پناه دهد.
 .44همپیمانان بايد علیه کسی که به شهر يَثرب بتازد ،به يـاری
هم بشتابند.
 .45هرگاه همپیمانان مؤمنان ،به صلحی فراخوانده شـوند کـه
مؤمنان در آن شرکت جستهاند ،بايد در آن شرکت جوينـد؛ و هـر
گاه همپیمانان مؤمنان ،ايشان را به صلحی فراخوانند ،بـر مؤمنـان
است که بدان تن دردهند ،مگر صلح و آشتی با کسی که با دين در
پیکار است.
 -45ب .هزينة هر گروه( ،يا هزينة رزمی هر گـروه) ،بـر عهـدة
خود آن گروه است.2
 .46يهود أَوْس ،خود و وابستگانشان ،با نیکی محض و استواری

3

بر اين پیماننامه ،همان پیمانی را پﺬيرفتهاند کـه دارنـدگان ايـن
پیماننامه ،بر آن گردن نهادهاند .پايـداری بـر پیمـان ،آسـانتر از
 .3سیره ابن هشام ،150/2 ،پانوشت 1
 .1ابوعُبید ،ص 294
 .2النهاية117/1 ،
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پیمانشـکنی اسـت 1.ايـن پیمـانشـکن اسـت کـه خـود زيـان
پیمانشکنی را خواهد ديد .اهلل (گواه) راستینی بر اين پیمـاننامـه
است و آن را میپﺬيرد.
 .47پیداست که اين نوشته ،ستمگر يا پیمانشکنی را از کیفـر،
باز نخواهد داشت .2نیز روشن است که هر کس از مدينه بیرون رود
و هر که در مدينه بماند ،در امان خواهد بود؛ مگر کسی کـه سـتم
کند و پیمان شکند .اهلل و پیامبرش محمد (صل اهلل علیـه و سـلم)
پناهگاه پرهیزگاران و استواران بر پیمانند.3
اشاره کرديم که يثرب در آستانة هجرت پیامبر (صل اهلل علیه و
سلم) ،ترکیبی از عناصر و قبايل مختلف بود که هیچ نظامی آنان را
پیوند نمیداد و وحدت و وفاقی نداشتند .مهمترين تـالش پیـامبر
(صل اهلل علیه و سلم) ،تنظیم روابط اجتماعی مدينه ،در ساية دين
جديد و در چارچوب يك دولت واحد بود .پیامبر اسـالم (صـل اهلل
علیه و سلم)  ،در راستای اين مهم ،عالوه بر اقدامات مقـدماتی ،از
 .3الفائق26/2 ،؛ النهاية« 117/1 ،برّ»
 .4الفائق ،همان
 .5ابن هشام 150/2
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قبیل پیمان عَقَبه ،وجوب هجرت ،نظام برادری و سرانجام ،تأسیس
نهاد مسجد ،به بنیان دولت -شهر مدينه النبـی (صـل اهلل علیـه و
سلم) اقدام نمود .ارکان چهارگانة دولت -شـهر پیـامبر (صـل اهلل
علیه و سلم)،يعنی :جمعیت (امّت) ،سـرزمین (حـرم) ،حاکمیـت و
حکومت؛ و نیز ساخت درونی دولت پیامبر (صل اهلل علیه و سـلم)،
در نوشتهای که «صحیفه النبی» يا «قانون اساسی مدينه» معـروف
است ،آمده است.
اين «پیمان عمومی» که رسول اهلل (صل اهلل علیـه و سـلم) ،در
همان سال نخست هجرت ،میـان عمـوم سـاکنان يثـرب ،اعـم از
مسلمانان ،يهود و مشرکان ،ﻃرﺡ کرد ،اولین گام سـاختاری ،بـرای
تأسیس نظم سیاسی ،بر اساس وحی اسالمی محسوب میشود.
بخشهايی از اين صحیفه ،مربوط به مسائل داخلی مدينه النبی
(صل اهلل علیه و سلم)  ،قسـمتی مربـوط بـه سیاسـت خـارجی و
اشاراتی نیز دربارة حقوق مدنی قبايل و افراد همپیمانان آنان است.
مجموعة اين اشارات ،ساخت اولیـة دولـت ـ شـهر مدينـه را تـا
حدودی توضیح میدهد.
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شبهه :ظهور یك «امت»
در آغاز صحیفة پیامبر اسالم (صل اهلل علیه و سلم) آمده است:
«اين نوشتة محمّد (صل اهلل علیه و سلم) است؛ در میان مؤمنان ،از
قريش و مردم يثرب و هر کسی که از آنان پیروی کرده و بـه آنـان
ملحق شد و همراهشان جهاد کند .آنها «امت واحـده» هسـتند».
بنابراين از آغاز بر يك مفهوم اساسی که پايـة دولـت اسـالمی را
تشکیل میدهد ،تأکید شده است.
مفهوم «امت» در قانون اساسـی مدينـه ،مفهـومی «سیاسـی»
است؛ زيرا فراتر از اشتراکات و تعلّقات اعتقادی مسلمانان ،از ايـن
حیث که بر بنیاد «قـراردادی اجتمـاعی» اسـتوار اسـت« ،قبايـل
يهودی» و همپیمانان آنها ،و نیـز «مشـرکان» ،مشـمول صـحیفة
پیامبر(صل اهلل علیه و سلم) را نیـز شـامل مـیشـود .در بنـد 25
صحیفه تأکید شده است:
«واَنّ يهــود بنــی عــوف امّــة مــع المــؤمنین؛ للیهــود ديــنهم
وللمسلمین دينهم موالیهم وانفسهم االّ من ظلم و اثم فانّه اليوتـغ
االّ نفسه و اهل بیته»؛ يهود بنی عوف ،خود و هم پیمانـان (مـوالی)
آنها ،با مؤمنین يك «امت» هستند .يهود به دين خود و مسـلمانان
به دين خودشان؛ مگر کسی که (با پیمانشکنی) ستم بکند و گنـاه
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نمايد ،و چنین کسی ،جز خود و خاندانش را دچار زحمت نخواهـد
کرد.
بندهای بعدی «صحیفه» ،ديگر قبايل و تیرههای يهود و مـوالی
(همپیمانان) آنها را ،همانند حقوق سیاسی و مدنی يهود بنیعوف
 ،لحاظ میکند .بدينسان ،آنان نیز به اعتبار قراردادی کـه در ايـن
صحیفه لحاظ شدهاند ،داخل در مفهوم«اُمت» میباشند.
بخشهای ديگر «پیمان مدينه» ،حاکی از آن است که مشـرکانِ
مشمول اين صحیفه نیز ،به رغم تضادّ اعتقادی با مسلمانان ،جزيی
از «اُمت» تلقی شدهاند .قسمت دوّم بند  20پیمان ،به نکتة بسـیار
مهمّی اشاره دارد:
«هیچ مشرکی نبايد مال و جان کسی از قريش را حمايت کند و
پناه دهد و از دستیابی مؤمنی بر او حايل شود».
اين اشاره نشان میدهد که ،اوالً :مشرکان ،به رغم عـدم ايمـان
اسالمی ،داخل در معاهدة پیامبر(صل اهلل علیه و سـلم) و بنـابراين
داخل در مفهوم «اُمت» ،در اين مقطـع از تـاريخ سیاسـی اسـالم
بودهاند؛ ثانیاً :آنان به جز مورد استثنايی قريش ،میتوانند به ديگر
مشرکان غیر قريش ،امان مالی و جانی دهند .اقدامی کـه هماننـد
تكتك مسـلمانان ،حـق آحـاد مشـرکانِ شـامل پیمـان بـوده و
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مسلمانان ـ بنا به الزام پیمان ـ ملتزم بـه رعايـت تعهـدات آنـان
بودند.
به هر حال ،مفهوم «اُمّت» در «پیمان مدينه» ،بیآنکـه مُنحصـر
در مسلمانان باشد ،يهود و مشرکان مشمول پیمـان را نیـز شـامل
میشده است .شـمار مسـلمانان در نخسـتین سـال هجـرت و در
آستانة تشکیل دولت -شهر مدينه النّبی(صل اهلل علیـه و سـلم)،
متفاوت گزارش شده است .وجود سه گزارش از حُﺬيفـه ،اَعْمَـش و
ابو معاويه ،بر تأکیـد پیـامبر اسـالم (صـل اهلل علیـه و سـلم) در
سرشماری مسلمانان اشاره دارد .حﺬيفه و اعمش ،هر کـدام شـمار
مسلمانان را يکهزار و پانصد مرد (مسلح) ذکـر کـردهانـد ،امّـا در
گزارش ابومعاويه ،بین ششصد تا هفتصد تـن ،تخمـین زده شـده
است .1گفته شده است که اين تفـاوت ،يـا بـرای ايـن اسـت کـه
سرشماری ابومعاويه در اوائل سال اوّل هجرت بوده ،يا نتیجة دقـت
بیشتر دو رأوی ديگر است.2

 .1حمیداهلل ،نامهها،...ص113
 .2زرگری نژاد،ص353
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شبهه :پیدایش حرم (مرزهای جغرافیایی مدینه -
النبی(صل اهلل علیه و سلم))
در بند  39قانون اساسی مدينه آمده است؛ «وإنّ يثـرب حـرام
جوفها ألهل هﺬه الصحیفة :داخل شهر يثرب برای اهل اين صحیفه
منطقه امن و حرم میباشد» .پیامبر(صل اهلل علیه و سلم) در ادامـة
صحیفه افزوده است که« :پناهندة هر کس مانند خود او است ،زيان
و جُرمی نبايد به او برسد» .امّا آنچه در صحیفة پیامبر اسالم(صـل
اهلل علیه و سلم) اهمیّت بیشتری دارد ،تأکید بر اين نکته است که:
«هیچکس جز به اجازة اهل حرم (مدينه) ،نمیتواند پناهندة حـرم
شود».
ابن جُحیفه ،از سندی نام میبرد که نزد علی(علیه السالم) بوده
و در آن نوشته شده بود :بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحِیم ،محمّد فرسـتادة
اهلل گفت« :هر پیامبری را حرمی است و مدينه ،حرم من است» .1از
کعببن مالك نیز روايت شده است که گفت« :رسول اهلل (صـل اهلل
علیه و سلم) مرا فرسـتاد تـا بـر بلنـدیهـای مَخـیض ،الحیفـاء،

 .1سمهودی ،وفاء الوفاء-92/1،حمیداهلل،ص112
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ذوالعشیره وتیم ،که کوههـای مدينـهانـد ،نشـانهگـﺬاری کـنم».1
محمدحمیداهلل ،به نقل از المطـری در تـاريخ مدينـه مـینويسـد:
«رسول اهلل (صل اهلل علیه و سلم) شماری از ياران خود را فرسـتاد،
تا حدود حَرَم مدينه را از هر سو ،نشـانهگـﺬاری کننـد .المطـری،
نامهای اين نشانهها را به تفصیل ياد کرده است .حدود مدينه ،میان
دو بازوی آن از خاور و باختر ،و میان کوه ثور در شمال و کوه عیـر
در جنوب قرار داشـته و وادی العتیـق ،درون حـرم مدينـه بـوده
است».2
حرم که در مقابل «حـل» ،مرزبنـدی جغرافیـايی شـده اسـت،
محدويتها و احکام ويژهای دارد :ممنوعیت جنگ و خونريزی (بـه
غیر از وضعیت دفاعی) ،منع قطع درختان حـرم ،عـدم تعـدّی بـه
کسانیکه پناهندة حرم شدهاند ،حرمت مسافران ،قصاص غیرقاتل،
منع ضرب غیر ضارب و  . . .از جمله احکام ويژة تعريف شده اسـت
که موجبات امنیت درون حرم را تدارك میکرده است.

 .2همان
 .3همان،ص659
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شبهه :استقالل داخلی قبایل
صحیفة پیامبر(صل اهلل علیه و سلم) ،واحدهای قبیلگیِ آن روز
مدينه را به رسمیت شناخته و استقالل در سُنن و رسـوم داخلـی
(ربعه) ،حق پناهندگی و دية مشترك اين واحدها را تضمین کـرده
است .بدينسان ،نوعی نظام سیاسی ﻃراحی شده است که در عین
انسجام کلّی ،بر استقالل داخلی واحدهای تشـکیل دهنـده امـت
تأکید شده است.
رِبعه يا رباعه ،معنايی حقوقی و سیاسی دارد:
«انّهم امّة واحدة علی رباعتهم» ،يعنی هر قبیله بر «رباع» خـود
خواهد بود (به همان ترتیبات و سُننی کـه سـابق داشـتند) .زيـرا
الرّبعه ،به معنای حالت و وضعیت پیشین ،از حیـث رسـوم و سـنن
قبیلهای است .1بندهای سوّم تا يازدهم صحیفه ،با تصريح بـه نـام
تك تك قبايل ،اعم از مهاجرين قريش و انصار مدينـه ،بـر حفـظ
استقالل درونی و منزلت پیشین آنان تعهّد نموده است .بـه دنبـال
اين تعهّدات تعیین کننده ،تأکید شده است که« :کل ﻃائفـة مـنهم
تفدی عانیها بالمعروف والقسط بین المؤمنین»؛ هـر ﻃايفـهای بـر

 .1همان ،ص  ،110جعفريان ،تاريخ تحول دولت و خالفت  ،. . .ص 47
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اساس معروف و رعايت قسط بین مؤمنان ،برای آزادی اسیران خود
فديه خواهند پرداخت؛ اين تعبیرات کـه تعهـدات متقابـل قبايـل
مدينه را میرساند ،همراه با ذکر يکايك قبايل و بطون آنها تکـرار
میشود ،و اين تکرار به معنای مشارکت رسمی و همسنگ آنان در
«عهدنامه» است.
پیامبر اسالم(صل اهلل علیه و سلم) ،چنین استقاللی را به قبايل
يهود مدينه و همپیمانان آنان نیز سرايت میدهد (تصريح رسـمی
بر اين نکته که يهود عضـو پیمـان ،بـه همـراه مسـلمانان« ،امـت
واحده» را تشکیل میدهند) .در اين امت واحده ،مسلمانان بر دين
خود و يهوديان نیز دين خود را خواهند داشت .اين تأکید بـه ايـن
معنی است که قبايل يهود ،عالوه بر اسـتقالل در مفهـوم عمـومی
(«ربعه» يا همان سنن پیشین) ،استقالل مﺬهبی خود را نیز حفـظ
میکنند .1بندهای  24تا « 35عهدنامه» ،ضمن تصريح به نام قبايل
يهود ،استقالل داخلی يکايك آنـان را هماننـد يهـود بنـی عـوف
تضمین کرده است.

 .1جعفريان ،همان ،ص 49
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بدينسان ،به نظر میرسد کـه پیـامبر اسالم(صـل اهلل علیـه و
سلم) ،با رسمیت دادن به خود مختاری داخلی قبايل از حیث ربعه،
زمینههای حقوقی الزم برای تحقق نوعی فدرالیسـم قبـايلی را در
دولت ـ شهر مدينه تدارك نموده است .نوعی از ساختار حقوقی ـ
سیاسی که پیامبر اسالم(صل اهلل علیه و سلم) تا آخـر عمـر خـود
متعهّد به تعهدات آن بود و اگر تحوالتی رخ داد که در آينده اشاره
خواهیم کرد ،نه از جانب پیامبر اسالم(صل اهلل علیه و سلم) ،بلکـه
به دلیل نقض آشکار مفاد «عهدنامه» ،از سـوی قبايـل يهـود و . . .
بوده است.

شبهه :فرد و فردگرایی
مفهوم «امّت» ،و نیز تضمین رسمی «روابط قبیله» ،در نظام نامة
پیامبر(صل اهلل علیه و سلم) ،به معنای محو شخصیت و هويت فـرد
نیست .بلکه آزادی ،برابری حقوقی افـراد امـت و مسـﺌولیتهـای
فردی ،از وجوه برجسته صحیفة محمد(صل اهلل علیه و سلم) است.
در بند  15صحیفه آمده است« :و أنَّ ذمة اهلل واحدة يُجیـر علـیهم
ادناهم ،وأنّ المؤمنین بعضهم موالی بعض دون الناس» پیمان و پناه
اهلل ،برای همگان يکسان است و فرودستترين مسلمانان میتواند،
از جانب ساير مسلمانان تعهّد کند (و کافران را پناه دهد) .مؤمنـان
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در برابر ديگران ياور يکديگرند .اين بند از منشور مدينه ،در حالی
تصريح و تعهد شده است که بر اساس سُنن جاهلی ،فقـط اشـرافِ
قبايل حق جوار و امان داشتند ،نه ديگران.
همچنین در بنـد  «:37وانّـه اليـأثم امـرءٌ بحلیفـه وأن النصـر
للمظلوم» هیچ فردی حق تجاوز به حقوق همپیمان خود را نـدارد؛
پیدا است که ياری از آن ستمديده است .در بنـد  36بـه مجـازات
فردی اشاره دارد و مینويسد :هیچکس از کیفر زخمی که بر کسی
وارد آورده است ،بر کنار نمیباشد .هر کس به ناگاه کسی را بکشد،
بیگمان زيان آن جنايت به خـود وی و خانـدانش بـر مـیگـردد.
همچنین در بند  47میگويد«:اليکسـب کاسـب االّ علـی نفـس».
يعنی :هر کسی هر کاری انجام دهد ،نتیجهاش عايد خود او خواهد
شد و اهلل پناه دهندة نیکوکاران و پرهیزگاران است.

شبهه :حاکمیت
حاکمیت را معموالً يکی از ارکان هر دولت دانستهاند .منظـور از
حاکمیت ،البته ،انحصار مشروع قدرت است؛ قوانین يك جامعـه را
وضع ،تفسیر ،اجراء و تغییر میدهد .در صحیفة مدينه ،حـداقل در
پنج مورد به مسﺌلة حاکمیت اهلل اشاره شده و در دو مـورد ،داوری
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نهايی را به عهدة اهلل و رسول اهلل(صل اهلل علیـه و سـلم) گﺬاشـته
است .در بند  23خطاب به مؤمنان آمده است:
«وانکّم مهما اختلفتم فیه مِن شییء ،فأنّ مَـردَّه الـی اهلل و الـی
محمدٍ» و هرگاه شما مسلمانان در کـاری دچـار اخـتالف شـديد،
(داوری دربارة) آن را به اهلل و محمد(صـل اهلل علیـه و سـلم) بـاز
گردانید».
فقرة فوق ،به حاکمیت اهلل و رسول(صـل اهلل علیـه و سـلم) در
میان مسلمانان اشاره دارد .امّا بند  42صحیفه کـه در ذيـلِ مـواد
مربوط به تعهدات متقابل يهود و مسـلمانان آمـده اسـت ،دامنـة
حاکمیت اهلل و رسول(صل اهلل علیه و سلم) را به تمام اهل صحیفه،
بنابراين ،يهود و مشرکان مشمول عهدنامه سرايت میدهد:
«هرگاه میان متعهدان به اين پیمان نامـه ،قتلـی يـا رويـدادی
ناگوار و يا ناسازگار که خطر تباهی همراه داشته باشد ،روی دهـد،
بیگمان برای رهايی از آن ،بايد به اهلل و پیامبر وی محمّد(صـل اهلل
علیه و سلم) روی آورند« :فأن مردَّه الی اهلل و الـی محمـدٍ رسـول
اهلل»؛ (مشیت)اهلل ،بر نگهداشت و پﺬيرفتن اين نوشته جاری است.
بدينسان ،حاکمیت و قـدرت قضـايی پیامبر(صـل اهلل علیـه و
سلم)درحوزة حقوق عمومی ،تنها به مسلمانان محـدود نمـیشـد،
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بلکه شامل يهود و مشرکین از اهل يثرب و هر آن کسی که با آنان
و همراه آنان پیکار کرده نیز ،میشـده اسـت .احتمـاالً مقصـود از
عبارت« :مَن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» ،چنانکه احمد العلـی
اشاره میکند ،قبايلی از اهل مدينهاند که بر دين اسـالم نگرويـده
بودند و رسول اهلل(صل اهلل علیه و سلم) بـدون آنکـه اجبـاری در
پﺬيرش اسالم داشته باشند ،آنان را وارد پیمان صحیفه و بنابراين،
شمار «امت» نموده است .پیامبر اسـالم ،مرجـع و داور همـة ايـن
گروهها در اختالفاتی بود که ممکن بود موجب اخـالل در امنیـت و
نظم عمومی دولت ـ شهر مدينه شود.1

شبهه :قانون
قانونگﺬاری سیاسی ،مالی ،قضـايی ،مـدنی و عبـادی ،از اهَـمِّ
اقداماتی بود که در مدينه النبی(صل اهلل علیه و سلم) و بیشـتر در
قالب آيات مدنی قرآن ،و اقدامات پیـامبر اسالم(صـل اهلل علیـه و
سلم) انجام گرفت .در مدينه ،آيات احکام اسالمی که حدود پانصد
آيه است ،شروع و نازل شده است .اين آيـات کـه در حـوزههـای

 .1احمد العلی،صص  92ـ 93

2167

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مختلف زندگی فردی و اجتماعی قرار دارنـد ،بـه تـدريج ،هويـت
مستقل جامعه اسالمی را شکل دادند.
پیامبر اسالم(صل اهلل علیه و سلم) در نخستین روزهای ورود به
مدينه ،و در راه قبا به مدينه ،برای اولین بار در اسالم ،نمـاز جمعـه
بﭙا داشت و تشريع نماز جمعه را اعالم کـرد .1در همـین سـالِ اوّل
هجرت ،چگونگی«أذان» ،به عنوان قاعدة اعالن اوقات شرعی ،نماز
جماعت ،مراسم و ضرورتهای اجتماعیِ خاص ،که نیاز بـه تجمّـع
فوری مسلمانان داشت ،تعیین شد.

2

در سال دوّم هجرت ،احتماالً در ماه شعبان ،آيـات ( 142ـ 144
بقره) تغییر قبله از بیت المقدس به کعبة مکه نازل شد ،و در همین
ماه شعبان ،روزة ماه رمضان مقرّر و واجب گرديد .در همـین سـال،
زکات فطره و نیز نماز عید فطر تشريع شدند .3ابن کثیـر ،تشـريع
«زکات اموال» را نیز ،ذيلِ حوادث سـال دوّم هجـرت ذکـر کـرده
اسـت .4همچنــین ،ﻃبـری بــا درج حادثــة بنـیقینقــاع در ذيــل
 .1ﻃبری ،تاريخ ﻃبری926/3 ،
 .2المسعودی ،مروج الﺬهب و معادن الجوهر.)289/2،
 .3ﻃبری943-942/3 ،
 .4ابن کثیر ،البداية والنهاية 271 /3 ،و 370
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رويدادهای سال دوّم ،در مورد تشريع«خمـس» از غنـايم جنگـی
مینويسد « :و نخستین بار بود که پیامبر اسـالم خمـس گرفـت ،و
خمس غنايم را بر گرفت و چهار خمس ديگر را به ياران خود داد».

1

بر خالف ﻃبری ،برخی مؤرخین ،حادثة بنیقینقاع را که مُنجـر
به خروج آنان از مدينه شد ،در اوايل سال سوّم ثبت کردهاند.
به هر حال ،زنجیرة تشريعات (وضع قوانین شرعی) کـه عمـدتاً
در سالهای اوّل هجرت صورت گرفت ،هويـت فـردی و اجتمـاعی
مسلمانان را حول محورهای معینی استوار نمود .بدينسان ،تعیّن و
تشخُّص مسلمین به عنوان امتی خاصّ ،در درون ساختار معینـی از
نظام سیاسی ،که دولت ـ شهر مدينة النبی (صل اهلل علیه و سـلم)
نامیده میشد ،تکوين و تولد يافت؛ و نشو و نما و تحـوالت تعیـین
کننده خود را در تاريخ زندگی بشر آغاز نمود.

2

 .5ﻃبری998/3،
 .1برگرفته از کتاب« تاريخ تحول دولت در اسالم» داود فیرحی
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شبهه :اسالم ،حقوق و آزادی های سیاسی مردم را به
رسمیت نمیشناسد؟
الَّﺬِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولﺌِكَ الَّﺬِينَ هَـدَاهُمُ

اللَّهُ وَ أُولﺌِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ1
«آن کسانى که به سخن گوش مىدهند و از بهترين آن پیـروى
مــىکننــد ،ايشــانند کســانى کــه اهلل هدايتشــان کــرده و اينــان
خردمندانند».
آزادى و اختیار انسان ،در عرضة افکار و عقايد و انتخاب صحیح
آنها الﺬين يستمعون القول فیتّبعون أحسنه  .برداشت ياد شده
به اين خاﻃر میباشد که ،الزمة شـنیدن سـخنان ،وجـود افکـار و
عقايد گوناگون و آزادى در بیان آنها است و الزمة گزينش بهترين
سخنان و پیروى از آنها ،وجود آزادى انتخاب است.
پس :محتواى سخن ،مالك ارزيابى و داورى اسـت ،نـه گوينـده
آن.
 .2سورة زمر -آية 18
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نقد کتاب سها

سلمان فارسی باشد يا صهیب رومی يا بالل حبشی ،فرقی نمی-
کند.
هَلْ يَسْتَوِی الَّﺬِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّﺬِينَ الَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَﺬَکَّرُ أُولُـوا
الْأَلْبَابِ}1
بگو« :آيا کسانى که مىدانند و کسانى که نمىدانند ،يکسـانند؟
تنها خردمندانند که پندپﺬيرند».

آزادی
آزادی ،آرمان بلند بشر است که همزاد و همﭙـای زنـدگی انسـان،
جايگــاهی شايســته در انديشــه و آرزوی انســان دارد و در گــﺬرِ
دگرگونیهای آدمی و زندگی و انديشهها و انگارههـايش ،بحثهـا
برانگیخته و دشواریها درافکنده و گشـايشها بـه ارمغـان آورده
است.
آزادی ،پیمان منزلت است که او را از هر آفريدة ديگری متمـايز
میسازد .او آزادانه و داوﻃلبانه در پیشگاه اهلل سجده کرده اسـت؛
 .1سورة زمر -آية 9
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نقد کتاب سها

چرا که اهلل ،نه در ترکیب او چیزی قـرار داده اسـت کـه وی را بـه
ايمان مجبور کند و نه به وی اجازه داده است ،ديگران را به ايمـان
مجبور کند.
وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَکُوا وَ مَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَ مَـا أَنْـتَ

عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ1
«اگر اهلل میخواست (که او را به يگانگی بﭙرستند ،ايشـان را بـا
قدرت و قوّت خويش وادار به اين کار میکـرد و از خـود اختیـاری
نمیداشتند ،و هرگز) شرك نمیورزيدند( ،ولیکن آنان را بـه خـود
واگﺬاشته است تا به اختیار نه به اجبار ،راه يزدان يا راه شـیطان را
در پیش گیرند) و ما تو را مراقب (اعمال و مسؤول افعـال) ايشـان
نکردهايم و ما تو را مکلّف نساختهايم که احـوال آنـان را اصـالﺡ و
امور ايشان را روبراه سازی».
جايی که اهلل جلجالله کسی را اجبار به ايمان و اسالم نمیکند،
تکلیف همه ديگر مشخص است؛ يعنی هیچ کسِ ديگری نیـز حـق
اجبار ندارد.

 .1سورة انعام -آية 107
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نقد کتاب سها

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنِ اهْتَـدَى فَإِنَّمَـا

يَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَیْهَا وَ مَا أَنَا عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ 1
«بگو :ای مردم! حق از ﻃرف پروردگارتان به سراغ شـما آمـده
است ،هر کس (در پرتو آن) هدايت يابد ،برای خود هدايت شـده ،و
هر کس گمراه گردد ،به زيان خود گمراه میگردد و من مـأمور (بـه
اجبار) شما نیستم»
الف :مردم در پﺬيرش و عدم پﺬيرش قرآن ،آزاد و مختارند.
قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتـدى لنفسـه و
من ضل فإنما يضل علیها و ما أنا علیکم بوکیل
ب :انسان ،موجودى آزاد و مختار اسـت .فمـن اهتـدى فإنمـا
يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل علیها و ما أنا علیکم بوکیل

 .2سورة يونس -آية 108
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نقد کتاب سها

شبهه :مقایسه دیدگاه اسالم و غرب در مسﺌلة آزادی
آزادی مفهومی است که به معنای رهايی و اعمال اختیار و اراده
میباشد؛ به نحوی که شخص بتوانـد بـدون مـانعی ،ارادة خـود را
اعمال کند .آزادی در زمینههای زير مطرﺡ است:
آزادی عقیدهآزادی انديشهآزادی بیان و تبلیغآزادی رفتار-آزادی از هرگونه بردگی

شبهه :بررسی اعالمیه حقوق بشر در زمینه آزادی
موادی از اعالمیة حقوق بشر ،به بررسی آزادیها و حـد و مـرز
آنها پرداخته است.

2174

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

 مادة  18و  19بیان میدارد که :هر کس ،آزادی مطلق در بیـانو عقیده و انديشه دارد.
 مادة  18تصريح میکند :هر کس حق دارد که از آزادی فکـر،وجدان و مﺬهب بهرهمند شود .هر کـس میتوانـد از ايـن حقـوق،
منفرداً يا مجتمعاً  ،به ﻃور خصوصی يا به ﻃـور عمـومی برخـوردار
باشد.
 در مادة  19آمده است :هر کس حق آزادی عقیده و بیان داردو حق مزبور شامل آن اسـت کـه از داشـتن عقايـد خـود ،بـیم و
اضطرابی نداشته باشد و در کسب اﻃالعات و افکـار و ردّ و اخـﺬ و
انتشار آن ،بـه تمـام وسـايل ممکـن دسترسـی داشـته و بـدون
مالحظات مرزی ،آزاد باشد .البته اين دو ماده مانع از آن شـده کـه
کشورها اين آزادیها را محدود نمايند و در اين عمل ،خود به مادة
 29بند دوم همین اعالمیه استناد میکنند؛ آنجا که میگويد« :هـر
کس در اجرای حقوق و اسـتفاده از آزادیهـای خـود ،فقـط تـابع
محدوديتهايی است که به وسیلة قانون ،منحصراً به منظور تامین،
شناسايی و مراعات حقوق و آزادیهای ديگران و بـرای مقتضـیات
صحیح اخالقی و نظم اخالقی و نظم عمـومی و رفـاه همگـانی ،در
شرايط يك جامعة دموکراتیك وضع گرديده اسـت ».بنـد سـوم از
2175
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نقد کتاب سها

همین ماده اعالن میدارد که اين حقوق و آزادیها ،در هیچ موردی
نمیتواند بر خالف مقاصد و اصول ملـل متحـد اجـرا گـردد .پـس
آشکار میشود که از ديدگاه خود غربیها ،آزادیهـا مشـروط بـه
موارد زير هستند:
 .1عدم مزاحمت ،با شناسـايی و مراعـات حقـوق و آزادیهـای
ديگران.
 .2رعايت مقتضیات صحیح اخالقی.
.3نظم عمومی جامعه ،رفـاه همگـانی در شـرايط يـك جامعـه
دموکراتیك.
 .4عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد.
 .5بر علیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعالمیة حقـوق بشـر،
حقی برای فردی يا جمعیتی ايجاد نشود.
 در مادة  19پیمان بین المللی حقـوق مـدنی و سیاسـی هـم،چنین آمده است :اعمال حق آزادی انديشه و بیان ،مستلزم وظايف
و مسﺌولیتهای ويـژهای اسـت و در نتیجـه ممکـن اسـت تـابع
محدوديتهای معین بشود که البته بايد در قانون تصـريح شـده و
برای امور زير ضرورت داشته باشد:

2176

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«احترام به حقوق يا حیثیت ديگران ،حفظ امنیـت ملـی ،نظـم
عمومی ،سالمت يا اخالق عمومی».
 در مادة  20همین پیمان نیز ،هرگونـه تبلیـغ بـرای جنـگ وهرگونه دعوت به کینة ملی ،نژادی يا دينی ،که محرك تبعـیض يـا
خصومت يا اعمال خشونت باشد ،ممنوع شده است .بنابراين ،حـق
آزادی بیان مطلق نیست .امّا همواره هرگونه محدوديت بـرای ايـن
حــق ،بايــد بــر معیارهــای مشــروعیت ،قانونمنــدی ،تناســب و
ضرورتهای دموکراتیك استوار باشد».
 در مادة  14اعالمیة حقوق بشر آمده است« :هر کس حق دارددر برابر تعقیب ،شـکنجه و آزار ،پناهنـدگی جسـتوجو کنـد و در
کشورهای ديگر پناه اختیار کند ».اما در بند دوم اين ماده متـﺬکر
میشود که :در مواردی کـه تعقیـب ،مبتنـی بـر جـرم عمـومی و
غیرسیاسی يا رفتارهايی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد،
نمیتواند از اين حق استفاده کند؛ پس میبینیم که اين حـق هـم
دارای محدوديتی است.

2177
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نقد کتاب سها

شبهه :بررسی دیدگاه اسالم در باب آزادی
در اسالم ،بر آزادی انسانها در مقابل غیـر اهلل ،تأکیـد زيـادی
شده است .بررسی آيات و روايات نشان میدهد کـه اهمیتـی کـه
اسالم برای آزادی قائل است ،هیچ دين و مﺬهب ديگری قائل نشده
است.

شبهه :آزادیهای شخصی
از ديدگاه اسالم ،هر کس حق زندگی ،آزادی و امنیـت شخصـی
دارد و کسی نمیتواند مُتعرضِ حیات يا زندگی شخص ديگر شـود.
حتی بر عهدة حکومت است که از حق حیات و امنیت افراد ،دفـاع
و مراقبت نمايد .قتل نفس ،جرم محسوب میشود .در قرآن کـريم
در اين باره آمده است:
أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِـی األَرْضِ فَکَأَنَّمَـا قَتَـلَ

النَّاسَ جَمِیعاً1

 .1سورة مائده -آية 32
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نقد کتاب سها

«هر کس ،ديگری را بدون حق قصاص و يا بدون آنکـه فسـادی
در زمین کرده باشد ،به قتل برساند ،مثل آن است که همة مردم را
کشته است».
ﻃبق اين آيه ،قتل يك نفر ،برابر با قتل همة افراد جامعه شمرده
شده است و از اين رو ،جرمی سنگین محسوب میشـود و مجـرم
بايد تاوان آن را پس بدهد; چرا که يك جامعه را با خطـر رو بـه رو
کرده است.

شبهه :آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی
حدود  300آيه در قرآن وجود دارد کـه مـردم را بـه انديشـه و
تفکر و تعقل دعوت میکند ،که اين نشانة اهمیت آزادی در ديدگاه
اسالم میباشد .در مورد آزادی دين و مﺬهب هم ،اين امر بر کسـی
پوشیده نیست که اسالم ،کسی را به خاﻃر عقیـدة غیـر اسـالمی،
مجازات نمیکند و بر اين اساس ،اسالم اقلیتهـای مـﺬهبی را بـه
رسمیت شناخته است( در منشور مدينه نمايان است).
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نقد کتاب سها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ يَأَأيهُّـا الْکَفِـرُونَ * لَـا أَعْبُـدُ مَـا
تَعْبُدُونَ * وَ لَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَـدتمُ * وَ لَـا

أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَکمُ دِينُکُمْ وَ لىِ دِينِ 1
«به نام اهلل که رحمتش بىاندازه است و مهربانىاش همیشگى
بگو :اى کافران! * آنچه را شما مىپرستید ،من نمىپرستم * ،و
نه شما آنچه را من مىپرستم ،مىپرستید * ،و نه من آنچه را شـما
پرستیدهايد ،مىپرستم * ،و نه شما آنچه را کـه مـن مـىپرسـتم،
مىپرستید * .دين شما براى خودتان ،و دين من براى خودم».
البته اين آزادیها تا هنگامی معتبر است کـه حقـوق ديگـران
مراعات گردد و مزاحم آزادیهای ديگران نباشد و امنیت جامعه را
به خطر نیندازد .اسالم ،کمال اهمیت را برای آزادیهای بشر قائـل
است ،مشروط بر اينکه موجب اهانت و اخـالل در شـرف وکرامـت
انسانها نباشد و مانند کافران عهد رسـول اهلل (صـل اهلل علیـه و
سلم) باعث آوارگی و هجرت و ترور و جنگ و  ...نشوند.

 .1سورة کافرون
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نقد کتاب سها

بايد يادآور شد که آزادی در هیچ کشـوری نامحـدود نیسـت.
حتی در اعالمیة حقوق بشر ،ﻃبق مـادة  ،29اسـتفاده از آزاديهـا،
محدود به مراعات حقوق ديگران و مقتضیات صحیح اخالقی و نظم
عمومی و رفاه همگانی است که چـارچوب و ضـوابط آن را قـانون
تعیین میکند .در اسالم نیز حدود آزاديها کـه بـه موجـب قـانون
مشخص شده ،مبتنی بر همین مالحظات است.

شُبهة :1مردم حق انتخاب نوع حکومت و حاکم را ندارند.
جواب شُبهة ،1با آية  53سورة انفال:
ذالِكَ بِأَنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَیِّـرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
اين بدان سبب است که اهلل ،هیچگاه نعمتـى را کـه بـر قـومى
ارزانى داشته ،تغییر نمىدهد ،مگر اين که آنچه را در خـود دارنـد
تغییر دهند ،و اهلل شنواى داناست.
پس مردم به راحتی میتوانند حکومت و حاکم را تغییر دهند ،و
اين يعنی تأثیر عقايد و اعمال امتها در تحوالت اجتماعى آنـان ،بـا
اختیار ...
صفحة  647نقد قرآن سُها
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شُبهة :2ممنوعیت آزادی انديشه
جواب شُبهة :2تلقى صحیح و انديشة درست ،دو پايـة اساسـى

براى هدايت و راهیابى به حق است.
آية  10سورة ملك:

وَ قَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ
و میگويند« :اگر ما گوش شنوا داشتیم يا تعقّـل میکـرديم ،در
میان دوزخیان نبوديم»
دقیقاً خالف آنچه سُها گفته در قـرآن وجـود دارد؛ همـه چیـز
درستیش با تعقل به اثبات میرسد ،نه با بیعقلی!
صـلّى اهللُ عَلَیْـهِ
*عن ابنِ مسْعُودٍ رضی اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّـه َ
وسَلَّم قالَ( :ا مِنَ نَبِیٍّ بعَثَهُ اللَّه فی أُمَّةٍ قَبْلِی إِالَّ کان لَـه مِـن أُمَّتِـهِ
حواريُّون وأَصْحَابٌ يَأْخﺬون بِسُنَّتِهِ ويقْتدُون بأَمْرِه ،ثُمَّ آنها تَخْلُـفُ
مِنْ بعْدِهمْ خُلُوفٌ يقُولُون مَاالَ يفْعلُون ،ويفْعَلُون مَاالَ يُؤْمَرون ،فَمَـنْ
جاهدهُم بِیَدهِ فَهُو مُؤْمِن ،وَمَنْ جاهدهم بقَلْبِـهِ فَهُـو مُـؤْمِن ،ومَـنْ
جَاهَدهُمْ بِلِسانِهِ فَهُو مُؤْمِن ،ولـیس وراءَ ذلِـك مِـن اإلِيمـانِ حبَّـةُ
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خرْدلٍ )» 1
«از ابن مسعود رضی اهلل عنه روايت است که :رسول اهلل صل اهلل
علیه وسـلم فرمـود :هـیچ پیـامبری را اهلل در امتهـای گﺬشـته
نفرستاد ،مگر اينکه برای او از امـتش دوسـتانی خـالص بودنـد و
يارانی بودند که به سنت و ﻃريقة او متوسل شـده و بـه فرمـان او
اقتداء می کردند؛ بعداً جانشینانی به مُسند خالفت آنان مینشینند
که میگويند ،آنچه را انجام نمیدهند و انجام میدهند ،آنچه را که
بدان مأمور نشدهاند .کسی که با دست خويش با آنها جهـاد کنـد
مؤمن است ،و کسی که با دلش با آنها جهاد کند ،مـؤمن اسـت ،و
کسی که با آنها به زبان خويش جهاد کند ،مؤمن اسـت و مـاورای
اين بقدر دانة سﭙندی ايمان وجود
ندارد».
أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلینَ2
آيا در اين سخن نمىانديشند يا براى آنها چیزى نازل شده که
براى نیاکانشان نازل نشده بود؟
لزوم تدبر در آيات و معارف قرآن...
صفحة  647نقد قرآن سُها
 .1صحیح مسلم
 .1سورة مومنون -آية 68
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شُبهة :3ممنوعیت آزادی بیان
جواب شُبهة:3
الَّﺬِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولﺌِكَ الَّﺬِينَ هَـدَاهُمُ
اللَّهُ وَ أُولﺌِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

1

«آن کسانى که به سخن گوش مىدهند و از بهترين آن پیـروى
مــىکننــد ،ايشــانند کســانى کــه اهلل هدايتشــان کــرده و اينــان
خردمندانند».آزادى و اختیار انسان ،در عرضـة افکـار و عقايـد و
انتخــاب صــحیح آنهــا الــﺬين يســتمعون القــول فیتّبعــون
أحسنه برداشت ياد شده

به خاﻃر اين نکته است که ،الزمة شنیدن سخنان ،وجود افکار و
عقايد گوناگون و آزادى در بیان آنها است و الزمة گزينش بهترين
سخنان و پیروى از آنها ،وجود آزادى انتخاب است.

 .2سورة زمر -آية 18
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کُنتُم خَیرَ أُمَه أُخرِجَت للناس تَأمَرونَ بِالمَعرُوفِ وَ تَنهَونَ عَـنِ
المُنکَرِ وَ تُومِنُون بِاهلل

1

«شما بهترين امتى هستید که براى مردم پديدار شـدهايد؛ بـه
کار پسنديده فرمان مىدهید و از کار ناپسند باز مىداريد و بـه اهلل
ايمان داريد»
الف :امر به معروف ،تمام کارهای پسنديده را شامل مـیشـود و
نهی از منکر ،تمام کارهای ناپسند را...
ب :امر به معروف و نهی از منکر ،تمام اقشـار جامعـه را شـامل
میشود و خلیفه و شورای حل و عقد را با تمام مردم جامعه روبه رو
میکند(هر که بامش بیش ،برفش بیشتر).
همة مردم به راحتی میتوانند انتقاد کنند ،چنان که عُمر فاروق
(رضی اهلل عنه) روزی بر مِنبر رفت و گفت« :ای مردم! اگـر در مـن
کجی و انحرافی يافتید ،آن را درست کنیـد ».مـردی برخاسـت و
گفت :به اهلل سوگند! اگر در شما انحراف و کجـی ببینـیم ،آن را بـا
شمشیرهای خود راست خواهیم کرد .عمر (رضی اهلل عنـه) گفـت:
اهلل را شکر که در میان ايـن امـت ،مردانـی يافـت میشـوند کـه
کجیهای عمر را با شمشیرهای خود راست میکنند.
و...
 .1سورة آل عمران -آية 109
 .2اخبار عمر -ص 331
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صفحة  648نقد قرآن سُها

شُبهة :4ممنوعیت قانونگﺬاری
جواب شُبهة: 4
مصادر تشريع نزد اهل سنت عبارتند از:
 .1قرآن
 .2سنت پیامبر (صل اهلل علیه و سلم)
 .3اجماع
 .4قیاس
 .5استحسان
 .6مصالح مرسله،
 .7سد ذريعت
 .8استصحاب
 .9عرف
 .10عمل مردم مدينه
 .11مفهوم
 .12شريعت انبیاء قبل از اسالم
 .13قول صحابی  ...و غیره
قرآن ،تمام حقايق منتهی به سـعادت دنیـا و آخـرت را بـرای
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انسان دارد ،دنیا و آخرتی که با هـم هسـتند ،نـه دنیـای جـدا از
آخرت.
وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فی کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِﺌْنا بِـكَ
شَهیداً عَلى هؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُـدىً وَ
رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمینَ

1

«و روزى باشد که از هر امتى ،شاهدى از خودشان بر خودشـان
برانگیزيم و تو را بیاوريم تا بر آنان شهادت دهى .و ما قرآن را کـه
بیانکننده هر چیزى اسـت و هـدايت و رحمـت و بشـارت بـراى
مسلمانان است ،بر تو نازل کردهايم».
و پیامبر (صل اهلل علیه و سلم) در رفتار و کردار و گفتار زندگی،
قرآن بود.
*«قالت عائشة لما سﺌلت رضی اهلل عنها عن خلق النبـی علیـه

الصالة والسالم  ،قالت  :کان خلقه القرآن».
وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ

2

3

«و در حقیقت تو به نیکو خلقى عظیم آراستهاى».
و صحابه ،بهترين نمونه و الگو و تربیت يافتة کامل مکتب الهـیِ
 .1سورة نحل -آية 89
 .2صحیح مسلم
 .3سورة قلم -آية 4
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رسول اهلل (صل اهلل علیه و سلم) بودند:
کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَـنِ
الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُـمْ مِـنْهُمُ

الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ 1

«شما بهترين امتى هستید که از میان مردم پديد آمدهايد؛ امـر
به معروف و نهى از منکر مىکنید و به اهلل ايمان داريـد .اگـر اهـل
کتاب نیز ايمان بیاورند ،برايشـان بهتـر اسـت .بعضـى از ايشـان
مؤمنند ،ولى بیشترين تبهکارانند».
و...
پس کاملترين و بهترين و اخالقیترين نوعِ قانونگﺬاری که برای
فقیر و غنی و سیاه و سفید و کوچك و بزرگ و ...به عـدالت کامـل
آراسته است ،دين مبین اسالم است.
صفحة  651نقد قرآن سُها
شُبهة :5ممنوعیت آزادی احزاب و اجتماعات
جواب شُبهة:5
برای نقد و برخورد با سیاسـتهـای غلـط و ظالمانـه و پـروش
بزرگانی که بتوانند در شورای حل و عقد ،نقـش آفرينـی کننـد و

 .4سورة آل عمران -آية 110
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حتی به جايگاه خالفت برسند ،اسـالم هـیچ محـدوديتی را بـرای
هیچکس قائل نشده است .اين شـخص مـیتوانـد بـه راحتـی در
شورای حل و عقد ،تمام انتقادات و کمبودها را مستقیماً با خلیفـه
مطرﺡ کند و حتی مردم عوام نیز اين حق را دارند کـه مشـکالت و
اعتراضات خود را مستقیماً با خلیفه مطرﺡ نماينـد و در کـل ،هـر
شخصی به تنهائی نیز میتواند ،نقش يك حـزب منتقـد را داشـته
باشد.
«مردی از مصر نزد عُمر (رضی اهلل عنه) آمـد و گفـت :ای امیـر
المؤمنین! به خاﻃر ظلمی که در حقم شـده اسـت ،بـه شـما پنـاه
میجويم .عمر گفت :به پناهگاه ،پناه آوردهای .مرد گفـت :مـن در
مسابقة اسبدوانی از پسر والی مصر (عمـرو بـن عـاص) ،سـبقت
گرفتم .او مرا با شالق زد و گفـت :مـن فرزنـد گرامیتـرينِ مـردم
هستم ،تو از من سبقت می گیری؟ عُمر (رضی اهلل عنه) به عمرو بن
عاص نامهای نوشت و دستور داد که با فرزندش بـه مدينـه بیايـد.
وقتی آمدند ،عُمر (رضی اهلل عنه) آن مـرد مصـری را فراخوانـد و
شالقی به دستش داد و گفت :فرزنـد گرامیتـرينِ مـردم را بـزن.
مصری شالق را به دست گرفت و محکم چند ضربه به پشـت پسـر
عمرو وارد کرد .عمر (رضی اهلل عنه) رو به عمرو کرد و گفت :از کی
مردم را به بردگی گرفتهايد ،در حالی که مادرانشان آنها را آزاد به
دنیا آوردهاند؟ عمرو گفت :به اهلل من از اين ماجرا بیاﻃالع هستم و
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او به من مراجعه نکرده است».
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1

صفحة  653نقد قرآن سُها
شُبهة :6ممنوعیت مخالفت با دولت اسالمی
جواب شبهة:6
سُها در اينجا بحث مُحارب يا ياغی را نموده است .يعنی اينکـه
افرادی که با برداشتن سالﺡ (سرد يا گرم) امنیت شهروندان را بـه
خطر بیاندازند و به جان و مال آنها تجاوز نمايند ،و شريعت حکـم
چنین افرادی را سخت قرار داده است.
استاد سید سابق در کتاب «فقه السنة» مینويسد « :حرابت که
قطع الطريق و راهزنی نیز نامیده میشود ،عبارت است از :خروج و
ﻃغیان و ياغیگری ﻃايفهای و گروهی مسلح ،در سرزمین اسالمی،
به منظور ايجاد هرج و مرج و خونريزی و ربـودن امـوال و هتـك
ناموس و آبروی مـردم و اتـالف محصـوالت و کشـتن حیوانـات و
تلفکردن آنها و هدفشان از اينکارها ،مقابله با ديـن و اخـالق و
نظام و قانون باشد .پس هرگاه فردی از افراد ،دارای قدرت و تسلط
و نیروئی باشد و به جان و مال و ناموس جماعتی تجـاوز نمايـد ،او
نیز محارب با اهلل و راهزن است .و هچنین ،اگر جماعتهای مختلـف
 .1وسطیه اهل السنه بین الفرق .محمد باکريم
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نیز چنینکنند و کارهائی را پیشه کنند که نظم عمـومی و جـان و
مال و ناموس مردم را به خطر اندازند ،در مفهوم «حرابـت» داخـل
هستند؛ مانند :باند و دستههای کشتار و ترور و بانـدهای دزديـدن
اﻃفال و کودکان و باندهای سـرقت و دزدی از بانکهـا و خانـههای
مردم و باندهای دزديدن زنان و دختران برای تجاوز بدانها و فسـق
و فجور و باندهای ترور حاکم و اولیای امور ،به منظور ايجاد فتنـه و
آشوب و ناامنی و باندهای نابودکردن مـزارع وکشـتن حیوانـات و
دامها؛ عنوان محارب بر همه آنها اﻃالق میشود.».
محاربت با اهلل يا راهزنی ،ازجرمهای بزرگ و گناهان کبیـره بـه
حساب میآيد .لﺬا اهلل برایکسانیکه بدين جـرم بـزرگ مبـادرت
میورزند ،سختترين عبارت و کلمات را بکاربرده است.
اسالم دينی کامالً عملی و فطری است و بـا اخالقیـات بـديهی،
کامل عجین شده است؛ کسی که ناقض عـدالت و اخـالق شـود و
مردم را به ناحق به قتل برساند و تجاوز و زنا و  ...کند ،به شدت بـا
او برخورد خواهد نمود؛ اين قانون در تمام کشورهای جهان نیز يك
روية ثابت و کامالً مشهود و آشکار است.
مثال :سُها از همجنسبازی متنفر است و در آمريکا زندگی می-
کند .او میخواهد گروهی را تشکیل دهد که همجنسبـازان را بـه
قتل برساند .حال با وجود اينکه همجنسبازی ،عملی غیر اخالقـی
است ،ولی به عنوان يك قانون در آمريکا شناخته شده اسـت .آيـا
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حکام و قضات آمريکا ،هیچ حکمی برای اين کار سُها در نظر نمـی-
گیرند؟ و میگويند :چون سُها آزادی کامل دارد ،میتواند هر کـاری
دلش میخواهد بکند و هیچ جرمی ندارد؟ يا اينکه هـم همجـنس-
بازان و هم حکومت و دولت آمريکا ،سخترين مجازات را برايش در
نظر میگیرند تا با اين شیوه ،به قول خودشان قانون رعايت شود و
نظم عمومی را برقرار کند؟
صفحة  654نقد قرآن سُها
در هر حال 6236 ،آية قرآن 6236 ،بندِ قانونی ،بـرای بهتـرين
زندگی در دنیا هستند که برای انسان به عنـوان مخلـوقی مختـار
تدوين شده است.

إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً 1
«ما راه را به او (انسان) نشان دادهايم .يا سﭙاسـگزار باشـد يـا
ناسﭙاس».
الف :اهلل ،راه درست را به بشر نشـان داده اسـت .إنّـا هدينـه
السبیل

 .1سورة انسان -آية 3
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ب :انسان ،موجودى است مختار و بـا اراده .إمّـا شـاکرًا و إمّـا
کفورًا

شُبهة :مصلحت گرائی سیاسی
قبل از اينکه شُبهة ششم را نقد کنم؛ میخواهم يکـی ديگـر از
اعترافات تلخ سُها را رونمائی کنم؛ در واقع دروغهايش را!
از قديم گفتن :دروغگو کم حافظه است.
دروغ بزرگ سُها که يك فصل را در موردش دروغیده است.

صفحة  636کتاب نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم

کمحافظهای دروغگوی بزرگ و سوتی و اعتراف به دروغش ...
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صفحة  655کتاب نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم
اين تناقض خندهدار ،آنقدر وحشتناك است که انسان گاهی بـه
سالمت روان اين نويسندة دروغگو شك میکند.
شـبهات را
يکی ديگر از شگردهای سُها اين است که متن ايـن ُ
نیز با تمام وقاحت نوشته است و از هرگونه کلمـة رکیکـی کـه بـه
ذهنش میآيیدة برای عصبی نمودن خواننده استفاده نموده است،
تا قدرت تفکر و تأمل را از خواننده بگیرد و موضوعات را با هیجان
و احساسات بخواند .اين کار سُها صرفاً بخاﻃر اين است کـه جـوان
مخاﻃبش که در اوج احساسات قرار دارد ،مثل مـوم در دسـتانش
نرم شود و تمام موضوعات را ملکة ذهنش کند.
در نوشتن اين کتاب ،سُها از کلمات رکیـك بـرای هیجـان ،و از
دروغ و تهمت ،برای پیش برد مقاصدش در فضای هیجان اسـتفاده
نموده است!
2194
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پس کلمات رکیك و هیجان و دروغ و تهمت ،مصلحتانديشـی
سُها برای نوشتن يك کتاب نقد است! مجبور است که چنین کـاری
کند و از تمام معیارهای اخالقی عدول کند! چون دلیلی علمی برای
اقامه ندارد!

نقد شُبهة :6

کتاب نقد قرآن سُها ،ويرايش دوم
حال يك اصل اساسی در قرآن را مورد بررسی قرار میدهیم:
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَـوْ عَلَـى
أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ إِنْ يَکُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا
فَالَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَ اللَّهَ کَـانَ بِمَـا
تَعْمَلُونَ خَبِیراً

1

«اى کسانى که ايمان آوردهايد ،پیوسته به عدالت قیام کنیـد و
براى اهلل گواهى دهید ،هر چند به زيان خودتان يا (به زيان)پـدر و
مادر و خويشاوندان (شما) باشد .اگر (يکى از دو ﻃرف دعوا) توانگر
يا نیازمند باشد ،باز اهلل به آن دو (از شما) سزاوارتر است؛ پـس ،از
پىِ هوس نرويد که (در نتیجه ،از حق) عدول کنید .و اگر به انحراف
گرايید يا اعراض نمايید ،قطعاً اهلل به آنچه انجـام مىدهیـد ،آگـاه
است».
الف :تمامى مؤمنان ،موظف به اقامة قسط و عـدل و رعايـت آن
در روابط اجتماعى خويشند.
ب :اسالم ،خواهان اجراى عدالت در تمام ابعاد زندگى است.
ج :اجراى عدالت و شهادت به حق ،مقتضاى ايمان است.
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د :اجراى عدالت ،در گرو پیروى نکردن از هوا و هوس و تمايالت
نفسانى است.
عدالت يك اصل قرآنی است و عدول از آن ،به هیچ وجه جـايز
نیست و هیچ مصلحتی را قبول نمیکند؛ مگر آنکـه مصـلحت نیـز
برای برپائی عدالت باشد .اگر هدف عدالت باشد ،مصلحت نیز جواز
دارد ،اما اگر هدف ،دروغ و تهمت و فسـاد و تبـاهی اسـت ،هـیچ
مصلحی نمیپﺬيرد.
مثال :زدن شالق بر يکی از عشرة مبشره و فاتح عراق و مدائن:
يکی ديگر از نمادهای شگفتانگیز عـدالت فـاروق ،برخـوردی
است که ايشان با فرماندهی بزرگ اسالم ،سعد بن ابی وقاص نمـود.
روزی خلیفه ،مشغول تقسیم اموال در میان مسلمانان بود .جمعیت
زيادی نزد او گرد آمده بودند .سعد بـن ابـی وقـاص بـا کنـار زدن
جمعیت ،خود را به خلیفه رساند .عمر (رضی اهلل عنه) کـه متوجـه
رفتار او شد ،با شالق خود بر او زد و گفت :تو قـانون اهلل را ناديـده
گرفتی ،می خواهم بدانی که قانون اهلل تو را می بیند و از تو انتقـام
میگیرد .اين برخورد عمر (رضی اهلل عنه) با فاتح عراق و مـدائن و
فرماندة بزرگ اسالم ،سعد بن ابی وقاص ،که يکی از ده يار بهشتی
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رسول اهلل (صل اهلل علیه و سـلم) بـود ،بیـانگر میـزان عـدالت و
مساواتی است که خلیفه خود را ملزم به آن ساخته بود.

1

اهلل (جَل جاللُه) ،در قرآن مجید ،حتی جـواز بـیعـدالتی را بـا
دشمن هم نداده است:
ِسـطِ وَ ال
شـهَداءَ بِالْق ْ
يا أَيُّهَا الَّﺬينَ آمَنُوا کُونُـوا قَـوَّامینَ لِلَّـهِ ُ
يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُـوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ 2
«اى کسانى که ايمان آوردهايد ،براى اهلل ،حق گفتن را بـر پـاى
خیزيد و به عدل گواهى دهید .دشمنى با گروهى ديگـر وادارتـان
نکند که عدالت نورزيد .عدالت ورزيد که به تقوى نزديکتر اسـت و
از اهلل بترسید که او به هر کارى که مىکنید ،آگاه است».
الف :دشمنى و کینه با يك گروه ،نبايـد مـانع اجـراى عـدالت
نسبت به آنان گردد.

 .1مناقب امیر المومنین .ابن جوزی
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ب :بى عدالتى حتى در مورد دشمنان ،ناپسند و حرام است.
مثال:
مصدومیتها يا بیماریهای شديد ،بعضی مواقع چنان میتوانند
اعضای بدن را آسیب برسانند که فراتـر از ظرفیـت اعضـا ،بـرای
إحیای دوباره يا شفا يافتن باشد .وقتی کـه بافـت بـدن میمیـرد،
عفونت میتواند آغاز شود و موجب بیماریهای خطرناکی مثل تـب
قانقاريــا شــود .محلهــای عفونــت میتواننــد پناهگــاهی بــرای
باکتریهای خطرناك باشند که به ديگر اعضای بدن سرايت کنند.
يکی از داليل اساسی مرگِ عضـو کـه موجـب ايجـاد عفونـت
میشود ،عدم وجود جريان خون است .خون مواد مُغﺬّیِ حیـاتی و
اکسیژن را به سلولهای منحصر بـه فـردی کـه تشـکیل دهنـدة
اعضای بدن شما هستند ،میآورد .وقتی که بیماری يا مصـدومیت،
رگهای خونی را ﻃوری آسیب میزنند که غیر قابل ترمیم باشـند،
بافتهايی که بـه وسـیلة آن رگهـای خـونی تغﺬيـه میشـدند،
میمیرند و عفونتهای خطرناك میتوانند آغاز شـوند .وقتـی کـه
هیچ امیدی برای بازگرداندن بافت عفونت زده يا آسیب ديـده بـه
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حالت سالمتی وجود نداشته باشد ،قطع عضو الزم می شود تا بقیة
بدن را از انتشار عفونت محافظت کند.
پس مصلحت ايجاب میکند که برای نجـات فـرد ،عضـوی کـه
عفونی شده يا سرﻃانی شده و  ...قطع شود و عدم قطـع آن يعنـی
مرگ فرد ،پس مصلحت در اينجا ،قطع عضو ،برای نجات فرد بود.
در جهاد با ظالمان و فاسدان ،اگر هزاران نفر انسان خـوب هـم
شهید شود ،باز چون هدف ،نابودی ظلم و فسـاد اسـت ،مصـلحت
ايجاب میکند که جهاد صورت گیرد تا ظلم و فسادی نماند و بقیـه
مردم در امن و امان باشند.
سُها مانند تمام نقدهايش ،ﻃوری به موضوع پرداخته اسـت کـه
حتی اگر هدف ،هوای نفس و شهوت و ثروت و قدرت ظالمانه باشد،
باز مصلحت گرائی جواز دارد!
اين نهايت تهمت و افترا و دروغ است.
اين در حالی است که:
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إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِی الْقُرْبى وَ يَنْهـى عَـنِ

الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ يَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَﺬَکَّرُونَ 1
«اهلل به عدل و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مىدهد.
و از فحشا و زشتکارى و ستم نهى مىکند .شما را پنـد مـىدهـد،
باشد که پﺬيراى پند شويد».
رعايــت عــدالت ،احســان ،اداى حــق خويشــاوندان و دورى از
فحشا ،اعمال زشت و ستم ،از موعظههاى اهلل به انسان است.
مثال ديگر از آيات قرآن:
وَ إِنْ ﻃائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَـإِنْ بَغَـتْ
إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتی تَبْغی حَتَّى تَفیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ

فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطینَ 2
«و اگر دو گروه از مؤمنان بـا يکـديگر بـه جنـگ برخاسـتند،
میانشان آشتى افکنید .و اگر يك گروه بر ديگرى تعدى کرد ،با آن
که تعدى کرده است ،بجنگید تا به فرمان اهلل باز گـردد .پـس اگـر
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بازگشت ،میانشان صلحى عادالنه برقرار کنید و عدالت ورزيد کـه
اهلل عادالن را دوست دارد».
مصلحت اين است که با مؤمنِ تعدی کننده پیکار شـود ،چـون
هدف برپايی عدالت است .در جريان درگیرى و جنـگِ دو گـروه از
مسلمانان ،نخست بايد آنان را به مسـالمت واداشـت و در مرحلـة
بعد ،با متجاوز برخورد کرد.
سـها؛ چـرا اينقـدر دروغ مـیگـوئی و
سؤال همیشگی بنده از ُ
موضوعات را وارون نموده و جهت رسیدن به مقاصد خـودت و نـه
جهت رسیدن به حق و واقعیت ،آنها را نقد میکنی؟

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
عزيز فتحی 96/6/8 ...
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فصل  :15جهاد ،کشتار ،برده گیری ،تجاوز
جنسی و غارت اموال غیرمسلمانان
نويسنده :عزيز فتحی

شبهه :حدیث أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا :ال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ
...صفحه 659
نکته : 1دکتر کانا(سُها) نام کتابش را نقد قرآن گﺬاشته است،
ولی با حديث شروع نموده است؛ حديثی که دهها حديث ديگر را
به عنوان شرﺡ نیاز دارد!!! اولین دلیل برای کانا بودن سُها...
دکتر کانا(سُها) ،در ابتدای اين فصل (صفحه  ،659نقد قرآن)،
حديث زير را آورده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -صلى اهلل علیه وسلم « :-أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
د عَصَمَ مِنِّی مَالَهُ َونَفْسَهُ إِالَّ
حَتَّى يَقُولُوا :ال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ ،فَ َمنْ قَالَهَا فَقَ ْ
بِحَقِّهِ ،وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّ ِه»...

2203

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

« به من امر شده است تا زمانی با مردم بجنگم که ال اله اال اهلل
نگفته باشند .و کسی که شهادت بیاورد ،جان و مالش در امان
خواهد بود ،مگر به حق آن ،و حسابش با خدا خواهد بود».
اين حديث محدود به آياتی مانند ،آيه  190سوره البقره میشود:
ل اللَّ ِه الَّﺬينَ يُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال
وَ قاتِلُوا فی سَبی ِ
ن
يُحِبُّ الْمُ ْعتَدي َ

1

« و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما میجنگند .و تجاوز و
تعدّی نکنید ،زيرا خداوند تجاوزگران را دوست نمیدارد».
نکات آيه:
 - 1وجوب نبرد با کافران ،در صورتى که با مسلمانان سرجنگ
داشته باشند( .و قتلوا فى سبیل اللّه الﺬين يقتلونکم)
 - 2ارزش جهاد و نبرد با دشمنان ،به «در راه خدا بودن» آن
است( .و قتلوا فى سبیل اللّه)
 – 3تجاوز از مقررات و احکام جهاد ،حرام است( .و قتلوا فى
سبیل اللّه  ...و التعتدوا)

 . 1سوره بقره ،آيه 190
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 - 4ضرورت رعايت حقوق دشمنان حتى در جنگ با آنان (و
قتلوا فى سبیل اللّه الﺬين يقتلونکم و التعتدوا)
 - 5نبرد با کسانى که با مسلمانان سر جنگ ندارند ،تجاوزگرى
و خروج از حدود الهى است( .و قتلوا  ...الﺬين يقتلونکم و التعتدوا)
از مصداقهاى مورد نظر براى اعتدا و تجاوز  -به قرينه «الﺬين
يقاتلونکم»  -نبرد با کافرانى است که در پى جنگ با اهل ايمان
نیستند.
 - 6مسلمانان نبايد آغازگر جنگ علیه دشمنان خويش باشند.
(و قتلوا فى سبیل اللّه الﺬين يقتلونکم و التعتدوا)
 - 7مجاهدان ،در صورتى که از حدود الهى در جنگ تجاوز
کنند و يا حقوق دشمنان را رعايت ننمايند ،از محبّت خداوند
محروم خواهند شد( .إن اللّه اليحب المعتدين)
 - 8لزوم رعايت عدل حتى در گرفتن انتقام از دشمنان (و قتلوا
فى سبیل اللّه الﺬين يقتلونکم و التعتدوا)
در نتیجه :جنگی که توسط جنگافروزان مخالف ،بر علیه اسالم
و مسلمانان شروع میشود ،در صورتیکه میدان مبارزه و پیروزی به
دست مسلمان بیفتد ،جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که آنها
حداقل به ظاهر «ال اله اال اهلل» بگويند ،و در اين جنگ ،عدالت
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باالترين جايگاه را دارد ،زيرا «إن اللّه اليحب المعتدين» و نکته
اصلی در اينجاست که :مسلمانان نبايد آغازگر جنگ علیه دشمنان
خويش باشند( .و قتلوا فى سبیل اللّه الﺬين يقتلونکم و التعتدوا)
و اگر جنگ هم شروع شد ،حاالت زير پیش میآيد:
 :1عدهای از دو ﻃرف کشته میشوند.
 :2عدهای هم فرار میکنند.
 :3عدهای هم اسیر میشوند.
الف« :ال اله اال اهلل» بگويند ،جانشان را نجات دهند (حتی به
ظاهر)
ب :يا مطابق آيه  4سوره محمّد صلی اهلل علیه و سلم ،با آنها
رفتار شود...
فَإِذا لَقیتُمُ الَّﺬينَ کَفَرُوا َفضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَ ْنتُمُوهُمْ
ك
ب أَوْزارَها ذلِ َ
ع الْحَرْ ُ
ض َ
حتَّى تَ َ
د َو إِمَّا فِدا ًء َ
ق فَإِمَّا مَنًّا بَعْ ُ
فَشُدُّوا الْوَثا َ
ن
ض وَ الَّﺬي َ
م وَ لکِنْ لِیَ ْبلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْ ٍ
صرَ ِمنْهُ ْ
وَ لَوْ يَشاءُ اللَّ ُه الَنْتَ َ
ل أَعْمالَهُمْ
ل اللَّ ِه َفلَنْ يُضِ َّ
قُتِلُوا فی سَبی ِ

 . 1سوره محمد (ص)  ،آيه 4
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«و هنگامی که با کافران (جنايتپیشه) در میدان جنگ روبهرو
شديد گردنهايشان را بزنید( ،و اين کار را همچنان ادامه دهید) تا
به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید ،در اين هنگام اسیران را
محکم ببنديد ،سﭙس يا بر آنان منّت گﺬاريد (و آزادشان کنید) يا
در برابر آزادی از آنان فديه [= غرامت] بگیريد( ،و اين وضع بايد
همچنان ادامه يابد) تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد،
(آری) برنامه اين است! و اگر خدا میخواست خودش آنها را
مجازات میکرد ،اما میخواهد بعضی از شما را با بعضی ديگر
بیازمايد ،و کسانی که در راه خدا کشته شدند ،خداوند هرگز
اعمالشان را از بین نمیبرد!»
اوالً :کشتن و برده گرفتن اسیران جوازی ندارد ،زيرا :پس از
زمینگیر شدن و قدرت نداشتن او بر دفاع (فضرب الرقاب حتّى إذا
أثخنتموهم) مفهوم «حتّى إذا أثخنتموهم» ،اين است که ،پس از
زمینگیر شدن دشمن و ناتوانى وى بر دفاع از خويش ،کشتن او
(ضرب الرقاب) الزم نیست ،بلکه موقع اسیر گرفتن او «شدّوا
الوثاق» است .پس هدف اسالم از جنگ با کافران ،دفع تجاوزها و
هجوم آنان است ،نه صرفاً کشتن ايشان( .فضرب الرقاب حتّى إذا
أثخنتموهم فشدّوا الوثاق) عبارت «فشدّوا الوثاق» اين معنا را افاده
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میکند که پس از زمینگیر شدن دشمن ،ديگر کشتن آنان الزم
نیست ،زيرا هدف که دفع شر و تهاجم آنان بوده حاصل شده است.
دوماً :حکم خداوند در مورد اسیران :آزادى بالعوض و يا رها
ساختن آنان در قبال فديه (فإمّا منّا بعد و إمّا فداء) و...
آقا دکتر کانا(سُها) لطفاً آيات را درست کنار هم چیدمان کنید!!!
شرﺡ حديث با حديث:
)عَنِ ابْنِ َعبَّاسٍ رَضِیَ اهللُ َعنْهُمَا :أَنَّ النَّبِیَّ  -صلى اهلل علیه
غ
وسلم  -قَالَ( :أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَالثَةٌ :مُلْحِدٌ فِی الْحَ َرمِ ،وَمُبْتَ ٍ
ق لِ ُیهَرِيقَ
ح ٍّ
إلسْالمِ سُنَّ َة الْجَاهِ ِلیَّةِ ،وَمُطَّلِبُ دَ ِم امْرِئ بِغَ ْیرِ َ
فِی ا ِ
دَمَه).1
«ابن عباس رضی اهلل عنهما می گويد :نبی اکرم  -صلى اهلل
علیه وسلم  -فرمود« :مبغوضترين مردم نزد خداوند سه گروهاند:
نخست :کسانی که در حرم ستم و الحاد کنند .دوم :کسانی که در
اسالم بدنبال احیاء ارزشهای دوران جاهلیت باشند .سوم :کسانی
که به ناحق در صدد کشتن ديگران برآيند».

 . 1بخارى6882 :
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شبهه« :تعریف جهاد» ...صفحه 659
نکته : 2دکتر کانا(سُها) دومین دروغی که به هم بافته است
تعريف جهاد است ،ايشان خود را دکتر و متخصص علوم دينی
معرفی نموده است ،ولی حتی يك تعريف ساده را در دين نمیداند!
يا میداند و نمیخواهد بیان کند!!!
تعريف بیمنبع دکتر کانا از جهاد ،در صفحه  659از کتاب نقد
قرآن:
« جهاد بمعنی جنگ تهاجمی علیه غیر مسلمانان و يا جنگ
تدافعی بر علیه هر مهاجمی است»!!!
و يا جهاد :کشتار ،بردهگیری ،تجاوز جنسی و غارت اموال غیر
مسلمانان
الجَهْد و الجُهْد يعنى ﻃاقت و نیرو و مشقّت و سختى.
جهد با فتحه حرف (ج) يعنى مشقّت و سختى و با ضمّه حرف
(ج) يعنى کوشش گسترده و وسیع باندازه ﻃاقت و در اين معنى در
باره انسان خداى تعالى گويد :وَ الَّﺬِينَ ال يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَ ُهمْ/79 -
توبه و وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَ ْهدَ أَيْمانِهِمْ /109 -انعام يعنى سوگند
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خوردند و تأيید نمودند که بیشتر از وسع و نیرويشان بکوشند و
مومن شوند.
اجْتِهَاد -يعنى خود را با صرف نیرو و تحمّل بسختى و مشقّت
واداشتن.
جَهَدْتُ رأيى و أَجْهَدْتُهُ -فکر و انديشهام را تفکّر ،قدرت
بخشیدم.
جِهَاد و مُجَاهَدَة -پرداختن و صرف نیرو براى دفع دشمن و
راندن اوست ،جهاد بر سه گونه است:
 -1جنگ و مجاهده براى راندن و دفع دشمن آشکار.
 -2جهاد با شیطان و اهريمن.
 -3جهاد در مجاهده با نفس.
هر سه معنى فوق در سخن خداى تعالى و در آيات زير آمده
است که :وَ جاهِدُوا فِی ال َّلهِ حَقَّ جِهادِهِ /78 -حجّ و جاهِدُوا
بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ /41 -توبه و إِنَّ الَّﺬِينَ آمَنُوا
ل اللَّهِ /72 -انفال .
سبِی ِ
وَهاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوا ِلهِمْ وَ َأنْفُسِهِمْ فِی َ
و پیامبر عظیم الشّان اسالم (ص) فرمود( :جاهدوا أهواءکم کما
تجاهدون أعدائکم).
«با هواهاى نفسانیتان همانگونه جهاد کنید که با دشمنانتان».
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مجاهدة -با دست و زبان هر دو انجام مىشود ،پیامبر (ص)
فرمود( :جاهدوا الکفّار بأيديکم و ألسنتکم)

1

امام ابن قیم میفرمايد« :مراتب جهاد چهار تا هستند :جهاد با
نفس ،و جهاد با شیطان ،و جهاد با کفار ،و جهاد با منافقین».
جهاد نفس آنست که :انسان بوسیله آموختن هدايت ،و بعد
عمل به آن ،و دعوت به سوی آن ،و تحمل و صبوری بر سختیهای
دعوت به سوی اهلل ،با آن (يعنی نفسش) جهاد کند.
و جهاد با شیطان آنست که :با وسوسههايی از قبیل شبهات و
شهوات که شیطان به او تلقین میکند ،و ترديدها و شکاکیهايی
که در ايمان (وی) وارد میکند ،و نیز با تمايالت فاسدی که به او
القاء میکند ،با او (يعنی شیطان) به مبارزه برخیزد.
و جهاد با کفار و منافقین با قلب و زبان و مال و جان است ،ولی
جهاد با کفار بیشتر با دست است و جهاد با منافقین بیشتر با زبان
انجام میشود و کاملترين خاليق آنکسی است که تمام مراتب

 . 1مفردات الفاظ قرآن ،ج ،1ص424 :
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جهاد را انجام دهد ،و جايگاه و منازل انسانها در نزد خداوند
متعال بر حسب تفاوت آنها در مراتب جهاد متفاوت است.1».

شبهه« :نرم خوئی و مدارا در مکه»...صفحه 660
نکته :3دکتر کانا(سُها) ادعا نموده است که نرمخوئی و مدارای
مسلمانان با سايرين ،فقط در مکه بوده است و برای آن آيات سوره
کافرون را آورده است ،حال در اينجا ما ثابت میکنیم که عالوه بر
مکه که دکتر کانا آن را آورده ،اين نرمخوئی و مدارا و دلسوزی و...
در مدينه با شدت بیشتری ادامه داشته است .و اين دلیل ديگری
بر کانا بودن سُها است.
کانا ،تمام نرمخوئی و مدارای پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را
مربوط به دوران مکی دانسته است .و دلیل آن را عدم توان و
قدرت برای مقابله با کفار دانسته است!!!.
برای رد اين مدعا کافی است که يك آيه از آيات مدنی را
بیاوريم تا اين مدعای بی پايه و اساس فرو بريزد و دلیل ديگری

 . 1زاد المعاد ()9-12/3
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برای کانا بودن سُها باشد !!!...ما بجای يك آيه چندين آيه
میاوريم....
ب الَنفَضُّواْ
ظ الْقَلْ ِ
ت فَظّ ًا غَلِی َ
م وَلَوْ کُن َ
ت لَهُ ْ
ن اللّ ِه لِن َ
فَبِمَا رَحْمَ ٍة مِّ َ
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَ ْنهُمْ وَاسْتَ ْغفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ َف ِإذَا عَزَمْتَ
ن
ن اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَ ِّکلِی َ
ل عَلَى اللّهِ إِ َّ
فَتَوَکَّ ْ

1

«به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتى و اگر تندخو و
سختدل بودى مردم از گِرد تو متفرق مىشدند ،پس از (بدىِ) آنان
درگﺬر و براى آنها ﻃلب آمرزش کن و در کار با آنها مشورت نما،
لیکن آنچه تصمیم گرفتى با توکل به خدا انجام ده ،که خدا آنان را
که بر او اعتماد کنند دوست دارد».
نزول؛ سال سوم هجرت (مدينه منوره).

2

سرَّا ِء وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمینَ الْغَ ْیظَ وَ الْعافینَ
الَّﺬينَ يُنْفِقُونَ فِی ال َّ
ن
عَنِ النَّاسِ وَ اللَّ ُه يُحِبُّ ا ْلمُحْسِنی َ

3

 . 1سوره آل عمران ،آيه 159
 .2منبع سايت جهانی الکتاب www.alketab.org

 . 3سوره آل عمران ،آيه 134
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«آنان که در گشايش و تنگدستى انفاق مىکنند ،و خشم خود
را فرو مىبرند ،و از [خطاهاىِ] مردم در مىگﺬرند و خدا نیکوکاران
را دوست دارد».
نزول؛ سال سوم هجرت(مدينه منوره).

1

ن عَفُوًّا
ن اللَّهَ کا َ
خیْر ًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا َعنْ سُوءٍ فَإِ َّ
إِنْ تُبْدُوا َ
قَدير ًا

2

«اگر (درباره خلق) آشکارا يا پنهانى نیکى کنید يا از بدى
ديگران درگﺬريد خدا همیشه از بدیها در مىگﺬرد با آنکه در
انتقام تواناست».
نزول؛ سال ششم هجرت (مدينه منوره).

3

و...
ن
خُﺬِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ َو أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلی َ

4

«ﻃريقه عفو و بخشش پیش گیر و امت را به نیکوکارى امر کن و
از مردم نادان روى بگردان».

 .1منبع سايت جهانی الکتاب www.alketab.org

 . 2سوره نساء  ،آيه 149
 .3منبع سايت جهانی الکتاب www.alketab.org

 . 4سوره اعراف ،آيه 199
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نزول؛ سال دهم هجرت (مدينه منوره)؛ 1آخرين سال زندگی
مبارك رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم (دهم هجرت)
نکات مهم آيه  199سوره االعراف:
- 1خداوند پیامبرش را به پیشه ساختن عفو از خطاکاران فرمان
داد( .خﺬ العفو) «أخﺬ» (مصدر خﺬ) به معناى گرفتن و از چنگ
ندادن است که به مناسبت مورد ،کنايه از ملتزم شدن مىباشد.
بنابراين «خﺬ العفو» يعنى عفو و گﺬشت را از چنگ مده و بدان
ملتزم باش.
- 2دعوت مردم به کارهاى پسنديده ،از وظايف پیامبر(ص) (و
أمر بالعرف) «عرف» به معناى (شناخته شده) است و مراد از آن
کارهايى است که در شرع و عقل به پسنديده بودن شناخته شده
است.
- 3خداوند از پیامبرش خواست تا با جاهالن و سفیهان مدارا
کند و کردار جاهالنه آنان را ناديده انگارد( .و أعرض عن الجهلین)
«اعراض» به معناى روىگرداندن است و رویگردانى گاهى کنايه از
مدارا کردن و ناديده گرفتن است و گاهى به معناى بىاعتنايى

 .1منبع سايت جهانی الکتاب www.alketab.org
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کردن و دورى گزيدن .با توجه به صدر آيه مىتوان گفت مراد از
اعراض ،معناى اول است.
- 4گﺬشت از لغزشها ،دعوت مردم به کارهاى نیك و مدارا
کردن با جاهالن و سفیهان ،از وظايف اساسى مبلغان دين (خﺬ
العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجهلین)
- 5بتپرستان و مشرکان ،مردمى بىخرد و نادانند( .و أعرض
عن الجهلین) از مصاديق مورد نظر براى «الجاهلین» ،به قرينه
آيات قبل ،مشرکان و بتپرستان هستند.
و...
کنِ النَّ ِبیُّ -
ی اللَّه َعنْهُمَا قَالَ :لَمْ يَ ُ
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَ ْمرٍو رَضِ َ
ل« :إِنَّ مِنْ
حشًا ،وَال مُتَفَحِّشًا ،وَکَانَ يَقُو ُ
صلى اهلل علیه وسلم  -فَا ِ
خِیَارِکُمْ أَحْسَنَکُمْ أَخْالقًا»).1
«عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما می گويد :نبی اکرم  -صلى
اهلل علیه وسلم  -نه اخالق ناسزاگويی داشت و نه ناسزا میگفت .و
میفرمود« :بهترين شما کسانی هستند که از اخالق بهتری
برخوردار باشند».

 . 1بخارى 3559 :
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شبهه« :سخت گیری و کشتار در مدینه» ...صفحه 662
نکته : 4دکتر کانا ،برای اينکه بتواند حجم کتابش را زياد کند؛ از
تمام ترکیببندیهای کلمهای نیز استفاده نموده است؛ و اين برای
يك محقق مايه خجالتی است!!!
اين بخش در واقع مکمل؛ بخش 3است ،و در واقع کانا بودن
سُها در  3ثابت شد و خود به خود برای  4نیز ثابت است.
و قال تعالی :وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّﺌَةُ ادْ َفعْ بِالَّتِی هِیَ
م
ی حَمِی ٌ
أَحْسَنُ فَ ِإذَا الَّﺬِی َبیْنَكَ وَبَ ْینَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِ ٌّ

1

آيات در سال  9هجرت و در مدينه نازل شده است.

2

نیکی و بدی يکسان نیست( .هرگز بدی را با بدی ،و زشتی را با
زشتی پاسخ مگوی .بلکه بدی و زشتی ديگران را با زيباترين
ﻃريقه و بهترين شیوه پاسخ بده .نتیجهی اين کار ،آن خواهد شد
که کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است ،به ناگاه
همچون دوست صمیمی گردد.
ن
ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّ ِّی َﺌةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُو َ
 . 1سوره فصلت ،آيه 34
( . 2منبع :سايت جهانی الکتاب...آيه ... 34فصلت) ...
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اين آيه در سال  5بعثت نازل شده است (منبع :سايت جهانی
الکتاب)
«( به کار دعوت خويش ادامه بده و خصال) بد (ايشان) را با
(خصال) نیك (خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) را با بهترين
(منطق) پاسخ بگو .ما کامالً از چیزهائی که (دربارهی تو و دعوت
تو) میگويند ،آگاهیم».
و...
هلل عَلَیْ ِه وسَلَّم قال:
(عن أَبِی هريرة رضی اللَّه عنه النبی صَلّى ا ُ
ددُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا،
«إِنَّ الدِّينَ يُسْر ،ولنْ يشادَّ الدِّينُ إالَّ غَلَبه فس ِّ
دلْجةِ»).2
شیْءٍ مِن ال ُّ
واسْتعِینُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ و َ
دلْجةِ ،
ددُوا وقَارِبُوا واغْدوا ورُوحُوا ،وشَیْء مِنَ ال ُّ
وفی رواية له «س ِّ
الْقَصْد الْقصْد تَ ْبلُغُوا».
«از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که فرمود :در دين
آسانی است و کسیکه با دين بمقابله برخیزد و سختگیری کند،
ناکام و مغلوب میگردد .پس حق را ﻃلب نموده وخود را بآن
نزديك ساخته و شاد باشید ،و با حرکت صبحگاهی و شامگاهی و
 . 1سوره المؤمنون ،آيه 96
 . 2رواه البخاری
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آخر شب ياری جويید .يعنی در اوقات نشاط به انجام اعمال صالحه
بﭙردازيد».
و در روايتی از وی آمده حق را ﻃلب نموده خود را بدان نزديك
ساخته و در صبحگاه و شامگاه و آخر شب عمل کرده و میانهروی
کنید ،تا بمقصد برسید.
صلّى اهللُ عَلَیْهِ وسَلَّم
وعن ابن مسعودٍ رضی اللَّه عنه أن النبیَّ َ
قال« :هَلَكَ الْ ُمتَنَطِّعُونَ» قالَهَا ثالثا.1
«از ابن مسعود رضی اهلل عنه روايت است که:پیامبر صلی اهلل
علیه وسلم سه بار فرمود :هالك شدند متنطعون (کسانی که بی
مورد سختگیری کرده و در گفتار و کردارشان غلو مینمايند»).
صلّى اهللُ عَ َلیْهِ وسَلَّم قال« :
وعن أَنس رضی اللَّه عنه عن النبی َ
يسِّرُوا وَال تُعَسِّروا .وَبَشِّرُوا وَال تُنَفِّرُوا ».2
«انس رضی اهلل عنه روايت نموده که :پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم فرمود :آسانگیری نموده و سختگیری نکنید ،و به مردم
مژده دهید و آنها را گريزان مسازيد».

 . 1رواه مسلم
 . 2متفقٌ علیه
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هلل عَلَیْهِ
صلّى ا ُ
وعن عائشة رضی اللَّه عنها قالت :قال رسول اللَّه َ
ق فی األَمْرِ کُلِّه ».1
وسَلَّم « :إِنَّ اللَّه رفیقٌ يُحِبُّ الرِّفْ َ
«از عائشه رضی اهلل عنها روايت است که :رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم فرمود :همانا خداوند نرمرفتار است و نرمرفتاری را در
همه کارها دوست میدارد».

شبهه« :لزوم غلبه اسالم بر کل ادیان» ...صفحه 662

نکته :5دکتر کانا با جدا نمودن يك آيه از آيات مشابه
خود و نیز از آيات مورد نظر در موضوع مطرﺡ شده در
سوره ،سعی در مغلطه و دور ساختن معانی از موضوع يا
آيات مشابه و مقارن و ...است .اين شگرد روافض است.
دکتر کانا برای اثبات اين مدعای خود ،آيه  9سوره الصف را
آورده است.
ظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
ق لِیُ ْ
ل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَ ِّ
هُوَ الَّﺬِی أَرْسَ َ
ن
کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْ ِرکُو َ

1

 . 1متفقٌ علیه
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«خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود
(آسمانی) و آئین راستین (اسالم) فرستاده است تا اين آئین را بر
همهی آئینهای ديگر چیره گرداند ،هرچند مشرکان دوست
نداشته باشند».
اوالً :برای فهم موضوع ،کافیست که آيه  8همین سوره (آيه قبل
از آيه مطروحه) الصف را آورده و معانی را با هم جمع نمود...
يُرِيدُونَ لِیُطْفِﺌُوا نُورَ اللَّ ِه بِأَفْوَا ِههِمْ وَاللَّ ُه مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِ َه
ن« 2میخواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش
الْکَافِرُو َ
گردانند ،ولی خدا نور خود را کامل میگرداند ،هرچند که کافران
دوست نداشته باشند».
قرآن ،نور الهى است( .يريدون لیطفؤا نور اللّه) .پشتیبانى همه
جانبه از قرآن و فروزان نگهداشتن نور آن ،وعده قطعى و حتمى
خداوند (و اللّه متمّ نوره) .پس اراده خداوند ،بر گسترش اسالم و
تعالیم قرآن در سراسر گیتى (يريدون لیطفؤا  ...و اللّه متمّ نوره)
است.

 . 1سوره صف ،آيه 9
 . 2سوره صف ،آيه 9
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ نُورًا
مُبِینًا

1

«ای مردم! از سوی پروردگارتان حجّتی به نزدتان آمده است و
به سويتان نور آشکاری (قرآن) فرستادهايم».
دوماً :شاهد ديگر اين مدعا رشد وحشتناك (وحشت برای
کافران) اسالمخواهی است که در قرن  21شاهد آن هستیم و
هراس امثال شما (دکتر کانا) بخاﻃر همین است که دست به دامان
هر دروغ و تهمت و شبههای میشويد که اين نور را با دهانهايتان
خاموش کنید ولی بدا بحالتان؛ زيرا وَاللَّهُ ُمتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ
الْکَافِرُونَ ...
دکتر کانا(سُها)؛ اسالم در حال فتح اروپاست ...
موج اسالمخواهی در قرن بیست و يکم شتاب بیشتری به خود
گرفته است .با اينکه از ابتدای قرن شاهد هجمه همه جانبه غرب
علیه اسالم بودهايم ،اما با اين حال مردمان آزاده و پاك نهاد در
اروپا و آمريکا با رجوع به فطرت خويش در صدد يافتن معنويت
هستند و با مطالعه و تحقیق به دين اسالم میگروند.

 . 1سوره نساء ،آيه 174
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موج قیامهای مردمی در کشورهای اروپايی نظیر انگلستان،
فرانسه ،ايتالیا و آلمان و جنبش وال استريت در آمريکا همه
نشانهای از خستگی بشر از نظام سرمايهداری است ،چرا که بشر به
درستی فهمیده پناه بردن به دين تنها راهکار سعادت بشر است.
در میان اديان رايج و شايع در سه دهه اخیر ،رشد اسالم خیلی
چشمگیرتر از اديان ديگر بوده است .به ﻃور مثال جمعیت
مسلمانان  235درصد رشد کرده است ،در مقابل مسیحیت 47
درصد ،هندوئیسم  117درصد و بوديسم  63درصد رشد داشته
است .اسالم يکی از اديانی است که از آغاز شکلگیری انگلیس ،در
اين کشور ظهور پیدا کرده ،با اين وجود تا سال  1812يعنی حدود
يکصد سال پس از تاسیس پادشاهی انگلیس ،هنوز به عنوان يك
دين رسمی و قانونی به شمار نمیآمد .اما امروزه اسالم به عنوان
دومین دين بزرگ در انگلیس به شمار میآيد ،به نحوی که تعداد
مسلمانان انگلیس در سال  ،2010حدود  3میلیون نفر برآورد شده
است.
جمعیت مسلمانان انگلیس پس از سال ( 2001يعنی دقیقا پس از
حوادث يازده سﭙتامبر که با هدف تخريب وجهه مسلمین ﻃراحی
شده بود) 10 ،برابر سريعتر از جمعیت ديگر اقشار جامعه انگلیس
2223
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افزايش يافته ،و از اين نظر اسالم در اين مدت سريعترين رشد را
در میان مﺬاهب اين کشور داشته است.
گفته میشود که  2مسجد «شاه جهان» و «عبداهلل قلیام»
قديمیترين مساجد انگلیس هستند .هر دوی اين مساجد از سال
 1889آغاز به فعالیت کردهاند .جمعیت باالی مسلمانان در انگلیس
منجر به آن شده است که تنها تا سال  ،2007تعداد مساجد
انگلیس به  1500مسجد برسد« .انجمن مسلمانان انگلیس» هم
قديمیترين سازمان متعلق به مسلمانان است که همزمان با آغاز
به کار مسجد «عبداهلل قلیام» ،تاسیس شده است.
تعداد انگلیسیهايی که در سال  2011دين خود را تغییر داده و
به اسالم گرويدهاند ،يکصدهزار نفر گزارش شده است که در اين
میان 66درصد از اين تازه مسلمانها زن بودهاند( .مساجد انگلیس
به روايت

تصويرwww.farsnews.com

www.fa.wikipedia.org....

اسالم در بريتانیا)
يا اينکه در اياالت متحده در سال  2002تعداد  1209مسجد
رسماً وجود داشتند .در سال  2006اين تعداد بیش از  2000مسجد
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برآورد شدند .از اين تعداد 227 ،مسجد (بیشترين تعداد) در
کالیفرنیا و سﭙس نیويورك ( 140مسجد) قرار دارند 1.و...
اينها همه يعنی نور اهلل جل جالله(قرآن) احتیاجی به تبلیغ
ندارد و هیچکس نمیتواند آن را خاموش کند...
آخرين آمار موسسه پیو در سال ...2015جمعیت مسلمانان در
جهان ( 1700000000يك میلیارد و هفتصد میلیون) نفر است.
ر
ديف

کشور

تعداد مسلمانان

1

204847000

Indonesia

2

178000000

Pakistan

3

172000000

India

4

145607000

Bangladesh

5

93839000

Nigeria

6

74819000

Iran

7

74660000

Turkey

8

73800000

Egypt

9

50000000

China

 www.fa.wikipedia.org . 1اسالم در اياالت متحده آمريکا
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کشور

تعداد مسلمانان
Algeria

40400000

Sudan

39027950

Morocco

32381000

Iraq

31108000

Afghanistan

29047100

Uzbekistan

26833000

Saudi Arabia

25493000

Ethiopia

25037646

Yemen

24023000

Syria

20895000

2226
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کشور

تعداد مسلمانان
Niger

19502214

Tanzania

19426814

Malaysia

17139000

Russia

16379000

Mali

15667704

Senegal

14584931

Burkina Faso

11270000

Tunisia

11190000

Philippines

11000000

Somalia

9231000
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کشور

تعداد مسلمانان
Kazakhstan

8887000

Azerbaijan

8795000

Guinea

8693000

Ivory Coast

7960000

Chad

7827653

Tajikistan

7006000

Jordan

6397000

Libya

6325000

Mozambique

5340000

Uganda

5030000
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کشور

تعداد مسلمانان
France

5020000

Cameroon

4940000

Kyrgyzstan

4927000

Ghana

4914000

Turkmenistan

4830000

Germany

4500000

Palestine

4298000

Mauritania

4171633

Sierra Leone

4171000

Thailand

3952000
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کشور

تعداد مسلمانان
Congo

3648267

United Arab Emirates

3577000

United Kingdom

3106368

Kenya

2868000

Benin

2710000

Kuwait

2636000

United States

2595000

Oman

2547000

Lebanon

2542000

Burma (Myanmar)

2237495
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کشور

تعداد مسلمانان
Italy

2220000

Malawi

2011000

Ukraine

2000000

Sri Lanka

1967227

Eritrea

1909000

Spain

1887906

Albania

1879172

Bosnia-Herzegovina

1790454

Gambia

1669000

Kosovo

1584000
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کشور

تعداد مسلمانان
Israel

1287000

Nepal

1253000

Qatar

1168000

Canada

1053945

Netherlands

1000000

Mexico

980000

Bahrain

866888

Djibouti

853000

Togo

827000

Comoros

785000
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نقد کتاب سها

کشور

تعداد مسلمانان
Argentina

784000

Singapore

721000

Guinea Bissau

705000

Belgium

658463

South Africa

654064

Greece

610000

South Sudan

610000

Rwanda

589429

Bulgaria

577000

Austria

573876
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کشور

تعداد مسلمانان
Western Sahara

528000

Liberia

523000

Macedonia

500000

Sweden

500000

Zimbabwe

488656

Australia

476291

Georgia

442000

Central African Republic

403000

Switzerland

400000

Maldives

309000
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کشور

تعداد مسلمانان
Brunei

295000

Cyprus

273000

Cambodia

255000

Burundi

250000

Mauritius

230118

Denmark

230000

Serbia

227000

Hong Kong

220000

Madagascar

220000

Mongolia

200000
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نقد کتاب سها

کشور

تعداد مسلمانان
Mayotte

197000

Japan

185000

Norway

163180

Gabon

145000

Zambia

140000

Swaziland

129230

Montenegro

118477

Venezuela

95000

Angola

90000

Suriname

84000
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نقد کتاب سها

کشور

تعداد مسلمانان
Colombia

80000

Trinidad and Tobago

78000

Republic of Congo

77736

Slovenia

73568

Romania

73000

Vietnam

71200

Ireland

70158

Portugal

65000

Croatia

60000

Taiwan

60000
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کشور

تعداد مسلمانان
Guyana

55000

Fiji

54000

Finland

42000

New Zealand

41000

Brazil

35167

Reunion

35000

South Korea

35000

Equatorial Guinea

28000

Panama

25000

Poland

20000
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کشور

تعداد مسلمانان
Belarus

19000

Moldova

15000

Honduras

11000

Luxembourg

11000

Slovakia

10866

Czech Republic

10500

Cape Verde

10000

Cuba

10000

Namibia

9000

Botswana

8000
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کشور

تعداد مسلمانان
Bhutan

7000

New Caledonia

7000

Hungary

5579

Lithuania

3000

North Korea

3000

Chile

2894

Estonia

2623

Barbados

2000

Bolivia

2000

Dominican Republic

2000
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کشور

تعداد مسلمانان
Ecuador

2000

El Salvador

2000

French Guiana

2000

Guadeloupe

2000

Haiti

2000

Latvia

2000

Liechtenstein

2000

Papua New Guinea

2000

St. Vincent and the Grenadines

2000

American Samoa

1000
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کشور

تعداد مسلمانان
Andorra

1000

Anguilla

1000

Antigua and Barbuda

1000

Armenia

1000

Aruba

1000

Bahamas

1000

Belize

1000

Bermuda

1000

British Virgin Islands

1000

Cayman Islands

1000
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کشور

تعداد مسلمانان
Cocos (Keeling) Islands

1000

Cook Islands

1000

Costa Rica

1000

Dominica

1000

Faroe Islands

1000

Falkland Islands

1000

Federated States of Micronesia

1000

French Polynesia

1000

Greenland

1000

Grenada

1000
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کشور

تعداد مسلمانان
Guam

1000

Isle of Man

1000

Kiribati

1000

Macau

1000

Marshall Islands

1000

Martinique

1000

Monaco

1000

Montserrat

1000

Nauru

1000

Netherlands Antilles

1000

2244

ر
ديف
1
90
1
91
1
92
1
93
1
94
1
95
1
96
1
97
1
98
1
99

کاری از گروه عباد الرحمان
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کشور

تعداد مسلمانان
Niue

1000

Northern Mariana Islands

1000

Palau

1000

Peru

1000

St. Helena

1000

St. Kitts and Nevis

1000

St. Lucia

1000

St. Pierre and Miquelon

1000

Samoa

1000

San Marino

1000
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کشور

تعداد مسلمانان
São Tomé and Príncipe

1000

Seychelles

1000

Solomon Islands

1000

Tokelau

1000

Tonga

1000

Turks and Caicos Islands

1000

Tuvalu

1000

U.S. Virgin Islands

1000

Uruguay

1000

Vanuatu

1000
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کشور

تعداد مسلمانان
Wallis and Futuna

1000

Gibraltar

1000

Guatemala

1000

Jamaica

1000

Laos

1000

Lesotho

1000

Malta

1000

Nicaragua

1000

Paraguay

1000

Puerto Rico

1000
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کاری از گروه عباد الرحمان

کشور

تعداد مسلمانان

1000

Timor-Leste

770

Iceland

1698762212
منبعwww.pewforum.org :

پس برای گسترش قرآن هیچ احتیاجی به جهاد مسلحانه
نیست دکتر کانا؛ زيرا اين وعده اهلل جل جالله است که ما چه جهاد
کنیم و يا يا جهاد نکنیم و يا شما کراهت داشته باشید و يا نداشته
باشید و ...آيه زير محقق میشود...
يُرِيدُونَ لِیُطْفِﺌُوا نُورَ اللَّ ِه بِأَفْوَا ِههِمْ وَاللَّ ُه مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِ َه
ق
الْکَافِرُونَ* الصف ...هُوَ الَّﺬِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَ ِّ
لِیُظْهِرَهُ َعلَى الدِّينِ کُلِّهِ وَلَوْ کَ ِرهَ الْمُشْ ِرکُونَ*

1

«میخواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند ،ولی
خدا نور خود را کامل میگرداند ،هرچند که کافران دوست نداشته
باشند* خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود
 . 1سوره صف ،آيات  8و 9
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

(آسمانی) و آئین راستین (اسالم) فرستاده است تا اين آئین را بر
همهی آئینهای ديگر چیره گرداند ،هرچند مشرکان دوست
نداشته باشند».
نکته ( 6مهم) مخصوص دکتر کانا :اندونزی با  204میلیون
مسلمان ،اولین و پرجمعیتترين کشور مسلمان جهان است .دکتر
کانا؛ اسالم چگونه وارد اندونزی شد؟ توسط سه تاجر مسلمان و
صادق و امین...
اندونزی پرجمعیتترين کشور اسالمی است .جمعیت آن 242
میلیون نفر است و  90درصد اين جمعیت را مسلمانان 8 ،درصد
مسیحی و  2درصد هندو و بوديسم تشکیل میدهند .اسالم از قرن
 4قمری به اين کشور وارد شد و در قرن  6به وسیله تجار هندی به
شکل بسیار وسیع منتشر شده است .بیشتر مسلمانان اين کشور
سنی و يا مﺬهب شافعی دارند و بقیه شیعه ،حنفی ،حنبلی ،مالکی،
زيدی و علوی هستند .اين کشور دارای  550هزار مسجد است.

1

پس الزم نیست که جهادی باشد؛ قرآن و مسلمانان قرآنی و
تربیت يافته مکتب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم؛ بهترين

 . 1حسین مؤنس :أﻃلس تاريخ اإلسالم ص380
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مبلغان اين دين هستند؛ نمود اين تبلیغ را در قلب اروپا و آمريکا و
چین و هند و انگلیس و ...به عینه داريم میبینیم؛ که روزانه صده-
ها نفر اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمّد رسول اهلل را با دل و
جان بیان میکنند و قرآن را يگانه منبع هدايت خود قرار میدهند.
نمود واقعی اين موضوع را در بخش پايانی در تقابل اسالم و
کمونیست بیان نمودهام ...ان شاء اهلل

شبهه« :دستور به دشمنی دائمی با غیر مسلمانان حتی
اگر پدر و مادر باشد» ...صفحه 663
نکته  : 7دکتر کانا(سُها) شما جايگاه پدر و مادر را در اسالم با
تفکر فرويدتان اشتباه گرفتهايد؛ از قديم گفتهاند از کوزه همان
برون تراود که در اوست...
در اينجا الزم است که برای تیر خالص و اثبات کامل؛ کانا بودن
دکتر سُها ،آيه  15سوره لقمان را در باره پدر و مادر يادآور شويم:
انسان ،به داشتن رفتار نیك با پدر و مادر ،حتى در صورت
مشرك بودن آنان موظّف است( .و إن جهداك على أن تشرك  ...و
صاحبهما فى الدنیا معروفًا)
2250
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نقد کتاب سها

حمَ َلتْهُ أُمُّهُ وَ ْهنًا عَلىَ وَهْنٍ َو فِصَا ُلهُ فىِ
وَ وَصَّیْنَا الْانسَانَ بِوَالِدَيْهِ َ
عَامَینْ أَنِ اشْکُ ْر لىِ َو لِوَا ِلدَ ْيكَ إِلىَ الْمَصِیرُ* َو إِن جَاهَدَاكَ عَلىَ أَن
تُشْرِكَ بىِ مَا َلیْسَ لَكَ بِ ِه ِعلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْ ُهمَا فىِ الدُّنْیَا
م فَأُ َنبِّﺌُکُم ِبمَا کُنتُمْ
ن أَنَابَ إِلىَ ثُمَّ إِلىَ مَرْجِعُکُ ْ
مَعْرُوفًا وَ اتَّ ِبعْ سَبِیلَ مَ ْ
تَعْمَلُونَ*

1

ق پدر و مادر خود
«و ما به هر انسانى سفارش کرديم که در ح ّ
نیکى کن خصوصاً مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدّت
دو سال که ﻃفل را از شیر باز گرفته (هر روز) بر رنج و ناتوانیش
افزوده است( ،و فرموديم که) شکر من و شکر پدر و مادرت بجاى
آور ،که بازگشت (خلق) به سوى من خواهد بود * .و اگر پدر و مادر
تو را بر شرك به خدا که آن را به حق نمىدانى وادار کنند در اين
صورت ديگر آنها را اﻃاعت مکن و لیك در دنیا با آنها به حسن
خلق مصاحبت کن و از راه آن کس که به درگاه من رجوع و انابهاش
بسیار است پیروى کن ،که (پس از مرگ) رجوع شما به سوى من
است و من شما را به پاداش اعمالتان آگه خواهم ساخت».
پس:

 . 1سوره لقمان ،آيات  14و 15
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انسان ،به داشتن رفتار نیك با پدر و مادر ،حتى در صورت
مشرك بودن آنان موظّف است( .و إن جهداك على أن تشرك  ...و
صاحبهما فى الدنیا معروفًا) و رفق و مدارا با پدر و مادر و داشتن
رفتارى شايسته با آنان در امور دنیوى ،امرى الزم است( .و
صاحبهما فى الدنیا معروفًا)
اما در باب دستور به دشمنی دائمی با غیر مسلمانان...
دکتر کانا(سُها) الزم است به عرض برسانم که؛ تمام آياتی را که
شما در صفحات  663و  664کتاب نقد قرآن آوردهايد؛ حاوی دو
لغت «يوادّون» و «اولیاء» است؛ که حاال ترجمه آنها را خدمتتان
عرض میکنم ،تا دلیل ديگری بر کانا بودن شما را ارائه نموده باشم.
ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشیرَ َتهُم

1

«نمىيابى گروهى را که ايمان به خدا و روز قیامت دارند ،با
دشمنان خدا و رسول او دوستى کنند هر چند پدران و فرزندان يا
برادران يا خويشاوندانشان باشند».

 . 1سوره مجادله ،آيه 22
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يوادّون :وُدّ با ضمه حرف اول محبت به چیزيست ،و آرزو داشتن
نسبت به آن و يا هر دو معنى در اين واژه بکار میرود زيرا تمنى
که آرزو داشتن و دريافت چیزى نمودن است يا متضمن و در بر
گیرنده معنى دوستى است (زيرا دوستى از سه مرحله نیاز،
شناخت و سﭙس عشق و محبت) میگﺬرد .و معنى خواستن و
تمايل شديد رسیدن و بدست آوردن چیزيست که دوستش دارند.

1

يعنی نوعی از عشق و محبت که باعث خروج ايمان از قلبها
شود...
ن ءَا َمنُو ْا لَا َتتَّخِﺬُواْ ءَابَا َءکُمْ َو إِخْوَانَکُمْ أَوْلِیَاءَ إِنِ
يَأَيّهَُّا الَّﺬِي َ
ن وَ مَن َيتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَأُوْلَﺌكَ هُمُ
اسْتَحَبُّو ْا الْکُ ْفرَ عَلىَ الْايمَ ِ
الظَّالِمُونَ

2

«ای کسانی که ايمان آوردهايد! هرگاه پدران و برادران شما ،کفر
ی (و يار و ياور و تکیهگاه) خود
را بر ايمان ترجیح دهند ،آنها را ول ّ
قرار ندهید! و کسانی از شما که آنان را ولیّ خود قرار دهند،
ستمگرند»!

 . 1مفردات الفاظ قرآن ،ج ،4ص433 :
 . 2سوره مجادله ،آيه 23
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اولیاء :ولی ،وَلَاء ،و تَوَالِی يعنى دوستى و صمیمیت که دو معنى
از آنها حاصل میشود و افزون میگردد تا جايیکه میان آن معانى
چیزى که از آنها نباشد نیست و اين معنى يعنى دوستى براى
نزديکى ،مکانى ،نسبى ،دينى ،بخشش و يارى کردن و اعتقاد و
ايمان بکار میرود...در مورد شخص با ايمان میگويند -وَ ِلیُّ اللّهِ-
خدا دوست و اين معنى بنام -مَوْلَاهُ -وارد نشده است .میگويند
خداى تعالى ولیّ و موالی مؤمنین است.

1

میان کفّار و شیاﻃین دوستى و مواالت در دنیا هست ،به اين
دلیل خداوند واليت میان مؤمنین و کفار را در آيات بسیارى نهى
فرموده است (در معامالت و نکاﺡ و عقد و پیمان و )...؛ زيرا اساس-
نامه فکری و عقیدهای و دنیايی کفار و ملحدان ،با اساسنامه
مسلمانان متفاوت است؛ از اين رو و از جمیع جهات ،اين تضاد
باعث عدول و نفاق در احکام اساسی و ...ﻃرفین خواهد شد (حتی
برای مشرکان) و بر حسب فطرت و بخاﻃر يكرنگی اين واليت نهی
شده است.

 . 1مفردات الفاظ قرآن ،ج ،4ص490 :
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اما نکته بسار مهمی در اين باره وجود دارد که بايستی با دقت
به آن پرداخت ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ،آنقدر برای ايمان
آوردن کافران مشتاق بود و غم غصه میخوردند که ،آيه زير نازل
شد:
ع نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهﺬَا الْحَديثِ
فَلَعَلَّكَ باخِ ٌ
1

أَسَفاً

«نزديك است که اگر امت تو به اين سخن (قرآن) ايمان نیاورند
جان عزيزت را از شدت حزن و تأسف بر آنان هالك سازی»!
اندوهناك بودن پیامبر(ص) بر حال کافران ،در پیشگاه خداوند،
د انتظار است( .فلعلّك بخع نفسك على
حالتى ستوده و فراتر از ح ّ
ءاثرهم إن لم يؤمنوا بهﺬا الحديث أسفًا)
آيات پايانی:
ن وَ لَمْ يخُّْ ِرجُوکمُ
ى الدِّي ِ
ن لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ ف ِ
ن الَّﺬِي َ
لَّا يَنْهَﺌکمُ اللَّ ُه عَ ِ
ِّبُّ الْ ُمقْسِطِینَ*
مِّن دِيَارِکُمْ أَن تَبرَُّّوهُمْ َو تُ ْقسِطُواْ إِلَیِّهْمْ إِنَّ اللَّهَ يحُ
ن قَاتَلُوکُمْ فىِ الدِّينِ وَ أَخْرَجُوکُم مِّن
إِنَّمَا يَنهَّْئکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّﺬِي َ

 . 1سوره کهف ،آيه 6
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جکُمْ أَن تَ َولَّوْهُمْ َو مَن يَتَوَل ُهَّّ ْم َفأُوْلَﺌكَ
ى إِخْرَا ِ
دِيَارِکُمْ َو ظَاهَرُو ْا عَل َ
هُمُ الظَّالِمُونَ*

1

«تنها شما را از نیکى کردن و رعايت عدالت نسبت به کسانى
که در امر دين با شما پیکار نکردند و از خانه و ديارتان بیرون
نراندند نهى نمىکند ،چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست
دارد *.تنها شما را از دوستى کسانى نهى مىکند که در امر دين با
شما پیکار کردند ،و شما را از خانههايتان بیرون راندند ،يا به بیرون
راندن شما کمك کردند از اين که با آنها دوستى کنید ،و هر کس
آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است*.
اجازه خداوند به مؤمنان ،براى رفتار نیك و عادالنه با کافران
غیر معاند با دين (الينهیکم اللّه عن الﺬين لم يقتلوکم فى الدين) و
رفتار نیك و عادالنه ،امرى شايسته در بینش الهى ،حتى نسبت به
کافران (الينهیکم اللّه  ...أن تبرّوهم و تقسطوا إلیهم) و اسالم،
ﻃرفدار روابط مسالمتآمیز و عادالنه میان امت اسالم و ساير ملّت-
ها (الينهیکم اللّه عن الﺬين لم يقتلوکم) کافران غیرحربى،

 . 1سوره ممتحنه ،آيات  8و 9
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برخوردار از حقوق اجتماعى در جامعه اسالمى (الينهیکم اللّه عن
الﺬين لم يقتلوکم).

شبهه« :مسلمانان بر کفار خشن و سخت گیرند»
...صفحه 665
آقای دکتر کانا(سُها) در صفحه  ،665بحث «مسلمانان بر کفار
خشن و سختگیرند» را آورده است.
جواب اين شبهه ،در بخش  6آمده است.
ن مَعَهُ أَشِدَّاءُ َعلَى الْکُفَّار....1
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّﺬي َ
جواب اين آيه به صورت مستقیم در آيه  8و  9ممتحنه داده
شده است:
ن وَ لَمْ يخُّْ ِرجُوکمُ
ى الدِّي ِ
ن لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ ف ِ
ن الَّﺬِي َ
لَّا يَنْهَﺌکمُ اللَّ ُه عَ ِ
ِّبُّ الْ ُمقْسِطِینَ*
مِّن دِيَارِکُمْ أَن تَبرَُّّوهُمْ َو تُ ْقسِطُواْ إِلَیِّهْمْ إِنَّ اللَّهَ يحُ
ن قَاتَلُوکُمْ فىِ الدِّينِ وَ أَخْرَجُوکُم مِّن
إِنَّمَا يَنهَّْئکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّﺬِي َ

 . 1سوره فتح ،آيه 29

2257

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جکُمْ أَن تَ َولَّوْهُمْ َو مَن يَتَوَل ُهَّّ ْم َفأُوْلَﺌكَ
ى إِخْرَا ِ
دِيَارِکُمْ َو ظَاهَرُو ْا عَل َ
هُمُ الظَّالِمُونَ

1

«تنها شما را از نیکى کردن و رعايت عدالت نسبت به کسانى
که در امر دين با شما پیکار نکردند و از خانه و ديارتان بیرون
نراندند نهى نمىکند ،چرا که خداوند عدالتپیشگان را دوست
دارد *.تنها شما را از دوستى کسانى نهى مىکند که در امر دين با
شما پیکار کردند ،و شما را از خانههايتان بیرون راندند ،يا به بیرون
راندن شما کمك کردند از اين که با آنها دوستى کنید ،و هر کس
آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است»*.
اجازه خداوند به مؤمنان ،براى رفتار نیك و عادالنه با کافران
غیر معاند با دين (الينهیکم اللّه عن الﺬين لم يقتلوکم فى
الدين)....رفتار نیك و عادالنه ،امرى شايسته در بینش الهى ،حتى
نسبت به کافران (الينهیکم اللّه  ...أن تبرّوهم و تقسطوا إلیهم)
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شبهه« :بجنگید یا مسلمان شوید»...صفحه 665
ت تُکْرِ ُه
ن فِی ا ْلأَرْضِ کُ ُّلهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْ َ
ن مَ ْ
ك لَآمَ َ
وَلَوْ شَاءَ رَبُّ َ
ن
النَّاسَ حَتَّى يَکُونُوا مُؤْمِنِی َ

1

«اگر پروردگارت میخواست ،تمام مردمان کرهی زمین جملگی
(به صورت اضطرار و اجبار) ايمان میآوردند (امّا ايمان اضطراری و
اجباری به درد نمیخورد) .آيا تو (ای پیغمبر!) میخواهی مردمان
را مجبور سازی که ايمان بیاورند؟ (اين کار نه صحیح و سودمند
است و نه از دست تو ساخته است)».
پﺬيرش دين از روى اجبار و ناچارى ،مورد قبول و خواسته خدا
نیست( .إن الﺬين حقت علیهم کلمت ربك اليؤمنون  ...حتى يروا
العﺬاب األلیم  ...و لو شاء ربك ألمن من فى األرض کلهم جمیعاً)
اينکه خداوند خواست که مردم ،ايمان را از روى اختیار ،انتخاب
کنند ،مفهومش اين است که :ايمانى که از روى اکراه و اجبار باشد،
خدا آن را نخواسته و الزمهاش اين است که مورد قبول او واقع
نخواهد شد .خداوند ،انسان را موجودى مختار و انتخابگر آفريده
است( .و لو شاء ربك ألمن من فى األرض کلهم جمیعاً) مفعول

 . 1سوره يونس ،آيه 99
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«شاء» محﺬوف است و به قرينه «أفأنت تکره الناس»  -که متفرع
بر «لو شاء ربك» است  -تقديرش «لو شاء ربك أن يکره الناس»
میشود ،يعنى اگر خدا خواسته بود که مردم را بر ايمان مجبور کند
 ...و مفهومش اين است که خداوند نخواسته مردم مجبور بر ايمان
آوردن باشند ،بلکه خواسته است که خودشان انتخابگر باشند.
ن
اين آيه مکملی کامل برای آيه  ...ال إِکْراهَ فِی الدِّينِ قَدْ تَبَیَّ َ
ی
ن الْغَ ِّ
الرُّشْدُ مِ َ

1

«در قبول دين اکراهى نیست (زيرا) راه درست از راه منحرف
آشکار شده است».
ن ال َّنبِیِّ صلی اهلل علیه
ن عَمْرٍو رَضِی اللَّه َعنْهمَا عَ ِ
د اللَّهِ بْ ِ
(عَنْ عَبْ ِ
وسلم قَالَ« :مَنْ قَ َتلَ مُعَاهَدًا َلمْ يَرِﺡْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ
ن عَامًا»).
مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِی َ

2

«عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما میگويد :نبی اکرم صلی اهلل
علیه وسلم فرمود« :هرکس ،فرد معاهدی (کافری که با مسلمانان،
عهد و پیمان بسته است) را بکشد ،بوی بهشت به مشامش نمی-

 . 1سوره بقره ،آيه 256
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رسد .هرچند که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه ،به مشام
میرسد».

شبهه« :گردن کفار را بزنید و بسیار خونریزی کنید و
... »...صفحه 666
اين بخش؛ در صفحات گﺬشته به صورت کامل شرﺡ داده شده
است .اما يك نکته برای اثبات کانا بودن سُها...
در زمان جنگ ،آنهم جنگی که اگر نکشید ،قطعاً کشته می-
شويد و دين و ناموس و جان و مال و سرزمین و ...همگی با خطر
صد در صد روبهرو میشود ،دکتر کانا(سُها) انتظار دارد با عزيزم
عزيزم و قوربونت برم و ...جلو کافری را بگیرد که  450کیلومتر در
گرمای سوزان عربستان از مکه با پای پیاده به مدينه آمده و قصد
قتل عام را دارد .اين ديگر نهايت خنده بودن است .پس با آنها که
قصد قتال با مسلمانان را دارند ،آيه زير قابل اجراست.
م (.... )1فَإِذَا
ضلَّ أَعْمَالَهُ ْ
ل اللَّهِ أَ َ
سبِی ِ
الَّﺬِينَ کَفَرُوا َوصَدُّوا َعنْ َ
لَقِیتُمُ الَّﺬِينَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْ ُتمُوهُمْ َفشُدُّوا الْوَثَاقَ
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى َتضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَ ِلكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
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ل اللَّهِ
سبِی ِ
ن ُقتِلُوا فِی َ
ض وَالَّﺬِي َ
ضکُمْ بِبَعْ ٍ
ن ِلیَ ْبلُوَ بَعْ َ
لَانْتَصَرَ مِ ْنهُمْ وَلَکِ ْ
م
ضلَّ أَعْمَالَهُ ْ
فَلَنْ يُ ِ

1

«کسانی که کافر میگردند و مردمان را از راه خدا باز میدارند،
خدا همهی کارهای (نیك) ايشان را باﻃل (قلمداد و بیاجر)
مینمايد ... )1( .هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبهرو
میشويد ،گردنهايشان را بزنید ،و همچنان ادامه دهید تا به
اندازهی کافی دشمن را (با کشتن و زخمیکردن) ضعیف و درهم
میکوبید .در اين هنگام (اسیران را) محکم ببنديد ،بعدها يا بر
آنان منّت میگﺬاريد (و بدون عوض آزادشان میکنید) و يا (در
برابر آزادی از آنان) فديه میگیريد (خواه با معاوضهی اسراء و خواه
با دريافت اموال .اين وضع همچنان ادامه خواهد داشت) تا جنگ
بارهای سنگین خود را بر زمین مینهد و نبرد پايان میگیرد .برنامه
اين است ،و اگر خدا میخواست خودش (از ﻃريقهای ديگری
همچون ﻃوفان و زلزله و سیل و غرق و به زمین فرو بردن ،و ساير
باليا و مصائب ،بدون جنگ شما) از آنان انتقام میگرفت .امّا خدا
خواسته است بعضی از شما را با بعضی ديگر بیازمايد (و مؤمنان

 . 1سوره محمد ،آيات  1و 4
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راستین را با جهاد با کافران امتحان نمايد) .کسانی که در راه خدا
کشته میشوند ،خداوند هرگز کارهايشان را ناديده نمیگیرد و
بیمزد نمیگﺬارد».
هدف اسالم از جنگ با کافران ،دفع تجاوزها و هجوم آنان است،
نه کشتن ايشان( * .فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم
فشدّوا الوثاق) وعدم جواز کشتن دشمن ،پس از زمین گیر شدن و
قدرت نداشتن او بر دفاع *(فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم) و
حکم خداوند در مورد اسیران :آزادى بالعوض و يا رها ساختن آنان
در قبال فديه (فإمّا منّا بعد و إمّا فداء) جهتگیرى اصلى اسالم ،به
سمت عفو و امتنان و نه انتقام و سودجويى (فإمّا منّا بعد و إمّا فداء)
از اين که خداوند نخست موضوع عفو و گﺬشت بدون عوض را
مطرﺡ ساخته و در مرحله بعد ،مسأله گرفتن «فديه» را مجاز
شمرده است ،مطلب باال استفاده مىشود.
اين آية کريمه در عین آنکه مسلمان را به مقاومت جنگی در
برابر کفّار مهاجم تشويق میکند ،آزادی اسیران جنگ را نیز
تضمین مینمايد زيرا که دستور میدهد يا از راه بخشش و
بزرگواری و يا از ﻃريق گرفتن غرامت ،اسیران را آزاد کنند( .مگر
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آنکه اسیر جنگی ،اسیر عادی نبوده و دست به جنايتهای بزرگی
زده باشد که در اين صورت کشته خواهد شد).
بنابر همین قانون ،پیامبر ارجمند اسالم  -صلى اهلل علیه وسلم
 بدون آنکه از ابوعَزّه تاوانی بگیرد ،وی را آزاد ساخت .زيرا که بهن
س بَناتٍ لَیسَ َلهُ َّ
گزارش واقدی ،أبوعزّه به پیامبر گفت « :لی خَم ُ
ن يا مُحَمَّد».
شَیٌ فَتَصَدَّق بی عَلَیهِ َّ

1

يعنی « :ای محمّد ،من پنج دختر دارم که از مال دنیا چیزی
ندارند ،پس مرا بر آنها ببخش»!.
رسول خدا  -صلى اهلل علیه وسلم  -نیز بر ابوعزّه رحم آورد و
اورا رها کرد تا به دخترانش بﭙیوندد ،ابوعزّه بهنگام آزادی ،نگاهی
ك
ك وَ ال أُکثِرُ َعلَی َ
به پیامبر افکند و گفت ( :أُعطیكَ مَوثِقاً ال أُقاتِلُ َ
أَبَداً).

2

«من با تو پیمان استوار میبندم و قول میدهم که هرگز به
جنگت نیايم و انبوه مردم را بر ضد تو گرد نیاورم».
آری ،پیامبر اسالم نه تنها از ابوعزّه ،غرامتی نگرفت بلکه
نخواست تا دينداری را بر او تحمیل کند و بقبول اسالم ،وادارش
 . 1المغازی ،ج  ،1ص 111
 . 2المغازی ،ج  ،1ص 111
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سازد .ولی اين مردِ فريبکار و آشوبﻃلب ،به زودی پیمان خود را
با رسول خدا شکست و مردم را با اشعارش بر ضدّ پیامبر
برانگیخت و دوباره برای کشتار مسلمانان به سوی مدينه آمد!
يعنی به همراه قريش در جنگ "اُحُد" شرکت نمود امّا در اين
جنگ نیز بدست مسلمین اسیر شد و او را به حضور پیامبر بردند،
ابوعزّه همینکه با پیامبر خدا  -صلى اهلل علیه وسلم  -روبرو
گرديد ،بار ديگر راه حیلهگیری و نیرنگبازی را در پیش گرفت که :
ای محمّد مرا آزاد کن! البتّه حق و عدالت در اينجا حکم ديگری
دارد و ترحّم بر "پلنگ تیزدندان" را ،موجب "ستمکاری بر
گوسﭙندان" میشمارد! از اين رو رسول خدا  -صلى اهلل علیه
وسلم  -به وی پاسخ داد  :نه به خدا! تو ديگر به مکّه نخواهی رفت
که دست به چانة خود بکشی و بگويی ،من دوباره محمّد را فريب
سیِّب ،پیامبر  -صلى اهلل علیه وسلم -
دادم! و به قول سَعید بن مُ َ
به او فرمود :
إِنَّ المُؤمِنَ اليُلدَغُ مِن جُحرٍ مَرَّتَین .

1

 . 1مغازی واقدی ،ج  ،1ص  111و  301و سیرة ابن هشام ،ج ،2ص 104
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«مؤمن از يك سوراخ ،دوبار گزيده نمیشود» .سﭙس فرمان داد
تا حکم عدالت را دربارة او اجراء سازند».
آری ،اگر در جنب عفو و گﺬشت ،صالبت و عدالت نباشد همان
گﺬشت بیحدّ و حساب ،فساد و تباهی پديد میآورد و به جنايت-
کاران جرأت و جسارت میبخشد!
دکتر کانا(سُها)؛ عفو و گﺬشتهای پیدرپی رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم و دلسوزی بیش از حد و عدم قتلعام آنها باعث شد
که يهوديان با تحريك قريش جنگ احزاب را به راه بیاندازند.
جنگی که احتمال نابودی همیشگی اسالم در آن به نهايت خودش
رسید.
يهوديان به ابو سفیان گفتند :پنجاه نفر از خاندانهاى مختلف
قريش را که خودت هم همراه آنان باشى ،حاضر کن .ما و شما زير
پرده کعبه مىرويم و در حالى که پهلوهاى خود را به ديوار کعبه
چسبانده باشیم ،سوگند ياد میکنیم که هیچ يك از ما ديگرى را
رها نکند و تا آخرين نفر که زنده باشیم ،همگى بر دشمنى با محمّد
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هماهنگ و متحد باشیم .آنها اين کار را کردند و در اين باره
يکديگر را سوگند دادند و هم پیمان شدند.

1

شبهه« :دعوت به صلح نکنید» ...صفحه 667
جواب اين بخش ،نیز در بخشهای قبلی آمد .اما کمی شرﺡ
بیشتر...
اوالً :معنای کلمه «اخاهم» پیامبران را به ياد آوريد.
وَ إِلى عادٍ أَخاهُمْ هُود ًا

2

وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً

3

وَ إِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُ َعیْبا

4

قوم عاد و ثمود و مدين همه کافر بودند .باز در قرآن آنها را
برادران پیامبران (هود و صالح و شعیب علیهمالسالم) معرفی
نموده است ،اين برای ملحدان جای بسی تامل دارد.
 . 1المغازى443 -441 /1 ،
 . 2سوره هود ،آيه 50
 . 3سوره هود ،آيه 61
 . 4سوره هود ،آيه 84
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هلل عَلَیْ ِه
وعنْ أنَسٍ رضی اللَّه عنهُ قال :قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى ا ُ
وسَلَّم( :ال تَقَاﻃَعُوا ،وال تَدابروا ،وال تباغضُوا ،وال تحاسدُوا ،وکُونُوا
سلِمٍ أنْ يهْجُ َر أخَاهُ فَوقَ ثَالثٍ).1
ل لمُ ْ
عِبادَ اللَّهِ إخْوانا .وال يحِ ُّ
«از انس رضی اهلل عنه روايت است که :رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم فرمود :با يکديگر قطع رابطه نکرده و پشت ندهید و با
هم دشمنی وحسد نورزيد و ای بندگان خدا برادر باشید ،روا
نیست برای مسلمان که بیش از سه روز برادرش را ترك کند».
دوماً :ريشه لغوی اسالم در دو کلمه "سلم" و "سالم" به
معنای صلح و آرامش نهفته است .2و به اهمیت و اولويت صلح و
آشتی در جای جای قرآن اشاره شده است و در تأيید اين حقیقت
که اسالم آيین صلح و آشتی و دوستی است فرموده است:
يا ايها الﺬين آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و ال تتبعوا خطوات
الشیطان انه لکم عدو مبین .3
ای کسانی که ايمان آوردهايد ،همگی در صلح و آشتی درآيید و
از گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است.
 . 1متفقٌ علیه
 . 2کتاب العین ،ج  ، 7ص 267
 . 3بقره208 ،
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حتی خداوند در آيهای میفرمايد :و ان جنحوا للسلم فاجنح
لها« . 1اگر دشمنان خواهان صلح عادالنه بودند ،شما بﭙﺬيريد».
البته الزم به ذکر است که با توجه به اختیار انسانها در اين
دنیا ،گروهی راه ﻃغیان و سرکشی و ظلم و تعدی به ديگران را بر
میگزينند و به فساد و تباهی میپردازند ،از اين رو ضروری است
که يك دين جامع و کامل نسبت به رفع اين موانع در مسیر هدايت
بشريت ،برنامه داشته باشد .گاهی ﻃغیانها و سرکشیها به گونهای
است که چارهای جز دفاع و استفاده از زور وجود ندارد و به همین
جهت جهاد در اسالم تشريع شده است؛ يعنی قرآن درباره کسانی
که با منطق نمیشود با آنان سخن گفت و گستاخانه راه هدايت و
ارشاد و دعوت پیامبر را سد کردهاند و از روی عناد و دشمنی و
آگاهانه با اسالم میجنگند ،دستور به خشونت و شدت عمل داده و
فرموده است« :ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها
سخت بگیر» 2جامعه اسالمی و مسلمانان بايد در قلب دشمنان
رعب و وحشت ايجاد کنند ،تا خیال تجاوز و خیانت و ضربه زدن به
مسلمانان به ذهنشان خطور نکند.
 . 1سوره انفال ،آيه 61
 . 2سوره تحريم ،آيه 9
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آری قرآن ،صلح از روی ترس و سستی و سازش را که مستلزم
عقبنشینی از ارزشهای اسالمی است ،مﺬمت کرده و به افراد
ضعیفااليمان ،که برای فرار از جهاد و مشکالت میدان جنگ غالباً
صلح را مطرﺡ میکنند هشدار داده و فرموده است :فَلَا تَهِنُوا
وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَ ْعلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ وَلَن يَتِ َرکُمْ أَعْمَالَکُمْ
1

«پس شما ای مؤمنان در کار دين سستی روا مداريد ،و از ترس،

کافران را بر صلح دعوت نکنید ،بلکه دعوت به اسالم کنید شما
بلند مقامتر خواهید بود و خدا با شما است و از ثواب اعمال شما
هیچ نمیکاهد».
نهى الهى از سستى در مبارزه با دشمن و تن دادن به سازش
(فالتهنوا و تدعوا إلى السلم) و سستى در جهاد و نبرد با دشمن،
در پى دارنده سازشى خفّتبار * (فالتهنوا و تدعوا إلى السلم و
أنتم األعلون) تقدم «التهنوا» بر «تدعوا إلى السلم» بیانگر اين
حقیقت است که سستى ،پیش زمینه سازش است ،سازشى که
امتهاى برتر (و أنتم األعلون) را به ذلّت میکشاند*.
اما در کل اسالم در صلح و سازش متکی به آيه زير است:

 . 1سوره محمد ،آيه 35
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خطُوَاتِ
سلْمِ کَافَّ ًة وَلَا تَ َّتبِعُوا ُ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آ َمنُوا ادْخُلُوا فِی ال ِّ
ن
الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُ ٌّو مُبِی ٌ

1

ايجاد صلح ،از وظايف همه مؤمنان (يا ايها الﺬين امنوا ادخلوا
فى السلم کافّة)
«ای کسانی که ايمان آوردهايد! همگی (اسالم را به تمام و کمال
بﭙﺬيريد و) به صلح و آشتی درآئید ،و از گامهای اهريمن (و
وسوسههای وی) پیروی نکنید (و به دنبال او راه نرويد) .بیگمان او
دشمن آشکار شما است».
صلحی که عزت ﻃرفین در آن وجود داشته باشد ،نه صلحی که
بخاﻃر ترس و سستی و ...است که نشانه ذلت است.
فراخوانى مردم به همزيستى مسالمتآمیز ،داراى پاداش عظیم
الهى (اال من امر بصدقة او معروف او اصلح بین الناس  ...نؤتیه أجر ًا
عظیماً)
لَا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوَا ُهمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
ل ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَ ْرضَاتِ اللَّهِ فَسَ ْوفَ نُؤْتِیهِ
إِصْلَاﺡٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَ ْ
أَجْرًا عَظِیمًا

1

 . 1سوره بقره ،آيه 208
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در بسیاری از نجواها و پچپچهايشان خیر و خوبی نیست ،مگر
در نجواها و پچپچهای آن کسی که به صدقه و احسانی يا به کار
نیکو و پسنديدهای يا اصالﺡ بین مردم دستور دهد .هر که چنین
کاری را به خاﻃر رضای خدا انجام دهد ،خداوند پاداش بزرگی را
بدو عطاء میکند.

شبهه« :وجوب دزدی اموال و دزدی زنان غیر مسلمان»
...صفحه 667
تضعیف حديث ارائه شده توسط دکتر کانا(سُها)؛ در ابتدای
فصل ،رونمايی ديگری است که کانا(سُها) برای رسیدن به اهدافش
دست به دامن احاديث ضعیف نیز شده است.
پیامبر _ صلی اهلل علیه وسلم _ میفرمايد( :بعثت بین يدی
الساعه بالسیف حتی يعبداهلل تعالی وحده ال شريك له و جعل
رزقی تحت ظل رمحی و جعل الﺬل و الصغار علی من خالف امری)

 . 1سوره نساء ،آيه 114
 . 2مجمع الزوائد 49/6
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با شمشیر تا قبل از فرا رسیدن قیامت مبعوث شدهام تا اينکه
خدای واحد ال شريك عبادت شود و روزیام در زير سايه نیزهام
قرار داده شده ،وذلت و خواری بر کسی است که با دين من
مخالفت ورزد.
قال الشیخ شعیب :إسناده ضعیف على نکارة فی بعض ألفاظه.
ابن ثوبان  -وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان،
و قال المزى :قال أبوبکر األثرم ،عن أحمد بن حنبل :أحاديثه
مناکیر.
و قال محمد بن على الوراق ،عن أحمد بن حنبل :لم يکن بالقوى
فى الحديث
و قال فى موضع آخر :ضعیف  .و قال معاوية بن صالح ،و عثمان
بن سعید الدارمى ،و عبد اهلل بن شعیب الصابونى عن يحیى بن
معین :ضعیف.
و قال أبو بکر بن أبى خیثمة ،عن يحیى بن معین :ال شىء ،و
قال النسائى :ضعیف .و...
موضوع اين بخش و اين دروغ شیادانه را که از قلب و نفس پلید
کانا تراوش میشود را با حديثی متفق به چالش میکشیم:
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ن أبی ح ْفصٍ عُم َر بنِ الْخَطَّابِ بْن نُ َفیْل بْنِ عَبْد
(وعَنْ أَمیرِ الْمُؤْمِنِی َ
ن عَدِیِّ بْن کَعْبِ بْن
ط بْنِ رزاﺡ بْ ِ
الْعُزَّى بن رياﺡ بْن عبدِ اللَّهِ بْن قُرْ ِ
لُؤَیِّ بن غالبٍ القُرَشِیِّ العدوی .رضی اهلل عنه ،قال :سم ْعتُ رسُولَ
ل
ل بالنِّیَّات ،وإِنَّمَا لِکُ ِّ
سلَّم يقُولُ « إنَّما األَعما ُ
هلل عَ َلیْهِ و َ
اهلل صَلّى ا ُ
جرَتُهُ إِلَى اهلل و َرسُولِهِ فهجرتُه إلى اهلل
ته ْ
ن کانَ ْ
امرئٍ مَا نَوَى  ،فم ْ
ورسُولِه ،ومنْ کاَنْت هجْ َرتُه لدُنْیَا يُصیبُها ،أَو امرَأَةٍ َينْکحُها فهْجْرَتُ ُه
إلى ماهاجَر إلیْهِ).1
«از حضرت عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه روايت شده که گفت:
از رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم شنیدم که فرمود :همانا ثواب
اعمال به نیت بستگی دارد و هر کس نتیجهء نیت خود را درمی-
يابد ،پس کسی که هجرت او بسوی خدا و رسول او است ثواب
هجرت بسوی خدا ورسولش را در میيابد و کسی که هجرتش
بسوی دنیا باشد بآن میرسد يا هجرت او برای ازدواج با زنی باشد،
پس هجرت او بسوی چیزيست که برای رسیدن به آن هجرت
نموده است».

 . 1متَّفَقٌ على صحَّتِه
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دکتر کانا(سُها) ،از تمام آياتی که بحث جهاد فی سبیل اهلل و به
نیت رضوان الهی و گسترش عدالت و صداقت و ...را ناديده گرفته و
با برش موضوع مد نظر و ناقص نمودن مباحث ،شروع به شبهه
پراکنی و تهمت و افترا به مؤمنان خالص و رسول امین صادق اسالم
نموده است ...سبحان اهلل از اين محقق کانا ...محقق بايستی تمام
آيات را در کنار هم قرار دهد و بعد قضاوت نمايد .دکتر کانا،
تخصصتان را کجا گرفتهايد؟!!! اين است نتیجه تفحص و تحقیقی
که به آن رسیدهايد؟!!! ارائه ننمودن تمام آيه و آيات ،بزرگترين
دلیل برای کانا بودن سُها است.
اما بعد ...فی سَبیلِ اللَّ ِه
ل اللَّ ِه الَّﺬينَ يُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال
وَ قاتِلُوا فی سَبی ِ
ن
يُحِبُّ الْمُ ْعتَدي َ

1

«و در راه خدا با کسانى که با شما مىجنگند ،نبرد کنید ،و از
حد تجاوز نکنید که خداى تعدىکنندگان را دوست نمىدارد».
ل اللَّهِ َو ال تُلْقُوا ِبأَيْديکُمْ إِلَى ال َّتهْ ُلکَةِ وَ
وَ أَنْفِقُوا فی سَبی ِ
ن
أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنی َ

2

 . 1سوره بقره ،آيه 190
 . 1سوره بقره ،آيه 195
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«و در راه خدا انفاق کنید (و با ترك انفاق) و با دست خويش
خود را به هالکت نیندازيد و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را
دوست مىدارد».
إِنَّ الَّﺬينَ آمَنُوا وَ الَّﺬينَهاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أُولﺌِكَ
م
ت اللَّ ِه وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحی ٌ
يَرْجُونَ رَحْمَ َ

1

«کسانى که ايمان آوردهاند ،و کسانى که مهاجرت نمودهاند ،و
در راه خدا جهاد کردهاند ،آنها به رحمت خدا امید دارند و خدا
آمرزنده و مهربان است».
و...
اما شبهه دکتر کانا(سُها)؛ همان وضع و حال منافقان است که
خودش نیز جزء آنهاست ،و آن را به مسلمان و مجاهدان فی
سبیل اهلل ربط داده است.
لَوْ کاَنَ َعرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا الَّتَّبَعُوكَ َو لَاکِن بَعُدَتْ َعلَیهِّْ ُم
ن أَنفُسَهُمْ
خَرَجْنَا مَعَکُمْ يهُّْلِکُو َ
ستَطَعْنَا ل ّ
سیَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَ ِو ا ْ
الشُّقَّةُ وَ َ
ن
وَ اللَّهُ يَ ْعلَمُ إِنُّهَّمْ لَکَاذِبُو َ

2
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«اگر بهرهاى نزديك و سفرى کوتاه بود از تو پیروى مىکردند،
اما اين مسافت به نظرشان دور آمد ،و همین زودیها سوگند ياد
خواهند کرد که به خدا قسم ،اگر ما مىتوانستیم ،با شما بیرون
مىآمديم ،اينها خود را به هالکت مىاندازند و خدا مىداند که
آنها دروغگويانند.
 - 1افشاگرى خداوند نسبت به روحیه مادى و آسايشﻃلب
متخلفان از جنگ تبوك (لو کان عرضاً قريباً و سفر ًا قاصداً
التبعوك)
 - 2پیمودن مسافت مدينه تا تبوك به دلیل دورى راه ،براى
برخى افراد (منافقان) دشوار مىنمود( .و لکن بعدت علیهم الشقة)
«شقة» به معناى سختى و مشقت و کنايه از مسافت است؛ يعنى،
به نظر آنان (منافقان) راه میان مدينه و تبوك راهى ﻃوالنى و
پیمودن آن ﻃاقتفرساست.
دکتر کانای کانا؛ کسی که برای زنا و دزدی جهاد کند ،اون يك
منافق است؛ نه مجاهد فی سبیل اهلل که جان و مال خودش را
بخاﻃر اهلل جل جالله در کف دستهايش میگزارد .امام ابوبکر
صديق رضی اهلل و تعالی عنه را به يادآور که سه بار تمام زندگیش
را فی سبیل اهلل انفاق نمود.
2277

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آنگاه که رسولاهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلم) ارادهی تبوك
نمود به علت دوری راه وکثرت مشرکین ،مسلمانان را به انفاق در
خدا تشويق نمود .هر کس به اندازهی توان خود کمك میکرد.
ابوبکر صديق (رضی اهلل عنه) باز هم از همه سبقت گرفت وتمام
دارائی خود را بخدمت پیامبر آورد ،عمر بن خطاب روايت میکند
که :رسول اهلل ما را به انفاق امر نمود ،در آن وقت دارائیم خوب بود
با خودم گفتم امروز از ابوبکر سبقت میگیرم ،نصف دارائیم را
برداشتم وبخدمت رسول اهلل آمدم ،پیامبر فرمود :برای خانوادهات
چقدر باقی گﺬاشتی؟ گفتم :همین اندازه ،در آن روز ابوبکر هر چه
داشت برداشت پیش پیامبر آمد ،پیامبر پرسید :برای خانوادهات
چقدر گﺬاشتی؟ گفت نام اهلل ورسولش را گﺬاشتم ،عمر (رضی اهلل
عنه) گويد :گفتم ابداً در هیچ چیز از تو پیشی نخواهم گرفت.

1

برای جنگی که نتیجهاش مشخص نیست و جانها در کف
دستها هستند....
جالب اينجاست که غزوه تبوك بدون هیچ درگیری و جنگی به
پايان رسید .ولی يك نتیجه بسیار مهم داشت ،اين غزوه صفوف

 . 1ابوداود  /ش1678
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

منافقان را از مجاهدان فی سبیل اهلل جدا نموده و هدف نهايی
جهاد فی سبیل اهلل را برای به دست آورن رضای اهلل جل جالله
معرفی نمود ،نه بخاﻃر زنان و دزدی امول دکتر کانای کانا!....

شبهه« :حکم نهائی مرگ برای مشرکین و کفار و
منافقین» ...صفحه 671
دکتر کانا در صفحه  ،671شبهه خود را با آيه  5سوره توبه
شروع نموده است:
حْرُمُ فَا ْقتُلُواْ الْ ُمشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَ
ُّرُ ال ُّ
فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشهْ
خُﺬُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُواْ لَهُمْ کُلَّ مَ ْرصَدٍ َفإِن تَابُو ْا وَ أَقَامُواْ
م
سبِی َلهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِی ٌ
الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّکَوةَ فَخَلُّواْ َ

1

«پس چون ماههاى حرام (ذيقعده ،ذيحجه ،محرم و رجب که
مدت امان است) درگﺬشت آنگاه مشرکان را هر جا يابید به قتل
برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها

 . 1سوره توبه ،آيه 5
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

باشید ،چنانچه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از
آنها دست بداريد ،که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است».
اوالً :اين آيه بعد از اينکه مشرکان پیماننامه صلح حديبه را
يكﻃرفه لغو نموده بودند ،نازل شد.
هنوز دو سال از پیمان صلح نگﺬشته بود که مشرکان مکه ﻃبق
بند اول صلحنامه (يعنی ترك مخاصمه و جنگ) را نقض کردند .زيرا
قبیله بنیخزاعه با مسلمانان و قبیله بنیبکر با قريش همپیمان
بودند ،اما در نبردی که در سال هشتم میان اين دو قبیله رخ داد،
مردانی از قريش به نفع بنیبکر ،افرادی از بنیخزاعه را کشتند.
اين به معنای نقض صلح حديبیه بود و با اينکه ابوسفیان شخصاً
برای عﺬرخواهی ب ه مدينه رفت ،عﺬرش پﺬيرفته نشد و در اندك
مدتی ،پیامبر با سﭙاهی انبوه ،که در زمان صلح و گسترش اسالم
گردآمده بودند ،عازم فتح مکه شد.

1

دوماً :در اين آيه فقط مدنظر مشرکان پیمانشکن بود .برای
شرﺡ بیشتربه بخش  6مراجعه فرمايید.

 . 1ابن اثیر ،ج ،2ص239ـ244
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

نکته؛ دکتر کانای کانا ،اگر شبهه شیادانه شما راست باشد ،پس
چرا پیامبر صلی اهلل علیه و سلم وقتی که مکه را فتح نمود ،يك
نفر هم کشته نشد؟! فتح مکه جواب دندانشکنی برای شبهه
شیادانه شماست.

شبهه« :حکم نهائی :یا اسالم و یا ذلت و جزیه برای اهل
کتاب»  ...صفحه 676
دکتر کانای کانا؛ اذعان شما به جزيه ،دلیلی بر کانا بودن
خودتان است ،زيرا جايی که حکم جزيه را داشته باشیم ،يعنی ال
اکراه فی الدين ...و اين مغاير دروغهای شیادانه شماست؛ زيرا حکم
جزيه برای آنهايست که بر دين خود میمانند و مسلمان نمی-
شوند!!! و اين يعنی دين اجباری نیست!!! و میتوانند با پرداخت
جزيه ،دين خود را حفظ کنند ،اين درحالی است که بر مسلمانان
زکات و ...واجب است .و اين يعنی عدالت و برابری مطلق.
اسالم در برابر فرض زکات بر مسلمانان ،بر اهل ذمه جزيه واجب
کرده است تا هر دوگروه با هم مساوی باشند ،چون هر دوی
مسلمانان و اهل ذمه ،در زير سايه يك پرچم واحد هستند و از
2281

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

همه حقوق و مزايای يك دولت به يك نسبت استفاده میکنند و
برخوردار میباشند و چون مسلمانان در سرزمین اسالمی از اهل
ذمه حمايت میکنند و آزادی آنها را تامین مینمايند ،پس اهل
ذمه در برابر آن دفاع و حمايت از آنان ،بايد به مسلمانان جزيه
بﭙردازند و خداوند اين وظیفه را بر آنان واجبکرده است و تا
زمانیکه اهل ذمه اين وظیفه را انجام دهند ،حمايت و محافظت و
دفع اذيت ،از آنان بر مسلمانان واجب میباشد .و يا میتوان گفت:
يك نوع مالیات سرانه است و از اقلیّتهای دينی به خاﻃر
معافبودن از شرکت در جهاد ،و تأمین امنیّت جان و مال آنان
گرفته میشود.
نبايد از اهل کتاب و ديگران چیزی گرفته شود که برايشان
دشوار است:
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم دستور دادکه نسبت به اهلکتاب
برفق و مدارا رفتار کنید و آنان را به چیزی مکلف مسازيد که فوق
ﻃاقت و قدرتشان باشد .در حديث است:

2282

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

( أال من ظلم معاهدا ،أو انتقصه ،أو کلفه فوق ﻃاقته ،أو أخﺬ منه
شیﺌا بغیرﻃیب نفس فأنا حجیجه يوم القیامة)

1

«هر کس بر اهل ذمه و پیمانبستگان ،ستم کند يا او را به
چیزی که فوق توانش است ،مکلف سازد ،من خصم اويم و حجت بر
علیه او هستم».
ابن عباس روايت کرده است که( :لیس فی أموال أهل الﺬمة ،إال
العفو»« .2در اموال اهل ذمه جز عفو و گﺬشت چیزی نیست).
اما نکته جالب اينکه ،بر غیر اهل کتاب هم جزيه مباﺡ است.
ضیَ اللَّهُ عَنْهُ روايت است :رسولاهلل
در صحیح مسلم از بريده رَ ِ
م زمانیکه امیری را بر لشکر يا سريهای
صَلَّی اللَّ ُه عَ َلیْهِ وَآلِ ِه وَسَلَّ َ
تعیین مینمود او و همراهانش را به تقوای اهلل و تعامل خیر با
مسلمانان امر میکرد و میفرمود( :فَادْعُهُمْ إِلَی إِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ
أَوْ خِلَالٍ أَيَّتُهَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ ِمنْهُمْ وَ ُکفَّ َعنْهُمْ)

3

«آنها را به يکی از سه چیز دعوت کنید ،هر کدام را پﺬيرفتند
از آنها قبول نمايید و از کشتن آنها خودداری کنید .و يکی از
 . 1صحیح غاية المرام ()471
 . 2مصنف عبد الرزاق (.)19277
 . 3مسلم ()1137
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آنها گرفتن جزيه بود .لﺬا ﻃبق قول راجح (امام ابوحنیفه و در
روايتی امام احمد بن حنبل ،امام مالك و ،)...جزيه از غیر يهود و
نصاری هم پﺬيرفته میشود».
پس با استناد به احاديث باال و آيات قرآن ( ال اکراه فی الدين
و ،)...جزيه يکی از داليل آزادی دين و عقیده در اسالم است ،و
مقدار آن بسته به توان افراد است.
ق مِمَّا آتاهُ
لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ ِمنْ سَعَتِ ِه وَ َمنْ قُدِرَ َعلَیْهِ ِرزْقُهُ فَلْ ُینْفِ ْ
ف اللَّ ُه نَفْساً إِالَّ ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ ُعسْرٍ يُسْراً
کلِّ ُ
اللَّهُ ال يُ َ

1

«آنها که امکانات وسیعى دارند بايد از امکانات وسیع خود
انفاق کنند ،و آنها که تنگدستاند از آنچه خدا به آنها داده انفاق
نمايند ،خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانايى که به او داده
تکلیف نمىکند ،خداوند بزودى بعد از سختیها آسانى قرار
مىدهد».
يعنی اگر ثابت شود که فقیر است و ناتوان ،نه تنها از او چیزی
نمیگیرند ،بلکه به او کمك هم خواهند نمود.

 . 1سوره ﻃالق ،آيه 7
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

صدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ
فرموده اهلل متعال :إِنَّمَا ال َّ
ن
عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْ ِ
السَّبِیلِ

1

« زکات مخصوص فقیران ،مساکین ،گردآورندگان زکات ،کسانی
که جلب محبّتشان برای پﺬيرش اسالم میشود ،آزادی بردگان،
پرداخت بدهی بدهکاران ،صرف در راه جهاد ،و مسافران درمانده و
دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه میباشد».

شبهه« :مسلمانی که با کفار دوستی و همکاری کنند نیز
مشمول کشتار می شوند»...صفحه 679
ُّودَ وَ النَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَ ْعضُهُمْ
يَأَيّهَُّا الَّﺬِينَ ءَا َمنُواْ لَا َتتَّخِﺬُواْ الْیهَ
أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَ مَن يَتَوَلّهَُّم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنُّهْمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ ْهدِى الْقَوْ َم
ن
الظَّالِمِی َ

2

 . 1سوره توبه ،آيه 60
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«اى کسانى که ايمان آوردهايد! يهود و نصارا را تکیهگاه خود
قرار ندهید ،آنها تکیهگاه يکديگرند و کسانى که از شما به آنها
تکیه کنند از آنها هستند .خداوند جمعیّت ستمکار را هدايت
نمىکند».
اگر دکتر کانا(سُها) به اين آيه استناد کند ،بايستی حديث
بخش 1را که به عنوان مقدمه آورده است پس بگیرد ،زيرا مسلمان
ال اله اال اهلل میگويد.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -صلى اهلل علیه وسلم ( :-أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
د عَصَمَ مِنِّی مَالَهُ َونَفْسَهُ إِالَّ
حَتَّى يَقُولُوا :ال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ ،فَ َمنْ قَالَهَا فَقَ ْ
بِحَقِّهِ ،وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)
« به من امر شده است تا زمانی با مردم بجنگم که ال اله اال اهلل
نگفته باشند .و کسی که شهادت بیاورد ،جان و مالش در امان
خواهد بود ،مگر به حق آن ،و حسابش با خدا خواهد بود».
پس کسی که ال اله اال اهلل بگويد ،جان و مالش در امان است...
اين يکی از دهها سوتی دکتر کانا(سُها) است...
به قول دوستان؛ کُشتیگیر ناشی خودش را ضربه فنی میکند.
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شبهه« :مسلمانانی که رفتار یا گفتارشان داللت بر کفر
کند هم مشمول کشتار میشوند ...»...صفحه 679
جواب اين سوتی ،همان بخش  14است .دکتر کانا(سُها) فقط
خواسته شلوغش کنه و بگه تعداد شُبهات خیلی زياده!!!
و يك سوتی ديگری هم داده است ،عنوان بحث را به صورت باال
آورده است «مسلمانانی که رفتار يا گفتارشان داللت بر کفر کند
هم مشمول کشتار میشوند »...بعد بحث مرتد شدن را آورده است
و آن را با اعتقادات اهل سنت و تشییع خلط نموده است .زيرا
سنی و شیعه هر دو ال اله اال اهلل میگويند!!!
اما بحث مرتد شدن:
الف :اگر به قول شما بود که االن حکومت اسالمی ايران بايستی
 70درصد مردمش را که نماز نمیخوانند ،قتلعام مینمود و هر روز
هزاران هزار نفر بخاﻃر برگشت از دين کُشته میشدند!!! و نیز ساير
حکومتهای اسالمی  ...در حالیکه حتی يك نفر هم بخاﻃر
برگشت از دين کشته نشده است .اگر میکشتند ،همان رسانههای
پشتیبان شما (دکتر کانا(سُها)) آبروی دين و اسالم و ...را به باد فنا
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میدادند .از گروه سیصد نفری شیاد شما تا حاال کدامیکتان
بازداشت و يا کشته شدهايد!!! دروغگوی شیاد...
ب :اينجانب با محوريت شما (دکتر کانا(سُها)) میخواهم اين
موضوع را شرﺡ دهم...
به نظر بنده شما يك مرتد هستید و حکم اعدام درباره شما يك
امر کامالً عادالنه و بسیار نیکو است .يعنی اگر شما را به عنوان
نويسنده شیاد و دروغگوی اين منبع فتنه به قتل نرسانند ،ديگر
هیچ عدالتی وجود ندارد .داليل:
ن الْقَتْل« ...فتنهگرى سختتر و فسادش بیشتر از
الْفِتْنَ ُة أَشَدُّ مِ َ
جنگ و کشتار است»...
قرآن و سنت ،مرجع قانون اساسی کشور اسالمی است ،و تمام
قوانین و تبصرهها با مرجعیت اين دو منبع نوشته میشود و زندگی
مردم و سیاست شرعی و انتخاب خلیفه و اداره کشور و ...با اين
قانون اساسی اداره میشود .حال شمائی که نماينده يهود هستید،
می خواهید با اين کتاب مردم را از قانونمند بودن به قانونشکن
بودن تغییر دهید و تمام محارم و منهیات را برای مردم حالل کرده
و جامعه اسالمی را دچار تشويش و هرج و مرج و نابودی کنید .چه
بسا در اين هرج و مرج ،جان صدها نفر گرفته شود و هزاران نفر
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بیدين و بیقید و بند شوند و اين سکويی برای جنايتکار شدن
آنها باشد و...
اين در حالی است که شما ناقد کتاب و سنت نیستید و دشمن
آن می باشید .زيرا آيات و روايات را مطابق میل ملحدانه خودتان
روايت نموده و هزاران آيه و حديث ديگر را در نظر نگرفتهايد و
فقط به دنبال جدا نمودن يك آيه و يا يك حديث از احاديث مشابه
و مکمل خود بودهايد و قصدتان فقط دشمنی بوده و بس ،نه تحقیق
و پژوهش و کاوش .زيرا يك محقق تمام آيات و احاديث را در نظر
گرفته بعد آنها را تحلیل و يا نقد و تايید میکند .و نظرات موافق
و مخالف را نیز آورده و با هم به صورت عادالنه مقايسه مینمايد.
شما کجای اين کتاب هزار صفحهايیتان نظرات مخالف و موافق را
با هم مقايسه نمودهايد؟ شما کجای اين کتابتان نظرات متفاوت
مخالفین و يا موافقین و ادله و اسناد آنها را با هم آورده و مقايسه
نمودهايد...؟ هیچ کجا ...هیچ کجا و...
پس شما يك دشمن و يك فتنهگر تمامعیار هستید ،که به
صورت مکمل با پشتیبانهايت (يهود و نصارا) که دارند جنگ
سخت را انجام میدهند ،مشغول جنگ نرم با مسلمانها هستید ،و
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جوانان پاك اين مرز و بوم را با شیادی و حقهبازی و دروغ و تهمت
و ...از مسیر دين و قرآن و سنت دور میکنید.
آيا اگر کسی در داخل خاك آمريکا بر علیه کشور آمريکا و
قانون اساسی آن همچون شما دروغپردازی بکند و مردم عامی را
به دو دسته تقسیم نمايد و قسمتی را تبديل به هنجارشکن و
قانون شکن کند ،اين کشور و اف بی آی ..چه بالئی به سرش می-
آورند؟
يا تو خاك اسرائیل و يا تو خاك انگلیس و يا تو خاك بودائیها
و حتی کمونیستها و...
آيا اگر تو (دکتر کانا(سُها)) رهبر يك کشور ملحد شوی ،و تمام
قوانین کشورت ملحدانه باشد و مردم با اين قوانین ملحدانه زندگی
کنند ،و بنده سر و کلهام در آنجا پیدا شود و توماری دروغین به
عنوان نقد بر علیه تو و قوانین ملحدانهات بنويسم ،به ﻃوری که که
هدفم پايین آوردن تو و قتل تو و تمام تﺌورسینهای ملحدت باشد،
آنوقت توی کانا که هیچ عقیده و باوری نداری و از حساب و کتاب
نمیترسی ،چگونه با من رفتار میکنی؟
فکر کنم حاال کمی حکم مرتد را فهمیديد...
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د
ل فی ِه کَبی ٌر وَ صَ ٌّ
ل قِتا ٌ
ل فی ِه ُق ْ
ن الشَّ ْهرِ الْحَرا ِم قِتا ٍ
يَسْﺌَلُونَكَ عَ ِ
ل اللَّ ِه وَ کُفْ ٌر بِهِ وَ الْ َمسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِ ِه ِمنْهُ أَکْ َبرُ
عَنْ سَبی ِ
عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَ ُة أَکْبَ ُر مِنَ الْقَ ْتلِ وَ ال يَزالُونَ يُقاتِلُونَکُمْ حَتَّى يَرُدُّوکُمْ
ن دينِ ِه فَ َی ُمتْ َو هُوَ
م عَ ْ
م إِنِ اسْتَطاعُوا وَ َمنْ يَرْ َتدِ ْد مِنْکُ ْ
عَنْ دينِکُ ْ
ك أَصْحابُ
م فِی الدُّنْیا َو الْآخِرَ ِة وَ أُولﺌِ َ
حبِطَتْ أَعْمالُهُ ْ
کافِرٌ فَأُولﺌِكَ َ
النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ

1

«(اى پیغمبر) از تو راجع به جنگ در ماه حرام سؤال کنند .بگو:
گناهى است بزرگ ،ولى بازداشتن خلق از راه خدا و کفر به خدا و
پايمال کردن حرمت حرم خدا و بیرون کردن اهل حرم از آن (که
مشرکان مرتکب شدند) نزد خدا بسیار گناه بزرگترى است .و
فتنهگرى ،فسادانگیزتر از قتل است .و کافران پیوسته با شما
مسلمین کارزار کنند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دين خود
برگردانند ،و هر کس از شما از دين خود برگردد و به حال کفر باشد
تا بمیرد چنین اشخاصی اعمالشان در دنیا و آخرت ضايع و باﻃل
گرديده ،و آنان اهل جهنّمند و در آن همیشه (معﺬّب) خواهند
بود».
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دکتر کانا(سُها) توجه کن؛ اسالم ،آيین صلحﻃلب (يسﺌلونك
عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر) است .اسالم ،حرمت
ماههاى حرام را  -که پیش از آن مرسوم بود  -تأيید کرده است.
تأيید اين حرمت و اين سازش با کفار پیمانشکن و بیايمان
آخرين حد مدارا با اين ملحدان است .ولی آنها نه تنها پیمانها را
يکی پس از ديگری لغو نمودند ،بلکه دست به فتنه و حتی نقشه
ترور و ...رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم و يارانش را نیز زدند...
يهوديان مدينه را به ياد آوريد که دهها بار پیماننامه و اولین
قانون اساسی و معاهده سازشی را که مابین مسلمانان و اهل کتاب
و کافران بسته شده بود را زير پا گﺬاشته و با کفار و همپیمانانشان
در مکه يکی شده و به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم و اصحاب
گرانقدرشان خیانت کردند و شمشیر از پشت بر پیکر اسالم وارد
کردند.
اسالم دين سازش و صلح است .ولی به شدت با خائنین و فتنه-
گران نیز برخورد میکند .اسالم با کافرانی که از در صلح و سازش
واقعی با مسلمانان نه تنها هیچ کاری ندارند ،بلکه از آنها و
عقايدشان نیز محافظت میکند.
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جايی که اسالم با دشمنان نیز رعايت عدالت و راستی و درستی
را واجب نموده است ،حال برای آنهايی که دشمن نیستند چه؟
ط وَ ال
شهَداءَ بِالْقِسْ ِ
يا أَيُّهَا الَّﺬينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ ِللَّهِ ُ
يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا
ن
اللَّهَ إِنَّ اللَّ َه خَبیرٌ بِما تَعْ َملُو َ

1

«اى اهل ايمان ،براى خدا پايدار و استوار بوده و به عدالت و
راستى و درستى گواه باشید ،و البته شما را نبايد عداوت گروهى بر
آن دارد که از راه عدل بیرون رويد ،عدالت کنید که به تقوا
نزديكتر (از هر عمل) است ،و از خدا بترسید ،که البته خدا به هر
چه مىکنید آگاه است».
پس بىعدالتى حتى در مورد دشمنان ناپسند و حرام است( .و
اليجر منکم شنﺌان قوم على اال تعدلوا)
نکته :اين آيه در آخرين سال زندگی رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم نازل شد 8( ...المائده)
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عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو َرضِی اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه
حهَا تُوجَدُ
وسلم قَالَ( :مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا َلمْ يَرِﺡْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِي َ
ن عَامًا).1
مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِی َ
عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما میگويد :نبی اکرم صلی اهلل
علیه وسلم فرمود« :هرکس فرد معاهدی (کافری که با مسلمانان،
عهد و پیمان بسته است) را بکشد ،بوی بهشت به مشامش نمی-
رسد .هرچند که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه ،به مشام
میرسد».
ن وَ لَمْ يخُّْ ِرجُوکمُ
ى الدِّي ِ
ن لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ ف ِ
ن الَّﺬِي َ
لَّا يَنْهَﺌکمُ اللَّ ُه عَ ِ
ِّبُّ الْ ُمقْسِطِینَ*
مِّن دِيَارِکُمْ أَن تَبرَُّّوهُمْ َو تُ ْقسِطُواْ إِلَیِّهْمْ إِنَّ اللَّهَ يحُ
ن قَاتَلُوکُمْ فىِ الدِّينِ وَ أَخْرَجُوکُم مِّن
إِنَّمَا يَنهَّْئکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّﺬِي َ
جکُمْ أَن تَ َولَّوْهُمْ َو مَن يَتَوَل ُهَّّ ْم َفأُوْلَﺌكَ
ى إِخْرَا ِ
دِيَارِکُمْ َو ظَاهَرُو ْا عَل َ
هُمُ الظَّالِمُونَ*

2

«تنها شما را از نیکى کردن و رعايت عدالت نسبت به کسانى
که در امر دين با شما پیکار نکردند و از خانه و ديارتان بیرون
نراندند نهى نمىکند ،چرا که خداوند عدالتپیشگان را دوست
 . 1بخاری3166 :
 . 2سوره ممتحنه ،آيات  8و 9
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دارد *.تنها شما را از دوستى کسانى نهى مىکند که در امر دين با
شما پیکار کردند ،و شما را از خانههايتان بیرون راندند ،يا به بیرون
راندن شما کمك کردند از اين که با آنها دوستى کنید ،و هر کس
آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است».
و آخرين آيه در اين باب:
شهَداءَ لِلَّ ِه وَ لَ ْو عَلى
يا أَيُّهَا الَّﺬينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ ُ
ن إِنْ يَکُنْ َغنِیًّا أَوْ فَقیراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما
أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ ا ْلأَقْرَبی َ
دلُوا َو إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا َفإِنَّ اللَّ َه کانَ بِما
فَال تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْ ِ
تَعْمَلُونَ خَبیر ًا

1

«اى اهل ايمان ،نگهدار عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید
هر چند بر ضرر خود يا پدر و مادر و خويشان شما باشد( ،براى هر
کس شهادت مىدهید) اگر فقیر باشد يا غنى ،خدا به (رعايت
حقوق) آنها اولى است ،پس شما (در حکم و شهادت) پیروى
هواى نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه نداريد .و اگر زبان را (در
شهادت به نفع خود) بگردانید يا (از بیان حق) خوددارى کنید خدا
به هر چه کنید آگاه است».
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تهديد خداوند نسبت به کسانى که از اجراى عدالت سرباز زنند
و يا در اجراى آن کوتاهى کنند( .کونوا قومین بالقسط شهداء للّه ...
فإنّ اللّه کان بما تعملون خبیراً)
پس اسالم دين مصالحه و عدالت و صداقت و راستی و درستی و
پاکی است و برای برقراری و ايجاد اين صلح و صداقت و راستی و
عدالت با کسانی که شروع به نبرد و انواع جنگها و فتنهها می-
کنند به شدت برخورد میکند:
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّﺬينَ َمعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَما ُء بَیْنَهُم
...

1

«محمد رسول خدا و همراهانش در برابر کفار سختگیر و با
يکديگر مهربانند»...
اين کافران همان کافرانی هستند که در جنگ بدر و احد و
احزاب و ...فاصله  450کیلومتری بین مکه و مدينه را ﻃی می-
نمودند و در مدينه با مسلمانان درگیر میشدند.

 . 1سوره فتح ،آيه 29
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دکتر کانا(سُها) جنگ احزاب و خندق دور مدينه و جنگ بدر و
احد و...که در فاصله نزديك مدينه صورت گرفت ،چه کسی به چه
کسی حمله نمود...؟
در فتح مکه چند نفر کشته شدند؟ جايی که غالب و اکثريت
آنها مشرك و کافر بودند و ال اله اال اهلل را نمیگفتند.
دکتر کانا(سُها) چرا روايات را وارون و مطابق ﻃبع جاهلی
خودت چیدهای؟ چرا از اهلل جل جالله شرم نداری!!!
اين کافران و فتنهگران (يهوديان) از داخل خود مدينه بارها و
بارها قصد ترور پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را نموده بودند.
پیامبری که از خانهاش اخراج شده بود و بارها تهديد به قتل و ترور
شد (حتی در مکه) و تمام اموال ودارائیهای خود و دوستانش را
کفار گرفته بودند و در مدينه هم به دنبالش بودند.
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم با اين منافقان و کفار و فتنهگران
سر جنگ داشت نه با آنها که قصد مسالحه و سازش داشتند.
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شبهه« :جواز شکستن قرار داد در صورت ترس شکستن
از طرف کفار ...»...صفحه 681
دکتر کانا(سُها) برای اثبات مدعای خود آيه  58سوره انفال را
آورده است...
ن اللَّهَ ال
وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْ ٍم خِیانَةً فَانْبِﺬْ إِلَ ْیهِمْ عَلى سَواءٍ إِ َّ
ن
يُحِبُّ الْخائِنی َ

1

« و اگر از گروهی ترس خیانت داری [پیمانشان را] به سويشان
بینداز به ﻃور يکسان زيرا خدا خائنان را دوست نمیدارد».

پاسخ:
سال نزول؛ اول هجری .منبع سايت جهانی
الکتاب؛www.alketab.com

نکات آيه:
الف :خیانت ،حتى نسبت به کافران ،امرى ناروا و در پى دارنده
محرومیت از محبت خدا (فانبﺬ إلیهم على سواء إن اللّه اليحب
الخائنین)

 . 1سوره انفال ،آيه 58
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ب :بىاعتبار شمردن و الغاى عهدنامهها بدون آگاه ساختن
ﻃرف مقابل ،خیانت است( .فانبﺬ إلیهم على سواء إن اللّه اليحب
الخائنین) برداشت فوق بر اين اساس است که «إن اللّه  »...تعلیل
براى «على سواء» باشد .يعنى اگر اين دستور (آگاه ساختن دشمن
به لغو عهدنامه او) را اجرا نکنى ،خیانتکارى و خداوند خیانت-
کاران را دوست ندارد.
ج :پیمانشکنان و کسانى که در انديشه شکستن پیمانهاى
خويشند ،خائن و محروم از محبت خداوند هستند( .إن اللّه اليحب
الخائنین)
د :لزوم برخورد با دشمن ،همانند خود او (و إما تخافن من قوم
خیانة فانبﺬ إلیهم على سواء) برخى مراد از «سواء» را تساوى با
دشمن در برخوردها و عملکردها دانستهاند .برداشت فوق بر اساس
اين معناست.
پس اين آيه به زيبايی هرچه تمامتر اصول و مبانی لغو قرارداد-
ها را بیان نموده است و با آوردن کلمه خیانة و الخائنین که از
رحمت و محبت اهلل جل جالله دور هستند ،موضع را برای همیشه
وارد اخالق و تعهد و عدالت و معرفت و ...نموده است.
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پس اين آيه هم نیات قبل و هم نیات بعد و هم خود قرارداد را
وارد فیلتر و سنجش خیانت میکند (يعنی اگر هدف از لغو قرار
داد ،نیات شوم و پلید باشد نیز خیانت است)...
نتیجه:
لزوم مطلع ساختن دشمن از بىاعتبارى عهدنامه آنان ،پس از
الغا و بىاعتبار دانستن آن (و إما تخافن من قوم خیانة فانبﺬ إلیهم
على سواء) «سواء» به معناى مساوى و برابر بودن است« .على
سواء» حال براى ضمیر در «فانبﺬ» و ضمیر در «إلیهم» است ،يعنى
در حالى که تو و آنان در اين امر مساوى هستید .و مراد از مساوى
بودن ،چنانچه مفسران گفتهاند ،تساوى در آگاهى به لغو پیماننامه
است .افکندن عهدنامه به ﻃرف آنان (فانبﺬ إلیهم) اين معنا را
تأيید مى کند.
از اين رو پس از آگاهی دو ﻃرفه اين پیمان لغو خواهد شد ،نه
اينکه پیمان بدون آگاهی لغو شود .اين به معنای خیانت است دکتر
کانا(سُها) و اين حق دو ﻃرفه است؛ آنها (کافران) نیز میتوانند
اعالم کنند که از اين تاريخ به بعد قرارداد و يا پیمانی مابین ما
نیست چون ما به شما اعتماد نداريم.
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الزم است که بدانید ،قوانینی که در اسالم بر مبنای قرآن و
سنت وجود دارد بر خود مسلمانان نیز هست و دشمنان اسالم نیز
می توانند بر اين آيات استناد کنند و در صورت ترس و يا عدم
اعتماد قراردادها و پیماننامهها را لغو کنند.
اما دکتر کانا(سُها) در ادامه و برای مثال ،جريان يهود بنی-
قینقاع را آورده است و متاسفانه اين جمله را آورده است « مثالً
محمّد با يهود بنیقینقاع قرارداد ترك مخاصمه داشت .در بازار،
زرگری يهودی موجب آشکار شدن آلت تناسلی زنی مسلمان شد.
يك فرد مسلمان زرگر را کشت .دقت کنید انسانی را بخاﻃر آشکار
شدن آلت تناسلی زنی کشت .سﭙس چند يهودی آن مسلمان قاتل
را کشتند .محمد همین واقعه را بهانه قرار داد و به ﻃائفهی بنی-
قنقاع حمله کرد و کشتار کرد تا پیروز شد.
اوالً :دکتر کانا(سُها) برای ماجرای بنیقنقاع به سیره ابناسحاق
استناد نموده است .الزم است که اين بند مهم و بنیادين را نیز از
ابناسحاق روايت مینمود« :بنیقینقاع نخستین قبیلهای بود که
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پیمان (مابین مسلمان و يهوديان) را شکست و با مسلمانان به
ستیز برخاست»

1

دوماً :دروغ و بزرگنمائی دکتر کانا(سُها) را در نقل اين ماجرا
میبینیم (محمد همین واقعه را بهانه قرار داد و به ﻃائفهی بنی-
قنقاع حمله کرد و کشتار کرد تا پیروز شد) .در اين جنگ هیچ
کشتاری صورت نگرفت و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به يهوديان
دستور داد که از مدينه و اﻃراف آن کوچ کنند و به شام بروند و...

2

سوماً  :ابناسحاق مىگويد :پیرمردى يهودى به نام «شاس پسر
قیس» بسیار حسود ،کینهتوز و ضد اسالم بود .از کنار چند تن از
ياران پیامبر از اوس و خزرج که در مجلسى گرد آمده و با هم به
گفتگو نشسته بودند ،گﺬر کرد .از انس و الفت و صفا و دوستى
آنان -که در زمان جاهلى دشمن هم بودند -برآشفت و گفت:
سران «بنىقیله» در اين سرزمین گرد آمدهاند .به خدا اگر آنها در
اينجا ماندگار باشند از ما آرام و قرار خواهند گرفت .به جوانى
يهودى که همراهش بود ،دستور داد تا نزد آنان برود و بنشیند و از
روز بعاث[ ،جنگ داخلى در گﺬشته] و از سوابق آن ياد کند و
 . 1ابن اسحاق  ،ج  ،2ص 561
 . 2باده ناب(الرحیق المختوم ،ص )295:و (تاريخ تحلیلی اسالم ،صص )80-79
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برخى از اشعار آن زمان را بر ايشان بخواند .آن جوان [پلید و
ابلیسمنش ] رفت و با آنان به گفتگو نشست .در نتیجه آنان به
کشمکش و تفاخر برخاستند تا اين که دو نفر از دو ﻃرف ،سواره به
يکديگر حمله بردند و پرخاشگرى را آغاز نمودند .يکى از آنان
گفت :اگر شما بخواهید ،همان جنگ پیشین را از سر مىگیريم .هر
دو ﻃايفه خشمناك شدند و برآشفتند و اعالم آمادگى کردند و
جنگ جنگ را سر دادند و به ﻃرف جايگاه ويژهاى به حرکت در-
آمدند و نزديك بود جنگ شروع شود.
اين خبر به پیامبر رسید .با چند تن از مهاجران نزد آنان رفت و
گفت :اى مسلمانان! از خدا بترسید ،از خدا بترسید .با وصف آن که
من در میان شما هستم و خداوند راه هدايت را برايتان فراهم
آورده و سرافرازتان فرموده ،رسم و قانون جاهلى را از میان
برداشته ،از کفر و گمراهى بیدارتان کرده و میان دلهايتان انس و
الفت انداخته است ،اکنون به دادخواهى جاهلى برخاستهايد؟!
مسلمانان فهمیدند که اين ،راه و فريب شیطان و کید يهوديان
است ،به گريه افتادند و همديگر را بوسیدند و در خدمت پیامبر به
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شهر بازگشتند و با جان و دل سخنانش را پﺬيرفتند .و خداوند
آتش کینه دشمن ديرينه ،شاس پسر قیس را خاموش نمود.

1

چهارماً :نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الکعبة فقال ما أعظمك
وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك .يعنی ابن عمر به کعبه
نگاه کرد و فرمود چقدر (نزد اهلل) بزرگوار و دارای حرمت هستی.
اما انسان مومن از تو هم دارای حرمت بیشتری است( .هم نزد اهلل و
هم نزد مردم).

2

هلل عَلَیْهِ
ن رسُول اللَّه صَلّى ا ُ
وعن أبی هُريْرة رضی اللَّه عنْهُ أ َّ
ل المُسلِمِ عَلى المُسْلِمِ حرَام :دَمُهُ وعِرْضُ ُه وَمَالُهُ».3
وسَلَّم قَال« :کُ ُّ
«از ابو هريره رضی اهلل عنه روايت است که :رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم فرمود :همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است،
خونش ،آبرويش و مالش».

 . 1باده ناب ،ص291:
 . 2حسن أخرجه الترمﺬی وابنحبان .قال اإلمام األلبانی  :حسن
 . 3رواهُ مسلم
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جايی که آن يهودی خبیث به ناموس مسلمانی تعرض نموده و
ناموسش را نمايان نمود و آن زن بیگناه را مضحکه خود و
دوستانش قرار داده؛ مسلمانی که خون و آبرو و مالش؛ حتی برای
ساير مسلمانان هم حرام است؛ افرادی شیاد مانند تو (دکتر
کانا(سُها)) چگونه اين ماجرا را با نهايت بیغیرتی بیان نموده و
میگوئی «دقت کنید انسانی را بخاﻃر آشکار شدن آلت تناسلی
زنی کشت ».و اين کار را کاری معمولی میدانی؛ اين در حالی است
که زنان مومن خواهران و مادران ما هستند و دفاع از ناموس
خواهر و مادر با جان هم واجب است.
د
شهِیدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَ ْهلِهِ فَهُوَ شَهِی ٌ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ َ
شهِیدٌ .
شهِیدٌ وَمَنْ قُ ِتلَ دُونَ دَمِ ِه َفهُوَ َ
ن دِينِهِ َفهُوَ َ
ل دُو َ
وَمَنْ قُتِ َ
«هر کس در راه دفاع از مال ،ناموس و دين خود کشته شود،
شهید است».

