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  مقدمه                                                  

  

  

  

 میکنیم یقران را بررس اتیو سپس آ میپرداز یخدا م فیکتاب ابتدا به تعر نیادر ا 

ه در قران را ک اتیآ نیباشد؟و همچن یکتاب آسمان کیتواند  یکتاب قران م ایکه آ

 نیر ا. دمیده یسخن گفته است را مورد مطالعه قرار م عتیطب نیعلم و قوان یباره 

 کیکه با  یبه صورت میسیشده است که مباحث را به زبان ساده بنو یکتاب سع

  .دیرس جهیبتوان به نت یاستدالل ساده و منطق
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      محمد نیخدا و د                                      

     

   

 

 

 

و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد.  انیاز خدا در اد یگوناگون فیو تعار میمفاه

مردم که به  یو برخ ستیبرقرار ن یریرابطه ناگز ینداریاعتقاد به خدا و د انیم

   ،.به خدا باور دارند ستندیمعتقد ن نید

  

 یبخش همه موجودات است و ذات یو سرمنشأ همه کماالت و علت هست گانهی  خدا

ر دصفاتش است. نه  نی. ذات او عستیاو ن هیشب یموجود چیدارد. ه یو ابد یازل

مه هست، در علم و قدرت مطلق ا یو دارا ستیشدن ن دهیو نه در آخرت قابل د ایدن

 رانیمتاسفانه درا یخدا و برخ دتام با مخلوقاتش دارد. وجو یجا حضور و ارتباط

 یلاست, و ریزد اما صفاتش با حس و عقل و فطرت اثبات پذ شهیم یادیز یمثال ها

  ستیذات نامحدودش با حس و عقل محدود قابل ادراک ن

اتش و کامل است و صف و عاقل و توانا گانهی یخدا که وجود فیباتوجه به تعر پس

  ستیخدا ن فیکه نقص و خطا در تعر میریگ یم جهیذاتش .هستند نت نیع

 یرااست و خداوند ب یمخلوقات و جهان هست یمعتقد هستند که هللا خدا مسلمانان

ست که اانسانها فرستاده  یبرا یمحمد ,کتاب امبرشیپ قیکردن بشر از طر  ییراهنما

  .قران نام دارد
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  الماس تیماه           

آن است که شما  یکند ،نشانه  یم یمخالف ، شما را عصبان ی دهیاگر عق   

 یمدع یکس د،اگریندار دیکن یآنچه که فکر م یبرا یمناسب لیدل دیدان یناخودآگاه م

ارد ، شما خط استوا قرار د یآلمان رو نکهیا ایپنج،  شودیدو م یباشد که دو بعالوه 

   . دیکن یم یشدن، احساس دلسوز یعصبان یبه جا

 یم شیآغازش با دروغ شروع  و هر چه پ یکه نقطه  نیاست دروغ ینید اسالم

 نید تیاثبات حقان یشود . محمد برا یم شتریب ییدروغگو نیرود جسارت در ا

که  گفت ، و چون یدروغ م توانستیکه م ییکرد و تا جا یم یهر کار شیخود و خدا

 ینم یجسمان ریو غ یمعل یبا وعده هاسواد ، گرسنه و طماع را  یب یانسانها

به بهشت  تا خدا شما را دیاوریب مانیبدهد پس به آنها گفت به اسالم ا بیتوانست فر

رسنه گ ی، به انسانها دیکه در بهشت وجود دارد برخوردار گرد ییببرد واز نعمتها

 زن وخوراک بود ، همان زن و خوراک را وعده داد ، یکه تنها لذتشان درزندگ

نداشت ،  یوشهوتران آن زمان مفهوم سوادیب یانسانها یراب یلذت معنو رایز

 نیتفکر ،شعور و درک از ا یدارد که دارا تیاهم یاشخاص یبرا یمعنو یلذتها

توانند از  یدارند م تیاز معنو یاشخاص که درک وفهم نیجهان هستند ، فقط ا

  . هم لذت ببرند اتیمعنو

خود را که  نیتوانست د یعاجز بود چگونه م از درک شعر هم یکه حت یغمبریپ

 یم ینجسما نیدروغ ینام نهاده بود ،گسترش دهد؟ بله ,فقط با وعده ها نیراست نید

ه شما بجمع کند ،لذا به آنها گفت در بهشت  شیرا دور خو سوادیب یتوانست انسانها

ر ود دیابیدر آن ب دیتوان یرا م ها وهیشود و انواع م یداده م یبهشت انیحور

که به جسمشان  ییاست و به آنها وعده ها یجار تانیبرا ریعسل و ش بارشیجو

 .شد داد یمربوط م

 ینبود که بداند سکس عامل یاگر داشت سوادش در حد ایاسالم سواد نداشت  امبریپ

دارد و غذا  یانسان به آن بستگ یگذاشته و بقا یزندگ یادامه  یبرا عتیاست که طب

جسم ما زنده و سالم  یزنده ماندن جسم ما و بدون مواد مغذ یاست برا یهم عامل
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 دیهللا ، که اوال با شیو نه خدا دیفهم یم درا نه محم زیدو چ نیماند ، بنابرا ینم

 اجیبدون جسم به آن احساس احت نکهیو دوم ا یتا از آن لذت ببر یجسم داشته باش

  عتأیو طب ستین سکس نو هورمو یآلت تناسل یروح دارا رایکرد ، ز ینخواه دایپ

 

دارند  ادقاعت نیندارد ،چون مسلمانان بر ا اجیسکس هم احت ی لهیبه  ادامه بقا به وس

نازع ت نیکند و بنابرا ی،وقت خود را صرف ساختن روح م یکاریکه هللا در هنگام ب

 ی لهیبه وس ازیشود ،ن یم لیکه جسم وجود ندارد و به روح تبد یبقا در هنگام

کند  یهم احساس نم یسکس اجیاگر هورمون سکس هم ندارد ،پس احتسکس ندارد و 

   . خورند یو بدرد روح نم دهستن ینیوعده ها زم نیا ی،لذا همه 

 

 نینش هیادب یجذاب باشد تا بتواند انسانها اریکرد که بس یم دایپ یراه دیمحمد با اما

بود  وش نوبت آنر نیآنها با احمقانه تر عیگرسنه و شهوتران را  کند وپس از تطم

ان گفت و محمد به آن میتا مسلمان شو میچه کن دیکه از محمد بپرسند ، خوب حال با

من  دییبگو دیشما اگر بتوان ی. حت دیتا مسلمان شو  هللااشهد ان ال اله اال  دیی،بگو

چون ،توان آن را گفت  یمحمد وجود ندارد ،که البته نم یجز خدا ییشاهدم که خدا

 اریخواهد بود خنده دار ، ز یشاهدم که محمد رسول خداست دروغ من نکهیگفتن ا

ت به و شهاد دیاکه خود ناظر آن بوده  دیده یم یزیدادگاه شهادت بر چ کیشما در 

 ینم دایجهان پ نیموجود در ا کی یکه حت یی، در جا دیده ینم دیا دهیکه ند یزیچ

رده کن رسول خود انتخاب باشد که خدا محمد را به عنوا یشود که ناظر بر لحظه ا

،چگونه  رسالت را به او ابالغ کرده نیا یونه کتب یشفاه یو به او رسالت داده وحت

  من باور کنم که محمد رسول خداست ؟ ،کهتواند ادعا کند  یم

 

 یزیکامال متفاوت دارند ،حال من به چ یکه باور کردن وشهادت دادن دو معنا چرا

 یپس از وعده ها نیبدهم؟ بنابرا نیهادت دروغتوانم ش یم ایکه باور ندارم آ

که سرا پا  ینیتا به د میشهادت ده دیبا زیرا ن نیدروغ یی، اکنون ادعا نیدروغ

 یدرست است؟  برا نیا ایو آ مییآکند در  یم قیدروغ است و دروغ گفتن را تشو

ت گف یبس است که محمد م نیاسالم است ، هم نیو اساس د هیادعا که دروغ پا نیا
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اما حتمأ  ،ییبه نفع اسالم است دروغ بگو ایکه هر جا به نفع تو  یدر اسالم آزاد

آن  یای، در دن دیزیبا آنان بپره یو از راست دییدروغ بگو شهیالزم است به زنان هم

زن  نکهیا یبرا یگرفت ،حت یم میتصم زیهمه چ یمرد بود که برا نیعرب، ا وزر

 شد  یمرد حاضر م یگرفت،لذا وقت یم میه تصممرد بود ک نیا اوردیب مانیا یزیبچ

 

د و مر ردیبگ میزن الزم نبود که خود او تصم یبرا گرید ردیاسالم را بپذ نید

   .گرفته بود میمورد از قبل تصم نیدر ا شیبرا

 یوتعال یاخالق شرفتیآنها پ یاصل نیکه فرام انیاد گریاسالم برخالف د نید

ر دخود را  یباورها شتری، بلکه ب دیگو ینمباره  نیدر ا یسخن چیانسانهاست ،ه

  باورها نیا شتریدهد ، که  ب یقرار م یو ضد بشر یغلط اخالق یاطراف باورها

مثل اعدام در  یوسط ونقر  انهیوحش یبر خشونت ، رعب و وحشت ،رفتارها

 و یزیعضو مجرم ، زن ست دنیمالعام  ، کشت و کشتار، چشم در برابر چشم ، بر

 .دارد تی. . . حکا

،  کند یرا بررس یقطع کردن دست علت دزد یندارد  که برا ازیاسالم اصأل ن نید 

 یرفبرند و از ط یرا م یتخم مرغ ،دست کی ایتکه نان  کی دنیدزد یبرا یاز طرف

 . دهند یاسالم مجوز م یبرا یبه تو در گفتن دروغ مصلحت

را دچار تضاد  یموجود است که هر کس ییسراسر قرآن دروغ ها و تضادها در

 . میپردازیکند.که باهم به انها م یم یو برون یدرون
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  وتناقضات قران اشتباهات                                

 

کرد و  یاسالم را به مردم معرف نیقدرت گرفتن د یمحمد برا شیسال پ ۱۴۰۰ در

که کند  تیخداوند آمده است تا مردم را به راه راست هدا یکرد که از سو یادعا م

بودند که  یمعجزه بود گرچه در همان ابتدا افراد ایمدرک  ازمندین ییادعا نیچن

 . آوردند مانیبه محمد ا لیبدون منطق و دل

من کالم خداست که آن را  ینداشت به مردم گفت که معجزه  یهم که معجزه ا محمد

را که  یعیاز اتفاقات طب یاریآن زمان هم که جواب بس ی.انسان ها میگو یبه شما م

تا خالقشان هللا ،جواب سواالت را  دندیدانستند را از محمد پرس یبه علت نبود علم نم

  .دیبه آنها بگو

دانست مجبور بود با حدس  یمحمد هم چون در آن زمان بود و جواب درست را نم 

 یامروز یانسانها یجوابها برا نیسواالت را بدهد که ا نیو گمان و دروغ جواب ا

قرن  یعنیزمان  نیاست که در ا نیخنده دار تر ا نیاز ا ی.ولستین شیب فهیمانند لط

 امبریپ یدروغها نین هنوز هم  به  ایکره زم تیاز جمع اردیلیم کیاز  شیب ۲۱

  .اسالم باور دارند

تخت است، فکر  نیزم یکرد کره  یفکر م یاسالم به علت نبود علم کاف امبریپ

 کیآسمان  کردی،فکر  م ندینشیم نیبه  زم نیکره زم یدر انتها دیخورش کردیم

را در  ییبایز یاند تا مسلمانان منظره  دهیسقف چسپ نیسقف است و ستارگان به ا

 ریمتناقض و غ اتیاز آ یاندک قسمتبه  ریو راحت بخوابند و.... که در ز نندیشب بب

  :میکن یرسول خدا اشاره م یمنطق
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 دیرس جهیبنت یاستدالل ساده و منطق کیا که ب یبه صورت میسیرا به زبان ساده بنو 

      هللا یاضیمحاسبات ر  [1]

وراثت صحبت  نی]در مورد قوان 176 هیآ 4] و  [سوره  12-11 هیآ 4سوره [

بماند؛  یهمسر باق کیمرد فوت شود، و از او سه دختر و دو والد و  کی. اگر کندیم

] و  11 هیآ 4[سوره  سهم  هردو بر اساس 3/1سهم، والد ها  3/2دختران    

 زانیکه از م کندیم افتیاز ارث را در  12] هیآ 4سهم بر اساس [ سوره  8/1همسر

  .شودیم شتریارث ب

 یهمسر و دو خواهر باق کیمادر و  کیو از او  شودیفوت م یدوم، مرد مثال

  1/4]همسر  11 هیآ 4سهم  [سوره  3/1مادر  ماند،یم

 12/15] که مجموع آنها  176 هیآ 4[سوره   3/2دوازده ]خواهران  هیا 4سوره [

  .کل ارث است

به  یاضیدانش خود را از محاسبات  ر زانیم  یبه واضح هیآ نیاسالم در ا امبریپ

  .گذارد یم شینما

  

  فرستاده شده بودند؟ میمر یچند فرشته برا  [2]

}  42,45 هیآ 3در { سوره  حیمس الدیو م میقرآن در مورد باردار شدن مر یوقت

 کی}تنها از  21-17 هیآ 19اما در {سوره  کندیفرشته صحبت م نیراجع به چند

  .کندیفرشته صحبت م

   یاختالفات عدد  [3] 

 5 هیآ 32،} {سوره 47 هیآ 22روز بشر است {سوره  1000هللا برابر  یروزها ایآ

 } ؟ 4 هیآ 70روز بشر است { سوره  50,000برابر  ای}

 هیآ 41،}،{سوره 73 هیآ 39{سوره   کید دارد؟ باغ در بهشت وجو چند

،} 31 هیآ 18{سوره ادتریز ای کی}  41 هیآ 79،}،{سوره 21 هیآ 57،}،{سوره 30

 }،33هیآ 35،{}سوره 23 هیآ 22{سوره 
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اما در  شوند،یمردم  سه  دسته م امتیکه در روز ق کندی}ادعا م 7 هیآ 56{سوره در

  .شمردیتنها دو گروه را بر م 6,7}تایآ 99،}،{سوره 18,19اتیآ 90{سوره 

 یتناقض زین ردیگیروح را در هنگام مرگ از انسان م یچه کس نکهیمورد ا در

 47،} فرشتگان ,جمع {سوره 11هیآ 32{سوره کیآشکار وجود دارد، فرشته مرگ ,

 «ردیگیهللا است که روح را از انسانها در هنگام مرگ م نیا» نی}و همچن 27 هیآ

 }،42 هیآ 39{سوره 

  

شماره  54بال داشت جلد چهارم بخش  600 لیکه جبرئ کندیادعا م یبخار حیصح

  .بال دارند 4 ای 2,3فرشتگان  دیگوی،}م1هیآ 35که قرآن در {سوره  یدر حال 455

  داشت؟ ازیقوم عاد ن ینابود یهللا چند روز برا  [4]

 }،6.7 اتیآ 69و سوره 16 هیآ 41روز{سوره  نی،}چند19هیآ 54روز{سوره کی

  هشت روز؟ ایخلقت شش روز بود  [5]

 یبه روشن 59 هیآ 25و سوره  7 هیآ 11، سوره 3 هیآ 10، سوره 54 هیآ 7 سوره

-9 اتیآ 41. اما درسوره  دیروز آفر 6و آسمانها را در  نیکه هللا زم کندیاعالم م

  .روز است 8 کندیکه هللا بدانها اشاره م ییجمع روزها 12

  کند؟ ایبود  عیسر نشیآفر   [6]

که  یو مسلمانان 54 هیآ 7است سوره  دهیروز آفر 6را در  نیآسمانها و زم هللا

دوره است، اما  6روز منظور  6 نیا ندیگویبدهند م یبه قرآن چهره علم خواهندیم

  .«کندیخلق م یهللا به صورت آن»که  دیگویم 117 هیآ 2سوره 

  شد؟ دهید تر آفرزو کیاول آسمان؟ کدام  ای نیاول زم [7]

-27 هیآ 79سوره  نی، اول آسمان و بعد زم29 هیآ 2و بعد آسمان سوره  نیزم اول

30.  