1

 . 1ابوداود ،ترمﺬی ،احمد و نسائی و سند آن صحیح است.
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شبهه :مثال هائی از تأیید جنایات جنگی محمد: ...
«تایید دومین کاروان زنی محمد»...صفحه 683
پاسخ:
مغیرة بن شعبة قبل از اسالم از قطّاع ﻃُرُق و راهزن بود،
بطوريکه روزی به يکی از قافلههای مشرکین حملهور شد و  13نفر
آنها را کشت و هدايايی را که از "مقوقس" پادشاه مصر بهمراه
داشتند غارت کرد ،ولی هنگامی که برای مسلمان شدن نزد پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم آمد ،آن اموال و هدايای غارت شده نیز
بهمراه خود نزد پیامبر صلی اهلل علیه و سلم آورد ،تا نظرش را در
آن مورد بیان کند که آيا بعنوان غنیمت مشرکین بحساب میآيد
يا نه؟
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به او فرمود( :أما اإلسالم فقد قبلنا،
وأما المال فإنه مال غدرٍ ال حاجة لنا فیه)

1

«اسالم آوردنت را قبول داريم ،ولی به مالت نیازی نداريم زيرا
(اين اموال) با غدر (پیمانشکنی و خیانت و )...گرفته شده ».پس

 . 1صحیح أبی داود 2403
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اسالمش پﺬيرفته شد ولی آن اموال برگردانده شد زيرا از اموال
غدر بود».
اما در مورد کاروانزنی...
ملحدان و مشرکان تمام سريهها و غزواتی را که به منظور
گشتزنی و اعالم وجود و هوشیاری برای جلوگیری از حملههای
ناگهانی و ...توسط مسلمان در مدينه و اﻃراف مدينه انجام شده
است را با تهمت راهزنی و کاروانزنی مواجهه نمودهاند .اين در
حالی است که تمام اسناد و شواهد دال بر اين است که هیچ کدام
از آنها به منظور دزدی و چﭙاول بیرون نرفتهاند و اصالً آيات جهاد
هم نازل نشده بود!!!...
و آيات جهاد پس از سريه عبد اللّه جحش در ماه شعبان سال
دوم هجری بر مسلمانان واجب شد .اهلل جل جالله فرمود:
ل اللَّ ِه الَّﺬِينَ يُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال
وَ قاتِلُوا فِی سَبِی ِ
ث
حیْثُ ثَقِ ْفتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ ِمنْ حَیْ ُ
يُحِبُّ الْمُ ْعتَدِينَ .وَ اقْ ُتلُوهُمْ َ
د الْمَسْجِدِ
ن الْقَتْلِ ،وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْ َ
أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَ ُة أَشَدُّ مِ َ
الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِنْ قا َتلُوکُمْ فَاقْ ُتلُوهُمْ ،کَﺬ ِلكَ جَزا ُء

2307

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ن
ن اللَّ َه غَفُورٌ رَحِیمٌ .وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَکُو َ
ن انْ َتهَوْا فَإِ َّ
الْکافِرِينَ .فَإِ ِ
ن إِلَّا عَلَى الظَّالِمِینَ.
ن لِلَّهَِ ،فإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوا َ
فِتْنَةٌ َو يَکُونَ الدِّي ُ

1

«در راه خدا با کسانى که با شما مىجنگند ،بجنگید؛ ولى از
اندازه در نگﺬريد (و آغازگر نباشید)؛ چون خداوند تجاوزکاران را
دوست نمىدارد .و هر جا که بر آنان دست يافتید؛ آنان را بکشید و
همان گونه که شما را بیرون راندند ،آنان را بیرون برانید؛ چون فتنه
(:شرك) از قتل بدتر است (و با اين همه) در کنار مسجد الحرام با
آنان کارزار نکنید ،مگر آن که با شما در آن جا به جنگ درآيند.
پس اگر با شما جنگیدند ،آنان را بکشید که کیفر کافران چنین
است .اگر باز ايستادند ،خداوند آمرزگار مهربان است .و با آنان
پیکار کنید تا ديگر فتنه شرك باقى نماند و دين ،فقط دين الهى
باشد .پس اگر دست برداشتند ،تجاوز جز بر ستمکاران روا
نیست».
حال بررسی سريهها و غزوات تا قبل از جنگ بدر کبری

 . 1سوره بقره ،آيات  190تا 193
 . 2باده ناب(الرحیق المختوم) ،ص ...244:زاد المعاد ،ابن هشام
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 -1سريه «سیف البحر» .در رمضان سال اول هجرى ،برابر ماه
مارس  623م .پیامبر ،فرماندهى اين سريه را به حمزه که سى تن
از مهاجران را به همراه داشت ،واگﺬار نمود؛ تا در برابر کاروان
قريش که از شام برمىگشت ،سان ببینند و خود را نشان دهند .آن
کاروان سیصد نفر مرد بودند و ابوجهل همراهشان بود.
 -2سريه رابغ .در ماه شوال سال يکم ه .برابر ماه آوريل سال
 623م .پیامبر خدا ،عبیده پسر حارث پسر عبدالمطلب را به
فرماندهى آن سريه منصوب کرد و از مهاجران شصت مرد سواره را
برگزيد و به همراه عبیده فرستاد.
 -3سريه خرّار .اين سريه در ماه ذى قعده سال يکم ه .برابر با
ماه مى  623م .اتفاق افتاد .پیامبر ،سعد پسر ابى وقاص را با بیست
سوار فرستاد تا در مقابل کاروان قريش نمايش دهند؛ اما از منطقه
خرّار پا فراتر نگﺬارد .آن گروه سواره حرکت کردند .در روز به
کمین مىرفتند و شبانه راه مىپیمودند تا صبح روز پنجم به آن جا
رسیدند .کاروان قريش روز پیش از خرار گﺬشته بود .پرچم سعد-
رضى اللّه عنه -سفید و پرچمدار مقداد پسر عمرو بود.
 -4غزوه ابواء يا ودّان .اين غزوه در ماه صفر سال دوم ه .برابر
ماه آگوست سال  623م .اتفاق افتاد .پیامبر پس از آن که کار
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مدينه را به سعد پسر عباده واگﺬار نمود ،شخصاً با هفتاد مرد
مهاجر به ﻃرف ابواء و ودان حرکت کرد؛ تا قريش توان مسلمانان را
ببینند.
 -5غزوه بُواط .در ماه ربیع االول سال دوم ه .و ماه سﭙتامبر
سال  623م .پیامبر با دويست تن از مهاجران و انصار به ﻃرف بواط
حرکت کرد ؛تا در مقابل کاروان قريش که يك صد نفر مرد
سلحشور بودند و امیه پسر خلف جمحى آن را حمايت مىکرد؛
نمايش دهند .در آن کاروان ،دو هزار و پانصد شتر بود .اما وقتى به
بواط از ناحیه رضوى رسیدند؛ کسى از قريش را نیافتند و پیکارى
رخ نداد .پرچم نیز با رنگ سفید و پرچمدار سعد پسر ابى وقاص-
علیه السّالم -بود.
 -6غزوه سفوان .در ماه ربیع االول سال دوم ه .و ماه سﭙتامبر
سال  623م .کرز پسر جابر فهرى با ساز و برگ مناسب و گروهى از
مشرکان بر برخى از گوسفندان و شتران مردم مدينه در چراگاهها
دستبرد زد .پیامبر ،زيد پسر حارثه را به جاى خود گماشت و با
هفتاد تن از يارانش به جستجوى او از مدينه بیرون رفت تا به دره-
اى به نام سفوان در نزديکى بدر رسید؛ اما کرز و همدستانش را
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نیافت و به مدينه بازگشت .سیرهنويسان اين سفر را جنگ بدر اول
نام نهاده اند.
پرچم اين غزوه سفید رنگ و پرچمدار على بن ابى ﻃالب -علیه
السّالم -بود.
پس مشرکان شروعکنندگان جنگ بودند ،توسط کرز پسر جابر
فهرى .و آنها بودند که منطقه را ناامن نموده بودند.
پس از اين ماجرا مسلمانان به شدت منطقه را تحت کنترل
داشتند .زيرا کاروانها و دزدان قريش به شدت به مدينه نزديك
میشدند.
 -7غزوه ذوالعشیره در ماه جمادى االول و جمادى الثانى سال
دوم ه .برابر ماه نوامبر و دسامبر سال  623م رخ داد .حضرت-
صلّى اللّه علیه و سلّم -با يکصد و پنجاه يا دويست تن از مهاجران
داوﻃلب و سى نفر شتر براى سوارى نوبتى و صفآرايى از مدينه
بیرون رفت.
 -8سريه نخله .در رجب سال دوم ه .موافق سال  624م.
پیامبر ،عبد اللّه پسر جحش اسدى را با دوازده نفر از مهاجران به
«نخله» فرستاد .هر دو نفر يك شتر داشتند .در اين سريه درگیری
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پیش آمد و يکی از مشرکان کشته شده و دو نفر ديگر اسیر شدند
و به نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آورده شدند.
اين در حالی بود که رسول خدا -صلى اهلل علیه وسلم -برای او
فرمانی نوشتند ،و به او دستور دادند که در آن ننگرد تا دو روز از
مدينه دور شود؛ آنگاه در آن نظر کند .عبداهلل به راه افتاد ،و پس از
دو روز راه آن را خواند .در آن نامه نوشته شده بود( :اذا نظرت فی
کتابی هﺬا فامض حتى تنزل نخلة بین مکة والطائف؛ فترصد بها عیر
قريش ،و تعلم لنا من أخبارهم)« .آنگاه که در اين نامه من
نگريستی ،همچنان پیش برو تا به نخله فیما بین مکه و ﻃائف
برسی؛ در آنجا منتظر شو تا کاروان قريش از راه برسد ،و درباره
آنان و کاروانشان برای ما کسب خبر کن!»
بعد از آن رسول خدا -صلى اهلل علیه وسلم -آن دو اسیر را
آزاد فرمودند ،و خونبهای مقتول را به وارثانش پرداختند.

1

حال شرﺡ ماجرا:
واقدی در کتاب مغازی مینويسد :
 . 1منابع :باده ناب (الرحیق المختوم) ،ص؛ ،242 ،241 ،240 ،239
(243زادالمعاد  83/2تا  85و ابن هشام  561/1تا  605و رحمه للعالمین
 216 ،215 ،116 ،115/1و  468تا )470
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(ما أَمَرَهُم رَسُولُ اهللِ  -صلى اهلل علیه وسلم  -بِالقِتالِ فِی الشَّهرِ
الحَرامِ وَ الغَیرِ الشَّه ِر الحَرامِ إِنَّما أَمَرَهُم أَن يَتَحَسَّسُوا أَخبارَ
قُرَيشٍ).1
«رسول خدا  -صلى اهلل علیه وسلم – آنها را فرمان نداده بود
که در ماه حرام يا در ماه ديگر بجنگند ،تنها به ايشان دستور داده
بود تا اخبار قريش را بدست آورند».
ابن هشام در کتاب "سیره رسول اهلل" مینويسد:
ل اهلل  -صلى اهلل علیه وسلم  -المدينَةَ
(فَلَمّا قَدِمُوا عَلی رَسُو ِ
قالَ  :ما أَمَرتُکُم بِقِتالٍ فِی الشَّهرِالحَرامِ .فَوَ َّقفَ العیرَ و األَسیرَينِ َو
ل ذ ِلكَ رَسُولُ اهلل  -صلى اهلل
ك شَیﺌاً .فَلَمّا قا َ
أَبی أَن يَأخُﺬَ مِن ذلِ َ
علیه وسلم ِ سُقِطَ ما فی أَيدِی القَومِ وَ ظَنُّوا أَنَّهُم قَد هَلَکُوا و عَنَّفَهُم
صنَعُوا).
ن فیما َ
إِخوانُهُم مِنَ المُسلِمی َ

2

«چون (عبداهلل بن جَحش و يارانش) در مدينه بر رسول خدا -
صلى اهلل علیه وسلم  -وارد شدند پیامبر بدانها گفت :من شما را
فرمان نداده بودم که در ماه حرام پیکار کنید .آنگاه کاروان و دو
مرد اسیر را بازداشت فرمود و از آنکه چیزی از اموال مزبور را
 . 1المغازی ،ج  ،1ص 16
 . 2سیرة ابن هشام ،ج  ،1ص  603و )604
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برگیرد خودداری نمود .همینکه رسول خدا  -صلى اهلل علیه وسلم
 اين سخن را گفت عبداهلل و يارانش از کار خود پشیمان شدندوگمان کردند که به هالکت در افتادهاند و برادران مسلمانشان نیز
آنان را در کاری که کرده بودند ،سرزنش نمودند».
ﻃبری در تاريخ خود مینويسد:
د
هلل  -صلى اهلل علیه وسلم  -لَ ُه کِتاباً  -يَعنی لِعَب ِ
لا ِ
(کَتَبَ رَسُو ُ
اهللِ بنِ جَحش _ وَ أَمَرَهُ أَن اليَنظُرَ فیهِ حَتّی يَسیرَ يَومَینِ ثُمَّ يَنظُرَ
فیهِ فَیُمضِی لَهُ أَمرَهُ بِهِ وَاليَستَکرِهَ أَحداً مِن أَصحابِهَِ ،فلَمّا سارَ
ن فَ َتحَ الکِتابَ وَ نَظَرَ فیهِ ،فَإِذا فیهِ " :وَ إِذا
عَبدُاهللِ بنِ جَحش يَومَی ِ
ن مَکَّةَ وَ الطّائِفِ
نَظَرتَ فی کتابی هﺬا فَسِر حَتّی تَن ِزلَ نَخلَ َة بَی َ
فَتَرَصَّد بِها قُرَيشاً وَ تَعلَم لَنا مِن أَخبارِهِم فَلَمّا نَظَر عَبدُاهللِ فِی
ع و ﻃاعَةٌُ .ثمَّ قالَ ِلأَصحابِهِ قَد أَمَرَنی رَسُول اهلل -
الکِتابِ قالَ  :سَم ٌ
صلى اهلل علیه وسلم  ِ -أَن أُمضِیَ إلی نَخلَةَ فَأَرصَدُ بِها قُرَيشاً حَتّی
آتِیَهُ مِنهُم بِخَبَرٍ وَقَد نَهانی أَن أَستَکرِهَ أَحَداَ مِنکُم .)...

1

«پیامبر خدا  -صلى اهلل علیه وسلم  -برای عبداهلل بن جحش
نامهای نوشت و دستور داد که در آن نامه ننگرد تا دو روز راه

 . 1تاريخ الطّری ،ج  ،2ص  410و 411
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پیمايد سﭙس ،نامه را بخواند وآنچه را که پیامبر به او دستور داده
بود اجراء کند و هیچیك از ياران خويش را نیز به رفتن با خود
مجبور نسازد .عبداهلل بن جحش چون دو روز راه سﭙرد نامة پیامبر
را گشود ودر آن نگاه کرد ،مضمونش اين بود که " :چون در نامه
نظر افکندی حرکت کن تابه محلّ نخله  -میان مکّه و ﻃائف  -فرود
آيی و در آنجا مترصّد قريش باش و از اخبار آنها برای ما آگاهی
بدست آور "...عبداهلل همینکه نامه را خواند گفت :فرمانبردارم،
سﭙس به يارانش گفت رسول خدا  -صلى اهلل علیه وسلم  -به من
فرمان داده که به نخله رَوَم و در آنجا مترصّد قريش باشم تا خبری
از ايشان برای او ببرم و مرا نهی نموده از اينکه کسی از شما را به
رفتن با خود مجبور سازم.»...
قرآن کريم دربارة گناه عبداهلل بن جحش و گناهان بزرگتری
که مشرکان مکّه روا میداشتند ،با کمال انصاف چنین میفرمايد:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْ ِر الْحَرَا ِم قِتَالٍ فِیهِ قُلْ ِقتَالٌ فِیهِ کَبِی ٌر وَصَدٌّ
د
سجِدِ الْحَرَا ِم وَإِخْرَاجُ أَ ْهلِهِ مِنْ ُه أَکْبَ ُر عِنْ َ
ل اللَّ ِه وَکُفْ ٌر بِهِ وَا ْلمَ ْ
عَنْ سَبِی ِ
اللَّهِ ...

1
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«تو را از جنگ در ماه حرام میپرسند؟ بگو :جنگ در اين ماه
(گناه) بزرگی است ولی راه خدا را به روی مردم بستن و به خدا
کفر ورزيدن و حرمت مسجدالحرام را نداشتن و ساکنانش را از
آنجا بیرون راندن ،نزدخدا بزرگتر است.!»...
به اتّفاق همة مفسّران و به اعتراف سیرهنگاران ،اين آية کريمه
دربارة سرّية نخله نازل شده و چنانکه مالحظه میشود ،قرآن
مجید جنگ عبداهلل بن جحش و يارانش را که در ماه حرام رخ داد
محکوم میکند ولی گناه قريش را بزرگتر میشمرد که توحید خدا
را انکار نمودند و مردم را به اجبار از آيین وی دور میکردند و
مسلمانان را از مکّه بیرون راندند و همین زورگويی و ستمگری ،به
مسلمانان حق میداد که در برابر مشرکان مقاومت نمايند و ستم بر
خود وتجاوز به آيین حق را دفع کنند.
امیدوارم دکتر کانا(سُها) وقتی از منبعی ذکر قول میکنند،
ساير مطالب آن منبع را نیز قبول داشته باشند!!!
«آيات جهاد پس از سريه عبد اللّه جحش (سريه نخله) در ماه
شعبان سال دوم ه .بر مسلمانان واجب شد»
اين تمام ماجرای کاروانهاست که ملحدان شب و روز ،در
خواب و بیداری از آن شبهه درست میکنند!!!؛ و اينها ،سريهها و
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غزواتی است که پیش از جنگ بدر اتفاق افتاد؛ در هیچ يك مالی
غصب نشد و کسی به ناحق کشته نشد مگر پس از اينکه کرز بن
جابر فهری مرتکب آن جنايات شد .بنابراين مشرکان ،آغازگر
جنگ بودهاند و اين عالوه بر جناياتی بود که پیشتر در حق
مسلمانان مرتکب شده بودند وآنها را از خانه و کاشانه و زمینهای
کشاورزی و نزديکانشان و ...بیرون کردند و آهنگ مرگ تك تك
آنها را در خانه و بیابان نمودند و بارها و بارها نقشه ترور پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم را کشیدند و آن را تا غار ثور و بیابان مدنیه
نیز ا دامه دادند و مسلمانان زيادی را زير شکنجه به شهادت
رساندند و...
دکتر کانا(سُها)؛ آيه  7سوره انفال را تايید کاروان زنی محمد
بیان نموده است!!!
ن غَی َرّْ
م وَ تَ َودُّونَ أَ َّ
م اللَّ ُه إِحْدَى الطَّائفَتَینْ آنها لَکُ ْ
وَ إِذْ يَعِدُکُ ُ
حقَّ بِکلَِّمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ
ِّقَّ الْ َ
ذَاتِ الشَّوْکَةِ تَکُونُ لَکمُ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يحُ
ن
دَابِرَ الْکَافِرِي َ

1

 . 1سوره انفال ،آيه 7
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«و چون خدا يکى از دو ﻃائفه را به شما وعده داد که نصیب
شماست ،شما دوست داشتید ﻃائفهاى که قدرت نداشت نصیبتان
شود ولى خدا مىخواست که با کلمات خود حق را استقرار دهد و
ريشه کافران را قطع کند».
در اين آيه کجا اهلل جلجالله کاروانزنی را تايید کرده است؟!!!
واقعاً خندهدار است .شما که خود را محقق و متخصص میدانید،
چرا اين همه سوتی تابلو را بر پیشانی کانای خودتان میزنید؟
خداوند خواهان رويارويى مسلمانان با سﭙاه مسلح قريش و
مشرکان مکه (تودون أن  ...و يريد اللّه أن يحق الحق بکلمته) از
مقابله دو جمله «تودون  » ...و «يريد اللّه  » ...به دست مى آيد که
اراده خداوند بر خالف خواسته مسلمانان در انتخاب يکى از دو
گروه (کاروان تجارى و سﭙاه مسلح مشرکان) بوده است.
پس اهلل جلجالله مقابله با سﭙاه مسلح مشرکان را تايید نموده
است؛ نه کاروانزنی را .قطعاً اين تايید (مقابله با سﭙاه مسلح
مشرکان) مورد نظر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیز بوده است.
شما چرا در کنار پیروزی جنگ بدر ،شکست جنگ احد را قرار
نمیدهید تا هدف آيات مشخص شود؟
آيه مربوط به غزوه احد:
2318

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ش ْلتُمْ وَ
صدَقَکُمُ اللَّ ُه وَعْدَهُ إِ ْذ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ ِه حَتَّى إِذا فَ ِ
وَ لَقَدْ َ
ن ِمنْکُمْ مَنْ
تَنازَعْتُمْ فِی ا ْلأَمْرِ َو عَصَ ْیتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراکُمْ ما تُحِبُّو َ
م لِ َی ْبتَلِیَکُمْ وَ
د الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَکُمْ َعنْهُ ْ
م مَنْ يُري ُ
يُريدُ الدُّنْیا وَ مِنْکُ ْ
ن
لَقَدْ عَفا عَنْکُمْ وَ اللَّ ُه ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنی َ

1

«و به حقیقت خداوند صدق وعده خود را به شما نمود آنگاه که
به فرمان خدا کافران را به خاك هالکت مىافکنديد تا وقتى که در
کار جنگ (احد) سستى کرده و اختالف برانگیختید و نافرمانى
(حکم پیغمبر) نموديد پس از آنکه خدا آنچه آرزوى شما بود به
شما نمود ،منتها برخى جهت دنیا و برخى جهت آخرت
مىکوشیديد ،سﭙس شما را از پیشرفت بازداشت تا شما را
بیازمايد ،و خدا از تقصیر شما درگﺬشت ،که خدا را با اهل ايمان
عنايت و رحمت است».
در جنگ احد هم هدف غنائم نبود ،ولی چون تعدادی از
مسلمانان سنگر خود را پس از پیروزیهای اولیه برای جمعآوری
غنائم ترك نمودند ،شکستی سخت خوردند که حتی جان مبارك
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هم به خطر افتاد .اين در حالی بود که
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پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به شدت تاکید نموده بود که تنگه را
خالی نکنند ،ولی عدهای از مسلمانان بر خالف خواست رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم عمل نموده (مانند سريه نخله) و سﭙاه اسالم
را دچار شکست سختی نمودند.
از اين دو آيه نتیجه میگیريم که کاروان تجاری و غنائمش
خواستگاه تعدادی از مسلمانان بود که تايید نشد.
م
تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّ ُه يُريدُ الْآخِرَ َة وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَکی ٌ

1

«شما متاع اين جهان را مىخواهید و خدا آخرت را مىخواهد.
و او پیروزمند و حکیم است».
امیدوارم که اين سوتیها عامدانه نباشد و ناآگاهانه باشد ،تا بعد
از روشن شدن موضوع باعث هدايت شما شود (دکتر کانا(سُها)

شبهه :مثال هائی از تأیید جنایات جنگی محمد...
مثال« :3تایید تجاوز به بنی نضیر»...صفحه 687
در اين بخش نیز دکتر کانا(سُها) برای نزديك شدن به نتیجه-
گیری مورد نظرش ،دهها تهمت و افترا و فحاشی را به ساحت
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مقدس قرآن مجید و رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نموده است و
بازکامالً از تحلیل محققانه گزار نموده است.
سؤال برای دکتر کانا(سُها) :اگر محققی! چرا قبل از نتیجهگیری
هزاران بار فحاشی میکنی؟؟؟؟؟
اگر محققی! چرا در نتیجهگیری با فحش و توهین و تهمت
نتیجهگیری میکنی؟؟؟؟؟
در صفحه  687از کتاب نقد قرآن آمده است که «محمد با چند
تن از يارانش نزد يهود بنینضیر آمد و از آنان خواست که برای
پرداخت خونبها به آنان کمك کنند .در اين بین چند تن از يهود
تصمیم گرفتند که با انداختن سنگی بزرگ بر سر محمد او را
بکشند»...
او را بکشند؛ يعنی قصد ترور داشتهاند .يعنی حمله به مهمترين
شخص در دنیای اسالم ،يعنی لغو پیمان ،يعنی اعالم جنگ از ﻃرف
بنینضیر ،يعنی اينکه آنها میخواهند بعد از حادثه بﺌرمعونه و
جنايت بﺌرمعونه ،بزرگترين جنايت تاريخ اديان را شکل دهند.
جنايتی که يهود با آن مشهور است ،قتل انبیاء.
بنىاسرائیل ،پیامبران بسیارى را به قتل رساندند( .و يقتلون
النبیین بغیر الحق) .اين لکه ننگ بر پیشانی آنها برای همیشه
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باقی خواهد ماند و اين بار خواستار ترور آخرين فرستاده الهی
بودند.
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى ﻃَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُ ْنبِتُ الْأَرْضُ ِمنْ بَقْلِها وَ ِقثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ
ن الَّﺬی هُوَ أَدْنى بِالَّﺬی هُوَ خَ ْیرٌ ا ْه ِبطُوا مِصْراً
ستَبْدِلُو َ
بَصَلِها قالَ أَ تَ ْ
فَإِنَّ لَکُمْ ما سَأَ ْلتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَ َلیْهِمُ الﺬِّلَّةُ وَ ا ْلمَسْکَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ
اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ کانُوا يَکْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْ ِر
ك بِما عَصَوْا وَ کانُوا يَ ْعتَدُونَ
الْحَقِّ ذلِ َ

1

«و به ياد آوريد زمانى را که گفتید :اى موسى! ما به يك نوع
غﺬا اکتفاء نمىکنیم .خدايت را به خاﻃر ما بخوان تا براى ما از
زمین ،سبزى و خیار و سیر و عدس و پیاز بروياند .موسى گفت :آيا
آنچه پستتر است ،در عوض آنچه بهتر است مىخواهید؟! به شهر
مصر وارد شويد که در آنجا آنچه مىخواهید ،برايتان موجود است.
ذلت و تهیدستى بر آنها مقرر شد و به غضب پروردگار مبتال
گشتند و آن ،بدين جهت بود که آيات الهى را انکار کردند و به
ناحق انبیا را کشتند و نافرمان شده و ستم مىنمودند.
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بنىاسرائیل ،پیامبران بسیارى را به قتل رساندند( .و يقتلون
النبیین بغیر الحق) و بنىاسرائیل هیچ عﺬر و بهانهاى براى کشتن
پیامبران الهى نداشتند( .و يقتلون النبیین بغیر الحق) با توجّه به
اين حقیقت که کشتن پیامبران هرگز حق نیست ،قید توضیحى
(بغیر الحق) آورده شده تا به اين معنا اشاره کند که :بنىاسرائیل
هیچ بهانهاى از قبیل جهل به پیامبرى پیامبران و يا خطايى از
سوى ايشان ،سراغ نداشتند تا بتوانند کشتن آنان را حق جلوه
دهند».
اما بعد....
اوالً :آنها (بنینضیر) پیمان را شکستند.
دوماً :پیمانشکنی آنها اعالم جنگ بود (حمله به شخص اول
مسلمین)
دکتر کانا(سُها) مُهرههای شبههافکنی خود را ﻃوری چیده است
که خواننده بیچاره ،چارهای جز قبول مطالب را ندارد و در يك
وادی شبههآلود ،سرگردان و حیران میشود و اين بخاﻃر عدم
محقق بودن کانا(سُها) است .زيرا کانا فقط قصدش تخريب و توهین
و فحاشی است ،نه تحقیق و تفحص زيرا در تحقیق و تفحص همه
موارد مسﺌله تحت بررسی قرار میگیرد ،بر خالف دکتر کانا(سُها)
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که به دنبال شبهه تا بیسندترين مطالب تاريخ نیز میرود .اين
برای بنده بسیار خندهدار است که ايشان خودش را محقق نام
نهاده است و نام کتابش را هم نقد قرآن گﺬاشته است .شبهاتی که
دکتر کانا(سُها) دارد آن را به خورد خوانندگان کتابش میدهد،
صدها سال است که جواب داده شده است و اصالً شبهه نیست،
بلکه شیادی و دروغی است از جانب شیادان و دروغگويان.
نتیجهگیری:

رديف

اسم الغزوة أو
السرية

1

2

3

نو
عها

سرية حمزة بن
عبد المطلب

س
رية

سرية أبی عبیدة
بن الحارث

س
رية

غزوة ودان أو
األبواء

غز
وة

عدد
سنة الوقوع

رمضان االولى
الهجرية
شوال االولى
الهجرية
النصف من صفر
الثانیة الهجرية
2324

عدد

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار
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رديف

اسم الغزوة أو
السرية

4

غزوة بواط

5

غزوة العشیرة

6

غزوة بدر االولى

7
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نو
عها
غز
وة

جحش

8

غزوة بدر الکبرى

وة

9

غزوة بنى قینقاع

المسلمین

الکفار

ربیع أول من

جمادى االولى من
السنة الثانیة

غز
وة

جمدى االولى من
السنة الثانیة للهجرة

س
رية
غز
وة

رجب من السنة

1

الثانیة الهجرية
 3رمضان من
السنة الثانیة الهجرية

غز
وة

سنة الوقوع

شهداء

قتلى

السنة الثانیة
غز

سرية عبد اهلل بن

عدد

عدد

نصف شوال من
السنة الثانیة للهجرة
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رديف

اسم الغزوة أو
السرية

10

غزوة السويق

11

غزوة غطفان

1
2
1
3
1
4

کاری از گروه عباد الرحمان

غزوة بحران

سرية القردة

غزوة أحد

نو
عها
غز
وة

سنة الوقوع

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

خمسة ذوالحجة
من السنة الثانیة

2

للهجرة
غز

وة

الثانى عشر ربیع
االول من السنة
الثالثة للهجرة

غز
وة

ست من جمادى
االولى من السنة
الثالثة للهجرة

س
رية
غز
وة

عدد

عدد

جمادى اآلخرة من
السنة الثالثة للهجرة
الحادى عشر من
شوال السنة الثالثة
من الهجرة
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رديف

اسم الغزوة أو
السرية
1

5

6

7
1
8
1

عها
غز
وة

سرية أبو سلمة
المخزومى فى بنى
أسد

1

نو

غزوة حمراء
االسد

1

9
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سرية الرجیع

سرية بﺌر معونة

غزوة بنى النضیر

س
رية
س
رية
س
رية
غز
وة

عدد
سنة الوقوع

صبیحة أحد

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

2

أول المحرم فى
السنة الرابعة للهجرة
صفر السنة الرابعة
للهجرة
صقر السنة الرابعة
ربیع أول السنة
الرابعة الهجرية
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10
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رديف
2
0
2
1
2
2

3
2
4

اسم الغزوة أو
السرية

غزوة ذات الرقاع

غزوة بدر اآلخرة

نو
عها
غز
وة

غزون الخندق

غزوة بنى قريظة

وة

سنة الوقوع

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

ربیع اآلخر السنة

شعبان من السنة
الرابعة الهجرية

غز
وة

ربیع أول من
السنة الخامسة
الهجرية

غز
وة

شوال سنة خمس
من الهجرة

غز
وة

عدد

عدد

الرابعة الهجرية
غز

غزوة دومة
الجندل

2
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9

4

ثالثة وعشرون
من ذى الحجة سنة
خمس هجريا
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رديف
2
5

6
2
7
2
8

السرية

غزوة بنى لحیان

غزوة الغابة

سرية عکاشة بن

سرية محمد بن
مسلمة لمن بﺬى
القصة

عدد

نو

سنة الوقوع

عها

سرية محمد بن

محصن
2

9

اسم الغزوة أو

مسلمة الى القرﻃاء
2
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س
رية
غز
وة

عدد

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

فى االعشر من
محرم سنة ست
هجريا
ربیع أول من
السنة السادسة
هجريا

غز
وة

فى الثالثمن ربیع
الثانی سنة ست

1

هجريا
س

رية
س
رية

ربیع أول سنة
ست هجرى
ربیع اول سنة
ست هجرى
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اسم الغزوة أو

رديف
3
0

1

سريةزيد بن

سرية زيد بن
حارثة الى العیص

3
2

سرية زيد بن
حارثة على بنى
ثعلبة

3
3
3
4

السرية

حارثةلبنى سابم
3
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سرية زيد لبنى
فزارة
سرية عبد
الرحمن بن
عوف(دومة الجندل)

نو
عها
س
رية
س
رية
س
رية
س
رية
س
رية

عدد
سنة الوقوع

عدد

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

جمادى االولى
سنة ست
جمادى االولى
سنة ست
جمادى االخرة من
سنة ست هجرية
رجب سنة ست
هجرية
شعبان سنة ست
هجری
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رديف
3
5

6

السرية

7
3
8
3
9
4

غز
وة

غزوة خیبر

غزوة وادى القرى

رية
س
رية
غز
وة

عدد

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

1

10

شعبان سنة ست
هجری
شوال سنة ست

30

هجريا
ذوالقعدة سنة
ست هجرى

غز
وة

محرم السنة
السايعة

غز
وة

شعبان سنة ست
هجری

س

سرية عبد اهلل بن

غزوة الحديبیة

سنة الوقوع

عها

سرية على بن ابی

رواحة

عدد

نو

غزوة بنى

ﻃالب لبنى سعد
3

0

اسم الغزوة أو

المصطلق

3
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محرم السنة
السايعة
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32

93
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رديف
4
1

2

السرية
سرية عمر بن

سرية بشیر بن
سعد االنصارى
لناحیة فدك

4
3

سرية غالب بن
عبد اهلل اللیثی الى
المیفعه

4
4

سرية بشیر بن
سعد لغطفان

4
5

اسم الغزوة أو

الخطاب لهوازن
4
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سرية غالب بن
عبد اهلل اللیثى
للکديد

نو
عها
س
رية
س
رية
س
رية
س
رية
س
رية

عدد
سنة الوقوع

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

شعبان السنة
السابعة
شعبان سنة سبع
هجری
رمضان من السنة
السابعة
شوال السنة
السابعة

صفر السنة الثامنة
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4
6

7
4
8

السرية

9

غزوة مؤتة

0
5

عها
س
رية
غز
وة

سرية عمرو بن

غزوة فتح مکة

غزوة حنین

رية
س
رية
غز
وة

سنة الوقوع

ربیع اول السنة
الثامنة
جمادى االولى من

عدد

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

14

12

جمادى االخرة من
السنة الثامنة
رجب سنة ثمانیة
هجرية
عشرين من
رمضان سنة ثمان

غز
وة

عدد

السنة الثامنة
س

سرية أبی عبیدة
بن الجراﺡ لجهینة

5

نو

سرية کعب بن

العاص الى قضاعة
4

1

اسم الغزوة أو

عمیر الغفارى
4
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سنة ثمانیة
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اسم الغزوة أو
السرية

غزوة الطائف

بنحصن الى بنىکعب
من خزاعه

غز
وة
س
رية
س
رية

سرية على بن أبی

غزوة تبوك

سنة الوقوع

عها

سرية علقمة بن

ﻃالب لطیئ

عدد

نو

سرية عیینة

مجزز الى جدة
5
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س
رية
غز
وة

شوال سنة ثمان

المحرم سنة تسع

ربیع اآلخر سنة
تسع
ربیع أول سنة
تسع
رجب سنة تسع
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5
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اسم الغزوة أو
السرية
سرية خالد لبنى
عبد المدان
سرية على بن ابی
ﻃالب لمﺬحج

عدد

نو

سنة الوقوع

عها
س
رية
س
رية

عدد

شهداء

قتلى

المسلمین

الکفار

ربیع اآلخر سنة
عشرة
رمضان السنة

20

العاشرة
292

بنده در اينجا دو مکتب اسالم (نماد دين) و مکتب کمونیست
(نماد بیدينی و آتﺌیست و )...را با هم مقايسه میکنم ،تا دکتر
کانا(سُها) به شدت در نتیجهگیریهايش دقت کند.
اسالم
در ﻃول  23سال رسالت نبیاکرم صلی اهلل علیه و سلم کالً «
 687نفر کشته شدند» .که « 292نفر آنها مسلمان» و « 395نفر
آنها يهودی و کافر و مشرك »...بودند .دين اسالم بعد از 1438
سال ،االن بالغ بر يك میلیارد و هفتصد میلیون نفر جمعیت دارد و
2335
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از  243کشور صاحب پرچم در دنیا ،در  231کشور آن مسلمانان
زندگی میکنند .در اروپا حدود پنجاه میلیون مسلمان زندگی می-
کنند .و در آينده نزديك فرانسه و آلمان و انگلیس و بلژيك و...
کشورهای با حاکمیت اسالمی خواهند شد .رشد اسالمخواهی از
تمام اديان ديگر در دنیا بیشتر است و در سال  2050جمعیت
مسلمانان ان شاء اهلل از مسیحیان بیشتر خواهد شد.
کمونیست شوروی
روزنامهی باستن گلوب ريﭙورتر در تاريخ هفتم دسامبر 1995
میالدی (  ).1995,7Boston Globe Reporter, Dec.مطالبی را در ارتباط
با کشتاری که توسط رژيم کمونیستی صورت گرفته است ،تحت
عنوان «مبادا که قربانیان کمونیسم را فراموش کنیم (و يا :تقديم به
قربانیان کمونیسم! مبادا که آنها را فراموش کنیم!)» به قلم جف
جیکوبی ،منتشر ساخت .در اين نوشتار آمده است که در ﻃول
دوران رژيمهای کمونیستی که از سال  1917میالدی شروع شد،
بیش از  100میلیون نفر کشته شدند .اين کشتار تماماً توسط
پیروان مارکس يهود ،افرادی نظیر لنین و تروتسکی يهود صورت
گرفته است .اگر دوران نازی (بین سالهای  1933تا 1945
میالدی) ،برای  12سال ﻃول کشیده است ،دوران شکنجه و کشتار
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و قتلعام رژيمهای کمونیستی يهوديان ،بیش از  70سال ادامه
داشته است (از سال  1917آغاز شد و تا اوايل دههی  90میالدی
ادامه يافت) .شما به هر بخشی از اين کشتار و جنايات  -در نقاط
مختلف  -رجوع میکنید ،آن را بسیار اسفبار و دردآور میيابید.
در اواسط دههی  1930میالدی ،در دوران ديکتاتوری استالین،
میلیونها نفر را پاكسازی و دستگیر کردند و به اردوگاههای کار
فرستادند که اين قضايا و تقريباً تمام خانوادهها را در بر میگرفت و
در اين ماجرا که آن را ترور عظیم نام نهادهاند ،میلیونها نفر
ناپديد شدند( .

and Funk & Wagnalls 1996Encarta Encyclopedia

.) under "Stalin, Joseph” entry.1995- 1993Encyclopedia,
کمونیست چین
«يونگ چانگ» و» جانهالیدی» در کتاب جنجالی «مائو» که در
چند سال گﺬشته تصويری تازه از مائو به دست داده و چهره
اسطورهای او را در هم شکسته است ،محاسبه کردهاند که مائو در
مسیر زندگی سیاسی خود از  1920تا  ،1976مسﺌول مرگ 70
میلیون چینی است .اين تعداد از مجموع قتلهايی که توسط هیتلر
و استالین با هم انجام شده است ،بیشتر است .تنها در جنبشی که
مائو زير نام «جهش بزرگ به پیش» به راه انداخت 38 ،میلیون نفر
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در قحطی چهار ساله  1958تا  1961مردند که باالترين میزان
تلفات انسانی در يك حرکت بود .آنچه که ويژه است ،اين است که
اين  70میلیون نفر در دوران صلح کشته شدند و چین با جايی در
جنگ نبود« .مائو» يکی از ﻃرفداران جنگ جهانی سوم بود .او در
جلسههای بین المللی آشکار میگفت که خود را برای کشته شدن
 300میلیون چینی آماده کرده است .او بر اساس تﺌوری من-
درآوردی «سه جهان» خود معتقد بود که جهان سوم بايد به جنگ
علیه جهان اول و جهان دوم برخیزد و اگر در جنگ اتمی بیشتر
مردم نیز از بین بروند ،در عوض بازماندگان در جهانی زيبا و
سعادتمند خواهند زيست .مائو در مسیر زندگی سیاسی خود از
 1920تا  ،1976مسﺌول مرگ  70میلیون چینی است.
و میلیونها نفر در اندونزی و کامبوج و...
حال ديگر قضاوت با دوستان محقق...
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شبهه :فرامین اسالم برای زمان جنگ
مطلب تکمیلی زير جهت کامل شدن بحث ارائه میشود.
تعدادی از فرامین اسالم را در زمان جنگ بیان میکنیم که توسط
استاد نوویالکوردی گردآوری شده است.
فرامین اسالم برای زمان جنگ:
زنان را نکشید( :ال تقتلوا النساء)  ،ترجمه :زنان را به قتل
نرسانید]1[ .
[ ]1حديث صحیح؛ صحیح البخاری  1098 / 3ﺡ 2851؛ الناشر:
دار ابن کثیر ،الیمامة – بیروت %صحیح مسلم  1364 / 3ﺡ 1744؛
الناشر :دار إحیاء التراث العربی – بیروت %مصنف ابن أبی شیبة / 6
482ﺡ 33113؛ الناشر :مکتبة الرشد – الرياض الطبعة األولى،
1409هـ  %کشف األستار عن زوائد البزار  269 / 2ﺡ 1678؛ الناشر:
مؤسسة الرسالة ،بیروت الطبعة :األولى 1399 ،هـ  1979 -م * لفظ
از بزار.
کودکان را نکشید( :ال تقتلوا ولیدا) ،ترجمه :کودکان را نکشید
]2[.
[ ]2حديث صحیح؛ سنن البیهقی الکبرى  77 / 9؛ الناشر:
مکتبة دار الباز  -مکة المکرمة1994 – 1414 ،م  %شرﺡ معانی اآلثار
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 221 / 3ﺡ 4771؛ الناشر :دار الکتب العلمیة – بیروت الطبعة
األولى1399 ،م  %مصنف ابن أبی شیبة  482 / 6ﺡ 33116؛ الناشر:
مکتبة الرشد – الرياض الطبعة األولى1409 ،هـ
راهبان و صاحبان عبادتگاهها را نکشید( :ال تقتلوا أصحاب
الصوامع) ،ترجمه :اصحاب عبادتگاهها را نکشید]3[ .
[ ]3حديث حسن لغیره؛ مسند أبی يعلى  59 / 5ﺡ 2650؛
الناشر :دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة األولى1984 – 1404 ،م
 %مصنف ابن أبی شیبة  484 / 6ﺡ  33132؛ الناشر :مکتبة الرشد
– الرياض الطبعة :األولى1409 ،هــ  %المعجم الکبیر للطبرانی / 11
 224ﺡ 11562؛ دار النشر :مکتبة ابن تیمیة  -القاهرة
بازرگانان را نکشید( :جابر بن عبد اهلل قال کنا ال نقتل تجار
المشرکین على عهد رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم ) ،ترجمه:
جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنه می گويد :ما بازرگانان مشرك را در
عهد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نمیکشتیم]4[ .
[ ]4حديث حسن لغیره؛ مسند أبی يعلى  427 / 3ﺡ 1917؛
الناشر :دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة األولى1984 – 1404 ،م
 %سنن البیهقی الکبرى  91 / 9ﺡ 17939؛ الناشر :مکتبة دار الباز -
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مکة المکرمة1994 – 1414 ،م  %مصنف ابن أبی شیبة  484 / 6ﺡ
33130؛ الناشر :مکتبة الرشد – الرياض الطبعة األولى1409 ،هـ
سالمندان را نکشید( :ال تقتلوا شیخا فانیا)  ،ترجمه :هیچ
پیرمرد فرسودهای را نکشید]5[ .
[ ]5حديث صحیح لغیره؛ سنن أبی داود  37 / 3ﺡ 2614؛
الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا  -بیروت %سنن البیهقی الکبرى / 9
 90ﺡ 17932؛ الناشر :مکتبة دار الباز  -مکة المکرمة– 1414 ،
1994م
شکنجه ندهید  ،خیانت و تجاوز نکنید( :ال تغلوا وال تغدروا وال
تمثلوا) ،ترجمه :زيادهروی و تجاوز نکنید ،خیانت نکنید ،شکنجه
ندهید]6[ .
[ ]6حديث صحیح ؛ المعجم الصغیر  311 / 1ﺡ 514؛ الناشر:
المکتب اإلسالمی ،دار عمار – بیروت ،عمان الطبعة األولى– 1405 ،
1985م %المعجم األوسط  43 / 1ﺡ  48ﺡ 135؛ الناشر :دار الحرمین
 القاهرة1415 ،هــ  %مجمع الزوائد للهیثمی  317 / 5ﺡ 9614؛الناشر :مکتبة القدسی ،القاهرة عام النشر 1414 :هـ  1994 ،م
کشاورزان را نکشید( :اتقوا اهلل فی الفالحین فال تقتلوهم إال أن
ينصبوا لکم الحرب)  ،ترجمه :تقوای خداوند را داشته باشید در
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مورد کشاورزان و آنان را به قتل نرسانید مگر اين که جنگ را برای
شما برپا دارند]7[ .
[ ]7حديث حسن؛ سنن البیهقی الکبرى  91 / 9ﺡ 17938؛
الناشر :مکتبة دار الباز  -مکة المکرمة1994 – 1414 ،م  %مصنف
ابن أبی شیبة  483 / 6ﺡ 33120؛ الناشر :مکتبة الرشد – الرياض
الطبعة األولى1409 ،هــ  %سنن سعید بن منصور  280 / 2ﺡ 2625
؛ الناشر :الدار السلفیة – الهند الطبعة األولى1403 ،هـ 1982-م
درختان را قطع نکنید( :وال تقطعوا مثمرا)  ،ترجمه :و درختان
ثمردار را قطع نکنید]8[ .
[ ]8حديث صحیح لغیره؛ سنن البیهقی الکبرى  90 / 9ﺡ
17931؛ الناشر :مکتبة دار الباز  -مکة المکرمة1994 – 1414 ،م %
سنن سعید بن منصور  181 / 2ﺡ  2383؛ الناشر :الدار السلفیة –
الهند الطبعة :األولى1403 ،هـ 1982-م  %مصنف ابن أبی شیبة / 6
 483ﺡ  33121؛ الناشر :مکتبة الرشد – الرياض الطبعة :األولى،
1409هــ  %شرﺡ مشکل اآلثار للطحاوی  144 / 3؛ الناشر :مؤسسة
الرسالة الطبعة :األولى  1415 -هـ  1494 ،م
آبادیها را ويران نکنید( :وال تخربوا عامرا)  ،ترجمه :و آبادیها
را خراب و ويران نکنید]9[ .
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[ ]9منبع سابق
حیوانات را نکشید( :وال تﺬبحوا بعیرا وال بقرة إال لمأکل) ،
ترجمه :شتر و گاوی را نکشید مگر برای خوردن]10[ .
[ ]10منبع سابق
نخلها را نسوزانید و نابود نکنید( :وال تغرقوا نخال وال تحرقوه)،
ترجمه :و نخلی را غرق نکنید و آن را نسوزانید]11[ .
[ ]11منبع سابق
کلیساها را منهدم نکنید( :وال تهدموا بیعة) []12
[ ]12منبع سابق
بیماران را نکشید( :ال تقتلوا مريضاً)  ،ترجمه :بیماران را نکشید.
[]13
[ ]13منبع سابق ،لفظ از سنن البیهقی الکبری.
تعﺬيب کردن حرام است ( :إن اهلل يعﺬب الﺬين يعﺬبون الناس
فی الدنیا)  ،ترجمه :همانا خداوند [در روز قیامت] عﺬاب میدهد
کسانی را که مردم را در دنیا عﺬاب میدهند]14[ .
[ ]14حديث صحیح؛ صحیح مسلم  2017 / 4ﺡ 2613؛ الناشر:
دار إحیاء التراث العربی – بیروت  %صحیح ابن حبان  427 / 12ﺡ
5612؛ الناشر :مؤسسة الرسالة – بیروت  %سنن أبی داود 169 / 3
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ﺡ 3045؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا  -بیروت  %سنن النسايی
الکبرى  236 / 5ﺡ 8771؛ الناشر :دار الکتب العلمیة – بیروت
در قبول دين اجباری نیست( :ال إِکْراهَ فِی الدِّين) ،ترجمه :در
[پﺬيرش] دين هیچ اجبارى نیست]15[ .
[ ]15بقره 256 /
سفیران کشته نمیشوند( :أن الرسل ال تقتل) ،ترجمه :سفیر
کشته نمیشود]16[ .
[ ]16حديث صحیح؛ سنن أبی داود  169 / 3ﺡ 3045؛ الناشر:
المکتبة العصرية ،صیدا – بیروت  %المستدرك على الصحیحین
للحاکم  155 / 2ﺡ 2632؛ الناشر :دار الکتب العلمیة – بیروت
الطبعة :األولى1990 – 1411 ،م
با اسیران به نیکی رفتار کنید( :استوصوا باألسارى خیرا)،
ترجمه :با اسیران با نیکی رفتار کنید]17[ .
[ ]17حديث حسن؛ المعجم الکبیر للطبرانی  393 / 22ﺡ  977؛
دار النشر :مکتبة ابن تیمیة – القاهرة  %مجمع الزوائد للهیثمی / 6
 86ﺡ 10007؛ الناشر :مکتبة القدسی ،القاهرة عام النشر 1414 :هـ ،
 1994م
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فراری را دنبال نکنید( :ال تتبعوا مدبرا) ،ترجمه :هیچ فراریای
را دنبال نکنید]18[ .
[ ]18حديث صحیح؛ سنن سعید بن منصور  391 / 2ﺡ 2950؛
الناشر :الدار السلفیة – الهند الطبعة :األولى1403 ،هـ 1982-م %
مصنف ابن أبی شیبة  537 / 7ﺡ 37778؛ الناشر :مکتبة الرشد –
الرياض الطبعة :األولى1409 ،هــ  %تاريخ الطبری  506 / 3؛ الناشر:
مؤسسة االعلمی للمطبوعات بیروت  -لبنان  %الکامل فی التاريخ
البن األثیر  610 / 2؛ الناشر :دار الکتاب العربی ،بیروت – لبنان
الطبعة :األولى1417 ،هـ 1997 /م  %تاريخ ابن خلدون 619 / 2؛
الناشر :دار الفکر ،بیروت الطبعة :الثانیة 1408 ،هـ  1988 -م
تسلیمشدگان در امان هستند( :من ألقى سالحه فهو آمن)،
ترجمه :هر کس سالحش را بندازد در امن و امان است]19[ .
[ ]19حديث صحیح؛ مصنف ابن أبی شیبة  537 / 7ﺡ 37778؛
الناشر :مکتبة الرشد – الرياض الطبعة :األولى1409 ،هــ  %مصنف
عبد الرزاق  123 / 10ﺡ 18591؛ الناشر :المجلس العلمی -الهند
الطبعة :الثانیة1403 ،هــ
بر زخمیان سخت نگیريد( :ال تجهزوا على جريح) ،ترجمه :بر
هیچ زخمیای سخت نگیريد]20[ .
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[ ]20منبع سابق
کسانی که اهل جنگ نباشند ،بنابه ديدگاه جمهور علمای
اسالمی ،کشته نمیشوند( :من لم يکن من أهل الممانعة والمقاتلة،
کالنساء والصبیان والراهب ،والشیخ الکبیر ،واألعمى ،والزمن،
ونحوهم فاليقتل عند جمهور العلماء؛ إال أن يقاتل بقوله أو فعله)،
ترجمه :هر کس که اهل جنگ و ممانعت نباشد مانند :زنان،
کودکان ،راهبان ،سالمند ،نابینا ،بیمار و امثال ايشان نزد جمهور
علماء کشته نمیشود مگر اينکه با سخنش (رأی و نظرش) ويا
عملش بجنگد]21[ .
[ ]21السیاسة الشرعیة البن تیمیة ،ص 100؛ الناشر :وزارة
الشﺌون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -المملکة العربیة
السعودية الطبعة :األولى1418 ،هـ  %مجموع الفتاوى البن تیمیة 28
354 /؛ الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
المدينة النبوية ،المملکة العربیة السعودية عام النشر:
1416هـ1995/م
لشکر اسالم وحشی نبودند :آقای ويل دورانت (متوفی  1981م )
در کتاب «تاريخ تمدن» مینويسد :در جنگهای خود وحشیخوی
نبودند .ببینید ابوبکر به آنها چه میگويد « :شما را به چند چیز
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سفارش میکنم که از من ياد داشته باشید :عادل باشید ،دلیر
باشید ،بمیريد ولی تسلیم دشمن نشويد ،رحیم باشید ،از کشتن
پیرمردان ،زنان و کودکان بﭙرهیزيد .درخت خرما را نبريد و
نسوزانید ،درخت میوه را قطع نکنید .گوسفند و گاو و شتر را جز
برای خوردن نکشید .قول خود را ،حتی نسبت به دشمنان ،حفظ
کنید .به کسانی خواهید گﺬشت که در صومعهها گوشه گرفتهاند،
آنها را با گوشهگیريشان واگﺬاريد ،اما ساير مردم را وادار کنید که
يا مسلمان شوند و يا به ما جزيه دهند .به کسانی خواهید گﺬشت
که خوردنیهای گونهگون در ظرفها برای شما میآورند ،اگر از آن
خورديد ،نام خدا را ياد کنید .کسانی را خواهید ديد که وسط سر
را تراشیده و اﻃراف آن را واگﺬاشتهاند ،آنها را با شمشیر نزنید .به
نام خدا حرکت کنید ».دشمنان را میان اسالم يا شمشیر مخیر
نمیکردند ،بلکه انتخاب میان اسالم و جزيه و شمشیر بود]22[ .
[ ]22تاريخ تمدن  ، 244 – 243 / 4ويل دورانت ،ترجمه احمد
آرام و ديگران ،انتشارات علمی و فرهنگی،تهران ،چاپ چهارم
1373
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منبع گردآورنده :استاد نوویالکوردی برای جمعآوری اسناد
مقاله؛ «رد شبهات ملحدين»« ،دفاعیة اسالم» و «از الحاد به
اسالم»

اسالم نابود کننده برده داری و غرب احیا کننده آن
 :1اسالم نابود کننده برده داری
اسالم در محیطی ظهور کرد که در آنجا مانند ديگر سرزمینها،
بردهگیری به گونهای ستمگرانه در باالترين سطح خود شیوع
داشت .بازرگانان بردگان را ؛که آنها را «نَخّاس» میخواندند؛ از
نواحی گوناگون به مکّه میآوردند و میفروختند.
راههای بردهگیری در میان عرب جاهلی – همانند ديگر اقوام–
گوناگون بود :عالوه بر اسیرانی که در يورشها و غارتها به دست
میآوردند ،وامدارانی که نمی توانستند وام خود را بﭙردازند نیز ،به
بردگی فروخته میشدند .همچنین گاهی اشخاص آزاد ،در جريان
يك قمار! خود را میباختند و به دام بزرگی میافتادند چنانکه
آوردهاند« :ابولهب با عاص بن هشام به قمار پرداختند بدين شرط
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که هر کس در قمار ،بازنده شده بردة ديگری گردد .ابولهب در آن
کار غالب آمد و عاص بن هشام را به بردگی گرفت و او را به
شتربانی خود گماشت»!
به گزارش ابوجعفر ﻃبری« :در روزگار جاهلیت (بردهداران)
کنیزان خود را به روسﭙیگری وامیداشتند و مزدشان را برای خود
میگرفتند».
و آية  33از سورة نور ناظر به همین فاجعه است ،که میفرمايد:
وَلَا تُکْرِهُوا َفتَیَاتِکُمْ عَلَی الْبِغَا ِء« 1کنیزان را به زناکاری
وامداريد».
اسالم ،در چنین محیطی پا به عرصة ظهور نهاد و قوانین
حکیمانة خود را دربارة بردگان عرضه کرد .پیامبر بزرگ اسالم
صلی اهلل علیه وسلم پیش از بعثت ،تنها غالمی را که همسرش
خديجه عَلیها السَالم به او هديه کرده بود ،آزاد ساخت و او را به
«پسرخواندگی» پﺬيرفت .اين غالم ،همان زيد بن حارِثَه َکلْبی بود
که از مسلمانان فداکار و از شهدای اسالم شمرده میشود که در راه
دفاع از اين آئین ،در سرزمین مُؤْتَه به شهادت رسید.

 . 1سوره نور ،آيه 33
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هنگامی که محمّد صلی اهلل علیه وسلم به نبوّت مبعوث شد در
سورة «البلد» که از سورههای دوران مکّه است ،اين آيات تکان-
دهنده آمد:
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَ َقبَةَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكُّ َرقَبَ ٍة

1

« آدمی از گردنه گﺬر نکرده است! (تا به قلّة سعادت يا بهشت
موعود رسد)* و تو چه میدانی که گردنه چیست؟* بردهای را آزاد
کردن است».
با آمدن اين پیام ،مسلمانان کوشیدند تا دعوت قرآن را در
آزادی بردگان ،پاسخ دهند و خود را به بهشت نیكبختی رسانند.
از اين رو هر کدام که توان مالی داشتند به سوی مشرکان مکّه
رفتند و غالم يا کنیزی را خريدند و از قید بردگی آزاد کردند،
چنانکه ابوبکر رضی اهلل عنه هفت برده را رهايی بخشید که :بِالل و
عامِر بن ُفهَیرَه و ا ّم عُبَیس و زنّیره و نَهْدِيه و دخترش و کنیزی از
بَنیمُؤَمَّل بودند.

2

اسالم ،بدانچه گفتیم بسنده نکرد بلکه تمام راههای برده
گرفتن (استرقاق) را به روی امّت محمّدی صلی اهلل علیه وسلم
 . 1سوره بلد ،آيات  11و  12و13
 . 2به سیره ابن اسحق ،تحقیق محمّد حمید اهلل ،و سیره ابن هشام (السیرة النبوية)
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بست .در گﺬشته مالحظه کرديم که اقوام گوناگون چون به کسی
وام میدادند و آن شخص از أدای وامش ناتوان میماند ،او را به
بردگی میگرفتند! ولی قرآن کريم دربارة کسی که وامدار شده
است ،به مسلمانان فرمود:
وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُو ْا خَیْ ٌر َّلکُمْ إِن
کُنتُمْ تَعْلَمُونَ

1

«اگر وامگیرنده ،تنگدست شود بايد تا هنگام فراخدستی بدو
مهلتی دهید و در صورتی که وام را ببخشید برايتان بهتر است ،اگر
(عاقبت کار را) میدانستید».
همچنین مالحظه شد که در اقوام و ملل گوناگون ،پدران اجازه
داشتند که فرزندان خود را بفروشند ولی اسالم اين اجازه را به
هیچ پدری نداد تا آنجا که بنابر قوانین اسالم چون دختری شوهر
کند ،پدرش حق ندارد کابین وی را برای خود بگیرد زيرا که اسالم،
ق زنان میداند و میفرمايد:
کابین را ح ّ
م عَن شَیْ ٍء مِّنْ ُه نَفْسًا
ن لَکُ ْ
ن نِحْلَ ًة َفإِن ﻃِبْ َ
دقَاتِهِ َّ
وَآتُواْ النَّسَاء صَ ُ
فَکُلُوهُ هَنِیﺌًا مَّرِيﺌًا

1

 . 1سوره بقره ،آيه 280
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«کابین زنان را به ايشان بدهید که واجب است و اگر چیزی از
آن را با رضای خاﻃر به شما بخشیدند در آن صورت ،پاکیزه و گوارا
آن را بخوريد».
باز ،در میان آئینها و رفتار گﺬشتگان ديديم که «مجرمان» را
به بردگی میگرفتند! ولی اسالم هرگز کیفر مجرمین را به بهای
بردگی مبادله نکرد .اسالم در برابر هر جرمی ،کیفری معین قرار
داد و حتّی اجازه نداد که قاتل فرد مسلمانی را به بردگی گیرند.
و همچنین پیش از اسالم رسم بود که انسانهای آزاد – از مرد و
زن و کودك – را میدزديدند و آنان را به بردگی میفروختند و چه
بسیار بازرگانانی که از اين راه ارتزاق میکردند و بر ثروت خود
میانباشتند .اسالم ،اين شیوة ننگین از آدمفروشی را نیز به
سختی نهی کرد ،چنانکه از پیامبر گرامی اسالم آوردهاند:
(قال اهلل تعالی :ثالثة أنا خصمهم يوم القیامة ،رجل أعطی بی ثم
غدر ،و رجل باع حراً فأکل ثمنه ،ورجل استاجر أجیر ًا فاستوفی منه
و لم يعطه أجره).

2

 . 1سوره نساء ،آيه 4
 . 2به صحیح بخاری ،کتاب البیوع ،حديث شماره 106
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«خدای تعالی فرموده است :من در روز رستاخیز با سه کس
(بیش از ديگر گنهکاران) دشمنم ،مردی که به نام من ببخشايد
سﭙس پیمانشکنی کند .و مردی که انسان آزادی را بفروشد و از
بهای آن روزی خورد .و مردی که مُزدوری را به کاری گمارد و او آن
را تمام کند ولی آن مرد ،مزدش را ندهد».
آری ،پس از بعثت پیامبر و پیش از هجرت وی ،شايد اندك
بردگانی وجود داشتند که از روزگار جاهلیت در دست نو مسلمانان
باقی مانده بودند ولی با تشويق قرآن کريم به آزادسازی بردگان
بتدريج آزاد شدند به ﻃوری که کتب قديمی سیره و تاريخ (مانند
سیرة ابن هشام و تاريخ ﻃبری) چون مسلمانان مهاجر به حبشه يا
مدينه را برمیشمارند ،از هیچ غالم يا کنیزی در خدمت آنها نام
نمیبرند ،و اگر کنیزانی هم در آن روزگار در گرو مسلمانان بودهاند،
بنابر قانون «ا ّم ولد» که ذکرش خواهد آمد ،آزاد شدهاند.
حکم اسیران جنگ ،در اسالم:
احکام اسیرانی که به هنگام پیکار با مسلمانان گرفتار شوند ،در
آئین اسالم روشن است .آنها يا مسلمان هستند که به جنگ با
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برادران خود آمدهاند يا از پیروان اسالم به شمار نمیآيند .اگر
مسلمان باشند پس از به پايان رسیدن جنگ آزاد میشوند ،نه
آنان را میکشند و نه از ايشان فديه يعنی تاوان میگیرند.
مسلمانان اجازه ندارند که يکديگر را به بردگی گیرند يا اموال
برادران خود را تصّرف کنند ،هر چند کارشان با هم به پیکار
کشیده باشد!
امّا کسانی که از زمرة مسلمانان شمرده نمیشوند ،در صورتی
ک ه میان ايشان و مسلمانان نبردی رخ دهد ،آية چهارم از سورة
محمّد تکلیف اسرای آنان را روشن کرده است ،چنانکه میفرمايد:
فَإِذا لَقِیتُمُ الَّﺬِينَ کَفَرُوا َفضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّی إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ
ضعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
فَشُدُّوا الْ َوثَاقَ فَإِمَّا َمنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا ًء حَتَّی تَ َ

1

«( ای مسلمانان) ،هنگامی که در جنگ با کافران روبرو شديد،
گردنهايشان را بزنید تا چون آنها را درهم شکستید ،بندها را
محکم کنید (مبادا بگريزند و دوباره بر شما بتازند) پس از آن ،يا بر
اسیران منت نهید (و آزادشان سازيد) يا تاوان بگیريد (و رهايشان
کنید) تا اينکه جنگ ،بارهای سنگین خود را فرو نهد».

 . 1سوره محمد ،آيه4
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اين آية شريفه با مفهوم حصری که دارد ،دو راه بیشتر در برابر
مسلمانان قرار نداده است ،يا آزاد ساختن بیقید و شرط اسیر ،يا
آزاد کردنش به شرط پرداخت تاوان.
اما اسالم با وضع احکام و قوانین سعی دارد تا به مرور برده و
بردهداری را ريشهکن نمايد و لﺬا با دقت در احکام شريعت اين
حقیقت را میبینیم .راههايی که اسالم برای آزادی تدريجی
اسیران و بردگان ،بر روی امّت خود گشود ،فراوانند و ما برخی از
آنها را در اينجا میآوريم.
 -1قانون مکاتبه
بر ﻃبق اين قانون ،هر اسیری میتواند با مالك خود قراردادی
منعقد سازد مبنی بر آنکه در برابر آنچه بتدريج میپردازد،
خويشتن را آزاد کند ،و در اين صورت اسیر اجازه دارد که به کاری
اشتغال ورزد تا از درآمدش سهام خود را پرداخت کند و بر
مسلمانان فرض است که با هدايای مالی او را در اين کار ياری دهند
و به آزاديش سرعت بخشند.
ص قرآن مجید است که در سوره شريفه
مدرك اين قانون ،ن ّ
«نور» میفرمايد:
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وَالَّﺬِينَ يَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ َعلِمْتُمْ
خیْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ ال َّلهِ الَّﺬِی آتَاکُمْ
فِیهِمْ َ

1

«کسانی از مملوکان شما که (برای آزادی خود) خواستار
مکاتبه اند اگر در آنان خیری (توان کار يا خوی نیکويی) سراغ
داريد بﭙﺬيريد و از مال خدا که به شما داده ،بدانان دهید».
 -2قانون صدقات
بر اساس اين قانون ،مالی که از مسلمانان به عنوان «زکات»
گرفته میشود يکی از مصارف آن ،خريدن مملوکین و آزاد ساختن
آنها است .بدين امر نیز در قرآن کريم تصريح شده است چنانکه
در سورة توبه میخوانیم:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْ َمسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ َعلَیْهَا وَا ْلمُؤَلَّفَةِ
ل فَرِيضَ ًة
سبِی ِ
ن ال َّ
ن وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْ ِ
قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِی َ
مِّنَ اللّ ِه وَاللّ ُه عَلِیمٌ حَکِیمٌ

2

«جز اين نیست که صدقات (زکات) برای فقیران و مسکینان و
کارگزاران آنست و برای کسانی که دلهايشان بايد جلب شود ،و
 . 1سوره نور ،آيه33
 . 2سوره توبه ،آيه 60
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در راه آزادی بردگان و نیز برای وامداران و خرج کردن در راه خدا
برای راهماندگان ،تکلیف واجبی از سوی خدا است ،و خدا دانا و
حکیم است».
بنابراين ،دولت اسالمی موظف است که از سهم «زکات» بردگان
را از صاحبان آنها بخرد و آزاد سازد (بدينوسله ،مخارجی را که از
لباس و غﺬا و غیره برای آنها متحمل شدهاند ،جبران کند).
 -3قانون استیالد
اين قانون میگويد :اگر زنی مملوك ،از موالی خود فرزندی
آورد ،پس از وفات مولی ،آن زن آزاد میگردد .زن مزبور را
اصطالحاً «ام ولد» گويند .مدرك اين قاعده ،سخن رسول خدا است
که فرمود:
«أيما امرأة ولدت من سیدها فهی معتقة عن دبر منه».

1

يعنی« :هر زنی که از مالك خود فرزندی زايد ،پس از وی آزاد
است».
 -4قانون سرايت
 . 1التاج الجامع لألصول ،ج  ،2ص 274
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بر اساس اين قانون ،هر کس در مالکیت اسیری با ديگران
شريك باشد ،همین که سهم خود را آزاد کند ،بر او الزم میآيد -
به شرط توانگری – سهم شريکان خويش را نیز بخرد و آن مملوك
را آزاد سازد .مدرك قانون سرايت ،حديث نبوی است که فرمود:
«من أعتق شرکاً له فی عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد قوم
علیه قیمة العدل شرکاءه حصصهم وعتق علیه العبد.»...

1

يعنی« :کسی که سهم خود را دربارة مملوکی آزاد کند و مالی
برابر با بهای او داشته باشد ،آن مملوك ارزشگﺬاری میشود تا
مالك ،سهم شرکاء خود را بدانها دهد و اسیر آزاد گردد».
 -5قانون کفّاره
بر ﻃبق اين قانون ،برای جبران برخی از لغزشها بايد مملوکان
را آزاد ساخت و به اصطالﺡ شرعی« ،کفّاره» داد .مدرك اين قانون،
آيات قرآنی است مانند:
فَتَحْرِيرُ رَ َقبَةٍ (سوره مجادله ،آيه )3
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (سوره مائده ،آيه )89
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (سوره نساء ،آيه )92
 . 1الموﻃأ ،اثر مالك بن أنس ،و صحیح بخاری (با شرﺡ کرمانی)
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و همچنین احاديث نبوی که در کتب حديث و فقه گزارش شده
است( .به ابواب مختلف« ،کفارات» در کتب حديث و فقه نگاه
کنید).
 -6قانون تملّك ارحام
بر اساس اين قانون ،اگر کسی مالك خويشاوندان خود شود که
بر او محرماند ،در اين صورت بايد آنان را از بند اسارت برهاند.
مدرك اين قانون ،حديث شريف نبوی است که:
(من ملك ذا رحم محرم فهو حُرّ).

1

«کسی که خويشاوند نزديك و محرمش از آن وی شود ،آن
خويشاوند آزاد است».
البتّه قوانین ديگری نیز در اسالم آمده که آزادی مملوکان را
تضمین میکند ،و در کتب فقه از آنها سخن رفته است .اين
قانونها ،از اسباب قهريه برای آزادی مملوکان محسوب میشوند
امّا تشويق اسالم به آزاد کردن اسیران به ﻃور دلخواه ،بابی

 . 1سنن أبیداود
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جداگانه دارد و پیامبر اسالم چنین کاری را از بزرگترين عبادت و
ماية تقرّب به خداوند شمرده است.
از پیامبر اسالم آوردهاند که فرمود:
(من أعتق رقبة ،أعتق اهلل بکل عضو منها عضواً من النار.)...

1

«کسی که مملوکی را آزاد کند ،خداوند در برابر هر عضوی از او،
عضوی از آن کس را از آتش آزاد خواهد کرد».
و...
بَردگی ازديدگاه اسالم ،تألیف :مصطفی حسینی ﻃباﻃبايی.
دوستان میتوانند به کتاب مﺬکور که به صورت رايگان در
اينترت و در سايت عقیده وجود دارد ،مراجعه نمايند.
اما بعد...
حال با توجه به ترتیب نزول و ترتیب کتاب سورهها در باب
بردهداری و کنیزداری نکات جديد را ارائه مینمايیم.:
ترتیب نزول:

 . 1صحیح مسلم( ،کتاب العتق)
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دله

7
2

112

رَقَبَ ٍة

89

8

ه
2

9

المائد

113

الرِّقَا

60

التوبه

بِ

از بررسی جدول باال به يکی از اعجابانگیزترين نتايج در باب
مبارزه با بردهداری میرسیم ،و آن اينست که :مبارزه با بردهداری
با کلمه « رَ َقبَةٍ» در سوره بلد که سی و پنجمین سوره نزول است و
حدود سال سوم بعث نازل شده  ،شروع شده است .و با کلمه
«ال ِّرقَابِ» در سوره توبه که صد و سیزدهمین سوره قرآن مجید
است و حدود سال دهم هجرت (بیست و سه بعث) نازل شده ،به
اتمام رسیده است .اين جدول به ترتیب نزول به ما مینماياند که
فاصله نزول اولین کلمه با آخرين کلمه بیست سال بوده است و
ظرف اين بیست سال با تغییر تتبع مردم و درنتیجه ﻃبع مردم به
نتیجه مطلوب و مورد نظر خود (نابودی بردهداری) رسیده است.
بررسی جايگاه آيه  13سوره بلد در سوره بلد و در کل قرآن
مجید:
2364
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آيه  13سوره بلد:
فَكُّ رَقَبَةٍ «آزاد کردن بنده است» ()13
سوره بلد:
ن الرَّحِیمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ ِ

به نام خداى بخشاينده مهربان

لَا أُقْسِمُ بّهَِاذَا الْ َبلَدِ()1

قسم به اين شهر)1( .

وَ أَنتَ حِلُّ بّهَِاذَا ا ْلبَلَدِ()2

و تو در اين شهر سکنا گرفتهاى)2( .
و قسم به پدر و فرزندانى که پديد آورد،

وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ()3

()3
که آدمى را در رنج و محنت بیافريدهايم،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ فىِ َکبَدٍ()4

()4
آيا مىپندارد که کس بر او چیره نگردد؟

حدٌ()5
أَ يحَسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ َعلَیْهِ أَ َ

()5
مىگويد :مالى فراوان را تباه کردم)6( .

ت مَالًا لُّبَدًا()6
يَقُولُ أَهْلَکْ ُ

آيا مىپندارد که کسى او را نديده است؟

أَ يحَسَبُ أَن لَّمْ َيرَهُ أَحَدٌ()7

()7

أَ لَمْ نجَعَل لَّهُ َعیْنَینْ()8

آيا براى او دو چشم نیافريدهايم؟ ()8

وَ لِسَانًا وَ شَفَتَینْ()9

و يك زبان و دو لب؟ ()9

وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ()10

و دو راه پیش پايش ننهاديم؟ ()10
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و او در آن گﺬرگاه سخت قدم ننهاد)11( .

فَلَا ا ْقتَحَمَ الْعَقَبَةَ()11

و تو چه دانى که گﺬرگاه سخت چیست؟

وَ مَا أَدْرَئكَ مَا الْعَقَبَةُ()12

()12

فَكُّ رَ َقبَةٍ()13

آزاد کردن بنده است)13( ،

أَوْ إِﻃْعَامٌ فىِ يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ()14

يا ﻃعام دادن در روز قحطى)14( ،

يَتِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ()15

خاصه به يتیمى که خويشاوند باشد)15( ،

َّبَةٍ()16
أَوْ مِسْکِینًا ذَا مَترْ

يا به مسکینى خاكنشین)16( .
تا از کسانى باشد که ايمان آوردهاند و

ن الَّﺬِينَ ءَا َمنُواْ وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرِّْ وَ
ثُمَّ کاَنَ مِ َ

يکديگر را به صبر سفارش کردهاند و به

تَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ()17

مهربانی سفارش کردهاند)17( .
اينان اهل سعادتند)18( .

أُوْلَﺌكَ أَصحَابُ المَیْ َمنَةِ()18
م أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ()19
وَ الَّﺬِينَ کَفَرُواْ بِايَاتِنَا هُ ْ

و کسانى که به آيات ما کافرند اهل
شقاوتند)19( .
نصیب آنهاست آتشى که از هر سو

عَلَیهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَ ُة ()20

سرش پوشیده است)20( .

تنها با همین سوره میتوان نظام بردهداری را نابود کرد و
ستونهای قوانین آن (نظام بردهداری) را به زمین انداخت .نکات
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بسیار زيادی در اين سوره وجود دارد که فهم آن باعث روشن
شدن کل موضوع بردهداری خواهد شد ،ان شاء اهلل و به حول و قوه
الهی با توجه به توان و ايمانمان به بررسی اين موضوع خواهیم
پرداخت.
حال چند سؤال از دکتر کانا(سُها)
سؤال :1چرا در آيه  11فرمود است که انسان هنوز بعد از اين
گﺬر زمانی (قبل از  1436سال هجری قمری پیش) پای به عقبه
(گردنه ،تکلیف ،گﺬرگاه بلند و سخت ،کاری سخت و دشوار ،ايمان،
راه سخت ،کار پر زحمت و دشوار ،بلندی ،کار با اهمیت ،پل صراط،
مسؤلیت مشکل) نگﺬاشته است؟
سؤال :2منظور از گردنه چیست؟ اين سؤال خطاب به رسول
اکرم صلی اهلل علیه وسلم است ،و مظمون آيه به ما میرساند که
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم نیز در ابتدا معنی مورد نظر را
نمیدانستهاند.
سؤال :3چرا آزاد کردن برده قبل از ﻃعام در خشكسالی حتی
بر يتیم خويشاوند و مسکین خاكنیشین آمده است؟
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سؤال :4چرا در آيه  17بحث ايمان ،صبر و رحم(مهربانی) را
بیان نموده است و آيا اگر ايمان و صبر و رحم نباشد میتوان
بردگان را آزاد کرد يا در روز قحطی و خشكسالی از جیره و غﺬای
خود گرفت و به ديگران داد؟ و آيا بدون اين سه عنصر (ايمان ،صبر
و رحم) انسانیت و انسان بودن معنی دارد؟

يکی از جالبترين نکات درباره ترتیب نزول آيات قرآن مجید
درباب بردهدارای و سوره بلد اين است که در ترتیب کتابت قرآن
مجید نیز سوره بلد نقش تعیینکننده دارد و آخر است.
سوره بلد در ترتیب نزول اول و در ترتیب کتابت آخر است !!!
ترتیب کتابت:
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اين شاهکار الهی و بزرگی قرآن است که بعد از  1436سال برای
ما ديالکتیك جديدی تعريف میکند که غرب با همه ادعايش هنوز
هم رويکردی منطقی نسبت به آن ندارد و بیشتر در منجالب
لجنزار بردهداری غوﻃهور میشود.
جالب تر اينکه هم در ترتیب نزول و هم در ترتیب کتابت هر دو
جدول با ريشه کلمه «رقبه» شروع شده و به پايان نیز میرسد و
ساير کلمات در مابین آن قرار میگیرند.
در جدول ترتیب نزول آخرين سورهای که در آن اشاره به برده-
داری شده است ،سوره توبه با ترتیب نزول  113میباشد.
ن عَلَیهَا َو ا ْلمُؤَلَّفَةِ
ن وَ الْعَمِلِی َ
إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَا ِء وَ الْ َمسَاکِی ِ
قُلُوبهُمْ َو فىِ ال ِّرقَابِ وَ الْ َغرِمِینَ َو فىِ سَبِیلِ اللَّ ِه وَ ابْنِ السَّبِیلِ
حکِیمٌ
ن اللَّ ِه وَ اللَّهُ عَلِیمٌ َ
فَرِيضَةً مِّ َ

1

«صدقات براى فقیران است و مسکینان و کارگزاران جمعآورى
آن .و نیز براى به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و
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قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند و آن فريضهاى
است از جانب خدا .و خدا دانا و حکیم است».
اين آيه را با حديثی صحیح از رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم
همراه میکنیم تا بهتر به موضوع پی ببريم:
ل اللَّه،
 -1359وعَنْ أبی ذَر ،رضی اللَّه عنه( ،قالُ :قلْتُ يا رسُو َ
ل أفضَل؟) قَال « :اإليمانُ باللَّه ،والجِهادُ فی سبیلِ اللَّه »
أیُّ األعْما ِ
ی ال ِّرقَابِ أفْضَل؟ قال « :أنْفَسُهَا عِنْد أَهْ ِلهَا ،وَأَک َثرُهَا ثَ َمناً
قَالُ :قلْت :أ ُّ
» متفقٌ علیه.
 -1359از ابو ذر رضی اهلل عنه روايت شده که گفتم :يا رسول
اهلل صلی اهلل علیه وسلم کدام يك از اعمال بهتر است؟ فرمود:
ايمان به خدا و جهاد در راه خدا .گفتم :کدام برده از روی آزاد
کردن بهتر است؟ فرمود :گرانترين و ارزشمندترين آن در نزد
اهلش.
جالب است که در ترتیب کتابت اولین سورهای که در باب
بردگان آمده است ،سوره بقره است.
ن ا ْلبِرَّ
ب وَ لَا ِک َّ
ق وَ الْمَغْرِ ِ
ل الْ َمشْرِ ِ
لَّیْسَ الْبِ َّر أَن تُوَلُّو ْا وُجُوهَکُمْ قِبَ َ
ى
ن وَ ءَات َ
خرِ وَ الْمَلَﺌکَةِ وَ الْکِتَابِ وَ ال َّنبِیِّ َ
ن بِاللَّهِ وَ الْیَوْ ِم االَ ِ
مَنْ ءَامَ َ
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الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبىَ وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ َو
السَّائلِینَ وَ فىِ ال ِّرقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلَوةَ وَ ءَاتىَ ال َّزکَوةَ وَ الْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَ الصَّابّرِِينَ فىِ الْ َبأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ الْ َبأْسِ
ن
ك هُمُ الْ ُمتَّقُو َ
دقُواْ وَ أُوْلَﺌ َ
ن صَ َ
أُوْلَﺌكَ الَّﺬِي َ

1

«نیکى آن نیست که روى خود را به سوى مشرق و مغرب کنید
بلکه نیکى آن است که انسان به خدا و روز قیامت و فرشتگان و
کتاب و پیامبران ايمان آورد ،و ثروت خود را که مورد عالقهاش
مىباشد ،به خويشاوندان و يتیمان و فقرا و درماندگان و سؤال-
کنندگان و براى آزادى بردگان بدهد و نماز را بهپا دارد و زکات
دهد و با هر که پیمان بسته ،بهموقع وفا کند و هنگام ندارى و
بیمارى و در موقع جنگ صبر کند .اينانند که به حق راستگو و
پرهیزکارانند».
رقبه :بنده «آنندراج ،منتهی االرب ،فرهنگ نظام» .بنده
زرخريد«نظام االﻃباء» .عبد ،بنده ،برده :فك رقبة .تحرير رقبة؛
آزاد کردن اسیر .آزاد کردن بنده «علی اکبر دهخدا» .مملوك
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زرخريد خواه مومن خواه کافر خوان زن خواه مرد خواه بزرگ خواه
کوچك باشد .رقبه را در مملوك زرخريد اختصاص دادهاند ،چنانکه
در اين آيه آمده :فتحرير رقبة «کشاف اصطالحات الفنون».
يکی ديگر از نکات کلیدی استفاده از کلمه «رقبه» ترجمه چند
وجهی و کامل آن است که جامعیت کاملی را درباره بردگان دارد.
مبارزه با بردهداری و به صورت بنیادين و در چهارچوب ترتیب
نزول و ترتیب کتابت ما را به اين باور میرساند که مبارزه با برده-
داری به صورت بنیادين و ريشهکن کردن آن نیازمند برنامهای
کامل و جامع و در قالب تغییر تتبع افراد و رسیدن به ﻃبعی الهی و
منطبق بر ايمان و رحم و صبر است که برای همیشه اين مقوله
وارونه اخالق را در صراط عظیم الهی و در جهت فطرت پاك قرار
داد .و اين يعنی مبارزهای تدريجی و مداوم که گاهی بايستی مدارا
کرد و گاهی تغییر داد و گاهی قبول کرد ولی هدف تغییر اساس و
بنیان است که بايستی در تفسیری عادالنه و در راستای اهداف
الهی و پیامبری که نزول تدريجی و با منطق تغییر کلی ارائه شده
است ،انجام شود.
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آيا نه اين است که قرآن مجید دارای  6236آيه است که مانند
زنجیری پیوسته که هر زنجیر ريشه در  6235زنجیر ديگر دارد و
بنیان هرکدام بر بنیان همه بنا نهاده شده است .و مانند چراغهايی
با نمايی گوهرمانند که درخشندگی و روشن شدن آنها تنها زمانی
ممکن است با کابلهای الهی به تنها منبع اليزال نور و روشنايی
حقیقی وصل شوند .و هرکدام را که از پیوستگی و اتصال به منبع
حقیقی خارج کنیم نور هدايت خود را از دست داده و گاه گمراه-
کننده نیز خواهد شد.
اهلل جل جالله در قرآن مجیدش میفرمايد :کافران ،ظالمان و
فاسدان هدايت نمیشوند ،چون ﻃراحی قرآن مجید در راستای
فکری کافران و ظالمان و فاسدان نیست که بیشتر بر کفرشان و
ظلمشان و فسادشان بیفزايد و اين يعنی راستای الهی منطبق بر
ايمان و عدالت و پاکی و صداقت و صلح و آنچه که انسانیت را به
مدينه فاضله برساند است.
اهلل جل جالله کافران را در مسیر کفرشان هدايت نمیکند تا
کافرتر شوند.
اهلل جل جالله ظالمان را در مسیر ظلمشان هدايت نمیکند تا
ظالمتر شوند.
2376
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اهلل جل جالله فاسدان را در مسیر فسادشان هدايت نمیکند تا
فاسدتر شوند.
و اين من را به ياد داستان ابراهیم علیه السالم میاندازد که با
يکی از ظالمین زمان (نمرود) شروع به مباحثه کرد و اهلل جلجالله
ابراهیم علیهالسالم را در جريان بحث هدايت کرد و با او همراه بود
ولی نمرود ظالم را که هدف ظالمانهای داشت به خود واگﺬاشت.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّﺬی حَاجَّ إِبْراهیمَ فی رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُ ْلكَ إِذْ
ل
قالَ إِبْراهیمُ رَبِّیَ الَّﺬی يُحْیی وَ يُمیتُ قالَ أَنَا أُحْیی وَ أُمیتُ قا َ
ن ا ْلمَغْرِبِ
ق َفأْتِ بِها مِ َ
ن الْمَشْرِ ِ
ن اللَّ َه يَأْتی بِالشَّ ْمسِ مِ َ
إِبْراهیمُ فَإِ َّ
ن
ت الَّﺬی کَ َفرَ وَ اللَّهُ ال َيهْدِی الْقَوْ َم الظَّالِمی َ
فَبُهِ َ

1

«آن کسى را که خدا به او پادشاهى ارزانى کرده بود نديدى که
با ابراهیم درباره پروردگارش محاجّه مىکرد؟ آنگاه که ابراهیم
گفت :پروردگار من زنده مىکند و مىمیراند .او گفت :من نیز زنده
مىکنم و مىمیرانم .ابراهیم گفت :خدا خورشید را از مشرق
برمىآورد تو آن را از مغرب برآور .آن کافر حیران شد .زيرا خدا
ستمکاران را هدايت نمىکند».
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در ادامه به دو آيه ديگر نیز توجه فرمايید که اين سنت برای
کافران و فاسدان نیز برقرار است:
ن وَ الْأَذى کَالَّﺬی
طلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَ ِّ
يا أَيُّهَا الَّﺬينَ آمَنُوا ال تُبْ ِ
ل
ق مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال ُيؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْ ِم الْآخِ ِر فَ َم َثلُهُ َکمَثَ ِ
يُنْفِ ُ
ن عَلى شَیْ ٍء
ن عَلَیْ ِه تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ َفتَ َرکَهُ صَلْد ًا ال يَقْدِرُو َ
صَفْوا ٍ
ن
مِمَّا کَسَبُوا وَ اللَّهُ ال يَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِري َ

1

«اى کسانى که ايمان آوردهايد ،همانند آن کس که اموال خود را
از روى ريا و خودنمايى انفاق مىکند و به خدا و روز قیامت ايمان
ندارد ،صدقههاى خويش را به منّت نهادن و آزار رسانیدن باﻃل
مکنید .مثَل او مثَل سنگ صافى است که بر روى آن خاك نشسته
باشد .به ناگاه بارانى تند فرو بارد و آن سنگ را هم چنان کشت-
ناپﺬير باقى گﺬارد .چنین کسان از آنچه کردهاند سودى نمىبرند،
که خدا کافران را هدايت نمىکند».
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اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ ال تَسْتَغْ ِفرْ َل ُهمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ َلهُمْ سَبْعینَ مَ َّرةً فَلَنْ
م ذ ِلكَ ِبأَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ َو رَسُولِ ِه وَ اللَّ ُه ال َيهْدِی الْقَوْ َم
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ْ
ن
الْفاسِقی َ

1

«مىخواهى برايشان آمرزش بخواه مىخواهى آمرزش نخواه،
اگر هفتاد بار هم برايشان آمرزش بخواهى خدايشان نخواهد
آمرزيد ،زيرا به خدا و پیامبرش ايمان ندارند و خدا مردم نافرمان را
هدايت نمىکند».
هدايت همان نوری است که منبع روشنايی چراغهای به هم
پیوسته (تكتك آيات) در اتاقهای تخصصی (تكتك سورهها) در
ساختمان الهی (کل قرآن مجید) است که جدا کردن يك چراغ
(آيه) از آن و تفسیر و تحلیل آن ،نور چراغ را گرفته و کلماتی
تاريك و گمراهکننده را به ما مینماياند.
و دلیل عدم هدايت کافران و ظالمان و فاسدان در اين است که
اين کتاب و ﻃراحی آن با کفر و ظلم و فساد در تضاد است و با آن
هیچ سازگاری ندارد.
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تجزيه و تحلیل:
همچنان که در ترتیب نزول و در مبارزه تدريجی و برای تغییر
ﻃبع جاهلی و کافرانه و فاسدانه و ظالمانه به ﻃبع الهی و ايمانی و
صادق و سالم و عادل ،نیاز بوده است که زمانی  20ساله برای تغییر
تتبع و فکر جاهلی صرف شود تا نظام بردهداری بکلی نابود شود،
آن هم در کنار سیرت و سنت عملی خود رسول اهلل صلی اهلل علیه
و سلم و مبارزه مستقیم خود رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم با
محوريت قرآن مجید و ترتیب نزول و هماهنگی کامل با آن و بنیان
پايههای مبارزه با بردهداری با نزول سوره بلد و شروع به مبارزه
عملی با شعار(تصديق ،تبديل ،تغییر) برای رسیدن به ترتیب
کتابت در پايان  23سال رسالت و قرار دادن اولین سوره نزول در
باب بردهداری در آخرين ترتیب کتابت در باب بردهداری و نمايش
اين موضوع مهم که گفتار اولین ما ،هدف آخرين ماست.
م
ل شَیْءٍ عَلی ٌ
خرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباﻃِنُ وَ هُوَ بِکُ ِّ
ل وَ الْآ ِ
هُوَ الْأَوَّ ُ

1

«اوست اوّل و آخر و ظاهر و باﻃن ،و او به هر چیزى داناست».
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اسالم با اين رويکرد عظیم نظام بردهداری را برای همیشه نابود
کرد و برای نابودی مطلق آن ،آن را جزئی از ايمان و نشانه اصحاب
يمین و از اولین شاخصهای انسان بودن قرار داد ،و اگر آن را
(رقبه) جزء شاخصهای سابقون بر میشمرد فساد قبلی همچنان پا
برجا بود و حتی جنبه دينی نیز پیدا میکرد .ولی با قرار دادن آن
در کنار اصحاب يمین آن را اولین نشان ايمان اولیه معرفی کرده
است .زي را اصحاب يمین عوام رستگاران و سابقون جزء بهترين و
پاكترين و متقیترين انسانها هستند.

 :2غرب احیا کننده برده داری
تجارت جهانی برده در نیمه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندان
سلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد.
گسترش بیسابقه تجارت شرق و سلطه انحصاری پرتغالیها بر
آن ،تصرف سرزمینهای قاره آمريکا به وسیله اسﭙانیايیها و
پرتغالیها و تأسیس "پالنتها" در سده شانزدهم میالدی دورانی
نوين را در تاريخ غرب گشود .دورانی که سه سده تداوم يافت و
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روﺡ و مايه حیاتی خود را از دو پديده جديد گرفت :پالنتوکراسی و
تجارت ماوراء بحار .اينها هر دو نامهايی نمادين است:
"اقتصاد پالنتوکراتیك" ،يعنی اقتصادی که بر شالوده کشت-
زارهای بزرگ مستقر در مستملکات اروپايیان در جزاير و سواحل
قاره آمريکا و خاوردور (پالنتها) استوار شد ،در واقع اقتصادی بود
مبتنی بر نیروی کار انبوه میلیونی مردمی که از قاره آفريقا به
بردگی گرفته میشدند ،و بر اين شالوده بود که اروپا ﻃی دو سده
هفدهم و هیجدهم میالدی بزرگترين نظام بردهداری تاريخ بشری
را برپا کرد.
"تجارت ماوراء بحار" نامی است که به توسعهﻃلبی اروپا در
مشرق زمین داده میشود ،تکاپويی که هیچ ربطی به تجارت
متعارف نداشت و چنانکه در سرگﺬشت آن ديديم بر تهاجم و
تجاوز و غارتی بیسابقه استوار بود .مبداء اين دوران سفرهای
"اکتشافی" کريستف کلمب به غرب (1492م ).و واسکو داگاما به
شرق (1497م ).است و پايان آن "انقالب صنعتی" اروپا در نیمه
اول سده نوزدهم؛ تحولی که دقیقاً بر پايه سه سده انباشت و تراکم
ثروت جهان در بخشهايی از قاره اروپا ،به ويژه در جزيره
انگلستان ،انجام گرفت.
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اروپايیان در هجوم خود به قاره آمريکا و جزاير اقیانوسها ،به
منظور تأمین سلطه بالمعارض خويش ،سیاست نسلکشی و امحاء
جمعی سکنه بومی را پیش گرفتند.
به نوشته ارنست ماندل :وحشیگری هولناك "فاتحان"
[کانکوئیستادورها = کنکیستادورها] اسﭙانیايی را در آمريکا همه
میدانند .اينان در يك فاصله زمانی پنجاه ساله 15 ،میلیون سرخ-
پوست را نابود کردند و اين رقم بنا به عقیده مورخین "محافظه-
کار" بر  12میلیون نفر بالغ میشد .مناﻃقی مانندهائیتی ،کوبا،
نیکاراگوئه و سواحل ونزوئال ،که تراکم جمعیت بسیار داشت ،کامالً
از جمعیت خالی شد.
هائیتی نمونهای گوياست .اين جزيره است که کريستف کلمب
در  6دسامبر  1492بر آن پای نهاد و آن را "هیسﭙانیوال" نامید.
اين جزيره پرجمعیت بود که در آن زمان کلمب تعداد سکنه بومی
آن را  900هزار نفر تخمین زد .يورش اروپايیان برای يافتن ﻃال به
اين جزيره آغاز شد و در سال  1508تنها  60هزار نفر از اين مردم
زنده بودند .در سال  1533تعداد سکنه بومی تنها  4000نفر گزارش
شد و در نیمه سده هیجدهم هیچ نشانی از آنان برجای نماند.
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هائیتی تا سده هفدهم در اشغال اسﭙانیايیها بود .در سال
 ،1697بخش غربی جزيره به تصرف فرانسویها درآمد و سن
دومینگو نام گرفت .فرانسویها با انتقال اسیران آفريقايی به اين
جزيره و بهرهکشی از نیروی کار آنان پالنتهای بزرگ پنبه و
نیشکر ايجاد کردند .اين پالنتها به گروه قلیلی از ثروتمندان
فرانسوی تعلق داشت .بدينسان،هائیتی به بزرگترين تولیدکننده
شکر جهان بدل شد و جمعیت اندك آن به  480هزار نفر ()1792
افزايش يافت .به نوشته جیمز والوين،هائیتی سهم مهمی در
شکوفايی اقتصاد فرانسه پیش از سال  1788داشت .در اين زمان،
تولید شکرهائیتی معادل  193میلیون فرانك فرانسه گزارش شده
است و ششصد کشتی و  15000دريانورد در کار حمل و نقل برده و
شکر اين جزيره بودند .با وقوع انقالب فرانسه ،در سال 1791
بردگان سیاه جزيره سر به شورش برداشتند و اروپايیان يا به قتل
رسیدند يا از جزيره گريختند.
کو با نمونه برجسته ديگری از فاجعه امحاء سکنه بومی قاره
آمريکاست .بر اين جزيره پرجمعیت نیز در سال  1492میالدی
جغدی شوم به نام کريستف کلمب پای نهاد و سه سده بعد نشانی
ناچیز از نسل مردم بومی آن بر جای ماند .سکنه کنونی کوبا
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معجونی است از اعقاب اسﭙانیايیها ،فرانسویها ،آلمانیها و
بردگان آفريقايی و چینی .تصور نرود که اين سیاست تنها به سده-
های شانزدهم و هفدهم و دوران بدوی تهاجم ماوراء بحار و
"انباشت سرمايه" اروپايیان تعلق داشت .چنین نیست .تا پايان
سده نوزدهم شاهد تداوم سیاست نسلکشی سکنه بومی هستیم.
فاجعه بومیان تاسمانیا بیشك يکی از تراژدیهای هولناك
سده نوزدهم است .اين جزيره بزرگ ،که در جنوب استرالیا واقع
است ،در سال  1642به وسیله يك ماجراجوی دريايی کمﭙانی هند
شرقی هلند به نام ابل جانسون تاسمان "کشف" شد و در سال
 1803به تصرف انگلیسیها درآمد .سیاست امحاء بومیان تا سال
 ،1876مقارن با دولت میرزا حسین خان سﭙهساالر در ايران ،تداوم
داشت و در اين زمان آخرين بقايای سکنه اصلی اين سرزمین از
میان رفت .الوين تافلر مینويسد :داروين خود درباره فاجعه کشتار
بومیان تاسمانیا مقاالتی نوشت و با شور و حرارتی که اين قتلعام
در او برانگیخته بود چنین پیشبینی کرد که :در دورهای از آينده
نژادهای متمدن انسان بطور قطع نسل نژادهای وحشی را از روی
زمین برمیدارند و خود جايگزين آن میشوند.
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نمونه چارلز داروين قابل تعمیم به تمامی فرهیختگان غربی
نیست .در اروپا نیز بودهاند انسانهای آزادهای که فاجعه نسلکشی
به وسیله غارتگران ماوراء بحار را محکوم میکردهاند .برای مثال،
ويلیامهاويت ،نويسنده مسیحی انگلیس ،میگفت :بربريت و فجايع
وحشیانهای که نژادهای به اصطالﺡ مسیحی در هر نقطه جهان و
علیه مردم هر کشور مسخر مرتکب شدهاند در هیچ عصری از
اعصار تاريخ و نزد هیچ نژادی ،هرقدر وحشی و عقبافتاده ،هر
اندازه بیرحم و بیشرم ،نظیر ندارد.
روشن است که مستملکات پهناور و حاصلخیز ولی خالی از
نیروی انسانی نمیتوانست سودی برای کانونهای مستعمراتی اروپا
داشته باشد .هدف "پول" بود نه حکمرانی بر برهوتی خالی از
سکنه .مهاجرت وسیع اروپايیان تهیدست و انتقال خیل عظیم
مجرمین و تبهکاران آغاز شد ولی اين نیز چاره کار نبود .چنین بود
که "شکار" سکنه قاره آفريقا و انتقال آنان به مستملکات ماوراء
بحار به يکی از پايههای اصلی اقتصاد دنیای غرب بدل شد .اين
فرايندی است که دورانی ﻃوالنی ،سه سده ،تداوم داشت .اين
بردگان در کشتزارهای پهناور مستملکات ماوراء بحار به کار
گرفته میشدند .بدينسان ،پديده اقتصادی جديدی شکل گرفت
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که "پالنتوکراسی" نامیده میشد" .جامعه زمینداری  -بردگی"
مستقر در اين مستملکات "جامعه پالنت کاری" نام داشت.
"پالنتوکراسی" سدههای شانزدهم تا هیجدهم دنیای غرب ثمره
پیوند سه کانون است :خاندانهای حکومتگر اروپا که با قدرت
سیاسی و نظامی خويش از "مالکیت" پالنتها در برابر رقبای
مهاجم حفاظت میکردند ،صرافان و سرمايهگﺬاران بزرگ مراکز
اصلی مالی اروپا که از ﻃريق کمﭙانیهای متعدد ،سرمايه الزم را
برای شکار برده و احداث پالنتها تأمین مینمودند و سرانجام،
بنیانگﺬاران و مديران اين پالنتها که "نخبگان پالنتوکرات"
نامیده میشدند و الیگارشی حاکم بر پالنتها به شمار میرفتند.
در پیرامون اين کانونها شبکه وسیعی از دالالن و ماجراجويان
و شکارچیان و تجار برده حضور داشت .در تاريخ نگاری آفريقا،
"دوران بردهداری" از "دوران استعماری" متمايز است" .دوران
بردهداری" از نیمه دوم سده پانزدهم میالدی آغاز میشود و تا
سده نوزدهم تداوم دارد .سﭙس" ،دوران استعماری" فرا میرسد.
اين دورانی است که قدرتهای اروپايی رسماً سرزمینهای
آفريقايی را جزو مستملکات خود اعالم نمودند .میچل کراودر
سرآغاز "دوران استعماری" در قاره آفريقا را سالهای دهه 1880
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میداند و تاريخ آفريقای يونسکو سالهای  1935-1880را به
عنوان "دوران استعماری" اين قاره متمايز ساخته است.

تجارت جهانی برده در نیمه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندان
سلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد .در سال  ،1415هفتاد و هفت سال
پیش از سفر کريستف کلمب به قاره آمريکا و هشتاد و دو سال
پیش از سفر واسکو داگاما به شرق ،يکی از شاهزادگان پرتغالی به
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نام هنری ( ،)1394-1460که بعدها به "هنری دريانورد" شهرت
يافت ،برای اشغال بندر سیتا ،در ساحل مراکش ،راهی شمال
آفريقا شد .هنری اين بندر را اشغال کرد و دژی استوار در آن
بنیان نهاد .اين نخستین مستعمره ماوراء بحار اروپايیان و سرآغاز
تهاجمهای پسین دريايی آنان به شرق و غرب است .هنری در سال
 1418در "ويال دو انفانته" واقع در دماغه جنوب غربی پرتغال،
کاخی ساخت و آن را به کانون تجمع و مأوای انواع ماجراجويان و
راهزنان دريايی بدل ساخت و از اين زمان لشکرکشیهای دريايی
خود را آغاز کرد .هر چند در تاريخنگاری غرب میکوشند هنری را
"کاشفی بزرگ" و "شیفته و بانی دانش دريانوردی" جلوه دهند،
ولی اين نکته پنهان نیست که انگیزه اصلی او "توسعه تجارت
پرتغالی ﻃال و برده" و "جنگ با مسلمانان به منظور گسترش
مسیحیت" بود .همو بود که در سال  1458تهاجمی بزرگ را علیه
دولت مسلمان بنیوﻃاس فاس (مراکش) پیش برد .نخستین بار در
سال  ،1441زمانی که "هنری دريانورد" در جستجوی راه دريايی
هند به ساحل غربی آفريقا رسید 12 ،مرد و زن و کودك را به
اسارت گرفت .آنان را با خود به عنوان برده به پرتغال برد و در بازار
لیسبون فروخت .در هفت سال بعدی ،حدود يك هزار آفريقايی
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"شکار" شدند و در بازار لیسبون به فروش رفتند .معهﺬا ،با
"کشف" قاره آمريکا به وسیله کريستف کلمب و تسخیر
سرزمینهای پهناور آن به وسیله "کانکوئیستادورها" بود که
تجارت برده اهمیت اقتصادی فوقالعاده يافت .تا اين زمان از
بردگان فوق به عنوان غالمان و کنیزان خانگی ،در کاخهای اعضای
خاندانهای سلطنتی و اشراف پرتغال و اسﭙانیا ،استفاده میشد .از
اين پس بردگان به يکی از ابزارهای تولید و يکی از سه عامل اصلی
اقتصاد پالنتها (نیروی کار ،زمین و سرمايه) بدل شدند.
در دوران پنجاه ساله پس از ورود کلمب به باهاماس ،اسﭙانیايی-
ها مکزيك ،پرو و جزاير هند غربی را تصرف کردند و در سال
 1542پرتغالیها اشغال برزيل را آغاز نمودند .در اين سرزمینها نه
تنها معادن عظیم ﻃال و نقره به چنگ آنان افتاد ،بلکه کشت-
زارهای وسیع تنباکو ،نیل و نیشکر نیز پديد شد .اسﭙانیايیها و
پرتغالیها در به کارگیری بومیان قاره آمريکا توفیقی نداشتند و
لﺬا برای تأمین نیروی کار موردنیاز خود به "شکار" سیاهان
آفريقايی روی آوردند .میسیونرهای اسﭙانیايی ،به رهبری کشیشی
به نام الس کازاس ،که بعدها اولین اسقف مکزيکو شد ،تجارت برده
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را تشويق میکردند .در سده شانزدهم صدور برده به قاره آمريکا
به شکلی روزافزون تداوم داشت.
معهﺬا ،با ورود انگلیسیها بود که تجارت جهانی برده و اقتصاد
پالنتکاری در سدههای هفدهم و هیجدهم میالدی اوجی شگرف و
بیسابقه يافت .سﭙس ،هلندیها ،فرانسویها ،دانمارکیها،
سوئدیها و سرانجام آلمانیها نیز وارد اين عرصه شدند.

تجارت انگلیسی برده از سال  ،1562به وسیله سِر جانهاوکینز
و با مشارکت الیزابت اول و تجار و صرافان انگلیسی آغاز شد و در
سال  ،1585با اشغال سرزمین "ويرجینیا" در آمريکای شمالی به
وسیله سِر والتر رالیگ ،اولین پالنتهای انگلیسی تأسیس شد .اين
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فرايند ادامه يافت و سرانجام در زمان چارلز دوم ( )1663به
تأسیس "کمﭙانی سلطنتی آفريقايی بريتانیا" ،ﻃبق الگوی
پرتغالیها ،انجامید .به اين کمﭙانی نیز ،چون کمﭙانی هند شرقی و
ساير کمﭙانیهای مشابه ،امتیاز انحصاری "تجارت" در حوزههای
عملیاتی آن اعطا شد.
منبع اصلی شکار انگلیسی برده غرب آفريقا و بازار آن
مستملکات انگلیس در قاره آمريکا بود .اين بردگان به ﻃور عمده
در پالنتهای نیشکر و تنباکو به کار گرفته میشدند .در اين زمان،
کمﭙانیهای انگلیسی ،فرانسوی ،اسﭙانیايی ،هلندی ،دانمارکی و
آلمانی دارای قرارگاههای اختصاصی شکار برده در غرب آفريقا
بودند .در نخستین سالهای تأسیس "کمﭙانی سلطنتی آفريقايی
بريتانیا" ،در اين منطقه صدها اروپايی به "کار" اشتغال داشتند
که  300تن از آنها کارگزاران "کمﭙانی" بودند .به نوشته جیمز
والوين" ،کمﭙانی سلطنتی آفريقايی بريتانیا" ،در نخستین سال-
های فعالیتش" ،بسیار موفق" بود .تا سال  1720اين کمﭙانی بیش
از  500کشتی محموله را انتقال داد که شامل يکصد هزار برده
آفريقايی میشد .در سال  1660در ماريلند و ويرجینیا تنها 1700
برده سیاه وجود داشت .در سال  ،1670هفت سال پس از تأسیس
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"کمﭙانی سلطنتی آفريقايی بريتانیا" ،اين رقم به 40هزار نفر
رسید .يك سده بعد ،در سال  ،1760نیمی از جمعیت  400هزار
نفری ويرجینیا را بردگان تشکیل میدادند و در پايان سده
هیجدهم تعداد آنها  300هزار نفر بود.
پیش از سال  ،1725سالیانه  600برده به کارولینای جنوبی وارد
میشد که در ده ساله بعد به سالیانه  2000برده رسید .در سال
 1740حدود  40هزار برده آفريقايی در اين مستعمره مستقر بودند.
در سال  1759تعداد بردگان در مستعمرات جنوبی انگلیس در
آمريکای شمالی تقريباً برابر با سفیدپوستان بود.
عالوه بر آمريکای شمالی ،يکی از کانونهای مهم استقرار
پالنتهای انگلیسی در جزاير هند غربی بود .با سلطه بريتانیا بر
اين جزاير ،در نیمه اول سده هفدهم جمعیت آن از  50هزار نفر به
يك میلیون نفر افزايش يافت .تا سال  1775حدود  5/1میلیون نفر
آفريقايی در جزاير آمريکايی مستعمره بريتانیا تخلیه شدند .در
سال  ،1899مستعمرات انگلستان در جزاير هند غربی به شرﺡ زير
است :جامايیکا ،کايمانس ،جزاير ويرجین ،باهاماس ،ترينیداد،
توباگو ،گرنادا ،گرنادينس ،سن وينسنت ،باربادوس ،سن لوسیا،
دومینیکا ،آنتیگوا ،مونتسرات ،باربودا ،نويس و ردوندا ،سن
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کريستوفر و آنگوئیال .جامايیکا ،جزاير ويرجین ،توباگو ،سن لوسیا
و دومینیکا را انگلیسیها از اسﭙانیايیها ،هلندیها و فرانسویها
گرفتند و بقیه به وسیله خود آنها تصرف شد .در اين زمان،
اسﭙانیا تنها جزاير کوبا و پورتوريکو را در تملك داشت .هلندیها
شش جزيره ،فرانسویها پنج جزيره ،دانمارکیها سه جزيره و
سوئدیها يك جزيره از جزاير هند غربی را در تملك داشتند.
در فاصله سالهای  1700تا  1760حدود  180هزار نفر برده تنها
به جزيره باربادوس وارد شدند که حدود  50هزار نفر آنها در سه
سال اول فوت کردند .در سال  ،1788در باربادوس يك چهارم
بردگان به مشاغل خانگی اشتغال داشتند و سه چهارم در پالنتها
بودند.
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در سال  1775در مستعمرات انگلیسی شمال قاره آمريکا 331
هزار برده و در مستعمرات جنوبی (ماريلند ،ويرجینیا ،کارولینا و
جﺌورجیا)  310هزار برده ،در جامايیکا  190هزار برده و در باربادوس
بیش از  60هزار برده وجود داشت .اين ارقام به جز بردگانی است
که "تجار" انگلیسی به ساير اروپايیان میفروختند .درك کرتن
مینويسد :در سال  1680تجار ثروتمند و محترم بريستول،
لیورپول و لندن در سال  15000برده آفريقايی صادر میکردند.
بعدها اين رقم افزايش يافت .در فاصله سالهای  1680تا 1786
انگلستان به تنهايی بیش از دو میلیون برده را به اسارت گرفت،
حمل کرد و فروخت .در سال  ،1791چهل ايستگاه [انگلیسی]
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شکار برده تنها در سواحل غربی [آفريقا] مستقر بود که نام زيبای
"فاکتوری" [دفتر تجاری] را بر خود داشتند .بدينسان ،در سده
هیجدهم میالدی انگلستان به بزرگترين قدرت بردهدار زمانه بدل
شد .در نخستین سالهای سده هیجدهم ،انگلیسیها سالیانه
حدود  36هزار برده حمل میکردند .در سال  1770نیمی از تجارت
برده غرب آفريقا در دست انگلیسیها بود که ناوگانی مرکب از 200
کشتی با ظرفیت  50هزار برده در اختیار داشتند .در دهه ،1780
حجم "تجارت" برده انگلیسیها به  80هزار نفر در سال رسید.
بنابراين ،دهههای پايانی سده هیجدهم میالدی و دوران اقتدار
خاندان ولزلی در دربار انگلیس را بايد اوج تجارت جهانی برده
شمرد.
دکتر جفکین آلمانی مینويسد :ثروتی که در سده هیجدهم از
هند و مستعمرات آمريکايی به جزيره انگلیس وارد شد عظیم
است .تنها مالیات شکر مستعمرات آمريکايی انگلیس  2/1میلیون
پوند استرلینگ در سال بود و حجم تجارت تنباکوی آن  24000تن
در سال .در جزاير هند غربی نیشکر ،در ويرجینا به ﻃور عمده
تنباکو و در کارولینای جنوبی برنج کشت میشد" .کمﭙانی
سلطنتی آفريقايی بريتانیا" از آغاز تأسیس تا سال 300 ،1720
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هزار تن شکر به جزيره انگلیس وارد نمود .در سال  1700شکر وارد
شده به انگلیس  50000خمره (هر خمره برابر با حدود  4گالن) بود
که در سال  1753دو برابر شد و به  100هزار خمره رسید .در سال
 ،1789در تجارت شکر بريتانیا  30هزار نفر دريانورد مشارکت
داشتند .کل حجم شکر تولید شده در مستعمرات انگلیسی جزاير
هند غربی ،از آغاز تصرف اين جزاير به وسیله انگلیسیها تا زمان
لغو بردهداری ،بیش از ده میلیون تن گزارش شده است .در سال
 1775از ويرجینیا و ماريلند حدود  11میلیون تن تنباکو و از
مستعمرات انگلیسی هند غربی حدود  100هزار تن شکر صادر می-
شد .در ا ين زمان ،ديگر مصرف تنباکو و شکر در قاره اروپا به يك
عادت

عمومی

بدل

شده

بود.

برنج ،پس از شکر ،تنباکو و گندم چهارمین صادرات باارزش
آمريکای بريتانیا بود .در سال  ،1730کارولینای جنوبی سالیانه
بیش از يك میلیون تن برنج صادر میکرد که دو سوم آن به
انگلستان بود .به نوشته والوين ،اين کاالی جديد نیز مانند تنباکو و
شکر "ذائقه انگلیسی" را دگرگون ساخت .والوين "فرمول"
تجارت خارجی کارولینای جنوبی را چنین استخراج کرده است:
واردات بیشتر برده برابر است با صادرات بیشتر برنج.
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اقتصاد پالنتوکراتیك ،در کنار غارت شرق ،نقشی چشمگیر در
شکوفايی بینظیر ثروت و رفاه جزيره انگلیس داشت با تمامی
پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی و علمی آن ،که در نیمه اول سده
نوزدهم به شکل "انقالب صنعتی" رخ نمود .سرزمینی فقیر که در
آغاز سده نوزدهم کمتر از ده میلیون نفر جمعیت داشت ،و در دو
سده پیش نامدارترين شاعر آن بر "ثروت هرمز" رشك میبرد و
از جواهرات بیحسابی سخن میگفت که "دست سخاوتمند
شرق" به پای پادشاهان خود میريزد ،اکنون به ثروتی دست يافته
بود که حتی در روياهايش به تصور نمیآمد .و اين ثروت نه به
تمامی ده میلیون سکنه جزيره انگلیس که به اقلیتی تعلق داشت.
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در همین زمان بخش مهمی از اين مردم در فقری جانکاه به سر
میبردند و ثروت انبوه فوق در دست معدود خاندانهايی انباشته
میشد که آنان را "الیگارشی مستعمراتی" میخوانیم ،و همین
الیگارشی بود که در سده نوزدهم پديده "زرساالری جهانی" را
شکل داد .برای نمونه ،در سال  1680جزيره باربادوس در تملك
تنها  200پالنتوکرات انگلیسی بود .برخی خاندانهای نامدار
انگلیسی چون ولزلی ،يانگ ،ساترلند ،کول و لیندسی ثروت اولیه
خود را از پالنتها و تجارت برده اندوختند ،همانگونه که خاندان
پیت ثروت نخستین خود را در کمﭙانی هند شرقی اندوخت .در
اينجا تنها تأکید میکنیم که بسیاری از اينان ،از جمله پنج خاندان
فوق ،از گردانندگان و کارگزاران کمﭙانی هند شرقی نیز بودند .در
اين تکاپو ،عالوه بر پالنتوکراتها ،تجار برده نیز به ثروتهای
عظیم دست يافتند .در اوايل سده هیجدهم ،هر برده بطور متعارف
حدود  16تا  36پوند استرلینگ سود خالص داشت؛ گاه کمتر و گاه
بیشتر .برای نمونه ،کشتی "التاری"  304برده را از بندر لیورپول
به جامايیکا برد و  11039پوند استرلینگ سود خالص داشت .در
همین زمان ،کشتی "اينترپرايز"  392برده را به کوبا برد و سود
خالص آن تنها  6428پوند بود .بر پايه همین سود بود که ثروت-
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های انبوه در دست کسانی چون سِر ساموئل فلودير انباشته شد.
ثروت اين تاجر برده در سال  1767حدود  900هزار پوند استرلینگ
تخمین زده میشود.
در دوران شکوفايی اقتصاد پالنتکاری ،بنادر لندن و لیورپول و
بريستول مراکز اصلی صدور برده به قاره آمريکا به شمار میرفت.
والوين مینويسد در اواخر سده هیجدهم لندن جمعیتی روبهرشد
داشت ،هرچند هنوز آنقدر کوچك بود که پیاده از مرکز تا حومه
شهر تنها نیم ساعت فاصله داشت ،و بیشتر اين سکنه جديد تجار
خارجی برده بودند .بندر لیورپول کانون اصلی تجارت برده به شمار
میرفت و در آن کمﭙانیهای خصوصی متعددی مستقر بودند که با
کشتیهای خود ،چون کشتی "زونگ" که در هر سفر حدود 500
برده را از غرب آفريقا به قاره آمريکا میبرد ،به کشف "معادن"
برده و انتقال آن به کشتزارهای "دنیای جديد" اشتغال داشتند.
جیمز والوين در پژوهش خود تصويری گويا از حیات اجتماعی در
جامعه پالنتی به دست داده است.
در مستملکات آمريکايی بريتانیا" ،جمعیت سفید" به دو بخش
تقسیم میشد :دو سوم جامعه سفیدپوستان را ﻃبقه متوسط
انگلیسی تشکیل میداد که هريك چهار برده يا کمتر در تملك
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داشتند؛ و يك سوم "نخبگان پالنتوکرات" بودند که مالکیت
بخش عمده اراضی و انبوه بردگان به دست آنها بود .اينان در
زندگی شاهانه خود غوﻃه میخوردند ،میهمانیهای مجلل و
پرخرج ،میخوارگی و آمیزش افراﻃی با زنان برده بخش مهمی از
اوقاتشان را پر میکرد .هر نوع عملیات جنسی با بردگان زن مجاز
بود و اولین رابطه جنسی پسران سفیدپوست که به بلوغ می-
رسیدند معموالً با زنان سیاهی بود که آنان را بزرگ کرده يا حتی
شیر داده بودند .بدينسان ،در قاره آمريکا نسلی پديد آمد از
بردگان مادرزادی ،انسانهايی که از پدران سفیدپوست بودند و به
عنوان برده در خانه برادران و خويشاوندان پدری خود کار می-
کردند.

2401

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

والوين بر اساس دفترچهها ی يادداشت روزانه به جای مانده از
برخی "پالنتوکراتها" ،شرحی دردناك از رفتار ظالمانه جنسی
آنان با بردگان به دست داده است .اروپايیان تا مدتها مانع از
تشکیل کانون خانواده به وسیله سیاهان میشدند زيرا گمان می-
بردند آنان فاقد غريزه تشکیل خانوادهاند ،موجوداتی کمتر از
حیوانات! .سالهای ﻃوالنی گﺬشت تا سرانجام اجازه زندگی
خانوادگی به بردگان داده شد .از جمله حوادثی که در اين تحول
تأثیر داشت قتل توماس ساترلند بود .او که به خاندان بزرگ برده-
دار ساترلند ويرجینیا تعلق داشت ،به وسیله يك برده مرد ،که وی
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را در حال تجاوز به همسر يا محبوبش يافت ،به قتل رسید .هرچند
قاتل به وحشیانهترين شکل مجازات شد ،ولی اين سرآغازی بود بر
تعديل رفتار جنسی اروپايیان با بردگان .درباره حجم تجارت
جهانی برده ارقام متفاوتی ارائه میشود .معهﺬا ،اعداد آنقدر گويا
هست که بتوان ابعاد اين پديده بسیار مهم در اقتصاد دوران
آغازين تمدن جديد غرب را شناخت .بر اساس سه منبع متفاوت
می کوشیم تا تصويری از تعداد آفريقايیانی که از آغاز تا پايان
دوران بردهداری از قاره آفريقا به اسارت برده شدند به دست
دهیم :مور و دنبار (نیويورك ،)1969 ،والوين (لندن )1992 ،و
مانینگ (کمبريج.)1990 ،
کالرك مور و آن دنبار تعداد کل بردگانی را که اروپايیان در
آفريقا به بردگی گرفتند  15میلیون نفر ذکر کردهاند .در آستانه
سده نوزدهم ،در قاره آمريکا ،اسﭙانیايیها  776هزار و فرانسویها
نیم میلیون برده سیاه در تملك داشتند.
به نوشته جیمز والوين ،از آغاز تجارت اروپايی برده تا آستانه
سده هیجدهم حدود  65/1میلیون نفر سیاهپوست به اسارت برده
شدند .ﻃبق اين برآورد ،جمعاً حدود  12میلیون نفر برده آفريقايی
به قاره آمريکا صادر شدند که  10الی  12درصدشان در مسیر مردند
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و حدود  6/9الی  10/8میلیون نفر از آنها در سواحل آمريکا پیاده
شدند .بنابراين ،اوج بردهداری در سده هیجدهم است :ﻃبق برآورد
والوين ،تعداد آفريقايیانی که در اين سده به آمريکا صادر شدند
 10/350میلیون نفر است که بیش از  25/86درصد کل تجارت
برده ،از آغاز تا پايان ،را دربرمیگیرد .در اين میان بیشترين سهم
به انگلیسیها و سﭙس فرانسویها تعلق دارد .در سالهای - 1700
 ،1810انگلیسیها حدود  3میلیون برده آفريقايی را به اسارت
بردند .اين دوران بسیار مهمی در تکوين تمدن جديد غرب است
زيرا تمامی سده هیجدهم و دهه نخستین سده نوزدهم را در
برمیگیرد و تا آستانه "انقالب صنعتی" انگلیس امتداد دارد .در
سده هیجدهم ،فرانسويان  1/150میلیون نفر و سکنه اروپايیتبار
آمريکای شمالی حدود  200هزار نفر آفريقايی را به اسارت بردند.
در سال  ، 1806حدود شش میلیون برده در اياالت متحده آمريکا،
برزيل و کوبا کار میکردند .در سال  ،1833زمان لغو بردهداری در
مستعمرات انگلیس ،تعداد بردگان انگلیس تنها  800هزار نفر
گزارش شده است .اندك بودن رقم فوق به دلیل استقالل اياالت
متحده آمريکاست که ديگر مستعمره انگلیس محسوب نمیشد.
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نتايج پژوهش دقیق آماری پاتريك مانینگ ،که ﻃبق سنت
تاريخنگاری کمبريج بايد مورخی "محافظه کار" تلقی شود ،فراتر
از اين ارقام است .به نوشته او ،در سدههای شانزدهم و هفدهم
میالدی حدود چهارمیلیون نفر برده از آفريقا صادر شدند و در دو
سده هیجدهم و نوزدهم حدود  14میلیون نفر .مانینگ ،در مجموع،
کل کسانی را که در "دوران بردهداری" از قاره آفريقا به قاره
امريکا صادر شدند  18میلیون نفر میداند .به نوشته مانینگ،
تجارت جهانی برده از نیمه دوم سده پانزدهم میالدی در مقیاس
اندك آغاز شد و تا حوالی نیمه سده هفدهم میالدی رشدی کُند
(بطور متوسط سالیانه دو درصد) داشت .با تصرف مستملکات
ماوراء بحار و آغاز اقتصاد پالنتکاری ،در نیمه سده هفدهم اوج
گرفت و حجم آن بطور متوسط به  70هزار برده در سال رسید.
حدود  60درصد اين بردگان مرد و  40درصد زن بودند .از نیمه سده
هیجدهم تا نیمه سده نوزدهم بطور متوسط سالیانه  60هزار برده از
سواحل غربی آفريقا صادر میشد.
بايد توجه نمود که اين آمار بردگانی را که در خود قاره آفريقا به
کار گرفته میشدند ،يا برای کارهای شاق به سواحل و جزاير آسیا
منتقل میشدند ،دربرنمیگیرد .در سال  1800میالدی حدود سه
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میلیون نفر برده در غرب و جنوب آفريقا به کار در معادن و مزارع
متعلق به سفیدپوستان اروپايی اشتغال داشتند .سالهای - 1850
 ،1900که مصادف با آغاز "دوران استعماری" قاره آفريقا و
استخراج وسیع معادن ﻃال و الماس و غیره است ،اوج بردهداری
اروپايیان در خود قاره آفريقا به شمار میرود .در سال  ،1900در
سودان فرانسه ،که کل جمعیت آن  5134000نفر بود 1192000 ،نفر
برده حضور داشتند.
تجارت جهانی برده پیامدهای مدهش انسانی  -اجتماعی -
فرهنگی و زيست  -محیطی برای قاره آفريقا داشت .برخالف تصور
رايج ،آفريقای پیش از اروپايیان قارهای "وحشی" و فاقد تمدن
نبود .پ.د.کرتن در تاريخ آفريقای يونسکو اين نگرش را میراث
"شووينیسم فرهنگی غرب" میداند و میافزايد :اين ﻃرز برخورد
و برخوردهای مشابه آن ،که میراث نژادپرستی است ،شووينیسم
فرهنگی پايداری را تقويت کرد که تمدن غربی را تنها تمدن
راستین میدانست .در اواخر دهه  1960بی.بی.سی .يك مجموعه
تلويزيونی به نام "تمدن" ساخت که تنها به میراث فرهنگی
اروپای غربی میپرداخت .در اين مجموعه ،پارهای از جوامع ديگر
نیز متمدن به حساب میآمدند .با اين همه شووينیسم فرهنگی به
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اضافه نادانی ،تاريخنگاران غربی را واداشت تا به گرايش تأسفبار و
مشﺌوم جداسازی تاريخ آفريقای شمالی از بقیه اين قاره دامن
بزنند .اما بیرون راندن "نامتمدنها" از قلمرو تاريخ تنها بخشی از
جنبه سنت بسیار گسترده تاريخنگاری غرب بوده است .تودههای
مردم غرب نیز از حیطه تاريخ بیرون بودند .تاريخی که بر فعالیت-
های اروپايیان تأکید میورزد و عامل آفريقايی را ناديده میگیرد.
اين تاريخ در بدترين حالت خود آفريقايیان را همچون وحشیانی
نشان میداد که اراده و قوه تشخیص آنان ضعیف يا بد هدايت شده
بود .بنابراين ،بطور ضمنی اين مفهوم را القا میکرد که موجودات
برتری از اروپا آمدند و کارهايی را که آفريقايیان نمیتوانستند
انجام دهند به گردن گرفتند .حتی در بهترين حالت ،تاريخ
استعماری برای آفريقايیان تنها نقشهای درجه دوم در صحنه
تاريخ در نظر میگرفت.
صرفنظر از شاخصهای مادی و کمی ،بی شك ،میزان رشد و
حاکمیت قانون و سامانمندی اجتماعی شاخصی اصلی برای
ارزيابی سطح پیشرفت هر تمدن است .ژوزف زربو ،ويراستار اثر
فوق ،در ارزيابی پیشینه دولتهای باستانی آفريقا مینويسد:
روشن است که در تجربه تاريخی اين قاره میتوان برخی اشکال
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حکومت بر اساس قانون را يافت .در آفريقا میگويند اين شاه
نیست که مقام سلطنت دارد ،بلکه مقام سلطنت است که يك
پادشاه دارد .اين بدان معناست که شاه نیز تابع و مطیع يك قدرت
باالتر است .اين انديشه مفهوم حکومت قانون را مجسم میکند.
من خود شاهد اين امر در مورد امﭙراتوری مسیها بودهام .همواره
عدهای اين امﭙراتور را احاﻃه کردهاند و پیوسته اقداماتی را که بايد
انجام دهد به او خاﻃر نشان میکنند .در واقع ،او نخستین برده
قانون و عرف است .اين امر ،گفته ديکتاتورهای امروز آفريقا را که
مدعیاند دمکراسی هیچگاه در آفريقا وجود نداشته و مقولهای
بیگانه برای آفريقاست نقض میکند .کسانی که چنین میانديشند
از واقعیت فرهنگ و تاريخ خود بیاﻃالعاند.
در دوران تجارت اروپايی برده نه تنها  20الی  25میلیون نفر از
سکنه اين قاره در خود آفريقا ،قاره آمريکا و ساير نقاط جهان به
اسارت برده شدند ،بلکه بخش مهمی نیز در جريان "شکار" برده
به قتل رسیدند .بايد توجه نمود که ارقام پیشگفته بجز کسانی
است که در اين ماجرای هولناك انهدام انسانی جان باختند .به
نوشته والوين ،در اواخر سده هیجدهم در بخش مرکزی آفريقای
غربی ،شکارگاه اصلی بردگان ،سالیانه بین  50تا  60هزار نفر به
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بردگی گرفته میشدند و در همین حدود جان خود را از دست می-
دادند .جمعیت غرب آفريقا در نیمه سده نوزدهم  25میلیون نفر
گزارش شده است .برخی محققین معتقدند اگر تجارت جهانی برده
نبود ،اين جمعیت بايد  46الی  53میلیون نفر میبود .بايد بیفزايیم
که نه تنها ثروتهای مادی و نیروی انسانی قاره آفريقا به تاراج
رفت ،بلکه سکنه اين قاره نیز به جوامعی ناموزون و فاقد ساختار
متعادل جمعیتی و فرهنگی و بیگانه با میراث تاريخی خويش بدل
شدند و بدينسان ساختهای سیاسی و اجتماعی آنان نیز منهدم
شد .اين فاجعهای بزرگتر از کشتار و اسارت انسانی و تاراج
ثروتهای مادی است زيرا امکان نوزايی قاره آفريقا را برای دورانی
ﻃوالنی از میان برد .توجه کنیم که مردان ،به ويژه مردان جوان،
عموماً به اسارت برده شدند يا به قتل رسیدند و در نتیجه جمعیت
زنان به شکلی نامتعارف غلبه يافت .اين قطعاً عامل اصلی عقب-
ماندگی قاره آفريقاست .تا دهههای متمادی پس از انقالبهای
آمريکا و فرانسه بردهداری همچنان تداوم داشت و همان ملتهايی
که اين انقالبها را به سرانجام رسانیدند خود بیهیچ تغییری
درگیر تجارت جهانی برده بودند .ممنوعیت برده داری بطور جدی
تنها در اواخر سده نوزدهم رخ داد ،و اين در حالی است که در
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منشور مشروﻃیت انگلستان ( ،)1688اعالمیه استقالل آمريکا
( )1776و اعالمیه حقوق بشر فرانسه (" )1789برابری انسانها"
اعالم شده بود .در دنیای غرب "انسان" معنای خاص و محدودی
داشت .به زعم نگارنده ،چهار عامل سبب پیدايش موج لغو برده-
داری شد:
 -1کاهش اهمیت اقتصاد پالنتکاری و به تبع آن کاهش
سودآوری تجارت برده.
 -2آغاز و اوجگیری تجارت جهانی ترياك در اواخر سده
هیجدهم و اوايل سده نوزدهم ،انتقال سرمايهها به اين عرصه و
تبديل اين پديده جديد به محور اصلی تکاپوی جهانی الیگارشی
مستعمراتی غرب .در اينجا تنها تأکید میکنیم که در سده نوزدهم
تجارت جهانی ترياك همان جايگاهی را در اقتصاد جهانی غرب
يافت که در سده هیجدهم تجارت جهانی برده داشت.
 -3آغاز موج شورشهای بزرگ بردگان در پالنتها از اواخر
سده هیجدهم.
 -4دگرگونی در ساختار اجتماعی و فرهنگی دنیای غرب ﻃی
سده نوزدهم ،پیدايش جوامع انبوه شهری و به تبع آن تأثیر پديده
"افکار عمومی" بر ساختار سیاسی اين کشورها.
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در اواخر سده هیجدهم ،تجارت برده به تدريج سودآوری خود
را از دست داد و افزايش شديد شکار بردگان در اين زمان دقیقاً به
اين دلیل و برای کسب سودی متناسب با گﺬشته بود .ﻃبق برآورد
مانینگ ،در سال  1550میانگین سود يك برده  10پوند انگلیس
بود ،در سال  1600به  14پوند رسید ،در سال  1670به  5پوند ،در
سال  1720به  25پوند و در دو دهه نخست سده نوزدهم به 15
پوند .در حالی که در آغاز سده هیجدهم ،هر برده حدود  16تا 36
پوند استرلینگ سود خالص داشت ،اين رقم در اواخر سده
هیجدهم کاهش چشمگیر يافت .تخمین زده میشود که در دهه
 1793-1783بردهداران لیورپول حدود  2/360میلیون پوند
استرلینگ در ازای فروش  303هزار نفر برده سود بردند يعنی
بطور متوسط در ازای هر برده تنها  7/8پوند استرلینگ .قیامهای
بردگان از سال 1760و با شورش بزرگ جامايیکا آغاز شد .اين
سرآغاز موجی از قیامهای بردگان بود در قاره آمريکا مانند قیام
سال 1791هائیتی که به نظام بردهداری فرانسه در اين جزيره پايان
داد .اين قیامها چنان وحشتی ايجاد کرد که اساس نظم بردهداری
را متزلزل نمود .البته پیشگام آزادی بردگان دنیای غرب است!
آقای مانینگ الغاء بردهداری را نتیجه اوجگیری "جنبش انسان
2411

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

دوستانه سفیدپوستان" میداند .در اواخر سده هیجدهم مبارزه
افکار عمومی غرب علیه بردهداری آغاز شد .در سال 1772
خريدوفروش برده در جزيره انگلیس ممنوع اعالم شد؛ و اين
همزمان است با قیامهای گسترده و خونین بردگان! در سال 1787
"انجمن مبارزه برای الغاء تجارت برده"در لندن تأسیس شد؛ ولی
تنها در اوايل سده نوزدهم ،يعنی در سال  ،1807بود که دولتهای
انگلیس و اياالت متحده آمريکا رسماً ممنوعیت خريد و فروش
برده را اعالم کردند .در سال  ،1819دولت بريتانیا "ناوگان سلطنتی
مبارزه با تجارت برده" را تشکیل داد و در سال " 1823کمیسیون
ضد بردهداری" در لندن تشکیل شد .انگلیسیها به بهانه "مبارزه
با تجارت برده" حرکتی عوام فريبانه و شیطنتآمیز را سازمان
دادند .عرصه اصلی تحرك "ناوگان سلطنتی مبارزه با تجارت
برده" آبهای خلیج فارس و شرق آفريقا و اقیانوس هند بود و
دستگیری اين و آن "عرب" دريانورد به جرم "بردهفروشی"
محوری بود که تجارت جهانی ترياك را ،که به تازگی اوج گرفته
بود ،تحتالشعاع تبلیغات خود قرار میداد .معهﺬا ،تنها در سال
 1833در مستعمرات انگلیس به بردگان آزادی اعطا شد و اين
درست در زمانی است که تجارت جهانی ترياك خالء مالی ناشی از
2412

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

سقوط تجارت جهانی برده را پر کرده بود .به رغم اين ،تا اواخر
سده نوزدهم بردهداری همچنان در مستعمرات دنیای غرب پابرجا
بود :فرانسه تنها در سال  ،1848يعنی  59سال پس از انقالب
فرانسه ،بردهداری را در مستعمراتش ممنوع اعالم کرد.
اياالت متحده آمريکا تنها در سال  ،1865يعنی  89سال پس از
صدور "اعالمیه استقالل" ،بردگی را واقعاً ملغی کرد .بردهداری در
مستعمرات هلند تنها در سال  1863پايان يافت .برزيل آخرين
کشور غربی بود که بردهداری را ممنوع کرد ( .)1888اين پايان
"بردهداری کالسیك" است ولی پايان ساير شکلهای "برده-
داری" نیست .بهرهکشی بردهگونه سده نوزدهم از چینیها در
صنايع راهآهن اياالت متحده آمريکا و در معادن آفريقای جنوبی و
در سنگاپور تفاوت محسوسی با "بردهداری کالسیك" نداشت؛ و
امروزه نیز همچنان شاهد حضور انواع شکلهای "بردهداری
پنهان" هستیم.
در آستانه سده بیست و يکم ،و بر بنیاد تخريب تمدنها و فرهنگ-
های کهن غیراروپايی ،نوع جديدی از بردهداری شکل گرفته که
میلیونها زن را در اسارت دارد و شبکه آن در سراسر جهان
گسترده است .اين پديده مفاهیم جديد چون "صنعت جنسی" و
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"بردهداری جنسی" را به واژگان غرب افزوده است .در کنفرانس
سال " 1991سازمان زنان آسیای جنوب شرقی" گفته شد که از
سال  1975تا آن زمان ،يعنی در فاصله شانزده سال ،حداقل 30
میلیون زن در سراسر جهان به فاحشهخانهها فروخته شدهاند.
خانم واسیلیا تامزالی ،رئیس بخش زنان "يونسکو" گفت" :صنعت
جنسی بازار عظیمی ست که نیروهای محرکه خاص خود را
داراست" .اين شبکه جهانی بردهداری توسط باندهای قدرتمند
"مافیايی" اداره میشود که "بازار جنسی" را ،از ژاپن تا آمريکا،
در کنترل دارند .با پايان دوران "تجارت جهانی برده" به شکل
کالسیك آن ،توجیه و استتار اين فصل سیاه از تاريخ معاصر غرب
به يکی از کارکردهای تاريخنگاری رسمی بدل شد .از سهم تعیین
کننده میلیونها بردهای که به قاره آمريکا برده شدند يا در قاره
آفريقا به کار گرفته شدند ،و همین حدود انسانهايی که در فرايند
خونین "شکار برده" نابود شدند ،در ايجاد تمدن جديد سخنی در
میان نیست .و به عکس میکوشند تا سهم بردهداری را در پیدايش
تحول سدههای نوزدهم و بیستم غرب ناچیز و کماهمیت جلوه
دهند:
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-1ادعا میکنند جمعیت کودکانی که در اين دوران در آفريقا از
گرسنگی مردند ده برابر جمعیتی است که به بردگی گرفته شدند.
آقای جوزف میلر و همفکران او توجه نمیکنند که اسارت نیروی
جوان و کارآمد آفريقا فقر و بیچارگی کودکان و مردان و زنان از
کارافتاده و بیپناه را در پی داشت و مرگ انبوه کودکان را سبب
شد .کم نبودند کودکانی که والدينشان به اسارت رفتند و الجرم
محکوم به مرگ شدند .بنابراين ،بايد رقم مرگ و میر اين کودکان
را نیز به تعداد انسانهايی که مستقیماً در جريان بردهگیری به قتل
رسیدند افزود و آن را از پیامدهای تجارت اروپايی برده دانست.
فقر مرگبار و قحطیهای مدهش پسین ،همه و همه پیامدهای
مستقیم اين "تجارت" بود و الغیر.
-2با بزرگنمايی "بردهداری باستان" و تعمیم نمونههای يونان
و روم به سراسر جهان" ،نظام بردهداری" را يك پديده ﻃبیعی و
همهگیر در تمامی جوامع بشری جلوهگر میسازند و بدينسان
همگان را در اين "گناه" سهیم میکنند .برای نمونه ،پاتريك
مانینگ مینويسد" :بردهداری نهادی است که در همه يا اغلب
جوامع بشری در ﻃول تاريخ وجود داشته است" .اين مسﺌله به
بررسی مستقل نیاز دارد .اجماالً بايد گفت به يقین "بردهداری
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باستان" در برخی تمدنها ،که با "غالمی خانگی" تفاوت اساسی
دارد ،هیچگاه نمیتوانسته ابعادی حیرتانگیز چون بردهداری
سدههای اخیر داشته باشد .تأکید میکنیم که اروپای سدههای
هفدهم و هیجدهم گرداننده بزرگترين "نظام بردهداری" تاريخ
بشری بود.
"-3تجارت اروپايی برده" در کنار "تجارت اسالمی برده"
عنوان میشود .بدينسان ،به جعل پديدهای به نام "بردهداری
اسالمی" در قاره آفريقا دست میزنند تا فاجعه اسارت و نابودی
میلیونها انسان را فرايندی ﻃبیعی جلوه دهند .گويی قاره آفريقا
همواره معدن "برده" بوده و تنها استخراجکنندگان آن تغییر
کردهاند! به يکی از جدیترين پژوهشهای دانشگاه کمبريج در
زمینه تجارت برده در قاره آفريقا توجه کنیم :آقای پاتريك
مانینگ محقق منصفی است .او مینويسد قطعاً حضور بیش از ده
میلیون نفر برده در "دنیای جديد" (آمريکای شمالی) که به
"کثیفترين و شاقترين کارها" گمارده شدند در ساختن آمريکای
جديد مؤثر بود ،ولی اين تجارت برای قاره آفريقا نیز سودمند بود
زيرا "سبب پیدايش کارخانهها و مراکز فرهنگی مانند شهر کانو در
نیجريه شد".
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مانینگ سﭙس در برابر "بردهداری غربی" ،پديدهای به نام
"بردهداری شرقی" يا "بردهداری اسالمی" يا "بردهداری اسالمی
خاورمیانه" را مطرﺡ میکند .مالحظه میشود که آقای مانینگ هم
"منافع" تجارت جهانی برده برای قاره آفريقا را فراموش نمیکند
و هم "سهم بردهداری اسالمی" را در اين تجارت! به زعم آقای
مانینگ" ،اوج تجارت اسالمی برده" در سالهای  1750تا 1900
میالدی است .البد منظور دستجات کوچك و حقیر دزدان دريايی
خلیج فارس و شرق آفريقا و "تجاری" است که بسیاریشان
دالالن و کارگزاران بومی اروپايیان بودند و با الگوگیری از آنان و
برای بهرهبرداری از اين خوان گسترده به خريد و فروش "غالم" و
"کنیز" دست میزدند .به راستی ،چرا "تجارت اسالمی برده"
پیش از سال  ،1750در زمان حضور حکومتهای مقتدر مسلمان
منطقه ،به اوج خود نرسید و رونق آن مقارن با اوج تجارت اروپايی
برده است؟! آيا جز اين است که اين پديده خود معلول تجارت
اروپايی برده و از عوارض و حواشی کماهمیت آن است و پديدهای
مستقل به شمار نمیرود؟!
ﻃبق تصوير آقای مانینگ ،باز هم غرب "ناجی" است زيرا به
"بردهداری اسالمی" ،پس از آنکه سرزمینهای اسالمی در زير
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سلطه استعماری آن قرار گرفتند ،پايان داد! مصر در سال ،1882
مراکش در سال  ،1912و ترکیه و ايران و عربستان تنها پس از سال
 1920و عضويت آنان در مجمع ملل به "بردهداری" پايان دادند!
ظاهراً قبل از سال  ،1920يعنی پیش از کودتای  ،1299در ايران
تودههای انبوه "بردگان" وجود داشته که ما از آن بیخبريم .بايد
از تاريخنگاری عصر پهلوی سﭙاسگزار بود که "لغو بردهداری در
ايران" را در زمره "اصالحات" رضاخان عنوان نکرد! اگر مفهوم
"بردهداری" به درستی درك شود ،درمیيابیم که برخالف ادعای
مانینگ ،بردهداری "در همه يا اغلب جوامع بشری در ﻃول تاريخ"
وجود نداشته است .ايران عصر هخامنشی نمونهای گوياست.
الواحی که به خط و زبان عیالمی در تخت جمشید به دست آمده
نشان میدهد که کارگران ساختمانی (کورتش) به صورت نقدی يا
جیرهای مواجب دريافت میکردند؛ يعنی "برده" نبودند .در
بسیاری از جوامع کهن پديده "غالمی" وجود داشت ولی اين با
"نظام بردهداری"  ،که در چند تمدن معین (به ويژه مصر و يونان و
روم باستان) به شکلی نمونهوار ديده میشود ،تفاوت دارد .دلیل
آن کامالً روشن است" .بردهداری" ،به عنوان يك نظام اقتصادی،
دارای کارکرد تولیدی معینی است يعنی بايد عرصهای برای بهره-
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کشی از اين نیروی انبوه وجود داشته باشد .در غیر اين صورت،
"غالمان" و "کنیزان" هماره در سطحی محدود و ناچیز میمانند.
به عبارت ديگر ،بايد "پالنت"هايی باشد تا "بردگانی" به کار
گرفته شوند .در صورت فقدان "پالنت"" ،غالم" و "کنیز" همان
کارکردی را دارد که پیش از تملك قاره آمريکا در اسﭙانیا و پرتغال
داشت .چنانکه ديديم ،از آغاز تا نیمه سده هفدهم ،تجارت اروپايی
برده رشدی اندك داشت و تنها زمانی به اوج میلیونی خود رسید
که کشتزارهايی قابل اعتنا در قاره آمريکا به چنگ اروپايیان افتاد.
در سرزمینهای شرق ،از چین تا ايران و عثمانی و خاورمیانه عربی
و شمال آفريقا ،هیچگاه چنین مناﻃق خالی از سکنه کهن بومی
وجود نداشت تا نیازی به "واردات" برده و بهرهکشی از نیروی کار
آنان باشد .در میان ملتهای شرقی تنها ژاپنیها ،در سده نوزدهم
و اوايل سده بیستم ،برای قطع انبوه جنگلهای خود از ﻃريق
اسارت کرههای به ايجاد يك نظام بردهداری قابل اعتنا دست زدند.
بررسی منابع تاريخ و متون ادبی و اساﻃیری سرزمینهای
اسالمی ،چون شاهنامه فردوسی ،روشن میکند که در اين کشورها
"غالم"" ،برده" به مفهوم "کالسیك" و "جديد" اروپايی آن
نیست .برای نمونه ،در سده پنجم هجری/يازدهم میالدی ،امیر
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عنصرالمعالی در قابوسنامه کارکردهای "غالمان" و مختصات هر
يك را چنین ذکر میکند:
" -1بنده از بهر خلوت و معاشرت خری".
"-2عالمت غالمی که مالهی را شايد"...
"-3عالمت غالمی که سالﺡ را شايد"...
"-4عالمت غالمی که خادمی سرای زنان را شايد"...
"-5عالمت غالمی که ...ستوربانی را شايد"...
"-6عالمت غالمی که فراشی و ﻃباخی را شايد"...
میبینیم که عنصرالمعالی "غالم" را معادل "خدمتکار"
خانگی آورده است .اين "غالمان" در شش عرصه به کار اشتغال
داشتند :خلوت و معاشرت ،مالهی ،سالﺡوری ،خادمی سرای زنان،
ستوربانی ،فراشی و ﻃباخی .از بهکارگیری "غالم" در تولید ،آن
هم تولید وسیع و بزرگ ،سخنی در میان نیست .دقت در اثر فوق
روشن میکند که نگهداری "غالم" و "کنیز" هزينهای بر مخارج
خانوار میافزود و "عقل معاش" ،حتی به حکمرانی چون
عنصرالمعالی ،محدوديت شمار آنان را توصیه میکرد:
خدمتگار چندان دار که نه گريزد .و آن را که داری به سزا
نیکودار که يك تن ساخته داری به که دو تن ناساخته.
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اگر در سرزمینهای اسالمی بهرهکشی از "بردگان" در شاخه-
های اصلی تولید وجود داشت ،امروزه ما بايد شاهد حضور جدی
بازماندگان آنان میبوديم و اين پديده در ترکیب جمعیتی و
فرهنگ جوامع خاورمیانه قطعاً بازتاب جدی میيافت .درست مانند
جامعه سیاهان اياالت متحده آمريکا يا بقايای بردگان کرهای در
ژاپن .در ايران بقايايی بسیار ناچیز از نژادهای آفريقايی مشاهده
میشود ولی نمیتوان ادعا کرد که اينان بقايای "بردگان"اند .به
نظر میرسد بسیاری از اينان در مراوده ﻃبیعی جمعیتی با قاره
آفريقا به ايران مهاجرت کردهاند .برای نمونه ،در جنوب ايران
گروههای انگشتشماری از سیاهپوستان ديده میشوند که به
"کولو" شهرت دارند " .کولوها" بطور سنتی به مشاغلی چون
پاكکردن گندم در زمان درو اشتغال دارند .اينان در واقع بقايای
ﻃوايف مهاجرند با حرفههای معین و تخصصی .مانند "کولیهای"
مهاجر هندی .اين در حالی است که پرتغالیها و يهودیها به مدت
 108سال بر بندر هرمز و مناﻃق همجوار آن حاکمیت داشتند و
قطعاً به دادوستد برده نیز مشغول بودند.
و نیز بايد توجه کنیم که در سرزمینهای اسالمی "غالم" از
حقوق معین برخوردار بود و اين با "برده" اروپايی تفاوت اساسی
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دارد .در اينجا "غالم" در زمره اعضای خانواده به شمار میرفت و
در آنجا "برده" ابزاری بود فروتر از حیوان .در سرزمینهای
اسالمی "غالم" بطور جدی از امکان "تحرك اجتماعی" برخوردار
بود .کم نیستند دودمانهای غالمانی که در سرزمینهای اسالمی
به حکومت رسیدند :غزنويان ايران ،ممالیك دهلی ،ممالیك ترك و
چرکس مصر از اينگونهاند .بنابراين ،پديده "غالمی" در شرق با
"بردگی" در غرب دو پديده کامالً متمايز فرهنگی و اقتصادی
است و يکسانانگاری اين دو خطاست.
پیش از ورود اروپايیان" ،تجارت برده" در شرق رواجی نداشت
و از سده شانزدهم به وسیله پرتغالیها ،و سﭙس انگلیسیها و
هلندیها و ساير اروپايیان ،رايج شد .ديويد در تاريخ بمبﺌی می-
نويسد" :کمﭙانی هند شرقی اولین سازمانی نبود که به تجارت برده
مبادرت ورزيد .پیش از آن پرتغالیها درگیر اين کار بودند .در
دوران حاکمیت انگلیس ،حمل و نقل انسانهای غیرمسیحی تقريباً
تا پايان سده نوزدهم ادامه يافت ".انگلیسیها در بمبﺌی دارای
برده بودند و بردگان آفريقايی آزادانه در بمبﺌی خريدوفروش می-
شدند .در سال  1763کارستن نیبور ،سیاﺡ دانمارکی ،دارای يك
برده زن سیاه بود و دوست داشت او را با خود به انگلستان ببرد
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ولی به علت ترس از مسلمانان ايران و عثمانی ،در مسیر حرکتش،
او را در هند رها کرد.
ديويد مینويسد" :مشارکت کمﭙانی هند شرقی در تجارت برده
از نامههايی که در سال  1676در سورت نوشته شده نمايان است".
در اين نامهها از جمله دستور خريد يکصد "مستخدم سیاه" داده
شده که ابتدا کشیش کمﭙانی آنها را مسیحی کند و سﭙس ارسال
شوند .در نامه ديگر از بندر سورت به بمبﺌی دستور داده شده که
بردگان به حساب کمﭙانی از "ماجراجويان دريايی" خريداری
شوند و با احتیاط الزم ،که نگريزند ،در عملیات ساختن قلعه به کار
گرفته شوند.
بردگانی که در هند به اسارت در میآمدند معموالً برای کار به
جزيره سن هلنا اعزام میشدند و غیر مسیحیانی که دزدی می-
کردند نیز به بردگی محکوم میشدند .کودکان برده را از سواحل
ماالبار (محل استقرار يهوديان کوچن) به خارج حمل میکردند.
اسنادی از حمل کودکان در سال  1675به دستور جرالد اونگیر و
نیز در سال  1685موجود است .کمﭙانی هند شرقی تأمین بردگان
موردنیاز پادشاه انگلیس را نیز به دست داشت .ﻃبق مندرجات
يك سند ،در سال  1683چارلز دوم خواستار ارسال يك برده مرد
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و دو برده زن "بسیار کوتوله" سیاهپوست شد؛ مرد در سن  17و
زنان در سن  14با "ويژگیهای خوب" .ﻃی نامه ديگر ،در مارس
 1690مرکز کمﭙانی در لندن از نمايندگی خود در بمبﺌی خواستار
ارسال يکصد برده يا بیشتر ،از هر دو جنس و از هر ﻃايفهای که
موجود باشد ،و نیز  20يا  30برده سیاه برای امور نظامی شد.
ﻃبق قوانین بمبﺌی ،کولیهای مستقر در حومه اين شهر نیز
بردگان کمﭙانی محسوب میشدند و کودکان آنها به عنوان برده
در کشتیها يا کارگاهها به کار گرفته میشدند .به نوشته ديويد،
"از نخستین روزهای استقرار کمﭙانی در بمبﺌی ،صادرات برده از
ماداگاسکار و آفريقا کار معمول کمﭙانی بود" .موج تبلیغاتی
"مبارزه با بردهداری" را در هند جان ريچاردسون آغاز کرد؛ در
دوران حکومت لرد ريچارد ولزلی ( )1798-1805و اوج تهاجم
نظامی به سرزمین هند!
در اين زمان ،ديوان عالی بريتانیا مقرر کرده بود که در سرزمین
بنگال ،چون گﺬشته ،مالك قضايی حکومت کمﭙانی هند شرقی
قوانین اسالمی و احکام قضات مسلمان باشد .جان ريچاردسون ،که
خود قاضی بود ،توﻃﺌهای را علیه اين تصمیم ديوان عالی بريتانیا و
برای بیاعتبار ساختن فقه اسالمی در هند آغاز کرد و برای اين کار
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در موضع "پرچمدار مبارزه با بردهداری" قرار گرفت .جان
ريچاردسون ،ﻃی يك اقدام سنجیده و زيرکانه" ،استفتايی" برای
برخی حکام شرع مسلمان هند ،که "صدر عدالت" نامیده می-
شدند ،فرستاد و نظرشان را درباره حقوق "غالمان" و "کنیزان"
جويا شد .علمای سادهلوﺡ فوق نیز همان پاسخی را دادند که
ريچاردسون و همکاران پس پرده او پیشبینی میکردند و در
انتظار آن بودند.
ريچارد سون فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد بود و از اسالم-
شناسان برجسته کمﭙانی هند شرقی به شمار میرفت .او سالها
پیش فرهنگ فارسی ،عربی و انگلیسی را منتشر کرده ،دارای
تألیفاتی در زمینه ادبیات عربی و فارسی بود و از نخستین
مترجمان غزلیات حافظ به زبان انگلیسی به شمار میرود .بنابراين،
ريچارد سون با فقه اسالمی آشنايی داشت و میدانست که چگونه
"استفتای" خود را مطرﺡ کند تا پاسخ مطلوب را دريافت نمايد.
ريچاردسون در اين استفتا پرسید :اوالً ،ﻃبق قوانین اسالم
بردهداری در چه مواردی جايز است؟ ثانیاً ،مالکین بردگان چه
حقوق و اختیاراتی در رابطه با بردگان ،به ويژه بردگان زن دارند؟
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نقد کتاب سها

ثالثاً ،چه نوع تجاوزهايی به بردگان ،به ويژه بردگان زن ،از سوی
مالك آنها قابل مجازات است و مجازات آن چیست؟
پاسخ کتبی مفتیان هند چنین بود :همه انسانها بالطبع آزاد و
مستقلاند و هیچ کس حق ندارد آنها را به ملکیت درآورد مگر
کفار حربی را .بنابراين ،اگر مسلمانان شهری را که در آن کفار
زندگی می کنند مسلحانه تصرف کنند ،اهالی کافر آن شهر به
ملکیت مسلمانان درمیآيند و امام میتواند يا آنها را به قتل
رساند يا به عنوان غالم میان لشکريانش تقسیم کند يا آنها را
آزاد نمايد و اجازه دهد در مقابل پرداخت جزيه در سرزمین
اسالمی زندگی کنند .مفتیان فوق سﭙس به تفصیل احکام موارد
فوق را شرﺡ دادند!
در اين "استفتا" چیزی جز شیطنت و در اين پاسخ چیزی جز
سادهلوحی مفرط مستتر نیست .نتیجه روشن است :اگر مجاز باشد
که مسلمانان در جنگ با "کفار" آنان را به بردگی گیرند چرا
همین "حق" از سوی اروپايیان بايد نکوهیده و محکوم باشد؟!
جان ريچاردسون با دريافت پاسخهای مکتوب علمای مسلمان
هند ،نتیجهای را که میخواست گرفت .او با انتشار اين پاسخها در
مطبوعات انگلیس پرچم "مبارزه برای آزادی بردگان" در هند و
2426
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نقد کتاب سها

دفاع از حقوق ايشان را برافراشت و جنگ تبلیغاتی شديدی را
علیه حاکمیت قضای اسالمی بر هند آغاز کرد .او خواستار تجديد
نظر در "احکام اسالمی بردهداری" شد و سالوسانه افزود" :بايد از
خداوند سﭙاسگزار بود که مقدر فرمود سرزمین هند در تحت
نظارت و حکومت ملت انگلستان باشد" .به زعم ريچارد سون،
"قساوت" و "ضدانسانی بودن" پاسخ مفتیان مسلمان هند
"باورنکردنی" بود .ريچارد سون متن استفتای خود و پاسخها را به
همراه شرحی مفصل برای ديوانعالی بريتانیا فرستاد .او در نامه
خود نوشت :فرض کنیم اربابی به يك برده زن ،که در زير سن بلوغ
است ،بی شرمانه تجاوز کند و او در اثر اين تجاوز جان بسﭙرد .در
اين صورت دادگاه اسالمی او را تنها به پنجاه غروش جريمه
محکوم میکند .ريچارد سون افزود" :ای خدای بزرگ! چگونه
ممکن است دولت بريتانیا چنین قانون هولناکی را تأيید کند؟"
نتیجه روشن است :استقرار حاکمیت قوانین و قضای انگلیس بر
مستملکات بريتانیا در شبه قاره هند! اگر اجرای اين توﻃﺌه در
زمان حاکمیت خاندان ولزلی بر هند به اندازه کافی گويا نباشد؛ از
ﻃريق پیوندهای کنونی خاندان ريچارد سون میتوان رابطه جان
ريچارد سون را با الیگارشی زرساالر معاصر شناخت.
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نتیجه :همان کشورهايی که باعث هلوکاست و پاكسازی قومی
آندلس بودند که شامل اسﭙانیا و پرتقال بود ،به کشورهای ديگر نیز
حمله کردند (آمريکا و)...
تجارت جهانی برده در نیم ه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندان
سلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد.
دوران استعمار برده کردن کشورها بجای بردگی کالسیك

گسترهی سرزمینهای امﭙراتوری بريتانیا در سال 1922
امﭙراتوری بريتانیا به انگلیسی

)Empire

: (Britishبه مجموعه

قلمروها ،مستعمرات ،متعلقات و مناﻃق تحت حکومت پادشاهی
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متحد بريتانیای کبیر گفته میشود که بنیان آن از سدههای  16و
 17میالدی آغاز شد و تا پايان قرن بیستم ادامه داشت.

نقشه امﭙراتوری استعماری اول (آبی روشن) و دوم (آبی تیره وهاشورخورده) فرانسه
امﭙراتوری يکم فرانسه يا امﭙراتوری فرانسه يا امﭙراتوری
ناپلﺌون دورهای از تاريخ را در بر میگیرد که در آن ناپلﺌون
بناپارت توانست به جز فرانسه بر بخش بزرگی از اروپا چیره گردد.
اين امﭙراتوری به سالهای  1804تا  1814میالدی ،دوره
کنسولهایفرانسه و بازگشت بوربونها و همچنین صد روزی را که
در سال  1815ناپولﺌون کوشید تا به قدرت بازگردد را در
برمیگیرد.
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

امﭙراتوری دوم فرانسه يا امﭙراتوری دوم به رژيم پادشاهی
ناپلﺌونگرای ناپلﺌون سوم از  1852تا  1870میالدی؛ يعنی بازه
میان دو رژيم جمهوری دوم فرانسه و جمهوری سوم اين کشور
گفته میشود.

نقشه امﭙراتوری اسﭙانیا دردورههای متفاوت
امﭙراتوری اسﭙانیا يکی از اولین امﭙراتوریهای جهانی تاريخ
بشر است .در سدههای  15و  16میالدی  ،اسﭙانیا مرکز سلطه بر
مستعمرهای مختلفی در مناﻃق جهان بود.
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امﭙراتوری پرتغال در سال .1822
(پادشاهی ايتالیا) به ايتالیايی ): (Regno d'Italiaکشوری بود که
در سال  1861توسط پادشاه ويکتور امانوئل دوم ساردنی تاسیس
شد.
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امﭙراتوری ايتالیا
اروپا با دزدی آشکارا از منابع علمی و ادبی و فرهنگی و ...شرق
(مسلمانان) و هلوکاستهای پیاپی آنها (اسﭙانیا ،بلغارستان،
افريقای مرکزی و )...به ثروت و علم کافی برای استعمار جهان
دست يافت و در دوران استعمار موجب صدها میلیون نفر کشته ،
برده  ،تجاوز  ،غارت  ،چﭙاول میراث باستانی و ...شدند تا اينکه
فرزند مشترکشان (آمريکا) را به دنیا آوردند که با پیروزی در
جنگ سرد ،شوروی را نیز پشت سر گﺬاشت و جهان دوقطبی را به
سوی جهان تك قطبی برده و تسلط بر تمام منابع جهان و برده
کردن تمام مردمان را خواستار است.
هرم فراماسونی
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توجه :آمريکا همانند کلیسای شیطان در مسیحیت و يهوديت
به دنبال مساجد شیطان در اسالم است!!!!!!؟

امﭙراتوریهای جهان باستان از سالهای پیش از میالد تا اواخر
قرن پنجم میالدی (تا سال  500میالدی) است.

1

وسعت

سال ايجاد

نام

 1،2میلیون

 700پیش از

شاهنشاهی کوشی

 . 1منبع:ويکیپديا فهرست بزرگترين امﭙراتوریهای جهان
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کیلومتر مربع
 1،4میلیون
کیلومتر مربع
 2،8میلیون
کیلومتر مربع
 8،0میلیون
کیلومتر مربع
 1،5میلیون
کیلومتر مربع
 5،3میلیون
کیلومتر مربع
 3،9میلیون
کیلومتر مربع
 5،0میلیون
کیلومتر مربع
 2،8میلیون
کیلومتر مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

میالد
 670پیش از

(حبشی)
امﭙراتوری آشور

میالد
 585پیش از

امﭙراتوری ماد

میالد
 550پیش از

هخامنشیان

میالد
 350پیش از

دودمان ناندا (هند)

میالد
 323پیش از

امﭙراتوری اسکندر

میالد
 301پیش از

سلوکیان

میالد
 250پیش از

سلسله مائوريا (هند)

میالد
 206پیش از
میالد
2434

دودمان کین (چین)

نقد کتاب سها

 2،5میلیون
کیلومتر مربع
 4،1میلیون
کیلومتر مربع
 102میلیون
کیلومتر مربع
 2،5میلیون
کیلومتر مربع
 3،8میلیون
کیلومتر مربع
 1،3میلیون
کیلومتر مربع
 1،3میلیون
کیلومتر مربع
 1،5میلیون
کیلومتر مربع
 6،5میلیون

کاری از گروه عباد الرحمان

 184پیش از
میالد
 176پیش از

شاهنشاهی باختری
(بلخ)
دودمان هیونگ

میالد
 150پیش از

دودمان شونگا (هند)

میالد
 150پیش از
میالد
سال  113پیش

شاهنشاهی ياوانا
(هند)
امﭙراتوری اشکانیان

از میالد
 1122پیش از

ژو غربی (چین)

میالد
 1122پیش از
میالد
 100پیش از
میالد
 100پیش از
2435

دودمان شانگ
(چین)
شاهنشاهی هندی-
سکايی (هند)
دودمانهان

نقد کتاب سها

کیلومتر مربع
 4،7میلیون

کاری از گروه عباد الرحمان

میالد
 10بعد از میالد

دودمان جین (چین)

کیلومتر مربع
 1،5میلیون

 50بعد از میالد

کیلومتر مربع
 2،0میلیون

پارتی (هند)
 90بعد از میالد

کیلومتر مربع
 6،4میلیون
کیلومتر مربع
 3،8میلیون
کیلومتر مربع
 1،5میلیون
کیلومتر مربع
 2،0میلیون
کیلومتر مربع
 3،5میلیون
کیلومتر مربع

شاهنشاهی هندی-

شاهنشاهی
ساتاواهانا (هند)

 117بعد از

امﭙراتوری روم

میالد
 200بعد از

شاهنشاهی کوشان

میالد
 221بعد از

سلسله وو (چین)

میالد
 263بعد از

سلسله وی (چین)

میالد
 300بعد از
میالد
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دودمان جین غربی
(چین)

نقد کتاب سها

 2،0میلیون
کیلومتر مربع
 2،5میلیون
کیلومتر مربع
 2،8میلیون
کیلومتر مربع
 1،3میلیون
کیلومتر مربع
 2،0میلیون
کیلومتر مربع
 2،0میلیون
کیلومتر مربع
 3،5میلیون
کیلومتر مربع
 4،0میلیون
کیلومتر مربع
 2،8میلیون

کاری از گروه عباد الرحمان

 316بعد از
میالد
 329بعد از
میالد
 347بعد از
میالد
 350بعد از
میالد
 376بعد از

سلسله ژو قديم
(چین)
سلسله ژو جديد
(چین)
دودمان جین شرقی
(چین)
شاهنشاهی آکسوم
(اتیوپی)
سلسله کین (چین)

میالد
 395بعد از

امﭙراتوری روم غربی

میالد
 400بعد از

شاهنشاهی گبتا

میالد
 405بعد از

خاقانات روران

میالد
 420بعد از
2437

دودمان لیو سونگ

نقد کتاب سها

کیلومتر مربع
 4،0میلیون
کیلومتر مربع
 3،6میلیون
کیلومتر مربع
 2،8میلیون
کیلومتر مربع
 2،2میلیون
کیلومتر مربع
 4،0میلیون
کیلومتر مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

(چین)

میالد

دودمان هونیك

 441بعد از
میالد
 450بعد از

امﭙراتوری ساسانیان

میالد
 450بعد از
میالد
 450بعد از

امﭙراتوری بیزانس
(روم شرقی)
سلسله وی شمالی

میالد
 490بعد از

(چین)
شاهنشاهی هیاﻃله

میالد

اين فهرست شامل امﭙراتوریهای بزرگ سده میانه (500
میالدی تا  1500میالدی) میشود.
امﭙراتوریهای سدههای میانه
وسعت

سال
ايجاد

 . 1ويکیپديا :فهرست بزرگترين امﭙراتوریهای جهان
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نام امﭙراتوری

نقد کتاب سها

 3،5میلیون
کیلومتر مربع
 6،0میلیون کیلومتر
مربع
 4،0میلیون کیلومتر
مربع
 3،1میلیون کیلومتر
مربع
 7،5میلیون
کیلومتر مربع
 4،0میلیون کیلومتر
مربع
 9،0میلیون کیلومتر
مربع
 5،4میلیون کیلومتر
مربع
 19،3میلیون
کیلومتر مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

555
میالدی
557
میالدی
600

روم شرقی (دوره
ژوستینین يکم)
خاقانات ترك (گوك
ترك)
خاقانات غربی ترك

میالدی
610

دودمان سوء (چین)

میالدی
620
میالدی
624

ساسانیان (اواخر-دوره
خسرو پرويز)
خاقانات شرقی ترك

میالدی
654

خلفای راشدين

میالدی
715

دودمان تانگ (چین)

میالدی
720
میالدی
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امويان (خلفای اموی)

نقد کتاب سها

 11،1میلیون کیلومتر
مربع
 4،0میلیون کیلومتر
مربع
 5،5میلیون کیلومتر
مربع
 4،6میلیون کیلومتر
مربع
 4،0میلیون کیلومتر
مربع
 3،0میلیون کیلومتر
مربع
 2،9میلیون کیلومتر
مربع
 2،6میلیون کیلومتر
مربع
 5،1میلیون کیلومتر
مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

750

خلفای عباسی (تازيان)

میالدی
750
میالدی
800

دودمان کارکوتا
(کشمیر-هند)
خاقانات اويقور

میالدی
800

دودمان توفان (تبت)

میالدی
850

دودمان پاال (هند)

میالدی
850

خانات خزر (اﻃراف

میالدی

دريای خزر)

928

سامانیان

میالدی
947

دودمان لی آيو (چین)

میالدی
969
میالدی
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خلفای فاﻃمی
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 3،0میلیون کیلومتر
مربع
 3،4میلیون کیلومتر
مربع
 3،6میلیون کیلومتر
مربع
 3،0میلیون کیلومتر
مربع
 3،9میلیون کیلومتر
مربع
 3،5میلیون
کیلومتر مربع
 3،3میلیون
کیلومتر مربع
 2،7میلیون کیلومتر
مربع
 3،2میلیون کیلومتر
مربع
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1025

خانات کاراخنید

میالدی
1029
میالدی
1050

غزنويان (دوره سلطان
محمود)
سلسله چوال (هند)

میالدی
1050

کیاون روس

میالدی
1080

سلجوقیان

میالدی
1100
میالدی
1147

دودمان سونگ شمالی
(چین)
مرابطان (خلفای مرابط)

میالدی
1190

ايوبیان (خلفای ايوبی)

میالدی
1200
میالدی
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سلسله غوريان

نقد کتاب سها

 3،6میلیون کیلومتر
مربع
 33،0میلیون
کیلومتر مربع
 14،0میلیون
کیلومتر مربع
 6،0میلیون کیلومتر
مربع
 3،7میلیون
کیلومتر مربع
 2،7میلیون کیلومتر
مربع
 3،2میلیون کیلومتر
مربع
 3،5میلیون
کیلومتر مربع
 2،7میلیون کیلومتر
مربع
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1218

خوارزمشاهیان

میالدی
1270

امﭙراتوری مغول

میالدی
1310
میالدی
1310

دودمان يوآن (حکومت
مغولی چین)
اردوی زرين

میالدی
1310

ايلخانان

میالدی
1312

سلسله خیلجی (هند)

میالدی
1320

سلسله توقالق (هند)

میالدی
1350

خانات چاگاتی

میالدی
1389
میالدی
2442

دودمان ماجاپاهیت
(اندونزی)

نقد کتاب سها

 3،0میلیون کیلومتر
مربع
 3،5میلیون
کیلومتر مربع
 4،5میلیون کیلومتر
مربع
 6،5میلیون کیلومتر
مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

1397

اتحاد کالمار

میالدی
1400
میالدی
1405
میالدی
1450

دودمان يوآن شمالی
(مغولستان)
تیموريان (دوره تیمور
لنگ)
سلسله مینگ (چین)

میالدی

امﭙراتوریهای معاصر بین سالهای  1500تا  1950میالدی
هستند.
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نقد کتاب سها

امﭙراتوریهای معاصر

1

وسعت

سال

نام امﭙراتوری

 3،0میلیون کیلومتر

1505

پادشاهی بزرگ دوچی

مربع
 3،5میلیون کیلومتر
مربع
 3،5میلیون کیلومتر
مربع
 1،1میلیون کیلومتر
مربع
 1،8میلیون کیلومتر
مربع
 2،0میلیون کیلومتر
مربع
 0،7میلیون کیلومتر
مربع

روس

میالدی

ازبکان

1510
میالدی

صفويان

1512
میالدی
1517

دودمان لودهی (هند)

میالدی
1520

خانات سیبیر (خاناتی
ترك)

میالدی

دودمان اينکا

1527
میالدی
1529

سلسله ويجاياگارانا

میالدی
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(هند)

نقد کتاب سها

 5،0میلیون کیلومتر
مربع
 0،7میلیون کیلومتر
مربع
 1،5میلیون کیلومتر
مربع
 5،0میلیون کیلومتر
مربع
 5،2میلیون کیلومتر
مربع
 1،2میلیون کیلومتر
مربع
 1،1میلیون کیلومتر
مربع
 3،4میلیون کیلومتر
مربع
 4،6میلیون کیلومتر
مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

1540

سلسله مینگ (چین)

میالدی
1540

خانات کازان

میالدی
1545

دودمان سوری (مای-

میالدی

سوری)(-هند)

1550

يوآن شمالی

میالدی
1595

(مغولستان)
امﭙراتوری عثمانی

میالدی
1650
میالدی
1658

پادشاهی لهستان-
لتونی
امﭙراتوری سوئد

میالدی
1670
میالدی
1690
میالدی
2445

فرانسه استعمار (دوره
نخست)
امﭙراتوری مغولی هند

نقد کتاب سها

 24،5میلیون
کیلومتر مربع
 0،6میلیون کیلومتر
مربع
 4،0میلیون کیلومتر
مربع
 1،9میلیون کیلومتر
مربع
 2،5میلیون کیلومتر
مربع
 1،1میلیون کیلومتر
مربع
 14،7میلیون
کیلومتر مربع
 3،0میلیون کیلومتر
مربع
 3،0میلیون کیلومتر
مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

1740

امﭙراتوری اسﭙانیا

میالدی
1740

دودمان نیزامز (هند)

میالدی
1747
میالدی
1750میالد
ی
1760

افشاريان (دوره نادر
شاه)
امﭙراتوری زنديان
(ايران)
پادشاهی ماراتا (هند)

میالدی
1782

دودمان سیام (تايلند)

میالدی
1790

سلسله چینگ

میالدی

(کینگ)(-چین)

1796
میالدی
1800
میالدی
2446

قاجاريان (دوره
آقامحمدخان)
دانمارك استعمارگر

نقد کتاب سها

 0،9میلیون کیلومتر
مربع
 2،1میلیون کیلومتر
مربع
 10،4میلیون کیلومتر
مربع
 4،9میلیون کیلومتر
مربع
 0،6میلیون کیلومتر
مربع
 22،8میلیون
کیلومتر مربع
 8،5میلیون کیلومتر
مربع
 0،7میلیون کیلومتر
مربع
 3،5میلیون کیلومتر
مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

1800
میالدی
1813

سلسله کوبائونگ
(میانمار)
امﭙراتوری اول فرانسه

میالدی
1815

امﭙراتوری پرتغال

میالدی
1822
میالدی
1845

امﭙراتوری اول
مکزيك
سلسله سیك (هند)

میالدی
1866

امﭙراتوری روسیه

میالدی
1880

امﭙراتوری برزيل

میالدی
1900
میالدی
1914
میالدی
2447

امﭙراتوری اتريش-
مجارستان
امﭙراتوری آلمان

نقد کتاب سها

 2،5میلیون کیلومتر
مربع
 33،7میلیون
کیلومتر مربع
 12،3میلیون
کیلومتر مربع
 3،8میلیون کیلومتر
مربع
 3،7میلیون کیلومتر
مربع
 7،4میلیون کیلومتر
مربع
 6،4میلیون کیلومتر
مربع

کاری از گروه عباد الرحمان

1914

بلژيك استعمارگر

میالدی
1922

امﭙراتوری بريتانیا

میالدی
1938
میالدی
1940

فرانسه استعمارگر
(دوره دوم)
امﭙراتوری ايتالیا

میالدی
1940

هلند استعمارگر

میالدی
1942

امﭙراتوری ژاپن

میالدی
1942
میالدی

آلمان نازی (دوره
هیتلر)

غرب و تمام عقايد شیطانیش سالهاست که به دنبال خاموش
کردن نور اهلل جلجالله (اسالم) در جهان است ،و اين موضوع من
را به فکر آيه  8و  9سوره الصف میاندازد:
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نقد کتاب سها

يُريدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِ َأفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ ُمتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ
ى
َّقّ ِلیُظْهِرَهُ عَل َ
ُّدَى وَ دِينِ الحْ
الْکافِرُونَ* هُوَ الَّﺬِى أَرْسَلَ َرسُولَهُ بِالهْ
شرِکُونَ 1
الدِّينِ کلُِّّهِ وَ لَوْ کَرِ َه الْمُ ْ
«مىخواهند نور خدا را به دهانهايشان خاموش کنند ولى خدا
کاملکننده نور خويش است ،اگر چه کافران را ناخوش آيد*.
اوست آن خدايى که پیامبر خود را همراه با هدايت و دين راستین
بفرستاد تا او را بر همه اديان پیروز گرداند ،هر چند مشرکان را
ناخوش آيد*.
سالهاست که از ما میدزند و بر علیه خودمان استفاده می-
کنند ،سالهاست که مردان حقهباز سومر زيگوراتها را
برافراشتند و در قالب دولت شهرها مردم را به بردگی کشاندند و
در مصر و روم و يونان باستان به بلوغ رساندند و دولت ملتها را به
وجود آوردند و کشورها را به بردگی و استعمار کشاندند و بچههای
خلفشان (انگلیس ،هلند ،بلژيك ،اسﭙانیا ،ايتالیا و...اروپا) آن را به
اوج بلوغ رسانیدند و امروز بچه مشترکشان(آمريکا) به قول
خودشان در دوره پسا مدرن دهکدهای جهانی و با حاکمیت تك-

 . 1سوره صف ،آيات  8و 9

2449

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

قطبی را به وجود آورده است که میتواند تمام جهان را به بردگی
مطلق بکشاند و اين را در هرم فراماسونی کامل نمايان کرده است.
کهنترين زيگورات بینالنهرين ،زيگورات «اور» در شهر «اور»
(عراق کنونی) با قدمت  4100سال و احتماالً زادگاه حضرت ابراهیم،
کهنترين زيگورات جهان با قدمت  4700سال -زيگورات خدای ماه
«ناناً در اور ،زيگورات» ،مردوخ «در بابل که اتمنانکی (پی زمین و
آسمان) شناخته میشد -زيگورات خدای توفان» ،انلیل«و
زيگورات»الرساً به معنای خانهی پیوند آسمان و زمین.

زیگورات اور

2450
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توجه :نمرود همدوره حضرت ابراهیم علیه السالم بود و ادعای
خدايی میکرد و ابراهیم علیهالسالم اولین بتشکن تاريخ با
هدايت اهلل جلجالله در مقابل او ايستاد.