  از هم جدا کردن؟ ایبه هم چسباندن    [8]
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که آنها از هم جدا بودند و  دیگویم کجایو آسمان قرآن  نیزم جادیمورد روش ا در

که آنها ابتدا  ندیگویم 30 هیآ 21اما در سوره  11 هیآ 41سوره  دندیبعد به هم گرو

  .جدا شدند گریکدیبودند و بعداً از  یکی

  انسان از چه ساخته شده بود؟ [9]

، 45 هیآ 24، سوره  30 هیآ 21, آب سوره  2-1 اتیآ 96لخته خون سوره  از

، سوره 20 هیآ 30، سوره 59 هیآ 3سوره « مانند سفال یزیچ» 54 هیآ 25سوره 

  .11 هیآ 35

 کامل؟ اتیبا جزئ ایص ناق [10]

 

 چیو ه باشدیرا دارا م اتیجزئ یکه کامل است و تمام کندیادعا م ییدر جاها قرآن

 12، سوره 114 هیآ 6، سوره 38 هیآ 6نمانده است که در آن نباشد سوره  یباق زیچ

ها را ناتمام هستند که قرآن آن یاریبس یزهایاما چ… و 89 هیآ 16، سوره 11 هیآ

  .پردازدیو شبهات موجود در قرآن م رابنوشتار به مسئله ش نیا گذارد،یم یباق

  گر؟ید یخدا کی ایخدا  کیپرستش   [11]

که من  دیپرستیرا نم یزیشما چ د،یکه به ناباوران بگو دهدیمحمد دستور م به

شاره در قرآن بطور مشخص ا گرید ی. هرچند سوره ها 3 هیآ 109سوره  پرستمیم

  .که همان هللا است کنندیرا پرستش م ییکه آن ناباوران در واقع خدا کندیم

  !است نیشفاعت نکردن، مسئله ا ایشفاعت کردن   [12]

نه دچار  ایوجود خواهد داشت  یدر روز آخرت شفاعت ایآ نکهیدر مورد ا قرآن

 82ره ، سو51-6 هیآ 254، سوره 123-122 هیآ 2سوره   اتیدر آ شود،یتناقض م

 43، سوره 26 هیآ 53سوره  اتیوجود ندارد و آ یشفاعت ندیگویم… و 19-18 اتیآ

با  توانیپاسخ ها را م نیدو ا ر، البته ه109هیآ 20، سوره 23 هیآ 34، سوره 86 هیآ

  .کرد یبانیمختلف پشت ثیاحاد

  هللا و تخت او کجاست؟  [13]
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حال او بر  نیو در ع  16 هیآ 50است سوره  کتریاز رگ گردن به انسان نزد هللا

آب بنا شده است , سوره  یکه رو یتخت 4 هیآ 57تختش نشسته است سوره  یرو

 50000و  1000 نیبه او ب دنیدور است که رس یحال بقدر نیو در ع 7 هیآ 11

  .4 هیآ 70، سوره 5 هیآ 32, سوره  کشدیسال طول م

  کجاست؟ یچارگیب شهیر  [14]

 4؟ از خود ماست سوره  41 هیآ 38است سوره  طانیش از طرف بتیشر و مص ایآ

  ؟ 78 هیآ 4از طرف هللا سوره  ای؟  79 هیآ

  رحمت هللا چقدر است؟  [15]

از اشخاص  یهرچند بعض 12 هیآ 6رحمت را بر خود مقرر کرده است , سوره  هللا

  .4 هیآ 14، سوره 35 هیآ 6سوره  کندینم تیهدا تواندیرا هرچند که م

  نه؟ ایخواهد بود  ییدر بهشت بازجو ایآ  [16]

 یپرس و جو کی، اما همچنان در 101 هیآ 23سوال نخواهند کرد سوره  گریکدی از

سوال خواهند کرد  گریکدیو از  25 هیآ 52دو جانبه شرکت خواهند کرد سوره 

  . 27 هیآ 37سوره 

  فرشتگان محافظ هستند؟ ایآ  [17]

 41، اما سوره 22 هیآ 29، سوره 107 هیآ 2سوره بجز هللا وجود ندارد  یحافظ چیه

« .میهست ایو در آن دن نجایما محافظان شما در ا» ندیگویفرشتگان خود م 31 هیآ

 50و سوره  11 هیآ 13نقش آنها بعنوان نگاهبان سوره  گرید یدر سوره ها نیهمچن

  .شودیم عالما 10 هیآ 82و محافظان سوره  18-17 هیآ

  هللا است؟ عیمط زیهمه چ ایآ  [18]

 نیاعالم شده است اما در چند 26 هیآ 30هللا است در سوره  عیمط زیهمه چ نکهیا به

از جمله سوره  دهدیاز هللا خبر م طانیدر مورد عدم اطاعت مغرورانه ش گرید یجا

 28، سوره 116 هیآ 20، سوره 61 هیآ 17، سوره 31-28 هیآ 15، سوره 11 هیآ 7

از  یاریدر مورد بس یگرید یجاهادر  نی، همچن50 هیآ 18، سوره 74-71 هیآ

  .کنندیم یچیموجودات که از فرمان هللا سرپ



Side | 13 
 

 بخشد؟یهللا شرک را م ایآ [19]

قرآن نتوانسته است  سندهینو رسدیاما به نظر م شود،یگناهان شمرده م نیبدتر شرک

 4سوره  . درردیبگ یقاطع میتصم بخشدینم ای بخشدیهللا شرک را م نکهیدر مورد ا

با  میابراه بخشد،یم دیگویم 153 هیآ 4و در سوره  بخشدینم دیگویم 116، 48 هیآ

 هیآ 6سوره  شودیدچار شرک م شیخداو ستاره به عنوان  دیپرستش ماه و خورش

  .کنندیگناه نم امبرانیکه پ کنندیاما مسلمانان فکر م 76-78

  ییپرستش گوساله طال یماجرا  [20]

کردند  ییاز کوه بازگردد آغاز به پرستش گوساله طال یموس نکهیا قبل از انیلیاسرائ

بازنگشته بود از توبه کردن سر باز زدند و  یکه موس ی، اما تازمان149 هیآ 7سوره 

 کیدر گناه آنان شر زیهارون ن ای. آ91 هیآ 20گوساله ادامه دادند سوره  شیبه ستا

  .151 هیآ 7، سوره 92 هیآ 20سوره  یآر، 90-85 هیآ 20بود؟ نه سوره 

  د؟ینرس ای دیرس ابانیبه ب ونسی  [21]

؛ اگر نعمت 145 هیآ 37سوره  میرساند ابانیکه ناخوش بود، او را به ب یدر حال ما

، 68افتاد سوره  یم اهیآب و گ یب ییبه صحرا یبد حال نیپروردگارش نبود، در ح

  .49 هیآ

  ل؟یو انج یموس  [22]

هللا در  157 هیآ 7آمد اما در سوره  ایبه دن یعد از موسسال ب 1000از  شیب حیمس

  .کندیصحبت م یداده شده است با موس حیکه به مس یلیمورد انج

  شوند؟یم دهیبخش زنندیم یکه به زنان تهمت ناپاک یکسان ایآ  [23]

  .23 هیآ 24نه  سوره  5 هیآ 24سوره  یآر

  م؟یکنیم افتیدر روز آخرت کارنامه خود را چگونه در  [24]

از پشتشان سوره  رند؟یگیکارنامه اعمال بدشان را از کجا م انکارانیروز جزا، ز در

  ؟25 هیآ 69از دست چپشان سوره  ای 10 هیآ 84

  باشند؟ عینامط توانندیفرشته ها م ایآ [25]
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، اما 50-49 اتیآ 16سوره  کنندیهمه هللا را اطاعت م ست،یمتکبر ن یفرشته ا چیه

و همه آنها به آدم سجده کردند مگر  «دیآدم را سجده کن م،یتگان گفتهان به فرش»

در  ی. تناقض34 هیآ 2متکبر است سوره  اریکرد و او بس ینافرمان سیابل س،یابل

  .103-101 اتیآ 16و سوره  97 هیآ 2سوره 

 کند؟یم یقرآن را بر محمد وح یچه کس  [26]

 