برج بابل در زمان نمرود

ابراهیم علیه السالم با نمرود مالقات نموده و او را نیز که ادعاى
ربوبیت داشت مورد خطاب و احتجاج قرار داد و به وى گفت :
پروردگار من آن کسى است که بندگان را زنده مىکند و مىمیراند.
نمرود از در مغالطه گفت :من نیز زنده مىکنم و مىمیرانم ،هر يك
2451
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از اسیران و زندانیان را که بخواهم رها مىکنم و هر که را بخواهم
به قتل مىرسانم.
ابراهیم نیز احتجاج نمود و گفت :خداى متعالى آن کسى است
که آفتاب را از مشرق بیرون مىآورد ،تو اگر راست مىگويى از اين
پس کارى کن که آفتاب از مغرب ﻃلوع کند ،در اينجا نمرود کافر
مبهوت و سرگشته ماند.
أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّﺬِى حَاجَّ إِبْرَاهِمَ فىِ رَبِّهِ أَنْ ءَاتَﺌهُ اللَّهُ الْ ُم ْلكَ إِذْ
قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبىِّ الَّﺬِى يُحْىِ وَ يُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْىِ وَ أُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتىِ بِالشَّ ْمسِ مِنَ الْ َمشْرِقِ َفأْتِ بّهَِا مِنَ الْمَغْرِبِ َفبُ ِهتَ الَّﺬِى
ن1
ّْدِى الْقَوْ َم الظَّا ِلمِی َ
کَفَرَ وَ اللَّهُ لَا يهَ
«آن کسى را که خدا به او پادشاهى ارزانى کرده بود نديدى که
با ابراهیم درباره پروردگارش محاجّه مىکرد؟ آنگاه که ابراهیم
گفت :پروردگار من زنده مىکند و مىمیراند .او گفت :من نیز زنده
مىکنم و مىمیرانم .ابراهیم گفت :خدا خورشید را از مشرق
برمىآورد تو آن را از مغرب برآور .آن کافر حیران شد .زيرا خدا
ستمکاران را هدايت نمىکند».
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روزى که مردم براى انجام مراسم دينى خود همه به خارج شهر
رفته بودند ،ابراهیم علیهالسالم به عﺬر کسالت ،از رفتن با آنان
تخلف نمود و تنها در شهر ماند ،وقتى شهر خلوت شد به بتخانه
شهر درآمده و همه بتها را خرد نمود و تنها بت بزرگ را گﺬاشت
شايد مردم به ﻃرف او برگردند .وقتى مردم به شهر بازآمده و از
داستان باخبر شدند در صدد جستجوى مرتکب آن برآمده
سرانجام گفتند :اين کار همان جوانى است که ابراهیم نام دارد.
ناچار ابراهیم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را
استنطاق کرده ،پرسیدند :آيا تو با خدايان ما چنین کردى؟ ابراهیم
علیهالسالم گفت :اين کار را بت بزرگ کرده است و اگر قبول
نداريد از خود آنها بﭙرسید تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند
بگويند چه کسى به اين صورتشان درآورده.
ابراهیم علیه السالم قبال به همین منظور تبر را به دوش بت
بزرگ نهاده بود تا خود شاهد حال باشد .ابراهیم علیهالسالم مى-
دانست که مردم درباره بتهاى خود قائل به حیات و نطق نیستند،
ولیکن مىخواست با ﻃرﺡ اين نقشه ،زمینهاى بچیند که مردم را به
اعتراف و اقرار بر بىشعورى و بىجانى بتها وادار سازد ،ولﺬا مردم
پس از شنیدن جواب ابراهیم علیهالسالم به فکر فرورفتند و به
2453
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انحراف خود اقرار نمودند و با سرافکندگى گفتند :تو که مىدانى
اين بتها قادر بر تکلم نیستند.
ابراهیم علیهالسالم که غرضى جز شنیدن اين حرف از خود
آنان نداشت بىدرنگ گفت :آيا خداى را گﺬاشته و اين بتها را که
جماداتى بىجان و بىسود و زيانند مىپرستید؟ اف بر شما و بر
آنچه مى پرستید ،آيا راستى فکر نمى کنید؟ و چیزهايى را که خود
به دست خودتان مىتراشید مىپرستید و حاضر نیستید خدا را که
خالق شما و خالق همه مصنوعات شما (يا اعمال شما) است
بﭙرستید؟
مردم گفتند :بايد او را بسوزانید و خدايان خود را يارى و
حمايت کنید .به همین منظور آتشخانهی بزرگى ساخته و دوزخى
از آتش افروخته و در اين کار براى ارضاء خاﻃر خدايان همه
تشريك مساعى نمودند و وقتى آتش شعلهور شد ابراهیم
علیهالسالم را در آتش افکندند ،خداى متعال آتش را براى او
خنك گردانید و او را در شکم آتش سالم نگه داشت و کید کفار را
باﻃل نمود.
سوره انبیاء آيات  51إلی 73
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م رُشْدَ ُه مِن قَ ْبلُ َو ُکنَّا بِ ِه عَلِمِینَ* إِ ْذ قَالَ
وَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا إِبْرَاهِی َ
لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ مَاهاذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتىِ أَنتُمْ لّهََا عَکِفُونَ* قَالُواْ وَجَدْنَا
ل مُّبِینٍ*
ضلَا ٍ
د کُنتُمْ أَنتُمْ وَ ءَابَاؤُکُمْ فىِ َ
ءَابَاءَنَا لّهََا عَابِدِينَ* قَالَ لَقَ ْ
قَالُواْ أَ جِﺌْتَنَا بِالحْقّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِینَ* قَالَ بَل رَّبُّکمُ رَبُّ
ش ِهدِينَ* وَ
ن ال َّ
م مِّ َ
ض الَّﺬِى فَطَ َرهُنَّ َو أَنَا عَلىَ ذَالِک ُ
السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْ ِ
تَاللَّهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکمُ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ* فَجَعَ َلهُمْ جُﺬَاذًا إِلَّا
بَِا ِلهَ ِتنَا إِنَّهُ لَمِنَ
کَبِیرًا لُّهَّمْ لَ َعلَّهُمْ إِلَیْهِ َيرْجِعُونَ* قَالُواْ مَن فَعَلَهاذَا ّ
الظَّلِمِینَ* قَالُو ْا سَمِ ْعنَا فَتىً َيﺬْکُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ* قَالُواْ َفأْتُواْ بِ ِه
بَِالهَِّتِنَا
عَلىَ أَعْینُ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَش ْهدُونَ* قَالُواْ ءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَﺬَا ّ
سلُوهُمْ إِن کَانُواْ يَنطِقُونَ*
ل فَعَلَ ُه کَبِی ُرهُمْ هَﺬَا فَ ْ
ل بَ ْ
يَإِبْرَاهِیمُ* قَا َ
ى
ى أَنفُسِهِمْ فَقَالُو ْا إِنَّکُمْ أَنتُمُ الظَّلِمُونَ* ثمُ نُکِسُواْ عَل َ
فَرَجَعُواْ إِل َ
ن مِن دُونِ اللَّهِ
ل أَ فَتَعْبُدُو َ
ت مَا هَؤُلَا ِء يَنطِقُونَ* قَا َ
رُءُوسِهِمْ لَقَدْ َعلِمْ َ
مَا لَا يَنفَعُکُمْ شَیْا َو لَا يَض ُّرکُمْ* أُفٍّ لَّکمُ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ ِه أَ
فَلَا تَعْقِلُونَ* قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَ انصُرُواْ ءَالِ َهتَکُمْ إِن کُنتُمْ فَعِلِینَ* قُلْنَا
سلَامًا عَلىَ إِبْرَاهِیمَ* وَ أَرَادُواْ بِهِ کَیْدًا َفجَعَلْنَهُمُ
يَنَارُ کُونىِ بَرْدًا وَ َ
الْأَخْسرَينَ* وَ نجَّیْنَ ُه وَ لُوﻃًا إِلىَ الْأَرْضِ الَّتىِ بَارَکْنَا فِیهَا لِلْعَ َلمِینَ* َو
وَهَبْنَا لَ ُه إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَا ِفلَةً وَ کالُّ جَعَلْنَا صَلِحِینَ* َو جَعَلْنَاهُمْ
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ن بِأَ ْمرِنَا وَ أَوْحَیْنَا إِلَ ْیهِمْ فِ ْعلَ الْخَیرَّْاتِ َو إِقَامَ الصَّلَوةِ وَ إِيتَا َء
أَئمَّةً يَهْدُو َ
ن1
الزَّکَوةِ وَ کاَنُواْ لَنَا َعبِدِي َ
«پیش از اين به ابراهیم نیروى شناختش را عطا کرديم و به او
آگاه بوديم *.آنگاه که به پدرش و قومش گفت :اين تنديسها که
به پرستش آنها دل نهادهايد چیستند؟* گفتند :پدرانمان را
ديديم که آنها را مىپرستیدند *.گفت :هر آينه شما و پدرانتان
در گمراهى آشکارى بودهايد *.گفتند :براى ما سخن حقى
آوردهاى ،يا ما را به بازى گرفتهاى؟* گفت :نه ،پروردگار شما،
پروردگار آسمانها و زمین است .آن که آنها را بیافريده است .و
من بر اين سخن که مىگويم گواهى مىدهم *.و به خدا سوگند که
چون شما برويد ،چاره اين بتانتان را خواهم کرد *.آنها را خرد
کرد .مگر بزرگترينشان را ،تا مگر به آن رجوع کنند *.گفتند :چه
کس به خدايان ما چنین کرده است؟ هر آينه او از ستمکاران
است *.گفتند :شنیدهايم که جوانى به نام ابراهیم ،از آنها سخن
مىگفته است *.گفتند :او را به محضر مردم بیاوريد ،تا شهادت
دهند *.گفتند :اى ابراهیم ،تو با خدايان ما چنین کردهاى؟* گفت:

 . 1سوره أنبیاء ،آيات  51تا 73
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بلکه بزرگترينشان چنین کرده است .اگر سخن مىگويند از آنها
بﭙرسید *.با خودشان گفتوگو کردند و گفتند :شما خود ستمکار
هستید *.آنگاه به حیرت سر فرو داشتند و گفتند :تو خود
مىدانى که اينان سخن نمىگويند *.گفت :آيا سواى اللَّه چیزى را
مىپرستید که نه شما را سود مىرساند نه زيان *.بیزارم از شما و
از آن چیزهايى که سواى اللَّه مىپرستید .آيا به عقل
درنمىيابید؟* گفتند :اگر مىخواهید کارى بکنید ،بسوزانیدش و
خدايان خود را نصرت دهید *.گفتیم :اى آتش ،بر ابراهیم خنك و
سالمت باش *.مىخواستند براى ابراهیم مکرى بینديشند ،ولى ما
زيانکارشان گردانیديم *.او و لوط را رهانیديم و به سرزمینى که
آن را برکت جهانیان قرار دادهايم ،برديم *.و به او اسحاق و
فرزندزادهاى چون يعقوب را بخشیديم .و همه را از شايستگان
گردانیديم*.و همه را پیشوايانى ساختیم که به امر ما هدايت
مىکردند .و انجام دادن کارهاى نیك و برپاى داشتن نماز و دادن
زکات را به آنها وحى کرديم و همه پرستنده ما بودند.
ابراهیم علیهالسالم با قوم خود نیز به احتجاج پرداخته و درباره
بتها با آنان گفتگو کرد .با اقوام ديگرى هم که ستاره و آفتاب و
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ماه را مى پرستیدند ،احتجاج نمود تا اين که آنان را نسبت به حق
ملزم کرد و داستان انحرافش از کیش بتپرستى و ستارهپرستى در
همهجا منتشر شد.
سوره انعام آيات  74الی :82
صنَامًا ءَا ِلهَ ًة إِنىِّّ أَرَئكَ وَ
ل إِبْرَاهِیمُ لِأَبِی ِه ءَازَ َر أَ َتتَّخِﺬُ أَ ْ
وَ إِذْ قَا َ
سمَاوَاتِ وَ
قَوْمَكَ فىِ ضَلَالٍ ُّمبِینٍ* وَ کَﺬَالِكَ نُرِى إِبْرَا ِهیمَ مَلَکُوتَ ال َّ
ن عَلَیْ ِه الَّ ْیلُ َرءَا کَ ْوکَبًا
الْأَرْضِ وَ ِلیَکُونَ مِنَ الْمُو ِقنِینَ* فَلَمَّا جَ َّ
الفِلِینَ* فَلَمَّا رَءَا الْ َقمَرَ بَازِغًا
ل لَا أُحِبُّ ا َ
قَالَهاذَا رَبىّ فَلَمَّا أَفَلَ قَا َ
قَالَهاذَا رَبىِّ َفلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَﺌنِ لَّمْ يهَدِنىِ رَبىِّ َلأَکُونَنَّ ِمنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّینَ* َفلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَهاذَا رَبىِّهاذَا أَکْبرَُّ فَ َلمَّا أَفَلَتْ
ت وَجْهِىَ لِ َّلﺬِى فَطَرَ
قَالَ يَقَوْمِ إِنىّ بَرِىءٌ مِّمَّا تُشرِّْکُونَ * إِنىِّ وَجَّهْ ُ
ل
ن * وَ حَاجَّ ُه َقوْمُهُ قَا َ
حنِیفًا َو مَا أَنَا مِنَ ا ْلمُشرْکِی َ
السَّمَاوَاتِ َو ا ْلأَرْضَ َ
ن بِهِ إِلَّا أَن يَشَا َء
ن وَ لَا أَخَافُ مَا تُشرِّْکُو َ
د هَدَئ ِ
َّجُّونىّ فىِ اللَّ ِه وَ قَ ْ
أَ تحُ
ﺬکَّرُونَ * وَ کَ ْیفَ أَخَافُ مَا
ع رَبىّ کُلَّ شىَءٍ عِلْمًا أَ َفلَا تَتَ َ
یًْا وَسِ َ
رَبىّ شَ ّ
کمْ سُلْطَنًا
َّکْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزَِّّلْ بِهِ عَ َلیْ ُ
أَشرْکْتُمْ وَ لَا تخَافُونَ أَنَّکُمْ أَشرْ
فَأَىُّ الْفَرِيقَینْ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّﺬِينَ ءَامَنُوا وَ لَمْ
يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَﺌكَ لُّهَمُ ا ْلأَمْنُ وَ هُم مُّهْ َتدُونَ
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«و ابراهیم پدرش آزر را گفت :آيا بتان را به خدايى مىگیرى؟
تو و قومت را به آشکارا در گمراهى مىبینم *.بدين سان به ابراهیم
ملکوت آسمانها و زمین را نشان داديم تا از اهل يقین گردد*.
چون شب او را فروگرفت ،ستارهاى ديد .گفت :اين است پروردگار
من .چون فرو شد ،گفت :فرو شوندگان را دوست ندارم *.آنگاه ماه
را ديد که ﻃلوع مىکند .گفت :اين است پروردگار من .چون
فروشد ،گفت :اگر پروردگار من مرا راه ننمايد ،از گمراهان خواهم
بود *.و چون خورشید را ديد که ﻃلوع مىکند ،گفت :اين است
پروردگار من ،اين بزرگتر است .و چون فروشد ،گفت :اى قوم من،
من از آنچه شريك خدايش مىدانید بیزارم *،من از روى اخالص
روى به سوى کسى آوردم که آسمانها و زمین را آفريده است ،و
من از مشرکان نیستم *.و قومش با او به ستیزه برخاستند .گفت:
آيا درباره اللَّه با من ستیزه مىکنید ،و حال آنکه او مرا هدايت
کرده است؟ من از آن چیزى که شريك او مىانگاريد ،نمىترسم.
مگر آنکه پروردگار من چیزى را بخواهد .علم پروردگار من همه
چیز را در برگرفته است .آيا پند نمىگیريد؟* چرا از آن چیزى که
شريك خدايش ساختهايد بترسم در حالى که شما چیزهايى را که
هیچ دلیلى درباره آنها نازل نکرده است مىپرستید و بیمى به دل
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راه نمىدهید؟ اگر مىدانید بگويید که کدام يك از اين دو گروه به
ايمنى سزاوارترند؟* کسانى که ايمان آوردهاند و ايمان خود را به
شرك نمىآاليند ،ايمنى از آن ايشان است و ايشان هدايت-
يافتگانند».
فرعون مدير ارشد ،ريیس ارتش ،و فرمانروای کل مصر تلقی
میشده است .او همچنین پسر رع (رَع (يا رع يا فَرع) خدای
تجسم خورشید در اوج قدرت ،و نام وی به معنی خورشید است)،
به شمار میآمده .واژه فرعون از ريشه قبطی «پِرآ» به معنای
«خانهی بزرگ» است؛ اشارهای به اين واقعیت که فرعونها خود را
پناهگاه مردم میدانستند و برای خود کاخهای بزرگ پادشاهی
داشتند .با آنکه در اصل اين واژه اشاره به کاخ پادشاهی فرمانروا
میکرد ،تا هنگام توتمس سوم ( 1479 - 1425پ .م ).در پادشاهی
نوين ،ديگر به عنوان نامی برای شخص فرمانروا به کار گرفته
میشد.
نخستین شخصی که در تاريخ مصر باستان به نام فرعون
مشهور است ،شخصی است به نام پادشاه عقرب که نام اصلی وی
مشخص نیست؛ ولی در نقشی که از او روی يك گرز سنگی وجود
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دارد ،عقربی روبروی صورت او ديده میشود و به اين دلیل او را به
اين نام میخوانند .از فراعنهی مصر میتوان خوفو ،خفرع،
منکورع،

رامسس

دوم،

آخناتون،

توتآنخآمون،

شهبانو

حتچﭙسوت ،و توتمس سوم را نام برد .در میان تمامی اين فراعنه،
خوفو ،خفرع و منکورع به خاﻃر ساختن اهرام ثالثه.
روحانیون مصری در تعبیر از خدايان خود  ،نظام ستارگان را در
نظر میگرفتند و اين خدايان را به آسمان منتسب میساختند و از
آنها چهار نفر عالیجنابتر از همه به شمار میرفتند و مرکز
روحانیت و پرستش آنان هر کدام در يکی از چهار شهر بزرگ مصر
باستان قرار داشت .يك _

هرموپولی)(Hermopolis

 -دو _ هلیو

پولیس -سوم _ ممفیس ) (Memphisچهارم _ بازيريس ).(Busires
هر يك از خدايان معبد خود را دارا بودند  .روحانیون در هر معبد
خلقت و آفرينش جهان را به يکی از چهار خداوند منتسب می-
دانستند و اين چهار خداوند يکی نات

Nut .

دوم رع

Re .

سوم

پتاﺡ  Ptah .چهارم اوزيريس  Osirisمیباشد.
مصريان مانند همه اقوام و ملل عهد قديم معتقد بودند که
آفرينش هر چیز با مداخله يکی از خدايان انجام گرفته است و در
هر چیز نفوذ يك موجود فوق ﻃبیعی ضرورت داشته است و بر اثر
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اين عقايد تعداد خدايانی که در سرزمین رود نیل پرستیده می-
شدند از حد شمار بیرون بود و از مقبره " تاتموس سوم " صورت-
ريزی از خدايان بدست آمده و در آن تعداد اين خدايان به 740
عدد رسیده است و نام و نشان اکثر آنان معلوم و روشن شد است
و بعضی از اين خدايان معبد مخصوص داشتند و در افسانهشناسی
مصر باستان موقعیت برجسته يافتهاند و بايد توضیح داد مهمتر از
همه آنها خدايانی است که در شهر هلیوپولیس گرد آمده بودند و
هر کدام در جرگه ستارگان آسمان قرار داشتند و پرستیده می-
شدند و از اين خدايان پادشاه مصر بنام فرعون يك خداوند واقعی
بشمار میرفت .
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هرم ﻃبقاتی مصر باستان
داستان فرعون و بنیاسرائیل :سوره ابراهیم آيه 6
ل
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ َعلَیْکُمْ إِ ْذ أَنْجاکُمْ مِنْ آ ِ
م وَ َيسْتَحْیُونَ
فِرْعَوْنَ َيسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَﺬابِ وَ يُﺬَبِّحُونَ أَبْناءَکُ ْ
ن رَ ِّبکُمْ عَظیمٌ
نِساءَکُمْ وَ فی ذلِکُمْ بَالءٌ مِ ْ

 . 1سوره ابراهیم ،آيه6
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«و موسى به قوم خود گفت :نعمتى را که خدا بر شما ارزانى
داشته است به ياد آوريد ،آنگاه که شما را از فرعونیان رهانید .به
سختى آزارتان مىکردند و پسرانتان را مىکشتند و زنانتان را زنده
مىگﺬاشتند و در اين از جانب پروردگارتان براى شما آزمايشى
بزرگ بود.
سوره نازعات که در آن فرعون نیز ادعای خدای کرد:
مْقَدَّسِ ﻃُوىً *
هَلْ أَتَﺌكَ حَدِيثُ مُوسىَ * إِذْ نَادَئهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ال ُّ
ى * َو أَهْدِيَكَ
ب إِلىَ فِ ْرعَوْنَ إِنَّهُ ﻃَغَى * فَقُلْ هَل َّلكَ إِلىَ أَن تَزَک َ
اذْهَ ْ
ّْ َيةَ الْکُبرَّْى* فَکَﺬَّبَ وَ عَصىَ * ثمُّ أَدْبَرَ
إِلىَ رَبِّكَ فَتَخْشىَ * فَأَرَئهُ االَ
ى
يَسْعَى * فَحَشَ َر َفنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْ َأعْل َ

1

آيا داستان موسى به تو رسیده است؟* آنگاه که پروردگارش
او را در وادى مقدس ﻃوى ندا داد *:به سوى فرعون برو که ﻃغیان
کرده است )*.بگو :آيا تو را رغبتى هست که پاکیزه شوى *،و من
تو را به پروردگارت راه بنمايم و تو پروا کنى؟* پس آن آيت بزرگ
را به او نشان داد *.و او تکﺬيب کرد و عصیان ورزيد *.سﭙس

 . 1سوره نازعات ،آيات  15تا 24
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پشت کرد و مىشتافت *.پس همه را گرد کرد و ندا داد * ،و گفت:
من پروردگار برتر شما هستم».
بعد از بررسی تمدنهای سومر و مصر حال نوبت به دجال آخر
زمان و با سیستم جامعه فراماسونی و با ترفند لیبرالیسم و
کاپیتالیسم و ...است که به دنبال بردگی مطلق کل ساکنان زمین
است .توجه به هرم ماسونی نیازی به توضیح بیشتر ندارد:

تصویر شماره یک نمایشی از نظام سرمایهداری است
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تصوير شماره دو نمايشی از نمايندگان دنیای سرمايهداری است
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تصوير شماره سه ﻃبقات هرم ماسونی است
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تصوير شماره چهار نشاندهنده دورههای پیشبینی شده برای
هرم ماسونی است که برای تسلط بر تمام منابع جهان که از سال
 1776میالدی (سال استقالل اياالت متحد آمريکا) شروع شده و تا
سال ( 2012پروژه خیالی پايان جهان) ادامه دارد و بعد از آن يعنی
تسلط بر تمام منابع جهان و بردگی مطلق تمام انسانها
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هرم قدرت غرب برای استثمار تمام جهان
با قدرت نظامی و تبلیغاتی سعی در گردآوری تمام منابع و
ثروت جهان را دارد.
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به راستی در پس اين پرده مخوف آيا فقط جسم ماست که به
بردگی میرود يا اينکه فکر و روحمان نیز به تاراج دزدان و برده-
داران پريروز و قاتالن و جنايتکاران ديروز و دجال امروز میرود،
ﻃراحی اين سیستم مخوف حتی میخواهد اديان بزرگ توحیدی
(يهود ،مسیح و اسالم) را در خود هضم کند و يهوديتی جديد،
مسیحیتی نوين و اسالمی پسامدرن به ما تحويل دهد ،اين کار را با
2471

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

راهانداختن شعار روشنگری سالهاست که دارند انجام میدهند و
يهوديت و مسیحیت واقعی را در قرون وسطی نابود کردند و در 31
اکتبر 1999اولین کلیسای شیطان را توسط کارال الوی دختر آنتوان
الوی که انجیل شیطانی را نوشته است در سانفرانسیسکو آمريکا
بنیان نهادند .و عمالً کتاب توحید و يکتاپرستی و تقوا را کامالً
وارونه کرده و در خدمت اهداف خودشان قرار دادند .از اين ﻃرف
سالهاست که به دنیای اسالم پاگﺬاشته و خود را وکیل مدافع تمام
مسلمانان و دين مبین اسالم معرفی کردهاند و  72فرقه منحرف و
ضد دين را در قالب ظاهری دين به مردم قبوالندهاند و مردم را در
انتخاب درست و عادالنه حقیقت سردرگم کردهاند و بخاﻃر اينکه
از دين و عقید گمراهشان ( 72ملت) دست نکشند حس
ناسیونالیستی را به آنها تزريق نمودهاند و آنها را در مقابل
يکديگر قرار داده و دنیای اسالم را دچار آشوب کردهاند .اما لطف و
هدايت الهی بیپايان است و مؤمنان و مسلمانان واقعی را ياری
کرده و بنیان عنکبوتی آنها را نیست و نابود کرده و خودشان را
رسوای هر دو عالم میکند:
سوره عنکبوت آيات  39الی :43
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وَ قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَهامَانَ وَ لَقَدْ جَاءَهُم مُّوسىَ بِالْبَیِّنَاتِ
فَاسْتَکْبرَُّواْ فىِ ا ْلأَرْضِ وَ مَا کاَنُواْ سَابِقِینَ * فَکُالًّ أَخَﺬْنَا بِﺬَنبِهِ فَمِ ْنهُم
ن
صیْحَةُ وَ مِنْهُم مَّ ْ
صبًا وَ مِنْهُم مَّنْ أَخَﺬَتْهُ ال َّ
مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَا ِ
م وَ لَاکِن
خَسَفْنَا بِهِ الْ َأرْضَ وَ مِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیَظْلِ َمهُ ْ
کَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * مَثَلُ الَّﺬِينَ اتخَّﺬُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ
کبُوتِ اتخَّﺬَتْ بَیْتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنکَبُوتِ لَوْ
کَمَثَلِ الْعَن َ
م مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شىَءٍ َو هُوَ
ن اللَّ َه يَعْلَ ُ
کَانُواْ يَعْ َلمُونَ * إِ َّ
ك ا ْلأَمْثَلُ نَضْرِ ُبهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَزِيزُ الْحَکِیمُ * وَ تِلْ َ
الْعَلِمُونَ
«و نیز قارون و فرعون وهامان را که موسى با دلیلهاى روشن
خود نزد آنها آمد .آنها در زمین سرکشى مىکردند ولى
نتوانستند از خدا بگريزند *.همه را به گناهشان فروگرفتیم :بر
بعضى بادهاى ريگبار فرستاديم ،بعضى را فرياد سهمناك
فروگرفت ،بعضى را در زمین فرو برديم ،بعضى را غرق ساختیم .و
خدا به آنها ستم نمىکرد ،آنها خود به خويشتن ستم کرده
بودند *.مثَل آنان که سواى خدا را اولیا گرفتند ،مثَل عنکبوت
است که خانهاى بساخت .و کاش مىدانستند ،هر آينه سستترين
خانهها خانه عنکبوت است *.خداى يکتا مىداند که چه چیزهايى
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را سواى او به خدايى مىخوانند ،و اوست پیروزمند و حکیم *.اين
مثَلها را براى مردم مىزنیم و آنها را جز دانايان درنمىيابند».
در پايان اين فصل به اين نتیجه میرسیم که حرکت بر ضد
بشريت و انسانیت و اخالق از دوران سومريان متولد شد و در
دوران مصر و روم و يونان به نونهالی و نوجوانی رسید و در قرون
وسطی به جوانی و در دوران معاصر به بزرگسالی رسیده است و
ان شاء اهلل در مسیر پیری قرار گرفته است و دست به هر کاری
میزند که دوباره جوان شود ،ولی جوانی کجايی که يادت به خیر!!!
آنها تمام شاخصهای اخالق و انسايت را يکی پس از ديگری به
صورت ابزار درآورده و بر علیه بشريت استفاده کردهاند ولی همه
آنها بعد از مدتی کارايی خود را از دست داده و بر علیه خودشان
و برضد خودشان مورد استفاده قرار گرفته است و پايههای
عنکبوتیشان را يکی پس از ديگری فرو میريزد.
در قرن نوزده نظريه تکامل را مطرﺡ کردند که پايههای اعتقادی
را در اديان تضعیف کنند و بیاخالقی و فساد را ترويج دهند و
توجیهی برای بردهکردن ساير اقوام بجز اروپايان باشد ولی در قرن
بیست بعد از فهم از ساختمان سلول و دیانای و تعداد کروموزوم-
ها و کشف هزارن هزار فسیل در  400تا  500میلیون سال پیش و
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تطابق با نمونههای امروزی و مطابقت کامل از لحاظ ساختاری با
نمونههای امروزی و هزاران هزار دلیل علمی ديگر با تالیف هزاران
هزار کتاب و مقاله و رساله و فايلهای ويديوئی و نرمافزاری و...
جوابی صد در صد کامل و جامع و نقض کامل و نابودی نظريه تکامل
است.
بعد از شکست نظريه تکامل آنها برای توجیه جهش ژنتیکی
انسان از میمون نظريه موجودات فضايی را که تکامل يافته و در
کهکشانهای ديگر زندگی میکنند را مطرﺡ کردهاند و شروع به
تغییر ساختار در جهت عکس خلقت الهی با توجه به دور و
تسلسل فلسفی کردهاند ،دور و تسلسلی که دهها قرن است توسط
بزرگان و حکما و متفکران دنیای اسالم بطالن آنها ثابت شده
است.
آنها با سرقت تمام آثار باستانی قديم در سراسر دنیا و خاصتاً
در مزوپتامیا و ...در بینالنهرين تمام آثار قديمی را از بین بردهاند
و شروع به تغییر در تمام عکسها و اسناد تاريخی کردهاند .تا
پروژه بعدی خود را که پروژه موجودات فضايی است مطرﺡ کنند و
برای اين کار با ﻃراحی نرمافزارهای رايانهای از موجودات فضايی
برای بازیهای کودکان و نوجوانان و ساخت انیمیشن و فیلم و
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کلیپ برای جوانان و نوشتن کتاب و مقاله برای بزرگساالن و ارائه
داليل خاص خودشان ،سعی در مهیا کردن افکار دنیا دارند.
هدف ،نابودی اخالق و سلطه قدرت پلید شیطان کاپیتالیسم
است.
دو نمونه از بردگان فراموش شده تاريخ:
پايگاه تحلیلی "گلوبال ريسرچ" در مقالهای به قلم "جان
مارتین" مینويسد :ايرلندیها به عنوان برده آمدند؛ محمولههای
عظیم انسانی بر روی کشتیهای بزرگ انگلیسی که به مقصد قاره
آمريکا بستهبندی شده بودند .اين محموله شامل صدها هزار مرد،
زن و حتی بچههای کوچك بود.
*بردگان در صورت شورش ،به بدترين شکل تنبیه میشدند
اگر شورش کرده يا از قانونی سرپیچی میکردند ،به شديدترين
شکل تنبیه میشدند .يکی از تنبیهها اين بود که بردهداران،
دارايیهای انسانی خود را از دست آويزان کرده و دستها يا پاهای
آنان را آتش می زدند .آنان زنده زنده سوزانده شده و سرشان به
عنوان هشدار برای ديگر اسیران ،بر روی نیزه در بازار قرار
میگرفت.
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فکر میکنید الزم است جزيیات خونین بیشتری گفته شود؟
همه به خوبی از قساوت در تجارت بردههای آفريقايی آگاه هستند.
اما آيا درباره بردهداری آفريقايی صحبت کرديم؟ شاه " جیمز
" دوم و "چارلز" اول نیز تالش مستمری برای اسیر کردن
ايرلندیها انجام دادند" .اولیور کرامول" معروف انگلیسی تالش
برای اعمال غیرانسانی در برابر همسايه اين کشور را گسترش داد.
*زندانیان سیاسی ايرلندی به ساکنان انگلیسی ديگر کشورها
فروخته میشدند
تجارت بردههای ايرلندی با فروش  30هزار زندانی ايرلندی به
"ينگه دنیا" به عنوان برده توسط "جیمز" دوم آغاز شد .بیانیه او
در سال  1625اعالم میکرد که زندانیان سیاسی ايرلندی بايد به
آن سوی آبها فرستاده شده و به ساکنان انگلیسی هند غربی
فروخته شوند .در اواسط دهه  ،1600عمدهی بردههای فروخته شده
به جزاير "آنتیگوئا" و "مونتسرات" ايرلندی بودند .در آن زمان،
 70درصد کل جمعیت "مونتسرات" را بردگان ايرلندی تشکیل
میدادند.
*در يك دهه ،جمعیت ايرلند حدود  900هزار نفر کاهش يافت،
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ايرلند به سرعت تبديل به بزرگترين منبع بردهبرای تجار
انگلیسی شد .در حقیقت اکثر بردههای اولیه در آمريکا
سفیدپوست بودهاند .بین سالهای  1641تا  ،1652بیش از  500هزار
ايرلندی توسط انگلیسیها کشته شده و  300هزار نفر ديگر به
عنوان برده فروخته شدند .جمعیت ايرلند در يك دهه از 1,5
میلیون به  600هزار نفر کاهش يافت .خانوادهها از يکديگر جدا
شدند ،زيرا انگلیسیها اجازه نمیدادند پدرها ،همسر و
فرزندانشان را همراه خود بیاورند .اين امر منجر به ايجاد مردمی
بیدفاع متشکل از زنان و کودکان بیخانمان شد .راهحل انگلیس
اين بود که آنان را نیز به مزايده گﺬاشت!
*امروزه برای توصیف بردگان ايرلندی از عباراتی مانند
"مستخدمان قراردادی" استفاده میشود
در ﻃول دهه  ،1650بیش از  100هزار کودك ايرلندی بین  10تا
 14سال از والدين خود جدا شده و به عنوان برده در هند غربی،
ويرجینیا و نیوانگلند فروخته شدند .در اين دهه 52 ،هزار ايرلندی
(بیشتر زنان و کودکان) به باربادوس و ويرجینیا فروخته شدند30 .
هزار مرد و زن ديگر ايرلندی نیز به کسانی که بهترين پیشنهاد را
میدادند ،فروخته شدند .در سال " ،1656کرامول" دستور داد دو
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هزار کودك ايرلندی به جامايیکا برده شده و به عنوان برده به
ساکنان انگلیسی فروخته شوند.
امروزه بسیاری از افراد به بردگان ايرلندی آنچه که واقعاً
هستند را نمیگويند :برده .آنها برای توصیف آن چه بر سر
ايرلندیها آمده از عباراتی مانند "مستخدمان قراردادی" استفاده
میکنند .اما از قرون  17و  ،18در بیشتر موارد ايرلندیها چیزی
بیش از گلههای انسانی نبودند.
*بردگان آفريقايی ،خوششانستر از همتايان ايرلندی خود
بودند
به عنوان مثال ،تجارت برده در آفريقا درست در همین دوران
در حال شروع بود .مدارك محکمی وجود دارد که رفتار انجام شده
با بردگان آفريقايی ،که از گزند ننگ تﺌولوژی منفور کاتولیك در
امان بوده و قیمت باالتری هم داشتند ،اغلب بسیار بهتر از همتايان
ايرلندیشان بود.
بردههای آفريقايی در اواخر دهه  1600بسیار گران بودند (50
استرلینگ) ولی بردگان ايرلندی ارزان بودند (حداکثر 5
استرلینگ) .اگر يك صاحب مزرعه ،برده ايرلندی را تا حد مرگ
شالق زده ،بر بدنش داغ میگﺬاشت يا او را کتك میزد ،اين کار
2479

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جرم محسوب نمیشد .مرگ برده فقط از دست رفتن پول بود ،که
خیلی از کشتن بردههای گران آفريقايی ارزانتر تمام میشد.
اربابان انگلیسی ،هم برای لﺬت خود و هم برای کسب سود
بیشتر ،به سرعت شروع به بچهدار شدن از زنان ايرلندی کردند.
فرزندان بردهها نیز برده بودند ،که اين امر تعداد نیروی کار مجانی
ارباب را افزايش میداد .حتی اگر يك زن ايرلندی به شکلی آزاد
میشد ،فرزندش باز هم برده باقی میماند .بنابراين مادران
ايرلندی ،حتی با وجود اين آزادی جديد ،به ندرت فرزندانشان را
رها میکردند و همیشه برده باقی میماندند.
*قانون منع بارداری زنان ايرلندی توسط بردگان آفريقايی به
دلیل تضاد با منافع يك شرکت انگلیسی متوقف شد
با گﺬشت زمان ،انگلیسیها راه بهتری برای استفاده از اين
زنان (در بسیاری از موارد دخترانی حتی  12ساله) به منظور
افزايش سهم بازار خود پیدا کردند :باردار شدن زنان و دختران
ايرلندی از مردان آفريقايی برای ايجاد بردههايی با رنگ پوستی
خاص .اين بردگان "دورگه" از بردگان ايرلندی گرانتر بودند و به
انگلیسیها اين امکان را میدادند که به جای خريد بردگان
آفريقايی ،پول خود را ذخیره کنند .اين کار چندين دهه ادامه پیدا
2480

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کرد و آنقدر گسترده شد که در سال  1681قانونی مبنی بر "منع
بارداری زنان برده ايرلندی از بردگان آفريقايی به منظور ايجاد
برده برای فروش" به تصويب رسید .پس از مدت کوتاهی ،اجرای
اين قانون به دلیل تداخل با منافع يك شرکت بزرگ انتقال برده
متوقف شد.
انگلیس بیش از يك قرن مشغول به انتقال دهها هزار برده
ايرلندی بود .مدارك نشان میدهد که پس از شورش ايرلندیها در
سال  ،1798هزاران برده ايرلندی به آمريکا و استرالیا فروخته
شدند .سوء استفادههای بسیار ناگواری از بردههای آفريقايی و
ايرلندی میشد .حتی يك کشتی انگلیسی به خاﻃر اين که خدمه
آن غﺬای کافی برای خوردن داشته باشند 1302 ،برده را به
اقیانوس اﻃلس ريخت.
*انگلیس پس از يك قرن بردهداری ،سرانجام تصمیم به توقف
اين عمل شیطانی گرفت
شکی نیست که ايرلندیها نیز به اندازه آفريقايیها (اگر
نگويیم در قرن  17حتی بیشتر از آنان) وحشت بردهداری را تجربه
کردهاند .همچنین تقريباً شکی وجود ندارد که افرادی با پوست
قهوهای و برنزه که در سفر به هند غربی میبینید به احتمال زياد
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نوادگان بردگان آفريقايی و ايرلندی هستند .در سال ،1839
انگلیس سرانجام تصمیم گرفت تا دست از اين اعمال شیطانی
برداشته و نقل و انتقال بردهها را متوقف نمايد .اگرچه اين تصمیم
جلوی دزدا ن دريايی را نگرفت ،اما به تدريج اين بخش از کاووس
ايرلندیها خاتمه پیدا کرد.
*در کتابهای تاريخ انگلیس هیچ اشارهای به اين موضوع
نشده است
اما اگر کسی ،چه سیاهپوست و چه سفیدپوست ،فکر کند
بردهداری فقط مختص آفريقايیها بوده است ،سخت در اشتباه
است .بردهداری ايرلندیها موضوعی است که هیچ وقت از ذهن ما
پاك نمیشود .اما مدارس دولتی (و خصوصی ما) کجا هستند؟
کتابهای تاريخ کجا هستند؟ چرا هیچ صحبتی در اين باره بیان
نمیشود؟ آيا ياد و خاﻃر صدها هزار قربانی ايرلندی ارزشی بیش
از يك بار ذکر شدن توسط يك نويسنده ناشناخته ندارد؟ يا آيا
قصه آنان بايد چیزی باشد که انگلیسیها میخواهند( :برخالف
کتابهای آفريقايی) ناپديد شدن تمام و کمال داستان ايرلند ،مثل
اين که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است.
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هیچ يك از قربانیان ايرلندی موفق نشدند به وﻃن بازگردند تا
از اين آزمون دشوار سخن بگويند .اينان بردگان گمشده هستند؛
بردگانی که زمان و کتابهای تاريخ تحريف شده به دست
فراموشی سﭙرده است.

انگلیسىها در استرالیا مردم بومى را مثل حیوانات ،مثل
کانگورو به عنوان تفريح شکار میکردند؛ آنها براى جان انسانها
هیچ ارزشى قائل نبودند
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اولین حضور انگلیسیها در استرالیا به ژانویه سال 1788میالدی
برمیگردد.

2484

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هجوم اروپاییها به استرالیا نظم اجتماعی و فرهنگی هزاران ساله
بومیان این سرزمین را نابود کرد.
هجوم به استرالیا
استرالیا کشوری پهناور در شرقیترين بخش کره زمین است.
هنوز بخشی ازقلمرو انگلیس محسوب شده وهمچنان زير نظر
فرماندار منتصب ازسوی ملکه اين کشور اداره میگردد .اولین
حضور انگلیسیها در استرالیا به ژانويه سال 1788میالدی
برمیگردد .ملوانان انگلیسی در اين سال از منطقه «سیدنی» به
استرالیا وارد شده و به افتخار وزير داخله دولت وقت محل ورود
خود به سرزمین جديد رابه نام او نامیدند .پس از برافراشته شدن
پرچم انگلستان در استرالیا هفت میلیون و ششصدهزار کیلومتر به
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امالك استعماری آن کشور اضافه شد که با آغاز کشتار و پاك-
سازی نژادی صدها هزار بومی همراه بود.

بومیان جان به در برده در مزارع و معادن به کارهای طاقتفرسا
واداشته میشدند.
هجوم اروپايیها به استرالیا نظم اجتماعی و فرهنگی هزاران
ساله بومیان اين سرزمین را نابود کرد .اين بومیان که به گروههای
قبیلهای تقسیم میشدند و در سراسر استرالیا به شکل دستههای
چادرنشین از راه شکارگری زندگی میکردند؛ تا حد امکان توسط
انگلیسیها قتلعام شده و با تبعیدیها و مجرمین خطرناك
اروپايی جايگزين شدند .در واقع اولین گروه ساکنان انگلیسی
استرالیا از صدها زن و مرد مجرم و زندانی تبعیدی تشکیل میشد
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که اکثر آنها به بیماریهای جنسی و امراض خطرناك
واگیردارمانند آبله و ﻃاعون دچار بودند.

دفاع از حقوق انسانی بومیان استرالیا بسیار دیر هنگام آغاز شد.
شکار بومیان
پس از ورود اروپايیها به استرالیا بومیان اين قاره به موازات
زمینها و آبها ،جانهای خود را نیز پیدرپی به از راه رسیدگانی
که در دست تفنگ و در کشتیها توپ داشتند؛ میباختند و بدين
ترتیب تا سال  1911جمیعت آنها از حدود هشتصد هزار نفر به
سی هزار نفر کاهش يافت .حمالت گسترده به مناﻃق مسکونی و
کشتار دسته جمعی بومیان بیدفاع ،مسموم کردن منابع آبی و
غﺬايیشان و کوچ دادن اجباری آنها به مناﻃق غیر قابل سکونت
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بخشی از جنايتهای نسلکشی اروپايیها در استرالیا بود .شکار
بومیان تنها با هدف تفريح و مسابقه دادن بین تازهواردها يکی از
دردناکترين جنايتهای انگلیسیها در استرالیا محسوب میشود.
«رابرت منلی لیون» از اولین حامیان حقوق بومیان استرالیا بود که
در سال  1829میالدی در گزارشی آورده است که سربازان بريتانیا
شکار بومیان را همچون شکار کانگورو يك ورزش سالم تلقی
میکنند!
در کنار کشتارها ،بیماریهای واگیرداری که سیستم ايمنی بدن
بومیان شناختی از آنها نداشت از اروپا به استرالیا منتقل میشد و
عالوه بر سرايت ﻃبیعی گاهی به ﻃور عمد نیز بومیان را دچار کرده
و به نیستی میکشاند زيرا که بومیان در مقابله با بیماریهای
ناشناسی همچون وبا و ﻃاعون درمانی نمیشناختند .در برابر اين
هجوم همهجانبه کار بومیان به جايی رسید که کشتن فرزندان خود
را در خردسالی به شرايط زندگی ﻃاقتفرسای حاصل از بیماری و
کشتار به دست اروپايیها ترجیح میدادند تا نسل آنها با نابودی
از چنین رنج و هراس بزرگی رهايی يابد.
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اروپاییها فرهنگ بومی جان به در بردگان از پاکسازی نژادی را
مضمحل کردند.
جامعه  8هزار نفری بومیانی که در تاسمانی زندگی میکردند تا
پايان قرن نوزدهم به کلی توسط مهاجران اروپايی محو و نابود
شدند .شهر ويلکانیا که مرکز تجمع بومیان در ايالت نیوساوت ولز
بود و يکباره به ﻃور کلی ناپديد شد .بدين ترتیب در فاصله
سالهای 1788تا  1900نزديك به  90درصد از جمعیت بومیان
استرالیا محو و نابود شدند .در بخشهای جنوبی اين قاره که دارای
زمینهای حاصلخیز فراوانی بود؛ بومیان قتلعام بیشتر و
وحشیانهتری را تجربه کردند تا زمینهايشان زودتر به دست
مهاجمان بیافتد به ﻃوری که هیچگونه اثری ازآنها به جای نماند.
2489

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

در يکی از آخرين برنامههای پاكسازی نژادی در استرالیا جمعیت
حدود  50تا  90هزار نفری بومیان در دهه  30میالدی قرن گﺬشته
محکوم به گردن نهادن به برنامههای ضد بشری «اصالﺡ نژاد
بومیان» شدند.

در دهه  30میالدی قرن گذشته برنامههای ضد بشری«اصالح نژاد
بومیان» آغاز شد.
کشتار بومیان استرالیايی ساکن جزيرهای که اکنون نیوزلند
نامیده میشود بسیار فجیعتر بود .اين جزيره به شکل يك
کشتارگاه درآمد و همه مردم در سرزمین اجدادی خود برای
اروپايیها زندانیان جنگی تلقی شده و به دست انگلیسیها قتل-
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عام و منقرض شدند .عالوه بر کشتار به دست خود ،انگلیسیها راه
پرسودتر ديگری هم برای از بین بردن بومیان در پیش گرفتند.
مردان اين اقوام در هر دو جنگ جهانی برای کشتهشدن در
جبهههای دفاع از مستعمرات انگلیس در خط مقدم نبرد به کار
گرفته میشدند.

مردان این اقوام در جبهههای دفاع از مستعمرات انگلیس در خط
مقدم نبرد به کار گرفته میشدند.
سیاست آسیمیالسیون ،نسلهای ربوده شده
استرالیا را میتوان موزه «نژادپرستی» و آسیمیالسیون
(همگونسازی) تاريخ استعمار نام داد .زيرا که در اين کشور غصب
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شده يکی از دهشتناكترين برنامههای نژادپرستانه توسط استعمار
به مدت ﻃوالنی اجرا شده است .ﻃی حدود يك قرن (از دهه هفتاد
قرن نوزدهم تا دهه هفتاد قرن بیستم) اروپايیها کودکان و
فرزندان مردم بومی را به زور و تهديد از خانوادههايشان جدا
میکردند و به اردوگاهها و يا خانوادههای اروپايی میسﭙردند تا
بدون هیچ ارتباﻃی با هويت و زبان و خانواده خود تربیت يابند و به
موجود بیهويتی تبديل شوند که در گردن نهادن به خواستههای
مديريت استعمار و استثمار مشکلی نداشته باشند.

استرالیا را میتوان موزه «نژادپرستی» و آسیمیالسیون استعمار نامید.
بدين ترتیب اين کودکان نه زبان مادری خود را ياد میگرفتند و
نه هويتی و عقیدهای از سوی خانواده و قبیله خود به آنها منتقل
میشد .نسلهای بیهويتی پرورش میيافتند که مديران استعماری
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به راحتی از آنها به دلخواه خود بهرهکشی میکردند .بدين ترتیب
سیاست آسیمیالسیون از بومیان استرالیا برای استعمار ،برده تولید
میکرد واين بردگان به ﻃرزی غیرانسانی درصنايع گوناگونی مانند
گاوداری و معدن و کشاورزی به بیگاری و کارگری (به جای
حیوانات) گرفته میشدند .اين گروههای آسیمیله امروزه به
«نسلهای ربوده شده» توصیف میشوند .سرشماریهای اواخرقرن
بیستم به خوبی نشان میدهد که سیاست آسیمیالسیون بعد از
دههها بسیار موفق عمل کرده است و اکنون بیش از 70درصد از
بومیان استرالیا به يکی از فرقههای مسیحیت معتقدند و اثر
چندانی از اعتقادات اجدادی و زبان بومی بین آنها باقی نمانده
است.
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بردگان بومی آسیمیله شده به طرزی غیر انسانی در صنایع گوناگون به
بیگاری گرفته میشدند.
برنامه آسیمیالسیون استعمار در استرالیا مورد توجه برخی از
گروههای حقوق بشری بوده است .نتايج تحقیقات «کمیسیون
استرالیايی برای حقوق بشر و موقعیت برابر» که در  1997منتشر
شده است نشان میدهد در يك بازه  60ساله ( 1910تا  )1970بیش
از 100هزار کودك بومی به زور از پدر و مادر خود جدا شده و سر از
خانوادههای اروپايی و يا نوانخانهها درآوردهاند .اين کودکان هرگز
والدين خود را نديده و پیشینه خود را به کلی از دست دادند .با
اين حال دولت استرالیا وجود سیاست آسیمیالسیون مﺬکور در
گزارش کمیسیون را انکارمیکرد که با اعتراض وسیع بومیان رو به
رو شد.
شرايط اسفناك کنونی بومیان استرالیا
بومیان استرالیا هرگز از حقوق شهروندی برابری برخوردار
نبودهاند .با اين که دولت استرالیا در سال  1963به آنها حق رای
داده است اما هیچ گونه قدرت تاثیرگﺬاری در سرنوشت خود را
ندارند .وضعیت اجتماعی ناهنجاری دارند و در محیطی آکنده از
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فقر اقتصادی ،تبعیض ،راسیسم ،بیسوادی ،اعتیاد و بیکاری و
فالکت زندگی می کنند .با اين که اين ساکنین اصلی در زندگی
فقیر و نکبتبار خود آرزوی مرگ میکنند؛ ثروت ﻃبیعی آنها به
دست انگلیسیها چﭙاول و غارت میشود.

مهاجمان ،طبیعت استرالیا را نیز همچون بومیان آن قلع و قمع کردند.
اکنون اقوام بومی تنها دو درصد از جمعیت استرالیا را تشکیل
میدهند وهنوز هم سیاستهای فرهنگی دولت استرالیا سعی دارد
بومیان را وحشی و موجوداتی در حد حیوانات بومی نشان دهد .در
موزههای استرالیا تصاوير تهیه شده از بومیان توسط مهاجمان
اروپايی به صورت حیات وحش در کنار کانگوروها ،خزندگان و
ديگر حیوانات وحشی بومی نمايش داده میشود.
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از 1910تا  1970بیش از 100هزار کودک بومی به زور از پدر و مادر
خود جدا شده و به خانوادههای اروپایی و یا نوانخانهها سپرده شدند.
فقط 12درصد از سرزمین استرالیا در دست بومیان باقی مانده
است 65 .درصد بومیان در حاشیه شهرها به شکل رقتانگیزی
گﺬران میکنند .شمار بسیاری از آنها در مراکز دامپروری زندگی
دستهجمعی دارند .میزان مرگومیر کودکان خانوادههای بومی
بسیار بیشتر از نرخ عمومی است 53 .درصد از مردان بومی و 41
درصداززنان بومی50سالگی را نمیبینند .در برخی مناﻃق مانند
شهر ويلکانیا امید به زندگی بومیان به پايینتر از  35سال سقوط
میکند .بیماریهای قلبی ،تنفسی ،ديابت و عفونی در میان آنها
بسیار بیشتر از غیربومیان ديده میشود.
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 65درصد بومیان در حاشیه شهرها به شکل رقت انگیزی گذران
میکنند.
نرخ بیکاری و تجربه زندان در آنها بسیار باالتر ( 11برابر) از
اروپايیهای مهاجم است .از نگاه مهاجمان ،بیخانمانی و سکونت
به اجبار در آسايشگاههای مملو از جمعیت برای بومیان امری عادی
محسوب میشود .در مقايسه با اروپايیهای مهاجم ،مصرف سیگار
و الکل که از سوی مهاجمان به بومیان معرفی شدهاند؛ در بین
بومیان نرخ بسیار بیشتری دارد .در شهرهای بزرگ ،بومیان
بیخانمان که در زير پلها و حاشیه شهرها زندگی میکنند؛ اکثرا
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از تحصیل بازمیمانند وکمتر از پنج درصد آنها دارای تحصیالت
دانشگاهی هستند.

نشانههایی از جنبش اعتراضی بومیان گاهی در شهرهای مختلف
استرالیا دیده میشود.
خدمات بهداشتی و بیمهای مشخصی برای آنها وجود ندارد.
گاهی ديده میشود که بومیان در دستههای  20تا  30نفری در
خرابههای کثیف و عاری از بهداشت روزگار میگﺬرانند .اين شرايط
اسفناك موجب شد که در سال  ،2009گزارشگر سازمان ملل در
حقوق مردم بومی ،پورفسور جیمز آنايا ،سختگیری پلیس و
کمیسیون مجازات استرالیا در حق بومیان و محروم کردن ايشان از
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حقوق و خدمات بسیار اندکی که از آن برخوردارند را وضعیتی
اضطراری ،غیرقابل قبول و نژادپرستانه توصیف کند.

بومیان در دستههای 20تا  30نفری در خرابههای کثیف و عاری از
بهداشت روزگار میگذرانند.
ببخشید که شما را میکشیم!
در سال  ،1999مجلس استرالیا سندی انتشار داد که در آن
نسبت به ظلم و تعدی و اجحاف در حق بومیان استرالیا اظهار
تاسف شده بود .با اين که مجلس استرالیا در اعالمیه خود ظلم به
بومیان به مدت چندين قرن را بزرگترين ننگ تاريخ بینالملل
می نامد؛ ولی شاهديم که اين اجحاف و تعدی همچنان ادامه دارد.
با اين حال مجلس در اعالمیه مﺬکور از عﺬرخواهی ﻃفره رفت .اما
با افزايش فشار از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشری و
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همچنین در اثر برخی از فعالیتهای بومیان باالخره دولت منصوب
پادشاه انگلستان در سال  2008به خاﻃر تبعیض (بخوانید کشتار و
پاكسازی قومی) در حق بومیان استرالیا از آنها عﺬرخواهی کرد.
مراسم عﺬرخواهی نخست وزير استرالیا «کوين رود» مستقیماً از
تلويزيون اين کشور پخش شد.

ظلم به بومیان به مدت چندین قرن ،بزرگترین ننگ تاریخ بینالملل
است.
در پایان این فصل به وضعیت تعدادی از اسیران در قرن  20اشاره می-
کنیم:
اردوگاههای مرگ به مجموعه اردوگاههای آلمان نازی در ﻃول
جنگ جهانی دوم ( )1939–45اﻃالق میشود که با هدف کشتار
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سیستماتیك میلیونها تن با گاز و کار شديد تحت گرسنگی
ساخته شده بودند .گروههای زيادی در دسته قربانیان اين
اردوگاهها قرار داشتند اما هدف اصلی يهوديان بودهاند .اين
نسلکشی" راه حل نهايی" رايش سوم برای مسﺌله يهوديان بود.
تالش نازیها در نسلکشی يهوديان در مجموع به عنوان
هولوکاست شناخته شده است.
برآورد

کشور

اردوگاه

کشتهشدگان
آلمان

1،100،000

آشويتس

دولت عمومی

600،000

بلزك

آلمان

320،000

خلمنو

دولت عمومی

360،000

مايدانك

کمیساريای

65،000

مالی
تراستنتس

استلند
دولت عمومی

250،000

سوبیبور

دولت عمومی

–700،000

تربلینکا
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800،000
3،495،000–3،395،000

مجموع

اردوگاه مرگ اشتوتهوف (به آلمانی )KZ Stutthof :از بزرگترين
اردوگاههای کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی در 2
سﭙتامبر  1939در  34کیلومتری شرق دانتزيگ بازگشايی شد.
بیش از  65هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند .اين اردوگاه
 40اردوگاه فرعی نیز داشت.
اردوگاه کار اجباری برگن ـ بلزن (به آلمانی:

KZ Bergen-

 )Belsenاز بزرگترين اردوگاههای کار اجباری آلمان نازی بود که
در سال  1940در جنوب غرب شهر برگن بازگشايی شد.
بیش از  50هزار نفر از يهوديان ،لهستانیها ،روسها و بسیاری
از کشورهای ديگر در اين اردوگاه به قتل رسیدند .اين اردوگاه 2
اردوگاه فرعی نیز داشت.
اردوگاه مرگ بلزك (به آلمانی:

Belzec

)Vernichtungslager

اولین اردوگاه کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی در سال
 1933در  1کیلومتری جنوب روستای بلزك در لهستان ساخته
شد.
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بین  400تا  600هزار نفر از يهوديان  ،لهستانیها و کولیها در
اين اردوگاه به قتل رسیدند.
اردوگاه

بوخنوالد

(به

آلمانی:

Konzentrationslager

 )Buchenwaldيکی از اولین و بزرگترين اردوگاههای کار اجباری
آلمان نازی بود که در فاصله  8کیلومتری از شهر وايمار ،آلمان
ساخته شده بود .زندانیان اردوگاه از سراسر اروپا و روسیه بودند و
شامل يهوديان ،لهستانیها و اسلوونیهای غیر يهودی ،زندانیان
سیاسی و مﺬهبی ،کولیها ،فرقه مﺬهبی شاهدان يهوه،
جنايتکاران ،همجنسگرايان ،و زندانیان جنگی میشدند.
بوخنوالد يکی از بزرگترين اردوگاههای هولوکاست بود .اين
اردوگاه بین سالهای  1937تا  1945میالدی ،محل نگهداری بیش
از  250هزار زندانی از  36کشور اروپايی ،به وسیله آلمان نازی بود.
پاوياك (به انگلیسی )Pawiak :زندانی در ورشو بود که در
 1835ساخته شد .در جريان جنگ جهانی دوم و اشغال لهستان
ن پاوياك
تبديل شد به بخشی از اردوگاههای کار اجباری .نامِ زندا ِ
از خیابانی در ورشو میآيد که در آن واقع شده است .ساختمان
اين زندان بین سالهای  1829و  1835بر اساس ﻃرحی از
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فريدريك فلورين اسکاربك ،پدرخواندهی فردريك شوپن ،آهنگ-
ساز معروف ساخته شد.
در جريان قیام  1863پاوياك ،محلی برای استقرار موقت
لهستانیهايی شد که به دستور امﭙراتوری روسیه به سیبری تبعید
شده بودند .پس از اينکه لهستان استقالل خود را در  1918به
دست آورد ،پاوياك زندان اصلیِ مردان ورشو شد.
بعد از حملهی آلمانیها در  1939به لهستان ،پاوياك تبديل شد
به يکی از زندانهای گشتاپو و پس از آن به بخشی از اردوگاههای
کار اجباری آلمان نازی .در حدود 100هزار مرد و 200هزار زن در
اين زندان بودهاند .حدود 37هزار نفر از اين تعداد اعدام شده و
حدود 60هزار نفر ديگر به اردوگاههای مرگ نازی فرستاده شدهاند.
آمار دقیقی وجود ندارد چون بايگانی زندان هرگز پیدا نشد.
در  21اوت  ،1944پس از قیام ورشو ،نازیها تعداد نامعلومی از
زندانیان باقیمانده را کُشتند و ساختمان زندان را سوزاندند و
ويران کردند.
پس از جنگ جهانی دوم پاوياك بازسازی نشد .اما از 1990
میالدی تا کنون موزهای در زيرزمینِ سالمماندهی اين زندان
برپاست.
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اردوگاه مرگ تربلینکا (به آلمانی:

Vernichtungslager

 )Treblinkaاز بزرگترين اردوگاههای ضد-يهودی هولوکاست بود
که توسط رژيم نازی در زمان جنگ جهانی دوم در خاك لهستان
ساخته شده بود.
بیش از  850هزار نفر از يهوديان در اردوگاه مرگ تربلینکا در
ﻃول جنگ جهانی دوم به قتل رسیدند .که از اين تعداد ،حدود نیم
میلیون نفر ،از يهوديان اهل لهستان بودند.
اردوگاه کار اجباری ترزينشتات (به آلمانی:

KZ

 )Theresienstadtاز بزرگترين اردوگاههای کار اجباری آلمان نازی
بود که توسط رژيم نازی در سال  1941در جمهوری چك ساخته
شد.
بیش از  35هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند.
اردوگاه مرگ خلمنو (به آلمانی)Vernichtungslager Kulmhof :
از بزرگترين اردوگاههای کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم
نازی در سال  1941در 50کیلومتری شهر لودتس ساخته شد.
بین  152تا  340هزار نفر (بیشتر يهودی) در اين اردوگاه به قتل
رسیدند.
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اردوگاه مرگ داخائو يا داخاو يا (به آلمانی:

Dachau

 )KZاز

بزرگترين اردوگاههای کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی
در سال  1933در  16کیلومتری شمال مونیخ در نزديکی شهر
داخائو در ايالت بايرن آلمان ساخته شد .بیش از  30هزار نفر از
يهوديان ،لهستانیها  ،روسها و بسیاری از کشورهای ديگر در اين
اردوگاه به قتل رسیدند .اين اردوگاه  94اردوگاه فرعی نیز داشت.
اين اردوگاه همچنین به دلیل جنايت جنگی انجام شده توسط
نظامیان امريکايی در اعدام بدون محاکمه آلمانیهای محافظ اين
اردوگاه پس از آزاد سازی اردوگاه شهرت دارد.
اردوگاه کار اجباری زاخسنهاوزن (به آلمانی:

KZ

 )Sachsenhausenاز بزرگترين اردوگاههای کار اجباری نازیها بود
که توسط رژيم نازی در ژوئیه سال  1936در  35کیلومتری شمال
برلین تاسیس شد.
بیش از  100هزار نفر از اسیران جنگی ،جنايتکاران ،کمونیستها
و بسیاری کسان ديگر در اين اردوگاه به قتل رسیدند .اين اردوگاه
 42اردوگاه فرعی نیز داشت.
اردوگاه مرگ سوبیبور (به آلمانی)Vernichtungslager Sobibor :
از بزرگترين اردوگاههای ضد-يهودی هولوکاست بود که توسط
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رژيم نازی در خاك لهستان ساخته شده بود .مورخین معتقدند
شمار يهوديانی که در اردوگاه مرگ سوبیبور در ﻃول جنگ جهانی
دوم به قتل رسیدند ،به صدها هزار نفر میرسد.
ال منحصر به يهوديان بودند .از آنجا که
قربانیان سوبیبور احتما ً
تمامی اسناد کتبی از بین بره شده اند ،تخمین دقیق تعداد
قربانیان ممکن نیست .تخمینهای صورت گرفته با تکیه بر آمار و
برنامههای راهآهن لهستان (که برای انتقال قربانیان مورد استفاده
قرار میگرفته است) ،تعدادی در بین  150تا  250هزار قربانی را
مسجل میدارند .بخش اعظم قربانیان را يهودیهای لهستانی
تشکیل میدهند که تحت عملیات راينهارد به قتل میرسیدند.
در نیمه آوريل  1942حدود  250يهودی که از اردوگاه کار
اجباری در همان حوالی انتقال يافته بودند ،توسط گاز کشته شدند.
ال در حدود  90هزار
از آغاز ماه مه تا پايان ژوئیه  1942احتما ً
يهودی ،به صورت فلهای کشته شدند.
بر اساس تلگرامهايی که در آنها تعداد کشتهشدگان مخابره
میشده است ،تا پايان سال  1942به ﻃور دقیق  101هزار و 370
يهودی در سوبیبور کشته شدند .عملیات کشتار در سوبیبور بنابر
شواهد تا ابتدای تابستان  1943ادامه يافت.
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اردوگاه مرگ فلوسنبورگ (به آلمانی:

Flossenbürg

 )KZاز

بزرگترين اردوگاههای کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی
در ماه میسال  1938در ايالت بايرن آلمان و در نزديکی مرز
چکسلواکی ساخته شد.
بیش از  30هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند .اين اردوگاه
 84اردوگاه فرعی نیز داشت.
اردوگاه
Plaszow

کار

اجباری

کراکوف-پالشوف

(به

آلمانی:

 )Konzentrationslagerاز بزرگترين اردوگاههای کار

اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی در جنوب شهر کراکوف
ساخته شد.
بیش از  9هزار يهودی در اين اردوگاه به قتل رسیدند .اين
اردوگاه  7اردوگاه فرعی نیز داشت.
اردوگاه مرگ گروسروزن (به آلمانی:

Groß-Rosen

 )KZاز

بزرگترين اردوگاههای کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی
در سال  1940ساخته شد.
بیش از  40هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند .اين اردوگاه
 95اردوگاه فرعی نیز داشت.
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اردوگاه کار اجباری مايدانك (به آلمانی:

Majdanek

 )KZاز

بزرگترين اردوگاههای کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی
در سال  1941در نزديکی شهر لوبلین ساخته شد.
بیش از  78هزار نفر (بیشتر يهودی) در اين اردوگاه به قتل
رسیدند.
اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن (به آلمانی )KZ Mauthausen :از
بزرگترين اردوگاههای کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی
در سال  1938در  20کیلومتری شرق لینتس در نزديکی روستای
ماوتهاوزن و گوزن ساخته شد .بیش از  95هزار نفر از
سوسیالیستها ،کمونیستها ،آنارشیستها و بسیاری ديگر در
اين اردوگاه به قتل رسیدند .اين اردوگاه  60اردوگاه فرعی نیز
داشت.
اردوگاه مرگ نوينگامه (به آلمانی )KZ Neuengamme :از بزرگ-
ترين اردوگاههای کار اجباری نازیها بود که توسط رژيم نازی در
سال  1938در نزديکی روستای نوينگامه ساخته شد.
بیش از  42هزار نفر از يهوديان  ،لهستانیها  ،روسها و
بسیاری از کشورهای ديگر در اين اردوگاه به قتل رسیدند .اين
اردوگاه  84اردوگاه فرعی نیز داشت.
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اردوگاههای جنگ جهانی دوم
2510

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جنگ جهانی دوم بزرگترين و پرتلفاتترين جنگ در جهان
است .آلمان در  1سﭙتامبر1939 ،به لهستان حمله کرد ،اين تاريخ
متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب است .منابع ديگر حمله
ژاپن به چین را در  7ژوئیه  ، 1939آغاز جنگ میدانند ،و همچنین
حمله ژاپن به منچوری که در  1931انجام شده بود نیز به نوعی
يکی از مقدمات جنگ جهانی دوم بود.
نتیجه جنگ جهانی دوم در چهار سالی که از پی آمد ،قريب به
 27میلیون از مردم شوروی را به کام مرگ کشاند ،يعنی روزی 18
هزار نفر .پنجاه درصد اين کشتهشدگان خارج از شرايط «عادی»
جنگ جان خود را از دست دادند .به جز اينان 3 ،میلیون روس در
اردوگاههای آلمان و به ويژه در اتاقهای گاز از پای درآورده شدند.
در بالروس يك میلیون و  800هزار نفر کشته شدند و در لنینگراد
هم يك میلیون نفر قربانی  900روز محاصره گشتند .حدود پنج
میلیون شهروند لهستانی در ﻃول جنگ به دست نیروهای آلمان
به قتل رسیدند که نزديك به دو میلیون نفر آنان ،غیر يهودی و
سه میلیون نفر ديگر از يهوديان مقیم لهستان بودند ،اين رقم بیش
از  16درصد جمعیت آن کشور را نسبت به سال  1939تشکیل
میداد .تلفات آلمان در جنگ جهانی دوم در برخی منابع 5
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میلیون نفر اعالم شد که  3/3میلیون نفر آن سرباز و  7/1میلیون
آن (تخمینی )افراد غیر نظامی بودند که در بمباران کشته شدند)).
پس از پايان جنگ اعالم شد که  3/1میلیون تن بمب توسط
متفقین بر بسیاری از شهرهای آلمان فرو ريخته شده که نتیجه آن
بیخانمانی  8میلیون آلمانی بود .همچنین  12میلیون نفر در ﻃول
جنگ بر اثر قحطی در چین ،اندونزی ،هند و چین  ،فرانسه و
هندوستان جان خود را از دست دادند که اين تعداد تلفات ،اغلب
در آمارهای تلفات جنگ ،از قلم افتادهاند .کل رقم کشتهشدگان
جنگ جهانی دوم که مرگبارترين نبرد تمام تاريخ است ،بین  50تا
 70میلیون نفر تخمین زده میشود.
زندان گوالك شوروی (دوران کمونیست ،استالین)
ﻃبق آمار رسمی که در زمان گورباچف منتشر شد :در  1937و
 1938بین  4و نیم تا  5و نیم میلیون نفر دستگیر شدند .بین 800
تا  900هزار نفر به اعدام محکوم شدند .در اواخر دهه  1940میان 5
و نیم تا  6و نیم میلیون نفر در مجمع الجزاير گوالگ زندانی بودند.
تنها يك دهم افرادی که به اردوگاهها فرستاده شدند ،از سرما و
گرسنگی جان سالم به در بردند .در دوران جنگ سرد (به ويژه
دهه  )1950برخی از کشورهای اروپای شرقی (مجارستان و
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چکسلواکی و بلغارستان) الگوی دادگاههای نمايشی استالین را
تکرار کردند.

نتایج نهایی فصل:
تطابق تاريخی و عملی قرون وسطی و دوره رنسانس ما را به اين
واقعیت میرساند که سیاسیون اروپا و غرب منظورشان از روشن-
گری ،دوری از دين و اخالق و مبارزه با آن و نابودی آن است تا به
راحتی با توجه به تعريفات علم پوزيتیسم مردم را در بردگی دولت
شهر و دولت ملت و دولت جهانی و تك قطبی قرار دهند و هوش
عاﻃفی (اخالق و رحم و پاکی و صداقت و )...را با هوش تحلیلی
تعريف کنند و به دنبال فرموله کردن رحم و پاکی و صداقت و...
هستند و میگويند رابطه انسان با دنیا و ﻃبیعت و مردم و حیوانات
و گیاهان و ...برای سود و نفع مادی است که به راحتی میتواند به
صورت پلکانی ﻃبقاتی تبديل شود و اين اجازه را صادر میکنند که
هرکاری را دوست داری انجام بده و باکی از هیچکس نداشته باش،
و اين را نمیگويند که کل جامه از لحاظ توانايی باال رفتن از پلکان
يکسان هستند و همین يکسانی اجازه باال رفتن نمیدهد و
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اشخاص بايستی از ﻃريق ظلم و فساد و کشتار و ...با پلکان کردن
جنازه ديگران باال روند .خوب از لحاظ روند ﻃبیعی و فطرت واقعی
دين اجازه فساد و ظلم و کشتار و جنايت و ...را نمیدهد ،پس
اولین کار نابودی دين است و توجیه مردم به صورت علمی و
فلسفی (علمی و فلسفی مدنظر خودشان و در قالب پوزيتیسم).
زيرا مردم را به اين مرحله از روشنگری رساندهاند (هرچیزی که
قابل ديدن باشد قبول است و خدا چون ديده نمیشود پس وجود
ندارد) اين گفته نه برای اين است که در آن خیری نهفته باشد
بلکه برای اين است که ابزاری به دست آورند که به راحتی ظلم و
فساد و کشتار و ...را انجام دهند و مردم نیز هیچ عکسالعملی از
خود نشان ندهند و آنها را در اين راه نیز کمك نمايند ،و نتیجه
اين کمك همان آزادی محدودی است که از ﻃريق پول میدهند و
از اين ﻃريق همه را کنترل کرده و محدود به درآمد و بردگی می-
کنند.
بهترين نوع بردگی برای دنیای امروز اين است که در ﻃبقات
زيرين و پلکانهای زيرين ما نیز همان کاری را انجام دهیم که در
ﻃبقات باال انجام میشود (جرم و جنايت و دزدی و .)...در جامعهای
که  90درصد مردم دزد هستند مطمﺌناً يك شاه دزد بر آنها حکم
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میکند و در جامعه پاك و سالم يك انسان سالم و ...جالب
اينجاست که آن شاه دزد بايستی يك وزير دزد و يك مشاور دزد
و ...داشته باشد که همه چیز بدون تداخل و اصطکاك باشد .و
داستان همان پادشاه ظالم و فاسد است که همه مردم يك شهر را
به قتل رساند و تنها يك انسان موحد و خداشناس را برای
پرسیدن سؤالی باقی گﺬاشت!!!
سؤال پادشاه ظالم و فاسد از آن مرد اين بود ،مردم اين شهر را
من کشتم يا خدا کشت؟
پادشاه در ذهن خود گفت :اگر بگويد خدا کشت ،من میگويم
پس من گناهی ندارم .و اگر بگويد خدا آنها را نکشت بلکه تو
کشتی ،آنوقت میگويم پس خدای وجود ندارد.
اما جواب مرد موحد غیر از دو استدالل بود ،فرمود :نه تو آنها
را کشتی و نه خدا آنها را کشت ،بلکه نتیجه اعمال و رفتار
ظالمانه و فاسد تو يك است که جامعهای حال به اين شکل تبديل
شده و به جان آنها افتاده و همه را نابود ساخته است.
و حال ما نیز بدتر از آنهاست ،زمانی که مردم از دين و فطرت
واقعی دور شوند و به فساد و ظلم و دزدی و ...روی آورند ،قطعاً
حاکمان آنها نیز از دل آنها بیرون میآيند و در خدمت اين
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حاکمان ،قدرت پادشاهی و حکمرانی نیز با سربازان و ...قرار می-
گیرد و بدون ترس هر جنايتی را در هر حجم و مقیاسی انجام می-
دهند ،زيرا حاکمان و پادشاهان خود را صاحب مال و ناموس و...
مردم میدانند .و برای آن هزاران دلیل روشنگری دارند .و اين
يعنی نظريه تکامل و اين يعنی نژاد برتر و اين يعنی نظريه
موجودات فضايی و اين يعنی نظريه مارکس ،انگلس ،فرويد ،نیچه،
اسﭙینوزا و ...برای تسخیر اذهان و افکار و اقالب مردم .اين يعنی
فلسفه آلمان و اقتصاد سیاسی انگلیس و سوسیالیسم فرانسه ،اين
يعنی جنايتکاران مطلق قرن  19و  20و  21جهان با کشتار 3,5
میلیارد نفر در جنگهای جهانی و داخلی و استکباری و نسلکشی
و پاكسازی قومی و جنگهای اختالفی و ،...اين يعنی استالین که
 66میلیون مردم داخلی و  44میلیون مردم ساير کشورها را ﻃی
 30سال حاکمیت کمونیست قتلعام کرد ،اين يعنی مائو که 77
میلیون چینی بیگناه و کشاورز و بیچاره را نابود و قتلعام کرد،
اين يعنی کشتار  18میلیون سرخپوست بومی آمريکا و اين يعنی
قتلعام  120میلیون بومی مختلف در آمريکای شمالی و جنوبی،
اين يعنی هلوکاست و پاكسازی  3میلیون مسلمانان اسﭙانیا و...
اين يعنی روشنگری برای به دست آوردن علم بر ضد بشريت.
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در بررسی بردهداری به آنجا میرسیم که ما بايستی هرکدام به
نوبه خود وضعیتمان را در قالب زندگیمان با نظام بردهداری گﺬشته
تطابق دهیم و قضاوتی نسبی درباره خودمان بکنیم.
پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و سلم به کمك اهلل جلجالله
از ﻃريق تتبع (تغییر ساختار فکری) ،ﻃبع (عقیده ،مرام و خود
انسان) را تغییر داد .و از اين رو تتبع و ﻃبع در يك راستا عمل
کرده و رابطه مستقیم با هم دارند.
برد
ه قديم
بردگی جسمی

90
%

برده
قرون
وسطی
%70

برده

برده

معاصر

جديد

%50

%10

بردگی فکری
(استفاده از فکر و

%10

%30

%50

%90

نیروی تعقل)
بردگی روﺡ انسانی

%10
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در واقع عدم استفاده ما از جسم و کالبد انسانی و راحتی در
انجام امور مربوط به جسم (استفاده از بازو ،دست ،پا و )...ما را به
اين باور رسانده است که ما برده نیستیم ،زيرا تصور ما از برده
همان بردگان دوران باستان و قرونوسطی است و اين باعث به
اشتباه انداختن و سوء برداشت ما میشود و اين سوء برداشت
شرايط را برای هر چه بیشتر برده شدنمان مهیا میکند ،زيرا آنها
فقط به زمان نیاز دارند تا ديالکتیك و روش جديدی که ما کمتر از
جسممان استفاده کنیم و بیشتر مغز و فکرمان مشغول باشد،
اختراع کنند .آنهم هوش تحلیلی و محاسبهگر با قاعدههای تعريف
شده آنها ،مانند برنامهنويسی سی ،برنامهنويسی فورترن ،و ...و
علوم تخصصی و فوقتخصصی و صنعتی و مکانیکی و فیزيکی و
شیمیايی و ...نه هوش عاﻃفی و هماهنگ با فطرت.
درواقع علوم تجربی و آزمايشگاهی و صنعتی هرچهقدر قویتر
شود آنها ابزاری قویتر برای برده کردن مدرن به دست میآورند.
نه اينکه پیشرفت بد باشد نه اشتباه نکنید ،پیشرفت زمانی خوب
است که صدمهای زيستمحیطی بر مادر ﻃبیعت وارد نشود ،مثال
اليه اوزن از بین نرود ،درياها کثیف نشود ،هوا آلوده نشود ،خاك
معتاد به کود و سم نشود.
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سبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِ ُیﺬِيقَهُم
ظَهَرَ الْفَسَا ُد فىِ الْبرَِّّ َو ا ْلبَحْرِ بِمَا کَ َ
بَعْضَ الَّﺬِى عَمِلُو ْا لَعَ َّلهُمْ يَرْجِعُونَ1
«به سبب اعمال مردم ،فساد در خشکى و دريا آشکار شد تا به
آنان جزاى بعضى از کارهايشان را بچشاند ،باشد که بازگردند».
آنها اين کار را فقط به قیمت نابودی مردم انجام میدهند،
بدون اينکه در سود االن شريکشان کنند ،و ما غافالن بدبخت
مانند نوکرانی با رضايت کامل فکری ( 90%تا  %100تتبعی) و قلبی
( %90يا %100ﻃبعی) بردگان حلقه بگوش آنها شدهايم ،کارولی
جادوگر خوب اين مفهوم را برای ما گفته است ،همه شما را
هیﭙنوتیزم کردهايم زيرا تا مدرك دکتری و فوقدکتری آن چیزی
را میخوانید که ما میگويیم و برای استاد کامل شدن بايستی تا
آخر عمر مطابق منابع ما صدها مقاله و کتاب بنويسید و اين حرف
آخر است.
 – 4نکته ديگر و قویتر از موارد قبل بررسی مقدار استفاده از
فکر برای ايجاد انقالبی ديگر است که از لحاظ تاريخی و مطابق
جدول باال آن را استدالل میکنیم:
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وقتی تاريخ باستان و قرون وسطی و معاصر را بررسی میکنیم،
مشاهد میکنیم که انقالبها و شورشهای فراوانی صورت گرفته
است که باعث تغییر ساختار در نظامهای سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی و ...شده است ،مانند شورش بردگان سه اسﭙارتاکوس،
انقالب صنعتی فرانسه و ،...دلیل آن استفاده از مقدار خالی
استفاده از فکر است ،مثال در قرون باستان مردم با استفاده از 10
درصد توانايی فکريشان تمام کارهای روزمره خود را انجام می-
دادند (شبانی ،حفر چاه و قنات ،نظافت خانه و )...و  90درصد از
فضای ذهنی آنها بالاستفاده بود ،و چون شرايط سخت جسمی
حاکم بود و نیز به راحتی میتوانستند فکر کنند ،اين دو عامل به
راحتی موجب درست شدن آشوب و انقالب میشد و فقط به
لیدری مانند اسﭙارتاکوس برای هماهنگی احتیاج پیدا میکردند و
نیز چون استفاده از فکر محدود بود و تنها رهايی از شرايط جسمی
سخت مدنظر بود ،به راحتی با همديگر هماهنگ میشدند و دست
به آشوب و انقالب میزدند .در دوران پسامدرن و با شعار
لیبرالیسم و آزادی مطلق و علمهای تخصصی و متفاوت با آرا و
عقايد متفاوت ،مثال هزاران نوع فلسفه و حکمت در علوم مختلف
و لیبرالیسم منفی و خودمحور ديگر هیچکس به حرف ديگری
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توجهی ندارد و حتی با سواد آکادمی ناچیز خود را صاحبنظر می-
داند ،زيرا اين حق را برای خود قائل است که هرچند نیز اشتباه
کند نظر شخصی اوست و بايستی باشد!!! پس لیبرالیسم و آزادی
فکری  %10و کمتر در دوران پسامدرن ما را سرکوب مطلق کرده و
اجازه آشوب و انقالب و هرگونه حرکت اجتماعی و جمعی را از ما
میگیرد و اين حاکمیت مطلق را برای حاکمان امروز دنیا میآورد و
آنها با خیال راحت حصار مرزها را مانند يك گله حیوان به دور ما
میکشند و برای کنترل بیشتر به بردگان منطقهای و محلی
تقسیممان میکنند و روحیه ناسیونالیستی منفی را در ما توسط
ورزش و عقیده و مرام مشترك به وجود میآورند و علم پوزيتیسم
(علوم تجربی) را در ما به اوج خود میرسانند تا ما حرکت وارونه را
بر علیه فکر مادی و با مراجعه به متون خالص دينی انجام ندهیم،
زيرا با توجه به ساختارهای دينی فرائض نماز به صورت گروههای
کوچك در محله و گروههای بزرگ در مسجد جامع شهر و گروه
بسیار بزرگ در حج با هدف خاص ادای نماز که بین همه مشترك
است و قرآن و سنت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم که نوعی اتحاد
درونی به وجود آورده وخالء فکری را جبران میکند و روند حاکم
را دچار مشکل و فروپاشی میکند.
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نکته جالب توجه اينست که برای نابودی نظام سوسیالیستی و
کمونیستی و مائويستی و لینینیستی و ...که توجه به سود همگانی
و پرولتر دارند فقط اين رشد تکنولوژی کافیست که آنها نابود
مطلق شوند ،زيرا هر چقدر تکنولوژی پیشرفت کند احتیاج ﻃبقه
بوژوازی از جسم و فکر انسانها کمتر میشود و کمکم رباطها و
انسانهای مصنوعی و علم و فناوری نانو همه کارها را انجام می-
دهند و گفته مارکس و انگلس در مانیفیست کمونیست درباره
مبارزه ﻃبقه برژوازی و پرولتاريا يكﻃرفه شده و پرولترها حﺬف
میشوند! کار در کدام کارخانه و شرکت؟!!!! بیکاری مطلق يا برده
برژوازی برای خدمات جسمی  %10و فکری  %90و ...و هیچ راهی
برای مقابله نیز ندارند که آنها را با هم جمع کند ،زيرا فلسفه
مارکس و انگلس بر اساس ماتريالیست ديالکتیك تاريخی است و
اعتقادی به ادي ان ندارند و اين نقطه پايان کمونیست است بعد از
يك نسل در دوران پسامدرن ،يعنی تغییر ساختار کمونیستها با
هضم در دنیای کاپیتالیسم و لیبرالیسم.
شعار لیبرالیسم برای به دامانداختن انسانها و بردگی مطلق-
شان
نکته :1بگﺬاريد هر کاری که دلشان میخواهد بکنند.
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نکته :2لیبرالیسم برای رشد کاپیتالیسم ضروری است (ﻃراحی
قوانین آن) زيرا در ابتدا با شعار هر کس هرکاری که دلش می-
خواهد بکند شروع میشود ،و پول را که بزرگترين عامل برده-
داری است بالی جای مردم میکنند زيرا برای دسترسی به منابع
بايستی پول داشته باشی و اگر پول نداشته باشی آن جامعه
لیبرالیسمی تبديل به جهنم خواهد شد زيرا تو آزادی ولی هیچ-
کاری نمیتوانی بکنی زيرا همه چیز پولی است .وقتی همه چیز
پولیست تو بايستی کارمند يا کارگر يك ثروتمند و صاحب سرمايه
(بورژواز) شوی تا مقداری پول برای تأمین منابع اولیه به دست
آوری ،چون جامعه آزاد است (لیبرال) و خیل میلیونی بیکارن
درصف هستند ،صاحب سرمايه بهترين و فنیترين شخص را با
مقدار دستمزد مورد نظر خود انتخاب کرده و به هیچکس ربطی
ندارد ،اين يعنی بهترين خدمات به صاحب سرمايه و رشد
روزافزون او و قتلعام هزاران نفر بیکار و ...در ظرف چند سال و
بخاﻃر اين آزادی مطلق سرمايهدار روز به روز رشد کرده و ديگران
فقیرتر شده و يا در سر جای خود میمانند.
به گفته خودشان پول قدرت میآورد و قدرت نفوذ و تسلط و
حاکمیت را به دنبال دارد( .بردگی پول)
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اين قدرت و تسلط و نفوذ و سرمايه و پول يعنی کاپیتالیسم،
زيرا همه کامل و مکمل يکديگر هستند و فاينانس محلی و منطقه-
ای و کشوری و جهانی را در باالترين نقطه خود به دنبال دارد
(آمريکا)
نکته :3استقبال از لیبرالیسم بعد از دورههای توتالیتاريسمی
(تمامیتخواه و ديکتاتوری و فاشیستی و )...و کمونیستی در اوج
خود است.
نکته :4کشورهايی که از سیستم لیبرالیسمی استفاده میکنند
قشر متوسط آگاه و فعال و نخبهای دارند و از آنها هراسان هستند
و همیشه به آنها میرسند و حقوق و مزايايی کافی را برای آنها
در نظر گرفته و مشغولیت فکری شديد را برای آنها از لحاظ کاری
و خدماتی جهتدار ايجاد میکنند و...
نکته :5در واقع لیبرالیسم روند ﻃبیعی پیشرفت نبود ،و هر
پیشرفتی را به خود ربط میداد .جنگهای صلیبی اوضاع
اجتماعی-اقتصادی نابسامان اروپا را در قرون  12نمايان میکند.
پس از شکست از جبهه شرق پروژه جنگهای صلیبی نیز پايان
يافت و چالشی بزرگ برای اروپا به وجود آمد و سه قالب فکری به
وجود آمد .محافظهکار ،لیبرالیسم ،کمونیسم .آنها با استفاده از
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دانش و معرفتی که مسلمانان عرب و مسلمانان ايران در اختیار
آنها بدون هیچ توقعی گﺬاشتند ،ابزار الزم را برای گزار از قرون-
وسطی را به دست آوردند و زمانی که جايگاه خود را با روش
لیبرالی تثبیت کردند ،از پاکی و صلح مسلمانان که آنها را در
آغوش مهر و محبت و عطوفت و انسانیت واقعی گرفته بودند ،سوء
استفاده کرده و شروع به هلوکاست و تفتیش عقايد و قتلعام و
پاكسازی قومی و نسلکشی آنها کردند ،جواب خوبی را با پلید-
ترين و فاسدترين شیوه به مسلمانان و مردم آفريقا و آسیا و
بومیان آمريکا و ...دادند.
نکته :6قبول صلح از جانب بورژوازهای لیبرال بخاﻃر تامین
امنیت خويش است .اين گفته يعنی آرامش قبل از ﻃوفان و برای
تثبیت موقعیت خودشان است مجبور به مصالحه و امتیازدهی
هستند ،امتیازاتی که هیچ گونه محدوديتی را برای آنها در آينده
به دنبال نداشته باشد .و کمکم دامی آرام و نرم را برای همه اقشار
جامعه پهن کرده و در موقعیتی مناسب کار را يکسره کرده و همه
را در زندان و دام بردگی قرار میدهند و در کثیفترين حالت آن
مردم را از لحاظ فکری به اين بردگی و دام قانع میکنند و در اوج
آن مردم را به مدافعان خوشان تبديل میکنند.
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نکته :7در دل لیبرالیسم ،آزادی اقتصادی (کاپیتالیسم) و
فردگرايی نهفته است.
نکته :8لیبرالیسم خود زايیده آريستوکرات (نخبهساالری)
است .و با توسل به تجارت به غنا رسید.
نکته :9از سال  1960تا سال  2015میان قشر بسیار غنی و
بسیار فقیر تفاوت ( 20الی  )100به وجود آمد( .يعنی در سال 1960
فاصله فقیر و غنی  %20و  2015فاصله  %100شده است).
نکته :10هیچکس حق ندارد به صاحب سرمايه و قدرت و...
بگويد تو چگونه به اينجا رسیدهای؟ و اين آزادی اقتصادی يعنی
عبور از کمونیست ،و انحصارگرايی و نیز هرج و مرج و ...و گرفتن
ماهی از آب گلآلود.
نکته : 11در جامعه لیبرال امر به معروف و نهی از منکر خشکانده
میشود .مصلحت جمع تبديل به مصلحت فرد میشود .اين يعنی
فردگرائی و آزادی مطلق و دوری از جمع و منزوی شدن و مرگ و
افول انسانیت.
نکته :12مفاهیم اساسی لیبرالیسم بازاری با هرج و مرج کامل
است که فقط به نفع برژوازی است.
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نکته  :13آزادی مطلق غیر قابل وجود .اگر در روی کره زمین
يك نفر وجود داشته باشد ،او میتواند در کل زمین دخل و تصرف
کند ،اما اگر  2نفر وجود داشته باشد ،معنی آزادی مطلق از بین
میرود مگر اينکه يکی ديگری را از بین ببرد و يا استثمار کند ،و
اگر  4نفر شد رقابت بیشتر میشود و اگر  1000000نفر شد رقابت
بسیار زياد و ...در جمعیت بیشتر از  1نفر اين سرمايه و قدرت است
که نقش اصلی را باز میکند و ضمیه ظهور امﭙريالیسم را از ﻃريق
کاپیتالسم و آريستوکراسی و ...مهیا میکند ،زيرا مضمون آن
آزادی مطلق است (شعاری خطرناك و استعماری) در اين راستا
برای تفهیم جامعه ،نقش دولت به صورت کالسیك کم میشود و
افراد در قالب سازمانها وشرکتها و ...انحصار را در دست می-
گیرند.
نکته :14منطق واقعی :زندگی دارای منابع محدود است و انسان
فردگرای لیبرال با آزادی مطلق به موانع محدوديت برخورد شديد
میکند و دسترسی به کار و سرمايه و رفاه و لﺬت را در اختیار
انحصارﻃلبان میبیند و کسی چارهای را برای او ندارد (حتی
دولت) ،اين فرد سرگردان براحتی توسط کاپیتالیسم مورد سوء
استفاده قرار میگیرد و به هر قیمتی خود را میفروشد.
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نکته :15انسان فردگرا نمیتواند انتقادگر باشد .بیمسؤولیتی و
القیدی و منفعتﻃلبی حقیقت چنین دنیايی است .نه انتقاد را
قبول میکند و نه حق انتقاد دارد و اين يعنی بازاری کامالً مهیا
برای جنايتکاران و ﻃراحان اين سیستم که بر ضد  %99درصد
جامعه فقیر و کمدرآمد که با قدرت نظامی و سرمايه ديگران را که
در آن سیستم هستند به بردگی و ظلم و استثمار بکشند و
محیطی بسیار آماده و مهیا برای به بردگی کشیدن بدون اعتراض،
زيرا هیچکس حق ندارد که به ديگری اعتراض کند.
نکته :16انسان فردگرا به يك شخص هجومکننده و مهاجم
تبديل میشود( .يعنی فقط خودش) در جامعه لیبرال که با
محوريت فردگرايی درحال حکومت است به راحتی میتوان
اختالف درست کرد و اپوزسیونهای زيادی را به راه انداخت،
اختالف داخلی و تفرقه در کشورهای با محوريت لیبرالی عامل
بقای حکومتهاست ،زيرا میگويند تفرقه بینداز و حکومت کن ،و
تا زمانی که مردم متحد نشوند نمیتوانند انقالبی به راه بیندازند .و
نیز اين فردگرايی در مقیاس کالن خود و در بین صاحبنظران
سیاسی و مﺬهبی و ...در کشورهای فقیر و دگماتیسم باعث جنگ-
های داخلی وحشتناك و خونین میشود .و بستری و بازار کاری
2528

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

منطقهای برای شرکتهای چند ملیتی و امﭙريالیستی و آشوبگر
و ...برای فروش اسلحه و ساخت و ساز بعد از آن فراهم میکند ،آيا
ما بازيچه نیستیم؟
نکته :17ساختار و چهارچوب اجتماعی به هم میريزد .اشخاص
مسؤلیتپﺬير نیستند .اين نکته اگر با فکر سکوالری و الئیك
همراه باشد و از دين و اخالق دور بگیرد ،يا بايستی توسط يك
مديريت قوی انسانها مانند رباط عمل کنند و ديکتاتوری
بروکراسی و مصنوعی براه بیندازند و يا افراد در موقعیتهای
شغلی متفاوت میتوانند از موقعیت خود سوء استفاده کامل کرده و
از هر لحاظی دست به فساد مالی و جانی بر علیه زيردستان و
مراجعهکنندگان بزنند.
نکته :18ماری که من را نگزد ،بگﺬار هزار سال زنده بماند .اين
مار شامل تمام جناياتی است که مردم فقیر و زيردست و ...را از
بین میبرد و به کام مرگ میفرستد و هیچ گزندی به بورژوازها
نمیزند.
نکته :19دوست دارد که در پیروزی ديگران شريك باشد و
کسی شريکش نباشد و مصرف را به تولید ترجیح میدهد .اين
خودخواهی و سوءاستفاده و خساست ،اگر با عنصر بیدينی و
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سکوالری همراه باشد به اوج خود رسیده و حتی به زور خود را
شريك موفقیتهای ديگران میکند.
 -5جمعیت کودکانی که در اوج دوران بردهداری در آفريقا از
گرسنگی مردند ده برابر جمعیتی است که به بردگی گرفته شدند.
آقای جوزف میلر و همفکران او توجه نمیکنند که اسارت نیروی
جوان و کارآمد آفريقا فقر و بیچارگی کودکان و مردان و زنان از
کارافتاده و بیپناه را در پیداشت و مرگ انبوه کودکان را سبب
شد .کم نبودند کودکانی که والدينشان به اسارت رفتند و الجرم
محکوم به مرگ شدند .بنابراين ،بايد رقم مرگ و میر اين کودکان
را نیز به تعداد انسانهايی که مستقیماً در جريان بردهگیری به قتل
رسیدند افزود و آن را از پیامدهای تجارت اروپايی برده دانست.
فقر مرگبار و قحطیهای مدهش پسین ،همه و همه پیامدهای
مستقیم اين "تجارت" بود.
 -6با بزرگنمايی "بردهداری باستان" و تعمیم نمونههای يونان
و روم به سراسر جهان" ،نظام بردهداری" را يك پديده ﻃبیعی و
همهگیر در تمامی جوامع بشری جلوهگر میسازند و بدينسان
همگان را در اين "گناه" سهیم میکنند .برای نمونه ،پاتريك
مانینگ مینويسد" :بردهداری نهادی است که در همه يا اغلب
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جوامع بشری در ﻃول تاريخ وجود داشته است" .اين مسﺌله به
بررسی مستقل نیاز دارد .اجماالً بايد گفت به يقین "بردهداری
باستان" در برخی تمدنها ،که با "غالمی خانگی" تفاوت اساسی
دارد ،هیچگاه نمیتوانسته ابعادی حیرتانگیز چون بردهداری
سدههای اخیر داشته باشد .تأکید میکنیم که اروپای سدههای
هفدهم و هیجدهم گرداننده بزرگترين "نظام بردهداری" تاريخ
بشری بود.
"-7تجارت اروپايی برده" در کنار "تجارت اسالمی برده"
عنوان میشود .بدينسان ،به جعل پديدهای به نام "بردهداری
اسالمی" در قاره آفريقا دست میزنند تا فاجعه اسارت و نابودی
میلیونها انسان را فرايندی ﻃبیعی جلوه دهند .گويی قاره آفريقا
همواره معدن "برده" بوده و تنها استخراجکنندگان آن تغییر
کردهاند! به يکی از جدیترين پژوهشهای دانشگاه کمبريج در
زمینه تجارت برده در قاره آفريقا توجه کنیم :آقای پاتريك
مانینگ محقق منصفی است .او مینويسد قطعاً حضور بیش از ده
میلیون نفر برده در "دنیای جديد" (آمريکای شمالی) که به
"کثیفترين و شاقترين کارها" گمارده شدند در ساختن آمريکای
جديد مؤثر بود ،ولی اين تجارت برای قاره آفريقا نیز سودمند بود
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زيرا "سبب پیدايش کارخانهها و مراکز فرهنگی مانند شهر کانو در
نیجريه شد".
 -8نتیجه نهايی از اين موضوع اين است که بردهداری ريشه در
اعماق تاريخ دارد و شروع آن به سومريان و آشوريان و بابلیان و...
میرسد و به مصر و يونان و روم و ...رسید و توسط انگلیس و
اسﭙانیا و پرتقال و ...و اروپا به اوج خود در دوران معاصر رسید و در
دل آمريکا برای همیشه قرار گرفت (کاپیتالیسم) ،کاپیتالیسم اين
سیستم انحصارگرای بردهساز وحشتناك آنچنان ريشهی سرﻃانی
خود را بر جان و فکر و روﺡ مردم تنیده است که در آزمايشگاه
انسانی ديگر جای شیمیدرمانی را برای هیچ متخصصی باقی
نگﺬاشته است ،و اين همان دجالی است که پیامبران الهی همه و
همه درباره آن سخن فراوان فرمودهاند.
ن رضی اللَّه ع ْنهُما قال :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ن حُصَیْ ٍ
(وعَن عِمْرَانَ ب ِ
ق آدَم إلى قِیا ِم السَّاعةِ أمْرٌ
ن خَلْ ِ
سلَّم يَقُولُ « :مَا بَیْ َ
هلل عَلَیْ ِه و َ
صَلّى ا ُ
ل.)1
ن الدَّجَّا ِ
أکْبرُ مِ َ
از عمران بن حصین رضی اهلل عنه روايت است که گفت:

 . 1رواه مسلم
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از رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم شنیدم که میفرمود:
«میان آفرينش آدم علیه السالم و برپا شدن قیامت امری
بزرگتر از دجال نیست».
ی  -صلى اهلل علیه
ن عُمَ َر َرضِیَ اللَّهُ عَنْ ُهمَا قَالَ :قَامَ النَّبِ ُّ
عَنِ ابْ ِ
وسلم – (فِی النَّاسَِ ،فأَ ْثنَى َعلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَ ْهلُهُ ،ثُمَّ َذکَ َر الدَّجَّالَ
فَقَالَ« :إِنِّی أُنْﺬِرُکُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِیٍّ إِال قَدْ أَنْﺬَرَهُ قَوْمَهُ ،لَقَدْ أَنْﺬَرَهُ نُوﺡٌ
ل لَکُمْ فِی ِه قَوْالً لَمْ يَ ُقلْهُ َنبِیٌّ لِقَوْمِهِ :تَعْ َلمُونَ أَنَّهُ
سأَقُو ُ
ن َ
قَوْمَهُ وَلَکِ ْ
س بِأَعْوَ َر.)1
أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ َلیْ َ
«ابن عمر رضی اهلل عنهما میگويد :نبی اکرم  -صلى اهلل علیه
وسلم -در میان مردم ،برخواست و آنطور که شايستة خدا است ،او
را حمد و ثنا گفت .سﭙس سخن از دجال به میان آورد و فرمود:
«من شما را از او بر حﺬر میدارم .و هیچ پیامبری نیامده مگر اينکه
قوماش را از او برحﺬر داشته است .از آن جمله ،نوﺡ نیز قوماش را
برحﺬر داشته است .اما من دربارة او سخنی میگويم که هیچ
پیامبری برای قوماش نگفته است .دجال ،يك چشم و احول است.

 . 1رواه بخارى
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ولی خداوند ،چنین نیست»( .زمانی که دجال می آيد ،ادعای
خدايی می کند).
همه دارای دو چشم هستند ولی او فقط يك چشم در صورتش
دارد و آن چشم دنیا است.
اين تك چشم بودن يعنی از دو چشم دين و دنیا فقط چشم
دنیا را دارد.
توجه به هرم دجال کنید!!!!!
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پايان فصل پانزدهم...ان شاء اهلل ادامه دارد.
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فصل  :16احکام قضایی قرآن
نويسنده :خداداد مطاعی پور

مقدّمه:
از نعمتهای خداوند به بندگانش ايناست که آنان را به شريعتی
مناسب با تمام زمانها و مکانها رهنمون ساخته است که اصل و
بنیان آن مبتنی بر جلب انواع مصالح برای بشراست و از جوانب
اين شريعت مبارك ،جانب قضايی در اسالماست که احکام قرآن و
سنّت ،منبع غنی پايههای ساختمان آن بهشمار میروند که تمام
راهحلها و راهکارهای سودمند و روشهای حکیمانه را برای مقابله
با همهی موانع و حلّ تمام مشکالت بر اساس قواعدی ثابت و
کلّیاتی استوار ارزانی میدارد که با هر عصری متناسب بوده و
ظرفیّت هر امر جديدی را داراست ،به همین دلیل قضاوت در
شريعت اسالمی مبتنی بر اصولی جامع و قواعدی کلّی و عمیق در
جلب مصالح مردم و دفع شرّ و فساد از آنان میباشد تا که حقوق-
شان حفظ گردد و امنیّت برايشان فراهم آيد و عدالت در حاالت
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مختلف زندگی آنها انتشار يابد و در مقابل ،دست تعدّی ،تجاوز،
دزدی و ايجاد ناامنی ظالمان کوتاه شود.
اين يك حقیقت مسلّم است که تمام قوانین اسالم به سود
بشريت وضع گرديده است اما چرا اينگونه از سوی اسالمستیزان
مورد هجمه قرارگرفته است و آيا اشکالتی که آنها بر اسالم وارد
میکنند،حقیقی است و واقعا احکام و آموزههای آن برای مردم،
رنج ،فقر ،ظلم و ...را به ارمغان میآورد؟
پیش از هر چیز بايستی خاﻃرنشان ساخت که منطق میگويد:
هرکس که بخواهد در حلکردن مشکالت زندگی از نظامی مشخّص
ع زندگی بهاجرا درآورد و
ال اين نظام را در واق ِ
راه چاره بگیرد بايد ا ّو ً
بعد از آن ،با چشم خود ببیند که آيا اين مشکالت سر
برخواهدآورد يا از بین خواهدرفت يا اينکه ﻃبیعت و مبانی و
بنیانهای آن تغییر میکند .تنها در اين هنگام میتوان از اين نظام
دربارهی مشکالتی که حین اجرايش روی میدهد،چارهجويی نمود.
اسالم يك نظام اجتماعی و تکامل يافتهاست که اجزايی بههم
پیوسته و استوار دارد و نظامی است که در ﻃبیعت و انديشه و
نگرش خود به زندگانی و ابزار بکارگیری آن ،با نظامها و قوانین

2537

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

غربی و ...که امروزه پیرامون ما به اجرا درمیآيد کامالً متفاوت
است و با آنها اختالفی کلی و ريشهای دارد.
مسلّماً اسالم در بوجودآمدن مشکالت موجود در جوامع امروز
سهیم نبودهاست بلکه اين معضالت از ﻃبیعت نظامها و قوانین به-
اجرا درآمده در جامعه و نیز از دورکردن اسالم از بستر زندگی
نشأت گرفتهاست .بههمیندلیل متّهم نمودن اسالم به
مشکلآفرينی در حال حاضر کامالً مغرضانه و دور از انصاف
میباشد ،چرا که بیشتر اين مشکالت و معضالت به سبب حکم-
کردن نظامهای وارداتی و تحمیلی ابرقدرتهای زورگو بوجودآمده
که نظامها و قوانین بشری خود مثل دموکراسی ،سکوالريسم،
کمونیسم و ..را با مشت آهنین و توپ و تفنگ بر جوامع مسلمان
تحمیل کردهاند و اگر فرصت اجرای احکام اسالمی دست دهد همه
خواهند فهمید که چه دستاورد نیکويی برای بشريّت به ارمغان
میآورد.
اما به هر حال بر ما واجب است که در مقابل شبهات
اسالمستیزان ،پاسخگو باشیم و حقیقت اسالم عزيز که اين
شبهه افکنان قصد دارند با تحريفات و دروغها و شبهات بر آن پرده
بکشند را کنار بزنیم ولی پیش از پاسخدادن بايستی در پاسخ به
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دروغها ،تلبیسها ،شبهات و تهمتهای اين دکتر!! شبههافکن،
نکاتی را خاﻃرنشان سازيم:
اوّالً جناب دکتر! بر خالف ادّعايی که در کتابش کرده و گويا آن-
را فقط به نقد قرآن اختصاص دادهاست ،اما با کمال تعجّب مشاهده
مینمايیم که در موارد بیشماری از قرآن فراتر رفته و به احاديث
(غالباً ضعیف) ،تفاسیر انسانی ،اختالفات فقهی و يا عملکرد
نامناسب منتسبان به اسالم ايراد گرفتهاست که همین امر ،دلیل
واضحی مبنی بر ناراستی و غرضورزی او و همچنین افالس
شديدش از ارائهی تناقضات قرآنی! -به گمان وی -بودهاست.
دوّماً :در بسیاری از موارد ،دلیلی برای سخنانش ارائه نکرده -
است و بدون ارجاع آنها به آيات ،احاديث و ...به قرآن و اسالم
دروغ بسته است!
سوّماً :هر مسﺌله را چندين بار تکرار کردهاست ،چنانکه هر بار با
تغییر الفاظ و مثالها به سیاهکردن کاغﺬ پرداخته چرا که ظاهراً
دوستداشته که بر حجم کتابش بیافزايد تا دنبالکنندگانش را
بفريبد!
***

آيا بنیانهای قضاوت در اسالم غیرعادالنه هستند؟
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باز هم جناب سُها به دروغگويی رویآورده و بدون ارائه هیچ
دلیلی از قرآن و سنّت يا نمونهای تاريخی ،اظهارداشته که اسالم،
انسانها را ﻃبقهبندی کرده و مساواتی بینشان قائل نیست و نظر به
تفاوت ﻃبقهی هر يك ،حقوق متفاوتی برايشان قائل میباشد!!
او نمیداند که يکی از بزرگترين افتخارات اسالم ،حﺬف نظام
ﻃبقاتی جاهلی بودهاست .از بزرگترين داليل مانعتراشی سران
سلَّم) حﺬف امتیازها و
صلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَ َ
قريش در راه دعوت محمد( َ
سیادت و سروری آنها بود بدين دلیل از پیشنهاداتی که به وی
دادند ،اين بود که او را به سروری برسانند اما نﭙﺬيرفت ..
سلَّم ) بود که با نظام ﻃبقاتی به مبارزه
محمّد(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَ َ
پرداخت و بالل حبشی برده را در کنار ابوبکر و عُمر(رَضیَاهللُ-
عَنهُما) که از اشراف واالمقام بودند ،همرديف قرارداد.
صدها مورد از آيات قرآنی و احاديث نبوی به صراحت بیان
میدارند که انسانها در اسالم همانند دندانههای شانه برابرند و جز
در تقوا و پرهیزکاری تفاوتی با همديگر ندارند ،شريعت اسالم
چنیناست که حتّی خلیفه و حاکم نیز نمیتواند رأی و نظر خود را
بر مردم تحمیل نمايد بلکه مجری احکام الهی است و بس ،چیزی
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که از مهمترين وجوه تمايز و برتری سیستم اسالم با ديگر نظامها و
سیستمهای وضعی بشری در جهان است.

1

امری که مسلمانان تحتتأثیر آموزههای اسالم مبارك درواقع
هم به اجرا درآوردند و در عمل به تمام جهانیان ثابت نمودند که در
اينجا به چند نمونه اشاره مینمايیم:
عموم حاجیان در عرفات توقّف کرده و از آنجا به حرکت درمی-
آمدند اما قريش در مزدلفه توقّف نموده و از آنجا روان میشدند.
سلَّم ) -که از اصل قريش بود -آمد و در
امّا محمّد(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِو َ
عرفات توقف نمود ،و قرآن هم به قريش امر نموده و فرمود:
ثُمَّ أَفِیضُواْ مِن حَیثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ

2

«سﭙس از همانجا که مردم روان میشوند روان شويد» .که اين
امر بخاﻃر محقق ساختن برابری مطلق بین همهی مردم است.
همچنین اشراف قريش ننگ و عار میشمردند که دختر يا
خواهر خود را به ازدواج مردی عرب از مردم عوام دربیاورند اما
ل اهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم ) -که از اصل قريش بود -آمد و
محمّد (صَ َّ

 . 1اشاره به آيهی  12سورهی حجرات.
 . 2سوره البقره ،آيه 199
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دخترعمّهی خود زينب بنت جُحش را به ازدواج غالم خويش زيد
درآورد.
و نیز از حضرت عايشه(رَضیَاهللُعَنها)روايت شده که وضعیّت
زنی از قبیلهی بنی مخزوم که دست به دزدی زده بود اهل قريش را
به خود مشغول نمود بنابراين گفتند :چه کسی درمورد اين قضیّه با
سلَّم) صحبت میکند ،گفتند :کسی جز
لاهللُعَلیهِوَآلِهِوَ َ
رسولخدا(صَ َّ
اُسامه بن زيد(رَضیَاهللُعَنهُ) محبوب پیامبر جرأت اين کار را ندارد؟
لاهللُعَلیهِوآ ِلهِوَسَلَّم)
پس اسامه با ايشان صحبت نمود که پیامبر(صَ َّ
فرمودند:
ل إِنَّمَا
ب ثُمَّ قَا َ
ن حُدُو ِد اللَّهِ ثُمَّ قَا َم فَاخْتَطَ َ
د مِ ْ
(أَتَشْفَعُ فِی حَ ٍّ
ف تَ َرکُوهُ وَإِذَا
ق فِیهِمْ الشَّرِي ُ
سرَ َ
م أَنَّهُمْ کَانُوا إِذَا َ
ن َقبْلَکُ ْ
أَهْلَكَ الَّﺬِي َ
سَرَقَ فِیهِمْ الضَّعِیفُ أَقَامُوا َعلَیْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاﻃِمَةَ بِنْتَ
دهَا)
ت لَقَطَعْتُ يَ َ
مُحَمَّدٍ سَرَقَ ْ
«آيا در حدّی از حدود خداوند شفاعت میکنی؟! سﭙس
برخاسته خطبه خوانده و فرمودند :مردمی را که پیش از شما بودند
اين چیز هالك ساخت که چون شخص شريف و بزرگ زادهای در
میانشان دست به دزدی میزد ،او را رها میکردند و چون شخص
د را بر او جاری می-
ضعیف و ناتوان در میانشان دزدی میکرد ،ح ّ
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ساختند و سوگند به خدا که اگر فاﻃمه دختر محمد دزدی میکرد
حتماً دستش را قطع میکردم».

1

1400سال بعد از محمّد کماکان بشريّت انتظار میکشد و در اين
بلندای دشوار تالش مینمايد که به افقها دست پیدا کند ،افق-
هايی که محمّد در دنیای حقیقت و واقعیت و نه در دنیای افسانه و
خیال بهآن دست يافت.

2

همچنین بايد گفت مسلمانان در حالی مصر را فتح کردند که
اهالی آن بر دين مسیحیّت بودند امّا مسلمین ،آنان را مجبور به
پﺬيرش اسالم ننمودند و اگر اکراه و اجباری در کار میبود تا اين
لحظه اثری از قبطیهای مسیحی باقی نمیماند! بلکه مسلمانان
عدالت الهی را همانطور که خداوند(جَلَّجَاللَهُ) آنان را امر نموده بود
برپای داشتند به همین خاﻃر اين عدالت ،کرامت از دسترفتهی
قبطی ها را به آنان بازگرداند ،کرامتی که حاکمان رومی که بر دين
آنها ولیّ مﺬهبی ديگر بودند از آنها سلب کرده بودند ،درواقع
رومیها پشت قبطیها را صرفاً بخاﻃر اختالف مﺬهبی با آنان با
 . 1صحیح مسلم وبخاری
 . 2در همکوبندهی ﻃاغوتها .سیّد قطب رحمه اهلل .مترجم :خداداد مطاعی پور.
ناشر :وب سايت قطب.
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شلّاق سیاهوکبود میکردند اما قبطیها هیچ اقدامی برای دفع
تعدّی آنها انجام نمیدادند و هیچ پناهگاهی نمیيافتند که به آنان
آزادیِ اعتقاد و عدالت و کرامت ارزانی دارد.
امّا زمانیکه مسلمانان آمدند تمامی اين حقوق را به آنان دادند،
و داستان آن شخص قبطی که به مدينه رفت تا نزد عمر بن خطاب
از ضربهی عصايی شکايت کند که پسر عمرو بن عاص بر پشت
پسرش زده بود مشهور است و نیاز به تکرار آن نمیباشد...
اما داللت آن روشناست زيرا همین شخص قبطی که از رومیان
شلّاق میخورد و دَم نمیزد و اعتراضی نمیکرد و انتقام کرامت به
تاراج رفتهاش را نمیگرفت اين سفر دور و دراز را بهخاﻃر دستیابی
به عدالت به جان میخرد چونکه اسالم ،کرامتش را به او بازگرداند
بههمیندلیل چنان شد که در برابر ظلم اعتراض میکند و خواستار
عدالت میشود و بهاين خاﻃر که اسالم پناهگاهی حقیقی برای او
ايجاد نمود که عدالت را در آن ﻃلب نمايد بههمیندلیل او در آنجا
عدالت را ﻃلب نمود.
تاريخ نگار مشهور ،سِر توماس آرنولد در کتابش (دعوت به
اسالم) صفحهی  10گويد:
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«مسلمانان پیروز از قرن اول هجری با عربهای مسیحی با
تسامح بسیار زيادی برخورد نمودند و اين تسامح در قرنهای
بعدی ادامه يافت و میتوانیم بهحق حکم نمايیم که قبايل
مسیحیای که اسالم آوردند با اختیار و ارادهی آزاد آنرا پﺬيرفتند
و عربهای مسیحیای که در زمان کنونی ما میان مسلمانان
زندگی میکنند بهترين گواه بر اين تسامح میباشد».
بنابراين چیزی به نام ﻃبقهبندی انسانها در نظام اسالمی و
ظلم و ستم بدانها دروغی بیش نیست .درمورد زنان و بردگان و
آزادی بیان هم در بخشهای بعدی سخن خواهیم راند بإذن اهلل.
***

شبهه :قضاوت در مسائل خانواده
جناب سُها در اين باب ،تمرکز اصلی خود را روی زن و اوضاع و
احوال او در سايهی نظام اسالمی گﺬاشتهاست بههمیندلیل ما هم
سعی میکنیم بهصورت خالصه به دروغپردازيهای اين شخص
شبههافکن پاسخ دهیم.
امروزه در شرق غوغای بزرگی به نام حقوق زن و درخواست
ايجاد برابری کامل میان زن و مرد برپا شدهاست!
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در میان اين غوغا که شبیه تب [مسری و واگیردار] است ،برخی
از زنان و مردان درباره ی اسالم شروع به هﺬيان گفتن کردهاند.
گروهی از آنان با هدف گرفتارکردن ديگران ادّعا میکنند که اسالم
در همهی امور زنان و مردان را برابر میداند .گروهی نیز به ع ّلت
بیاﻃّالعی يا غفلت از حقیقت اسالم ،میگويند :اسالم دشمن زن
است و او را در جايگاهی شبیه جايگاه حیوان و فقط به عنوان
ابزاری برای لﺬّت مرد و تولید نسل قرار دادهاست .بنابراين ،از
ديدگاه اسالم زن تابع مرد است؛ به گونهای که مرد در همهی امور
بر زن چیرگی ،تسلّط و برتری دارد( .و جناب سُها نیز از اين افراد
شبههافکن بشمار میرود.)..
اما متأسّفانه هیچکدام از اين دو گروه به جايگاه حقیقی زن در
اسالم پی نبردهاند يا از آن اﻃّالع دارند ،اما با هدف فتنهانگیزی و
ترويج فساد در جامعه ،حقیقت را با باﻃل میآمیزند تا زمینه را
برای سوء استفادهی کسانی فراهم کنند که میخواهند از آب
گِلآلود ماهی بگیرند.
قبل از بیان وضعیّت و جايگاه حقیقی زن در اسالم شايسته-
است نگاهی گﺬرا به موضوع زن در اروپا بیندازيم زيرا اين امر
منشأ فتنهای است که شرق با تقلید و پیروی کورکورانه از
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اروپايیان بدان دچار شدهاست .البته بايستی گفت که در اينجا
هدف ما اين نیست که تاريخ اروپا را مورد بحث قرار دهیم ،بلکه
فقط عواملی را که در زندگی زن در اروپا تأثیرگﺬار بودند برّرسی
خواهیم کرد.
زن در اروپا و سراسر جهان به عنوان موجودی بیارزش به حال
خود رها شدهبود و کسی ،او را انسان بهشمار نمیآورد .دانشمندان
و فالسفه دربارهی آن بحث و جدل میکردند که آيا زن روﺡ دارد يا
خیر؟ و چنانچه داشته باشد آيا آن روﺡ ،انسانی است يا حیوانی؟!
با فرض داشتن روﺡ انسانی ،آيا وضعیّت اجتماعی و انسانیاش در
مقايسه با مرد ،همان وضعیّت بردگان است يا جايگاهی باالتر از
آنها دارد؟ از قديماأليّام رايج بوده که زنان موجودات پستی
هستند چنانکه افالﻃون گفته است« :زنان از ارواﺡ مردان شرور و
بزدل و فاسد آفريده شدهاند».
“The evil coward and corrupt spirits of men are the
”ones from which women were created

سقراط نیز گفته« :وجود زن ،بزرگترين ريشه و منبع در بحران
و فروپاشی دنیاست ،او میافزايد :زن به درختی سمّی شباهت دارد
که ظاهر آن زيباست اما هنگامیکه پرندگان از آن میخورند خیلی
سريع میمیرند».
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“The existence of the woman is the main reason and
source of crisis and destruction in the world. The
woman is like a poisonous tree, her appearance is
beautiful but when birds eat from it they die
”immediately

حتّی در دورههای کوتاهی که زن در يونان يا امﭙراﻃوری روم
دارای جايگاه اجتماعی وااليی بود ،بايد دانست وضعیّت همهی
زنان اينگونه نبود .بلکه اين امر فقط به تعداد محدودی از زنان که
جايگاه خانوادگی وااليی داشتند يا زنان پايتخت ختم میشد که
زينت محافل و يکی از ابزارهای خوشگﺬرانی و رفاه ثروتمندانی
بودند که بر آراستن آنها برای فخرفروشی بر ديگران تأکید
داشتند اما هرگز به عنوان انسانهای شايستهی تقدير و احترام با
هدف بزرگداشت جايگاه انسانیشان و صرف نظر از شهوتهای
مورد عالقهی مرد به آنها نمینگريستند.
در دورههای بردگی و فﺌودالیسم در اروپا اين وضعیّت همچنان
ادامه داشت و زن در جهالت و نادانی بهسر میبرد .گاهی جهت
رفاه و خوشگﺬرانی مردان در ناز و نعمت بهسر میبرد و گاهی نیز
مانند حیواناتی که میخورند ،مینوشند ،بار میبرند ،زاد و ولد
میکنند و شب و روز کار میکنند ،به حال خود رها میشد.
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سرشت و ﻃبیعت انسان اروپايی در ﻃول تاريخ اينگونه
خودخواه ،خشك و بیروﺡ و از سخاوت و بخشندگی دور بوده و از
قدم نهادن به جايگاه واالی جوانمردی -که برايش هزينه و سختی
بهبارآورد و برايش نفع مادّی کوتاهمدت در بر نداشتهباشد-
خودداری کرده است .اما وضعیّت اقتصادی دورههای بردگی و
فﺌودالیسم و بلوكبندی بهوجود آمده در آن دو دوره ،اندکی
شرايط زن را بهبود بخشید .هرچند که بوسیله صنايع دستی
هزينه زندگیاش را تأمین میکرد .اما انقالب صنعتی همهی اوضاع
و ساختارهای روستا و شهر را دگرگون کرد و با استخدام زنان و
کودکان در کارخانهها و انتقال کارگران از محیط روستا که بر
اساس همکاری و تعاون برپا شدهبود -به شهرها -که در آن مردم
يكديگر را نمیشناختند نظام خانواده را به طورکلّی نابود کرد چرا
که ارضای شهوات جنسی در شهرها بسیار راحتتر بود در نتیجه
تمايل به ازدواج و زير بار مسﺌولیت خانواده رفتن بسیار کاهش
میيابد يا حدّاقل چندين سال به تأخیر میافتد.
انقالب صنعتی باعث استخدام زنان و کودکان شد .در نتیجه
روابط خانوادگی و نظام آن را نابود کرد .اما در اين میان ،زن در
زمینهی فعالیّت ،کرامت انسانی و نیازهای روحی و روانیاش
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بیشترين هزينه را پرداخت و شرايط وادارش ساخت که برای تأمین
هزينههای زندگیاش بهکار بﭙردازد اما فاجعه آنجا روی داد که
کارفرمايان زن را وادار به انجام چند ساعت کار بیشتر میکردند و
در مقابل دستمزد کمتری از مرد به وی میدادند .البته دلیل اصلی
آن ايناست که مردم اروپا خشك ،بیروﺡ و مَاللآورند و به کرامت
و ارزش ذاتی انسان اعتقادی ندارند و چنانچه بتوانند کار بدی
کنند که از عواقبش در امان باشند هرگز بهسوی اعمال نیك گام
نمینهند مگر آن که خداوند به آنها هدايت و عزّت عطا فرمايد.
جای تعجب نیست که آنها از زنان و کودکان -که هر دو از نظر
پايگاه اجتماعی ضعیف بودند -اين گونه سوءاستفاده میکنند چرا
که تنها نیروی بازدارنده از اين وحشیگری و بیبند وباری ،وجدان
پاك است که آنها فاقدش بودند..
با اين وجود در میانشان تحت شرايطی ،افراد دارای وجدان
بیدار بوجود آمدند که به دفاع از کودکان پرداختند که سرانجام
ن کار و میزان
بیانیهها و اعتراضها بهنتیجه رسید و کم کم س ّ
دستمزدها افزايش و تعداد ساعتهای کار کودکان کاهشيافت اما
مشکل اين بود که آنان تنها از حقوق کودکان سخن میراندند و به
مشکل زنان اهتمام نمیورزيدند.
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در نتیجه زنان هیچ مدافع و ياوری نداشتند .کمك به زنان
جهت دستيابی به حقوقشان به مقداری عاﻃفه نیازداشت که
اروپا فاقد آن بود! بههمین سبب زنان همچنان در رنج و عﺬاب
کارکردن -که وجودشان را کمکم از بین میبرد ،اما برای تأمین
نیازهای زندگیشان مجبور به انجام آن بودند -باقی ماندند و هنوز
هم علی رغم تساوی کار و فعالیّتشان با مردان ،در مقايسه با آنها
دستمزد کمتری دريافت میکردند.
جنگ جهانی اول روی داد و حدود  10میلیون اروپايی و
آمريکايی کشته شدند و زنان با تلخی اين بحران روبرو و میلیونها
نفر از آنها بیسرپرست شدند زيرا شوهرانشان يا در جنگ کشته
و يا معلول شدند يا به علت فشار روانی ناشی از جنگ يا بمبهای
شیمیايی به بیماریهای روحی روانی مبتال شدند و يا پس از
چندين سال تحمل جنگ و اسارت میخواستند از لﺬتهای مادّی
لﺬّت ببرند و به تمدّد و راحتی اعصاب بﭙردازند و ديگر
نمیخواستند ازدواج کنند و بار مسﺌولیّت مادّی و اجتماعی
خانواده را بهعهده بگیرند.
از سوی ديگر نیروی کار مردان برای ادارهی کارخانهها جهت
بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ کافی نبود به همین دلیل زنان
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بايد کار میکردند در غیر اين صورت خودشان و افراد تحت
سرپرستیشان اعم از سالخوردگان و کودکان دچار فقر و گرسنگی
میشدند .همچنین مجبور بودند که ارزشهای اخالقی را ناديده
بگیرند .زيرا اخالق مانع دستيافتن آنها به روزی و رفاه میشد.
کارفرما و کارمندانش فقط نیروی کار نمیخواستند ،آنها در
جستجوی فرصتی برای سوء استفاده از زنان بودند ،بدين معنا که
در چنین شرايطی حفظ عفّت برای زنان بسیار سخت يا درواقع
غیرممکن خواهد بود چونکه اروپايیان دارای دين و باورهای
صحیحی نبودند.
زنان به سوی سرنوشت ناگزير خود به پیش رفتند و خود را در
اختیار مردان قرار دادند و در کارخانهها و شرکتهای تجاری به کار
و فعالیت مشغول شدند و نیازهايشان را بهشیوههای مختلف تأمین
کردند .اما قضیّه و مسﺌلهی زن شدّت بیشتری يافت .کارفرماها از
نیاز زنان به کارکردن سوءاستفاده کردند و همچنان به رفتار
ظالمانه با آنان -با وجود تضادّ آن با عقل و وجدان انسانی -ادامه
دادند .بههمین دلیل هنوز هم زنان در میزان کار مساوی با مردان
حقوقی کمتر از آنان دريافت میکردند.
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به همین دلیل زنان ،چارهای جز قیام و شورش نداشتند؛
شورشی سرکش که ظلم سالیان گﺬشته و نسلهای فراوان را
درهم شکند .ديگر چه چیزی برای زن باقی مانده بود؟ او همهی
وجود ،غرور و زن بودنش را از دست داده و از نیاز ﻃبیعیاش به
خانواده و فرزندانی -که وجود خودش را در میان آنها احساس
کند و زندگیشان را به زندگیاش پیوند دهد تا احساس
خوشبختی و شخصیت کند -محروم شدهبود .آيا نمیبايست در
ق ﻃبیعی و بديهیاش يعنی برابری دست-
مقابل اين امر ،حدّاقل ح ّ
مزد با مردان را به دستآورد؟ مرد سرکش اروپايی به آسانی از
غرورش دست برنداشت بلکه واضحتر بگويیم به سادگی از
خودخواهی و تکبّری که بدان عادت گرفتهبود ،عقب ننشست .به-
همیندلیل بهناچار جدال و ستیز شدّت يافت و از همهی ابزارها در
اين راه استفاده شد.
زنان شروع به اعتصاب و تظاهرات کردند و در مجامع و محافل
عمومی علیه ظلم مردان به ايراد سخنرانی پرداختند .همچنین در
دفاع از حقوق خود اقدام به نگارش مقاالتی در روزنامهها کردند.
آنگاه دريافتند که برای خشکاندن سرچشمهی ظلم و بیداد بايد
در قانونگﺬاری مشارکت کنند .پس ابتدا خواستار داشتن حقّ رأی
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ق داشتن نماينده در پارلمان را مطرﺡ کردند
دادن شدند و سﭙس ح ّ
و پس از مبارزات ﻃوالنی بدان دست يافتند و از آن جا که زنان
مانند مردان کار و فعالیّت میکردند ،بههمان شیوهی مردان به
تحصیل و آموزش پرداختند .نتیجهی منطقی اين امر اين بود که از
آنجا که هردو يك مسیر را پیموده و يك نوع آموزش را ﻃی
کردهاند مانند مردان به استخدام دولت درآيند.
آری! اين جريان «مبارزه زنان جهت دستيابی به حقوقشان»
در اروپا بود؛ جريانی سلسلهوار که هر مرحلهی آن ،بدون توجه به
خواست و اراده مردان و زنان ضرورتاً به مرحلهی ديگری منتهی
میشد .زيرا در اين جامعهی پَست و سقوطکرده که زمام امورش را
از دست داده بود ،ديگر زنان اختیار امور خود را نداشتند .با اين
وجود ممکناست تعجب کنید که هنوز هم در انگلستان -مهد
دمکراسی در جهان -علی رغم اينکه در مجلس عوام ،نمايندگان
زن محترمی وجود دارند ،دستمزد زنان کارمند دولت از مردان
هم ﻃرازشان کمتر است! البته بايستی خاﻃرنشان ساخت که اين
نابرابری در دستمزد به انگلستان منحصر نمیشود بلکه در تمام
کشوهای متمدّن! چنیناست و ﻃبق گزارشی از راديو سوئد اين
اختالف در میزان دستمزدها میان زنان و مردان شدّت يافتهاست:
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=http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid
6382153&artikel=2493

و البته میتوان گفت که در همه جا اينچنین است:
38203864http://www.bbc.com/persian/

پس از بیان عواملی که سبب بروز اين پیشرفت برای زنان
مظلوم غربی شد در اينجا بهتراست بهصورتی گﺬرا به برّرسی
وضعیّت زن در اسالم بﭙردازيم تا بدانیم آيا وضعیّت تاريخی،
جغرافیايی ،اقتصادی ،اعتقادی و قانونی ما چنین وضع دشواری را
برای زن بهوجود آوردهاست که مانند شرايط زنان غربی آن را به
مسﺌلهای تبديل کند تا برای رسیدن به حقوقشان مبارزه کنند يا
فقط شهوت تقلید و پیروی محض و بردگی و بندگی پنهان برای
غرب است که مانع ديدن حقیقت امور با چشمان خودمان شده-
است و سر و صدای ساختگی اين سرسﭙردگان غرب در
کنفرانس های زنان فضا را از فريادهای خالی از حقیقت پُر کرده-
است.
دکتر سُها که در دروغ گفتن ،زبردست گرديده ادّعا نمودهاست
که زن در اسالم مرتبهی پايینتری دارد! اما ببینیم آيا واقعاً چنین
است؟!
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يکی از امور بديهی در اسالم که نیاز به بازگويی ندارد ايناست
که از ديدگاه اسالم ،زن يك انسانِ دارای روﺡ انسانی از نوع همان
روحی است که مرد آن را داراست .خداوند در اينباره می فرمايد:
م مِنْ نَ ْفسٍ وَاحِدَ ٍة َوخَلَقَ
م الَّﺬِی خَلَقَکُ ْ
يا ايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُ ُ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِ ْنهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا

1

«ای مردم! از [خشم] پروردگارتان بﭙرهیزيد؛ پروردگاری که
شما را از يك انسان آفريد و [سﭙس] همسرش را از نوع او آفريد و
از آن دو نفر ،مردان و زنان فراوانی را [بر روی زمین] پراکنده
کرد».
بنابراين ،زن و مرد از نظر اصل ،پیدايش و سرنوشت با يكديگر
کامالً يکساناند و وجود انسانی آن دو کامالً با يكديگر برابراست
که در همهی حقوق مرتبط با هستی انسان ،با هم برابرند .پس
احترام به جان ،ناموس ،مال و کرامت شخص ،ممنوعیّت غیبت يا
بدگويی حضوری ،تجسّس يا تجاوز به حريم فرد ،همگی حقوق
مشترکی هستند که در آن زن و مرد با يكديگرتفاوتی ندارند.
همچنین اوامر و قوانین شريعت برای همگان است و تفاوتی بین

 . 1سوره النساء ،آيه1

2556

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آنها قائل نمیشود .در سراسر قرآن اين امر ،مشهود است.
همچنین در جهان آخرت پاداش زن و مرد با يكديگر مساوی-
است .چنانکه خداوند میفرمايد:
ن َذکَرٍ أَوْ أُنْثَى
ع عَ َملَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِ ْ
لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لَا أُضِی ُ
بَعْضُکُمْ مِنْ بَعضٍ

1

«آن گاه پروردگارشان دعای آنها را پﺬيرفت [و به آنها پاسخ
داد] که من عمل هیچ کدام از شما را که کاری انجام داده باشد،
خواه زن باشد يا مرد ،ضايع نخواهمکرد ،همهی شما با يكديگر
همنوع هستید».
همچنین داشتن شخصیّت انسانی در دنیا ،از جمله :حق داشتن
ملك و انواع تصرّف د ر آن مانند رهن ،اجاره ،وقف ،خريد ،فروش
و ...برای هر دو جنس فراهم شده است .در قرآن کريم در اينباره
آمدهاست:
ب مِمَّا َترَكَ الْوَا ِلدَانِ وَالْأَ ْقرَبُونَ وَلِلنِّسَا ِء نَصِیبٌ مِمَّا
الرِّجالِ نَصِی ٌ
تَرَكَ الْوَالِدَانِ

2
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«برای مردان و زنان از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان از خود
به جای میگﺬارند سهمی است».
خداوند همچنین میفرمايد:
ب مِمَّا
لِلرّجالِ نَصِیبٌ ِممَّا ا ْکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِی ٌ

1

«مردان از آنچه بهدست میآورند نصیب و بهرهای دارند و زنان
نیز از آن چه بهدست میآورند ،بهره و نصیبی دارند».
اين جا بايد کمی درباره دو نکته پیرامون حق مالکیّت و تصرّف
تأمّل کرد .قوانین اروپای متمدّن تا چندی پیش ،زن را از همهی
اين حقوق محروم میکرد و تنها راه رسیدنش به اين حقوق را از
ﻃريق مردان میدانست ،خواه اين مرد ،شوهر ،پدر يا حاکم باشد.
يعنی زن اروپايی بیش از  12قرن پس از اسالم همچنان از حقوقی
که اسالم برای زنان به رسمیّت شناختهبود ،محروم بود .همچنین
زنان اروپا اين حقوق را بهآسانی بهدست نیاوردند بلکه در اين راه
اخالق ،ناموس و کرامت انسانیشان را فدا و رنج و محنت فراوانی را
تحمّل کرده و در اين راه خونها دادند اما اسالم بنا به عادت
همیشگیاش آنرا داوﻃلبانه و با رغبت تمام به انسانها اعطا کرده-
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است .آری! اسالم تحت فشار ضرورت اقتصادی يا اعتراف بهجدال
موجود میان انسانها ،اين حق را به زن نداده ،بلکه دادن اين حق،
بر اساس اصول همیشگی حق و عدل در اسالم و اجرای عملی
آنها در دنیای واقعیّت و نه دنیای آرمان و خیال بودهاست.
اسالم حق دارد به خاﻃر دادن شخصیّت و جايگاه اقتصادی
مستقل به زنان به خود افتخار کند .زيرا در پرتو اسالم زن خودش
مستقیماً و بدون نیاز به واسطه و وکیل ،حق مالکیّت ،دخل و
تصرّف در دارايیهايش و بهرهگرفتن از آن و تعامل مستقیم و
بدون واسطه با جامعه را داشت.
ق مالکیّت
اسالم فقط به تحقّق شخصیّت زن در مسﺌلهی ح ّ
بسنده نکرد بلکه آنرا در مهمترين و حسّاسترين مسﺌله در
زندگی زن يعنی ازدواج به رسمیّت شناخت .بنابراين ،بدون اجازه
زن نمیتوان او را به عقد کسی درآورد در غیر اين صورت عقد
صحیح نخواهد بود .پیامبر فرمودهاست:
ب حتى تستأمر وال تزوج البکر حتى تستأذن
(ال تزوج الثی ُ
وإذنها صماتها)
«زن بیوه بدون مشورت با او يا درخواست او مبنی بر دستور به
خواندن عقد ،به ازدواج کسی در نمیآيد و زن باکره را نیز قبل از
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گرفتن اجازه از او نمیتوان به عقد کسی درآورد و اجازهی او
سکوتش است».

1

چنانچه زن اعالم کند که موافق جاریکردن عقد نبوده است،
عقد باﻃل است.
در میان فرهنگهای ديگر زن برای فرار از ازدواجی که بدان
مايل نبود نیاز به پیمودن راه دشواری داشت زيرا از نظر قانون و
عُرف آن ملل حق نداشت از قبول ازدواج سر باز بزند اما اسالم با
صراحت به او اين حق را داده تا هر زمان که خواست از آن استفاده
کند .بلکه حتّی به او اين حق را داده که از مردان خواستگاری کند
که اين آخرين دستاوردی است که اروپا در قرن بیستم بدان دست
يافته و آن را پیروزی بر ارزشهای کهن آن ديار میداند!!
در اسالم ارج نهادن به شخصیّت انسان -آن هم در دورهای که
جهل و تاريکی سراسر جهان را فرا گرفته بود -به درجهای رسیده
که آموزش را يك نیاز اساسی برای همهی بشر و نه گروه يا افراد
خاصّی میدانست .بههمیندلیل آموزش را حقّ همگان و آن را
واجب و يکی از ارکان ايمان به خداوند میداند .بنابراين ،اسالم حق
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دارد به خود ببالد .زيرا اولّین نظام در تاريخ است که به زن به
عنوان يك انسان نگريسته که شخصیّت انسانیاش فقط با تعلیم و
درس خواندن کامل میشود ،جايگاه و شخصیّتش کامالً با مرد
يکیاست ،همچنین آموزش را بهﻃور يکسان وظیفهی زن و مرد
میداند و زن را فرا میخواند تا همچنان که جسم و روحش از
حیوان واالتر و ارزشمندتر است از نظر عقلی نیز جايگاه و مرتبهی
خود را باال ببرد .اين در حالیاست که اروپا تا چندی پیش اين حق
مسلّم زنان را انکار میکرد و تنها تحت فشار شرايط پیرامونی آنرا
به رسمیّت شناخت .ﻃوریکه حتّی بزرگترين انديشمندان اروپا در
چند قرن اخیر نیز برای زن احترام و جايگاهی قائل نبودند ،چنانکه
مثالً میبینیم که ژان ژاك روسو از نظريهپردازان دموکراسی و
مسائل اجتماعی دربارهی زن میگويد«:زن برای علم ،فرزانگی،
انديشه ،هنر و سیاست آفريده نشده است»!
“The woman was not created for science, wisdom,
”thinking, art or politics

آری! اسالم زن و مرد را از نظر انسانی و همهی حقوقی که به-
ﻃور مستقیم با جوهر مشترك انسانی در ارتباط است يکسان و
برابر میداند .اما در برخی از حقوق و وظايف آنها را متفاوت
دانستهاست و اين همان چیزیاست که فرياد اسالمستیزان را
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درآوردهاست .در نتیجهی وجود اين تفاوت قطعی در وظايف و
اهداف زن و مرد با يك ديگر ،در سرشت آنها نیز تفاوتهايی
وجود دارد تا هرکدام از آنها به اهداف اصلیاش دست يابد.
بزرگترين مزيّت اسالم ،واقعیبینی آناست که همواره فطرت
بشر را در نظر گرفته و هیچگاه با اصول ﻃبیعت انسانی مخالفت يا
آن را از مجرای اصلیاش منحرف نکردهاست .اسالم مردم را به
پاكکردن نفس و باالبردن جايگاه و ارزش آن فرا میخواند و در
اين امر به نمونههايی دست میيابد که بیشتر به خیال و رؤيا
شبیهاست .امّا در تهﺬيب نفس و دعوت مردم به پاکی درون ،آنها
را به تغییر ﻃبیعت اشیاء دعوت نمیکند و بنا را بر امکان يا مفید-
بودن اينگونه تغییرات برای بشريّت قرار نمیدهد بلکه به اين امر
ايمان دارد که بهترين خیر و سعادتی که بشر میتواند بدان دست-
يابد ،آن است که پس از تهﺬيب و اصالﺡ با فطرتش سازگار باشد و
جايگاه آدمی را از بیراههی شهوت به سوی شأن واقعی و
شرافتمندانهاش باال ببرد.
دوّمین تعهّد زن نسبتبهمرد ايناست که اجازه ندهد کسی که
شوهرش از او بیزار است وارد خانهاش شود .منظور از اين مسﺌله
اين نیست که زن اجازهی فحشا و بیناموسی ندارد زيرا اين امر
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حتّی اگر مرد نیز آنرا بﭙﺬيرد حرام است .حکمت اين تعهّد و التزام
اين است که بیشتر اوقات اختالف خانوادگی از دخالت يا تحريك
يکی از زوجین توسط فردی که وارد محیط زندگی آنها شده است
به وجود میآيد .حال چنانچه مرد از همسرش بخواهد که از ورود
شخص معیّنی به خانه جلوگیری کند و زن از قبول اين امر
خودداری کند چه اتفاقی میافتد؟ در حقیقت منشأ فتنه ادامه
خواهدداشت و دستيافتن به توافق غیرممکن میشود.
بنابراين ،الزام زن در اين مورد به نفع شراکت و پیوند میان
زوجین و فرزندانیاست که نیاز به مراقبت و فضای دوستانهای
دارند که مشاجره و دعوا آنرا تباه نسازد تا درنتیجه فرزندان به
افراد منحرفی از نظر فکر و روﺡ تبديل نشوند .اين امر درمورد مرد
نیز صادق است و زن و مرد میتوانند مسﺌله را بصورت توافقی حلّ
و فصل نمايند .و اگر چنین اتفاقی نیفتاد کار به قانون میانجامد،
عالوه بر اين در هر حالتی که زن احساس کند ديگر قادر به تحمّل
آن نیست ،میتواند از ابزار درخواست خُلع (ﻃالق) استفاده کند.
يکی از جزيیات سرپرستی مرد بر زن ايناست که در صورت تخلّف
زن از وظايف همسریاش مرد میتواند او را تأديب کند .اين حقّی
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است که در آيهی زير بدان پرداخته شدهاست .خداوند در قرآن
کريم میفرمايد:
ن وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُ َّ
ن
فَإِنْ أَﻃَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَ َلیْهِ َّ

1

«زنانی را که از سرکشی و سرپیچی آنها بیم داريد ،پند و اندرز
دهید[ .اگر مؤثر واقع نشد] از همبستری با آنان خودداری و بستر
خويش را جدا کنید [و با آنان سخن نگويید و اگر بازهم مؤثر واقع
نشد و راهی جز شدّت عمل نبود] آنها را [تنبیه کنید و بهآرامی]
بزنید».
دريافتیم که اين آيه ابزارهای تأديب زن را بهترتیب بیانکرده تا
در پايان به مسﺌلهی تنبیه ماليم زنان میرسد .در اينجا ما در
صدد سخنگفتن دربارهی مواردی نیستیم که از اين حق
سوءاستفاده میشود و جز با تربیّت اخالقی و باالبردن شأن و
جايگاه انسانها نمیتوان از آن جلوگیری کرد و اين مسﺌلهایاست
که اسالم نسبت بهآن بیتوجّه نبودهاست .بلکه میخواهیم
دربارهی مشروعبودن اين حق و ضرورت وجود آن برای حفظ
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کانون خانواده و جلوگیری از نابودی و ازهمپاشیدن آن سخن
بگويیم.
هر قانون يا نظامی در دنیا بايد لزوماً دارای سلطهای باشد که
بهوسیلهی آن افرادی را که برخالف قانون رفتارمیکنند تنبیه و
مجازات کند در غیر اين صورت فقط نوشتهی بیارزشی خواهدبود
و هدفی که برای آن وضع شدهاست تحقّق نخواهد يافت.
نظام خانوادگی و زندگی زناشويی با هدف سودمندی برای
جامعه و زوجین برپا شدهاست و انتظار میرود بیشترين منافع را
برای همگان در بر داشتهباشد .زمانی که دوستی و محبّت بر کانون
آن حکمفرما باشد؛ بدون دخالت قانون همهی منافع و مزايای آن
تحقّق خواهد يافت .اما زمانی که اختالف بهوجود میآيد زيان آن
فقط به زوجین محدود نمیشود بلکه فرزندان را نیز -که جوانههای
فردای جامعه هستند و بايد با بهترين ابزارهای تربیت و رشد از
آنها مراقبت کرد -در بر خواهدگرفت.
زمانی که زن عامل به وجودآمدن چنین زيانی باشد چه کسی
بايد او را به راه راست بازگرداند؟ آيا دادگاه میتواند چنین کاری
کند؟ دخالت دادگاه در روابط خصوصی میان زوجین به گسترش
دايرهی اختالفات -که ممکن است ساده و گﺬرا باشد -و نابودی
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اين رابطه میانجامد زيرا اين امر باعث تحقیر يکی از ﻃرفین
میشود و غرورش باعث کشیده شدن او بهسوی گناه شود و
درنتیجه ممکناست بر موضعش پافشاری کند بنابراين ،صحیح
آناست که دادگاه فقط در مسائل مهمّی دخالت کند که هر تالشی
ل آنها دچار شکست میشود.
برای ح ّ
عالوه بر اين پناه بردن به دادگاه در رويدادهای کم اهمیّتِ
زندگی روزمرّه که هر لحظه تکرار میشود و پس از مدّت کوتاهی
پايان میيابد ،اشتباهیاست که خردمندان بدان دچار نخواهندشد.
همچنین اين کار برپايی يك دادگاه در هر خانواده را میﻃلبد تا
شبانهروز به فعالیت بﭙردازد!
بنابراين ،بايد يك نیروی داخلی برای اين تأديب وجود داشته
باشد که همان سرپرستی و تسلّط مرد بر زن است زيرا در اصل او
سرپرست اصلی خانوادهاست و مسﺌولیّت تحمل پیامدهای اين
زندگی بهعهدهی اوست .مرد بهآرامی و با روشی پسنديده به
گونهای که ﻃرف مقابل را به راه صواب بازگرداند و احساساتش را
جريحهدار نکند خطاب به همسرش اقدام به نصیحت و اندرزهای
خیرخواهانه میکند .چنانچه اين امر نتیجه داد که بسیار مطلوب
است .در غیر اين صورت مرد از روش ديگر که کمی شديدتر است
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استفاده میکند که همان خودداری از همبسترشدن با همسرش
است .اين عمل توجّه روحی و عاﻃفی شديد اسالم به سرشت زن را
نشان میدهد که همواره به زيبايی خودش میبالد به حدّی که اين
امر گاهی به غرور زن و تخلّف از وظايف همسری میانجامد.
خودداری شوهر از همبسترشدن با زن درواقع به معنای سر فرود
نیاوردن در برابر اين ،به خود بالیدن و فخرفروشی اوست و باعث
می شود زن از اين کار دست بردارد و به راه راست بازگردد .اما
چنانچه هیچکدام از اين روشها مؤثر واقع نشد ،در حقیقت ما در
مقابل سرکشی شديدی قرار گرفتهايم که هیچ چیز جز يك
برخورد خشونتآمیز يعنی تنبیه نمیتواند با آن مقابله کند .البته
تنبیه بايد نه با هدف آزار رساندن بلکه با قصد تأديب [و
بازگرداندن زن به مسیر عادی زندگی زناشويی] انجام شود .به-
همیندلیل در اسالم تصريح شدهاست که تنبیه زن نبايد شديد يا
آزاردهنده باشد .بايد متﺬکّر شد که از يك ﻃرف اسلحهی پنهانی
فقط زمانی بهکار برده میشود که هیچ راه مسالمتآمیزی بهنتیجه
نرسد و از سویديگر در برخی موارد انحراف روحی روانی ،هیچ
ابزاری جز اين روش مؤثّر نخواهد بود .اما در موارد عادی که شدّت
آن به درجهی بیماری نمیرسد نیازی به تنبیه نیست .اين امر جز
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يك سالﺡ بازدارنده چیز ديگری نیست .و در موارد غیرضروری
نبايد از آن استفاده کرد يا بهعنوان اولین راهحل بدان انديشید
زيرا ترتیب درجات و مراحل در آيهی مورد بحث به صراحت به اين
امر اشاره میکند و رسولخدا مردان را از استفاده از اين حق -جز
در نیاز و ضرورت بسیار شديدی که هیچچیز جز آن مؤثّر نخواهد
بود -نهی میکند و در سرزنش آنان میفرمايد:
جلِدُ أَحَدُکُمُ ا ْمرَأَتَهُ جَلْدَ ا ْلعِیْرِ ،ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِی آخِ ِر ا ْلیَوْمِ».
«الَ يَ ْ

1

«شما نبايد همسرتان را بهشدّت کتك بزنید .سﭙس شب هنگام
با او هم بستر شويد».
حتّی خیلی از علمای اسالم زدن مورد نظر در آيهی کريمه را
بهوسیلهی دو يا سه انگشت دست دانستهاند يا بهﻃور کلّی زدنی
که آثاری بر بدن بر جای نگﺬارد ،اين درحالیاست که خشونت
خانوادگی بهخاﻃر وجود قوانین غیرانسانی غرب همچون اختالط
دو جنس ،بها دادن به مسائل جنسی و ناديده انگاشتن عواﻃف به-
ويژه در زنان و ...به رقم وحشتناکی رسیده است:

 . 1صحیح امام بخاری(.)4942
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ساالنه  1320زن کشته میشوند يعنی حدود  4زن در هر روز به
دست همسران يا دوست پسران خود در آمريکا کشته میشوند.
منبع:
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf

ساالنه حدود  3میلیون زن در آمريکا از ﻃرف همسر يا
دوستپسر خود در معرض تعدّی جسمی (کتكزدن) قرار
میگیرند .منبع :سايت رسمی حکومت واليت نیوجرسی آمريکا:
http://www.nj.gov/dca/dow/publicatio...actsheet06.p
df

مهم اينکه شريعت اسالم ،زن را وادار به پﺬيرش و تحمّل تخلّف
شوهر از وظايف همسری نکردهاست بلکه به او اين حق را داده تا
در صورتی که تحمّل اين شرايط را نداشتهباشد [از دادگاه]
درخواست جدايی و ﻃالق کند .اشاره کرديم که راه عملی زن برای
عدم پﺬيرش تعهّدات و الزامات ،جدايی و ﻃالق است که سه راه
مختلف دارد:
-1اولین روش آن است که مرد ضمن عقد نکاﺡ اختیارگرفتن
ﻃالق را به زن واگﺬار کند .بنابراين ،امر ﻃالق در اختیار او باشد که
شريعت مقدّس اسالم با صراحت ،مشروع بودن اين امر را اعالم
کردهاست؛ اگرچه فقط تعداد معدودی از زنان ،از آن استفاده
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میکنند .اما اين حقّی است که هرگاه بخواهند میتوانند از آن بهره
گیرند.
-2دوّمین راه اين است که زن بهعلت بیزاری و تنفّر از شوهرش
و فقدان تحمّل ادامهیزندگی با او درخواست ﻃالق کند .اين امر
سلَّم) آنرا به
مسﺌلهی روشنیاست که پیامبر(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَ َ
رسمیّت شناخته و بر اساس آن عمل کردهاست .پس اين يك امر
قانونی و مشروع است چنانکه در بین صحابه(رَضیَاهللُعَنهُم-
اجمَعین) مشاهده میشود.
-3راه سوّم ايناست که چنانچه زن بتواند سوء معاشرت،
بدرفتاری و زيان رساندن شوهرش به خود را ثابت کند میتواند با
حفظ حقّش در باقی ماندن اموال در اختیارش و گرفتن نفقه و ساير
حقوقش ،درخواست ﻃالق نمايد .پس زمانیکه مسﺌلهی سوء
معاشرت و بدرفتاری برای دادگاه ثابت شود حکم اجرای صیغهی
ﻃالق را صادر میکند .البته اسالم خُلع را به زن دادهاست تا در
مدّت زمانی که از شوهر فاصله میگیرد و به انديشیدن میپردازد
در صورتی که تصمیم به بازگشت به زندگی بگیرد فرصت داشته-
باشد و تمام پُلهای پشت سرش را خراب نکردهباشد.
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آری! اين سالﺡ برندهی زن در مقابل سلطهی مرد بر اوست که با
کمی دقّت در میيابیم که زن و مرد از نظر داشتن ابزارهای قدرت و
راههای اعمال نفوذ و سلطه بر يكديگر ،باهم مساوی و برابرند .در
عادالنه بودن قانون اسالم همین بس که برای ﻃرفین حقوقی را در
نظر گرفته است .همچنین به زن حق دادهاست هرگاه احساس کند
زندگی با شوهرش بهمودّت و توافق مورد نظر منتهی نمیشود،
درخواست ﻃالق کند.
در ادامهی بررّسی شبهات پیرامون مسﺌلهیزن در اسالم به
ق کارکردن زن میپردازيم؛ حقّی که هیچ شبههای بدان
مسﺌلهی ح ّ
راه ندارد .در صدر اسالم هرگاه شرايط کارکردن برای زنان فراهم
ق
بوده به کار و فعالیت پرداختهاند اما به رسمیّت شناختن ح ّ
کارکردن زنان به خودیخود مسﺌلهای نیست ،بلکه واقعیّت اين-
است که اسالم خارج شدن زن از کانون خانواده و کارکردن او در
مواردی غیر از زمینهها و فعالیتهای ضروری را -که از يكسو نیاز
جامعه و از سویديگر نیاز خود زنان آنرا ايجاب میکند -تأيید
نمینمايد .تدريس در مدارس و آموزشگاههای دخترانه ،پرستاری،
پزشکی و فعالیّتهایديگر ،زمینههايی هستند که همچنانکه
مردان در دوران جنگ به وﻃن خدمت میکنند جامعه به اشتغال
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زنان در آنها نیاز دارد و حق دارد آنان را برای اين کار بهخدمت
ق
بگیرد .نیاز زنان بیسرپرست يا نیازمند بهکار ،امری است که ح ّ
آنان را در زمینهی کارکردن رسمیّت میبخشد زيرا کارکردن مانع
گرفتارشدن آنها در دام فحشا برای تأمین نیازهای زندگیشان
میشود.
بنابراين ،کارکردن زنان در مشاغلی که با خودشان در ارتباط
است مانند تدريس در مدارس دخترانه ،پرستاری ،پزشکی و...
اموریاست که شايسته است زنان در آن به فعالیّت بﭙردازند و
مجبورشدن زنان به کارکردن در صورت نداشتن سرپرست يا کافی
نبودن درآمد ،يك نیاز اجتماعی بهشمار میآيد و اسالم در اين
حالت حقّ کارکردن آنان را بهرسمیّت میشناسد .اما اينکه در
جامعه اصل بر آن باشد که مانند کشورهای غربی و کمونیستی زن
برای کارکردن از خانه خارج شود امر غیر معقولیاست که هرگز
اسالم آنرا نمیپﺬيرد زيرا در اينصورت ،زن از وظیفهی اصلیاش
باز میماند و در نتیجه زيانهای روحی ،اجتماعی و اخالقی آن
بیش از منافعش خواهد بود .هیچکس نمیتواند ادّعا کند ساختار
جسمی ،فکری و روحی زن برای وظیفهیمعیّنی يعنی وظیفهی-
مادری آفريده نشدهاست .اين ساختار بهگونهایاست که چنانکه
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بهآن وظیفه نﭙردازد ،در حقیقت پتانسیل زيستیاش که برای هدف
خاصّی تعیین شده از بین رفته و از هدف اصلی منحرف شدهاست،
امّا زمانیکه بهعلّت وجود نیاز و ضرورتی بهاينکار بﭙردازد بر او
خرده گرفته نمیشود امّا پرداختن بدان بدون وجود نیاز مبرّم و
فقط جهت پاسخگويی به يك خواستهی گﺬرا و سادهلوحانه -که
بسیاری از مردم بدان گرفتار شدهاند و میخواهند بیش از حد از
آن لﺬّت ببرند که از پس از آن ﻃوفان شديدی جامعه را در بر
میگیرد ،امریاست که انتظار نمیرود اسالم آن را بﭙﺬيرد و
چنانچه آنرا پاسخ بگويد بیترديد يکی از مزايا و برتریهايش بر
ديگر مکاتب را -که نگريستن به انسانیّت به عنوان يك هستی
واحد و جدانشدنی است -از دست میدهد.
گفته می شود زن میتواند همزمان هم مادر باشد و هم کار کند
و فرستادن فرزندان به مهد کودك میتواند مشکل را حل کند .اين
سخن ادّعايیاست که با کمی انديشیدن میتوان به بُطالن آن پی
برد .مهد کودكها میتوانند همهی نیازهای جسمی و مادی و
روحی کودك را تأمین کنند و از هر نظر از او مراقبت به عمل آورند
اما نمیتوانند تنها عنصری را که تنها برپادارندهی زندگی و
استوارکنندهی هستی اوست در اختیارش بگﺬارند .آری! اين عنصر
2573

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

همان مهر و محبّت مادری است نه محبّت زنان ديگر .کودك به يك
مادر کامل نیاز دارد تا حدّاقل در دو سال اوّل زندگیاش کسی در
داشتن آن با او شريك نباشد ،حتی اگر آن کودك برادرش باشد.
در غیر اين صورت روان کودك مملوء از عقده و استرس خواهد-
شد .چگونه میتوان ادّعا کرد که مربّیِ مهد کودك که  10يا 20
کودك و حتّی تعداد بیشتری را تحت مراقبت قرار میدهد و همهی
آنها در داشتن يك مادر ساختگی مشتركاند و بر سر تصاحب آن
با يكديگر دعوا میکنند ،جای مادر واقعی کودك را خواهد
گرفت؟ مگر نه اينکه کودکانی که با داشتن غريزهی جدال و ستیز
با يكديگر بزرگ میشوند قلبهايشان همچون سنگ سخت
میگردد و نهال محبّت و دوستی در آن نخواهد رويید؟
عدّهای ادّعا میکنند کارکردن به زن ،شخصیّت و جايگاه
اقتصادی مستقلّی میدهد در نتیجه به کرامت خود دست میيابد.
آيا اسالم زن را از داشتن شخصیّت و جايگاه اقتصادی مستقل
محروم کردهاست؟ واقعیّت ايناست که در سرزمینهایاسالمی از
نظر قانون مشکلی نداريم .مسﺌلهی اصلی ما همان فقر فراگیری
است که برای مرد و زن منبع درآمد آبرومندانهای باقی نگﺬاشته-
است .راهحلّ آن نیز افزودن بر میزان تولید است تا همهی مردم
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اعم از زنان و مردان بینیاز شوند و در نتیجه در جامعه نیازمندی
باقی نماند ،نه اينکه زن و مرد بر سر تصاحب مايحتاج زندگی با
يكديگر رقابت کنند.
عدّهای میگويند :وجود دو منبع درآمد برای يك خانواده بسیار
بهتر از يكدرآمد است .ممکن است اينگفته در موارد خاصّی
صحیح باشد .اما اشتغال هر زن در کاری غیر از وظايف زنانهاش
يعنی خانهداری و تربیّت فرزندان ،درحقیقت به بیکاری يك مرد
میانجامد در نتیجه برپايی خانوادهی جديدی را بهتأخیر میاندازد
و باعث افزوده شدن بر دورهی مجرّد ماندن جوانان میشود که گاه
به افتادن آنها در دام گناه میانجامد ،پس کدام عقل اقتصادی،
اجتماعی يا اخالقی اين هرج و مرج را تأيید میکند؟ اسالم با
اختصاص دادن زن به وظیفهی اولیّهاش که هدف از آفرينش اوست
و در آن به نبوغ رسیدهاست ،به جانب بشری و نیاز جامعه پاسخ
گفته است .همچنین تأمین نفقهی زن را بهعهدهی مرد گﺬاشته به-
ﻃوری که مرد قادر به گريز از بار مسﺌولیت آن نیست تا ذهن زن از
نگرانی نسبت به تأمین نیازهای زندگیاش رهايیيابد و همهی-
تالش و پتانسیل خود را صرف تربیت و مراقبت از میوهی ارزشمند
درخت بشريّت يعنی فرزندان نمايد .همچنین در اجرای اين وظیفه
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او را از حمايت و احترام کامل بهرهمند کردهاست تا حدّی که يکی
لاهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) از ايشان پرسید :چه کسی
از ياران پیامبر(صَ َّ
بیشتر از همهی مردم سزاوار رفتار نیك من است؟ پیامبر(صَلَّاهللُ-
عَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) فرمود :مادرت! آن فرد پرسید :بعد از او چه کسی
سزاوار رفتار و تعامل نیك است؟ پیامبر باز هم فرمود :مادرت! مرد
برای سوّمین بار سؤال خود را تکرار کرد .پیامبر باز هم در پاسخ
فرمود :مادرت! آن مرد باز هم پرسید :پس از مادرم چه کسی
سزاوار خوشرويی و رفتار پسنديدهیمن است؟آنگاه پیامبر(صَلَّ-
اهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) فرمود :پدرت».

1

پس آن قضیّهای که زن مسلمان میخواهد بدان بﭙردازد کدام
است؟ آيا زن میخواهد به حقوق برابری يا مردان دست يابد؟ آری!
اسالم در برابر قانون ،اين حق را بهﻃور نظری و عملی به او داده-
است.
آيا میخواهد استقالل اقتصادی و آزادی تعامل مستقیم با
جامعه را بهدستآورد؟ آری! اسالم اولین مکتبی بود که اين حقوق
را برای زن بهرسمیّت شناخت.

 . 1بخاری و مسلم آن را روايت کردهاند.

2576

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آيا میخواهد حقّ تحصیل علم را به دست آورد؟ آری! اسالم نه
تنها اين حق را به او داده بلکه آنرا بر زن واجب کرده است.
آيا زن میخواهد بدون اجازهی خودش به عقد کسی درآورده
نشود بلکه حتّی خودش از مردان خواستگاری کند؟ آيا زن انتظار
دارد که تا زمانی که به ﻃور شايسته به وظیفهی همسریاش عمل
میکند ،با او بهﻃرز شايستهای رفتار شود؟ آيا میخواهد زمانی که
ق اجرای ﻃالق و جدايی را
احساس کند با او بدرفتاری میشود ،ح ّ
بهدست آورد؟ آری!  ..اسالم همهی اين حقوق را به زن داده و
مردان را به مکلّف به دادن آن به زنان کردهاست.
ق کارکردن را بهدستآورد؟ آری! زن در
آيا زن میخواهد ح ّ
اسالم چنین حقّی دارد.
زن در بیشتر کشورهای اسالمی بیسواد ،عقب مانده ،تحقیر
شده و فاقد هرگونه کرامت و عزّتی است ،در فساد مادّی و معنوی
غوﻃه ور است و ...آری! اين حقیقت دارد .اما چه کسی مسﺌول به
وجودآوردن آن است؟ اسالم و تعالیمش يا ديگران؟
وضعیت اسفباری که زن در مشرقزمین از آن رنج میبرد ،به
شرايط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و روحی آن سرزمین
برمیگردد که بايد بدان توجه کرد تا بدانیم که منشأ اين فساد
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کجاست تا با ديدهی بصیرت در صدد اصالﺡ آن برآيیم .قربانیان
چنین وضعیتی فقط زنان نیستند بلکه اگرچه در تظاهر وضعیت
بهتری دارند اما آنها نیز در چنین وضعیتی به سرمیبرند .مرد با
خشونت و بیرحمی با همسرش رفتار میکند زيرا میخواهد قدرت
و شخصیّتی را که در جامعه از او گرفتهاند ،در خانه به زنش ثابت
کند.
آيا اسالم وجود فقر در جامعه را روا دانستهاست؟ آيا اسالم
همان مکتبی نیست که از نظر اقتصادی جامعه را بهدرجهای از
تعادل رسانده بود که در دوران عمر بن عبدالعزيز(رَضیَ اهللُعنهُ) در
آن هیچ انسان نیازمندی وجود نداشت که خواستار دريافت زکات
باشد يا آن را بﭙﺬيرد؟
اين همان اسالمیاست که يكبار بر روی زمین عملی شدهاست
و همان مکتبی است که امروزه خواستار عملیکردن آن در جامعه
هستیم .آری! اسالم همان نظامیاست که ثروت را بهﻃور عادالنه
در میان گروههای مختلف جامعه تقسیم میکند تا اموال فقط در
میان ثروتمندان گردش نکند و سطح زندگی گروههای مختلف
جامعه را به يكديگر نزديك میکند زيرا از رفاهزدگی بیزار است و
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آن را حرام میداند .همچنین به شدّت مخالف وجود پديدهی فقر
در جامعه است و برای از بین بردن آن تالش میکند.
فقر عامل اصلی مشکالت زنان مشرقزمین است که چنانچه
ريشه کن شود مشکل اصلی جامعه حل خواهد شد و زن به کرامت
و شخصیّتش دست خواهد يافت .در اسالم زن مجبور نیست برای
ق
به دستآوردن مايحتاج زندگیاش کار کند -اگرچه اين امر ح ّ
ﻃبیعی اوست -اما افزايش سطح ثروت عموم مردم باعث میشود
سهم زن از ارث -که آن را جز برای خود خرج نخواهد کرد -به
تنهايی باعث احترام گﺬاشتن مرد به او شود .همچنین زن را به
تمسّك به حقوقش که بیم از مبتال شدن به فقر آنها را از دست
داده است فرا میخواند.
عالوه بر اين از ديدگاه اسالم ،ارزشمندترين فرد جامعه،
پرهیزگار ترين انسان است نه ثروتمندترين ،قویترين يا
بانفوذترين فرد .زمانیکه ارزشهای انسانی به اين سطح برسد
ديگر مجالی برای تحقیر زن بهعلت ضعفش نخواهدبود بلکه معیار
انسانیّت همان خوشرفتاری و تعامل پسنديدهی مرد با زن خواهد-
لاهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) بهصراحت ،آنرا بهعنوان
بود که پیامبر(صَ َّ
معیار انسانیّت قرار دادهاست .ايشان در حديثی میفرمايند:
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«خَیْ ُرکُمْ ،خَ ْیرُکُمْ ِلأَ ْهلِهِ وَأَنَا خَ ْیرُکُمْ ِلأَهْلِی»
«بهترينِ شما ،کسیاست که در تعامل با همسرش از ديگران
بهتر باشد و من در برخورد با همسرانم ،از همهیشما بهترم».

1

بنابراين وضعیّت بغرنجی که در برخی مناﻃق مشرقزمین
مشاهده میکنیم سبب اصلیاش دنبالهروی مردم شرق از
انحرافات غربیها است چنانکه وضعیّت زنان غربی برخالف آنچه
غولهای رسانهای دروغپردازشان بهتصوير میکشند بهحدّ يك
برده يا يكحیوان يا بدتر نیز تنزّل کردهاست .بر خالف جامعهی-
اسالمی ،زن بهﻃورکلّی در غرب بايد برای رفع نیازهای زندگیاش
کار کند زيرا قوانین آنها ،مردان را ملزم به هزينهکردن بر زنان
نمینمايد .در گزارش ديگری از وزارت کار آمريکا آمده که% 89 :
از خدمتکاران و کارگران نظافت ،زنان هستند.
منبع :وزارت کار آمريکا:
http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm

همچنین زن غربی در بیرون مشغول کار شده و با مردان
درآمیخته و در معرض ظلم و ستم ،سر کیسه کردن و آزار جنسی
قرار گرفته است که آمار بسیار بااليی هم دارد % 78 .از زنان
 . 1آلبانی در "السلسلة الصحیحة" .513 /1
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موجود در نیروهای مسلح از ﻃرف همکاران نظامی خود مورد اذيت
و آزار جنسی قرار گرفتهاند.
منبع :وزارت آمريکايی ()Veterans Affairs
http://www.rehab.research.va.gov/jour/08/45/3/pdf/St
reet.pdf

اينها بخش کوچکی از ثمرات بیرون کارکردن زنان غربیاست
که عالوه بر خستگی روحی و جسمی ،موجبات تغییرات عمیق
عاﻃفی و فیزيولوژيکی و همچنین فروپاشی بنیان خانواده و هرج و
مرج در جامعه را بهبار میآورد ،چیزی که هماکنون در کشورهای
به اصطالﺡ متمدّن و آزاد!! موج میزند.
اسالم غريزهی جنسی را آشکارا بهرسمیّت میشناسد اما هرگز
در پرتگاه غرايز آن را آزاد نگﺬاشته و بهعنوان يك اصل قرار
ندادهاست و هرگز نمیپﺬيرد که بهﻃورمطلق بر مردم چیرهشود تا
مردم از دريچهیآن به زندگی بنگرند .اينکه اسالم زن و مرد را
ملزم به رفع نیاز جنسی يكديگر میکند ،بهمعنای سقوط انسان
به گرداب غرايز نیست بلکه هدف اسالم ،دستیابی مردم به
نیازهای ضروریشان است تا اين نیازها فکر و انديشهشان را به
خود مشغول نسازد و در نتیجه آنانرا از صرف نیرویشان در امور
واال همچون کار ،هنر يا عبادت باز ندارد.
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هلل َعنها)
در تاريخ روايت شدهاست ،امّ المؤمنین عايشه(رَضیَا ُ
که در صدر اسالم در امور سیاسی شرکت نموده و سﭙاهی را
رهبری کرده و در جنگ حضور يافته بود ،با مردان از پشت پرده
صحبت میکرد! حیا و ديده از نامحرم فروداشتن ،اخالقی بود که
فقط به زنان اختصاص نداشت .تاريخ همچنین روايت میکند که
پیامبر(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) از دوشیزدگان باحیاتر بود.
بیترديد زن شرقی در وضعیّت بدی بهسر میبرد .اما راهش
برای بهبود وضعیّت راهی نیست که زن غربی پیمودهاست زيرا زن
غربی شرايط و انحرافات خاص خودش را دارد.
راه ما برای اصالﺡ اشتباهات در زندگی زن و مرد ،بازگشت به
راه و نظام اسالم است .تنها راه نجات همهیما اعم از زن و مرد ،پیر
و جوان فقط شريعت اسالم و ايمانآوردن بهاينراه است که بايد
همهی تالش ،فکر و احساساتمان را در راه آن بهکار گیريم .در
اينصورت زمانی که بهاين رسالت آسمانی ايمان بیاوريم و برای
عملیکردن آنچه بدان ايمانداريم تالش کنیم نظام اسالم بر ما
حکمفرما خواهد شد و همهچیز بدون ظلم و ﻃغیان بهجایخود باز
خواهد گشت.
***
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شبهه :قضاوت در مسائل مالکیت و معامالت
جناب دکتر برخی مالکیّتها در اسالم را نادرست دانسته و
قضاوت بر اساس آنها را ناعادالنه خواندهاست و بدينگونه به
مسﺌلهی ارث ،معامالت و ...تاخته است که بدان پاسخ میدهیم.
دانشمندان جامعهشناس و روانشناس دربارهی تعیین امور
فطری و اکتسابی در رفتار ،احساسات و افکار انسان با يكديگر
اختالف بسیار شديدی دارند .همچنین آنها بهﻃورﻃبیعی دربارهی
مسﺌلهی مالکیّت فردی اختالف دارند که آيا يك گرايش فطری-
است ،که انسان صرف نظر از عوامل پیرامونی به ﻃور ذاتی آن را
داراست يا از تأثیر شرايط پیرامونی و محیطی بهوجود میآيد .به
عبارت ديگر آنچه باعث میشود کودك به اسباببازیها و
وسايلش دلبستگی نشان دهد ،کافی نبودن آن وسايل برای وی و
ساير کودکان و تالش آنان برای به دستآوردن آن اسباب-
بازیهاست .بنابراين ،زمانیکه  10کودك و يك اسباب بازی داشته
ب اشیم ناگزير بر سر تصاحب آن ،جدال و دعوا خواهندکرد .اما
زمانیکه برای همین  10کودك  10اسباب بازی وجود داشتهباشد،
هر کدام از آنها به اسباببازی خود بسندهکرده و دعوا و
کشمکش به وجود نخواهدآمد.
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بايد چند نکته را يادآوری کنیم:
اوالً :هیچ دانشمندی نتوانسته است با قاﻃعیت و صراحت اعالم
کند که مالکیّت فردی يك میل فطری نیست بلکه حدّاکثر ادّعای
آنان در اين زمینه ايناست که هیچدلیل قاﻃعی مبنی بر فطری
بودن آن وجود ندارد .بايد دانست که میان اينگفته و نفی قطعی
آن تفاوت وجود دارد .چنانچه آنان يكدلیل قطعی بر نفی آن
داشتند در نفی صريح مالکیّت فردی ترديد به خود راه نمیدادند
زيرا آنها بهعلت داشتن احساسات و گرايشات کمونیستیشان از
آن بیزارند.
ثانیاً :مثال اسباببازیها و کودکان که آنان مطرﺡ میکنند ،در
زمینهی خواسته و مقصود آنها فاقد داللت و رسايی است زيرا
چنانچه  10کودك و  10اسباببازی وجود داشتهباشد و میان آنها
دعوا به وجود نیايد ،اين بدان معنی نیست که در آنها میل فطری
به مالکیّت فردی وجود ندارد بلکه فقط ايننکته را اثبات میکند
که اينگرايش در حالت تساوی و تعادل میان افراد ممکناست به
وسیلهی ايجاد برابری مطلق میان افراد ارضا شود .عالوه براين ،در
چنین حالتهايی مشاهده میشود در صورت فقدان عامل
بازدارنده بسیاری از کودکان تالش میکنند با گرفتن اسباببازی
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ديگران ،چیزی بیش از آنچه در اختیار دارند بهدستآورند!!
صرفنظر از اين ادعاهای کمونیستها ،اسالم هرگز اين ادّعا را
نمیپﺬيرد که مالکیّت شخصی به خودی خود عامل ظلمی است که
نسبت به بشر روا داشته میشود بلکه ظلمی که در اروپا و ساير
مناﻃق خارج از جهان اسالم همراه با مالکیّت فردی بهوجود آمد ،از
آن ناشی شد که ﻃبقهیثروتمند ،همزمان [حکومت ]،قانونگﺬاری و
قضاوت میکرد .بن ابراين ،ﻃبیعی بود که به نفع خود قضاوت نمايد
و قوانینی وضع کند که در جهت حفظ منافع آن و ناديده گرفتن
منافع ديگران باشد .اما در اسالم ﻃبقهیحاکم وجود ندارد.
همچنین ﻃبقهی مشخصی از افراد جامعه قوانین را وضعنمیکنند
بلکه قانونگﺬار فقط خداوند است و مردم از ديدگاه اسالم با هم
برابرند و فقط از نظر تقوا و پرهیزگاری يكديگر تفاوتدارند ،اما در
مقابل قانونی که به ﻃور يکسان دربارهی همگان اجرا میشود با هم
برابرند.
در اسالم حاکم يا ولیّامر ،فردیاست که آزادانه از سویمردم
انتخاب میشود .پس برای حکومتکردن ،از نظر ﻃبقهیاجتماعی
فاقد هرگونه برتری بر ديگران است .عالوهبراين ،او پس از به
حکومت رسیدن جز اجرای قانونی که او آنرا وضع نکرده بلکه از
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سوی خداوند وضع شدهاست ،هیچ اختیاری ندارد .همچنین نفوذ و
سلطهیاو بر مردم از اجرای قوانین شريعت برخواستهاست نه چیز
ديگر .ابوبکر ،اولین جانشین پیامبر[پس از بیعت مردم با وی] گفت:
«تا زمانیکه دربارهی شما از فرمان خدا اﻃاعت کردم شما هم از
من اﻃاعت کنید .اما چنانچه نسبت به خدا نافرمانی کردم ،شما
ديگر وظیفهی اﻃاعت از من را به عهده نداريد».
پس او خودش فاقد هرگونه مزيّت و برتری قانونی بر ديگران
بود تا بهوسیلهیآن بهخود يا ديگری حق ويژهای در زمینه
قانونگﺬاری بدهد .بنابراين ،او حقّ برتریدادن ﻃبقهای از مردم بر
ﻃبقات ديگر را نداشت همچنین نمیتوانست مورد نفوذ
سرمايهداران و ثروتمندان قرارگیرد تا برای حفظ منافع آنها و به
زيان ساير مردم قانون وضعنمايد .بنابراين در نظام اسالمی،
سرمايهداران برای خودشان قانون وضع نمیکنند بلکه مانند بقیهی
مردم تابع و فرمانبردار قانون عامی هستند که در زمینهیحقوق و
کرامت انسانی میان همهی آنها مساوی است.
اسالم در روياها غرق نمیشود و منافع عمومی را با حسن نیّت
که گاهیهست و گاهینیست -معاوضه نمیکند بلکه با وجودعنايت فراوان بهتربیت ،تهﺬيب و پاکی نفس انسان ،با ديدهی
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واقعبینی به امور جهان مینگرد و با تصويب قوانین سنجیده و
استوار برای توزيع عادالنهی ثروت ،سعادت و خوشبختی مادی و
معنوی بشر را تضمین میکند  ..هم چنان که خلیفهی سوم در اين
باره گفته است« :خداوند به وسیلهی قدرت و سلطهیحکومت از به
وجودآمدن يا وقوع اموری که با قرآن نمیتوان مردم را از آن
بازداشت ،جلوگیری میکند» .پس دريافتیم که در تاريخ اسالم،
عمالً مالکیّت فردی بدون همراهی ظلم و ستم وجود داشت .اسالم
مالکیّت فردی را به ﻃور مطلق مجاز اعالم نکرده ،بلکه با صراحت
بیاننموده که درآمدهایعمومی ،دارايی مشترك همهیافراد جامعه
است .در نتیجه هرجا که عدالت اقتضا کند ،مالکیّت فردی را
تحريم و در مواردی که نظام اجتماعی از ظلم و به ذلّتکشاندن
بندگانخدا توسّط انسانهایسرکش در امان بماند ،آن را مباﺡ
اعالم کردهاست.
در اين جا مثال ديگری را از کشورهای غیر مسلمان -اروپايی-
برای شما مطرﺡ میکنیم .انگلیسیها ،آمريکايیها و فرانسویها
که بیش از مردم سايرکشورها به برتری نژاديشان بر ديگران تأکید
دارند ،ادّعا میکنند که پیشرفتهترين ملّت و از نظر تعادل نظام -
ﻃبقاتی و نوعدوستی سرآمد و الگوی مردم جهان هستند .بااين-
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وجود آنها مالکیّت فردی را الغا نکردهاند بلکه بزرگترين کاری که
در اين زمینه انجام دادهاند ايناست که توزيع عادالنهیثروت در
میان افراد جامعه را تضمین کردهاند؛ به گونهای که فاصله و شکاف
د امکان میان
ﻃبقاتی موجود در جامعه را بههم نزديكکند و در ح ّ
میزان کار و دستمزد تعادل بهوجود آورد .آنها در اين زمینه بیش
از همهیکشورها ،گوشهای از انديشهی [اقتصادی و اجتماعی]
اسالم را عملی کردهاند بااينحال امثال دکتر سُها هیچ ديواری
کوتاهتر از اسالم نیافته است و آن کشورها را ناديده گرفته است!!
سرمايهداری بر اين اساس بنا شده که فرد ،موجود مقدّسی است
که جامعه نمیتواند آزادی او را محدود يا سلب کند 1.بنابراين،
مالکیّت فردی بیحدّ و مرزی را بهرسمیّت میشناسد البته چندين
سال قبل و از بیم گسترش کمونیسم ،در کشورهای سرمايهداری
مقداری از دايرهی مالکیّت فردی کاستهشد ،تا چند سال پیش
معادن -که منبع درآمد عمومی هستند -در انگلیس تحت مالکیّت
افراد قرار داشتند .البته هنوز هم در آمريکا چنین وضعیّتی دارند.

 . 1بنگريد به :عدالة توزيع الثروة فی االسالم .عبدالسمیع المصری .مکتبة وهبة.
چاپ اول 1986 .میالدی.
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امّا ديدگاه اسالم دربارهی فرد و جامعه بدين ترتیباست که فرد
را همزمان دارای دو جنبه میداند :از يكنظر به عنوان فردی
مستقل و از سویديگر بهعنوان عضو در يكگروه بدان مینگرد در
نتیجه فرد و جامعه را جدا از يكديگر بهشمار نمیآورد بنابراين،
مبانی اقتصادیاش نمايانگر اين انديشهی متوازن و متعادل است
که در حدّ فاصل میان کمونیسم و سرمايهداری قرار دارد و
جنبههایمثبت موجود در هر دو نظام را بدون گرفتار شدن در
انحرافاتشان عملی میسازد .بههمیندلیل ،مالکیّت فردی را به-
ﻃورکلّی بهرسمیّت میشناسد ،امّا برایآن حدودی تعیین میکند
تا مانع بهوجودآمدن زيانهایآن شود .همچنین به جامعه يا ولیّ-
امر بهعنوان نمايندهی آن اجازه میدهد هرگاه احساس کند تنظیم
يا تعديل اين مالکیّت بهنفع همگان است بتواند اين کار را انجام
دهد.

1

اسالم از  1300سال پیش تاکنون يکی از اصول خود را نزديك-
کردن فاصلهی ﻃبقاتی میان افراد جامعه به يكديگر و تحريم
رفاهزدگی و خوشگﺬرانی بیحدّ و مرز و از بین بردن محرومیّت
 . 1شبهاتی پیرامون اسالم .عالمه محمد قطب .مترجم :عبدالباسط عیسی زاده .نشر
احسان.

2589

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

قراردادهاست .امّا تحقّق اين امور را فقط به قوانین تصويبشده
واگﺬار نمیکند بلکه عالوه برآن ،بر باور و عقیدهی مردم به خداوند
و خیرخواهی آنها نیز تأکید دارد .همچنین در کشورهای اسالمی
عادت چنین بودهاست که آسیابها را افراد مستمند اداره و
ازﻃريقآن امرار معاش میکردند و ادارهیآنها در دست مالکان و
زمینداران نبوده تا استفاده از آنرا به کشاورزان تحمیل کنند!
بايد گفت که در اسالم ثروتمندان بدون هیچ توقّعی خودشان
داوﻃلبانه آن را انجام میدادند زيرا آنها در مقابل اين کار نزديکی
بهخداوند و توفیق در انجام کامل بندگی او را بهدست میآوردند.
اين تفاوت قطعی و آشکار میان نظامیاست که بر اساس عقیده برپا
شده ،با نظامی که فاقد عقیده و باور است .در اوّلی خدمات
اجتماعی و کمك به ديگران عبادتی بهحساب میآيد که انسان به-
وسیلهیآن به خداوند نزديك میشود اما در دوّمی يك کار
تجاریاست که در آن هر ﻃرفی تالش میکند بیشترين نفع را به-
دست آورد و کمترين هزينه را بﭙردازد و در پايان غلبه و موفقیّت
از آن فرد نیرومند و قوی خواهد بود نه آنکس که حق با اوست.
***
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شبهه :درمورد ارث ،اسالم چه برنامهای برای
تقسیمبندیهای خود دارد؟
در قرآن -مهمترين و اصلیترين منبع قانونگﺬاری و دينی
مسلمانان -آمده است:
ظ ا ْلأُنْثَ َییْنِ
لِلﺬَّکَرِ مِ ْثلُ حَ ِّ

1

«سهم يك مرد [از ارث] به اندازه ی سهم دو زن است».
اين امر يك حقیقت است ،اگرچه اسالم در ارث سهم بیشتری
به مرد دادهاست اما در مقابل او را مجبورکرده تا نیازهایمادی
خانوادهاش را تأمین کند .اسالم از زن نمیخواهد تا اموالش را برای
ديگران خرج کند ،مگر اين که او تنها سرپرست خانوادهاش باشد
که در سايهی نظام اسالم چنین حالتهايی بسیار اندك و نادر
ن خويشاوندش مانند پدر ،پدربزرگ ،عمو،
خواهد بود زيرا مردا ِ
دايی و ...حتی اگر نسبت خويشاوندی دوری هم با او داشته باشند
مکلّف به دادن نفقه به او هستند .پس آن ظلمی که ﻃرفداران
مساوات و برابری مطلق زن و مرد ادّعايش را دارند ،کدام است؟

 . 1سوره النساء ،آيه 11
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بنابراين ،بايد مسأله را براساس منطق ،تجزيه و تحلیل کرد نه
احساسات و ادّعا .به زنان بهعنوان يكگروه ،ثروت موروث تعلّق
میگیرد تا آنرا برایخود خرج کنند .مرد نیز ثروت را از آنِ خود
میکند تا آن را در مرحلهی اوّل برای همسرش و سﭙس برای
خانواده و فرزندانش هزينه کند .حال خودتان بینديشید و با اعداد
و ارقام حساب کنید که کداميك سهم بیشتری میگیرد .اگر در
موارد استثنايی مردانی وجود داشته باشند که همهی ثروتشان را
برای خودشان هزينه کنند و از ازدواج و تشکیل خانواده امتناع
کنند ،بايد دانست اينها موارد نادر و کمیابی هستند .بلکه در حالت
ﻃبیعی و عادّی مرد بهﻃور اجباری و نه داوﻃلبانه سرمايه و
دارايیاش را برای تشکیل خانوادهای که بهﻃور ﻃبیعی يك زن در
آن نقش همسر را دارد ،هزينه میکند..
از سویديگر زن هراندازه که ثروتمند باشد ،شوهرش حق ندارد
جز با رضايت کامل او در اموالش دخل و تصرّف کند اما مرد موظّف
است به همسر ثروتمندش نیز نفقه بدهد گويی زن فاقد هرگونه
اموال و دارايی است و هرگاه مرد از دادن نفقه خودداری کرد ،يا در
مقايسه با درآمدش خساست و بخل ورزيد زن حق دارد از او
شکايت کند .دراينحالت ،شريعت اسالم مرد را بهدادن نفقه يا
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جدايی از همسرش وادار خواهد کرد .آيا با ذکر اينجزيیات ديگر
شبههای دربارهی مقدار واقعی سهم زن از مجموع ثروت باقی
می ماند؟ آيا در موقعیّتی که مرد مسﺌولیّت و پرداخت هزينههای
بیشتری را بر عهده دارد ،داشتن سهم دو برابری مرد در مقابل زن،
يك امتیاز واقعی به شمار میآيد؟
عالوه بر همهیاينها ،ايننسبت فقط در اموال بهدستآمده از
راه ارث و بدون رنج و زحمت است که براساس عدالت پروردگار -
که مبتنی بر میزان نیاز افراد بداناست -میان آنها تقسیم
میشود .معیار ،میزان نیاز افراد و وظايف تعیینشده برای هرکدام
از زن و مرد است .اما در مسﺌلهی اموال اکتسابی که فرد از ﻃريق
تالش خودش بهدست میآورد ،مانند دستمزد و حقوقی که در
مقابل انجام کاری دريافت میکند يا سود تجاری يا درآمد زمین
کشاورزی و ...میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ،زيرا همهی اين
موارد از معیار ديگری يعنی برابری میان تالش و دستمزد زن و
مرد پیروی میکند .بنابراين ،در اسالم هیچگونه ظلم يا شبههی
ظلمی نسبت به زن وجود ندارد و بر خالف تصوّر دشمنان اسالم و
برخی از مسلمانان کماﻃّالع از دين هرگز مسﺌله بدين صورت
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نیست که ارزش و جايگاه زن در اسالم ،نصف ارزش و مقام مرد
باشد و ما با اعداد و ارقام مشاهده کرديم که اين امر صحّت ندارد.
***

شبهه :مجازاتهای اسالمی
در اين بخش ،پس از تعريفی مختصر از حدود اسالمی بهترتیب
به شبهات دکتر! شبههافکن پاسخ خواهیم داد به إذن اهلل.
حدود اسالمی:
"حدود" جمع "حدّ" است که بهمعنی فاصله و مانع بین دو
چیز است .گويند چیزیکه چیزی را از چیزی ديگر جدا کند از
جمله حدود الدّار و حدود االرض ،يعنی حريم خانه و حريم زمین يا
مرزهای خانه و مرزهای زمین.
در زبان عربی "حدّ" بهمعنای منع است و در اصطالحات شرع،
عقوبات و کیفرها را "حدود" میگويند چون اغلب اين حدود،
گناهکار را بعد از اجرای آنها از بازگشت مجدّد به گناهی که برای
آن کیفر شده است ،باز میدارد .و گاهی خود گناه و معصیت را
"حدّ" میگويند.
تلك حدود اهلل فالتقربوها
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«اينها که برشمرديم معصیت در پیشگاه خدا است پس بدانها
نزديك مشويد».
"حدّ" شرعاً عقوبت و کیفری است که بهجهت حق اهلل اجرا
میگردد .بنابراين "تعزير" داخل حدود نیست چون میزان آن
و نوع آن معیّن نشده و به رأی و نظر حاکم شرع موکول گرديده-
است و قصاص نیز از تعريف حدود خارج میشود چون قصاص حقّ
ق اهلل.
بشر است نه ح ّ

1

***

شبهه :توضیحی پیرامون جرم و مجازات
جُرم ،غالباً تجاوز فرد نسبت به گروهی است .بههمین دلیل
مسﺌلهی جُرم و مجازات با ديدگاه ملّتها دربارهی چگونگی رابطه
میان فرد و جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.
ملّتهايی که مانند کشورهای غربی فرد را بهعنوان اصل قرار
میدهند ،در تقديس فرد زيادهروی کرده و آنرا محور همهی
زندگی اجتماعی بهشمار میآورند .همچنین همینتالشها را در
 . 1فقهالسنة .مؤلف :سید سابق .مترجم :دکتر محمود ابراهیمی .چاپ دوم .انتشارات
آراس .فص حدود.
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پايمال کردن حقّجامعه در زمینهیکنترل آزادیفرد بهکار میبرند.
اين اختالف ديدگاه دربارهی جُرم و مجازات نیز وجود دارد .اين
کشورها به فرد مُجرم لطف فراوانی کرده و به بهانهی اينکه او
قربانی وضعیّت فاسد يا عُقدههای روانی يا اختالالت روحی و
روانیاست و قادر به کنترل اعصابش نبودهاست ،او را مورد مِهر و
د امکان برای کاستن از
محبّت فراوانی قرار میدهند .درنتیجه درح ّ
مجازات ،نهايت تالش خود را بهکار میگیرند و بهويژه در جرايم
اخالقی بهحدّی بر اين تالشها افزوده میشود که تقريباً آنها را از
دايرهی جرايم خارج میکنند.
اسالم به مسﺌلهی جُرم و مجازات نگاه ويژهای دارد زيرا بدون
برنامهريزی و تحلیل به وضع و اجرای مجازاتها نمیپردازد و در
اينباره در میان همهی مکاتب جهان از منظر خاصی بهاين مسﺌله
مینگرد بهگونهای که برحسب اتّفاقی گاهی با ديدگاه کشورهای
فردگرا مطابقت دارد و گاهی با جامعهگرايان .اما در هر حال معیار
آن ،عدالت و اعتدال است و همواره همهی شرايط پیرامونی در
وقوع جُرم را در نظر دارد و همزمان از ديدگاه فردی که مرتکب
جرم شده و جامعهای که جرم در آن به وقوع پیوسته به پديدهی
جرم و جنايت مینگرد .سﭙس برای آن مجازات عادالنهای تعیین
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میکند که تابع ديدگاههای منحرف يا خواستههای گروهها و افراد
نیست.
اسالم مجازاتهای بازدارندهای را تعیینکرده که ممکناست
برای کسی که بهﻃور سطحی و بدون تعمق و انديشه بدان بنگرد،
بیرحمانه و خشونتآمیز به نظر بیايد .اما اين دين هرگز اين قوانین
را عملی نخواهد کرد ،مگر آنکه در ابتدا بهاين ضمانت دستيابد
که فرد مُجرم بدون داشتن توجیه يا وجود ضرورتی مرتکب جُرم
شده است.
آری! اسالم مجازات دزدی و سرقت را قطع دست سارق قرار
داده است .اما هنگامی که اين شبهه وجود داشته باشد که سرقت
به علت فقر و گرسنگی اتفاق افتادهاست هرگز اين مجازات را
دربارهی سارق عملی نخواهد کرد.
در اسالم مجازات مرد و زن متأهّلی که مرتکب زنا شوند
سنگسار است .اما شرط سنگسار آنها متأهل بودن فرد زناکار و
شهادت  4نفر بر ديدن آنها در حال ارتکاب زنا ،يعنی رؤيّت آنها
در حال کم اهمیّت شمردن فحشاست؛ به گونهایکه اين  4نفر آن
زن و مرد متأهّل را در حال انجام اين عمل قبیح مشاهده کرده
باشند.
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آری! همهی مجازاتهايی که اسالم تعیین کردهاست ،شرايطی
دارند.
چنانچه سیاست اسالم را در زمینهی همه مجازاتهايی که
تعیین کرده برّرسی نمايیم در میيابیم که اوالً :اسالم تالش میکند
جامعه را از وجود عواملی که منجر به وقوع جرم میشود پاك
سازد .ثانیاً :مجازاتهای بازدارنده را وضع میکند و در عادالنه
بودن اين مجازات علیه کسیکه بدون وجود توجیه معقولی ،اقدام
به ارتکاب جرم میکند ترديدی وجود نخواهد داشت .چنانچه
جامعه به هر علّتی قادر به از بین بردن زمینههای جرم نباشد يا
دربارهی اين امر به هر نحوی شبهاتی مطرﺡ باشد در اين صورت
بهعلت وجود اين شرايط آسان کننده ،اجرای حد بر مجرم ساقط
میگردد و متناسب با شدّت وضعیت اضطراری يا میزان مسﺌولیّت
در انجام کار خِالف ،حاکم اقدام به آزادی مجرم يا اجرای مجازات-
های جايگزين ،نظیر شلّاق و زندان میکند.

1

***

 . 1شبهاتی پیرامون اسالم .عالمه محمد قطب .ترجمه :عبدالباسط عیسی زاده .نشر
احسان .چاپ اول .1388
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حدود
شبهه :حدّ زِنا
در تحريم زِنا جنجال بسیار برپا شد و غربیها از همه بیشتر
ﻃرفدار ارتکاب اين گناهاند .آنان میگويند :چرا بايد زنا و بیعفّتی
ممنوع باشد و چرا مردم با سرکوب تمايالت ،خويشتن را به مشقّت
افکنند؟ چرا افراد را در خواستهای نفس و در لﺬّتهای جنسی آزاد
نگﺬاريم؟ تحريم اين امور برای چیست؟
مفاسد اخالقی همچون کِرمی است که به خرمن گندم و يا به
ﻃاقهی ابريشم جامعه میافتد و مغز آنرا متالشی میسازد .آثار
شوم اين مفاسد ممکناست چند صباحی ناپديد باشد ولی باالخره
چهرهی وحشتناك خود را ظاهر خواهد کرد و سﭙس سازمان
اجتماعی همچون ساختمانی که پايههايش سست گرديده بهيك-
باره از هم فرو خواهد ريخت .تاريخ با شواهد فراوانی ،اين حقیقت
را تأکید کرده به ﻃوری که هیچ ملّتی تاکنون از اين قانون ﻃبیعی
مستثنا نبودهاست« .اين سنّت خداوند است که در آن دگرگونی
نخواهی يافت 1».آخر چگونه زندگی به مسیر تکامل میرود در
 . 1سوره فتح ،آيه 23
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حالیکه به انسان اجازه داده باشند که هرگونه تنزل و انحطاﻃی را
برای خود خريدار باشد و تمام نیرويش را در لﺬايﺬ حیوانی از دست
بدهد .با وجود چنین رخصت بیبند وباری ديگر نیرويی برايش
ذخیره نمیماند تا به کمك آن قدمی هم به سوی جهان باال
بردارد.

1

از همهیاينها که بگﺬريم تازه اين سوال پیش میآيد که چگونه
برای شخصی جايز است که ناموس ديگری را بدزدد يا به ناموس
ديگری تجاوز و خیانت کند؟ يا چرا زن حق داشته باشد که از
عواﻃف همسرش بدزدد و درباره فرزند نامشروع خود آنان را بکار
ببندد؟ شايد میگويید احساسات ناموسپرستی و غیرت بر
معشوق از مختصات جامعهی عقبافتاده شرق است؟ ولی با توجّه
به حوادث قتل و خودکشی که در جوامع به اصطالﺡ متمدّن غرب
متداول شده ،خواهید دريافت که اين دو احساس در آنان نیز
وجود دارد .منتها با آزادی حیوانی آن محیط توأم گرديده و چنین

 . 1در زمان کنونی بیشترين نیروی کار و انديشمند در جهان غرب را يا مهاجران
تشکیل میدهند و يا غربیهايی که به منجالب بیبند وباری اخالقی دچار نیامده
باشند.
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جرايمی را در میانشان بر میانگیزد .که خالصهوار بهارائهی آماری
خشونت علیه زنان بهخاﻃر همین روابط نامشروع میپردازيم:
ساالنه حدود  3میلیون زن در آمريکا از ﻃرف همسر يا
دوستپسر خود در معرض تعدّی جسمی (کتك زدن) قرار
میگیرند.
منبع :سايت رسمی حکومت واليت نیوجرسی آمريکا:
http://www.nj.gov/dca/dow/publicatio...actsheet06.p
df

 % 22,1از زنان در آمريکا در معرض تعدّی جسمی از ﻃرف
همسر يا دوستپسر خود قرار گرفتهاند.
http://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/181867.txt

زنا از تحريم غريزه جنسی بر میخیزد .اين غريزه لحظهای آرام
ندارد و همیشه انسان را به گناه دعوت میکند .اسالم برای اصالﺡ
آن ،راههای مختلفی پیشپای ما نهادهاست.
نخست :از راه تربیّت ،ما را نیرومند و با اراده بار میآورد،
بهگونهای که بتوانیم به آسانی و بدون اينکه سرکوب تمايالت خود
به اختالالت روحی و عصبی منجر شود آنرا کنترل کنیم .چرا که
اگر نوجوان بدون احساس گناه در قلبش به شهوت متمايل گردد
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در اينصورت از شدّت فشار درونیاش کاسته شده و درنتیجه بی-
خیال به انجام تمايالتش میپردازد.
دوّم :اسالم ،جامعه را بر اساس پاکی و فضیلت بنا میکند .در
چنین اجتماعی خودآرايیها و خودنمايیهای شهوتانگیز،
عکسهای برهنه ،برنامههایتحريكآمیز راديويی و تلويزيونی و
فیلمهای سینمايی ضدّ عفّت عمومی ،وجود نخواهد داشت چرا که
اين امور آتش غريزه را دامن میزنند و انسان را به گستاخی و
ديوانگی در ارتکاب جرايم سوق میدهند .در اسالم برای دختر و
پسر ،کارهای مناسبی در نظر گرفته شده که سرگرم شدن با آنها
نمیگﺬارد نیروهای شهوت بر روی هم متراکم گردد.
اسالم ﻃبیعت بشر را بهخوبی شناخته که جوان را امر به ازدواج
کرده و با تمام وسايل کوشیده تا وی بهاينکار تشويق شود .حتّی
به حکومت اسالمی گفته است اگر جوانی نتوانست مخارج ازدواج
خود را تأمین کند ،بايد هزينه عروسی او را تأمین کند .با وجود اين
پیشگیریهای عملی و تربیتی ،ديگر برای زنا هیچگونه مجوّزی در
جامعهی اسالمی باقی نمیماند.
از سوی ديگر جُرم و جنايت زِنا جز بوسیله گواهی چهار شاهد
که عمالً با درجه اثبات و يقین ،جرم را مشاهده کردهاند ثابت نمی-
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شود .بهگونهای که اگر از چهار نفر کمتر باشند يا اينکه يکی از
آنها شهادتش را پس بگیرد بقیه ،به دادن خبر دروغ متّهم می-
گردند و بهجای اجرای مجازات در حقّ مجرم اصلی ،آنها مستحقّ
مجازات میگردند .مقصود از اين حکم ،تشويق افراد به انجام
فاحشه و زِنا نیست بلکه با اين هدف است که خبر دروغ دادن در
اين مسﺌله به وسیلهای برای متّهم نمودن مردم به گناه ناکرده
بخاﻃر انتقام و دشمنیهای شخصی نسبت بدانان مبدّل نگردد.
قضیّهی مهمتر که همواره مدّ نظر اسالم بوده ،ايناستکه
دشواری اثبات زنا سبب آن میگردد که سخن از گناه کمتر به-
میانآيد .سهولت در تکرار ذکر زشتیها خود باعث کم شدن قبح
آنها از نظر مردم است .اما وقتی که مردم نتوانند اخبار زنا را به
آسانی نقل کنند ،اين جرم همچنان رُعبآور و دشوار در گوشهی
اذهان خواهد ماند و از نظر روانی اين خود يك شیوهی بازدارنده
برای جلوگیری از انتشار زناست که اسالم اتّخاذکرده است 1.کسی
که گناهی مرتکب شده و خدا آن را از انظار خلق پوشانیده ،بنا به
دستور پیغمبر(صَلَّاهللُعَلیهِوَآ ِلهِوَسَلَّم) او حق ندارد که گناه خود را
 . 1انسان ،ماديگری و اسالم .مؤلف :عالمه محمد قطب .مترجم :سیدهادی
خسروشاهی .نشر سماط .چاپ ششم  1379ص.327
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برای ديگری بازگو کند .بنابراين ،مجازات زِنا فقط دربارهی شخص
افسار گسیختهای جاری میشود که آنقدر وقیح بوده که چهار نفر
مرد رهگﺬر ،گناهش را ديده باشند؛ رهگﺬر میگويم زيرا که
تجسّس و از باالی ديوار به خانهها نگريستن در قرآن ممنوع
گرديدهاست .چنین شخصی درواقع مرتکب دو گناه گرديده است،
يکی آنکه در برابر تحريك غريزه خود را باخته ،و ديگر آنکه به
مقرّرات اجتماعی پوزخند اهانتآمیزی زدهاست .اين شخص لیاقت
هیچگونه ترّحم و دلسوزی نخواهد داشت ،و قرآن هم میفرمايد:
وَلَا تَأْخُﺬْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
«در موقع کیفر دلتان به حال ايشان رقّت نیاورد».
کسی که با حفظ احترام نسبت به آداب اجتماعی و مخفیانه!
مرتکب گناه میشود ،به مراتب زيانش کمتر است چرا که گناه را
میان مردم شیوع نداده و جمعی را به تقلید از عمل ناهنجار خود وا
نداشته است .او فقط خود میداند و خدای خود .. ،يا پشیمان
میشود و توبه میکند و يا در گمراهی خويش آنقدر میماند که
باالخره او هم افسار خود را گسیخته و چوب مجازات و کیفر را
میخورد!
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همچنین گاهی زنا دامن اشخاص متأهّل را میآاليد ،يعنی
آنانیکه زن يا شوهر دارند .اينجماعت ديگر دارای هیچ عﺬری
نیستند زيرا ازدواج سدّی است که ﻃغیان شهوت را میشکند ،لﺬا
د
آنانرا به شديدترين وضع کیفر میکنند يعنی عالوه بر شلّاق ،ح ّ
سنگسار نیز بر آنان جاری میشود .اما با اين وجود اگر زن
شوهردار يا مردی عیالدار مرتکب زنا و بیعفّتی شود ،بالفاصله
آنانرا مجازات نمیکنند بلکه بايد کامالً تحقیق شود تا ببینیم آيا
عﺬر معقولی ،آنان را به اينکار سوق داده است يا نه؟! اين
توجیهات نزد شوهر ممکن است نیروی جنسی مازادی باشد که
يك همسر برای ارضای آن اکتفا نکند يا اينکه همسرش را نﭙسندد
و همین باعث میشود با آرامش خاﻃر مطلوب با وی پیوند برقرار
نسازد .بنابراين دو قانون و تشريعِ تعدّد همسر و جواز ﻃالق برای
اين منظور مقرّر گرديده است ،همراه با توجیهات ديگری که در
موارد خاص مشروع گشته است ...اما همسر ممکناست عﺬرش اين
باشد که شوهرش از ارضای میل جنسیاش ناتوان باشد و يا اينکه
او را نﭙسندد و از رابطهی زناشويی با وی لﺬّت نبرد .در اين دو
حالت برای همسر جايز است که درخواست ﻃالق نمايد و ﻃالق
بگیرد .و بدينگونه توجیهات برای ﻃرفین ساقط میگردد و در
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صورت ارتکاب زنا ،جز مجازات سخت که با زشتی جرم مناسب و
برابر است چیزی باقی نمیماند.
دکتر سُها بدون ناديده انگاشتن بسترسازی و اقدام به
پیشگیریهای الزم در جامعه به حدّ زنا تاخته و آنرا خشونتآمیز
خوانده است! اين در حالیاست که تا پايان عصر خلفای راشدين و
دوران عمربنعبدالعزيز تعداد کسانی که سنگسار شدهاند به تعداد
انگشتان يك دست هم نمیرسند .افزون بر آن ،تقريباً تمامی
افرادی که حدّ رجم بر آنان جاری گشته است خود زبان به اعتراف
گشودهاند و بهخاﻃر شدّت ندامت و پشیمانی از ارتکاب زنا ،خود بر
اجرای سنگسار اصرار ورزيدهاند .چنانکه زنی نزد رسولخدا(صَلَّ-
اهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) آمد و به زنا اقرار نمود اما پیامبر چندين بار او
را از خود دور ساخت و به زنان ديگر فرمود از صحّت عقلی وی
اﻃمینان حاصل کنند و هنگامیکه فهمید حامله است اجرای حد را
به پس از به دنیا آوردن کودك و پايان دوره شیردهی موکول نمود
اما بعد از سﭙری شدن آن وقت ،زن دوباره نزد ايشان آمد و بر
د زنا اصرار ورزيد که در نتیجه حد بر وی جاری شد.
اجرای ح ّ

1

 . 1صحیح مسلم .برای توضیح بیشتر به کتاب «شبهات حول أحاديث الرجم
وأدلتها» تالیف سعد المرصفی .مکتبة المنار االسالمیه1994 .م مراجعه نمايید.
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برای اينکه از پیامدها و عواقب ناگوار اشاعهی زنا و بیع ّفتی و
آزادی افسارگسیختهی جنسی در يك جامعه آگاهی يابیم آماری
از نتايج جامعهبرانداز و ويرانگر اين معضل در اياالت متحده آمريکا
را ارائه میداريم:
بیماريهای منتقله از ﻃريق جنسی در اياالت متحدهی آمريکا:
 20میلیون مبتالی جديد در هر سال  110 ..میلیون مجموع
مبتاليان مرد و زن  50 ..درصد از مبتاليان به اين بیماريها بین 15
تا  24سال سن دارند  16 ..میلیارد دالر هزينه سالیانهی درمان اين
بیماريها.
http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics /
http://www.livescience.com/48100-sexuallytransmitted-infections-50-states- map.html
https://www.cdc.gov/std/stats14/std-trends-508.pdf

بیش از  65میلیون شخص مبتال به بیماريهای جنسی العالج
هستند.
منبع CNN :و مراکز دولتی آمريکا برای سیطره بر بیماريها
http://www.cnn.com/2000/HEALTH/12/05/health.stds
.reut/
http://www.cdc.gov/nchstp/od/news/RevBrochure1pdfi
ntro.htm
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بدين خاﻃر است که اسالم ابتدا با تربیّت يکايك افراد جامعه و
بهبود شرايط آن در تمام جوانب و سﭙس اتّخاذ حدودی اينچنینی
از وقوع چنان نتايج وحشتناك و ناگواری جلوگیری مینمايد و
مانع از آن میگردد که جامعهای بی بند وبار و افسارگسیخته
همانند جوامع غربی پديد آيد.
***

شبهه :حدّ همجنس بازی
يکی از ابزارها (يا بهانه) يا توجیه مخالفان اسالم برای خصومت
با اين دين مبارك بحث همجنسگرايی است که چرا اسالم اين
عمل را لواط می داند و گناه کبیره است و مرتکب آن قصاص می-
شود در حالی که يك امر ﻃبیعی است؟!
بحث همجنسگرايی 1بسیار جديد است و شايد  50سال پیش
هرگز به اندازه ی اآلن مورد توجه نبود ،حتّی در کتابهای قرن
بیستم اين عمل به عنوان يك بیماری روانی تلقّی میشد ولی
بعدها آنرا از لیست خارج کردند و برای دفاع از حقوق همجنس-

 . 1اين بخش برگرفته از کتاب «الحاد نوين  ..باتالق رنگین» تالیف استاد مراد
يوسفی با اندکی تصرف میباشد.
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گرايان قانون تصويب کردند! در تیر ماه سال  1394ديوان عالی
آمريکا در قانونی اعالم کرد که ازدواج همجنسگراها آزاد است،
بالفاصله رئیس جمهور زيمبابوه «رابرت موگابه» از «باراك اوباما»
رئیسجمهور آمريکا برای خودش خواستگاری کرد و اتفاقات
عجیب ديگر! ولی حرف حساب حامیان اين عمل شنیع چیست؟
امثال دکتر سُها (شبههافکن) میگويند همانگونه که شما به
جنس مخالف تمايل داريد آنها هم به جنس موافق تمايل دارند و
دست خودشان نیست ،پس چرا بايد جلوی اين حسّ ﻃبیعی (و از
نظر علمی ثابت شدهی) آنها را بگیريم؟! آنها در ادامه مثالهايی
از حیوانات موجود در ﻃبیعت را ارائه میدهند که عمل همجنس-
گرايی انجام میدهند و میگويند چون در ﻃبیعت وجود دارد پس
يك امر ﻃبیعی است .و در ادامه ،دين اسالم را سرکوبکنندهی
غرايزِ ﻃبیعی بشر معرفی میکنند.
اما پاسخ ما مسلمانها در مقابل اين سخنان چه باشد:
بسیاری از افراد وقتی با حامیان همجنسگرايی بحث میکنند
تحقیقات دانشمندان ديگری را معرّفی میکنند که نشان داده اين
خصلت به هیچ عنوان وراثتی و ژنی نیست بلکه اکتسابی میباشد
و از محیط کسب میشود اما بنده در اين يادداشت فرض را بر اين
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گﺬاشتهام که حرف آنها درست است و در اين افراد ژن عالقهی
جنسی به فرد همجنس وجود دارد .و إنشاءاهلل با همین ديدگاه
پاسخ آنها را خواهم داد.
الف) قرار نیست چون اين ژن در بدن آنها وجود دارد آنها را
آزاد کنیم تا هر کار که دلشان میخواهد انجام دهند زيرا درصد
بسیار ناچیزی از مردم جهان اين خصوصیت را دارند و حرکاتشان
مستقیم به بنیان اخالقی جامعه ضربه وارد میکند.
در  28اکتبر 2014م خبرگزاری بی بی سی اعالم کرد که با
برّرسی محقّقانِ مؤسّسهی تحقیقاتی کارولینسکا در سوئد،
مشخّص شده که دو ژن در بدن انسان وجود دارد به نام ژنهای
خشونت .اين تحقیق بر روی  900مجرم فنالندی انجام شد و
دانشمندان به اين نتیجه رسیدند که ژن خشونت در عملیّات تبه-
کارانهی آنها تأثیرگﺬار بوده است 1.حال از خودتان بﭙرسید :چون
افرادی دارای ژن خشونت هستند بايد آزادشان کنیم تا هر چه
میخواهند انجام دهند؟ واقعاً اگر يکی از همین افراد بیايد برادر
شما را بکشد میگويید آزادش کنید و او تقصیری ندارد زيرا دارای

 . 1برای مطالعه بیشتر کافیست اين عبارت را در گوگل تايپ بفرمايید:
""Two genes linked with violent crime
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ژن خشونت در سلولهای خود است؟!! خیر ،مطمﺌن باشید
بالفاصله میگويید زمانی که اينگونه است چرا او را با زنجیر
نبستهايد ،چرا اجازه دادهايد آزادانه در جامعه بچرخد!! بههمین-
صورت افرادی هم که دارای ژن همجنسگرايی هستند ويژگیای را
با خود به همراه دارند که مستقیماً حرکت در جهت خالف جريان
آب است! با اين حال چرا افرادی که دارای ژن همجنسگرايی
هستند تا ايناندازه آزاد شدهاند و برايشان قانون تصويب می-
کنند؟ به نظرتان اين حرکات بیشتر سیاسی نیست تا
بشردوستانه؟ يا اهدافی ديگر؟ مبارزه با اصول اخالقی اديان؟ و...
شك نکنید ما به مشکل ژنتیکی آنها احترام میگﺬاريم و حمايت
میکنیم اما قرار نیست به خواستههای آنها هم احترام بگﺬاريم!
بلکه اين افراد بايد شناسايی شوند و مورد درمان قرار گیرند نه
اينکه آزاد شوند و میل و خواستههايشان در جامعه بهشکلقانون
درآورده شود.
ب) بسیار تعجب میکنم! برای ما مثال حیوانات را میآورند که
مثالً قُوی سیاه و دلفین و گاومیش کوهاندار آمريکايی همجنسگرا
هستند پس اينعمل کامالً ﻃبیعی است!!! میدانید ما چند گونه
جاندار در زمین داريم (چند گونه جاندار ،نه چند جاندار)؟
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بنیاد اسلوان  Sloan Foundationاز ﻃريق اجرای برنامه
وسیعی به نام  Census of Marine Life Programبا کمك
مجموعه وسیعی از دانشمندان ،آزمايشگاهها ،حمايتهای ملی و...
موفّق به دستيابی به نتیجهای شگفتانگیز شدهاست توجّه کنید:
حدود  7,770,000گونه جانوری 298 ،هزار گونه گیاهی و  611هزار
گونه قارچ!!! (با شرکت 2700دانشمند از  80کشور جهان و به
سرپرستی دکتر کامیلو مورا).
هفت1میلیون و هفتصد و هفتاد هزار"گونهی"جانوری در جهان
وجود دارد آن موقع ﻃرفداران همجنسگرايی چند جاندار را در
ﻃبیعت پیدا کردهاند که همجنسگرا هستند و ادّعا میکنند به-
خاﻃر اينکه اين عمل در دنیای جانوران هم هست(!) (چون کمتر از
يك هزارم درصد حیوانات اينکار را انجام میدهند پس) بايد
انسانها هم آزاد باشند؟ اين کجايش منطقیاست؟ اصالً به فرض
محال تصوّر کنیم از آن تعداد 7 ،میلیون نوع جاندار همجنسگرا
هستند(!) چه ربطی به دنیای انسان دارد؟ حیوانات شعور ندارند
آيا ما هم بايد شعور نداشته باشیم؟ مگر همجنسگرايی عمل

.http://www.coml.org/about-census
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مفیدی (برای جامعه و فرد) است که آن را از حیات وحش تقلید
کنیم؟؟ پس واقعاً اين توجیه آنها بسیار غیرمعقول است.
ج) اينکه اينعمل منجر به بیماریهای مقاربتی میشود مورد
تأيید همه است و کسی نمیتواند منکر آن باشد .ﻃبق گزارش
خبرگزاری بی بی سی فارسی در  10آذر  30( 1391نوامبر 2012م) بر
اساس اعالم آژانس حفاظت از بهداشت بريتانیا ( )HPAاز هر 20
مرد همجنسگرا در انگلستان يك نفر مبتال به ويروس اچ آی وی
مثبت (بیماری ايدز) میباشد.
مرکز جهانی مبارزه با بیماریها ( )cdcدر وبسايت رسمی خود
در  9مارس 2016م (مرور و آبديت اين مطلب را در اين تاريخ انجام
داده) اعالم نموده که بیماریهای مقاربتی در بین مردان همجنس-
گرا و دو جنسگرا (دوجنسگرايی يکی از گرايشهای جنسی است
که فرد در آن به هر دو جنس مؤنّث و مﺬّکر گرايش جنسی دارد)
به شدّت در حال افزايش است .اين وبسايت در ادامه تصريح نموده
که در سال 2014م همجنسگراها ،دو جنسگراها و کسانی که با
مردان نزديکی مقاربتی داشته اند  83درصد بیماری سفلیس اولیه
و ثانويه را در اياالت متحده آمريکا به خود اختصاص دادهاند.
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همچنین به خاﻃر اينعمل گروههای نامبرده ،بیماری عفونت
کالمیديا ،سوزاك و تبخال تناسلی در اياالت متحده بهشدّت شايع
شده است .و باز هم در ادامه نوشته است :سرﻃان مقعد در گروه-
های نامبرده (همجنسگراها و دگر جنسگراها)  17برابر بیشتر از
کسانی است که با جنس مخالف عمل جنسی انجام میدهند.

1

تمام سايتهای خارجی و از جمله اين مرکز برای مقابله با
بیماریهای ذکر شده توصیه نموده حین انجام عمل جنسی از
کاندوم استفاده شود ،ولی اينجا برای بنده سوال ايجاد میشود!...
اگر اين عمل کامالً ﻃبیعی است چرا اين همه مضرّات به دنبال
دارد؟ چرا تا ايناندازه موجب بیماریهای خطرناك میشود .اگر
ﻃبیعی است چرا استفاده از کاندوم ضروری معرّفی شدهاست؟ همه
میدانند که استفاده از کاندوم فقط يكراه چاره است.
مقعد ،محلّی برای خروج مدفوعات و مواد زائد و گوارشنشده و
میکروبها و باکتریهاست؛ آيا استفاده از آن برای بهرهگیری
جنسی به نفع فرد همجنسگراست؟ آيا چون اينافراد تمايل دارند

. http://www.cdc.gov/msmhealth/std.htm
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پس اجازه دادن بهآنها (با وجود اينهمه مضرّات) نوعی خیانت به
آنها محسوب نمیشود؟
د) يك بیماری وجود دارد بنام بیاختیاری مقعدی که عالیم آن:
دفع تصادفی مایع یا گاز از مقعد میباشد .بیاختیاری بهمعنی عدم
توانایی از نگاه داشتن مدفوع یا گاز تا توالت میباشد و باعث کثیف شدن
لباس زیر بدون آگاهی میشود .یکی از راههای ابتال بهاین بیماری ،سکس
مقعدی میباشد (دقیقاً عملی که مردان همجنسگرا انجام میدهند)
زمانی که نیاز جنسی از طریق مقعد برطرف میشود ماهیچههای حلقوی
دهانهی مقعد دچار آسیبدیدگی میشوند و به مرور زمان فرد دچار
بیماری بیاختیاری میگردد که افراد مبتال به این بیماری ،اعتمادبهنفس
بسیار پایینی دارند ،بهنوعی ماهیچههای مقعد يكﻃرفه میباشند و
فقط برای عمل خروج آمادگی دارند نه دخول.
مجلّهی آمريکايی گوارش در ماه فوريه 2016م نتايج تحقیقی را
منتشر کرد مبنی بر اينکه در سالهای  2009و 2010م از 6150نفر که
همگی باالی  20سال سن داشتند سوالهايی پرسیده شد تا تأثیرات
بیاختیاری مدفوع در اثر مقاربت از پشت را برّرسی کنند (در اين
تحقیق هم از زنان و هم از مردان سوال شد) که نتیجهی آن مثبت
بود و نشان داد که اين عمل باعث بیاختیاری مدفوع میشود زيرا
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در نظرسنجی ،بیاختیاری مدفوع در افرادی که مقاربت از پشت را
داشتند باالتر بود.

1

حال اين سواالت پیش میآيد ،اين بیماری به محض انجام
مقاربت از پشت پیش میآيد (چه در زنان و چه در مردان) اين
ديگر با کاندوم قابل مهار نیست .چرا بايد به افراد همجنسگرا
اجازه داد آزادانه در جامعه مقاربت از پشت را انجام دهند در
حالیکه تحقیقات معتبر علمی ،مضرات آن را نشان داده است؟ يا
اگر واقعاً اين عمل ﻃبیعی است چرا منجر به اينبیماری عجیب
میشود؟ اگر ﻃبیعی میبود هرگز نبايد با اين مشکالت مواجه می-
گشت.
ذ) معموال پزشکان به دو جنسهها (مردان زننما و زنانمردنما)
س فطری و شناخته
می گويند خود را عمل کنید ،يا هورمون جن ِ
شده ی خود را تزريق کنید تا از چنگال بحران و دوگانگی
ن کامل شويد يا مرد
شخصیتی نجات پیدا کنید( .تا اينکه يا ز ِ
کامل) .اما همجنسگراها در جوامعغربی ،خود بهسمت بحران می-
روند و کسی هم جلوی آنها را نمیگیرد! حتّی قانوناً اجازه می-
)1 The American Journal of Gastroenterology 111, 269-274 (February 2016
doi:10.1038/ajg.2015.419
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دهند که بهسمت بحران بروند!!! چون در جريان همجنسگرايی هم
دو مرد يا دو زن با يكديگر زن و شوهر میشوند و اينگونه نیست
که بگويند دو مرد با هم هستند بلکه قاعدهی جنس مخالف را در
بین خود رعايت میکنند (يکی زن ديگری میشود) .راستی اگر
اين امر کامالً ﻃبیعیاست چرا يکی شوه ِر ديگری میشود؟
ر) ﻃیّ مطالعات گستردهای که در سايتهای خارجی داشتم
هنوز هم اختالف نظرهای فراوانی بر سر اين وجود دارد که واقعاً
همجنسگرايی ژنتیکی و ذاتی (وراثتی) میباشد يا صرفاً يك
انتخاب (اکتسابی) است و هر کدام داليل خود را دارند.
اگر گزينهی «انتخاب» ثابت شود که هیچ! ولی اگر گزينهی
ژنتیکی بودن مطرﺡ شود اينشبهه ايجاد میشود که تکلیف اين
افراد چیست؟ چرا بايد خدا آنها را اينگونه خلق کرده باشد و بعد
برای نیازهای آنها اهمیتی قائل نبوده باشد و( ...أستغفراهلل)
پاسخ آناست که با تحقیق در زمینهی چگونگی پیدايش ژن
همجنسگرايی (گِی) در سلولهای افراد همجنسخواه يا همجنس-
گرا ،به اين نتیجه میرسیم که تمام عوامل ،داليل ثانويه دارند و
خود معلول اتفاقاتی ديگر هستند .بهعنوانمثال يکی از ديدگاهها
اين است که مادر وقتی باردار است اگر فالن دارو را مصرف کند
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احتمال دارد پسرش همجنسگرا باشد و اگر فالن دارو را مصرف
کند دخترش همجنسگرا خواهد بود ،يا در ديدگاهی ديگر می-
گويند در اثر استرسهای دوران بارداری احتمال دارد بچهیمتولد
شده اين مشخصات را داشته باشد!
يا در ديدگاهی ديگر میگويند اختالل و بینظمی در هورمونها
و غدد ،منجر بهاين تغییرات میشود .اگر علل وجود اين اختالالت
را برّرسی کنیم مشاهده مینمايیم که باز هم به عوامل محیطی بر
میگردد.
يا میگويند زنانی که بهﻃور متوالی چند نوبت حامله میشوند و
هر بار فرزندشان پسر است بدنشان در يك حرکت دفاعی هر بار
آنتی بادی تولید میکند و اين هم ممکن است يکی از داليل ايجاد
فرزند همجنسگرا در آنها باشد ،که در اينجا هم بايد گزارهی
ثانويهای وجود داشته باشد وگرنه چقدر زيادند زنانی که  10پسر
پشت سر هم زايیدهاند و همهی فرزندانشان دگر جنسگرا بودهاند.
هم چنین اگر قرار بود تنها زايیدن چند پسر پشت سر هم منجر به
همجنسگرايی شود بايد تعداد همجنسگرايان و دگر جنسگرايان
امروز برابر میبود در حالیکه اينگونه نیست.
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پس تمام موارد ذکر شده در اثر عوامل انسانی پیش میآيند و
رعايت نکردن اصول بهداشت و مالﻃفتهای روحی و ...منجر به
اين عمل و در نهايت شايد منجر به اين صفت شود.
بنابراين ما نمیتوانیم خدا را مقصّر بدانیم که چرا چنین افرادی
را خلق کرده و اکنون به نیازهايشان توجه ندارد (معاذ اهلل) زيرا
اين عوامل در اثر افعال اختیاری ما پیش آمده و يکی از ابزارهای
زندگی ما برای رسیدن به کمال ،دارا بودن قدرت "اختیار" و
"اراده" میباشد .و میدانیم که خداوند مهربان(جَلَّجَاللَهُ) بی-
نظمیها و بیاخالقیهايی که منجر به استرس و امور ناپسند می-
شوند را نمیپسندد و از آنها نهی فرموده است ولی انسانها خود
رعايت نمیکنند.
ز) بعد از بررسیهای علمی ببینیم اسالم در مورد همجنس-
گرايی چه ديدگاهی دارد:
وَلُوﻃًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ا ْلفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
ل أَنْتُمْ
ن النِّسَا ِء بَ ْ
ن دُو ِ
شهْوَةً مِ ْ
ن الرِّجَالَ َ
الْعَالَمِینَ * إِنَّکُمْ لَ َتأْتُو َ
قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

1

 . 1أعراف81- 80:
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« لوط را هم فرستاديم و او به قوم خود گفت :آيا کار بسیار
زشت و پلشتی را انجام میدهید که کسی از جهانیان پیش از شما
مرتکب آن نشده است؟! * (جای شگفت است که) شما به جای
ال شما مردمان
زنان به مردان دل میبازيد و با آنان میآمیزيد! اص ً
تجاوزپیشهايد (و به انگیزهی شهوترانی و هواپرستی از مرز
فطرت در میگﺬريد».
در اينکه اسالم همجنسگرايی را قبول ندارد هیچگمانی وجود
ندارد ،اما پاسخ کسانی که میگويند چرا؟ را در سطور گﺬشته
داديم که واقعاً جز آسیب و بحران چیز ديگری بههمراه ندارد.
شايد به صورت آنی برای افرادی که شیفتهی اينکار هستند لﺬّت-
هايی به دنبال داشته باشد ولی بیشك در بلندمدت اثرات بسیار
ناگواری با خود بههمراه دارد .اثراتی همچون قطع شدن نسل
بشری (بهجز بیماریها و عوارضی که در سطور گﺬشته ذکر
نموديم) زيرا يکی از فلسفههای وجود لﺬّت در انجام عمل جنسی،
گسترش نسل بشر میباشد .در مورد مجازات "همجنسگرايی"
هم توجه به اين نکته قابل ذکر است که لواط (آمیزش بین مرد و
د آن اعدام است.
مرد )Gay ،ﻃبق حديث پیامبر اکرم ح ّ
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اسناد :در حديث صحیح ،پیامبر در بیان حکم عمل قوم لوط
میفرمايند:
(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ،والمفعول به)
«هر کس را يافتید که عمل قوم لوط را انجام داده است ،فاعل و
مفعول را بکشید».

1

اما در مورد مساحقه (آمیزش بین زن و زن ،لزبین)Lesbian ،
چون دخولی صورت نمیگیرد مجازات آن تعزير میباشد.
اسناد :سید سابق(رَحمَهُاهللَ) میگويد« :والسحاق مباشرة دون
إيالج ،ففیه التعزير دون الحد»« .سحاق (همجنسبازی زنان)،
تماس بدون دخول است و حکم آن تعزير بدون حد است».

2

در «موسوعه فقهیه کويتیه» ،در بیان عقوبت سحاق چنین آمده
است« :اتفق الفقهاء على أنه ال حد فی السحاق؛ ألنه لیس زنى.
وإنما يجب فیه التعزير؛ ألنه معصیة»« .فقها اتفاق نظر دارند بر

1

 .سنن أبی داود  158 / 4ﺡ 4462؛ الناشر :المکتبة العصرية ،صیدا -

بیروت .سنن الترمﺬی  57 / 4ﺡ 1456؛ الناشر :شرکة مکتبة و مطبعة
مصطفى البابی الحلبی – مصرالطبعة :الثانیة 1395 ،هـ 1975 -م.
 . 2فقه السنة  436 / 2؛ الناشر :دار الکتاب العربی ،بیروت – لبنان الطبعة:
الثالثة 1397 ،هـ  1977 -م.

2621

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اينکه در عمل سحاق ،حدی نیست چونکه زنا محسوب نمیشود
بلکه به علت گناه بودنش ،موجب تعزير است».

1

سبحان اهلل ،از اين احکام چه چیزی برای ما ثابت میشود؟
غیر از اين که حکمها در نهايت دقّت و دورانديشی تدوين
شدهاند ،عملیکه ضررش بیشتراست مجازات سنگینتری هم
دارد .اگر حکمها خالی از حکمت بود (و منظور نفس عمل بود) بايد
مجازات هر دو گروه يکی می بود ،چون هر دو با همجنس خود يك-
ديگر را ارضاء میکنند.
در مورد حکم سنگین لواط میتوان گفت تبعات اجتماعی آن
به حدّی خطرناك است که خداوند متعال چنین حکمی را برای آن
مقرّر داشته تا مردمان از ترس عقوبتش هم که شده سراغ اين
عمل زشت و ناروا نروند.
سخن آخر:
ما در اين بحث فرض آنها را پﺬيرفتیم و ﻃبق پیشفرض
خودشان پاسخ حامیان همجنسگرايی را داديم و ثابت نموديم که
در هر حال اشتباه است .اما مطمﺌن باشید دستهای پشتپردهی
 . 1الموسوعة الفقهیة الکويتیة 252 / 24؛الطبعة األولى ،مطابع دار الصفوة –
مصر.
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فراوانی در وَرای اين مسﺌله وجود دارد زيرا بیش از آنچهکه هست
آنرا بزرگ کردهاند ،يعنی هنجارهای ديگر اجتماعی هیچکدام
ارزش تبلیغات غولهای رسانهای را ندارند که پُررنگ نمیشوند و
همجنسگرايی تا اين اندازه مهم جلوه داده میشود؟! و خداوند
خود میداند که آمار تجاوز به مردها به خاﻃر قانونی کردن اين
عمل شنیع چقدر باالست.
***

شبهه :حدّ قﺬف
جناب دکتر شبههافکن (سُها) به اين کالم خداوند مبنی بر حدّ
قﺬف اعتراض کرده که بدان پاسخ میگويیم:
شهَدَا َء فَاجْ ِلدُوهُمْ
ن الْمُحْصَنَاتِ ُثمَّ لَمْ َيأْتُوا بِأَرْبَعَ ِة ُ
وَالَّﺬِينَ يَرْمُو َ
شهَادَةً أَبَدًا وَأُولَﺌِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
م َ
جلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا َلهُ ْ
ثَمَانِینَ َ

1

«کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا میدهند ،سﭙس چهار گواه
(بر ادّعای خود ،حاضر) نمیآورند ،بديشان هشتاد تازيانه بزنید ،و

 . 1سوره نور ،آيه 4
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هرگز گواهی دادن آنان را (در ﻃول عمر بر هیچ کاری) نﭙﺬيريد ،و
چنین کسانی فاسق (و متمرّد از فرمان خدا) هستند».
اين آيه از سخن گفتن درمورد ناموس و آبرو و تهمت زنا زدن بر
حﺬر میدارد و از مسلمانان میخواهد که جانب احتیاط ،حﺬر و
سختگیری را در اينمسﺌله در پیش گیرند ،بدينگونه که چهار
شاهد ارائه دهند مبنی بر اينکه مرد و زن را در حال ارتکاب زنا
مشاهده کردهاند ،و اگر برای اينکار چهار شاهد ارائه نشود حدّ
قﺬف بر آنها جاری میگردد.
برخی مغرضان هدف از شرط چهار نفر شاهد را تبرئهی مرد و
زن زناکار و تعطیل حدّ میدانند!!
اما درواقع مشروط کردن به چهار شاهد در آيه کامالً حق و
صحیح است ،و حکمت آن حفظ ناموس و آبروی مردم است و
اينکه از آنها پاسداری نمايد و آنها را خوراك شايعات و بحث و
گفتگوهای مجالس قرار ندهد ،که ديگران آنرا بر زبان تکرار می-
کنند و بدينگونه ،رذيلت انتشار میيابد و در نتیجه ارتکاب آنرا
بین مردم سهل و آسان میگرداند و افراد زناکار و فاسد را برای
ارتکاب آن تحريك مینمايد و نیز دستيابی بدان را برايشان
آسان میسازد .بههمین دلیل اسالم ،سخن گفتن از ناموس و آبروی
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مردم و تهمت زنا زدن به آنان را حرام نمودهاست .و وجود چهار
شاهد که ارتکاب فاحشه و زنا را به چشم خود ديدهاند شرط قرار
داده است که اگر به چهار نفر نرسند بر سايرين حدّقﺬف جاری می-
شود و هريك متحمّل هشتاد ضربه شلّاق میشوند.
درست است که ديدن زن و مرد زناکار در حال زنا توسط چهار
نفر بسیار دشوار است چونکه زنا در پنهانی و خفا انجام میشود
امّا بايستی شاهدان و داليل روشن موجود باشد .پس هدف قرآن،
د زنا بر زن و مرد زناکار نیست بلکه هدفش ،پاك نمودن
اقامهی ح ّ
جامعه ی اسالمی از فاحشه و زنا است ،و نیز مبارزه و پیگرد و دور
نمودن آن از فکر و مشاعر افراد متمايل بداناست ،ﻃوریکه زن و
مرد مجرمی که بر زنا به توافق رسیدهاند ناچار شوند پنهان از ديد
مردم در مکانی بسیار ناديده و صعب الوصول به ارتکاب آن دست
بزنند ،که در اينصورت اگر از اقامهی حد در دنیا نجات يابند هرگز
از عﺬاب خداوند در آخرت نجات نخواهند يافت.
خالصه اينکه جرم و جنايت زنا تنها بهوسیلهی گواهی چهار
شاهد که عمالً با درجه اثبات و يقین ،جرم را مشاهده کردهاند
ثابت میشود .بهگونهای که اگر از چهار نفر کمتر باشند يا اينکه
يکی از آنها شهادتش را پس بگیرد بقیه ،به دادن خبر دروغ متّهم
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میگردند و بهجای اجرای مجازات در حقّ مجرم اصلی ،آنها
ق مجازات میگردند .مقصود از اين حکم ،تشويق افراد به
مستح ّ
انجام فاحشه و زنا نیست بلکه با اين هدف است که خبر دروغدادن
در اين مسﺌله به وسیلهای برای متّهم نمودن مردم به گناه ناکرده
بخاﻃر انتقام و دشمنیهای شخصی نسبت بدانان مبدّل نگردد.
قضیّهی مهمتر که همواره مدّنظر اسالم بوده ،ايناست که
دشواری اثبات زنا سبب آن میگردد که سخن از گناه کمتر به-
میانآيد .سهولت در تکرار ذکر زشتیها خود باعث کمشدن قبح
آنها از نظر مردم است .اما وقتی که مردم نتوانند اخبار زنا را
بهآسانی نقل کنند ،اين جرم همچنان رُعبآور و دشوار در گوشهی
اذهان خواهد ماند و از نظر روانی اين خود يك شیوهی بازدارانده
برای جلوگیری از انتشار زناست که اسالم اتّخاذ کردهاست.
دکتر سُها در اين مسﺌله هم به دروغ و فريب متوسّل شده و
تجاوز را با زنا يکسان برشمرده است!! اين در حالیاست که زنا با
توافق دو ﻃرف مبنی بر ارتکاب امری نامشروع انجام میپﺬيرد اما
تجاوز از ﻃرف يکی از ﻃرفین با زور و اجبار و تهديد و فشار انجام
میشود بنابراين با هم تفاوت دارند.
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دکتر سُها گفته :زنی که به وی تجاوز میشود چون از ارائهی
چهار شاهد عاجز است در نتیجه نمیتواند مسﺌله را بازگو نموده و
دادخواهی نمايد و بديندلیل به حقّش نرسیده و مظلوم واقع می-
شود!  ..ما برای اثبات دروغ بودن حرف اين فريبکار ،و نیز اثبات
اينکه مسﺌله در تجاوز با زنا متفاوت است به چند نمونه بسنده
مینمايیم:
گويند :زنی نزد امام عمر(رَضیَاهللُعَنهُ) آمد و گفت :تشنه بودم
و نزد چوپانی رفتم و از او آب خواستم و او حاضر نشد به من
آب بدهد مگر اينکه خود را در اختیار او بگﺬارم و من نیز در برابر
آبدادن چنین عملی را کردم .به امام علی(رَضیَاهللُعَنهُ) گفت:
نظرت چیست؟ گفت :او ناچار بوده و مضطر است .لﺬا چیزی بدان
زن داد و او را به حال خود گﺬاشت.

1

علمای اسالم گويند :اکراه و اجبار فرق نمیکند بدين-
صورت باشد که مرد بر آن غلبه کند و از عهدهاش برنیايد يا او را
تهديد کند ،و هیچکس از اهل علم با اين امر مخالفت نکرده است.
بدينترتیب پی میبريم که تجاوز که با اکراه و اجبار صورت

 . 1فقه السنه .مولف :سید سابق .مترجم :محمود ابراهیمی .انتشارات آراس سنندج.
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میپﺬيرد با زنا تفاوت دارد و دو مسﺌلهی جداگانه هستند که
جناب شبههافکن با دروغگويی ،هر دو را يکی معرفی نموده است!!
همچنین گويند :زنی برای جمعآوری هیزم بیرون رفته بود و
مردی او را دنبال کرد تا او را فريب دهد و بهوی تجاوز کند .آن زن
سنگی بهسوی آن مرد پرتاب کرد و او را کُشت و شکايت آن
را پیش امام عمر بن خطاب(رَضیَاهللُعَنهُ) بردند .ايشان گفت :او به-
حق کشته شده است ،بهخداوند قسم چنین کسی خونبها ندارد
و هرگز ديهای برای او نیست.

1

در اين دو حادثه مشاهده میشود که از زنان درخواست چهار
شاهد نکردهاند و در حادثه ی دوم که زن ،شخص متجاوز را به قتل
رسانده است شهادت تنها وی را پﺬيرفته و حتّی کار وی را مصداق
دفاع از خود قلمداد نمودهاند .و اينگونهاست که دروغگويی و
فريبکاری دکتر سُها برمال میشود چرا که آيهی باال که درمورد زنا
نازل شده است را به تجاوز به عُنف تخصیص داده در حالیکه اين
دو با هم در صورت و تعريف و حکم قضائی متفاوت میباشد .افزون
بر اينها ،بارها و بارها با چشم خود نديدهايم که در کشورهای
 . 1فقه السنه .مولف :سید سابق .مترجم :محمود ابراهیمی .انتشارات آراس سنندج.
برای تفصیل بیشتر به فقه السنه مراجعه نمايید.
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اسالمی به دادخواهی زنی که از تجاوز به عُنف مردی به خود
شکايت نموده رسیده کردهاند و سﭙس آن مرد بدون ارائهی چهار
شاهد نیز محاکمه گرديده است؟!! در ضمن ما از امثال جناب سُها
میپرسیم اگر احکام قضايی کشوری همانند آمريکا و ...که توسط
افرادی مانند شما وضع میگردد چرا نتوانسته است سبب شود که
بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی آن را به دادگاه گزارش ندهند؟!
بهعنوان مثال :در آمريکا ساالنه به  683هزار زن تجاوز میشود
يعنی معادل  78زن در هر ساعت ،آن هم با علم به اينکه تنها 16
درصد از حاالت تجاوز گزارش میشود!!
منبع :وزارت دادگستری آمريکا:
http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publica...gy/general.htm

همچنین پژوهشهای رسمی کشور ژاپن نشان میدهد که تنها
 11درصد از حاالت تجاوز جنسی گزارش میشود و فرد متجاوز نیز
در نهايت آزادانه به زندگی خود باز میگردد!! منبع در پايین:
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/v
ictims-are-finally-learning-to-speak-out-againstjapan%E2%80%99s-outdated-rape-laws

بدينترتیب به احکام حکیمانهی اسالم پیمیبريم که چگونه در
همان آغاز بوسیلهی تزکیه و تربیّت روحی و همچنین بهبود
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شرايط اقتصادی و اجتماعی ،جامعه را در برابر انتشار ويروس
فحشا و تجاوز جنسی و ...واکسینه میکند .بدينمعنا که جامعه را
بهگونهای بنا مینهد که امکان وقوع تجاوز جنسی و موارد مشابه به
حدّاقل ممکن برسد نهاينکه مانند کشورهای دارای بیبندوباری،
دروازهی اين فتنه را چهارتاق به روی بیماردالن میگشايد.
هم اکنون در کشورهای اسالمی هم برای اثبات ارتکاب تجاوز از
روشهاینوين آزمايشگاهی استفاده میشود که در صورت اثبات
جرم ،فرد متجاوز محکوم گرديده و با وی برخورد قانونی میشود،
و به تمام روشهای اثبات جرم تکیه میشود ،بهعبارتديگر وقتی
زن مجرّدی آثار حاملگی در وی آشکار میشود خود بهترين دلیل
است اما اسالم در همه حال با سختگیریهای خود ،مانع انتشار
انواع فساد و فحشا بین مردم میگردد و همین امر يکی از داليل
برتری و تمايز اسالم با ديگر قوانین وضعی بشری است.
***

شبهه :حدّ شرابخواری
تحريم شرابخواری از نظر اسالم امری بسیار ساده و ﻃبیعی
است .کشورهای غربی گرچه متعرّض تحريم آن نگرديدهاند ولی
اگر شخص مست ،قدم از حدود خويش فراتر نهد اگرچه مزاحم
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حال کسی هم نباشد ،باز مورد تعقیبش قرارمیدهند .در حاشیهی-
خیابان که قیافهیخفّتبار مست نمايان میشود و تلوتلوخوران
افسانهی آرزوهای زندگی را میسُرايد ،بیآبرويی انسان را در انظار
مجسّم میکند .آدم فرومايه به جای آنکه مشکالت خود را بهدست
تدبیر عقل بسﭙارد و بدينوسیله گره از کارهای پیچیدهی خود
بگشايد ،به خانهی کثیف مُسکرات پناهنده میشود و با تخدير
اعصاب خود لحظهای از احساس رنج و مشکالت ،خود را میرهاند.
در عالم مستی وقايع سخت زندگی وجود ندارد ،عالمی است که
خیال آن را تصوير کرده و با مرکب آغشته به شراب جلوه و
جاليش بخشیده است.
گريز از واقعیات زندگی بهتنهايی در نظر اسالم کاری ناپسند
بشمار آمده ،زيرا اسالم مردم را به کوشش و شهامت و تسلّط
يافتن بر مشکالت زندگی دعوت میکند و بديهی است که اين
هدف با اظهار عجز و زبونی هرگز تحقق نمیيابد.
مکرّر گفتهايم که زندگی «عادت» است ،شخصی که خود را به-
گريز از مشکالت عادت دهد و همواره در عالم خیال به جهان
بیخبری برود ديگر تاب مقاومت از او سلب گرديده و بهمحض
مواجه شدن با يك حادثهی ناگوار ،فوری به دنبال آسانترين راه
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فرار میگردد .آخر ،جهاد که تنها شمشیر کشیدن و ستیز نیست،
مبارزه با ناماليمات روزمرّه زندگی نیز از شﺌون جهاد میباشد .ما
زندگی را هر اندازه صالح و سالم فرض کنیم باز هم پُر از مشکالت
خواهد بود .در تماسهايی که با اعضای خانواده و رفیق و همکار و
ريیس و کارگر داريم ،قهر ًا ناماليماتی پیش میآيد که تحمّل آن
نیازمند به ظرفیّت و صبر آدمی است و تنها با شرابخواری و
خیالبافی ،کار به انجام نمیرسد .شما هنگامی خوب شنا میکنید
که تمرين شنا داشته باشید و موقعی میتوانید ناماليمات زندگی را
هضم کنید که روحتان به بیحالی و سستی خو نگرفته باشد پس
تمرين کنید تا نیرو بگیريد .گاهی شرابخوار گمان میکند که اين
کردار ناهنجار مربوط به امور شخصی وی بوده و کسی نبايد از آن
ممانعت کند .اين پندار با چند مغالطه بههم آمیخته است.
اوّالً :انسان در ضرر زدن به خود آزاد نمیباشد زيرا وجودش را
دربست به خود او نبخشیدهاند .اگر میگويید اين مطلب حاکی از
تعرّض به حقوق و شخصیت فردیاست ،در جواب خواهیم گفت:
اگر فرد صد در صد متعلق به خودش باشد ،بايد از اجتماع کناره
بگیرد و خود به تنهايی خوراك و پوشاك و ساير نیازهای زندگی را
تأمین کند .ولی اگر بنا شد که فرد از مزايای اجتماعی بهره ببرد و
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امنیّت و آسايش خود را در پرتو شعاع همکاری ديگران بیابد ،در
اين صورت ناچار است بههمانمقدار که از جامعه سود میبرد ،بهآن
نیز بهره برساند .جامعه به فرد نیاز دارد و تنها جسم او را
نمیخواهد چرا که به عقل و روان و ضمیر وی نیازمندتر است.
بنابراين ،هر زيانی که متوجّه فرد میشود ،جامعه نیز از آن متضرّر
خواهد گشت .بسیار خوب ،اين مغالطه اوّل بود .از اين باالتر ،تقلید
و چشم و همچشمی در جامعه موضوع کوچکی نیست .از امور ذاتی
هر بشر ايناست که از کردار ديگران تقلید میکند و فرد هر اندازه
که ممتاز باشد باز نقش تقلید در او بیاثر نخواهد بود.
يکی از زيانهای شرابخواری آن است که راه گناه برای همه باز
شده و افراد ضعیفاالراده فوری به اين آلودگی تن میدهند.
فجیعترين اثر مشروب در محیط خانواده نمايان میشود .مشروب،
فرزندان را بدبخت و منحرف بار میآورد .پدر ،بزرگ خانواده است
و در اذهان کودکان موجودی مقدّس تصوير گرديده که خود را با
شخصیت او تطبیق میدهند .بنابراين وقتی که کودك،
بدمستیهای پدر را ببیند و سخنان رکیك و حرکات نفرتانگیز او
را مشاهده کند ،میدانید چه حالتی به او دست میدهد؟  ..بیشك
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نزاع شديدی در ضمیر کودك برانگیخته شده و مجبور خواهد
گرديد که يکی از اين دو راه را برگزيند:
الف :يا از پدر متنفّر میشود و در اين صورت میان دو شخصیتی
که در عمق روان او متّحد بودند -يعنی شخصیّتپدر و شخصیّت
خودش -بايد جدايی بیفکند.
ب :يا آنکه از شخصیّت او پیروی کرده و انسانی فاسد و گمراه
گردد.
قرآن میفرمايد:
م الْعَدَاوَةَ وَا ْلبَغْضَاءَ فِیا ْلخَمْرِ
ع بَیْنَکُ ُ
ن يُو ِق َ
شیْطَانُ أَ ْ
إِنَّمَا يُرِيدُ ال َّ
ل أَنْتُمْ مُنْ َتهُونَ
صلَاةِ فَهَ ْ
ن ِذکْ ِر ال َّلهِ وَعَنِ ال َّ
وَالْمَیْسِ ِر وَيَصُدَّکُمْ عَ ْ

1

«شیطان میخواهد در شراب و قمار ،میان شما دشمنی
برانگیزد و از ياد خدا و نماز بازتان دارد .آيا از آن دست
نمیکشید؟»
پیغمبر نیز فرمود:
(اجْتَنِبُوا الخَمْرَ فَإنَّها مِ ْفتَاﺡُ ُکلِّ شَرٍّ)
«از شراب بﭙرهیزيد که منشأ همهی بدیها است».

 . 1سوره مائده ،آيه 91
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آری ،با تعطیل اراده و از بینبردن کنترل و شعور آدمی ،ديگر
انسان پروا از هیچ عملی ندارد .اين مطلب از نظر روانشناسی
تحلیلی نیز بدينگونه توجیه میگردد که مشروب« ،نگهبان»
باﻃنی انسان را تخدير میکند و سﭙس مفاسدی که قبالً تحت
کنترل بودند از «غفلت» اين نگهبان استفاده کرده بر او هجوم
میبرند؟
حشیش و افیون و ساير مخدّرات ،همه مثل شراب بوده و در
اسالم همه تحريم شدهاند .اسالم با ضعف نفس و گريز از واقعیّات
مبارزه دارد و هرچه باعث تشديد اين امور در روحیّه انسان گردد،
بدون ترديد در اسالم تحريم شدهاست.
«سامرست موام» در کتاب داستان «گوشهی تنگ

The

 »Narrow Cornerشرﺡ لطیفی در مجسّم نمودن وضع يك آدم
افیونی داده مینويسد:
«مردی سوار قايقی بادی در میان اقیانوس هند گیر افتادهبود.
از وحشت دريا بسی نگران و پريشان احوال بود و هر لحظه گمان
میکرد که امواج خروشان اقیانوس بهسويش هجوم آورده
 . 1أخرجه الحاکم (  ) 145 / 4و عنه البیهقی فی " شعب اإليمان " ( 150 / 2
 .) 2 /قال األلبانی فی " السلسلة الصحیحة " .707 / 6
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میخواهند او را ببلعند! اين مرد چون نتوانست آنهمه وحشت را
تحمل کند از داخل بساط ،قلیانی بیرون آورد و با افیون آن را چاق
کرد ،بدينوسیله وی به جنگ ترس و اضطراب شتافت و هر يکی را
میزد امواج دريا به نظرش يكمتر پايینتر میآمدند ،تا آنکه آب
کامالً هموار و آرام شد و جنبش پرهیجان کشتی ،به حرکت نرم
گاهوارهای مبدّل گرديد .اين شخص کمکم با بالهای «ملکوتی»! به
عالمی ديگر پر کشید و در آنجا خود را آنچنان نیرومند و مقتدر
يافته بود که به گمان خود بر خطرهای زمینی و دريايی فايق آمده
میتوانست با يك اشارهی انگشت ،سدّ مشکالت را از میان
بردارد»!
شرابخواران نیز نظیر اين انديشهها را دارند .حال چگونه
اسالم اجازه بدهد که با مصرف شراب ،دستگاه فکر و عقل خود را
فلج کنیم و از جهاد و فعالیّت در راه زندگی و نبرد با مشکالت آن
باز بمانیم؟ با توجّه به عنايتی که اسالم در تربیت روان ،بهويژه در
پرورش اراده و کنترل تمايالت سرکش آدمی مبﺬول داشته ديگر
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جای هیچگونه سوالی در زمینه تحريم مسکرات و مخدّرات باقی
نمیماند.

1

برخی میگويند با نوشیدن شراب ،غمهای زندگی خود را
فراموش میکنیم و از يأس و وحشت ،گريخته ساعتی به خوشی و
مستی فرو میرويم .ولی آيا اين سخن صحیح است؟ آخر ارزش
اين خوشی چیست که به دنبال آن خماری و سرگیجه است و
هنگام صبح ،چهره زندگی دوباره همچون روز پیش ،تاريك و
گرفته مینمايد؟!.
بههرحال شرابخواری از آفات مهمّ اجتماعی است و نظم و توازن
آن را بههم میريزد .چون کاخنشینان از کثرت لﺬايﺬ و جرايم و
فحشا خسته میشوند .برای آنکه حواس از کار افتادهی خود را
اندکی به حال آورند ،ناچار به نشاط مصنوعی دستمیزنند.
همچنین بیکاری دائمی اين ﻃبقه ،باعث کسالت روﺡ و خستگی
آنان گشته و سﭙس مجبور میشوند که با تفريحات ساختگی ،خود
را سرگرم کنند.

 . 1انسان ،ماديگری و اسالم .مؤلف :عالمه محمد قطب مترجم :سیدهادی
خسروشاهی .نشر سماط .چاپ ششم  1379ص.325
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اما تودهی محروم که غصّه میخورند و رنج میکشند ،آنان نیز
ناچارند که از آشفتگی وضع زندگی خود ،به مشروب يا ساير
«مخدّرات» پناه ببرند تا مگر پاسی از شب را در بیخیالی و فراغت
از درد و محرومیّت گﺬرانده ،برای فردای خود آمادهی تحمّل بار
غمهای روزافزون زندگی شوند!
جامعهی بیسامانی که افراد آن دچار شکاف ﻃبقاتی شدهاند،
اينچنین به شراب و مخدرات ديگر آلوده هستند .گرچه امروزه
شرابخواری در تمام اجتماعات رايج شده ،ولی در همه جا نقش
اصلی خود را بازی میکند که از ياد بردن ناماليمات و
بالتکیلفیهای زندگی است.
غرب مادّی که عقیده به «روﺡ» ندارد و از حريم «مادّه» قدمی
فراتر ننهاده يك تمدّن مادّی پديد آوردهاست .تمدّنی که باری
گران بر گردهی اعصاب انباشته و ديگر رفاه روحی برای مردم
وجود ندارد .مردم نمیتوانند با سرگرمیهای روحی خستگی
روزمره اعصاب و تن خود را برﻃرف کنند ،لﺬا ناچارند که با راههای
مصنوعی ،فضايی آرام! برای خود بیافرينند و لحظهای از دردهای
زندگی يکنواخت ماشینی خود را فراغ احساس کنند.
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روان انسان با زندگی ماشینی سنخیت و انس ندارد ،و از عمق
در متن چنین زندگیای آرامش نمیيابد .شراب و ساير مفاسد
اخالقی قدمبهقدم با تمدّن غرب بهپیش میرود! اين تمدّن به هرجا
که میرسد مفاسد اخالقی را نیز بهدنبال خود میگستراند.
جامعه مسلمین به انسانیّت معتقداست و هیچگاه به شراب پناه
نمیبرد .نظام صحیح اسالمی موظّف است که اوضاع مختل جامعه
را به وضع متعادل برگرداند .بايد برای بیکارها (تودهی مردم يا
کاخنشینان بیکاره) زمینه فعالیّت تولیدی فراهم کند و آنان را به
کار وادارد زيرا بدينوسیله هم فقر و نیازمندی ريشهکن میشود و
هم بیکاری خستهآور اشراف ،چاره میپﺬيرد!
از اين مهمتر آنکه اسالم در عبادت پروردگار نوعی جﺬبهی
عاشقانه نهاده که اشباعکنندهی کسانی است که ذوق اين قبیل
حاالت را هم دارند .اسالم با آنکه دوست ندارد عبادت ،منشأ
اختالف زندگی بشر و غفلت از امور اجتماعی باشد ،ولی تا حدودی
نیز آن را تجويز کرده تا به اين بخش از تمايالت روانی نیز پاسخ
گفته باشد.
همچنین دکتر سُها در اين مورد هم به تلبیس رویآورده و
بعنوان پدر علم ،چنین برشمرده که خوردن کم شراب ضرر و زيانی
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به همراه ندارد و به جامعه هم آسیبی نمیرساند! حال با استناد به
منابع و آمارهای علمی ،دروغ و تلبیس بودن اين ادعا را ثابت می-
کنیم.
دکتر سُها در صفحه ( )706ادّعا کرده« :از نظر علمی ،خوردن
کم شراب زيان جدّی ندارد و حتّی زيانش از سیگار هم کمتر
است»..
اما با هم میبینیم که نتايج پژوهشهای علمی چیز ديگری می-
گويد که دروغگويی اين شخص کﺬاب و امثال او را برمال میسازد.
همهی سايتهای علمی و خبری دنیا از جمله Tech Times :و
Forbesو  Science Dailyو ZME Scienceو The Scotsman
و  Mirrorو  Daily Mailو  Medical Dailyو  Newserو14( ...

نوامبر  )2016در خبری که همه را شوکه کرد رسماً اعالم کردند:
«خوردن شراب نه تنها برای رشد مغز بسیار خطرناك است
بلکه عملکرد مغز در نسلهای آينده را نیز تحتتأثیر قرار میدهد
و فرزندان شخصی که شراب مصرف میکنند بهﻃور بالقوّه در
معرض اختالالت متابولیکی ،افسردگی ،اضطراب و ...قرار میگیرند.
مصرف شراب باعث رخ دادن تغییراتی مخرّب در ژنهای موجود
در مغز فرزندان شخص شرابخوار میشود .کسانی که شراب می-
خورند نه تنها به مغز خودشان آسیب میزنند بلکه باعث رخ دادن
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-تغییراتی مخرب در مغز فرزندان و نسلهای آيندهی خود می
.»شوند
) منتشر شده است در2016  نوامبر14( لینك اين خبر که در
:Tech Times
http://www.techtimes.com/articles/185923/20161115/
teenage-binge-drinking-can-affect-brain-function-infuture-children.htm
:Newser لینك خبر
http://www.newser.com/story/234055/when-teensbinge-drink-it-could-impact-their-future-kids.html
:Science Daily لینك خبر در
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/
161114140611.htm

:Mirror لینك خبر در
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/bingedrinking-teen-increases-risk- 9258796
:Daily Mail لینك خبر در
http://www.dailymail.co.uk/health/article3935356/Why-really-shouldn-t-binge-drink-Heavydrinking-teenager-puts-future-children-s-brainfunction-risk.html
:ZME Science لینك خبر در
http://www.zmescience.com/science/teenage-bingedrinking- /16112016
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:The Scotsman لینك خبر در
http://www.scotsman.com/news/binge-drinkingcould-damange-brains-of-future-children-1- 4287380
:Forbes لینك خبر در
http://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2016/11/14
/could-teenage-drinking-affect-the-brains-of-futuregenerations/#51146d3b31d 4
:Medical Daily لینك خبر در
http://www.medicaldaily.com/binge-drinking-maycause-genetic-changes-future-children-increasing-risk404353
Teenage Binge Drinking Can Affect Brain Function
In Future Children Binge drinking affects teen health
today, but researchers have discovered that
consuming alcohol

88 آماری ديگر که بسیار تکاندهندهتر است اينکه سالیانه
هزار حالت مرگ به سبب مصرف مشروبات الکلی روی میدهد و
اين آمار تنها مربوط به اياالت متحده آمريکا است نه کشورهای
...اروپايی و
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcoholuse.htm
https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overviewalcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics
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حقايقی سريع و کوتاه پیرامون شراب ،که ملحدان و سکوالرها
برای آن تبلیغ میکنند.
در آمريکای شمالی و جنوبی ساالنه حدود  80هزار شخص به-
سبب مصرف (مشروبات) الکلی میمیرند و بیماريهای کبد و
بیماريهای عصبی و روانی در مقدمه داليل مرگومیر مستقیمی
هستند که سبب آنها مصرف شراب است.

1

ساالنه  73هزار نفر در آلمان بهسبب مصرف مشروبات الکلی
میمیرند.

2

سالیانه  50هزار شخص در فرانسه بهدلیل مصرف مشروبات
الکلی میمیرند.

3

در سال  2012میالدی بیش از  3میلیون شخص بهسبب مصرف
مشروبات الکلی مردند.

4

در استرالیا حدود  5نفر در هر روز بهدلیل بیماريهای ناشی از
مصرف مشروبات الکلی میمیرند.

1

. http://goo.gl/Iunnzx

1

2 . http://goo.gl/5nK4lk
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شراب سبب بروز بیش از  200بیماری میگردد.

2

سﭙس دکتر سُها به ضرر و زيان مستی در حین رانندگی
اعتراف میکند اما با اينوجود نوشیدنش را در غیر آن جايز می-
شمرد! براستی که بايست گفت:
در آمريکا قانون از مستی ممانعت میکند اما مانع شرابخواری
نمیشود بلکه فقط جلوی مستی را میگیرد! اين قانون ،براساس
روﺡ انسانیّت که ارزش وجود بشری و جايگاه رفیعی که خداوند
متّعال او را بر آن آفريده تا مأموريت خالفت راشده در زمین را
انجام دهد اشخاص را منع نمیکند  ..هرگز! بلکه او را بهخاﻃر
اسباب اقتصادی محض مانع میشود! چرا که مستی به افزايش
حوادث جادهای و رانندگی میانجامد و درنتیجه چرخهیتولید را به
تعطیلی میکشاند!! و زيانهای اقتصادی بسیاری را سبب میشود.
هرچه که باشد قانونی وجود دارد که از مستی جلوگیری میکند! و
همچنین آگاهیبخشی مداومی ضدّ اين جرم هست و بهخاﻃر
ارتکابش هم مجازاتی وجود دارد! اما نتیجه چه شد؟! بايستی از
آنها بﭙرسیم  ..چرا که گزارشهای ساالنهی آنها پاسخ میدهد! ..
1 .http://goo.gl/IyhXFH
2 .www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/fr/

2644

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

درواقع جرم مستی با وجود قانون و آگاهیبخشی و مجازات رو به
افزايش مداوم است! اما در اسالم اتفاق ديگری رویداده آنگاه که
آيهی تحريم شراب نازل گشت:

1

المُ رِجْسٌ
ن آمَنُو ْا إِنَّمَا الْخَ ْمرُ وَالْ َمیْسِ ُر وَاألَنصَابُ وَاألَزْ َ
يَا أَيُّهَا الَّﺬِي َ
شیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ َلعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّیْطَانُ
مِّنْ عَمَلِ ال َّ
صدَّکُمْ عَن
م الْعَدَاوَةَ وَالْبَ ْغضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَ ْیسِرِ وَيَ ُ
ع بَیْنَکُ ُ
أَن يُوقِ َ
ذِکْ ِر اللّ ِه وَعَنِ الصَّالَةِ فَ َهلْ أَنتُم مُّن َتهُونَ

2

«ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیای که در
کنار آنها قربانی میکنید) و تیرها (و سنگها و اوراقی که برای
بختآزمايی و غیبگويی به کار میبريد ،همگی از لحاظ معنوی)
پلیدند و (ناشی از تزيین و تلقین) عمل شیطان میباشند .پس از
(اين کارهای) پلید دوری کنید تا اينکه رستگار شويد * .اهريمن
میخواهد از ﻃريق میخوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی
و کینهتوزی ايجاد کند و شما را از ياد خدا و خواندن نماز باز دارد.
پس آيا (از اين دو چیزی که پلیدند ،و دشمنانگی و کینهتوزی
 . 1دراسات قرآنیه .مولف :عالمه محمد قطب .انتشارات دارالشروق مصر/قاهره .چاپ
هفتم  1993میالدی.
 . 2سوره المائده ،آيات()90-91
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میپراکنند ،و بندگان را از ياد خدا غافل میکنند ،و ايشان را از
همهی عبادات ،بهويژه نماز که مهمترين آنهااست ،باز میدارند)
دست میکشید و بس میکنید؟!»
رسولخدا يك مُنادی را برای دادن خبر نزول آيه به خیابانهای
مدينه فرستاد که :ای مردم! بدانید که شراب حرام شده است! ..
فقط همین!  ..اين تمام اقدامی است که انجام پﺬيرفت! اما نتیجه
چه شد؟! نتیجه اين بود که هرکس در خانهاش که لیوان يا جامی از
شراب داشت را بر زمین ريخت ،بدون دخالت پلیس ،بازپرسی و يا
محاکمهای! بلکه بیش از اين و عجیبتر از اين روی داد  ..هرکس
که قطرهای شراب در دهانش بود نیز آن را دور ريخت و به خودش
نگفت :اين را مینوشم چون که در دهانم است بعد از آن از
نوشیدنش خودداری میکنم! بديندلیلکه خداوند متّعال شراب را
حرام نمود ،و آن شخص نیز با خداوند تعامل کرد!
اين فرق بین نظامی است که مبتنی بر عقیده و برگرفته از آن
است ،و نظامی که دولت بر آن بنا شده و تشکیالت و مؤسّساتش
پاسدار آن هستند.
جناب سُها باز میگويد« :مجازات شرابخواری با جرم تناسب
ندارد و بسیار شديد است ،مخصوصاً اينکه در مرتبهی سوم به-
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خاﻃر خطايی بهاين کوچکی ،شرابخوار کشته میشود .آيا جان
انسان اينقدر کم ارزش است»؟
در جوابش میگويیم :باز هم دروغ و تلبیس کردی چرا که
شرابخوار را بهخاﻃر شرابخواری نمیکشند!
عن أبی هريرة ،أن رسول اهلل أُتی برجل قد شرب ،فقال":
اضربوه " .قال أبو هريرة :فمنا الضارب بیده ،والضارب بنعله،
والضارب بثوبه ،فلما انصرف قال بعض القوم :أخزاك اهلل ،فقال
رسول اهلل -صلى اهلل علیه وسلم  ": -ال تقولوا هکﺬا ،ال تعینوا
علیه الشیطان " وفی رواية ":ولکن قولوا :اللهم اغفر له ،اللهم
ارحمه.

1

«از ابوهريره(َرضیَاهللُعَنهُ) روايت شده که مردی که شراب
نوشیده بود را نزد رسولخدا آوردند ،ايشان فرمود :او را حد بزنید.
ابوهريره گويد :برخی از ما با دست و برخی با کفش و برخی با لباس
(آرام) زديم ،زمانیکه (پس از حد) دور شد برخی گفتند :خداوند
سلَّم) فرمودند :اين
رسوايش کند .پس رسولخدا(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَ َ
چنین نگويید ،شیطان را بر ضدّ او ياری مرسانید» و در روايتی

 . 1صحیح سنن أبی داود.3758 :
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آمده که« :بلکه بگويید :خداوندا از گناه او درگﺬر ،بارالها به او رحم
کن».
دستور دادن به کشتن شرابخوار هرگاه که اين عمل از او بسیار
سر زند منسوخ شده است .از قبیص بن ذويب روايت شده که
پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمود( :من شرب الخمر فاجلدوه ،فإن
عاد فاجلدوه ،فإن عاد فاجلدوه ،فإن عاد فاقتلوه  -فی الثالثة أو
الرابعة  "-فأتی برجل قد شرب فجلده ،ثم أتی به ،فجلده ،ثم أتی
به ،فجلده ،ورفع القتل ،وکانت رخصة"« .1هرکس شراب بنوشد او
را شلّاق بزنید ،اگر دوباره نوشید باز هم او را شلّاق بزنید اگر باز هم
نوشید او را باز هم شلّاق بزنید ،اگر باز هم نوشید او را بکشید- .
پس از مرتبه سوم يا چهارم  -سﭙس مردی را پیش پیامبر صلی اهلل
علیه و سلم آوردند که شراب نوشیده بود ،او را شلّاق زد .سﭙس بار
ديگر او را آوردند باز هم او را شلّاق زد سﭙس بار ديگر او را آوردند
او را باز هم شلّاق زد و از کشتن او صرفنظر کرد و اين عمل پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم بهصورت رخصت درآمد يعنی اين عمل او که
 . 1فقه السنه .مولف :سید سابق .مترجم :محمود ابراهیمی .انتشارات آراس سنندج.
(هرچند که شیخ آلبانی فرموده که حديث مرسل است اما ديگران در روايات ديگر
آن را بیان داشتهاند).
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از کشتن صرفنظر فرمود ،بدين معنی است که کشتن شرابخوار
منسوخ شده است».
بعد دکتر سُها گفته« :مصرف مواد زيانباری همانند سیگار،
ترياك ،هروئین ،حشیش و داروهای روانگردان در اسالم حتّی
حرام هم نیست چه رسد به حد .چون در زمان محمّد در عربستان
شناخته شده نبودند و پیامبر از آن اﻃّالعی نداشت تا حکمی
بدهد»!!
جملهای که پیشتر نیز بیان داشتیم را تکرار مینمايیم:
«حشیش و افیون و ساير مخدّرات ،همه مثل شراب بوده و در
اسالم همه تحريم شدهاند .اسالم با ضعف نفس و گريز از واقعیّات
مبارزه دارد و هرچه باعث تشديد اين امور در روحیه انسان گردد،
بدون ترديد در اسالم تحريم شده است».
جناب دکتر سُها ،جهل مرکب دارد که نفهمیده ما در اسالم امور
ثابتی داريم که بر اساس آنها به امور متغیّر میپردازيم .و اينگونه
علمای اسالم بر اساس قرآن و سنّت در مورد امور جديدی که
پیشتر نبودهاند دست به اجتهاد میزنند .در مورد اين مسﺌله هم
علما و فقیهان بر اساس قاعده (ال ضَرَر وال ضِرار) «زيان رساندن به
خود و ديگران جايز نیست» از ديرباز حکم به تحريم تمامی
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چیزهايی دادهاند که به جسم يا عقل يا مال شخص زيان میرساند
و بههمین خاﻃر است که درمورد تحريم امثال سیگار و حشیش و...
اجماع وجود دارد..
درضمن آيا جناب دکتر نمیبیند که در همینعصر نیز در
سرزمینهای اسالمی با توزيع مواد مخدّر بهشدّت برخورد میشود؟!
اين کﺬّاب در آخر هم ﻃالبان را بهعنوان يك گروه اسالمی،
تولید کنندهی  90درصد مواد مخدّر جهان دانسته است! بايد به
اين شخص جاهل گفت :صرفنظر از تأيید يا ردّ گروه ﻃالبان بايد
خاﻃرنشان ساخت که رهبران اينگروه از ديرباز تاکنون ،حکم به
تحريم موادّ مخدّر داده و برای کشتکاران و عامالنش مجازات و
تعزير تعیین نمودهاند..
اما مسﺌله قابل توجه ايناست که آمارها نشان میدهد تولید
مواد مخدر افغانستان از زمان اِشغال آن توسّط اربابان امثال دکتر
سُها يعنی مناديان دموکراسی غربی به دهها برابر رسیده است و
منابع و سايتهای معتبر ،خود اشغالگران را عامل افزايش کشت،
تولید و توزيع آن قلمداد کردهاند که بدينگونه میتوان به گوشهای
از مقاصد حامیان سرمايهداری و دموکراسی پی برد!
***
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شبهه :حدّ دزدی
اموری که از نظر اسالم جرم تلقّی شده عموماً مايهی رنج و زيان
برای جامعهاند و اگر آنها را برای مردم مباﺡ بدانیم جامعه مملوء از
بحران و کشمکش میشود .مثالً چگونه مردم در امنیّت باشند و
بتوانند با خیال آرام زندگی کنند و حال آنکه قتل و آدمکشی در
میانشان مباﺡ گرديده باشد؟
دورههايی که بشر دچار هرج و مرج و بیامنی بودهاست جزو
ايّام تاريك و عقبافتاده در تاريخ وی بهشمار آمدهاست ،به همین
دلیل دانش ،صنعت و تمدّن هنگامی پیدا میشد که انسان امور
زندگی خود را بر پايهی امنیّت مینهاد .از نظر روانی نیز اين
موضوع حسابی روشن دارد زيرا انسان اگر در محیطی واقع شود
که بايد تمام نیرو و کوشش خود را صرف دفاع از خود و حريم
خانواده و اموال و ...نمايد ديگر مجالی نخواهد داشت که به امور
دانش و تکامل علمی و معنوی بﭙردازد .روانشناسان گفتهاند :غرايز
هرگز میدان فعالیّت پیدا نمیکنند مگر آنکه انسان از جهت غريزه
نخستین ،که غريزه حفظ جان است خیالش آسوده باشد.
دزدی از آدمکشی صدمهاش کمتراست ،ولی باز دستکمی از
آن ندارد .دزدی يعنی تجاوز و تعدّی به مال .غريزهی حبّ مال از
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نظر اهمیّت به دنبال غريزهی حفظ جان آمده و دزدی ،اين غريزه
را اهانت و هتك میکند.
اگر دزدی مباﺡ بود و مردم در جامعهی خود هیچگونه امنیّت
مالی نداشتند ،انديشهی نگهداری از مال ،فکر آنان را از امور واالی
زندگی باز میداشت .تاريخ هم به ما میگويد :چرخ اقتصاد موقعی
به گردش درآمد که محیط جامعه ،از غارت و چﭙاول در امان ماند.
اما در مواقع ناامنی که به آشکار مانع فعالیّتهای بازرگانی و روابط
اقتصادی مالی است ،مردم در بیشتر نقاط روی زمین در گرسنگی
و قحطی بسر میبردند.
انسان پس از آنکه امنیّت مالی پیدا کرد و از اينجهت خیالش
آرام گرفت ،آنگاه به اصالﺡ وسايل تولید میپردازد ،و اين خود
يکی از گامهای بسیار بلندی است که بشريّت در راه توسعه و
تکامل بر میدارد .پس علت تحريم دزدی نیز روشن است و جدل
درباره آن بیمورد است.
دزدی اساساً معلول گرسنگی ،عاجز بودن از کسب مشروع و
عدم توزان اقتصادی در جامعه است .زمامدار اسالمی موظف است
که برای تدارك اين نابسامانیها چارهای بینديشد ،و بايد وضعی
ايجاد کند که همهی افراد ،ﻃبق امور شخصی خود ،قادر به انجام
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کارهای مشروع و پسنديده گردند .با اينوصف اگر باز عدهای
نتوانستند کفاف زندگی خود را بهدست آورند ،بیتالمال (بودجه
عمومی) بايد کسری هزينهی ضروری آنان را جبران کند .يعنی اگر
کسی مثالً به علّت بیماری يا پیری يا ضعف فوقالعاده نتواند مخارج
زندگی خود را تحصیل نمايد ،دولت اسالمی با بودجه خود از چنین
شخصی حمايت میکند.
بدين معنا که اسالم با تعیین مجازات و اجرای آن آغاز نمیشود
بلکه نخست میکوشد که جلوی روزنههای وقوع جرم و جنايت را
بگیرد تا در همانابتدا اتفاق نیافتد ،اما اگر اتفاق افتاد اسالم در هر
حالتی با دقّت مینگرد تا ضمانت نمايد که فاعل آن عﺬری ندارد،
پس در اينهنگام که ضمانت نموده شخص در انجام جرم و جنايت
د را بر او جاری میسازد اما اگر شبهه سر بر آورد
عﺬری ندارد ح ّ
اين شبهه ،حدّ را دفع مینمايد.

1

پس با وجود اين اگر گرسنهای واقع ًا اضطرار يافت و مجبور به
دزدی شد ،دادگاه قضايی او را تحت فشار قرار نخواهد داد.

 . 1پیرامون تطبیق شريعت .مولف :عالمه محمد قطب .مترجم :خداداد مطاعی پور.
انتشارات آراس سنندج .چاپ اول  1393شمسی.
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امام عمر(رَضیاهللُعَنهُ) در سال عام الرّماده (خشکسالی) حدّ
دزدی را متوقف نمود زيرا مشاهده کرد که شبههیگرسنگی ،منجر
به دزدی آنان شده است ،بنابراين حدّ را با شبهه ،دفع نمود و حدّ
را جاری نکرد تا اينکه مطمﺌن شود مرتکب دزدی در انجام آن
عﺬری ندارد  ..اينگونه امام عمر قانون و شريعت خداوند(جلَّ-
جَاللهُ) را انجام داد و در تطبیق آن يك مجری دقیق با پايبندی
کامل بوده است.
خالصه اينکه اسالم ابتدا بهوسیلهی تربیّت صحیح ،در افراد
نوعی مانع و التزام معنوی ايجاد میکند که آنان را از ارتکاب
د بسیار بااليی منع مینمايد و سﭙس نوبت به حاکم و
جرايم تا ح ّ
حکومت اسالمی میرسد که شرايط ارتکاب دزدی را با ايجاد بستر
مناسب مانند کارآفرينی ،توزيع عادالنهیثروت ،پروسهیزکات،
کمك به مستمندان و افراد ناتوان و ...به حدّاقل ممکن میرساند
که در غیر اينصورت اجرای حدود تفاوت خواهد کرد و مانند قبل
نخواهد بود ،همانچیزیکه جناب سُها با ناديده انگاشتن عامدانهی
آن قصد فريب خوانندهی خود را دارد.
بدين معنا که اسالم نوعی بازدارنده و نگهبان درونی در افراد
بوجود میآورد که اگر هم مجريان قانون يا ناظرانی نزديك آنها
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نباشند سبب التزام به قوانین بوده و عملی خالف قوانین را انجام
ندهند؛ چیزی که در جوامع غربی اصالً مشاهده نمیشود و اگر
افراد آن جوامع ،خود را از چشم مراقب يا دوربین و قانون دور
ببینند بالفاصله به ارتکاب اعمال غیرقانونی دست میزنند به اين-
دلیلکه فاقد مانع درونی (که همان دين و اخالق است) میباشند.
بهعنوان مثال:
ساعت  21و  34دقیقه  13جوالی سال  1977جريان برق شهر
نیويورك قطع شد و بخش بزرگی از اين شهر در تاريکی فرو رفت.
وسعت غارت بهحدّی بود که پلیس بیش از سه هزار غارتگر را
دستگیر کرد .اين رويداد پر معنا مدّتها از لحاظ کشف علل و
اسباب تحت بررسی جامعهشناسان بود که چرا در نیمه دوم قرن
 20و در شهر نیويورك که مق ّر سازمان ملل است چنین
قانونشکنیای روی داده بود .اين وضعیّت ،تمدّن و قانونمندی بشر
معاصر را زير سؤال برد.
همچنین در  28سﭙتامبر  2003اهالی برخی شهرهای ايتالیا 9
ساعت در خاموشی بهسر بردند و تکاندهندهترين حوادث
زندگیشان را تجربه کردند .درهمینسال ساکنان ژِنو هم شاهد
چنین اتّفاقاتی بودند و بهدنبال  3ساعت خاموشی تجربیات
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هولناکی را از سر گﺬراندند .غارت از فروشگاهها ،تعرّض و هرجو-
مرج اتّفاقاتی است که در اروپا و آمريکای شمالی با قطعی برق رخ
دادهاست .با توجه به متّصفبودن فرهنگ غرب بهنظم و ترتیب و
امنیّت ،چیزی که در ﻃی دههها تبلیغات ،رسانههای غرب آن را
همچون چماقی بر سر ملّتهای شرق کوبیدهاند؛ برّرسی چرايی
چنین اتفاقاتی بسیار جالب توجه خواهد بود.
بنابراين تعالیم اسالم توانسته است کنترلهای درونی بسیار
کارايی را در افراد ايجاد کند و بدينترتیب امنیّت و نظم ،در هر
سطحی که هست ،در اثر عدم وجود و يا عدم کارکرد عوامل
خارجی حفظ میگردد و دچار کمترين مشکل میشود که بارزترين
آن تنها ايجاد ترافیك و راهبندان است و يقیناً در سرزمینهای
اسالمی که قطعی برق به کرّات اتفاق افتادهاست کسی در شرايط
عادّی به محض قطع برق ،جان و مال و ناموس خود را در خطر
حمله و غارت عدّهای که تا دقايقی قبل منظّمترين مردم جهان
خوانده میشدند؛ نمیبیند!
همچنین بايستی خاﻃرنشان ساخت که در اسالم ،اينحکم برای
تمام اعضای جامعه يکسان میباشد و کسی بهخاﻃر مقام و منصب
يا جايگاه اجتماعی يا ثروت و ...از آن استثناء نمیگردد چنانکه
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پیامبر فرمودند« :به خدا سوگند اگر فاﻃمه دختر محمد دزدی می-
د را جاری میساختم»...
کرد بر او ح ّ
تربیتاسالمی چنان انسانساز بوده که همواره خلفای مسلمان،
با فقر و در حالیکه مال کمی بر جای نهادهاند و حتّی ﻃلبکار بوده-
اند سرای فانی را وداع گفتهاند ،تاريخ اسالم هنوز شیرمردانی
مانند خلفایراشدين ،عمربنعبدالعزيز ،صالﺡالدينايوبی ،نورالدّين
زنکی و ...را فراموش نکرده است.
نکتهای ديگر که شايان ذکر است اينکه اگر دولت يا حکومتی
ادّعای اسالم نمايد و با اين وجود به احکام و موازين اسالمی پايبند
نباشد يا ادّعای اسالم کند اما قوانین وارداتی يا قوانین خودساخته
و سودجويانهی خود را بهاجرا درآورد نمیتوان به پای اسالم
گﺬاشت چون در اسالم يگانه قانونگﺬار اهلل متعال است بههمین -
دلیل همگی در برابر قوانین ثابت آفريدگار خود يکسان هستند.
خداوند متّعال امر به بريدن دست زن و مرد دزد با شروط
خاصّی را داده است چنانکه میفرمايد:
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وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ ُة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَ ُهمَا جَزَا ًء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ
اللَّهِ « 1دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام دادهاند
بهعنوان يك مجازات الهی قطع کنید».
دکتر سُها اين حکم را افراﻃی ،خشن و ناعادالنه خوانده است!
ولی اعتراض او سفسطهبافی و مردود است ،و دارد با اينکار از دزد
دفاع میکند ،دزدی که ظلم و تعدّی نموده و دست به دزدی زده
است و حقّ ديگران را گرفته است ،همچنین مالباختگان مظلوم را
رها میکند؛ کسانی که اموالشان از دست رفته و تالششان ضايع
گرديده و کار و زحمتشان به باد رفته است...
آن مظلومان کار و تالش نمودهاند و خسته و رنجور گشتهاند تا
که آن اموال را بهدست آوردهاند سﭙس شخصی تنبل و ظالم که
چیزی جز تعدّی و دستدرازی ندارد از راه میرسد و حاصل
دسترنج آنها را در يكچشم بر همزدن بر میدارد!
جناب سُها در اين مورد به مالباختگان چه دارد بگويد؟ او
چگونه آن دزد را مجازات میکند که بر ديگری تعدّی نموده و مالی
که برايش جايز نیست را ربوده و اينگونه به معضل و باليی برای
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زحمتکشان تالشگر مبدّل گشته ،که حاصل دسترنجشان را به
تاراج میبرد؟
آقای دکتر تنها به حکم بريدن دست ايراد گرفته و آنرا اشتباه
خوانده اما از مجازات مناسب ،نرم و دلسوزانه! که مدّنظر او است
چیزی نگفته بلکه چنان به حکم حملهور شده که دزد ،مظلوم و
قابل ترحّم نمايانده میشود و تعدّی و ظلمش بر ديگران بهکلّی
فراموش میگردد!!
درواقع بريدن دست دزدی که شرايط معیشتی و اجتماعی
جامعه عﺬری برايش باقی نگﺬاشتهاست تأديب او میباشد چرا که
اين خداوند متّعال است که دست را بهاو ارزانی داشته تا بهوسیله-
ی آن کسب روزی و امرار معاش نمايد ،اما او آنرا بهوسیلهای برای
تعدّی مبدّل نمودهاست پس مناسب ايناست که بريده شود و اين
نیروی متجاوز که بهوسیلهی آن بهتعدّی بر اموال ديگران می-
پردازد نیست گردد ،و درحقیقت خود اوست که بهخودش و
دستش اهانت نموده و اوست که دستش را از انجام وظیفهی مثبت
آن باز داشته و آنرا بهوسیلهای خرابکارانه تبديل کرده و بههمین-
دلیل خداوند متّعال او را با قطع دستش ادب نمودهاست.
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درضمن بريدن دست دزد يك حکم بشری قابل آزمون و خطا و
قابل تغییر نیست بلکه حکم خداوند است که آنرا برای اجرا نازل
نموده و خطاپﺬير و تغییرپﺬير نمیباشد چرا که مسلمان يقین دارد
آنچه خداوند بدانامر نموده حق است ،و هر حکمی که داده عین
صواب است ..و خداوند حکیم که انسان را آفريده میداند چه
چیزی به نفع اوست پس بدان امر نمودهاست و هر چه هم که به-
ضرر اوست را میداند پس از آن نهی فرمودهاست .بههمیندلیل
است که آيهی امر به بريدنِ دست دزد ،اينگونه پايان يافته است؛
وَاهللُ عَزِيزٌ حَکِیمٌ
«و خداوند (بر کار خود) چیره و (در قانونگﺬاریاش) حکیم
است (و برای هر جنايتی ،عقوبت مناسبی وضع میکند تا مانع
پخش آن گردد)».
در ايندين ،نظر ما متوجّه خود شريعت بهعنوان وسیلهای برای
حفظ جوامع از فساد است؛ اما آنچه مشخص و بديهی است اينکه
شريعت بهتنهايی کاری را انجام نمیدهد.
قوانین خداوند قوانینی نیستند که بتوان جايگزينی برای آن
پیدا کرد .قوانین خداوند مدوّن در کتابی هستند که آياتش استوار
و از ﻃرف خداوند علیم و حکیم بیان گرديدهاند .دين خدا يعنی
2660

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

همان مجموعهی قوانین ،برنامهای کامل برای مداوا و معالجهی امور
است .اين دين همهی امور را مرتبط با هم میبیند و مداوای آنها
را نیز مرتبط با هم میداند .به مثالی در اين زمینه توجّه کنید.
مسﺌلهی دزدی و قطع کردن دست را در نظر بگیريد .وقتی
چنین امری بدون ارتباط با ساير امور و مسائل ديگر مطرﺡ شود،
برخی در جهت انکار و مخالفت با آن به نام دفاع از حقوق بشر و
همگام با مجرم ،موضعگیری میکنند و به ذهن نیز چنین خطور
میکند که آيا شايسته نیست مجازات در کمترين وجه از وجوه
بیرحمی (مثالً زندانی) انجام گیرد؟! چنین افرادی بدون آگاهی از
قوانین اجرايی اسالم و چارچوب آن سخن میگويند و نظر می-
دهند ،و شیفته شدن به قوانین موجود در غرب ،فکر و ذهن آنها
را تحت تأثیر قرار داده و ربوده است.
اسالم به اموری چون سرقت ،تنها از ديد جرم نمینگرد و تنها
از ﻃريق اجرای مجازات ،اقدام به مدوای آن نمیکند .در اسالم
مجازات ،يکی از راهها است که اسالم به آن پناه میبرد و آن را
بکار میگیرد .منهج و برنامهی خدا ،نخست بکارگیری اسباب منع
تخلّف و جرم را هدف قرار میدهد (و پیروانش را به آن دستور می-
دهد) تا از اين ﻃريق هیچ تخلّفی صورت نگیرد .بعد از آن ايمان به
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خدا و روز آخرت را متوجّه دلها میکند و رابطهی فرد با خدايش
را تقويّت میسازد ،رابطهای که در دل ،شرم از خداوند و دوستی و
محبت و ترس نسبت به او را ايجاد میکند؛ محبتی که منجر به
اﻃاعت از وی و ترسی که منجر به دوری گرفتن از خشم و غضب او
میشود را به وجود میآورد:
وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ َو يَخَافُونَ َعﺬَابَهُ

1

«و به رحمت خدا امیدوار و از عﺬاب او هراسناكاند».
بعد از آن ،اصول دوستی و محبت و ترحّم نسبت به يكديگر را
در جامعه تقويت و روابط برادری را بین افراد جامعه استحکام می-
بخشد:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

2

«همانا مؤمنان برادران يکديگرند».
بعد از تقويّت چنین اصولی ،بنیان خانواده را محکم میکند،
پناهگاهی که فرزندان در آنجا تربیّت میيابند و براساس خلق و
خوی اسالمی رشد میکنند ..عالوه بر اين معنويات ،بر «ولی ّامر»
واجب میکند که مقداری از اموال و ثروت ثروتمندان را به عنوان
 . 1سوره اإلسراء ،آيه 57
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واجبی از آنان گرفته و در صورت روبرو شدن با مخالفت آنها و
خودداری از دادن آن ،با آنها وارد جنگ شود و پس از گرفتن
مال ،آن را به نیازمندان جامعه ببخشد .و در نهايت بیتالمال را
مسﺌول میکند که از ناتوانان و از کار افتادگان جامعه حمايت کند،
و زندگی مردم را سر وسامان بخشد .وقتی حال و وضعیّت جامعه-
یاسالمی چنین است ،مسﺌلهی دزدی و سرقت يا بهوجود نمیآيد
يا کسی هم که دست به دزدی میزند معﺬور نیست.
با وجود تمام اين مسائل ،در جامعهی اسالمی اگر کسی دست به
دزدی زد ،حدّ که همان قطع دست است بر او اجرا نمیشود مگر
اين که قاضی بعد از تحقیقاتی حکم به غیرمعﺬور بودن او بدهد.
چنانکه قبالً هم خوانديم که روزی کارگران «حاﻃب بن بلتعه»
شتر مردی از ﻃايفهی «مزينه» را دزديدند .دزدان را نزد
عمر(رَضیاهللُعَنهُ) آوردند« .کثیر بن صلت» دستور به قطع دست
آنان داد .امیرالمؤمنین آن را رد کرد و به «حاﻃب» گفت :بهخدا
سوگند اگر نمیدانستم که از اين بردگان کار میکشی و آنها را
بهحدّی گرسنه نگه میداری که محرّمات خداوند برای آنها حالل
میشود ،دست آنها را قطع میکردم .حال به جای آن ،غرامتی را
از تو میگیرم که بر تو سخت آيد .سﭙس به مرد مسنّی نگريست و
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فرمود :بهای شترت چقدر است؟ گفت :چهارصد درهم .فرمود :ای
حاﻃب به او هشتصد درهم بﭙرداز.
زيبايی عدالت الهی که در شريعت او جلوه میکند ،چنین اجرا
میشود.
منحرفین و گمراهان وقتی هدايت دلنشین الهی را رها میکنند
و به دنبال قوانینی میروند که چنان منجر به شیوع فساد و تباهی
در جامعه میشود که تمام جوامع بشری را در بر میگیرد و همه از
دست آن به تنگ میآيند ،در مقابل خداوند چه جوابی خواهند
داشت؟!
أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ يَبْغُونَ َو مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْم ًا لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ «1آيا فاسقان جويای حکم جاهلیّت هستند؟ چه کسی
برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم میکند؟»
واقعیّت ايناست که اين مجازاتهای بازدارنده (به علّت سخت-
گیری در اثبات جرم) کمتر اجرا می شود .کافیاست بدانیم که در
مدّت  4قرن صدر اسالم فقط  6بار حد سرقت اجرا شده است.

2
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پس ،نتیجه میگیريم که منظور از اين مجازاتها بیشتر جنبهی
تهديدی است که مانع وقوع جرم میشود .عالوه بر اين بهعلّت
آگاهی از روش اسالم در حفظ جامعه از عوامل بهوجودآورندهی
گناه و جرم ،قبل از وقوع آن ،از عادالنه بودن موارد اندك و نادری
هم که اين مجازاتها دربارهی افراد اجرا میشد ،اﻃمینان کامل
پیدا میکنیم.
بنابراين ،غربیها يا ﻃرفدارانشان هیچعلّتی برای نگرانیشان
نخواهند يافت ،مگر آنکه همهشان بدون وجود توجیهی که آنها
را به گناه کشانده باشد ،مرتکب جرم و گناه شده باشند و بر انجام
آن پافشاری کنند!
آنچه گﺬشت اشاراتی گﺬرا بر برخی از ويژگیهای منحصربهفرد
شريعت ربّانی در مسﺌلهی دزدی بود.
***

شبهه :حدّ ارتداد
ارتداد يك مسألهی شخصی نیست ،يعنی هرگز از شﺌون آزادی
فرد بهشمار نمیآيد .ارتداد يعنی سر باز زدن از يك وظیفهی
اجتماعی که زيانش به همان جامعهای باز میگردد که شخص
«مرتد» از مزايای آن بهرهمند است.
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ارتداد يعنی شکستن پیمانی که شخص با خدا بستهاست و اين
پیمان مربوط به خود او و اجتماع خداپرستان است.
شخص مرتد پارهای از جرايم اخالقی را نیز مرتکب میشود،
زيرا دروغ است که انسان بگويد من فقط منکر مبنا و فلسفهی
قوانین شدهام و در مقام عمل ،آنها را رعايت میکنم .از اين
گﺬشته ،علّت بیدينی مردم ،گريز از قید وبندهای اخالقی
میباشد .چون اگر به حدود اخالقی اعتقادی داشته باشند و
انسانیّت را در گرو آن بدانند ،قهر ًا خود نیز خداپرست باقی
میمانند .بههرحال نظامی که ضامن تعديل افکار و روحیّات مردم
شده نمیتواند افراد خداپرست را در امر ارتداد ،آزاد و رها کند.
يعنی مردم دوباره بتوانند بهآسانی به وادی کفر و گمراهی باز
گردند.
نمیدانم برای ارتداد چگونه مجوّزی بجويم .آخرين چیزی که
در اين باره میتوان گفت آناستکه تصوّر کنیم روزی انسان دچار
حالتی شده که نسبت به همه چیز شك میکند .به عبارت ديگر،
ارتداد يك بحران عمیق دائمی يا موقّت روانی است که باعث
سستی فکر انسان میشود .اين است نهايت خوشبینی ما که
میتوانیم درباره شخص مرتد داشته باشیم ،شخصی که از حالت
2666

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ايمان به کفر بازگشته است .ولی اگر مطلب را واقعبینانه بنگريم
يك نوع تمايل به شکستن قید وبندهای مﺬهبی را در ماورای اين
حیلهبازیهای فکری خواهیم يافت.
بههرحال مرتد اگر افکار ارتدادی خود را مخفی بدارد و در میان
مردم منتشر نسازد هرگز وی را مجازات نخواهند کرد ولی در غیر
اين صورت ،حتماً به کیفر خواهد رسید زيرا راهِ از دين خدا
برگشتن را به مردم ياد داده و اساس وحدت اجتماعی را متزلزل
ساخته است.
اسالم ،فرمان به کشتن چه کسی داده است؟ منظور از مرتد ،آن
کافر اصلی نیست که بر کفرش پافشاری میکند بلکه او کافری-
است که با اختیار خود ،وارد اسالم شده سﭙس از آن خارج شده و
به کفر بازگشته است .درواقع ارتداد دلیلی بر بازیکردن با عقیده
د
و ايمان و استهزاء و ريشخند به اسالم و قرآن و نیرنگ بر ض ّ
مسلمین است.
درحقیقت مرتد با ارتداد خود ،در ظاهر خطا بودن و بُطالن
اسالم را اعالن میدارد و همچنین مسلمانان را با ارتدادش به اقتدا
کردن به خود و ارتداد از اسالم همانند خودش فرا میخواند!
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اسالم حقّ و صحیح است و دعوتی برای تمام جهانیان میباشد،
و مرتد با ارتداد خود به جنگ اسالم بر میخیزد و مانعی در برابر
آن میگردد و اين جرايم ،شايستهی کشتن میگردد.
مرتد فوراً کشته نمیشود بلکه ابتدا به بحث و گفتگو با او می-
پردازند و به شبهاتش پاسخ داده شده و برﻃرف میشود و داليل و
براهین قوی در بیان حق برايش ارائه میگردد ،و به بازگشت به-
سوی اسالم فراخوانده می شود .و تمامی اينها با حکمت و پند و
اندرز نیکو انجام میپﺬيرد ،پس اگر اين منطق عقالنی و دعوی را
نﭙﺬيرفت و بر کفر و ارتدادش اصرار ورزيد ،پس اين از باب عناد و
تکبّر میباشد و مبتنی بر دلیلی عقالنی و قانعکننده نیست چرا که
اسالم حقّی است که با فطرت و منطق و عقل سلیم سازگار است و
در آن چیزی مخالف و مغاير با منطق يافت نمیشود .در اينهنگام
د اسالم تلقّی می-
ارتداد ش به معنای بازی و نیرنگ و جنگ بر ض ّ
شود و مجازاتش قتل میباشد .بنابراين آزادی عقیده و دين که
جناب سُها بر آن شیون و زاری میکند در برخورد با اين مرتد
نیست بلکه با کافری است که به اسالم وارد نشده است چرا که اين
کافر با منطق و دلیل و برهان بسوی اسالم دعوت میشود پس اگر
پﺬيرفت و به اسالم گرويد در دنیا و آخرت رستگار گرديده ،و اگر
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دعوت را نﭙﺬيرفت و بر کفرش اصرار ورزيد مسلمانان او را بر
اساس آزادی دين و عقیده به حال خود رها میکنند و او را مجبور
به ورود به اسالم نمیسازند زيراکه خداوند متّعال میفرمايد:
د تَ َبیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ
لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّينِ قَ ْ

1

«اجبار و اکراهی در (قبول) دين نیست ،چرا که هدايت و کمال
از گمراهی و ضالل مشخّص شده است».
با اين وجود مسلمان يقین دارد کسی که ورود به اسالم را
نﭙﺬيرفته است کافر ،گمراه و زيانمند ،فاسق ،فاجر و مجرم است و
صاحب هدايت يا ايمان يا حق نیست ،و او در آخرت در آتش جهنم
جاودانه میماند.
آيا حدّ ارتداد به آزادی انتخاب دين احترام نمیگﺬارد؟ چنین
نیست ،بلکه حدّ ارتداد برای حفظ آزادی انتخاب دين مشروع شده
است چرا که آزادی گرويدن به دين ،به بازی نگرفتن و مورد
تمسخر قرار ندادن به آنرا میﻃلبد  ..زيرا شخصی نمیتواند امروز
به تابعیت کشوری دست پیدا کند سﭙس فردای همان روز آن را
رها کند مگر اينکه آن کشور نخست موافقت نمايد ..يا اينکه مردم
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به تصويب قانونی رأی دهند سﭙس چند روز بعد آن را زير پا
بگﺬارند ..و يا اينکه شخص در جايی با قراردادی معیّن به کار
مشغول باشد سﭙس پیش از اينکه زمان قراردادش تمام شود
کارش را رها کند چرا که در اين صورت بايست ﻃبق قرارداد،
غرامت بﭙردازد.
بنابراين شخص آزاد است که هر دينی بخواهد را انتخاب کند،
اما پیش از گرويدن به آن بايد بداند که بعد از پﺬيرشش ديگر حقّ
خروج از آن را ندارد وگرنه در غیر اينصورت بايستی غرامت
بﭙردازد.
دکتر سُها گفته که« :محمّد بدينﻃريق مردم را بزور وارد اسالم
کرده است»!
مثل اينکه دروغ گفتن برای ايشان مثل نقل و نبات خوردن
است! در پاسخ به او میگويیم :اگر اسالم به زور شمشیر گسترش
يافته چرا از زمان فتح سرزمینهايی مانند مصر و ايران و هند و
افغانستان و بوسنی و ...تا کنون نیز پیروان اديان ديگر موجود بوده
و هستند؟ آيا مسلمین نمیتوانستند میلیونها نفر از قبطیهای
مصر ،زرتشتیهای ايران ،بودايیان هند و ...را مجبور به پﺬيرش
دين اسالم نمايند؟ همچنین کدام يك از لشکريان مسلمان به
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مالزی و اندونزی و ...وارد شده که آنان مسلمان شدهاند؟ آيا جز
اين است که اين مناﻃق بعد از مشاهدهی اخالق و مَنش نیك
تاجران مسلمان دستهدسته به اسالم گرويدند؟ آيا پس از
سرنگونی خالفت اسالمی و فقدان حکومت مقتدر اسالمی يعنی در
 100سال گﺬشته که میلیونها نفر از ساکنان قارّهی اروپا و آمريکا و
استرالیا و آفريقا و آسیای شرقی و ...به اسالم داخل شدهاند زير
فشار شمشیر مسلمانان بوده است؟! در صد سال گﺬشته کدام يك
از لشکريان اسالمی به مناﻃق مﺬکور لشکرکشی کرده است؟!
جدای از اين موارد که همگی سواالتی در قالب جوابهای دندان-
شکن بر دکتر سُها است بايد يادآوری نمايیم که در صد سال
گﺬشته تمام جهان کفر ،جنگ تمامعیاری را در حوزهی تهاجم
فکری و رسانهای و لشکرکشی نظامی و ارتکاب فجیعترين جنايات
علیه مسلمین انجام داده اما با اين وجود نتوانستهاند آنان را از
دين اسالم منصرف گردانند!! اين در حالی است که جاهل
دروغگويی مثل سّها میگويد آنان با زور شمشیر به اسالم درآمده
بودند!!
***
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شبهه :محاربه ،فساد فی االرض و بغی
تعريف محاربه :حرابت که قطع الطّريق و راهزنی نیز نامیده
میشود عبارت است از خروج و ﻃغیان و ياغیگری ﻃايفهای و
گروهی مسلّح در سرزمین اسالمی ،بهمنظور ايجاد هرج و مرج و
خونريزی و ربودن اموال و هتك ناموس و آبروی مردم و اتالف
محصوالت و کشتن حیوانات و تلف کردن آنها و هدفشان از اين-
کارها مقابله با دين و اخالق و نظام و قانون میباشد .خداوند متّعال
میفرمايد:
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّﺬِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ ُه وَيَسْعَوْنَ فِی ا ْلأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ
خزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِ َرةِ عَﺬَابٌ
يُنْفَوْا مِنَ ا ْلأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ ِ
عَظِیمٌ * إِلَّا الَّﺬِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَ ْیهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ َه
غَفُورٌ رَحِیمٌ

1

«کیفر کسانی که (بر حکومت اسالمی میشورند و بر احکام
شريعت میتازند و بدينوسیله) با خدا و پیغمبرش میجنگند ،و در
روی زمین (با تهديد امنیّت مردم و سلب حقوق انسانها ،مثالً از راه

 . 1سوره المائده ،آيات ()33-34
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راهزنی و غارت کاروانها) دست به فساد میزنند ،ايناست که (در
برابر کشتن مردم) کشته شوند ،يا (در برابر کشتن مردم و غصب
اموال) به دار زده شوند ،يا (در برابر راهزنی و غصب اموال ،تنها)
دست و پای آنان در جهت عکس يكديگر بريده شود ،و يا اينکه
(در برابر قطع ﻃريق و تهديد ،تنها) از جايی به جايی تبعید گردند
و يا زندانی شوند .اين رسوايی آنان در دنیا است ،و برای ايشان در
آخرت مجازات بزرگی است * مگر کسانی (از اين محاربین با
حکومت اسالمی و راهزنان و مفسدانی) که پیش از دستيافتن
شما بر آنان از کرده ی خود پشیمان شوند و توبه کنند (که مجازات
مﺬکور يزدان از آنان سلب ،ولی حقوق مردمان به جای خود باقی
میماند) .چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است
(و توبهکاران را میبخشد و بديشان رحم میکند)(.»)34
اين آيه درباره مسلمانانی نازل شده است که خروج کرده و در
راهها ايجاد ناامنی و فساد و تباهی کرده بودند ،به دلیل إِلَّا الَّﺬِينَ
تَابُوا....
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چون علما اجماع دارند 1بر اينکه مشرکان هرگاه بهدست
مسلمانان بیفتند و اسالم بیاورند اسالم ،جان و مالشان را حمايت
میکند اگرچه پیش از اسالم آوردنشان گناهانی را مرتکب شده
باشند که مستوجب عقوبت باشد:
سلَفَ
ن کَفَرُوا إِنْ َينْ َتهُوا ُيغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ َ
قُلْ لِلَّﺬِي َ

2

«بگو به کافران که اگر دست از کفر بردارند و اسالم بیاورند
گناهان و کارهای گﺬشتهشان مورد بخشش قرار میگیرد».
دکتر سُها باز هم ﻃبق معمول به تلبیس و دروغپردازی روی
آورده است چنانکه از عادت او ايناست که بالفاصله حدود را
خاﻃرنشان میسازد بدون اينکه آيات و احاديث ديگر را که در
اجرای احکام و حدود در کنار هم قرار میگیرند بیان دارد...
اين نوع از قیچیکردنها و برخورد گزينشی با نصوصاسالمی،
معنايی جز کینهتوزی و اهداف مغرضانه و برنامهريزی امثال اين
کﺬاب برای فريب مسلمانان ندارد .بهعنوان مثال در قرآنکريم
آمده که:
 . 1فقه السنه .مولف :سید سابق .مترجم :دکتر محمود ابراهیمی .انتشارات آراس
سنندج.
 . 2سوره انفال ،آيه 38
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حلٌّ لَکُمْ
وَﻃَعَامُ الَّﺬِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ ِ

1

اگر تنها به اين آيه استناد نمايیم چنانکه دکتر سُها چنین
رويکردی را در پیش گرفته ،بايستی نتیجه بگیريم که گوشت
خوك نیز حالل است و میتوانیم از آن مصرف کنیم در حالیکه
درست ايناست که اين آيه ارزشمند را بايد با آيات ديگری که در
همین قرآن آمده جمع نمايیم که در اين صورت بدين نتیجه می-
رسیم که«:تمام غﺬای اهل کتاب برای مسلمین حالل است جز
آنها که در آيات ديگر مستثنی گرديده است».
آيات و احاديث احکام نیز به همین منوال است و اينگونه
نیست که فقط محدود و منحصر به اجرا باشد بدون اينکه اسالم
عزيز ،اقدامات پیشگیرانهای را در قبال فرد و جامعه اتّخاذ نموده
باشد بلکه اصل حکم در جايی بیان گرديده اما اينکه در چه شرايط
و توسط چه کسی و ...به اجرا درآيد در جاهای ديگری خاﻃرنشان
شدهاست .درست مانند موادّ قانونیای که در تمام قوانین بشری و
زمینی وجود دارد اما بسیاری از آنها دارای تبصرههايی است که
برای موقعیّتها و شرايط خاصی بدان قوانین اضافه شدهاست ،به-

 . 1سوره المائده ،آيه 5
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عبارتديگر آيات احکام بهصورت حکم کلّی ارائه شده و جزئیّات
آنها توسّط آيات و احاديث ديگر توضیح داده شدهاست.
بهترين مثال در اين مورد اقدامی است که امام عمر(رَضیاهللُ-
عَنهُ) در خشکسالی معروف انجام داد و دست دزدانی که از روی
گرسنگی ،دست به دزدی زده بودند را قطع ننمود با اينکه در قرآن
بهصراحت فرموده :بايد دست دزد را قطع کرد!!
درواقع فساد فی االرض و محاربه انواع مختلفی دارد :يکی
ايجاد فتنه بهمنظور آناست که مسلمانان از دين خود دست
بردارند ..ايجاد زحمت و جلوگیری از پیشروی حکومت اسالمی،
نوعی ديگر از برانگیختن فساد در روی زمین است.
مهمترين موارد اشاعهی فساد در زمین «سازمان دادن» به
باندهايی است که بهمنظور دزدی ،چﭙاول و راهزنی تشکیل
میشوند .مجازات اينگونه باندهای خطرناك بايد به مراتب
شديدتر از کیفرهای فردی باشد ،زيرا آنان بهآسانی میتوانند
زيانهای مهمّی به اجتماع وارد آورند .معنای جرم فساد در زمین آن
است که جرايم گﺬشته توسط تشکیالت يا باند مجهزی انجام
پﺬيرد.
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هیچ عقل سلیمی نمیپﺬيرد در جامعهای که امنیّت و آرامش بر
آن حاکم است عدّهای با انجام حمالت مسلّحانه و سعی در تحمیل
هدف و برنامهی خود بر جامعه باعث آشوب و ناامنی گردند و با اين
وجود جامعه يا حکومت در برابر آنها ساکت بنشیند و دست روی
دست بگﺬارد!!در هیچ تاريخی چنین تناقضگويی آشکاری
مشاهده نشده است.
جناب دکتر! شما که ﻃرفدار و منادی دين دموکراسی هستید
آيا سراغ داريد که در جوامع غربی دموکراسی ،با باندهای مسلح
برخوردی صورت نگرفته باشد؟! مطمﺌنّاً پاسخ اين سؤال روشن
است و همیشه مشاهده نمودهايم که اين حکومتهای به اصطالﺡ
دموکراسی حتّی با جوانانی که اقدام به تخريب اموال عمومی و
آتش زدن آنها کردهاند بهشدّت برخورد نمودهاند .از اين گﺬشته
ی مورد تأيید دکتر شبههافکن ،عالوه بر
همین حکومتهای دموکراس ِ
جوامع خود به کشورهای ديگری نیز حملهور شده و گروههای
مسلّحی که مخالف اشغالگری ،توسعهﻃلبی و سیاستهای آنها
بودهاند را به بهانهی اخالل در نظم جهانی و امنیّت بینالمللی و
ايجاد خطر به ضرر آنها ،به شکل وحشیانهای سرکوب کردهاند!!
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خالصه اينکه در اجتماع واقعی مسلمانان از پیشامد چنین وضع
وحشتناکی جلوگیری شده و اگر چنانچه آثار اين بحران در میان
جمعی ظاهر گردد از سوی حکومت اسالمی بیدرنگ آن را چاره
میکنند .ديگر در اين هنگام بهانهای برای مفسدين باقی نمیماند
و حتماً بايد به کیفر خود برسند.
جناب دکتر گفته که حکومتها از اين اصطالحات به سود خود و
برای سرکوب مخالفانشان استفاده میکنند در حالیکه چنانکه
پیشتر بیان داشتیم کسانی مشمول اين حکم میگردند که بصورت
باندهای مسلّح موجبات قتل و چﭙاول و راهزنی و تجاوز و ناامنی
و ...را در جامعه فراهم سازند.
نکتهای که در اينجا شايان ذکر است اينکه احکامی که برگرفته
از نصوص صريح و مشخص قرآن و سنّت میباشد توسط حاکمان يا
حکومتها قابل تغییر نیست چرا که آنها نقش قوهی مجريّه را بازی
میکنند نهبیشتر و نهکمتر .بر اين اساس اگر کسانی دست به
تحريف معانی و مفاهیم آيات و احاديث به سود خود و اهدافشان
زنند نبايد آن را به پای برنامه و منهج اسالم گﺬارد..
آيا اگر کسی که با گﺬراندن مراحل رانندگی ،گواهینامهی جواز
آن را دريافت کرده است موجب صدمه رساندن به خود و ديگران
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گردد بايستی قوانین راهنمايی و رانندگی را مقصّر بدانیم يا
شخصی که از آنها تخطّی نموده است؟!! چطور مناديان دموکراسی
در يك چش م بر هم زدن هیروشیما و ناکازاکی را با خاك يکسان
کرده و سبب مرگ صدهها هزار نفر غیرنظامی بیگناه میشوند اما
به محض اينکه کسی به دموکراسی اعتراض میکند دامن آنرا از
اين لکهی ننگ و صدها مورد جنايت ديگر پاك میکنید؟!
آيا اينکه تنها نسبت به اسالم و مسلمین دست به دامان اين
دروغها و تلبیسات میشويد عامدانه و برنامهريزی شده و مغرضانه
نمیباشد؟! البته اين دروغگو ،شوريدن و ايجاد ارعاب و ناامنی در
جامعه را به سبب نبود آزادی بیان میداند که اين خود دروغی
بیش نیست و بهترين نمونهی آن اعتراض سلمان فارسی(رَضیَاهللُ-
عنهُ) به خلیفهی دوم و همچنین شکايت فرد عامی قبطی علیه
پسر خلیفهی مصر میباشد .البته برای تفصیل بیشتر میتوانید به
مقّالهی ارزشمند عالمه محمّد قطب(رَحمهُاهللُ) با عنوان «اسالم و
آزادی بیان» مراجعه نمايید که بسیار عالی و کامل است.
"بغی" نیز به معنای تجاوز از حد و تعدّی است و باغی به
گروهی گويند که بدون حق ،علیه مسلمین يا حکومت اسالمی
وارد جنگ شود .در اين صورت مسلمین موظّفاند بهخاﻃر
2679

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جلوگیری از آشوب و خونريزی با گروه باغی وارد جنگ شوند ،و
علما در اين مورد گفته اند جنگ با آنان تا زمانی است که (فقاتلوا:
بجنگید) با شما بجنگاند اما اگر بهدلیل ضعف ،توبه يا شکست
دست از جنگ بردارند خونشان حرام میگردد.
بر خالف دروغ جناب سُها ،در احاديث زيادی آمده که اﻃاعت از
حاکمان ولو ظالم واجب است مادامیکه مرتکب کفر آشکاری نشده
باشند از جمله :البخاری ( )121/13ومسلم ( .)1469/3رواه مسلم
( )1476/3رواه مسلم ( )1467/3رواه مسلم (  .) 1474/3بنابراين
در صورتی که گروهی بر علیه حکومتی که مرتکب کفر نشده قیام
نمايد درواقع از اوامر خداوند و پیامبرش نافرمانی کرده و بايستی
بخاﻃر آشوبافکنی ،حرمتشکنی و خونريزی و تفرقه مجازات
گردد .البته بايد اين مطلب را نیز خاﻃرنشان ساخت که با وجود
اينکه اسالم خروج بر چنین حاکم و حکومتی را ممنوع نموده اما به
مسلمین بهويژه علما و امیران امر کرده که دست ظالم را بگیرند و
مانع ظلم و ستم او شوند تا جايیکه پیامبر فرموده است:
دلٍ ِع ْندَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)
(أَفْضَلُ الْجِهَا ِد َکلِمَةُ عَ ْ
«برترين جهاد گفتن سخن حق و داد نزد پادشاه ستمگر است».
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پس اين رويه برای سرکوب مخالفان نیست بلکه برای حفظ
امنیّت جامعه و اتّحاد و آرامش مردم است آنهم با حفظ آزادی
بیان و سعی در اصالﺡ و محو ظلم ظالمان.
***

نتیجه گیری بخش حدود
اينك بهﻃور خالصه ،نظر اسالم را در باب جرم و کیفر بنگريد .با
آنکه الزم است جامعه برای حفظ موجوديّت خود از قانون استفاده
کند ،ولی نبايد فراموش شود که در نهاد فرد ،انگیزههای ﻃغیان و
گناه نهفته است .از اين رو جامعه حق ندارد کسی را به کیفر
برساند مگر آنکه نخست عوامل تحريك جرم را از میان مردم
برداشته باشد.
در باب انگیزههای گناه ،اسالم شﺌون روانی و اقتصادی را در
نظر گرفته ،و به هزار سال پیش از آنکه غربیها از اين مقولهها
سخن بگويند ،تمام اين نکات را به ﻃور ريشهای بررسی کرده
است.
اين عدالت را در کجا میيابید که با تعديل ترازوی زندگی ،همه
بدون کم و کاست ،به حقوق مسلّم خود میرسند .تهمتهای
ياوهسرايان را با اين شیوهی منطقی مقايسه کنید!
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اسالم مانند مکتبهای پسیکانالیزم نیست که بگويد تمام
تبهکاران ،بیماران اجتماعیاند که شرايط جامعه آنان را بیمار
گردانیده و بههمیندلیل نبايد جامعه را در مجازاتشان ذیحق
بدانیم .ولی در مقابل ،با تأمین وسايل روحی و روانی و اصالﺡ
عوامل اقتصادی محیط را بهگونهای منظّم میگرداند که ديگر کسی
در فضای آن بیمار نگردد .ولی هر اندازه هم که ما در اصالﺡ امر
جامعه بکوشیم ،باز افرادی يافت میشوند که دارای انحرافهای
روانی بوده ،مرتکب جرم میشوند .حال در اين صورت بايد ببینیم
گناه سايرين چیست و چرا آنانی که سبب انحراف اين افراد
نشدهاند ،بايد از ناحیهی تبهکاريهای ايشان زيان ببینند؟
پس عدالت حکم میکند که قوانین کیفری بیاوريم و اينگونه
اشخاص را از ارتکاب گناهان به هراس اندازيم .اما اگر باز هم
شخصی يافت شد که بیماريش آنقدر شديد بود که با فلج شدن
نیروی اراده ،مرتکب جرمی گرديد ،قانون مجازات دربارهاش جاری
نخواهد شد چرا که ديگر او مسﺌول نبوده است.
اما در حاالت عادی که اراده در نهاد انسان برپاست و مسﺌولیّت
شخصی در کار است .اگر مجازات زيانی داشته باشد ،باالترين
زيانش ايناست که انگیزهی گناه را «سرکوب» میکند .اما اين
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زيان بسیار خفیف بوده و برای حفظ نظم و آرامش افراد بسیار به-
جاست که آن را تحمّل کنیم.
اسالم فقط میکوشد تا پیش از آنکه انگیزههای جرم ،انسان را
به عمل وادار کنند ،آنها را از نهاد آدمی پاك گرداند .يعنی مردم
ﻃبق مقتضیّات روانی خود به ﻃور ﻃبیعی به اصالﺡ و تعديل
خويشتن بﭙردازند .جامعهی اسالمی نسبت به ديگر نظامها از همه
کمتر قوانین کیفری را میان افراد خود اجرا میکند ،چونکه از همه
بهتر روان را شناخته و بر اساسی صحیح ،آن را استوار و هماهنگ
ساخته است.
***

شبهه :جرم های جایز در حق طبقات فرودست مسلمان
نويسندهی شبههافکن ﻃبق عادت همیشگی خود ،ادّعا کرده
که برخی جرمها در حقّ ﻃبقات فرودست مسلمان جايز گرديده
است!!
پیش از هر چیز ،اين شخص که دروغهايش سربه فلك زده
است ادّعا کرده که در اسالم نظام ﻃبقاتی وجود دارد!!
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برای نمونه ،تاريخ اروپا در قرون وسطی را که مورد برّرسی قرار
دهیم ،ﻃبقاتی مانند اشراف ،عالمان دين و بقیهی مردم را مشاهده
میکنیم که با مشخصات خاصی به ﻃور واضح و آشکار از يكديگر
جدا شدهاند بهگونهای که انسان با ديدن ظاهر افراد میتوانست به
ﻃبقهشان پیببرد .در دورهی معاصر ،ﻃبقهی سرمايهدار جای ﻃبقه
ف دوره فﺌودالیسم را گرفت بلکه هنوز هم در انگلیس -که آن
اشرا ِ
را مهد دمکراسی مینامیدند -مجلسی وجود دارد که آن را مجلس
لردها مینامند .حتّی هنوز هم در آن قانون فﺌودالیسم وجود دارد
که بر اساس آن همهی فرزندان جز پسر بزرگ از ارث محروم
میشوند تا از پراکنده شدن و تقسیم سرمايهها جلوگیری و ثروت
خانوادههای خاص را حفظ نمايد تا مانند ﻃبقهی فﺌودالهای قرون
وسطی ،نظام و سلطهی خود را حفظ کنند.
بنابراين سرمايهگﺬاران درواقع قانونگﺬاران هم هستند و بی-
شك به نفع خود قانونگﺬاری میکنند .در اسالم نظام ﻃبقاتی
ال در اسالم بر خالف آنچه در اروپا میان ﻃبقهی
وجود ندارد .اوّ ً
اشراف معمول بود ،امتیازات از نسلیبه نسل ديگر به ارث نمیرسد
بنابراين ،ﻃبیعی است که اسالم ،حکومتِ موروثیِ برپا شده بر
اساس امری غیر از بیعت آزادانه و به وجودآمدن ﻃبقهای از
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فرماندهان و اشراف را به رسمیّت نمیشناسد .وجود چنین
حکومت يا ﻃبقهای در میان مسلمانان با مِیگُساری ،قماربازی و
رباخواریِ برخی از افراد جامعهی اسالمی تفاوتی ندارد .با اين
وجود کسی نمیتواند ادّعا کند که اسالم ،شراب ،قمار و ربا را حالل
دانسته است.
هم چنین در اسالم قوانینی وجود ندارد که بر اساس آن ثروت
در دست ﻃبقه ی خاصّی بماند و آن را در میان خودشان از يك-
ديگر به ارث ببرند تا از دستشان خارج نشود .اسالم اين امر را
تقبیح و محکوم کرده و خداوند با صراحت در قرآن کريم فرموده
است:
ن ا ْلأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ
کَیْ لَا يَکُونَ دُولَةً بَیْ َ

1

«تا اموال [فقط] در میان ثروتمندانتان ،دستبهدست نشود».
همچنین از سوی ديگر قوانینی دائمی را برای تقسیم ثروت و
توزيع مجدّد آن با نسبتهای جديد [متناسب با تعداد وارثان] در
میان افراد جامعه وضع کرده که همان قانون ارث است .اين قانون،
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ثروت را در میان افراد فراوانی تقسیم میکند .اسالم از انباشته
شدن ثروتها جلوگیری میکند و صاحبان ثروت را افراد قرار داده
نه ﻃبقه ی خاصّی که با حکم قانون توزيع ثروت در پايان هر نسل،
بیدرنگ ثروت در میانشان تقسیم میشود .تاريخ گواهی میدهد
که در جامعهی اسالمی ثروت همواره در حال انتقال و جابهجايی از
د امروزی فردا
افرادی به افراد ديگر بوده است ،و چه بسا ثروتمن ِ
نیازمند شود يا فقیر امروز به ﻃريقی ثروتمند شود .بنابراين ،اعمال
ص زندگیاش نمیتواند مانع ثروتمند يا
شخصی فرد يا شرايط خا ّ
فقیرشدن فرد شود.
حقّقانونگﺬاری در اسالم در اختیار هیچکس نیست و احدی
نمیتواند بنا به خواستهی خود در جامعه ،قانون وضع نمايد زيرا
اين شريعت خداوندی است که بدون هیچ مانع يا ستمی به مردم بر
آنها اجرا میشود .بههمیندلیل وجود نظام ﻃبقاتی و ﻃبقات
اجتماعی ،اقتصادی يا سیاسیِ خاصی در جامعهی اسالمی بهﻃور
مطلق منتفی میشود زيرا وجود ﻃبقات با داشتن حقّقانونگﺬاری
ارتباط ناگسستنی و تنگاتنگی دارد .چنانچه اينحق از افراد يا
گروهها سلب شود و هیچکس قادر به وضع قانون برای حفظ
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منافعش در مقابل ديگران نباشد ،ديگر از نظام ﻃبقاتی چه چیزی
باقی میماند؟
بر اساس تصريح قرآن تنها موردی از نظام ﻃبقاتی که در اسالم
وجود داشته همان بردگان بودند؛ بردگی نظام و برنامهای بود که به
علت شرايط و موقعیّت خاصی بهوجود آمد .اما اسالم نهتنها هیچ
تأکیدی بر حفظ آن نداشت ،بلکه اساساً چنین پديدهای يکی از
پايههای جامعهی اسالمی نبوده است و بهصورت عارضی بهوجود
آمده است .عالوه براين ،اسالم به روشهای مختلف برای آزادکردن
بردگان تالش کرده است .با اينوجود بد نیست از خودمان بﭙرسیم
که اسالم با بردگان چگونه رفتار میکرده است؟
در اين جا فقط به ذکر حادثهی مشهوری که عمر بن
خطاب(رَضیَاهللعنهُ) بر اساس آن نظام ﻃبقاتی اسالم را به دنیا
نشان داد بسنده میکنیم.
يکی از اشراف و پادشاهان بهتازگی اسالم آورده و به حج رفته
بود و هنوز آثار کبر و غرور در او هويدا بود و در هنگام ﻃواف با
همان تکبّر و فخرفروشی دوران جاهلیّت از میان مردم میگﺬشت
و چنان که قرآن فرموده است اسالم آوردن ظاهری ،قلبش را از
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لوث غرور پاك نکرده بود .همچنانکه خداوند در قرآن دربارهی-
اينافراد میفرمايد:
ل الْإِيمَانُ فِی
قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا َولَکِنْ قُولُوا أَسْ َلمْنَا وَلَمَّا يَدْخُ ِ
قُلُوبِکُمْ

1

«بگو :شما ايمان نیاوردهايد .بلکه بگويید :تسلیم [ظاهریِ
رسالت تو] شدهايم .زيرا هنوز ايمان به دلهايتان راه نیافته است».
در هنگام ﻃواف ناخودآگاه پای بردهای بر روی گوشهای از لباس
بلند آن اشرافزاده -که نشانگر غرور و تکبّر او بود -افتاد .فرد
اشرافی در پاسخ به گستاخی آن برده ،سیلی محکمی به گوش او
نواخت! در نتیجه آن برده برای شکايت از رفتار آن اشرافزاده به
هللعَنهُ) در
نزد خلیفهی دوم رفت .آيا گمان میکنید عمر(رَضیَا ُ
پاسخ به او گفت« :اشکالی ندارد! اين مرد از اشراف است و تو يك
برده هستی .او از يك ﻃبقه است و تو از ﻃبقهی ديگر! او حقوقی
دارد که تو نداری!» آيا برای حلّ اين مسﺌله ،قانونی وضع کرد که
بهوسیلهی آن ﻃبقهی اشراف را از لگدمال شدن گوشهی
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لباسهايشان بهوسیلهی بردگان حفظ يا بردگان را در مقابل اين
کار وادار به تحمّل سیلی کند؟
هرگز! اين حادثه در تاريخ بسیار مشهور است .امام عمر بر
قصاص فرد متکبّر اشرافی توسط آن برده و تحمّل ضربهی سیلی از
دست او تأکید کرد تا بدينوسیله او را به قانون خداوند(جَلَّجَاللَهُ)
بازگرداند که حتّی در صورتی که میزان روزی يا جايگاه اجتماعی
انسانها به هر علّتی با يكديگرتفاوت داشته باشد ،آنها را با هم
برابر و مساوی میداند .آری! اين اسالم است که در آن هیچ ﻃبقه و
مزايای قانونگﺬاری برای ﻃبقات وجود ندارد.
همچنین برخالف آنچه جناب دکتر! بیان داشتهاست مالکیّت
زمینهای کشاورزی يا سرمايهدار بودن در اسالم برای مالکان
زمین و سرمايهداران ،حقوقی را بهوجود نیاوردهاست تا بهوسیلهی
آن ديگران را بهبردگی کشانده يا از آنها سوء استفاده کنند و
خلیفه يا حاکم اسالمی نفوذ و حکمت خود را از تأيید ﻃبقهی
سرمايهدار يا مالکان بهدست نمیآورد بلکه حکومت او از انتخابش
به وسیلهی عموم مردم و اجرای قوانین الهی توسط او ناشی
میشد.
***
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اما درمورد بردهداری که دکتر سُها بدان تاخته است بايد
خاﻃرنششان ساخت :زمانیکه اسالم ظهور کرد بردهداری بعنوان
قانونی بینالمللی در جهان آن روز رايج بود و از مجراهای زيادی،
برده و کنیز بهدست میآوردند از جمله:
 )1جنگ :بدون توجه به مشروع يا غیر مشروع بودن آن،
اسیران جنگی به برده و زنان به کنیز تبديل میشدند.
 )2آدم ربايی :انسانهای ربوده شده بطور خودکار به برده يا کنیز
تبديل میشدند.
 )3ارتکاب جرمهای سنگین :مانند قتل ،دزدی و زنا موجب
بردگی يا کنیز شدن محکومین میشد.
 )4ناتوانی از پرداخت وام :موجب میشد تا فقرای بدهکار
بردهی ثروتمندانِ ﻃلبکار شوند.
 )5سلطهی پدر بر فرزند :به او اين حق را میداد تا فرزندانش را
بفروشد ،که درنتیجه به برده يا کنیز تبديل میشدند.
 )6فرزندانی که از اين بردگان بدنیا میآمدند ناخواسته برده يا
کنیز میشدند.
و...
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بنابراين اسالمی در چنین شرايط و وضعیّتی سر برآورد که تمام
اين مجراها فعال بودند .بدينمعنا که نظام بردهداری پیش از ظهور
اسالم بوده و اسالم آغازگر آن بهشمار نمیرود .اما راهکار اسالم
ل اين نظام چه بايست باشد؟ اينکه دستور به لغو فوری
برای ح ّ
بردهداری داده و همه بردگان را آزاد گرداند بدون اينکه
بسترسازی و مقدّمهچینیای انجام دهد؟ جواب :مطمﺌنّاً خیر.
آقای منتسکیو دلیل آن را اينگونه به ما میگويد:
«آزاد کردن عدّهی بیشماری از غالمان بهوسیله وضع يك
قانون خاص ،به مصلحت نبود زيرا موجب اختالل نظم اقتصادی
جامعه میگرديد و حتّی معايب سیاسی و اجتماعی زيادی در پی-
داشت؛ مثالً در «ولسینی» هنگامیکه غالمان آزاد شدند ،حقّ رأی-
دادن در انتخابات پیدا کردند و حائز اکثر آراء گرديدند و قانونی
وضع نمودند که بهموجبآن ،هر کس از افراد آزاد عروسی کند
يکی از غالمان آزاد شده بايد در شب اوّل عروسی با دختر تازه
عروس بخوابد و شب دوّم او را تسلیم داماد کند .وانگهی ،ازدياد
غالمان آزاد شده نیز اسباب زحمت بود زيرا اينگونه اشخاص که
قبالً غالم و برد ه بودند ،قادر به تأمین معاش خود نبودند ،بنابراين
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سربار حکومت و جامعه میشدند و حکومت بايد معاش آنان را
تأمین میکرد.»...

1

چنانکه ابراهام لینکولن در عصر جديد بردگی را لغو کرد اما
بردگان ،اين آزادی را تاب نیاوردند و بهسوی اربابان خود بازگشتند
و دست به دامانشان شدند که دوباره آنان را بهعنوان برده
بﭙﺬيرند!
از ﻃرفديگر چون هدف اسالم حﺬف ناهنجاریها ،ستمها و
نابرابریهای زندگانی انسان بود ،سعی داشت نظام بردهداری را از
میان بردارد اما بر اساس بینش حکیمانهی خود ،بهصورت تدريجی
اقدام به اين کار نمود ،بدينترتیب که تمام مجراهايی که منجر به
بردهداری میشد را خشکاند و تنها يکی از آنها يعنی راه جنگ را
باقی گﺬاشت .اما در جواب اينکه اسالم با بردگانی که هیچ ارزش و
اهمیتی نداشتند چگونه برخورد نمود بايستی گفت:
در آخرين جامعهای که معیار رياست و شرافت بر آن حاکم بود
و تمام جامعه بر اين پايه و اساس استوار بود ،مردم برای اولین بار
در جامعهی عربی مبتنی بر اساس عربیّت و افتخار به قريش يا

 . 1منتسکیو ،روﺡ القوانین ،ص  ،428تهران :امیر کبیر ،چاپ هفتم.1355 ،
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مضریبودن از سَرور قبیلهی مضر شنیدند که به سلمان
فارسی(رَضیاهللُعَنهُ) که به چشم برده و به چشم تمسخر به وی
ن مِنَّا أهلَ البَیتِ »
مینگريستند فرمود« :سَلمَا ُ
«سلمان از ما اهل بیت است»...
و از امیرالمؤمنین عُمر(رَضیَاهللُعَنهُ) که امﭙراﻃوری فارس و روم
را به زانو در آورده و خواب را از چشمانشان ربوده بود به يك
حبَشی که در تمام زندگیاش به وی توهین شده بود و به
بردهی َ
باد تمسخر گرفته میشد،گفت:
«سَیِّدِنَا بِلَال»
«سرورمان بالل».
و سالم غالم ابوحﺬيفه را بزرگ میشمارد و او را شايستهی
خالفت میبیند و غالمان قريش را بهخاﻃر پیشگامی و سبقت در
اسالم و تحمّل بال و مصیبت در راه جهاد بر سروران قريش امثال
ابوسفیان و حارث بن هشام و سهیل بن عمرو و عکرمه پسر
ابوجهل مقدّم میدارد.

1

 . 1ملیگرايی و اسالم .عالمه محمد قطب .با ترجمه :خداداد مطاعی پور .نشر
احسان .تهران.1396 .
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و رسولخدا(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِ ِهوسَلَّم) برخالف فرهنگ جاهلی،
مردم را تشويق کرد که دختران خود را به ازدواج بردگان درآورند.
زينب دختر عمّه خودش را که از اشرافزادههای قريش بود به عقد
بردهای بنام"زيد بن حارثه"درآورد .بر همین اساس بردهای که در
سايهی نظام اسالمی بود از تمام حقوق خود برخوردار میشد و
حتّی گاهاً زمامداری جامعه و کسانی که تا پیش از اسالم اربابان وی
بودند را به دست میگرفت؛ چیزی که در نظام و جای ديگری نمی-
توان يافت.
و درمورد به کنیزی گرفتن زنان نیز بايد چنین گفت که :رابطهی
زن و شوهر بودن يك رابطهی اعتباری است نـه يك امر حقیقی.
مثالً رابطه مادر و پسری به صورت حقیقی محرم يكديگر هستند،
ولی زن و شوهر به صورت قراردادی با خواندن صیغهی عقد ،محرم
میشوند .يکی از راههای ديگر که توسّط خداوند وضع شدهاست
قرارداد ديگری به نام مالکیّت (مالکیّت کنیز) میباشد .زنی که
تحت مالکیّت يك مرد قرار میگیرد (به عنوان کنیز) قرارداد
قبلیاش که زن يك مرد ديگری بود فسخ میشود ،و تحت قرارداد
جديد قرار میگیرد .اگر زن و شوهری با هم به بردگی و کنیزی
گرفته میشدند ،کسی حقّ نزديکی با همسر او را نداشت و در کنار
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هم زندگی می کردند .همچنین نبايد فراموش کرد که تنها زنانی به
کنیزی گرفته میشدند که در جنگ شرکت میکردند و اين ادّعا
که مسلمین تمام زنان سرزمین فتحشده را به کنیزی میگرفتند
ادّعايی پوچ ،بیاساس و مغرضانه است.
با توجه به توضیحات باال بعد از کنیز شدن عقد با شوهرش هم
باﻃل میشود چون منصفانه نیست کسی که کنیز شده و در يك
جای ديگر زندگی میکند نتواند دوباره ازدواج کند و تا ابد اينگونه
بماند و غرايزش سرکوب شود .وجود يك کنیز در خانه ،نامحرم
محسوب میشود و احتمال دارد اﻃرافیان وسوسه شوند و بخواهند
او را اذيّت کنند و در هرحال احتمال آزار برای آن خانم وجود دارد.
اما اگر برای صاحبش حالل باشد کسی نمیتواند به او آزاری
برساند .غرايز آن خانم هم برای همیشه سرکوب نمیشود و می-
تواند با آرامش و بدون فشار عصبی زندگی خود را ادامه دهد.
درواقع اين به نفع خانم کنیز میباشد.
الزم است بدانید که کنیز ،قبل از ظهور قوانین اسالم اصالً
انسان قلمداد نمیشد بلکه صاحبانش از ﻃريق اجارهی جنسی
کنیز ،امرار معاش میکردند ،ازدواج با کنیزان عار بود ،بچههای
متولد شده از کنیز ،به صورت ناخواسته کنیز يا برده میشدند .اين
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لاهللُعَلیهِوَآلِهِ-
در حالیاست که چند تن از همسران خود پیامبر(صَ َّ
وسَلَّم) کنیز بودند 1،از جمله جويريه و صفیه و ماريه (برای بها
بخشیدن به کنیزها).
سﭙس شبههافکن میگويد :بردگان را به کار اجباری "دائمی"
برای ارباب وادار میکنند!! اما آيا واقعاً چنین است؟ بهتر است ابتدا
بدانیم بردگان پیش از اسالم و حتّی در زمان ظهور اسالم در
سرزمینهای ديگر چه وضعیّتی داشتند :در کتاب «نظام
سوسیالیستی» صفحه  18چنین آمده است:
« و بردگی نظام و قانونی جهانی بود و در امﭙراﻃوری روم با
نهايت سنگدلی و بیرحمی با بردگان رفتار میکردند ،آنان روزها
را در زمینهای افراد ثروتمند کار میکردند و هنگامیکه هوا
تاريك میشد آنها را به زنجیر بسته و در غارها میانداختند تا
شب را درآنجا بگﺬرانند و نگهبانانی بر آنها میگماردند که بسیار
خشن ،سنگدل و بیرحم بودند ،اما از جمله مجازاتهايی که برای
آنان تعیین کرده بودند شلّاقزدن و به صلیبکشیدن بود ،و اين
عالوه بر بکارگیری آنها بهعنوان وسیلهای برای سرگرمی افراد
 .1باتوجه به نصوص تاريخی و حديثی ،پیامبر(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوسَلَّم) با اين کنیزان
بعد از عتق و آزادی ازدواج کرد.
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آزاد بود ﻃوریکه برايشان مبارزات وحشیانه ترتیب میدادند يا به
رويارويی با شیرها مجبورشان میکردند و تمام اينها در جشنها
برگزار میشد و افراد آزاد با شور و اشتیاق به آن روی میآوردند».

1

در چنین شرايطی رهبر مسلمین محمّد داشت که:
( إخوانکم خوّلکم جعلهم اهلل تحت أيديکم فمن جعل اهلل أخاه
تحت يده فلیطعمه مما يأکل ولیلبسه مما يلبس وال يکلفه من
العمل ما يغلبه فإن کلفه ما يغلبه فلیعنه علیه).

2

« کنیزان و غالمانتان برادران و خواهران شما هستند ،هرکس
که خداوند (برادرش) را زير دست او نهاده بايد از غﺬايی که خود
می خورد به او بدهد و از لباسی که خود میپوشد بر تن او بﭙوشاند
و هرگز بیش از توانش از او کاری نخواهید و چنانکه چنین کرديد
خودتان هم به وی ياری برسانید».
گفتیم که بردهگیری تنها به جنگ محدود گشت بههمینخاﻃر
اسالم با خشکاندن مجراهای ديگر تعداد آنان را بهحدّاقل ممکن
رساند ،و اين تعداد اندك هم به محض پیوستن به امّت اسالمی و
قطع ارتباط با کافران حربی شروع به آزادکردن خود میکنند.
« . 1نظام سوسیالیستی» اثر دکتر راشد براوی ص .18
( . 2مولف «مصابیح السنه من الصحاﺡ» آنرا روايت نموده است).
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ق کاملش را در ﻃلبکردن جزيه إعطا نموده است
اسالم به برده ،ح ّ
بهگونهای که او فديهی خود را از آن جزيه پرداخت نموده و با آن
(برای آزادی خويش) با اربابش به مکاتبه میپردازد .و از اين لحظه
دارای آزادی در کار و کسب و مالکیّت میشود ،و مزد کارش برای
خودش میماند و میتواند در خدمت کسی ديگر غیر از اربابش
درآيد تا اينکه (مبلغ) فديه ی خود را تأمین نمايد ،و همچنین او از
بیتالمال بهرهای از زکات دارد .و عالوه براينها مسلمانان مکلّف
هستند به وی کمك مالی نمايند تا وی بتواند آزادیاش را باز پس-
بگیرد  ..و اينها غیر از کفارههايی است که جز بوسیلهی آزادکردن
يك برده انجام نمیپﺬيرد همچون قتلعمد و ظهار و ...و بدين
ترتیب وضعیّت بردگی با گﺬر زمان بهصورتی کامالً ﻃبیعی به پايان
میرسد زيرا که بردگی دارای ريشههايی عمیق در سازمان
اجتماعی و عرف بینالمللی میباشد».

1

بر ايناساس ادّعای دکتر شبههافکن ،دروغی بیش نیست چرا
که بردهبودن در اسالم ماندگار و پايا نبوده چه برسد بهاينکه
بصورت اجباری وی را مجبور به انجام کار برای اربابانش نمايند و

( . 1از کتاب «فی ظالل القرآن» جزء دوم ص 59و .60
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کسی اجازه ندارد حقوقش را پايمال و دسترنج و اندوختهاش را به
ی مراحل مﺬکور میتواند به باالترين
يغما برد بلکه پس از ﻃ ّ
مناصب حتّی رياست جامعه دستيابد چنانکه در تاريخ درخشان
اسالم نمونههای بسیاری همانند قطز و ...به چشم میخورد.
شبههافکن گفته که ارباب حقّ زدن و حتّی کشتن برده را بدون
مؤاخﺬه و بازخواستی دارد و اگر ارباب برده را بکشد هیچگونه
مجازاتی ندارد بلکه فقط زيان مالی ديده است!!
جناب سُها واقعا در دروغگويی به اوج رسیده است ،و ما برای
ردّ اين ادّعای دروغ ابتدا حديثی که بیانگر عملکرد رهبر مسلمانان
محمد است را ارائه میدهیم که بنیان دروغش را بر میکند:از
ابومسعود انصاری(رَضیَاهللُعنهُ) روايت شده که فرمود:
ت أَضْرِبُ ُغلَامًا لِی فَسَمِ ْعتُ مِنْ خَلْفِی صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا َمسْعُودٍ،
«کُنْ ُ
لَلَّهُ أَقْدَ ُر عَ َلیْكَ ِمنْكَ َعلَیْ ِه فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّ ِه فَقُلْتُ يَا
ك النَّارُ أَوْ
رَسُولَ اللَّ ِه هُوَ حُ ٌّر لِوَجْهِ اللَّ ِه فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ َللَفَحَتْ َ
ك النَّا ُر».
لَمَسَّتْ َ

1

 . 1درجة الحديث :صحیح .الراوی :عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود.المحدث:
مسلم فی صحیح مسلم 1659 -
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«داشتم غالم خود را میزدم که صدايی پشت سرم شنیدم که
میگفت :ای ابومسعود بدان ،خداوند بر تو تواناتر است تا اينکه تو
بر آن نوجوان  ..سرم را برگرداندم و متوجّه شدم رسول خداست،
سلَّم) ،او به خاﻃر خدا
صلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَ َ
پس گفتم ای رسولخدا( َ
آزاد است .ايشان فرمودند :اگر اين کار را نمیکردی گرفتار آتش
جهنم میآمدی».
هللعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) با صراحت تمام،
همچنین رسولخدا (صَلَّا ُ
مجازات کسی که بردهای را میکشد کشتن قرار داده است ،چنانکه
فرموده:
(مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ َقتَلْنَاهُ ،وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ،وَمَنْ َأخْصَى
عَبْدَهُ أَخْصَیْنَاهُ).
«هرکسی بردهاش را بکشد او را میکشیم ،و هرکس بردهاش را
مُثله کند او را مثله میکنیم ،و هرکس بردهاش را عقیم کند او را
عقیم میکنیم».

1

 . 1سنن نسائی ،حديث  ،4736حکم حديث :ضعیف.درجة الحديث :إسناده
ضعیف ،الراوی :سمرة بن جندب ،المحدث :األلبانی فی تخريج مشکاة
المصابیح – .3404
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آيا در ر ّد دروغ جناب سُها سخنی از اين صريحتر هست؟ آيا با
وجود اين گفتههای صريح و روشن باز هم منصفانه است که بگويیم
اسالم در بین مسلمانان به وجود نظام ﻃبقاتی قائل است يا اينکه با
قشرهايی از آنان ناعادالنه برخورد مینمايد؟! شبههافکن دروغگو،
بردهداری و بردگان را از زمرهی مسلمانان فرودست نامیده است با
اينکه در اسالم هیچگاه بردگان مجبور به ترك ديانت خود نبودهاند
پس میبايست آنان را در اين باب نمیآورد! افزون بر اين ،او
مسﺌلهی بردگان را بهعنوان مظلومترين قشر مسلمان معرّفی
کردهاست در حالیکه دانستیم با اين بردگان چهاندازه با عدالت و
مساوات برخورد شده ،بر خالف تمام نظامهای ديگر آنها را به
واالترين مراتب انسانیت رسانده است .پس اگر اين حال و وضع
بردگان در نظام اسالمی است وضعیّت ديگران چگونه بايد باشد؟!
بعد از دروغپردازی و اشك تمساﺡ ريختن برای بردگان ،جناب
دکتر! اين بار به سراغ زنان رفته تا خود را بعنوان وکیلمدافع و
فرشته ی نجات آنان معرفی کند!! او دروغهايش را اينگونه آغاز
کرده که آزادی زن در اسالم سلب شده و در خانه زندانی گرديده
است!! امّا آيا واقعاً چنین است؟!
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اوّالً :اين دکتر قالبی بدون اينکه منبعی از قرآن و سنت برای
اثبات ادّعاهايش ارائه دهد بصورت فلّهای و بدون سند ،تهمتهايی
را به اسالم وارد کرده است و به مخاﻃبان خود بهعنوان مشتی
مقلّد محض نگريسته که دست به هیچگونه تحقیقی نمیزنند بلکه
فقط کورکورانه تقلید مینمايند و چشمبسته تأيید میکنند!!
دوّماً :فقط گفته است که زن آزادی ندارد اما منظور خود از
آزادی را بیان نکرده که چیست؟! آيا منظورش آزادی بیقیدوبند و
افسارگسیختهای است که نظام جامعه و بنیاد خانواده را در غرب
مثالً از هم پاشیده است؟ اگر منظورش اين آزادی است که بايد
گفت حتّی ملتهای غربی نیز از آن به تنگ آمده و داد بسیاری از
آنان بويژه مصلحانشان را درآورده است و بدين خاﻃر بسیاری از
آنان بويژه زنان به اسالم روی آوردهاند.

1

سوّماً :حقیقت ،خالف ادّعای او هست چرا که اسالم چنان به زن
کرامت بخشید که در بسیاری از امور به رقابت با مردان می-
پرداخت و يکّهتاز میادين مختلف میشد ،چنانکه ا ّم المؤمنین
عايشه(رَضیَاهللُعَنها) که در صدر اسالم در امور سیاسی شرکت

 . 1بنیاد گیت استون.
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نموده و سﭙاهی را رهبری میکرد! زن مسلمان از عصر نبوّت تا
زمان کنونی ،نقشی فعّال در جنبش علمی ايفا کرده است  ،ﻃوری-
که زنانی عالِم ،فقیه ،محدّث ،مفتی ،اديب و شاعر و نیز در زمینه-
های پزشکی ،داروسازی ،کارهای خیريه ،نويسندگی ،دعوت،
آموزش ،ساخت مدارس و مراکز علمی و وقف کتابها و مصحف و...
متمايز گشتهاند.
زنان در مجالس رسولخدا حاضر میشدند و نمازها را در مسجد
میخواندند و در روزهای جمعه و عیدها حضور میيافتند و مطالب
را میشنیدند و حفظ مینمودند کما اينکه بسیاری از زنان در عصر
نبوت خواندن و نوشتن میدانستند.

1

اسالم عزيز در هیچجايی نگفته که زنان بايد در خانه بمانند و
حقّ کار و فعالیت در بیرون از خانه را ندارند بلکه خداوند حکیم و
علیم که خالق مرد و زن است اختالط زنان و مردان را در محیط
کار حرام گردانیده تا بدينگونه کرامت و منزلت وااليی که به زن
داده تنزّل نیابد و جايگاهش حفظ شود ،و در اسالم به زن اجازهی

 . 1بنگريد به :الشفاء فی االستیعاب  – 604/1اإلصابة .727/7
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کار در مواردی که زنان را میﻃلبد داده شده است همانند معلمی،
پزشکی مخصوص زنان و...
بدينمعنا که زن مسلمان در جامعهی مسلمان درس میخواند و
در محیطی بدون اختالط در امنیّت و آرامش و بدون هرگونه آزار
جنسی يا سوءاستفاده کارمیکند .يعنی برعکس غرب ،زن مسلمان
در جايی امن به کار میپردازد ،چه در منزلش و يا در بیرون از
خانه ،سرِ کاری بدون اختالط میباشد که اين امر سبب پاسداری
وی از اذيّت و آزار جنسی و سوءاستفاده میشود.
بهتر است با هم نگاهی به زندگی فاجعهبار زنان در غرب
بیندازيم تا به حکیمانه بودن آموزههای اسالم در تحريم اختالط
زن و مرد و ...پی ببريم.
اوّالً :اکثريت زنان در غرب با وجود شعارهای فريبندهی آزادی و
حقوق بشر و دموکراسی و ...هنوز هم در مناصب پايین جامعه
مشغول بهکار میباشند و حتّی از حقوق يکسانی نسبتبه مردان
برخوردار نیستند .چنانکه وزارت کار آمريکا تأکید نموده که بیشتر
زنان در غرب در کارهايی با دستمزد پايین و نیز جايگاه پايین
مشغول به کار هستند با اينکه حکومت سعی در بهبود اين وضع
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دارد ،همچنین  97درصد از پستهای اصلی و رياست و معاونت و...
در اختیار مردان قرار دارد.
منبع:
http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/re
ports/ceiling.pdf

 89درصد از خدمتکاران و کارگران نظافت زنان هستند.
منبع :وزارت کار آمريکا
http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm

 90درصد از زنان غربی در سر کار خود در معرض تعدّیهای
جنسی مانند حرفهای رکیك ،دستدرازی و حتّی تجاوز با وعده-
هايی مانند ارتقای رتبهی شغلی و ...قرار گرفتهاند.
منبع:
http://www.dailymail.co.uk/news/arti...workplace.html

روزنامهی ديلی تلگراف بريتانیا گزارشی را منتشر نموده که
بیانگر ايناست که کار کردن زنان در بیرون از منزل باعث
فروپاشی بنیان خانواده گرديدهاست و اينکه به روحیهی فرزندان
لطمهی زيادی زده است.
منبع:
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http://www.telegraph.co.uk/news/4422887/Femaleempowerment-has-caused-family-break-up-Churchbacked-report-warns.html

همچنین بسیاری از اين زنان بیچاره را در کارهايی غیرانسانی
که نمونهی عینی بردگی نوين است استخدام نموده و به کار می-
گمارند همانند:
زنان کامالً برهنهای که به شستشوی ماشین میپردازند يا زنان
تماماً لختی که بعنوان سفرهی غﺬا بر سر سفرهی میز مشتريان
قرار میگیرند که بخاﻃر ابتﺬال و بیشرمی دستاوردهای مُناديان
آزادی پوشالین آنها از درج لینکها خودداری نموده و به ارائه
عکسهايی بسنده میکنیم.
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آيا زنان در اين وضعیت دارای کرامت هستند؟
از ﻃرف ديگر دکتر شبههافکن از سلب حقّ تحصیل زن در
اسالم سخن رانده است اما باز هم ﻃبق معمول به هیچ آيهای از
قرآن و حتی حديثی ارجاع نداده است..
حال با هم ببینیم که آيا آنچنان است که اين شخص فريبکار
ادّعا کرده است يا نه؟!
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از نشانههای تسامح و گرامیداشت زن توسّط اسالم ايناست
که بین آموزش وی و آموزش مرد تفاوتی نگﺬاشته است و نصوص
دينی از سنّت قولی و عملی پیامبر(صَلَّی اهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) بسیار
ب علم و دانشاندوزی را بر هرمسلمانی
است ،چنانکه رسولخدا ﻃل ِ
فرض گردانیده است 1.بنابراين خطاب شرعی بر آموختن ويادگیری
و تحصیل تشويق نموده است ،و اين خطاب عام است و هر دوی
مرد و زن را با رعايت ضوابط شرعی معروف نزد اهل علم که متعلق
به تمايزات میان دو جنس است در بر میگیرد.
پیامبر به آموزش زنان توجه زيادی نشان داده است چنانکه
زنان از پیامبر درخواست نمودند که روزی را برای علمآموزی و
آموزش آنان اختصاص دهد و ايشان نیز پﺬيرفتند .از ابو سعید

2

خُدری(رَضیَاهللُعَنهُ) روايت شده که زنان به پیامبر گفتند :مردانی،

 . 1اشاره به اين حديث دارد که پیامبر فرمودهاند« :ﻃلب العلم فريضة علی کل
مسلم» .صحیح سنن ابن ماجة ،األلبانی ،باب فضل العلماء والحث على العلم 44/1 :
رقم الحديث .183
 . 2بنگريد به :اإلصابة فی تمییز الصحابة ،ابن حجر العسقالنی ،تحقیق  :علی محمد
البجاوی ،دار الجیل ،بیروت ،ط1412 -1هـ –  ،174/7 8ادامه در صفحه بعد؛
االستیعاب فی معرفة األصحاب ،ابن عبد البر ،تحقیق علی محمد البجاوی ،مطبعة
نهضة مصر ،الفجالة .534/1
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شما را از آنِ خود کرده و (برای ما) وقتی باقی نگﺬاشتهاند بنابراين
روزی (فرصتی) به ما اختصاص بده تا نزد شما حاضر گرديم ،پس
پیامبر روزی را برای آنان تعیین نمود و به وعظ و اندرز آنان می-
پرداخت و.»...
ما نخستین نمونه برای حرص زن مسلمان بر يادگیری را در
همسران و دختران پیامبر مشاهده میکنیم ،چنانکه رسولخدا،
مادر مؤمنان عائشه(رَضیَاهللعَنها)را به عنوان همسر خويش
برگزيد تا معلم تمام زنان جهان باشد ،بنابراين بهصورتی علمی او
را تربیّت نمود که توجّه اسالم به آموزش زنان را اثبات مینمايد.
زهری گويد« :اگر علم عائشه در يك کفهی ترازو و علم ساير
مادران مؤمنان و حتّی علم تمامی زنان بر کفهی ديگر قرار گیرد،
علم عائشه برتر بود و بر آنها میچربید».

1

زنان نیز همانند مردان در همان آغاز ،ندای ايمان و علمآموزی
را لبّیك گفتند و بر همین اساس در بسیاری از میادين علمی به
مراتب واال رسیدند و در علومی همانند تفسیر ،فقه ،بالغت،

 . 1اإلصابة فی تمییز الصحابة ،ابن حجر العسقالنی .350-349/4 :
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پزشکی ،رياضیّات ،حساب و ...به تبحّر دستيافتند و زنانی مطرﺡ
گشتند ﻃوریکه صدها و هزاران نفر نزد آنان زانوی تلمﺬ زدند.
وقتی که در اسالم میبینیم بسیاری از احکام و ادلّهی شرعی
تنها توسط زنان نقل گرديده و بهدست ما رسیده است و مردان
مکلّف به عمل بدانها هستند چگونه ممکن است به زنان به چشم
حق ارت نگريسته باشد و آنان را از تحصیل علم باز داشته باشد!!
وقتی مشاهده میکنیم که زنی به نام «کريمه» که احاديث صحیح
بخاری -يعنی صحیحترين کتاب بعد از قرآن -را نقل نموده و علما
از شرق و غرب برای شنیدن صحیح بخاری و کسب اجازه از اين
بانو به سبب سند عالی و موثّق نزدش آمدهاند چطور منطقی است
که ادّعای دروغ دکتر سُها را باور کرد؟
کافیاست که بدانیم از میان زنانی که در علم رياضیّات تخصّص
داشتند میتوان «سُتیتهبغدادی» را نام برد که دانشمندی بزرگ
بود که در عصر عباسی زندگی میکرد.

1

همچنین بايستی خاﻃرنشان ساخت که« فاﻃمه فهری قريشی»
بنیانگﺬار اولین دانشگاه در جهان با نام دانشگاه قرويین در سال

 . 1کتاب نقش زنان مسلمان در بنای تمدن .ترجمه :خ .م .نشر :رد شبهات ملحدين.
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 841میالدی است ،که علوم مختلف در اين دانشگاه تدريس می-
شد  ..در مقابل ،زنان غربی بهخاﻃر دستيابی به حقّ آموزش،
اقدام به مبارزهای دشوار نمودند .و پیدايش اولین دانشگاه برای
زنان در سال  1821میالدی بوده و در سال  1841میالدی نیز بهﻃور
رسمی به زنان اجازهی آموزش در دانشگاه داده شد.
آقای مقرّی بخشی از کتاب خود را با عنوان «نفح الطیب فی
غصن االندلس الرﻃیب» به زندگینامهی زنان اندلس اختصاص داده
است ،زنانی که يد ﻃواليی در نوشتن و بالغت داشتهاند ،و مقرّی
برای عنايت و توجّه خاصّ خود به اين موضوع چنین استدالل
نموده که :انگیزهاش از اين کار اين بوده که مردم بدانند که تمدّن
در میان اهل اندلس و حتّی در میان زنان و کودکان آن ريشهدار
میباشد!
برای ردّ ادعای دروغین و بیاساس دکتر سُها بههمینمقدار
بسنده مینمايیم چرا که نصوص دينی و تاريخ درخشان زنان
مسلمان در گﺬشته و حال بهترين گواه بر کﺬب سخنان او و صدق
مدّعای ماست .فقط نکتهای که نبايد فراموش کرد ايناست که
نبايد رفتار خالف آموزههای اسالم برخی از مسلمانان جاهل را
عین اسالم دانست چنانکه مغرضان دست به دامان اين مورد می-
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شوند و بايد با قاﻃعیّت بگويیم که اسالم از اين گونه اقدامات
ظالمانه و ضد اسالمی مبرّا است.
ق ﻃالق ندارد که قبالً بیان
سﭙس شبههافکن گفته که زن ح ّ
داشتیم دروغی بیش نیست و زن در اسالم میتواند درخواست
ﻃالق نمايد البته اين کار با پروسهی خُلع انجام میپﺬيرد.
بعد از اين ،ادّعا کرده که زن به يك بردهی جنسی تبديل شده
است!! در حالیکه اينگونه نیست و چنانکه بیان داشتیم زن در
اسالم توانست در میادين مختلف علمی ،اجتماعی ،سیاسی،
پژوهشی و ...به جايگاهی دست يابد که در تمام تاريخ بینظیر بوده
است .زن در تمدّنهای گﺬشته همانند روم هیچ جايگاهی نداشتند
و تنها بهعنوان کااليی جنسی بین اشراف دستبهدست میشدند و
در عصر جديد هم تمدّن فاقد ارزشهای اخالقی مبتنی بر نظام
سرمايهداری و قبالً در نظام کمونیستی در مسیر امﭙراﻃوری روم
گام نهاده و زنان معاصر را به پايینترين حدّ وی در تمام تاريخ
بشريّت رساندهاند؛ ﻃوریکه زن غربی را به انجام کارهای خفّتبار
و پستی واداشته که با بردهداری قديم به رقابت میپردازد چرا که
سوءاستفاده از بدن زنان در اشکال مختلف به صنعتی بزرگ تبديل
شده که ساالنه  12میلیارد دُالر برای فقط آمريکا سود دارد!!
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منبع:
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN1265950

سﭙس اين شبههافکن دروغپرداز از تجويز زدن زنان در اسالم
سخن رانده و برای آن اشك تمساﺡ ريخته است!
پاسخ :اسالم ستیزانی مانند سُها برای فريب مخاﻃبان خود
قسمتی از آيه ی قرآن را بصورت گزينشی و مغرضانه ارئه میدهند
و بالفاصله به نتیجهگیری پرداخته و تمام آموزههای اسالم را زير
سوال میبرند .ما ابتدا آيهای که آن را دستاويزی برای شبهه-
پراکنی خود قرار دادهاند ارائه میدهیم:
...وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ
ن اللَّ َه کَانَ عَلِیًّا
م فَلَا َتبْغُوا َعلَیْ ِهنَّ سَبِیلًا إِ َّ
ن فَ ِإنْ أَﻃَعْنَکُ ْ
وَاضْرِبُوهُ َّ
کَبِیرًا

1

«...و زنانی را که از سرکشی و سرپیچی ايشان بیم داريد ،پند و
اندرزشان دهید و (اگر مؤثّر واقع نشد) از همبستری با آنان
خودداری کنید و بستر خويش را جدا کنید (و با ايشان سخن
نگويی د .و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهی جز شدّت عمل نبود)

 . 1سوره النساء ،آيه 34
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آنان را (ماليم) بزنید .پس اگر از شما اﻃاعت کردند (ترتیب تنبیه
سهگانه را مراعات داريد و از اخفّ به اشدّ نرويد و جز اين) راهی
برای (تنبیه) ايشان نجويید (و بدانید که) بیگمان خداوند
بلندمرتبه و بزرگ است».
بنا براين آيه ،تنبیه و زدن بالفاصله آغاز نمیگردد و عملی
نمیشود بلکه در مرحلهی آخر مورد استفاده قرار میگیرد .بعد هم
بايد گفت اين درمورد زنی است که موارد پیش از زدن بر او تأثیری
مثبت ننهاده بلکه لجبازی و سرکشیاش به حدّی رسیده که زدن
را میﻃلبد.
جالب ايناست از زنانی که برادرزن يا عروسی اينچنینی دارند
میشنويم که بهشدّت او را مورد سرزنش قرار میدهند و برادر يا
پسر خود را به انجام عمل قاﻃعانهتری تشويق میکنند!
اما نکتهی بسیار مهم در اين آيه میزان و چگونگی زدن است
که اسالم مشخص نموده است .زدن زن در اسالم در حدّی ماليم
انجام میگیرد که زن به اشتباه خود پی ببرد و بشدّت از زدنی که
حتی آثارش بر روی بدن زن نمايان گردد نهی شده است چرا که
زدن تنها يك وسیله است نه هدف ،و هدف از زدن ماليم زن ،حفظ
و پاسداری از بنیان خانواده و ممانعت از فروپاشی آناست.
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بنابراين نه قرآن ،نه سنّت و نه هیچ يك از مفسّران و علمای
اسالم نگفته که زدن زن بايد شديد باشد بلکه با استناد به همین
مراجع ،زدن او بصورت خفیف تعريف شده که بوسیلهی کف يا
انگشت دست انجام میپﺬيرد و از زدن صورت خودداری گردد و
اثری از زدن برجای نماند 1،و تأکید مینمايیم که اکثر زوجها به
چنین اسلوبی پناه نمیبرند بلکه اين امر تنها در حاالتی بسیار نادر
روی میدهد .و بر همین اساس ما دروغپردازان مغرضی همانند
دکتر سُها را به تحدّی میﻃلبیم که خالف گفتهی ما را اثبات
کند.در ضمن بهتر است نگاهی به وضعیت زدن زنان در غرب
بﭙردازيم که دکتر سُها سنگ آن را به سینه میزند!
ساالنه  1320زن کشته میشوند يعنی حدود  4زن در هر روز به
دست همسرا ن يا دوست پسران خود در آمريکا کشته میشوند.
منبع:
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf

قاتل  50 - 40درصد از زنان مقتول در آمريکا ،درواقع شريك
صمیمی او (همسر يا دوست پسر) بودهاند.
منبع :وزارت دادگستری آمريکا
 . 1القرآن ونقض مطاعن الرهبان .دکتر صالﺡ عبدالفتاﺡ الخالدی.
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http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/.../measuring.ht
m

ساالنه حدود  3میلیون زن در آمريکا از ﻃرف همسر يا دوست
پسر خود در معرض تعدی جسمی (کتك) قرار میگیرند.
منبع :سايت رسمی حکومت ايالت نیوجرسی آمريکا
http://www.nj.gov/dca/dow/publicatio...actsheet06.p
df
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و آمارهای تکاندهندهی ديگر که بخاﻃر اجتناب از به درازا
کشیده شدن سخن ،از آوردن آنها خودداری میکنیم.
ق زن درمورد
سﭙس جناب شبههافکن گفته که اسالم ح ّ
فرزندانش را سلب کرده است.
پاسخ :اوّالً قاعده شرعی چنین استکه :هرگاه زن و مرد از هم
جدا شدند ،و آنها دارای فرزندانی بودند ،در آنصورت حضانت و
سرپرستی آن فرزندان تا سنّ هفتسالگی بر عهدهی مادر آنها
ق حضانت
خواهد بود و مادر آن بچهها (دختر باشند يا پسر) مستح ّ
است؛ البته بشرﻃیکه آن زن با مرد ديگری ازدواج نکند ،چنانکه با
مرد ديگری ازدواج کند ،ديگر او مستحقّ حضانت و سرپرستی و
مراقبت از کودکان نخواهد بود و حقّ حضانت از او گرفته شده و به
صلَّی اهللُعَلیهِوَآلِهِ-
فرد ديگری سﭙرده میشود زيرا رسول اکرم( َ
وَسَلَّم) خطاب به زنی که درباره حضانت فرزندش شکايت داشت،
حقُّ بِهِ مَالَمْ تنکحی».
فرمود« :أَنْتَ أَ َ
يعنی«:مادام که ازدواج نکردهای حق تقدم با شما است».

 . 1أبوداود ( )2276و حسنه األلبانی فی "صحیح أبی داود" (.)1968
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ق حضانت و نگهداری از فرزند
دوّماً :بايد گفت اين که اسالم ح ّ
(باالی هفتسال) را بعد از ﻃالق به عهدهی پدر گﺬاشته بخاﻃر
حکمت و دورانديشی اسالم مبارك است نه برای ظلم به زن و
ناديده گرفتن احساسات او ..زن بعد از ﻃالق در منزل پدر يا برادر
است يا خود در خانهای تنها زندگی میکند .شواهد بیشمار و
داليل عقلی ثابت میکند که زن با اين شرايط احساس خوبی از
زندگی خود ندارد و خود را نوعی مزاحم تلقی میکند .حال اگر
فرزند يا فرزندانی به همراه داشته باشد که اين احساس نارضايتی
و سربار بودنش چندين برابر میشود.
اما پدر خود کار میکند و مرد و سرپرست خانهی خود است،
ممکن است فردی بگويد زنانی وجود دارند که کار میکنند و هیچ
نیاز مادّی ندارند چرا نبايد فرزند را به آنها داد؟
پاسخ اين است که يك زنِ تنها ،بهتر میتواند ازدواج مجدّد
انجام دهد تا زنی که يك يا چند بچه بر عهده و به همراه دارد .و
بچه به خانهی شوهر جديد قابل انتقال نیست ،حتّی اگر با خود
همراه کردن فرزندان مقدور باشد هم برای کودك ،هم برای مادر و
هم برای شوهر و اﻃرافیانش مشکالت زيادی به بار خواهد آورد.
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بايد اين را دانست که اگر زن و شوهر ﻃالق هم بگیرند باز تا
ابد ،پدر و مادر آن فرزند باقی خواهند ماند و مادر تا دو سال
موظّف است به کودك خود شیر بدهد و بسیاری از استثنائات و
قوانین ديگر که اسالمستیزان آنها را نمیدانند و زود قضاوت می-
کنند يا اينکه میدانند اما کینهتوزی و تعصّب چشمانشان را کور
کرده است.
از سویديگر ،شبهات بیپايه و اساسی را نیز درمورد سلب
نمودن حقوق کودکان مطرﺡ کرده و به اسالم نسبت داده است در
حالیکه ﻃبق عادتش حتّی يك آيه ،حديث يا اجماع را برای آن
ارائه نکرده است!
پیامبر(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) فرموده که:
(من کان له صبی فلیتصاب له) «کسی که کودکی دارد خود را
برای او به کودکی بزند».

1

از سخنان تربیتی جاويدان ايشان عبارت بود از:
« از ما نیست کسی که به کوچکان ما رحم نکند و حق بزرگ ما
را رعايت نکند».
1

1

 .الراوی :معاوية بن أبی سفیان .المحدث :األلبانی .المصدر :السلسلة

الضعیفة .الجزﺀ أو الصفحة .4640 :حکم المحدث :ضعیف
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ابوهريره نیز روايت میکند که پیامبر ،حسن بن علی را بوسید،
سﭙس اقرع بن حابس گفت :من ده بچه دارم که تا به حال هیچ يك
از آنان را نبوسیدهام ،رسولخدا  ،فرمود:
(من ال َيرحم ال يُرحم)
«کسی که رحم نکند ،به او رحم نمیکنند».

2

همچنین به مرد صحرانشینی که نزد ايشان آمده و گفت :آيا
شما کودکانتان را میبوسید؟ چون ما که آنان را نمیبوسیم! فرمود:
(أو أملك لك أن نزع اهلل من قلبك الرحمة؟)
«چه کنم وقتی خداوند رحم و شفقت را از دل تو برده
است؟».