 یوح دیجد یها ی؟ وح97 هیآ 2سوره  ای 102 هیآ 16لقدس سوره روح ا ای لیجبرئ

 هیآ 16آنها هستند سوره  نیگزیجا ای 97 هیآ 2سوره  کنندیم قیرا تصد میقد یها

  ؟101

  خالص است یقرآن عرب [27]

 افتیدر آن  یعرب ریکلمات غ یادیز اریاما تعداد بس 103 هیآ 16 سوره

از طرف  ستیقرآن وح نیا» دیگویم 196-195-192 هیآ 26.سوره شودیم

هست. حال با  زین یقبل امبرانیپ یقرآن در نوشته ها نیو ا یبه زبان عرب… خداوند

 کیاست. چطور  هنوشته شد یونانیو  یو تورات به زبان عبر لیانج نکهیدانستن ا

قرآن  نیاگر ا نیآمده باشد؟ عالوه بر ا یعرب ریغ یدر آن کتابها تواندیم یکتاب عرب

در آن  دیبا زین 196-195-192 هیآ 26سوره  نیآن کتابها گنجانده شده است ،همدر 

سوره را داشته باشند  نیهم یقبل یدر کتابها دیبا زیآن کتابها ن نیکتابها باشد، بنابر ا

  .میرسیو تسلسل م تینهایحلقه ب کیبه  نگونهیو هم

  ست؟ین ایتورات مثل قرآن است  ایآ [28]

 24 هیآ 2طرف با سوره  کیو تورات، از  لیانج فیبر تحر ینمسلمانان مب یادعا

در  10 هیآ 46و سوره  49 هیآ 28با سوره  گریو از طرف د 88 هیآ 17و سوره 

  .تضاد است

  .هللا تیو شخص« زن عجوزه ریپ»  [29]

که عقب  یاز عجوزه ا ریبغ م،یما خانواده او را نجات داد»مورد داستان لوط  در

اما ما او و خانواده اش را حفظ » دیگوی. و باز م171-170 هیآ 26سوره « ماند
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 7در شهر ماند سوره  گرانیبود که با د یاز همسرش را، او از کسان ری، بغ میکرد

 لیقا امبریبه همسر پ یهللا احترام چندان ایباهم تناقض دارند  ای هیدو آ نی. ا82 هیآ

  .شودینم

  .لوطدر داستان قوم  شتریاشکاالت ب  [30]

هستند  یکه آنان مردم دیخود بران هیآنها را از قر»نبود که  نیمردمش جز ا جواب

. مردمش به او 56 هیآ 27، سوره 82 هیآ 7سوره  «ندیجویم یزاریکه از کار ما ب

 «ییگویاگر راست م اوریما ب یغضب هللا را برا»گفتند  نکهیندادند جز ا یپاسخ

اشاره شده که  هیو در هر دو آ ستندین یکی دو جواب باهم نی. ا29 هیآ 29سوره 

  .تناقض است کی نیا نیبنابر ا« ندادند یجواب نیاز ا ریغ»

  لذت هللا؟  [31]

  ؟ینکردن مستبدانه و ایکردن و  تیاز هدا ایخداوند از رحمت اوست  هیعمل تنب ایآ

  بت ها را نابود کرد؟ میابراه ایآ  [32]

با  یبطور مشخص  83-74 هیآ 6، سوره 49-41 هیآ 19در سوره  میابراه یماجرا

با مردمش  میابراه 21که در سوره  یمتفاوت است، در حال 59-51 هیآ 21سوره 

 میابراه یوقت 19در سوره  شکند،یآنها را م یبت ها یو حت کندیمقابله م یبطور جد

خفقان  شودیم دیشدن تهد نگساربت ها توسط پدرش به س هیصحبت کردن عل لیبه دل

  .دیگویترک م زیمنطقه را ن ایبلکه گو کندینم یو نه تنها مقابله ا ردیگیم

  پسر نوح چه شد؟  [33]

 37و سوره  افتندینوح و خانواده اش از طوفان نجات  76 هیآ 21توجه به سوره  با

 دیگویم 43-42 هیآ 11و سوره  افتندیکه تخم و ترکه نوح نجات  کندیاعالم م 77 هیآ

  .د شدکه پسر نوح نابو

  شده بود؟ دینوح تبع ایآ  [34]

 وانهیکردند و گفتند: د بیکرده بودند. بنده مارا تکذ بیقوم نوح تکذ نهایاز ا شیپ

. حال اگر نوح رانده شده بود از منطقه 9 هیآ 54است و به دشنامش راندند. سوره 

 یشتدر هنگام رد شدن از کنار نوح که ک توانندیاش رانده شده بود چطور قومش م
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هم طرد شده باشد هم  تواندی. نوح نم38 هیآ 11او را مسخره کنند ,سوره  ساختیم

 /توسط قومش مسخره شود

 

  دند؟یکفر ورز ایجادوگران فرعون مسلمان شدند   [35]

 

 هیآ 7آوردند سوره  مانیا یخدا موس امبریبه پ انیشعبده بازان فرعون، مصر ایآ

 یبه موس انیلیتنها اسرائ ای 51-29 هیآ 26، سوره 73-56 هیآ 20، سوره 103-126

  ؟82 هیآ 10آوردند سوره  مانیا

  فرعون در لحظه مرگ توبه کرد؟ ایآ  [36]

در بستر مرگ قرار گرفت توبه کرد  یکه فرعون وقت دیگویم 92-90 هیآ 10 سوره

اتفاق  تواندینم یزیچ نیچن دیگویم 18 هیآ 4رستگار شد، اما سوره  نیو بنابر ا

  .تدافیب

  .ابطال  [37]

که بتواند کالم خدا را  ستین یکس چیو عدالت کامل است، ه یخدا در درست کالم

نگاه  64 هیآ 10و سوره  34 هیآ 6به سوره  نیهمچن 115 هیآ 6عوض کند سوره 

« بهتر» اتیرا با آ اتیاز آ یکه بعض ردیگیم میمحمد؟ تصم ای. اما بعدا هللا  دیکن

افراد  یالبته بخاطر نادان نیو ا 101 هیآ 16، سوره 106 هیآ 2عوض کند سوره 

 .کرده باشند نکاریکه خدا را مجبور به ا ستین

 

  قت؟یحق یراهنما   [38] 

سزاوار دنبال  شتریب یچه کس کند،یم ییراهنما قتیحق یهللا است که بسو نیا بگو»

که  4 هیآ 14زاوار بودن هللا با سوره اما در واقع س 35 هیآ 10سوره « است؟ یرو

 «کندیو هرکس را بخواهد گمراه م کندیم تیهللا هرکس را که بخواهد هدا» دیگویم

که خدا دوست  میهست یکه از آن اشخاص می. ما از کجا بدانرودیسوال م ریز
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مسلمان از کجا بداند از  کیدوست دارد مارا گمراه سازد؟  ایکند  تیداردمارا هدا

  .شده تیاز آن افراد هدا ایته افراد گمراه شده از طرف هللا است آن دس

  ست؟یمجازات زناکار چ  [39]

تا  دی، آنقدر آنها را در خانه نگاه دار2 هیآ 24ضربه شالق زن و مرد , سوره  100

  رندیبم

در  دیآنها را رها کن افتندی. اگر توبه کردند و اصالح 15 هیآ 4زنان سوره  یبرا

در تناقض است و  یبعد هیبا دو آ 2 هیآ 24سوره   16 هیآ 4سوره  مورد مرد

که در  یمتفاوت است در حال 16-15 هیآ 4زنان و مردان در سوره  یمجازات برا

  .است کسانیهردو  یبرا 2 هیآ 24سوره 

  د؟یگناهان را خواهد د انیز یچه کس  [40]

، 15-13 هیآ 17ارد سوره گناهان خود را بر عهده د تیمسئول یهر کس دیگویم قرآن

که اجدادشان  ییگناه یزمان محمد را برا انیهودی، اما قرآن 42-38 هیآ 53سوره 

  .کندیکرده اند محکوم م یگوساله طالع شیبا ستا شیسال پ 2000

  به بهشت وارد خواهند شد؟ انیحیمس ایآ  [41]

، تنها بعد از 72 هیآ 5و سوره  «یآر» ندیگویم 69 هیآ 5و سوره  62 هیآ 2 سوره

  .«نه» دیگویم 85 هیآ 3و سوره  هیآ 3

  قابل درک؟ ریغ ایمشخص  دانند؟یاز انسانها هم م یبعض ای داندیتنها خدا م [42]