3

آيا دينی که رهبرش چنین اوامری به پیروانش میدهد و
عملکردش هم با آن همگام میشود ممکن است که کودکان را به
کار اجباری وادارد يا آنان را از تحصیل باز دارد يا کودك را به زور
به ازدواج کسی درآورد!! آيا اين تهمتهای بیاساسی که اين دکتر
 . 1احمدوحاکم روايت کرده اند وسندش صحیح است.
 . 2متفق علیه
 . 3شخصیة المسلم کما يصوغها االسالم فی الکتاب والسنة .محمد علی الهاشمی.
دار البشائر االسالمیة .چاپ دهم 2002 .میالدی.
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ال در دين مبارك اسالم قابل اثبات است
دروغگو مطرﺡ میکند اص ً
چه برسد به اين که آنها را تجويز نمايد؟!!
در تاريخ اسالم مشهور است که امام عمر بن خطاب(رَضیَاهللُ-
عَنهُ) آنگاه که فهمید کسی که برای گماردن پست زمامداری
منطقهای در نظر داشت نسبت به بچههايش مهربانی و دلسوزی
ندارد به او فرمود«:کسی که به کودکان خود رحم نمیکند چطور به
مردم رحم مینمايد» .و بههمینخاﻃر او را از لیست افراد تصدّی
پست رياست حﺬف کرد .حال بهتر است به ارائه نمونهای از
وضعیت کودکان در غرب متمدن!! بﭙردازيم.
ساالنه پنجاه هزار نفر از زنان و کودکان به اياالت متحدهی
آمريکا قاچاق میشوند و بهعنوان بردگان جنسی مورد
سوءاستفادهی جنسی قرار میگیرند:
منبع:
http://query.nytimes.com/gst/fullpag...57C0A9669C8
B63

در آخر هم جناب دکتر! گفته که اسالم عزيز آزادی عقیده،
ق مشارکت در ادارهی جامعه را حتّی از مردان آزاد
آزادی بیان و ح ِ
سلب کرده است!!
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پاسخ :اسالم برای مردم پاسداری از عقل ،مال ،جان ،ناموس و
دينشان را ضمانت نمودهاست و برای تحقّق اين امر مجموعهای از
اقدامات حکیمانه اتّخاذ کرده است ،درمورد آزادی عقیده ،پیشتر
هم بیان نموديم که اسالم هیچ شخص غیرمسلمانی را به پﺬيرش
خود مجبور میسازد و همچنین خويش را موظّف میداند که
آموزههای دين را به مسلمانان آموزشداده و جامعه را در حدّ
امکان از سِرايت ويروس شبهات و افکار گمراهکننده و مردمفريب
باز دارد و در اين بین کسانی هم که تحتتأثیر دروغپردازانی
همانند دکتر سُها قرار میگیرند میتوانند با مراجعه به اماکن و
افراد اهل علم سؤال بﭙرسند تا شبهاتشان برﻃرف شود..
حال اگر کسی بهخاﻃر گريز از قید وبندهای اخالقی ،دينش را
در خفا تغییر داد مجازات نمیگردد اما حق هم ندارد ديگران را نیز
به اين عمل تشويق کند چون باعث نوعی بینظمی شده و راهِ «از
دين خدا برگشتن» را بهمردم ياد داده و اساس وحدت اجتماعی را
متزلزل ساخته است و اعالن جنگی علیه مردم محسوب میگردد.
به هر حال نظامی که ضامن تعديل افکار و روحیات مردم شده
نمیتواند افراد خداپرست را در امر ارتداد ،آزاد رها کند .يعنی
مردم دوباره بتوانند به آسانی به وادی کفر و گمراهی بازگردند.
2722

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جدای از اين ،آيا در بزرگترين اجتماع ملحدين يعنی کرهی
شمالی کسی حق دارد به مبانی پوچ و غیرمنطقی الحاد پشت پا
بزند و آن را علنی سازد؟! مطمﺌنّاً جواب خیر است..
در کشورهای غربی هم تبلیغ افکار و مبانی ديگر تا زمانی مجاز
است که از خط قرمزهای آن عبور نکرده باشد وگرنه چنانکه بارها
در اخبار شنیدهايم با پیگرد و مجازات و تبعید همراه بوده است.
چنانکه در اين روزها بسیار از رسانههای خارجی و داخلی
میشنويم و میبینیم که قوانین ظالمانهای علیه آزادیهای فردی و
مﺬهبی دگرانديشان غربی و شرقی بويژه مسلمانان اتّخاذ میکنند
از جمله :ممانعت از ساخت مساجد ،ممنوعیّت پوشیدن نقاب
اسالمی ،جلوگیری از ورود مسلمین به اماکن خاص ،مانعتراشی در
روند استخدام مسلمین و دهها و صدها موارد ديگر که برای پرهیز
از زيادهگويی از آوردن آنها خودداری مینمايیم؛ اموری که پرده
از شعارهای پوشالین آزادی بیانشان بر میدارد و به همگان ثابت
میکند که نزدشان فقط و فقط آزادی بیدينی جواز دارد نه چیز
ديگری.
اما درمورد آزادی بیان به ذکر نمونهای بسنده مینمايیم چرا که
عاقل را يك اشاره کافیست چرا که اسالم آزادی بیان و بعد از بیان
2723

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

را هم تضمین نموده و عملکرد رسولخدا(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِ ِهوَسَلَّم) و
يارانش بهترين نمونه در ابطال ادعاهای اسالمستیزان است.
روزی امام عمر(رَضیَاهللُعَنهُ) بر فراز منبر چنین سخن میراند:
یاهللُعَنهُ)
ای مردم! بشنويد و اﻃاعت کنید ،سلمان فارسی(رَض َ
گفت :امروز نه سخنت را میشنويم و نه از تو اﻃاعت میکنیم ،امام
عمر وقتی علّت را جويا شد سلمان چنین پاسخ داد :بايستی برای
ما روشن گردد اين پارچهای که با آن شلوار دوختهای از کجا
آوردهای! زيرا میدانم که سهم يکسانی از پارچه به همه رسیده
است و اين میزان از پارچه به حدّی نیست که تو را کفايت کند!
امام عمر ،فرزندش عبداهلل را خواست و به وی گفت :تو را به اهلل
قسم میدهم که آيا اين پارچهای که با آن شلوار دوختهام مال
توست يا خیر؟ عبداهلل(رَضیَاهللُعَنهُ) گفت :آری آن پارچهی من
است که به پدرم دادم تا با آن شلواری تهیه نمايد زيرا که وی
مردی بلند قامت است و سهم يکسانی که به مانند ديگر مردمان به
وی رسیده ،او را کفايت نمیکند! آنگاه سلمان(رَضیَاهللُعَنهُ) گفت:
اکنون امر کن که هم میشنويم و هم اﻃاعت میکنیم! اين در حالی
بود که عمر(رَضیَاهللُعَنهُ) ،نه به عنوان امیر يکی از جماعتهای
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اسالمی ،بلکه در کسوت امیر تمامی مؤمنین در جامعه انجام
فعالیّت مینمود!
درمورد حقّ مشارکت مردان آزاد مسلمان در ادارهیجامعه نیز
بايستی خاﻃرنشان ساخت که اسالم عزيز به هیچ وجه مانع کسی
از مسلمین نگرديدهاست و از تمامی افراد بر حسب توانمندی و
تخصّص آنان استفاده میکند ،مادام که وظیفهای که شخص بر
عهده میگیرد منحصر به مسلمانان نباشد همانند قضاوت .چرا که
امکان ندارد شخصی ملحد مثالً که ماالمال از کینه و حقد نسبت به
مسلمین است در صدور حکم بر آنان بتواند منصفانه عمل کند
چنانکه اکنون در همه جا صدور احکام ظالمانه را علیه مسلمانان
بیگناه مشاهده مینمايیم در حالیکه قضاوت مسلمان که پايبند
به دين و اخالقیات است هرگز با ديگران برابری نمیکند چنانکه
پیشتر ديديم قاضی شُريح در ماجرای سرقت سﭙر امیرالمؤمنین
علی(رَضیَاهللُعَنهُ) توسط يهودی بخاﻃر نداشتن دلیل قانعکننده از
سوی خلیفه به نفع شخص يهودی حکم نمود که همین عدالت
سبب اسالم آوردنش گرديد..
همچنین پُر واضح است که اکنون در ديگر جوامع نیز همگی را
به قوانین آن کشور ملزم میکنند هرچند که اين قوانین وضعی
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بشری که هر روز در حال نوسان و تغییر است به هیچ وجه با
قوانین خداوند متّعال قابل مقايسه نیست چرا که از سوی کسی
آمده که خود آفريدگار انسانهاست و هم او بر جزئیّات حیات انسان
اشراف کامل دارد .و ديگر موارد نیز بههمین منوال است.
***

شبهه :جرم های جایز در حقّ غیر مسلمانان
دکتر سُها که در دروغگويی گوی سبقت را از ديگر همکیشان
خود ربوده باز هم بدون هیچ مدرك و سندی مجموعهای از تهمت-
ها را در رابطه با تعامل اسالم با غیرمسلمین رديف نموده است که
به إذن خداوند متّعال بدان پاسخ میدهیم.
ابتدا گفته که کفّار اهل کتاب از کلیّهی حقوق محروماند و حتّی
حقّ حیات هم ندارند يعنی کشتن آنها نه تنها جرم نیست بلکه
بزرگترين عبادت است!
پاسخ :ابتدا چند نمونه از صدها آيه و حديثی را ارائه میدهیم
که بر حفظ جان ،مال و ...کافران اهل کتاب و ديگران تأکید کرده
باشد.
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(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو َرضِی اللَّه عَنْهمَا عَنِ ال َّنبِیِّ -صلى اهلل
ﺡ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ ِإنَّ رِيحَهَا
ن قَ َتلَ ُمعَاهَدًا لَمْ يَرِ ْ
علیه وسلم -قَالَ :مَ ْ
تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَ ِة أَرْبَعِینَ عَامًا).1
«عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما میگويد :نبی اکرم فرمود:
«هرکس ،فرد معاهدی (همپیمان يهودی ،مسیحی ،زرتشتی و )...را
بکشد ،بوی بهشت به مشامش نمیرسد هرچند که بوی بهشت از
مسافت چهل سال راه ،به مشام میرسد».
همچنین رسول اکرم فرموده:
خﺬَ مِنهُ
ق ﻃاقَتِهِ أَو أَ َ
صهُ أَو کَلَّفَ ُه فَو َ
(أَال مَن ظَلَمَ مُعاهِداً أَو انتَقَ َ
شَیﺌاً بِغَی ِر ﻃیبِ نَفسٍ ،فَأَنا حَجیجُهُ يَومَ القِیامَةِ).
«بدانید کسی که به همپیمانی غیرمسلمان ،ستم روا دارد يا بر
او عیب نهد يا او را به کاری بیش از ﻃاقتش وادارد يا از او چیزی
بدون رضايتش بگیرد ،من روز رستاخیر معارضِ او خواهم بود».

2

(إنّ اهلل لم يحل لکم أن تدخلوا بیوت أهل الکتاب إال بإذن  ,وال
ضرب نسائهم  ,وال أکل ثمارهم إذا أعطوا الﺬی علیهم).

( . 1بخارى .)3166:سنن ابن ماجه  896 / 2حديث .2686
( . 2صحیح ابوداود ،کتاب الجهاد)
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ل برای شما حالل نکرده است که به خانههای
«خداوند عزّوج ّ
اهل کتاب جز با اجازه درآيید .و حالل نیست زنان ايشان را بزنید،
و محصوالت و میوههای ايشان را بخوريد( ،تنها) وقتی که چیزی را
بدهند که بر آنان واجب است».

1

ل بَرِی ٌء وإن
(أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِ ِه ثُمَّ قَ َتلَهُ؛ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِ ِ
کان المقتول کافراً)
«اگر کسی ،شخصی را بر خونش امان دهد سﭙس او را بکشد
من از قاتل و مقتول بیزاری میجويم هرچند که مقتول کافر
باشد».

2

اين احاديث و آيات قرآن بهصراحت بیان میدارد که حقوق
کافران اهل کتاب و ديگر کافران محفوظ شده است و در ادای
عبادات خود آزادند مادامیکه با مسلمانان وارد جنگ نشده باشند
يا اينکه آنان را از خانه و کاشانهشان بیرون نرانده باشند .چنانکه
خداوند بلند مرتبه میفرمايد:
 .1درجة الحديث :حسن کما قال فی المقدمة .الراوی :العرباض بن سارية.
المحدث :ابن حجر العسقالنی فی تخريج مشکاة المصابیح 130/1 -
2

 .درجة الحديث :صحیح .الراوی :عمرو بن الحمق .المحدث :األلبانی فی

صحیح الترغیب 3007 -
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ن لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوکُمْ
ن الَّﺬِي َ
لَا يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَ ِ
ن اللَّ َه يُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ
ن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِ َّ
مِنْ دِيَارِکُمْ أَ ْ
«خداوند شما را باز نمیدارد از اينکه نیکی و بخشش بکنید به
کسانی که بهسبب دين با شما نجنگیدهاند و از شهر و ديارتان شما
را بیرون نراندهاند  .خداوند نیکوکاران را دوست میدارد».
مسلمان در صدر اسالم اين سفارش را از ياد نبرده بودند از اين-
رو ،رفتار نیك آنان در ديگران اثر خوبی بر جای نهاد و اهل ذّمه را
برای پﺬيرفتن اسالم آماده ساخت بدانگونه که مورّخان آوردهاند:
«چون اهل ذّمه ،وفای مسلمین و خوشرفتاری ايشان را دربارة
خود ديدند با دشمنانشان ،دشمنی کردند و در برابر آنها ،ياور
مسلمانان شدند».

1

همچنین مسلمانان در حالی مصر را فتح کردند که اهالی آن بر
دين مسیحیّت بودند اما مسلمین ،آنان را مجبور به پﺬيرش اسالم
ننمودند و اگر اکراه و اجباری در کار میبود تا اين لحظه اثری از
قبطیهای مسیحی باقی نمیماند!

 " . 1فلما رأی أهل الﺬمة وفاء المسلمین لهم و حسن السیرة فیهم صاروا أشداء علی
عدو المسلمین و عونا للمسلمین علی أعدائم" (الخراج ،ص )149
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بلکه مسلمانان عدالت الهی را همانﻃور که خداوند(جُلَّ-
جَاللَهُ)آنان را امر نموده بود برپای داشتند بههمینخاﻃر اين
عدالت ،کرامت از دسترفتهی قبطیها را به آنان بازگرداند،
کرامتی که حاکمان رومی که بر دين آنها ولی مﺬهبی ديگر بودند
از آنها سلب کرده بودند ،درواقع رومیها پشت قبطیها را صرفاً
بخاﻃر اختالف مﺬهبی با آنان با شلّاق سیاه و کبود میکردند اما
قبطیها هیچ اقدامی برای دفع تعدّی آنها انجام نمیدادند و هیچ
پناهگاهی نمیيافتند که به آنان آزادیِ اعتقاد و عدالت و کرامت
ارزانی دارد..
اما زمانیکه مسلمانان آمدند تمامی اين حقوق را به آنان دادند،
و داستان آن شخص قبطی که به مدينه رفت تا نزد عمر بن
خطاب(رَضیَاهللُعنهُ) از ضربهی عصايی شکايت کند که پسر عمرو
بن عاص(رَضیَاهللُعَنهما) بر پشت پسرش زده بود مشهور است و
نیاز به تکرار آن نمیباشد...
اما داللت آن روشن است زيرا همینشخص قبطی که از رومیان
شلّاق میخورد و دَم نمیزد و اعتراضی نمیکرد و انتقام کرامت به
تاراج رفتهاش را نمیگرفت اين سفر دور و دراز را بهخاﻃر دستیابی
به عدالت به جان میخرد چونکه اسالم ،کرامتش را به او بازگرداند
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به همیندلیل چنان شد که در برابر ظلم اعتراض میکند و
خواستار عدالت میشود و بهاينخاﻃر که اسالم پناهگاهی حقیقی
برای او ايجاد نمود که عدالت را در آن ﻃلب نمايد او در آنجا
عدالت را ﻃلب نمود.
توماس آرنولد  Thomas Arnoldشرقشناس مشهور انگلیسی
در کتاب « :تاريخ گسترش اسالم» چنین مینگارد:
"از شواهد و نمونههايی که قبالً در مورد آزاديهايی که برای
اعراب مسیحی از ﻃرف مسلمانان فاتح در قرن اوّل هجری و سﭙس
ادامهی آن در زمانهای بعد نقل شد ،میتوان استنتاج نمود که
قبائل مسیحی که اسالم را پﺬيرفتند تنها با ﻃیب خاﻃر و به اختیار
و با آزادی عمل کامل ،به اسالم گرويدند".

1

توماس ولکر آرنولد در صفحهی  48از کتاب «دعوت به سوی
اسالم» ترجمهی حسن ابراهیم حسن ،عبدالمجید عابدين و
اسماعیل نحروای میگويد:
«از جمله مواردی که میتوانیم بهوسیلهی آن وجود روابط
دوستانه میان مسیحیان و مسلمانان عربزبان را اثبات کنیم اين-
 . 1تاريخ گسترش اسالم ،اثر توماس آرنولد ،ترجمه دکتر ابوالفضل عزّتی ،چاپ
دانشگاه تهران ،ص .39
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استکه قدرت ،عاملی قطعی در تغییر دين مردم و اسالم آوردن
آنها نبوده است زيرا خود محمّد با برخی از قبايل مسیحی پیمانی
ق برپايی آزادانهی
بست و حمايت از آنها را پﺬيرفت و به آنان ح ّ
مراسم دينیشان را اعطا کرد .همچنین برای افراد صاحب منصب
در کلیسا در نهايت امنیّت و اﻃمینان ،حقّ داشتن حقوق و نفوذ
گﺬشتهشان را فراهم نمود».
او در صفحهی  51از همان کتاب میگويد« :از مثالهايی که در
صفحات پیشین پیرامون تسامح مسلمانانی که در قرن اوّل هجری
بر اعراب مسیحی پیروز شدند و ادامهی اين برخورد انسانی که در
فصلهای بعد ذکر کرديم میتوانیم با قاﻃعیّت دريابیم که قبايلی
که اسالم آوردند ،از روی اختیار و آزادانه اين کار را کردند و اعراب
مسیحی امروزی که در میان مردم مسلمان زندگی میکنند بهترين
گواه بر اين امر هستند».
همچنین در صفحهی  53مینويسد« :زمانی که سﭙاه اسالم به
درّه ی رود اُردن رسید و سﭙاه ابوعبیده در فحل استقرار يافته بود
اهالی مسیحی اين سرزمینها به اعراب مسلمان نامه نوشتند و در
آن گفتند :ای مسلمانان! شما از رومیها به ما نزديكتر و نزد ما
دوستداشتنیتر هستید .اگرچه آنها بر دين ما هستند ولی شما
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وفادارتر ،مهربانتر و برای ما حاکمان بهتری هستید و بیش از
آنها از ظلم به ما خودداری میکنید».
اين موارد تنها قطرهای از دريای مهرورزی و تسامح اسالم و
پیروانش با پیروان ديگر اديان و اعتقادات است که تیشه بر ريشه-
ی دروغپردازیهای دکتر سُها میزند.
وقتی مشاهده میکنیم که خلیفه اسالمی ،والی يکی از
بزرگترين مناﻃق تحت امر خود را بهخاﻃر زدن يك مسیحی
سرزنش نموده و آنگونهکه با آن شخص رفتار نموده بههمانگونه
مجازاتش مینمايد و همچنین در سراسر نصوص قرآن و سنّت يك
مورد را هم نمیتوان يافت که به ظلم و تعدّی بر اهل کتاب و ...امر
نموده باشد و حتّی توصیه به ياری مظلومانشان دادهاست چطور
میشود که شخص عاقلی سخنان بیپايه و اساس دروغگويی
همچون (دکتر سُها) را باور کند؟!!
***

شبهه :ایرادات دیگر مجازات های اسالمی
دکترِ شبههافکن به خاﻃر اينکه حرفهای تکراری خود را با
لباسی جديد بیان دارد و بدينگونه مطلب را به درازا بکشاند به
گمان خود ايرادات!! ديگری نیز به اسالم وارد ساختهاست که بإذن
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اهلل به ترتیب پاسخ میدهیم .او در ابتدا گفته :مجازاتها در اسالم
شامل زدن و بريدن اندام و کشتن است که همگی بسیار سنگین و
غیرعادالنهاند و امروزه بههیچوجه مورد پﺬيرش نیستند .و مردم
غربی با ديدن چنین صحنههايی بهشدّت متنفّر میشوند .و حتّی
حدّاقل مجازاتها يعنی شلّاق نیز امروزه شکنجه محسوب میشود.
ال خداوند متّعال اجرای اين احکام را برای کسانی قرار
پاسخ :اوّ ً
داده که به حقوق مردم جامعه يا حقوق جمعی تجاوز میکنند؛
يعنی کسانی که دست به فساد ،قتل و غارت ،ناامنی و آشوب-
پراکنی ،تجاوز به جان ،مال ،ناموس و ...مردم میزنند .اعمالی که
مشمول چنین احکامی قرار میگیرند تماماً تعدّی به حقوق مردم
میباشد يعنی برای متجاوزان است ،افرادی همچون راهزن ،قاتل
و ...پس اين احکام برای رفاه و امنیّت و آسايش در بین مردم است
نه اذيّت کردن مردم.
بنابراين با نگاه به آيهی لَکُم فِی القِصَاصِ حَیاةٌ  1میبینیم که
دارا ی حکمی واالست چرا که اشاره به مجازات قصاص عادالنه از
قاتل ،او را از ارتکاب جرم باز میدارد و بدين گونه هم حیات

 . 1سوره البقره ،آيه 179
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خودش حفظ میشود و هم جامعه از جرم او در امان میماند و اين
امر در نهايت عدالت و احسان میباشد.
اما نگفتن تفصیالت مسﺌلهی حدود شرعی و بزرگنمايی الفاظ
قتل و رجم و قطع دست و ...و نﭙرداختن به سیاق کلّی اجتماعی،
انسانی و قانونی و مصلحت عمومی درواقع ظلم و کوتهبینی قلمداد
میشود زيرا اجرای يکی از حدود که جان يك میلیون انسان -از
تمام ملّتها ،اديان و نژادها -بهوسیلهی آن در امان میماند به هیچ
وجه وحشیگری نمیباشد بلکه خالف آن به وحشیگری و
کودکانهانديشی نزديکتر است!
اجرای اين موارد شرايط خاصّی دارد ،مثالً در اجرای حدّ قطع
دست دزد زمانی اتفاق میافتد که :شروط حدّ کامل باشد ،شبههای
در کار نباشد ،شخص مجبور نشده باشد ،دزدی به حدّ نصاب
رسیده باشد ،قحطی نباشد ،فرد نیازمند نباشد ،صاحب مال او را
نبخشد و ...که اين شرايط سخت برای امنیت مال و دارايیهای
مردم است نه غرضورزی با شخصی خاص و ديگر نتايجی که
اسالمستیزان گرفتهاند .چنانکه در خشکسالی زمان امام
عمر(رَضیَاهللُعَنهُ)ديديم که ايشان دست دزدانی که شتری را به
سرقت برده و خورده بودند قطع نکرد و آنان را بهخاﻃر شبههی
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گرسنه بودن آزاد گﺬاشت و بجايش صاحب آنها را به پرداخت
غرامت مجازات نمود.
حدود در اسالم تنها پس از دو امر اجرا میگردد:
نخست اينکه :شريعت اسالمی ،شروط دقیق و قاﻃعانهای را قبل
از بیان حکم مشخص نموده است مانند :اثبات جرم با دلیل و
براهین قاﻃع ،اينکه مجرم بالغ و عاقل باشد ،اينکه مختار باشد نه
مجبور ،اينکه ناچار نباشد و ديگر شروط و ضوابط ،بلکه در تمام
تاريخ اسالمی از چهارده قرن پیش تا کنون ،جرم زنا با شروط
معتبر آن بههیچوجه به اثبات نرسیده (البته فیلمهای ساختگی
مزدوران غربی ربطی به حکومت اسالمی ندارد) و حتّی حکم يك
نفر نیز -حسب اﻃّالع ما -اجرا نشدهاست بلکه از ﻃريق اعتراف
فرد گناهکار به گناه خود و پافشاریاش در بیان آن بوده بدين-
خاﻃر که کفّارهی گناهش باشد .و هرکس در اين امر بینديشد به
راز شگفت و حکمت واال و رحم به جامعه از جمله جلوگیری از
انتشار منکرات و زشتیها در جامعهی مسلمان پی میبرد...
چرا که اگر اين حکم قاﻃع با شروط معتبر و دشوارش نمیبود
خیابانها و بازارها مکانی برای گروههای بدکار روسﭙیگری و
فاحشه میگرديد و مردان و زنان پاكدامن را بهسوی شبیه شدن
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به افراد بیبند وبار و بدکار سوق میداد اما اسالم ،جامعه را از اين
رذيلت ها پاك داشته است مگر اينکه در دلِ تاريکی روی دهد يا
در پسِ ديوارها اتفاق بیفتد که در اين صورت چهبسا شخص توبه
کند و آن کار را رها نمايد و خداوند متعال نیز شخص را بیامرزد و
گناهش را پنهان دارد.
دوّم اينکه :اگر تمام اينبهانهها که مانع بین مردم و بین انحراف
است ساقط میشد -چنانکه در خشکسالی زمان امام عمر،
مسلمین اجرای جدّ دزدی را متوقف نمودند -در اينصورت هرکس
ناچاری که عﺬرش ثابت گردد حدّ بر او جاری نمیشود.
آيا منتقد شريعت اسالم میخواهد بگويد :مجرمی که دست به
دزدی و تجاوز و کشتن دهها نفر از مردم با وحشیگری زده است
مجازات عادالنهاش بايد حبس ابد باشد؟ آيا اينکار ،رحم و
مهربانی نامیده میشود؟ هرگز اينکار ،رحمت نیست بلکه بايد به
دنبال نام ديگری برای آن باشد چرا که اين ،اوج ظلم و ستم و
خیانت به قربانیان و جامعه است .چه بسیار کسانی که گناه و جرم
را از ترس مجازات دنیوی رها نمودهاست و بعد از گﺬشت روزها،
خداوند متّعال را سﭙاس گفته چون به اشتباهش پی برده است و
چه بسیار کسانی که مخالف حق بوده سﭙس ديری نﭙايیده که
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محبوبترين چیزها نزد او شده است .اسالم به هر صاحب حقّی،
حقّش را داده است و بین مصالح فرد و جامعه تعادل برقرار ساخته-
است زيرا مصلحت جامعه در مرحلهی نخست به فرد بر میگردد نه
برعکس ،بههمیندلیل مراعات حقّ جمع بر فرد مقدّم شده است.
آيا بلیغتر و عادالنهتر و گرامیتر از کالم خداوند متعال وجود
دارد که میفرمايد:
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ

1

«و انسانها را تکريم نمودهايم».
سﭙس جناب دکتر! به سراغ قانون حمورابی رفته و آن را
عادالنهتر از قوانین اسالمی دانسته است!! او گفته قوانین حمورابی
به تورات و سﭙس از ﻃريق تورات به اسالم راه يافتهاست که کامالً
دروغ است زيرا قوانین اسالم با قانون حمورابی ،يهود و مسیحیّت
و ...در کلیّات هم هیچ سنخیتی ندراد چه برسد به جزئیات ،پس
چطور امکان دارد قانون متأخّری که در هیچ موردی با قانون متقدّم
تناسبی ندارد را محصول يا نسخهی تکامليافته يا تعديلشدهی
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قبلی بدانیم؟!! درضمن ما چند نمونه از قوانین اين دو منبع را
بررسی میکنیم تا به بهتانهای او پی ببريم.
او بیان کرده که اسالم دزدی از قیمت عبا به باال را محکوم به
قطع دست نموده است در حالی که قوانین حمورابی انواع مختلفی
دارد بنابراين عادالنهتر است!!
پاسخ :دزدی در اسالم دو نوع است -1 :دزدی و سرقتی که
د میباشد.
موجب تعزير است  -2 ..دزدی و سرقتی که موجب ح ّ
سرقت و دزدیای که موجب تعزير است آناستکه شرايط اقامه و
اجرای حد در آن تحقق نیافته باشد .پیامبر(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِ-
وَسَلَّم)درباره کسی که دزدی کرده بود و شرايط قطع يد در وی
موجود نبود حکم کرد که دو برابر آن شیء دزديده شده ،تاوان
و غرامت بدهد ،و نسبت به کسی که میوه سرِ درختی را دزديده
بود و نسبت به کسی که گوسفند را از چراگاه دزديده بود حکم
نمود دستشان قطع نشود...1
بنابراين معلوم میشود که دکتر شبههافکن دروغ گفتهاست و
هر دزدی و سرقتی در اسالم مشمول قطع دست نمیگردد چنانکه
 . 1به روايت امام احمد ،نسائی و حاکم .فقه السنة تالیف سید سابق .ترجمه دکتر
محمود ابراهیمی .نشر آراس سنندج.
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در بخش حدّ دزدی هم مفصّل پاسخ داديم و نمونه آورديم که امام
عمر(رَضیَاهللُعَنهُ) دست دزدانی که بهخاﻃر گرسنگی ،شتری
دزديده و خورده بودند را نه تنها قطع نکرد بلکه سرپرست آنان را
بهدلیل سهلانگاری نسبتبه حال و وضعشان به پرداخت دو برابر
جريمهی شتر دزدی مجازات نمود.
اما در قوانین حمورابی پیرامون دزدی برخالف مدّعای دروغین
جناب دکتر ،مجازات در بیشتر موارد مرگ است! درضمن مانند
قوانین اسالمی نیست که تمام جوانب دزدی و شرايط مرتکب آنرا
سنجیده باشد و بعد از گﺬار از شروط متعدّد قابل اجرا میباشد و
د قرار نمیگیرد اما در قوانین حمورابی
در تمام موارد هم مشمول ح ّ
دزد بدون تفصیالت و بر اساس ظاهری کلّی به مرگ محکوم
میشود .با اين وجود اسالم را ناعادالنه دانسته است!!
سﭙس گفته حکم زنای محصنه در قوانین حمورابی مرگ است و
در اسالم سنگسار ،بنابراين قانون حمورابی عادالنهتر است!!
پاسخ :چنانکه پیشتر بیان داشتیم شرايط اثبات زنای محصنه
در اسالم بسیار سخت است و درواقع اين حدّ بر کسی اجرا
میشود که با بیشرمی تمام در برابر ديدگان مردم ظاهر شده و به-
چنین عملی دست میزند که در اين صورت هم با شهادت چهار
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نفر مشمول حکم سنگسار قرار میگیرد يعنی انگار که شريعت
اسالم بیشتر به عدم وقوع آن در مأل عام اهتمام دادهاست؛ بهعالوه
شريعت با ظهور کوچکترين شك و شبههای در اين مورد ،حدّ
لاهللُعَلیهِ-
سنگسار را دفع و ساقط میکند چنانکه رسولخدا (صَ َّ
وَآلِهِوَسَلَّم) فرموده« :حدود را بوسیلهی شبهات دفع نمايید»..
سﭙس اسالم بر کسی که به زن محصنهای تهمت زنا زده و چهار
شاهد ارائه نداده نیز مجازات شلّاق مقرّر نمودهاست ..همچنین
شريعت اسالم درمورد عورات و آبروی مسلمین و زبان بستن از
بیان آشکار فواحش تشويق نموده هرچندکه اتّفاق هم افتاده باشد
تا سبب انتشار و سﭙس عادی شدنش نگردد آنچنانکه امروزه اين
ﻃوفان متالﻃم جنسی را در غرب مشاهده میکنیم...
اين درحالیاست که چیزیکه در قوانین حمورابی آمده هیچ
تفصیلی ندارد و بسیار کلّی است و بهراحتی میتواند به ظلم در
حقّ افراد بیانجامد بهعنوان مثال در قانون  143آمده که" :اگر زن
کدبانو نباشد ،روسﭙیگری کند ،خانه را بههم بريزد ،شوهر خود را
رها کند و نیازهای جسمی و روانیاش را برآورده نکند به آب
انداخته میشود" .کداميك انسانیتر است؟ و کداميك از اين
قوانین برای جان انسانها احترام قائل شده و موانع سختی را قرار
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داده تا از رسیدن شخص به مرگش جلوگیری نمايد؟! خود قضاوت
نمايید.
سﭙس دکتر! در ادامه گفته :حکم لواط در تورات و اسالم مرگ
است و در قوانین حمورابی نیست که باز قوانین حمورابی انسانیتر
است!
متوجّه شديد؟! گفت :در قوانین حمورابی نیست ،نگفته در
قوانین حمورابی مرگ نیست چرا که اصالً در آن به لواط اشاره
نشده است! چون بحث همجنسگرايی بسیار جديد است و شايد
 50سال پیش هرگز به اندازهی اآلن مورد توجّه نبود ،حتّی در
کتابهای قرن بیستم اين عمل به عنوان بیماری روانی تلقّی میشد
ولی بعدها آن را از لیست خارج کردند و برای دفاع از حقوق
همجنسگرايان قانون تصويب کردند!!
اين مورد استثنايی جديداً توسّط دين حیوانیّت و مادّهگرايی که
امثال داروين با انديشههای خرافی و بیمارش پايهگﺬار آن بود،خود
را مطرﺡ کرد و توسّط کسانی همانند زيگموند فرويد انتشار يافت.
اما چرا اسالم برای لواط مجازات سختی قرار داده است؟! چرا که
زيانهای فردی و اجتماعی آن بسیار آشکار و خطرناكاست
ازجمله :عمل لواط سبب میگردد که مرد به زن تمايل پیدا نکند و
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حتّی به درجهای برسد که از مباشرت با زن عاجز و ناتوان گردد و
در نتیجه روند تولید نسل که نتیجهی ازدواج است تعطیل گردد.
همچنین عوارض سهمگینی بر روی سیستم اعصاب و روان و مغز
انسان بر جای مینهد .لواط يك عمل نارسای جنسی است و هیچ-
گاه برای ارضای غريزهی جنسی کافی نمیباشد چون از تماس
اصلی به دور است و مجموعهی عصبی جنسی را ارضا نمیکند و
برای اعضای ديگر بدن نیز مضر میباشد .تمام مراکز و مؤسّسات
معتبر پزشکی بر اينامر مهر تأيید میگﺬارند که همجنسگرايان
مبتال به بیماريهای گوناگون و خطرناك مقاربتی از جمله ايدز،
سفلیس ،کالمیديا ،سوزاك ،تبخال تناسلی و ...هستند .همچنین
مرکز جهانی مبارزه با بیماریها ( )cdcبیان داشته :سرﻃان مقعد
در گروههای نامبرده (همجنسگراها و دگر جنسگراها)  17برابر
بیشتر از کسانی است که با جنس مخالف عمل جنسی انجام می-
دهند.

1

اگر واقعاً اين عمل ﻃبیعی است چرا منجر به اين بیماريهای
عجیب میشود؟ اگر ﻃبیعی میبود هرگز نبايد با اين مشکالت

1 .http://www.cdc.gov/msmhealth/std.htm
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مواجه میگشت .بسیاری از صاحبنظران بر اين باورند که بروز
همجنسگرايی در اشخاص داليل ثانويه دارد و اگر تحت درمان و
آموزش قرار بگیرند درمان میشوند.
همجنسگرايی واقعاً جز آسیب و بحران چیز ديگری به همراه
ندارد .شايد به صورت آنی برای افرادی که شیفتهی اين کار
هستند لﺬتهايی به دنبال داشته باشد ولی بیشك در بلندمدت
اثرات بسیار ناگواری با خود به همراه دارد .اثراتی همچون قطع
شدن نسل بشری (به جز بیماریها و عوارضی که پیشتر ذکر
نموديم) زيرا يکی از فلسفههای وجود لﺬّت در انجام عمل جنسی
گسترش نسل بشر میباشد.
در مورد حکم سنگین لواط هم میتوان گفت تبعات اجتماعی
آن به حدّی خطرناك است که خداوند متّعال چنین حکمی را برای
آن مقرّر داشته تا مردمان از ترس عقوبتش هم که شده سراغ اين
عمل زشت و ناروا نروند و بدينگونه يکی از ثمرات ممانعت از اين
عمل يعنی ادامهی تولید نسل بشر حفظ گردد و سالمت
جسمانیشان نیز حفظ گردد.
سﭙس دوباره با تلبیس گفته :حکم مرتد در اسالم مرگ است و
در قوانین حمورابی نیست پس قوانین حمورابی انسانیتر است!
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پیش از هر چیز بايد گفت اينامر در قرآن نیست بلکه در سنّت
میباشد .همچنین بايد گفت اين استداللکردن واقع ًا خندهدار
است .ا ّوالً چون قوانین حمورابی که يك دين نیست و مردم قديم
مثل اکنون نبودهاند که وسايل ارتباﻃی پیشرفته را در اختیار
داشته باشند و اکثريّت هم بیسواد بودند بههمینخاﻃر مردمان
قديم در هر منطقهای که زندگی میکردند پیرو مجموعهی قوانین
آن ديار بودهاند .دوّماً چنانکه در قسمت حدّ ارتداد هم بیان
داشتیم اين مجازات برای مرتدی است که ارتداد خود را آشکار
نموده و علیه دين و قوانین شريعت جامعه به تبلیغ میپردازد
وگرنه اگر در خفا بماند اصالً کسی متوجه نشده و با او کاری ندارند.
در تمام کشورهای جهان امروز اين مجازات وجود دارد و با عنوان
خیانت عظیمی مشهور است..
آيا بزرگترين کشور کنونی ملحدين يعنی کرهیشمالی اجازه
میدهد کسی علیه مبانی کمونیستی الحادی به تبلیغ بﭙردازد و
مردم جامعه را به چیز ديگری دعوت کند؟ جواب کامالً روشن است
و چنانکه گهگاهی در اخبار مشاهده میکنیم کوچکترين مخالفت،
مرگ را به همراه دارد.
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از ﻃرف ديگر در کشوری سرمايهداری مثل آمريکا هم وضعیّت
چنین است با اينتفاوتکه تبلیغ مبانی ديگر تا زمانی در آنجا آزاد
است که به خطّ قرمزهای سرمايهداری نزديك نشده باشد و مصالح
آن را به خطر نیانداخته باشد .بهعنوان مثال:
کسی مانند«مالکوم ايکس» که يکی از دعوتگران مسلمانشده
بود را به صرف تبلیغ اسالم ترور کردند و امام مسجدی بنام«لقمان
امین عبداهلل» را تنها بهخاﻃر دعوت به حکومت اسالمی در آمريکا
در خانهاش محاصره و سﭙس به قتل رساندند .بیشرمانهتر ايناست
که در آمريکا ،اروپا ،چین ،روسیه و ديگر کشورهايی که فرياد
پوشالین آزادی و دموکراسیِ آنها گوش جهانیان را کر کرده است
اسالم و ديگر ايدئولوژیهای مخالف نظام خود را به معتدل و
افراﻃی تقسیمبندی کردهاند و هرکس يا گروهی که گامی خالف
راستای منافعشان بردارد از کار اخراج ،تهديد ،تبعید ،زندان يا
شکنجه کرده و يا به قتل میرسانند!
از همه مهمتر و عجیبتر مسﺌلهی هولوکاست است که دروغین
بودن ادعای آزادی بیان غرب را نمايان میسازد چرا که هرکس
آنرا انکار نمايد در مهد آزادی يعنی فرانسه بین يكماه تا يك-
سال زندانی میشود و اگر انکار از جانب رسانهها باشد از يكسال
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تا پنج سال حبس دارد .در لینك زير لیست کشورهايی را
میبینید که انکار يا ترديد در ماجرای هولوکاست را جرم میدانند:
https://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocau
st_denial

سﭙس جناب دکتر گفته که :در قوانین حمورابی مجازات شلّاق
در نظر گرفته نشده و در بسیاری از موارد جريمهی نقدی در نظر
گرفته شده که باز هم قوانین حمورابی انسانیتر است .بله شلّاق در
نظر گرفته نشده چون افراد در قوانین حمورابی بیشتر با قطع عضو
و غرق در آب مجازات میشوند.
«اگر پسری ،پدرش را کتك بزند ،دستش را قطع خواهند
کرد».

1

«اگر کسی بدون شاهد يا قرارداد از پسر يا برده مردی ،ﻃال يا
نقره ،برده يا کنیز ،گاو يا گوسفند ،االغ يا هر چیز ديگری بخرد و
به اين خاﻃر متّهم شود ،دزد محسوب شده و به مرگ محکوم
است».

2

 . 1قانون  195حمورابی
 . 2قانون  7حمورابی
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«اگر کسی در حضور بزرگان اتّهام جنايتی بر کسی وارد کند و
آنرا اثبات نکند ،به مرگ محکوم خواهد شد».

1

و دهها مورد ديگر را در قوانین مورد عالقهی جناب دکتر
میبینیم که عین ناعدالتی ،وحشیگری و ظلم است! با اينوجود
آنرا از قوانین اسالمی که بهخاﻃر امور فردی و بیهوده جان مردم
را نمیگیرد بهتر دانسته است!!
مجازات شلّاق نیز مانند ديگر حدود برای بازدارندگی ،تأديب و
تربیّت است .آيا کافیاست که مثالً به زناکار بگويی :زنا مکن؟! آيا
همین برای جلوگیری از انتشار زنا و روسﭙیگری يا ديگر موارد
کافی است؟! حکمت خداوند متّعال چنین است که وقتی دختر و
پسری تصمیم به انجام فاحشه بگیرند ،مجازات شلّاق در مألعام را
بهياد بیاورند و از انجام آن دست میکشند .در جواب کسی هم که
به شدّت و خشونت آن اعتراض کند بايد گفت :آثار سهمگین و
بنیادبرانداز اعمالی همانند زنا و ...که میلیونها نفر را تهديد
میکند و همانند ويروس مسری میتواند افراد سالم را مبتال گرداند
بهترين دلیل برای اتّخاذ چنین روندی است تا يکايك جامعه آلوده

 . 1قانون  3حمورابی
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نگردند و آرامش و سالمت روحی و جسمی آنان حفظ گردد،
برخالف وضعیت کنونی غرب که نبود چنین مجازاتی سبب
بیاعتمادی پدران به فرزندان شده که آيا متعلّق بدانهاست و نیز
بیاعتمادی متقابل زن و شوهر به يكديگر سبب بروز اختالفات و
خشونت خانوادگی شده تا جايی که بسیاری بويژه زنان قربانی اين
خشونت گشته و جان دادهاند.
ساالنه  1320زن کشته میشوند يعنی حدود  4زن در هر روز به
دست همسران يا دوست پسران خود در آمريکا کشته میشوند.
منبع:
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf

همچنین کار به جايی رسیده که در آمريکا ماشینهايی بهکار
گرفته شده که در همه جا میگردند و از کسانی که میخواهند
بدانند آيا فرزندانشان از خود آنهاست يا ديگران! آزمايش به عمل
میآورند.
***
بنا بر آنچه گﺬشت در میيابیم که اسالم نه از قوانین خندهدار و
وحشیانهی حمورابی و نه از ديگر منابع قانونی ،گرفته نشده است و
همچنین پس از آنکه در وجود مردمی بیسواد و بیتمدّن جایگیر
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شد و آنان را کامالً دگرگون ساخت توانستند حکومتی متمدّن،
عادل و قدرتمند تشکیل دهند و هر کدام از مسلمین بهواسطهی
آموزههای حیاتبخش اسالم بهعنوان نمونهای زنده ملّتهای مختلف
را جﺬب خود ساختند چنانکه برخی همانند ملّتهای شرقوجنوب
شرقیآسیا با مشاهدهی اخالق بازرگانان مسلمان دستهدسته به
اسالم گرويدند و عجیبتر اينکه ملّتی همانند مصر نیز چنان
شیفته ی عدالت مسلمین گرديدند که زبان خود را تغییر دادند و از
آن عجیبتر ايناست مسیحیانی که در سايهی خالفتاسالمی
می زيستند هنگام وقوع جنگ میان ارتش مسلمین و صلیبیان به
ارتش اسالمی وارد شده و با همکیشان خود بهجنگ پرداختند که
مايهی حیرت جهانیان شده است.
برعکس دروغ آشکاری که دکتر سُها گفته بايد خاﻃرنشان
ساخت که جهان معاصر بهخاﻃر قوانین وضعی ساختهی بشر به اوج
فالکت رسیدهاست و در آن قتل ،تجاوز ،سرقت ،ظلم ،تضعیف
مستضعفان توسط سرمايهداران و استحمار فکری مردم بینوا
توسط رسانههايی که سرمايهداری و سرمايهداران در پشت پردهی-
آن قرار دارند بشريّت امروز را بهبدترين وضعیّت در تمام تاريخ
رسانده است با اين حال ايندکتردروغپرداز ادّعا میکند که شخص
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میتواند تمام جهان را بگردد بدوناينکه مورد تهديد و تجاوزی
قرار گیرد!! اين در حالیاست که آمارهای رسمی غربی بهوضوﺡ
بیان میدارد که نا امنترين مناﻃق جهان يا سرزمینهايی است که
مناديان دروغین آزادی و دموکراسی بر آن حکم میرانند يا
مناﻃقی که آنها در آنجا دخالت میکنند.
در پايان بايستی اينرا بگويیم غربیها چنان از موفقیت نمونهی
حکومت اسالمی هراس دارند که دين ايدئولوژی بیپايه و اساس
خود (سکوالريسم الحادی و )...را با زور توپ و تفنگ بر مسلمین
تحمیل میکنند و بدترين مزدوران خود را بر مسند قدرت
مینشانند تا کوچكترين صداهای اعتراض و اصالﺡ و منادی نظام
اسالمی را در نطفه خفه کنند و با اين وجود هرگاه که
سرسﭙردگانشان دست به جرم و جنايت میزنند آنرا به اسالم و
آموزههای آن میچسﭙانند!! اما اسالم تنها دين حق است و چنانکه
مشاهده مینمايیم روزبهروز تعداد بیشتری بهويژه از قشر
تحصیلکرده از تمام رشتهها و تمام ملیّتها بدان میگروند و
همین امر بهترين دلیل بر حقّانیت اسالم میباشد.
***
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سﭙس گفته« :بعضی امور در اسالم جرم شمرده شدهاند که
امروزه جرم به حساب نمیآيند .امروزه در تعريف جرم ،آسیب و
تضییع حقوق ديگران اصل است .پس امور خصوص افراد ربطی به
حکومت ندارد .و گفته :امروزه در کشورهای پیشرفته فقط تجاوز
جنسی به عنف جرم است که حقّ ديگری را ضايع میکند .و
همچنین مصرف شراب هم جرم نیست مگر در هنگام رانندگی
مثالً ..و ارتداد هم مطلقاً جرم نیست چون آزاد است».
پاسخ :تمامی اموری که در اسالم جرم شمرده شدهاند بدون
ترديد در راستای حفظ حقوق فرد و جمع میباشند .هیچ قانونی به
اندازهی اسالم به سالمت روحی و جسمی فرد اهمیّت ندادهاست،
بهعنوان مثال اسالم با جرم دانستن زنا از سويی ضمانت ادامهی
تولید نسل را فراهم آورده و ازسویديگر مانع ضرر رساندن به
جسم فرد و همچنین آلوده شدن فضای جامعه شده است .امروزه
در غرب بخاﻃر بیبند وباری افسارگسیختهی جنسی شاهد بروز
انواع بیماریهای خطرناك و در برخی موارد درمانناپﺬير هستیم
که عالوه بر وارد آوردن ضررهای هنگفت و سرسامآور مالی و جانی
به افراد مبتال ،برای حکومت نیز هزينههای کالنی را در پی داشته
است .بیماریهای منتقله از ﻃريق جنسی در اياالت متحدهی
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آمريکا 20 :میلیون مبتالی جديد در هر سال  110 ..میلیون مجموع
مبتاليان مرد و زن  50 ..درصد از مبتاليان به اين بیماريها بین 15
تا  24سال سن دارند  16 ..میلیارد دالر هزينه سالیانهی درمان اين
بیماريها.
http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics /
http://www.livescience.com/48100-sexuallytransmitted-infections-50-states- map.html
https://www.cdc.gov/std/stats14/std-trends-508.pdf

درمورد مصرف شراب نیز همینگونه است ،يعنی اسالم عالوه بر
اينکه به حفظ حقوق ديگران اهمیت میدهد در اينمسﺌله نیز به
حفظ عقل فرد از زوال شدن و حفظ جسم وی همانند کبد و کلیه
از آسیب ديدن که بهخاﻃر مصرف مشروبات ايجاد میشود
جلوگیری میکند و نمیگﺬارد بیماری و مرگ در قالب يك بطری
زيبای شراب به خورد افراد داده شود .امروزه علم نوين نیز مضرّات
مصرف مشروبات الکلی را بیان داشته و مردم را از پیامدهای ناگوار
آن حتّی برای کسانی که مصرف کمی دارند نیز در بلندمدت بر
حﺬر داشتهاند .چند نمونه از آمارهای معتبر خودشان را ارائه
میدهیم:
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لینك سازمان اعتیاد آمريکا که ضررهای مصرف شراب را بیان
کرده است:
http://americanaddictioncenters.org/alcoholismtreatment/mental-effects /

سايت علمی  live scienceاواسط  2016اعالم کرد که مصرف
شراب باعث هفت نوع سرﻃان میشود:
http://www.livescience.com/55497-does-alcoholcause-cancer.html

"آکادمی سرﻃان آمريکا" اعالم کرد که بعضی از افراد چنین
میانديشند که فقط مصرف زياد شراب مضر است ,اما مصرف
شراب با سرﻃان معده ,سرﻃان دهان و حنجره ,سرﻃان کبد و
مری ,سرﻃان کلون و رکتوم ,سرﻃان پستان ,سرﻃان دهان و
سرﻃان پانکراس رابطهی مستقیم دارد:
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/dietphysical-activity/alcohol-use-and-cancer.html

"انجمن تحقیقات سرﻃان بريتانیا" اعالم کرد هیچ محدودهی
امنی برای مصرف شراب وجود ندارد و مصرف شراب به هر میزانی
با افزايش خطر سرﻃان رابطهی مستقیم دارد:
http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/causes-of-cancer/alcohol-and-cancer/howalcohol-causes-cancer
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"مؤسسهی ملّی سرﻃان" آمريکا نیز اعالم کرد که در گﺬشته
د سرﻃان وجود دارد امّا
تصوّر میشد در شراب قرمز خواصّ ض ّ
اکنون مشخص شده است که برخالف تصوّر گﺬشته حتّی شراب
قرمز نیز با سرﻃان رابطهی مستقیم دارد:
https://www.cancer.gov/about-cancer/causesprevention/risk/alcohol/alcohol-fact-sheet

سايت علمی  science alertنیز سال  2016اعالم کرد که
مصرف شراب به هر میزانی حتّی به میزان کم ,نه تنها عامل
سرﻃان کبد است ,بلکه عامل  6نوع سرﻃان ديگر نیز است:
http://www.sciencealert.com/alcohol-can-causeseven-forms-of-cancer-new-analysis-finds

مقالهی منتشر شده در ( ncbiاواخر  )2016رسما اعالم کرد که
شراب عامل سرﻃان است:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 27442501

همانگونه که مشاهده کرديد در مصرف شراب ضررهای فراوانی
است و اين ضررها بیشتر از فوايد آن است .آيا اين عظمت قرآن را
اثبات نمیکند؟
***
مسﺌلهی ارتداد نیز بههمینگونه است و چون يکی از وظايف
خود را پاسداری و حفظ دين مردم و حفظ آرامش فکری و روانی
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مردم میداند اجازه نمیدهد که شبههافکنان با نشر شبهات بیپايه
و اساسِ دشمنان اسالم به نوعی آشوب فکری و سﭙس اضطراب
اجتماعی دامن زنند و مردم را بهجای چرخاندن چرخهی اقتصاد و
تولید و علم و ...در جامعه به اموری بیهوده سوق دهند .البته بايد
کلّیگويی دکتر شبههافکن را کمی روشن کرد و گفت :مرتد به
محض آشکار شدن ارتدادش کشته نمیشود بلکه ابتدا از داليل
ارتداد و شبهاتی که بدان انجامیده میپرسند سﭙس متخصّصین
اسالمی نزد او آمده و سعی در برﻃرف نمودن شبهاتش میکنند
اگر باز هم نﭙﺬيرفت به وی فرصتی میدهند و ...تازه کشتن شخص
مرتد توسط دادگاه قضايی بررسی شده و سﭙس به دست مجريان
حکومت اسالمی به اجرا در میآيد و آنچنان نیست که
دروغگويان میگويند که هر مسلمانی میتواند به محض آگاهی از
ارتداد شخص ،او را به قتل برساند!! که برای توضیحات بیشتر
میتوانید به بخش حدّ ارتداد مراجعه نمايید.
درضمن اين مسﺌله به اسالم و مسلمین محدود نمیشود بلکه
ب منافق بر اساس سیاست کثیف
در تمام جهان وجود دارد ،در غر ِ
يك بام و دو هوا ،مسلمانان را به دو گروه تقسیم کردهاند :در اين
بین مسلمانانی که به اصل اسالم فرا میخوانند را تندرو ،افراﻃی و
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حتی تروريست مینامند و اگر کسی حتّی کلیپ ،عکس و نمادی از
آنان داشته باشد را محاکمه ،زندان و شکنجه میکنند و در
بسیاری از موارد به قتل میرسانند و کار را به جايی رساندهاند که
اگر يکی از شهروندان خود آنها به فکر و انديشهی آن مسلمانان
واقعی درآيد در داخل و خارج مرزهای خود مورد تعقیب قرار
میگیرد و خونش حالل میشود! اين در حالیاست که اسالم دين
حق است و هدفش حفظ دين مردم است اما اقدامات آنها در
راستای تأمین و حفظ مصالح مادّی محض انجام میپﺬيرد! پس
تفاوت از آسمان تا زمین است.
مثالً يك آمريکايی پاکستانیتبار به نام  JUBAIR AHMADدر
سال  2012محکوم به  12سال زندان شد و جرمش تنها پخش کردن
کلیﭙی از گروه «لشکر ﻃیبه» در يوتیوب بود! حتّی رئیسجمهور
آمريکا يعنی باراك اوباما و ديگر همکیشانش بهصراحت اعالن
داشتند که تروريستهايی که کشور ما را تهديد میکنند در هر
جايی باشند نابودشان میکنیم و بسیاری از هموﻃنان خود که
مسلمان شدهاند را در لیست گروههای تروريستی قرار دادهاند! با
اين حال با کمال وقاحت به حکم ارتداد میتازند.
***
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دکتر سُها گفته :يکی از راههای اثبات جرم در اسالم ،اقرار
متهم است .بهﻃورﻃبیعی انسان از متّهمکردن و آبروريزی و
مجازات خودش پرهیز دارد چون اگر مؤمن باشد توبه کرده و مؤمن
نباشد خودش را از آبروريزی و مجازات حفظ میکند .بههمیندلیل
اقرار امری غیرﻃبیعی است و بههیچ عنوان نبايد افراد را مجبور به
اقرار کرد.
پاسخ :اقرار متّهم نه تنها در اسالم بلکه در تمام مکاتب و
مﺬاهب و از قديم تا اکنون از ابزارهای بديهی در حقوق کیفری به-
شمار رفته است اما اين دکتر ملحد که به چیزی غیر از مادّيات
ايمان ندارد و در نتیجه وجود ضمیر و وجدان و عﺬاب روحی به-
خاﻃر ارتکاب اعمال ناشايست و جرم را منکر شدهاست بههمین-
سبب اين مسﺌلهی بديهی را انکار کرده که ممکناست شخص از
کرده ی خويش پشیمان گشته و خود را تسلیم مقامات قضايی
نمايد .همین اکنون نیز در غرب متمدّن!! اقرار کامالً پﺬيرفته شده
بوده و اگر کسی به جرم خودش اقرار نمايد بعد از اﻃمینان از
سالمتی روانی و ...مجازات میگردد حتّی در فیلمها نیز همین گونه
است...
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چنانکه در زمان پیامبر(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) زنی نزد ايشان
صلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَ-
آمده و به ارتکاب زنا اقرار نمود اما رسولخدا( َ
سَلَّم) فوری نﭙﺬيرفت و امر به معاينهی او نمود و پسازآنکه از
صحّت جسمی و روانی آن زن مطمﺌن شد مجازاتش نمود.
سﭙس بهصورت خبیثانهای گفته« :و به هیچعنوان نبايد افراد را
مجبور به اقرار کرد»!! در حالی که در اسالم اجبار شخص به منظور
اقرار گرفتن شديد ًا مورد نهی قرار گرفته است .سﭙس بیان داشته
لاهللُعَلیهِ-
که هیچگونه اعتبار قضايیای ندارد ،چنانکه پیامبر(صَ َّ
وَآلِهِوَسَلَّم) فرموده است:
«البینة علی المدعی والیمین علی من أنکر».
«مدّعی بايد دلیل روشن ارائه دهد و منکر تهمت (مدّعی علیه)
بايد سوگند ياد کند»..1
همین حديث صحیح بزرگترين ضربه را به ديوار دروغپردازی
دکتر سُها زده و آنرا متالشی میسازد ،درضمن عالوه بر اينکه
آموزههای اسالم از اجبار نمودن اشخاص به اقرار کردن نهی نموده
است در تمام زندگانی رسولخدا حتّی يكمورد هم يافت نمیشود
 .1الراوی :جد عمرو بن شعیب .المحدث :األلبانی .المصدر :صحیح الترمﺬی.
الجزﺀ أو الصفحة .1341 :حکم المحدث :صحیح
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که بیانگر اجبار شخص برای اقرار گرفتن توسط ايشان يا حتّی
توسط مسلمانان باشد برعکس غیرمسلمانان بويژه ملحدان که
چون به چیزی بنام وجدان و معاد و خدا اعتقاد ندارند و انسان را با
حیوان يکی میدانند بهراحتی دست به اقرارگیری اجباری از
بیگناهان میزنند.
مسﺌلهی جالب و خندهدار جملهی بعدی اين دکتر متحیّر و
سردرگم است که سخنان پیشین خود را کامالً نقض میکند
چنانکه گفته است« :البته اگر فردی بدون زور اقرار کرد ﻃبعاً به-
عنواندلیل معتبر استفاده میشود»!!!
صلَّاهللُ-
افزون بر اينها داستانی دروغین و جعلی را به پیامبر( َ
عَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) نسبت میدهد مبنی بر اينکه ايشان به شکنجهی
شخصی به نام «کنانه بن ربیعه» پرداخته تا از محل دفن ﻃال و
جواهراتش باخبر گردد!! که ما اصل اين داستان را میآوريم تا ثابت
گردد بههیچ وجه صحّت ندارد.
در بیان وقايع خیبر ،سیرهنويسان مرتکب خطای بزرگی شده و
روايت بسیار غلطی را نقل کردهاند که در بیشتر کتب نقل شده و
شهرت يافته است .واقعه از اين قرار است که پیامبر اکرم(صَلَّاهللُ-
عَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) به يهود امان دادند ،مشروط بر اينکه هیچ چیزی را
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مخفی نکنند .ولی وقتی «کنانه بن ربیع» از نشاندادن يك خزانه
خودداری ک رد ،آن حضرت به زبیر دستور دادند تا از وی تحقیق به
عمل آورد و محل اختفای گنج را پیدا کند .سرانجام ،کنانه به
دستور آن حضرت به «محمد بن مسلمه» سﭙرده شد تا در عوض
برادرش محمود ،او را به قتل برساند .بعد از قتل او ،تمام يهوديان
غالم و کنیز قرار داده شدند.

1

فقط اين قسمت از روايت صحیح است که کنانه کشته شد ،ولی
علّت کشتن وی ،خودداری از بیان محل گنج نیست ،بلکه علّت آن
اين است که وی يکی از افسران رشید اسالم ،محمود بن
مسلمه(رَضیَاهللُعَنهُ) را به قتل رسانده بود .در ﻃبری تصريح شده
که:
حمَّدِ بْنِ مَسْ َلمَةَ ،فَضَرَبَ عُنُقَهُ ِبأَخِیهِ
(ثُمَّ دَفَعَهُ َرسُولُ اللَّـهِ إِلَى مُ َ
2

مَحْمُودِ بْنِ مَسْ َلمَةَ)

«پس رسول اکرم(صَلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) او را به محمد بن
مسلمه سﭙرد و او در عوض برادرش محمود ،وی را به قتل رساند».

 . 1فتوﺡ البلدان بالذری .24 /
 . 2ﻃبری .1582 /
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روايت مربوط به کشتن کنانه بهعلّت نشان ندادن گنج را ﻃبری
و ابن هشام از ابن اسحاق نقل کردهاند ،ولی ابن اسحاق نام راويان
مافوق خود را ذکر نکرده است .محدّثین در کتبرجال تصحیح
کردهاند که ابن اسحاق وقايع مغازی را از يهود نقل میکرد و اين
روايت نیز از همان دسته است و بههمیندلیل ،نام راويان مافوق را
ذکر ننموده است .بعضی از راويان مغرض نوشتهاند که او به خاﻃر
اينکه محل گنج را نشان نداد شکنجه شد و به قتل رسید؛ در حالی
که شکنجه و آزار يك شخص به صرف اينکه به محل قرارداشتن
گنج اعتراف نکند ،دور از شأن رسول اکرم(صَلَّاهللُعَلیهِوَآ ِلهِوَسَلَّم)
و خ الف مروّت و اخالق حسنة ايشان است! شخصیّتی که کسی را
که به او زهر داده است مورد آزار قرار نمیدهد ،چگونه برای
حصول درهم و دينار ،فرمان شکنجه يك يهود را برای گرفتن
اعتراف از او ،صادر میکند؟! اصل جريان در اين حد بود که به
«کنانه بن ابی الحقیق» امان داده شده بود مشروط بر اينکه
شرارت و نقض عهد نکند.

1

 . 1ابوداود ،باب حکم أرض خیبر.
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بلکه در يكروايت مﺬکور است که وی پﺬيرفته بود که اگر
مرتکب شرارت و فريب شود ،مستحقّ قتل خواهد بود.

1

کنانه نقض عهد و شرارت کرد و پیمانی که بسته بود نقض شد.
او محمود بن مسلمه را به قتل رساند و حاال به عنوان قصاص
میبايست کشته میشد ،همچنانکه در سطرهای گﺬشته به نقل از
ﻃبری ذکر گرديد.حاال توجه کنیم که مغرضین و ناآگاهان چه
وقايعی بر اين روايت افزودهاند:
«کنانه» متّهم به پنهانکردن محل گنج بود و قاتل محمود بن
مسلمه و مستحق قتل بود ،در صورتی که ابن سعد از بکر بن
عبدالرحمن روايتی که به ﻃور متّصل نقل کرده در آن مﺬکور است:
همراه با کنانه برادرش نیز به قتل رسید« :فضرب أعناقهما وسبیء
أهلیهما»

2

(آن حضرت هر دو را به قتل رسانده و خانوادة آنها را اسیر
کردند) .ابن سعد در روايتی ديگر که از «عفان بن مسلم» نقل
کرده ،از اين هم فراتر رفته اظهار میدارد :عالوه بر آن دو برادر،
تمام يهود اسیر شده و غالم و کنیز قرار گرفتند:
 . 1ﻃبقات ابن سعد ،غزوه خیبر .81 /

 . 2ﻃبقات ابن سعد ،غزوه خیبر .81 /
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(فلما وجد المال الﺬی غیبوه فی مسك الجمل سبیء نساءهم)
«هنگامی که آن گنج يافته شد و آن را در پوست شتر مخفی
1

کرده بودند ،زنان آنها اسیر شده و کنیز قرار گرفتند».

ولی وقتی اين روايات با اصول و معیارهای محدّثین سنجیده
شوند حقیقت روشن میشود ..در اين باره در صحیح بخاری تصريح
شده که برادر «کنانه» کشته نشد ،بلکه تا زمان خالفت عمر
فاروق(رَضیَاهللُعنهُ)در قید حیات بود:
ك أَتَاهُ أَحَدُ بَنِی أَبِی الحُقَ ْیقِ ،فَقَالَ :يَا
(فَلَمَّا أَجْمَعَ ُعمَرُ َعلَى ذَلِ َ
أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ ،أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اهللُ عَلَ ْیهِ وَسَلَّمَ،
وَعَامَلَنَا عَلَى األَمْوَالِ)

2

«آن گاه چون عمر قصد اخراج يهود از سرزمین حجاز را کرد،
يکی از فرزندان ابوالحقیق نزد وی آمد و گفت :ای امیرالمؤمنین!
شما ما را اخراج میکنید ،حال آنکه ما را محمّد اجازه اقامت داده
و جزيه بر ما تعیین کرده بودند».

 . 1ﻃبقات ابن سعد .80 /
 . 2صحیح بخاری .377 / 1
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حافظ ابن حجر در فتح الباری تصريح کرده که اين شخص همان
برادر «کنانه ابن ابی الحقیق» بود .حافظ ابن قیم در زاد المعاد
چنین اظهار نظر کرده است:
صلْحِ إِلَّا ابْنَیْ
م بَعْدَ ال ُّ
(وَلَمْ يَقْتُلْ رَسُولُ اللَّ ِه صَلَّى اللَّهُ عَ َلیْهِ وَسَلَّ َ
أَبِی الْحُقَیْقِ)
هللعَلیهِوَآلِ ِهوَسَلَّم) بعد از صلح عالوه بر دو
«آن حضرت(صَلَّا ُ
فرزند ابن ابی الحقیق ديگر کسی را به قتل نرساند».
ولی چنانچه عبارت فوق از کتاب صحیح بخاری ،به رؤيّت ايشان
میرسید ،احتماالً چنین اظهارنظر نمیکرد .در ابوداود جايی که از
«ارض خیبر» بحث شده است ،فقط کشتهشدن «ابن ابی الحقیق»
را نوشته است .اين نکته نیز قابل يادآوری است که در ابوداود
مرقوم است :رسول اکرم از «سعیه» (عموی حی بن اخطب)
پرسیده بود :آن گنج را چه کردی؟ وی گفت :صرف جنگها شد .با
وجود اين ،آن حضرت فقط به کشتن کنانه دستور داد .اين امر
دلیل بر اين است که کنانه بر جرم قتل محمود بن مسلمه قصاص
شد وگرنه چنانچه جرم عدم اعتراف به محل اختفای گنج ،قتل او
بود ،افراد ديگری نیز در اين جرم ملوّث بودند .اوّلین اشتباهی که
مورّخان مرتکب شدند اين است که علّت قتل «کنانه» را اختفای
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محل گنج قرار دادند و چون در اين جرم کسانی ديگر نیز شرکت
داشتند ،خود به خود اين امر عمومیّت پیدا کرد که تمام افراد
خاندان کنانه به قتل رسیدند.
افزون بر اين موارد بايد گفت اگر واقعاً اقرار گرفتن اجباری در
اسالم جايز میباشد چرا بهجز اين روايت جعلی نمیتوانید چندين
مورد ديگر مبنی بر صحت ادّعای خود ارائه دهید؟!
***
رابعاً :جناب دکتر در اين بخش به شهادت در اسالم ايراد گرفته
و گفته که دلیلی ضعیف برای اثبات جرم است .و بر اين مسﺌله
اشکال وارد کرده که شاهد بايستی ايمان و عدالت داشته باشد تا
شهادتش پﺬيرفته شود و عدالت هم بهمعنی عدم ارتکاب گناهان
کبیره است.
پاسخ :شهادتی که در اسالم هست کامالً منطقی و حکیمانه
است .و شرط ايمان و عدالت نیز بر حکمت اين دين مبین داللت
میکند ،چنانکه هر شخص عاقلی با اين مسﺌله موافق است که
شهادت اشخاص بدکار ،دروغگو ،مجرم و ...نزد مردم عوام هم
اعتباری ندارد چه برسد به مسائل حقوقی ،آن هم در مسائلی که
به آبرو ،قصاص ،اعدام و ...مربوط میشود..
2766

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

البته جالب اينجاست که در آخر همین بخش هم سخن خود که
در آغاز بیان داشته بود را نقض کرده و گفته است« :عوامل زيادی
مانند دوستی ،دلسوزی ،کینه ،دشمنی و اقناع مالی میتواند فرد را
به شهادت يا کتمان شهادت وادارد .و همچنان که میتوان چند
شاهد در تأيید امری پیدا کرد میتوان چند شاهد هم بر خالف آن
پیدا کرد»!!
خب جناب دکتر حرف ما هم همین است که شخصی که پايبند
به ارزشهای اخالقی نیست و دارای پیشینهی دروغگويی،
مردمآزاری و ..است شهادتش اعتباری ندارد .يعنی بدينگونه آبرو
و خون و مال مردم پاسداری میشود و افراد بیقید و غیرملتزم
جرأت چنین کاری نمیکنند.
مسﺌله ايناست که آنکسکه خودش را پیش از هر چیز در
مقابل يك قاضی بشری پاسخگو میداند خودش را در مقابل قاضی
الهی مسﺌول و پاسخگو میداند در اين صورت امکان ندارد زبان به
دروغ بگشايد چنانکه خداوند متّعال نیز در آيات زيادی و پیامبر
در احاديث بسیاری مسلمان را بهشدّت از دروغگويی و شهادت
دروغ نهی نمودهاند.
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درضمن اينکه ايمان از شروط پﺬيرش شهادت است بدينمعنا
نیست که ما به ديدهی حقارت به غیرمسلمین مینگريم بلکه چون
بر اين باوريم :شخصی که حقیقت روشن و مبرهن اسالم را
نﭙﺬيرفته و تکﺬيب نموده است چه تضمینی دارد که در شهادت
دادن هم راستگو باشد؟!
يك سؤال :احتمال دروغ گفتن مسلمانی بیشتر است يا کافری
که از مسلمان هم متنفّر بوده و با وی دشمنی میکند؟! مطمﺌنّاً
برای کسی که کتاب سراسر دروغ ،تلبیس ،بهتان و ...دکتر سُها که
تازه خود را از ديگران بهتر میداند و از سران ملحدين است را
مینگرد پی به اين قانون عظیم اسالم و خالق تمام موجودات
میبرد.
سﭙس گفته :مجازات شاهدان کمتر از  4نفر در زنا کار درستی
نیست چون موجب شده افرادی که از جرمی اﻃّالع دارند آن را به
دادگاه اﻃالع ندهند و مجرم به جرمش ادامه دهد.
پاسخ :جناب دکتر در اينجا به تلبیس متوسّل شده است چون
وجود  4شاهد در حدّی مانند زنا است نه در موارد ديگر ،چرا که
حکمت قوانین اسالم بر ايناست که آبروی مردم ارزش خود را از
دست ندهد و به راحتی در زبان بدزبانان و بیماردالن نچرخد و
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همچنین عمل زشتی مانند فحشا و روسﭙیگری در جامعه منتشر و
عادی نگردد ،وگرنه در موارد ديگر چنین نیست .مثالً کسی که
مورد سرقت قرار گرفته میتواند علیه کسی که ديده شهادت دهد
و همراه آن داليل متّقن ارائه دهد چنانکه در ماجرای دزدی فرد
يهودی از امام علی بیان داشتیم ،يا وقتی زنی از زنا حامله است آيا
بايستی چهار شاهد حضور يابند يا فقط يك نفر هم کفايت
مینمايد؟ مطمﺌنّاً يك نفر هم کافیاست .اما هدف بازدارندگی و
حفظ نوامیس و پاسداری از بافت و انضباط جامعه است.
در مورد اين که گفته :شهادت صرفاً باعث میشود کسانیکه
خود مورد تجاوز قرار گرفته نتوانند تجاوزگر را به مجازات برسانند
چون نمیتوانند چهار شاهد بیاورند.
پاسخ :چنانکه پیشتر هم بیان نموديم تجاوز به عنف با اين
مسﺌله تفاوت دارد چون آن ﻃور که از نامش هم پیداست اين عمل
با اجبار از سوی يکی از ﻃرفین انجام میپﺬيرد اما در زنا هر دو بر
انجام آن توافق نمودهاند ،در تجاوز حدّی بر شخص مورد تجاوز
واقع شده نیست اما در زنا هر دو در معرض مجازات حدّ قرار
میگیرند ،همچنین در تجاوز به  4شاهد نیازی نیست و موارد ديگر
که علمای اسالم به تفصیل از آن سخن راندهاند ..در حالی که
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ديديم جناب سُها با بیشرمی تمام در اين موضوع دست به دروغ و
تلبیس زده است.
***
خامساً :جناب دکتر باز هم بدون ارجاع به منبعی معتبر گفته:
چون آغاز بلوغ جنسی با بلوغ عقلی در اسالم يکی گرفته شده
بنابراين کلّیهی مجازاتهای اسالمی شامل کودکان دختر  9ساله و
کودکان پسر  15ساله هم میشود که امروزه اين امر غیرقابل قبول
است و حدّاقل سن برای مجازات  18سال در نظر گرفته شده است.
پاسخ :دين اسالم اوّلین آئین جهانی است که از حیث
مسﺌولیت کیفری میان کودکان و افراد بزرگسال به تمیز کامل
معتقد است و اوّلین نظام حقوقی است که برای مسﺌولیّت کودکان
قواعدی وضع نموده است که از روز نخست دستخوش تغییر و
دگرگونی نگرديده و به رغم گﺬشت بیش از  14قرن درمورد
مسﺌولیت کودکان ،جديدترين و تازهترين قواعد بهشمار میآيند.
در قوانین وضعی بعد از انقالب فرانسه ،برخی از قواعد حقوق
اسالمی لحاظ شده و تحتتأثیر پیشرفت دانش پزشکی و
روانشناسی مستم ّراً تکامل پﺬيرفتهاند اما بهرغم اين تصوّر بزرگ،
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مطلب تازهای که در حقوق اسالمی شناخته نشده باشد ،ارائه
ندادهاند.
زمانی میزان برتری حقوق اسالمی را خواهیم شناخت که بدانیم
همزمان با نزول شريعت اسالمی ،قوانین قديم درباره کودکان چه
موضعی داشتند .از مهمترين قوانین قديم ،قانون روم بود که مبنای
قوانین جديد اروپايی به شمار میآيد .اين حقوق که به حق از تمام
قوانین وضعی بشر پیشرفتهتر بود در آن تنها در حدّ محدودی بین
مسﺌولیت کودکان و افراد بزرگسال تفاوت ديده میشد .بین
کودکان تا سن هفتسال و باالتر قائل به تمییز بود و چنانکه سنّ
کودکی ،از هفتسال بیشتر بود در مقابل اعمال ارتکابی مسﺌولیّت
کیفری داشت و از هفتسال کمتر از مسﺌولیّت مبرّا بود مگر اينکه
به قصد اضرار به غیر به ارتکاب جرم دست میزد که در اينصورت
مسﺌول بود .بنابراين میان اين و قوانین اسالمی آسمان تا زمین
تفاوت است.
مسﺌولیّت کیفری بر اساس حقوق اسالمی بر دو پايهی اساسی
استوار است که عبارتند از :عقل و اختیار و از اين رو احکام ناظر بر
کودکان ،بر حسب دورههايی که انسان از روز والدت ﻃی میکند تا
وقتی که ملکهی عقل و اختیار به مرحلهی کمال برسد مختلف
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است .يعنی هر زمان که بشر فاقد قدرت عقلی است مسﺌولیّت
کیفری وجود ندارد و در مرحلهای که استعداد عقلیاش اندك
است مسﺌولیّت تأديبی است نه کیفری ،و در زمانی که از ادراك
کامل برخوردار است بشر مسﺌولیّت کیفری دارد.
بنابراين انسان از روز والدت تا رسیدن به سنّ رشد سه مرحله
را پشت سر میگﺬارد؛ مرحله اوّل :مرحلهای که انسان از استعداد
درك و فهم بیبهره است ،در اين مرحله او را کودك غیرممیز
مینامند .مرحلهی دوّم :مرحلهای است که بشر از ادراك ضعیفی
برخوردار است .در اين مرحله او را کودك ممیز نام مینهند.
مرحلهی سوّم :مرحله ی ادارك کامل است که انسان را بالغ و رشید
مینامند.
مرحلهی اول تا هفتسالگی است .اما مرحلهی دوم از هفت-
سالگی شروع و با بلوغ کودك پايان میيابد .غالب فقها سن بلوغ
را  15سالگی میدانند ولی امام ابوحنیفه سن بلوغ را  18سال تمام
میداند و بنابر اينرأی ،برای مردان  19و برای دختران  17سالگی
را سن بلوغ تعیین میکنند .رأی مشهور مﺬهب امام مالك نیز با
رأی ابوحنیفه سازگار است .در اين مرحله کودك ممیّز مسﺌولیّت
کیفری ندارد .اگر مثالً سرقت يا زنا کند حدّ نمیخورد؛ اگر بکشد يا
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کسی را مجروﺡ کند قصاص نمیشود بلکه مسﺌولیّت تأديبی دارد و
در صورت ارتکاب جرم ،تأديب میشود .نتیجهی تأديبی بهشمار
آوردن مجازات آناست که کودك ممیّز هرچند بار که تأديب شود
مجرم به عادت بهحساب نمیآيد و از مجازاتها ،تنها آنهايی اعمال
میگردد که تأديب تلقّی میشوند مانند مالمت و تنبیهکردن.

1

بنابراين دانستیم که قانون اسالمی در اين مورد دروغ بودن
سخن جناب دکتر را به روشنی بیان میدارد .به عالوه عقل و
اختیار و موارد ديگر در اين مسﺌله اساس قرار میگیرد و همچنین
صلَّاهللُعَلیهِوَآلِهِوَسَلَّم) فرمودهاند و بارها نیز
چنانکه رسولخدا( َ
خاﻃرنشان ساختهايم اسالم شخص مرتکب جرايم را با سر بر
آوردن کوچکترين شبههای معاف دانسته و همچنین بعد از
برّرسیهای الزمه به صدور حکم اقدام مینمايد نه اينکه قاضی به
محض شنیدن اقدام توسّط کسی ،حکمش را صادر نمايد.
درضمن آخرين حدّ مرحلهیدوّم در کشور هند  12سالگی و در
انگلستان و ايتالیا  14سالگی و در فرانسه  16سالگی است .يعنی
بعد از اين در مقابل اعمال ارتکابی مسﺌولیّت کامل دارد اما ظاهراً
 . 1جرم و ارکان آن .عبدالقادر عوده .مترجم :دکتر حسن فرهودی نیا .549 .نشر
يادآوران .جلد  .1چاپ اول .1390
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جناب دکتر میدانسته که مخاﻃبین او زياد اهل تحقیق نیستند
وگرنه با اين اﻃمینان و قاﻃعیت اين دروغ را نمیگفت.

1

***

شبهه :مجازات های تعزیری
در اين بخش جناب دکتر شبههافکن مسﺌلهی تعزير اسالمی را
د
پیش کشیدهاست و گفته :در گناهانی که در اسالم برای آن ح ّ
مشخص نشده مجازات بهعهدهی قاضی گﺬاشته شده تا هر چقدر
مصلحت بداند گناهکار را شلّاق بزند! و بر اساس اين ادّعای خود،
گفته که پس نبايد میزان مجازات دست قاضی باشد چون ظلم
است و ...که بإذن اهلل متعال بدان پاسخ میگويیم.
ماهیّت تعزير :تعزير مجازات گناهی است که کیفر آن معیّن
نیست به عبارت ديگر ،مجازات جرايمی است که کیفر مقدّر
ندارند.
تعازير مجموعهای از مجازاتهای غیرمقدّر است که از سادهترين
و سبکترين نوع مانند نصیحتکردن و بیمدادن شروع میشود و
شديدترين نوع آن زندان و شلّاق است و در جرايم بزرگتر حتّی به
 . 1التعلیقات علی قانون العقوبات المصری والموسوعة الجنائیة .جلد  1ص  272به
بعد و شرﺡ قانون العقوبات احمد صفوت ص  282به بعد.
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قتل منتهی میگردد .قاضی میتواند از میان آنها مجازاتی را که با
جرم و سوابق و روحیّات بزهکار تناسب دارد ،انتخاب کند.
هر جرمی غیر از جرايم حدود و قصاص و ديه که مجازاتهای
مقرّر دارند با تعزير کیفر داده میشود .در اين موارد چنین نیست
که تعزير يك مجازات اصلی بهحساب آيد بلکه يا به عنوان
مجازات بدلی استفاده میشود که به سبب امتناع اعمال مجازات
اصلی واجب میشود ،مانند آنکه شرايط حدّ فراهم نباشد؛ يا به-
عنوان مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی مورد بهرهبرداری
قرار میگیرد ،مانند تعزير در قصاص جراحتها که مالك مقرّر
میدارد و مانند چهل تازيانهی دوّم در حدّ شرب خمر که شافعی
بدان اعتقاد دارد.

1

روش قانونگﺬار اسالمی بر اين است که برای جرائم تعزير
برعکس قوانین مشخّص ،مجازات معیّنی در نظر نگیرد زيرا مقیّد
ساختن قاضی به اعمال مجازات معیّن ،موجب بازداشتن مجازات از
اجرايش میشود و بیشتر اوقات آنرا ناعادالنه میسازد ،چونکه
اوضاع و احوال حاکم بر جرايم و مجرمان با يكديگر اختالف بیّنی
 . 1چنان که قبال گفته شده است ،به عقیده امام شافعی حدّ شرب خمر  40ضربه
است و چهل ضربه بعدی به عنوان تعزير زده میشود.
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دارند ،مجازاتی که ممکن است مجرمی را اصالﺡ کند ممکن است
برای بزهکار ديگری مايهی فساد گردد و آنچه نسبت به شخصی
بازدارنده است ،ممکناست برای شخص ديگری چنین نباشد از اين
رو ،شريعت اسالمی مجازاتهای متعدّدی را برای جرايم تعزيری
وضع کرده است .اين مجازاتها مجموعهای از مجازاتهای کامل است
که از سادهترين نوع شروع و به شديدترين نوع آن منتهی
میگردد .قاضی حق دارد از میان اين مجموعه ،مجازاتی را که برای
تأديب مجرم و اصالﺡ آن و حمايت جامعه از بزهکاری ،مؤثّر
تشخیص میدهد برگزيند .همچنان که میتواند يك يا چند
مجازات را مورد حکم قرار دهد و چنانچه مجازات دارای حدّاقل و
حدّاکثر باشد ،در آن تخفیف دهد يا تشديد کند و اگر مجازات را
برای تأديب و اصالﺡ مجرم کافی بداند ،اجرای باقیماندهی آن را
متوقّف سازد.
اعطای اين آزادی گسترده برای قضّات خطرناك نیست زيرا
جرايم تعزيری غالباً خطرناك نیستند و مسامحه در آنها گاهی
بیشتر به نفع مجرم است .اما در مورد جرايم بزرگ مانند حدود و
قصاص و ديات ،مجازاتهای مقدّر وضع شده است و قاضی دربارهی
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آنها هیچ اختیاری ندارد مگر آنکه در صورت اثبات جرم ،مجازات
قانونی را در نظر بگیرد.
اگر شريعت اسالمی مجازاتهای تعزيری معیّنی را شناسايی و در
نظر گرفته است به اين معنا نیست که مجازات ديگری را نﭙﺬيرد،
بلکه هر مجازات ديگری را که سبب اصالﺡ مجرم گردد و جامعه را
از بزهکاری حمايت کند ،میپﺬيرد .بر اساس قاعدهی عمومی در
حقوق اسالمی ،هر مجازاتی که به تأديب و اصالﺡ مجرم و زجر
ديگران و حمايت جامعه از شرّ مجرم و مضرّات جرم منتهی گردد،
مشروع است.
اگر مطابق انديشه و قانون يکنواخت و ثابت امثال جناب سُها
پیش رويم بايد به اين امر تن دهیم که تمامی افراد که مرتکب جرم
واحدی میشوند بايد همگی به يك صورت کیفر داده شوند که
کامالً اشتباه است .بهعنوانمثال :کسی که برای بار اوّل مرتکب
جرمی شده همانند آن که در ارتکاب آن ،سوءپیشینه دارد يك
مجازات دارند که کامالً ناعادالنه است چون اوضاع و احوال و
شرايط فردی و محیطی و ...در نظر گرفته نشده است اما در اسالم
عزيز ،دو نفر که مرتکب جرمی شدهاند بدينگونه که کسی بار
اوّلش بوده و دومی مکرّراً مرتکب آن گرديده همانند هم مجازات
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نمیشوند بلکه نفر اوّل توبیخ میشود يا مثالً جريمهی نقدی
میگردد اما نفردوّم متحمّل تعزير سنگینتری میگردد ،عالوه بر
اين ،نفر اوّل بالفاصله بعد از اجرای تعزير به دامان خانواده باز
میگردد اما در نظام قانونی جناب سُها حدّاقل بايد زندانی شود!
همچنین بر اساس موارد باال دريافتیم که بر خالف ادّعای
دروغین دکتر! تعزير در اسالم منحصر به شلّاق نمیشود و
همچنین قاضی مسلمان در چارچوب مشخصی به صدور احکام
تعزيری میپردازد نهاينکه دلبخواهی مردمان را مجازات نمايد،
همچنین بهخاﻃر تعهّد اخالقیاش در برابر پروردگارش به خود
جرأت ظلم نمیدهد چنانکه در شريعت اسالم به شدّت از قضاوت
بدون علم و ظالمانه نهی شده است ،بهگونهای که در تاريخ
بزرگعالمانی همانند امام ابوحنیفه ،امام احمد و ديگران حتّی
حاضر میشدند زندان را به جان بخرند اما بر مسند قضاوت
ننشینند.

شبهه :قصاص
جناب دکتر! در ابتدا گفته که آيهی  45مائده بسیار شبیه به
قوانین  196تا  205حمورابی است! اين در حالی است که اوّال در
2778

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مجموعهای قوانین گسترده اگر بهصورت موردی شباهتی با قانون
ديگری وجود دارد ،عاقالنه نیست که آن را برگرفته از قانون
متقدّم دانست و اگر چنین پیشفرضی درست باشد بايستی
تصريح کرد که قانون مورد تأيید جناب دکتر! يعنی قوانین غربی
نیز برگرفته از قانون رومی و آن هم از حمورابی و ...است! دوّماً در
قانون حمورابی به مقابله به مثل در قصاص تصريح شده است اما
در قوانین  169تا ( 214که جناب سُها و ديگر سايتهای اسالمستیز
بدان اشاره هم نکردهاند) اجرای آن را به ﻃبقهی فرودست جامعه
منحصر نموده است و برای ﻃبقهی باالدست و مرفّه مجازات غرامت
و جريمهی مادّی را مقرّر کرده است .خود قضاوت کنید که در
کجای اسالم نظام ﻃبقاتی و انحصار کیفرها به ﻃبقهی معیّنی به
رسمیت شناخته شده است؟!
دوّماً جناب دکتر قصاص را ناعادالنه و وحشیگری خوانده
است!! و گفته بیشتر قتلها و جراحتها ناخودآگاه روی میدهد و
پس از ارتکاب ،شخص پشیمان میشود!
پاسخ :اوّالً اسالم پیش از هر چیز يکايك افراد جامعه را بر
اساس آموزههای اسالم عزيز پرورش میدهد ،دوّماً شرايط جامعه
را از تمام جوانب ﻃوری سامان میدهد که وقوع اين جرمها به
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حدّاقل ممکن برسد .سوّماً بوسیلهی اين احکام بازدارنده نفوس را
د زيادی مصون میدارد.
نسبت به ارتکاب چنین جرايمی تا ح ّ
چهارماً در صورت وقوع چنین جرمهايی (بر خالف تلبیس جناب
سُها که تنها مسﺌله بريدن و کشتن را مطرﺡ نموده) امور ديگری
همانند ديه و عفو و گﺬشت را مقرّر داشته است..
همچنین بايد گفت که اين احکام به ظاهر سخت ،کارساز بودن
خود را در عمل ثابت نموده است چون اگر اتّفاقاً اگر افراد از قصاص
عمل فجیع خود که سبب نقص عضو يا قتل ﻃرف مقابل میشود
اﻃمینان خاﻃر داشتهباشند که حدّاکثر با زندان روبرو میگردند
تمايل درونیشان برای ارتکاب جرايم غیرانسانی چندبرابر میشود
چنانکه بر اساس آمارهايی که قبالً از وضعیت جرايم در غرب ارائه
داديم اين مسﺌله به خوبی پديدار میگردد.
سﭙس جناب دکتر سُها آيه  178بقره را بیان کرده و گفته مثالً
اگر برده ،شخصی آزاد را بکشد قصاص میشود اما اگر شخصی آزاد
بردهای را بکشد قصاص نمیگردد! و اين بیعدالتی است.
پاسخ :اين در حالیاست که آيه بر جواز يا منع آن داللت
نمیکند چنانکه بیضاوی در تفسیرش میگويد« :.اين آيه دال بر
اين نیست که فرد آزاد در مقابل برده کشته نمیشود و مرد در
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مقابل زنی کشته نمیشود کما اينکه برعکس آن هم داللت
نمیکند.
بنابراين در قرآن گفته صريحی پیرامون مسﺌلهی کشتن آزاد
در عوض برده و کشتن مرد در عوض زن و مسلمان در عوض کافر
بیان ننموده است ..بلکه علما و مﺬاهب در مورد اين موضوع
اختالف زيادی دارند .اما با اين وجود جناب سُها به قرآن ايراد
زيادی گرفته و آن را وحشیانه و ناعادالنه خطاب کرده است! با آن
که اصالً در اين موضوع در قرآن سخنی به میان نیامده است!! البته
بايد خاﻃرنشان کرد که موضوع کتاب جناب سُها نقد قرآن است
درحالیکه اين مسﺌله در قرآن بیان نشده است بلکه اين يك
مسﺌلهی فقهی است که فقها در آن اختالفنظر دارند و خیلی از
علما قول احناف را برگزيدهاند که بیان میدارد اگر شخصی آزاد،
بردهای را بکشد کشته میشود و اگر يك مؤمن فرد کافری را
بکشد ،کشته میشود و اگر يك مرد ،زنی را بکشد کشته میشود.
از ﻃرف ديگر عدم کشتن شخص آزاد در مقابل برده بر اساس
مﺬهب شافعی به معنی جانبداری از ثروتمندان و اربابان نیست
همچنین بهمعنی هدر رفتن و بیارزشی خون بردگان نیست! بلکه
حکم ،از قصاص به ديه تغییر پیدا میکند که میبايست خانواده
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قاتل آن را به خانواده مقتول بﭙردازد .بنابراين از يكسو برخی
مﺬاهب قتل قاتل را جايز میدانند و از سویديگر حتّی نزد کسانی
که قائل به قتل قاتل نیستند خون مقتول به هدر نمیرود چون ديه
سر بر میآورد که خانوادهی قاتل موّظف به پرداخت آن هستند.
بنابراين ثابت میشود که جان اشخاص بیارزش قلمداد
نمی شود چرا که اسالم به پايبندی به عهد و پیمان و وفای به آن
دعوت نموده است و مسلمانان از ساير مردمان بیشتر دارای
پايبندی و وفای به عهد و پیمان میباشند .کما اينکه حفظ و
پاسداری از جان و خون را از مقاصد اساسی خود برشمرده است .و
ريختن خون هیچ انسانی را جز به سبب مشروع مانند جهاد علیه
متجاوزان يا تطبیق حد شرعی بر خیانتکاران جايز نمیداند.

شبهه :دیه
سﭙس بحث ديه را مطرﺡ کرده و مهمترين ايرادی که گرفته
ايناست که چرا توزيع ديات ناعادالنه است؟!
پاسخ :حکم ديهی زن و مرد (تا جايی که مورد برّرسی قرار
گرفت) از ﻃريق احاديث و اقوال علما ثابت میشود .اما چرا ديهی
زن نصف ديهی مرد است:
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چون بعد از فوت زن يا مرد ،مبلغ ديه را به خانوادهاش می-
دهند .آن را داخل قبر که نمیگﺬارند! بعد از فوت مرد ،ديه کامل را
دريافت میکنند و آن را به زن و فرزندانش میدهند ،زن و
فرزندانی که درآمدی ندارند اما بعد از فوت زن ،نصف ديه را
دريافت میکنند و آن را به خانوادهای میدهند که مرد در آن
حضور دارد و همچنان نفقه خانواده را تأمین میکند .برای مصالح
ال به اين معنا نیست که
جامعه اين تدبی ِر بسیار زيبايیاست ،و اص ً
ارزش زن نصف ارزش مرد است.
يا درمورد اينکه چرا ديهی بیضههای مرد به اندازهی دو زن
است؛ اين حکم مربوط به عدّهای از علماست و کلّی نمیباشد ،اما
افرادی که اين ديدگاه را قبول دارند دلیل حکمشان اين است و باز
هم ظلم و تهمتهای اسالمستیزان پﺬيرفتنی نیست ،مالحظه
بفرمايید:
افرادی که اين شبهه را مطرﺡ میکنند از نوعی فريب استفاده
میکنند ،مردی که بیضههایخود را در يك حادثه از دست میدهد
و از توانايی مردانگی ساقط میشود بهای بسیار سنگینی را
پرداخته است .و اينديه باعث میشود حدّاقل کانون خانواده خود
را تا اندازهای حفظ کند ،درواقع احکام وسیله هستند برای رسیدن
2783

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

به هدفی خاص .و حتّی مشاهده میکنیم که ديهیپستانهای زن از
پستان مرد بیشتر است آيا اين بدان معناست که ارزش مرد کمتر
است؟
ممکن است بیضهی يك حیوان در حال انقراض میلیونها دالر
ارزش داشته باشد که میشود ديهی صدها زن و مرد ،آيا میتوانیم
بگويیم که100ها انسان ،بیارزشتر از بیضهی يك جانور هستند؟
اين ارزشگﺬاریهای بر حسب پول روی انسانها نوعی بی-
حرمتی به کرامت انسان تلقّی میشوند و بايد بدانیم که احکام در
پی اهداف خاص خود هستند و هرگز برای بیحرمتی به انسانها
وضع نشدهاند.

1

نتیجهگیری
بر اساس آنچه بیان داشتیم پُر واضح است که احکام دين
اسالم ،نه احکام ساده و ابتدايی هستند و نه تاريخمندند که به
زمان مشخّصی محدود باشند بلکه از جانب کسی وضع گرديده که
خود آفريدگار انسانها و ديگر موجودات است و به ريزترين

 . 1کتاب «الحاد نوين  ..باتالق رنگین» تالیف مراد يوسفی .نشر احسان.1396 .
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جزئیّات روحی و جسمیشان آگاهی کامل دارد و بر همین اساس،
دين اسالم را بهعنوان آخرين دين تا روز قیامت قرار داده است،
بنابراين اکنون وقت آن رسیده است که برنامهی اسالم را برای
روياروی شدن با کلّیه واقعهای بشری در امروز در فردا و تا
آخرالزّمان بهاجرا بگﺬاريم.
پس بايد پاسخ قاﻃعی به اين پرسش دهیم که :اصلی که مرجع
و زيربنای زندگی بشر میباشد ،کدام است؟ آيا اين اصل ،دين و
برنامه خداوند برای زندگی است؟ يا اينکه هر نوع واقع بشری می-
تواند باشد؟
اسالم بدون اينکه لحظهای درنگ نمايد و يا دچار ترديد بشود،
با قاﻃعیّت به اين پرسش پاسخ میدهد :تنها اصلی که بايد سرتاسر
زندگی بشر بدان ارجاع داده شود ،دين و برنامهی خداوند برای
زندگی است.
آنگاه اسالم میپرسد:
أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّـهُ؟ « 1مگر شما داناتريد يا خدا؟»
و خود پاسخ میدهد:

 . 1سوره البقره ،آيه 4
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واهلل يعلم و أنتم ال تعلمون

1

«خداوند میداند ولی شما

نمیدانید».
وما أوتیتم من العلم إال قلیال « 2و تنها اندکی از علم به شما
داده شده است».
پس بايد حکم را همان کسی بکند که او علم دارد و خلق می-
کند و روزی میدهد و يگانه مرجع زندگی هم بايد دين او يعنی
برنامهاش برای زندگی باشد .چون واقع زندگی بشر و تﺌوریها و
سیستمهای بشری قطعاً دچار فساد و انحراف میشوند و بر پايهی
علم و دانش کسانی شکل گرفتهاند که علم آنها کامل نیست و
تنها اندکی از علم به آنها داده شده است!
همچنین در يكجامعه ،تنها در صورتی انسانها از عبوديّت
يكديگر بطورکامل و حقیقی آزاد هستند که در اينجامعه،
حاکمیّت برتر نموديافته در سیادت شريعت الهی به خداوند واگﺬار
شود و تنها در اين صورتاست که «تمدّن انسانی» مصداق پیدا
میکند .چون تمدّن انسان يك قاعدهی اساسی از آزادی حقیقی و
کامل انسان و کرامت مطلق تمام افراد جامعه را اقتضا میکند ،لﺬا
 . 1سوره البقره ،آيه 216
 . 2سوره اإلسراء ،آيه 85
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اگر در جامعهای ،عدّهای به عنوان «ارباب» قانون وضع نمايند و
سايرين نیز همانند «بردگان» تابع قوانین آنها شوند ،هرگز در اين
جامعه ،آزادی انسان و کرامت تكتك افراد جامعه نمیتواند به
تحقّق برسد! و همواره قدرتمندان ،مستضعفان را مورد ظلم قرار
میدهند و در نتیجهی ظلم نیز فساد ،آشوب ،ناهنجاری و ...بین
يکايك افراد آن جامعه منتشر میگردد چنانکه هماکنون نمونهی
زنده آن را در کشورهای غربی و شرقی مورد حمايت دکتر سُها
مشاهده مینمايیم.
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فصل  :17افسانههای قرآن
نويسنده :مختار ناصری
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِ َلیْكَ َوجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَن َيفْقَهُوهُ
وَفِی آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا ُکلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا ِبهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ
ن کَفَرُوا إِنْ هَﺬَا إِلَّا أَسَاﻃِیرُ ا ْلأَوَّلِینَ
يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّﺬِي َ

1

«و از آنان کسانی هستند که به تو گوش فرا میدهند ،و ما بر
دلهايشان پردهها اکندهايم تا آنرا نفهمند ،و در گوشهايشان
سنگینی (قرار دادهايم) و اگر تمام معجزهها را ببینند ،به آن ايمان
نمی آورند ،تا اينکه نزد تو آيند و با تو مجادله کنند ،کسانی که
کافر شدند ،گويند« :اين جز افسانههای پیشینیان نیست».
الحمدهلل رب العالمین
اين فصل را آغاز میکنیم با آيهای که حال نزار منتقد بیچاره را
می نماياند .او به فنا رفته ،امید است کسانی که هنوز تأثیر زيادی از
اين بندهیشیطان نگرفتهاند با پندگرفتن از آياتالهی (و نه نوشتار
بنده ،چون نوشتار من هیچکاری نمیتواند بکند اگر آياتالهی در
.1سوره االنعام،آيه 25
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شخص کارساز نیافتد) راه راست را که راه بندگی اهلل متّعال است،
يافته و بهآن قدم بگﺬارد .با توکل به خدا مقدّمهینويسنده را
برّرسی میکنیم.

مقدّمه:
«عمدهی مطالب قرآن از محیط زمان محمّد گرفته شده است و
گاه محمّد تغییراتی اندك در آنها ايجاد کرده است .بزرگان مکّه که
تاجران بزرگی بودند و به نقاط دوردست سفر میکردند و ﻃبعاً از
افسانههای ملل مختلف اﻃّالع داشتند ،میگفتند که قرآن
افسانههای پیشینیان است که سخن درستی است».
مقدّمهای پر از دروغ و بد بو؛ بوی کثیف کثافتکاری ،بويی که از
کالمی پست برمیآيد.
ل مطالب نويسنده را بر باد خواهد داد و
سؤال اوّل که بنیان ک ّ
آنهم فقط با يك کلمه :چرا:
چرا «محمّد(علیهصالة وسالم) تغییراتی اندك در آنها ايجاد
کرده است؟»
مثالً داستان آفرينش قرآن آنقدر با تورات فرق دارد؛
پیامبر(علیهصالةوسالم) چرا آنرا تا آنحد تغییر داده؟ آيا زنان،
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پیامبر را در مضیقه گﺬاشتهبودند که بهجای اينکه بگويد شیطان
حوّا را که از دندهیآدم بود فريب داد ،میگويد شیطان هردوی-
آنها را که از يك جنس بودند فريفت؟
چرا داستان نوﺡ آنقدر متفاوت است؟ چرا در تورات زن نوﺡ
پیرو نوﺡ است و در قرآن نیست؟ چرا پیامبر اين تغییر را درآن
وارد کرده؟ هدفش از اينکار چه بوده؟
چراهامان در تورات وزير خشايار شاه است و در قرآن وزير
فرعون؟ منبع اين تغییر کجاست؟ عامل آن چیست؟ چه لزومی به
تغییر بوده؟
سلیمان را که پیامبر يهوديان بوده و خود يهوديان او را پیامبر
نمیدانند چرا آناندازه باالبرده که به او قدرتی داده شود که به
کسی بعد از او ندهند .دقیقاً هدف از اين تغییر چه بوده؟ چه
سودی عايد پیامبر میشد جز اينکه يهوديان ،دروغگو شناخته
شوند و آنهم در مکّه که مسلمین به حمايت اهل کتاب نیاز دارند.
چه کسی به پیامبر گفته اينگونه بنويسد؟ با بزرگکردن يکی از
پادشاهان که در آخر کافر میشود!!!!
راستی چرا داوود در قرآن کتاب آسمانی دارد؟
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وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
ن عَلَى بَعْضٍ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
النَّ ِبیِّی َ

1

«پروردگار تو ،به (حال هر) کسیکه در آسمانها و زمین است،
داناتر است ،و بهراستی (ما)بعضی پیامبران را بر بعضی(ديگر)
برتری داديم ،و به داود زبور عطا کرديم .و با اينکتاب بر بسیاری از
پیامبران برتری يافتهاست اما در تورات او پادشاهی است که حتّی
نبوّت هم ندارد چه برسد به کتاب!؟ چرا داوودِ قرآنی بنیاسرائیل
را لعنت میکند؟
لُعِنَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا مِن َبنِی إِسْرَايیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى
ابْنِ مَرْيَمَ َذلِكَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُوا يَعْتَدُونَ

2

«کافران بنی اسرائیل ،بر زبان داوود و عیسی پسر مريم لعنت
شدند ،اين بهخاﻃر آن بود که نافرمانی (و گناه) کردند و (از حد)
تجاوز مینمودند».

اين سؤاالت بايد پاسخ داده شوند و سؤاالتی ديگر نیز:
 .1سوره اإلسراء ,آيه 55
 . 2سوره المائدة آيه 78
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سؤالی بنیادين :دلیل اينهمه تفاوت بین قصصقرآنی و من دون
قرآن چیست؟
منبع آن داستانهايی که هیچجا يادی از آنها نشده و در اين
فصل نیز تعدادی از آنها آمده ،از کجاست؟؟؟
و بسیاری تغییراتديگر و مهمترين آن :چرا شیوهی نگارش
قرآن با کتاب اهلکتاب فرق بسیار دارد ،و داستانی را تعريف
نکرده جز اينکه از آن پندی برداشت کرده باشد؟ و داستانها را
همچون اساﻃیر اّولین پشت سر هم بیان نمیکند بلکه گوشهای از
آن را بیان میکند و از آن درسی میگیرد!
مسﺌلهی بعدی يك دروغ ذلیالنه است« :بزرگان مکّه که تاجران
بزرگی بودند و به نقاط دور دست سفر میکردند »
دورترين جايی که بزرگان مکّه میرفتند روم و ايران و حبشه
بود .اينها بازار خريد و فروش برای محصوالت اعراب داشتند .حال
منظور از نقاط دوردست کجا بوده؟ لسآنجلس؟ يا ايتالیا؟ يا بندر
بارسون؟ يا چین و ژاپن و مغولستان؟ چرا منتقد شام و ايران را
برای اعراب با لفظ «دوردست» میآورد؟ جواب ساده است .او
دروغ میگويد.
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اما نکتهیاسفبار اينجاست که او میگويد آنها سخن درست را
گفتهاند .جناب منتقد ،آنها در اين مورد راستگو بودهاند
«يا درمورد اينکه او کاهن است؟»
وَلَا بِقَوْلِ کَاهِنٍ « 1يا نه اينکه او شاعر است؟»
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ « 2يا بلکه او ديوانه بوده»
ل عَلَ ْیهِ الﺬِّ ْکرُ إِنَّكَ َلمَجْنُونٌ « 3يا بلکه
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّﺬِی نُزِّ َ
ساحر بوده»
فَقَالَ إِنْ هَﺬَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْ َثرُ

4

«و يا هیچکدام ،بلکه آموخته شده؟»
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ٰ

5

جناب منتقد میدانی هیچيك از اين اتّهامات ،پشیزی نمیارزد؟
چون هیچکدام مستند نیست؟ و آيا میدانی همین تعدّد در بهانهها
خود نشانهی صحّت قرآن است؟ چون نمیتوانند هیچکدام از آنها
. 1سوره الحاقه آيه 42
. 2سوره الحاقه آيه 41
. 3سوره الحجر آيه 6
. 4سوره المدثر آيه 24
. 5سوره النحل آيه 103
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را با دلیل اثبات کنند!!! حال بايد خوانندگان بگويند آيا کالم تو
ن
ارزشمند و خواندنی است يا فقط افترائاتی است که با پیروی از ظ ّ
نادرست به آن رسیدهايد؟؟؟
ن وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ
إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّ َّ

1

«شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی میکنید ,وشما جز
گزافه و دروغ نمیگويید».
وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن َيتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِی مِنَ
الْحَقِّ شَیْﺌًا

2

« وآنها به آن هیچ دانشی ندارند ,جز از گمان (بی اساس) پیروی
نمیکنند ,ويقیناً گمان (انسان را) از (شناخت) حق بینیاز نمی-
کند».
سؤال آخر ،تو اگر از تمام اين موارد بهصورت مبرهن رد شوی،
آيا اسالم را خواهی پﺬيرفت؟
سراغ مطالب کتاب برويم و ببینیم چه چیز قابل نقدی برايمان
دارد.

 . 1سوره األنعام آيه 148
 . 2سوره النجم آيه 28
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شبهه :داستان خلقت آدم
«داستان خلقت آدم در چند جای قرآن آمده است و شامل
مراحل:
خلقت از گل ،اثبات برتری انسان ،دستور سجدهی مالئك بر
انسان و فريب انسان و خروج از بهشت است.

شبهه :خلقت آدم از گل
در آيات متعدّدی از قرآن مطرﺡ شده که انسان از خاك آفريده
شده است :إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ اللَّ ِه کَ َمثَلِ ءا َدمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ
ن
قَالَ لَهُ کُن فَیَکُو ُ

1

همانا مثل عیسی نزد خدا؛ همچون مثل آدم است (که) او را از
خاك آفريد ،پس به او فرمود« :باش» پس (بی درنگ) موجود شد.
خلَقَکُم مِّن ﻃِینٍ
هُوَ الَّﺬِی َ

2

«او کسیاستکه شما را از گل

آفريد»...
سلَالَةٍ مِّن ﻃِینٍ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن ُ
 . 1سوره آل عمران،آيه 59
 . 2سوره االنعام،آيه 2
 . 3سوره المومنون،آيه 12
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و بهراستی انسان را از چکیدهای از گِل آفريديم.
الَّﺬِی أَحْسَنَ ُکلَّ شَیْ ٍء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ا ْلإِنسَانِ مِن ﻃِینٍ

1

(همان) کسیکه هرچه را آفريد به نیکوترين (وجه) آفريد ،و
آفرينش انسان را از گل آغاز کرد.
صلْصَالٍ مِّنْ حَ َمإٍ مَّسْنُونٍ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن َ

2

و بهراستی ما انسان را از گِل خشکیدهای ،که از گِل بويناك
تیرهای (گرفته شده) بود آفريديم.
ن حَمَإٍ
ل مِّ ْ
صلْصَا ٍ
ق بَشَرًا مِّن َ
ك ِللْمَلَائِکَةِ إِنِّی خَالِ ٌ
وَإِذْ قَالَ رَبُّ َ
مَّسْنُونٍ

3

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

4

«و (به ياد آور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود« :
همانا من آفرينندهی بشری از گِل خشکیدهای که از گِل بويناك
تیرهای (گرفته شده)  ،هستم .پس چون (او را آفريدم و) به او

 . 1سوره السجده ،آيه 7
 . 2سوره الحجر ،آيه 26
 . 3سوره الحجر ،آيه 28
 . 4سوره الحجر ،آيه 29
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سامان دادم  ،و از روﺡ خود در آن دمیدم ( ،همگی) برای او سجده
کنید ».
إِذْ قَالَ رَبُّكَ ِللْمَلَائِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِّن ﻃِینٍ ( )71فَإِذَا
سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِی ِه مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ()72

1

«(و به ياد آور) هنگامیکه پروردگارت به فرشتگان گفت :بی-
ترديد من بشری را از گل میآفرينم( .)71پس هنگامیکه درستش
کردم ،و از روﺡ خود در آن دمیدم ،برای او سجده کنان
بیفتید(.»)72
آنچه بهصراحت از آيات فوق بهدست میآيد ايناست که ....
همین برداشت در کتب مفسّرين از قول صحابهی محمّد آمده است
مثالً ....
در مورد خلقت همسر آدم (حوّا) در قرآن آمدهاست:
س وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ ا َّلﺬِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْ ٍ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِ ْنهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً

 . 1سوره ص ،آيات()72- 71
 . 2سوره النساء ،آيه 1
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«ای مردم از پروردگارتان بترسید ،آنکسیکه شما را از يكتن
آفريد ،و همسرش را (نیز) از او آفريد ،و از آندو ،مردان و زنان
بسیاری پراکنده کرد.
جهَا
خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْ َ

1

«(او) شما را از يكتن آفريد ،سﭙس همسرش را از آن پديد
آورد».
واضح است که اين داستان خلقت آدم و همسرش با دانش
زيستشناسی و تکامل ناسازگار است .شواهد عینی نشان میدهد
که انسان هم مثل ديگرموجودات زنده ،تکامل پیدا کرده است و
»...
خیلی خوب.
فرد ناقد با آوردن ترکیبی از آيات و احاديث میگويد چیزیکه
در قرآن آمده مخالف علم است.
درمورد خلقت همسر آدم (اصطالحاً حواء) در قرآن میفرمايد
همهی شما از يك نفس واحده آفريده شدهايد که همسرش هم از
همان جنس است و مطلقاً در هیچجای قرآن بیان نشده که حوّا از

 . 1سوره الزمر ،آيه 6
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دنده يا از دست يا پا يا جای ديگری از آدم آفريده شدهاست و به
همهی اين تفاسیری که میگويند حوا از دندهی آدم آفريده شده،
اسرائیلیات گفته میشود ،زيرا اين مطالب در کتب بنیاسرائیل
آمده و نه در قرآن .اما در اينجا بیان يك نکته ضروری مینمايد.
چرا فرد ناقد ،در کتاب نقد قرآن ،کالم مفسّرين را آورده؟ واقعاً
عجیب است ،کسی میگويد من قرآن را نقد میکنم ولی در اصل
کالم مفسّرين را نقد میکند و چرا؟ مشخص است ،چون میخواهد
به هر صورتیکه هست مسلمان ناآگاه را منحرف کند .به اين آيه
دقت کنید:
ق لَکُم ِّمنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا
خلَ َ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ َ
ن
ك لَآيَاتٍ لِّقَوْ ٍم يَتَفَکَّرُو َ
حمَةً إِنَّ فِی ذَلِ َ
وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَ ْ

1

«و از نشانههای او (اين) است که همسرانی از جنس خودتان
برای شما آفريد؛ تا به آنها آرام گیريد ،و در میانتان مودّت و
رحمت قرار داد ،بی گمان در اين (امر) نشانههای است برای گروهی
که تفکّر میکنند».
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به کالم شبههافکن اينجا منظور از

خلق لکم من

انفسکم يعنی همهی زنان از دندههای مردان خلق شدهاند!!! چون
خطاب اهلل متّعال همهی جنس بشر است!! خیر زن و مرد از يك
جنس آفريده شدهاند و همین امر ناراحتی شبههافکن را باعث
شده ،چون او میخواهد زن را جنس ضعیفتر به حساب آورد تا
راحتتر از آن سوءاستفاده کند ،بههمیندلیل نیز میباشد که
حرفی از اين آيه نزده( .همینجا يك نکتهی زيبای قرآنی را بیان
کنیم قبل از ادامهی بحث ...اگر آيهی اوّل را مطالعه کرده باشید،
اهلل متّعال می فرمايد مثل عیسی نزد اهلل مانند آدم است .نکتهی
جالب نیز اينجاست که تعداد حروف آدم (در زبان عربی ءادم) به
اندازهی عیسی و تعداد تکرار آنها نیز به يك اندازه و  25مرتبه
است ...سبحاناهلل)
اينجا شايد فرد مخاﻃب شما حديثی را بیاورد از رسولاهلل(علیه
صالة وسالم) بیاود و به آن استناد کند.
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(استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع و إن أعوج
شیء فی الضلع أعاله فإن ذهبت تقیمه کسرته و إن ترکته لم يزل
أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا .عن أبی هريرة).

1

« با زنان به نیکويی رفتار کنید ،زيرا زن از دنده آفريده شده
است و کجترين نقطهیدنده ،باالی آن است که اگر بخواهی
راستش کنی آنرا میشکنی و اگر آن را رها کنی همواره کج باقی
خواهد ماند ،پس شما را به نیکی با زنان سفارش میکنم».
ا وّل اينکه هر ادّعايی با اين حديث مطرﺡ شود باﻃل است چون
ما با نصّ صريح قرآنکريم بیان کرديم که اينچنین چیزی در
اسالم نیست ...دوّم :اينجا نگفته از دندهیآدم ،پس اين ادّعا باﻃل
میشود ...سوّم :اينجا از آرايهی تشبیه استفاده شده؛ کما اينکه
ادامهی کالم مؤيّد همین است.پس ا ّوالً اين ادّعا را از قرآن دور می-
کنیم؛ (ولی همینجا درسی از پیامبر رحمت(علیه افضل الصلوات)
میگیريم ،اينکه رفتار ما با زنان بايد بسیار ماليم باشد ،زيرا آنان
بسیار حساس هستند ).اما منتقد میگويد که «شواهد عینی»
نشان میدهد انسان نیز تکامل يافته است.
 . 1المجلد :صحیح ،الجامع الحديث ،960:قال الشیخ آلبانی :صحیح،متفق
علیه.

2801

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خب الزم است پیرامون اين مسﺌله اندکی تأمّل کنیم تا خواننده
هرآنچه از تکامل و فرگشت را به خوردش دادهاند استفراغ کند ،که
بد خوراکی را به خوردش دادهاند .با ذکر نکاتی حتّیالمقدور کوتاه
اين مسﺌله را برّرسی میکنیم؛
قبل از هرچیز توضیح درست فرگشت :تبديل يكگونه به
گونهی ديگر در ﻃول زمان ناشی از اثر انتخاب ﻃبیعی بر تغییرات
تصادفی ژنتیکی.
 -1هیچ «شاهد عینی» در کار نیست ،مگر اينکه شخصی از 7
میلیون سال پیش (به ادّعای خود منتقد) زنده بوده باشد و اين
روند تغییر را ديده باشد .و اين مسﺌله نه تنها برای انسان بلکه
برای تمامی مخلوقات صادق است.
 -2هنگامیکه شاهدی عینی نداشته باشیم ،پس فرگشت در
همان حد فرضیّهی ذهن مغشوش داروين باقی میماند.
 -3شواهد زيادی فرضیّه ی فرگشت (تکامل) را زير سؤال
بردهاند! قویترينآن ،چیزیاست که به معمای الينحل داروين
شهره گشته است و آن نیز وقوع انفجار کامبرين است .الزم است
بدانید که زمینشناسان عمر زمین را  5/4میلیارد سال تخمین
میزنند و عمر قديمیترين سلّول زنده که نوعی پروکاريوت
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(باکتری) است را نیز  5/3میلیارد سال تخمین زدهاند( .در مورد
چگونگی تشکیل اوّلین سلول زنده ،هیچ نظريه و بلکه هیچ
فرضیّه ی علمی وجود ندارد ،چرا که اوّلین موجود زنده به حداقل
 140پروتﺌین نیاز دارد که ساختار هرکدام از اين پروتﺌینها توسط
ژنهای مخصوصی کد میشوند که هر ژن از تعداد زيادی نوکلﺌوتید
ساخته شدهاست که بايد با ترتیب ،شمارش و ساختار خاصی پشت
سر يکديگر چیدهشدهباشند .که اينها نیازمند ﻃرّاحی بسیار بسیار
دقیقی است که قطعاً با انتخاب ﻃبیعی داروين قابل حل نیست .اگر
چه داروينیستها میگويند ،فرگشت از ابتدای حیات را توضیح
میدهد ،اما بههرحال بدون داشتن اوّلین سلّول ،حیاتی هم در کار
نخواهد بود)
خیلی عالی...
در ﻃول 3میلیارد سال يعنی تا  500سال پیش اين باکتریها
فقط میتوانستند به مرجانها و عروسهای دريايی که موجوداتی
بسیار ساده هستند تبديل شوند .اما ناگهان انبوهی از راستههای
گوناگون حیوانات در اقیانوس ظاهر میشوند که هیچ سلسلهای
برايشان قابل شناسايی نیست .بهگونهای که ريچارد داوکینز،
پیامبر امروز ملحدين ،میگويد انگار آنها را آنجا کاشتهاند( .الزم
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است بگويم راستهی حیوانات يعنی چه؟ هر راسته تفاوتهای
بنیادين و عمیقی با راستههای ديگر دارد ،مثالً يك راسته شامل
انواع زنبورها و يك راسته شامل انواع پروانههاست ...هر راسته به
انواع تیره (خانواده) تقسیم میشود ،هر تیره به انواع سرده ،هر
سرده به انواع گونه هرگونه نیز چندين زيرگونه را شامل میشود.
ال راستهی
بگﺬاريد مثالی عامیانه بزنم تا بهتر تفهیم شود ...مث ً
ابزارآالت کشاورزی و راستهی جعبه ابزار ...از راستهی جعبه ابزار
تیرهی

پیچگوشتیها؛

از

تیرهی

پیچگوشتیها،

سردهی

پیچگوشتیهای تخت؛ از سردهی پیچگوشتیهای تخت گونههای
مختلف از پیچگوشتیهای تخت با سايزهای مختلف.
فرض کنید اينچنین تنوّعی ناگهان بدون هیچ پیشزمینهای
ايجاد گشته ...داروين بیچاره آنرا بیپاسخ و نﺌوداروينیستها نیز
به دنبالهروی او آنرا بیپاسخ میگﺬارند و بر ﻃبل توخالی فرگشت
و تکامل میکوبند.
 --4از شواهد ديگر ،پیچیدگی دیانآ ،تعداد بسیار کم
جهشهای ايجاد سازگاری و بیضرر (تقريباً  ٪90از جهشها کشنده
و  ٪9بیاثر هستند و تنها يك درصد مفیداند) ،زمان بسیار زياد
مورد نیاز برای ايجاد اين تغییرات ،نیاز به جهشهای همزمان برای
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ايجاد تغییرات غیرمرگبار و در نهايت وجود نداشتن حتّی يك
شاهد برای اثبات اثر انتخاب ﻃبیعی بر تغییر گونه (جز در تصوّرات
باﻃل اين عزيزان).
ممکن است کسی که داروينباور است بگويد پس ايجاد مقاومت
در باکتريها نسبت به آنتیبیوتیك چه؟ جواب ساده است ،به آن
سازگاری میگويند و نه فرگشت ...سازگاری امریاست ﻃبیعی اما
تغییر يك گونه امریاست غیر ﻃبیعی.
باز ممکن است بگويد پس اندامهای وستیجیال چیست؟
(اندامهای وستیجیال به اندامهايی میگويند که در گونههای
قديمی موجود بوده و در گونههای جديدتر باقی مانده و اثری ندارد
يا کم اثر است و نبودشان باعث مرگ انسان نمیشود) ...میگويیم
تمام اندامهای وستیجیالی که بیان میفرمايید کاربردی هستند...
آپانديس در تنظیم باکتریهای مفید روده ،لوزه در کشتن
س
میکروبها ،دندان عقل در جويدن ،عضالت مويی در کمك به ح ّ
لمس و مقاومت دربرابر سرما و ...اگر هم بگويند خب اينها اثر کمی
دارند و نبودشان باعث مرگ نمیشود ،میگويیم نبود يك دست و
يك پا و يك کلّیه و يك گوش و يك چشم هم باعث مرگ
نمیشود ،پس اينها اضافه هستند.
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اين هم از فرگشت علمی و با شواهد عینی که جز اباﻃیلی
برخواسته از اذهان آشفته نیست.

شبهه :اثبات عظمت انسان
خلِیفَ ًة قَالُوا َأتَجْعَلُ
ك لِلْ َملَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ َ
وَإِذْ قَالَ رَبُّ َ
ك وَنُقَدِّسُ
ك الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ َ
فِیهَا مَن يُفْسِدُ فِیهَا وَيَسْفِ ُ
م
سمَاءَ ُکلَّهَا ثُ َّ
لَكَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْ َلمُونَ * وَعَلَّمَ آدَ َم الْأَ ْ
عَرَضَهُمْ َعلَى الْ َملَائِکَةِ فَقَالَ أَنبِﺌُونِی بِأَسْمَا ِء هَؤُلَاءِ إِن کُنتُمْ
صَادِقِینَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّ ْمتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِیمُ
الْحَکِیمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنبِﺌْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم ِبأَسْمَائِهِمْ قَالَ
ب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ ْبدُونَ وَمَا
أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیْ َ
ن
کُنتُمْ تَکْتُمُو َ
«و(بیاد بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت« :من
در زمین جانشینی قرار خواهم داد» .گفتند« :آيا کسی را در آن
قرار میدهی که در آن فساد و خونريزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو
را به جا میآوريم و تو را تقديس میکنیم» .پروردگار فرمود «:يقیناً
من میدانم آنچه را که شما نمیدانید»* .و نامها را همگی به آدم
آموخت .سﭙس آنها را به فرشتگان عرضه داشت ،و فرمود «:اگر
راستگويید ،نامهای اينها را بهمن خبر دهید»*( .فرشتگان) گفتند:
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«منزهی تو! .ما چیزی جز آنچه به ما آموختهای نمیدانیم ،تو دانای
حکیمی»* .فرمود« :ای آدم! آنان را از نامهايشان آگاه کن»
هنگامیکه آنان را آگاه کرد (خداوند) فرمود« :آيا به شما نگفتم که
من غیب آسمانها و زمین را میدانم؟! و نیز میدانم آنچه را که
آشکار میکنید ،و آنچه را پنهان میداشتید».

1

« در پی اعتراض مالئکه که چرا موجودی خونريز را میخواهی
خلق کنی ،خدا میخواهد برتری يا عظمت انسان را نشان دهد .به
انسان اسماء را میآموزد (معنی اسماء در قرآن و سنّت روشن
نیست) .در اين حال طبعاً مالئکه از اسماء خبر ندارند ولی انسان
اﻃّالع دارد .حال خدا انسان را بهدلیل داشتن دانش اسماء ،اليق و
ارزشمند قلمداد میکند و سﭙس از مالئکه میخواهد که بر او
سجده کنند .دقّت کنید اينکار خدا کلكزدن به مالئکه است.
انسان و مالئکه هیچکدام اسماء را نمیدانستند به انسان ياد می-
دهد و مالئك را محروم میکند و سﭙس انسان را برتر میداند! مثل
اينکه معلّمی بخواهد برتری يك دانشآموز را بر ديگری اثبات کند.
جواب سؤالی را به يکی از آنان میآموزد و سﭙس از هردو سؤال
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میکند و ادّعا میکند که دانشآموزی که جواب سؤال را داده برتر
است!! آيا اينکار معقول و پسنديده است يا نیرنگی بچهگانه بیش
نیست؟ جواب مالئکه هم معقول بوده است که میگويند« :جز آنچه
به ما آموخته ای ما چیزی نمیدانیم».
خیلی عالی...
کالم منتقد را شنیديم .اما کالم ايشان در عین سادگی ،مکر
زيادی دارد .او جنس انسان و فرشته را با بیان مثال از دو
دانشآموز يکی دانسته ،در حالیکه جنس بشر و فرشتگان يکی
نیست .پس وقتی جنس يکی نیست ،مثالی که آورده شده باﻃل
است.
از ﻃرف ديگر فرشتگان میگويند خدايا «منزّهی تو! .ما چیزی
جز آنچه به ما آموختهای نمیدانیم ،تو دانای حکیمی».
خب شايد اين سوال پیش بیايد :خدا آن اسماء را به فرشتگان
تعلیم میداد ،آنها نیز همچون آدم ،آنها را میدانستند.
اما جواب :دقّت کنید که فرشتگان نمیگويند خدايا به ما هم
بیاموز تا ما هم بگويیم ،خیر؛ چون فرشتگان فقط هرآنچه که خدا
پیشتر به آنها آموخته است را میدانند .مثالً فرشتگانی هستند
که همواره تسبیح میگويند ،بعضی همواره در سجده هستند،
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بعضی همواره رکوع میکنند ،عزرائیل و گروهش فقط مسﺌول قبض
روﺡ هستند ،اسرافیل فقط يك کار دارد ،نفخ صور و تمام ....خب
چرا خداوند يك فرشته را میآفريند فقط برای دوبار نفخ در
صور؟؟؟ چون آن فرشته تنها میتواند آن کاری را انجام دهد که از
ابتدا برايش ساخته شده ...عزرائیل جايگزين اسرافیل نمیشود،
چون او فقط میتواند آن کاری را انجام دهد که برايش ساخته شده
و آنرا ترك نمیگويد.
پس االن متوجّه شديم نقطه برتری انسان کجاست ،اينکه
انسان میتواند ياد بگیرد بهدلیل قدرت سمعی که بهواسطهی روﺡ
کسب کرده است همواره میتواند ياد بگیرد و هیچ محدوديّتی
برايش در اين کار وجود ندارد .و آنکسکه کودکانه میخواهد
کلك بزند ،شخص منتقد و پیروانش هستند.

شبهه :دستور سجده ی مالئك بر انسان
سوَّيْتُهُ
ق بَشَرًا مِّن ﻃِینٍ * فَ ِإذَا َ
ل رَبُّكَ لِلْ َملَائِکَةِ إِنِّی خَالِ ٌ
إِذْ قَا َ
م
وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ کُلُّهُ ْ
ن الْکَافِرِينَ * قَالَ يَا
أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِیسَ اسْ َتکْبَرَ وَکَانَ مِ َ
ت مِنَ
دیَّ أَسْ َتکْبَرْتَ أَ ْم کُن َ
إِبْلِیسُ مَا مَنَ َعكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَ َ
الْعَالِینَ * قَالَ أَنَا خَیْرٌ ِّمنْ ُه خَلَقْ َتنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن ﻃِینٍ *
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قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌ * وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِی إِلَى يَوْمِ
ن
الدِّينِ * قَالَ رَبِّ َفأَنظِرْنِی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ َفإِنَّكَ مِ َ
ك لَأُغْوِيَ َّنهُمْ
الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ فَبِعِ َّزتِ َ
ق
أَجْمَعِینَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَ َّ
جهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ ِمنْهُمْ أَجْمَعِینَ .
أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ َ
«(و به ياد آور) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت :بی-
ترديد من بشری را از گل میآفرينم * .پس هنگامیکه درستش
کردم ،و از روﺡ خود در آن دمیدم ،برای او سجده کنان بیفتید»* .
پس فرشتگان همگی يکﭙارچه سجده کردند * .جز ابلیس که تکبّر
ورزيد و از کافران بود( * .خداوند) فرمود« :ای ابلیس! چه چیز
مانع تو شد ،از آنکه برای آنچه من با دو دست خود آفريدهام،
سجده کنی؟ آيا تکبّر ورزيدی يا از بلند پايگان هستی؟!» * گفت:
« من از او بهترم ،مرا از آتش آفريده-ای ،و او را از گل آفريدهای».
* فرمود« :پس از اينجا بیرون شو ،که تو رانده شدی * .و همانا
لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود»( * .ابلیس)گفت:
«پروردگارا! پس مرا تا روزی که (دوباره) برانگیخته میشوند،
مهلت ده»( * .خداوند) فرمود« :همانا تو از مهلت يافتگانی * ،تا
آن روز زمان معیّن»( * .ابلیس) گفت« :پس به عزّتت سوگند ،که
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همهی آنها را گمراه خواه م کرد * ،مگر بندگان مخلص تو را ،از
میان آنها»( * .خداوند) فرمود« :پس (اين سخن) حق است ،و حق
را می گويم * ،يقیناً جهنم را از تو و از آنان که از تو پیروی کنند،
پر خواهم کرد».

1

« اشکاالت مهمی که در اين بخش داستان وجود دارند عبارتند
از:
اوّل :دستور سجده به غیر خدا در منظر عقل و تمام شرائع
ناپسند است .بهعالوه با آيهای از خود قرآن نیز در تضاد است:
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّ ِه أَحَدًا

2

ن اهلل است ،پس کسی را با اهلل نخوانید».
«و اين که مساجد از آ ِ
بسیار عالی...
جواب سؤال اوّل بسیار ساده است؛ سجده بر دو نوع است-1 :
پرستش :فقط برای خداست؛  -2تکريم :در قرآن دو بار آمده است
يکی سجدهی فرشتگان برای انسان ،سجدهی پدر و مادر و برادران
يوسف برای او.
چرا؟ چون خدا گفته...
 . 1سوره ص ،آيات()71-85
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مدارس پنجشنبهها باز است ،اما هفتهیآينده بسته است...
چرا؟ چون بارش برف سنگینه ،چون فالن حادثه رخ داده ...به هر
علّتی ...رئیس آموزش وپرورش میگويد تعطیل است؛ حال
دانش آموز خنگی مثل منتقد ما بگويد که نخیر ،اين کار اشتباه-
است ،مدرسه نرفتن در پنجشنبه غیر قانونیاست و يکی از مواد
آيیننامهی آموزشپرورش را میآورد .آخر چه ربطی دارد
مجیدجان!! خداوند متّعال فرموده غیر خدا را نخوانید .اين پرستش
است ...آره جناب منتقد ،شما حق نداری پنجشنبهها را تعطیل
کنی ،اما وقتی که اهلل متّعال میگويد بکن...شما حقّ بهانهگیری
نداريد ،چون اين نقزدن است مانند آن دانشآموز خنگ کالس که
میخواهد همیشه نق بزند .حسنی به مکتب نمیرفت ،وقتی می-
رفت جمعه میرفت؛ و میگفت :کسی حق نداره جمعه مدرسهها رو
تعطیل کنه ،چون هیچجای قانون نیست که اجازهی تعطیل کردن
مدارس داده شده باشه.
« دوّم اينکه :ابلیس شايد میلیاردها سال خدا را عبادت کرده
بود و در اينجا يك نافرمانی کرد و آنهم نافرمانی معقول .ابلیس
میدانست که مادهی خلقت او برتر از آدم است ولی خدا دستور
سجده بزرگتر به کوچکتر را میدهد و ابلیس در صحّت اينکار
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ترديد میکند .عقل میگويد کاری را که خطاست انجام نده تا
صحّت آن روشن شود .....اصوالً تسلیم محض که مطلوب محمّد
است با عقل نمیسازد .عقل پس از اﻃمینان از صحّت امری ،انجام
آنرا مجاز میداند .آيا ممکن است خدا عقل ترديدکننده را به
ابلیس بدهد و سﭙس خدا خود به جنگ درك منطقی مخلوق
خودش برود .ممکن است گفته شود که ترديد در برابر فرامین خدا
غیر معقول است و ابلیس نبايد ترديد میکرد .در جواب بايد گفت
ما همین ترديد و حتّی اعتراض را در مالئکهیديگر نیز قبل از
خلقت آدم میبینیم ،که به خدا میگويند آيا میخواهی موجودی
را خلق کنی که فساد و خونريزی کند .ترديد در گفته یخدا را در
جایديگر قرآن در مورد ابراهیم نیز می بینیم:
حیِی ا ْلمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ ُتؤْمِن
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی َکیْفَ تُ ْ
ن
قَالَ بَلَى وَلَٰکِن ِّلیَطْمَﺌِنَّ َقلْبِی قَالَ فَخُﺬْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُ َّ
ن يَأْتِی َنكَ سَ ْعیًا
ن جُزْءًا ثُمَّ ادْ ُعهُ َّ
ل مِّ ْنهُ َّ
ل جَبَ ٍ
ل عَلَى کُ ِّ
إِلَیْكَ ثُمَّ اجْ َع ْ
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ

1
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« و ( به ياد بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت «:پروردگارا! به من
نشان بده چگونه مردگان را زنده میکنی؟» فرمود« :مگر ايمان
نیاوردهای؟!»گفت« :چرا ،ولی (میخواهم) که قلبم آرام بگیرد»
فرمود« :پس چهار پرنده را برگیر ،آنگاه آنها را پیش خود قطعه
قطعه کن (و در هم بیامیز) سﭙس بر هر کوهی قسمتی از آنرا
بگﺬار،آنگاه آنها را بخوان؛ شتابان به سوی تو میآيند ،و بدانکه
خداوند توانمند حکیم است».
«نافرمانی معقول»؟ اگر بخش عدالت را مطالعه فرموده باشید،
آنجا گفتیم که علم مطلق نزد اهلل متّعال است و وقتی او میگويد
فالن کار را انجام دهید ،فالن را نه ،به اين دلیل است که او علمش
مطلق است .مثالً در جامعهای که هیچ دلیلی برای نفی نژادپرستی،
دادن حق و حقوق به زنان ،عدلگرايی و  ...وجود نداشت ،خداوند
مؤمنان را از اين مسائل آگاه میکند .درحالیکه حتّی امروز نیز ،کم
نیستند کسانیکه اختالف رنگ و نژاد را نشانهی برتری میدانند.
پس علم الهی علم مطلق است و واجب اإلﻃاعه .پس وقتی من
میدانم علم خدا اينگونه است« ،نافرمانی معقولی» در کار نیست
بلکه...
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ن مِنَ الْکَافِرِينَ
إِلَّا إِبْلِیسَ اسْتَکْ َبرَ وَکَا َ

1

«جز ابلیس که تکبّر ورزيد و از کافران بود.
خداوند متّعال میفرمايد ابلیس تکبّر ورزيد و نه ترديد ،کُفران
کرد و نه جاهل .تکبّر يعنی خود را باالتر دانستن ،يعنی
نژادپرستی ،يعنی من برترم و او پستتر چون جنس من ايناست و
جنس او آن .يعنی همانکه امروز نژادپرستان میگويند ،ما حرف
فالنی را گوش دهیم؟ نژاد ما برتر است ،درحالیکه آن شخص
برتری دارد که يا اکتسابی است و يا ذاتی ...مانند آدم که با دريافت
روﺡ ،از شیطان برتر میشود و خداوند به شیطان میگويد
تکريمش کن( .در انتهای بحث مربوط به آدم ،انشاءاهلل مطلبی را
در ارتباط با نژادپرستی مورد تأيید منتقد ،بیان میکنیم ،تا ببینید
اين ملعون که میگويد سرپیچی و تکبر از فرمان خدا «نافرمانی
معقول» است ،در افکارش چه میپروراند).
ابلیس کًفران کرد ...کافر کیست؟ کافر در اصل به کسی می-
گويند که چیزی را آگاهانه و با هدفی خاص میپوشاند .در قرآن از
کشاورز به عنوان کافر ياد شده:

 . 1سوره ص ،آيه 74
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اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَ ِعبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَ ْینَکُمْ وَتَکَاثُرٌ
فِی الْأَمْوَالِ وَا ْلأَوْلَادِ کَمَ َثلِ غَ ْیثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ َيهِیجُ فَتَرَاهُ
د وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّ ِه
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَکُونُ حُطَامًا وَفِی الْآخِرَةِ عَﺬَابٌ شَدِي ٌ
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

1

«بدانید که زندگی دنیا تنها بازيچه وسرگرمی وتجمل,
وفخرفروشی در میان شما و افزونﻃلبی در اموال وفرزاندان است
همانند بارانی که رويیدنیاش «کشاورزان» را به شگفت آورد
سﭙس خشك شود (به گونه ای که) آن را زرد رنگ بینی ،سﭙس
خرد (وبه کاه تبديل) شود ودر آخرت عﺬاب سخت است و
آمرزشی از جانب خداوند وخشنودی است ،وزندگی دنیا چیزی جز
متاع فريبنده نیست».
کافران زمان پیامبراکرم(علیهصالةوسالم) میدانستند اين
قرآن کالم بشر نیست ،اما هربار يك بهانه میآوردند ،چرا که وجود
اسالم کاسبی آنها را کساد میکرد .شیطان کفران میکند ،چرا؟
چون میداند انسان برتر از اوست و راه استکبار را پیش می-
گیرد.پس اين عمل شیطان از ترديد نیست ،بلکه از يقین است.
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اما جالب اينجاست که ايشان پرسش فرشتگان را بر نافرمانی
قلمداد کردهاند .پرسش ،نشانهی ندانستن و کمك به تقويّت ايمان
است ،امّا نافرمانی شیطان؟ اصالً چه ربطی به هم دارند؟ يا درمورد
ابراهیم (علیهالسالم) ،ابراهیم(علیهالسالم) بهوضوﺡ میفرمايد
ايمان دارم؛ «بلی» چرا که نه ،ايمان دارم ...اما میخواهم قلبم آرام
گیرد ...اين نافرمانیست؟ اين نافرمانیست؟ اين نافرمانیست؟ اين
کُفران است؟ اين اِبا کردن است؟ اين استکبار است؟
قضاوت با خردمندان ...قیاس باﻃل نشانهی قدرت است
ياضعف؟
« سوّم اينکه :چون ابلیس در ترديد بوده الزم بوده که خدا
مطلب را برای او توضیح دهد نه اينکه تمام بندگی و خدمات او را
ناديده بگیرد و او را يكراست جهنّمی کند  .آيا بهخاﻃر يك
نافرمانی معقول (وحتّی اگر نامعقول بود) بايد تمام عبادات و
خدمات ابلیس را نابود کرد؟ آيا انتساب اين رفتار غیر عادالنه به
خدا درست است؟ برای مثال اگر فرزند شما در مورد مهمی
نافرمانی کند و حتّی به شما توهین کند آيا عادالنه است که تمامی
ارزشها و خدمات او را ناديده بگیريد و به يکباره او را برانید؟ اگر
ﻃبعا انتظار
ً
خدا به کسی عقل و اختیار و تمايالت داده است
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نافرمانی و گناه هم از چنین فردی می رود و غیر عادالنه است که با
يك خطا او را بهﻃور ابد جهنّمی کند».
بسیار خوب...
اين مطلب نقدی الزم ندارد چون مبانی آن بر باﻃلیاست که در
دوّمین قسمت به آن پرداختیم .فقط يك مسﺌله و آن هم قیاس
نادرست است ...خدمات فرزند به پدر ،بهخاﻃر نیاز پدر به آنهاست
و رفع نیاز از پدر ،نه برای خود کودك ...جوری از خدمات شیطان
حرف می زند منتقد دکتر ما که انگار نعوذ باهلل خدا چیزی نیاز
داشت و ابلیس با خدماتش او را کمك میکرد .که اين يك قیاس از
بیخ و بن اشتباه است .شیطان عبادت را انجام میداد چون خودش
نیازمندش بود ،نه خدا ...و خدا در پاداش به اين عبادت او را در
مقام فرشتگان آورده ...اما اکنون تکبّر و ذات پلیدش را آشکار
میکند و نتیجه چه خواهد شد؟
«چهارمین و مهمترين اشکال اين داستان ايناستکه :خدا به
ابلیس اجازه میدهد که مردم را فريب دهد .و قسم هم میخورد
که جهنّم را از پیروان ابلیس پرکند .اوّالً ابلیس گناه کرد چرا بايد
مردم بیچاره جهنّمی شوند؟ ثانیاً اين امتحانی بهشدّت ظالمانه
است .خدا عقل ضعیفی به ما داده است که از پاسخگوئی به
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سؤاالت اساسی عاجز است .مثالً چنانچه در مقدّمه گفتم هنوز
عقل ما هیچ دلیلی بر وجود خدا پیدا نکرده است .همچنین
تمايالت مختلف قوی مثل میل جنسی را در ما خلق کرده است و با
اين زمینه های مساعد ،ابلیس را اجازه داده که به روان ما بهصورت
پنهانی نفوذ کند و خطاها را درست و جهل را علم جلوه دهد و
سﭙس برای اين فريبخوردن ،ما را جهنّمی می کند .خوب تأمّل
کنید! شیطان از راههائی به روان شما وارد میشود که شما نمی-
فهمید ،نه او را میبینید و نه او را حس میکنید ،شما نمیدانید که
آنکه شما را بهسوئی میراند شیطان است يا عقل .شما فريب می-
خوريد و خدا بهخاﻃر اين فريب ،شما را به جهنّم می برد؟ آيا اين
ظالمانه نیست؟»
خیر.بسیار عالی...
قبل از هرچیزی يادآوری میکنم که در فصل قیامت بارها بیان
شد که قیامت ،شکنجهگاه نیست بلکه محلّی برای نمودار شدن
اعمال است .حال بیايد ابتدا ،از انتها شروع کنیم با جوابهای
قرآنی.
شخص کارنامهی اعمالش را در دست چﭙش میبیند و شروع
میکند به بهانه آوردن برای نجات خودش .ما از بهانههای اين
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شخص آنهايی را میآوريم که به بحثمان مربوط میشود .خب اگر
آن شخص همچون دکتر! منتقدمان شیطان را عامل قوی در
گمراهیاش بداند چه جوابی خواهد گرفت؟
دکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَ َ
ن لِیَ عَلَیْکُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُکُمْ
وَوَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَ ْفتُکُمْ وَمَا کَا َ
فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلَا َتلُومُونِی وَلُومُوا أَنفُسَکُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَمَا أَنتُم
ن الظَّالِمِینَ لَ ُهمْ عَﺬَابٌ
ل إِ َّ
ت بِمَا أَشْ َر ْکتُمُونِ مِن قَبْ ُ
بِمُصْرِخِیَّ إِ نِّی کَفَرْ ُ
أَلِیمٌ

1

«و چون (داوری و) کار تمام شود ،شیطان گويد« :بیگمان
خداوند به شما وعده یحق (و راستین) داد ،و من به شما وعده
دادم ،آنگاه خالف وعده کردم ،من بر شما هیچ تسلّطی نداشتم،
جز اينکه دعوتتان کردم ،وشما (دعوت) مرا پﺬيرفتید ،پس مرا
سرزنش نکنید ،و (بلکه) خويش را سرزنش کنید ،نه من فريادرس
شما هستم ،و نه شما فريادرس من ،همانا من از اين که مرا پیش از
اين شريك (خدا) ساختید ،بیزارم» بیگمان برای ستمکاران عﺬاب
دردناکی است».

 . 1سوره ابراهیم ،آيه 22
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ببینید اينکه اهلل سبحانه و تعالی در اين دنیا مکالمات قیامت را
به ما نشان میدهد دلیلش يك چیز است ،بستن د ِر هرگونه
بهانهجويی ،تا شخص هیچ بهانهای نتواند جور کند .مثالً حتّی اگر
به قیامت رفت و گفت خدايا غلط کردم بَرَم گَردون که کار خوب
انجام بدم .خدا به او چه خواهد گفت؟ قطعاً میگويد مگر به تو
نگفته بودم اين سخن را خواهی گفت؟ پس تويی که اين را شنیدی
ولی باز به کٌفرانت ادامه دادی ،حال نیز اگر بازگردی باز به کُفرانت
خواهی پرداخت.
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُکَﺬِّبَ بِآيَاتِ
ل
رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ * بَلْ بَدَا لَهُم مَّا کَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْ ُ
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا ُنهُوا َعنْهُ وَإِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ .1
«و اگر (آنها را) هنگامیکه در برابر آتش نگه داشتهاند؛ ببینی
(شگفت زده میشوی) پس میگويند« :ای کاش بازگردانده می-
شديم ،و آيات پروردگارمان را تکﺬيب نمیکرديم ،و از مؤمنان می-
بوديم» * (نه چنین نیست) بلکه آنچه را که پیش از اين پنهان
میکردند برايشان آشکار شده ،و اگر باز گردانده شوند ،بیترديد

 . 1سوره األنعام ،آيات()27-28

2821

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

به آنچه از آن نهی شده بودند؛ باز میگردند ،و اينان
دروغگويانند».
حال اين شخص که به شیطان بهانه میگیرد نیز همان جواب را
خواهد گرفت .اهلل سبحان به او خواهد گفت مگر من در قرآن
نگفتم که شیطان از چه راهی بر تو نفوذ خواهد کرد؟
شیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ *
ن نُقَیِّضْ لَهُ َ
حمَ ِ
وَمَن يَعْشُ عَن ذِ ْکرِ الرَّ ْ
سبِیلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم ُّمهْتَدُونَ
وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ عَنِ ال َّ

1

«و هرکس از ياد (خدای) رحمان غافل (ورويگردان) شود ,برای
او شیطانی بر میگماريم ,پس همواره آن (شیطان) قرين
(وهمنشین) او باشد * .وآنها (= شیاﻃین) اينها (=انسانها) را از راه
(خدا) باز میدارند ,و گمان میکنند که آنان هدايت يافتهاند».
خب جناب منتقد چرا غافل شدی؟ چرا؟خب اشکال ندارد حاال
که يادت آمده میخواهی چکار کنی؟پیشنهاد خدا به تو ايناست:
ستَغْفَرُوا
وَالَّﺬِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَ َکرُوا اللَّهَ فَا ْ
لِﺬُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الﺬُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ

1

 . 1سوره الزخرف ،آيات()36-37
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« و کسانی که چون مرتکب کار زشتی شوند يا بر خود ستم
کنند ،خدا را به ياد میآورند ،پس برای گناهانشان آمرزش می-
خواهند ،و چه کسی جز خدا گناهان را میآمرزد؟ و به آنچه کرده-
اند ،درحالیکه میدانند (که گناه است) پا فشاری و اصرار نمی-
کنند».
ببیند اين حجم از مهربانی از خدا بیخودی نیست ،تنها يك
دلیل دارد و آن هم ايناست که:
حمَةَ
کَتَبَ عَلَى نَفْسِ ِه الرَّ ْ

2

«رحمت را بر خود مقرر داشته

است».
خب منتقد حال میداند چکار بايد کند ،اما او چکار میکند؟ باز
بهانه و باز بهانه .میدانید مثل چی هست؟ معلّمی به دانشآموزانش
میآموزد که  4=2+2و همچنین میآموزد که  5≠2+2و اگر
بنويسند  5=2+2اشتباه است( .تا اينجا مانند فألهمها فجورها
وتقواها است) .قبل از شروع امتحان ،معلّم میگويد بچهها شفا رو
ببینید ،او يکی از شاگردهای خوب پیشین من است ،من به او گفتم
برای شما احترام قائل شود چون شما بهتر از او هستید اما او اِبا
 . 1سوره آل عمران ،آيه 135
 . 2سوره األنعام ،آيه 12
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کرد و گفت من برترم ،من هم او را از مدرسه اخراج کردم ،حاال اون
ازم فرصت گرفته تا نشون بده شما ضعیفتر از اون هستید و با
کالم او گمراه بشید و از آن شأنی که بهتون بخشیدم پايینتون
بکشه ...من همه ی دروس رو به شما آموختم ،االن اونو میارم توی
کالس تا ببینم کیا هستن که خوب درسشون رو خوندن و
برتريشون به شفا رو نشون میدن ،مواظب باشید ،هرچی شفا گفت،
بهش گوش نديد و از آن دروسی که به شما ياد دادم استفاده کنید.
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ يَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ
مُّبِینٌ

1

«ای فرزندان آدم! آيا با شما پیمان نبستم که شیطان را
نﭙرستید ،که او برای شما دشمن آشکار است؟!»
ستَقِیمٌ
ط مُّ ْ
وَأَنِ اعْبُدُونِی هَﺬَا صِرَا ٌ

2

«و اينکه مرا بﭙرستید ،اين راه مستقیم است».
حال امتحان می-گیرد .شفا از پشت سر سُها به او میگويد
 ،5=2+2جواب میشود پنج ،بنويسش .سُها هم که دانشآموز
کودن و نفهمی است مینويسد ( .5شفا اينجا نقش شیطان را
 . 1سوره يس ،آيه 60
 . 2سوره يس ،آيه 61

2824

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

دارد) .حال وقت تصحیح برگههاست .معلّم که برگهی سُها را می-
بیند از او میپرسد چرا نوشته است  .5=2+2او را صدا میزند و به
او میگويد :دکتر سُها! من گفتم  4=2+2پس چرا نوشتی پنج؟ مگر
نگفتم جواب پنج اشتباه است؟ اينجا نیز مانند پیام پیامبران و
قرآن است که به انسان يادآوری میکند که جواب صحیح چیست.
کما اينکه میگويد تا خردمندان متﺬکّر شوند.
ﺬکَّ َر أُولُو ا ْلأَلْبَابِ
ك مُبَارَكٌ ِّل َیدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَ ِلیَتَ َ
کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْ َ

1

«حال بايد ديد سها جزو خردمندان است يا بیخردان؟»
مگر من با تو عهد نکردم که از شفا حرف نشنوی؟ چرا به
کالمش گوش دادی؟ مگر نگفتم فقط آموزههای من رو به کار بگیر.
معلّم که بسیار مهربان است میگويد با اينحال اشکالی ندارد که
اشتباه کردهای ،بیا و اشتباهت را اصالﺡ کن ،و  5=2+2را درست
سها چیست؟؟ ببینیم:
بنويس  .4=2+2اکنون کالم ُ
شفا به من گفته که بنويسم  5و من درستش نمیکنم ،می-
خواستی نﺬاری شفا بیاد سرکالس .خب معلّم میگويد من او را
گﺬاشتم ببینم چهکسی واقعاً آموزهها را عملی میکند ...بايد بدانم

 . 1سوره ص ،آيه 29
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چه کسی خوب است و چه کسی نه .بايد عباد مخلص را شناسايی
کنم.
م
قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِی لَأُ َزيِّنَنَّ َلهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ َلأُغْوِيَنَّهُ ْ
أَجْمَعِینَ

1

گفت  «:پروردگارا ! به سبب اينکه مرا گمراه ساختی  ،قطعاً من
(گناه و بديها) در زمین در نظرشان زينت میدهم  ،و همگی آنها
را گمراه خواهم کرد».
ن
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ا ْلمُخْلَصِی َ

2

«مگر بندگان مخلص تو را از (میان) آنها».
حال شما قضاوت کنید .سُها محقّ هست يا نه؟آيا اگر در پايان
سال در کارنامهی سُها بنويسند مردوووود ظالمانه است؟ دفعهی
پیش من جواب دادم ،حال نوبت شماست .ببینیم ادامهیکالم را از
سوی خداوند متّعال تا حسن ختام اين بخش باشد.
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَ ْیکُم مِّن رَّبِّکُم مِّن قَ ْبلِ أَن َيأْتِیَکُمُ
ن * أَن تَقُولَ نَ ْفسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا
الْعَﺬَابُ بَغْتَ ًة وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُو َ
فَرَّﻃتُ فِی جَنبِ اللَّهِ وَإِن کُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ
 . 1سوره الحجر ،آيه 39
 . 2سوره الحجر ،آيه 40

2826

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ن * أَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَى الْعَﺬَابَ لَوْ أَنَّ
اللَّهَ هَدَانِی لَکُنتُ مِنَ الْمُتَّقِی َ
ن * بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِی فَکَﺬَّبْتَ بِهَا
لِی کَرَّةً فَ َأکُونَ مِنَ ا ْلمُحْسِنِی َ
ت مِنَ الْکَافِرِينَ .1
وَاسْتَکْبَرْتَ َوکُن َ
«و از نیکوترين چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل
شده پیروی کنید ،پیش از آنکه ناگهان عﺬاب به سراغ شما آيد،
درحالیکه شما از آن بیخبريد * .تا (مبادا) کسی (در روز قیامت)
بگويد« :ای افسوس بر من ،که در حقّ خدا کوتاهی کردم ،و بی-
گمان از مسخرهکنندگان (آيین او) بودم» * .يا بگويد« :اگر خداوند
مرا هدايت میکرد ،يقیناً از پرهیزگاران بودم» * .يا هنگامیکه
عﺬاب را میبیند ،بگويد« :ای کاش بار ديگر (به دنیا) باز میگشتم
تا از نیکوکاران میشدم»( * .خداوند میفرمايد ):آری ،آيات من
برايت آمد ،و تو آنرا تکﺬيب نمودی ،و تکبّر ورزيدی ،و از کافران
بودی .صدق اهلل العظیم.
اما قرار شد در پايان ،به نافرمانی معقول شیطان بهدلیل برتر
بودن جنس او بیشتر بﭙردازيم .معنی اين کالم چیست؟ راشیسم يا
نژادپرستی کاری معقول است .من جنس برتر هستم ،پس نبايد از

 . 1سوره الزمر ،آيات ()55-59
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کسی که از من پستتر است اﻃاعت کنم و اين معقول است .چرا
برايش احترام قائل شوم؟ چرا از فرمان احترام به او اﻃاعت کنم؟
چرا او به من خدمت نکند؟ چرا من از او استفاده نکنم؟ همان-
ﻃورکه من از مرغ باالتر هستم و آنرا برای رفع نیازهايم میخورم،
کشتن نژاد پستتر از خود من نیز هیچ مشکلی نخواهد داشت،
پس من میکشم و استفاده میکنم و اين فجايع را به بار میآورم:
https://www.wcl.american.edu/humright/center/rwan
_History.pdf1da/documents/Jigsaw
http://www.infowars.com/david-attenborough-stop/feeding-third-world-nations-to-reduce-population

 human zooباغ وحشهای انسانی و جناياتی که در استرالیا
علیه بومیهای استرالیا انجام گرفت و علیه آفريقايیها که هنوز
هم پا برجاست ،و علیه هرآنکسکه ضعیفتر است.برای اﻃّالعات
بیشتر کتابچهی جنايات خرافات داروينیسم ،تهیه شده توسط
انجمن رد شبهات ملحدين را بخوانید .از اینجا دانلود کنید.
حال شايد بﭙرسید که چرا اصالً نژاد پست و برتر را تعريف
کردم؟ واقعیّت ايناست که هرکس به فرگشت معتقد باشد پیرو
داروين است و کسیکه پیرو داروين است کتاب منشأ انسان
داروين را هم قبول دارد که آنجا نژادهای مختلف انسان از لحاظ
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برتری به يکديگر برّرسی میشوند و آفريقايیها در ردهی نزديك
به میمونها هستند و درنتیجهی همین نظر است که حتّی امروز
نیز نژادهايی خود را برتر میدانند.
دقّت کنید که اين همهکه بر ﻃبل مبارزه با نژادپرستی می-
کوبند ،باز هم تغییرات اندکی مشاهده میشود ،چرا؟ چون آنها
میخواهند مردم را قانع کنند همگی گیاهخوار شوند؟؟؟!!! چه
ربطی داشت؟ ربطش اينجاست که آنها معتقدند انسان برتر از
مرغ است پس میتواند از آن استفاده کند ،ولی بعضی انسانها که
برتر از سايرين هستند نبايد به آنها بی احترامی کنند .پس چی
شد؟ اينکه اصل برتری نژاد باقیست ولی نبايد باعث بیاحترامی
شود .يعنی دقیقاً همان مثالی که بنده زدم ...انسان از حیوان برتر
است اما حق ندارد آن را بخورد!!! پس همه بايد گیاهخوار شوند.
آنها میخواهند عقیدهیفاسد را نگه داشته و اخالق نیکو را بر
بنای کج و معوج بنیان بگﺬارند .زِهی خیالِ باﻃل.
الحمدهلل که به اسالمی هدايت شديم که آشکار میگويد هیچ
برتری در کسی وجود ندارد مگر با تقوا و ايناست يکی از نقاط
برتری که اسالم را از هر دين و تفکّری باالتر میبرد.
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شبهه :داستان ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج
در مورد حکايت ذوالقرنین در قرآن ،سوره کهف آمده است:
ن قُلْ سَأَ ْتلُو َعلَیْکُم ِّمنْهُ ذِ ْکرًا * إِنَّا
وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِی الْقَرْنَیْ ِ
ع سَ َببًا *
سبَبًا * فَأَتْ َب َ
ل شَیْ ٍء َ
مَکَّنَّا لَهُ فِی ا ْلأَرْضِ وَآتَ ْینَاهُ مِن کُ ِّ
س وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَ ِم َﺌةٍ وَوَجَدَ
حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْ ِ
عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَ ْینِ إِمَّا أَن تُعَﺬِّبَ وَإِمَّا أَن تَ َّتخِﺬَ فِیهِمْ
حُسْنًا * قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَﺬِّبُهُ ثُمَّ يُرَ ُّد إِلَى رَبِّهِ فَیُعَﺬِّبُهُ
عَﺬَابًا نُّکْرًا *

ل صَالِحًا فَلَ ُه جَزَا ًء الْحُسْنَى
وَأَمَّا مَنْ آ َمنَ وَعَمِ َ

غ
وَسَنَقُولُ لَ ُه مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا * ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَ َ
ع عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل َّلهُم مِّن دُو ِنهَا
س وَجَدَهَا تَطْلُ ُ
مَطْلِعَ الشَّمْ ِ
ع سَبَبًا *
سِتْرًا * کَﺬَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا * ثُمَّ أَتْبَ َ
ن
ن السَّدَّ ْينِ َوجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَکَادُونَ يَفْقَهُو َ
غ بَیْ َ
حَتَّى إِذَا بَلَ َ
ن فِی الْأَرْضِ
قَوْلًا * قَالُوا يَا ذَا الْقَرْ َنیْنِ ِإنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُو َ
ل مَا
ل بَ ْینَنَا وَبَ ْینَهُمْ سَدًّا * قَا َ
ك خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَ َ
ل نَجْعَلُ لَ َ
فَهَ ْ
م رَدْمًا *
مَکَّنِّی فِی ِه رَبِّی خَ ْیرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَ ْینَهُ ْ
ل انفُخُوا حَتَّى
ن قَا َ
د حَتَّى ِإذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّدَ َفیْ ِ
آتُونِی زُبَرَ الْحَدِي ِ
سطَاعُوا أَن
ل آتُونِی أُ ْفرِغْ َعلَیْ ِه قِطْرًا * فَمَا ا ْ
إِذَا جَعَلَ ُه نَارًا قَا َ
يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا * قَالَ هَﺬَا رَحْمَ ٌة مِّن رَّبِّی فَإِذَا جَا َء
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ض ُهمْ يَوْمَﺌِﺬٍ
وَعْدُ رَبِّی جَعَلَ ُه َدکَّاءَ َوکَانَ وَ ْعدُ رَبِّی حَقًّا * وَتَرَکْنَا بَعْ َ
ض وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا .
يَمُوجُ فِی بَعْ ٍ
«و (ای پیامبر!) از تو دربارهی «ذوالقرنین» میپرسند؛بگو «:به
زودی چیزی از سر گﺬشت او برای شما خواهم خواند» * .يقیناً ما
به او در زمین قدرت و حکومت داديم ،و اسباب هر چیز را در
اختیارش گﺬاشتیم * .پس او (از اين) اسباب (پیروی و) استفاده
کرد * .تا آن که به غروبگاه آفتاب رسید( ،چنین به نظرش رسید)
که خورشید در چشمهای گلآلود و سیاه غروب میکند ،و در آنجا
مردمی را يافت ،گفتیم« :ای ذوالقرنین! يا (آنان را) مجازات می-
کنی ،و يا روش خوبی در بارهی آنها انتخاب مینمايی»( * .ذو
القرنین) گفت« :امّا کسی که ستم کرده است ،مجازات خواهیم
کرد ،سﭙس به سوی پروردگارش باز گردانده میشود ،آنگاه او را
مجازات سختی خواهد کرد * .و امّا کسی که ايمان آورد و کار
شايسته انجام داد ،پس (در آخرت) پاداشی نیکو دارد ،و ما دستور
آسانی به او خواهیم داد» * .سﭙس از اسبابی (که در اختیارش بود)
استفاده کرد * .تا آنکه به جايگاه بر آمدن آفتاب رسید( ،در آنجا)
ديد که آفتاب بر مردمانی ﻃلوع میکند که در برابر (تابش) آفتاب
برایشان پوششی قرار نداده بوديم * .اينچنین بود (کار ذی
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القرنین) و بهراستی ما از آنچه در اختیار داشت (و انجام میداد)
کامالً آگاه بوديم * .سﭙس از وسايل و اسباب استفاده کرد( * .و به
سفر ادامه داد) تا به میان دو کوه رسید ،و در کنار آن دو (کوه)
مردمی را يافت که هیچ سخنی را نمیفهمیدند( * .آنان به او)
گفتند« :ای ذوالقرنین! يأجوج و مأجوج در اين سرزمین فساد می-
کنند ،پس آيا هزينهای برای تو قرار دهیم ،که میان ما و آنها
سدّی بسازی؟!» * (ذوالقرنین)گفت« :آنچه پروردگارم در اختیار
من قرار داده (از قدرت و ثروت) بهتر است(از آنچه شما پیشنهاد
د محکمی
میکنید) پس مرا با نیرو ياری کنید ،تا میان شما وآنها س ّ
بسازم * .قطعات بزرگ آهن برايم بیاوريد( ،و روی هم بچینید)» تا
وقتی که کامالً میان دو کوه برابر کرد (و پوشانید) ،گفت(« :در
اﻃراف آن آتش بیفروزيد) و در آن بدمید» (آنها دمیدند) تا وقتی
قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد .گفت(«:اکنون) مس ذوب شده
برايم بیاوريد؛ تا بر روی آن بريزم»( * .سر انجام سد محکمی
ال نتوانستند از آن باال
ساخت) پس آنها (= يأجوج و مأجوج) اص ً
روند ،و نتوانستند سوراخ و نقبی درآن ايجاد کنند( * .آنگاه)گفت:
«اين از رحمت پروردگار من است (و تا خدا بخواهد پا برجا
میماند) اما هنگامیکه وعدهی پروردگارم فرا رسد ،آنرا درهم
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میکوبد ،و وعدهی پروردگارم حق است» * .و در آن روز(که جهان
پايان میپﺬيرد) ما آنها را (چنان) رها میکنیم که در هم موج
میزنند ،و در شیﭙور دمیده میشود ،سﭙس ما همه را (در يكجا)
جمع میکنیم.
« در تفسیر ﻃبری ( )16/8و الدرالمنثور ( )5/437حديثی از
محمّد در توضیح داستان فوق آمده است که چنین است :گروهی
از اهل کتاب از محمّد در مورد ذوالقرنین پرسیدند  .محمّد گفت:
ذوالقرنین جوانی رومی بود که شهر اسکندريّه را بناکرد( .يعنی
ذوالقرنین اسکندر مقدونی بوده است) وقتی از آن فارغ شد
فرشته ای او را به آسمان باال برد و ....
واقعیّت ايناست که اين افسانه را بايد سوپر افسانه (يا افسانهی
شاه پريان) خواند چون هیچ چیزی از آن نه با علم (که در فصل
«خطاهای علمی قرآن » برّرسی کرديم) نه با تاريخ و نه با جغرافیا
جور در نمیآيد .از نظر تاريخی هیچ اثری از چنین داستانی در
کتب تاريخی و يا در يافتههای باستانشناسی نیست .تاريخ اسکندر
مقدونی هم که با دقّت در تاريخ ثبت شده و مطلقاً با داستان
ذوالقرنین جور در نمیآيد  .اما از نظر جغرافیا :براساس قرآن
ياجوج و ماجوج قومی تجاوزگر بودند و ذوالقرنین با استفاده از
2833

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

قطعات آهن و با ريختن مس مﺬاب در بین قطعات آهن يك سدّ
بزرگ فلزی ساخت که مانع تجاوز ياجوج و ماجوج به قوم مجاور
میشد و ياجوج و ماجوج نمیتوانند از اين سد عبور کنند تا زمان
قیامت  ،که سد به دستور خدا خراب میشود و ياجوج و ماجوج از
پشت آن بهسوی نقاط ديگر زمین مثل موج سرازير میشوند .
براساس اين گفتههای قرآن  ،سدّ آهنی مﺬکور اکنون بايد در زمین
وجود داشته باشد و قوم ياجوج و ماجوج هم در پشت آن سد
وجود داشته باشند  .که اين دروغ محض است .بشر وجب به وجب
کره ی زمین را و حتّی اليه های زيرزمین و نقشه های کف تمام
درياها را بهدقّت تهیّه کرده است و هیچ اثری از سد و ياجوج و
ماجوج نیافته است .افسانهی ياجوج و ماجوج بهتنهايی کافیاست
که بهﻃورقطعی ثابت کند که قرآن منشاء الهی ندارد .حتّی يك
جمله از اين داستان درست نیست و خدا محال است اينقدر جاهل
و احمق باشد».
میدانید بخش جالب اين نقد کجاست؟ اينکه اين شخص در
خالل کالمش فحاشی را که از آداب آتﺌیستهاست نشان میدهد،
ولی به گونهای آنرا درمیان انبوه سخنان بیارزشش جای میدهد
که کسی متوجّه نشود .اما نکتهی قابل توجّه اينجاست که ايشان
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ابتدا روايتی را که در تفاسیر آمده میآورد ،حال با چه هدفی؟
مشخّص نیست اما نکتهی جالب اينجاست.
« جﺌتم تسألونی عن ذی القرنین  ,إن أول أمره أنه کان غالما من
الروم أعطی ملکا فسار حتى أتى ساحل أرض مصر  ,فابتنى مدينة
يقال لها  :اإلسکندرية “ الحديث بطوله».

1

چرا؟ چرا منتقد از «روايات ضعیف» برای پیشبرد اهداف
«صحیحش» بهره میبرد؟جای سؤال دارد واقعاً .بخشی از اين
مطلب را در بخش خطاهای علمی [که خودشان هم اشاره کردند]
رد کرديم .حال سؤال اينجاست ،آيا زمین مطابق ادّعای منتقد
کامالً کاوش شدهاست؟ خب به اين سايتها مراجعه بفرمايید.

http://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html
-unexplored-15/63902http://mentalfloss.com/article/
corners-earth
sworld.com/unexplored-places-on-earth

 . 1المجلد :السلسله الضعیفه ،رقم الحديث . 1198 :قال األلبانی فی “
السلسلة الضعیفة و الموضوعة “ (  :) 343/3ضعیف جدا . .........قلت  :و هﺬا
إسناد ضعیف مظلم  ,عبد اهلل بن عمر  ,و عبد الرحمن بن زياد ضعیفان .و
سعید بن مسعود لم أعرفه .اين نظر شیخ آلبانی ...اما در تفسیر ﻃبری که از
عبدالرحمن بن زياد نقل شده ،شخصی ضعیف و مجهول الحال است...
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در اين مطالب از نقاﻃی از زمین سخن رانده که تاکنون کاوش
نشدهاند ...يعنی  unexploreهستند .در روسیّه ،آمريکا ،استرالیا،
جنگلهای موجود در کشورهای مختلف و ناشناختهترين خشکیها
که همان جزاير کرهیزمین هستند .يا نه ،قطبهای شمال و جنوب
زمین ،که تاکنون بهﻃور کامل کاوش نشدهاند ...و ناشناختهترين
بخش کرهیزمین ...اقیانوسها .نزديك به  ٪70از کرهی زمین را
درياها و اقیانوسها تشکیل میدهند ...چند درصد از اين آبها کشف
شدهاند؟ فقط و فقط .٪5
« بشر وجب به وجب کره ی زمین را و حتّی اليه های زيرزمین
و نقشه های کف تمام درياها را به دقّت تهیّه کرده است».
وجب به وجب...
قضاوت با خردمندان.
اما اين مطالب يك نکتهی ديگری هم دارد.
« از نظر تاريخی هیچ اثری از چنین داستانی در کتب تاريخی و
يا در يافتههای باستانشناسی نیست».
که ايشان در ابتدا فرمودند:
« عمدهی مطالب قرآن از محیط زمان محمّد گرفته شده است و
گاه محمّد تغییراتی اندك در آنها ايجاد کرده است .بزرگان مکه که
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تاجران بزرگی بودند و به نقاط دوردست سفر میکردند و ﻃبعاً از
افسانه های ملل مختلف اﻃّالع داشتند ،میگفتند که قرآن افسانه
های پیشینیان است که سخن درستی است».
قسم حضرت عبّاست را بﭙﺬيريم يا دم خروس را؟ اينجا جای آن
سؤالی است که ابتدا پرسیديم :منبع کجاست؟ چه دلیلی وجود
دارد که اين داستان بیان شود؟ آيا اگر چیزی در منابع تاريخی
نباشد ،يعنی وجود ندارد؟ از کدام ملّت تحقیق به عمل آمده
پیرامون اين مطلب؟ آيا داستانهای مکتوب و دهانبهدهان تمام
ملل واکاوی شدهاند؟ (بنده بهعنوان بیسوادترين عضو از اعضای
پروژهی نقد کتاب سُها ،هنگامیکه اوّلین بار با اين کتاب مواجه
شدم ،فقط به کالمش میخنديدم تا اينکه خبر دادند اين کتاب
باعث گمراهیهای زيادی شده است ...و آنجا بود که بنده واقعاً
تعجّب نمودم و تأسّف خوردم بهحال ملّتمان که آنقدر کم تحقیق
میکنند که اينچنین کتابی بر آنها مؤثّر واقع میشود ...افسوس و
هزاران افسوس).

شبهه :داستان نوﺡ
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« داستان نوﺡ را همگان میدانند ما در اينجا نکاتی از داستان
نوﺡ را مورد بحث قرار میدهیم».

شبهه :عدم امکان جای دادن کل حیوانات در یك
کشتی
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْ ِملْ فِیهَا مِن کُلٍّ َزوْجَیْنِ
ن مَعَ ُه إِلَّا
ن وَمَا آمَ َ
ن آمَ َ
ل وَمَ ْ
ق َعلَیْهِ الْقَوْ ُ
ك إِلَّا مَن سَ َب َ
اثْنَ ْینِ وَأَ ْهلَ َ
قَلِیلٌ

1

»تا زمانیکه فرمان فرا رسید ،و (آب از) تنور جوشیدن

گرفت (به نوﺡ) گفتیم« :از هر جفتی دو تا در آن (کشتی) برگیر،
و(همچنین) خاندانت را؛ جز کسیکه وعدهی (هالك) قبالً بر او
مقرّر شده است ،و (نیز) کسانیکه ايمان آوردهاند (را برگیر)» و جز
عدّهیاندکی همراه او ايمان نیاوردند».
« آيه ی فوق میگويد که از هر حیوانی يك جفت نر و ماده در
کشتی نوﺡ قرار داده شدند که اين امری محالاست .در ﻃوفانی به
آن عظمت حتّی حشرات و پرندگان هم عالوه بر کلّیهی جانوران
خشکی بايد در کشتی قرار داده شوند تا نسلشان نابود نشود .و با
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توجّه به صدها هزار نوع جانور و پرنده چطور ممکن است که اين-
همه را در يك کشتی چوبی جای داد؟»
هرکدام از آياتیکه به داستان نوﺡ(علیهالسالم) پرداخته را نگاه
کنیم ،اصالً مطلبی در صحّت اين ادّعا يافت نمیشود که ﻃوفان
مﺬکور ،جهانی بوده باشد و کلّ بشر را نابود کرده باشد .اصالً هیچ
لزومی به وجود ﻃوفان جهانی نبودهاست که نوﺡ(علیهالسالم)
بخواهد کلّ حیوانات را جمعآوری نمايد ...چون او پیامبری جهانی
نبود ،بلکه برای قومش فرستاده شد (تنها نبی برای تمام امّتها،
نبینا محمّد(علیهافضلالصلوات) هست) و بدونشك ،عﺬاب هم
برای قومش نازل میشود نه کلّ زمین.
خب چرا دستور به جمعآوری حیوانات داده شده؟ مشخّص
است چون عﺬابی که برای قوم نوﺡ فرستاده میشود عﺬابیاست
که نه تنها نابودگر است ،بلکه شعاع زيادی را نیز نابود میکند و
بالطّبع تمام حیوانات آن منطقه نیز نابود خواهند شد .و گیاهان نیز
از بین خواهند رفت ،پس ﻃبعاً برای اينکه بتوان بعد از اين حادثهی
نابودگر حیات را از سرگرفت ،بايد حیوانات را با خود همراه میکرد
و آذوقهشان را تأمین میکرد تا اينکه زمین باز از حیات سرشار
شود .بههمیندلیل دستور میگیرد که کشتی محکم و بزرگی
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بسازد تا بعد از ﻃوفان دچار مشکل نشود .پس کشتی برای «کل»
حیوانات زمین نبوده ،بلکه «کل» حیوانات موجود در منطقهی
نوﺡ(علیهالسالم) سوار کشتی شدهاند.

شبهه :نسل نوﺡ سرآغاز نسل بعد از طوفان است!
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوﺡٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ * وَنَجَّیْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ
الْعَظِیمِ * وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِینَ .1
«و يقیناً نوﺡ ما را ندا داد ،پس (ما) چه خوب اجابت کنندهای
هستیم * .و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات داديم * .و تنها
فرزندانش را باقی گﺬاشتیم».
« آيه ی  77نشان می دهد که سیل تمام کرهی زمین را در بر
گرفته است چون فقط خانوادهی نوﺡ باقی ماندند .چنین ﻃوفان
عظیمی بايد آثار زمینشناسی بر جای بگﺬارد ولی در مطالعات
زمین شناسی و باستانشناسی هیچ اثری از چنین ﻃوفانی يافت
نشده است .ثانیاً :براساس اين آيه و آيهی مطرﺡ شده در عنوان
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قبلی ،در ﻃوفان نوﺡ بايد کلّ نسل حیوانات خشکی جهان،
پرندگان و حشرات خشکی سراسر زمین نابود شده باشند و سﭙس
از يك نقطه زمین يعنی محل کشتی نوﺡ آغاز شده باشند و به
سراسر جهان گسترش يافته باشند .مطالعات زمینشناسی نشان
نداده است که در چند هزار سال گﺬشته همهی نسل بشر و
حیوانات در سراسر کرهی زمین نابود شده باشند و دوباره نسل
آنان از يك نقطه زمین آغاز شده باشد  .......بهعالوه پیدايش
دوباره کلّ حیوانات از يك نقطهی زمین عمالً امکانﭙﺬير نیست .با
توجّه به اينکه قارّه های زمین توسّط اقیانوسهای عظیمی از هم
جدا شدهاند ،عمالً امکانﭙﺬير نیست که جانوران و حتّی بیشتر
پرندگان و کلّ حشرات بتوانند خود را مثالً از آسیا به آمريکا
برسانند و عمالً نبايد حیواناتی در خشکیهایديگر زمین بهغیر از
محلّ کشتی نوﺡ وجود داشته باشند که چنین نیست».
اوّل از هرچیز ببینیم چرا ايشان میفرمايد آيهی  77نشان می-
دهد که سیل تمام زمین را گرفته است؛ با ترجمهی ايشان (( و
نسل او کسانی هستند که باقى ماندند)) ...ببینید قرآن کالم
زيبايی دارد.
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ضرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَ ًة فَمَا فَوْ َقهَا فَأَمَّا
حیِی أَن يَ ْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَ ْ
حقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّﺬِينَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ
الَّﺬِينَ آمَنُوا َفیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْ َ
مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ِبهَﺬَا مَثَلً ا يُضِلُّ ِبهِ کَثِیرًا وَيَهْدِی بِهِ َکثِیرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
الْفَاسِقِینَ

1

«به راستی خداوند از اينکه به پشهای يا باالتر از آن مثال بزند
شرم نمیکند .آنان که ايمان آوردهاند می-دانند که آن (مثل) حق
است از ﻃرف پروردگارشان و اما آنهای که کافرند میگويند:
خداوند از اين مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن
گمراه ،و گروه بسیاری را هدايت می-کند ،و تنها فاسقان را با آن
گمراه میسازد .حقیقت اين است که اگر کسی بخواهد راه گمراهی
و عناد با قرآن پیش گیرد ،اهلل متّعال او را در اين راه ممانعت نمی-
کند!!! و اگر بخواهد هدايت شود ،او را ياری میدهد».
حال به نوﺡ(علیهالسالم) برگرديم ،کافیاست اين آيه را با دو
پیشتفکّر بخوانید تا ببینید گمراهی و هدايت چگونه با قرآن
میسّر است .اگر ما بخواهیم بگويیم که اين سیل جهانی بوده ،پس
اين آيه شاهد ما خواهد بود ...اگر ببینیم که اين ﻃوفان برای قوم
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نوﺡ بوده فقط ،پس اين آيه میشود باقیماندن ذريّهی نوﺡ از باليی
که دامنگیر قومش شد ،نه کلّ زمین .پس کافیاست با قلب سلیم
يا قلب مريض به پیشگاهش برويد ،تأثیرش را خواهید ديد .بهدلیل
اينکه ﻃبق معمول پايهی کالمشان بر باﻃل استوار است ،ادامهی
کالمشان نیز بر باﻃل است ،پس دلیلی بر توضیح نخواهد داشت.

شبهه :کشتی نوﺡ آیه ای برای آیندگان است
ث فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَ ْمسِینَ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِ َ
عَامًا فَأَخَﺬَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ * فَأَنجَیْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِینَ ِة
وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِینَ .1
« و به راستی که (ما) نوﺡ را به سوی قومش فرستاديم  ،پس او
در میان آنان هزار سال به جز پنجاه سال (= نهصد و پنجاه سال)
درنگ کرد ،آنگاه ﻃوفان (و سیالب) آنان را فرو گرفت در حالیکه
ستمکار بودند * .آنگاه او و سرنشینان کشتی را نجات داديم ،و
آنرا نشانه(ی عبرتی) برای جهانیان قرار داديم.

 . 1سوره العنکبوت ،آيات()14-15
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« وقتی اثری از کشتی نوﺡ در هیچ نقطهی زمین وجود ندارد
چگونه می تواند وسیلهی عبرت عالمیان باشد ».
در اينجا بیايیم آيهی ديگری را برّرسی کنیم؛
سلَ أَغْرَ ْقنَاهُمْ وَجَعَ ْلنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَقَوْ مَ نُوﺡٍ لَّمَّا کَﺬَّبُوا الرُّ ُ
وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ عَﺬَابًا أَلِیمًا

1

«وقوم نوﺡ را هنگامیکه پیامبران را تکﺬيب کردند ،آنها را
غرق کرديم ،و آنها را برای مردم (نشانه و) عبرت قرار داديم ،و
برای ستمکاران عﺬاب دردناکی آماده کردهايم».
حال کداميك آيه برای مردم هستند؟ قومش يا کشتی؟ يا آن
چیزی که هردوی آنها را شامل میشود ،يعنی حکايت قوم نوﺡ.
قطعاً همین است و حکايت و داستان آنهاست که باقی ماندهاست و
نشانهای است برای آيندگان که درس بگیرند ،از عمر نوﺡ و صبر در
دعوتش ،از عﺬاب بعد از کُفران ،از اينکه يك پیامبر حتّی نمی-
تواند همسر و فرزندانش را به دينداری مجبور کند ،از اينکه يك
پیامبر نیز ممکن است حرفش خريدار نداشته باشد ،حتّی پسر و
همسرش چه برسد به دعوتگران .البتّه بسیارند کسانی که با درك
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غلط عمدی اين آيات بر کفرشان افزوده میشود و به وسیلهیآن
زيان خواهند ديد.
ن مَا هُ َو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلَا يَزِيدُ
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآ ِ
الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا

1

« و از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است؛ نازل
میکنیم ،و ستمکاران را جز زيان نمیافزايد».
« بنابراين داستان نوﺡ هم افسانهای ساختهی بشر است که در
اسناد باستانشناسی قبل از تورات هم به آن اشاره شده و تورات
هم آنرا ذکر کرده و سﭙس به قرآن راه يافته است».
بنابراين منتقد برای يك بار ديگر نیز نتوانستند ادّعايشان را
اثبات کنند و نور خدا نیز با دهان و گفتههای اينان خاموش نخواهد
شد.

شبهه:هاروت و ماروت
سلَیْمَانَ وَمَا کَفَرَ سُ َلیْمَانُ
شیَاﻃِینُ َعلَى مُلْكِ ُ
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو ال َّ
وَلَٰکِنَّ الشَّیَاﻃِینَ کَفَرُوا يُ َعلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُن ِزلَ عَلَى
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کیْنِ بِبَابِلَهارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا
الْمَلَ َ
ن مِنْهُمَا مَا يُ َفرِّقُونَ بِ ِه بَیْنَ الْمَ ْرءِ وَزَوْجِهِ
نَحْنُ فِتْنَ ٌة فَلَا َتکْفُرْ َفیَتَعَ َّلمُو َ
ن مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ َيتَعَلَّمُو َ
س مَا
خلَاقٍ وَ َلبِﺌْ َ
شتَرَاهُ مَا لَ ُه فِی الْآخِرَ ِة مِنْ َ
نا ْ
د عَ ِلمُوا لَمَ ِ
يَنفَعُهُمْ وَلَقَ ْ
شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَ ْو کَانُوا يَعْ َلمُونَ

1

«و آنچه را که شیطانها در سلطنت سلیمان خوانده بودند
پیروى کردند و سلیمان کفر نورزيد لیکن آن شیطانها به کفر
گرايیدند که به مردم سحر مىآموختند و [از] آنچه که بر دو فرشته
هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [پیروی کردند][ .با
اينکه] آن دو هیچ کس را تعلیم نمىکردند مگر آنکه مىگفتند ما
آزمايشى هستیم پس زنهار کافر نشوى وآنها از آن دو [فرشته]
چیزهايى مى آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش
جدايى بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمیتوانستند به وسیله
آن به احدى زيان برسانند و چیزى مىآموختند که برايشان زيان
داشت و سودى بديشان نمىرسانید و قطعاً دريافته بودند که
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هرکس خريدار اين باشد در آخرت بهرهاى ندارد و چه بد بود آنچه
خود را به آن فروختند اگر مىدانستند».
« از اين آيه اينگونه بر میآيد که فرشتگانی بنام هاروت و
ماروت در بابل بر روی زمین آمدهاند و به مردم سحر میآموختهاند
 .در قرآن هیچ مطلب ديگری در مورد اين موضوع نیامده است  .در
سنّت احاديثی از قول محمّد نقل شده است که خالصهی مشترك
آنان چنین است که « فرشتگان به گناه کردن بنی آدم در زمین
معترض بودند و به خدا گفتند که ما فرمانبردارتر از آدم هستیم.
خدا گفت دو فرشته برگزينید تا آنان را به زمین بفرستم .مالئکه
هاروت و ماروت را برگزيدند .اين فرشتگان به زمین آمدند و
شیفتهی زن زيبائی بنام زهره شدند و با او زنا کردند و شراب
نوشیدند و گناه کردند .سﭙس خدا آن زن را بصورت ستاره ی زهره
در آسمان قرار داد و فرشتگان را نیز بصورت معلق در آسمان تا
قیامت آويزان کرد» .اين چه کار ظالمانهای است که به خدا نسبت
داده شده است که خدا بجای هدايت مردم ،فرشتگانی را می
فرستد تا به مردم سحر بیاموزند که موجب مفاسد بسیار می شود
از جمله ايجاد اختالف در خانوادهها و سﭙس آنان را به جهنم ببرد .
آيا خدا در آغاز آيه ،آموزش سحر توسّط شیاﻃین در دورهی
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سلیمان را تقبیح میکند ولی خودش به همین کار شیطانی دست
می زند؟»
بنده به شخصه بهخاﻃر وجود افرادی همچون دکتر سُها بسیار
بسیار خوشحالم ،چون ايشان و دم ودستگاه پیرو ايشان نمونهی
بارز مطالبی هستند که ما درمورد آتﺌیستها بیان میکنیم؛ مثالً
اينکه اخالق ندارند و راحت دروغ میگويند .برای اثباتش وجود
افرادی همچون سُها واقعاً نیاز است و الحمدهلل که هستند و وجود
دارند و ما را در اثبات کالممان ياری میکنند .بنده از ايشان
خواهش میکنم کتابهای ديگری نیز بنويسند تا دروغگو بودن و
نداشتن اخالق نزد مکتب الحادی مشخص شود( .البته جوانانی که
از روی ناآگاهی به اين اشخاص عالقهمند شدهاند قطعاً بعد از ديدن
اين حجم از ناراستی و کژی ،از آنها زده میشوند و رهايشان می-
کنند ،چون میدانند تفکّر صحیح ،نیازی به دروغ ندارد ان شاءاهلل)
امّا بعد...
ابتدای امر ايشان به احاديثی استناد کردهاند تا داستانهاروت و
ماروت را شرﺡ دهند ،اما اين احاديث احاديث باﻃل و منکر هستند
که هیچ جايگاهی ندارند .جالب اينجاست که آدرس احاديث را
گفته امّا ذکر نمیکند چه نظری در اينباره داشتهاند .بنده شرﺡ
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کامل امام آلبانی رحمهاهلل را بر اين حديث را در ذيل 1میگﺬارم،
قضاوت با اهل علم.
 .1المجلد :السلسلة الضعیفة،رقم الحديث. 170 :الحديث “ :إن آدم صلى اهلل
علیه وسلم لما أهبطه اهلل تعالى إلى األرض قالت المالئکة  :أی رب *( أتجعل
فیها من يفسد فیها و يسفك الدماء  ,و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك ?
قال  :إنی أعلم ما ال تعلمون )* قالوا  :ربنا نحن أﻃوع لك من بنی آدم  ,قال
اهلل تعالى للمالئکة  :هلموا ملکین من المالئکة  ,حتى يهبط بهما األرض ,
فننظر کیف يعمالن ? قالوا  :ربنا !هاروت و ماروت  ,فأهبطا إلى األرض  ,و
مثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسأالها نفسها فقالت  :ال
واهلل حتى تکلما بهﺬه الکلمة من اإلشراك  ,فقاال  :واهلل ال نشرك باهلل ,
فﺬهبت عنهما ثم رجعت بصبی تحمله فسأالها نفسها قالت  :ال واهلل حتى
تقتال هﺬا الصبی  ,فقاال  :واهلل ال نقتله أبدا  ,فﺬهبت ثم رجعت بقدﺡ خمر ,
فسأالها نفسها  ,قالت  :ال واهلل حتى تشربا هﺬا الخمر  ,فشربا فسکرا  ,فوقعا
علیها  ,و قتال الصبى  ,فلما أفاقا  ,قالت المرأة  :واهلل ما ترکتما شیﺌا مما أبیتما
علی إال قد فعلتما حین سکرتما  ,فخیرا بین عﺬاب الدنیا و اآلخرة  ,فاختارا
عﺬاب الدنیا “ .قال األلبانی فی سلسلة األحاديث الضعیفة ( $: ) 314 / 1
باﻃل مرفوعا  .أخرجه ابن حبان (  717ـ موارد ) و أحمد (  134 / 2و رقم
 - 6178ﻃبع شاکر ) و عبد بن حمید فی “ المنتخب “ ( ق  ) 1 / 86و ابن أبی
الدنیا فی “ العقوبات “ ( ق  ) 2 / 75و البزار (  2938ـ الکشف ) و ابن السنی
فی “ عمل الیوم و اللیلة “ (  ) 651من ﻃريق زهیر بن محمد عن موسى بن
جبیر عن نافع مولى ابن عمر عن  #عبد اهلل بن عمر  #أنه سمع نبی اهلل صلى
اهلل علیه وسلم يقول  :فﺬکره .و قال البزار  :رواه بعضهم عن نافع عن ابن
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عمر موقوفا و إنما أتى رفع هﺬا عندی من زهیر ألنه لم يکن بالحافظ .قلت  :و
الموقوف صحیح کما يأتی و قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره “ ( ) 254 / 1
ادامه درصفحه بعد : :و هﺬا حديث :غريب من هﺬا الوجه  ,و رجاله کلهم
ثقات من رجال “ الصحیحین “ إال موسى بن جبیر هﺬا هو األنصاری  ....ذکره
ابن أبی حاتم فی “ کتاب الجرﺡ و التعديل “ (  ) 139 / 1 / 4و لم يحك فیه
شیﺌا من هﺬا و ال هﺬا  ,فهو مستور الحال  ,و قد تفرد به عن نافع  .و ذکره
ابن حبان فی “ الثقات “ (  ) 451 / 7و لکنه قال  :و کان يخطیء و يخالف .
قلت  :و اغتر به الهیثمی فقال فی “ المجمع “ (  ) 68 / 5بعد ما عزى الحديث
ألحمد و البزار  :و رجاله رجال الصحیح خال موسى بن جبیر و هو ثقة  .قلت :
لو أن ابن حبان أورده فی کتابه ساکتا علیه کما هو غالب عادته لما جاز
االعتماد علیه لما عرف عنه من التساهل فی التوثیق فکیف و هو قد وصفه
بقوله :يخطیء و يخالف و لیت شعری من کان هﺬا وصفه فکیف يکون ثقة و
يخرج حديثه فی “ الصحیح “ ? ! .قلت  :و لﺬلك قال الحافظ ابن حجر فی
موسى هﺬا  :إنه مستور  ,ثم إن الراوی عنه زهیر بن محمد و إن کان من
رجال “ الصحیحین “ ففی حفظه کالم کثیر ضعفه من أجله جماعة  ,و قد
عرفت آنفا قول البزار فیه أنه لم يکن بالحافظ .و قال أبو حاتم فی “ الجرﺡ و
التعديل “ (  : ) 590 / 2 / 1محله الصدق  ,و فی حفظه سوء  ,و کان حديثه
بالشام أنکر من حديثه بالعراق لسوء حفظه  ,فما حدث من کتبه فهو صالح ,
و ما حدث من حفظه ففیه أغالیط  .قلت  :و من أين لنا أن نعلم إذا کان حدث
بهﺬا الحديث من کتابه  ,أو من حفظه ? ! ففی هﺬه الحالة يتوقف عن قبول
حديثه  ,هﺬا إن سلم من شیخه المستور  ,و قد تابعه مستور مثله  ,أخرجه
ابن منده کما فی ابن کثیر من ﻃريق سعید بن سلمة حدثنا موسى ابن
سرجس عن نافع به بطوله  .سکت عن علته ابن کثیر و لکنه قال  :غريب ,
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أی ضعیف  ,و فی “ التقريب “ موسى بن سرجس مستور  .قلت  :و ال يبعد أن
يکون هو األول  ,اختلف الرواة فی اسم أبیه  ,فسماه بعضهم جبیرا  ,و بعضهم
سرجسا  ,و کالهما حجازی  ,واهلل أعلم .ثم قال الحافظ ابن کثیر  :و أقرب ما
يکون فی هﺬا أنه من رواية عبد اهلل بن عمر عن کعب األحبار  ,ال عن النبی
صلى اهلل علیه وسلم  ,کما قال عبد الرزاق فی “ تفسیره “  :عن الثوری عن
موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن کعب األحبار قال :ادامه در صفحه
بعد :ذکرت المالئکة أعمال بنی آدم و ما يأتون من الﺬنوب فقیل لهم :
اختاروا منکم اثنین  ,فاختارواهاروت و ماروت  ...إلخ  ,رواه ابن جرير من
ﻃريقین عن عبد الرزاق به  ,و رواه ابن أبی حاتم عن أحمد بن عصام عن
مؤمل عن سفیان الثوری به  ,و رواه ابن جرير أيضا حدثنی المثنى أخبرنا
المعلى و هو ابن أسد أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة
حدثنی سالم أنه سمع عبد اهلل يحدث عن کعب األحبار فﺬکره  ,فهﺬا أصح و
أثبت إلى عبد اهلل بن عمر من اإلسنادين المتقدمین  ,و سالم أثبت فی أبیه
من مواله نافع  ,فدار الحديث و رجع إلى نقل کعب األحبار عن کتب بنی
إسرايیل  ,و علق علیه الشیخ رشید رضا رحمه اهلل بقوله  :من المحقق أن
هﺬه القصة لم تﺬکر فی کتبهم المقدسة  ,فإن لم تکن وضعت فی زمن
روايتها فهی فی کتبهم الخرافیة  ,و رحم اهلل ابن کثیر الﺬی بین لنا أن
الحکاية خرافة إسرايیلیة و أن الحديث المرفوع ال يثبت  .قلت  :و قد
استنکره جماعة من األئمة المتقدمین  ,فقد روى حنبل الحديث من ﻃريق
أحمد ثم قال  :قال أبو عبد اهلل ( يعنی اإلمام أحمد )  :هﺬا منکر  ,و إنما يروى
عن کعب  ,ذکره فی “ منتخب ابن قدامة “ (  , ) 213 / 11و قال ابن أبی حاتم
فی “ العلل “ (  69 / 2ـ  : ) 70سألت أبی عن هﺬا الحديث ? فقال  :هﺬا
حديث منکر  .قلت  :و مما يؤيد بطالن رفع الحديث من ﻃريق ابن عمر أن
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ماجرایهاروت و ماروت ،داستان فتنه است ،فتنهای که دستان
پلید يهوديان مفتری به سلیمان نبی(علیهالسالم) را رو میکند.
اهلل متّعال در سلسله ی رو کردن دست يهوديان ،ماجرا را بههاروت
و ماروت میرساند .بیايید از ابتدا آن را ببینیم:
ن النَّاسِ
د اللَّ ِه خَالِصَةً مِّن دُو ِ
خرَةُ عِن َ
قُلْ إِن کَانَتْ لَکُمُ الدَّا ُر الْآ ِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَا ِدقِین * وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
ن .1
أَيْدِيهِمْ وَاللَّ ُه عَلِیمٌ بِالظَّالِمِی َ

سعید بن جبیر و مجاهدا روياه عن ابن عمر موقوفا علیه کما فی “ الدر
المنثور “ للسیوﻃی (  97 / 1ـ  ) 98و قال ابن کثیر فی ﻃريق مجاهد  :و هﺬا
إسناد جید إلى عبد اهلل بن عمر  ,ثم هو  -واهلل أعلم  -من رواية ابن عمر عن
کعب کما تقدم بیانه من رواية سالم عن أبیه  ,و من ذلك أن فیه وصف
الملکین بأنهما عصیا اهلل تبارك و تعالى بأنواع من المعاصی على خالف وصف
اهلل تعالى لعموم مالئکته فی قوله عز وجل  (* :ال يعصون اهلل ما أمرهم و
يفعلون ما يؤمرون )*  .و قد رويت فتنة الملکین فی أحاديث أخرى ثالثة ,
سیأتی الکالم علیها فی المجلد الثانی رقم (  910و  912و  ) 913ادامه
درصفحه بعد:
إن شاء اهلل تعالى .و رحم اهلل ابن کثیر الﺬی بین لنا أن الحکاية خرافة
إسرايیلیة  .خداوند رحمت کند ابنکثیر را که برايمان مبین کرد که اين
حکايت جزو خرافات اسرائیلی است.
 . 1سوره البقره،آيات()94-95
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«بگو :اگر سرای آخرت در نزد خدا ،مخصوص شماست ،نه ساير
مردم ،پس آرزوی مرگ کنید؛ اگر راستگوئید»*  .ولی آنها ،بخاﻃر
آنچه دستهايشان پیش فرستاده است ،هرگز آرزوی مرگ نخواهند
کرد ،و خداوند به ستمگران داناست».
يکی از معجزات قرآن ...خطابی سنگین و ادّعايی راحت برای
يهود ...اگر راست میگويید و قیامت از آن شماست ،پس ﻃلب
کنید ،آن چیزی که شما را زودتر به قیامت و خداوندی که شما را
دوست دارد میرساند ,ﻃلب کنید .و چه ساده بود ردکردن قرآن
فقط با يك ﻃلب مرگکردن و نه با نوشتن کتابی  900صفحهای...
اما مشکل اينجاست که :
ل مِّنْ حَکِیمٍ
ن خَلْفِ ِه تَنزِي ٌ
ديْهِ وَلَا مِ ْ
ن يَ َ
لَّا يَأْتِی ِه ا ْلبَاﻃِلُ مِن بَیْ ِ
حَمِیدٍ

1

«که هیچ گونه باﻃلی نه از پیش رو آن و نه از پشت سر آن ،بدو
راه نیابد ،از سوی حکیم ستوده نازل شده است».

 . 1سوره فصلت ،آيه 42
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اهلل متّعال ذاتشان را آشکار میکند که شما خود میدانید چه
بدبختانی هستید ،بههمیندلیل کوچکترين عالقهای به مرگ
نداريد
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّﺬِينَ أَشْرَکُوا يَوَدُّ
سنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ ِه مِنَ الْعَﺬَابِ أَن ُيعَمَّرَ وَاللَّهُ
ف َ
أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ ُر أَلْ َ
بَصِیرٌ بِمَا يَعْ َملُونَ

1

«و هر آينه آنان را حريصترين مردم ( -حتّی) حريصتر از
مشرکان  -بر زندگی خواهی يافت ،هر يك از آنان دوست دارد
هزار سال عمر کند ،درحالیکه اگر اين عمر (دراز) ،به او داده شود،
او را از عﺬاب دور نمیکند ،و خداوند به آنچه میکنند بیناست».
سﭙس ادامه میدهد؛
ن اللَّ ِه مُصَدِّقًا
ك بِ ِإذْ ِ
ل فَإِ َّنهُ نَزَّلَ ُه عَلَى قَلْبِ َ
ن عَدُوًّا لِّجِبْرِي َ
قُلْ مَن کَا َ
لِّمَا بَیْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ *

مَن کَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ

وَمَلَائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِیکَالَ فَ ِإنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْکَافِرِينَ .2
«بگو :کسی که دشمن جبرئیل باشد( ،در حقیقت دشمن
خداست) زيرا که او به فرمان خداوند قرآن را بر قلب تو نازل کرده
 . 1سوره البقره ،آيه 96
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است ،در حالی که تصديق کننده آنچه پیش از آن است ،و برای
مؤمنان راهنما و مژده است» * .کسی که دشمن خدا و فرشتگان و
پیامبران او ،و جبرئیل و میکائیل باشد ،پس بدرستی که خداوند
دشمن کافران است».
يكبار ديگر رسوايی برای يهود ...آنها دشمن جبرئیل هستند،
چرا؟ چون او پیام موعود را از بنیاسرائیل گرفته و به اعراب غیر
اسرائیلی سﭙارده .چه رسوايی بزرگتر از اينکه قومی که خود را
محبوب «ربّ» میدانند با فرشتهی وحی «ربّ» دشمنی میکنند.
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكَ آيَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا يَکْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ *
أَوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَﺬَهُ َفرِيقٌ مِّ ْنهُم بَلْ أَ ْکثَرُهُمْ لَا يُؤْ ِمنُونَ *
ق مِّنَ
ق لِّمَا مَعَهُمْ نَ َبﺬَ َفرِي ٌ
د اللَّ ِه مُصَدِّ ٌ
ن عِن ِ
ل مِّ ْ
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُو ٌ
ن
الَّﺬِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ ِکتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کَأَ َّنهُمْ لَا يَ ْعلَمُو َ

1

«و هر آينه که ما نشانههای روشنی بر تو نازل کرديم ،و جز
فاسقان کسی به آنها کفر نمیورزد * .آيا(چنین نیست) هرگاه
آنها پیمانی بستند گروهی از آنان آن را دور افکندند؟! بلکه
بیشترشان ايمان نمیآورند * .و هنگامیکه فرستاده ای از جانب

 . 1سوره البقره ،آيات ()99-101
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خدا به سویشان آمد ،که تصديقکننده آنچه با خود داشتند است،
گروهی از آنان که به آنها کتاب داده شده بود ،کتاب خدا را پشت
سرشان افکندند ،گويی آنان نمیدانند».
يهوديان هرگاه عهده بستهاند امکان نداشته به آن عمل کنند،
از زمان موسی(علیهالسالم) اين اتّفاق افتاده و در زمان پیامبر سه
قبیله ی بزرگ يهود يکی پس از ديگری پیمان همکاری را با
مسلمین در مواقع حساس که مسلمین در مضیقه بودهاند
شکستهاند .آری اين کار نشان میدهد که جز اندکی ،بقیه بیايمان
هستند .يکی از اين عهدشکنیها هم ظهور خود شخص
پیامبر(علیهصالةوسالم) است که يهوديان انکارش میکردند.پس
آنها که آيات الهی را کفر میورزند فاسق هستند .اما بحث ما فرا
میرسد ،نقطهی اوج گمراهی يهود ،گرايش به سحر و جادوگری،
آنها ملك سلیمان را نتیجهی سحر میدانند و  ....انشاءاهلل در
بحث مربوط به سلیمان نبی(علیهالسّالم) اين مسﺌله را پیمی-
گیريم.
آنها سحر را با داستانهای خرافی (که منتقد نیز يکی از آنها
را آورده درحالیکه بیان کرديم از خرافات يهود است) به دو
فرشتهی الهی نسبت میدادند به اسمهاروت و ماروت که در بابل
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بودهاند .اما اهلل سبحانهوتعالی اين دو فرشته را بری میدارد از
افترايی که آنها میزدند .آنها وسیلهیآزمايش بودند ،وسیلهای
تا خوب را از بد جداکنند ...کدام مردمان خواهان گمراهی هستند
و کداميك خواهان هدايت .پس آنها آمدند و گفتند ما سحر و
جادو میدانیم؛ اما آنها قبل از آموزش هشدار میدادند که
فراگرفتن اين جادو ،به منزلهی کفران نعمت الهیاست ،پس برو و
کافر نشو .اما بعضی مردم ،ضرر به ديگران را ولو به منزلهی عﺬاب
ابدی قیامت باشد ،ترجیح میدادند .اينکه اينجا ايراد بگیريم که
چرا خداوند اين فرشتگان را فرستاده بهانهای کودکانه است؛ چرا
که اين نیز مانند هر وسیلهی آزمايش ديگری است ،خیر آن در اين
است که ايمان را ثابت می-کند و شرّ آن در کُفران است.
در زمان فتنهی قحطی ،عدّهای میتوانند با احتکار مواد غﺬايی
به مردم ضرر برسانند ،ولی بزرگترين ضرر را همان احتکارکنندگان
به خودشان میزنند که گناه بزرگی مرتکب میشوند .اما اگر در
صورت توانايی برای گناه ،از آن دوری کنند خود ثواب بزرگی
برايشان خواهد داشت .کما اينکه در حديثی از رسولاهلل(علیه
صالة وسالم) میبینیم که در دوری از گناه نیز ثوابهايی نهفته
است.
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« اينهم داستان خرافی ديگری که نه تاريخ دارد ونه جزئیات .و
علیرغم ثبت تاريخ بابل و کشفیّات باستانشناسی فراوانی که در
بابل قديم انجام گرفته ،هیچ سند تاريخی يا باستانشناسی در
تأيید آن وجود ندارد».
اينکه اهلل متعال فقط قسمت کوچکی از داستانی را بیان می-
کند ،يکی از خصوصیّتهای منحصر به فرد قرآن است ،و دلیلش هم
اين است که اين قرآن برای تﺬکّر و پندگرفتن است نه برای
قصّهگويی ،کما اينکه تورات و انجیل اينگونه هستند ،چون انسانها
ﻃبق امیالشان در آنها تحريف وارد کردهاند .اما قرآن گوشهای از
داستانی را بیان میکند تا خواننده از آن پند گیرد .و اينکه در آثار
يافت شده از بابل چیزی ازهاروت و ماروت يافت نمیشود نیز
بسیار مضحك است .ايشان انتظار دارند چه چیزی يافت شود؟
مگرهاروت و ماروت گفتهاند ما فرشتهايم تا مردم آنها را در
تاريخشان بنويسند؟ يا اينکه ابزارآالت خاصی داشتهاند تا باقی
بماند؟ آنها در ظاهر انسانهايی میروند و مردم هم آنها را افراد
عادّی میبینند ،آيا قرار است همهی زندگی روزانه مردم را در
تاريخ بنويسند؟ ای کاش تعقّلی صورت میگرفت.
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شبهه :ادعای اینکه بدن فرعون غرق شده در معرض
دید مردمان است تا عبرت بگیرند؛
ك آيَةً وَإِنَّ کَثِیرًا مِّنَ
فَالْیَوْمَ نُنَجِّیكَ بِبَدَنِكَ ِلتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَ َ
النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَا ِفلُونَ

1

«پس امروز بدنت را (از دريا) نجات میدهیم  ،تا عبرتی برای
کسانی که بعد از تو میآيند باشی ،و بیگمان بسیاری از مردم از
آيات ما غافلاند».
« در آيات قبل در مورد غرق شدن فرعون و لشکرش صحبت
شده است و در اين آيه آمده است که بدن فرعون را برای عبرت
نسلهای آينده نگه میداريم .از فرعون غرق شدهی قرآن هیچ
اثری نه در مصر و نه در تاريخ وجود ندارد ،پس چگونه می-تواند
موجب عبرت آيندگان باشد؟»
اين مورد بهنظر نمیآيد زياد به توضیحات بنده نیازی داشته
باشد .حتماً اکثر شما جسد فرعون که از دريا خارج شدهاست را
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ديدهايد .برای اﻃّالعات بیشتر میتوانید به اين سايت اينترنتی
مراجعه فرمايید.
http://www.answeringchristianity.com/quran/ma_drowned.htm

اما در داستان فرعون نکتهای حائز اهمیّت است .وجود شخصی
به نامهامان .جالب است که منتقد اين نکته را بیان نمیکند ...چون
میداند يکی از معجزات قرآن اينجاست .در ذکرهامان .ببینیم که
اهلل متّعال چگونههامان را ذکر میکند:
د
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَ َلأُ مَا عَلِمْتُ لَکُم مِّنْ إِلَٰهٍ َغیْرِی فَأَوْقِ ْ
لِی يَاهامَانُ عَلَى الطِّینِ فَاجْعَل لِّی صَرْحًا لَّ َعلِّی أَﻃَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ
مُوسَى وَإِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکَاذِبِینَ

1

«وفرعونگفت« :ای بزرگان! من معبودی جز خودم برای شما
نمیشناسم ،پس ایهامان! برايم آتشی بر گل بیافروز (و آجر بﭙز)
آنگاه برايم برج بلندی بساز ،شايد که از خدای موسی با خبر
شوم ،و هرچند من گمان میکنم که او از دروغگويان است».
پس در قرآنهامان مهندس معمار فرعون است ،مسﺌول ساخت
و سازش .حال در تورات ذکرهامان چگونه آمدهاست؟

 . 1سوره القصص ،آيه 38
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«نقشهءهامان برای نابودی يهوديان؛
چندی بعد ،خشايارشاه به يکی از وزيران خود به نامهامان ،پسر
همداتای اجاجی ،ارتقاء مقام داده او را رئیس وزرای خود ساخت .
به دستور پادشاه همهی مقامات دربار در حضورهامان سر تعظیم
فرود میآوردند؛ ولی مردخای به او تعظیم نمیآورد».1
اين همان کسیاست که (مطابق داستانهای يهوديان) فرمان
قتل عام يهود را صادر میکند .حال سنگ نبشتهای پیداشده از
زمان فرعون که در آن ا ّﻃالعاتی از اهرام و سازنده و مسائلی
مربوط به زمان فرعون نوشته شدهاست .چیزی که جلب توجّه می-
کند ،ايناست که معمار فرعون کسیاست به اسمهامان (البته
نههامان کامل ،بلکه با اندکی تعريب) .آریهامان ،همانکه در قرآن
ذکرش آمده است که فرعون به او دستور داد برج بسازد .اﻃّالعاتی
در اين زمینه را از اين سايت مطالعه فرمايید.
http://www.islamicawareness.org/Quran/Contrad/External/haman.html

اين نیز اساﻃیر اوّلین است؟ جناب منتقد اين نیز اساﻃیراألولین
است؟ قطعاً نیست بلکه حقیقتی است وحیانی بر رسولاهلل محمّد

 . 1فصل استر ,بخش , 3آيهی 1
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(علیهافضلالصلوات) .منتقد اينها را ذکر نمیکند چون میداند
اينجا حرفش ديگر به ضرر خودش خواهد بود.
امّا....
يُرِيدُونَ لِیُطْفِﺌُوا نُورَ اللَّ ِه بِأَفْوَا ِههِمْ وَاللَّ ُه مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِ َه
الْکَافِرُونَ

1

«آنها می خواهند نور اهلل را با دهان خود خاموش کنند ،ولی اهلل
کاملکنندهی نور خويش است هرچند کافران خوش نداشته
باشند».

شبهه :سلیمان نبی علیه السالم
قبل از ورود به بخش بعد درمورد سلیمان نبی(علیهالسالم)،
شما را به خواندن آيهی  102سورهی بقره دعوت میکنم که پیشتر
در بحثهاروت و ماروت به آن پرداختیم.
سلَیْمَانَ وَمَا کَفَرَ سُ َلیْمَانُ
شیَاﻃِینُ َعلَى مُلْكِ ُ
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو ال َّ
وَلَٰکِنَّ الشَّیَاﻃِینَ کَفَرُوا يُ َعلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُن ِزلَ عَلَى
کیْنِ بِبَابِلَهارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا
الْمَلَ َ

 . 1سوره الصف ،آيه 8
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ن مِنْهُمَا مَا يُ َفرِّقُونَ بِ ِه بَیْنَ الْمَ ْرءِ وَزَوْجِهِ
نَحْنُ فِتْنَ ٌة فَلَا َتکْفُرْ َفیَتَعَ َّلمُو َ
ن مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ َيتَعَلَّمُو َ
س مَا
خلَاقٍ وَ َلبِﺌْ َ
شتَرَاهُ مَا لَ ُه فِی الْآخِرَ ِة مِنْ َ
نا ْ
د عَ ِلمُوا لَمَ ِ
يَنفَعُهُمْ وَلَقَ ْ
شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَ ْو کَانُوا يَعْ َلمُونَ
«و از آنچه شیاﻃین در(عهد) فرمانروايی سلیمان(بر مردم) می-
خواندند پیرویکردند ،ودرحالیکه سلیمان کافر نشد ،ولیکن
شیاﻃین کفر ورزيدند ،به مردم سحر آموختند .و(نیز) از آنچه بر دو
فرشته «هاروت» و «ماروت» در بابل نازل شده بود (پیرویکردند).
و(آن دو فرشته) به هیچکس چیزی ياد نمیدادند ،مگر اينکه (از
پیش به او) میگفتند« :ما وسیله آزمايشیم ،پس کافر نشو» پس از
آن دو(فرشته) چیزهايی میآموختند که به وسیله آن ،میان مرد و
همسرش جدايی بیافکنند ،و حالآنکه بدون اجازه خداوند نمی-
توانند به وسیله آن به کسی زيانی برسانند .و چیزی میآموختند
که به آنان زيان میرسانید ،و به آنان سودی نمیداد .و قطعاً می-
دانستند که هرکس خريدار آن باشد ،در آخرت بهرهای نخواهد
داشت .و چه بد و زشت است آنچه خود را به آن فروختند ،اگر می-
دانستند!»
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صحبت از يهود است.کسانیکه از سحرهای آموخته از جنّیان
استفاده میکردند و سلیمان را کافر میدانستند .حال قدرتهای
سلیمان(علیهالسّالم) را ببینیم که چرا او بايد متّهم به کفر و سحر
شود.

شبهه :داستان سلیمان
«يکی از عجیبترين افسانه های قرآن ،افسانهی سلیمان است
 .در قرآن آمده است که سلیمان پیغمبر و پادشاه بنیاسرائیل بوده
است .و بسیاری از نیروهای ﻃبیعت مثل باد و پرندگان در تحت
فرمان او بودهاند سلیمان زبان حیوانات و پرندگان و مورچهها را
میفهمیده و با آنان صحبت میکرده است و معادن فلز برای او
جاری میشدند .همچنین شیاﻃین و جنّیان نیز تحت فرمان او
بودند و برای او کار می کردند».
جرِی بِأَمْرِ ِه إِلَى ا ْلأَرْضِ ا َّلتِی بَارَکْنَا
وَلِسُلَیْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَ ًة تَ ْ
فِیهَا وَکُنَّا بِکُلِّ شَیْءٍ عَالِمِینَ ( )81وَمِنَ الشَّیَاﻃِینِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ
ك وَکُنَّا لَهُمْ حَافِظِینَ (.)82
وَيَعْمَلُونَ عَ َملًا دُونَ ذَلِ َ
« و تند باد را مسخر (و مطیع) سلیمان کرديم ،که به فرمان او به
سوی سرزمینی که در آن برکت داديم ،حرکت میکرد ،و ما بر هر
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چیز آگاهیم * .و(نیز) از شیاﻃین کسانی را (مسخّر کرديم) که
برايش غوّاصی میکردند ،و کارهايی غیر از اين (نیز) انجام می-
دادند ،و (ما) حافظ آنها بوديم».

1

ل يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّ ْمنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ
وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَا َ
ن
وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هَﺬَا َلهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ * وَحُشِرَ لِسُلَیْمَا َ
م يُوزَعُونَ .
جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَا ْلإِنسِ وَالطَّ ْیرِ فَهُ ْ
«و سلیمان وارث داوود شد ،و گفت «:ای مردم! زبان پرندگان به
ما آموختهاند ،و از هر چیز به ما عطا شده ،بیترديد اين فضل
آشکاری است» * .و برای سلیمان لشکريانش از جن و انس و
پرندگان گرد آورده شدند ،آنگاه نگاه داشته شدند (تا همه آنها
به يکديگر بﭙیوندند)».

2

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ کَا ْلجَوَابِ
ی الشَّکُورُ
ل مِّنْ ِعبَادِ َ
ل دَاوُودَ شُکْرًا وَ َقلِی ٌ
سیَاتٍ اعْمَلُوا آ َ
وَقُدُورٍ رَّا ِ

3

«(سلیمان) هر چه میخواست (جنها) برايش میساختند :از
(قبیل) معبدها ،و تمثالها ،و کاسههايی (غﺬاخوری) همچون
 . 1سوره االنبیاء ،آيات ()81-82
 . 2سوره النمل ،آيات ()16-17
 . 3سوره سبأ ،آيه 13
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حوضها ،و ديگهای ثابت (که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود ،و به
آنها گفتیم( :ای آلداوود! سﭙاس (اين همه نعمت را) به جا
آورديد ،و اندکی از بندگان من سﭙاسگزارند».
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ ()36
ل بَنَّاءٍ وَ َغوَّاصٍ ()37
وَالشَّیَاﻃِینَ ُک َّ

وَآخَرِينَ مُقَ َّرنِینَ فِی

الْأَصْفَادِ (.)38
پس (ما) باد را برای او مسخّر کرديم ،تا به فرمانش به نرمی
حرکت کند ،هر کجا میخواست ،برود )36(.و (نیز) ديوان را ،هر بنا
و غوّاصی (از آنها برای او مسخّر کرديم)( )37(.گروه) ديگری (از
ديوان) را (که همه) در غل و زنجیر بودند (برايش مسخّر کرديم).
()38

1

«در آيات زير آمده است که يکی از جنیان می خواسته تخت
ملکهی سبأ را از کشور مجاور اسرائیل قبل از برخواستن سلیمان
پیش سلیمان بیاورد و فرد ديگری در زمانی کمتر از يك چشم بهم
زدن تخت را آوردهاست».

 . 1سوره ص ،آيات ()36-38
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ت مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِ ِه قَ ْبلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ
قَالَ عِفْرِي ٌ
م مِّنَ ا ْلکِتَابِ أَنَا
ی أَمِینٌ ( )39قَالَ الَّﺬِی عِندَ ُه عِلْ ٌ
وَإِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِ ٌّ
د إِلَیْكَ ﻃَرْفُكَ فَ َلمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَ ُه قَالَ هَﺬَا
آتِیكَ بِهِ َقبْلَ أَن يَرْتَ َّ
کرُ لِنَفْسِهِ
مِن فَضْلِ رَبِّی لِ َیبْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَمَن شَکَرَ َفإِنَّمَا يَشْ ُ
م (.)40
ن رَبِّی غَنِیٌّ کَرِي ٌ
وَمَن کَفَرَ فَإِ َّ
عفريتی از جن گفت « :من آن را نزد تو میآورم پیش از آنکه از
جايت برخیزی ،و همانا من بر آن توانای امین هستم» )39( .کسی-
که دانشی از کتاب (الهی) داشت گفت « :من پیش از آن که چشم
بر هم زنی ،آن را نزد تو میآورم» .پس چون (سلیمان) آن (تخت)
را نزد خود مستقر ديد؛ گفت« :اين از فضل پروردگار من است ،تا
مرا بیازمايد که آيا شکر او را به جای میآورم يا ناسﭙاسی میکنم!»
پس هر که شکر کند ،تنها به نفع خود شکر میکند ،و هر که
ناسﭙاسی کند پس (به زيان خود نموده است )،بیگمان پروردگار
من بی نیاز کريم است)40(.

1

«اين داستان عجیب و غريب هم هیچ سند تاريخی ،
جغرافیائی ،باستانشناسی و حتّی مﺬهبی ندارد .حتّی مورد قبول

 . 1سوره النمل،آيات ()39-40
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عهد عتیق (مجموعه کتابهای مقدّس يهوديان) هم نیست .عهد
عتیق سلیمان را پادشاه میداند نه پیغمبر؛ و گفته شده که در
اواخر سلطنتش حتی به بتپرستی رویآوردهاست .و در عهد
عتیق هیچيك از اين توانايیهای خارقالعاده به سلیمان نسبت
داده نشده است .در صورتیکه اگر سلیمان اينچنین بود حتماً
کتب عهد عتیق آنرا ذکر میکردند چون افتخار بزرگی برای
يهوديان محسوب میشد».
سلیمان(علیهالسّالم)دعا میکند:
د مِّن بَعْدِی إِنَّكَ
ب لِی ُملْکًا لَّا يَنبَغِی ِلأَحَ ٍ
قَالَ رَبِّ اغْفِ ْر لِی وَهَ ْ
أَنتَ الْوَهَّابُ

1

«گفت :پروردگارا! مرا ببخش ،و به من فرمانروايی عطا فرما که
پس از من کسی را سزاوار نباشد ،بیگمان تو بخشايندهای».
و خداوند به او میدهد هرآنچه را که منتقد نسبت به آن گاليه
دارد ،و اين مسﺌله همچون آنچه که به موسی و ابراهیم(سالماهلل-
علیهما) اعطا شد در حوزهی معجزه قرار میگیرد و عطايی است از
سوی ربّ العالمین.

 . 1سوره ص ،آيه 35
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امّا شايد مهمترين شبهه ی اين بخش اين باشد که اگر سلیمان
واقعاً تا اين حد قدرتمند بوده پس چرا در تاريخ نمیبینیم که در
اين باره چیزی نوشته شده باشد ،و باالتر از اين ،مگر سلیمان،
پیامبر يهود نیست و بالطّبع هرچه مجد و بزرگی باشد به يهود نیز
مربوط میشود ،پس چرا آنها نه تنها او را مجد نکردهاند بلکه
نوشتهاند که کافر هم شده است؟ بحثی که در اين مورد وجود دارد
بسیار مُفَصَّل است و سعی میکنیم حتّیالمقدور خالصهوار به آن
بﭙردازيم .البتّه هرچند در تورات بیان کرده که سلیمان درمورد
حیوانات حرف میزد ،ولی چیزی در مورد جنّیان بیان نشده.
معمّای پیچیدهای نیست و جواب ساده است:
يهود از جنّیان تبعیت کردند (به آيهی ابتدايی اين بخش
مراجعه کنید/102-بقره) ،جنّیان بزرگترين بردگی تاريخ را برای
سلیمان نبی (علیهالسّالم) انجام دادند .بردگی که هرآنچه قابلیّت
داشتند به خدمت گرفته شد .آنها خانه میساختند ،قصر بنا می-
کردند ،غوّاصی میکردند و سراپا گوش به فرمان بودند و با اينهمه،
اگرچه آنها قدرت بیشتری از بنیآدم داشتند ولی با اينحال باز
هم کمتر از انسانها بودند.
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ت مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِ ِه قَ ْبلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ
قَالَ عِفْرِي ٌ
ن ا ْلکِتَابِ أَنَا
وَإِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ ( )39قَالَ الَّﺬِی عِندَهُ عِلْمٌ مِّ َ
د إِلَیْكَ ﻃَرْفُكَ فَ َلمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَ ُه قَالَ هَﺬَا
آتِیكَ بِهِ َقبْلَ أَن يَرْتَ َّ
کرُ لِنَفْسِهِ
مِن فَضْلِ رَبِّی لِ َیبْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَمَن شَکَرَ َفإِنَّمَا يَشْ ُ
م (.)40
ن رَبِّی غَنِیٌّ کَرِي ٌ
وَمَن کَفَرَ فَإِ َّ
«عفريتی از جن گفت « :من آن را نزد تو میآورم پیش از آنکه
از جايت برخیزی ،و همانا من بر آن توانای امین هستم»)39( .
کسی که دانشی از کتاب داشت گفت « :من پیش از آن که چشم بر
هم زنی ،آن را نزد تو میآورم» .پس چون (سلیمان) آن (تخت) را
نزد خود مستقر ديد؛ گفت« :اين از فضل پروردگار من است ،تا مرا
بیازمايد که آيا شکراو را به جای میآورم يا ناسﭙاسی میکنم! »
پس هر که شکر کند ،تنها به نفع خود شکر میکند ،و هر که
ناسﭙاسی کند پس (به زيان خود نموده است )،بیگمان پروردگار
من بینیاز کريم است».

1

جنّیان ،حقیر ،برده شده بودند و عالوه بر اين سخنانی که
درمورد غیبگويی آنها وجود داشت نیز با سلیمان نبی(علیه-

 . 1سوره النمل ،آيات ()39-40
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وعلینبینا صالة وسالم) به ﻃرز فجیعی زير سؤال میرود ،آنگاه
که:
فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا َدلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْکُلُ
ن الْغَ ْیبَ مَا َلبِثُوا فِی
ن أَن لَّوْ کَانُوا يَعْلَمُو َ
مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَ َّینَتِ الْجِ ُّ
الْعَﺬَابِ ا ْلمُهِینِ

1

«پس چون مرگ را بر او (= سلیمان) مقرّر داشتیم( ،کسی)
آنها را از مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبندهی زمین (= موريانه)
که عصايش را میخورد ،پس چون (بر زمین) افتاد ،جنّیان
دريافتند که اگر غیب میدانستند در (آن) عﺬاب خوار کننده
نمیماندند».
چه حقارتی باالتر از اينکه کسانیکه مردم برای آگاهی از غیب
به آنها مراجعه میکردند ،جلوی چشم آن همه مردم ،در بردگی
(يا به تعبیر زيبای قرآنی آن الْعَﺬَابالْمُهِینِ) بمانند درحالیکه برای
سلیمانی کار میکردند که پارسال مرده بود نه امسال .اين عﺬاب
الهی بر جنّیان بود تا مردم درك کنند آنگاه که دستور داده شد

 . 1سوره سبأ ،آيه 14
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همه ،حتّی برترين جنّیان [البته به قول خود جنّیان بیعقل-
ترينشان:
وَأَنَّهُ کَانَ يَقُولُ سَفِیهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

1

«و اين که سفیه ما (شیطان) در باره اهلل سخنان ناروايی
میگفت» .نیز بايستی بر آنها به سجده بیافتند ،به کدامین دلیل
بوده .آن اوضاع جنّیان نسبت به انسان در زمان سلیمان بوده و اين
(آيه  102بقره) پیروی يهوديان از جنّیان ،آيا کالم ديگری میماند
در اين زمینه که چرا در تورات ،سلیمان به فرش آمده و کافر شده؟
قطعاً حقیقت آشکار است اما برای اﻃّالعات بیشتر شما ،به کاباال و
تاريخچهی آن مراجعه فرمايید ،انشاءاهلل مطالب بیشتری را برای
فهم ،بهدست خواهید آورد.

شبهه :عصای سلیمان
فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا َدلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْکُلُ
ن الْغَ ْیبَ مَا َلبِثُوا فِی
ن أَن لَّوْ کَانُوا يَعْلَمُو َ
مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَ َّینَتِ الْجِ ُّ
الْعَﺬَابِ ا ْلمُهِینِ

1

 . 1سوره جن ،آيه 4
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«پس چون مرگ را بر او (= سلیمان) مقرّر داشتیم( ،کسی)
آنها را از مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبندهی زمین (= موريانه)
که عصايش را میخورد ،پس چون (بر زمین) افتاد ،جنّیان
دريافتند که اگر غیب میدانستند در (آن) عﺬاب خوار کننده نمی-
ماندند».
«اين آيه میگويد که سلیمان در حالیکه ايستاده بوده و به
عصايش تکیه داشته مرده است و بهمان (به همان) نحو ايستاده
باقی مانده است تا اينکه موريانه عصايش را خورده است و به زمین
افتاده است .در روايتی از قول محمّد که توسّط ابن عباس نقل شده
بهﻃور خالصه آمده است که واقعهی مرگ سلیمان در حین
نمازخواندن سلیمان اتّفاق افتاده است و مدّت ماندن مردهی
سلیمان بهحالت تکیه بر عصا يکسال ﻃولکشیدهاست .در روايات-
ديگر از قول صحابه و همچنین در تفاسیر ديگر نیز اين مدّت
يکسال ذکر شده است .حال يك لحظه به اين دروغ حیرتانگیز
بیانديشید .ا ّوالً فردی که میمیرد بالفاصله به زمین میافتد و مرده

 . 1سوره سبأ ،آيه 14
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نمیتواند يك لحظه خود را با تکیه به عصا نگه دارد چه رسد به
يکسال  .ثانیاً :سلیمان با آن همه عظمت و قدرت و خدم و حشم،
چطور ممکن است در حالت مرده مدّتها باقی بماند».
حرف از کار خداست ،اهلل سبحانه وتعالی میخواهد چیزی را به
مردم نشان دهد و بفهماند که «جنیان غیب نمیدانند» .حال با يك
عصا باشد ،يا با هر وسیلهیديگر؛ امر ،امر الهی است .و اينکه
کسی ندانسته میتواند بهخاﻃر اين باشد که کسی حقّ ورود به
محل اقامت پادشاه را ندارد تا زمانیکه اجازه دهد .اينها از
متشابهات هستند که اهلل متّعال درمورد آن میفرمايد:
فَأَمَّا الَّﺬِينَ فِی قُلُوبِهِمْ َزيْغٌ َفیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ُه ابْتِغَاءَ ا ْلفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ ِه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

1

« اما کسانی که دردلهايشان کژی و انحراف است ،برای فتنه
جويی (و گمراه کردن مردم) و بهخاﻃر تأويل آن (به دلخواه خود)
از متشابه آن پیروی میکنند .و در حالی که تأويل آن جز خدا
نمیداند».
و همچنین میفرمايد:

 . 1سوره آل عمران ،آيه 7
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وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن َيتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِی مِنَ
الْحَقِّ شَیْﺌًا

1

«و آنها به آن هیچ دانشی ندارند ,جز از گمان (بی اساس)
پیروی نمی کنند ,ويقیناً گمان (انسان را) از (شناخت) حق بی نیاز
نمیکند».
واقعاً زيباست.

صحبت کردن مورچه وهدهد
م
س وَالطَّیْ ِر فَهُ ْ
ن جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِن ِ
وَحُشِرَ لِسُلَیْمَا َ
يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّ ْملِ قَالَتْ نَ ْملَةٌ يَا أَ ُّيهَا النَّ ْملُ
کمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا َيشْعُرُونَ *
ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُمْ لَا يَحْطِمَنَّ ُ
فَتَبَسَّمَ ضَاحِکًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَ َتكَ الَّتِی
ی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ َوأَدْخِلْنِی
أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ َعلَى وَالِدَ َّ
ل مَا ِلیَ لَا أَرَى
ك الصَّالِحِینَ * وَتَفَقَّدَ الطَّیْ َر فَقَا َ
ك فِی عِبَادِ َ
بِرَحْمَتِ َ
الْهُدْ ُهدَ أَمْ کَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ * لَأُعَﺬِّبَنَّهُ عَﺬَابًا شَدِيدًا أَوْ لَ َأذْبَحَنَّهُ أَوْ
م
سلْطَانٍ مُّبِینٍ * فَمَکَثَ َغیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَ ْ
لَیَأْ ِتیَنِّی بِ ُ
م
ك مِن سَبَ ٍإ بِ َنبَ ٍإ يَقِینٍ * إِنِّی وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِکُهُ ْ
تُحِطْ بِهِ وَجِ ْﺌتُ َ
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ل شَیْ ٍء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ *
وَأُوتِیَتْ مِن کُ ِّ

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا

شیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
يَسْجُدُونَ لِلشَّ ْمسِ مِن دُونِ اللَّ ِه وَزَيَّنَ َلهُمُ ال َّ
م لَا يَ ْهتَدُونَ ....1
ل فَهُ ْ
سبِی ِ
ن ال َّ
فَصَدَّهُمْ عَ ِ
ت مِنَ الْکَاذِبِینَ
دقْتَ أَ ْم کُن َ
قَالَ سَنَنظُرُ أَصَ َ

اذْهَب بِّکِتَابِی هَﺬَا

ل عَ ْنهُمْ فَانظُرْ مَاذَا َيرْجِعُونَ .2
فَأَلْقِهْ إِ َلیْهِمْ ثُمَّ تَوَ َّ
«و برای سلیمان لشکريانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده
شدند ،آنگاه نگاه داشته شدند (تا همه آنها به يکديگر بﭙیوندند).
* (بعد حرکت کردند) تا هنگامیکه به وادی مورچگان رسیدند،
مورچهای گفت«:ای مورچگان! به النههای خود برويد تا سلیمان و
لشکريانش شما را پايمال نکنند در حالی که نمیفهمند» )18(.پس
(سلیمان) از سخن آن (مورچه) تبسّمی کرد (و) خنديد ،گفت« :
پروردگارا ! به من توفیق ده تا شکر نعمتهايی را که بر من وبر پدر و
مادرم ارزانی داشتهای بجای آورم ،و (توفیق عطا فرما تا) کار(های)
شايستهای که تو خشنود شوی ،انجام دهم ،ومرا به رحمت خود
در( زمرهی) بندگان صالحت در آور» * .و (سلیمان) از حال
پرندگان جويا شد ،و گفت« :مرا چه شده است که هدهد را نمی-
 . 1سوره نمل ،آيات ()17-24
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بینم ،يا اينکه او از غايبان است ؟! * قطعاً او را به کیفر شديد کیفر
خواهم داد ،يا او را ذبح خواهم کرد ،يا (بايد) دلیلی روشن (برای
غیبتش) برای من بیاورد» * .پس درنگش چندان ﻃول نکشید (که
هدهد آمد) آنگاه گفت « :من به چیزی دست يافتهام که تو به آن
دست نیافتهای ،و از (سرزمین) سبأ برايت خبر قطعی آوردهام .من
زنی را يافتم که بر آنها فرمانروايی میکند ،و (به او) از هرگونه
نعمتی داده شده است ،و تخت عظیمی دارد * .او و قومش را ديدم
که به جای خدا برای خورشید سجده میکنند ،و شیطان اعمال
آنها را در نظرشان آراسته پس آنها را از راه (خدا) باز داشته
است ،از اين رو آنها هدايت نمیشوند»..... .
(سلیمان)گفت« :اکنون خواهیم ديد که آيا راست گفتهای يا از
دروغگويان هستی .اين نامهی مرا ببر ،و بر آنها بیفکن ،سﭙس از
آنها روی بگردان  ،پس (در گوشه ای توقّف کن) بنگر که چه
جواب میدهند».
«در اين آيات ادّعا شدهاست که مورچه و پرنده مفاهیم
تجريدی و پیچیده را درك میکنند و قادرند با تکلّم اين مفاهیم را
انتقال دهند .بديهی است که اين ادّعا با يافتههای علمی جور در
نمیآيد  .سیستم عصبی پرندگان مخصوصاً مورچه بهحدّی عقب
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افتاده است که قادر به درکهای پیچیده نیستند .....ممکن است
گفته شود که مورچه و هدهد با معجزهی الهی میتوانستند مفاهیم
پیچیده و تجريدی را درك کنند .اگر چنین باشد پس ديگر مورچه
و پرندهی واقعی نبودهاند و اين امر بايد در قرآن ذکر می شد».
«نکتهی ديگر اينکه اين داستان هم هیچ سند تاريخی ندارد و
حتّی در عهد عتیق هم نیامدهاست .اگر پادشاهی بودهاست که
لشکريانش مجموعهای از انسانها و پرندگان و حیوانات و جنّیان
بودهاند بايد در جائی از تاريخ و مخصوصا در تواريخ يهوديان از آن
ذکری میشد».
معاذ اهلل از اين تدلیس .دقّت فرموديد؟ داليل اين شخص از
مهمالت است ،خوزعبالت و چرنديات است؛ اما در تدلیس استاد
ماهری است و دکتر! بودنش در اين زمینه واقعاً آشکار است .او
میخواهد بگويد آن پرنده و مورچه به زبان بشر حرف میزدهاند
درحالیکه قرآن میگويد منطق الطّیر به سلیمان آموخته شد:
ل يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّ ْمنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ
وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَا َ
ل ا ْلمُبِینُ
ن هَﺬَا َلهُوَ الْفَضْ ُ
ل شَیْءٍ إِ َّ
وَأُوتِینَا مِن کُ ِّ
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«و سلیمان وارث داوود شد ،و گفت« :ای مردم! زبان پرندگان به
ما آموخته اند ،و از هر چیز به ما عطا شده ،بی ترديد اين فضل
آشکاری است».
ودرمورد مورچه نیز در قرآن بیان نشده مورچه از مفاهیم
انسانی برای بیان آنچیزی که میخواسته بگويد استفاده کرده،
بلکه مورچه (ی نگهبان و سرباز) با زبان خودشان گفته است که ای
مورچگان ....
حال منتقد میفرمايد مورچه حرف نمیزند .مشکلی نیست به
دو آدرس پستی زير مراجعه فرمايید میبینید که مورچگان يکی از
پیچیدهترين سیستمهای انتقال پیام را بین خود دارند و آن نیز از
راه کوبیدن شکم خود به زمین و ايجاد صداهای خاصّی هست که
هر فرکانس برای مورچگان حامل پیام خاصی میباشد؛ پس ايراد
گرفتن از اين ،کودکانه است.
اما چگونه سلیمان آن را درك میکرد؟
http://www.thetimes.co.uk/article/hills-are-alive-withkrlcszf2the-sound-of-ants-talking-to-each-other-jcv
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article/Getting-chest-Study-reveals-ants-talk-1137267
other.html

2879

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

مشکل آنجاست که منتقد نامحترم و دروغگو آن بخش از آيات
را که راز اين مسﺌله را در بر دارد آشکار نمیکند.
وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَكَ ا َّلتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى
ك
ك فِی عِبَادِ َ
ل صَالِحًا تَ ْرضَاهُ وَأَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِ َ
ن أَعْمَ َ
وَالِدَیَّ وَأَ ْ
الصَّالِحِینَ

1

«گفت :پروردگارا ! به من توفیق ده تا شکر نعمتهايی را که بر
من وبر پدر و مادرم ارزانی داشتهای بجای آورم ،و (توفیق عطا فرما
تا) کار(های) شايسته ای که تو خشنود شوی ،انجام دهم ،ومرا به
رحمت خود در( زمره ی) بندگان صالحت در آور ».
اينها نعماتی هستند که به سلیمان(علیهالسّالم) عطا شده و
کسی نمیتواند منکر آن شود .البتّه اين توضیح برای هدهد و ساير
پرندگان و حیوانات نیز صادق میباشد با يك تفاوت ،آنها تحت
فرمان سلیمان بودند و برای سلیمان کار میکردند .سربازانش
بودند .حال شايد منتقد بگويد در هیچجای قرآن بیان نشده که
پرندگان را تسخیر سلیمان درآورديم.
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جواب :آری او راست میگويد ،اما اين يکی از بالغتهای قرآن
است که با کمترين کلمات ،بیشترين پیامها را میرساند.
دقّت کنیم:
فَفَهَّمْنَاهَا سُ َلیْمَانَ وَکُلًّا آ َت ْینَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ
طیْرَ َوکُنَّا فَاعِلِینَ
الْجِبَالَ ُيسَبِّحْنَ وَال َّ

1

«پس آن (شیوهی قضاوت عادالنه و درست) را به سلیمان
فهمانديم ،و به هر يك از آنان حکمت (= داوری) و دانش عطا
کرديم ،و کوهها و پرندگان را با داود مسخّر ساختیم که (همراه او)
تسبیح میگفتند ،و ما اين (همه) را انجام داديم».
کوهها و پرندگان در تسخیر داوود(علیهالسّالم) بودهاند و
سلیمان اين را از پدرش به ارث میبرد.
ل يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّ ْمنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ
وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَا َ
ل ا ْلمُبِینُ
ن هَﺬَا َلهُوَ الْفَضْ ُ
ل شَیْءٍ إِ َّ
وَأُوتِینَا مِن کُ ِّ

2

«و سلیمان وارث داوود شد ،و گفت«:ای مردم! زبان پرندگان به
ما آموخته اند ،و از هر چیز به ما عطا شده ،بیترديد اين فضل
آشکاری است».
 . 1سوره االنبیاء ،آيه 79
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و بههمیندلیل است که در جنود و سﭙاهیان سلیمان ،پرندگان
را میبینیم:
م
س وَالطَّیْ ِر فَهُ ْ
ن جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِن ِ
وَحُشِرَ لِسُلَیْمَا َ
يُوزَعُونَ

1

«و برای سلیمان لشکريانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده
شدند ،آنگاه نگاه داشته شدند (تا همه آنها به يکديگر
بﭙیوندند)».
سﭙاهیان تحت فرمان چه کسی هستند؟ فرمانده و باالتر از او
خدا کما اينکه هر سﭙاهی بايد اينگونه باشد .هدهد نیز زير
سلطهی سلیمان نبی است و برای انجام کاری به مأموريّت میرود و
برمی گردد و با زبان پرندگان (نه زبان بشری ،چون منطقالطّیر را
به سلیمان و داوود(سالماهللعلیهما) آموخته ،نه منطقالبشر را به
پرندگان ،پس آن پرنده با زبان پرندگان) با سلیمان حرف میزند
که آن را فضیلتی آشکار قلمداد میکند .در پايان بیان کرده که
چرا نیست؟

 . 1سوره نمل ،آيه 17
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در بخش قبل به ﻃور مفصّل بیان کرديم که چرا نبايد داستان
سلیمان نبی را در مجموعه داستانهای تورات جستجو کنیم.
مثالش اينگونه است .حاکم کشوری ،فرماندهی ملّت پرقدرتی را
که در تمام دنیا قدرتشان زبانزد است به دست شخصی عادّی می-
سﭙارد و او نیز از توان آنان در انجام رساندن کارهای سخت و
پیشگويی استفاده میکند؛ بر ملّتی سلطه میگیرد که هیچگاه
برای کسی کار نکردهاند مگر اينکه آن شخص را پیرو دستورات
خود کرده باشند ،و او نیز از اين ملّت قدرتمند انواع استفادهها را
میبرد .در حفّاری ،غوّاصی ،ساختمانسازی و جنگ و ...اکنون به-
واسطهی اين شخص ،تمام توان آن ملّت زير سؤال رفته است .چه
آنجا که میخواهد چیزی را سريع جابجا کند و چه هنگام مرگش
که توان پیشگويی جنّیان را زير سؤال میبرد.
حال که اين شخص میمیرد ،مردمان آن شخص عادّی می-
خواهند توانايیهای او را داشته باشند ،يا حدّاقل بخشی از آن را.
بالطّبع بايد نزد آن مردمان قدرتمند بروند که در خدمت شخص
عادّی بودند .امّا اکنون آنها که آزاد گشتهاند ديگر در بردگی
کسی به سر نخواهند برد ولی بهجای آن همانند پیشتر به مردم
کمك میکنند بهشرط اينکه آن مردم پیرو آنها شوند.
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ن عَلَى مُلْكِ سُلَ ْیمَانَ
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاﻃِی ُ

1

«و از آنچه شیاﻃین در(عهد) فرمانروايی سلیمان (بر مردم)
میخواندند پیروی کردند».
آيا قابل فهم نیست که آن ملّت قدرتمند بخواهند که
توانايی های آن شخص عادّی که از سوی حاکم به او عطا شده بود
تکﺬيب کنند؟ و آيا قابل فهم نیست که حتّی آخر سر او را شورشی
قلمداد کنند؟ قطعاً يهوديان نیز همینکار را کردهاند .چرا که نه،
مقداری از قدرت جنیان را برای تسخیر جهان میگیرند در عوض
بزرگترين پادشاهشان را آنگونه تحقیر میکنند ،امریاست کامالً
ﻃبیعی .امّا در پايان بخش مربوط به سلیمان نبی(علیهالسّالم)
پرسشی را مطرﺡ میکنیم و جواب میدهیم انشاءاهلل.
سورهینمل که محوريّت اصلی آن سلیمان(علیهالسّالم) است،
سورهای مکّی (نازل شده در مکّه) میباشد .از ﻃرفی رسول
اهلل(علیه صالة وسالم) نیز به گفتهی آقايان منتقد ،درمکّه چیز آن-
چنانی در ر ّد اهل کتاب و باألخص يهود نمیگويد و حتّی راه
برﻃرف شدن شك وترديد از آيات را نیز اهلکتاب میداند.
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مالحظه بفرمايید:
ن بِاللَّهِ
ن آمَ َ
ن وَالنَّصَارَى مَ ْ
ن آمَنُوا وَالَّﺬِينَهادُوا وَالصَّابِﺌُو َ
إِنَّ الَّﺬِي َ
م يَحْزَنُونَ
وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَ ِملَ صَالِحًا َفلَا خَوْفٌ عَلَ ْیهِمْ وَلَا هُ ْ

1

«همانا کسانیکه ايمان آوردهاند ،و کسانیکه يهودی هستند ،و
صابﺌان و نصاری ،هر کس که به خداوند و روز قیامت ايمان بیاورد و
کارهای شايسته انجام دهد ،نه ترسی بر آنها خواهد بود و نه آنان
اندوهگین شوند».
فَإِن کُنتَ فِی شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسْ َألِ ا َّلﺬِينَ يَ ْقرَءُونَ
الْکِتَابَ مِن قَ ْبلِكَ لَقَدْ جَا َءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ
الْمُمْ َترِينَ

2

«پس اگر در آنچه بر تو نازل کردهايم در ترديد هستی  ،از
کسانیکه کتاب (آسمانی) پیش از تو را میخوانند؛ بﭙرس ،يقیناً
حق از ﻃرف پروردگارت به تو رسیده است ،پس هرگز از
ترديدکنندگان مباش!»
چرا بايد داستانی از پادشاه يهوديان بیاورد و او را پیامبر نام
گﺬارد و اينگونه با يهوديان به مخالفت بﭙردازد و بهعبارتديگر
 . 1سوره المائده ،آيه 69
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آنها را دروغگو بنامد؟ هدف از آوردن اين داستان چیست اگر
میخواهد رضايت اهل کتاب را بگیرد؟ جواب ساده است ،زيرا
منبع اين کالم محمد(علیهافضلالصلوات) نیست ،بلکه خالقی است
که آنرا بر رسولش میفرستد تا به وسیلهی آن مردم را انﺬار کند.
شايد سؤال پیش بیايد که اگر اهلکتاب در داستانها تحريف
ك خودمان
ايجاد کردهاند پس چطور میتوانیم با پرسش از آنها ش ّ
را برﻃرف کنیم .پاسخ اين سؤال در همان سورهیيونس وجود
دارد .اين آيه در ادامهیماجرای موسیو فرعون است نه کلّ مطالب
تورات .الحمدهلل از نعمت قرآن که ما را در برابر حملهی خدّاعان
ياری میرساند و خدعهی آنها را به خودشان بازمیگرداند.
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّﺬِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ

1

«آنان(به نظرشان) خدا و مؤمنان را فريب میدهند ،در حالیکه
جز خودشان را فريب نمیدهند ولی نمیفهمند».

مرگ و زنده کردن هزاران انسان
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّﺬِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَﺬَ َر ا ْلمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَﺬُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَٰکِنَّ أَ ْکثَرَ النَّاسِ لَا َيشْکُرُونَ

1

«آيا نديدی کسانی را که از ترس مرگ از خانههای خود بیرون
شدند در حالیکه هزاران نفر بودند؟ پس خداوند به آنان گفت:
«بمیريد» سﭙس آنها را زنده کرد ،همانا خداوند بر مردم بخشش و
فضل دارد ،ولی بیشتر مردم شکر بجا نمیآورند».
«اين قصّه نه نام دارد نه تاريخ و نه محل و هیچ گفتهی تاريخی
هم در تأيید آن نیست .اگر هزاران نفر بهﻃورمعجزهوار مرده باشند
و دوباره با معجزه زنده شده باشند آيا نبايد اشارهای تاريخی در
جائی از کرهی زمین به آن شده باشد .واقعهای که هیچکس از آن
چیزی نمیداند چطور میتواند مايه ی عبرت مردم شود؟»
ال داستانهای قرآن برای داستانسرايی نیست ،اين را بارها
اصو ً
بیان کردهايم .و اينکه بر اين مسﺌله اصرار کنیم که کجا ،کجای
تاريخ اﻃّالعات اين افراد نوشته شده چرا من نخواندهام .اين يك
اصرار جاهالنه است زيرا داستان قرآن برای پندگرفتن است نه
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برای اينکه با آن کودکان را بخوابانیم؛ مثالً در همین مسﺌله برای
اين است که بگويد تقدير در هر صورت شما را خواهد گرفت.
وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

1

«و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوای داناست».
پس نبايد از جهاد بترسند چون اين ترس آنها را از مرگ نمی-
رهاند و هرجا که مشیّت شود آنجا مرگ ،انسان را میگیرد و البته
باالتر از آن ،هرگاه خداوند متّعال اراده به مرگ کسی کند ثانیهای
جابجا نخواهد شد .کما اينکه اينجا نیز بیان فرمودهکهَ :فقَالَ لَهُمُ
اللَّهُ مُوتُوا دستور مرگ الهی هر زمان و در هر وضعیّتی که باشیم،
اگر ما را فرا گیرد ،هیچ شانسی برای رهايی از آن نداريم ،پس
اينکه برای فرار از عملی خطرناك و واجب فرار کنیم ،ضامن خوبی
برای حفظ حیات ما نیست .و از ﻃرف ديگر مگر منتقد تاريخ کلّ
جهان را خوانده است؟ تاريخ عامّهی مردم نايروبی ،سودان،
سومال ،فیلیﭙین ،مالزی ،چین و  ...از کجا معلوم در بین مردم وجود
نداشته باشد؟ نکتهی جالب اينجاست که او میخواهد اين ماجرا را
در بین داستانهای مردم خاورمیانه ببیند .اگر پیدا میکرد میگفت
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اين افسانههای قديمی است که در بین مردم رواج داشته (کما
اينکه در مطالب پیشین ديديم) ،اگر هم نباشد میگويد اين چیزی
است که اصالً در بین مردم نبوده و نوشته نشده! شما به عنوان يك
انسان ،در مورد اين شخص چه فکر میکنید؟ چرا اين همه بهانه؟
اين همه دروغ؟ اين همه ريا؟ اهلل متّعال همهی ما را هدايت کند و
از ش ّر اين ملعونین محفوظ کند.

مرگ صد ساله وزنده شدن دوباره
أَوْ کَالَّﺬِی مَرَّ َعلَى قَرْيَ ٍة وَهِیَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْیِی
ل
هَٰ ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا َفأَمَاتَهُ ال َّلهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَ ِبثْتَ قَا َ
لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى ﻃَعَامِكَ
ك آيَ ًة لِّلنَّاسِ وَانظُرْ
وَشَرَابِكَ لَمْ َيتَسَنَّ ْه وَانظُ ْر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ َ
کسُوهَا لَحْمًا فَ َلمَّا تَبَ َّینَ لَ ُه قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ
إِلَى الْعِظَامِ َکیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَ ْ
اللَّهَ َعلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ

1

«يا همانند آن کسی که بر دهی گﺬشت ،در حالی که ديوارهای
آن به روی سقفها فرو ريخته بود( .او با خود) گفت :چگونه خداوند
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(اهل) اين (ده) را پس از مرگشان زنده میکند؟! پس خداوند او را
(به مدت) صد سال میراند ،پس زنده اش کرد(و به او) فرمود«:چه
قدر درنگ کردی؟» گفت« :يك روز ،يا بخشی از يك روز را درنگ
کردم» .فرمود(« :نه) بلکه صد سال درنگ کردی ،پس به غﺬا و
نوشیدنی خود نگاه کن تغییر نکرده است ،و به االغ خود نگاه کن
(که چگونه متالشی شده است ما چنین کرديم تا به تو پاسخ
گويیم) و (هم) تو را نشانهای برای مردم قرار دهیم و (اکنون) به
استخوانها (ی االغ خود) نگاه کن ( که) چگونه آنها را برداشته به
هم پیوند میدهیم ،سﭙس گوشت بر آن میپوشانیم» پس هنگامی-
که برايش آشکار شد ،گفت« :میدانم که خداوند بر هر چیزی
تواناست »
« بازهم قصهای بی نام و بی تاريخ و بی ذکر محل و بی هیچ
تأيید تاريخی .جالب است که در آيه گفته شده که تو را نشانهای
برای مردم قرار میدهیم .کو اين نشانه؟ در کجای جهان قرار دارد؟
تا مردم آنرا ببینند و عبرت گیرند».
از آنجايی که نام اين شخص را عُزير يا خضر يا إرمیای نبی يا
کسان ديگری میدانند انتظار میرود که داستان چنین شخصی در
بین مرد م بوده باشد که اهلل متّعال از آن استفاده میکند تا معاد را
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به مردم بیاموزد و بیاموزد که مردگان ولو پیامبر هم باشند باز از
حال زندگان خبر ندارند کما اينکه اين شخص خبردار نشده است.
اصالً فرض کنیم که نبوده .خب؟ مشکلی پیش میآيد؟ گفتیم اينها
برای تﺬکّر و پند گرفتن است .اما نکتهی قابل توجّه اين است که
میفرمايد« اگر برای مردم آيه است ،پس کو؟» بايد در جواب
بگويیم نابغه جان! قرار نیست حتماً وجود داشته باشد تا اکنون به
تو بگويد من صد سال مُردم و زنده شدم .بلکه داستانش میماند تا
مردم از آن پند بگیرند .همچون آن پدری که فرزندش را نصیحت
میکند و میگويد يادته شنگول و منگول چه باليی سرشون اومد؟
پس تو هم اين برات نشونه باشه که اگه غريبه اومد جلو در ،درو
براش باز نکنی .اين داستان نیز آيهای است ،چه برای مردمان
زمانهاش که خود شخص را ديدهاند که صدسال پیش فکرمی کردند
مرده است ،اکنون زنده شده و چه برای آيندگان که داستانش
نشانهای میشود بر برحق بودن معاد .يا همچون داستان اصحاب
کهف که آن نیز نشانهای است برای مردم که به معاد ايمان آورند.
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شبهه :آیا گﺬشتگان دارای قدرت بیشتری نسبت به ما
بودند؟
ن کَانُوا
ف کَانَ عَاقِبَةُ الَّﺬِي َ
أَوَلَمْ يَسِیرُوا فِی الْ َأرْضِ َفیَنظُرُوا کَ ْی َ
ض َفأَخَﺬَهُمُ اللَّ ُه
د مِنْ ُهمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِی الْأَرْ ِ
م کَانُوا هُمْ أَشَ َّ
مِن قَ ْبلِهِ ْ
ن اللَّ ِه مِن وَاقٍ
بِﺬُنُوبِهِمْ وَمَا کَانَ لَهُم مِّ َ

1

«آيا آنها در زمین سیر نکردهاند پس بنگرند که سر انجام
کسانیکه پیش از آنها بودند ،چگونه بود؟! آنها در توانايی و
(پديد آوردن) آثار در زمین از اينها برتر بودند ،پس خداوند آنها
را به(سبب) گناهانشان (فرو) گرفت ،و برای آنها از(عﺬاب) خدا
هیچ پناه دهندهای نبود».
«در اين آيه گفته شده که در تاريخ گﺬشته تمدّنهائی بوده اند
که از نظر قدرت و آثار و تولیدات برتر از ما بودهاند .غلط بودن اين
سخن بديهی است .چون قدرت و آثار علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و
صنعتی و هنری بشر در ﻃول زمان دائماً در حال افزايش بوده است
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و قدرت و خالقیّت انسان مدرن با هیچ کجای تاريخ قابل مقايسه
نیست».
چندوقت پیش اجسادی از انسانهايی پیدا شد که هرکدام
اندازهی چند انسان بالغ بودند .گفته شد که اين اجساد متعلّق به
قوم عاد بودهاند که جثّههای بسیار بزرگتری از انسانهای عادّی
داشتهاند و بعد ًا اين خبر بهعنوان دروغ رسانهای کنار رفت ،پس ما
به آن استناد نمیکنیم .اما خود اين آيه مخاﻃبش چه کسانی
هستند؟ مشرکین مکّه و بعد از اين آيه به چه کسانی اشاره می-
کند؟ فرعون وهامان .آيا آن دو قویتر از مکّیان نبودند؟ قطعاً
بودهاند .قوم ثمود با خانههايی که در دل کوهها میساختند چطور؟
قوم عاد و ساير اقوام .اقوام زيادی پیش از مشرکین مکّه وجود
داشتهاند که از آنها توان و قدرت و آثار بیشتری داشتهاند.
حال شايد بگويد پس اگر اينگونه است ما نمیتوانیم از چیزی-
که قرآن برای پندگرفتن اشاره کرده استفاده کنیم .البتّه که ممکن
است .ثروت امروز جهان کاغﺬهايی هستند که انسانها آن را
ارزشمند قرار دادهاند اما ثروت زمان فرعون چه؟ ﻃالی خالص.
خانههای عادّی مردم زمان عاد با اينکه در دل کوه بوده ولی باز
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نتوانسته آنها را از باليای الهی مصون دارد ،حال خانههای امروز
چه؟
اهرام ثالثه با آن عظمت نتوانستند جلوی نابودی فرعون را
بگیرند .انسانهای امروز چه قدرتی دارند که آنها را مصون کند؟
خانههای اکثر آنها در برابر زلزله نیز تاب توان ندارند ،مردمانش
کوچك و ضعیفاند ،ثروتها پوشالی و قراردادی است ،و ثروت
حقیقی درمیان مردم تقسیم شدهاست .اگر خوب دقّت کنیم
میبینیم که همانﻃور که قرآن میفرمايد :مردمان گﺬشته آثار و
قدرت شديدتری نسبت به مردم امروز داشتهاند.

شبهه :ادعای اینکه شهرهایی که با غضب خدا خراب
شده اند در معرض دید مردم اند؛
ض مَا لَمْ
أَلَمْ يَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنَا مِن قَبْ ِلهِم مِّن قَرْنٍ مَّکَّنَّاهُمْ فِی ا ْلأَرْ ِ
سمَاءَ َع َلیْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ا ْلأَنْهَارَ تَجْرِی مِن
م وَأَرْسَلْنَا ال َّ
نُمَکِّن لَّکُ ْ
تَحْتِهِمْ َفأَهْ َلکْنَاهُم بِﺬُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

 . 1سوره االنعام ،آيه 6
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«آيا نديدند که پیش از آنها چهقدر از امّتها را هالك کرديم؟
(امّتهايی) که در زمین به آنها (قدرت و) اقتدار داده بوديم که به
شما (چنان قدرت و) اقتداری ندادهايم ،و بارانهای پیدرپی از
آسمان بر آنها فرو فرستاديم ،و از زير (آباديهای) آنها رودها را
جاری ساختیم ،آنگاه آنان را به کیفر گناهاشان نابودشان کرديم،
و پس از آنها گروهی ديگر را پديد آورديم».
منتقد اينجا «آيا نديدهای» را مشخّص کرده که بگويد کجا
ببینند .اشتباه هم دقیقاً همینجاست که «ألم يروا» به معنی
رسیدن خبر نیز میباشد .همچون اصحاب فیل الم تر کیف فعل
ربك بأصحاب الفیل يا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَ ْلنَا الشَّیَاﻃِینَ عَلَى الْکَافِرِينَ
تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

1

«(ای پیامبر!) آيا نديدی که ما شیاﻃین را بر کافران فرستاديم
تا آنها را سخت برانگیزند».
پس اين از اين.
کﺬِّبِینَ
قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَ ْیفَ کَانَ عَاقِبَ ُة الْمُ َ

 . 1سوره مريم ،آيه 83
 . 2سوره االنعام ،آيه 11
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بگو«:در زمین گردش کنید ،سﭙس بنگريد سرانجام تکﺬيب-
کنندگان چگونه بوده است».
« اين آيات انتظار دارند که مردم با گردش در زمین ،مجازات
گﺬشتگان را در اثر کفر و تکﺬيب دين ببینند ،در صورتیکه چنین
چیزی در زمین قابل مشاهده نیست .خراب شدن شهرها و يا
مردن مردمان در اثر جنگها و زلزله و بیماری و سیل در زمین
فراوان است اما اين وقايع منحصر به کفّار نیست و همه ی افراد از
ديندار و بی دين را در بر میگیرد .بهعالوه تمامی اين حوادث با
علل ﻃبیعی قابل توجیه هستند».
ببینید ،اگر میگويیم وجود چنین اشخاصی برای مسلمین
غنیمت است ،بیخودی نیست .مالحظه فرمايید که ايشان چگونه
سعی در گمراهی شخص مخاﻃبش دارد .با چه سخنان مفت و
بیارزشی که کودکان را نیز به خنده میاندازد .ابتدا میگويد:
«چنین چیزی (مجازات گﺬشتگان) در زمین قابل مشاهده نیست».
سﭙس میگويد « :هست ولی همه را در بر میگیرد و علل ﻃبیعی
دارند».
واقعاً ايشان چه فکری کردهاند؟ اينکه خدا روی آن سرزمینها
که با بال نابود گشتهاند عالمتگﺬاری میکند؟ يا نه پالکاردی
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برايشان میگﺬارد نابودشده به وسیلهی صاعقهای که از زمین
برخواسته؟ تصوّر حماقت ايشان واقعاً سخت و تصوّر سادگی
کسانی که حرفش را گوش میدهند و میپﺬيرند سختتر .ملّتها
کافر شدند ،خداوند مؤمنین را از آن ديار خارج میکند همچون
قوم نوﺡ و لوط و  ....سﭙس بال را نازل میکند .آن هم چه باليی؟
باليی که محقّق شده ،چون خدا برای هیچکس بال نمیفرستد مگر
اينکه آن قوم خودشان با اعمال نادرست ،آن بال را بر خود مسجّل
کنند:
ت أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُو عَن کَثِیرٍ
وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَ ْ

1

« وهر مصیبتی که به شما رسد ،به خاﻃر کارهايی است که انجام
داده ايد ,و(خداوند) از بسیاری (گناهان) در میگﺬرد».
درنتیجه سنت الهی مقدّر میکند آن بال نازل شود .اما در اين
مرحله نیز اجازهی خداست که میگﺬارد بال فرستاده شود يا از
قومی برداشته شود؛ چون در هر صورت اين خداست که آن
سنّتها را گﺬاشته و خودش هرگاه بخواهد آنها را تغییر میدهد.

 . 1سوره شوری ،آيه 30
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(که خود اين تغییرات نیز پیرو سنّتهای بزرگتری از جانب خدا
هستند)
مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَ ٍة إِلَّا ِبإِ ْذنِ اللَّ ِه وَمَن يُؤْمِن بِاللَّ ِه َيهْدِ قَلْبَ ُه
ل شَیْءٍ َعلِیمٌ
وَاللَّهُ بِکُ ِّ

1

«هیچ مصیبتی (به انسان) نمیرسد ،مگر به حکم (و فرمان) اهلل
و هرکس به اهلل ايمان آورد (اهلل) قلبش را هدايت میکند ،و اهلل به
همه چیز داناست».
سنن الهی که تغییر و تحوّلی نخواهند داشت.
سنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
سنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِ ُ
فَلَن تَجِدَ لِ ُ

2

حال اين باليا به چه شکلی هستند؟ معلوم است که به شکل
باليای ﻃبیعی هستند ،سیل برای قوم نوﺡ ،صاعقه برای قوم ثمود،
تندباد برای عاد ،فوران آتشفشان برای پُمﭙﺌی و  ...امکان ندارد
چیزی غیر از باليای ﻃبیعی باشد ،انسان بسیار متعجّب میشود که
اين شخص چه فکری میکند ،که میگويد« :اين وقايع منحصر به
کفّار نیست و همه ی افراد از ديندار و بیدين را در بر میگیرد».

 . 1سوره تغابن ،آيه 11
 . 2سوره فاﻃر،آيه 43
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«تمامی اين حوادث با علل ﻃبیعی قابل توجیه هستند ».آخر تو از
کجا میدانی نابغه! باهوش! دکتر!.
ادامهی دُرافشانیهای ايشان را ببینیم:
ك مَسَا ِکنُ ُهمْ لَمْ
وَکَمْ أَهْلَکْنَا مِن قَرْيَ ٍة بَطِ َرتْ مَعِیشَ َتهَا فَتِلْ َ
دهِمْ إِلَّا قَلِیلًا وَ ُکنَّا نَحْنُ الْوَارِثِینَ
تُسْکَن مِّن بَعْ ِ

1

«و چه بسیار از قريهها (و آباديها)يی را که بر اثر فزونی نعمت،
مست و مغرور شده بودند ،هالك کرديم؛ پس اين خانههای (ويران
شده ی) آنهاست ،که بعد از آنها جز اندکی (کسی) در آنها
سکونت نکرد ،و ما وارث آنها بوديم».
« در قرآن گفته شده که بدلیل ايمان نیاوردن ،خدا قوم ثمود را
نابود کرد و خانه های خراب آنها قابل مشاهده است» :
ن عَاقِبَ ُة مَکْرِ ِهمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ َوقَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ *
فَانظُرْ کَ ْیفَ کَا َ
ك لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْ َلمُونَ
فَتِلْكَ بُیُو ُتهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِی ذَلِ َ
«پس بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد؟! ما آنها و قومشان
همگی را نابود کرديم * .پس اين خانههای آنهاست که به سزای

 . 1سوره القصص ،آيه 58
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ستمی که میکردند خالی مانده است ،بیگمان در اين (ماجرا)
نشانهای است برای گروهی که میدانند».

1

«محمّد از قول خدا مدّعی است که خانه های ويران و خالی قوم
ثمود وجود دارند و اين دلیلی بر عبرت و هدايت مردم است».
خانههای ويران؟ اصالً آنها خانههايشان در دل کوهها بوده و
هیچجا بیان نشده خانههای ويران.
وَکَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا آمِنِینَ

2

«آنها با خاﻃری مطمﺌن و آسوده از کوهها خانههايی (برای خود)
میتراشیدند» .
ادامه؛
وَإِنَّ لُوﻃًا لَّمِنَ ا ْلمُرْسَلِینَ * إِلَّا عَجُوزًا فِی الْغَابِرِينَ * إِذْ
ن
خرِينَ * وَإِنَّکُمْ لَتَ ُمرُّو َ
نَجَّیْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ * ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآ َ
صبِحِینَ * وَبِاللَّیْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
عَلَیْهِم مُّ ْ
« و يقیناً لوط از رسوالن (ما) بود * .هنگامی که او و خانوادهاش
را همگی نجات داديم * .مگر پیرزنی که از باقیماندگان بود* .
سﭙس ديگران را هالك کرديم * .و شما (پیوسته) صبحگاهان بر
 . 1سوره نمل،آيات ()51-52
 . 2سوره الحجر ،آيه 82
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(ويرانههای شهرهای) آنها میگﺬريد * .و (همچنین) شامگاهان
آيا نمیانديشید؟!

1

«در اين آيات ادعا شده که شهرهای مورد غضب خدا (مثل عاد
و ثمود و قوم لوط) در ديد مردم است که میتوانند ببینند و از آنها
عبرت گیرند! درحالیکه چنین نیست .کجايند اين سرزمینها که
بشر از آنان اﻃّالعی ندارد؟ هیچ شهر يا خرابهای در جهان وجود
ندارد که منسوب به اقوام مورد ادّعای قرآن باشد .حال چگونه
مردم می توانند از اين ناشناخته ها و ناديده ها عبرت بیاموزند؟»
شايد در بچّگی شما هم پیش آمده باشد که کسی شما را دنبال
ال مسیر را اشتباه رفتهايد و بعد
چیزی فرستاده باشد و شما ک ً
دست خالی برگشتهايد ،چرا که پیدا نکردهايد .حکايت اين منتقد
کودکستانی نیز همین است .او از پنجرهی خانهاش بیرون را نگاه
میکند و انتظار دارد که ببیند قوم عاد و ثمود کجای زمین بودهاند،
بیخبر از اينکه اهلل متّعال میفرمايد در زمین بگرديد تا بیابید .و
پیشتر نیز بیان کرديم که بسیاری از مناﻃق زمین هنوز ناشناخته

 . 1سوره الصافات ،آيات ()133-138
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مانده است .اما ثمود و عاد و قوم لوط در کجا زندگی می-
کردند؟؟؟در  4سايت پايین آن را میبینید که نشان آنها نیز باقی
مانده.
عاد در يمن ،لوط و ثمود در اردن:
/06/06/2013https://wbaseem.wordpress.com/عاد-االولي-
وعاد-الثانیه/
/http://wikifeqh.irثمود
http://www.alarabiya.net/ar/last/14/10/2015page/مدینة-قوم-لوط-الملعونة-بالقرآن-تظهر-خربة-في-األردن-
html.
/2520http://quran-m.com/quran/article/األحقاف-مساكن-
قوم-عاد

و يك نمونهی آشنای اروپايی ،شهر فساد در ايتالیا ،پُمﭙﺌی.
http://karnaval.ir/pompeii-disaster-time-stopped/good-city

به آخرين بحث ايشان بﭙردازيم.

شبهه :آیا قتل عام اقوام کافر عادالنه است؟
« چنانچه در آيات قبل ديديد در قرآن در موارد متعدّدی مطرﺡ
شده که خدا اقوام زيادی مثل قوم نوﺡ ،عاد ،ثمود و لوط را بهخاﻃر
کفر يا ستمکاری کالً نابود کردهاست .درحالیکه در بین اين اقوام
حدود نیمی از افراد را کودکان تشکیل میدادهاند که بیگناه
بودهاند و بعالوه اکثر مردم در تمام جوامع بشری ،مخصوصاً در
2902
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جوامع گﺬشته ،صرفاً تابع عقايد گﺬشتگان و بزرگان قوم خويشند
مثل ما مسلمانان که دينمان را صرفاً از پدرانمان اخﺬ کردهايم و به
اين گمان که حق است از آن تبعیت می کنیم .بنابراين بخش اعظم
مردم يا کودكاند و يا افرادی که با حقیقت دشمنی ندارند و ﻃبعاً
زجر و قتل عام اينان خالف عدالت است .چرا خدای توانای مورد
ادّعای قرآن ،سران کُفر ،که با عناد به جنگ حق میروند ،را نابود
نمیکند تا عبرتی باشد برای هدايت بقیهی افراد قوم».
هنگامیکه شخصی در خودرويی به تنهايی نشسته و عمدی يا
غیر عمد زير تريلی برود ،میمیرد .اگر دو نفر باشند هردو نفر می-
میرند ولو نفر دوّم نقشی نداشته باشد .اگر کودکی نیز با آنها
باشد ،باز اين بال بر سر آنها میآيد .چه کسی میپرسد که اينکار
عادالنه نبوده و نبايد غیر از رانندهی مقصّر کسی کشته میشد؟
قطعاً هیچکس چون اين يك سنّت الهی است و تغییر و تبديلی
برای آن وارد نیست .البتّه بسیار ديدهايم که کسانی ،از حوادث
رانندگی سهمناك جان سالم بهدرمیبرند ،حال يا قبل از سقوط در
درّه خود را بیرون میاندازند و يا اينکه بهصورت معجزهآسايی
زنده میماند .حکايت اقوام کافر نیز همین است .مگر نگفتیم که

2903

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اين سنّتی الهی است و آن مردمان خودشان بر اثر اعمال خودشان
(همه يا فقط بزرگانشان) مبتال به بالی الهی میشوند:
ت أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُو عَن کَثِیرٍ
وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَ ْ

1

«وهر مصیبتی که به شما رسد ,به خاﻃر کارهايی است که انجام
داده ايد ,و(خداوند) از بسیاری (گناهان) در میگﺬرد».
اين مانند همان خودرويی است که راننده آگاهانه آن را زير
تريلی میبرد .حال اهلل سبحان پیام میفرستد که مردم چکار کنند
که دچار حادثهی مرگبار نشوند .مانند همان عالئم راهنمايی که در
جادّهها استفاده میشود( .کسی نمیتواند بگويد من آنچه از پدرانم
در زمینهی رانندگی آموختهام را پیروی میکنم چون اين حماقت
محض است ،چه بسا پدرش در زمینه رانندگی انسان درستکاری
نبوده باشد ،آيا میتواند به او استناد کند؟ قطعاً خیر ...حال ،کسی
آمده که قوانین را بدون ﻃلبکردن هیچ منفعتی میآموزد ...آيا
شخص میتواند بهانه بیاورد که ،اگر من در هنگام رانندگی دچار
حادثه شدم تقصیر من نبوده بلکه من از پدرم اين را يادگرفته
بودم!! هر کودکی می-داند که اين بهانه ،جز نق زدن چیز ديگری

 . 1سوره الشوری ،آيه 30
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نیست ،چون انسان بايستی در جستجوی علم درست باشد و حال-
که خودش نخواسته ،ديگر بهانهای برای اينکه بهدلیل ناآگاهی از
عالئم رانندگی تصادف کرده و چون نمیدانسته پس مقصّر نیست،
نمیماند).
اگر کسی ببیند که رهبرش دارد او را به سوی نابودی میبرد ،از
ماشین پیاده میشود و نجات میيابد همچون کسانی که سوار
کشتی نوﺡ شدند .و اگر اين کار را نکنند اهلل متّعال به زيبايی
حالشان را در قیامت توصیف میکند:
سبِیلَا
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَﻃَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَ َأضَلُّونَا ال َّ
ن مِنَ الْعَﺬَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا َکبِیرًا
رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَیْ ِ

1

2

و گفتند« :پروردگارا! ما از سروران و بزرگان خود اﻃاعت کرديم،
پس ما را از راه به در بردند(و گمراه کردند)».
«پروردگارا! آنها را از عﺬاب دو چندان ده ،و آنها را به لعنتی
بزرگ (و سخت) لعنت فرما»

 . 1سوره االحزاب ،آيه 67
 . 2سوره االحزاب ،آيه 68

2905

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آيا هیچ بهانهای میماند؟ وقتی خداوند اينگونه آشکار می-
فرمايد پیروی از سادات و بزرگان شما را نجات نخواهد داد .پس راه
نجات چیست؟
کرُونَ"
تفکّر "أَفَلَا تَتَفَ َّ
تعقّل "أَفَلَا تَعْقِلُونَ"
تدبّر "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ"
البته به روش نیکو و صحیح و نه از روی غرضورزی و
جستجوی راهی برای رهايی از قید و بندهای دين.
«خیلی جالب است که منتقد میفرمايد ممکناست که اينکار
جاهالنه باشد »...درحالیکه اهلل متعال سرنوشت اسفبار آن ملل را
بعد از اينکه رسوالن به سويشان مبعوث شدند ،بیان میفرمايد.
اما پیرامون يکی از جمالت ايشان:
«مثل ما مسلمانان که دينمان را صرفاً از پدرانمان اخﺬ کردهايم
و به اين گمانکه حق است از آن تبعیت می کنیم» .نفاق را
میبینید؟ چگونه خودش را از مسلمین قرار میدهد تا بلکه کالم
پستش مؤثّر واقع شود؟
جناب منتقد! اگر تو همچون کودکی که هنوز دوران بحرانی
زندگیاش را ﻃی نکرده بدون تفکّر فقط پیرو آنچه هستی که به تو
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تلقین شده تا بلکه آن متاع اندکی که به تو وعده داده شده را
کسب کنی و در عین حال خودت را نیز با مسلمین همراه میدانی،
جز لقب منافق چیزی سزاوارت نیست.
اگر کسانی امروز هستند که بدون تفکّر مسلماناند ،اين بهدلیل
آن علمايی است که آنها را از تفکّر دور کردهاند و نه کالم قرآن.
کسی که قرآن را میخواند میداند که قرآن خود میگويد:
ﺬکَّرَ أُولُو الْ َألْبَابِ
کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِّ َیدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِیَتَ َ

1

«کتابی است پر برکت ،که آن را بر تو نازل کرديم ،تا در آياتش
تدبّر کنند ،و خردمندان پند گیرند».
تا جايی که بندگان حقیقی اهلل متعال را اينگونه توصیف می-
کند:
وعباد الرحمن

2

م لَمْ يَخِرُّوا َعلَ ْیهَا صُمًّا وَعُ ْمیَانًا
وَالَّﺬِينَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِ ْ

3

« و کسانی که چون به آيات پروردگارشان پند داده شدند ،کر و
کور بر روی آن نمیافتند».
 . 1سوره ص ،آيه 29
 . 2سوره الفرقان ،آيه 63
 . 3سوره الفرقان ،آيه 73
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اگر کالمت راست بود خود قرآن نبايد اينچنین میگفت ،امّا تو
دروغگو هستی و بشنو وصفت را در کالم اهلل که جز او کسی نمی-
تواند اينگونه حال زارت را وصف کند.
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّﺬِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ * فِی قُلُوبِهِم مَّ َرضٌ فَزَادَهُمُ اللَّ ُه مَرَضًا وَ َلهُمْ َعﺬَابٌ أَلِیمٌ
م لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
بِمَا کَانُوا يَکْﺬِبُونَ * وَإِذَا قِیلَ لَهُ ْ
شعُرُونَ *
نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُ ْفسِدُونَ َولَٰکِن لَّا َي ْ
ن السُّفَهَاءُ أَلَا
ن النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَ َ
م آمِنُوا کَمَا آمَ َ
ل لَهُ ْ
وَإِذَا قِی َ
ن آمَنُوا قَالُوا
إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا ُء وَلَٰکِن لَّا َيعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُوا الَّﺬِي َ
آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاﻃِی ِنهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ *
م فِی ﻃُغْیَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَﺌِكَ الَّﺬِينَ
م وَيَمُدُّهُ ْ
ئ بِهِ ْ
ستَهْزِ ُ
اللَّهُ يَ ْ
ضلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا َربِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا ُمهْ َتدِينَ *
اشْتَرَوُا ال َّ
د نَارًا َفلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَ ُه َذهَبَ اللَّ ُه
ل الَّﺬِی اسْتَوْقَ َ
مَثَلُهُمْ َکمَثَ ِ
بِنُورِهِمْ وَتَرَ َکهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ * صُمٌّ بُکْمٌ عُ ْمیٌ فَهُمْ لَا
يَرْجِعُونَ .
«آنان(به نظرشان) خدا و مؤمنان را فريب میدهند ،در حالیکه
جز خودشان را فريب نمیدهند ولی نمیفهمند .در دلهای آنان
بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده ،و بهخاﻃر دروغهايی
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که میگفتند ،برايشان عﺬاب دردناکی است *.و هنگامیکه به
آنها گفته شود« :در زمین فساد نکنید» میگويند« :ما فقط اصالﺡ
کنندهايم» * .آگاه باشید! آنها همان مفسدانند؛ ولی نمیفهمند* .
و هنگامیکه به آنان گفته شود « :ايمان بیاوريد؛ چنانکه مردم
ايمان آوردهاند» میگويند« :آيا ايمان بیاوريم چنانکه بیخردان
ايمان آوردند؟» آگاه باشید ،آنها همان نابخردانند؛ ولی نمیدانند.
* و هنگامیکه افراد با ايمان را مالقات میکنند ،میگويند« :ما
ايمان آوردهايم» ،و هنگامیکه با شیطانهای خود خلوت میکنند،
میگويند« :ما با شمايیم ،ما فقط (آنها را ) مسخره میکنیم»*.
خداوند آنان را مسخره میکند ،و آنها را در ﻃغیانشان نگه می-
دارد تا سرگردان شوند * .آنان کسانی هستند که گمراهی را به
هدايت خريدند ،پس تجارت آنها سودی نداد ،و هدايت نیافتند* .
داستان اينان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته پس
چون آتش اﻃراف او را روشن ساخت ،خداوند نورشان را بگرفت و
در تاريکیهای که نمیبینند رهايشان کرد )17(.کرانند ،گنگانند،
کورانند،پس باز نمیگردند)18(.

1

 . 1سوره البقره ،آيات ()9-18
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ادامه میدهیم...
حال گروهی هستند که همگی سوار خودرو هستند و در الين
(جاده) مخالف رانندگی میکنند ولی يكباره فکرشان را به کار
میاندازند و (توبه کرده) از راهی که رفتهاند باز میگردند و وارد
الين

موافقشان

میشوند.

داستان

اينها

داستان

قوم

يونس(علیهالسّالم) است:
فَلَوْلَا کَانَتْ قَرْيَ ٌة آمَنَتْ َفنَفَ َعهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا
ی فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَتَّ ْعنَاهُمْ إِلَى حِینٍ
کَشَفْنَا عَ ْنهُمْ عَﺬَابَ الْخِزْ ِ

1

«پس چرا هیچ شهر(وآبادی) ايمان نیاورد که ايمانشان
سودشان دهد ،مگر قوم يونس ،چون ايمان آوردند عﺬاب رسوا
کننده را درزندگی دنیا از آنها بر ﻃرف کرديم  ،و تا مدّتی معیّن
آنها را بهرهمند ساختیم».
کافیاست قبل از اينکه بال برسد اصالﺡ شويم ،آنوقت است
که خداوند نیز مطابق سنّتش ،آن قوم را آنچه که محقّق شده است
مصون میدارد .اين است رحمت خدا که ابتدای کالمش همواره
يادآور میکنیم.

 . 1سوره يونس ،آيه 98
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
او رحمة را بر خود واجب نموده
کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

1

«رحمت را بر خود واجب نموده

است».
سبحاناهلل چقدر زيباست اين کالم .هیچ چیزی را بدون پاسخ
نگﺬاشته و بلکه با مثالهايش مردمان را آگاه میکند و همین
داستانها عبرتی است برای خردمندان و همزمان موقعیّتی
نیکوست برای گمراهی فاسقان و ملعونین.
ضرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَ ًة فَمَا فَوْ َقهَا فَأَمَّا
حیِی أَن يَ ْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَ ْ
حقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّﺬِينَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ
الَّﺬِينَ آمَ نُوا َفیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْ َ
مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ِبهَﺬَا مَثَلًا يُضِلُّ ِبهِ کَثِیرًا وَيَهْدِی بِهِ َکثِیرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
الْفَاسِقِینَ

2

«بهراستی خداوند از اينکه به پشهای يا باالتر از آن مثال بزند
شرم نمیکند .آنان که ايمان آوردهاند میدانند که آن (مثل) حق
است از ﻃرف پروردگارشان و اما آنهان که کافرند میگويند:
 . 1سوره االنعام ،آيه 12
 . 2سوره البقره ،آيه 26
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خداوند از اين مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن
گمراه ،و گروه بسیاری را هدايت میکند ،و تنها فاسقان را با آن
گمراه میسازد».

نتیجهگیری:
از آنجايی که مطالب منتقد در بخش نتیجهگیری ،آوردن
مهمالت قبلیاست به آن نمیپردازيم و خود نتیجه میگیرم که
هنگامیکه آنچه که او از آن ،اين نتیجه را گرفته (بهانههای در متن
اين فصل) باﻃل است ،پس نتیجهگیری او نیز باﻃل بوده و اين خود
دلیلی بر الهی بودن قرآن است.
شبهاتی که منتقد امروز میآورد ،چیزی نیست جز آنچه که
کفّار زمان پیامبر(علیهصالةوسالم) میگفتند و  1400سال است،
کسانی که میخواهند به قرآن گیر بدهند نیز آن سخنان را بر زبان
میآورند و اين در ظاهر چیز عجیبی است اما در باﻃن جزو
بديهیّات است .ابتدا به يك مثال دقّت کنید:
کفّار در ﻃعنه به قرآن میگويند که ببینید قرآن و بايبل (کتاب
مقدّس يهود و نصاری) هردو مطالب مشابه دارند و اين يعنی قرآن
کﭙی بايبل است و ما اين را با شواهد بسیاری که تفاوت بايبل و
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قرآن است ،رد میکنیم و درمواردی هم که مشابه هستند می-
گويیم اين نشانهی کﭙیشدن نیست بلکه به اين دلیل است که اين
کالم از منبع مشابهی سرچشمه میگیرد و آن هم ذات باریتعالی
است و در آنجا که تفاوت میکند ،تحريفی بوده که احبار و رهبان
يهودی و مسیحی در آن وارد کردهاند.
حالِ مخالفین اين کالم نیز همان است .اما منبع آنها از
کجاست؟
م
قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِی لَأُ َزيِّنَنَّ َلهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ َلأُغْوِيَنَّهُ ْ
أَجْمَعِینَ

1

«گفت :پروردگارا ! به سبب اينکه مرا گمراه ساختی  ،قطعاً من
(گناه و بديها) در زمین در نظرشان زينت میدهم  ،و همگی آنها
را گمراه خواهم کرد».
دشمن اول و آخر بشر ،ابلیس.
پس اين از اين.
اما از اوّلین روز تنزيل اين کالم مبارك تا به امروز منتقدان
هربار چیزی میگويند ،يکبار میگويند اساﻃیر اولین است ،يکبار

 . 1سوره الحجر ،آيه 39
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میگويند او ديوانه بوده ،يکبار میگويند کسی او را آموخته و ....که
تمام اينها همه به يك سمت اشاره دارند .تعدّد بهانههای ناهمگون
نشانهی صحّت آنچیزی است که با آن مخالفت میورزند.
اين قرآن نه سحر است و از انسانی مجنون ،نه آموختهی کسی
است و اساﻃیراالوّلین .آن جز کالم خدا نمیتواند باشد که بر مردی
نیکوسرشت و خوشخلق به اسم «محمد» با لقب «امین» نازل
گشته است(علیهصالةوسالم) .در آن مثالهای زيادی آورده شده
است که برخی از آنها متشابهات هستند .آن تشبیهات برای
بسیاری سبب هدايت میشوند و برای بسیاری سبب گمراهی .و
آنکس گمراه میشود که بخواهد آن متشابهات را براساس میل و
هوای خود تأويل کند.
ن أُ ُّم ا ْلکِتَابِ
کتَابَ مِنْ ُه آيَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُ َّ
ك الْ ِ
ل عَ َلیْ َ
هُوَ الَّﺬِی أَنزَ َ
ن مَا َتشَابَهَ مِنْهُ
م زَ ْيغٌ فَیَ َّتبِعُو َ
ن فِی قُلُوبِهِ ْ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ َفأَمَّا الَّﺬِي َ
سخُونَ فِی
ابْتِغَاءَ الْ ِفتْنَ ِة وَابْتِغَاءَ َتأْوِيلِ ِه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّ ُه وَالرَّا ِ
ل مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَﺬَّ َّکرُ إِلَّا أُولُو ا ْلأَلْبَابِ
الْعِلْمِ يَقُولُونَ آ َمنَّا بِهِ کُ ٌّ

 . 1سوره آل عمران ،آيه 7
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«او کسی است که کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرد .بخشی از آن،
آيات محکم (صريح و روشن) است ،که آنها اساس کتاب است .و
(بخش) ديگر «متشابهات» است .اما کسانیکه دردلهايشان کژی و
انحراف است ،برای فتنه جويی (و گمراه کردن مردم) و بهخاﻃر
تأويل آن (به دلخواه خود) از متشابه آن پیروی میکنند .و
درحالیکه تأويل آن جز خدا نمیداند ،و راسخان در علم میگويند:
«ما به همه آن (چه محکم و چه متشابه) ايمان آورديم ،همه از
ﻃرف پروردگار ماست» و جز خردمندان متﺬکّر نمیشوند».
حقیقتاً او فاسق و سزاوار جهنم خواهد بود.
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكَ آيَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا يَکْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

1

«و هر آينه که ما نشانههای روشنی بر تو نازل کرديم ،و جز
فاسقان کسی به آنها کفر نمیورزد».
اين قرآنی است که تفکّر الزم دارد ،کالمی که انسان را در دنیا و
قیامت سعادتمند میکند و اگر آن را سرسری و بدون تفکّر
بخوانیم ،بدون کوچکترين شکّی به جايی نخواهیم رسید و بلکه با
خواندن آن گمراه نیز بشويم.

 . 1سوره البقره ،آيه 99
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ﺬکَّرَ أُولُو الْ َألْبَابِ
کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِّ َیدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِیَتَ َ

1

«کتابی است پر برکت ،که آن را بر تو نازل کرديم ،تا در آياتش
تدبّر کنند ،و خردمندان پند گیرند».
میدانم که خوانندهی اين نوشتار شخص محقّقی است که می-
خواهد راه صحیح را تشخیص دهد .امیدوارم که نوشتههايم را
بﭙﺬيرد و در او موثر واقع شود .انشاءاهلل.
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ ِة عَمَّا َيصِفُون
وَسَلَامٌ عَلَى الْ ُمرْسَلِینَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

2
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فصل  :18دیگر تناقضات قرآن
نويسنده :ايوب دلشاد
يکی ديگر از فصلهای کتاب (نقدی بر قرآن) با عنوان (ديگر
تناقضات قرآن) نام گﺬاری شده است و مولف در ﻃی آن سعی
کرده به مخاﻃبش اين نکته را القا کند که قرآن مملو از تناقضات و
تضادهاست به اين معنی که برخی از آيات ،از لحاظ معنی و مفهوم
با آيات ديگر همخوانی ندارد.
اين نوع قضاوت درباره قرآن بیانگراين است که دانش و آگاهی
منتقد ما از علوم عربی در سطحی بسیار پايین قراردارد و او قبل از
پرداختن به نقد قرآن ،زبان قرآن را نیاموخته است و تنها با نگاهی
گﺬرا بر ظاهر جمالت و کلمات ،که کلمات از چه ريشه هستند و
متضاد آن چیست و يا با نگاه بر مثبت يا منفی بودن جمالت ،به
اين نتیجه رسیده است که برخی آيات قرآن با هم متناقض هستند
.البته اين نوع قضاوت درباره قرآن در دوره معاصر تازگی ندارد .چه
بسا منتقدانی که صفحات کتابشان مملو از غلطهای اعرابی و
ترکیبی است ولی باز هم با جسارت تمام به تخطﺌه قرآن پرداخته
اند .برای مثال يکی از آنان ادعا میکند گﺬاشتن فتحه بر روی کلمه
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(ضراء) در جمله (من بعد ضراء مسته) (فصلت آيه  )50از اشتباهات
قرآن است و بايد بر روی کلمهی (ضراء) کسره گﺬاشته شود .حال
آنکه جهالت مفرط ،او را از اين قاعده غافل کرده که کلمه (ضراء)
غیر منصرف و حالت جر آن با فتحه است (د .ابراهیم عوض.عصمه
القرآن وجهاالت المبشرين .مکتبه زهراء الشرق .چاپ .2005ص)17
و مثالهايی از اين قبیل که اينجا محل برشمردنش نیست.
کینه توزی آمیخته با جهالت ،دشمنان اسالم را وا داشته است
که با سطحی ترين شبههها درصدد ايجاد شك و ترديد در اذهان
مسلمان کم علم و ساده لوﺡ برآيند و يکی از شبهات آنها ،وجود
تناقض میان آيات قرآن است که بعد از حدود 1500سال ،مولف
کتاب و همسنگرانش در اردوگاه الحاد و بی دينی ،آن را کشف
کرده اند.
جای هیچ ترديدی نیست اگرکوچك ترين تناقضی در میان
آيات قرآن بود ،اسطورههای فصاحت و بالغت در عصر نزول قرآن
که به دين اسالم نگرويدند و با تمام قوا سعی در رد و نقض قرآن و
تکﺬيب پیامبر -صلی اهلل علیه وسلم  -داشتند ،در اين میدان
جوالن میدادن د و در اين کارزار ،سنگر را تنها به سربازانشان در
قرن  21امثال سها نمیسﭙردند .آنان با سلیقه و قريحه عربی شان
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در برابر فصاحت و بالغت قرآن ،درمانده شده راهی جز فرافکنی و
تهمت و افترا به پیامبر  -صلی اهلل علیه وسلم  -نیافتند .و يا شعرا
و ادبای دورههای ادبی بعد از اسالم به اين مساله پی نبردند.
گﺬشته از قرآن ،کشف و شناخت تناقض در ساير متون فصیح
عربی کاری دشوار و سنگین است و نیاز به پشتوانه غنی علمی در
زمینه علوم مختلف عربی از قبیل :صرف و نحو و بالغت و لغت
و...دارد مگر اينکه منتقد ،جسارت ،حماقت و جهالت را در هم
آمیخته باشد و بی مهابا به اين عرصه وارد شود .يکی از اين افراد
دکتر سها است که در ادامه پی خواهیم برد با سطحی نگری و
غرض ورزی چه تناقضاتی را به قرآن نسبت داده است لﺬا با
استعانت از اهلل متعال تناقضاتی که او کشف کرده مورد بررسی قرار
خواهیم داد تا بدانیم اين ادعای او چقدر صحت دارد و شیوه نقد او
بر چه اساسی استوار است و ارزش و اعتبار نقد او در چه حدی
است؟

شبهه :تناقضات (ناسخ و منسوخ)
در ابتدای اين فصل مولف مدعی شده که (پیامبر –صلی اهلل
علیه وسلم -بسیاری از تناقضات قرآن را با روش نسخ حل کرده
است) تا ﻃعنه ای هم ب ه بحث ناسخ و منسوخ در قرآن زده باشد .
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در فصل سوم کتاب به ﻃور مفصل به بحث ناسخ و منسوخ پرداخته
شد و به شبهات حول آن پاسخ داده شد و بیان شد که مصالح
انسان به نسبت اشخاص و احوال و زمانها متفاوت است.دکتر به
بیمارش تا زمانی که بیمار است دارو تجويز میکند ولی پس از
کسب سالمتی دارو را قطع میکند مادر به فرزندش ابتدا شیر و
غﺬاهای سبك میدهد ولی پس از رشد و بلوغ ،فرزندش میتواند
ديگر غﺬاها را هم بخورد.
معلم به دانش آموز مبتدی ابتدا مسائل سهل و ساده میآموزد
سﭙس به تدريج و به اندازه رشد عقلی و قوه درکش مسائل مشکل
و پیچیده تر را به او میآموزد لﺬا منسوخ شدن برخی از آيات،
بیانگر سیر تشريعی اسالم و حکمت الهی در تربیت انسان است.
سﭙس مولف ادعا کرده است که به غیر از تناقضات حل شده
توسط بحث ناسخ منسوخ(،تناقضات زيادی در جملههای خبری
قرآن وجود دارد و هر گاه دو جمله خبری متناقض و متضاد باشند
حداقل يکی از آن دو خطاست)سﭙس به عنوان اولین تناقض ،با
ايراد اين سوال که (آيا از شر از خدا سرچشمه میگیرد؟) مدعی
شده که بین دو آيه پشت سر هم سوره نسا که در ذيل میآوريم
تناقض وجود دارد:
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م سَیِّﺌَةٌ
إِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ َهﺬِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُ ْ
د اللّهِ فَمَا لِهَؤُالء الْقَوْ ِم الَ
ل مِّنْ عِن ِ
ل کُ ًّ
ك قُ ْ
ن عِندِ َ
يَقُولُواْ هَﺬِ ِه مِ ْ
ن حَدِيثًا
يَکَادُونَ يَفْقَهُو َ

1

«اگر [پیشامد] خوبى به آنان برسد مىگويند اين از جانب
خداست و چون صدمهاى به ايشان برسد مىگويند اين از ﻃرف
توست بگو همه از جانب خداست [آخر] اين قوم را چه شده است
که نمىخواهند سخنى را [درست] دريابند»
ن اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّﺌَ ٍة فَمِن
مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِ َ
شهِیدًا
نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَکَفَى بِاللّهِ َ

2

«هر چه از خوبیها به تو مىرسد از جانب خداست و آنچه از
بدى به تو مىرسد از خود توست و تو را به پیامبرى براى مردم
فرستاديم و گواه بودن خدا بس است»
حال منتقد ما براين باور است که ( :آيه  78میگويد هم خیر و
هم شر از ﻃرف اهلل میآيند دقیقا در آيه بعدی میگويد تنها خیر از
اهلل ريشه میگیرد).
پاسخ شبهه :
 . 1نساء.78 ،
 . 2نساء.79 ،
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مساله ای که اين آيات به آن میپردازد بخشی از مساله معروف
در تاريخ جدل و فلسفه است به نام «قضا وقدر» يا «جبر واختیار»
ولی قرآن با بساﻃت و وضوﺡ و به دور از تعقید و غموض به آن
میپردازد که هر آنچه در جهان اتفاق میافتد  ،اهلل اولین و تنها
فاعل آن است .ممکن است انسان به خیر و خوبی روی بیاورد و با
اتخاذ اسبابی که خداوند آن را وسیله رسیدن به خیر قرار داده
قصد رسیدن به خیر را داشته باشد ولی تحقق وقوع خیر با اراده
اهلل انجام میگیرد زيرا هیچ قدرتی غیر از قدرت اهلل در جهان وجود
ندارد که اشیاء و وقايع را به انجام برساند .همچنین ممکن است
انسان با انجام اعمالی که نتیجه آن شر است به شر روی بیاورد
ولی وقوع عملی شر وپیدايش آن نیز تنها با اراده خدا تحقق
میيابد و در هردو صورت تحقق و قوع و ايجاد و انجام از جانب اهلل
است و اين همان مساله ايست که آيه اول در صدد تثبیت آن در
دلهاست که:
ل مِّنْ عِندِ اللّهِ «بگو همه از جانب خداست».
قُلْ کُ ًّ
اما آيه دوم حقیقت ديگری را که هیچ تداخلی با حقیقتی که
آيه اول ندارد تبیین میکند و هرکدام در يك وادی است .و آن
حقیقت اين است که خداوند انسان را بر خیر راهنمايی و از شر
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برحﺬر داشته است حال اگر انسان در صدد رسیدن به خیر و خوبی
و دوری از شر باشد ،خداوند هم ياور اوست ولی اگر انسان در صدد
رسیدن به خیر نباشد و از شر دوری نکند در اين هنگام است که
سیﺌه و شر به او میرسد که در اين صورت حقیقتا سیﺌه تنها از
جانب خودش به او رسیده است:
ن اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّﺌَ ٍة فَمِن
مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِ َ
نَّفْسِكَ
«هر چه از خوبیها به تو مى رسد از جانب خداست و آن چه از
بدى به تو مى رسد از خود توست».
برای مثال اهلل برای امر زراعت سنتی قرار داده و خالق خاك
دانه و رﻃوبت است حال اگر کشاورزی کاشت نکند يا داشت خوبی
نداشته باشد ،خسارت تنها از جانب خودش به او رسیده است
همچنین ﻃبق فرمايش اهلل ارتکاب گناه باعث میشود انسان
گرفتار مصیبتها و گرفتاريها يا همان «سیﺌه» شود چنانکه اهلل در
سوره شوری میفرمايد:
ت أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُو عَن کَثِیرٍ
وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ َفبِمَا کَسَبَ ْ

 . 1شوری.30 ،
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« و هر [گونه] مصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود
شماست و [خدا] از بسیارى درمىگﺬرد»
لﺬا اين آيه و آيه (وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّﺌَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ).بیانگر
يك موضوع واحد است که کوتاهی و قصور وگناه باعث میشود
انسان گرفتار باليا و بديها شود چنانکه امام ترمﺬی در حديثی ازابو
موسی االشعری روايت میکند که پیامبر  -صلی اهلل علیه وسلم –

فرمودند :اليصیب عبدا نکبه فما فوقها اودونها الّا بﺬنب وما يعفوا
اهلل عنه اکثر

1

«هیچ مصیبت کوچك يابزرگی جز به سبب گناه به انسان
نمیرسد وآنچه خداوند از آن در میگﺬرد بیشتراست».
با اندکی درنگ و تدبر میتوان پی برد آيه  78بیانگر اين است
که خیر و شر از حیث خلق و ايجاد از جانب خداست( :بگو همه از
جانب خداست) وآيه  79براين موضوع داللت میکند که قصور و
گناه باعث میشود انسان گرفتار شر و مصیبت شود( :هر چه از
خوبیها به تو مى رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو
مىرسد از خود توست) لﺬا میان اين دو نه تنها تناقضی وجود

 . 1ترمﺬی حديث شماره .3252
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ندارد بلکه اعجازی ديگر از آيات قرآن هستند که در چند عبارت
کوتاه دنیايی از معانی را جمع آورده اند .حال سها و سهاها را (چه
شده است که نمىخواهند سخنى را [درست] دريابند).

شبهه :امر به کار زشت
در شبهه دوم با عنوان (آيا خدا به کار زشت امر میکند؟) مولف
مدعی شده در دو آيه ذيل تناقض وجو دارد که (هم گفته شده خدا
به کار زشت امر نمیکند و هم گفته شده که خدا امر به کار زشت
میکند)
آيه اول:
وَإِذَا فَعَلُو ْا فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَ ْیهَا آبَاءنَا وَاللّ ُه أَمَرَنَا بِهَا ُقلْ إِنَّ
اللّهَ الَ َيأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّ ِه مَا الَ تَعْلَمُونَ
«و چون کار زشتى کنند مىگويند پدران خود را بر آن يافتیم و
خدا ما را بدان فرمان داده است بگو قطعا خدا به کار زشت فرمان
نمىدهد آيا چیزى را که نمىدانید به خدا نسبت مىدهید»
آيه دوم:
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّ ْهلِكَ قَرْيَ ًة أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُو ْا فِیهَا فَحَقَّ
عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا
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«و چون اراده کنیم که شهرى را هالك کنیم به ثروتمندانش امر
میکنیم تا در آن به انحراف [و فساد] بﭙردازند و در نتیجه عﺬاب بر
آن [شهر] الزم گردد پس آن را [يکسره] زير و رو کنیم»
پاسخ شبهه:
دراين هیچ شکی نیست که اهلل هیچ گاه بندگانش را به فسق و
فساد و فحشا ،امر نمیکند و اين مطلب برای هر انسان خدا باوری
بديهی و مسلم است بنا براين اولین آيه ای که مولف به آن
استشهاد نموده نیاز به توضیح ندارد لﺬا میرويم سراغ آيه دوم
ونوع ترجمه ای که از آن ارائه شده است :
با مطالعه تفسیر اين آيه در تفاسیر مختلف میتوان به اين
نتیجه رسید که واژه «امر» میتواند توجیهی و به معنی دستور
باشد همانند آيه اول ،و نیز میتواند به معنی امر قدری باشد (ابن
کثیر  ،تفسیر القرآن العظیم .موسسه قرﻃبه  .چاپ اول .2000.جلد
 .6ص )462
به اين معنا که اهلل در علم ازلی اش میدانست مردمان شهری که
زير و رو شدند انسانهای صالح و خواهان هدايت نیستند و خوش
گﺬرانشان را از فسق و فجور باز نمیدارند لﺬا اهلل که از اين مساله
آگاه است به صورت قدری ،مترفین آن جامعه را وا داشت تا به
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فسق و فجور بﭙردازند تا موجبات هالکت گروهی برای اهالی آن
شهر فراهم شود .و اين همان معنايیست که ترجمه ارائه شده به
آن داللت میکند .البته اگر فعل «امرنا» به «وا میداريم» ترجمه
شود نه «امر میکنیم» همانطورکه اين آيه در نرم افزار قرآنی
«پارس قرآن»  ،که مولف نیز در اين کتاب قطورش تمام ترجمه
آيات را از آن اقتباس کرده چنین ترجمه شده است :
(و چون بخواهیم شهرى را هالك کنیم خوش گﺬرانانش را وا
مىداريم تا در آن به انحراف [و فساد] بﭙردازند و در نتیجه عﺬاب
بر آن [شهر] الزم گردد پس آن را [يکسره] زير و زبر کنیم)
ولی منتقد امانت دار ما بعضی کلمات را ازاين ترجمه به دلخواه
خود تغییر داد تا به گمانش اگر به جای «خوش گﺬرانانش را وا
میداريم» «،به ثروت مندانش امر میکنیم» بیاورد ،شايد بتواند
مخاﻃبانش را بهتر متقاعد کند که در قرآن تناقض وجود دارد.
اما زيباترين تفسیری که همه مفسرين باالتفاق درباره اين آيه
ارائه کرده اند اين است که عبارت (أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُو ْا فِیهَا) اين
است که  :خوش گﺬارانشان رابه ﻃاعت دستور دادم ولی آنان
سرپیچی کردند (ﻃبری .ابن جرير .جامع البیان  .دار هجر .چاپ
اول  .2001 .جلد .14ص)528
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مانند اين جمله که گفته میشود ( :اَمَرتُ ُه فَعَصانی) يعنی  :به او
دستور دادم ولی او سر پیچی کرد .واضح است که گوينده جمله به
اﻃاعت دستور می دهد نه به عصیان وسر پیچی .کما اينکه معنای
لغوی واژه «فسق» ،خروج از ﻃاعت وسرپیچی است (ابن
منظور،لسان

العرب.دار

احیاء

التراث.چاپ

سوم.1999.جلد.10ص)263
همچنانکه اهلل میفرمايد:
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ
ن أَمْرِ رَبِّهِ
سقَ عَ ْ
الْجِنِّ فَفَ َ

1

«( و [ياد کن] هنگامى را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده
کنید پس [همه] جز ابلیس سجده کردند که از [گروه] جن بود و از
فرمان پروردگارش سرپیچید».
سقُواْ فِیهَا) و (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) به
لﺬا آيات( :أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَ َ
يك معنا و مفهوم اشاره میکند که خوشگﺬارنان و ثروتمندان (در
آيه اول ) و شیطان (در آيه دوم) از دستور خدا سرپیچی کردند.

 . 1کهف.50 ،
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ابن کثیر نیز در تفسیر آيه (أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا)
میگويد( :اَمَرَهُم بالطاعَه فَفَعَلوالفَواحِشَ فَاستَحُوا العَﺬابَ) (ابن
کثیر  ،تفسیر القرآن العظیم .موسسه قرﻃبه  .چاپ اول .2000.جلد
 .6ص  )462يعنی  :خداوند آنانرا به ﻃاعت دستور داد ولی آنان
مرتکب فاحشهها شدند لﺬاسزاوار عﺬاب شدند.
لﺬا با اين تفاصیل پی برديم میان اين دو آيه ای که مولف ذکر
کرد هیچگونه تناقضی وجود ندارد.

شبهه :کور یا نابینا بودن کافران
يکی ديگر از موضوعاتی که به عنوان تناقض در کتاب آورده
شده مساله کور يا بینا بودن کافران و مجرمان در قیامت است که
به گمان مولف (بعضی آيات میگويند که مجرمان در قیامت نا آگاه
و کورند ولی آيات متعدد ديگری میگويندکه در قیامت چشم
مجرمان تیزبین میشود وبه حقايق آگاه میشوند ).و به گمان او
آيات ذيل بر کور بودن مجرمان داللت میکند:
ل سَبِیلًا
وَمَن کَانَ فِی هَﺬِهِ أَعْمَى فَهُ َو فِی اآلخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَ ُّ

 . 1اسراء.72 ،
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«هر که در اين [دنیا] کور[دل] باشد در آخرت [هم] کور[دل] و
گمراهتر خواهد بود»
فَعَمِیَتْ عَ َلیْهِمُ الْأَنبَاء يَوْمَﺌِﺬٍ فَهُمْ لَا َيتَسَاءلُونَ

1

«پس در آن روز اخبار بر ايشان پوشیده گردد و از يکديگر
نمىتوانند بﭙرسند»
واين آيات نیز میگويد آنان در قیامت کامال بینايند:
ك غِطَاءكَ فَ َبصَرُكَ
لَقَدْ کُنتَ فِی غَفْلَةٍ مِّنْ هَﺬَا فَکَشَفْنَا عَن َ
الْیَوْمَ حَدِيدٌ

2

«[به او مىگويند] واقعا که از اين [حال] سخت در غفلت بودى
و[لى] ما پردهات را [از جلوى چشمانت] برداشتیم و ديدهات امروز
تیز است»
د رَ ِّبهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا
م عِن َ
ن نَا ِکسُو رُؤُوسِهِ ْ
وَلَوْ تَرَى ِإذِ الْمُجْرِمُو َ
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

3

« و کاش هنگامى را که مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را
به زير افکندهاند مىديدى [که مىگويند] پروردگارا ديديم و
 . 1قصص.66 ،
 . 2ق.22 ،
 . 3سجده.12 ،
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شنیديم ما را بازگردان تا کار شايسته کنیم چرا که ما يقین
داريم».
جواب شبهه:
در اين هیچ شکی نیست  ،انسانهايی که در زندگی دنیا غرق تن
پرستی و شهوات هستند و چشم سر (بصر) و چشم دل (بصیرت)
شان از ديدن آيات دال بر وجود اهلل کور است ،در قیامت عالوه بر
عﺬاب جهنم به عﺬابی از جنس گناهشان به آنان میرسد که همانا
نابینايی و محرومیت از نعمت بصر است چنانکه آيات 124و 125
سوره ﻃه و 97سوره اسرا و 72سوره اسرا به آن داللت میکند .اما
اين مساله مربوط به زمان حشر وزنده شدنِ دوباره و سر برآوردن
از گورها و برده شدن به سوی صحرای محشراست ((ﻃبری .ابن
جرير .جامع البیان  .دار هجر .چاپ اول  .2001 .جلد .15ص )93
که به سبب پريشانی و آشفتگی ،حواس ايشان و چشم و گوش
و زبانشان از کار میافتد ولی بعد از مدتی اهلل ،چشم و گوش و
زبانشان را بر میگرداند تا آنچه قبال انکار میکردند مشاهده کنند
لﺬا جهنم را میبینند و شیهه آن را میشنوند و ابراز ندامت و
پشیمانی میکنند .چنان که آيات دسته دومی که مولف به آن
استدالل کرد از اين جمله است.
2931

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ابن جرير ﻃبری روايتی از ابن عباس نقل کرده است که درباره
اين آيات به ظاهر متناقض گفت:
ال يَرَون شیﺌاً يُسِ ُّرهُم
«مجرمین در قیامت چیزی که خوشحالشان کند نمیبینند».
يعنی تنها صحنههای هولناك حساب و کتاب و آتش جهنم را
میبینند( .ﻃبری .ابن جرير .جامع البیان  .دار هجر .چاپ اول .
 .2001جلد .15ص )93
همچنین از عکرمه نقل شده است که فرمود:
ل شَی ٍء الّا جهنمَ» «مجرمان جز جهنم چیزی را
عُمِیَ عَلَیهِ کُ ُّ
نمیبینند ((ابن کثیر  ،تفسیر القرآن العظیم .موسسه قرﻃبه .
چاپ اول .2000.جلد  .9ص .)379
بنابراين میان آيات ذکر شده هیچ گونه تناقضی مشاهده
نمیشود و قرآن  ،کالم اهلل است و از هرگونه تضاد و اضطرابی به
دوراست زيرا قرآن کتابی است که :
أُحْکِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ َلتْ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ

 . 1هود .1،
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« آيات آن استحکام يافته سﭙس از جانب حکیمى آگاه به
روشنى بیان شده است».
و انسانهای کم علم و سطحی نگر نمیتوانند قرآن را بفهمند
زيرا برای فهم قرآن ابتدا بايد ابزار الزم و علوم مربوﻃه را فرا
گرفت و بعد از کسب اين ابزار با تدبر در آيات قرآن نگريست تا
پیوستگی و هماهنگی آيات قرآن را دريافت و به اين نتیجه رسید
که اختالف و تناقض شايسته کالم بشر است نه کالم اهلل.
أَفَالَ يَتَدَبَّرُونَ الْ ُقرْآنَ وَلَ ْو کَانَ مِنْ عِندِ َغیْ ِر اللّ ِه لَوَجَدُواْ فِیهِ
اخْتِالَفًا َکثِیرًا

1

«آيا در [معانى] قرآن نمىانديشند اگر از جانب غیر خدا بود
قطعا در آن اختالف بسیارى مىيافتند»

شبهه :حساب و کتاب مجرمان در قیامت
در ادامه مولف سوالی را مطرﺡ میکند که  :آيا در قیامت
مجرمان سوال و جواب (گفتگو) میکنند؟ و مدعی شده است در

 . 1نساء.82 ،
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رابطه با اين موضوع بین آيات ،تناقض وجود دارد و ﻃبق آيات
ذيل ،سوال و جواب (گفتگو) نمیکنند:
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَیَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ا ْلمُرْسَلِینَ

1

ﺬ َف ُهمْ لَا يَتَسَاءلُونَ
فَعَمِیَتْ عَلَ ْیهِمُ ا ْلأَنبَاء يَوْمَﺌِ ٍ

2

«و روزى را که [خدا] آنان را ندا در مىدهد و مىفرمايد
فرستادگان [ما] را چه پاسخ داديد»
«پس در آن روز اخبار بر ايشان پوشیده گردد و از يکديگر
نمىتوانند بﭙرسند»
ن
فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّو ِر فَلَا أَنسَابَ بَیْنَهُمْ يَوْمَ ِﺌﺬٍ وَلَا يَ َتسَاءلُو َ

3

«پس آنگاه که در صور دمیده شود [ديگر] میانشان نسبت
خويشاوندى وجود ندارد و از [حال] يکديگر نمىپرسند»
کﺬِّبِینَ
وَيْلٌ يَوْمَﺌِﺬٍ لِّلْمُ َ

4

هَﺬَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ

 . 1قصص.65،
 . 2قصص.66،
 . 3مومنون.101 ،
 . 4مرسالت.34 ،
 . 5مرسالت.35 ،
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«آن روز واى بر تکﺬيبکنندگان» «اين روزى است که دم
نمىزنند»
سﭙس آيات ذيل را بیانگر سوال و جواب و گفتگوی مجرمان ،و
در تضاد با آيات مﺬکور میداند:
ض يَ َتسَاءلُونَ
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْ ٍ

1

«و بعضى روى به بعضى ديگر مىآورند [و] از يکديگر
مىپرسند»
وَقَالَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَﺬَا الْ ُقرْآنِ وَلَا بِالَّﺬِی بَیْنَ يَدَ ْيهِ وَلَوْ
ل
ضهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْ َ
تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْ ُ
کنَّا مُؤْمِنِینَ
ن اسْتَکْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَ ُ
يَقُولُ الَّﺬِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّﺬِي َ

2

کبَرُوا ِللَّﺬِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَا ُکمْ عَنِ
قَالَ الَّﺬِينَ اسْتَ ْ
الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءکُم بَلْ کُنتُم مُّجْرِمِینَ

3

ل مَکْرُ اللَّ ْیلِ وَالنَّهَارِ إِذْ
کبَرُوا بَ ْ
ن اسْتَ ْ
وَقَالَ الَّﺬِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّﺬِي َ
تَأْمُرُونَنَا أَن نَّکْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَ َة لَمَّا رَأَوُا

 . 1صافات.27 ،
 . 2سبا.31 ،
 . 3سبا.32 ،
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ل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کَانُوا
الْعَﺬَابَ وَجَعَلْنَا الْأَ ْغلَالَ فِی أَعْنَاقِ الَّﺬِينَ کَفَرُوا هَ ْ
يَعْمَلُونَ

1

« و کسانى که کافر شدند گفتند نه به اين قرآن و نه به آن
[توراتى] که پیش از آن است هرگز ايمان نخواهیم آورد و اى کاش
بیدادگران را هنگامى که در پیشگاه پروردگارشان ازداشتشدهاند
مىديدى [که چگونه] برخى از آنان با برخى [ديگر جدل و] گفتگو
مىکنند کسانى که زيردست بودند به کسانى که [رياست و] برترى
داشتند مىگويند اگر شما نبوديد قطعا ما مؤمن بوديم»
« کسانى که [رياست و] برترى داشتند به کسانى که زيردست
بودند مىگويند مگر ما بوديم که شما را از هدايت پس از آنکه به
سوى شما آمد بازداشتیم [نه] بلکه خودتان گناهکار بوديد»
« و کسانى که زيردست بودند به کسانى که [رياست و] برترى
داشتند مىگويند [نه] بلکه نیرنگ شب و روز [شما بود] آنگاه که
ما را وادار مىکرديد که به خدا کافر شويم و براى او همتايانى قرار
دهیم و هنگامى که عﺬاب را ببینند پشیمانى خود را آشکار کنند و

 . 1سبا.33 ،
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در گردنهاى کسانى که کافر شدهاند غلها مىنهیم آيا جز به سزاى
آنچه انجام مىدادند مىرسند»
پاسخ شبهه :
همان ﻃورکه قبال نیز بیان کرديم قیامت ،ﻃوالنی و دارای
مراحل و صحنههای گوناگونیست از قبیل بر پا شدن قیامت ،زنده
شدن دوباره ،حساب و کتاب و دادن کارنامه اعمال  ،احتجاج و
معﺬرت خواهی  ،مهر زدن بر دهانها ،سخن گفتن اعضا ،برده شدن
به سوی بهشت يا جهنم  ،صحنههايی از درون آنها و صحبتهايی
که میان بهشتیان يا دوزخیان و ...لﺬا هر دسته از آيات به اقتضای
سیاق و فضای سوره ،صحنههای خاصی از آن را توصیف میکند.
لﺬا در آيات مربوط به نفخه ثانی و مراحل آغازين حشر سوال و
جواب و گفتگويی در کار نیست از جمله آيات دسته اولی که مولف
ذکر کرده است .اما در هنگامه داده شدن کارنامه اعمال و بعد از
آن ،گفتگوها دلیل تراشیها و معﺬرت خواهیها و انکار کردنها
آغاز میشود که آيات دسته دومی که مولف ذکر کرد از اين نوعند.
اما منتقد ما پیش دستی کرده به زعم خود به توضیحی که در
باال آورديم ،پاسخی ارائه کرده است که به هیچ اساس و توجیه
علمی ندارد .او میگويد:
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ممکن است برای رفع مشکل گفته شود که عدم گفتگو در
موارد خاصی است مثال در آيهی  66قصص در پاسخ به خدا و در
آيه ی 101سوره مومنون ،در شروع قیامت ،اما اين سخن مردود
است چون در هر دو مورد کلمه «يومﺌﺬ» بکار برده شده که مفهوم
عام و کلی در خطاب به قیامت است و در تمامی آيات قیامت،
منظور از يوم ،روز قیامت است ثانیا اگر منظور وقت خاص باشد و
لغت عام يومﺌﺬ بکار برده باشد ،آيات فوق دارای يك ايراد مهم
کالمی است که موجب ابهام شده و دور از بالغت است برای بیان
وقت خاص بايد لغتی مثل «حین يا وقت» بکار برده میشد.
او بر اين باور است که «يومﺌﺬٍ» لغتی عام و کلی است و آن را
«آنروز » معنا کرده است .جای بسی تعجب است که او تفاوت میان
«يوم » يعنی روز و «يومﺌﺬٍ» يعنی آنروز را نمیداند.يوم يك مفهوم
کلی و عام است که به همه روزها داللت میکند ولی يومﺌﺬٍ يك
مفهوم خاص و محدود را میرساند و از ترجمه ای که خودش ارائه
داده واضح و مشخص است .شايد منتقد ما نمیداند که در کلمه
«يومﺌﺬٍ»  ،يوم مضاف و اِذ مضاف الیه واِذ هم به جمله ای که در
عوض تنوين حﺬف شده اضافه شده است لﺬا يوم که نکره و دارای
مفهوم کلی و عام بود با اضافه شدن به معرفه  ،خودش نیز معرفه
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شد .کافیست در ساده ترين کتب نحو دنبال اقسام معرفهها
بگرديم خواهیم ديد يکی از اقسام آن «معرَّف باالضافه است»
ﺬ» نه در اين آيات و نه هیچ جای ديگر مفهوم کلی و
بنابراين «يومﺌ ٍ
عام را نمیرساند.
عالوه براين توضیحات  ،درآيه  101سوره مومنون قرينهی فَإِذَا
نُفِخَ فِی الصُّورِ «آنکاه که در صور دمیده شود» با وضوﺡ تمام
مشخص میکند که عدم سوال و جواب در هنگامیست که در صور
دمیده میشود.
ودر آيات  35و34مرسالت﴾ با نگاهی به آيات قبلی و بعدی به
راحتی میتوان پی برد که اين آيات آن هنگامی که که کار از کار
میگﺬرد و سوال و جوابها و دلیل تراشیها و معﺬرت خواهیها
سودمند نیست به تصوير کشیده است.
همچنین سیاق آيات در سوره صافات مشخص میکند که آيه
 27اين سوره به مانند آيات 33-32-31سوره سبا  ،کشمکش و
سرزنشهای میان مستضعفان و مستکبران را به تصوير میکشد
که هر گروه ،ديگری را مقصر وضع موجود میداند.
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بنابراين پی برديم که منتقد ما از ابتدايی ترين معلوات در
زمینه قواعد عربی تهی است ولی باز هم با جسارت تمام میگويد
:اين آيات دارای ايراد مهم کالمی است!!!!!.

شبهه :عﺬرخواهی کافران در قیامت
سﭙس مولف سوالی مطرﺡ کرده و گمان میکند برخی آيات
میگويند گناهکاران در قیامت عﺬر خواهی میکنند ولی آيات
ديگر اين موضوع را نفی کرده است.
پاسخ شبهه:
پاسخ اين شبهه نیز تقريبا شبیه پاسخی است که به ايراد قبلی
او داديم به اين معنی که قیامت مراحل و مواﻃن گوناگونی دارد که
در برخی از آن سخن گفتن و معﺬرت خواهی محقق میشود زيرا
وقتی انسان تمامی حقايقی که قبال انکار میکرد میبیند لب به
معﺬرت خواهی باز میکند ولی بعد از آنکه اهلل به مجرمان میگويد:
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کلِّمُونِ [«1برويد] در آن گم شويد و با من
اخْسَؤُوا فِیهَا وَلَا تُ َ
سخن مگويید»
ديگر سخن گفتن و معﺬرت خواهی منتفی است.
بنا براين ،هريك از آيات ،با قرينه ما قبل و بعد و سیاق و فضای
سوره به مرحله خاصی اشاره دارد.

شبهه :سوال از گناهکاران
سﭙس مولف اين سوال را مطرﺡ میکند که :آيا در قیامت از گناه
گناهکاران سوال میشود؟ و بر اين باور است که ( :بعضی آيات
می گويند که در قیامت از مجرمان در مورد اعمال خطايشان سوال
نمیشود ولی آيات متعدد ديگر میگويند که در قیامت مجرمان از
اعمال و گناهانشان مورد سوال واقع میشوند.
از ديدگاه او اين آيه بیانگر سوال نشدن است :
ل عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ
سأَ ُ
فَیَوْمَﺌِﺬٍ لَّا يُ ْ

2

«در آن روز هیچ انس و جنى از گناهش پرسیده نشود»

 . 1مومنون.108 ،
 . 2رحمن.39 ،
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وآيات ذيل نیز بیانگر سوال شدن :
ن ا ْلمُرْسَلِینَ
م وَلَنَسْأَلَ َّ
ل إِلَیْهِ ْ
ن الَّﺬِينَ أُرْسِ َ
فَلَنَسْأَلَ َّ

1

« پس قطعا از کسانى که [پیامبران] به سوى آنان فرستاده
شدهاند خواهیم پرسید و قطعا از [خود] فرستادگان [نیز] خواهیم
پرسید».
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَ َلنَّهُمْ أَجْمَ ِعیْنَ
عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ

2

3

«پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید».
«از آنچه انجام مىدادند»
ن نَصِیبًا مِّمَّا رَ َزقْنَاهُمْ تَاللّ ِه َلتُسْأَ ُلنَّ عَمَّا
وَيَجْعَلُونَ لِمَا الَ يَعْلَمُو َ
کُنتُمْ تَفْتَرُونَ

4

« و از آنچه به ايشان روزى داديم نصیبى براى آن [خدايانى] که
نمىدانند [چیست] مىنهند به خدا سوگند که از آنچه به دروغ
برمىبافتید حتما سؤال خواهید شد»
 . 1اعراف.16 ،
 . 2حجر.92 ،
 . 3حجر.93 ،
 . 4نحل.56 ،
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وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثُمَّ َنقُولُ لِلَّﺬِينَ أَشْ َرکُواْ أَيْنَ شُرَکَآؤُکُمُ
م تَزْعُمُونَ
الَّﺬِينَ کُنتُ ْ

1

«و [ياد کن] روزى را که همه آنان را محشور مىکنیم آنگاه به
کسانى که شرك آوردهاند مىگويیم کجايند شريکان شما که [آنها
را شريك خدا] مىپنداشتید»
پاسخ شبهه:
برای روشن شدن موضوع بايد بین سوال تحقیقی و سوال
توبیخی تفکیك قائل شد زيرا سوال يا پرسش ممکن است با دو
هدف انجام شود.
هدف اول :کسب آگاهی و اﻃالع .
که در آن غالبا از ادات پرسشی «هل»يعنی آيا استفاده
میشود .دوم  :توبیخ و بازخواست .که درآن غالبا از ادات پرسشی
«لِمَ» يعنی چرا استفاده میشود  .به اين معنا که ممکن است سوال
کننده از انجام دادن يا ندادن کاری توسط سوال شونده بی اﻃالع
باشد لﺬا جهت کسب اﻃالع او را مورد سوال قرار میدهد و يا
ممکن است از انجام ندادن آن کار آگاه باشد ولی به قصد توبیخ و

 . 1انعام.22 ،
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باز خواست او را مورد پرسش قرار میدهد .برای مثال معلم از
شاگردش میخواهد تکلیفی انجام دهد حال ممکن است معلم،
مطلع نباشد که او تکلیفش را انجام داده است يا نه .لﺬا از او
میپرسد که آيا تکلیفی که خواستم انجام دادی؟ و همچنین ممکن
است معلم با خبر باشد که دانش آموز ،تکلیفش را انجام نداده
است لﺬا به قصد توبیخ از او میپرسد :چرا تکلیفت را انجام
ندادی؟
واضح است که اهلل ،عَالِمُ ا ْلغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ

1

«داننده غیب و

آشکار است»
و از سوال نوع اول يعنی سوال تحقیقی مبرا است .و سوالهايی
که در روز قیامت انجام خواهد داد از نوع باز خواست و سوال
توبیخی است(.آلوسی.تفسیر روﺡ المعانی.درا احیا ء التراث
العربی.جلد .20ص )121
مانند آيات دسته دومی که مولف ذکر کرد و همچنین آيات:
(صافات  25و -26ﻃور  -15انعام  – 130ملك  8و.)..

 . 1حشر.22 ،
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و آيهی  39سوره الرحمن که مولف به اشتباه از آن بر عدم
سوال از گناهکاران استدالل میکند ،تنها نفی کنندهی سوال
تحقیقیِ اهلل از گناهکاران است.
و آيه بعدی آن دقیقا مويد اين موضوع است که :يُعْرَفُ
ﺬ بِالنَّوَاصِی وَا ْلأَقْدَامِ
الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَ ُ

1

«تبهکاران از سیمايشان شناخته مىشوند و از پیشانى و
پايشان بگیرن»
يعنی نیازی به پرسش نیست چون گناهکاران باچهرههايشان
شناخته میشوند .اما همانطورکه کاال روشن است ،آيات دسته
دومی که مولف ذکر کرده از باب سوال توبیخی است.
بسیاری از مفسرين نیز همه سوالها را از نوع سوال تو بیخی
دانسته اند و نفی يا اثبات آن را در آيات مختلف ،مربوط به مواقف
مختلف قیامت دانسته اند چرا که که قیامت صحنهها و مراحل
گوناگونی دارد در برخی ازآن ،بندگان مورد باز خواست قرار
میگیرند و در برخی ديگر اجازه سخن گفتن نیست لﺬا سوالی هم
از آنان نمیشود.

 . 1رحمن.41 ،
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بیضاوی (رحمه اهلل) در تفسیر آيات سوره الرحمن میگويد( :در
آن روز هیچ انس و جنى از گناهش پرسیده نشود) زيرا آنان ،از
سیمايشان شناخته مىشوند ،و آن ،زمانی است که از قبرهايشان
بر میخیزند و گروه گروه به سوی صحرای محشر برده میشوند .اما
سخن اهلل :پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم
پرسید ( 92حجر) و آيات مانند آن ،زمانی است که مورد باز
خواست و حساب و کتاب قرار میگیرند().تفسیربیضاوی.دار احیاء
التراث العربی .چاپ اول .جلد  .5صفحه  )173همچنین امام ﻃبری
نیز براين باور است (ﻃبری .ابن جرير .جامع البیان  .دار هجر .چاپ
اول  .2001 .جلد.18ص .)327

شبهه :مشرکان در قیامت
سﭙس مولف اين سوال را مطرﺡ میکند که  :آيا مشرکان در
قیامت شرکشان را تکﺬيب میکنند؟ و بر اين باور است که دو
آيهی ذيل باهم متناقض است:
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وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثُمَّ َنقُولُ لِلَّﺬِينَ أَشْ َرکُواْ أَيْنَ شُرَکَآؤُکُمُ
1

الَّﺬِينَ کُنتُمْ َتزْعُمُونَ
کُنَّا مُشْ ِرکِینَ

ثُمَّ لَمْ تَکُن ِفتْنَ ُتهُمْ إِالَّ أَن قَالُو ْا وَاللّ ِه رَبِّنَا مَا

2

«و[ياد کن] روزى را که همه آنان را محشور مىکنیم آنگاه به
کسانى که شرك آوردهاند مىگويیم کجايند شريکان شما که [آنها
را شريك خدا] مىپنداشتید»
«آنگاه عﺬرشان جز اين نیست که مىگويند به خدا
پروردگارمان سوگند که ما مشرك نبوديم»
صوُاْ الرَّسُولَ لَوْ ُتسَوَّى بِهِمُ األَ ْرضُ وَالَ
ن کَفَرُو ْا وَعَ َ
يَوْمَﺌِﺬٍ يَوَدُّ الَّﺬِي َ
يَکْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا

3

«آن روز کسانى که کفر ورزيدهاند و از پیامبر [خدا] نافرمانى
کردهاند آرزو مىکنند که اى کاش با خاك يکسان مىشدند و از
خدا هیچ سخنى را کتمان نمیکنند»
پاسخ شبهه:

 . 1انعام.22 ،
 . 2انعام.23 ،
 . 3نساء.42 ،
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در اين هیچ شکی نیست که در قیامت و در مراحل خاصی که
قبال به آن اشاره شد  ،مشرکان شرکشان را انکار میکنند
همانگونه که آيات  22و  23سوره انعام و همچنین آيه  18سوره
مجادله گويای آن است .اما آيه  42سوره نساء نیز هیچگونه تضادی
با آن آيات ندارد زيرا آنچه در اين آيه نفی شده توانايی کتمان
سخن از اهلل است نه خود کتمان  .به اين معنی که مشرکان
نمیتوانند سخنی را از اهلل پنهان دارند چنانکه همه تفاسیرمعتبر و
ترجمههای قرآن به روشنی اين موضوع را تايید کرده اند حتی
همان منبع(نرم افزار پارس قرآن) که مولف ترجمه آيات را ازآن
اخﺬ کرده است ولی او قسمتی از ترجمه را به دلخواه تغییر داده
است  .در منبع فوق ترجمه آيه چنین است :آن روز کسانى که کفر
ورزيدهاند و از پیامبر [خدا] نافرمانى کردهاند آرزو مىکنند که اى
کاش با خاك يکسان مىشدند و از خدا هیچ سخنى را پوشیده
نمىتوانند داشت ( نساء )42روشن است که تفاوت زيادی است
بین جملهی  ( :و از خدا هیچ سخنى را پوشیده نمىتوانند داشت)
وجملهی ( :واز خدا هیچ سخنى را کتمان نمیکنند).
امام بخاری در صحیح بخاری و در تفسیرسوره «حم سجده» و
ﻃبری در تفسیرش آورده اند که مردی نزد ابن عباس (رضی اهلل
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عنه) آمد و از او دربارهی آيات به ظاهر متناقض پرسید يکی از
سواالتش اين بود که ( :چگونه است که درآيه ای از قرآن آمده
است:
وَالَ يَکْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا همچنین در آيه ای ديگر :وَال ّلهِ رَبِّنَا
مَا کُنَّا مُشْرِکِینَ
ابن عباس (رضی اهلل عنه) در جواب فرمود  :وقتی اهلل در
قیامت ،گناهانِ اهل اخالص را میبخشد مشرکان میگويند بیايید
بگويم ما مشرك نبوديم لﺬا بر دهانشان مهر زده میشود و دست و
پاهايشان صحبت میکند درآن هنگام همه میدانند که نمیتوان
هیچ سخنی را از اهلل کتمان کرد( .ﻃبری .ابن جرير .جامع البیان .
دار هجر .چاپ اول  .2001 .جلد .7ص)42
زمخشری در تفسیر اين آيه میگويد «:نمی توانند سخنی را زا
اهلل کتمان کنند زيرا اعضا و جوارحشان برعلیه آنان گواهی
میدهد(».زمخشری .کشاف .مکتبه العبیکان  .چاپ اول .1998 .
جلد  . 2ص ) 80
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شبهه :غیر دین اسالم
سﭙس مولف اين سوال را مطرﺡ کرده است که  :آيا خدا مﺬاهب
ديگرغیر از اسالم را میپﺬيرد؟
و از ديدگاه او آيه ذيل وآيه  69سوره مائده  ،بیانگر پﺬيرفته
شدن همه اديان از جانب اهلل هستند:
ن بِاللَّهِ
ن آمَنُو ْا وَالَّﺬِينَهادُو ْا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِیینَ َمنْ آمَ َ
إِنَّ الَّﺬِي َ
م
وَالْیَوْمِ اآلخِ ِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَ َلهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَ ِّبهِمْ وَالَ خَ ْوفٌ عَ َلیْهِ ْ
وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ

1

در حقیقت کسانى که [به اسالم] ايمان آورده و کسانى که
يهودى شدهاند و ترسايان و صابﺌان هر کس به خدا و روز بازپسین
ايمان داشت و کار شايسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان
خواهند داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناك خواهند
شد ()62
اما اين آيات میگويند اهلل اديان ديگر را نمیپﺬيرد:
د اللّهِ اإلِسْالَمُ (ال عمران )19
إِنَّ الدِّينَ عِن َ
«در حقیقت دين نزد خدا همان اسالم است».

 . 1بقره.62 ،
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إلسْالَمِ دِينًا فَلَن يُقْ َبلَ ِمنْهُ وَهُ َو فِی اآلخِ َرةِ مِنَ
غ غَیْ َر ا ِ
وَمَن يَبْتَ ِ
الْخَاسِرِينَ

1

و هر که جز اسالم دينى [ديگر] جويد هرگز از وى پﺬيرفته
نشود و وى در آخرت از زيانکاران است»
جواب شبهه:
اگرچه ديدگاه پلورالیستی به دين که محصول انديشهی
متفکران غربی است می گويد که  :تمام اديان آسمانی اعم از اسالم
و يهودی و مسیحی به يك اندازه حق هستند و چنین نیست که
تنها يك دين برحق و ساير اديان باﻃل باشند.اما حقیقت اين است
که اهلل متعال برای هدايت بندگانش در زمانهای مختلف ،پیامبرانی
را به سوی آنان گسیل داشت که حامل کتاب و شريعت خاصی
بودند ولی از لحاظ اصول وارکان و عقايد هیچگونه تفاوتی با هم
نداشتند و همه آنها به ايمان راستین به اهلل و روز قیامت و عمل
صالح فرامی خواندند و قبل از وفات پیام آورانشان و در هر برهه
ای از زمان حال اگر پیروانش از هر رنگ و نژادی که باشند مورد

 . 1آل عمران.85 ،
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پﺬيرش اهلل بودند چنانکه آيات ( 62بقره و  69سوره ال عمران) به
آن داللت میکند.
اما اديان گﺬشته پس از وفات پیامبرانش و در ﻃی اعصار و
قرون ،دستخوش تحريف محرفان و تغییر بدعت گﺬاران شد و
اينگونه شد که پس از مدتی دين و شريعت آنان رنگ و بويی ديگر
يافته بود و برخی از آنان ،ديگرآنچه اهلل فرو فرستاد نبودند.تا
اينکه اهلل متعال دين اسالم را به عنوان آخرين و کاملترين دين که
اصول و اعتقادات ناب اديان گﺬشته را نیز در برداشت به بشريت
عرضه داشت و خود ضامن پاسداری از آن شد و فرمود از اين پس
اين اسالم را میپﺬيرم نه آن آيینی که احبار و رهبان دنیا ﻃلب و
پادشاهان سودجو ساختند و رنگ و روی الهی به آن دادند .لﺬا اهلل
فرمود :در حقیقت دين نزد خدا همان اسالم است(.ال عمران )19و:
و هر که جز اسالم دينى [ديگر] جويد هرگز از وى پﺬيرفته نشود و
وى در آخرت از زيانکاران است ( 85ال عمران)
اگر چه ابن عباس بر اين باور است که آيات سوره بقره و مائده
را آيات سوره ال عمران نسخ نموده است ولی اکثريت مفسرين
میگويند که آيات همديگر را نسخ نکرده و سبب نزول آيهی (62
ح پیروان اديان
سوره بقره) گويای آن است که ايمان و عمل صال ِ
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ديگر در زمان خود مورد پﺬيرش اهلل بوده اند يعنی کسی که به
آيین يهود درآيد و در زمان موسی (علی نبینا وعلیه السالم) به
شريعت او تمسك کند و يا کسی که در زمان عیسی (علی نبینا و
علیه السالم) به دين مسیحیت بگرود و با ايمان بمیرد ،پس
اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمى بر آنان
است و نه اندوهناك خواهند شد و به همراه امت محمد (صلی اهلل
علیه وسلم) وارد بهشت خواهند شد.
امام ابن جريرﻃبری در بارهی شان نزول آيهی ( )62سوره بقره
میگويد  :سلمان فارسی (رضی اهلل عنه) از پیامبر(صلی اهلل علیه
وسلم) درباره نصاری و اعمال صالحی که انجام میدادند پرسید.
پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) ،ابتدا فرمود :آنان برآيین اسالم نمرده
اند ،سلمان گفت وقتی از پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم)،اين را
شنیدم زمین بر من تاريك شد وتالشهای آنان را ياد کردم لﺬا اين
آيه

نازل

شد

که:

إِنَّ

الَّﺬِينَ

آمَنُواْ

وَالَّﺬِينَهادُو ْا

وَالنَّصَارَى. ..پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم)،سلمان را فراخواند و
گفت  :اين آيه درباره ياران تو نازل شد.
برخی از مفسرين از جمله بیضاوی و آلوسی و سايرين نیز
ن بِال َّلهِ وَالْیَوْ ِم
میگويند  :نکته ظريفی در آمدن عبارت مَنْ آمَ َ
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اآلخِرِ وَ َعمِلَ صَالِحًا ...بعد از

ن آمَنُواْ وَا َّلﺬِينَهادُواْ
إِنَّ الَّﺬِي َ

وَالنَّصَارَى ..وجود دارد زيرا منظور از(إِنَّ الَّﺬِينَ آمَنُواْ ...يعنی قطعا
آنان که ايمان آورده اند و )..مومنانی هستند که قبل از بعثت
پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم)،به اهلل ايمان داشتند و يگانه پرست و
حنیف بودند سﭙس دعوت پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) را شنیدند
ن بِال َّلهِ وَالْیَوْمِ
و به او ايمان آوردند و اعمال انجام دادند :مَنْ آمَ َ
ل صَالِحًا پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند
اآلخِ ِر وَعَمِ َ
داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد(.مصطفی
العدوی .التسهیل لعلوم التنزيل.چاپ اول .1996جلد  .1ص )578
لﺬا آنچه از آيات (بقره  )62و(ال عمران  )19برمی آيد اين است
که پیروان هر آيینی که در زمان خود از پیامبرانشان تبعیت
میکردند مورد قبول اهلل بودند و انچه اعتبارداشت حقانیت عقیده
بود نه قومیت و نژاد .اما پس از آمدن اسالم تنها دينی که مورد
پﺬيرش اهلل است اسالم است.بنابراين ديدگاه پلورالیستی از نگاه
قرآن مردود است زيرا پﺬيرفتن اين ديد گاه به معنی پﺬيرش دو
چیز کامال متناقض است چگونه میتوان توحید در دين اسالم و
تثلیث در دين مسیحیت هر دو را حق دانست؟
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اديان الهی همه از جانب اهلل و احد و همانند شعاعی هستند که
از يك منبع نور سرچشمه گرفته اند لﺬا تفاوت بنیادين میان آنان
بیانگر اين موضوع است که برخی از آنان ،ديگر آنچه اهلل فرو
فرستاده نیستند و دچار تحريف و تبديل شده اند.

شبهه :خدا روی عرش قرار دارد ؟
سﭙس مولف سوال ديگری را مطرﺡ میکند که ( :آيا خدا بر روی
عرش قرار دارد و يا همه جا هست؟) و بر اين باور است که آيات
ذيل و حديثی که ذکر خواهد شد با هم متناقض هستند:
ق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَ ُهمَا فِی سِتَّ ِة أَيَّامٍ ثُمَّ
خلَ َ
اللَّهُ الَّﺬِی َ
اسْتَوَى َعلَى الْ َعرْشِ

1

« خدا کسى است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو
است در شش روز آفريد آنگاه بر عرش قرار گرفت».
م وَجْهُ اللّ ِه إِنَّ اللّ َه وَاسِعٌ
ب فَ َأيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَ َّ
شرِقُ وَالْمَغْرِ ُ
وَلِلّهِ الْمَ ْ
عَلِیمٌ

2

 . 1سجده.4 ،
 . 2بقره.115 ،
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« و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید آنجا
روى [به] خداست آرى خدا گشايشگر داناست»
ل لَیلَهٍ
ل رَبُّنا تَبارَكَ وَتَعالی کُ َّ
(قال (صلی اهلل علیه وسلم) :يَنزِ ُ
ث الَّیلِ اآلخَ ُر فَیَقولُ  :مَن يَدعونی
اِلی السَّماءِ الدُّنیا حینَ يَبقی ثُلُ ُ
فَاَستَجیبَ لَ ُه وَمَن يَساَلُنی فَاُعطِیَهُ وَمَن يَستَغ ِفرُنی

فَاَغفِرَلَهُ)1

«ای که مولف از اين حديث ارائه داده« :خدای ما (تبارك
وتعالی) هر شب به آسمان (آسمان اول) پايین میآيد وتا ثلث آخر
شب میماند ومی گويد  :کیست مرا بخواند تا اورا استجابت کنم
و»..
ترجمه صحیح حديث« :خدای ما هر شب ،هنگامی که يك سوم
آخر شب باقی میماند ،به آسمان دنیا نزول میفرمايد و میگويد :
کیست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم و»...
نکته جالب توجه اين است که مولف ،از عهده ترجمهی يك متن
ساده عربی بر نیامده است زيرا عبارت :حین يبقی ثلث اللیل
اآلخر را اينگونه ترجمه کرده است :و تا ثلث آخرشب میماند

 . 1مسلم حديث شماره .168
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در حالی که اگر از کمترين سواد عربی برخواردار بود متوجه
میشد که ترجمهی صحیح عبارت ،اينگونه است:
ث آخ ِر شب باقی میمانَد) زيرا او گمان کرده
(هنگامی که ثل ِ
فاعل فعل (يبقی ) کلمه (اهلل) است حال آنکه فاعل آن ،کلمه
(ثلث) است .همچنین او ترجمه ای از کلمهی (حین) که به معنای
وقتی يا هنگامی و ..است ارائه نداده است همان کلمه ای که در
صفحات گﺬشته خوانديم مولف گفته بود به جای کلمه (يومﺌﺬ) در
قرآن بايد از آن استفاده شود .جالب است که منتقد ما با چه
توشهی علمی پرباری به نقد قرآن پرداخته است!!!! .
قبل از پاسخ دادن به اين شبهه اين توضیح الزامی است که اين
آيات و احاديث ،مربوط به اسماء و صفات الهی است و اين مسﺌله
در ﻃول تاريخ اسالمی مورد بحث و جدلهای فراوان بوده است و از
بطن آن فرق و مﺬاهب گوناگونی متولد شده اند که امروزه از آن به
مﺬاهب کالمی ياد میشود .در عصر نزول قرآن ،مسلمانان اين آيات
را به ﻃور بسیط و اجمالی و در چارچوب داللت لغت عربی و به دور
از هر گونه تشبیه و تمثیل و تعطیلی ،باور داشتند.
اما ديری نﭙايید با توسعهی مرزهای اسالمی و ناگزيریِ ارتباط با
ملل و فرهنگهای ديگر،مباحث فلسفی و علوم عقلی وارد فرهنگ
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مسلمانان شد و از آن پس برخی انديشمندان اسالمی از زاويهی
اين علوم به بررسی اين نوع آيات و احاديث پرداختند که منجر به
پیدايش علمی به نام فلسفه و کالم اسالمی شد .و از اين جهت که
ورود به مباحثی از اين دست و ﻃرﺡ آراء و نظرات مﺬاهب کالمی ،
بحث را به درازا خواهد کشاند ،ما نیز اين آيات را به ﻃور بسیط و
ی مباحث پیرامون آن ،مورد
اجمالی و به دور از غموض و پیچیدگ ِ
بررسی قرار خواهیم داد.
اما پاسخ به شبهه:
براساس ديدگاهی در باال توضیح داده شد ،پاسخ به اين شبهه
نسبت به شبهات ديگر تفاوتی بنیادين دارد از اين جهت که اين
آيات و احاديث ،اسماء و صفات اهلل را بیان میکند و درك چگونگی
و کیفیت آنها بر عقل قاصر و شعور محدود بشری ،غیرممکن
است.لﺬا درپاسخ به اين شبهه تنها به اين جمالت اکتفا میکنیم
م وَجْهُ ال ّلهِ» ﻃبق
که :عبارات «استوی» و«ينزل» و « فَأَ ْينَمَا تُوَلُّو ْا فَثَ َّ
مفهومی که در ذهن ما دارد و بر اساس چارچوب ذهنی و قواعدی
که نسبت به دنیای ما حول بر عقل ما متصوراست ،میتوان گفت با
هم متناقض و ناهماهنگ است .اما اين عبارت میتواند ،نسبت به
اهلل مدلولی خارج از قواعد و تعاريف ذهنی محدود بشری داشته
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باشد لﺬا از اين جهت که فهم و حالجی آن ،خارج از توانايیِ قوه
تعقل و درك بشری است.
کیفیت آن را به اهلل واگﺬار میکنیم و براين باور هستیم هیچ گاه
اهلل سخن متناقض نخواهد گفت و اين عقل ماست که از فهم اين
عبارات قاصر و عاجز است .و اين همان يدگاه مفسرين بزرگی
همچون ﻃبری ،ابن کثیر ،سیوﻃی  ،بغوی ،بیضاوی ،قرﻃبی ،آلوسی
و...است.
امام ابن کثیردرباره آيه ی :ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ« ..سﭙس
برعرش قرار گرفت» میگويد :علما در اين باب گفتههای زيادی
دارند که اينجا ،جای باز کردن آن نیست و قطعا ما در اين باب راه
مﺬهب سلف صالح را میپیمايیم؛ مالك ،اوزاعی ،ثوری ،لیث بن
سعد ،شافعی ،احمد بن حنبل ،اسحاق بن راهويه و ديگر ائمه
مسلمین در زمانهای قديم و جديد .و آن ،گﺬاشتن آن آيات است
چنانکه آمده بدون تکییف و تشبیه و تعطیل و نفی کردن از اهلل
است هرآنچه را که به ذهن تشبیه کنندگان خطور میکند .زيرا
هیچ مخلوقی شبیه اهلل نیست:
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لَیْسَ کَمِ ْثلِهِ شَیْ ٌء وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ

1

«هیچ چیزی همانند اونیست و اوشنوا و بیناست».
بلکه چنان است که ائمه فرموده اند از جمله نعیم بن حماد
الخزاعی شیخ امام بخاری که گفت :هر کس اهلل را به مخلوقاتش
تشبیه کند کافر است و هر کس آنچه را که او خود را با آن توصیف
کرده انکار کند کافر است و در آنچه او خود را با آن وصف کرده و
درآنچه پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) او را وصف کرده تشبیه وجود
ندارد .کسی که برای اهلل آنچه را که در آيات صريح و احاديث
صحیح آمده بر صورتی که سزاوار اوست اثبات کند و نقصها را از او
نفی کند قطعا راه هدايت را پیموده است( .ابن کثیر  ،تفسیر القرآن
العظیم .موسسه قرﻃبه  .چاپ اول .2000.جلد .6ص  )319همچنین
اين فرموده از امام مالك معروف است که فرمود؛ (استواء معلوم
وکیفیت آن مجهول وسوال درباره آن بدعت است)
برخی با تکلف بسیار(،استواء) را به معنی (استولی..چیره شد)
دانسته اند اما آلوسی در اين باره میگويد :تفسیر «استوی» به
«استولی» تفسیری بی ارزش است زيرا گوينده آن نمیتواند بگويد

 . 1شوری.11 ،
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اهلل ،مانند چیره شدن ما چیره شد وناچار است که بگويد :چیره
شدنی سزاواراهلل  .پس چه بهتر که ازهمان ابتدا بگويد  :قرار
گرفتنی سزاوار اهلل( .آلوسی  .روﺡ المعانی.دار احیاء التراث
العربی.بی تا .جلد  .8ص )136

شبهه :قرآن عرب یا جهانی؟؟
سﭙس مولف اين سوال را مطرﺡ میکند که :آيا قرآن برای مکه
و حوالی آن آمده يا يرای کل انسانها؟
سﭙس با نگاهی سطحی ،دو آيهی اول را با آيهی بعدی در
تعارض میبیند :
ﺬرَ أُمَّ
وَهَﺬَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّﺬِی بَیْنَ يَدَيْهِ وَ ِلتُن ِ
الْقُرَى وَمَنْ حَ ْولَهَا...

1

«و اين کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاديم [و]
کتابهايى را که پیش از آن آمده تصديق مىکند و براى اينکه
امالقرى [مکه] و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى».

 . 1انعام.92 ،
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ﺬرَ أُمَّ الْ ُقرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
وَکَﺬَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّتُن ِ
سعِیرِ
جنَّةِ وَفَرِيقٌ فِی ال َّ
ب فِی ِه َفرِيقٌ فِی الْ َ
ع لَا رَيْ َ
وَتُنﺬِرَ يَوْمَ الْجَمْ ِ

1

« و بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى کرديم تا [مردم]
مکه و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى و از روز گردآمدن
[خلق] که ترديدى در آن نیست بیم دهى گروهى در بهشتند و
گروهى در آتش»
جمِیعًا...
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللّهِ إِلَیْکُمْ َ

2

«بگو اى مردم من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم».
سﭙس او اين گونه نتیجه میگیردکه :معقول ترين توجیه اين
است که در ابتدا قرار بود دين اسالم برای مکه و پیرامون آن باشد
ولی بعدا تغییر عقیده داده شد که برای همه مردم دنیا باشد و اين
تغییر عقیده دلیل واضحی بر غیر الهی بودن قرآن است....اگر
قرآن از خدا بود خدا از ابتدا آگاه بود و قصد داشت دينش را
جهانی کند بنا براين میتوانست به جای «ام القری و من حولها..
.مکه و پیرامون آن ،لغت «الناس» را بکار ببرد.
جواب شبهه:
 . 1شوری.7 ،
. 2اعراف.158 ،
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شايد معقول ترين توجیه با عقل الحادی و خدا ناباوری اين
باشد ولی ديدگاه توحیدی و خدا باورانه ،توجیهات معقول تر
وزيباتری دارد که گويای انسجام کامل آيات قرآن است که:
عالوه بر آيهی سومی که مولف ذکر کرد ،آيات ذيل نیز براين
نکته داللت دارد که اسالم ،آيینی جهان شمول و با رسالتی جهانی
است واهلل متعال سعادت همه انسانها را در گروِ پیروی از اين دين
قرار داد:
ل الْفُ ْرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ ِللْعَالَمِینَ نَﺬِيرًا
تَبَارَكَ الَّﺬِی نَزَّ َ

1

«بزرگ [و خجسته] است کسى که بر بنده خود فرقان [=کتاب
جداسازنده حق از باﻃل] را نازل فرمود تا براى جهانیان
هشداردهندهاى باشد»
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ

2

«[ای پیامبر] تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستاديم»
ن أَکْثَ َر النَّاسِ لَا
س بَشِیرًا وَنَﺬِيرًا وَلَکِ َّ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّا ِ
يَعْلَمُونَ

3

 . 1فرقان.1 ،
 . 2انبیاء.107 ،
 . 3سبا.28 ،
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«و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم
نفرستاديم لیکن بیشتر مردم نمىدانند»
ﺬرَکُم بِهِ وَمَن بَ َلغَ...
وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَﺬَا الْقُرْآنُ ألُن ِ

1

« و اين قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن شما و هر کس را
[که اين پیام به او] برسد هشدار دهم».
اما واژهی «ومن حولها..کسانی که پیرامون آن هستند» را بنابر
اقوال مفسرين میتوان از دو جهت بررسی کرد .اول پیرامون به
معنای مناﻃق جغرافیايی نزديك به شهر مکه که شعاع کمتری را
در بر میگیرد.
دوم :همه انسانهايی که بر روی زمین زندگی میکنند با مرکزيت
شهر مکه و شعاعی به گستردگی همه دنیا.
اگر رای اول را بﭙﺬيريم به اين نکته اذعان کرده ايم که دعوت
اسالم جهانی است ولی در دو آيه مﺬکور ،اين دعوت به ﻃور ويژه
به پیرامون شهر مکه تخصیص داده شده است که دلیل آن
میتواند اين باشد که:

 . 1انعام.19 ،

2964

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

الف  :اهل مکه و پیرامون به انﺬار و هشدار دادن سزاوار ترند
چنان که اهلل در آيه ديگری میفرما يد:
وَأَنﺬِرْ عَشِیرَتَكَ ا ْلأَ ْقرَبِینَ

1

«و خويشان نزديکت را هشدار ده»
ب :اين آيات تحت تاثیر فضا و سیاق آيات قبلی است که
صحنههای گفتگوها و جدالهای میان مشرکین و يهوديان مکه با
پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) را به تصوير میکشد برای مثال در
سوره انعام چنین آياتی قبل از آيه مﺬکور آمده است که :وَکَﺬَّبَ
بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَیْکُم بِوَکِیلٍ

2

«و قوم تو آن [=قرآن] را دروغ شمردند در حالى که آن بر حق
است بگو من بر شما نگهبان نیستم»
وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَیْءٍ
قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْکِتَابَ الَّﺬِی جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ
ال
ن َکثِیرًا وَعُلِّ ْمتُم مَّا لَمْ تَ ْعلَمُو ْا أَنتُمْ وَ َ
س ُتبْدُونَهَا وَتُخْفُو َ
قَرَاﻃِی َ
خوْضِهِمْ يَلْ َعبُونَ
آبَاؤُکُمْ قُلِ اللّ ُه ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی َ
 . 1شعراء.412 ،
 . 2انعام.66 ،
 . 3انعام.91 ،
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« و آنگاه که [يهوديان] گفتند خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده
بزرگى خدا را چنانکه بايد نشناختند بگو چه کسى آن کتابى را که
موسى آورده است نازل کرده [همان کتابى که] براى مردم
روشنايى و رهنمود است [و] آن را به صورت ﻃومارها در مىآوريد
[آنچه را] از آن [مىخواهید] آشکار و بسیارى را پنهان مىکنید در
صورتى که چیزى که نه شما مىدانستید و نه پدرانتان [به وسیله
آن] به شما آموخته شد بگو خدا [همه را فرستاده] آنگاه بگﺬار تا
در ژرفاى [باﻃل] خود به بازى [سرگرم] شوند».
لﺬا از اين جهت که سیاق آيات محل گفتگو و جدال اهل مکه و
پیرامون آن با پیامبراست ،اهلل در آيهی بعدی فرموده است که( :و
اين کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاديم [و] کتابهايى را
که پیش از آن آمده تصديق مىکند و براى اينکه امالقرى [مکه] و
کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى)(انعام  )92واال در آيه 19
همین سوره ،جهان شمول بودن دين اسالم ذکر شده است واينکه
پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) وظیفه انﺬار هرآن کسی که قرآن به
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او رسیده است را دارد نه فقط مکه و پیرامون آن :وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَﺬَا
الْقُرْآنُ ألُنﺬِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ...

1

« و اين قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن شما و هر کس را
[که اين پیام به او] برسد هشدار دهم».
همچنین آيات سورههای انبیاء ،سبا و فرقان که در باال ذکر شد
در عهد اسالم مکی و ابتدای دعوت اسالم زمانی که مسلمانان
جمعیت معدودی داشتند و در درههای اﻃراف مکه محصور بودند
نازل شد و در همان زمانها اهلل به پیامبرش خبرداده بود که دين
تو برای همه مردم جهان است نه فقط مردم مکه و حوالی آن برای
اثبات اين مدعا فقط کافیست نگاهی به ابتدای سورههای ذکر شده
در مصحف قرآن بیندازيم تا مکی يا مدنی بودن سورهها مشخص
شود ،لﺬا اين ادعای جناب سها که( :در ابتدا قرار بود دين اسالم
برای مکه و پیرامون آن باشد ولی بعدا تغییرعقیده داده شد که
برای همه مردم دنیا باشد )..مردود است.کما اينکه آمدن واژهی
«الناس» در آيات (سبا  ، 28اعراف  158و ديگر سورههای مکی اين
ادعای او را نیز باﻃل میکند که ( :اگر قرآن از خدا بود خدا از ابتدا

 .1انعام.19 ،
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آگاه بود و قصد داشت دينش را جهانی کند بنا براين میتوانست به
جای «ام القری ومن حولها...مکه وپیرامون آن ،لغت «الناس» را
بکار ببرد).
اما اکثريت مطلق مفسرين نظر دوم را پﺬيرفته اند و گفته اند
که واژهی «ومن حولها» ،همه انسانهايی را که بر روی زمین زندگی
میکنند در بر میگیرد چنانکه از ابن عباس نیز روايت شده است و
« ام القری » نامیدن شهر مکه اين مفهوم را تقويت میکند که شهر
مکه مرکزيت دارد و شعاع آن به گستردگی همه دنیاست زيرا
واضح و روشن است که انسانهايی که دعوت اسالم را پﺬيرفته اند
درهر نقطه ای از دنیا که باشند ،رو به سوی خانه کعبه و شهر مکه
نماز میخوانند و يا به قصد بر جای آوردن مناسك حج از
سرزمینهای دور رهسﭙار اين شهر میشوند و دور اين نقطه گرد
میآيند و اين مصداق ام القری بودن مکه و« وَمَنْ حَوْ َلهَا  »..بودن
همه انسانهای دنیاست.
گويا شهر مکه مرکز دايرهی بزرگی است که شعاعی به
گستردگی همه دنیا را در بر میگیرد .ضمن اينکه امروزه از لحاظ
علمی نیز ثابت شده است که مکه مرکز کره زمین است.
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شبهه :کافران موال دارند؟
سﭙس مولف سوال ديگری را مطرﺡ میکند که  :آيا کافران
مولی دارند؟ و بر اين مدعاست که آيه ی:
م
ن اللَّ َه مَوْلَى الَّﺬِينَ آ َمنُوا وَأَنَّ الْکَا ِفرِينَ لَا مَوْلَى لَهُ ْ
ذَلِكَ بِأَ َّ

1

«چرا که خدا سرپرست کسانى است که ايمان آوردهاند ولى
کافران را سرپرست [و يارى] نیست»
با اين آيات متناقض است:
ظلُمَاتِ إِلَى النُّوُ ِر وَالَّﺬِينَ
جهُم مِّنَ ال ُّ
ن آمَنُواْ يُخْرِ ُ
اللّهُ وَلِیُّ الَّﺬِي َ
کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ..

2

«خداوند سرور کسانى است که ايمان آوردهاند آنان را از
تاريکیها به سوى روشنايى به در مىبرد و[لى] کسانى که کفر
ورزيدهاند سرورانشان ﻃاغوت است».
خسْرَانًا
خسِرَ ُ
ن اللّهِ فَقَدْ َ
ن وَلِیًّا مِّن دُو ِ
وَمَن يَتَّخِﺬِ الشَّیْطَا َ
مُّبِینًا

3

 . 1محمد.11 ،
 . 2بقره.257 ،
 . 3نساء.199 ،
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«هر کس به جاى خدا شیطان را دوست گیرد زيان آشکارى
کرده است»
ی الْ ُمتَّقِینَ
ض وَاللَّهُ وَلِ ُّ
م أَوْلِیَاء بَعْ ٍ
ن بَعْضُهُ ْ
و إِنَّ الظَّالِمِی َ

1

«و ستمگران بعضىشان دوستان بعضى [ديگر]ند و خدا ولی
پرهیزگاران است»
او در توضیحی درباره آيهی  11سورهی محمد(صلی اهلل علیه
وسلم) میگويد ( :نداشتن دوست و ياور وسرپرست با واقعیت
عینی نمیسازد چون همه چه مسلمان و چه غیر مسلمان دارای
دوست و ياور و سرپرست هستند در تناقض با آيهی فوق در
چندين آيهی قرآن آمده است که کافران موالی همند و يا شیطان
و ﻃاغوت موالی کافرانند و)...
پاسخ شبهه:
اين الحاد وبی خدايی است که مولف را وا میدارد چنین
کلماتی بگويد خدايی که او به آن ايمان ندارد ،در نظر او با ياوران و
سرپرستانی از جنس بشر و شیاﻃین برابرند .اما آنانکه که به اهلل
ايمان دارند بر اين باور و يقین هستند که اهلل:

 . 1جاثیه.19 ،
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ن يَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْﺌًا أَ ْ

1

«هرگاه چیزی را بخواهد که بشود کار او تنها اين است که به آن
میگويد بشو وآن میشود».
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

2

«هرچه بخواهد هرچه زودتر و با قدرت بیشتری به انجام می-
رساند».
پس آيا سرپرستی و ياوریِ اهلل که چنین قدرت مطلق و بی
پايانی دارد و خالق همه موجودات است ،با سرپرستیِ انسانهای
کافر و ظالم که ياور همديگرند برابراست ؟ مسلما جواب هرانسان
خدا باوری منفی است .زيرا:
فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ « 3دوست وسرپرستِ راستین اهلل است» .
وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ « 4و هموست سرپرست ِ ستوده»
نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ

1

«اهلل چه نیکو سرور و چه نیکو

ياورى است».
 . 1يس.82،
 . 2بروج.16،
 . 3شوری.9،
 . 4شوری.28،
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واين اهلل است که ظالمان را دوست و ياور يکديگر میگرداند
چنان که میفرمايد:
وَکَﺬَلِكَ نُوَلِّی بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَعْضًا بِمَا کَانُواْ يَکْسِبُونَ

2

«و اين گونه برخى از ستمکاران را به کیفرآنچه به دست
مىآوردند سرپرست برخى ديگر مىگردانیم»
بنابراين ،مفهومی که آيه  11سوره محمد (صلی اهلل علیه وسلم)
میرساند اين است که؛ مومنان به سبب ايمانشان ،ياور و
سرپرستی چون اهلل دارند که برهر چیزی تواناست و هر چه بخواهد
درآن واحد و با قدرت تمام انجام میدهد اما ياوران و سرپرستانی
که کافران و ظالمان دارند ،همه مخلوقِ اهلل و موجوداتی ناتوان و
ضعیفند که نمیتوانند عﺬاب و گرفتاریها را از کافران دور کنند
لﺬا قدرت آنان در برابر قدرت اهلل قابل ذکر نیست و گويا از هیچ
اراده و قدرتی برخوردار نیستند .لﺬا آيهی (محمد )11اين دو مفهوم
را تثبیت میکند که :اهلل ،ياور و سرپرست کافران نیست و اگر
چنین است در حقیقت هیچ ياور و سرپرستی ندارند.

 . 1انفال.40 ،
 . 2انعام.129 ،
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امام بخاری در باب جنگ احد ،شان نزول آيه فوق را میآورد و
میگويد :پس از اتمام جنگ احد ،ابوسفیان بر بلندی رفت و رو به
سوی مسلمانان فرياد زد و دربارهی پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) و
ابوبکر و عمر(رضی اهلل عنهما) از آنان پرسید که آيا زنده اند؟ د
رابتدا پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) دستور داد جوابش را ندهند.
ابوسفیان دوباره فرياد زد که آنان کشته شده اند .عمر( رضی اهلل
عنه ) نتوانست خودش را کنترل کند لﺬا فرياد زد :اهلل آنچه تو را
میآزارد باقی گﺬارد و آنان که شمردی زنده اند .سﭙس ابوسفیان
ل ُهبَل بزرگ وپاينده
شروع به رجز خوانی کرد که :اُعلُ هُبَل اُع ُ
باد هبل!!
پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) دستور داد جوابش را بدهید.
گفتند چه بگويیم ؟ فرمود بگويید  :اهلل اَعلی واَجَل ..اهلل بلند مرتبه
و واال مقام تر است .سﭙس ابو سفیان گفت :لَنا ال ُعزّی وال عُزّی
لکم ..ما عزی داريم ولی عزايی برای شما نیست .پیامبر(صلی اهلل
علیه وسلم) دستور داد جوابش را بدهید .گفتند چه بگويیم ؟
فرمود بگويید :اهلل مَوالنا وال مَولی لَکُم  ..اهلل سرپرست و ياور
ماست ولی شما سرپرست و ياوری نداريد( .صحیح بخاری حديث
شماره )3894
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همچنین آيات فراوان ديگری که نافیِ هر گونه ياور ودوست و
ت راستین غیرازاهلل هستند درقرآن آمده است از جمله
سرپرس ِ
اين آيات :
ن اللّ ِه مِن وَ ِلیٍّ وَالَ نَصِیرٍ « 1و براى شما جز خدا
وَمَا لَکُم مِّن دُو ِ
يار و ياورى نیست».
مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِیٍّ وَالَ وَاقٍ « 2در برابر اهلل هیچ دوست و
حمايتگرى نخواهى داشت».
مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِیٍّ« 3 ..براى آنان ياورى جز او نیست».
ن ال َّلهِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیرًا « 4و غیر از خدا
وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُو ِ
براى خود يار و ياورى نخواهند يافت».
وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِن نَّصِیرٍ

5

«و براى ستمکاران ياورى نخواهد

بود».

 . 1توبه.116 ،
 . 2رعد.37 ،
 . 3کهف.26 ،
 . 4احزاب.117 ،
 . 5حج.71 ،
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شبهه :شفاعت کافر پﺬیرفته میشود؟
سﭙس مولف اين سوال را مطرﺡی کند که  ( :آيا در قیامت
شفاعت پﺬيرفته میشود ؟)
و بر اين باور است میان آياتِ اين باب ،تناقض وجود دارد زيرا
آيات ذيل ،دال براين است که ( :در قیامت شفاعت پﺬيرفته
نمیشود):
وَاتَّقُواْ يَوْمًا الَّ تَجْزِی نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْﺌًا َوالَ يُ ْقبَلُ ِمنْهَا شَفَاعَةٌ
ل وَالَ هُمْ يُنصَرُونَ
وَالَ يُؤْخَﺬُ مِ ْنهَا عَدْ ٌ

1

« و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى [از عﺬاب خدا] را از
کسى دفع نمىکند و نه از او شفاعتى پﺬيرفته و نه به جاى وى
بدلى گرفته مىشود و نه يارى خواهند شد»
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أَن َيأْتِیَ َيوْمٌ الَّ
ال شَفَاعَةٌ وَا ْلکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
ال خُلَّةٌ وَ َ
بَیْعٌ فِیهِ وَ َ

 . 1بقره.48 ،
 . 2بقره.254 ،
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«اى کسانى که ايمان آوردهايد از آنچه به شما روزى دادهايم
انفاق کنید پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى
است و نه دوستى و نه شفاعتى و کافران خود ستمکارانند»
و اين آيات نیز بیانگراين است که (در قیامت شفاعت از افراد
مورد قبول خدا پﺬيرفته میشود:
مَن ذَا الَّﺬِی يَشْ َفعُ عِ ْندَهُ إِالَّ ِبإِذْنِهِ

1

«کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند».
يَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْ َفهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا ِلمَنِ ا ْرتَضَى وَهُم
مِّنْ خَشْیَتِ ِه مُشْفِقُونَ

2

«آنچه فراروى آنان و آنچه پشت سرشان است مىداند و جز
براى کسى که [خدا] رضايت دهد شفاعت نمىکنند و خود از بیم او
هراسانند».
د إِ ْذنِهِ
ال مِن بَعْ ِ
ع إِ َّ
مَا مِن شَفِی ٍ
اجازه خدا».