 ریتفس داندیکس نم چیه»اما  103 هیآ 16سوره « روشن است یبه زبان عرب قرآن»

  .7 هیآ 3سوره  دانندیم زیاهل فهم ن ی. و انسانها7 هیآ 3جز هللا سوره  ستیآن چ

  افت؟ینجات  انیلیتوسط اسرائ ایفرعون غرق شد  ایآ [43]

، 103 هیآ 17، سوره 40 هیآ 28، غرق شد سوره 92 هیآ 10سوره  افتی نجات

  .55 هیآ 43سوره 

  خردسال را داد؟ یفرمان قتل پسرها یفرعون ک [44]



Side | 18 
 

 هیآ 40ره فرعون صحبت کرد سو یبود و در مورد خدا برا امبریپ یموس یوقت

  .39-38 هیآ 20نوزاد بود  سوره  کی یموس یوقت ای 23-25

 شود؟یمشخص م مانهایو چگونه ا یک  [45]

انجام دادن کارها نازل  یآن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برا در»

  «.شوندیم

 شب« .میدهنده بود میما ب م،ینازل کرد یما آنرا در مبارک شب. »4-3 هیآ 97 سوره

و  اتیدر مورد ح زیکه در آن همه چ ستیشب ست،یمسلمانان شب مقدس یقدر برا

که قرار  یزیاست که هر چ نی. اعتقاد مسلمانان بر اشودیمشخص م… مرگ و

. شوندینوشته م یالواح یرو برشب توسط هللا  نیدر ا افتدیاست در طول سال اتفاق ب

جانتان  ایبه مال  یبتیمص چیه» دیگویکه م 22 هیآ 57اعتقاد مسلمانان با سوره  نیا

بر خدا آسان  نینوشته شده است. و ا یدر کتاب مش،ینیافریاز آنکه ب شینرسد مگر پ

خلق شده باشد  یکس نکهیکه قبل از ا دیگویدر واقع م هیآ نیدر تضاد است. ا« است.

 هیآ 17خود با سوره  زین نینزد خداوند ثبت شده است و ا یافراد در الواح رنوشتس

. و در روز میا ختهیبه گردنش آو یرا چون طوق یو بد هر انسان کیکردار ن» 13

است  یمعن نیکه به ا« تا در آن بنگرد. میآور رونیگشاده ب یاو نامه ا یبرا امتیق

افتد  یآنها م یکه برا یو اتفاق دهندیکه انجام م یکه افراد خود مسئول آن کار

  .هستند

  بد؟ ایشراب، خوب   [46]

از  ییها یدر بهشت جو یول 90 هیآ 5هستند سوره  طانیش یاز کارها… و شراب

 یهستند. چگونه کارها یجار 25و  22 هیآ 83و سوره  15 هیآ 47شراب سوره 

  اند؟ افتهیبه بهشت راه  طانیش

  اخبار خوب مجازات دردناک؟  [47]

 ً  یول ت،سین یدر مورد شکنجه و مجازات شدنش خبر خوب یخبر دادن به کس مسلما

، سوره 21 هیآ 3است سوره  یکه خبر شکنجه دردناک خبر خوب کندیقرآن ادعا م

و  3 هیآ 9، سوره 34 هیآ 9، سوره 7 هیآ 31، سوره 8 هیآ 45، سوره 24 هیآ 84

  .138 هیآ 4سوره 
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  روند؟یمسلمانان به دوزخ م ایآ  [48]

  یمدت یحداقل برامسلمانان به جهنم خواهند رفت  یتمام دیگویم 71 هیآ 19 سوره

به بهشت  میمستق شوندیکه در جهاد کشته م یکسان کندیادعا م گرید یاما در جاها

  .روندیم

  در بهشت خواهد سوخت؟ حیمس ایآ [49]

، در کنار او قرار گرفته است 158 هیآ 4هللا برخاسته است سوره  یبه سو حیمس

 دیگویقرآن م پرستند،یدا را مخ یحیمس ونهایلیم نکهیاما با توجه به ا 45 هیآ 3سوره 

که مورد پرستش قرار  یبه اضافه کس پرستندیرا م یکه در کنار هللا کس ییتمام آنها

  .98 هیآ 21در جهنم خواهد سوخت سوره  ردیگیم

  دوزخ؟ یبرا ایپرستش بوجود آمدند  یاجنه و انسانها برا [50]

از  یاریاما بس 56 هیآ، 51خدا بوجود آمده اند سوره  تشیخدمت و پرس یبرا فقط

  .179 هیآ 7جهنم ساخته شده اند سوره  یآنها برا

  .شده است دهیانسان از خون لخته شده آفر [51]

   

 هیشب زىینطفه را بصورت علقه  خون بسته ، و علقه را بصورت مضغه چ سپس

, و بر استخوانها  میدرآورد ىیشده، و مضغه را بصورت استخوانها دهیگوشت جو

كه  ىیپس بزرگ است خدا میتازه اى داد نشی, سپس آن را آفر میوشاندگوشت پ

 !است نندگانیآفر نیبهتر

 14سورة المؤمنون  

 

  بودن؟ ازین یبوجود آوردن و ب    [52] 

  .اشتباه در انتخاب کلمات مناسب یبرا یتناقض داخل کی

  ه باشد؟فرزند داشت کی توانستیهللا م ایآ   [53]
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  .کندیکار را رد م نیاحتمال ا 101 هیآ 6و سوره  کندیم دییتا 4 هیآ 39 سوره

  مرده بود؟ حیمس ایآ   [54]

 158 هیآ 4قبل از محمد مرده اند، اما سوره  امبرانیتمام پ دیگویم 144 هیآ 3 سوره

  .خدا برخاست یبه سو حیمس دیگویم

  چند خالق؟ ایخالق  کی   [55] 

و سوره  14 هیآ 23سوره « خالق هاست نیهللا بهتر»که  کندیوجا اعالم مدر د قرآن

وجود  زین یگرید یاز هللا خالق ها ریاست که غ یمعن نیبه ا نیو ا 125 هیآ 37

 39سوره « است زیهللا خالق همه چ» کندیجاها ادعا م یلیحال خ نیدارند اما در ع

وجود داشته  تواندینم یگریخالق د گرید گاههللا است آن زی، اگر خالق همه چ62 هیآ

  .باشد

  م؟یاز نژاد ابراه ایاز همه نژادها    [56] 

بوده اند. اما  میاز تخم و ترکه ابراه امبرانیکه تمام پ کندیاشاره م 27 هیآ 29 سوره

  سوره

  .است ختهیبرانگ یامبریرا به پ یهمه ملتها مردمان انیهللا از م دیگویم 36 هیآ 16

  واج با زنان فرزندخوانده؟ازد   [57] 

طالق  شانیکه از فرزندخوانده ها شانیبا زنان فرزندخوانده ها توانندیم مسلمانان

را به  یپسر توانندیاما مسلمانان نم 37 هیآ 33گرفته اند ازدواج کنند سوره 

  .5-4 هیآ 33سوره  رندیبگ یپسرخواندگ

  اد هر قوم؟نشده اند مگر از نژ ختهیبرانگ یامبریپ ایآ    [58]

 هیآ 14سوره  میا ختهیخودشان برانگ انیاز م یامبریپ یهر مردم یبرا دیگویم قرآن

 یهودیو  یحیمس یسام گریهم منابع د ی، اما هم منابع اسالم47 هیآ 30و سوره  4

  .بود توافق نظر دارند گرید یاز قوم ونسیکه  نیهردو بر سر ا

  اجنه و فرشتگان؟ انیم امبرانیپ  [59]
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 8-7 هیآ 21و سوره  109 هیآ 12سوره  زدیانگ یبر م یامبریتنها انسانها را به پ هللا

وجود دارند  یامبرانیپ زیاجنه و فرشتگان ن انیدر م ایاما گو 21-20 هیآ 25و سوره 

  هیآ 6سوره 

  .…و 75 هیآ 22، سوره 77و  69 هیآ 11، سوره 130

  چند شرق و چند غرب؟  [60]