 . 1بقره.255 ،
 . 2انبیاء.28 ،
 . 3يونس.3 ،
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وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى جَهَ َّنمَ وِرْدًا

1

«و مجرمان را با حال

تشنگى به سوى دوزخ مىرانیم»
ن عَهْدًا
ن ا َّتخَﺬَ عِندَ الرَّحْمَ ِ
لَا يَمْلِکُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَ ِ

2

«[ آنان] اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب
[خداى] رحمان پیمانى گرفته است».

پاسخ شبهه:
شفاعت شفیعانی که شايستگی اين کار را در نزد اهلل دارند،
حقیقتی ثابت شده در قرآن کريم وسنت صحیح نبوی است که
چارچوب و شرايط آن ﻃبق نصوص وارده به روشنی بیان شده
است که میتوان به اين نکات اشاره کرد که:
الف :شفاعت ملك خاص اهلل است.

3

ب :در حق کفار ومشرکین هیچ شفاعتی پﺬيرفته نیست ( بقره
 – 254غافر  – 18شعرا )101، 100
ج :هیچ شفیعی به خواست خود نمیتواند در پیشگاه اهلل
شفاعت کند و مانند شفاعت معروف دردنیا نیست که شفاعت
 . 1مريم86 ،
 . 2مريم.87 ،
 . 3زمر.44 ،
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کننده پیش دستی میکند و با اختیار و اراده خود به کسی که در
نزد او شفاعت میشود  ،خواسته اش را مطرﺡ میکند .بلکه تنها
هنگامی که اهلل به شفاعت کننده اجازه دهد میتواند شفاعت کند
(مريم  -87ﻃه  – 109سبا  – 23يونس  – 3بقره  -255و)...
د :کسی که در حق او شفاعت میشود بايد بنده مورد رضايت
اهلل باشد به اين معنی که توحید و وظايف بندگی اش را برجای
آورده ولی در عین حال لغزشهايی از او سر زده است (انبیا )28
ظاهر آيات دسته اول شفاعت را مطلقا نفی نموده است ولی با
دقت و تدبردر آيات وارد شده در اين باب و سبب نزول هريك
میتوان به اين نتیجه رسید که نه تنها تناقضی در میان نیست
بلکه اين آيات کامال منسجم و پیوسته هستند و بنابر اقوال
مفسرين ،اين آيات هیچ گاه نافی اصل شفاعت نیستند و آنچه
دراين آيات نفی شده يا شفاعت در حق کفاراست و يا نوع شناخت
و تعريفی است که يهود و بت پرستان از آن داشتند.
توضیح در باره رای اول :ﻃبق داللت آيات ذيل در روز قیامت،
کافران از شفاعتِ شفیعان محروم هستند و تنها مومنین گناهکار
هستند که اگر اهلل اجازه میدهد مورد شفاعت قرار گیرند:
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ت رَهِینَ ٌة
س بِمَا کَسَبَ ْ
کُلُّ نَفْ ٍ
يَتَسَاءلُونَ

عَنِ الْمُجْرِمِینَ

مِنَ ا ْلمُصَلِّینَ
الْخَائِضِینَ

إِلَّا أَصْحَابَ الْیَمِینِ

مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ

وَلَمْ نَكُ ُنطْعِمُ الْمِسْکِینَ

وَکُنَّا نُکَﺬِّبُ بِیَوْمِ الدِّينِ

ن
تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِی َ

فِی جَنَّاتٍ
قَالُوا لَمْ نَكُ

وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ

حَتَّى أَتَانَا الْیَقِینُ

فَمَا

1

«هر کسى در گرو دستاورد خويش است» « .بجز ياران دست
راست» « .در میان باغها از يکديگر مىپرسند» « .درباره مجرمان»
« .چه چیز شما را در آتش [سقر] درآورد» « .گويند از نمازگزاران
نبوديم» « .و بینوايان را غﺬا نمىداديم» « .با هرزه درايان هرزه
درايى مىکرديم» « .و روز جزا را دروغ مىشمرديم»« .تا مرگ ما
در رسید»« .از اين رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها
سودى نمىبخشد».
کاش مولف که به زعم خود آيه (254بقره) را نافی اصل شفاعت
میداند به عبارت (وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ..و کافران خود
ستمکارانند) در آخر اين آيه دقت میکرد تا متوجه شود اين آيه
تنها شفاعت در حق کفار را نفی میکند .

 . 1مدثر ،آيات  38الی .48
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اما بر اساس ديدگاه دوم ،آيات (بقره  123 – 48و ،)254
حقیقتی بزرگ را بیان میکند و توهماتی را که بسیاری از يهوديان
و بت پرستان در باره چگونگی شفاعت داشتند ،از بین میبرد چرا
که برخی از آنان امور اخروی را براساس امور دنیوی میسنجیدند
زيرا کسی که در دنیا دچار گرفتاری میشود و يا مرتکب جرمی
می شود ،يا با دادن فديه و جريمه يا با ياریِ دوستان و يا با شفاعت
نزديکانِ حاکم ،در صدد حل اين گرفتاری بر میآيد .
امام ابن جرير ﻃبری درتفسیر آيه(بقره  )48میگويد :در آن
روز هیچ ياری کننده ای آنان را ياری نمیکند همچنانکه هیچ
شفیعی در حق آنان شفاعت نمیکند و از آنان نه تاوانی پﺬيرفته
می شود و نه فديه ای .آنجا ديگر حمايت و دوستی باﻃل و رشوه و
شفاعت و تعاون و ياری رسانی از بین رفته تنها اهلل عادل و جبار
حکم میکند.
(ﻃبری .ابن جرير .جامع البیان  .دار هجر .چاپ اول  .2001 .جلد
 . 1ص)639
ع فِیهِ :در آن
ال بَیْ ٌ
بخاﻃر روشن شدن بهتر موضوع ،به واژههای ( َّ
روزنه داد و ستدى است َ -والَ خُلَّةٌ  :نه دوستى  -والَ شَفَاعَةٌ  :ونه
دلٌ :و نه به جاى وى بدلى
شفاعتى) در آيه  254و(وَالَ ُيؤْخَﺬُ مِنْهَا عَ ْ
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ل
ال هُمْ يُنصَرُونَ :و نه يارى خواهند شد  -وَالَ يُقْبَ ُ
گرفته مىشود  -وَ َ
مِنْهَا شَفَاعَ ٌة  :و نه از او شفاعتى پﺬيرفته میشود) در آيهی 48
دقت کنید تا به اين نکته پی ببريد که شفاعت در اين آيات ،هم
رديف با داد و ستد و فديه دادن و ياری کردن دوستان (پارتی
بازی) آورده شده که هر يك جزو معادالت رايج زندگی دنیوی
است و آنچه در روز قیامت معدوم است بیع و دوستی است از نوع
آنچه در دنیاست لﺬا شفاعت نفی شده در اين آيات نیز همان
شفاعتی است که آنان در زندگی دنیوی ديده و شنیده بودند.
يهوديان مخاﻃب اين آيات مانند ساير ملتهای جاهلی و
ﻃرفداران اديان بت پرستی از جمله مصريان و يونانیان قديم ،امور
اخروی را به امور دنیوی قیاس میکردند و بر اين توهم بودند که
مجرمین میتوانند با دادن فديه و بدل ،عﺬاب اخروی را دفع کنند
مانند بعضی از حکامشان که در برابر شکنجه بدنی ،بهره مالی
دريافت میکردند و يا با شفاعت نزديکان حاکم ،رای او را تغییر و
حکم او را فسخ میشد لﺬا اسالم آمد و اينگونه عقايد وآثارعملی
آن را از بین برد و توحید خالص را جايگزين کرد (محمد رشید رضا
 .تفسیر المنار  .دارالمنار  . 1947 .جلد  . 1ص )306

2981

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

همچنین امام ابن جرير ﻃبری درباره آيه (بقره  )48میگويد:
يهوديان می گفتند که ما پسران خدا و دوستان او و نوادگان انبیاء
او هستیم و پدران ما نزد او برای ما شفاعت خواهند کرد(ﻃبری.
ابن جرير .جامع البیان  .دار هجر .چاپ اول  .2001 .جلد .1ص )636
بنابرين میان آيات شفاعت در قرآن کريم هیچ گون تناقضی
وجود و هیچکدام ا ز آيات نافی اصل شفاعت نیستند زيرا شفاعت،
حقیقتی ثابت شده با آيات قرآن و سنت صحیح نبوی است ولی
چارچوب و ضوابط خاصی دارد که در باال اشاره شد و آنچه در
آياتی که به ظاهر نافی شفاعت به نظر میرسد  ،نفی شده شفاعت
در حق کفار و مشرکین است ويا آن شفاعتی است که يهوديان
وبت پرستان گمان میکردند.

شبهه :پاداش نیکوکاران دو یا ده برابر؟
سﭙس مولف سوال ديگری مطرﺡ میکند و میگويد :آيا پاداش
نیکوکاران دو برابر است يا ده برابر؟
وآيات ذيل را در تعارض با هم میبیند و گمان میکند که آيهی
اول میگويد دو برابر ولی آيهی بعدی میگويد ده برابراست حال
اين آيات و ترجمهی ارائه داده شده را در ذيل میآوريم:
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ن آمَنَ
وَمَا أَمْوَالُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُم بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَ ْ
م جَزَاء الضِّعْفِ ِبمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِی الْغُرُفَاتِ
ك لَهُ ْ
وَعَمِلَ صَالِحًا َفأُوْلَﺌِ َ
آمِنُونَ

1

«و اموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به پیشگاه ما
نزديك گرداند مگر کسانى که ايمان آورده و کار شايسته کرده
باشند پس براى آنان دو برابر آنچه انجام دادهاند پاداش است و
آنها در غرفهها[ى بهشتى] آسوده خاﻃر خواهند بود».
مَن جَ اء بِالْحَسَنَةِ فَلَ ُه عَشْ ُر َأمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّ ِّیﺌَ ِة فَالَ ُيجْزَى
ال يُظْلَمُونَ
إِالَّ مِثْ َلهَا وَهُمْ َ

2

«هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و
هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم
نرود».
پاسخ شبهه:
در جواب سوال مطرﺡ شده که :آيا پاداش نیکوکاران دو برابر
است يا ده برابر؟ میگويیم اگر سها و امثالهم ناراحت نشوند ،ده
برابراست و اين نشان از تفضل و کرم اهلل است که پاداش
 . 1سبا.37 ،
 . 2انعام.160 ،

2983

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

نیکوکاران را ده برابر میدهد و اين همان معنايی است که آيهی
اول نیز به آن داللت میکند.
همهی کسانی که مانند سها نیستند و سواد الزم برای استفاده
از فرهنگ لغتها و معاجم رادارند میدانند که همه کتب لغت واژه
(ضعف) را هم به معنی دو برابر و هم به معنی چندين برابر يا
ف الشَّیء) يعنی مثل يك چیز در مقدار
مضاعف دانسته اند .لﺬا(ضِع ُ
ف الشَّی َء وضعَّفَه و
يا مثل آن چیز با زيادتی غیر معین .و(اَضعَ َ
ضاعَفَه) يعنی بر اصل آن چیز افزود و آن را دو برابر يا بیشتر کرد.
لﺬا همه لغت نامههای عربی و حتی فارسی براين نکته صحه
گﺬاشته اند که حداقل داللت واژه (ضعف) ،دو برابر و حداکثر آن
غیر معین است.
هم چنین همه مفسرين باالتفاق ،واژهی (ضعف ) را هم با داللت
خودش و هم با قرينه قرارا دادن آيه (انعام  )160به معنای چندين
برابرکه ده برابر نیز در داخل آن است ،دانسته اند .لﺬا ترجمه ای
که مولف ازآيه ی(سبا ) 37ارائه داده اشتباه است و ترجمه صحیح
آن چنین است:
«(واموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به پیشگاه ما
نزديك گرداند مگر کسانى که ايمان آورده و کار شايسته کرده
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باشند پس آنان در برابر آنچه انجام داده اند پاداش مضاعف دارند و
آنها در غرفهها[ى بهشتى] آسوده خاﻃر خواهند بود».

شبهه :مجازات بدکاران یك یا دو برابر؟
سﭙس مولف به زعم خود نقد ديگری برآيات قرآن وارد کرده که
تقريبا شبیه نقد قبلی اش است .او اين سوال را مطرﺡ میکند که:
آيا مجازات بدکاران يك برابر است يا دوبرابر؟
و بر اين باور است که اين آيه اول میگويد يك برابر ولی آيات
بعدی میگويد دو برابر:
مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَ ُه عَشْ ُر َأمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّ ِّیﺌَ ِة فَالَ ُيجْزَى
ال يُظْلَمُونَ
إِالَّ مِثْ َلهَا وَهُمْ َ

1

«هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و
هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم
نرود».
د خَ َلتْ مِن َقبْلِکُم مِّن الْجِنِّ وَاإلِنسِ فِی
قَالَ ادْخُلُو ْا فِی أُمَمٍ قَ ْ
جمِیعًا قَالَتْ
ختَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَکُو ْا فِیهَا َ
ت أُمَّةٌ لَّ َعنَتْ أُ ْ
النَّارِ کُلَّمَا دَخَلَ ْ

 . 1انعام.160 ،
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ل
ن النَّارِ قَا َ
م عَﺬَابًا ضِعْفًا مِّ َ
الهُمْ رَبَّنَا هَؤُالء أَضَلُّونَا فَآتِهِ ْ
أُخْرَاهُمْ ألُو َ
لِکُلٍّ ضِ ْعفٌ وَ َلکِن الَّ تَعْ َلمُونَ

1

«مىفرمايد در میان امتهايى از جن و انس که پیش از شما
بوده اند داخل آتش شويد هر بار که امتى [در آتش] درآيد
همکیشان خود را لعنت کند تا وقتى که همگى در آن به هم
پیوندند [آنگاه] پیروانشان در باره پیشوايانشان مىگويند
پروردگارا اينان ما را گمراه کردند پس عﺬاب مضاعف ازآتش به
آنان بده [خدا] مىفرمايد براى هر کدام [عﺬاب] دو چندان است
ولى شما نمىدانید».
ل ال ّلهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِاآلخِ َرةِ هُمْ
سبِی ِ
الَّﺬِينَ يَصُدُّونَ عَن َ
کَافِرُونَ

2

ن َلهُم مِّن دُونِ اللّهِ
ض وَمَا کَا َ
أُولَﺌِكَ لَمْ يَکُونُو ْا مُعْجِزِينَ فِی األَرْ ِ
ع وَمَا کَانُواْ
ن السَّمْ َ
م الْعَﺬَابُ مَا کَانُواْ َيسْتَطِیعُو َ
ف لَهُ ُ
مِنْ أَوْلِیَاء يُضَاعَ ُ
يُبْصِرُونَ

3

 . 1اعراف.38 ،
 .2هود.19 ،
 .3هود.20 ،
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«همانان که [مردم را] از راه خدا باز مىدارند و آن را کج
مىشمارند و خود آخرت را باور ندارند  .آنان در زمین
درماندهکنندگان [خدا] نیستند و جز خدا دوستانى براى آنان
نیست عﺬاب براى آنان دو چندين برابر مىشود آنان توان شنیدن
[حق را] نداشتند و [حق را] نمىديدند».
ن النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ
وَالَّﺬِينَ لَا يَدْعُونَ َمعَ اللَّهِ إِ َلهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُو َ
ك يَ ْلقَ أَثَامًا
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن َيفْعَلْ ذَلِ َ

1

ب يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَيَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَﺬَا ُ

2

«و کسانىاند که با خدا معبودى ديگر نمىخوانند و کسى را که
خدا [خونش را] حرام کرده است جز به حق نمىکشند و زنا
نمىکنند و هر کس اينها را انجام دهد سزايش را ريافتخواهد کرد
 .براى او در روز قیامت عﺬاب چندين برابر مىشود و پیوسته در
آن خوار مىماند».
قبل از پرداختن به پاسخ شبهه ذکر اين نکته ضروريست که در
پاسخ به شبههی قبلی گفتیم بنابر داللت همه کتب لغت و تفاسیر
معتبر ،معنای صحیح واژهی «ضِعف» مضاعف شدن و چند برابری
 . 1فرقان.68 ،
 . 2فرقان.69 ،
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است ولی در ترجمه ای که مولف ارائه داده بود دو برابرم عنا شده
بود که ما آنرا اصالﺡ کرديم لﺬا اگر چنانچه او پس از پاسخی که به
اين شبهه ارائه خواهیم داد ،باز هم نقدی دراين باب دارد بايد
سوالش را اصالﺡ کند و بگويد ( :آيا پاداش نیکوکاران دو برابر است
يا چندين برابر؟)
حال میپردازيم به پاسخ شبهه :
ﻃبق داللت اولین آيه ای که مولف در اين باب آورد ،يعنی (انعام
، )160هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و
هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود.
و اين نشان از مرحمت و لطف بی مثال اهلل است که پاداش حسنات
را ده برابر میدهد ولی اگر چنانکه از بنده ای لغزشی سر بزند ،تنها
گناه همان خطا بر او نوشته میشود.
اما جهت روشن تر شدن موضوع بايد بین سیﺌه و خطای فردی
که انسان مرتکب میشود و عواقب مادی و معنوی آن تنها عايد
خودش میشود و بین گناهانی که عواقب و نتايج آن نه تنها خود
فرد بلکه دامنگیر انسانهای ديگر میشود و باعث گمراهی و ضاللت
سايرين میگردد ،تفکیك قائل شد .مسلم است که هر عقل
سلیمی میگويد گناه نوع دوم بسی سنگین تر از نوع اول است .لﺬا
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اهللِ عادل ،جزای چنین کسانی را مضاعف قرارداده است وﻃبق آيه
(اعراف  )38رهبرانی که کافر میشوند و پیروانشان را گمراه
میکنند و همچنین پیروانشان که کافر میشوند و از رهبرانشان،
تقلید کورکورانه میکنند و بر اساس آيه (هود  19و )20آنانکه مردم
را از راه خدا باز میدارند و مانند امثال سها ،راه اهلل را کج و
نادرست نشان می دهند و به آخرت ايمان ندارند و ﻃبق آيه (فرقان
 68و  )69آنانکه گناه نابخشودنی شرك را مرتکب میشوند و حق
زندگی انسانی را سلب میکنند و مرتکب فواحشی همچون زنا
میشوند  ،عﺬابشان چند برابر خواهد شد.
کدام منطقی میگويد کسانی که مرتکب چنین گناهانی
میشوند با آنانکه مرتکب خطاهای فردی میشوند برابرند؟ شايد
منطق امثال سها چنین حکم میکند .اگر سها با اين کتابش
تعدادی از جوانان را فريب دهد و آنان را از آغوشِ امن اسالم
بیرون و در منجالب الحاد و بی دينی وبی اخالقی فرو کند آيا تنها
بايد در برابر گناه فردی اش مجازات شود يا عالوه برآن ،گناهان
جوانانی که باعث گمراهیشان شده را هم به دوش بکشد و عﺬابی
چند برابر بچشد؟ آقای سها !! تعريف امثال شما از ظلم و عدالت
چیست ؟ که میگويی( :عالوه برتضاد فوق  ،عﺬاب دو برابر ظلمی
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است که محمد(صلی اهلل علیه وسلم) به خدا نسبت داده است.
«نعوذ باهلل!!!» .عدالت حکم میکند جزا همانند گناه باشد نه
بیشتر ).مشخص است که تعريفی دارند غیر از آنچه دين اسالم و
هر عقل سلیم و هر فطرت پاکی دارد .اسالم دينی است که
زيباترين معانی عدالت در احکام نورانی آن تجلی يافته و پیام
آورآن نیز صاحب بهترين صفات پسنديده و اخالق واالست و از
اينگونه بهتانهای خدا ناباوران مبراست.
سﭙس مولف شبهه ديگری را مطرﺡ میکند که در نوع خود
جالب و خنده آور است .زيرا خودش در دام سفسطههايی که ﻃرﺡ
میکند گرفتار میشود .برای اينکه حق مطلب ادا شود کل مطالب
او را میآوريم ولی قبل از آن از خوانندگانی که هم به اعتقاداتشان
و هم به شعورشان توهین میشود عﺬر خواهی میکنم:

شبهه :چه کسی ظالم ترین است؟
در قرآن در  15آيه «من اظلم ممن " يعنی " چه کسی ظالم تر
است از کسیکه» آمده است .در  13مورد به صورت زير(عینا يا با
اندك تفاوت در لفظ)آمده است:
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وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ َترَى َعلَى اللّهِ کَﺬِبًا أَوْ کَﺬَّبَ بِآيَاتِهِ

1

«و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته يا آيات
خدا را تکﺬيب کرده است».
مفهوم اين کالم روشن است يعنی کسیکه بر خدا دروغ میبندد
يا آيات او را تکﺬيب کرده ستمکارترين فرد است .به عبارت ديگر
کسی ستمکارتر از او نیست .يعنی صفت عالی است که باالترين يا
پايین ترين را نشان میدهد .اما در دو مورد کسان ديگری را
ستمکاترين دانسته است:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُﺬْکَ َر فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِی
خَرَابِهَا

2

« و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگﺬارد در مساجد خدا نام
وى برده شود و در ويرانى آنها بکوشد»
ل عَمَّا
ن اللّ ِه وَمَا اللّ ُه بِغَافِ ٍ
م شَهَادَ ًة عِندَ ُه مِ َ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن کَتَ َ
تَعْمَلُونَ

3

 . 1انعام.21 ،
 . 2بقره.114 ،
 . 3بقره.140 ،
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«کیستستمکارتراز آن کس که شهادتى ازخدا را در نزد
خويش پوشیده دارد» .
در مجموع چهار کار بعنوان باالترين ظلم مطرﺡ شده است:
 -1دروغ بستن به خدا مثل کسیکه به دروغ ادعای پیامبری
میکند.
 -2کسیکه کالم خدا را تکﺬيب میکند يعنی به پیامبران
ايمان نیاورد.
 -3کسیکه نگﺬرد در مساجد ذکر خدا شود وسعی در تخريب
مساجد داشته باشد.
 -4کسیکه شهادتی از خدا نزد اوباشد وکتمان کند  .اينرا
قرآن به يهود و نصاری نسبت داده که در کتابشان خبر آمدن
محمد (صلی اهلل علیه وسلم) آمده و آنان کتمان کرده اند .اشاره
کنم که چنین چیزی در کتب مقدس يهوديان و مسیحیان وجود
ندارد حال فرض میکنیم ادعای قرآن درست بوده است .
باالخره چه کسی ستمکارترين است ؟! بديهی است که گناه يا
ظلمهای چهارگانه فوق در يك سطح نیستند .قطعا بدترين ظلم
مورد اول است چون موجب گمراهی جهانی و تاريخی میشود با
تبعات بسیار زياد آن مثل کشتارها و جنگها.
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مورد دوم(کسیکه خودش ايمان نمیآورد ) از همه ضعیفتر
است .پس چون اين گناهان در يك سطح نیستند ممکن نیست که
هر چهار مورد باالترين ظلم باشد پس نمیتوان چند ستمکارترين
داشت چون اجتماع نقیضین پیش میآيد .اگر اولی ستمکارترين
است ديگر موارد 2و 3و  4نمیتوانند ستمکارترين باشند و به
عبارت ديگراين يك اشتباه واضح منطقی است که در قرآن وجود
دارد که دلیل روشنی است که قرآن ممکن نیست از خدا باشد،
خدا که اشتباه نمیکند.
قبل از پرداختن به پاسخ شبهه بیان اين توضیح ضروری است
که ايشان در شبهه قبلی که مطرﺡ کرده بود ،بین گناهان شخصی
و گناهانی که باعث گمراهی ديگران میشود ،تفکیکی قائل نشده
بود و گفته بود( :جزا بايد همانند گناه باشد نه بیشتر و عﺬاب دو
برابر ظلمی است که به خدا نسبت داده شده و )...ولی جالب است
که ايشان در ﻃرﺡ اين شبهه سرعقل آمده و ديدگاه قبلی اش را
نقض کرده و اجتماع نقیضین پیش آورده وگفته است( :گناه يا
ظلمهای چهارگانه فوق در يك سطح نیستند .قطعا بدترين ظلم
مورد اول است چون موجب گمراهی جهانی و تاريخی میشود با
تبعات بسیار زياد  ...اين گناهان در يك سطح نیستند ) ...
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اما در پاسخ به اين شبهه بايد عرض کنیم در آياتی که « وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّن؛ چه کسی ستمکارتراست از کسی که » آمده است،
هدف از اين پرسش سطح بندی و درجه بندیِ دقیق و رسم نمودار
نیست و درعلم اهلل است که کدامیك دقیقا بیشترين گناه را دارد
زيرا اين اهلل است که جزای هر گناهی را دقیقا میداند و با عدالت
خويش هر مجرمی را به اندازه گناهش و تبعات و تاثیرات آن در
ديگران ،به سزای اعمالش خواهد رساند .بلکه هدف از اين پرسش،
بیان بزرگی جرم وسنگینی گناه مرتکبانش است و نیاز به سفسطه
در اين باب نیست.
اما مفسرين نیز جواب اين نوع مغلطهها را به خوبی داده اند و
گفته اند در اين آيات ،جمله « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن» ،دايرهی داللتِ
محدودی دارد در چارچوب فعلی که بعد از آن میآيد .مثال آيهی
(بقره  )114به اين معنا است که هیچ منع کننده ای ستمکار تر از
کسی نیست که از ذکر اهلل در مساجد ممانعت میکند .و معنی
آيهی ( 21انعام ) اين است که هیچ دروغ بندی ستمکارتر از کسی
نیست که به اهلل دروغ میبندد .وايهی (بقره  )140میگويد که هیچ
کتمان کننده ای ستمکارتر از کسی نیست که شهادتی از خدا را
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در نزد خويش کتمان کند و(...مصطفی ابن العدوی  .التسهیل
لتاويل التنزيل.چاپ اول  .1996 .جلد  .2ص )227
بنا براين سها جواب اين سوالش را میگیرد که( :باالخره چه
کسی ستمکارترين است ؟! ) ومشخص شد که نه اضطراب و
ناهمگونی میان اين آيات وجود دارد و نه اجتماع نقیضین .و اين
ادعای او نیز مردود است که میگفت( :اين يك اشتباه واضح
منطقی است که در قرآن وجود دارد که دلیل روشنی است که
قرآن ممکن نیست از خدا باشد .خدا که اشتباه نمیکند).

شبهه :شیطان فرشته یا جن ؟؟
سﭙس اوشبههی ديگری مطرﺡ میکند واين سوال را میپرسد
که  :آيا شیطان فرشته است يا جن؟
و گمان میکند اين آيات میگويد فرشته است:
س أَبَى
ال إِبْلِی َ
وَإِذْ قُلْنَا ِللْمَالَئِکَةِ اسْجُدُواْ آلدَ َم فَسَجَدُو ْا إِ َّ
ن الْکَافِرِينَ
وَاسْتَکْبَ َر وَکَانَ مِ َ

1

 . 1بقره.34 ،
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« و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده کنید پس بجز
ابلیس که سر باز زد و کبر ورزيد و از کافران شد [همه] به سجده
درافتادند»
فَسَجَدَ الْمَآلئِکَةُ کُ ُّلهُمْ أَجْمَعُونَ
السَّاجِدِينَ

1

إِالَّ إِبْلِیسَ أَبَى أَن يَکُونَ مَعَ

2

«پس فرشتگان همگى يکسره سجده کردند» «جز ابلیس که
خوددارى کرد از اينکه با سجدهکنندگان باشد»
وﻃبق اين آيه ،جن است:
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ
الْجِنِّ

3

« و [ياد کن] هنگامى را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده
کنید پس [همه] جز ابلیس سجده کردند که از [گروه] جن بود»
پاسخ به شبهه:
اگر چه اين مساله از دير باز میان مفسرين ،محل مناقشه بوده
و برخی گفته اند شیطان از قبیله ای از تبار فرشتگان بود که از
 . 1حجر.30 ،
 . 2حجر.313 ،
 . 3کهف.50 ،
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زبانههای آتش آفريده شده و واژه «جن» در آيه (کهف  )50را از
ريشهی (جِنَّ) به معنای مخفی شدن ،دانسته اند و برخی گفته اند
فرشته موجودی است و شیطان موجودی ديگر و هیچگاه شیطان
فرشته نبوده.
ولی با اين وجود گروه اول از مفسران نیزاذعان دارند که
شیاﻃین دقیقا همانند فرشتگانی نبودند که از نورآفريده شده و
دائم در ﻃاعت اهلل بوده و هیچگاه از دستوراتس سرپیچی
نمیکردند بلکه در میان فرشتگان و در ضمن آنان بودند.
اما گروه دوم از مفسرين بر اين باورند که اهلل متعال در آيات
(بقره  -34حجر31و  32و )...سه نوع از مخلوقاتش را ياد میکند؛
فرشته که از نور و آدم که از خاك آفريده شده و ابلیس که از آتش
آفريده شد ه ولی در ظاهر مانند فرشتگان و در میان آنان بود يا به
عبارتی از لحاظ صورت و شکل مانند فرشتگان ولی از لحاظ ماده و
اصل جدای از آنان بود .لﺬا هنگامیکه اهلل آدم را آفريد به جمع
فرشتگان که شیطان نیز در ضمن آنان بود دستور داد در برابر آدم
سجده تحیت و تکريم کنند  -نه سجده عبادت – ولی شیطان از
اين دستور الهی سرپیچی کرد و گفت:
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خلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن ﻃِینٍ
أَنَاْ خَیْرٌ مِّنْهُ َ

1

«من ازاو بهترم مرا از آتشى آفريدى و او را از گل».
لﺬ اهلل متعال اين حکايت را اينگونه بازگو میکند که:
س أَبَى
ال إِبْلِی َ
وَإِذْ قُلْنَا ِللْمَالَئِکَةِ اسْجُدُواْ آلدَ َم فَسَجَدُو ْا إِ َّ
ن الْکَافِرِينَ
وَاسْتَکْبَ َر وَکَانَ مِ َ

2

« و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده کنید پس بجز
ابلیس که سر باز زد و کبر ورزيد و از کافران شد[ ،همه] به سجده
در افتادند»
گروه دوم مفسران داليل محکمتری بر اثبات ديد گاه خود دارند
از جمله:
 -1فرشتگان،

ن مَا
م وَيَفْعَلُو َ
ن ال َّلهَ مَا أَمَرَهُ ْ
لَا يَعْصُو َ

يُؤْمَرُونَ »از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچى نمىکنند و
آنچه را که مامورند انجام مىدهند»
-2

 6تحريم ﴾ ولی ابلیس سرپیچی کرد لﺬا او از فرشتگان

نیست.

 . 1اعراف.12 ،
 . 2بقره.34 ،
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 -3فرشتگان از نور آفريده شدند ولی ابلیس از آتش ؛
(...خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ ...مرا از آتشى آفريدى()..اعراف  )12بنابراين
ماده وﻃبیعت آنان متفاوت است.
 -4فرشتگان ازدواج وتولید مثل نمیکنند و نرو ماده ندارند
ولی ابلیس چنین نیست؛ أَفَتَتَّخِﺬُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِیَاء مِن دُونِی وَهُمْ
لَکُمْ عَدُوٌّ «آيا با اين حال شیطان و نسلش را به جاى من دوستان
خود مىگیريد» (کهف )50
ن
ن الْجِ ِّ
 -5نص صريح و واضح در سوره کهف میگويد :کَانَ مِ َ
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ «از [گروه] جن بود و از فرمان پروردگارش
سرپیچید» (محمد علی الصابونی .التفسیر الواضح المیسر.چاپ
هشتم .2007 .ص )20
حسن بصری (رحمه اهلل) در اين باره میگويد :ابلیس حتی به
اندازه يك چشم برهم زدنی از فرشتگان نبود و او اصل جن است
همچنانکه آدم اصل انس است(ﻃبری .ابن جرير .جامع البیان  .دار
هجر .چاپ اول  .2001 .جلد .1ص )539
شايد اين سوال پیش آيد اهلل متعال در آيات متعددی فرموده:
إِالَّ إِبْلِیسَ ..جز ابلیس و ابلیس را از فرشتگان استثنا کرده و اين
نشان از اين است که شیطان فرشته بوده .
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در جواب اين سوالهم بايد گفت؛ براساس قواعد نحو ،استثنا سه
رکن دارد:
الف ( :مستثنی) يعنی آنچه استثنا شده
ب( :مستثنی منه ) يعنی استثنا شده از آن
ج( :ادات استثنا ) يعنی کلمهی استثنا مانند اال  ،حاشا و..
مثال در جمله( :جاء التالمیﺬ اال سعیدا ..دانش آموزان آمدند جز
سعید) ،کلمات (تالمیﺬ) مستثنی منه( .سعیدا) مستثنی و(اال )
ادات استثنا است.
همچنین ﻃبق قواعد نحو استثنا بر سه نوع است :
( متصل ) و آن هنگامی است که مستثنی حقیقتا جزوی از
مستثنی منه باشد مانند مثالی ذکرشد که سعید در قیقت جزوی از
تالمیﺬ است
(منقطع ) و آن هنگامی است که مستثنی حقیقتا جزئی از
مستثنی منه نیست ولی از لحاظ انجام کار ،از آن استثنا شده
مانند( :حضر التالمیﺬ اال معلمهم فانه لم يحضربعد  ..دانش آموزان
حضر شدند جز معلمشان که هنوز حاضر نشده ) توجه کنید که
معلم در حقیقت از میان دانش آموزان نیست ولی از لحاظ انجام
فعل (حضر) از میان دانش آموزان استثنا شده است.
3000

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بنابر اين پی برديم که لزوما هر(مستثنی) ای جزئی از(مستثنی
منه ) نیست و اين نوع استثنا ،منقطع نام دارد و به ندرت مورد
استفاده قرار میگیرد لﺬا در آيات (بقره  -34حجر31و  32و،)...
استثنا از اين نوع است و نتیجه میگیريم که ابلیس از میان
فرشتگان نیست ولی از لحاظ انجام فعل سجده از میان فرشتگان
استثنا شده است.
آيه ديگری که در آن استثنا منقطع بکار رفته اين آيه است:
ع الظَّنِّ
ال اتِّبَا َ
مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِ َّ

1

«هیچ علمى بدان ندارند جز آنکه از گمان پیروى مىکنند».
در اين آيه پیروی از گمان از علم استثنا شده در حالیکه
هیچگاه از آن نیست بلکه دوچیز کامال متضاد هستند .

شبهه :عرض بهشت چقدر است؟
سﭙس مولف سوال ديگری مطرﺡ کرده است که :عرض بهشت
چقدر است؟

 . 1نساء.157 ،
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و با سطحی نگری و مغالطه آيات نازل شده در اين باب را در
تضاد با هم میبیند و بر اين باور است که ﻃبق آيه ذيل عرض
بهشت به اندازه زمین و آسمانهاست( .همه آسمانها):
ضهَا السَّمَاوَاتُ وَاألَرْضُ
وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْ ُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ

﴾133

« و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى که پهنايش
[به قدر] آسمانها و زمین است [و] براى پرهیزگاران آماده شده
است بشتابید».
و ﻃبق آيه ذيل عرض بهشت به اندازه آسمان (يك آسمان)
است :
ضهَا کَعَرْضِ السَّمَاء
سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْ ُ
وَالْأَرْضِ

1

«[براى رسیدن] به آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى که
پهنايش چون پهناى آسمان و زمین است».
سﭙس در يك نتیجه گیری ناشیانه میگويد:

 . 1حديد.21 ،
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(واضح است که محالست عرض بهشت به اندازهی زمین ويك
آسمان باشد ودر عین حال مساوی زمین وآسمانها باشد چون
عرض آسمانهاقطعا بیشتراز عرض يك آسمان است .دقت کنید که
دو آيه کامال شبیه هم هستند مگر اينکه در يکی آسمانها آمده
ودر ديگری آسمان .به نظر میرسد محمد (صلی اهلل علیه وسلم )
يك جمله را حفظ کرده بوده است ودر ياد آوری مجدد آن فراموش
کرده که قبال آسمان گفته يا آسمانها ).
پاسخ شبهه :آنچه مسلم است اين است که عرض بهشت بسیار
بزرگ وگسترده است واندازه دقیق آن را فقط اهلل میداند وهدف
اين آيات ،تعیین چارچوب و حد واندازه واقعی برای بهشت نیست
بلکه بیان گستردگی بهشت به روش تمثیل و تشبیه است وبه قول
عالمه زمخشری :هدف اين آيات توصیف بهشت به گستردگی
ووسعت است لﺬا به گسترده ترين چیزی که مردم از مخلوقات اهلل
میشناسند که همانا آسمان وزمین است تشبیه شده
اند(زمخشری .الکشاف  .مکتبه العبیکان .1998 .جلد  . 1ص . )627
همچنین ذکر واژه «عرض» کنايه از وسعت وگستر دگی است
چنانکه گفته میشود  «:بالد عريضه» يعنی سرزمین پهناور  .ويا
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گفته میشود « :هﺬه دعوی عريضه» يعنی  :اين ادعايی بزرگ است
.
حال

ببینیم

که

بین

جملههای

عَرْضُهَا

السَّمَاوَاتُ

وَاألَرْضُ «پهنايش [به قدر] آسمانها و زمین است» و عَرْضُهَا
کَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ «پهنايش چون پهناى آسمان و زمین است»
تناقضی وجود دارد ؟
قبل از هرچیز بايد در نظر داشت که واژه «سماء» يك مفهوم
کلی است که همه آسمانها اعم از ﻃبقات مختلف ،اجرام ،کرات و
کهکشانها را در برمی گیرد  .اما مولف با زيرکی خاصی اين واژه را
به (يك آسمان ) معنی میکند که خطايی بزرگ است وهیچگاه
درادبیات عرب اين واژه به معنای يك آسمان يا آسمان اول به کار
نرفته است  .ودر قرآن نیز هرگاه آسمان اول يا آسمان نزديك به
زمین اراده شود با عبارت « السماء الدنیا » يعنی آسمان نزديك
تعبیر شده است مانند اين آيات :
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ

1

«ما آسمان نزديك را با ستارگان آراستیم».

 . 1ملك.5 ،
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إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِزِينَةٍ ا ْلکَوَاکِبِ

1

«ما آسمان نزديك را به زيور اختران آراستیم».
بنابراين واژه «سماء» مفهومی کلی است که متضمن همه
آسمانهاست برای فهم اين موضوع مثالی میزنیم وکتابخا نه ای
چند ﻃبقه را در نظرمی گیريم که حاوی میلیونها کتاب است
وکتابها براساس زبان نوشتاری (التین ،عربی  ،فارسی و )..تقسیم
ودر ﻃبقات خاصی چیده شده اند وهريك از اين ﻃبقات مانند
کتابخانه ای مستقل هستند  .حال اگر کل اين کتابخانه را در نظر
بگیريم واين وا ژه را به صورت مفرد «کتابخانه» به کار ببريم ويا با
اين اعتبارکه هر ﻃبقه همانند کتابخانه ای مجزا وعظیم است  ،اين
واژه را به صورت جمع «کتابخانهها» به کارببريم تعبیراشتباهی
نکرده ايم وبین اين دو واژه از لحاظ مفهوم و مدلول تناقضی وجود
ندارد.
واين آيات نیز بیانگرمفهوم کلی بودن واژه «سما ء» ووحدت
معنايی واژه «سما ء» و «سماوات» است:

 . 1صافات.6 ،
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وَهُوَ الَّﺬِی فِی السَّمَاء إِلَهٌ وَفِی الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْ َعلِیمُ(
ض وَمَا بَیْ َنهُمَا َوعِندَهُ عِلْمُ
 )84وَ َتبَارَكَ الَّﺬِی لَ ُه مُ ْلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ
السَّاعَةِ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

1

«و اوست که در آسمان معبود است و در زمین معبود .و او
حکیم ودانا است ( )84و مبارك است کسى که فرمانروايى آسمانها
و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست و علم قیامت پیش
اوست و به سوى او برگردانیده مىشويد»
حال اگر مانند سها واژه «سما ء» را به معنای يك آسمان معنا
کنیم  ،معنای آيه اينچنین خواهد بود که اهلل در يك آسمان ودر
زمین معبود است ولی فرمانروای همه آسمانها و زمین است ..که
هیچ عقل و منطقی آنرا نمیپﺬيرد.بنابراين منظور از آسمان در آيه
( 84زخرف) همه آسمانهاست واين آيه باآيه ذيل يك معنا و
مفهوم را میرساند:
وَهُوَ اللّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَفِی األَرْضِ

2

«و او در آسمانها و زمین معبود است».

 . 1زخرف.85 ،
 . 2انعام.3 ،
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مشاهده کرديم که با اندکی تامل میتوان پی برد که شبهات
مطرﺡ شده از جانب سها بی اساس و ناشیانه است و واژههای«سما
ء» و «سماوات» علیرغم تفاوت ظاهری به يك مفهوم و مدلول
اشاره دارند و بدين ترتیب میتوان به پوچ بودن اين ادعای
فريبنده او نیز پی برد که ( :به نظر میرسد محمد (صلی اهلل علیه
وسلم ) يك جمله را حفظ کرده بوده است و در ياد آوری مجدد آن
فراموش کرده که قبال آسمان گفته يا آسمانها ).
البته به اين نکته نیز بايد اشاره کرد که بکارگیری اين واژه به
صورت مفرد يا جمع بنا به مقاصد بالغی خاصی است و هر کدام
بارمعنايی ويژه ای دارد از جمله میتوان گفت در اکثر آياتی که
دربیان عظمت آفرينش آسمان است از صیغه جمع «سماوات»
استفاده شده ولی در مواقعی که هدف اصلی کالم ،بیان عظمت
خلقت آسمان نبوده و مسايل جانبی در نظر بوده و يا از ديد
انسانهای روی زمین از آسمان تعبیرشده صیغه مفرد «سماء» بکار
رفته است.
همچنین اگر اين آيات را در کنار هم قرار دهیم قطعا به اين
نتیجه خواهیم رسید که سماء و سماوات يك مفهوم را میرساند:
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وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِالَّ بِالْحَقِّ

1

« و ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق
نیافريدهايم».
ض وَمَا بَیْنَ ُهمَا بَاﻃِلًا
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْ َ

2

« و آسمان و زمین و آنچه را که میان اين دو است به باﻃل
نیافريديم».
با اندکی تامل میتوان پی برد که جمله (جز به حق نیافريدهايم)
و(به باﻃل نیافريديم) به يك معناست ولی يکی به واژه ی(سماء)
وديگری به (سماوات) نسبت داده شده است.
يا اين آيات:
وَهُوَ الَّﺬِی فِی السَّمَاء إِلَهٌ وَفِی الْأَرْضِ إِلَهٌ

3

«و اوست که در آسمان معبود است و در زمین معبود».
وَهُوَ اللّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَفِی األَرْضِ

4

«و او در آسمانها و زمین معبود است».
 . 1حجر.85 ،
 . 2ص.27 ،
 . 3زخرف.84 ،
 . 4انعام.3 ،
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شبهه :تعداد روزهای عﺬاب قوم عاد؟
سﭙس مولف اين سوال را مطرﺡ میکند که  :تعداد روزهای
عﺬاب قوم عاد چند روز بوده است ؟
وگمان میکند در باره تعداد اين روزها میان آيات قرآن تضاد
وجود دارد زيرا از نظر او اين آيه میگويد چند روز:
م َعﺬَابَ
فَأَرْسَلْنَا عَلَ ْیهِمْ رِيحًا صَ ْرصَرًا فِی أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ ِّلنُﺬِيقَهُ ْ
صرُونَ
م لَا يُن َ
الْخِزْیِ فِی الْحَیَاةِ الدُّ ْنیَا وَلَعَﺬَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُ ْ

1

«پس بر آنان تندبادى توفنده در روزهايى شوم فرستاديم تا در
زندگى دنیا عﺬاب رسوايى را بدانان بچشانیم و قطعا عﺬاب آخرت
رسوا کننده تر است و آنان يارى نخواهند شد».
و با ترجمه اشتباهی که از آيهی ذيل ارائه میدهد میخواهد به
مخاﻃب القاء کند برخالف آيه قبلی اين آيه میگويد تعداد روزهای
عﺬاب يك روز بوده است :
ستَمِرٍّ
صرًا فِی يَوْمِ نَحْسٍ مُّ ْ
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَ ْیهِمْ رِيحًا صَ ْر َ

 . 1فصلت.16 ،
 . 2قمر.19 ،
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

« ما بر [سر] آنان در روز شومى به ﻃور مداوم تندبادى توفنده
فرستاديم».
پاسخ شبهه :
در اين شکی نیست که قوم عاد هنگامی که به ناحق در زمین
سر بر افراشتند و گفتند از ما نیرومندتر کیست دچار عﺬاب الهی
شدند و ﻃبق اين آيه عﺬابشان هفت شب و هشت روز ادامه
داشت:
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِيحٍ صَ ْرصَرٍ عَاتِیَةٍ

1

سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ

لَیَالٍ َوثَمَانِیَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا َفتَرَى الْقَوْ َم فِیهَا صَرْعَى کَأَ َّنهُمْ أَ ْعجَازُ نَخْلٍ
خَاوِيَةٍ

2

« و اما عاد به [وسیله] تندبادى توفنده سرکش هالك شدند[.که
خدا] آن را هفت شب و هشت روز پیاپى بر آنان بگماشت در آن
[مدت] مردم را فرو افتاده مىديدى گويى آنها تنههاى نخلهاى
میان تهىاند».

 . 1الحاقه.6 ،
 . 2الحاقه.7 ،

3010

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

لﺬا اين آيه به ﻃور دقیق بیان میکند که عﺬاب آنها هفت شب
و هشت روز ادامه داشته است که آيه (فصلت  )16اين مطلب را
اينگونه بیان میکند که ( :أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ...روزهايی شوم)
اما آيه (قمر  )19میگويد که عﺬاب آنها در يك روز شوم آغاز
وشومی آن تا ايامی ادامه پیدا کرد زيرا مشخص است که واژهی
(مُّسْتَمِرٍّ) به معنای (ادامه داربودن ومداومت است) است .
اما جناب سها با ارائهی يك ترجمه اشتباه ،واژه (مُّسْ َتمِرٍّ) را به
معنای مداومت در ﻃول يك روز دانسته است که آيات قبل ،به
روشنی بیان میکند که مداومت عﺬاب آنها تا هفت شب و هشت
روز بوده است نه فقط يك روز .لﺬا ترجمهی صحیح آيه چنین
است :
(ما بر [سر] آنان در روز نحسی که شومی آن ادامه داشت،
تندبادى توفنده فرستاديم).
لﺬا عبارتهای (سَ ْبعَ َلیَالٍ َو َثمَانِیَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا  ...هفتشب و
هشت روز پیاپى  -أَيَّا ٍم َّنحِسَاتٍ...روزهايی شوم َ -يوْمِ نَحْسٍ
مُّسْتَمِرٍّ.. .روز نحسی که شومی آن ادامه داشت) همگی يك مفهوم
را میرسانند وهیچگونه تضادی با هم ندارند.
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نقد کتاب سها

شبهه :خدا کدام مالئکه رو برای مریم فرستاد؟
سﭙس مولف شبههی ديگری ﻃرﺡ میکند واين سوال را
میپرسد که:کدامیك از مالئکه يا روﺡ برای مريم فرستاده شده
اند؟
و بر اين باور است که قرآن در باره باردار شدن مريم (علیه
السالم) در سوره ال عمران گفته که چند ملك به مريم وارد شدند
ولی در سوره مريم گفته است که تنها يك روﺡ با مريم صحبت
کرده است.لﺬا اين دو آيه را در تضاد میبیند:
إِذْ قَالَتِ ا ْلمَآلئِکَةُ يَا مَرْيَمُ ِإنَّ اللّهَ ُيبَشِّرُكِ بِکَ ِلمَةٍ مِّنْ ُه اسْمُهُ
ن الْمُ َقرَّبِینَ
ح عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِیهًا فِی الدُّنْیَا وَاآلخِرَةِ وَمِ َ
الْمَسِی ُ
د وَکَ ْهلًا وَمِنَ الصَّالِحِینَ
وَيُکَلِّمُ النَّاسَ فِی ا ْلمَهْ ِ

1

2

ﺬ ِلكِ اللّهُ
ل کَ َ
شرٌ قَا َ
سنِی بَ َ
د وَلَمْ يَمْسَ ْ
قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَکُونُ لِی وَلَ ٌ
يَخْلُقُ مَا يَشَا ُء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَ ِإنَّمَا يَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ

 . 1آل عمران.45 ،
 . 2آل عمران.46 ،
 . 3آل عمران47 ،
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«[ ياد کن] هنگامى [را] که فرشتگان گفتند اى مريم خداوند تو
را به کلمهاى از جانب خود که نامش مسیح عیسىبنمريم است
مژده مىدهد در حالى که [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان
[درگاه خدا] است»
« و در گهواره [به اعجاز] و در میانسالى [به وحى] با مردم
سخن مىگويد و از شايستگان است»
«[ مريم] گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود با آنکه
بشرى به من دست نزده است گفت چنین است [کار] پروردگار خدا
هر چه بخواهد مىآفريند چون به کارى فرمان دهد فقط به آن
مىگويد باش پس مىباشد».
ن أَهْلِهَا مَکَانًا
م إِذِ انتَبَﺬَتْ مِ ْ
وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْيَ َ
شَرْقِیًّا

فَاتَّخَﺬَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَ ْیهَا رُوحَنَا فَ َتمَثَّلَ لَهَا

بَشَرًا سَوِيًّا

ك إِن کُنتَ تَ ِقیًّا
قَالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِن َ

أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَکِیًّا
يَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِیًّا

قَالَ إِنَّمَا

قَالَتْ أَنَّى يَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ

قَالَ کَﺬَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ َع َلیَّ هَیِّنٌ

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً ِّمنَّا وَکَانَ أَمْرًا مَّقْضِیًّا

 . 1مريم 16 ،الی .21
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

« و در اين کتاب از مريم ياد کن آنگاه که از کسان خود در
مکانى شرقى به کنارى شتافت» «و در برابر آنان پردهاى بر خود
گرفت پس روﺡ خود را به سوى او فرستاديم تا به [شکل] بشرى
خوشاندام بر او نمايان شد» «[مريم] گفت اگر پرهیزگارى من از تو
به خداى رحمان پناه مىبرم»«گفت من فقط فرستاده پروردگار
توام براى اينکه به تو پسرى پاکیزه ببخشم»«گفت چگونه مرا
پسرى باشد با آنکه دست بشرى به من نرسیده و بدکار
نبودهام»«گفت [فرمان] چنین است پروردگار تو گفته که آن بر من
آسان است و تا او را نشانهاى براى مردم و رحمتى از جانب خويش
قرار دهیم و [اين] دستورى قطعى بود».
او در ادامه میگويد :در ال عمران از مالئکه ودر سورهی مريم از
يك روﺡ صحبت شده و روﺡ و ملك فرق میکنند .دقت کنیدکه در
هر دو مورد مريم تعجب کرده و جواب يکسانی داده است بنا براين
هم ال عمران و هم سوره مريم از يك مالقات صحبت میکند.
يعنی اين دو آيه هم در تعداد افرادی که به مالقات مريم آمده اند و
هم در نوع آنان باهم تضاد دارند و...
پاسخ شبهه:
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

قبل از هرچیز بايد بدانیم که واژه "روﺡ" تنها به معنای آنچه
در برابر جسم قرار میگیرد نیست .بلکه ﻃبق اين آيه يکی از
نامهای فرشته جبرئیل نیز"روﺡ" است:
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ

1

نَزَلَ بِهِ الرُّوﺡُ ا ْلأَمِینُ

2

«و راستى که اين [قرآن] وحى پروردگار جهانیان است» « روﺡ
االمین آن را بر دلت نازل کرد»
بنابراين "روﺡ" به معنای جبرئیل و"روﺡ االمین " به معنی
جبرئیل امین است.
حال که پی برديم "روﺡ " به معنای فرشته جبرئیل است ،اگر
فرض را بر اين بگیريم که آيات ال عمران و مريم از يك واقعه
مشخص در زمان و مکانی معین حکايت میکند  ،بايد به اين سوال
پاسخ دهیم که چرا در ال عمران گفته شده "مالئکه" يعنی
فرشتگان ولی در مريم "روﺡ " يعنی فرشتهی جبرئیل .؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت که برخی مفسرين بر اين
باورند که مدلول واژهی " مالئکه " نیز دقیقا همان فرشتهی

 . 1شعراء.192 ،
 . 2شعارء.193 ،
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

حبرئیل است به اين معنا که واژهی " مالئکه " اﻃالق و جبرئیل
اراده شود .چنانکه در اين آيه آمده است:
ن َأمْرِهِ عَلَى مَن يَشَا ُء مِنْ ِعبَا ِدهِ أَنْ
يُنَزِّلُ الْمَآلئِکَةَ بِالْرُّوﺡِ مِ ْ
ن
أَنﺬِرُواْ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَاْ فَاتَّقُو ِ

1

«فرشتگان را به همرا وحی به فرمان خود بر هر کس از
بندگانش(به نام انبیاء) که بخواهد نازل مىکند که بیم دهید که
معبودى جز من نیست پس از من پروا کنید»
مشخص است که فرشته ای که وحی بر انبیاء میآورد جبرئیل
است ولی در اين آيه با واژهی " مال ئکه" از آن تعبیر شده است.
حال ممکن است اين سوال پیش آيد که چگونه میتوان يك
واژه جمع را به معنای مفرد دانست؟
از چند جهت میتوان به اين پرسش جواب داد:
الف  :در زبان عربی جايز است که به قصد اراده جنس  ،از يك
نفر با لفظ جمع تعبیر شود .مانند کسی که میگويد  :اين خبر را از
مردم شنیدم در حالیکه مشخص است خبر را از يك نفر شنیده
است (.ﻃبری،بیضاوی ،قرﻃبی ،بغوی  ،شوکانی ،مراغی و)....

 . 1نحل.2 ،
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نقد کتاب سها

چنانکه در داستان جنگ احد مشهور است پس از اتمام جنگ و
شکست مسلمانان پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) به همراه
بازماندگان جنگ در حال بازگشت به مدينه بودند که ابوسفیان
تصمیم گرفت لشگری تجهیز کند و همان تعداد باقی مانده را نیز
از بین ببرد لﺬا نعیم بن مسعود مجاشعی اين خبر را به مسلمانان
رساند که ابو سفیان چنین قصدی دارد ..قرآن از اين واقعه
اينچنین تعبیر میکند و درباره ايمان و توکل مومنان میگويد:
جمَعُواْ لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ
الَّﺬِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ َ
فَزَا َدهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ال ّلهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ

1

« همان کسانى که مردم به ايشان گفتند مردمان براى [جنگ با]
شما گرد آمدهاند پس از آن بترسید و[لى اين سخن] بر ايمانشان
افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمايتگرى است».
چنانکه میبینیم در اين آيه دو واژهی (الناس) وجود دارد که
مراد از اولی ،نعیم بن مسعود مجاشعی وازدومی ،ابوسفیان است.
و نیز چنانکه معروف است  ،يهوديان ،بدين خاﻃر که رسالت
الهی نصیب پیامبر (صلی ا هلل علیه وسلم) شده و اهلل متعال او را به

 . 1آل عمران.173 ،
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

پیامبری برگزيده است ،بر اوحسد میورزيدند و از هیچ نوع
دشمنی فرو گﺬار نبودند قرآن در اين باره میگويد:
د آتَ ْینَآ آلَ
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ َعلَى مَا آتَاهُمُ اللّ ُه مِن َفضْلِ ِه فَقَ ْ
کتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَ ْینَاهُم مُّلْکًا عَظِیمًا
إِبْرَاهِیمَ الْ ِ

1

« بلکه به مردم براى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا کرده
رشك مى ورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت
داديم و به آنان ملکى بزرگ بخشیديم»
در اين آيه نیز از پیامبر (صلی اهلل علیه وسلم) که مفرد است با
لفظ جمع (الناس ) تعبیر شده است .
ب :وقتی کسی رئیس باشد به خاﻃر تعظیم جايگاهش تعبیر
کردن از او با لفظ جمع جايز است و جبرئیل رئیس مالئکه بود
(.بغوی  ،قرﻃبی)
ج :گاهی میتوان به صورت مجاز مرسل از نوع اﻃالق کل و اراده
جزء  ،واژهی جمع را به معنای مفرد دانست (وهبه الزحیلی .
التفسیر المنیر)...همانند اين آيه:
يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِی آذَا ِنهِم مِّنَ الصَّوَا ِعقِ

 . 1نساء.54 ،
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نقد کتاب سها

«انگشتان خود را در گوشهايشان مینهند تا از صدای صاعقه
در امان باشند».
چنانکه مشخص است ،انسان وقتی میخواهد از صدای پرنهیبی
در امان بماند سر انگشتانش را در گوشش میگﺬارد نه کل
انگشتان را .حال بايد دانست معادل عربی نوك يا سر انگشت
واژهی (انامل) است و واژهی (اصابع) به معنای (انگشتان) است
(المعجم الوسیط) .ولی در اين آيه به صورت مجاز مرسل از نوع
اﻃالق کل واراده جزء واژه (انگشتان ) استفاده شده و از آن (نوك
انگشتان ) اراده شده است.
بسیاری از مفسرين نیز علیرغم اينکه رای اول را نیز پﺬيرفته
اند ،اما اين رای را ترجیح داده اند که وا ژهی مالئکه در ال عمران
به معنای جمع فرشتگان است و تنها جبرئیل مقصود نیست .که در
اين صورت نمیتوان گفت هردو آيه مﺬکور از يك واقعه معین در
يك زمان و مکان معین حکايت میکنند زيرا:

 . 1بقره.19 ،
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

در ال عمران سخن از مژه دادن و بشارت است إِنَّ اللّهَ
يُبَشِّرُكِ بِکَ ِلمَةٍ ِّمنْهُ اسْمُ ُه ا ْلمَسِیحُ «خداوند تو را به کلمهاى از
جانب خود که نامش مسیح عیسىبنمريم است مژده مىدهد»
آنهم نه تنها بخاﻃراعطای فرزند بلکه همچنانکه در ادامه سیاق
آيات داللت میکند ،بخاﻃراينکه فرزندش کلمه اهلل است ،وجاهت و
جايگاهی بلندی خواهد داشت ،مقرب خواهد بود ،اهلل متعال
معجزاتی به او خواهد داد و از صالحان خواهد بود ولی در سوره
مريم تنها سخن از اعطا وهبه فرزند است ( ..لِأَ َهبَ لَكِ غُلَامًا زَکِیًّا ..
براى اينکه به تو پسرى پاکیزه ببخشم) سخنی از آينده و منزلت و
مقام عیسی بیان نمیشود و بال فاصله بحث را به سوی آبستن
شدن مريم (علیه السالم ) میبرد و سیاق آيات اينچنین ادامه
میيابد که:
فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَﺬَتْ بِهِ مَکَانًا َقصِیًّا

1

«پس [مريم] به او [عیسى] آبستن شد و با او به مکان
دورافتادهاى پناه جست»

 . 1مريم.22 ،
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نقد کتاب سها

لﺬا ﻃبق اين رای تنها نکته مشترك دو آيه تعجب کردن مريم
(علیه السالم ) است .و اين ﻃبیعی است که امر خارق العاده و
برخالف عرف معهوده در هر هنگامی که باشد تعجب آوراست چه
در هنگام بشارت ،چه در هنگام اعطاء ،و چه برای شنوندگان قصه
در ديگراعصار و قرون .
بنابراين در صورت پﺬيرفتن هريك از دو رای مﺬکور ،مطالبی که
سها در نتیجه گیری بحث بیان نموده ابطال میشود زيرا چیزی جز
نتیجه گیری الحادی و مغرضانه نیست .

شبهه :فرشته جان آدم را میگیرد؟
سﭙس او شبهه ديگری ﻃرﺡ میکند و اين سوال را میپرسد که:
يك فرشته يا فرشتگان جان افراد را میگیرد ؟
وآيات ذيل رادر اين باب در تعارض میبیند:
ل بِکُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ
ت الَّﺬِی وُکِّ َ
قُلْ يَتَوَفَّاکُم مَّلَكُ الْمَوْ ِ
تُرْجَعُونَ

1

 . 1سجده.11 ،
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

« بگو فرشته مرگى که بر شما گمارده شده جانتان را مىستاند
آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانیده مىشويد»
فَکَیْفَ إِذَا تَوَ َّفتْهُمْ الْمَلَائِکَةُ َيضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ

1

«پس چگونه [تاب مىآورند] وقتى که فرشتگان جانشان را
مىستانند و بر چهره و پشت آنان تازيانه مىنوازند»
پاسخ به شبهه:
همانطورکه ديديم در آيه (سجده  ،)11جان گرفتن را به ملك
الموت نسبت داده است زيرا او مامور قبض ارواﺡ است ولی در آيه
(محمد  )27اين امر را به فرشتگان نسبت داده است زيرا ملك
الموت ياورانی از فرشتگان دارد که تحت فرمان اويند و از او
دستور میگیرند (ﻃبری  .ابن جرير  .جامع البیان  .دارهجر .چاپ
اول .2001 .جلد  . 9ص  289تا  ( )292ابن کثیر  .درا ابن حزم .
چاپ اول  .2000 .ص ( )689بغوی  .حسین بن مسعود .تفسیر  .دار
ﻃیبه  1409 .قمری .جلد  .2ص  ( )272تفسیر بیضاوی  .دار احیا ء .
بی تا  .جلد  .2ص.)166

 . 1محمد.27 ،
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نقد کتاب سها

امام ابن جرير ﻃبری در اين باره میگويد  :اهلل متعال برای ملك
الموت ياورانی قرار داده است که میتوانند با دستور او جانها را
قبض کنند پس اگر چه قبض روﺡ کار ياورانش هم باشد ،میتوان
آنرا به ملك الموت نسبت داد زيرا آنچه انجام میدهند به دستور
اوست .چنانکه اگر اگر ياوران سلطان به دستور او کسی را بکشند
يا شالق بزنند اين کار به سلطان نسبت داده میشود اگرچه
سلطان آن کا ررا به دست خود ومستقیما انجام نداده باشد( .ﻃبری
 .ابن جرير  .جامع البیان  .دارهجر .چاپ اول .2001 .جلد  . 9ص
)290

شبهه :یك خالق یا خالقهای متعدد؟
سﭙس او شبهه ديگری ﻃرﺡ میکند و اين سوال را میپرسد که:
آيا فقط يك خالق وجود دارد يا خالقهای متعددی وجود دارند؟ا
برای اينکه حق مطلب به ﻃور کامل ادا شود و عمق درك و
دانش او پی ببريم مطالبی که در اين باب آورده ذيال به ﻃور کامل
نقل میکنیم:
قرآن در آيه زير میگويد که فقط يك خالق وجود دارد که اهلل
است
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نقد کتاب سها

ل شَیْءٍ َوکِیلٌ
اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُ َو عَلَى کُ ِّ

﴾62

«خدا آفريدگار هر چیزى است و اوست که بر هر چیز نگهبان
است»
اگر اهلل خالق همه اشیاء است پس خالق ديگری به غیر از اهلل
وجود ندارد .ولی در آيهی زير گفته که خالقهای زيادی هستند که
اهلل بهترينش آنهاست:
خلَقْنَا الْ َعلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ا ْلمُضْغَةَ
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَ ًة فَ َ
عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَ َر فَ َتبَارَكَ ال َّلهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِینَ

1

« آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را [به
صورت] مضغه گردانیديم و آنگاه مضغه را استخوانهايى ساختیم
بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیديم آنگاه [جنین را در]
آفرينشى ديگر پديد آورديم آفرين باد بر خدا که بهترين
آفرينندگان است»
پاسخ به شبهه:

 . 1مومنون.14 ،
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نقد کتاب سها

ابتدا بايد عقل و درك واالی مولف کتاب نقد قرآن را تحسین
کرد که چه علم راسخی داشته و از چه پشتوانه علمی بسیار غنی
برخوردار بوده است ..مرحبا..اما از آنجايیکه جواب شبهه بسیار
بديهی و ساده است تنها به خالصه ای ازمطالبی که امام ﻃبری
حول آيه (مومنون )14بیان کرده اکتفا میکنیم:
اهلل متعال خالقی است که:
أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ٍء خَلَقَهُ

1

«هر چیزى را که آفريده است نیکو آفريده»
لﺬا ( أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ) يعنی کسی که به زيباترين و نیکوترين
شکل میسازد.
مجاهد ابن جبر از مفسرين تابعین و شاگرد ابن عباس (رضی
اهلل عنه) میگويد( :أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ) يعنی احسن الصانعین  ..کسی
که به زيبايی میسازد .و بهترين قول در نزد من قول مجاهد است
زيرا عربها به هر سازنده چیزی خالق میگويند( .ﻃبری  .ابن جرير .
جامع البیان  .دارهجر .چاپ اول .2001 .جلد  .17ص )25

 . 1سجده.7 ،
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نقد کتاب سها

بنابراين خلق در اين آيه به معنا ساختن است چنانکه به
سازنده آثار هنری لفظ خالق بکار میرود و گفت میشود خالق
آثاری همچون ...
لﺬا میتوان گفت سازندگانی غیر از اهلل هستند ولی اهلل بهترين
سازنده وخالق است  .برای مثال يکی از معجزاتی که اهلل متعال به
عیسی (علیه السالم) داد ساختن پرنده از گل بود که قرآن از زبان
او اينگونه بیان میکند که:
ن ﻃَیْرًا
أَنِّی أَخْلُقُ لَکُم مِّنَ الطِّینِ َکهَیْﺌَةِ الطَّیْ ِر فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُو ُ
بِإِذْنِ اللّهِ

1

«من از گل براى شما [چیزى] به شکل پرنده مىسازم آنگاه در
آن مىدمم پس به اذن خدا پرندهاى مى شود».
لﺬا به عیسی (علیه السالم ) وساير سازندگان هم لفظ خالق
اﻃالق میشود ولی ساختن و خلق هیچیك به خلق و ساختن اهلل
توانا و حکیم نمیرسد واهلل بهترين سازندگان است .

 . 1آل عمران.49 ،

3026

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :فرشته مطیع خدا؟؟
سﭙس او شبهه ديگری ﻃرﺡ میکند و میپرسد که :آيا
فرشتهها میتوانند مطیع خدا نباشند؟ و به زعم خود آيات نازل
شده در اين باب در تعارض میبیند.
در پاسخ به اين سوال عرض میکنیم که خیر .زيرا فرشتگان:
يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْ ِقهِمْ وَيَ ْفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

1

«از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست مىترسند و آنچه را
مامورند انجام مىدهند»
و به جهت توضیحات بیشترخوانندگان محترم را به پاسخ شبهه
ش انزدهم اين فصل با عنوان (آيا شیطان فرشته است يا جن؟)
ارجاع میدهیم.
نتیجه گیری:
پس از بررسی و مطالعهی شبهات مطرﺡ شده در اين فصل
مشاهده کريم که چون قرآن کالم اهلل حکیم است هییچگونه
تعارض وتناقضی در آن مشاهده نمیشود و مانند کالم بشر
فراموش کار ،خطا کار و عاجز نیست که سرشار از ناهمگونی وتضاد

 . 1نحل.50 ،
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نقد کتاب سها

باشد .و همچنین پی برديم بسیاری از تناقضاتی که مولف کتاب
نقد قرآن جمع آوری کرده ريشه در غرض ورزی ،کم سوادی و
سطحی نگری و عدم تدبر او دارد.
أَفَالَ يَتَدَبَّرُونَ الْ ُقرْآنَ وَلَ ْو کَانَ مِنْ عِندِ َغیْ ِر اللّ ِه لَوَجَدُواْ فِیهِ
اخْتِالَفًا َکثِیرًا

1

«آيا در (معانى) قرآن نمىانديشند؟ (ومعانی ومفاهیم آن را
بررسی و وارسی نمیکنند؟)اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن
تناقضات واختالفات بسیارى مىيافتند»

ايوب دلشاد
1395/11/16
مسجد االقصای روستای خوجه ياپاقی

 . 1نساء.82 ،
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نقد کتاب سها

فصل  :19بعضی خطاهای دیگر قرآن
شبهه :عربی بودن قرآن چه ارتباطی با تعقل دارد ؟
نويسنده :بالل گرگیج

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ

1

«بیگمان ما اين (کتاب) را قرآنی عربی قرار داديم ،شايد که
شما در آن تفکر کنید».
آيا اگر قرآن عربی نبود نمیشد در آن فکر کرد؟ مخصوصا با
توجه به اينکه قرآن مدعی است برای همهی جهان آمده است.
عربی بودن که ربطی به عقل ندارد.

پاسخ:
بله عربی بودن قرآن به تفکر کردن ربط دارد .زيرا زبان عربی
ويژگیهای خاصی دارد که در زبانهای ديگر موجود نیست مثال:
 _1بیان بیشترين حد سخن در کمترين کلمات (کلمه:
أَنُلْزِمُکُمُوهَا 1که ترجمه اين کلمه به فارسی ده کلمه میشود).
 . 1سوره زخرف ،آيه 3

3029
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نقد کتاب سها

 _2داشتن مﺬکر و مونث
 _3وجود افعال مختلف و بسیار در اين زبان
 _4آشکار و واضح بودن اين زبان
 _5وجود دو نوع جمع
و موارد بسیار ديگری که اين زبان را يك زبان خاص میکند.
پس اگر قرآن به زبانی ديگر میبود در ان اختالف ايجاد میشد
و واضح نبود و مردم آن را نمیفهمیدند.پس عربی بودن قرآن برای
هدايت هرچه بهتر ،فهمیدن بیشتر کالم و همچنین نداشتن بهانه
برای کافران مبنی بر نامفهوم بودن آن است .پس در عربی بودن
قرآن جای تفکر بسیار است.

شبهه :آیا واقعا خدا به تنهایی کفایت می کند؟
ضلِلِ
ف عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّﺬِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُ ْ
أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَا ٍ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْها ٍد

2

 . 1سوره هود ،آيه 28
 . 2سوره زمر ،آيه 36
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نقد کتاب سها

«آيا خداوند برای بندهاش کافی نیست ؟ آنان تو را از کسانی
جز خدا میترسانند( .مگر بتها و معبودهای دروغین و عداوت
کافران و دشمنان و ﻃوفان حوادث زمان  ،میتوانند کمترين زيانی
به کسی برسانند که خدا پشتیبان او است ؟) .هر کس را خدا گمراه
کند ،راهنما و رهبری نخواهد داشت».
در اين آيه مطرﺡ شده که خدا کفايت میکند برای بنده و ﻃبعاً
توسل به علل و عوامل ديگر و ترسیدن از چیزهايی غیر خدا غلط
است .بديهی است که اين آيه محتوی دو غلط است .اگر کسی به
خدا اعتقاد داشته باشد ،خدا در برخی امور به او کمك میکند نه
اينکه متکفل همه چیز او باشد .همه میدانند که بدون توسل به
تالش و علل و عوامل مادی ،هیچ کاری پیش نمیرود و در جهان ما
آن افراد و مللی پیشرفتهترند که با اتکاء به دانش تجربی از قوانین
ﻃبیعت بنحو درست استفاده میکنند.
همچنین بديهی است که عوامل بسیاری در ﻃبیعت موجب
ترساندن ما میشوند و اين ترسها معقول و واقعی است و فرد
عاقل به اين ترسها اهمیت میدهد و برای گريز از آنها چاره-
انديشی میکند .اگر کسی از بیماری ،حیوان درنده ،پلیس و قانون،
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نقد کتاب سها

فرد مستبد ،برق ،تصادف ،زلزله و امثالهم نترسد ديوانه است و
جانش را بزودی از دست میدهد.

پاسخ:
در ادامه اين آيات خداوند میفرمايد:
ن خَ َلقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ َلیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ
وَلَﺌِن سَأَ ْلتَهُم مَّ ْ
ن کَاشِفَاتُ
ل هُ َّ
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ال َّلهِ إِنْ أَرَادَنِیَ اللَّهُ بِضُ ٍّر هَ ْ
سبِیَ اللَّهُ
ن مُمْسِکَاتُ رَحْمَتِهِ ُقلْ حَ ْ
ل هُ َّ
ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِی بِرَحْمَ ٍة هَ ْ
ن
ل الْ ُمتَوَکِّلُو َ
عَلَیْهِ َيتَوَکَّ ُ

1

«و اگر از آنها (مشرکان) بﭙرسی « :چه کسی آسمانها و زمین
را آفريده است؟» مسلماً گويند« :خدا» .بگو« :آيا ديديد آنچه را که
به جای خداوند میخوانید ،اگر خداوند زيانی برای من بخواهد ،آيا
آنها (معبودان) خواهند توانست زيان او را بر ﻃرف کنند؟! و يا اگر
رحمتی برای من بخواهد ،آيا آنها خواهند توانست رحمت او را باز
دارند؟!» .بگو « :خدا مرا کافی است ،و (همه) توکلکنندگان بر او
توکل میکنند».
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بر اساس اين آيه تمام ادعاهای شبههپرداز پوچ میباشد .چون
خداوند از ما نمیخواهد همه چیز را رها کرده و بنشینیم و بگويیم
خداوند برای ما کافیست .نه بلکه خداوند از ما میخواهد که بر او
توکل کنیم و همچنین در پرستش او کسی را شريك قرار ندهیم و
هرچه میخواهیم از او بخواهیم چون او ما را کافیست و دگر
معبودان باﻃل هیچ توانايی ندارند و نبايد از معبودان باﻃل بترسیم
بلکه فقط از خداوند يکتا بترسیم.
شخص شبههافکن از وسط يك سوره يك آيه را برداشته و با
آن آيه برای خود شبهه مطرﺡ کرده ،و شبهه اين فرد باﻃل است
چون نمیداند که منظور از نترسیدن چیست بلکه چیزی که خود
برداشت کرده را بیان کرده و کافی بودن اهلل برای بندهاش را هم با
برداشتی غلط بیان کرده و خداوند از کار و تالش کردن نهی نکرده
بلکه به آن تاکید هم نموده است.
برای مثال در سوره نبأ خداوند میفرمايد:
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا 1و روز را برای زندگی ومعاش قرار داديم.

 . 1سوره نبأ ،آيه 11

3033

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه:آیا بدون فرزند بودن عیب است؟
در سورهی کوثر خطاب به محمد گفته میشود:
إِنَّ شَانِﺌَكَ هُوَ ا ْلأَبْتَ ُر« 1دشمن تو خود بريده نسل خواهد بود».
ظاهرا کافران به محمد عیب میگرفتند که ابتر است يعنی
نسلی از فرزند ذکور ندارد .و محمد همین را به عنوان توهین به
آنان برگردانده است .آيا اگر کسی فرزند ذکور نداشته باشد يا اصال
فرزندی نداشته باشد يك عیب انسانی دارد؟ حقیر است؟ بیارزش
است؟ قطعا نه .اما محمد از اين لغت ابتر (که در محیط عربستان
آن زمان تحقیر محسوب میشده) ناراحت شده و همین لغت را
بعنوان توهین به دشمنانش نسبت داده است.
آيا اين می تواند کار خدا باشد؟ خدا هم اينگونه حقیرانه فکر
میکند که نداشتن فرزند پسر يا بیفرزندی را دال بر حقارت
بداند؟ نه! اينکار محمد است.

پاسخ:
اگر سوره کوثر را بخوانید در آن لفظ تحقیرآمیز را نمیبینید و
کلمه ابتر برای حقارت فرد مﺬکور نیامده است ،و بلکه در تضاد آن

 . 1سوره کوثر ،آيه 3
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است .زيرا هدف و مقصود آيه اين است که :بینسل بودن به داشتن
و يا نداشتن فرزند مﺬکور (ابتر بودن و يا نبون) ربطی ندارد ،بلکه
آن شخصی که فرزند ذکور دارد (شخصی که به پیامبر گفت ابتر)
نسل و نامش از بین میرود ولی پیامبر که فرزند ذکور ندارد نامش
و تفکرش هنوز باقی است.
آيا پیامبر میتواند صفت "نداشتن فرزند ذکور " را بد و فحش
بداند (در حالی که خود فرزند ذکور ندارد) ؟؟ و به شخصی که
فرزند ذکور دارد (با حقارت) بگويد ابتر؟؟ البته که نه! زيرا منظور
سوره چیزی ديگر است.

شبهه :ماه های حرام
در محیط عربستان پیوسته جنگ و خونريزی وجود داشت
مردم برای اينکه حداقل در مدت خاصی از سال امنیت داشته
باشند تا بتوانند مسافرت کنند يا به خريد و فروش بیدردسر
بﭙردازند ،جنگ در چند ماه سال را حرام کردند .اين سنت خاص
عربی توسط قرآن پﺬيرفته شده است و در مواضع متعددی بر
تحريم ماههای حرام تاکید شده است .مثال:
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شهْرًا فِی کِتَابِ اللَّهِ يَوْ َم
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ َ
م فَلَا تَظْلِمُوا
ن الْقَیِّ ُ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَا ْلأَرْضَ مِ ْنهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّي ُ
ن أَنفُسَکُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْ ِرکِینَ کَافَّ ًة کَمَا يُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّةً وَاعْلَمُوا
فِیهِ َّ
ن
أَنَّ اللَّهَ َمعَ الْمُتَّقِی َ

1

«در حقیقت شماره ماهها نزد خدا از روزى که آسمانها و زمین
را آفريده در کتاب خدا دوازده ماه است .از اين چهار ماه حرام
است .اين است آيین استوار ،پس در اين بر خود ستم مکنید و
همگى با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگى با شما مىجنگند و
بدانید که خدا با پرهیزگاران است».
اين در حالیست که ماههای حرام با ملل ديگر و فرهنگهای
ديگر و با دنیای امروز هیچ تناسبی ندارد و موجب احکام
غیرمعقولی شده است که بايد تا ابد اجرا شوند .مثال اگر کسی در
ماه حرام تصادف رانندگی کند و منجر به فوت شود بايد ديهی
بسیار زيادتری بﭙردازد.
از ﻃرف ديگر محمد به دلخواه خود حرمت ماههای حرام را می-
شکست چنانچه کاروانزنی و قتل در بدر اولی را توجیه کرد و در
همین آيهی فوق بالفاصله پس از بحث ماههای حرام ،جنگ با
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مشرکین را مطرﺡ کرده که داللت میکند که جنگهای اسالمی
برای مسلمانسازی محدود به ماههای حرام نمیشوند.

پاسخ:
چرا با ملل ديگر تناسب داشته نباشد؟؟ اگر همین قانون
اسالمی در جنگ جهانی دوم میبود ،بسیاری از کشتارها انجام
نمیشد و مردم هم در اين ماهها آرامش و صلح داشتند و اين
قانون يك قانون برای رسیدن به صلح هر چه بیشتر است.
البته در تمام قوانین مجازات تشديدها و تخفیفهايی است و
در اسالم هم همانطور است ،و کسی که در ماههای حرام مرتکب
قتل شود اين نشان هنده ﻃغیان بیستر او است .زيرا حتی به
قوانین سخت در آن ماه هم توجه نکرده است .و اما ديه شخصی
که در تصادف کشته شده بايد بیشتر باشد؟؟ چون تصادف خود به
خود که اتفاق نمیافتد .شخص خاﻃی مقصر است و او از قوانین
پیروی نکرده است .برای همین جزای او هم بیشتر است .همانطور
که گفته شد نبايد در ماههای حرام جنگید اما اگر به شما حمله شد
بايد دفاع کنید.
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نقد کتاب سها

شهْرِ الْحَرَا ِم وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ا ْعتَدَى
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِال َّ
عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَ َلیْهِ بِمِ ْثلِ مَا اعْتَدَى َعلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّ َه وَاعْ َلمُوا أَنَّ
ن
ع ا ْلمُتَّقِی َ
اللَّهَ مَ َ

1

«ماه حرام در برابر ماه حرام است ،و حرمت (شکنیها) دارای
قصاص است .پس هر کس تعدی و تجاوز کرد ،همانگونه که بر شما
تعدی کرده ،بر او تعدی کنید .و از خداوند بترسید و بدانید که خدا
با پرهیزگاران است».
همانطور که مشاهده کرديد فقط در صورتی میتوان در ماههای
حرام جنگید که ﻃرف مقابلتان به شما حمله کرده باشد و شما هم
حق دفاع داريد.

شبهه :آیا هیزم حمل کردن عیب است؟
در سورهی ابیلهب ،محمد يکی از دشمنانش (ابولهب) را مورد
نفرين قرار داد ،و زن او را به هیزمکشی و در گردن داشتن ﻃنابی
از لیف خرما ،مورد شماتت قرار میدهد.
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سبَ *
ب * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَ َ
تَبَّتْ يَدَا أَبِی َلهَبٍ وَتَ َّ
سَیَصْلَى نَاراً ذَاتَ َلهَبٍ * وَامْرَ َأتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِی جِیدِهَا حَبْلٌ
مِّن مَّسَدٍ
«بريده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد *.دارايى او و آنچه
اندوخت سودش نکرد *.بزودى در آتشى پرزبانه درآيد *.و زنش
آن هیزمکش* بر گردنش ﻃنابى از لیف خرماست»

پاسخ:
خیر .هیزم بارکردن عیب نیست ،بلکه هیزم را برای آزار پیامبر
بارکردن عیب است .و اين آيات نشان از اين است که آن زن وقتی
در دنیا برای آزار پیامبر ،هیزم حمل میکرده در آخرت هم با حمل
کردن هیزم به عﺬابش افزوده میشود.
_2آيا اين تحقیر کردن دشمن به چنین چیزی ،که عیب هم
نیست ،کار خداست؟ نه! کار محمد است که از فرط غیظ اينگونه
حقیرانه به دشمنش توهین میکند.

پاسخ:
اصال حمل هیزم توهین نیست .بلکه اين مسله مربوط به آخرت
هست و شخصی که در دنیا برای آزار پیامبر خارها را حمل میکرد
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تا جلوی راه پیامبر قرارشان دهد در آخرت هم بايد هیزمها را
حمل کند و عﺬاب بکشد کجای اين توهین است؟؟؟
_3البته مفسران تالش بسیار کردهاند که هیزمکشی را به
معانی ديگری حمل کنند .مثال گفتهاند منظور هیزمکشی در جهنم
است! همچنین گفته شده که منظور آتشافروزی بین مردم است.
اما هیچکدام با آيهی آخر جور در نمیآيد که ﻃنابی از لیف خرما
در گردن دارد .اين آيه با هیزمکشی معمولی در دنیا تطابق دارد که
عیب هیچ انسان زحمتکشی نیست.

پاسخ:
در مورد واژه «مسد» که به معنى ﻃناب و يا ريسمان بافته شده
از لیف خرماست ،ديدگاهها متفاوت است:
 - 1به باور پارهاى منظور ﻃنابى است که درشتى و زبرى و
خشونت لیف خرما را دارد ،و سوزش و حرارت آتش شعلهور ،و
سنگین آهن را ،که در دوزخ به کیفر بیدادش برگردنش مىاندازند.
 - 2امّا به باور برخى از جمله «ابن عباس» اشاره به زنجیر گرانى
است به ﻃول هفتاد زراع که در دوزخ از دهان او وارد ،و از
نشیمنگاه او خارج و دور گردنش پیچیده مىشود.

3040

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

« - 3سعید بن مسیب» آورده است که :او گردنبندى پرقیمت و
جواهرنشان داشت که به آن بسیار مىنازيد و سوگند ياد مىکرد
که آن را در راه پیکار با محمد (ص) و راه و رسم آزادیخواهانه و
عدالتآفرين او هزينه خواهد کرد؛ به همین دلیل در روز رستاخیز
و سراى آخرت به صورت عﺬابى سهمگین بر گردن او افکنده
خواهد شد.
البته قول اکثريت بر مورد سوم است
_4سؤال مهم ديگر در مورد اين سوره اينست که ،اين سوره چه
ارزش
آموزشی ،تربیتی يا معنوی دارد؟ هیچ! نفرين و توهین چه
ارزشی دارد؟ اين فقط تکرار رفتار حقیرانهی افراد حقیر است.

پاسخ:
ندانستن نکته تربیتی اين سوره توسط شما دال بر آن نیست
که اين سوره نکته آموزشی نداشته باشد ،بلکه شما از فرط
دشمنیتان برای خود تصمیم و نتیجه گرفته که اين سوره هیچ
فايدهايی ندارد .اما اين سوره ده سال قبل از مرگ ابولهب نازل
شده و در آن از عﺬاب بزرگی برای ابولهب ياد شده ،ابولهب ﻃی
اين ده سال نمیتوانست برای رد اين سوره به نفاق کلمه شهادتین
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را به زبان آورد؟ و بگويد حال که من مسلمان شدهام پس آن سوره
چیست؟؟؟ آيا پیشگويی خدا (نعوذباهلل) دروغ است؟؟
و با ﻃرﺡ اين سواالت میتوانست قرآن و وحی را به چالش
بکشاند ولی او چنین نکرد و اين نشاندهنده معجزه پیشگويی
قرآن است.

شبهه :قرآن به صراحت وجود حقیقی سحر را تایید می
کند.
سلَ ْیمَانُ
سلَیْمَانَ وَمَا کَفَرَ ُ
ن عَلَى مُلْكِ ُ
وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاﻃِی ُ
شیْاﻃِینَ کَ َفرُواْ يُعَ ِّلمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَ َلکَیْنِ
وَلَکِنَّ ال َّ
حنُ فِ ْتنَةٌ
بِبَابِلَهارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوالَ إِنَّمَا نَ ْ
ن ا ْلمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم
فَالَ تَکْفُرْ فَیَتَ َعلَّمُونَ ِمنْهُمَا مَا ُيفَرِّقُونَ بِهِ بَیْ َ
ن مَا يَضُرُّهُمْ َوالَ يَنفَعُهُمْ
ال بِإِ ْذنِ ال ّلهِ وَيَتَعَلَّمُو َ
بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِ َّ
ن خَالَقٍ وَلَ ِبﺌْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ
وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْ َترَاهُ مَا لَهُ فِی اآلخِرَةِ مِ ْ
ن
أَنفُسَهُمْ لَوْ کَانُواْ يَعْ َلمُو َ

1
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«و آنچه را که شیطانها در سلطنت سلیمان خوانده بودند
پیروى کردند .و سلیمان کفر نورزيد ،لیکن آن شیطانها به کفر
گرايیدند که به مردم سحر مىآموختند و آنچه بر آن دو
فرشتههاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود .با اينکه آن
دو هیچ کس را تعلیم نمىکردند ،مگر آنکه مىگفتند ما آزمايشى
هستیم .پس زنهار کافر نشوى وآنها از آن دو چیزهايى مى-
آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدايى بیفکنند.
هر چند بدون فرمان خدا نمىتوانستند به وسیله آن به احدى زيان
برسانند و چیزى مىآموختند که برايشان زيان داشت و سودى
بديشان نمىرسانید .و قطعا دريافته بودند که هر کس خريدار اين
باشد در آخرت بهرهاى ندارد و چه بد بود آنچه خود را به آن
فروختند اگر مىدانستند».
ن
قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِیَ وَإِمَّا أَن نَّکُونَ نَحْنُ الْ ُملْقِی َ

1

«(سﭙس جادوگران مغرورانه رو به موسی کردند و) گفتند :ای
موسی! يا تو (عصای خود را) بینداز يا ما (ريسمانهای خويش را)
میاندازيم».
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا َأعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَ ْرهَبُوهُمْ وَجَاءُوا
بِسِحْرٍ عَظِیمٍ

1

«موسی گفت :شما (آنچه داريد) بیندازيد .هنگامی که (وسائل
جادوگری خود را) بینداختند ،مردم را چشمبندی کردند و ايشان
را به هراس افکندند و جادوی بزرگی از خود نشان دادند».
ف مَا يَأْفِکُونَ
وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ َعصَاكَ فَإِذَا هِیَ َتلْقَ ُ

2

«به موسی وحی کرديم که عصای خود را بینداز .ناگهان (به
صورت اژدهائی درآمد و) به سرعت آنچه را بهم میبافتند (و
تزويرهائی را که مینمودند همه را) بلعید».
آيات فوق به صراحت وجود حقیقی سحر را تأيید میکنند .در
حالی که هیچ دلیل يا مشاهدهی علمی وجود واقعی سحر را تأيید
نکرده است .سحر از خرافههای دنیای باستان است.

پاسخ:
مگر قرار است علم درباره همه چیز نظر بدهد؟؟ جايگاه علم
خیلی رفیع است اما برای خیلی از سواالت جوابی ندارد و اين
مسﺌله هنوز هم غیرقابل انکار است که دامنهی معلومات بشر
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

نسبت به مجهوالتش بسیاربسیار ناچیز است ،همچنین علم
همیشه درحال تغییر و پیشرفت است .مثال در  50سال گﺬشته
تصور بر اين بود که جهان هستی ازلی و ابدی میباشد و هیچ مبدأ
و شروعی ندارد .اما حال علم میگويد جهان هستی با بیگ بنگ
شروع شده است .پس نمیتوانیم بگويیم چون علم درباره فالن
چیز توضیحی ندارد پس آن چیز وجود ندارد.

شبهه :قانون غیرعادالنه قرآن در مورد مرد و زن
زناکار
حهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
الزَّانِی لَا يَنکِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ ُمشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لَا يَنکِ ُ
ن
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ َعلَى ا ْلمُؤْمِنِی َ

1

«مرد زناکار جز زن زناکار يا مشرك را به همسرى نگیرد و زن
زناکار جز مرد زناکار يا مشرك را به زنى نگیرد و بر مؤمنان اين
[امر] حرام گرديده است.اين حکمی بسیار غیرعادالنه و نامعقول
است».

 . 1سوره نور ،آيه 3
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

غیرعادالنه است چون اگر کسی زنا کرد و اثبات شد ،مورد
مجازات قرار میگیرد .حال که مجازات را تحمل کرده است چرا
بايد از حقوق ديگر اجتماعیاش محروم شود؟

پاسخ:
حاصل معناى آيه با کمك روايات اين است که :زناکار وقتى
زناى او شهرت پیدا کرد ،و حد بر او جارى شد ،ولى خبرى از توبه
کردنش نشد ،ديگر حرام است که با زن پاك و مسلمان ازدواج
کند ،بايد يا با زن زناکار ازدواج کند و يا با زن مشرك .و همچنین
زن زناکار اگر زنايش شهرت يافت ،و حد هم بر او جارى شد ولى
توبهاش آشکار نگشت ،ديگر حرام مىشود بر او ازدواج با مرد
مسلمان و پاك ،بايد با مردى مشرك يا زناکار ازدواج کند.
پس زمانی که شخص مشهور به زنا شد بايد با يك زانی ازدواج
کند البته اگر توبه کرد و توبهاش آشکار شد اين حکم برايش صدق
نمیکند .و اين هم جزئی از مجازات زناکار است و هیچ ناعدالتی
نیست .زيرا شخص زناکار زنايش اثبات شده و بايد حکم را تحمل
کند و اين حکم برای زناکارهايی که آشکارا زنا نکردهاند هم صدق
نمیکند.

3046

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

_2حکمی غیرمعقول است؛ چون اين نوع ازدواج موجب می-
شود که اين خانواده فرزندانشان بطور پیوسته بعنوان نسلی خبیث
و زناکار شناخته شوند ،که موجب آسیب روانی بسیار جدی به کل
خانواده و مخصوصا به فرزندان میشود .برای مثال فرض کنید که
فرزند چنین خانوادهای به مدرسه برود ،ﻃبعا کودکان او را آزار
خواهند داد که بچهی خانوادهايی زناکار است .اين امر موجب می-
شود که فرزندان اين خانواده هم مورد مجازات روانی دائمی قرار
گیرند که سخت غیرعاقالنه و غیرعادالنه است.

پاسخ:
همانطور که قبال گفتم تمام اين حکم در گرو توبه شخص است و
اگر شخص توبه کند اين حکم بر او اجرا نمیشود و خداوند گناهش
را به نیکی تبديل میکند .قرآن میفرمايد اگر توبه کنند و اصالﺡ
کنند ،همه چیز همانند روز اول میشود و حتی کل گناهانشان هم
تبديل به خوبی میشوند.
ل اللَّ ُه
إِلَّا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَ َملًا صَالِحًا فَأُو َلﺌِكَ ُيبَدِّ ُ
سنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ َغفُورًا رَّحِیمًا
سَیِّﺌَاتِهِمْ حَ َ
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1

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«مگر کسی که توبه کند و ايمان آورد ،و عمل صالح انجام دهد،
پس اينانند که خداوند بدیهايشان را به نیکیها مبدل میکند ،و
خداوند آمرزندهی مهربان است».
ولی کسی که توبه نمیکند و سرکش است بايد به عنوان خبیث
شناخته شود .چون اين بخشی از مجازات اوست .و البته اين
موضوع هم در جوامع کم کم به فراموشی سﭙرده میشود و
فرزندان آنان خبیث شمرده نمیشوند .و جامعه اسالمی هم آنان را
خبیث نمیداند .زيرا فرزند ،گناه پدر را به دوش نمیکشد:
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْ َقلَةٌ إِلَى حِمْ ِلهَا لَا يُحْ َملْ مِنْهُ
ن يَخْشَوْنَ رَ َّبهُم بِالْغَیْبِ وَأَقَامُوا
ﺬرُ الَّﺬِي َ
ن ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُن ِ
شَیْءٌ وَلَوْ کَا َ
الصَّلَاةَ وَمَن تَ َزکَّى َفإِنَّمَا يَتَ َزکَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِی ُر

1

«و هیچ کس بار (گناه) ديگری را به دوش نمیکشد ،و اگر
(شخص) گرانباری (ديگری را) برای حمل بار (گناه) خود بخواند،
چیزی از آن (بار) برداشته نمیشود ،هر چند خويشاوند (نزديك
او) باشد .تو (ای پیامبر!) تنها کسانی را هشدار میدهی که از
پروردگارشان در پنهانی میترسند ،و نماز را بر پا میدارند ،و هر

 . 1سوره فاﻃر ،آيه 18
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کس پاك گردد (و تقوا پیشه کند) پس (بداند که) تنها به سود
خويش پاك شده است ،و باز گشت (همه) به سوی خداست».

شبهه :قرآن برای آن نازل شده که اهل حجاز بهانه
نداشته باشند.
ن
وَهَﺬَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَا َّتبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُو َ

1

«اين (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستادهايم.
پس از آن پیروی کنید و (از مخالفت با آن) بﭙرهیزيد تا مورد رحم
خدا قرار گیريد».
أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْکِتَابُ َعلَى ﻃَائِفَتَیْنِ مِن قَبْ ِلنَا وَإِن ُکنَّا عَن
ن
ستِهِمْ لَغَا ِفلِی َ
دِرَا َ

2

«(آن را فرو فرستادهايم) تا نگوئید کتاب (آسمانی) تنها بر دو
گروه (يهود و نصارای) پیش از ما فرو فرستاده شده است ،و (ما
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اصالً از آنها آگاهی نداشتهايم و) از بحث و بررسی آنها بیخبر
بودهايم (و لﺬا از انجام گناه و دوری از راه خدا معﺬوريم)».
کتَابُ لَکُنَّا أَهْدَى ِمنْهُمْ فَقَدْ جَاءَکُم
أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَیْنَا الْ ِ
بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ َوهُدًى وَرَحْمَ ٌة َفمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن کَﺬَّبَ بِآيَاتِ ال َّلهِ
ن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَﺬَابِ بِمَا
ن َيصْدِفُونَ عَ ْ
سنَجْزِی الَّﺬِي َ
وَصَدَفَ َعنْهَا َ
ن
کَانُوا يَصْدِفُو َ

1

«يا اين که بگوئید :اگر کتابی بر ما نازل میشد ،راه يافتهتر (و
خوبتر و بهتر) از آنان میگشتیم .بیگمان از سوی پروردگارتان
برايتان قرآنی آمده است (که بیانگر حالل و حرام) و راهنمای
(مردمان به سوی خیر و صالﺡ دو جهان) و رحمت (خدا برای
بندگان) است .پس چه کسی ستمکارتر از کسی خواهد بود که
آيات (قرآن) خدا را تکﺬيب کند و بیدلیل و بیجهت از آنها
رويگردان شود؟ کسانی را که از آيات ما رويگردان شوند بدترين
عﺬاب خواهیم داد ،و سزای رويگردانی ايشان را هرچه زودتر
بدانان خواهیم رساند».

2
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

در آيات فوق آمده است که قرآن برای آن نازل شده است که
اعراب حجاز بهانه و دلیلی بر علیه خدا نداشته باشند ،که بگويند
چون بر ما کتاب الهی نازل نکردی ،ما هم ايمان نیاورديم .اين
غايت بیارزشی است برای نزول قرآن و ايجاد آن همه کشتار و
جنگ در ﻃول تاريخ.

پاسخ:
اگر قرآن فقط برای اهل حجاز میبود ،چرا حتی يك بار هم در
آن لفظ"يا ايهالعرب" را مشاهده نمیکنیم؟ بلکه لفظ "يا
ايهالناس" را مشاهده میکنیم ؟ همچنین اگر پیامبر برای عرب
میبود بايد پیامبر را میگفتند "رحمت للعرب" ،اما قرآن ايشان را
"رحمت للعالمین" خطاب میفرمايد.
ن
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِی َ

1

«و (ای پیامبر!) تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاديم».
پس قرآن فقط برای اهل حجاز نیست و برای جهانیان است .اما
اينکه شبههافکن از کشتار نام میبرد ،درحالی که تمام کشته-
شدگان در جنگهای پیامبر حدود  1000نفر است و باز هم می-
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

گويند کشتار .درحالی که تمام اين جنگها برای رسیدن به آزادی
بوده و يا جنبه دفاعی داشته است .
ثانیاً :همین عﺬر برای اکثر ملل جهان که پیامبری از خودشان
نداشتهاند صادق است .پس چرا خدا برای مردم آمريکا ،اروپا و
آفريقا و استرالیا و غیره پیامبری نفرستاده است.

پاسخ:
از کجا میدانید که آنها پیامبر نداشته اند؟؟؟ حدود 100هزار
پیامبر نازل شده و در هرحال برای تمام اقوام پیامبری بوده است.
ثالثاً :اگر اين بهانه درست باشد امروز اين بهانه برای غیراعراب
وجود دارد .و چون محمد از آنان نیست آنان نبايد از دين محمد
پیروی کنند .در صورتی که آيات فراوانی از قرآن برداشت میشود
که همهی مردم جهان موظفند از دين اسالم تبعیت کنند .يعنی
مفهوم آيهی فوق متضاد با آيات ديگر قرآن است.

پاسخ:
اگر اين بهانه دگر ملل درست باشد ،پس نبايد کتابهای علمی
مطرﺡ جهان را که به انگلیسی هستند به کار بگیريم چون ما
فارسی هستیم .اصال زبان مهم نیست ،اما اينکه در آين آيات بر
3052

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

لزوم پیروی مردم حجاز از قرآن تاکید شده مبنی بر اين است که
وقتی اين کتاب به زبان يك قومی وحی شده تا به رسالتی جهانی
برسد ،اولین شرط در امر جهانی شدن اين رسالت پیروی تمام آن
قوم از اين کتاب است تا اين کتاب را به رسالت جهانی برساند پس
نبايد برای اين مردمان بهانهايی باشد.

شبهه :ادعای نامعقول در مورد کافران
ل الَّﺬِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا َأخِّرْنَا
وَأَنﺬِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِیهِمُ الْعَﺬَابُ فَیَقُو ُ
سمْتُم مِّن
ل أَوَلَمْ تَکُونُوا أَقْ َ
ك وَنَتَّبِعِ الرُّسُ َ
ب نُّجِبْ دَعْوَتَ َ
إِلَى أَجَلٍ قَرِي ٍ
ل
قَبْلُ مَا َلکُم مِّن زَوَا ٍ

1

«و مردمان را بترسان از روزی که عﺬاب به سراغشان میآيد و
ستمکاران (و ظالمانی که با کفر و معصیت ،به خود و ديگران ظلم
نمودهاند) میگويند :پروردگارا! (ما را به جهان برگردان و اندك)
روزگاری به ما مهلت ده تا دعوت (به يکتاپرستی) تو را پاسخ گفته
و از پیغمبرانت پیروی نمائیم (و جبران مافات بنمائیم .امّا کار از کار

 . 1سوره ابراهیم ،آيه 44
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نقد کتاب سها

گﺬشته و ديگر برگشتی به جهان نیست و پاسخ میشنوند که) مگر
شما قبالً (در جهان روشن) سوگند نخورديد که (دنیا را پايانی و)
شما را زوالی نیست؟!»

1

«و مردم را از روزى که عﺬاب بر آنان مىآيد بترسان .پس آنان
که ستم کردهاند مىگويند :پروردگارا ما را تا چندى مهلت بخش تا
دعوت تو را پاسخ گويیم و از فرستادگان [تو] پیروى کنیم[ .به
آنان گفته مىشود] مگر شما پیش از اين سوگند نمىخورديد که
شما را فنايى نیست».
قسمتی از آيه مدعی است که کفار در دنیا گفتهاند که ما
(کافران) فنا يا زوال نداريم .کدام فرد عاقلی در جهان چنین
ادعايی کرده است که قرآن مطرﺡ کرده است؟ اين خطای واضح،
مفسران را به دردسر انداخته و اينگونه چارهجويی کردهاند که
منظور از زوال نداشتن عدم انتقال به قیامت است که تالش
بیهودهای است چون معاد حیات دوباره است نه مرگ .بعالوه معنی
آيه عکس مقصود قرآن و مفسران میشود .وقتی کافران میگويند
ما نابود نمیشويم يعنی با مردن به حیات دوبارهای در قیامت می-
رسیم که قطعا منظور قرآن اين نیست.
 . 1برگرفته از تفسیر نور دکتر خرمدل
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

پاسخ:
درست است کفار در دنیا ادعای جاودانگی نکردهاند .ولی آنها
ادعا میکنند که عﺬابی برايشان نیست و زوالی ندارند .همانطور که
الحاد میگويند عﺬاب نیست و اهل کتاب میگويند عﺬاب برای ما
نیست و ما فنايی نخواهیم داشت .و هنگامی که عﺬاب را میبینند
درخواست برگشت به دنیا را میکنند تا جبران کنند .همانطور که
میدانید در گﺬشته اعتقاد بر ازلی بودن هستی بوده و کفار هم
میگفتند دنیای ما نابود نمیشود و فنايی ندارد و قیامت دروغ
است و بر آن ادعای خود پافشاری داشتند اما امروزه علم ازلی
بودن هستی را رد کرده و برای اين هستی پايانی قائل است.

شبهه :فرار مسلمانان در جنگ ،قانون همیشگی است؟
وَلَوْ قَاتَلَکُمُ الَّﺬِينَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْ َأدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِیًّا وَلَا
نَصِیرًا

1

 . 1سوره فتح ،آيه 22
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نقد کتاب سها

«اگر کافران (قريش ،در سرزمین حديبیه) با شما بجنگند( ،از
ترس شما) پشت میکنند و میگريزند ،سﭙس سرپرستی (که کار و
بار ايشان را بدست گیرد) و ياوری (که ايشان را کمك کند) پیدا
نخواهند کرد».
سنَّةِ اللَّهِ َتبْدِيلًا
خلَتْ مِن َقبْلُ وَلَن تَجِدَ لِ ُ
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ َ

1

«اين سنّت الهی است که در گﺬشته نیز بوده است ،و هرگز برای
سنّت الهی تغییر و تبديلی نخواهی يافت».
مفهوم آيهی  23اينست که مطالب گفته شده در آيهی  22جزو
سنتهای اليتغیر الهی هستند .يعنی کافران همیشه در جنگ با
مسلمانان فرار میکنند و همیشه يار و ياوری ندارند که هر دو
غلطند .بديهی است که اين سخنها باﻃل است و تنها به درد شعار
میخورد .چون حتی در زمان خود محمد نیز ،در جنگهای
متعددی مسلمانان شکست خوردند .در قبل از اسالم و بعد از آن
هم شکست و پیروزی برای مسلمین بوده است .همچنین
غیرمسلمانان نیز دارای يار و ياور بوده و هستند و خواهند بود.

پاسخ:

 . 1سوره فتح ،آيه 23
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

منظور اين نیست که در تمامی جنگها کفار فرار میکنند و
مسلمین پیروزند .بلکه منظور اين است که دين الهی پیروز است
(به عالوه شکستهای کوچك) .اما اين سنت الهی است که در آخر
کفار فرار میکنند و حق بر باﻃل پیروز است.
اين آيه مشابه آيه  21سوره مجادله است:
کَتَبَ اللَّهُ َلأَغْلِ َبنَّ أَنَا وَرُسُلِی. . .

1

«اهلل مقرر داشته است که يقیناً من و رسوالنم پیروز میشويم. .
».
کفار هیچ ياوری ندارند زيرا زمانی که حق پیروز شود ﻃرفداران
باﻃل هم نابود میشوند و يا ﻃرفدار حق میشوند .مثال فرزند
ابوجهل از دشمنان سرسخت اسالم و ياور کفار بود ،اما در آخر
اسالم پیروز و فرزند ابوجهل پیروز گشت .و حق بر باﻃل پیروز
است و اين سنت ال تغییر الهی است.

 . 1سوره مجادله ،آيه 21
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نقد کتاب سها

فصل  :20خطاهای نوشتاری قرآن
نويسندگان :ادريس محمدی ،خداداد مطاعی پور

قبل از اينکه به موضوعات مطروحه در کتاب «نقد قرآن» راجع
به ايرادات صرف و نحوی قرآن بﭙردازم؛ ذکر چند نکته را واجب
میدانم .متن زير که پیشتر در کتابی تحت عنوان «درآمدی بر
شبهات پیرامون اسالم و قرآن و پاسخ به آنها» منتشر گرديد؛
مورد بازبینی و اصالﺡ دوباره قرار داده شد .از آنجايی که احساس
میکردم که متن پیشتر انتشاريافته حاوی نکاتی خام بود؛ علیهﺬا
فرصت مناسبی يافتم که در اين مؤلّفه وزين و ارجمند که توسط
عدهای از انديشمندان و نخبگان اهل سنّت گرد آمده نقد فصل
بیستم را ضمن اصالﺡ و بازنگری مجدّد منتشر نمايم .قطعاً
خامنويسی و بعضاً نوشتههای غیرعلمی در ابتدای کار هر
نويسندهای مشهود است .متن زير با وجود کاستیهای فراوانی که
دارد امّا با راهنمايیهای اساتید و تشويقهای همراهانم ،جانی
دوباره گرفته است .باشد که همگان از آن بهرهمند گردند.
3058
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نقد کتاب سها

شبهه :مرفوع بودن اسم «انّ»
ن» بايد منصوب باشد ولی در مواردی در قرآن اسم آن
اسم «ا ّ
مرفوع آورده میشود.
دو آيه زير تکرارند و فقط در لغت «صائبین» (صائبون) اختالف
دارند که از نظر قواعدی «صائبون» غلط است چون به اسم آن
معطوف شده است و بايد منصوب باشد.
ن آمَنَ
إِنَّ الَّﺬِينَ آمَنُوا وَ الَّﺬِينَهادُوا وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِیینَ مَ ْ
بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ َعمِلَ صَا ِلحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ
عَلَیهِمْ َو لَا هُمْ يحْزَنُونَ

1

ن آمَنَ
ن وَ النَّصَارَى مَ ْ
ن آمَنُوا وَ الَّﺬِينَهادُوا وَ الصَّابِﺌُو َ
إِنَّ الَّﺬِي َ
خرِ وَ عَ ِملَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیهِمْ َو لَا هُمْ يحْزَنُونَ
بِاللَّهِ وَ الْیوْ ِم الْآ ِ

پاسخ:

 .1سوره البقره ،آيه 62
 . 2سوره المائده ،آيه 69
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خلط مباحث و درست جلوه دادن يك دروغ همیشه حربهای
برای پیشبرد اهداف معاندين بوده است.
برای روشن شدن امر به تجزيه و تحلیل آيات میپردازيم:
اين آيه در سوره بقره آيه  62با نصب «صابﺌین» میباشد چرا که
معطوف به ماقبلش است .امّا رفع «صابﺌین» در اينجا بدين خاﻃر
است که مبتدا میباشد و خبر آن هم تقديری و محﺬوف است
يعنی به اين شیوه:
ن الّﺬين آمنوا و الّﺬينهادوا کلهم کﺬا و الصّابﺌون کﺬلك ».اين
«ا ّ
جمله اسمیّه است و معطوف به «انّ الﺬين» میباشد .استاد
ﻃباﻃبايی نیز میگويد« :آری در آيه  62سوره بقره «الصّابﺌین»
ن» شده است؛ ولی در سوره مائده به دلیل تنوع
عطف به اسم «ا ّ
تعبیر عطف نشده است».
جالب است که بسیاری از علماء نیز «واو» استﺌنافیه را شرط
رفع گرفتهاند« .واو» استﺌنافیه آن است که جمله با آن آغاز
میگردد .بنابراين راه گريزی برای حضرات معاندين وجود ندارد.
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نقد کتاب سها

ابن عاشور میگويد« :فاعلم أنّ هﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ يجوز أن تکون
استﺌناف ».بدان که اين جمله مجوّز دارد که استﺌنافیه باشد.
مصطفی خرّم دل میآورد«« :الصابﺌون» مبتدا است و خبر آن
محﺬوف است و تقدير چنین میشود( :انّ الّﺬين آمنوا و الّﺬينهادوا
و الصّابﺌون و النّصاری کﺬلك)»
محمّد بهاءالدّين حسینی در تفسیر الفرقان مینويسد« :واژه
«الصابﺌون» مبتدا و خبرش «کﺬلك» است».
پس هیچ خطايی در اين آيه نیست و تبیین آن در راستای
صرفی و نحوی امکان پﺬير است.
در ادامه دکتر سها مثالی از آيه  63سوره ﻃه میآورد:
قَالُوا إِنْ هَﺬَانِ لَسَاحِرَانِ يرِيدَانِ أَنْ يخْرِجَاکُمْ مِنْ أَرْضِکُمْ
بِسِحْرِهِمَا وَ يﺬْ َهبَا بِطَرِيقَتِکُمُ الْمُثْلَى
مسﺌله بسیار جالب و در عین حال تأسف بار اين است که
نويسنده بسیار سريع از ماجرا میگﺬرد و صرفاً بیان میکند که
بايد (هﺬان) به (هﺬين) تبديل شود .دريغ از اينکه يك ادلّه کوچك
بیاورد و برايمان روشن سازد که چرا و به چه دلیل بايد اين اتّفاق
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نقد کتاب سها

رخ دهد؟ بنده از جناب دکتر پیروی نمیکنم و با ادلّه کافی به
ايضاﺡ هرچه بیشتر آيه از مسیر گرامر عربی میپردازم.
 -1قالوا « :قال» فعل « /وا» ضمیر بارز و فاعل «قال» جمله
مستانفه است
 -2ان  :حرف مخفّفه میباشد .و جدا از «انّ» ثقلیه است و
غیر عامل میباشد.
 -3هﺬان  :اسم اشاره و مرفوع ( جا دارد در اينجا از دکتر سها
بﭙرسم که آيا مبتدا منصوب است؟)
 -4لساحران « :ل» الم فارقه و «ساحران» خبر برای مبتدا
دانش و تخصّص در هر چیزی ،دست کم سبب تنظیم ذهن و
قرارگیری آن در مسیر مناسب میشود .علی الخصوص در عربی.
نکتهای را همواره به دانش آموزانم گوش زد میکنم و جا دارد که
آن را به سمع دکتر سها هم برسانم؛ اينکه تجزيه و ترکیب عربی يا
به قدر آيه باال سادست و به صورت خطی خود به خود ادامه
میيابد و کامل میشود و يا اينکه در عین پیچیدگی؛ همانند پازل
سادهايست که نهايتاً با ديد زدن گوشه و کنار آن ،میشود قطعات
آن را کنار هم نهاد.
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نقد کتاب سها

شبهه :مرفوع بودن اسم لکن
لکن الراسخون فی العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل
إلیك و ما أنزل من قبلك و المقیمین الصالۃ و المؤتون الزکاۃ و
المؤمنون باهلل و الیوم الْآخر اولﺌك سنؤتیهم أجرا عظیما

1

«مقیمین» منصوب است و بقیه اسماء مرفوع آورده شدهانددر
حالی که همگی بايد مرفوع (اگر خبر محسوب شود) يا منصوب
(اگر مبتدا محسوب شوند) باشد.

پاسخ:
بايد گفت که جناب دکتر سها در اينجا خطايی مرتکب شدهاند
که بايد به ايشان يادآور شد( .لکن) استدراکیه 2و در اينجا خفیفه
است و ثقیله نیست .چرا که خفیفه بر روی آن تشديد «ـّّ» وجود
ندارد .به بیانی ديگر ،کلمه بصورت «لکن» خفیفه و بصورت
«لکنّ»ثقیله است « .لکن» خفیفه اسم بعدش را تغییر نمیدهد و

 . 1سوره النساء ،آيه 162
 .2لکن استدراکیه بدين معناست که برای درك جمله ماقبل خود و رفع توهم از آن
آمده است.
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نقد کتاب سها

به اصطالﺡ نحويون «لکن» خفیفه غیرعامل است و بر روی مابعد
خود هیچ تأثیری ندارد .اين مورد فقط در يك آيه نیست بلکه در
آيات ديگر هم مشهود است .دست کم با توجّه به اين مورد و قراين
ديگر میتوانم حدس بزنم که دکتر سها قرآن را به درستی مطالعه
نفرموده و الّا آيات مشابه ديگر را مورد دستاويز خود قرار میداد.
برای نمونه میتوان به موارد زير اشاره نمود:
بر اسم:
وَلکِنْ رَسُولُ اهللِ وَ خاتمُ الن َّب ِییِّنَ

1

بر فعل:
وَلکِنْ اليعَلمُونَ

2

امّا در مورد واژه «المقیمین» اضافه میکنم که در اينجا مفعول
برای فعل محﺬوف «امدﺡ» است بدين صورت که :

 . 1سوره األحزاب ،آيه 40
 . 2سوره البقره ،آيه 13
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نقد کتاب سها

«امدﺡ» = فعل محﺬوف  /فاعل = «انا» مستتر  /مفعول
«مقیمین» /

«الصالۃ» = مفعول برای «مقیمین»1

«و»= واو اعتراضیه جمله معترضه میباشد.

شبهه :مﺬکّر بودن خبر اسم مؤنّث
إن رحمت اهلل قريٌبٌ من المحسنین

2

«رحمت» اسم مؤنّث است و بايد خبر آن مؤنّث باشد يعنی
«ﻗﺮﻳﺒﺔ» باشد.

پاسخ:
در اينجا رحمت («ت» مبسوﻃه دارد نه (ۃ گرد) و به قولی هر
گردی گردو نیست!

 .1جهت اﻃالع بايد گفت که اسمهای فاعل و مفعول میتوانند نقش فعل را بازی
کنند و ما بعد خود را بصورت فاعل و مفعول در بیاورند.
 . 2سوره األعراف ،آيه 56
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

از جهتی ديگر اگر قرابت به معنای قرابت نسبی باشد بر تأنی
خبر تأکید میشود .به عنوان نمونه میگويیم «هﺬه المراۃ قريبتی»
يعنی اگر بگويیم «قريب منی» اشتباه است چون در نَسَب نمیشود
لفظ تﺬکیر آورد امّا اگر قرابت بعد مسافتی باشد  -مثل همین آيه-
تﺬکیر ﻃبق قاعده عربی جايز است .گويا جناب آقای دکتر قرآن را
به درستی نخواندهاند چون يادشان رفته از اين آيه هم استفاده
(جهت خوش بینی نمیگويم سوء استفاده) کند.
و ما يدريك لعل الساﻋﺔ قريب

1

در آيه باال نیز چون بعد زمانی و مسافتی را مدّ نظر دارد
«قريب» بصورت مﺬکّر آمده است.
وما يدريك لعل الساﻋﺔ تکون قريبا

2

در آيه مﺬکور هم بعد زمانی و مسافتی باعث تجويز تﺬکیر شده
است.
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

امروالقیس شاعر شهیر عصر جاهلیت عرب نیز در بیتی
میگويد:
«له الويل إن أمسى وال أمّهاشم
قريب وال البسباﺳﺔ اﺑﻨﺔ يشکرا»
«قريب» برای «امّهاشم» که مؤنّث است مﺬکّر آمده است چون
قرابت نسبی نیست بلکه بعد مسافتی و زمانی است .يعنی اگر بعد
نسبی بود بايد «ﻗﺮﻳﺒﺔ» بکار برده میشد.
کسانی که تحصیالت حوزوی يا آکادمیك در رشته ادبیات
عربی دارند ،در همان اوايل تحصیلشان بسیاری از قواعد بسیط،
که الزمه فهم قرآن است را میآموزند که اگر جناب سها به راستی
اين آموزشها را ديده باشند ،بعید است که چنین آماتور گونه در
مورد قواعد قرآنی اظهار نظر کنند .پیرامون آيه مﺬکور ،قواعدی
وجود دارد که بر استنباطهای آورده شده ،صحّه بیشتری میگﺬارد
و شالودههای گرامری آيه را بیش از پیش محکم میگرداند.
علیهﺬا توجّه خواننده محترم را به قرائت دقیق قواعد آتی جلب
مینمايم.
3067

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اسمی که بر باب فعیل است به دو نوع میآيد:
يك نوع که معنی فاعلی دارد :قدير(توانا) ،سمیع (شنوا) ،علیم
(دانا)
يك نوع که معنی مفعولی دارد :قتیل(کشته شده) ،جريح
(مجروﺡ شده يا زخم شده)
به صورت خالصه عارضم که اگر اسم آورده شده به معنای
فاعلی باشد بايد به هم نشین مؤنّث يا مﺬکّرش توجّه کرد امّا اگر به
معنی مفعولی بود به دو دسته تقسیم میشود:
الف :اگر با موصوف بیايد.
ب :اگر جدا از موصوف بیايد.
اگر به همراه موصوف بیايد پس در اين صورت به صورت مﺬکّر
میآيد حتّی اگر موصوف مؤنّث باشد:
رجل جريح  /امراۃ

امراۃ قتیل /رجل قتیل
جريح
از جهتی ديگر:
3068

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اگر موصوف آنها ذکر نشده باشد به اين خاﻃر که جنسیت
مشخص شود؛ مﺬکّر يا مؤنّث بودن صفت بايد روشن باشد برای
مثال « :رأيت صبورۃ»
در اينجا موصوفی نیامده است .میگويیم صبوری را ديدم امّا
جنسیت صبور چیست؟ با اضافه کردن عالمت تأنیث میفهمیم که
مراد از صبور ،زنی صبور است = رأيت امراۃ صبورۃ
امّا جدا از بحث (که محکمترين دلیل هم بود و مختصری از آن
را ذکر کردم) از ابن قیم استنادی میگیرم:
«همانا «رحمت» صفتی از صفات پروردگار است و صفت
پروردگار قائم به موصوف است و از آن جدايی ناپﺬير است و
هنگامیکه آيه میگويد «رحمت به محسنین نزديك است» به ﻃبع
آن خود خداوند نزديك است»
در واقع به قول خود او موصوف تبارك و تعالی به قربت اوّلیتر
است.

3069

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :مفرد بودن اسم موصول جمع
و خضتم کالّﺬی خاضوا

1

فعل «خاضوا» جمع است و «کالّﺬی» اسم موصول مربوط به آن
است و بايد جمع باشد يعنی «کالّﺬين» درستتر است.

پاسخ:
در کالم عرب از «الّﺬی» به عنوان موصول جمع و مفرد نیز
استفاده میشود .اين را از شعر زير ثابت میکنم:
وبت أساقی القوم إخوتی الّﺬی

غوايتهم غیی و رشدهم

رشدی
در اينجا شاعر «الّﺬی» را که مفرد است با «غوايتهم» که جمع
میباشد آورده است و اين موضوع موجب هیچ خللی نمیشود.
استناد ديگری میکنم به قول الراجز:
«يا ربّ؛ عبس ال تبارك فی أحد
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

فی قائم منهم وال فی من قعد
إلّا الّﺬی قاموا بأﻃراف المسد
در اينجا نیز «الّﺬی» که مفرد است با «قاموا» که جمع است
آورده شده است.
امّا «الّﺬی» میتواند صفتی برای اسم جمع باشد .اسم جمع آن
است که در ظاهر مفرد و در معنای لغوی جمع میباشد .همانند
فوج ،فريق .در فارسی نیز اين نوع جمع وجود دارد مانند گله ،رمه
و . ...
در اين آيه موصوفِ اسم جمع میتواند حﺬف شده باشد و اين از
بالغتی نشات میگیرد که در فارسی نیز وجود دارد .بدين معنا که
موصوف را حﺬف کرده و به جای آن همانندی میان دو شیء مثال
زده شده بوجود آورده است .به عبارتی ديگر نوعی تشبیه است:
«وخضتم کالفوج الﺬی خاضوا»
در اين صورت «الﺬی» صفت «فوج» است.

3071

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

يك قول مشهور در عرب اين است که وقتی کلمهای را بکار
میبرد که در آن ظاهر مفرد و معنی جمع است از موصول مفرد
استفاده کند مثالً ماء ،قوم و...
حال ممکن است برخی ايراد بگیرند و با زير پا گﺬاشتن همه
آداب علمی و قواعد رسمی ،اذعان کنند هیچ کدام از اينهايی که
آورده شد را قبول نداريم! به همین خاﻃر با ﻃرﺡ مسﺌلهای ديگر،
به نوعی اتمام حجت میکنم.
در زبان عربی گاه وقت است که حرف آخر يك کلمهای حال چه
در منادا چه در موصوالت حﺬف میشود که به آن تخفیف
میگويیم:
« أبنی کلیب إن عمی اللـﺬا

قتال الملوك وفککا

الْغالال»
در شعری که آمده است «اللﺬا» بايد «اللﺬان» میبود؛ ولی
«نون» مثنی آن حﺬف شده است در حالی که «قتال» و «فککا»
مثنی است.

3072

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

« وإن الﺬی حانت بفلج دماؤهم

هم القوم کل القوم يا أم

خالد»
در بیت مﺬکور شاهديم که «الﺬی» به خاﻃر «هُم» که ضمیر
جمع مﺬکّر است بايد بصورت «الﺬين» میآمد ولی بصورت مفرد
آمده است.
اين موضوع نه تنها در موصوالت صادق است بلکه در منادا نیز
وجود دارد که به آن منادای «مرخم» میگويیم.
« أ فاﻃم مهال بعض هﺬاالتدلل

و ان کنت أزمعت صرمی،

فاجملی»
در اين بیت فاﻃم «ۃ»آن حﺬف شده است.

شبهه :مبتدای منصوب
سلِنَا وَ قَفَّینَا بِعِیسَى ابْنِ مَرْيمَ وَآتَینَاهُ
ثُمَّ قَفَّینَا َعلَى آثَارِهِمْ بِرُ ُ
ﺣ َﻤﺔ َو رَهْبَا ِﻧﻴﺔ
الْإِنْجِیلَ وَجَعَ ْلنَا فِی قُلُوبِ ا َّلﺬِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْ َﻓﺔ وَ َﺭ ْ

3073

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ن اللَّهِ فَمَا رَ َعوْهَا حَقَّ
ابْتَدَعُوهَا مَا َکتَبْنَاهَا َعلَیهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَا ِ
رِعَايتِهَا فَآتَینَا الَّﺬِينَ آمَنُوا مِ ْنهُمْ أَجْرَهُمْ وَ َکثِی ٌر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

1

آيه فوق چند اشکال کالمی دارد .اوّالً« :رَ ْهبَا ِﻧﻴﺔ» معطوف به
مفعولهای قبلی «جعلنا»ست و به دنبال آن «ابتدعواها» آمده
است که الزمه اش اين است که «رَ ْهبَا ِﻧﻴﺔ» مبتدا باشد که بايد
مرفوع باشد که نیست .اين يك غلط آشکار نحوی است .مفسّران
برای اصالﺡ اين خطای راههای مختلفی رفتهاند از جمله فعل
ال تفسیر کبیر
«ابتدعواها» را قبل از «رَ ْهبَا ِﻧﻴﺔ» تقدير گرفتهاند (مث ً
ج )29به عبارت ديگر گفتهاند که اين فعل حﺬف شده که اگر
چنین فرضی صحیح باشد ،حﺬف فعل خطای نحوی بزرگی است
چون موجب خطای فوق (مبتدای منصوب) شده است .ثانیاً :عطف
«رَهْبَاﻧﻴﺔ» به مفعولهای «جعلنا» موجب تناقض آشکاری شده.
چون از ﻃرفی خدا گفته ما «رَأْﻓﺔ وَ ﺭﺣﻤﺔ وَ رَهْبَاﻧﻴﺔ» را در دل
مسیحیان قرار داده ايم و از ﻃرف ديگر بالفاصله گفته که
«رَهْبَاﻧﻴﺔ» را خود مسیحیان ابداع کردهاند و ﻃبعاً کار خدا نیست.
ثالثاً :مشکل ديگر استثنای «الّا ابتغا رضوان اهلل» است که معلوم
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

نیست از چه چیزی استثناء شده است که باز هم مفسّران را به
تالش عبث برای اصالﺡ مشکل وا داشته است .عدهای گفتهاند که
به «رَهْبَاﻧﻴﺔ» برمیگردد که منظور اين میشود که مسیحیان
«رَهْبَاﻧﻴﺔ» را ابداع کردند برای رضايت خدا (مثالً تفسیر کبیر ج 29
و المیزان ج .)19که در اين حالت استثناء غیر معقول است .به
عالوه اين احتمال با دنباله آيه جور در نمیآيد که گفته آن را
بخوبی رعايت نکردند ،چون قبال که «رَ ْهبَا ِﻧﻴﺔ» بدعت مسیحیان
بوده است پس انتظار رعايت آن از ﻃرف خدا بی معنی است...
خالصه هیچ راه معقولی برای استثناء مﺬکور باقی نمیماند .رابعاً:
معلوم نیست که در «فما رعوها حق رعیتها» منظور عدم رعايت
چه چیزی است .بنابراين با توجّه به اشکاالت فوق دهها احتمال
مختلف در معنی آيه وجود دارد که هیچکدام هم معتبر نیست و
اين اوج ابهام و عدم بالغت است.

پاسخ:
نتیجهگیری ناحق کار درستی نیست .درضمن استناد به دو
تفسیر بسیار گرانبها از (تفسیر کبیر و المیزان) به چشم میخورد
و ﻃوری جلوه داده ايد که گويا نويسندگان اين دو تفسیر کار عبث
3075

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

کردهاند ،در حالی که کارشان عبث نبوده است بلکه دو عالم علوم
دينی نظر خود را در مورد آن بیان کردهاند و اتفاقاً نظرشان هم
بسیار درخور توجّه است؛ ولی برای ايضاﺡ اين آيه به روشی
ديگری توضیح میدهم ،باشد که مورد توجّه خواننده گرامی قرار
گیرد.
ابتدا بايد گفت که «رَ ْهبَاﻧﻴﺔ» اصالً معطوف به «جعلنا» نیست
بلکه منصوب به اشتغال يك فعل است و تقدير به «ابتدعوا
رَهْبَاﻧﻴﺔ» میشود و در تفاسیر کِبار بسیاری ذکر اين نکته آمده
است.
ﻃنطاوی ذکر میکند که« « :و ابتدعوها  »...از باب اشتغال
است»
البغوی در تفسیر خود میآورد« :لیس هﺬا بعطف على ما قبله،
وانتصابه بفعل مضمر (به ماقبلش عطف نمیشود و انتصابش به فعل
مضمر است»).
قرﻃبی میگويد« :والْحسن أن تکون « َرهْبَاﻧﻴﺔ» منصوﺑﺔ بإضمار
فعل (نکوتر آن است که «رَ ْهبَاﻧﻴﺔ» منصوب به اضمار فعل باشد).
3076

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

در ادامه هم میآورد« :أبی علی الفارسی و الزجاج و الزمخشری
والقرﻃبی  .و جوز الزمخشری همین نظر را دارند».
در مورد ادّعای ديگر دکتر سها که مینويسد« :از ﻃرفی گفته
ما رأفت و رحمت و رهبانیت را در دل مسیحیان قرار دادهايم و از
ﻃرف ديگر بالفاصله گفته که «رَ ْهبَاﻧﻴﺔ» را خود مسیحیان ابداع
کردهاند و ﻃبعاً کار خدا نیست.
جواب:
اوّالً :ثابت شد که «رَ ْهبَاﻧﻴﺔ» جزو مفعولهای «جعلنا» نیست پس
اين ادعا خود به خود ساقط میشود.
ثانیاً :در مورد رافت و مهربانی بايد گفت اقوالی موجود است که
در هر صورتی بازهم گفته شما را رد میکند:
برخی از مفسّرين گفتهاند که چنین رافت و رحمت خدادادی
خودشان نسبت به خودشان مراد است .همسان مهر و عطوفت
مسلمانان در حق يکديگر .چنانچه آيه  103سوره آل عمران
میفرمايد:
«بدانگاه که دشمنانی بوديد و خدا میان دلهايتان پیوند داد»
3077

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

بعضی از مفسّرين هم میگويند منظور رافت مسیحیان حقیقی
نسبت به مسلمانان است .همانطور که در آيه  82سوره مبارکه
مائده آمده است:
«خواهی ديد که دشمنترين مردم برای مؤمنان ،يهوديان و
مشرکانند ،وخواهی ديد که مهربانترين مردم برای مؤمنان
کسانیاند که خود را مسیحی مینامند اين بدان خاﻃر است که در
مسیحیان ،کشیشان و راهبانی هستند که تکبّر نمیورزند»
پس میبینیم که ادله جناب دکتر در هر روش و صورتی خط
بطالن میخورد.
امّا در اين مورد که میگويد« :معلوم نیست که «الّا» از چه
چیزی استثنا شده است ».زمخشری به درستی میگويد که «الّا»
ن» میدهد.
استثنای منقطع است يعنی معنی «لک ّ
استثنای منقطع حکمش عامل مستثنی منه است .يعنی شامل
لفظ مستثنی منه نمیشود .به معنای ديگر منقطع است از مدلول
اسم قبلیاش نه عامل خودش .عامل آن هم «کتبنا» میباشد.
بنابراين بدين گونه تعبیر میشود:
3078

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«لکن کتبنا علیهم ابتغاء رضوان اهلل  ،أی أن يبتغوا رضوان اهلل
بکل عمل ال خصوص الرَ ْهبَا ِﻧﻴﺔ التی ابتدعوها».
تفسیر ارتباﻃی و پلّه پلّه قرآن کريم برای فهم و درك آن بسیار
میسر واقع میشود .ترجیح میدهم که از همین گونه تفسیر برای
درك بیشتر اين آيه استفاده کنم.
الف« -رَ ْهبَا ِﻧﻴﺔ ابْتدَعُوهاَ» میفرمايد که خودشان آن را بدعت
گﺬاشتند = (ابتدعوها)
ب -ما آن را فرض نکرده بوديم (ما کتبنا علیهم)
ج -در مورد «اال ابتغا رضوان اهلل» هم میشود گفت که آنها
برای خشنودی خدا اين کار را کردند ولی حق آن را رعايت
حقَّ رِعَاي َتهِاَ».
نکردند« :فمَا رَعَوْهاَ َ
منظور از حق آن رعايت نکردند هم اين است که در آن کفر
ورزيدند ،تثلیث قائل شدند و ترك دنیا کردند و اينکه اصالً
رهبانیت در اسالم حرام است.

3079

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

جناب دکترسها اينجا مسﺌلهای ديگر را ﻃرﺡ کردهاند .که
مصداق همان پازلیست که ذکر کردم .با دقّت در گوشه و کنار آن
به راحتّی میتوان ،قطعات را کنار همديگر چید.

شبهه :نادرستی اسم اشاره
مثال:
فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَۃ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآ ُتهُمَا وَﻃَفِقَا
کمَا
ق اَﻟﺠﻨﺔِ وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَکُمَا َعنْ تِلْ ُ
ن وَرَ ِ
يخْصِفَانِ عَلَیهِمَا مِ ْ
ل لَکُمَا إِنَّ الشَّیطَانَ لَکُمَا عَدُوٌّ ُمبِینٌ
الشَّجَرَۃ وَ أَقُ ْ

1

در آيه فوق «شجرۃ» مفرد است و بايد «تلك» برای اشاره به آن
استفاده میشد ولی محمّد ﷺ «تلکما» را بکار برده که اشاره به
دوتاست.

پاسخ:
در اينجا پروردگار سبحانه و تعالی آورده است« :عن تلکما
الشجرۃ» در اينجا اعراب به اين صورت است که:
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3080

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ت = اسم اشاره مبنی بر کسر در محل جر به عن
ل= برای بعید
ك = برای خطاب
مجموع اينها میشود تلك ما= برای تثنیه
امّا اين نوع مثالها در کالم عرب به وفور مشاهده میشود .برای
نمونه میتوان به سخن ابن جرير که از قول شاعر نقل میکند
استناد کرد :
«فإن تزجرانی  -يا ابن عفان -أنـزجر وإن تترکـانی أحـم
عرضـا ممنعـا»
قطع مسلّم به همین مثال ختم نمیشود و میتوان موارد
ديگری را برای آن عنوان نمود:
«فﺬلکـنَّ الﺬی لمتننَّی فیه»
«ذلکنَّ» جمع مؤنّث ولی با «الّﺬی» که مفرد مﺬکّر است تفاوت
دارد.

3081

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

با توجّه به مطالب باال گزاره زير هم خود به خود ادعايی کﺬب و
ساقط شده است .
در ادامه میگويد:
وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ ِمنْ غِلٍّ تَجْرِی مِنْ تَحْ ِتهِمُ ا ْلأَنْهَارُ َو قَالُوا
ن هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ
الْحَمْدُ ِللَّهِ الَّﺬِی هَدَانَا ِلهَﺬَا َو مَا کُنَّا لِ َنهْتَدِی لَوْلَا أَ ْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَ نُودُوا أَنْ تِلْکُمُ اَﻟﺠﻨﺔ أُورِثْتُمُوهَا ِبمَا کُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

1

«اَﻟﺠﻨﺔ» مفرد است و بايد اسم اشاره مفرد يعنی «تلك» برای
اشاره به آن بکار برده شود و «تلکم» که اشاره به جمع است برايش
به کار برده شده است که غلط است.

پاسخ:
خیر جناب دکتر غلط نیست.
م» برای بعید است و «کاف» حرف خطاب است و
«الم» در «تلکُ ُ
«میم» برای جمع بودن است زيرا خطاب به جمع «مؤمنان» است.
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3082

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :عدم تناسب زمانی افعال یك جمله
م وَقَﺬَفَ
ن صَیاصِیهِ ْ
کتَابِ مِ ْ
ل الْ ِ
ن أَهْ ِ
ن ظَاهَرُوهُمْ مِ ْ
وَ أَنْزَلَ الَّﺬِي َ
ب فَرِيقًا تَ ْقتُلُونَ وَ تَ ْأسِرُونَ فَرِيقًا
فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْ َ

1

« و خداوند گروهی از اهل کتاب [= يهود] را که از آنان [=
مشرکان عرب] حمايت کردند از قلعههای محکمشان پايین کشید
و در دلهايشان رعب افکند؛ (و کارشان به جايی رسید که)
گروهی را به قتل میرسانديد و گروهی را اسیر میکرديد!»
خالصه متن اين است که ايشان میگويند در اين آيه که در
تأيید افعال حضرت محمّد ﷺ در جنگ بنی قريضه است سه فعل
ماضی و دو فعل مضارع (آينده) آورده است و اين غلط است.

پاسخ:
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3083

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

میگويم جناب دکتر سها در اينجا آيه قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا
سرُونَ فَرِيقًا بصورت جمله حالیه آمده است که جمله
تَقْتُلُونَ وَ تَأْ ِ
حالیه بصورت گﺬشته معنی میشود چون حالیه بر سیاق جمله
است و بر همان سیاق ترجمه میگردد نه جدا از آن.
تجزيه و ترکیب اين آيه بصورت زير است:
فريقا = مفعول مقدم برای تقتلون
تقتلون = حال منصوب و جمله مفسره يعنی در محل نصب حال
از ضمیر غائب قلوبهم تاسرون
فريقا = معطوف به جمله قبلی آن است.
پس تا جايی که از شواهد و قرائن بر میآيد؛ مورد اشتباهی در
آيه فوق ملحوظ نیست.
او در ادامه مثال ديگری میآورد:
خلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ
إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ کَ َمثَلِ آدَمَ َ
کُنْ فَیکُونُ

1
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3084

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

اينجا نیز واقعه خلقت آدم را در گﺬشته ذکر کرده و برای آن
فعل آيده (فیکون) بکار برده است که غلط است.

پاسخ:
دست بر روی گل سرسبد آيات قرآن گﺬاشتید که به يکباره
مفهوم بالغت قرآنی را نمايندگی میکند.
در اينجا ﻃبق عادت عرب کلمهای را به زمان حال میآورند که
کارش به استمرار در حال و آينده میکشد .به بیانی ديگر آوردن
فعل مضارع به معنای اين است که خلق انسان بوده ،هست و ادامه
دارد! به هیچ وجه در هیچ متنی چنین بالغتی مشاهده نمیکنید.
جالب است که از نظر دستور زبان عربی فعل آينده ،از فعل حال
ساخته میشود و اگر آينده و حال را به سادهترين شکل
بازگردانیم؛ چیزی جز اوّلین صیغه ماضی آن را نخواهیم يافت .سه
زمان در يك کلمه .از نظر من که با کوردی ،فارسی و انگلیسی
آشنايی مختصری دارم؛ چنین چیزی يك جادوی زبانیست.
ابن هشام در «مغنی اللبیب» به نکتهای ظريف اشاره دارد .او
میگويد که اعراب ماضی را بصورت مضارع اعتبار میگیرند برای
3085

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

آنکه آن شیء را حاضر ببینند به قصد جلوه آن در ذهن انسان
گويی که دارد آن را مشاهده میکند.
از اين دست آيات باز هم در قرآن مشاهده میشود که مهر
تأيیديست برای ادعای ابن هشام الزم به ذکر است که باز هم
برايمان روشن شد که جناب سها؛ به درستی قرآن را نخواندهاند و
اال به آيات زير هم اشاره میکردند.
وَاللَّهُ الَّﺬِی أَرْسَلَ الرِّياﺡَ َفتُثِیرُ سَحَابًا

1

«خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهايی را به حرکت
درآورند».
در اينجا نگفته است «فأثارت »2برای اينکه آن قدرت باهر اهلل
سبحانه و تعالی را در اين آيه در ذهن مخاﻃب جلوهگر سازد و
اينکه اين امر ادامه دارد يعنی وزش باد ادامه دارد و خواهد بود
همانند تولّد انسان.

 . 1سوره فاﻃر ،آيه 9
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3086

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ َعلَى الَّﺬِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْ َأرْضِ

1

«ما میخواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم».
در اينجا اهلل سبحانه و تعالی با نصرت موسی بر او منّت گﺬاشته
امّا چرا «نمن» مضارع است؟ آيا نصرت فقط در زمان موسی بوده
است؟ خیر اين آيه با اين سیاق میخواهد نصرت اهلل سبحانه و
تعالی را در تمام زمان بیان کند.
تأبط شرا يکی از شعرای زمان جاهلیّت عرب است که شعری را
چنین میسرايد:
«بأنی قد لقیت الغول تهوی بسهب ﻛﺎﻟﺻﺤﻴﻔﺔ صحصحان
فأضربها بال دَه شَ فخرت صريعًا للیدين و للجران»
در اينجا هم شاعر اسلوب مضارع را در «اضربها» (میزنم)
آورده است تا برای همیشه اين صحنه شجاعت زدن غول و
بیباکیش برای خواننده تداعی شود.
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3087

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

و از اين قبیل ،در شعر حسان بن ثابت انصاری نیز ديده
میشود:
«يغُشون حتى ما تهِ ُّر کالبهم ال يسألون عن السوادالمقبل»
پس چرا به جای ايرادهای واهی و غیر کارشناسانه  ،نگويیم که
اين از اسلوب قرآنی بسیار زيبا است؟اگر اهلل میفرمود کن فکان
يعنی آدم خلق شد فقط برای همان لحظه  ،باز هم ايراد میگرفتید
که چرا خلقت انسان را به سیاق گﺬشته آورده است در حالی که
روزانه میلیونها انسان زاده میشوند!

شبهه :عدم تناسب فعل با فاعل
مثال:
هَﺬَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ فَالَّﺬِينَ کَفَرُوا قُطِّ َعتْ لَهُمْ
ق رُءُوسِهِمُ الْحَمِیمُ
ثِیابٌ مِنْ نَارٍ يصَبُّ ِمنْ فَوْ ِ

1

«اينان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال
پرداختند؛ کسانی که کافر شدند ،لباسهايی از آتش برای آنها
بريده شده ،و مايع سوزان و جوشان بر سرشان ريخته میشود».
 . 1سوه الحج ،آيه 19

3088

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

در اين آيه فاعل «خصمان» تثنیه است ولی برای آن فعل جمع
«اختصموا» بکار برده شده است.

پاسخ:
میگويیم ما در عربی دو نوع مراعاۃ داريم:
-1مراعاۃ لفظی
-2مراعاۃ معنوی
در اين آيه مراعاۃ معنوی بکار رفته است .در اينجا «خصمان» به
معنی دو نفر نیست؛ بلکه اسم جمع میباشد .پیشتر توضیحاتی
درباره اسم جمع داده شد که برای اختصار از توضیح دوباره خود
داری می کنم .امّا يك سوال برای هر خواننده عاقلی پیش میآيد.
آيا درست است که برای دو قبیله يا گروه ضمیر (دو نفری/دوتايی)
بکار برد؟ در عربی اين نوع مثنی را مثنی غیر حقیقی مینامند.
اينگونه کلمات در لفظ مثنی هستند و در معنی جمع میباشند.
انواع مثنی وجود دارد که من به نوع مثنايی که در آيه آمده است
اشاره دارم.
سها در ادامه میگويد:
3089

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

و إن ﻃائفتان من المؤمنین اقتتلوا

1

در اينجا هم فاعل «ﻃائفتان» تثنیه است و برايش فعل جمع
«اقتتلوا» بکار برده شده است.

پاسخ:
اين آيه نیز ،مشمول قاعده پیشین میشود .خود «ﻃاﺋﻔﺔ» که به
معنای گروه میباشد؛ اسم جمع است.
متأسّفانه دکتر غرض ورزی میفرمايند درحالی که من با
اﻃمینان میگويم که ايشان به خیلی از مطالبی هم که مینويسند
ايمان ندارند:

شبهه :جمع آوردن معدود
سبَاﻃًا
وَ قَطَّعْنَاهُمُ اثْ َنتَی عَشْرَۃ أَ ْ
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3090

2

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«اسباﻃا» غلط است و بايد «سبطا» باشد همچنین «اثنتی» غلط
است و بايد «اثنی» باشد.

پاسخ:
اوّل بايد گفت که «اسباط» اسم يکی از قبايل بنی اسرائیل است
مثل ساير قبايلی که در تمام دنیا وجود دارد.
بنابراين يادآور میشوم اسمی که جمع بسته شود با اسمی که
خاص باشد تفاوت دارد« .سبط» به معنای نواده است .ضمناً اگر در
اينجا «سبط» آورده میشد شايد گمان به دوازده نوه حضرت
يعقوب علیه سالم میرفت.
امّا در مورد «اثنتی عشرۃ» سوال میکنم چرا بايد «اثنی»
باشد؟ در اينجا تمییز به تقدير « فرﻗﺔ» حﺬف شده است .يعنی
«اثنتی عشرۃ فرﻗﺔ» بوده است .چه دلیلی دارد بگويیم «اثنی»؟

3091

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :جزم نابجای فعل
ن ي ْأتِی أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیقُولَ
ن قَبْلِ أَ ْ
وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِ ْ
ن الصَّالِحِینَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَ َأصَّدَّقَ وَ َأکُنْ مِ َ

1

«از آنچه به شما روزی دادهايم انفاق کنید ،پیش از آنکه مرگ
يکی از شما فرا رسد و بگويد« :پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مدّت
کمی به تأخیر نینداختی تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان
باشم؟!»»
«اکن» غلط است بايد «اکون» باشد.

پاسخ:
ايشان بدون اينکه هیچ دلیلی برای اين مدّعا ارائه دهند به
سرعت از موضوع گﺬاشتهاند.
در اينجا «فاصدق» در واقع با «ف» سببیه آمده است و مضارع
منصوب به «ان» مضمره میباشد و فاعلش مستتر و مصدر «مؤول»
میباشد.

 . 1سوره المنافقون ،آيه 10
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امّا در مورد فعل اکن:
«واو» باعث عطف «اکن» شده است بنابراين مضارع ناقص
مجزوم به عطف در محل «اصدق» شده .به همین خاﻃر «اکون»
شده است «اکن»! ادامه اينکه اسمش مستتر و خبرش «من
الصالحین» میباشد.

شبهه :تغییر از خطاب به غیب و بالعکس
مثال:
هُوَ الَّﺬِی يسَی ُرکُمْ فِی الْبَ ِّر َو الْبَحْ ِر حَتَّى إِذَا ُکنْتُمْ فِی الْ ُف ْلكِ وَ
جَرَينَ بِهِمْ بِرِيحٍ ﻃﻴﺒﺔ وَ فَ ِرحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جَاءَهُمُ
ل مَکَانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ ِبهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْ ِلصِینَ لَ ُه
الْمَوْجُ مِنْ کُ ِّ
الدِّينَ َلﺌِنْ أَنْجَی َتنَا مِنْ هَﺬِهِ لَ َنکُونَنَّ مِنَ الشَّا ِکرِينَ

1

«او کسی است که شما را در خشکی و دريا سیر میدهد؛ زمانی
که در کشتی قرار میگیريد ،و بادهای موافق آنان را (بسوی
مقصد) حرکت میدهد و خوشحال میشوند ،ناگهان ﻃوفان
 . 1سوره يونس ،آيه 22
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شديدی میوزد؛ و امواج از هر سو به سراغ آنها میآيد؛ و گمان
میکنند هالك خواهند شد؛ در آن هنگام ،خدا را از روی اخالص
میخوانند که« :اگر ما را از اين گرفتاری نجات دهی ،حتما از
سﭙاسگزاران خواهیم بود!»»

پاسخ:
پاسخ بسیار ساده است در اينجا صنعت التفات بکار برده شده
است يعنی مخاﻃب از يك ﻃرف به ﻃرف ديگر تغییر داده میشود.
ضمنا در اينجا بعد از «ﻃﻴﺒﺔ» (واو) آمده و اصالً جمله ديگری شروع
می شود .در ادبیات عرب ،فارسی و ...و حتّی عامّه نیز اين صنعت
وجود دارد:
من از شما يك امتحان ساده گرفتم که شما در آن موفّق شديد
و کالس الف نیز موفق شدند و بسیار خوشحال گشتند.
در شعر عربی هم از قول نابغه ذيبانی شعری وجود دارد که
میگويد:
«يا دار ﻣﻴﺔ بالعیا ء فالسندِ

اقوتُ و ﻃالَ علیها سالفٌ

االمدِ»
3094
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شاعر ،مصراع نخست را با «ياء» ندا آورده است و «دار ﻣﻴﺔ» را
منادی و مورد خطاب قرار داده است؛ و در مصراع دوم «اقوت و
ﻃال علیها» را با لفظ غائب ذکر کرده است .چنانکه «اقوت» و
«ﻃال» از افعال ماضی غائب هستند و ضمیر «ها» در «علیها» از
ضمائر غائب محسوب میشوند.
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ ُمبَشِّرًا وَ نَﺬِيرًا

1

« به يقین ما تو را گواه (بر اعمال آنها) و بشارتدهنده و
بیمدهنده فرستاديم»،
سبِّحُوهُ بُکْرَۃ وَ
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ َرسُولِهِ وَ تُ َعزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُ َ
أَصِیلًا

2

« تا (شما مردم) به خدا و رسولش ايمان بیاوريد و از او دفاع
کنید و او را بزرگ داريد ،و خدا را صبح و شام تسبیح گويید».
در آيه  8ﻃرف خطاب محمّد ﷺ است در ابتدای آيه  9که
دنباله قبل است ،خطاب را متوجّه مردم میکند در حالی که
 . 1سوره فتح ،آيه 8
 . 2سوره فتح ،آيه 9
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خواننده انتظار دارد دنباله خطاب قبلی باشد .همچنین از محمّد ﷺ
با ضمیر غائب ياد میکند و در آخر آيه ضمیر غايب به خدا
برمیگردد و در دو کلمه «تعﺬّروه» و «توقّروه» معلوم نیست که
ضمیر به محمّد ﷺ برمیگردد يا به خدا ،اين تغییرات غیرمعقول
موجب ابهام درمعنی میشود و خواننده بايد چند بار آيه را بخواند
تا بفهمد .و با اين حال نمیفهمد که باالخره ضمیر در «تعزّروه» و
«توقّروه» مربوط به چه کسی است.

پاسخ:
در مورد تغییر خطاب که از صنعت التفات استفاده شده است
که آن را توضیح دادم .در ادامه میگويد« :معلوم نیست ضمیر به
محمّد ﷺ باز میگردد يا به خدا».
واضح است که «م» به پیامبر باز میگردد چرا که میفرمايد
پیامبر خدا را بايد در همه امور عزيز بشماريم و احترامش بگﺬاريم
در ادامه هم میگويد:
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«تسبیح کنید و تسبیح برای خداست يعنی اختصاصِ پیامبر
عزيز شماردن و گرانقدر شمردن و عظمت دادن به اوست و
اختصاصِ اهلل ﷻ تسبیح اوست».

شبهه :بکار بردن لغت برخالف معنای اصلی
در قرآن کلمات فراوان غريب و بعضاً در غیر از معنی اصلی بکار
برده شده است مثالً در قرآن مکرّر ًا از دين ابراهیم به عنوان
«حنیف» ياد شده است مثل:
حنِیفًا مُسْلِمًا وَ مَا
مَا کَانَ إِبْرَاهِیمُ يهُودِيا وَ لَا نَصْرَانِیا وَلَکِنْ کَانَ َ
کَانَ مِنَ الْمُشْ ِرکِینَ

1

«ابراهیم نه يهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه موحّدی خالص و
مسلمان بود؛ و هرگز از مشرکان نبود».
همچنین در وصف دين محمّد ﷺ از حنیف استفاده کرده است:
ن حَنِیفًا ِفطْرَتَ اللَّ ِه الَّتِی فَطَ َر النَّاسَ عَلَیهَا لَا
فَأَقِمْ وَجْ َهكَ لِلدِّي ِ
ق اللَّهِ َذلِكَ الدِّينُ الْقَیمُ وَلَکِنَّ أَ ْکثَرَ النَّاسِ لَايعْلَمُونَ
تَبْدِيلَ لِخَلْ ِ
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«پس روی خود را متوجّه آيین خالص پروردگار کن! اين فطرتی
است که خداوند ،انسانها را بر آن آفريده؛ دگرگونی در آفرينش
الهی نیست؛ اين است آيین استوار؛ ولی اکثر مردم نمیدانند!»
واضح است که «حنیف» در قرآن به معنی راست و درست بکار
برده شده است در حالیکه معنی اصلی آن کج و منحرف است .که
نشان میدهد محمّد ﷺ معنی درست کلمه را نمیدانست.

پاسخ:
بسیار مغرضانه در مورد آيات رفتار شده است .با برّرسی
فرهنگهای لغت و تفاسیر قديم و جديد میتوان معنای درست را
دريافت:
حنیف :میل و گرايش از گمراهی به سوی هدايت .امّا الجنف به
معنای میل و گرايش به سوی گمراهی .تحنف :قصد راه راست نمود.
االحنف :کسی که پايش لنگ است .اعراب قبل از اسالم هر که را
که به حج میرفت و يا ختنه میکرد را حنیف مینامیدند که
تنبیهی بود بر اين امر که فالن فرد بر دين ابراهیم قرار دارد و نیز
 . 1سوره الروم ،آيه 30
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گفته شده است از باب استعاره به هر میل به صورت مجرد «احنف»
میگويند.
در اينجا راغب اصفهانی حتّی مشخص میکند که اعراب قبل از
اسالم هم به همین نام يکتاپرستان را میخواندند.
حنیف :مسلمان واقعی ،فرد پايبند اسالم ،پیرو دين ابراهیم،
يکتاپرست ،موحد ،راست ،مستقیم ،جمع «حنفا» در اينجا حتّی
«حنیف» به معنای راست و مستقیم گرفته شده است.
السعدی« :حنیف :کسی که به ﻃرف خدا گرايش دارد».
الوسیط« :میل از باﻃل به ﻃرف حق و ضد آن الجنف است».
البغوی« :میل به ﻃرف سمت راست و مستقیم».
ابن کثیر و قرﻃبی هم همین را میگويند.
ﻃبری« :کسی که يهودی و نصاری نباشد .و ابن عاشور نیز
برهمین نظر اتفاق دارد».
الحنیف در معاجم
المائل من شرٍّ إلى خیر :مايل از شر به سوی خیر
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الحَنیفُ المستقیم الﺬی ال عِوجَ فیه و هو اإلسالم  :راه مستقیمی
که در آن کجی نیست و آن اسالم (الحنیف الدِّين) است.
قاموس المعانی حَن ِیفٌ
«جمع :حُنفَاَءُ { .ﺡ ن ف} .ﺻﻴﻐﺔ فعیل
ل
ف رَجُ ٌ
حقِّ  :-:حَنیِ ٌ
ن ال َ
مَائل عَنِ الباَﻃِلِ إلِىَ الدِّي ِ
کَانَ حَنیِفاً  :-:مَائلِاً عَنِ الباَﻃِل إلِىَ الدِّينِ الحَقِّ ،مُتشَبثِّاً باِلدِّينِ
حنیِفاً قرآن»
ك للدِّينِ َ
وَمُتمَسِّکاً بهِ  .الروم آﻳﺔ  30فأَقمِ وَجْه َ
«جمع آن حنفا میباشد (ﺡ ن ف) که بر صیغه فعیل آمده است.
رجل حنیف :به معنای میل کننده از باﻃل به سوی حق میباشد.
حنیف بود :يعنی کسی که میل کننده از باﻃل به سوی حق است و
به دين تمسك میجويد همانطور که در آيه  30سوره روم آمده»...
معجم اﻟﻐﺔ معاصر
«المستقیم الﺬی ال عِوجَ فیه و هو اإلسالم»
«مستقیمی که کجی در آن نیست همانند اسالم»
معجم الغنی
3100
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ن حَنیِفاً :مَائلِاً
ق کَا َ
ن الباَﻃِلِ إلِىَ الدِّينِ الحَ ِّ
«رَجُلٌ حَن ِیفٌ :مَائلِ عَ ِ
حقِّ=يعنی کسی که میل کننده از باﻃل به
ن ال َ
عَنِ الباَﻃِل إلِىَ الدِّي ِ
سوی حق است».
الرائد
«ج حنفاء .مخلص فی إسالمه ثابت علیه -من کان على دين
ﻬﻟﻴﺔ -ناسك -کل من حج -مستقیم -الﺬی يمیل
«ابراهیم» فی الجا ّ
إلى الخیر« -الدين الحنیف» :اإلسالم»
«مخلص در اسالم و ثابت در آن– کسی که در جاهلیّت بر دين
ابراهیم بوده است– هر کسی که حج کرده– مستقیم -کسی که به
خیر تمايل دارد -دين حنیف :اسالم»
معجم الوسیط:
سلَام»
صحِیح الْمیل إلِىَ الْإِ ْ
ى خیر وَال َّ
«المائل من شَرّ إلِ َ
«میل کننده از شر به سوی خیر»
به همین کفايت میکنم و از علمايان سلف تا خلف قول گرفتم
که حنیف به چه معناست و معنی غالب چه چیز را میرساند.
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شبهه :قطعاتی که به طور نامربوط در کنار هم نهاده
شدهاند.
در موارد بسیار زيادی در قرآن قطعاتی در يك آيه در کنار هم
نهاده شدهاند که نامربوﻃند و موجب ابهام در درك مطلب میشود.
مثالً:
ل أَزْوَاجَکُمُ
ل مِنْ قَ ْلبَینِ فِی جَوْفِهِ َو مَا جَعَ َ
مَا جَعَلَ اللَّ ُه لِرَجُ ٍ
م
ل أَدْعِیا َءکُمْ أَبْنَاءَ ُکمْ ذَلِکُ ْ
کمْ وَ مَا جَعَ َ
ن أُمَّهَاتِ ُ
ن ِمنْهُ َّ
اللَّايی تُظَاهِرُو َ
قَوْلُکُمْ بِأَفْوَاهِکُمْ وَ اللَّهُ يقُولُ ا ْلحَقَّ وَ هُ َو يهْدِی السَّبِیلَ

1

« خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافريده؛ و هرگز
همسرانتان را که مورد «ظهار» قرارمیدهید مادران شما قرار
نداده؛ و (نیز) فرزند خواندههای شما را فرزند حقیقی شما قرار
نداده است؛ اين سخن شماست که به دهان خود میگويید (سخنی
باﻃل و بیپايه)؛ امّا خداوند حق را میگويد و او به راه راست
هدايت میکند».
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قسمتی که زير آن خط کشیده شده است ارتباط واضحی با
دنباله آيه ندارد و موجب ابهام مفهوم آيه شده است .بنحوی که
مفسّران ده معنی مختلف برای آن ذکر کردهاند (الدار المنثور) و
حتّی گفتهاند اين جمله مربوط به سه آيه قبل است (المیزان) که
ﻃبعاً بطور نابجا در اين آيه آمده است.

پاسخ:
اشاره میکنم در تأيید «المیزان» که اين آيه تأيیدی بر سه آيه
قبل و دنباله آن است چرا که در قرآن همواره چند آيه چند آيه
می تواند در مورد يك سری از موضوعات بحث کند و سﭙس به
موضوع ديگری برود که در بسیاری از سورهها مشهود است و
برکسی پوشیده نیست ولی چون جناب دکتر علم قرآنی ندارند
درك اين موضوع برايشان مشکل است .مثالً در سوره بقره ابتدا در
آيه  144در مورد بحث قبله حرف میزند سﭙس که بحث تمام شد
به موضوع ديگری (شهادت و آزمايش و)...میپردازد.
پس اين موضوع خیلی عجیب نیست و در قرآن کالم حتّی
االمکان موجّز است .قرار نیست که کتاب هدايت مثنوی هفتاد من
باشد .همواره به اين موضوع فکر کردهام که قرآن پر است از
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صناعات ادبی که امروزه در مورد آن صحبت میشود .برای مثال
جريان سیال ذهن که از صناعات پست مدرن ادبیات امروز است.
جای تأسّف است که بسیاری از اينگونه موارد غافلند .تدقیق در
آيات قرآنی میتواند مواردی چون سیال ذهن را به ما نشان دهد
که هنوز در اين زمینه بسیار عقب ماندهايم.
باری! شگفتتر از آن اين است که حتّی اگر نخواهیم بگويیم
اين آيه به سه آيه قبلی مربوط است يك کالم بسیار ايجازی در آن
نهفته است .چرا که در ادامه آيه در مورد ظهار صحبت میکند .در
ال اگر يك
جاهلیّت قانون يا بهتر است بگويم عرفی بود که مث ً
مردی میگفت اين زن همانند خواهر من است او را ﻃالق میداد و
رجعتی در آن نبود .امّا در اسالم ﻃالق ظهار با شرط آزادی برده يا
دو ماه روزه يا اﻃعام  60فقیر لغو میشود که حکم آن در آيه 4 - 2
سوره مجادله آمده است .در اينجا آيه بسیار زيبا و بصورت موجّز
بیان میکند همانگونه که خدا به انسانها دو قلب نداده است
فردی نمیتواند زاده دو مادر يا پدر باشد .منظور همان ظهار است.
واضحتر اينکه افرادی که میگويند زن من مثل مادر من است؛ اين
حکم با شرايط بیان شده لغو است چون يك فرد يك مادر دارد
همانطوری که در درونش يك قلب دارد .در واقع آياتی که جناب
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دکتر بیان میکنند در واقع مهر سکوتی است بر دهان آنها چرا
که همان آياتی را که مورد ايراد قرار میدهند نکته اعجازی و
ايجازی قرآن است که انسانهای مريض قلب آن را نمیفهمند.
در ادامه ،دکتر سها آيهای را آورده است و مدّعی است که ادامه
اين آيه به اوّل آن هیچ ارتباﻃی ندارد .اتّفاقاً از آيه  13سوره فاﻃر
تا آيه مربوﻃه و بعد آن همگی با هم مرتبط و در ادامه هم آمدهاند.
دعُ ﻣﺜﻘﻟﺔ إِلَى حِ ْملِهَا لَايحْمَلْ
وَ لَا تَزِ ُر وَازِرَۃ وِزْ َر أُخْرَى َو إِنْ تَ ْ
مِنْهُ شَیءٌ وَ لَوْ کَانَ ذَا ُقرْبَى إِنَّمَا تُنْﺬِرُ الَّﺬِينَ يخْشَوْنَ رَ َّبهُمْ بِالْغَیبِ وَ
أَقَامُوا الصَّلَاۃ وَ مَنْ تَ َزکَّى َفإِنَّمَا يتَزَکَّى لِنَفْسِهِ َو إِلَى اللَّهِ ا ْلمَصِیرُ

1

«هیچ گنهکاری بار گناه ديگری را بر دوش نمیکشد؛ و اگر
شخص سنگینباری ديگری را برای حمل گناه خود بخواند ،چیزی
از آن را بر دوش نخواهد گرفت ،هر چند از نزديکان او باشد! تو
فقط کسانی را بیم میدهی که از پروردگار خود در پنهانی
میترسند و نماز را برپا میدارند؛ و هر کس پاکی (و تقوا) پیشه
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کند ،نتیجه آن به خودش باز میگردد؛ و بازگشت (همگان) به
سوی خداست!»
قسمت خط کشیده يك مطلب را بیان میکند و بقیّه آيه مطلبی
کامالً متفاوت است .پرش از يك مطلب به مطلب ديگر آن هم در
يك آيه ،قطعاً بینظمی ناپسندی است و موجب تشويش و
سردرگمی خواننده و بی بالغتی میشود.
من توضیحی در مورد اين آيه بصورت کامل نمیدهم ولی آيات
را بخوانید قضاوت کنید که آيا به هم نامربوط هستند يا نه.
از اوّل آيه که شروع میکند در مورد نخواندن غیر از خدا
صحبت میکند (مثالً بتها) و اينکه خدا قدرت مطلق است و
کسانی را که فرا میخوانیم در آن دنیا بار گناه ما را حتّی اگر
نزديكترين کسان ما باشند به دوش نخواهند گرفت و مسﺌول
گناهان ما نیستند .میفرمايد که پیامبر هم کسانی را انﺬار میدهد
که ريا ندارند و از خدا میترسند و در تأيید آيات باال ادامه میدهد:
کسی که نماز بخواند (نماز يك عبادت است) تنها به خودش سود
رسانده است! خب حال کجای اين آيات به هم نمیخواند؟ در واقع
آيه حاوی چند نکته بسیار مهم است:
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الف :کسی را جز خدا مورد پرستش قرار ندهیم .چون گناهی
نابخشودنیست.
ب :اگر فکر میکنیم با پرستش فالن بت و فالن شخص ،در آن
دنیا نجات خواهیم فکری عبث است چرا که خداوند هر کسی را
مسﺌول کار خويش میداند.
ج :انﺬار پیامبر که حاوی هدايت و سبب تقواست؛ شامل حال
پﺬيرندگان آن میشود يعنی آنهايی که تقوای خدا را پیشه
کردهاند.
د :سﭙس باز هم اشاره میکند که عمل هر کسی به خودش باز
میگردد و هر شخص مسﺌول کار خودش است.
هـ  :يکی از انﺬارهای پیامبر قطعاً بازگشت به سمت خداوند
است که خداوند خود نیز بر اين نکته تأکید میکند.
«او شب را در روز داخل میکند و روز را در شب داخل
میگرداند ،و خورشید و ماه را مسخّر کرده که هر يك تا زمانی
معیّن در حرکت است ،اين است اهلل ﷻ پروردگار شما ،فرمانروايی
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از آن اوست ،و کسانی را که به جای او میخوانید (هم وزن) پوست
نازك هسته خرما مالك نیستند».
قدرت خداوندی را تشريح میکند که قرار است به سمت او باز
گردانده شويم و پیامبر در موردش ما را متﺬکّر شده است .در واقع
پس از اينکه در آيه قبلی از پرستش غیر خدا ما را نهی فرمود.
قدرت خود را يادآور شد و ارزش آن کسانی که مشرکین مورد
پرستش قرار میدهند را در مقابل خودش بیان فرمود که چقدر در
مقابل قدرت اليتناهی خداوند ناچیز هستند .کسی که نمیتواند
مالك هسته خرمايی در آن دنیا باشد؛ به قول آيه مورد انتقاد دکتر
سها ،چگونه میخواهد نجاتگر مشرکین و کافرين در آن دنیا
باشد؟
«اگر آنها را بخوانید (صدای) خواندن شما را نمیشنوند ،و (به
فرض) اگر بشنوند به شما پاسخ نمیگويند ،و روز قیامت شرك
شما را انکار میکنند ،و هیچ کس مانند (خداوند) آگاه خبردارت
نمیکند».
برای روشنگری بیشتر در مورد معبودان غیر از خدا؛ اهلل متعال
اوصافشان را بیان میکند .کسانی که نه میشنوند و نه میتوانند
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پاسخگو باشند؛ چگونه میخواهند که جای خداوند را به عنوان
معبود حقیقی بگیرند و در آخرت کمك رسان عبادت کنندگانشان
باشند؟
«ای مردم! شما (همگی) به خدا نیازمنديد ،و (تنها) خداوند
است که بی نیاز ستوده است».
باری به راستی همگی به خالق متعال نیازمنديم.
«اگر بخواهد شما را (از بین) میبرد ،و آفرينش تازهای میآورد.
و اين (کار) بر خداوند دشوار نیست».
«و هیچ کس بار (گناه) ديگری را به دوش نمیکشد ،و اگر
(شخص) گرانباری (ديگری را) برای حمل بار (گناه) خود بخواند،
چیزی از آن (بار) برداشته نمیشود ،هر چند خويشاوند (نزديك
او) باشد .تو (ای پیامبر!) تنها کسانی را هشدار میدهی که از
پروردگارشان در پنهانی میترسند ،و نماز را بر پا میدارند ،و هر
کس پاك گردد (و تقوا پیشه کند) پس (بداند که) تنها به سود
خويش پاك شده است ،و باز گشت (همه) به سوی خداست».
نتیجتاً اينکه محوريت آيات مﺬکور بر موارد زير داللت میکرد:
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-1پرستش غیر از خدا ممنوع است.
 -2پیامبر در اين باره انﺬار میدهد.
 -3انﺬار وی در دل کسانی مینشیند که براستی حقیقت ﻃلب
و خدا ترس هستند.
 -4معبودان غیر از اهلل ﷻ ،هیچ قدرت و توانايی در مقابل
خداوند ندارند.
 -5چنین معبودانی در دنیای آخرت نمیتوانند فريادرس
باشند.
خواننده گرامی ،کاله خود را قاضی کند؛ کجای اين آيات به هم
نامربوط بود؟
وَ لَقَدْ آتَینَا مُوسَى الْکِتَابَ فَلَا تَکُنْ فِی مِرْﻳﺔ مِنْ لِقَائِهِ وَ جَعَلْنَاهُ
هُدًى ِلبَنِی إِسْرَايیلَ

1
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« ما به موسی کتاب آسمانی داديم؛ و شك نداشته باش که او
آيات الهی را دريافت داشت؛ و ما آن را وسیله هدايت بنی اسرايیل
قرار داديم!»
قسمت اوّل آيه « و به راستی که به موسی کتاب داديم» و
قسمت سوّم آيه «و آن [کتاب] را برای بنی اسرائیل هدايت قرار
داديم» .به هم مربوﻃند و يك مطلب را میرسانند ولی قسمتی که
زيرش خط کشیده شده بین اين دو قسمت فاصله انداخته و ارتباط
معنايی دو قسمت قبل و بعد را قطع کرده و موجب ابهام در درك
شده است .بعالوه ضمیر «ه» در «لقا» معلوم نیست به کی
برمیگردد.

پاسخ:
جناب دکتر توجّه ندارند که اين آيه برای چه آمده است و
مقصودش چه چیزی است.
بايد بگويم اجماع مفسّرين بر اين است که:
خداوند به پیامبر قرآن را نازل کرده است و قرآن تصديق
کننده تورات است و تورات نیز تصديق کننده قرآن است .در اين
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آيه میفرمايد که ما به موسی تورات را نازل کرديم که هدايتگر
بنی اسرائیل بود و شکی نداشته باش که تصديق کننده خود را
میبینی .اين آيه در شب اسرا نازل میشود که به اعتقاد مسلمین
پیامبر اکرم ﷺ با حضرت موسی و ديگر پیامبران ديدار میکند.
عالوه بر آن ،در آيه بالغتی پیداست که اهلل سبحانه و تعالی فَلَا
ن لِقَائِهِ قبل از قسمت سوّم آورده است تا تأکیدی
تَکُنْ فِی مِ ْرﻳﺔ مِ ْ
بر ديدار باشد.
ديگر مطلب اينکه در اينجا همانطور که ذکر کردم «فال تکن»...
مراد و مخاﻃب پیامبر است .در ادامه جناب دکتر فرمايش میکنند
که معلوم نیست «ه» به که باز میگردد! بايد گفت که «ه» به موسی
(ع) بر میگردد.
قُلْ يا عِبَادِ الَّﺬِينَ آمَنُوا ا َّتقُوا رَبَّکُمْ لِلَّﺬِينَ أَحْسَنُوا فِی هَﺬِهِ
الدُّنْیا ﺣﺴﻨﺔ وَ أَرْضُ اللَّهِ وَاﺳﻌﺔ إِنَّمَا يوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیرِ
حِسَابٍ

1
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«بگو« :ای بندگان من که ايمان آوردهايد! از (مخالفت)
پروردگارتان بﭙرهیزيد! برای کسانی که در اين دنیا نیکی کردهاند
پاداش نیکی است! و زمین خدا وسیع است( ،اگر تحت فشار سران
کفر بوديد مهاجرت کنید) که صابران اجر و پاداش خود را
بیحساب دريافت میدارند!»»
در آيه فوق چهار مطلب مجزّا بدون ارتباط روشن کنار هم
چیده شدهاند که ايجاد معنی يکﭙارچه از آيه را مشکل میکند.
البته هر مفسّری سعی عبث کرده با تقدير گرفتن قطعاتی آنان را با
تکلیف به هم وصل کند.

پاسخ:
ن آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ در اينجا
آيه میفرمايد که قُلْ يا عِبَادِ الَّﺬِي َ
خطاب به پیامبر اکرم است که اهلل سبحانه و تعالی به ايشان دستور
میدهد که به بندگان اهلل ﷻ بگويد که آنها بر تمامی مخلوقات
شرافت دارند و اينکه مؤمن به ربوبیّت جلّ جالله باشند .در واقع
امر شده به پیامبر که ايشان نیز امر به افضل بودن کنند که رمز آن
در تقواست .مطمﺌنّاً همین تقوا است که موجب ايمان راسخ به
ربوبیّت میشود (بهترين نعمت اسالم است که با عقل همراه است).
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توجّه داشته باشیم که تقوی و کار نیك و عمل صالح و ديگر کارها
از فعالیّتهای نکو در اين دنیا میباشند به همین خاﻃر است که
ن أَحْسَنُوا فِی هَﺬِهِ الدُّنْیا در
پروردگار در ادامه آيه میآورد لِلَّﺬِي َ
واقع بیان میفرمايد هر چیزی که در اين دنیا در راستای حسنات
باشد نکوست و عبادتی برای رسیدن به اهلل ﷻ است و لفظ حسنه
نیز به معنای خوبی است .مسلّماً برای يك انسان ،فراغ بال از جمله
مسائل ضروری برای حیاتش است چرا که بدون آسودگی نمیتواند
به کار خود ادامه دارد و فعالیّتهای خود را پیش برد .مؤمن نیز از
اين قاعده مستثنی نیست .کسی که مؤمن است اگر در آسودگی
خاﻃر نباشد ممکن است دچار اضطراب شود و چه بسا از ياد اهلل ﷻ
غافل شود و در همین راستاست که خداوند متعال می فرمايد:
أرْضُ اللَّهِ وَاﺳﻌﺔ .زمین پروردگار واسع و پهن و گسترده است و
اگر يك مؤمن در آن احساس آسودگی نکرد و امن نبود و نتوانست
دين الهی را اقامه کند پس زمین برای مهاجرتش وسیع و گسترده
است و وقتی که يك مؤمن در راه دين و شريعت الهی استوار بود
پس إِنَّمَا يوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیرِ حِسَابٍ بخاﻃر صبری که
پیشه کردهاند اجرشان بدون حساب و مقدار داده میشود .آری
اعجاز قرآن همین است .بقدری الفاظش موجز و مختصر هستند
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که باعث تجلّی و آرامش خاﻃر خواننده میشود .اگر يك بشر آن را
مینوشت به قطع يقین در يك خط اين همه معنی را نمیتوانست
برساند.
چیز جالبی که در صحبتهای آتﺌیستها وجود دارد اين است
که؛ عقل خود را سرچشمه فهم همه چیز قرار میدهند؛ يعنی اگر
چیزی را نفهمیدند آن چیز غلط است .مثل همین آيه زير .جناب
دکتر سها هم از اين بحث جدا نیستند يعنی چون خودشان
نمیفهمند فکر میکنند آن چیز غلط است.
حرَامَ َو
حرَامَ قِیامّا لِلنَّاسِ وَ الشَّهْ َر الْ َ
ت الْ َ
جَعَلَ اللَّ ُه اﻟﻜﻌﺒﺔ الْبَی َ
سمَاوَاتِ وَ مَا فِی
ك لِتَ ْعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يعْلَمُ مَا فِی ال َّ
الْهَدْی َو الْ َقلَائِدَ َذلِ َ
ن اللَّ َه بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ
الْأَرْضِ وَ أَ َّ

1

«خداوند ،کعبه -بیت الحرام -را وسیلهای برای استواری و
سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده؛ و همچنین ماه حرام ،و
قربانیهای بینشان ،و قربانیهای نشاندار را؛ اينگونه احکام
(حساب شده و دقیق )،بخاﻃر آن است که بدانید خداوند ،آنچه در
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آسمانها و آنچه در زمین است ،میداند؛ و خدا به هر چیزی
داناست».
در آيه دقّت کنید گفته شده که قرار دادن حج و مراسمات آن
برای آنست که بدانید خدا داناست .چه ربطی دارد؟ اين يك تعلیل
نامربوط است .و موجب ابهام در درك مفهوم واحد آيه شده است.
ظاهراً محمّد ﷺ ابتدای آيه را گفته و چیزی نداشته که آيه را با آن
تمام کند بنابراين اين قسمت نامربوط را به آن چسبانده است.

پاسخ:
در اوّل آيه بیان میکند که کعبه و مراسم قربانی و ماه حرام را
برای اين قرار داده است که استوار کننده ايمان و سامان دهنده
ن
ك لتِعلموا أ َّ
کار مردم باشد امّا چرا در ادامه آورده است ...ذَال ِ
اللَّهَ ...؟ اوّل آيه را بايد نگاه کرد .اوّل آيه فرموده است برای قوام
مردم يعنی ساماندهی مردم و اتّفاقاً ادامه آيه شیرينترين بحث در
آيه است که با تلمیح و بالغت فوق العاده همراه است .در واقع
«ذلك لتعلموا» برای اين آمده است تا بگويد که خداوند همانطوری
که می داند در آسمان و زمین چه خبر است صالﺡ و نیك و بد
مردم را هم میداند .خود اهلل ﷻ در اوّل آيه چه چیز را آورده؟
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نقد کتاب سها

ساماندهی و قوام را آورده است .يعنی اينکه خداوندی اين احکام
را آورده است که از نیك و بد همه با خبر است همانطوری که
می داند در آسمان و زمین چه خبر است پس خوب و بد را هم برای
مخلوقاتش میداند.
امّا اگر بخواهم مقصود ساماندهی را بصورت روشنتری بیان
نمايم ،به ايضاﺡ بیشتری نیازمندم.
کعبه :برای قوام دين و دنیا است (ضمن اينکه مسلمانان در آن
اتّحاد هم میيابند) .دين برای استوار کردن حج و مناسك آن و
دنیا برای اينکه از ثمره آن استفاده میکنند و همچنین در کعبه از
تجاوز و خونريزی در امان هستند .در قرآن کريم در همین رابطه
آياتی وجود دارد :
حوْلِهِمْ
اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ َ
أَفَبِالْبَاﻃِلِ يؤْمِنُونَ وَ ﺑﻨﻌﻤﺔ اللَّ ِه يکْفُرُونَ
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نقد کتاب سها

« آيا نديدند که ما حرم امنی (برای آنها) قرار داديم در حالی که
مردم را در اﻃراف آنان (در بیرون اين حرم) میربايند؟! آيا به باﻃل
ايمان میآورند و نعمت خدا را کفران میکنند؟!»
شهرالحرام :اشاره به  4ماه حرام به نام ذوالقعده و ذواﻟﺤﺠﺔ و
محرم و رجب دارد که در آن مردم از خونريزی و جنگ در امان
هستند.
الهدی و القالئد :اقتدا به اين هدايت باعث ساماندهی و قوام
میشود.
و خداوند اشاره میکند که همانطوری که از اين صالﺡ و
ساماندهی در بین مردم با خبر هستم از آنچه که در زمین و
آسمان نیز وجود دارد با خبر هستم.
ك مِ ْنکُمْ وَ
ن بَعْدُ وَهاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَکُمْ فَاولﺌِ َ
وَ الَّﺬِينَ آمَنُوا مِ ْ
کلِّ شَی ٍء
ن اللَّ َه بِ ُ
اولو ا ْلأَرْحَا ِم بَعْضُهُمْ اولى بِبَ ْعضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ إِ َّ
عَلِیمٌ

1
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نقد کتاب سها

« و کسانی که بعد ًا ايمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد
نمودند ،از شما هستند؛ و خويشاوندان نسبت به يکديگر ،در
احکامی که خدا مقرر داشته( ،از ديگران) سزاوارترند؛ خداوند به
همه چیز داناست».
قسمت اوّل آيه میگويد کسانی که بعداً ايمان میآورند نیز جزو
مسلمانان حساب میشوند و در قسمت نامربوط بعدی گفته بعضی
از خويشاوندان بر بعضی ديگر اولويّت دارند ،مثالً پدر و مادر بر
خواهر و برادر در ارث از میّت اولويّت دارند.
از آيه  74سوره انفال شروع میکنم که در آن عقد مواالۃ بین
مهاجرين و انصار را بیان میکند و اين دو آيه برای مدﺡ آنها و
ثواب عمل آنها آمده است .وَالّﺬينَ آمَنوُا وَهاجَرُوا وَ جَاهدوا فیِ
ل اللَّهِ َو الّﺬِينَ آوَوْا َو نصرُوا اولﺌَكِ در اينجا منظور مهاجرين
سَبیِ ِ
و انصار است .در ادامه میفرمايد :همُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ در اينجا
آيه شريفه اشاره به صداقت ايمان آنها و هجرت و نصرت آنها
میکند و اينکه همديگر را در جهاد و مبارزه با کفار و منافقین
ياری کردند .لهَمْ مَغْفرِۃ ٌ يعنی اينکه از جانب اهلل سبحانه و
تعالی مغفرتی برای آنها هست که سیﺌات آنها را نابود میکند.
3119

نقد کتاب سها

رِزْقٌ کَرِيمٌ

کاری از گروه عباد الرحمان

منظور در رزق کريم رحمت و خیر بسیار و جنّات پر

نعمتی است که در انتظار آنهاست.
در ادامه میفرمايد :فاول َﺌكِ مِنْکُمْ در واقع قضیه از اينجا
شروع میشود .منظور در اينجا مواالۃ و نصرتی است که در راه
اسالم حاصل میگردد .ﻃوری که مفسّران میفرمايند« :لهم ما لکم
و علیهم ما علیکم فهﺬه المواالۃ اإليماﻧﻴﺔ» يعنی اينکه آنچه که
برای شماست برای آنهاست و آنچه که برای آنهاست برای شماست
و اين مواالۃ در ايمان است که در واقع منظور از نصرت و گﺬشتن از
جان و مال در راه اسالم و نصرت مهاجرين و انصار میباشد .اين
واقعه تأثیر بسیار شگفتی داشت .پیامبر ﷺ جز اخوت ايمانی يك
عقد اخوت خاصّی به وجود آورد تا جايی که از همديگر ارث
میبردند .به همین منظور خداوند کريم اين آيه را نازل میفرمايد:
ضهُمْ اولى ِببَعْضٍ و در اينجا بیان میدارد که جز
وَ اولو الْأَرْحَامِ بَعْ ُ
اقارب خودتان کسی در شرع الهی از شما ارثی نمیبرد و يا اگر
اقارب نبودند کسانی از سلسله شما که به آنها «قربا ذوی
االرحام» میگويند .در ادامه هم که از فیِ کِتاَبِ اللَّهِ صحبت
میفرمايد که منظور حکم و شريعت است .
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دکتر سها در ادامه اشاره به آيه  17سوره هود دارد:
ن قَ ْبلِ ِه کِتَابُ
د مِنْ ُه َو مِ ْ
ن رَبِّ ِه وَ ي ْتلُوهُ شَاهِ ٌ
ن عَلَى ﺑﻴﻨﺔ مِ ْ
أَفَمَنْ کَا َ
ن ا ْلأَحْزَابِ
ن يکْفُ ْر بِ ِه مِ َ
ك يؤْمِنُونَ بِهِ َو مَ ْ
مُوسَى امامًا وَ رَﺣﻤﺔ اولﺌِ َ
کنَّ أَکْثَرَ
فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِی مِرْﻳَﺔ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَ ِ
النَّاسِ لَايؤْمِنُونَ
«آيا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خويش دارد ،و
بدنبال آن ،شاهدی از سوی او میباشد -،و پیش از آن ،کتاب
موسی که پیشوا و رحمت بود (گواهی بر آن میدهد ،همچون کسی
است که چنین نباشد)؟! آنها [= حقﻃلبان و حقیقتجويان] به او
(که دارای اين ويژگیهاست )،ايمان میآورند! -و هر کس از
گروههای مختلف به او کافر شود ،آتش وعدهگاه اوست! -پس،
ترديدی در آن نداشته باش که آن حق است از پروردگارت! ولی
بیشتر مردم ايمان نمیآورند!»
چند بار آيه فوق را بخوانید .از آنچه میفهمید؟ از نظر در هم
ريختگی ،از نظر عدم بالغت آيه عجیبی است .قطعات متعدّدی
(بینشان خط تیره نهاده شده است) بدون ارتباط روشنی در کنار
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هم قرار گرفتهاند .بعالوه اين آيه دارای چند اشکال کالمی ديگر
نیز هست شامل:
 خطای جمله ناتمام :افمن کان «...آيا کسی از جانبپروردگارش بر حجّت روشنی است» چه؟!
 خطای ضمیر با مرجع نامشخّص :در اين قطعه «و شاهدی از اوبدنبال آمده است» منظور از ضمیر اوّل دوّم کیايند؟ آيا منظور از
ضمیر اوّل خداست يا محمّد ﷺ ؟
 خطای ضمیر در مرجع نامشخّص :در قطعه «آنان به آنمیگروند» منظور از آنان کیايند؟
به همین دالئل هر مفسّر و مترجمی بنابر نظر خودش با گﺬاشتن
قطعاتی در پرانتز در البهالی آيه ،سعی کرده معنی معقولی برای آن
بسازد.
قطعاً اينگونه سخن گفتن کار محمّد ﷺ است نه خدا .ما انسانها
در حین بیان شفاهی ،ممکن است بطور ناگهانی مفهمومی غیر از
موضوع اصلی به ذهنمان بیايد و آنرا ذکر کنیم ولی ما هم در
نوشتههايمان که با تأمّل بیشتر جمله میسازيم سعی میکنیم
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چنین خطايی را مرتکب نشويم .خدا که قطعاۖ چنین اشتباهی
نمیکند.