 17 هیآ 55، دو شرق و دو غرب سوره 28 هیآ 26وره غرب س کیشرق و  کی

  .40 هیآ 70غرب سوره  نیشرق و چند نیچند

  قیاز زند برگرفته

 قران یتناقض فلسف نیبزرگتر  [61]

به تناقض  یمتون مرجع و احکام اسالم انیدر م یگذر نیمطالعه قران و همچن با

 ادیقران  یتناقض فلسف نیتوان از ان بعنوان بزرگتر یکه م میخور یبر م یاشکار

اسالم شناس قرن نوزدهم فرانسه  J. Labeaume ومیراستا ،ژول الب نیکرد. در هم

 رویکند که پ یمختلف اشاره م هیا صداز  شی، به ب« قران هیتجز»در کتاب ارزنده 

مسائل مربوط به انسان و جهان و کائنات از جمله اعمال و کردار انسان،  یآن، تمام

و  یو افکار، تولد و مرگ و بطبع طول عمر، احساسات درون سخنان یتمام

همه  – نشانیکوچکتر یو کهکشانها و حت عتیفعل و انفعاالت مجموعه طب نیزتریر

« لوح محفوظ»در  قیشده و بطور دق نییمشخص و تع شیتوسط خداوند از پ -و همه

نتخاب و ا صیاز قدرت تشخ یانسان عار نسان،یشود. پس بد یم یثبت و نگهدار

  .است

کند که  یم دیو تأک دیتهد دنیچند شد یاتیخداوند متعال در ا نیهم گر،ید یدر سو اما

از انچه  ریغ یکه به راه یانان یاست و برا شیاعمال خو میانسان مسئول مستق« 

توبه  67، هیجاث 15انعام ، 104 «میکرده ا ایسخت مه یروند اتش یم میمقرر کرده ا

بام و دو  کی»تناقض آشکار  نیکنار ا درو باز  39و  38اعراف، النجم  51،

کند که  یمترقبه اعالم م ریغ یخداوند در اقدام گرید یکه در جا مینیب ی، م«هوا

رابطه دکتر  نی, در هم 21سبا « انسانها قرار داده است یرا مأمور گمراه طانیش»

 ود نیهنوز بد البته با همه گذشت قرون،« شود:  یمتذکر م نیشفا چن نیشجاع الد
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اجازه داده  طانیداده نشده است که اگر خدا خودش به ش یپرسش پاسخ قانع کننده ا

را خوردند چه  طانیش نیا بیبود که مردمان را گمراه کند، گناه ادم و حوا که فر

 یبعد یفرزندان نسل ها دیدو گناهکار بودند چرا با نیبود؟ و به فرض آن هم که ا

حال  388 گر؛ید یتولد«. لوح جواب پس بدهند؟ دهدر و مادر ساپ نیآنها بابت گناه ا

و « جبر» گاهیتوان جا یچگونه م ،یهائ یچند گانگ نیچن یبا توجه و بر مبنا

  !کرد؟ کیاسالم از هم تفک نیرا در فلسفه د «اریاخت»

 شیاز پ» یمکرر قران برا یدهایاست، پس منظور از تأک« مختار»انسان  اگر

و « لوح محفوظ»بنام  یگانیمرکز با یو وجود نوع زیهمه چ« شده بودن نییتع

 ریغ یداشته و در حوزه ا« اجبار»اگر انسان  ست؟یچ «ریفلسفه تقد»اصولن 

بمنظور  «جهنم»و « بهشت»بنام  يیتدارک مکانها گریپس د د،یز یم یاریاخت

! و اصولن سنجش اعمال انسان بر چه ست؟یاعمال انسان در چ یپاداش و جزا

شده  نییتع شیکاملن مشخص و از پ یاتیسنجش در ح نیگردد و ا یانجام م يینامب

 !دارد؟ یچه کاربرد

 

به پرسش گرفته شده، بدون آن که  نیمنتقد یسالهاست که از سو قیتضاد عم نیا

 یدرخور بدان بدهد. علما یتا کنون توانسته باشد پا سخ یمذهب یاز علما کی چیه

 نیبه چن يیدانند که پاسخگو یم کین -یخصوصن روشنفکران مذهب ،یمذهب

آن  یکه ط –است  الماس نیو مسلم د یگرفتن اصول اساس دهیمستلزم ناد یپرسش

 نی، بنابرا -آوردیم رونیب نیاز آست یدر هر جا به فراخور زمان حکم نید یدکاندار

به عوض جواب، عملن از  گرید یصورت مسئله و با طرح سئواالت چاندنیآنان با پ

و فرار از  انیخردگرا یکردن از پرسشها یشانه خال نیروند. ا یطفره م يیپاسخگو

به  «دیدر کار خدا و رسولش مداخله نکن» یشهایحکم کل کردنبا مطرح  یپاسخ ده

منظور به بن بست رساندن پرسش و خاموش کردن عقل نقاد پرسشگر ،  با وجود 

توانسته و نخواهد توانست انسان خردگرا و کاوشگر را قانع ن قنیکهن تحق یا شهیر

رفت از  برونوقفه انسان در راه  یب یرشد علم در عصر حاضر و تکاپو رایکند، ز

را  یمذهب دهیبدان گرفتار آمده، خودبخود اصول پوس خنیکه بشر تار یمشکالت لیخ

  .ندان کرده استرا دو چ یانسان یباورها تیبه شفاف ازیگرفته و ن یبه چالش جد

  سال؟ 50000 ایسال است  1000خدا برابر  یروز ها   [62]
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  !دیشماریاست كه شما م ىیروز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالها كی و

مىكند; سپس در  ریتدب نیجهان را از آسمان به سوى زم نیسورة محمد , امور ا 4

بسوى او باال  دیه شما مىشمراست ك ىیروزى كه مقدار آن هزار سال از سالها

 .مىرود

سورة السجدة ,فرشتگان و روح  فرشته مقرب خداوند بسوى او عروج مىكنند در  5

سورة المعارج باالخره کدام درست  4آن روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است! 

سال؟ ممکن است ادعا  50000 ایاست  ینیسال زم 1000است؟ روز خدا معادل 

 نی. البته ایخیو تار یحسابدارند و نه  یفقط ارزش استعار« وزهار«  نیشود که ا

 یم ی. اگر هللا تبارک و تعالستین ییتناقض گو نیازا زیگر یبرا یخوب یبهانه 

 کیطول  ینبود با ذکر اعداد مختلف برا یازین اورد،یخواست به استعاره رو ب

 یتعال ید اقوال بارتضا نیا یکه برا یبهتر هیکند. توج ییگو ضیروزخدا ضد و نق

 یفیضع یحافظه  یدارا یموجود موهوم نیا یاین است که خاتم انبیا افتیتوان  یم

  در جعل دروغ بوده است

  نیآسمان ها و زم نشیآفر   [63]

   :ن؟یزم ایشد؟ آسمان ها  دهیزود تر آفر کدام

; دیفروجود دارد، براى شما آ نیاست كه همه آنچه را از نعمتها در زم ىیخدا او

سپس به آسمان پرداخت; و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود; و او به هر 

 . آگاه است زیچ

آسمان كه  نشیآفر ایشما بعد از مرگ مشكلتر است  نشیآفر ایسورة البقرة ,آ 29

و شبش  28سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، 27خداوند آن را بنا نهاد؟! 

سورة 30را بعد از آن گسترش داد ، نیو زم 29آشكار نمود! و روزش را  كیرا تار

که  ندیفرما یبار م کیخداوند  دینیب یباال م ی فهیشر اتیالنازعات چنان که در آ

  دهیآفر نینخست زم

 یتناقض م نیا یبرا نییآسمان دارند. چند تب نشیحکم به تقدم آفر گریو بار د شد

  :توان تصور کرد
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بعد آن را  ی هیخود گشته و در آ یخداوند متوجه اشتباه لپ یدو وح نیا نیدر ب –

  .اصالح کرده است

  دیطلوع و غروب خورش   [64]

  :کند یگل آلود غروب م یدر برکه ا دیآموزد که خورش یبه ما م میکر قرآن

و گل  رهیدر چشمه ت دی, در آن جا احساس كرد كه خورش دیبه غروبگاه آفتاب رس تا

مىخواهى  ای! آنیاى ذو القرن»:می, گفتافتیو در آن جا قومى را  آلودى فرو مىرود,

سورة  86 «ى؟یدر مورد آنها انتخاب نما ىیكویروش ن ایآنان را مجازات كنى، و 

  البلد

طلوع مىكند كه در  تىیبر جمع دیخورش دی; در آن جا ددیرس دیبه خاستگاه خورش تا

  سورة البلد 90. میه بودبرابر تابش آفتاب، پوششى براى آنها قرار نداد

  

. رسول خدا با حدس و کندیم انیتفکر خود را نسبت به جهان ب اتیآ نیدر ا محمد

تخت است و  نیکه زم کندیرا دارد و فکر م عتیطب نیدر کشف قوان یگمان سع

.البته الزم به ذکر است که انسانها در ندینش یم نیبه زم ن،یزم یدر انتها دیخورش

 زیاسالم ن امبریعالم و پ لین دلیمسطح است و به هم نیدند زمکر یگذشته فکر م

  .را داشت است دهیعق نیهم

 

  چرا خداوند ستارگان را خلق فرمود؟  [65]

  :دیافزا یستارگان بر دانش ما م نشیبا ذکر علت آفر میکر قرآن

زان و براى آنان عذاب آتش فرو م،یقرار داد نیاطیبراى ش ىیرهایآنها  شهابها را ت و

  سورة الملك 5! میفراهم ساخت

حفظ  ثىیخب طانیتا آن را از هر ش 6، میرا با ستارگان آراست نییپا  كیآسمان نزد ما

  !میكن
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كنند از  نیآنها نمى توانند به سخنان فرشتگان عالم باال گوش فرادهند و هرگاه چن 7 

  سورة الصافات 8! رندیهر سو هدف قرارمىگ

اسالم فکر  امبریدهد،پ یمحمد را نسبت به آسمان نشان م ی دهیهم عق اتیآ نیا در

بوده  نیاز زم نیاطیآسمان سقف است و هدف هللا از شهاب سنگها راندن ش کردیم

 .است

 

  :نیزم یبر رو یبانیسا ایبه جز سقف  ستین یزیآسمان چ  [66] 

سورة  32آن روىگردانند  اتیآ ; ولى آنها ازمیرا سقف محفوظى قرار داد آسمان

 سورة لقمان 10 دیآفر دینیاو آسمانها را بدون ستونى كه آن را بب اءیاألنب

سورة  20را بستر شما و آسمان را سقفى باالى سر شما قرار داد نیكه زم آنكس

  البقرة

  

 ی شهیاستعاره ر نیکه ا شودی. معلوم مدیا دهیرا شن« آسمان ُجل»اصطالح  حتما

 . دارد یقرآن

حفاظت ما بر سر  یکه برا ندیفرما یم فیتوص یرا ُجل زآسمانیمتعال ن خداوند

  . علما اختالف نظر هست نیب« حفاظت از چه؟» نکهیشده. در مورد ا دهیارض کش

: آسمان دیگشا یما م یشناس هانیمعرفت ک یبر رو زین یگرید ی چهیدر هیآ نیا

شوند و  ینم دهید زین یعلم یابزارها نیرت شرفتهیدارد که با پ یدنیناد ییستون ها

 .ستندین یابیقابل رد

  

 

  :زدیر یفرو م امتیق یسقف آسمان به زلزله    [67]

سورة النبأ آن زمان 19   دیگشوده مىشود و بصورت درهاى متعددى درمى آ وآسمان

  سورة اإلنفطار 1كه آسمان از هم شكافته شود 
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  ؟یست و نه مانند توپ کرومانند فرش مسطح ا نیچرا زم [68]

موزون در آن  اهیو از هر گ میو در آن كوههاى ثابتى افكند میرا گسترد نیزم و

  سورة الحجر 19 میاندیرو

 6! م؟یرا محل آرامش شما قرار نداد نیزم ایآ

مانند  نیدهد که زم یم نانیسورة النبأ خداوند اطم7! ن؟یزم خهاىیو كوهها را م 

شده  دهیکوب نیبا ما نلرزد بر زم نیآن که زم یمسطح است و کوه ها برا یفرش

  !.اند

  

  یریگ جهینت

و اشتباه است ،وبر  ضیضد و نق یکه قران پر از حرفها میدیباال د اتیآ یمطالعه  با

 اتینقض نیکه ا مینیبیازخدا کرده اند م یفالسفه اسالم یکه قران و حت یفیطبق تعر

وجود قادر،توانا، عالم و..  کی"خدا" است. خدا  فیبر خالف تعرو اشتباهات قران 

 دهدیرا به ما م جهیدو نت نیپس ا دیگویما م بهرا  فیتعر نیاست و قران خالف ا

و نقض و اشتباه  شودیمرتکب اشتباه نم چوقتیچون خدا ه ستیقران کالم خدا ن -۱.

  .باشدیآگاه و نادان موجود ناقص و نا کیخدا  -2است  فشیدر کالم خدا خالف تعر

ذهن  ی دهییدهد که قران زا یرا م جهینت نیحالت اول اگر قران کالم هللا نباشد ا در

ناآگاه است  ییکه هللا,خدا دهدیرا م جهینت نیمحمد بوده است و حالت دوم به ما ا ماریب

گرفته شده است که خدا وجود دارد.پس حالت  نیاستدالل فرض بر ا نی.البته در ا

   .ستیاگر فرض درست باشد قطعا خدا نادان ن ونتواند درست باشد چ ینم دوم
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  دراسالم یخشونت و سنگدل                             

   

صورت  یاسالم یکه توسط گروها یامروز یهایگریو وحش اتیجنا نیا لیدل

  ست؟یچ ردیگیم

 میهست اتشانیجنا که امروزه شاهد یاسالم یتمام گروها نیکه وجه مشترک ب میدانیم

  .کتاب قران است

 اجیاز قران احت یدرست ریاز قران به تفس یرویشناخت اسالم و پ یبرا مسلمانان

  .رسول خدا مطابقت داشته باشد یزندگ وهیقران و ش یبا شکل ظاهر دیدارند که با

که با کافران و مشرکان مبارزه کنند  خواهدیاز مسلمانان م یکتاب قران به روشن در

است  یهر مسلمان ی فهینامند و وظ یعمل را" جهاد" م نیآنها را نابود کنند که ا و

  .که در راه اسالم جهاد کند

  

« گرفتن کیشر» یبه معنا زیو مشرک ن« قتیپوشاندن حق» یدر قران به معن کافر

اسالم و رسول خدا را قبول ندارد و  قتیاست که حق یاست.منظور قران از کافر کس

 ییو خدا دهدیقرار م کیوجود خدا شر یاست که برا ین از مشرک کسمنظور قرا

  .اسالم را قبول دارد یاز خدا ریبه غ

 ستندیکه مسلمان ن ییتمام انسانها میریگیم جهیکافر و مشرک نت فیبنا بر دو تعر پس

آنها را نابود  دیبا دیو از نظر قران و رسول خدا با رندیگیقرار م فیدو تعر نیدر ا

  .کرد

  

علت است که هنوز  نیکنند به ا ینم تیو جنا کنندیهستند که جهاد نم یمسلمانان اگر

  .اطالع هستند یدستورات قران ب نینخوانده اند و از ا یقران را بدرست
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 یستیترور یاطالع هستند معتقدند که گروه ها یکه از دستورات قران ب یمسلمانان

افراد هنوز  نیاست که ا نیر بخاطر اطرز تفک نیکه ا ستندیمثل داعش مسلمان ن

است و اگر اسالم را بشناسند باعث  امدهین شیپ شانیشناخت اسالم برا یبرا یفرصت

 کیکند,  تیرا اذ یاست مورچه ا نستهنتوا یمسلمان که تا به حال حت کیشود  یم

 .بزند یانتحار ایگناه و  یب یانسانها دنیباره دست به سر بر

  دارد و یفکر هیو توج یخشم درون کیبه  ازین یراعمال خشونتبا نیچن 

عقل انسان  ریاز انسان هستند که تحت تاث افتهیو خشم دو صفت فرگشت  محبت

عقل  نیگزیرا جا مانیا نید یبه کار گرفته شود ول یکه چه زمان شودیکنترل م

 یلیخ نیو ا ردیگیدر دست م یو کنترل خشم و محبت را به صورت تعبد کندیم

 امبریپ یو زندگ انمسلمانان که منبع آنها کتاب قر یاست،بخصوص برا خطرناک

 .اسالم است

که اسالم را باور ندارند کافر  یکه قرآن به صراحت گفته کسان میدانیهمه ما م     

که  یکه نظر قرآن درمورد مسلمانان دیدانیم ایهستند و حکم کافر مرگ است،واما ا

 ؟ ستیچ کنندیاسالم را ترک م

 