پاسخ:
اگر جناب دکتر کمی دقّت میکردند میفهمیدند که در ادبیّات
اسالمی «ﺑﻴﻨﺔ» که معنی آن برهان و دلیل آشکار است از آن به
عنوان فطرت و عقل سلیم ياد میشود .پس تا اينجا بیّنه را
مشخّص کرديم .در جايی بیان میکند که «مترجم و مفسّری برای
خود چیزی بیان کرده!» من نمیدانم ايشان منظورشان چه کسی
است ولی در  13يا  14تفسیر که در اختیار من هست اختالفی در
اين موارد نیست .چه از سلف چه از خلف! قول را در مورد بیّنه
ادامه می دهم که به معنای فطرت و عقل سلیم بود .منظور از عقل
سلیم که مشخّص است .منظور از فطرت نیز همان فطرت
خداشناسی است که به همراه هر انسان از بدو تولّدش همراه و
مالزم اوست.
در مورد وَيتلوُهُ شَاهِدٌ ِّمنْ ُه بايد گفت که مراد از پیامبر و
کتابش است .پس تا اينجا هیچ معنی گنگی وجود ندارد .آيه
میفرمايد :آيا کسی که دلیل و برهان آشکار(عقل و فطرت) از
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سوی پروردگار و گواهی از جانب اهلل (پیامبر) دارد ... .در ادامه
میفرمايد :
 ...وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى امّامًا وَ رَﺣﻤﺔ  ...در اينجا با توجّه به
معانی قبل کار بسیار آسان میشود .میفرمايد قبل از آن کتاب
موسی بوده که هدايتگر بوده است.در اينجا تورات يك مثال است
و بقیه کتب آسمانی را هم شاهد میگیريم چون در عقايد اسالمی
هر کسی کتب قبلی را منکر شود مسلمان نیست .پس از اوّل باز
هم معنی میکنیم:
«آيا کسی که دلیل و برهان آشکار(عقل سلیم و فطرت) از
سوی پروردگار خود دارد و گواهی از جانب خدا (به نام قرآن)
بدنبال آن میآيد و قبل از قرآن (همگی کتب آسمانی از جمله آن
تورات آن را تأيید کردهاند) کتاب موسی که رهبر و مرشد بوده
است (بر صحت آن گواهی دارد ،همانند کسی است که دلیلی
ندارد) ؟!»
ادامه آيه ،با توجّه به روشنگریهای ماقبل از آن ،درك و فهمش
آسان مینمايد.
اولﺌِكَ يؤْمِنُونَ بِ ِه وَ مَنْ يکْفُ ْر بِهِ مِنَ ا ْلأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا
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میفرمايد« :با توجّه به فطرت و عقل سلیم و نشانهها از جانب
پروردگار (قرآن و پیامبر) و کتب قبلی که تصديق کننده اينها
بودهاند ايمان میآورند لکن اگر کسی با توجّه به اين موضعات باز
هم منکر شد جايگاه و موعودش در آتش است».
و در ادامه نیز فرمايش اهلل ﷻ در مورد حقانیت قرآن است.
اينکه از سوی اهلل ﷻ آمده ولی چه بسیاری که ايمان نمیآورند.
حال که فهم آيه تسهیل شده ،نیك است که به مسﺌله ضمیر
مورد انتقاد دکتر سها بﭙردازم:
وَ يتلوُهُ شَاهِدٌ مِّنْه ُ
اگر آيه را از اوّل بخوانیم معلوم میشود منظور آورنده کالم
الهی است .در مورد «منه» نیز ضمیر به «ربّ» برمیگردد.
سﭙس دکتر سها مینويسد در قطعه «آنان به آن میگروند»
منظور از آنان کیايند؟
ابتدا بايد عرض کنم که دست کم در متون امروزی «کیايند»
فعل جالبی نیست و معموالً چه کسانی هستند را به کار میبرند.
علی ایّ حال با توجّه به مطالب تبیین شده ،به وضوﺡ معلوم
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میشود آنان منظور کسانی هستند که از عقل و فطرت سلیم
پیروی میکنند.

شبهه :عدم تناسب انتهای آیات با متن آیه
در انتهای اکثر آيات قرآن ،قطعه يا جملهای آمده است که با
متن مورد بحث آيه تناسب ندارد و به قول مفسّرين ممکن است
نقش تعلیل را داشته باشد .در موارد زيادی اين قسمت انتهايی،
تناسبی با متن آيه ندارد که ضعف کالمی آشکار است .مثل:
ن تَزُولَا وَ َلﺌِنْ زَالَتَا إِنْ
سكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَ ْ
إِنَّ اللَّهَ يمْ ِ
أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِ َّنهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا

1

«خداوند آسمانها و زمین را نگاه میدارد تا از نظام خود
منحرف نشوند؛ و هرگاه منحرف گردند ،کسی جز او نمیتواند آنها
را نگاه دارد ،او بردبار و آمرزنده است!»
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واضح است که بردباری در مقابل خطای گناهکاران و آمرزش
گناهان ربطی به نگهداری آسمان و زمین ندارد.

پاسخ:
بگﺬاريد برای شما چنین تشريح کنم که خداوند در اين آيه
خواسته است که کمال قدرت خود را به همگان نشان دهد و بیان
کند قدرت اوست که آسمانها و زمین را نگاه داشته است و اگر
بخواهد و بردبار نباشد بر ما نمیبخشید و مغفرتش را شامل حال ما
نمیکند و زوال پیش میآيد .پس به اين خاﻃر است که میفرمايد
إنِه کَانَ حَل ِیمًا غَفوُرًا  .در همین آيه به خوبی نمايان است که
سبب بی نظمی خود ما هستیم .خدا خواسته است که عزّت خود را
به ما نشان دهد و اينکه به ما بفهماند که امثال من و شما ضعیف
هستیم .آقای دکتر توجّه داشته باشند که اگر خدا نخواهد
نمیتواند يك ثانیه بر روی زمین دوام بیاورد لکن اينطور در مقابل
اهلل سبحانه وتعالی سرکشی میکند .آيه مبارکه نشانگر حلم و
بردباری و بخشش کردگار است .چرا که به قول ﻃبری:
« إن اهلل کان حلیمًا عمن أشرك وکفر به  ...غفورًا لﺬنوب من تاب
منهم»
3127

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

معنی« :خداوند نسبت به آن کس که بدو شرك ورزيد و
منکرش گرديد بردباراست و بخشنده گناهان کسی است که به
درگاه او توبه میکند».
باری! اهلل ﷻ به آنهايی که بر او شرك میورزند و کفر میکنند
بردبار است و بر گناهان مغفرت میبخشد .اگر اينطور نبود به يقین
آسمان و زمین به سبب خشم اهلل ﷻ بر بندگانش رو به زوال
مینهادند.
ن مَا آتَا ُهمُ اللَّ ُه
ن النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يکْتُمُو َ
خلُونَ َو يأْمُرُو َ
الَّﺬِينَ يبْ َ
مِنْ فَضْلِهِ َو أَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِينَ َعﺬَابًا مُهِینًا

1

«آنها کسانی هستند که بخل میورزند ،و مردم را به بخل
دعوت میکنند ،و آنچه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به
آنها داده ،کتمان مینمايند( .اين عمل ،در حقیقت از کفرشان
سرچشمه گرفته؛) و ما برای کافران ،عﺬاب خوارکنندهای آماده
کردهايم».
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دقّت کنید آماده کردن عﺬاب برای کافران تناسبی با بخل
ندارد .چون هم مسلمان هم غیر مسلمان میتواند بخیل باشد.

پاسخ:
اگر خواننده آگاه باشد فريب ادعاهای پوچ و غیر منطقی را
نمیخورد .تأمل بدون غرض در آيه ،به نیکی همه چیز را برای ما
روشن میسازد.
 -1اينکه در میان مسلمین نیز افرادی بخیل و خسیس وجود
دارند؛ شکی نیست .در متون و نصوص اسالمی هم از صفات رذيله
نهی شده است .يکی از مزيتهای وجوب زکات ،از بین بردن حس
بخل در میان مسلمین است .قطعاً مسلمانی که بخیل باشد و از
پرداخت صدقات و زکات سرباز زند مورد مؤاخﺬه خداوند واقع
میشود.
 -2در اينجا جناب دکتر از نکاتی در مورد آيه غافل هستند که
با يادآوری آن؛ ايشان را به بازانديشی دوباره فرا میخوانم:
الف :اينجا مراد کسانی است که کفران نعمت میکنند و حقايق
خدادادی (اعم از هدايت ،معنويات ،ماديات و )...را کتمان میکنند.
وَ يکْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
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نقد کتاب سها

خداوند شود ،اگرچه مسلمان هم باشد؛ به سمت کفر کشیده
می شود .استنتاج جناب سها خاصتاً به اين خاﻃر غلط است که
گمان میبرد منظور از کافر ،کسی است که از بدو تولدش اعتقادی
به اسالم و ...نداشته و خداوند در اينجا میان کافر و مسلمان تمايز
قائل شده است .تحت اين عنوان که اگر مسلمان بخیل باشد
موردی ندارد؛ ولی اگر کافری بخیل باشد؛ مورد عﺬاب واقع
می شود .بايد دقّت کرد که مسلمانی جزئی از صفات ذاتی و خاصّ
انسان نیست که نشود از وی جدا کرد .بلکه دين ،امری عرضی
است که انسان با عقل و درايت خود پﺬيرای آن میشود .قوانین و
مقرراتی دارد که اگر کسی از آن امتناع ورزد؛ دچار شرك و کفر
میشود .پس مخاﻃب اين آيه میتواند همه مخلوقات جن و انس را
در برگیرد.
ب :مورد ديگر غفلت از بخش آغازين آيه است .الَّﺬِينَ ي ْبخَلُونَ
وَيأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ  .اين افراد نه تنها خود بخیل هستند و از
پرداخت صدقه ،زکات ،شکرگزاری نعمات مادی و معنوی الهی و
افشای حقانیت و فضیلت خداوند؛ خودداری میکنند؛ بلکه ديگران
را هم از اين کار باز میدارند« .گل بود به سبزه نیز آراسته شد!»
شخصی را در نظر بگیريد که به سوئیس مهاجرت میکند .پس از
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مدتی دولت سوئیس متوجّه میشود که فرد تخلّفات مالیاتی دارد و
با فساد اقتصادی از پرداخت آن خودداری میکند .مجموعهای از
افراد را هم تابع خود گردانیده است .مسلماً اين افراد با برخورد
سنگین دولت ،مواجه خواهند شد .از زندان و پرداخت جريمههای
کالن گرفته تا سلب تابعیت آن کشور.
اگر قرار است که پیرو عقل و منطق باشیم .پس لطفاً قبل از
اظهار نظر ،مفصّل با عقل خود مسﺌله را بررسی کنیم.
مثال ديگری میآورد و مینويسد:
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْ ِلكَ وَ جَعَلْنَا َلهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّ ّﻳَﺔ وَ مَا
ل کِتَابٌ
ن يأْتِی بِآ َﻳﺔ إِلَّا بِ ِإذْنِ اللَّهِ لِکُلِّ أَجَ ٍ
کَانَ لِرَسُولٍ أَ ْ

1

«ما پیش از تو (نیز) رسوالنی فرستاديم؛ و برای آنها همسران
و فرزندانی قرار داديم؛ و هیچ رسولی نمیتوانست (از پیش خود)
معجزهای بیاورد ،مگر بفرمان خدا! هر زمانی نوشتهای دارد (و برای
هر کاری ،موعدی مقرّر است)!»
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قسمتی که زير آن خط کشیده شده است ارتباﻃی با متن آيه
ندارد.

پاسخ:
آشنايی با فرهنگ و معانی قرآنی  ،شاه کلید فهم همه آيات
قرآن است .دقّت بفرمايید که ابتدای آيه را به توصیف چگونگی
ارسال پیامبران اختصاص داده است.آيه میفرمايد که هر پیامبری
زن و بچه داشته است که اشاره به صفات انسانی پیامبران دارد و
اينکه آنها نیز مانند ديگر مردمان حق تزويج و توارث دارند .امّا
در ادامه وجه تمايز را هم بیان فرموده است :
الف :پیامبرانی که میآيند دارای معجزه هستند.
ب :بعثت آنها و حمل معجزاتی با خود همگی با اذن پروردگار
صورت میپﺬيرد.
با اين دو نشانه عالوه بر بیان وجه تمايزات با انسانهای عادی،
ما را از پیروی پیامبران دروغین باز میدارد.
ل کِتَابٌ بیانگر اين نکته است که
ل أَجَ ٍ
قسمت سوّم آيه ،لِکُ ِّ
همه چیز در دستگاه الهی حساب و کتابی دارد و ﻃی تعیین
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مقرّرات الهی ،تثبیت گشته است .من جمله ارسال پیامبران،
داشتن همسر و فرزند و حمل معجزات الهی؛ چه عصا باشد ،چه
زنده کردن مردهها و چه قرآن.

شبهه :عدم تناسب مبتدا و خبر
ذَلِكَ وَ مَنْ يعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّ ِه فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْ ُقلُوبِ

1

«اين است (مناسك حج)! و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد،
اين کار نشانه تقوای دلهاست».
دقّت کنید؛ آوردن ضمیر «ها» در «فانها» تناسبی با «من» که
مبتداست ندارد .ضمیر «ها» نمیتواند به «من» برگردد .فرم درست
جمله اين است:
«هرکس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقیقت او فرد پاکی
است».

پاسخ:
 . 1سوره الحج ،آيه 32
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اصوالً قرار نیست که «ها» به «من» بازگردد .در اينجا «ذلك»
خبر برای مبتدای محﺬوف است و باعث استﺌناف جمله میشود؛
بنابراين جمله جديدی آغاز میشود.
از آنجايی که «من» اسم شرط میباشد؛ لﺬا باعث جزم فعل
«يعظم» میشود و فاعل آن نیز مستتر است .بنابراين «شعائر»
مفعولٌ به و منصوب است .لفظ جالله «اهلل» نیز مضافٌ علیه
میباشد « .ف» نیز رابط جواب شرط است« .إنّ» عامل منصوبی
است و در اينجا «ها» به شعائر برمیگردد نه «من».
آيه نیز میفرمايد هر کس بزرگ بدارد (چه چیز را؟) به ﻃبع
شعائر خداوند را! سﭙس ادامه میدهد :فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
(چه چیزی باعث تقوای قلوب میشود؟) = شعائر اهلل.
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شبهه :عدم تناسب جواب شرط با شرط
إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمَا وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَیهِ فَ ِإنَّ اللَّهَ
ك ظَهِیرٌ
ل وَ صَالِحُ الْ ُمؤْمِنِینَ وَ الْمَلَاﺋﻜﺔ بَعْدَ ذَلِ َ
هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِي ُ

1

«اگر شما (همسران پیامبر) از کار خود توبه کنید (به نفع
شماست ،زيرا) دلهايتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر ضد او
دست به دست هم دهید( ،کاری از پیش نخواهید برد) زيرا خداوند
ياور اوست و همچنین جبريیل و مؤمنان صالح ،و فرشتگان بعد از
آنان پشتیبان اويند».
اين يکی از آيات مربوط به تحريم ماريه قبطیه که قبالً نقل شد.
در آيه فوق خط کشی اوّل شرط و خط کشی دوّم جواب شرط است
به ترجمه قسمتی که خط کشیده شده دقّت کنید! معنای غیر
معقولی دارد- .اگر توبه کنید دلهايتان منحرف شده است-
درصورتی که جواب شرط بايد عکس اين باشد يعنی اگر توبه کنید
دلهايتان مثالً بسوی راستی هدايت شده است .آيا خطای به اين
واضحی میتواند کار خدا باشد.

 . 1سوره التحريم ،آيه 4
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پاسخ:
آيات قرآن موجز هستند امّا در عین موجز بودن معنیرسان می
باشند .مسلماً اگر کسی توبه کند بخشیده میشود .توبه کردن و
بخشیده شدن ،از آنجايی که همواره مالزم همديگر بودهاند ،به
همین سبب در ذهن فرد تداعی میشود .بنابراين جواب شرط در
اينجا به تقدير حﺬف گرديده است و اصل جمله چنین است :
«ان تتوبا يتبَ علیکما»
معنی « :اگر توبه کنید شما را میبخشد».
ممکن است کسی بﭙرسد که چگونه با اﻃمینان چنین حرفی
میزنم .همانطور که قبلتر عرض کردم؛ جمالت عربی اگر به نظر
سخت آمد بايد به گوشه و کنار آن توجّه کرد .اکنون نیز در آيه
ن اللَّ َه هُ َو
کافیست چند کلمه جلوتر برويم .وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَی ِه َفإِ َّ
مَوْلَاهُ (اگر بر ضد او همدست شويد ،خداوند ياور اوست) .قید
کردن کلمه «إن=اگر» به ما میفهماند که خداوند در آيه
آلترناتیوی را پیشنهاد کرده است .توبه بهترين راه چاره است .اگر
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جمله را بین دو «اگر» تقسیم کنیم؛ خواهیم فهمید که خداوند دو
پیشنهاد را بديل همديگر قرار داده است.
الف  :توبه کنید
ب  :اگر تظاهر و همدستی کنید
به وضوﺡ مشخّص میشود که البد خداوند توبه را به همراه
د نظر داشته است به همین خاﻃر است برای آن قرينه
«بخشش» م ّ
بديل قرار داده است .هر انسان عاقلی با نگريستن به شروط آيه
میفهمد که جهت اختصار جمله؛ بخشش به قرينه حﺬف گرديده
است.

شبهه :تکرار نابجا
مثال:
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّﺬِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَا َﻟﺔ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ
ن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ
أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِ ْ
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«امّا پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهالت ،بدی
کردهاند ،سﭙس توبه کرده و در مقام جبران برآمدهاند ،پروردگارت
بعد از آن آمرزنده و مهربان است».
در اين آيه دو تکرار نابجا وجود دارد يکی «ان ربك» و ديگری
«من بعدها» که تکرار معنی «بعد ذلك» است.

پاسخ:
غرض يا سهل انگاری؛ هر چه که نامش را میگﺬاريد بگﺬاريد؛
امّا چینش کلمات و مفاهیم آيه به قدری ساده است که بعید
میرسد کودکی در آن اشتباه کند؛ چه رسد به کسی که خود را
متخصّص در علوم میداند!
اگر چیزی به تقدير حﺬف میشود میگويند چرا حﺬف شده؛
اگر کاملش میآيد میگويند چرا چنین و چنان؛ فالن و بهمان.
اينکه غیرکارشناسانهترين نظرات را پشت صفاتی بیاوريم و مدام
بگويیم «لنگش کن» دردی از جامعه و عقالنیّت جامعه مدنی دوا
نمیکند .بلکه به قول آلمانیها و مارکسیستها ،آگاهی کاذب
است؛ مخلوط است با افسانه و راهی به حقیقت ندارد.
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در زبان عربی ،برای تأکید بر روی چیزی و قطعی شدن يك کار،
ممکن است يك لفظ يا معنی آن ،دو يا حتّی چند بار تکرار شود.
همانند آيه مﺬکور ،تأکید میکند که حتّی کسانی هم که جهالت
دارند اگر توبه کنند قطعاً آمرزيده هستند.
در ادامه که باز هم همان شبهات تکراری وجود دارند ولی چون
تکرار مکرّرات هستند آنها را رها میکنم .مشت نمونه خروار
است .خواننده دانا با مقايسه کتاب دکتر سها و نقد اينجانب بر
فصل بیستم آن ،در خواهد يافت که چه غفلتهايی (نمیگويم
کﺬبها) در بازرسی و بازنگری آيات رخ داده است.

شبهه :حﺬفهای نابجا
در اين بخش ،جناب دکتر! به حﺬف در قرآن ايراد گرفته و ادّعا
کرده است که حﺬفهای نابجای بسیاری در قرآن هست که باعث
ابهام شده و درك معنا را برای خواننده آن دشوار میکند!! امّا با هم
ببینیم که آيا درست گفته است يا خیر؟!
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وَ الَّﺬِينَ اتَّخَﺬُوا ِمنْ دُونِهِ اولیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا ِلیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَى  1جناب سها به اين آيه ايراد گرفته که «قالوا» يا «يقولون»
حﺬف شده و باعث ابهام گشته است!

پاسخ:
بايد خاﻃرنشان ساخت که حﺬف «قول» (قال و مشتقات آن) در
قرآن بسیار آمده است .و در تمامی موارد بکار رفته مشاهده
میکنیم که هدف از اين کار ،تمرکز مخاﻃب بر اصل گفتار است که
غرض کالم میباشد بدين معنا که حﺬف «قول» (افعال قال يقولون
و )...برای جلب توجّه به جملهی گفته شده است ،کما اينکه اين
اسلوب حﺬف سبب میشود تصوير يا حالتی که در جملهی گفته
شده آمده را در ذهن مخاﻃب نهادينه و ثبت نمايد انگار که
ضربالمثل مختصری است که به آسانی حفظش شده و همیشه در
وجودش تداعی میشود.
جناب دکتر!! ظاهراً برای فريب مخاﻃبان خود فقط به ارائه يك
آيه بسنده کرده در حالیکه اين نوع از حﺬف در زبان عربی و بويژه
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در قرآن کريم بسیار متداول است که ما چندين آيه را بیان
میداريم که در آنها از اين نوع حﺬف استفاده شده است.
(بقره)93-62:

(أعراف)171:

(بقره)127:

(أعراف)145:

(رعد( )24-23:ص( )59-58:انسان( )9-8:بقره( )132:آل
عمران( )191:هود( )3:أنعام( )14:أنبیاء( )97:روم( )8:دخان)11-10:
(واقعه( )91-90:دخان( )22:ﻃه )81-80:و...
قرآن کريم در عصری نازل گشته که فصاحت و بالغت در اوج
خود قرار داشت امّا هیچ يك از اديبان و شاعران و زبانشناسان
آن عصر ا ز ابهام اينگونه آيات سخنی بر زبان نیاورد و برعکس
چنان برای آنان روشن و قابل فهم بود که مردم را از شنیدن آن باز
میداشتند!
جناب سها به آيه  18سوره حديد ايراد گرفته و گفته که
معنايش مبهم و ناقص است و با چندين بار خواندن مشخص
میشود!  ..آيه گرانقدر میفرمايد :إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ َو الْ ُمصَّدِّقَاتِ وَ
سنًا يُضَا َعفُ َلهُمْ وَ َلهُمْ أَجْرٌ کَرِيمٌ
أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَ َ
جواب اين شبهه اينگونه است که« :مصّدّقین» به معنای «مَن
صَدَق» است يعنی «الﺬين صدقوا اهلل و رسوله» يعنی مؤمنان .اگر
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گفته شد به چه خاﻃر به «و أقرضوا» عطف شده است جوابش اين
است که بر معنای فعل در «المصدقین» عطف گشته است ،چرا که
«الم» به معنای «الﺬين» است و اسم فاعل به معنای «أصدقوا»،
انگار گفته شده« :إن الﺬين أصدقوا و أقرضوا »..بدين معنا که در
معنای مؤمنان چه گفته شود« :المؤمنون» و چه گفته شود« :الﺬين
آمنوا» چون هر دو به يك معناست .اين سیاق نه تنها در زبان
عربی بلکه در تمامی زبانها بويژه زبان فارسی نیز به وفور وجود
دارد ..مثالً در فارسی هم میتوان گفت «فارسی زبانان» و هم «آنان
که زبانشان فارسی است» يك معنا را میرساند ،امّا جناب دکتر با
رد اين امر بديهی خواسته که فقط حجم کتابش را فزونی دهد و
بدين گونه خواننده را بفريبد.
کبَرُوا در مثالی ديگر پیرامون
وَ لَا تَ ْأکُلُوهَا إِسْرَافًا َو بِدَارًا أَنْ يَ ْ
اين آيه مبارکه گفته :اينکه «بزرگ شوند» يعنی «أن يکبروا» واضح
نیست چون قبل از آن چیزی حﺬف شده که آن هم مشخص نیست
و مفسّران مجبور شدهاند که عباراتی را برای فهم خواننده داخل
پرانتز بگﺬارند!!
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اوّالً جناب دکتر نمیداند که مسلمانان عرب و ...قرآن را بدون
پرانتز خواندهاند چون به وضوﺡ آن را میفهمند و در ﻃول قرنها
نیز چنین بودهاند .دوماً جناب شبههافکن هنوز نمیداند که «أن
مصدريه» اگر بر سر فعل بیايد مثل مصدر عمل میکند و معادل آن
میباشد بعبارت ديگر «أن يکبروا» معادل «کبرهم» است و چون
اسرافاً حال يا مفعول له میباشد؛ بنابراين «أن يکبروا» (کبرهم)
مفعول آن بشمار میرود .بنابراين چطور امکان دارد که حرف نفی
بر آن وارد شود؟! که در اين حالت جمله از قاعده خارج شده و
مبهم میگردد .اين قاعده در عربی بسیار معروف است چنانکه در
جای ديگر هم آمده که :أن تصوموا خیر لکم که همه نحويّین
اتّفاق نظر دارند که يعنی «صومکم» .بنابراين آيه چنان روشن است
که همه به منظورش پی میبرند و بر همین اساس است که واژگانی
مانند «مخاﻓﺔ» را در تقديرش از «أن يکبروا» بیان میدارند .به
خاﻃر همین روشنی است که ابن عباس در تفسیر آن فرموده« :و
هو أن تاکل مال الیتیم تبادر أن يکبر ،فیحول بینك و بینه».
(تفسیر ماوردی) و اين اسلوب نهايت شتابورزی در حیف و میل
کردن مال يتیمان قبل از بزرگ شدن را به تصوير میکشد .چیزی
که جناب دکتر درك نکرده است.
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وَ عَلَى الَّﺬِينَ يُطِیقُونَهُ فِدْ َﻳﺔ ﻃَعَامُ مِسْکِینٍ

1

جناب شبههافکن درمورد اين آيه گفته که حرف «ال» قبل از
«يطیقونه» حﺬف شده است و همین معنا را معکوس کرده است که
خطای بزرگی است!!
پیش از هر چیز بايد گفت که تمام مفسّران قائل به حﺬف «ال»
قبل از «يطیقونه» نیستند و اگر سها مغرض نبود تفاسیر ديگر را
نیز بیان میداشت دوّماً تفسیر و تأويل مسﺌلهای در قرآن که
معصوم از خطا نیست و مسلمانان هم ملزم له تمام تفسیرات
نیستند.
و اينکه تفسیر آيه میتواند چنین باشد که مثالً أبو حیان گفته
است« :مقدّر گرفتن «ال» برای «يطیقونه» اشتباه است چرا که
باعث ابهام میشود .آيا نمیبینی که در ذهن شخص چنین تداعی
میشود که فعل مثبت است؟».
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هرچند که نحو عربی ،حﺬف «ال» در غیر قسم را مانع نمیشود.
و اگر فعل منفی ،فعلی مضارع باشد حﺬف حرف نفی جايز است
چنانکه ابن هشام در کتاب «المغنی» بیان داشته است.
بايد ديد که «الﺬين يطیقونه» چه کسانی هستند؟ و اهلل أعلم
بعید است که «ال» در اينجا حﺬف شده باشد .چرا که آيه از آيات
تشريع و احکام است و بعید است که قرآن ،آن را با فعل مثبت
بیان داشته باشد و ما آن را بر منفی و حﺬف نفی تأويل کنیم.
چنانکه أبوحیان گفته« :مقدّر گرفتن «ال» برای «يطیقونه» اشتباه
است چرا که باعث ابهام میشود .آيا نمیبینی که در ذهن شخص
چنین تداعی میشود که فعل مثبت است؟».
اهلل متعال در مورد احکام روزه فرموده است :و علی الﺬين
يطیقونه پس شايسته نیست آن را به فعل منفی تأويل کنیم چرا
که با صريح و مثبت فعل مخالفت نمودهايم.
چه بسا کسانی که حﺬف «ال» را برای فعل «يطیقونه» تأويل
کردهاند فعل را به معنای «يستطیعونه» گرفتهاند در حالی که اين
دو فعل معنای يکسانی ندارد.
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در لفظ «استطاعه» ،حس اختیاری بودن و قدرت هست و اگر
مکلّف استطاعه و توان روزه را داشته باشد تکلیف بر او جاری
میشود و فديه و قضای روزه از او پﺬيرفته نیست.
امّا «ﻃاقه» در عربی به معنای نهايت تالش و تحمّل است و
هنگامی که عرب به دوست خود میگويد :هل تطیق هﺬا؟ يعنی
برای چیزی بدو میگويد که در توان و تحمّل هرکسی نیست.
«ﻃاقه» در دو جای قرآن آمده و با اين معنا که گفتیم مطابقت
دارد :قَالُوا لَا ﻃَاﻗﺔ َلنَا الْیَ ْومَ ِبجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ
رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا ﻃَاﻗﺔ َلنَا بِهِ

1

2

که هر دو در بقره هستند .بنابراين در میيابیم که اين امر در
تحمّل کردن روزه به هنگامی است که فراتر از ﻃاقت و توان باشد و
در اين صورت است که تکلیف ساقط میشود زيرا چیزی که فراتر
از ﻃاقت باشد شرعاً تکلیفی بر انسان ندارد و خداوند نیز انسان را
تنها در حد توانش تکلیف میکند .بنابراين حکم به فديه در آيه
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برای کسانی که استطاعه و توانايی دارند نمیباشد چرا که تکلیف
همان استطاعت موجود است .امّا برای کسانی که «ال يطیقونه»
(ﻃاقتش را ندارد) نیز وارد نیست چون تکلیف از آنها ساقط
میگردد.
بلکه برای کسانی است که «يطیقونه» يعنی روزه ،ﻃاقت و
نهايت تحمّل و توانشان را میگیرد .چنانکه روزهای ديگری نیز
نمیتوانند روزه را قضا کنند .يعنی بیماری که به شفايش امیدی
نمیرود ،شخص کهنسال و...
چنانکه زمخشری هم گفته است«« :يطیقونه» يعنی يتکلفونه
علی جهد منهم و عسر .و هم الشیوخ و العجائز و حکم هؤالء
االفطار و الفدﻳﺔ« ».يطیقونه» يعنی فراتر از تالش و نهايت پشتکار
آن میباشد که شامل پیرمرد و پیرزنها و ..است و حکم آنان افطار
روزه و فديه دادن است.
وَ أَلْقَى فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ
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سها در مورد اين آيه گفته که حرف «ال» قبل از «تمید» حﺬف
شده است و منظور اينست که شما را نجنباند که اين حﺬف ،معنا را
معکوس کرده است!
همانطور که پیشتر هم خاﻃرنشان ساختیم حﺬف «ال» در
مواردی که قرينه برای آن موجود است و در قسم و غیر قسم
متداول میباشد و در زبان عربی امری عادی محسوب میشود و در
ﻃول قرنها همه براحتی دانستهاند که منظور «التمید» است .و
چیزی که بر رايج بودن اين نوع حﺬف مهر تأيید میزند و ثابت
می نمايد که مسلمانان و حتّی ملحدان جاهل آيه را بخاﻃر حﺬف
«ال» معکوس نفهمیدهاند شبهاتی است که همه اسالم ستیزان به
نام علم! مطرﺡ میکنند که اين آيه گفته کوهها مانع زلزله هستند
در حالی که علم چنین و چنان میگويد و ...همین امر دروغ بودن
ادعای جناب دکتر را ثابت میکند.
افزون بر آن اين نوع حﺬف در جاهلیّت قبل از اسالم که اوج
بالغت زبان عربی پیش از قرآن بوده متداول و امری مشهود بوده
است چنانکه عمرو بن کلثوم گويد« :فعجّلنا القِری أن تشتمونا» که
منظورش «أن ال تشتمونا» است .در اينجا علّت انتفای دشنامگويی
3148
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است نه وقوع آن .و نحويان کوفه بر حﺬف حرف نفی بعد از أن
مثالهايی آوردهاند و تقديرش «ألن ال تمید بکم در آيه و لﺌال
تشتمونا» در شعر است .و نحوويان بصری از اين نوع در چارچوب
حﺬف مضاف بین فعل معلل و «أن» سخن راندهاند که تقديرش
میشود« :کراﻬﻴﺔ أن تمید بکم».
ك ِلتُنْﺬِ َر
ن رَبِّ َ
ن رَﺣﻤﺔ مِ ْ
ت بِجَانِبِ الطُّورِ ِإذْ نَادَيْنَا َو لَکِ ْ
وَ مَا کُنْ َ
ﺬکَّرُونَ
قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَﺬِيرٍ مِنْ قَبْ ِلكَ لَعَ َّلهُمْ يَتَ َ

1

سها پیرامون اين آيه مبارکه فرموده که قسمت اوّل آن مبهم و
مشکل است و قسمتی که زير آن خط کشیده شده نیز ناقص است!
چه چیزی رحمت است؟ قرآن؟ آگاه کردن محمد از موسی؟ يا چیز
ديگری؟
بنابراين منصوب آمدن رَﺣﻤﺔ بیانگر اين است که معمول يك
عامل نصب میباشد که از سیاق گفتار گرفته میشود؛ يا بر تقدير
محﺬوفی که نفی بودن بر آن داللت مینمايد در قول اهلل متعال
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وَمَا کُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ و تقدير چنین است« :ولکن کان علمك
رَﺣﻤﺔ منا» امّا علم تو رحمتی از جانب ما بود..
و يا حمل بر مفعول مطلق که در بدل فعلش آمده است و
تقديرش اينست« :ولکن رحمناك رَﺣﻤﺔ بأن علمناك ذلك بالوحی
رَﺣﻤﺔ» به قرينه اين قول اهلل متعال :لتنﺬر قوما .
و جايز است که «رَﺣﻤﺔ» بر حسب مفعول له بودن بعنوان فعلی
برای «لتنﺬر» منصوب گردد که در اين صورت فعل «لتنﺬر» متعلق
به يك محﺬوف میباشد که مصب استدراك است..
و در اين تقديرها ،معانی گنجانده شده است و بخاﻃر روشن
بودن و دوری از ابهام از ايجازهای بلیغ قلمداد میشود امّا ملحد را
چکار با به فهم اين امور!!

شبهه :شرط بدون جواب
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّ ِه عَلَ ْیکُمْ وَ رَحْ َمتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَکِیمٌ

 . 1سوره النور ،آيه 10
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سها گفته است که اين شرط بدون جواب است .اگر فضل خدا
نبود چه میشد؟ اين عدم پاسخ موجب ابهام شده است!

پاسخ:
«لوال» محﺬوف است چرا که قصد آن بزرگ نماياندن مضمونش
بوده است ،چنانکه اين بزرگ و هراسناك نماياندن بیانگر بزرگی
مضمون شرط است که سبب امتناع حصول آن بوده است .و تقدير
اينست که «لوال فضل اهلل علیکم فدفع عنکم أذی بعضکم لبعض
بما شرع من الزواجر لتکالب بعضکم علی بعض» .پس حﺬف جواب
«لوال» برای بزرگ نماياندن است و حﺬف آن يکی از اسلوبهای
اهل بالغت میباشد ،و اين اسلوب همانند حﺬف جواب آن است
مثالً در اين آيه که :و لو تری الﺬين ظلموا ...العﺬاب حﺬف جواب
«لوال» بیانگر امر عظیمی است و امر ناگفته چه بسا شیواتر از
گفتنیهاست .جواب «لوال» محﺬوف است و آيه با اسلوب التفات از
رغبت به خطاب بیان شده است .تا بیانگر توجّه و عنايت مقام منت
نهادن و فضلبخشی اهلل ﷻ بر آنها باشد که اين احکام را تشريع
نموده است .يعنی اگر اين فضل بر شما مؤمنان در تشريع اين
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احکام نبود مشکالت و بیآبرويی و فساد بسیاری دامنگیر شما
میشد.
ستَجِیبُوا َلهُمْ وَ رَأَوُا
دعَوْهُمْ فَلَمْ يَ ْ
وَ قِیلَ ادْعُوا شُرَکَا َءکُمْ فَ َ
الْعَﺬَابَ لَوْ أَنَّهُمْ کَانُوا يَ ْهتَدُونَ

1

سها در مورد اين آيه نیز گفته که «و اگر هدايت يافته بودند»
شرﻃی است بدون جواب که معنا را مبهم کرده است و اگر هدايت
يافته بودند چه؟!
براستی که يکی از معجزات قرآن کريم اينست که جهل
جاهالن و دروغگويانی مثل دکتر سها را برمال کند! قرآن کتابی
است که چنان در میدان ادبیات و آرايههای ادبی ،يکهتازی کرده
که بزرگترين اديبان را عاجز و حیرتزده ساخته است؛ با اين حال
دکتر سها انتظار دارد که ساختار قرآن همچون جمالت يك فرد
عوام باشد! و آن را نیز بر همین اساس نقد! میکند .جالب اينست
که خودش نیز معلومات بسیار اندکی از زبان عربی دارد و گرنه
حرف «لو» را در اين آيه به «اگر» ترجمه نمیکرد ،البته امکان هم
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دارد که عامدانه قصد فريب مخاﻃبانش را داشته است .امّا آيا «لو»
به معنای اگر نیست؟ جواب اينست که خیر .چون «لَو» در اينجا
برای تمنّی آمده است و به معنای «ای کاش» میباشد .چنانکه
فردوسی سروده:
ندادی مرا اين خرد وين

« که ای کاشکی ايزد دادگر
هنر»

يکی از ادوات تمنّی «لَو» میباشد .همانند اين آيه :فلو أن لنا
کرۃ فتکون من المؤمنین يعنی ای کاش يك فرصت ديگری پیدا
میکرديم که از مؤمنان باشیم..
که «لَو» در کنار «هل ،لعل و لیت» در معنای «ای کاش» به کار
می روند .يعنی اگر بر حسب قوائد خودساخته سها پیش رويم بايد
«هل» را به معنای «آيا» و «لعل» را به معنای «شايد» بکار بريم و به
قرآن کريم ايراد بگیريم! و يا اينکه «واو» استﺌنافیه هست و جواب
شرط «لو» محﺬوف که تقديرش اينست« :لتخلصوا من العﺬاب» .که
در هر دو صورت چنان شیوا است که همه میفهمند بجز سها.
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ی إِلَّا َعلَى اللَّ ِه َو أُمِرْتُ
ن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِ َ
م مِ ْ
م فَمَا سَ َألْتُکُ ْ
فَإِنْ تَ َولَّیْتُ ْ
سلِمِینَ
أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُ ْ

1

سها گفته است «فان تولیتم» (اگر روی گردانیديد) شرﻃی
است بدون جواب .اگر روی گردانیديد چه میشود؟ گفته نشده و
مفهوم آيه را مبهم کرده است و ﻃبعاً هر مفسّری سعی کرده جوابی
برای آن بتراشد.
در آيه  72يونس جواب شرط حﺬف شده است چرا که ا ّوالً برای
ايجاز بوده است چونکه هر کسی از عوام و خواص آن را متوجّه
میشود .دوّماً حﺬف جواب شرط بدين منظور بوده که تهمت
مالخواهی در ازای دعوت از سوی نوﺡ زدوده شود و کسی در ذهن
هم اين تهمت را به او وارد نکند .سوّماً اينکه تمام احتماالت ديگر
نیز باﻃل گردد .همچنین حﺬف جواب شرط به معنای پوچ بودن
تهمتهای دشمنان دعوت و ثبات نوﺡ بر انجام وظیفه بدون
دريافت اجر و پاداش است .افزون بر اينها چنین حﺬفهايی حتّی
در بین عوام فارسی زبان نیز روی میدهد ،مثالً میگويند :اگر اين
کار را انجام دهی( ..مکثی میکنند) از جلوی چشمم دور شو .که
 . 1سوره يونس ،آيه 72
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جواب شرط محﺬوف میتواند با توجّه به حالت مخاﻃب متفاوت
باشد .اين مثالی عامیانه بود ،حال قرآن که تمام اديبان را به تحدّی
میﻃلبد که جای خود دارد.
ف وَ إِنْ َيعُودُوا
د سَ َل َ
ن يَ ْنتَهُوا يُغْفَرْ َلهُمْ مَا قَ ْ
قُلْ لِلَّﺬِينَ کَفَرُوا إِ ْ
سنَّتُ الْاوّلینَ
فَقَدْ مَضَتْ ُ
سها به اين آيه  38سورهی انفال ايراد گرفته و گفته «إن
يعودوا» (اگر بازگردند) جوابی بدون شرط است .چه میشود؟ آنچه
بر گﺬشتگان گﺬشته متنوع بوده است.
به اين جاهل میگويیم :آيا اين حﺬف به تنهايی برای در هم
شکستن شبههات کافی نیست که سرانجام و نوع آن را مشخص
نکرده است؟ آيا اين ﻃور نیست که اگر مثالً میفرمود آنها را غرق
میکنیم اين سنت اوّلین است بدان ايراد میگرفتی که اين نوع
عﺬاب برای همگان بیانصافانه است و بايد آن گونه میبود؟ پس
اوّالً همین ابهام و حﺬف جواب میتواند تمامی انواع عﺬابها را
تداعی کند و هم انﺬاری شديد بخاﻃر ابهامش برای کافران باشد،
باشد که هراسان گردند ،پند گیرند و ايمان بیاورند .چرا که
هرکسی در خور عملش عﺬاب میبیند.
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وَ لَوْلَا أَنْ تُصِی َبهُمْ ﻣﺼﻴﺒﺔ ِبمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَیَقُولُوا رَبَّ َنا لَوْلَا
ن الْمُؤْمِنِینَ
أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا َرسُولًا فَ َنتَّ ِبعَ آيَا ِتكَ وَ نَکُونَ مِ َ
آيه  47قصص مرتبط به آيه قبل از خودش است لِتُنْﺬِ َر قَ ْومًا مَا
ك لَ َعلَّهُمْ يَتَﺬَ َّکرُونَ چرا که اندرز و بیم
ن َقبْلِ َ
أَتَاهُمْ مِنْ نَﺬِي ٍر مِ ْ
دادن قبل از عﺬاب میباشد .و «لوال» دوم که مورد نظر سُها است
حرف تحضیض میباشد يعنی «هال أرسلت إلینا قبل أن تأخﺬنا بعﺬا
فتصلح أحوالنا و أنت غنی عن عﺬابنا و فنتبع» به خاﻃر «أن»
مستتر وجوباً در جواب تحضیض منصوب گشته است.
«لوال» اوّل امتناعی است که بر امتناع جواب بخاﻃر وجود شرط
داللت میکند ،و جوابش به دلیل داللت و بیانگر بودن کالم بر آن
ل رفع هستند بنابر
حﺬف شده است و «أن» و متعلّقاتش در مح ّ
مبتدا بودن و «لوال» دوّم تحضیض است و جوابش «فنتبع
آياتك »...میباشد و جمله «فیقولوا» عطف بر «أن تصیبهم» است.
و معنايش و «لوال أن تصیب هؤالء المشرکین (ﻣﺼﻴﺒﺔ) بسبب
اقترانهم الکفر و المعاصی (فیقولوا) »...در تفسیر دکتر خرّمدل نیز
چنین آمده است که« :لَوْ ال أَنْ :»...واژه «لَوْال» امتناعیّه و جواب آن
محﺬوف است و تقدير چنین است« :لَوْ ال أَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِتَرْكِ
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اإلِرْسالِ إِ َلیْهِمْ لَعاجَلْناهُمْ بِالْعُقُو َﺑﺔ .لَوْ آل أَرْسَلْتَ : ...واژه «لَوْال»
ت أَيْديهِمْ  :حرف «ب» سببیّه است.
تحضیضیّه است .بِما قَدَّمَ ْ
نسبت دادن اعمال به دست ،از راه تغلیب است (نگاه کنید به:
بقره ،95/آلعمران ،182/نساء .)62/چرا که بیشتر کارها با دست
انجام میپﺬيرد .يادآوری :آيات متعدّدی بیانگر اين واقعیّت است
که سنّت خداوندی بر اين است که پروردگار پیش از ارسال
پیغمبران ،هیچ ملّتی را به خاﻃر گناهانشان مجازات نفرموده و به
عﺬاب گرفتار نساخته است (نگاه کنید به :نساء ، 165/مائده، 19/
انعام .) 156/درضمن آيه بعد نیز دقیقاً به همین بحث و مناقشه
پرداخته است.

شبهه :ضمیر با مرجع مبهم
سها در اين بخش اظهار داشته که ذکر ضمیر با مرجع مبهم در
قرآن بسیار زياد است که موجب ابهام و سختی درك معنای آيات
میشود!!
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وَ کَﺬَلِكَ أَنْزَلْنَا إِ َلیْكَ الْکِتَابَ فَالَّﺬِينَ آ َتیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
ن بِهِ وَ مَا َيجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ
وَ مِنْ هَؤُلَآ ِء مَنْ يُؤْمِ ُ

1

دکتر سها به ضمیر «هؤآلء» ايراد گرفته که ضمیر آن مبهم است
و خواننده را به مشکل میاندازد امّا آيا واقعاً چنین است؟! ابتدا آيه
 47عنکبوت را بصورتی که اهلل ﷻ نازل نموده و پیامبرش که مبین
قرآن است تفسیر کرده ترجمه مینمايیم سﭙس به سراغ
تلبیسهای سها میرويم.

پاسخ:
«همچنین ما (اين) کتاب را بسوی تو نازل کرديم سﭙس کسانی
که بدانها کتاب داديم بدان ايمان میآورند (و از اين اهل کتابی که
امروزه پیش تو هستند) هم بدان ايمان میآورند (همچون عبداهلل
بن سالم يهودی)».
بنابراين ترجمه مشخّص میشود مرجع ضمیر اهل کتاب است
چنانکه مفسّرين هم بیان داشتهاند (ﻃبری ،ابن عاشور و )...سﭙس
شبههافکن گفته اشکال اينست که جمله فالﺬين آتیناهم الکتاب
 . 1سوره العنکبوت ،آيه 47
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يؤمنون به ايمان آوردن عام اهل کتاب را پیشبینی کرده است!
ال ضمیر «بِهِ» در «يؤمنون
در حالی که اصالً چنین نیست .چرا؟ اوّ ً
بهِ» به کتاب اهل کتاب باز میگردد نه قرآن .چنانکه جناب سها هم
پیشتر گفته بود که ضمیر بايد به نزديکترين اسم برگردد .دوّماً در
واقعیّت هم ثابت نشده که کسی حتّی اهل کتاب چنین فهمیده
باشد وگرنه به قول دکتر گری میلر ،آنگاه که تبت يدا أبی لهب ،
مهر ايمان نیاوردن ابولهب را زد ،میتوانست تظاهر به ايمان کند و
آيه را زير سوال ببرد .بر همین اساس اهل کتاب نیز چنین ادعايی
را میتوانستند بکنند امّا نکردند چون دکتر شبههافکن ضمیر را بر
خالف ظاهر آيه ترجمه میکند آيه در قسمت بعدی هم فرموده
است :و مِن هؤالء من يؤمن بهِ  .برخی ايمان آوردند همچون
عبداهلل بن سالم و...
وَ لَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ فَلَا تَکُنْ فِی مِرْ َﻳﺔ مِنْ لِقَائِهِ وَ جَعَلْنَاهُ
هُدًى ِلبَنِی إِسْرَايیلَ

1
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دکتر سها درمورد اين آيه گفته است که منظور از ضمیر در
«لقائهِ» مشخص نیست! و مفسّران را سردرگم کرده است ﻃوری که
احتماالت متعدّدی دادهاند!
بايستی گفت که در آيه  23سجده دو معنا آمده است که هر دو
صحیح میباشند .معنای نخست اينکه« :ای محمد؛ شکّی نکن که با
موسی ديدار میکنی» (چنانکه در احاديث صحیح هم آمده که اين
مالقات در شب اسراء روی داد) .و معنای دوم اينکه« :شك نکن که
موسی کتاب را دريافته است» يعنی ضمیر در «لقائه» به کتاب بر
میگردد و چون «لقاء» مصدر است معادل فعل میباشد که چنین
میشود «لقی موسی الکتاب» .در ضمن مفسّران جز دو سه مورد،
احتمال بیشتری برايش مطرﺡ نکردهاند که همگی هم مثل هم
میباشند و سردرگمیای ديده نمیشود .بلکه کسی مانند سها
است که دچار سردرگمی شده است چنانکه يك ضمیر را در يك
آيه به دو چیز معنا نموده و به خیال خود ،توانسته بر قرآن ايراد
وارد کند چنانکه ضمیر «ه» در «لقائهِ» و «جعلناه» را يك بار به
شخص و بار ديگر به کتاب معنا کرده است!!
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چرا جناب دکتر! بر اساس قاعده خود که ايراداتش را بر آن بنا
نهاد و گفته ضمیر به نزديکترين مرجع بر میگردد ضمیر «لقائه» را
به کتاب برنگردانده است؟ جواب مشخص است :فريب مخاﻃبانش.
دکتر خرّمدل هم چنین در توضیحات آيه بیان داشتهاند که:
«الْکِتَابَ» :مراد تورات است« .مِرْﻳﺔ» :شكّ و ترديد« .لِقَآئِهِ»:
دريافت کردن موسی تورات را .ضمیر «ه» به «الکتاب» بازمیگردد.
ال تَکُن فِی مِرْ َﻳﺔ مِّن لِّقَآئِهِ  :مخاﻃب پیغمبر اسالم است و مراد
ی» :هدايت.هادی.
ديگران (نگاه کنید به :المصحف المیسّر)« .هُد ً
راهنمای به حق و حقیقت.
د رَبِّكَ فَأَ ْنسَاهُ
ن أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ا ْذکُرْنِی ِعنْ َ
وَ قَالَ لِلَّﺬِی ظَ َّ
سنِینَ
ث فِی السِّجْنِ بِضْعَ ِ
الشَّیْطَانُ ذِکْ َر رَبِّهِ َفلَبِ َ

1

دکتر سها گفته است که مرجع ضمیر در اين «فانساه» مشخص
نیست که آيا منظور يوسف است يا زندانی آزاد شده؟ همچنین
معنای «ربّ» مشخص نیست که آيا خدا است يا پادشاه؟! به همین
دلیل دو معنای مختلف برداشت میشود!
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جهل چیز بدی است بويژه اگر از سوی کسی باشد که ادعای
علم دارد .پیشتر هم تصريح نموديم که ﻃبق قاعده خود سها
ضمیر به نزديکترين مرجع برمیگردد و قبل از «فانساه» نیز
نزديکترين شخص ،زندانیای است که آزاد میشود ،افزون بر اين
امر ،داستان آمده در قرآن به صراحت تمام بیان میدارد که آنکس
که آزاد می شود غیر از يوسف علیه السالم است و اوست که آزاد
میشود و دوباره نزديك پادشاه میگردد و هرکس که به الفبای
زبان عربی آگاه باشد اين خطای فاحش را مرتکب نمیشود.
امّا درمورد معنای «ربّ» بهترين مثال چیزيست که در زبان
فارسی متداول است چنانکه از ارباب استفاده میکنند همانطور که
در عربی از زبان آنها پادشاه را بصورت «ربّ» آورده است.
درضمن در آيه بعد بالفاصله واژه «الملك» يعنی پادشاه آمده است
و در آيات بعدی نیز زندانی ،توصیه يوسف را به گوش «ربّ»ش
يعنی پادشاه میرساند و بیان میدارد که فراموشش کرده از اينکه
آن را به او برساند پس هیچ جای ابهامی در اين آيات مبارکه باقی
نمیماند و ادعای دروغین سها باد هوا میشود.
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شبهه :عدم تناسب ضمیر با مرجع آن
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَﺬَ اللَّهُ سَمْعَکُمْ وَ أَبْصَارَکُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِکُمْ
مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ َيأْتِیکُمْ ِبهِ انْظُرْ کَ ْیفَ نُصَ ِّرفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ
يَصْدِفُونَ

1

دکتر سها گفته در آيه فوق ،ضمیر «ه» در «بِهِ» به جمع «سمع»
و «ابصار» باز میگردد و اشتباه است!

پاسخ:
در آيه  46سوره أنعام کلمهی «بهِ» بدين معناست« :بمثل السمع
بمثل البصر بمثل الفؤاد »..در اين آيه مبارکه ،سمعکم و أبصارکم
و القلوب آمده است بنابراين مثنی نمیشود و تثنیه آوردن آن
اشتباه است چون بیش از دو مورد است و ضمیر «هما» که برای
مثنی بکار میرود برای آنها اشتباه است چون منحصر به دو مورد
نیست و جمع نیز برای آنها درست نیست چرا که ضمیر در اينجا
به عدد بر نمیگردد تا آن را جمع بیاوريم بلکه اينها چند نوع
(انواع) میباشند قلب  ..سمع  ..بصر.
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بر همین اساس ضمیر موجود در «بهِ» کامالً صحیح بوده و در
اوج فصاحت و شیوايی آمده است و ادعای جناب شبههافکن باﻃل
میگردد.

شبهه :کلمات نابجا
جهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ُفتِحَتْ
وَ سِیقَ الَّﺬِينَ کَفَرُوا إِلَى َ
أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ َيتْلُونَ عَ َل ْیکُمْ آيَاتِ
رَبِّکُمْ وَ يُنْﺬِرُونَکُمْ لِقَاءَ يَوْمِکُمْ هَﺬَا قَالُوا بَلَى وَلَکِنْ حَقَّتْ ﻛﻠﻤﺔ الْعَﺬَابِ
عَلَى الْکَافِرِينَ
دکتر جاهل آيه  71زمر را بیان داشته و کلمهی «لکن» را به
دلیل اينکه نتیجهگیری آيه است نابجا برشمرده و درست را آوردن
«ف» معرفی کرده است!! سبحان اهلل ،جهل تا به کجا؟! زيرا اوّالً بايد
گفت آيه از گفتگويی که بین جهنّمیان و جهنّمبانان در جريان
است سخن میگويد و جملهی پايانی يعنی از «قالوا بلی» تا آخر
سخن جهنّمیان میباشد بعبارتی اگر «ف» میآمد اين ابهام سر بر
می آورد که جمله متعلق به اهلل متعال است نه جهنّمیان .امّا هر
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شخص عوامی هم به راحتی درك میکند که اين جمله از جهنّمیان
می باشد .جهنّمیان گفتند بله حرف شما درست است امّا عﺬاب بر
ما قطعی شد و تغییرناپﺬير گرديده است .در محاوره هم مردم
میگويند« :شما درست گفتید که فالن کار را انجام دهیم امّا ديگر
کار از کار گﺬشت و »...نه اينکه« :پس»...
لِﺌَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَیْءٍ مِنْ فَضْلِ ال َّلهِ وَ أَنَّ
ل الْعَظِیمِ
د اللَّهِ يُؤْتِی ِه مَنْ يَشَا ُء وَ اللَّ ُه ذُو الْفَضْ ِ
الْفَضْلَ بِیَ ِ

پاسخ:
دکتر سها! اوّالً ادّعا کرده که قسمت اوّل آيه  29حديد هیچ
معنای معقولی ندارد! امّا آيا واقعاً چنین است؟ در آيات قبل ،از
ارسال پیامبران و دادن کتاب به برخی و سﭙس از نکوهش اهل
کتاب بخاﻃر انحرافات و تحريفات سخن به میان میآورد .بعد
مؤمنان اهل کتاب را مورد خطاب قرار میدهد که به رسولخدا
ايمان آوريد تا از امتیازات الهی بهرهمند شويد و در آخرين آيه
يعنی  29حديد بیان میدارد که اين سخنان و يادآوریها بخاﻃر
اينست که اهل کتاب بدانند که تنها اهلل متعال ،فضل را مشخّص و
تعريف میکند و آن را ارزانی میدارد و تنها به دست اوست.
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آيا اين آيات بیربط به هم است يا کوردلی همچون سها
نفهمیده يا که خواستار فريب مخاﻃبانش است؟ دوّماً «ال» در
«لﺌال» بر قول جمهور مفسّرين زائده است .چنانکه بزرگترين مفسّر
قرآن ابن عباس رضی اهلل عنه هم آن را «لیعلم» يا «لکی يعلم»
خوانده است.
لِإِيلَافِ قُ َريْشٍ

()1

ف ()2
إِيلَافِهِمْ رِحلة الشِّتَاءِ وَ الصَّ ْی ِ

فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَﺬَا الْ َبیْتِ )3(1
دکتر سها درمورد اين آيات گفته که شروع شدن سوره قريش
با «الم» و يا إليالف قريش بیمعناست و هیج مقصدی قبل و يا
بعد از اين آيه ندارد! و همین امر ،کار را بر مفسّران سخت کرده
است!!
بايستی خاﻃرنشان ساخت که آيه دوّم يعنی  ...توضیح آيه اوّل
می باشد و اين قول نیز جار و مجرور متعلّق به فعل «فلیعبدوا»
است .يعنی قريشیها بايد بخاﻃر نعمت بزرگ انس و الفت به کوچ
تجارتی تابستانه و زمستانه پر امن و امان ،خدا را عبادت کنند
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چنانکه مفعول «نعبد» در آيه إيّاك نعبد مقدّم شده و به اين آيه
کريمه تأکید بخشیده است ،يا اين آيه که :و لﺬلك خلقهم که
«لﺬلك» متعلّق فعل پس از خود میباشد .در ضمن دکتر
شبهه افکن از تفاسیر مسلمین چیزی نیاورده تا نشان دهد آنها
برای فهم آيه ،خود را به آب و آتش زده باشند!
ل َفتَفَرَّقَ
ستَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُ َ
وَ أَنَّ هَﺬَا صِرَاﻃِی مُ ْ
بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذَلِکُمْ َوصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ َتتَّقُونَ

1

ل
ثُمَّ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ َتمَاما عَلَى الَّﺬِی أَحْسَنَ َو تَفْصِیلًا لِکُ ِّ
شَیْءٍ وَ هُدًى وَ رَﺣﻤﺔ لَعَ َّلهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

2

جناب دکتر! درباره اين آيه گفته است که کلمه «ثمّ» در ابتدای
آيه نابجاست ،بعد از چه چیزی يا چه زمانی؟ در آيات قبل يا بعد
هیچ چیزی که بتوان «ثمّ» را بدان ارجاع داد وجود ندارد!
خدمت اين دکتر!! بايد گفت که «ثمّ» در اينجا عاﻃفه است و به
جمله «قل تعالوا» عطف شده است ،عطف برای مفردات نیست
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بنابراين نبايد تصوّر کرد که برای تراخی زمان است بلکه اين
ويژگیاش را از دست میدهد آنگاه که به جملهها عطف میگردد و
بر تراخی در ترتیب داللت میکند.
«ثمّ» در اينجا برای ترتیب زمانی و عطف معنی بر معنی نیست
بلکه برای عطف خبر بر خبر است .مانند شعر زير:
«و لقد ساد ثمّ ساد أبوه»
همچنین متخصّص صرف و نحو لبنانی که يك مسیحی است و
کتابش (مبادئ العرﺑﻴﺔ) در دانشگاههای ايران هم تدريس میشود
اظهار داشته که« :تأتی ثمّ للترتیب بانفصال أی ﺑﻤﻬﻠﺔ سواء ﻃوﻳﻠﺔ
کانت أم قصیرۃ نحو (نزل القوم ثم ارتحلوا)» که در قسمت حروف
عطف آن را بیان داشته است .بر همین اساس در میيابیم که تیر
جناب دکتر به خطا رفته و معلوم شد که اشتباه کرده است.
کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَیْ ِتكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْ ُمؤْمِنِینَ
لَکَارِهُونَ

1

 . 1سوره األنفال ،آيه 5
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سها درباره اين آيه گفت است که کلمه «کما» (همان گونه) در
ابتدای اين آيه اضافی است« .کما» برای تشبیه آنچه بعد از آن
گفته شده به مطالب قبلی است ولی در آيات قبل ،هیچ چیزی که
مورد ارجاع کما واقع شود وجود ندارد!
جواب اينست که کما برای تشبیه حال به حال است ،و مرتبط
به ما قبل خود میباشد يا با تقدير مبتدای محﺬوف که يك اسم
اشاره برای ذکر ما قبلش است که تقديرش چنین میباشد« :هﺬا
الحال کحال ما أخرجك ربك من بیتك بالحق ،و وجه شبه»،
کراهیت مؤمنان در آغاز امر از چیزيست که در واقع برای آنان خیر
است و يا به تقدير مصدر از فعل استقرار گرفته است که خبر
مجرور آن را در قول «األنفال هلل و للرسول» اقتضاء میکند .يعنی
تقدير چنین است« :استقرت هلل و للرسول استقرارا کما أخرجك
ربك» .بدين معنا که به کراهت داشتن و اظهار ناراحتی در آغاز امر
اشاره مینمايد که بعداً غنیمت و پیروزی را در پايان امر به دست
آوردند .پس تشبیه تمثیلی است ،يعنی قسمت انفال (غنايم) که از
آن کراهت داشتید بر خالف میلتان ،خیر بزرگی در آن خواهد بود،
چنانکه آيه  2بیان میدارد فاتقوا اهلل و أصلحوا...
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بنابراين جمله و إن فريقا ..در موضع حال است و عامل آن
أخرجك ربُّك و حدّ اتّصال «کاف» تشبیه به ماقبل آن است.
قرآن در زمان به اوج رسیدن بالغت عربها ،همه آنها را مغلوب
ساخت امّا سها از آرايههای ادبی قرآن همچون تشبیه و استعاره
ايراد میگیرد .دکتر سها از يك هندوانهفروش هم کمتر است که به
هندوانه خود میگويد :قند و عسل دارم و اينگونه ،تشبیه را بکار
میبرد .درحقیقت او بايستی به شاعران هم خرده بگیرد!
ط ِّیبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَ ُه عَلَى بَعْضٍ
ن ال َّ
ث مِ َ
لِیَمِی َز اللَّهُ الْخَبِی َ
ك هُمُ الْخَاسِرُونَ
ج َهنَّمَ اولﺌِ َ
فَیَرْ ُکمَهُ جَمِیعًا فَیَجْعَلَ ُه فِی َ

1

دکتر سها پیرامون اين آيه مبارکه گفته «ل» در ابتدای آيه به
معنای برای اينکه است .مفهومش اينست که کار قبلی برای اين
انجام شده که خدا خبیث و ﻃیب را جدا کند در حالی که هیچ يك
از چند آيه قبل از اين آيه ،مطلب يا کاری که مقدّمه اينکار شود را
در خود ندارد .بنابراين حرف «ل» اضافی و بی معنی است!!

 . 1سوره األنفال ،آيه 37

3170

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

میبايد به اين شخص گفت که «لیمیز» متعلّق به «يحشرون»
است برای بیان اينکه از حکمت حشر آنها به سوی جهنّم اينست
که گروه خبیث و پلید از بین مردم از گروه پاك در روز حشر جدا
گردد ،چرا که علّت غیر مؤثّر متعدّد میباشد پس تمییز و غربال
ناپاك از پاك از جمله حکمتهای حشر کافرين به جهنّم است.
همچنین بیان حکمتش در شکست کافرين و حشرشان به جهنّم
است .چنانکه در آيات قبل نیز به بحث متعلّقات پرداختیم ،پس
اضافی نیست و بلکه در کمال بالغت آمده است.
ن يَجْعَلُوهُ فِی َغیَابَتِ الْجُبِّ َو أَوْحَیْنَا
فَلَمَّ ا َذهَبُوا بِهِ َو أَجْمَعُوا أَ ْ
إِلَیْهِ لَ ُتنَبِّ َﺌنَّهُمْ ِبأَمْرِهِمْ هَﺬَا وَ ُهمْ لَا يَشْعُرُونَ

1

دکتر سها بیان داشته که ارتباط بین دو قسمت آيه نامشخص و
معنا مبهم است .وقتی او را بردند ...چه شد؟ به همین دلیل
مفسّران سعی کردهاند آن را اصالﺡ کنند ،عدّهای دنبالهای برای
قسمت اوّل آيه در نظر گرفتهاند که حﺬف شده است .ولی به نظر
میرسد که حرف «و» در ابتدای «و أوحینا» زائد است و معنای
جمله را در هم ريخته است!!
 . 1سوره يوسف ،آيه 15
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بايد گفت که در اينجا جواب «لمّا» محﺬوف است و تقدير آن با
توجّه به جمله چنین است که «جعلوه فی الجبّ» و مثال اين حﺬف
ايجاز در قرآن بسیار است ،و از ايجاز خاص به قرآن است که کم
کردن لفظ به منظور نماياندن معنا بشمار میرود .و جمله و أوحینا
إلیه معطوف است به جواب مقدّر.
چرا که اين وحی از امور مهم در داستان است ،و مراد از حﺬف
جواب «لمّا» ترساندن برادران يوسف از حوادث پیشآمده است
پس از آنکه پدرشان به آنها اجازه داد که او را ببرند تا با آنان
بازی کند ،به همین دلیل جواب «لمّا» حﺬف شده تا نفس آن را به
تمام و کمال تصوّر نمايد و حﺬف جواب «لمّا» بیانگر ﻃوالنی بودن
اتّفاقاتی است که از سوی برادران يوسف به وقوع پیوسته و نیز
بیانگر غرابت و زشتی آن است .همچنین «واو» در «و أوحینا» زائد
نیست چونکه «أوحینا» جواب «لمّا» نیست بلکه معطوف به جواب
مقدّر میباشد؛ زيرا جواب «لمّا» چیزيست که برای يوسف از سوی
برادرانش رخ داده است ،به مجرّد اينکه از نزد پدرشان خارج شده
و اندکی از وی دور شدند .و دلیل اين امر ،عطف بواسطه «ف» در
«فلمّا» است زيرا افاده ترتیب و تعقیب فوری مینمايد .اين سیاق
در زبان عربی رايج است چنانکه امرؤالقیس سروده است:
3172
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«فلمّا أجزنا ساﺣﺔ الحی و انتحی»
قرآن که کت اب داستان نیست که با جزئیات به بیان داستانها
ال با قرينه به استفاده از ايجاز میپردازد و دوّماً
بﭙردازد بلکه اوّ ً
نکات مهم تربیتی را بیان میدارد و بر آنها تأکید و تمرکز دارد
چنانکه در سوره يوسف به وضوﺡ مشاهده مینمايیم مثالً در آيه:
فارسلون يوسف أيها الصديق .
لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَاﻣﺔ ( )1وَ لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّاﻣﺔ ()2
ع ِعظَامَهُ )3(1
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَ َ
دکتر! سها درباره اين آيه گفته است که در آيات فوق سوگند
نمیخورم آمده است .خوب سوگند نخورندن چه ارزشی دارد و
چرا بايد گفته شود؟ مفسّران برای حل اين اشکال گفتهاند که
منظور از سوگند نمیخورم «سوگند میخورم» است! يعنی خدا
حرف «ال» را بیجا آورده است!
در واقع حرف «ال» در اينجا صله بوده و زائد و برای تأکید است
و معنای آن نفی قسم نیست ،بدين معناست که نیازمند قسم
 . 1سوره قیامه ،آيات ()1-3
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نیست چراکه مسﺌله واضح و ثابت است ،بلکه اثبات سوگند است
با سه بار تکرار آن؛ يعنی سه بار« :أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَاﻣﺔ »..چنانکه در
اين آيه نیز مشاهده میکنیم که :فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَا َقهُمْ لَعَنَّاهُمْ
که يعنی سه بار فبنقضهم میثاقهم لعناهم  .و جواب قسم هم از
آيه أيحسب اإلنسان ...عظامه أخﺬ میشود که راهنما و بیانگر
جواب است و تقديرش چنین است« :لنجمعن عظام اإلنسان
أيحسب اإلنسان...عظامه» .حروف زائد به معنای اضافی بودن
نیست؛ بلکه برای تأکید است همانند« :ما هو بعالم».
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْ َملَاﺋﻜﺔ إِنِّی جَاعِلٌ فِی ا ْلأَرْضِ ﺧﻠﻴﻔﺔ قَالُوا َأتَجْعَلُ
ك الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ
فِیهَا مَنْ يُفْسِدُ فِیهَا وَ يَسْفِ ُ
ن
ل إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُو َ
لَكَ قَا َ

1

دکتر! سها گفته است که فعل «نقدّس» خودش متعدّی است و
نبايد به «ل» در «لك» دوباره متعدّی شود.
براستی که فعل «قَدس» خودش متعدّی میباشد امّا آوردن
«الم» بر سر مفعول آن در آيه برای افادهی تأکید حصول فعل است

 . 1سوره البقره ،آيه 30
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همانند «شکرت لك و نصحت لك» ،چنانکه در حديث آمده
«...نشکر اهلل لك» يعنی در سﭙاسگزاری از او مبالغه ورزيده است تا
ضعف اين شکرگزاری تصوّر نگردد ،پس تأکید بوسیله «الم» از
فصیحترين و شیواترين اسلوبهای سخن است و هم اکنون نیز در
زبان عربی متداول میباشد.

شبهه :استثنای نامعقول
وَ مَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کُنْتُمْ تَعْ َملُونَ

1

«و جز به آنچه انجام میداديد کیفر داده نمیشويد»،
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ

2

«جز بندگان مخلص خدا (که از اين کیفرها برکنارند)!»
م رِزْقٌ مَعْلُومٌ
اولﺌِكَ لَهُ ْ

3

 . 1سوره الصافات ،آيه 39
 . 2سوره الصافات ،آيه 40
 . 3سوره الصافات ،آيه 41
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«برای آنان [= بندگان مخلص] روزی معین و ويژهای است»،
کرَمُونَ
فَوَاکِهُ وَ هُمْ مُ ْ

1

«میوهها(ی گوناگون پر ارزش) ،و آنها گرامی داشته
میشوند»...
فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ

2

«در باغهای پر نعمت بهشت؛»
از چندين آيه قبل در خطاب با کفّار که به جهنّم میروند
صحبت میکند و در آيه  40افراد مؤمن مخلص را از جهنّمیان
استثناء می کند! افراد مخلص که بخشی از کافران نیستند که از آن
استثناء شوند .مثل اينست که بگويید همه پرندگان پرواز میکنند
مگر گربه!! گربه که جزو پرندگان نبوده تا استثنا ءشود .دقیقاً
همین غلط در آيات زير تکرار شده است:
کﺬِّبُونَ
بَلِ الَّﺬِينَ کَفَرُوا ي َ

1

 . 1سوره الصافات ،آيه 42
 . 2سوره الصافات ،آيه 43
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«بلکه کافران پیوسته آيات الهی را انکار میکنند!»
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يوعُونَ

2

«و خداوند آنچه را در دل پنهان میدارند بخوبی میداند!»
فَبَشِّرْهُمْ بِعَﺬَابٍ أَلِیمٍ

3

«پس آنها را به عﺬابی دردناك بشارت ده!»
إِلَّا الَّﺬِينَ آمَنُوا وَ َعمِلُوا الصَّا ِلحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَیرُ َممْنُونٍ

4

«مگر کسانی که ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند ،که
برای آنان پاداشی است قطعنشدنی!»
لَقَدْ کَفَرَ الَّﺬِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا َﺛﺔ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ
إِنْ لَمْ ي ْنتَهُوا عَمَّا يقُولُونَ لَی َمسَّنَّ الَّﺬِينَ کَ َفرُوا مِ ْنهُمْ عَﺬَابٌ أَلِیمٌ

 . 1سوره انشقاق ،آيه 22
 . 2سوره انشقاق ،آيه 23
 . 3سوره انشقاق ،ايه 24
 . 4سوره انشقاق ،آيه 25
 . 5سوره المائده ،آيه 73
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«آنها که گفتند« :خداوند ،يکی از سه خداست» (نیز) به يقین
کافر شدند؛ معبودی جز معبود يگانه نیست؛ و اگر از آنچه
میگويند دست بر ندارند ،عﺬاب دردناکی به کافران آنها (که روی
اين عقیده ايستادگی کنند )،خواهد رسید».
دقّت کنید که در ابتدای آيه گفته است معتقدين به تثلیث
کافرند سﭙس گفته کافران ايشان عﺬاب میرسد در حالی که قبالً
گفت همه کافرند .بنابراين اين استثناء غیر معقول است.

پاسخ:
حال که بحث منطق پیش آمد من هم يك سؤال منطقی از
جناب دکتر میپرسم:
در کجای منطق دو ناهمسان را با هم قیاس میکنند که شما
برای تصديق مثال خودتان از آن استفاده میکنید؟ در حالی که در
آيه دو همسان را با هم مورد قیاس قرار داده است؟
امّا در مورد خود مدّعا بايد گفت اين روش قرآن است که فرجام
شقاوت و سعادت را با هم مقايسه میکند ،وقتی آيه را مورد
مطالعه قرار میدهید؛ در خواهید يافت که از ابتدا در مورد کافران
3178
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صحبت میکند و درباره عﺬابشان حرف پیش میکشد بعد از اينکه
شرﺡ حال مفلوکان را بیان فرمود در مورد عباد مخلصین و
پاداششان صحبت میکند .از نظر قواعد عربی نیز در اينجا استثناء
منقطع از فعل ماضی «ذائقوا» میباشد.
کسی که بر گرامر زبان عربی آگاهی ولو نسبی داشته باشد؛
بخوبی میداند اگر استثناء منقطع باشد جمله به چه صورتی
متصوّر میشود:
«إنکم  -أيها المشرکون  -لﺬائقو العﺬاب ألیم  ،لکن عباد
المخلصین  -لیسو کﺬلك  -اولﺌك لهم رزق معلوم»
در مورد سوره انشقاق به توضیحی که رفت اکتفا میکنم ،امّا در
مورد سوره مائده آيه  73که فرموديد:
«آيه در عین اختصار يك حکم شرعی صادر کرده است».
آری کسی که به تثلیث قائل باشد تحت عقايد اسالمی دچار
کفر شده است و شريك قرار داده است پس تا اينجا موافق با آيه
ن لیَمسَّنَّ
است امّا در آخر آيه میآورد  :وَ إنِ لمْ ينَتهَوُا عَمَّا يقَوُل ُو َ
م
الَّﺬِينَ کَفروا ِمنْهمْ عَﺬَابٌ ألَیِ ٌ
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تعجّب میکنم که شما اين مسﺌله را يك اشتباه خواندهايد! آيه
میفرمايد :إن لم ينتهوا ...يعنی اگر دست نکشیدند! يعنی اگر
سنَّ الﺬينَ
دست بکشند آمرزيده میشوند ولی اگر نکشند... :لیَم َّ
کَفرُوا مِنْهمْ عَﺬَابٌ ألَیِمٌ به آنها عﺬابی دردناك میرسد .خواننده
محترم وجدان خود را قاضی کند .کجای اين قطعات نامربوط است؟

شبهه :حصر نادرست
ايشان آوردهاندکه آيه  145انعام غلط است؛ چرا که بصورت
کامل بیان نشده است که چه چیزهايی حرام هستند ،در حالی که
در سوره مائده آيه  3اين را کامل بیان کرده است پس معلوم
میشود اين کتابت کار يك فرد ناآگاه بوده است.

پاسخ:
جناب دکتر توجّه ندارند که قرآن بصورت تدريجی نازل شده
است و بعضی چیزها در فواصلی تحريم شده اند .مانند مسکرات
که در چند مرحله تحريم شد .اگر به آيه سوم مائده نگاهی
بیندازيم ،متوجّه زمان اکمال شريعت خواهیم شد:
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ت لکَمُ
الْیوَمَ أکمَلْتُ لکمْ دِينکمْ وَ أتْمَمْتُ عَلیْکُمْ نعِمَتیِ وَ رَضِی ُ
الْإِسْلَا َم دِيناً

1

«امروز دين شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام
نمودم ،و اسالم را (بعنوان) دين برای شما بر گزيدم».
ﻃبق همین آيه ثابت میشود ،محرّماتی که در آيه  3مائده آمده
است به سرانجام خود رسیدهاند .نمیتوان جهل خود نسبت به
قرآن را منسوب به خداوند نمود.
آيه سه بصورت کامل محرّمات را بیان کرده است و وقتی نازل
شده است که مردم ديگر آماده پﺬيرش همه محرمات بودهاند.
ل لِغَیرِ اللَّهِ بِهِ
م اﻟﻤﻴﺘﺔ وَ الدَّ ُم وَ لَحْمُ الْخِنْزِي ِر َو مَا أُهِ َّ
حُرِّمَتْ عَلَیکُ ُ
سبُعُ إِلَّا مَا
وَ اﻟﻤﻨﺨﻨﻘﺔ وَ الْمَوْقُوذَۃ َو الْ ُم َترَدِّﻳﺔ َو اﻟﻧﻄﻴﺤﺔ وَ مَا أَ َکلَ ال َّ
ق
کمْ فِسْ ٌ
ب وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِ ُ
ذَکَّیتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُ ِ
خشَوْنِ الْیوْ َم
س الَّﺬِينَ کَفَرُوا مِنْ دِينِکُمْ فَلَا تَخْشَ ْوهُمْ وَ ا ْ
الْیوْ َم يﺌِ َ
سلَامَ
م الْإِ ْ
ت عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُ ُ
أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِي َنکُمْ وَ أَتْمَمْ ُ
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

ن اللَّهَ غَفُو ٌر
م فَ ِإ َّ
ن اضْطُرَّ فِی ﻣﺨﻤﺼﺔ غَیرَ ُمتَجَانِفٍ ِلإِثْ ٍ
دِينًا فَمَ ِ
رَحِیمٌ

1

«گوشت مردار ،و خون ،و گوشت خوك ،و حیواناتی که به غیر
نام خدا ذبح شوند ،و حیوانات خفهشده ،و به زجر کشته شده ،و
آنها که بر اثر پرتشدن از بلندی بمیرند ،و آنها که به ضرب شاخ
حیوان ديگری مرده باشند ،و باقیمانده صید حیوان درنده ،مگر
آنکه (بموقع به آن حیوان برسید ،و) آن را سر ببريد ،و حیواناتی
که روی بتها (يا در برابر آنها) ذبح میشوند( ،همه) بر شما حرام
شده است؛ و (همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله
چوبههای تیر مخصوص بخت آزمايی؛ تمام اين اعمال ،فسق و گناه
است .امروز ،کافران از (زوال) آيین شما ،مأيوس شدند؛ بنابراين ،از
آنها نترسید! و از (مخالفت) من بترسید! امروز ،دين شما را کامل
کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان آيین
(جاودان) شما پﺬيرفتم .امّا آنها که در حال گرسنگی ،دستشان به
غﺬای ديگری نرسد ،و متمايل به گناه نباشند( ،مانعی ندارد که از
گوشتهای ممنوع بخورند؛) خداوند ،آمرزنده و مهربان است».

 . 1سوره المائده ،آيه 3
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نقد کتاب سها

شبهه :استثناء اکثریت از اقلیت
در استثناء معقول همیشه اقلیت از اکثريت جدا میشود نه
بالعکس .سﭙس مثالی میآورد از گروهی از زنان که میگويد همه
زنها باردار میشوند مگر عده ای کم از آنها! در ادامه هم از آيات
 161تا  163سوره صافّات آورده است به اين صورت که:
فَإِنَّکُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ

1

«شما و آنچه را پرستش میکنید»،
مَا أَنْتُمْ عَلَیهِ بِفَاتِنِینَ

2

«هرگز نمیتوانید کسی را (با آن) فريب دهید»،
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِیمِ

3

«مگر آنها که در آتش دوزخ وارد میشوند!»

 . 1سوره الصافات ،آيه 161
 . 2سوره الصافات ،آيه 162
 . 3سوره الصافات ،آيه 163
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

از چندين آيه قبل خطاب آيات به کفّار و گمراهان است .در اين
آيات میگويد که شما و معبودتان نمیتوانید مردم را گمراه کنید
مگر جهنّمیان را .مفهوم اين آيه اين میشود که جهنّمیان (گمراه
شدگان) اقلیّتی هستند درحالیکه در دهها آيه قرآن آمده است که
اکثر مردم گمراهند .مثل:
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ َعلَى أَکْ َثرِهِمْ فَهُمْ لَايؤْمِنُونَ

1

«فرمان (الهی) درباره بیشتر آنها تحقق يافته ،به همین جهت
ايمان نمیآورند!»

پاسخ:
اين آيه با آيات ديگر مخالفتی ندارد .اکثر مفسّرين اتّفاق نظر
دارند که مقصود کسانی هستند که مؤمنان حقیقی میباشند .قبل
از همین چند آيات را سند میگیرم که میفرمايد  :إلِّا عِباَدَ اللَّهِ
الْمُخْلصَینَ و همچنین ديگر آيات قرآنی که به اين مهم اشاره
دارد و مداماً اشاره دارد که شیاﻃین و در کل هرچیزی که گمراه
کننده است ،عباد مخلص را نمیتوانند گمراه کنند:
 . 1سوره يس ،آيه 7
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيتَنِی َلأُزَينَنَّ َلهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِينَّهُمْ
أَجْمَعِینَ

1

«گفت « :پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی ،من (نعمتهای مادی
را) در زمین در نظر آنها زينت میدهم ،و همگی را گمراه خواهم
ساخت»،
ن
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ا ْلمُخْلَصِی َ

2

«مگر بندگان مخلصت را».
در سوره صافّات آياتی در همین مورد تکرار شدهاند:
«مسلّماً شما عﺬاب دردناك را خواهید چشید)38( ».
«و جز به آنچه میکرديد ،کیفر داده نمیشويد)39( ».
«مگر بندگان مخلص خدا)40( »،
«که آنها رزق و روزی معیّن دارند)41( ».

 . 1سوره الحجر ،آيه 39
 . 2سوره الحجر ،آيه 40
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«و به راستی پیش از آنها بیشتر پیشینیان گمراه شدند)71( ».
«و به تحقیق ما هشدار دهندگانی در میان آنها فرستاديم».
()72
«پس بنگر عاقبت هشدار يافتگان چگونه بود!» ()73
«مگر بندگان مخلص خدا)74( ».
«پس (آنها) او را تکﺬيب کردند ،و يقیناً (همه) آنان (به جهنّم)
احضار خواهند شد)127( ».
«مگر بندگان مخلص خدا)128( ».
و همچنین در سوره ص:
«ابلیس گفت« :پس به عزّتت سوگند ،که همه آنها را گمراه
خواهم کرد .مگر بندگان مخلص تو را ،از میان آنها»)82-83( ».
بنابر آياتی که ذکر شد؛ مؤمنین حقیقی فريب نمیخورند .اين
آيه با ديگر آيات تفاوتی ندارد؛ چون باز هم اشاره مینمايد که
کسی را نمیشود گمراه کرد مگر آنهايی که به جهنّم میروند .ما در
همین سوره صافّات ديديم که «مخلصین» چه کسانی هستند .علی
3186

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

هﺬا اين آيه هم مستثنی نمیشود .جالب اينجاست که قبل از
همین چند آيه سوره صافّات در مورد عباد مخلص صحبت کرده و
در اينجا عجز بتها و زر و زيور آنها را در جهت گمراه کردن عباد
مخلص میرساند و میفرمايد که اين اشیاء نمیتوانند اين دسته را
گمراه کنند .بنابراين اين مدّعا باز هم چیزی جز افترا و وهم نیست.

شبهه :اشاره به مثلی که مطرﺡ نکرده است
ن کَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاﻃِلَ وَ أَنَّ الَّﺬِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا
ذَلِكَ بِأَنَّ الَّﺬِي َ
ك يضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
ن رَبِّهِمْ کَﺬَلِ َ
الْحَقَّ مِ ْ

1

«اين بخاﻃر آن است که کافران از باﻃل پیروی کردند ،و مؤمنان
از حقّی که از سوی پروردگارشان بود تبعیّت نمودند؛ اينگونه
خداوند برای مردم مثلهای (زندگی) آنان را بیان میکند!»
در اين آيه و آيات قبل از آن و آيات بعدی مثلی نزده است که
به آن اشاره کرده است .شايد محمّد ﷺ میخواست مثلی بزند امّا
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3187

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

فراموش کرده است .به هر صورت خطای به اين واضحی نمیتواند
کار خدا باشد.

پاسخ:
در اينجا نويسنده دقّت نکرده است که بارها و بارها در قرآن از
تابعین حق و باﻃل و سرمنزلگاه آنان صحبت شده است .در اينجا
به اين خاﻃر فرموده است :کَﺬَلِكَ يضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
چرا که در قبل بارها در اين مورد حرف به میان آمده است .باﻃالنی
که بر کفر هستند و اعمالشان نابود میشود و تابعان حق ،که
رستگاری عظیمی در انتظار آنهاست .تعجّب من اين است که چطور
در قرآن در مورد ﻃرز نشستن سگ اصحاب کهف ،حیض زن،
ﻃالق ،عدّه ،معامالت اجتماعی ،بحوث علمی و تاريخی و ...صحبت
شده است ولی کار که به اينجا رسید نعوذباهلل محمّد ﷺ (از ديدگاه
نويسنده) يادش رفته است که مثال را بزند؟ در اين جا که فرموده
ضرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ به وضوﺡ به معنای اين
است کَﺬَلِكَ ي ْ
است که برای مردم حسنات مؤمنان و ضاللت کافران بیان شده
است .موضوعی بسیار ساده و قابل فهم؛ چرا برای کسی که خود را
دکتر مینامد؛ بايد سخت باشد؟
3188

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

شبهه :خطا در تمثیل
ع إِلَّا ُدعَاءً وَ
ق بِمَا لَا يسْمَ ُ
ل ا َّلﺬِی ينْ ِع ُ
ن کَفَرُوا کَمَثَ ِ
وَ مَثَلُ الَّﺬِي َ
نِدَاءً صُمٌّ بُکْمٌ ُعمْی َفهُمْ لَا يعْقِلُونَ

1

« مثل (تو در دعوت) کافران ،بسان کسی است که (گوسفندان و
حیوانات را برای نجات از چنگال خطر )،صدا میزند؛ ولی آنها
چیزی جز سر و صدا نمیشنوند؛ (و حقیقت و مفهوم گفتار او را
درك نمی کنند .اين کافران ،در واقع) کر و الل و نابینا هستند؛ از
اين رو چیزی نمیفهمند!»
تمثیل درست اين است که مثل کسی که کافران را دعوت
میکند مثل کسی است که...
به همین دلیل مفسّران و مترجمان قرآن به ياری محمّد ﷺ
آمدهاند و بر اين خطا سرپوش گﺬاشتهاند.

پاسخ:

. 1سوره البقره ،آيه 171
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

به آيه نگاه بیندازيد .از اين آيه میتوان دو وجه بسیار زيبا را
استنباط کرد که بسیار شیرين است:
وجه اوّل« :ينعق» که به معنای راعی بهايم (چوپان چهارپايان)
است را قرينه میگیريم برای داعی که به تقدير حﺬف شده است.
در فارسی هم اين نوع تقدير هست و در تمامی زبانها میشود اين
نوع را بیان کرد.
وجه دوّم :مثل کسانی که الهههای خود را میخوانند مانند مثل
چوپانی است که گوسفندان و چهار پايان خود را صدا میزند در
حالی که نمیفهمند و عقل ندارند .به صورت واضحتر بتها را
تشبیه به چهارپان بی عقل کرده است.

شبهه :خطاهای کالمی دیگر
ن الْبِرَّ
لَیسَ الْ ِبرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَکِ َّ
کتَابِ وَ ال َّنبِیینَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیوْ ِم الْآخِ ِر وَ ا ْلمَلَاﺋﻜﺔ وَ الْ ِ
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1

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

«نیکی اين نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید،
بلکه نیکی کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب
(آسمانی) و پیامبران ،ايمان آورده باشد».
خطای کالمی کامالً واضح است به قسمتهای خط کشیده شده
دقّت کنید .بايد گفته میشد که نیکی ايمان و ...است .نیکی که
کس نیست .آيا میتوان خطای به اين واضحی که کودکان هم
بندرت مرتکب میشوند کار خدای آگاه باشد؟ نه اين خطای
محمّدﷺ است.

پاسخ:
تکلیف ما را روشن کنید باالخره محمّد ﷺ يك فرد باسواد بود
که بالغت کتابش پس از  1400سال هنوز پا برجاست؟ يا نه اندازه
کودکی آگاهی نداشت؟ حرفايی را که میزنید همگی با هم تناقض
دارد .همین است نسیان آدمی و به راستی اگر قرآن کار يك بشر
بود در آن فساد بسیار میافتاد.
در اين آيه که دارای معارف بسیار بزرگی است میتوانیم
مفاهیم «برّ» را هم بشناسیم .در واقع «برّ» در برگیرنده همه
3191

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خوبیها اعم از ﻃاعت اهلل متعال و کارهايی است که موجب قرب به
وی میشود.
ن آمَنَ
امّا در مورد چیزی که مورد ادّعا است يعنی وَلَکِنَّ ا ْلبِرَّ مَ ْ
بِاللَّه بايد گفت که در اينجا «برّ» به معنای اين است که بايد نفوس
و افکار متوجّه ذات اهلل ﷻ شوند .به اتّفاق تمامی عالمان در اينجا به
تقدير «ذا» حﺬف شده است .از ديد قواعد عربی هم نگاه کنیم
خواهیم فهمید که «الب ّر» در واقع فاعل است که به صورت مصدری
نهاده شده است .يعنی اصوالً به صورت «بارّ» آن را متصوّر
میشويم .مانند اينکه بگويیم « :رجل صوم» که در واقع هم معنی
«رجل صائم» میباشد.
ﺿﺔ ِلأَيمَانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَینَ
وَ لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْ َ
النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

1

«خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید! و برای اينکه
نیکی کنید ،و تقوا پیشه سازيد ،و در میان مردم اصالﺡ کنید
(سوگند ياد ننمايید)! و خداوند شنوا و داناست».
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کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

خطای کالمی و ابهام در ارتباط سوگند و نیکوکاری کردن کامالً
واضح است .ظاهر ًا محمّد ﷺ میخواسته بگويد« :بخدا سوگند
نخوريد تا نیکوکاری و پرهیزکاری نکنید و میان مردم دشمن ايجاد
کنید» يعنی قسمت خط کشیده شده بايد منفی باشد نه مثبت.
چون مردم قسم را دستاويز نیکی کردن قرار نمیدهند؛ بلکه قسم
را دستاويز فريب و دشمنی و زشتکاری قرار میدهند .باز هم
مفسّران و مترجمان به کمك محمّد ﷺ آمدهاند و در جلو سه فعل
فوق يك «ال» گﺬاشتهاند تا معنی درست شود.

پاسخ:
براستی به دور از علم و رفتار علمیست که اگر واقعیّت را
پوشاند.
بین دو تن از اصحاب اختالفی در میگیرد .يکی از آنها قسم
میخورد (عبداهلل بن رواحه) که با ﻃرفش (بشیر بن نعمان) مراوده
نکند .وقتی که از عبداهلل پرسیده شد که چرا با بشیر مراوده ندارد
جريان را تعريف کرد به همین مناسبت آيه مﺬکور ،نازل گرديد.
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در اين آيه خداوند از حقّ خودش میگﺬرد و میفرمايد که
بخاﻃر سوگند به من به هم پشت نکنید و دشمنی نورزيد.
آيهای ديگری از سوره انعام آيه  47میآورد:
ل يهْ َلكُ إِلَّا
جهْرَۃ هَ ْ
ن أَتَاکُمْ عَﺬَابُ اللَّ ِه ﺑﻐﺘﺔ أَوْ َ
قُلْ أَرَأَيتَکُمْ إِ ْ
الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
«بگو« :به من خبر دهید اگر عﺬاب خدا بطور ناگهانی (و پنهانی)
يا آشکارا به سراغ شما بیايد ،آيا جز جمعیّت ستمکار هالك
میشوند؟!»»
«ﺑﻐﺘﺔ» (ناگهانی) نمیتواند در مقابل «جهرۃ» (آشکارا) قرار
گیرد .بايد بجای «ﺑﻐﺘﺔ» لغتی به معنای پنهان (مثل سرّا) میآمد تا
معنی درست شود.

پاسخ:
معنی آيه به وضوﺡ در مورد عﺬاب قوم ظالمین صحبت میکند
که در اينجا گفته است يا ناگهانی است يا آشکار.
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معنی آشکار واضح است؛ يعنی اينکه ما از آن چیز خبر داريم.
پس ناگهانی نیست .امّا در مورد کلمه ناگهانی؛ يعنی اينکه از چیزی
خبر نداشته باشیم.آيا اگر ما از چیزی خبر نداشته باشیم برای ما
معیّن و آشکار است؟ جداً گاهی اوقات انسان به جايی میرسد که
نمیداند در مقابل چیزی که میبیند چه کلمهای بیان کند.
توضیحاتی که دکتر سها داده است نیز از همان قبیل اتّفاقات و
رخدادهايیست که انسان عاقل نمیداند در مقابلش از چه چیزی
استفاده کند .فرض کنید که شما کنترل تلويزيون را دستتان
بگیريد و همسرتان مدام بگويد آبگرم کن را به من بده! جداً چه
خواهید گفت ؟ گفتار جناب سها به همان اندازه برای من حیرتآور
است .خداوند میگويد ممکن است عﺬابی بصورت ناگهانی يا
پنهانی به سراغ ملّتی بیايد .کجای اين جمله مشکل دارد؟ معلّمی
که سر کالس میآيد و امتحان میگیرد دو حالت دارد؛ يا از قبل
گفته که امتحان میگیرم (آشکار) يا بصورت کامالً ناگهانی امتحان
میگیرد .بدين معنا که قبالً از امتحان صحبتی نکرده و فکر امتحان
را مخفی داشته است .چیزی هم که ناگهانی رخ دهد؛ برای ما زمان
و مکانش آشکار نیست .مانند مرگ ،که موضوعی پنهان است و
زمانی به صورت ناگهانی رخ مینمايد.
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در فرهنگ معین در مورد کلمه ناگهانی آورده شده« :آنچه که
غفله روی دهد» .پس به اين معنی است که ما از آن چیز غفلت
داريم يعنی برای ما آشکارا نیست و اين پرواضح است.
ابن کثیر در اين باب میگويد:
«قل أرأيتکم إن أتاکم عﺬاب اهلل ﺑﻐﺘﺔ «أی و أنتم ال تشعرون به
حتى بغتکم و فجأکم»»
به معنی اين است که« :شما چیزی را احساس نمیکنید تا اينکه
غافلگیرتان میکند».
قرﻃبی در اين باب میگويد « :ﺑﻐﺘﺔ همانند شب و جهرۃ همانند
روز است».
سوال اين است اگر چیزی ناگهانی باشد آشکار است برای شما؟

شبهه :ادعای نعمت بعد از ذکر «نقمت»
در سوره الرّحمن پس از ذکر يك يا دو نعمت ،جمله فبای آالء
ربکما تکﺬبان

يعنی کدام يك از نعمتهای خدا را تکﺬيب
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میکنید .تکرار شده است .امّا در موارد متعدّدی پس از ذکر عﺬاب
باز هم جمله فوق تکرار شده که خطاست .مثالً:
ظ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ
يرْسَلُ عَلَیکُمَا شُوَا ٌ

1

«شعلههايی از آتش بی دود ،و دودهايی متراکم بر شما فرستاده
میشود؛ و نمیتوانید از کسی ياری بطلبید!»
فَبِأَی آلَا ِء رَبِّکُمَا تُکَﺬِّبَانِ

2

«پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟!»

پاسخ:
در ابتدا بايد عرض کنم که سوره الرّحمن يکی از سورههايی
است که در آن قدرت باری تعالی به خوبی نمايش داده شده است؛
و در آن اعجاز زيبايی آمده است .برای مثال:
رَبُّ الْمَشْرِقیَنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَنِ
 . 1سوره الرحمن ،آيه 35
 . 2سوره الرحمن ،آيه 36
 . 3سوره الرحمن ،آيه 42
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«او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است!(از جمله
آياتی است که به کروی بودن زمین اشاره میکند)».
ن يلْتقَیِانِ
مَرَجَ الْبحَرَي ِ

1

«دو دريای مختلف را در کنار هم قرار داد ،در حالی که با هم
تماس دارند».
به دو دريای آب شیرين و آب شور در خلیج آالسکا اشاره دارد
که باهم تماس دارند امّا با هم قاﻃی نمیشوند.
در مورد خود سوره بايد بگويم که تکرار فبای آالء ربکما
تکﺬبان گوش زدی است برای هر دو گروه يعنی هم کسانی که
ايمان دارند و هم کسانی که ندارند .و اهلل سبحانه و تعالی به گروه
مؤمنان نعمتهايش را يادآوری میکند تا مبادا کفران کنند و
همچنین به گروه کافران نیز عظمت خود را نشان میدهد و توحید
ربوبیّت را به ايشان يادآوری مینمايد .نظر به آياتی که در مورد
عﺬاب الهی است سﭙس ،پس از آن بیان میفرمايد فبای آالء...
مراد در اينجا تهديد را است .میفرمايد شما را عﺬابی میدهیم که
 . 1سوره الرحمن ،آيه 49
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توان دفاع از خود را نداريد .در واقع مقصود تهديدی است که
نعمتها را انکار نکنند .به بیانی ديگر میتوان گفت مراد آيه بدين
صورت است که «ما به شما يعنی هم جنیان و هم انسیان عﺬابی
میرسانیم که توانايی دفاع از خود را نداريد آيا باز هم منکر
میشويد؟»
همین نکات و گوش زدها ،مشمول آيات عﺬاب و وعده در سوره
مبارکه « الرّحمن» میشود.
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فصل  :21منابع قرآن
نويسنده :بهرام رجايی

شبهه :آیا قرآن از محیط عربستان تاثیر گرفته و یا از
تورات کﭙی شده است؟

واژه کﭙی برداری قرآن از منابع مختلف را معموال زياد
میشنويم ،مثالً جناب دکتر! سها در يك جا از کتابش میگويد:
قرآن کﭙی برداری از علوم يونان باستان است ،و در جايی ديگر
میگويد :کﭙی برداری از تورات است ،و در جايی ديگر میگويد:
اين موارد ،حتی در تورات هم وجود ندارند ،و در جايی ديگر
میگويد :کﭙی برداری از اشعار اعراب جاهلی و در جايی ديگر
میگويد :کﭙی برداری از بودا و ...
اين همه موراد متناقض معرفی شده ،نشانگر سست بودن اصل
اين شبهه است.
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اما ذکر يك نکته ضروری است :همه کج فهمیهای عمدی و
غیر عمدی در مورد قرآن ،به اين دلیل است که معاندين اسالم
حتی يك بار جلد قرآن را از نزديك نديده اند و همه شبهات ذکر
شده آنان در مقاالت و کتابهايشان کﭙی برداری از کتب نوشته
شده مسیحیان تبشیری غربی ،که آنها هم جلد قرآن را از نزديك
نديده اند است ،و جالب اينجاست ،که ملحدين اين مقاالت غربیان
را بعدا به اسم خودشان منتشر میکنند و حتی امانت علمی را نیز
ال در فصلی که در مورد وجود غلط اماليی در
رعايت نمیکنند .مث ً
قرآن صحبت میکند ،ادعاهای ايشان کشف خودشان نیست ،بلکه
چندين سال ،قبل از تولد دکتر! سها ،شخصی مسیحی عرب به نام
عبداهلل عبدالفادی (بنده خدا و بنده فادی ،يعنی سیدنا عیسی) در
کتابی تحت عنوان" :هل القرآن معصوم؟" « آيا قرآن معصوم
است؟».
دکتر! سها اشکالتی که به زعم خودش از آيات قرآن که در
تضاد با علوم روز است را کشف کرده است ،ولی 20سال قبل اين
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شبهات را دکتر ويلیام کمﭙبل 1مسیحی ،در کتابش تحت عنوان« :
قرآن و انجیل در پرتو علم روز» ذکر کرده اند.
همچنین در سال  2000میالدی مناظره ای بر همین عنوان
بین دکتر ويلیام کمﭙبل و دکتر ذاکر نايك2صورت گرفت و همه
شبهات پاسخ داده شدند ،همانطور که همه شبهات عبدالفادی را
قبال علمای اسالمی جواب داده اند.3
بهتر است به اصل مطلب برگرديم ،همانطور که گفتیم
شبهات ملحدين از قرآن بر اين اساس است که چیزی از قرآن
نمیدانند ،فقط چند مقاله ضد قرآنی خوانده اند و علم آنها بر
همین مقدار است.
به عنوان مثال حجت الحاد و المحدين سها میگويد:4

William C. Campbell .1
Dr.Zakir naik .2

 .3به عنوان مثال ،نقد ايراد نحوی از قرآن،اثر استاد مصطفی حسینی
ﻃباﻃبائی(حفظه اهلل)
 .4نقد قرآن دکتر سها ،ويرايش دوم ،93صفحه885
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"...اعتقاد به جن و مالئکه و غول و شیطان نیز در میان اعراب
رايج بوده و به اسالم راه يافته است ،بر اين اساس محمد بنیانگﺬار
توحید و معاد نبوده است ،بلکه آنرا از محیطش گرفته و وارد اسالم
کرده است".

(کافر همه را به کیش خود پندارد).

بله چون جناب سها خود به اهلل و مالئکه و شیطان اعتقاد
ندارد ،احساس میکند که مردم در دوران جاهلیت هم بايد به اهلل و
مالئکه و شیطان و معاد کافر میبودنند ،و پیامبر صلی اهلل علیه و
سلم بايد آنها را از الحاد به اسالم هدايت میکرد ،ولی نکته
عجیب اين است که در اسالم ذکری از غول نشده است که پیامبر
آنرا از محیط عربستان کﭙی کرده باشد ،و اينکه در کجای قرآن در
مورد غول صحبت شده است ،جای تعجب دارد.
ولی جناب دکتر! هنوز فرق بین مشرك و ملحد را نمیداند،
اعراب جاهلی مشرك بودند ،يعنی برای اهلل شريك قائل میشدند،
ملحد نبودند که منکر وجود خداوند باشند.
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منکران وجود خالق
اين گروه منکر وجود خالق و رستاخیز و بازگشت به سوی
اهلل بودند و میگفتند :ﻃبیعت زنده کننده و دهر (زمانه) از بین
برنده است.
در قرآن کريم در مورد اين ﻃايفه میخوانیم:
وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا يُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
ن عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
وَمَا لَهُمْ بِﺬَلِكَ مِ ْ

1

«و میگويند :زندگانی اين دنیا چیزی جز زندگانی و مرگ
نیست و چیزی جز زمانه ما را از بین نمیبرد و آنان بدين پندار
خود هیچ دانشی ندارند مگر اينکه گمان (باﻃل) دارند».

ربوبیان و یا باورمندان به خدا
اين دسته به خدا و وجود خالق اعتقاد داشتند ،ولی
رستاخیز و انبیا و اديان را انکار میکردند.
 .1جاثیه24 ،
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آيات بسیاری در قرآن در مورد اثبات قیامت وجود دارد که به
علت عدم انحراف از موضوع از ذکر آنها خودداری میکنیم.

مشرکان
اين دسته به وجود خالق اعتقاد داشتند ،اما بتهايی را
شريك اهلل (سبحانه و تعالی) قرار داده بودند و گمان میکردند که
اين بتها شفاعت کننده آنان در نزد اهلل (سبحانه و تعالی) هستند.
در قرآن کريم پیرامون مشرکان میخوانیم:
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى ال َّلهِ زُلْفَى

1

«و ما آنان را عبادت نمیکنیم جز اينکه ما را به خدا نزديك تر
میکنند».

 .1زمر3 ،
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قائلین به وجود دخترانی برای اهلل
اين دسته به خدا و مالئکه اعتقاد داشتند ،ولی میگفتند که
فرشتگان دختران خدا هستند.
در قرآن کريم در مورد اعتقادات اين جماعت میخوانیم:
شتَهُونَ
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ا ْلبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَ ْ

1

«و برای خدا دخترانی قرار دادند و خداوند پاك است از چیزی
که آنان آرزو دارند».

یهود و نصاری
در مورد اعتقادات اين دسته نیازی به تفضیل نیست.

 .1نحل57 ،
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حنیفان عرب
اين دسته به اهلل تعالی اعتقاد داشتند و از پرستش بتها
خوداری میکردند و خود را پیرو ابراهیم نبی میدانستند.

اعتقادات و عادات دوران جاهلی
پس معلوم شد که اعراب دوران جاهلی به اهلل و مالئك اعتقاد
داشتند و منکر وجود خداوند نبوده اند ،پس دلیلی وجود ندارد که
هرکس به اهلل معتقد باشد ،پیامبر قرآن را از آن کﭙی کرده باشد،
در ثانی :بر همه مسلمین واجب است که به انبیاء گﺬشته پیش از
اسالم ايمان بیاورند و کتب آسمانی آنها را تصديق کنند ،يعنی
ايمان داشته باشند که قرآن و انجیل و زبور وحی خداوند بوده اند،
(ولی بعدها دچار تحريف شده اند ).پس اگر بخشی از تورات يا
انجیل با قرآن شبهات داشته باشد ،به اين دلیل نیست که قرآن از
تورات و يا انجیل کﭙی شده است ،بلکه بدين معنی است که منبع
آن بخش از تورات و قرآن کريم مشترك هستند و هر دو بخش،
وحی اهلل متعال هستند.
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کسانی که ادعا دارند قرآن از محیط عربستان کﭙی برداری
شده است ،حرف آنها در صورتی درست خواهد بود که در قرآن
مسائل روزمره اعراب و افسانهها و آرزوهای اعراب در آن تجلی
پیدا میکرد.
مثالً اعراب در بیابان زندگی میکردند ،پس بايد ذکر زيادی از
خس و خاشاك صحرا و يا مارمولك در قرآن میشد ،ولی هیچ
ذکری از اين موارد در قرآن نیست.
مثالً خیلی از اسالم ستیزان ايرانی از مسلمین صدر اسالم به
عنوان سوسمار خور ياد میکنند.
پس چرا خبری از سوسمار در قرآن نیامده است با آنکه بخش
مهمی از رژيم غﺬايی آنها را تشکیل میداد؟؟
يا اعراب واقعا چنین چیزی را نمیخوردند و يا قرآن از محیط
خود تاثیر نﭙﺬيرفته است ،بلکه بر محیط خود تاثیر گﺬاشته است.

در صفحه  884میگويد( :به نظر من پیامبر ،به عمد داستان
آمدن ابراهیم و فرزندش اسماعیل به مکه را و بنیان گﺬاری کعبه
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توسط آنان را اظافه کرده است ،تا نشان دهد خودش از نسل
ابراهیم است).
گرچه ادعايی بدون سند است و ارزشی ندارد ،اما ابوجهل زمان
نمیداند ،پیامبر برای اثبات اينکه از نسل ابراهیم نبی است نیاز به
تغییر عمدی (به فرض) نداشت ،چرا که قريشیان از قبل اصل و
نسب وی را میدانستند ،سﭙس میگويد (وی اسماعیل را به جای
اسحاق گﺬاشت ،تا افتخار قربانی شدن را به جد خود نسبت دهد!!)
دکتر شما که در باال گفتید داستان آمدن ابراهیم و اسماعیل را
به عمد تغییر داده است تا نشان دهد خودش از نسل ابراهیم
است!! اگر ادعای شما درست است ،پس چرا از همان اول به جای
اسماعیل همان اسحق را قرار نداد که مجبور نشود چیزی را تغییر
دهد؟آيا از ﻃريق اسحق به نسل به ابراهیم نمیرسید؟؟
ثانیا جناب صاحب نظر در علم حديث و علوم اسالمی ،نمیداند،
تفاخر به اصل و نسب جايز نیست ،و پیامبر خود از تفاخر به نسب
نهی کرده اند !،1چگونه ممکن است پیامبر که خود را سرمشق و

 1سنن ترمﺬی ،حديث ،3995سنن ابو داود ،حديث  ،5116صحیح مسلم حديث
934
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معلمی برای جهانیان معرفی کرده بود ،اين کار را انجام دهد؟ در
حالی تفاخر به نسب را نهی میکردند؟
در ادامه میگويد( :داستانهای غیر توراتی مانند اصحاب کهف،
ذوالقرنین ،و  ...در اشعار عرب جاهلی وجود داشتند).
منظور دکتر اين است ،که اين داستانها در محیط عربستان
بوده و پیامبر اين داستانها را از آنها کﭙی کرده است.
برای رد اين ادعای بی اساس کافی است که به سوره مبارکه
کهف و شرﺡ نزول آن با اسناد صحیح مراجعه کنیم.
اگر مردم جاهلیت در مورد اصحاب کهف و ذوالقرنین
میدانستند ،چرا در مورد داستان آنها پیامبر سوال میکردند؟؟
چنانچه اين ماجرا را ،بارها در سوره مبارکه کهف خوانده ايم.

دکتر! سها ،در ابتدای اين فصل میگويد( :1در قرآن هیچ
صحبتی از پیامبران غیر عرب و غیر يهودی در قرآن نشده است،
مثال صحبتی از زرتشت ايرانی و پیامبران هندو نشده است ،و اين

 .1نقد قرآن دکتر سها ،ويرايش دوم ،93صفحه 885
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نشان میدهد اﻃالعات پیامبر متکی به تورات و محیط عربستان
است).
سبحان اهلل واقعا مايه حیرت است ،در سراسر کتاب مشاهده
میکنیم که ،جناب دکتر! رفرنسهايی را از کتب چینی و بودايی و
يونانی و هندو ...ارائه میدهد ،و مدعی میشود که پیامبر اين
مطالب را از آن منابع کﭙی کرده است ،اما اينجا مدعی میشود که
اﻃالعات پیامبر متکی به تورات و محیط عربستان است ،همچنین،
يکی از اصحاب پیامبر ،سلمان فارسی بود که با زرتشت آشنايی
داشت ،حتی بارها ديدهايم ملحدين ايرانی ،ادعا میکنند ،پیامبر
قرآن را از او آموخته است!! از ﻃرفی جناب سها خود در همین
فصل ،اعتراف کرد که پیامبر قبل از نبوت ،رئیس کاروان تجاری ام
المومنین خديجه بوده است و به کشورها و سرزمینهای مختلفی
سفر کرده و با فرهنگهای مختلفی آشنا شده است ،جدا از اين،
جناب سها فراموش کرده است که در ابتدای فصل  21گفته بود:
(که مکه در دوران پیامبر جايگاه بسیار مناسبی از نظر ارتباط با
فرهنگها و سنن مختلف داشت ،همچنین مکه دارای تاجران
بزرگی بود که به سرزمینهای دور از جمله ايران و روم ...سفر
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میکردند ).بالخره کدام را بﭙﺬيريم؟ اينکه اﻃالعات پیامبر متکی
به تورات و محیط عربستان است؟ يا در مورد فرهنگها و سنتها
و سرزمینهای مختلف اﻃالع داشت؟
برخالف ادعای آقای سها ،پیامبر کامال از وجود زرتشت و اديان
ديگر ،باخبر بود.
دکتر در مقدمه کتاب عرض میکند :در مدارس دينی درس
خوانده است و در علوم مختلف اسالمی صاحب نظر شده بود ،اما
نمیداند که در مورد پیامبر بودن و يا نبودن زرتشت اختالف هست
و کسی نمیتواند با قطعیت او را پیامبر بداند ،فتامل.

جناب دکتر! در يکی از ادعاهای متناقض خود 1ذيل رد معجزه
سلیمان نبی میگويد ...« :نکته ديگر که اين داستان هم هیچ
سندی ندارد،حتی در عهد عتیق هم نیامده است».

 .1نقد قرآن دکتر سها ،ويرايش دوم ،93صفحه 775
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اما در جای ديگر1میگويد...« :کلیه مباحث مربوط به خلقت بشر
در مورد نوﺡ ،ابراهیم ،يعقوب ،يوسف ،موسی ،بنی اسرائیل ،داوود
و سلیمان و انبیاء ،به ﻃرز باور نکردنی مشابه تورات است».
سبحان اهلل جناب دکتر! يك جا میگويد :خبری از سلیمان و
معجزاتش در تورات نیست ،ولی درجای ديگری میگويد :که
داستان سلیمان در قرآن بسیار شبیه به تورات است ،پس پیامبر
از آن کﭙی کرده است.
حال از جناب سها و همفکرانش میپرسیم که آيا داستان
سلیمان در تورات وجود دارد يا ندارد؟
مگر میشود داستان سلیمان در تورات وجود نداشته باشد ،ولی
بعدا پیامبر آن را از تورات کﭙی کرده باشد؟

احکام
جناب دکتر! مدعی میشود 2که «احکام قضايی اسالم عمدتا
بسیار خشونت آمیز هستند ،نیز در محیط عربستان و هم در

 .1همان،صفحه884
 .2نقد قرآن سها.ويرايش دوم.93صفحه .886
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تورات وجود دارند ،به عنوان مثال رجم و بريدن دست و قصاص و
»...

شبهه :حکم قرآن و تورات در بحث سنگسار
جناب دکتر! در فصلی مربوط به منابع قرآن 1مدعی میشود که
رجم در قرآن وجود دارد و چون رجم (سنگسار) در تورات هم
وجود دارد ،پس قرآن از تورات کﭙی شده است.
سبحان اهلل هﺬا بهتان العظیم ،من از جناب دکتر! سها و
همفکرانش میپرسم در کدام آيه قرآن صحبتی از حکم رجم و يا
سنگسار شده است؟
در هیچ آيه ای از قرآن صحبتی از رجم و سنگسار نشده است،
و نکته جالب اينکه حکم سنگسار در تورات وجود دارد ،2و اين
نشانگر اين است که قرآن از تورات کﭙی نشده است.

 .1نقد قرآن سها.ويرايش دوم.93صفحه .886
 .2تورات ،کتاب تثنیه ،باب  17آيه  5و باب  22آيه 21
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در بخش ديگری از تورات کتاب تثنیه حکم عجیبی وجود
دارد!!:1
«اگر کسی را پسری سرکش و فتنه انگیز باشد که سخن پدر و
سخن مادر خود را گوش ندهد و هر چند او را تاديب نمايند ايشان
را نشنود ،پدر و مادر او را گرفته و نزد مشايخ شهرش به دروازه
ملحه اش بیاورند.
و به مشايخ شهرش گويند :اين پسر ما سرکش و فتنه انگیز
است ،سخن ما را نمیشنود و مسرف و میگسار است ،پس جمیع
اهل شهر او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرند ،پس بدی را از
میان خود دور کرده ای و تمامی اسرائیل چون بشنوند ،خواهند
ترسید».
بله اين بخش از تورات میگويد که پدر و مادر میتوانند
پسر سرکش خود را سنگسار کنند!! اصال و ابدا نه در قرآن و نه
درفقه اسالمی خبری از اين بخش نیست.
البته سنگسار در تورات فقط مربوط به اين موراد نیست ،بلکه
حتی حکم سنگسار حیوانات نیز ذکر شده است 1به عنوان مثال:
 .1تورات ،کتاب خروج ،باب 21آيات  28و 29
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«و هر گاه گاوی به شاخ خود مردی يا زنی را بزد که او بیمرد گاو
را البته سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بی گناه
باشد.
و لیکن اگر گاو قبل از آن شاخ زن میبود و صاحبش آگاه بود و
آن را نگاه نداشت ،او مردی يا زنی را کشت گاو را سنگسار کنند و
صاحبش را نیز به قتل رسانند».
ﻃبق معمول خبری از اين حکم در قرآن و فقه اسالمی نیست.

شبهه :شباهت قصاص در تورات و قرآن
اما در مورد قصاص در تورات و قرآن ،گفتاری زيبا از امام
شافعی (رحمه اهلل) را نقل میکنیم:
(وقال الشافعی فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول
کان فی أهل االنجیل إذا قتلوا العقل ولم يکن فیهم قصاص وکان

 .1تورات ،کتاب تثنیه ،باب 21آيات  18تا21
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فی أهل التوراة القصاص ولم يکن فیهم دية فحکم اهلل عزوجل فی
هﺬه االمة بأن فی العمد الدية إن شاء الولى أو القصاص إن شاء اهلل)

1

«امام شافعی (رحمه اهلل) میگويد :از يکی از اهل علم شنیدم
که میگفت :اهل انجیل حکم کسی که قتل را انجام میداد قصاص
نمیشد .ولی اهل توارت اگر کسی قتلی انجام میداد قصاص میشد
و ديه ای وجود نداشت ،اما اهلل عزوجل در اين امت حکم را قرار
داده است که اگر کسی قتل انجام داد ،ان شاء اهلل ديه گرفته
میشود ،يا ان شاء اهلل قصاص میشود ،و يا ان شاء اهلل بخشیده
میشود».
مدعای اين حرف امام شافعی (رحمه اهلل) اين گفتار از تورات
است:2
« و هیچ فديه به عوض قاتل جانی که مستجب قتل است
مگیريد بلکه او البته کشته شود».

 .1االم جلد  7صفحه 337
 .2تورات ،کتاب اعداد ،باب  35آيه 31
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شبهه :سوزاندن انسان در تورات و در قرآن
يکی ديگر از احکام تورات سوزاندن! است:1
«و اگر کسی مادرش و زنش را بگیرد ،اين قباحت است ،او و
ايشان را به آتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتی نباشد».
« و دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی عصمت ساخته
باشد ،پدر خود را بی عصمت ساخته است ،به آتش سوخته شود».
با دقت متوجه میشويم که هرکس با زنی و دخترش زنا کند،
سوزانده می شود و هر دختر کاهنی که زنا کند و به فحشا اشتها
داشته باشد ،سوزانده میشود.
حال ما از جناب سها و همفکرانش سوال داريم که در کدام آيه
از قرآن حکم به سوزاندن انسانی شده است؟
حتی اکثريت فقهای اسالمی با استناد به احاديث صحیحه
سوزاندن انسانها را جايز نمیدانند ،چرا که رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم فرموده است:

 .1تورات ،کتاب الويان ،باب  20آيه  ،14باب  21آيه 9
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«آتش عﺬاب اهلل است جايز نیست با عﺬاب اهلل کسی را عﺬاب
داد».

شبهه :کشتارهای گله ای
در تورات ،تقريبا برای هر جرمی حکم قتل وکشتار ذکر شده
است:1
« و هرکه پدر يا مادر خود را زند ،هر آينه کشته شود ،و هر که
آدمی را بدزد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود ،هر آينه
کشته شود ،و هرکه پدر يا مادر خود را لعنت کند هر آينه کشته
شود».
بله ﻃبق حکم تورات ،هر کس پدر و مادر خود را کتك بزند و يا
لعنت کند ،سريعا کشته میشود.
ولی در اسالم با توجه به قباحت انجام عمل توهین به پدر و
مادر و کتك زدن آنها ولی حکم هیچ يك از اين موراد کشتار
نیست.

 .1تورات،کتاب خروج ،باب  21آيات  15تا 17
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شبهه :شباهتهای حکم دزدی در قرآن و تورات
در مورد شباهت احکام تورات و قرآن ،بايد به هر دو منبع
مراجعه کرده و سﭙس هر دو را مقايسه کرد ،ما ابتدا به حکم دزد
در تورات مراجعه میکنیم:
« و هرکه آدمی را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت
شود ،هر آينه کشته شود».1
و خداوند موسی را خطاب کرده ،گفت:
« اگر کسی گناه کند ،و خیانت به خداوند ورزد ،و به همسايه
خود دروغ گويد ،دربارة امانت يا رهن يا چیز دزديده شده ،يا مال
همسايه خود را غصب نمايد ،يا چیز گمشده را يافته ،درباره آن
دروغ گويد ،و قسم دروغ بخورد ،در هر کدام از کارهايی که
شخصی در آنها گناه کن. ،پس چون گناه ورزيده ،مجرم شود،
آنچه را که دزديده يا آنچه را غصب نموده يا آنچه نزد او به امانت
سﭙرده شده يا آن چیز گم شده را که يافته است ،رد بنمايد ،يا هر
آنچه را که درباره آن قسم دروغ خورده ،هم اصل مال را رد بنمايد،
 .1تورات،کتاب خروج ،باب  ،21آيه 16
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و هم پنج يك آن را بر آن اضافه کرده ،آن را به مالکش بدهد ،در
روزی که جرم او ثابت شده باشد».1
همچنین آمده است که:
« اگر کسی گاوی يا گوسفندی بدزد و آن را بکشد يا بفروشد،
به عوض گاو پنچ گاو و به عوض گوسفند بدهد ،اگر دزدی در دخنه
کردن گرفته شود و او را بزند بطوری که بمیرد باز خواست خون
برای او نباشد ،اما اگر آفتاب بر او ﻃلوع کرد باز خواست خون برای
او هست البته مکافات بايد داد و اگر چیزی ندارد به عوض دزدی
که کرد فروخته شود.
و اگر چیزی دزديده شده از گاو يا االغ يا گوسفند زنده در
دست او يافت شود دو مقابل آن را رد کند».2
با دقت در آيات فوق در میابیم که :اگر دزد يك گاو بدزد و
بفروشد ،در عوض  5گاو از او گرفته میشود و اگر يك گاو بدزد و
نفروشد به جرم دزدی دوبرابر مقدار دزدی يعنی  2گاو از او پس
گرفته میشود و اگر چیزی برای پس دادن نداشته باشد ،خود دزد

 .1تورات ،کتاب الويان ،باب  6آيات 1تا 5
- .2تورات ،کتاب خروج ،باب  22آيات  1تا 4
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را میفروشند و اگر دزد در هنگامی دزدی توسط صاحب اموال
کشته شود هیچ کفاره ای بر او نیست.
اين حکم تورات در مورد دزدی و قصاص آن بود و آنطور که ذکر
شد ،بسته به نوع دزدی يا دزد کشته میشود و يا به همراه مال
دزدی يك پنچم اضافه بر آن از دزد گرفته میشود يا تا  5برابر آن
را از او پس میگیرند و امکان فروختن خود دزد نیز وجود دارد.

شبهه :مقایسه حکم تورات با قرآن
در قرآن در مورد حکم دزد ذکر شده است که:
ن اللَّ ِه
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَ ْيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِ َ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَکِیمٌ

1

«دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به
عنوان يك مجازات الهی قطع کنید ،وخداوند چیره و حکیم است».
حال قضاوت شباهت بودن حکم را بر عهده خواننده میگﺬاريم.
 . 1مائده.38 ،
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البته در تورات نیز حکم قطع دست ذکر شده است:

1

«اگر دو شخص با يکديگر منازعه نمايند و زن يکی پیش آيد تا
شوهر خود را از دست زنده اش رها کند و دست خود را دراز کرده
و عورت او را بگیرد ،پس دست او را قطع کن و چشم تو بر او ترحم
نکند».
پس اين همان قطع کردن دستی بود که جناب سها ادعا داشت
در قرآن از تورات کﭙی برداری شده است؟!
در تورات برای لمس کردن عورت حکم قطع دست ذکر شده
است!! و در قرآن برای دزدی ،پس شباهت اين دو در کجاست؟

شبهه :مقایسه احکام تورات و قرآن در مورد شناسایی
زناکار
تورات برای مشخص کردن زنا کار روش جالبی را ارائه میدهد
که خالصه آن چنین است:

 .1تورات ،کتاب تثنیه،باب، 25آيات  11و12
 .2تورات،کتاب اعداد ،باب ،5آيات 31 -11
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« کاهن مقداری از غبار عبادتگاه را با آب مقدس مخلوط کند و
اين آب به آب لعنت تلخ تبديل میگردد و اين آب به زن داده
میشود ،اگر او زنا کرده باشد شکمش متورم و نازا میشود و مورد
لعنت مردم قرار میگیرد ،ولی اگر زنا نکرده باشد پاك خواهد ماند
و میتواند بچه دار شود».
اين روش ذکر شده تورات برای مشخص شدن زن زنا کار بود
ولی در قرآن برای شناسای زنا کار روش کامال متفاوت است.
«بخش مربوط به شهادت  4شاهد و لعان رو ويراستار محترم
اضافه کن»

شبهه :حکم کار کردن در روز مقدس
ﻃبق آئین يهود روز شنبه روز مقدس است و ﻃبق آئین اسالم
روز جمعه روز مقدس است.
ولی ﻃبق حکم تورات کسی که در روز شنبه مشغول به انجام
کار باشد ،اينگونه مجازات میشود:
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« و چون بنی اسرائیل در صحرا بودند کسی را يافتند که در روز
سبت هیزم جمع میکرد.
و کسانی که او را يافتند که هیزم جمع میکرد او را نزد موسی
وهارون و تمامی جماعت آوردند.
و او را حبس نگاه داشتن د ،زيرا که اعالم نشده بود که با وی چه
بايد کرد.
و خداوند به موسی گفت :اين شخص البته کشته شود تمامی
جماعت او را بیرون از لشکر گاه با سنگها سنگسار کنند.
پس تمامی جماعت او را بیرون از لشکر گاه آورده او را سنگسار
کردند و بمرد چنانکه خداوند به موسی امر کرده بود».1
ولی دقیقا برعکس در اسالم فقط در هنگام نماز جمعه بايد به
نماز رفت و بعد از نماز و قبل از نماز جمعه هر گونه اشتغال حالل و
کار و تفريح جايز است.
ی لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
يَا أَيُّهَا الَّﺬِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِ َ
ت
ضیَ ِ
ذِکْرِ اللَّهِ َوذَرُوا ا ْلبَیْعَ ذَلِکُمْ خَ ْیرٌ لَکُمْ إِنْ کُ ْنتُمْ تَعْلَمُونَ ( )9فَ ِإذَا قُ ِ

 .1تورات ،کتاب الويان ،باب ،15آيات  32تا 36
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الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی ا ْلأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَا ْذکُرُوا ال َّلهَ کَثِیرًا
لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

1

« ای مومنان!هنگامی که روز آدينه برای نماز جمعه اذان گفته
شد.به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها
کنید.اين برای شما بهتر و سودمند تر است.اگربدانید ( )9آنگاه که
نماز خوانده شد ،در زمین پراکنده گرديد و به دنبال روزی خدا
برويد.و خدا را بسیار ياد کنید.تا اينکه رستگار شويد (».)10

شبهه :حیوانات حرام گوشت در تورات
«هیچ چیز مکروه مخور ،اين است حیواناتی که بايد بخوريد:
گاو،گوسفند ،بز و آهو و غزال و گور و ريم و گاو دشتی و مهات
و هر حیوان شکافته سم که سم را به او حصه شکافته دارد ،و
نشخوار کند ،آن را از بهايم بخوريد ،لیکن از نشخوار کننده گان و
شکافته سم اينها را مخوريد :يعنی شتر و خرگوش و ونَك ،زيرا که

 . 1جمعه.10 ،
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نشخوار میکنند ،اما شکافته سم نیستند ،اينها برای شما نجس
هستند».1
با اندکی دقت در متن فوق ،در میابید که خوردن گوشت شتر
ﻃبق رای تورات حرام است.
ولی برعکس در اسالم خوردن گوشت شتر حالل است و جالب
تر اينکه خرگوش را در میان حیوانات نشخوار کننده ذکر کرده
است!!!.
در آيه  15همین کتاب و همین بخش در بخش پرندگان حرام
گوشت ذکر شده است:
«و شتر مرغ و جغُد و مرغ دريايی و باز به اجناس آن»
در آيه فوق ذکر شده است که گوشت شتر مرغ حرام است ،در
حالی که در اسالم اينگونه نیست.

 .1تورات ،کتاب تثنیه ،باب  14،آيات  3تا 7
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شبهه :شباهت داستان انبیا در قرآن با تورات
دکتر سها میگويد« :1کلیه مباحث مربوط به خلقت بشر در
مورد نوﺡ ،ابراهیم ،يعقوب ،يوسف ،موسی ،بنی اسرائیل ،داوود و
سلیمان و انبیاء به ﻃرز باور نکردنی مشابه تورات است».
ما برای پاسخ دادن به سبك دکتر سها که فقط ادعا کردن
بدون منبع است ،عمل نمیکنیم ،بلکه داستان انبیاء در تورات را با
ذکر کتاب و باب و آيه با داستان همان نبی در قرآن مقايسه
میکنیم و قضاوت را بر عهده خواننده میگﺬاريم.

شبهه :داستان نوﺡ در تورات و قرآن
داستان ﻃوفان نوﺡ از داستانهای ﻃوالنی است که در
تورات ذکر شده و از باب  6تا باب  9کتاب پیدايش (اولین کتاب از
اسفار خمسه) را شامل میشود.

 .1نقد قرآن دکترسها،ويرايش دوم،93صفحه 884
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«و خداوند ديد که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر
تصور از خیالهای دل وی محض شرارت است و خداوند پشیمان
شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل محزون گشت و
خداوند گفت :انسان را که آفريدم از روی زمین محو سازم انسان و
بهايم و حشرات و پرندگان هوا را ،چونکه متاسف شدم از ساختن
ايشان ،اما نوﺡ در نظر خداوند التفات يافت ،اين است پیدايش
نوﺡ ،نوﺡ مردی عادل بود و در عصر خود کامل و نوﺡ با خداوند راه
میرفت».1
با کمی دقت متوجه میشويم که يك کلمه از اين مطالب به
غیر از عادل بودن سیدنا نوﺡ در عقیده اسالم و قرآن کريم جای
ندارد.
و تجسیم خداوند و متهم کردن خداوند به پشیمان شدن ﻃبق
عقیده اسالم کفر صريح است.2
در آيات بعدی در مورد اندازه و ارتفاع و ﻃول و ﻃريقه
ساختن کشتی صحبت میکند که به علت ﻃوالنی شدن متن از
 .1کتاب پیدايش باب  6آيات  5تا 9
 .2فتاوی اهل سنت وجماعت،بحث تجسیم و صفات اهلل.
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ذکر آن خودداری میکنیم ،ولی از اين موارد نیز ذکری در قرآن
نشده است.
در تورات ذکر شده است 1که :
«لکن عهد خود را با تو استوار میسازم و به کشتی در خواهی
آمد تو و پسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت با تو ،از جمیع
حیوانات از هر ذی جسدی جفتی از همه به کشتی در خواهی آورد،
تا با خويشتن زنده نگاه داردی نر و ماده باشند».
بخش دوم کمی شبیه به قرآن است که میگويد :از موجودات
دو جفت را انتخاب کن ،اما بخش اول هچ شبهاتی به قرآن ندارد.

تورات در مورد مدت ﻃوفان نوﺡ میگويد:2
«و ﻃوفان چهل روز بر زمین میآمد و آب همی افزود و کشتی
را برداشت که از زمین بلند شد».

 .1تورات،کتاب پیدايش ،باب ،6آيات  18و 19
 .2تورات ،کتاب پیدايش ،باب  ،7آيه 17
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در قرآن به هیچ وجه ذکری از بارش  40روزه باران نشده است و
اين خبر در قرآن وجود ندارد.
تورات در مورد سرگﺬشت سیدنا نوﺡ ،بعد از بارش باران
میگويد:1
«و آب رفته رفته از روی زمین برگشت و بعد از انقضای صد
پنچاه روز آب کم شد ،و روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوههای
آرارات قرار گرفت ،و تا ماه دهم آب رفته رفته کمتر میشد و در
روز اول از ماه دهم قلههای کوهها ظاهر گرديد ،و موافق شد بعد از
چهل روز که نوﺡ دريچه کشتی را ساخته بود باز کرد ،و زاغ را رها
کرد ،او بیرون رفته بود و در تردد میبود ،تا آب از زمین خشك
میشد ،پس کبوتر را از نزد خود رها کرد تا ببیند که آيا آب از روی
زمین کم شده است؟ اما کبوتر نشمینی برای کف پای خود نیافت،
زيرا که در تمام روی زمین بود ،نزد وی به کشتی بازگشت پس
دست خود را دراز کرده آن را گرفته و نزد خود به کشتی درآورد ،و
هفت روز ديگر نیز درنگ کرده باز کبوتر را از کشتی رها کرد ،و در

 .1تورات ،کتاب پیدايش ،باب  ،8آيات  3تا 17

3231

کاری از گروه عباد الرحمان

نقد کتاب سها

وقت عصر نزد وی برگشت ،و اينك برگ زيتون تازه در منقار وی
است.
پس نوﺡ دانست که آب از روی زمین کم شده است ،و هفت
روز ديگر نیز توقف نموده کبوتر را رها ساخته و او ديگر نزد وی
برنگشت ،در سال ششصت و يکم در روز اول از ماه اول ،آب از
روی زمین خشك شد ،پس نوﺡ پوشش کشتی را برداشته،
نگريست اينکه روی زمین خشك بود ،و در روز بیست و هفتم از
ماه دوم ،زمین خشك شدو آنگاه خداوند نوﺡ را مخاﻃب ساخته
گفت :از کشتی بیرون شو تو و زوجه ات و پسرانت و ازواج پسرانت
با تو».
به ﻃور خالصه ذکر شده است که يك سال و چندين شبانه
روز کشتی بر روی کوه بوده و منتظر مانده اند ،کالغ را رها کردند
تا برايشان از خشکی خبر بیاورد ،بعدا کبوتر را دو بار رها کرده و
بعد از مدتی از کشتی خارج شد.
نکته جالب اينکه ،بر خالف گفته دکتر!سها که گفت« :داستان
نوﺡ در تورات به ﻃرز باور نکردنی به قرآن مشابه است ».يك کلمه
هم از اين آيات در قرآن وجود ندارد.
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نکته جالب تر اينکه ،در اين بخش گفته شده است که « از
کشتی بیرون شو تو و زوجه ات و پسرانت و ازواج پسرانت با تو»
و کوچکترين ذکری از پسر غرق شده سیدنا نوﺡ در تورات
نیست ،ولی در قرآن ذکر شده است.1
در تورات در مورد سر گﺬشت سیدنا نوﺡ ،بعد از بیرون آمدن از
کشتی ذکر شده است 2که:
«و عهد خود را با شما استوار میگردانم که بار ديگر هر ذی
جسدی از آب ﻃوفان هالك نشود و ﻃوفان بعد از اين نباشد که
زمین را خراب کند ،و خدا گفت :اينست نشان عهدی که من
میبندم در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند ،نسل
بعد نسل تا به ابد ،قوس خود را در ابر میگﺬارم و نشان آن عهدی
که در میان من و جهان است خواهد بود».

 .1سوره مبارکه هود،آيات  42و43
 .2تورات ،کتاب پیدايش،باب ،9آيات  11تا 13
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ﻃبق اين متن خداوند رنگین کمان(قوس) را بدين جهت خلق
کرده است تا به مانند عهدی میان او و جهانیان باشد که بار ديگر
ﻃوفانی رخ ندهد!!!!
ذکری از اين تحريفات نیز در قرآن نیست.
همچنین در ادامه میآيد:1
«و نوﺡ به فالحت زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود و
شراب نوشیده و مست شد و در خیمه خود عريان گرديد ،و حام
پدر کنعان برهنگی پدر خود را ديد و دو برادر خود را بیرون خبر
داد و سام و يافث ردا را گرفته بر کتف خود انداختند و پس پس
رفته برهنگی پدر خود را پوشانیدند و روی ايشان باز پس بود ،که
برهنگی پدر خود را نديدند ،و نوﺡ از مستی به هوش آمده،
دريافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود ،پس گفت :کنعان
ملعون باد! برادران خود را بنده بندگان باشد».

 .1تورات ،کتاب پیدايش ،باب ،9آيات  20تا 25
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با دقت در اين آيات که اتفاقا پايان داستان نوﺡ در تورات است
متوجه خواهیم شد ،که میگويد :سیدنا نوﺡ بر اثر خوردن شراب
مست شده است و برهنه شده است و...
ولی حتی يك کلمه از اين داستان در قرآن ذکر نشده است.
با بررسی آيات قرآن و تورات در قضیه سیدنا نوﺡ تنها نکته
مشترك و مشابه اين کتاب ،يك چیز است و آن هم "اسم نوﺡ"
است.
هر کس خالف اين را میگويد ،میتواند خود تورات را با قرآن
مقايسه کند و خود نتیجه گیری کند.
در قرآن ذکر شده است که يکی از پسران نوﺡ همراه با کافران
هالك میشود ،1ذکری از اين مورد در تورات نیست.
در قرآن در مورد همسر نوﺡ هم ذکر شده است که همراه با
کافران هالك میشود ،2ولی باز در تورات خبری از اين مورد
نیست.

 .1سوره مبارکه هود،آيات  42و43
 .2سوره مبارکه تحريم ،آيه 10
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در تورات فقط گفته شده است که نوﺡ و فرزندان و همسر و
زنان فرزندانش در کشتی همراه او بودند ،ولی در قرآن صراحتا
وجود يارانی را برای نوﺡ ذکر میکند که با او در کشتی بودند.1
در تورات گفته شده است که کل سن حضرت نوﺡ  950سال
است ،2ولی در قرآن ذکر شده است که حضرت نوﺡ  950سال در
میان قوم خود مشغول دعوت بود.3
در تورات در مورد ﻃول و عرض و شکل کشتی سخن گفته
است ،4اما در قرآن خبری از اين موارد نیست.

شبهه :داستان ابراهیم علیه السالم در تورات و قرآن
داستان ابراهیم نبی در توارت بعد از ذکر شجره نامه
ﻃوالنی از باب  12،کتاب پیداش ،شروع میشود ،با توجه به ﻃوالنی

 .1سوره مبارکه اسرا ،آيه 3
 .2تورات ،کتاب پیدايش ،باب  ،9آيه29
 .3سوره مبارکه عنکبوت ،آيه 14
 .4تورات،کتاب پیدايش ،باب ،6آيه 15
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بودن داستان از ذکر همه داستان خودداری میکنیم و فقط خالصه
ای از آن را ذکر خواهیم کرد:
در باب  11کتاب پیدايش ،آيات  22تا  27که به ذکر شجره
نامه ابراهیم نبی میپردازد ،اولین تفاوت را با قرآن مشاهده
میکنیم:
«و سروج سیسال بزيست و ناحور را آورد و سروج بعد از
آوردن ناحور دويست سال بزيست و پسران و دختران آورد و
ناحور بیست و نه سال بزيست و تارﺡ را آورد و ناحور بعد از آوردن
تارﺡ صد و نوزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد و
تارﺡ هفتاد سال بزيست و ابرام و ناحور وهاران را آورد و اين است
پیدايش تارﺡ که تارﺡ ابرام و ناحور وهاران را آورد وهاران لوط را
آورد».
در اين آيات اسم پدر ابراهیم نبی تارﺡ ذکر شده است ،ولی
در قرآن اسم پدر ابراهیم آزر ذکر شده است و حتی اگر ﻃبق گفته
برخی ديگر آزر را عموی ابراهیم نیز فرض کنیم ،باز در تورات
ذکری از اسم آزر در شجره نامه ابراهیم نبی نیست و اين اولین
تفاوت است.
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در تورات هیچ ذکری از کودکی و رشد نمو و خراب کردن بتها
توسط ابراهیم نبی ذکر نشده است و داستان ابراهیم در تورات
درست از جايی آغاز میشود که همراه با برادر زاده خود لوط و
همسرش ساره عازم مسافرت ﻃوالنی میشود( ،به علت ﻃوالنی
بودن داستان از ذکر آن خودداری کرده و هر فرد که مايل به
تحقیق و مطالعه بیشتر است میتواند به تورات ،کتاب پیدايش،
باب  12به بعد مراجعه کند ).ولی در قرآن به ﻃور مفصل در مورد
کودکی ابراهیم نبی و خراب کردن بتها توسط او بحث شده است.

در تورات ،کتاب پیدايش ،باب ،16آيات  1تا  ،16به ﻃور خالصه
ذکر شده است:
«و اما سارای همسر اَبرام فرزندی برای وی نیاورده بود ،او را
کنیزی مصری بود،هاجَر نام ،پس سارای به اَبرام گفت« :خداوند مرا
از آوردن فرزندان باز داشته است ،پس به کنیز من درآی ،شايد به
واسطة او صاحب فرزندان گردم ،اَبرام به سخن سارای گوش گرفت،
پس زمانی که ده سال از سکونت اَبرام در سرزمین کنعان گﺬشته
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بود ،سارای ،همسر اَبرام ،کنیز مصری خويشهاجَر را گرفته ،او را
به شوهر خود اَبرام به زنی داد ،اَبرام بههاجَر درآمد ،و او باردار
گرديد ،و چونهاجَر دانست که باردار است ،در بانوی خويش به
ديدة تحقیر نگريست ،آنگاه سارای به اَبرام گفت« :ظلمی که بر من
رفته بر گردن تو باد ،من کنیز خويش را به آغوش تو دادم ،و او
چون ديد باردار است ،در من به ديدة تحقیر مینگرد ،خداوند میان
تو و من داوری کند».اَبرام به سارای گفت« :اينك اختیار کنیزت در
دست توست ،هرآنچه در نظرت پسند آيد ،با او بکن ».پس سارای
باهاجَر بدرفتاری کرد ،وهاجَر از نزد او گريخت ،فرشتةهاجَر را نزد
چشمة آبی در صحرا يافت ،چشمهای که بر سر راه شور است و
گفت« :ایهاجَر! کنیز سارای! از کجا آمدهای و به کجا میروی؟»
گفت« :من از نزد بانويم سارای میگريزم ».آنگاه فرشتة خداوند به
او گفت« :نزد بانوی خويش بازگرد و زير دست او فروتن باش ».و
نیز گفت« :نسل تو را بسیار افزون خواهم کرد چندان که آنها را از
کثرت نتوان شمرد ».و فرشتة خداوند وی را گفت« :اينك باردار
هستی و پسری خواهی زاد ،و او را اسماعیل بايد بنامی ،زيرا
خداوند فرياد مظلومیت تو را شنیده است ،او مردی همچون خرِ
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وحشی خواهد بود ،دست او بر ضد همه ،و دست همه بر ضد او
خواهد بود ،و او جدا ازهمة برادران خويش ساکن خواهد بود».
هاجَر نام خداوند را که با او سخن گفته بود« ،تو خدايی هستی
که مرا میبینی خواند ،زيرا گفت« :آيا براستی در اينجا او را که مرا
میبیند ،ديدم؟
از همین رو ،آن چاه ،که میان قادِش و بارِد است’ ،چاه خدای
زندهای که مرا میبیند امیده شد،هاجَر پسری برای اَبرام بزاد ،و
اَبرام پسر خود را کههاجَر زايید ،اسماعیل نامید.اَبرام هشتاد و
شش ساله بود کههاجَر اسماعیل را برای او بزاد».

در اين داستان ذکر شده است که ساره همسر ابراهیم نبی بر
همسر ديگر ابراهیم نبی يعنیهاجر حسودی میکند و قصد بدی
نسبت به او دارد ،ولی هیچ خبری از اين موارد در قرآن نیست.
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شبهه :داستان لوط نبی (ع) در تورات
داستان لوط نبی را در تورات 1چنین میخوانیم:
« شامگاهان ،آن دو فرشته به سُدوم رسیدند ،و لوط به دروازة
شهر نشسته بود ،چون لوط ايشان را بديد ،به مالقات ايشان
برخاست و روی بر زمین نهاد و گفت« :ای سرورانم ،تمنا اينکه به
خانه بندة خود درآيید و پاهايتان را بشويید و شب را به سر بريد،
سﭙس بامدادان برخاسته ،راه خويش را پیگیريد ».پاسخ دادند:
«نه ،بلکه شب را در میدان شهر به سر خواهیم برد ».ولی چون
بسیار پای فشرد با وی رفتند و به خانهاش درآمدند ،او برايشان
ضیافتی به پا کرد و نانِ بیخمیرمايه پخت و ايشان خوردند ،اما
پیش از آنکه بخوابند ،مردان شهر ،يعنی مردان سُدوم ،از جوان و
پیر ،همة مردم بدون استثنا ،خانه را احاﻃه کردند ،آنان لوط را ندا
در داده ،گفتند« :آن مردان که امشب نزد تو درآمدند ،کجايند؟
آنان را نزد ما بیرون آور تا بديشان درآيیم ».لوط نزد آنان به درگاه
بیرون رفت و در را پشت سر خود بست ،و گفت« :نه ،ای برادران
 .1کتاب پیدايش ،باب  19آيات  1تا 38
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من ،تمنا دارم که اين کار ناپسند را انجام ندهید ،ببینید ،من دو
دختر دارم که با هیچ مردی نبودهاند ،بگﺬاريد آنان را نزد شما
بیرون آورم ،و هر چه در نظرتان پسند آيد با آنان بکنید ،ولی با
اين مردان کاری نداشته باشید ،چراکه زير سقف من پناه
گرفتهاند ».آنان پاسخ دادند« :کنار برو ».و گفتند« :اين مرد آمد تا
نزد ما غربت گزيند ،و اکنون داور ما شده است! اکنون با تو بدتر از
آنان خواهیم کرد ».پس بر آن مرد يعنی لوط بهشدّت هجوم بردند
و نزديك آمدند تا در را بشکنند ،ولی آن مردان دست خويش دراز
کرده ،لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را بستند ،سﭙس
کسانی را که به درگاه خانه بودند ،از خرد و بزرگ ،به کوری مبتال
ن دَر عاجز شدند ،سﭙس آن دو مرد به لوط گفتند:
کردند که از يافت ِ
« آيا کسی ديگر در اينجا داری؟ دامادان و پسران و دختران ،و هر
که را در شهر داری از اينجا بیرون ببر ،زيرا میخواهیم اين مکان
را نابود کنیم ،چراکه فرياد شکايت بر ضد مردمِ آن ،نزد خداوند
بسیار بلند شده است ،و خداوند ما را فرستاده تا آن را نابود
کنیم ،پس لوط بیرون رفت تا با دامادان خود ،که قرار بود با
دخترانش ازدواج کنند ،سخن گويد ،بديشان گفت« :برخیزيد و از
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اين مکان بیرون رويد ،زيرا خداوند میخواهد شهر را نابود کند».
اما دامادان آن را مزاﺡ پنداشتند ،سﭙیدهدمان ،آن فرشتگان لوط
را شتابانیده گفتند« :برخیز! همسر و دو دخترت را که در اينجا
حاضرند برگیر ،مبادا شما نیز در مکافات شهر هالك شويد ،و چون
لوط درنگ میکرد ،آن مردان بهخاﻃر شفقت خداوند بر وی،
دستان او و همسر و دو دخترش را گرفتند و او را بیرون آورده،
خارج از شهر گﺬاشتند ،چون ايشان را بیرون میآوردند ،يکی از
آن دو گفت« :برای حفظ جان خود بگريزيد ،به پشت سر منگريد،
و در هیچ کجای وادی مايستید! بلکه به کوهها بگريزيد ،مبادا
هالك شويد ».ولی لوط بديشان گفت« :ای سرورانم ،چنین
مباد اينك بندهات در نظرت فیض يافته است و با حفظ جانم
محبتی بزرگ در حق من کردهای ،اما من توان آن ندارم به کوه
بگريزم ،مبادا اين بال مرا فرو گیرد و بمیر ،ببین ،آنجا شهری است
نزديك که میتوان به آن گريخت ،و شهری کوچك است ،بگﺬار تا
بدان بگريزم ،آيا شهری کوچك نیست؟ پس جانم نجات خواهد
يافت ،او به لوط گفت« :اين خواستهات را نیز به جا میآورم تا
شهری را که از آن سخن گفتی ،واژگون نسازم اما زود به آنجا
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بگريز ،زيرا تا بدانجا نرسی ،کاری نمیتوانم کرد ».از همین رو ،آن
شهر صوعَر نامیده شد ،چون لوط به صوعَر رسید ،آفتاب بر زمین
ﻃلوع کرده بود ،آنگاه خداوند بر سُدوم و عَمورَه گوگرد و آتش از
جانب خداوند از آسمان بارانید ،و آن شهرها و تمام وادی و همة
ساکنان شهرها و همة گیاهان زمین را واژگون کرد ،اما زن لوط به
پشت سر نگريست ،و ستونی از نمك گرديد ،بامدادان ،ابراهیم زود
برخاست و به همان جايی که در آن به حضور خداوند ايستاده بود،
رفت ،و چون به سوی سُدوم و عَمورَه و سراسر زمین وادی نظر
افکند ،ديد که اينك دود آن سرزمین همچون دود کوره باال
میرود ،بدينسان ،آنگاه که خدا شهرهای وادی را نابود کرد،
ابراهیم را به ياد آورد ،و هنگامی که آن شهرها را که لوط در آنها
زيسته بود واژگون میساخت ،لوط را از میان آن واژگونی بیرون
آورد ،لوط از صوعَر برآمد و با دو دخترش در کوه ساکن شد ،زيرا از
ماندن در صوعَر هراسناك بود ،پس با دو دخترش در غاری
سکونت گزيد ،روزی دختر بزرگ به کوچك گفت« :پدر ما
سالخورده گشته و در اين نواحی مردی نیست ،تا به رسم همة
جهان ،به ما درآيد ،بیا تا پدرمان را شراب بنوشانیم و با او همخواب
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شويم تا نسلی از پدر خويش نگاه داريم ،پس در همان شب،
پدرشان را شراب نوشانیدند ،و دختر بزرگ رفته ،با پدرش
همخواب شد و لوط از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد ،روز
ديگر ،دختر بزرگ به کوچك گفت« :ديشب من با پدرم همخواب
شدم ،بیا تا امشب نیز او را شراب بنوشانیم ،و تو با وی همخواب
شو تا نسلی از پدرمان نگاه داريم ،پس آن شب نیز پدر خود را
شراب نوشانیدند ،و دختر کوچك رفته ،با وی همخواب شد و لوط
از خوابیدن و برخاستن او نیز آگاه نشد ،پس هر دو دختر لوط از
پدر خويش باردار شدند ،دختر بزرگ پسری بزاد و او را موآب
نامید ،او پدر موآبیان امروزی است ،دختر کوچك نیز پسری بزاد و
او را بِنعَمّی نامید ،او پدر َعمّونیان امروزی است».
با دقت در اين آيات تورات میفهمیم که همسر لوط هم همراه با
لوط و دخترانش از عﺬاب نجات پیدا کرده است ،در حالی که در
قرآن صراحتا ذکر شده است :همسر لوط هم همراه با گناه کاران
عﺬاب داده شد.
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در اين بخش تورات داستان دروغین زنای لوط علیه السالم با
دخترانش ذکر شده است ،در حالی که حاشا يکی از انبیای الهی
چنین عملی را انجام دهد.

شبهه :داستان اسحاق (ع) در تورات
در مورد اسحاق در کتاب پیدايش بخش  22آيات  1تا 18
میخوانیم:
« و اما ايامی چند پس از اين وقايع ،خدا ابراهیم را آزموده ،بدو
فرمود« :ای ابراهیم!» پاسخ داد« :لبیك» گفت« :پسرت را که يگانه
پسر توست و او را دوست میداری ،يعنی اسحاق را برگیر و به
سرزمین موريا برو ،و او را در آنجا بر يکی از کوههايی که به تو
خواهم گفت ،چون قربانی تمامسوز تقديم کن ،پس ،صبح زود،
ابراهیم برخاسته ،االغ خود را زين کرد و دو تن از نوکران خويش را
با پسرش اسحاق برگرفته ،هیزم برای قربانی تمامسوز شکست و به
سوی جايی که خدا به او گفته بود ،روانه شد ،روز سوّم ،ابراهیم
چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور ديد ،آنگاه به نوکرانش
گفت« :شما همین جا نزد االغ بمانید تا من با پسر بدانجا برويم ،و
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پرستشکرده ،نزد شما باز آيیم ».ابراهیم هیزم قربانی تمامسوز را
برگرفته ،بر پسر خويش اسحاق نهاد ،و آتش و چاقو را به دست
خود گرفت ،و هر دو با هم میرفتند ،و اما اسحاق به پدرش ابراهیم
گفت« :پدر؟» پاسخ داد« :بله ،پسرم؟» گفت« :اين از آتش و هیزم،
ولی برة قربانی تمامسوز کجاست؟» ابراهیم پاسخ داد« :پسرم ،خدا
برة قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد ».پس هر دو با هم
میرفتند ،چون به جايی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند ،او در
آنجا مﺬبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید ،و پسرش اسحاق را بسته،
او را بر مﺬبح ،روی هیزم گﺬاشت،آنگاه دست دراز کرد و چاقو را
گرفت تا پسر خود را ذبح کند،اما فرشتة خداوند از آسمان وی را
ندا در داد« :ابراهیم! ابراهیم!» پاسخ داد« :لبیك» فرشته گفت:
«دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنون میدانم
که از خدا میترسی ،زيرا پسرت ،آری يگانه پسرت را ،از من دريغ
نداشتی ».ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را ديد که
با شاخهايش در بوته ای گرفتار شده بود .ابراهیم رفته ،قوچ را
گرفت و آن را به جای پسرش ،چون قربانی تمامسوز تقديم کرد،
پس ابراهیم آن مکان را ’خداوند فراهم خواهد کرد‘ نامید .و تا
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امروز نیز گفته میشود« :بر کوهِ خداوند ،فراهم خواهد شد ،فرشتة
خداوند بارِ دوّم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت« :خداوند
میفرمايد :به ذات خودم سوگند ،از آنجا که اين کار را کردی و
پسرت را که يگانه پسر توست دريغ نداشتی ،بهيقین تو را برکت
خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای
کنارة دريا کثیر خواهم ساخت .نسل تو دروازههای دشمنانشان را
تصرف خواهند کرد ،و به واسطة نسل تو همه قومهای زمین برکت
خواهند يافت زيرا به صدای من گوش گرفتی».

در اين آيات صراحتا ذکر شده است که ابراهیم نبی
فرزندش اسحاق علیه السالم میخواهد قربانی که در حالی که در
قرآن صراحتا ذکر شده است که ابراهیم نبی فرزندش اسماعیل را
برای قربانی کردن انتخاب کرده بود.
اين تفاوت زياد نشان میدهد که قرآن کﭙی برداری از تورات
نیست.
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فصل  :22نتیجه گیری نهایی
آقای سها در فصل  22کتابش خالصهای از فصلهای گﺬشته را
ارائه داده است ،زمانی که ما مطالب فصول گﺬشته را مو به مو نقد
کرده ايم ،ديگر نیازی به تکرار مکررات وجود ندارد.
ما به خوبی نشان داده ايم که ايشان يك کتاب  1000صفحه ای
را بر پايه ی اوهام و تفکرات نادرست خود بنیان نهاده است .بی
شك دين اهلل متعال تا قیام قیامت پاينده است و هرگز دشمنان
نمی توانند فروغ اين آيین جهان شمول را کم سو نمايند.

چراغی که ايزد بر افروزد
هر آنکه پف کند ريشش بسوزد.
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فصل  :23کدام دین را برگزینیم؟
نويسنده :بهرام رجايی

کدام دین را برگزینیم؟
دکتر سها ،در اين فصل ادعا دارد که هیچ دينی در دنیا وجود
ندارد که ارزش پیروی کردن را داشته باشد و همه اديان دارای
خرافه هستند .دکتر سها ادعا دارد که برای رسیدن به حقیقت در
مورد همه اديان تحقیق کرده است ،به عنوان مثال میگويد« :من
کتب اصلی اديانی را که داری کتب هستند ،خوانده ام؛ همه آنها
به مانند اسالم ،پر از خرافه و خطا و احکام بیارزش و نامعقول
هستند.»1

پاسخ:
ما برای اثبات دروغ گويی دکتر سها ،در مطالعه ساير اديان به
خود کتاب او مراجعه میکنیم ،و اثبات میکنیم که او نه تنها کتب
 . 1نقد قرآن ،صفحه .928
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ساير اديان را نخوانده است ،بلکه در معنی کردن عبارات ساده
عربی نیز اشتباههای (عمدی) بسیار زيادی دارد .به عنوان مثال
جناب دکتر سها میگويد« :در ترجمه تورات کتاب «خلقت»
میخوانیم که لوط میگويد.»1...
دقت کنید ،که در تورات کتابی به اسم «خلقت» وجود ندارد،
بلکه منظور دکتر سها کتاب «پیدايش» است .حال «پیدايش» کجا
و «خلقت» کجا اسم اين کتاب به انگلیسی نیز « »genesisاست ،که
باز به معنی «پیدايش» است و « ،»Creationبه معنی «خلقت» است
که چنین کتابی در تورات وجود ندارد.
يا در جايی ديگر از کتابش میگويد« :حتی مورد قبول عهد
عتیق ،مجموع کتابهای مقدس يهوديان نیست» .2بله ،دکتر سها،
در مطالعه کننده اديان میگويد که عهد عتیق مجموعة کتب
مقدس يهوديان است.

 . 1نقد قرآن ،صفحه .450
 .2نقد قرآن ،صفحه .771
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ولی اين فرد محقق چطور نمیدانسته که همین عهد عتیق را
همه مسیحیان جزءِ کتب مقدس خود میدانند1؟ چطور نمیداند که
عهد عتیق فقط مورد قبول يهوديان نیست؟ آيا جناب محقق که
ادعا دارد کتب مﺬهبی همه اديان را خوانده است ،تا به حال يك
نسخه از کتاب مقدس « »Bibleرا نخوانده است و از خود نﭙرسیده
است که چرا مسحیان بايد عهد عتیق مورد قبول يهوديت را همراه
با عهد جديد خود(مجموع اناجیل چهار گانه+چند کتاب ديگر)
چاپ کنند؟
البته جناب دکتر نه تنها مطالعه دينی نداشته است ،بلکه حتی
يك رياضی ساده را هم بلد نیست ،دکتر سها میگويد:
«دين واقعی خداوند حداقل بايد «سه» مشخصه داشته باشد:
-1مطالبش صد در صد درست باشد -2 .داری معجزه باشد ،يعنی
مطالبی در آن وجود داشته باشد که از عهد بشر خارج باشد.»2

 .1البته ارتدکسها و کاتولیكها ،برخی از کتب را تائید و برخی را تکﺬيب میکنند
اما کلیت عهد عتیق را قبول دارند.
 . 2نقد قرآن ،صفحه 927
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سبحان اهلل دکتری که ابتدا میگويد :يك دين بايد  3مشخصه
داشته باشد ،ولی خود تنها دو مشخصه آن را ذکر میکند .يعنی
يك فرد که خود را دکتر میداند ،فرق بین عدد  3و  2را نمیداند؟
گﺬشته از اين جناب دکتر در بند دوم میگويد که« :يك دين
الهی بايد دارای معجزه باشد ،يعنی مواردی در آن موجود باشد که
از عهد بشر خارج باشد» .باز بايد گفت« :سبحان اهلل» از اين
تناقض ،انگار جناب دکتر سها فراموش کرده است که در اکثريت
صفحات کتاب حجیم خود به زعم خود ،همه معجزههای پیامبران
از جمله کشتی نوﺡ ،عصای موسی ،سلیمان نبی و توانايی صحبت
کردن او با حیوانات ،خلقت منحصر به فرد عیسی نبی و ....ساير
معجزات پیامبران را با بهانههای واهی و سست و پوچ نقد کرده
است؟
چطور میشود دکتر سها بگويد که يك دين حتما بايد معجزهای
داشته باشد که مردم عادی نتوانند آن را انجام دهند ،ولی خود
منکر معجزاتی مانند سخن گفتن مورچه گان و پرندگان با سلیمان
نبی میشود؟ همین يك معجزه شروط مورد نظر دکتر سها را دارد،
چرا که هیچ انسانی نمیتواند با يك مورچه صحبت کند ،پس يك
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معجزه است بنا به خود ادعای دکتر سها بايد سلیمان نبی ،پیامبر
باشد و اسالم دين الهی.

حقیقت یا دروغ؟!
دکتر در خطوﻃی بعد دست به شاهکاری تاريخی میزند« :تو
دينت را از کجا گرفتهای؟ از پدر و مادر و جامعه ات به همین
سادگی.»1

پاسخ:
بله ،دکترِ قصه ما ،نه تنها رياضی دان و محقق همه اديان است
بلکه علم غیب را نیز دارا میباشد .خود از خیلِ کثیر خوانندگان
کتاب خود سوال میپرسد و خود نیز ،از جانب همه آنها جواب
خودش را میدهد .ولی اين ادعای او به هیچ وجه صحیح نیست،
چرا که همین دکتر نويسنده کتاب در جامعه ای اسالمی بزرگ
شده است ،و پدر و مادری مسلمان نیز دارد .پس چطور خودش

 . 1نقد قرآن ،صفحه .928
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تافتة جدا بافته ،شده است؟ آيا هوش شرشار او (همانطور که در
اين کتاب میزان هوش او را درك کرديد) باعث شده است که او
تنها کسی باشد که دينش را نه از پدرش و مادرش گرفته باشد و نه
از جامعه؟
پس سوال از ابتدا غلط است چون کسی دينش را از جامعه و
پدر و مادرش نمیگیريد؛ به عنوان مثال ،اکثريت اصحاب نبی،
پدرانی مشرك داشتند؛ پس چطور آنان مشرك نبودهاند و بلکه
مسلمان شده اند؟ چطور اکثريت قريب به اتفاق انبیا از جامعه
دوران خود تقلید نکردهاند و دين و رفتار آنان را اتخاذ نکردهاند؟
بلکه حتی با ارزشهای جامعه خود به مبارزه برخاستند؟!!
چطور میشود که فردی با پدر و مادری مسیحی خود به يکی از
بزرگترين دعوت گران مسلمان تبديل میشود؟!!

1

ن جامعه مﺬهبی و پدر و مادری مﺬهبی،
و بلعکس ،فردی از بط ِ
فردی بیدين میشود؟! به مانند پسر و همسر نوﺡ علیه سالم و يا
همسر لوط علیه سالم و اکثريت قريب به اتفاق بیدينان فعلی؟
 . 1مانند :جمزه تزورتس ،پییر فوگل ،يوسف استیس و ...
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چطور امکان دارد اکثريت مردم کشوری مثل اندونزی و مالزی
که نه پدر و مادری مسلمان داشتند و نه لشکری از سوی يك
کشور مسلمان به جنگشان رفته بود تا آنان به زعم دکتر به زور
شمشیر مسلمان کنند ،مسلمان میشوند؟

شاهکاری دیگر!!
البته سلسله کشفیات جناب دکتر همچنان ادامه دارد ،باز در
همین صفحه يعنی صفحه  928میگويد« :تعداد زنان و کنیزان ذکر
شدهی محمد ،به  40نفر میرسند و تعداد همسران و کنیزان حسن
بن علی به  64نفر میرسند».

پاسخ:
البته ﻃبق معمول منبعی برای گفتههای خود ذکر نمیکند .در
مورد ازدواجهای حسن بن علی رضی اهلل عنه ،موراد دروغین
زيادی در ﻃول تاريخ ذکر شده است ،به عنوان مثل برخی ذکر
کردهاند ايشان  250زن داشتند و برخی نیز گفتهاند که ايشان 300
زن نیز داشتهاند .ولی همه اين روايات به همراه روايت مورد نظر
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عالمه دکتر سها جزء روايتهای ضعیف و دروغین هستند و البته
انتظار بیشتری از دکتر سها نمیرود.

دین جزء ساختار ژنتیکی!!
جناب دکتر سها میگويد:
«البته دين چیز عجیبی است .دين داری جزء ساختار ژنتیکی
ماست و در مقطع مشخص از تکامل انسانها ،به ژنتیك انسانها
وارد شده و بر اساس پديده ی انتخاب ﻃبیعی باقی مانده است.»1

پاسخ:
دکتر سها ،با اين گفته دو نکته را اثبات میکند -1 :يا خود و هم
فکرانش را از جرگه انسانیت خارج هستند .که بر خالف ساختار
ژنتیکی انسانها (البته منظورشان همان فطرت است که ايشان
خواسته است که جنبه علمی به گفته خود ببخشد) ،پیرو هیچ

 . 1نقد قرآن ،صفحه .929
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ن بیخدايی هستند که
دينی نیست -2 .يا آنها خود مبلغین دي ِ
همین تکامل معجزه اصلی دينشان است؟
ايشان در اين گفته خود سخن از انتخاب ﻃبیعی میراند و اديان
را متهم به خرافه پروری و معجزه تراشی مینمايد ،ولی همین
تکامل و يا فرگشت مورد ادعای خود ايشان چیست؟ آيا همان
فکری نیست که میگويد اجداد انسانها ماهی هستد؟ همان
تکاملی که ادعا میکند مرغهای فعلی (همان مرغی که در سوپر
مارکتها موجود است) از دايناسورها تکامل پیدا کرده است؟ آيا
همین تکامل نمیگويد که گاوهای فعلی کره زمین از نسل نهنگها
تکامل پیدا کرده است؟
ما خوانندگان را به تعقل دعوت میکنیم که خود قضاوت کنند
که چطور است که ساخت کشتی برای جا دادن چند ده نفر مومن و
تعدادی حیوان خرافه و توهم و دروغ است ،ولی تکامل پیدا کردن
انسان از ماهی يك حقیقت علمی است؟
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تنها نکته درست و حقیقی کتاب
جناب دکتر در ادامه میگويد« :ولی به نظر میرسد که دين
موجب اتحاد و همدلی همدينان و ايجاد روحیه از جان گﺬشتگی
در آنان میشود بنابراين آن عده ای از اجداد ما که درای دين بوده
اند بهتر توانسته اند با دشمنان و حوادث بجنگند و بهتر زنده
بمانند.»1
دکتر سها میگويد که دين باعث میشود که مردم در برابر
حوادث بهتر مقاوت کنند و بهتر زنده بمانند و در برابر دشمنان
بهتر بجنگد .به قول معروف «صدقت و هو کﺬوب» ،يعنی راست
گفت ،درحالی که او دروغگوست.
جناب دکتر خودش میگويد که دين باعث افزايش روحیه
مقاوت و جنگ آوری میشود ولی همینگونه میگويد که همه
اديان موجود در زمین دروغین هستند و خود مردم را به سوی
بیدينی و بیخدايی سوق میدهد.

 . 1نقد قرآن ،صفحه .929
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آيا ما حق نداريم اينطور استدالل کنیم که جناب دکتر میخواد
با گرفتن دين از ايرانیان موجب ضعیف شدن روحیه مقاومت مردم
در برابر حوادث و دشمنان شود ،و زمینه سازی نابودی ملت را
فراهم کند؟ اگر غیر اين نیست ،پس چرا میگويد که دين موجب
بهتر زنده ماندن میشود ،ولی خود بی دينی را تبلیغ میکند ،يعنی
میخواهد مردم بهتر بمیرند؟

دین عامل جنگ یا بیدینی؟!
جناب دکتر سها در صفحه  931کتابش از يك کشف بزرگ
تاريخی رونمايی میکند و میگويد:
«اديان مهترين عامل جنگ و کشتار در تاريخ بشريت بودهاند،
برای مثال جنگهای صلیبی يا جنگ  8ساله ايران و عراق و  ،...در
ﻃول تاريخ حتی جنگهای هم که به اسم دين نبودهاند ،از «حربه
ايمان مﺬهبی» استفاده میشده است و میشود ،دين مهترين آتش
بیار معرکه جنگ است.»1
 . 1نقد قرآن ،صفحه .931
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پاسخ:
اين جمله دکتر سها ،کامال بر خالف گفته استادش ريچارد
داوکینز ،خداناباور مشهور بريتانیايی ،است که در مصاحبه با شبکه
الجزيره وقتی مجری برنامه مهدی حسن از او میپرسد چرا فقط
اديان را نقد میکنید ،ريچارد داوکینز میگويد« :حقايق زيادی
وجود دارند که از گفتن آنها خوشحال میشوم ،اگر تاريخ جهان را
بررسی کنیم میبینیم که برخی از جنگها به سبب دين بوده است
و برخی از جنگها نیز به سبب دين نبوده است .من هرگز نگفته ام
که همه جنگها و افراط گرايیها در جهان به سبب دين بوده است
 ....من بیشتر جنگهای تاريخ را محکوم کردهام ،اما وحشتناك
ترين جنگ در ﻃول تاريخ دو جنگ جهانیِ اول و دوم بوده است
که هیچ انگیزه دينی نداشته است»

1

با دقت به گفتههای ريچارد داوکینز متوجه میشويم که
بسیاری از جنگها به سبب دين بودهاند؛ مانند جنگهای صلیبی
که به تحريك پاپ برای باز پس گیری قدس انجام شد ،ولی

 . 1برای مثال به اشاراتِ دو صفحة بعد نگاه کنید.
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بسیاری از جنگهای تاريخ هیچ «انگیزه دينی» و حتی «حربه
ايمانی» نداشتهاند و جالب اين که وحشیانه ترين نوع جنگها نیز
جنگهايی بدون انگیزه دينی هستند.
به عنوان مثال همانگونه که ريچاد داوکینز گفت ،جنگهای
جهانی اول و دوم که حاصل اين جنگها چند ده میلیون کشته
بود ،1حال همه اين چند ده میلیون کشته جنگ جهانی دوم را اگر
با کل کشتههای جنگهای پیامبر صلی اهلل علیه وسلم ،که نزديك
به « »1100نفر از هر دو دسته مسلمین و کفار است را مقايسه کنیم،
متوجه خواهید شد که چه کسی وحشی و خونخوار و خونريز است.
جنگ ويتنام که  20سال 2به ﻃول انجامید ،نیز هیچ انگیزه
دينی نداشت که آمار کشتههای اين جنگ نیز بسیار باال

 . 1جنگ جهانی دوم ،تعداد کشته شدگان از  50میلیون تا بیش از  80میلیون نفر
است ،برای مطالعه بیشتر عبارت »total number of deaths in World War2 «:را در
گوگل سرچ کنید.
 . 2از  1نوامبر  1955تا  30آوريل .1975
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بود1.جنگهای ايران در دروان هخامنشی نیز هیچ انگیزه دينی
نداشته است.

2

جنگهای ايران در دوران ساسانیان (که ما شاء اهلل بیشتر از 30
میلیون بودند) نیز نه تنها هیچ انگیزه دينی نداشتهاند ،بلکه حتی
انگیزه ضد دينی نیز داشتهاند (به عنوان مثال حمله به روم
ودزديدن صلیب مقدس).

جنگ و کشتن بدون انگیزه دینی
قتل و شکنجههای دوران کومونیسم شوروی و دوران مائو در
چین و مجازاتهای سنگین فعلی در کر شمالی نیز همگی انگیزه
ضد دينی داشته اند به عنوان مثال گروه تروريستی
«»Militant Atheists in the Union of Soviet Socialist Republics

 . 1مطابق آمار رسمی تعداد کشته شدگان در جنگ ويتنام بیشتر از  1میلیون نفر
بوده است.
. 2برای مطالعه بیشتر به تاريخ هردوت مراجعه کنید.
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که کارش تخريب کلیساها و تعقیب و دستگیری و شکنجه و
کشتار کشیشان و مسلمانان در دوران کومونیسم شوروی بود ،نیز
هیچ انگیزه دينی نداشت و کار اين گروهك ،کشتار ديندارها بود.

1

يا قتل کشتارهای بودايیها و مسلمین و ساير پیروان مﺬاهب
در چین ،توسط مائو و نیروهايش ،به نزديك به  70میلیون نفر
رسید (برای بزرگی اين عدد جمعیت ايران را تصور کنید)
کشتار و قتلها و شکنجههای مصطفی کمال پاشا (همان
آتاتورك) در ترکیه نیز به هزاران نفر رسید.
درآخر شما رو به مصاحبه «جفری دامر» با رسانهها جلب
میکنم:
جناب «جفری دامر» که شخصی خداناباور بود و بیشتر از دهها
قتل زنجیرهای انجام داد .اين فرد «مردان» را میکشت و بعد از
قتل به آنها تجاوز میکرد ،بعد از تجاوز بدن آنها را قطعه قطعه

میکرد و گاهی اوقات اجزای بدن آنها را میخورد؛

 . 1برای اﻃالعات بیشتر در مورد گروهك تروريستی بیخدا کلمه Militant Atheism

را در گوگل سرچ کنید،م .تا موج کشتارها و تخريبهای اماکن مدهبی توسط اين
گروهك تروريستی پیببرسد.
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«اين فرد صلح ﻃلب خداناباور» میگويد« :اگر کسی به خدا
ايمان نداشته باشد ،ديگر برايش مهم نیست که چه کاری خوب
است و چه کاری بد»

1

برداشتن نقاب چهرة دکتر سها!!
جناب دکتر سها میگويد:
« تا زمان حاضر ،هیچ دلیل معتبری مبنی بر وجود خداوند
نداريم»

2

پاسخ:
البته جناب دکتر در صفحه  931صفحه مقدمه چینی کرد ،تا در
آخر نقاب از چهره برداشت و درست در آخرين صفحه کتاب اعالم
میدارد که خداوند وجود ندارد .البته اين امر بسیار مضحك بود،
چرا که ايشان در صفحات گﺬشته بارها گفته دروغهای اديان در

 . 1لینك تماشا و دانلود کلیپ مصاحبه در آپارت:
http://www.aparat.com/v/ouOgU

 . 2نقد قرآن ،صفحه .932
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مورد خدا و يا تهمتهای ناروا نسبت به پیامبران و يا صفات
نامناسب نسبت به خدا و...
در صفحات قبلی جناب دکتر ﻃوری حرف میزد که گويا
خداوند را قبول دارد ،ولی گفتههای اديان را در مورد خداوند قبول
ندارد ،ولی در آخر مشخص شد که نه ،جناب دکتر از ابتدايی کتاب
به خداوند اعتقاد نداشته است و در تمام  931صفحه قبلی کتاب،
مشغول نقش بازی کردن بوده است که از خداوند دفاع میکند
جناب دکتر يادش رفته است که در چند خط قبل گفته بود که
«خدا دست آويز مظلوم اديان است ،اديان هرچه خواستهاند به
خدا نسبت داده اند»

1

پس چطور امکان دارد فردی از خداوند دفاع کند و بگويد که
اديان در حق خداوند ظلم کردهاند ،ولی بعد بگويد خداوند وجود
ندارد؟

سخن آخر!!
در مورد عدم وجود خداوند نیز ،ما ابتدا سوال را به صورت
برعکس مطرﺡ میکنیم؛ داليل عدم وجود خداوند چیست؟

 . 1نقد قرآن ،صفحه .932
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ﻃبق معمول جواب شانس و تصادف است ،ولی همین به وجود
آمدن بر اساس شانس تصادف چقدر معتبر است؟
به عنوان مثال بخشی از گفتگوی «لﺌُناردو سوسکفیدين» در
مورد ثابت کیهانی را اينجا نقل میکنیم:
«زمانی رسید که يکی از قوانین بنیادی ﻃبیعت کشف شد و آن
يك نیروی ضد جاذبه در فضای اليتنهای است که به آن ثابت
کیهانی گفته میشود ،وقتی که کیهان شناسان اثر اين ثابت را در
سیر تکاملی عالم محاسبه کردند ،به اين واقعیت رسیدند که اين
پديده الزم است و بی نهايت دقیق تنظیم شده است ،اگر اين
تنظیمات تا يك درصد دچار انحراف شوند ،همه چیز خراب
میشود ،يك فیزيك دان میتواند به آن بگويد« :شانس» اما در
ظرف مقابل مقدار ثابت کیهانی با دقت «يك در  10به توان »120
1تنظیم شده است ،يعنی  120رقم بعد از اعشار .هیچ کس اين
مقدار از دقت را تصادفی نمیداند ،چون واقعا منطقی نیست که
چیزی با دقت  120رقم اعشار به صورت تصادفی به وجود بیايد.
اين نمونه ای از نهايت دقت در تنظیمات ظريف است هیچ
نیروی در تاريخ کیهان شناسی کشف نشده است که با چنین
ت «يك در تريلیون
دقتی تنظیم شده باشد .ثابت کیهانی ،با دق ِ
تريلیون تريلیون تريلیون تريلیون تريلیون تريلیون تريلیون
 . 1يعنی .1×10120
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تريلیون» تنظیم شده است .در غیر اين صورت عالم دچار چنان
تغیرات فاحشی میشد که امکان پیدايش بشريت از بین میرفت،
و اينکه ثابت کیهانی با چنان ارزش ناچیزی به ﻃور تصادفی وارد
شده باشد« ،محال» به نظر میرسد.
اما توصیف ديگری نیز برای آن غیر ممکن بود ،فیزيکدانان
قبول ندارند که قوانین ﻃبیعت توسط چیزی به اسم «سخاوتمندی
ﻃبیعت» کنترل شود ،دلیلی میتواند شانس و تصادف عامل به
وجود آمدن ما باشد ،به نظر آنها خیلی زياد است و به هیچ وجه
ممکن غیر قابل قبول است.
به نظر میرسد که در اعماق مخفی قوانین ﻃبیعی يك اندازه
وجود داشت که به قدری دقیق تنظیم شده است که امکان رد اين

واقعیت که اين جهان ﻃراحی شده را از ما سلب نموده است؛
اما يك جهان ﻃراحی شده نیاز به يك ﻃراﺡ هم دارد ،نظريهای
که دانشمندان انسان شناسی نیز از قبول آن امتناع میکنند،
دانشمندان بین بد و بدتر گیر افتادهاند؛ کشفیات خودشان
آنها را به سمت يك «ﻃراﺡ هوشمند» برای جهان دعوت میکند،
با وجود تنفری که از اختالط دين و علم داشتم ،ولی به نظر
میرسد که ترس آنها از اين بود که اگر میپﺬيرفتند که علت

وجودی اين جهان به اين صورت فعلی ،دلیل وجودی خود ماست؛
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آن وقت ﻃرفداران وجود «خالق و ﻃراحی هوشمند» اين مطلب
را بر میداشتند و میگفتند که مگه ما نگفتهايم يك موجود فیض
بخش در باالی آسمانها وجود دارد ،اين عالم را دقیقا برای
سکونت ما آفريده است ،فکر میکنم فیزيکدانان از درگیری با
چنین مواردی ﻃفره میروند.»1

..*..پايان..*..

 . 1لینك تماشا و دانلود در آپارات ))http://www.aparat.com/v/A6M98
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