جواب مرگ است،چون حکم ارتداد در اسالم مرگ است و  نیترو کامل نیتر کوتاه

مواجه شدند. متاسفانه در  یفرد مرتد هم با مشکالت کانینزد یموارد حت یدر بعض

 , زد شهیم یادیز یمثال ها رانیا

که فقط به  و اسالم رانیمثال کامل است از خشونت ا کی' یندرخان وسفی' اما

که  یاشدن، اول به اعدام محکوم شد و )پرونده یحیخاطر ترک کردن اسالم و مس

 یحیحزب دمکرات مس رکلیجونز  و هرمان گروهه دب یو تر نتونیکل یالریه یحت

نشان دادند و  از دولت  واکنشو...  یجنوب یقایآلمان،دزموند توتو اسقف اعظم آفر

و  یداخل یفشار ها یشدند( که بعد از کل ینندرخا وسفی یخواستار آزاد رانیا

 کرد رییحکم به ده سال زندان تغ نیا رانیبه دولت ا یخارج
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 کی ی، اسالم حت یاز صدر اسالم تا دوران کنون خیواضح است که در طول تار نیا

 آورامیبرعکس همواره پ یآور صلح و عدالت و ارامش نبوده است،و حت امیبار هم پ

 .و جنگ و کشتار بوده است یاخالق یخشونت و ب

معتقد نبودند  اتشیرا که مرتد بودند و به آ یاسالم و شخص محمد ،هللا،کسان دید از

 .به قتل رسانده است

و اخالق مدار و خواهان صلح و  یعاقالنه و انسان ینیاسالم د رفت،یپذ توانیم ایآ

  مدارا است؟

به عنوان مدارا و  یزیاسالم چگاه در نزد بزرگان  چیه رایز رفتیپذ توانینم قطعا

  وجود یهمدل

مسلمانان جهان به قتل  ریتمام غ دیباورند که با نیبر ا زین روانشانیاست و پ نداشته

  برسند و

 !باشند نیدر زم انیگرااسالم فقط

 :  ۴ هیاعراف آ سوره

نَاَها فََجاَءَها بَأ ُسنَا بَ  ة  یَ ِمن  قَر   َوَکم   لَک   ﴾۴قَائِلُوَن ﴿أَو  ُهم   اتًایَ أَه 

و  میدی( که مردم آن را به هالکت رسانیشهرها)اجتماعات انسان اری: و چه بسترجمه

  در حالى که به

 .دیرفته بودند عذاب ما به آنها رس مروزین ایشبانگاهى  خواب

مسلمانان را نابود کنند و آنان را به  ریتا غ انیگرااسالم یبرا ستیخود جواز هیآ نیا

که به نبوت  یکه چون هللا کسان رندیگیم جهیمسلمانان با خود نت رایقتل برسانند ز

قرآن از  حیبه تصر دیبا زینداشته اند را به قتل رسانده است، پس مسلمانان ن یاعتقاد

 یبرا تواندیم یمثبت امیچه پ هیآ نیخود را به قتل برسانند. ا نیالفکنند و مخ یرویهللا پ

مسلمانان را به  ریقتل غ امیپ هیآ نیست که اا نیجز ا ایداشته باشد؟ آ تیبشر

 دهد؟یم انیگرااسالم

ً یدق  ری، غ یفرقه اسالم ریو سا یاسالم یداعش ، جمهور ات،یآ نیبا استناد به هم قا

و با رعب و وحشت به مردمشان  رسانندیخود را به قتل م نیمسلمانان و مخالف
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قابل  رانیدر ا انیاد یند تماماعالم کرد رانیمردان اکه دولت ی،وقت کنندیحکومت م

دروغ بود همانطور که قرآن از آنها  کی قطهم ف نیاحترام ،و آزاد هستند،اما ا

چقدر مورد ظلم و ستم  رانیدر ا یمذهب یها تیکه اقل مینیبیم شهیخواسته بود،و هم

 انیبه حال اد یوا کنندیمذهب هم رحم نم یبه مسلمانان سن یقرار گرفتند،آنها حت

 .گرید

كتاب فقه استداللى در مورد مرتد)كسى كه از دین خارج شود( تنها اعالم خروج  در

احكام شرعى که  انیب یبرا یروش یاز دین براى كشته شدن كافى است.فقه استدالل

 اتیروش فقیه نظر نی. در اشودیارائه م زیفتوا ن لیدر آن، در کنار ذکر فتوا، دال

 .کندیم نییآن تب لیرا با ذکر دال ودخمختلف را نقل و نقد کرده و فتواى 

كتاب فقه استداللى، ترجمه تحریر الروضه در شرح لمعه، از زبان پیامبر اسالم  در

 .گفته شده است كه:هركسى كه دینش را تغییر دهد كشته میشود

اسالم با تحریف این حكم میگویند؛ كسى كه بر علیه دین محاربه كند حكمش  متولیان

 .بیش نیست یقط خروج از دین،اما میبینید كه این ادعا دروغاعدام است نه ف

فاجعه آنجاست كه میگوید: كودك نابالغ یا شخص دیوانه)كسى كه مشكل عقلى  اما

 .دارد( در صورت ارتداد، باید تنبیه شوند

 نویسنده این احكام و دستورات فقهى میتواند شخصى عاقل و باشعور باشد؟ آیا

 .است كه پیامبر رحمت براى بشر به ارمغان آورده استهمان دین صلح و صف این

 .توحش و جنایت علیه بشریت تنها ثمره احكام اسالمى براى انسانهاست بربریت،

را  مانیقران به فرزندان خود،ا یو آموزشها یاسالم میتعال یبا کالسها مسلمانان

و تمام  دهندیشدن را قرار م یداعش لیو در کودکان خود پتانس کنندیعقل م نیگزیجا

  .نقش دارند میمستق ریغ ایو  میبه صورت مستق اتیو جنا نید نیمسلمانان در حفظ ا

  

  :دینیدهد را بب یو کشتن م یگر یرا که قران دستور به وحش یاتیآ ریز در
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  123 هیتوبه آ سوره

ایَ أ ایَ  نَ  لُونَُكمیَ  نَ یآَمنُوا  قَاتِلُوا  الِذ   نَ یالِذ   هَّ    ِم 

 َّ دُوا  یَولِ  رِ ال ُكفا ََ وا  أنَّ اللَّ  ُكم  یفِ  جِ ََ لُم    ِغل َظةً َواع 

   نَ یال ُمتِق   َمعَ 

و  ی! تا در شما درشتدیرا بکش ندیکه نزد شما یکافران د،یآورده ا مانیا کهیکسان یا

     .است زکارانیکه خداوند با پره دی. و بدانابندیشدت را ب

   

  4 هیمحمد آ سوره

َُ یلَقِ  فَإِذا قَاِب َحتىَّ إِذاَ  نَ یِذ  ال تُم َب الِر    َكفَُروا فََضر 

وُهم   َُ نتُم  َ ا أثََخ ًّ بَع ُد َوإِمَّ ا َمنا ا ال َوثاََق َف إِم    فَُشدوُّ

َك َولَو   فِداَء ََ َزاَرَها ذِل ََ ُب أو  َع ال َحر  ََ   اللَّ   َشاءیَ َحتىَّ تَض

رَ  ََ ن لِ  اَلنتَص ََ َُ یَّ ِمن ُهم  َولِك َضُكم بِبَع ض  َوا ب لَو  َ  نَ یلِذ  بَع

 

لُوا َُ لَّ یالِل  فَلَن  لِ یفيِ َسبِ  قِت َُ م   ِض ََ َمالهُ ََ   . أع 

 د،ی.و چون آنها را سخت فرو فکنددیگردنشان را بزن د،یبا کافران روبرو شد چون

. تا آنگاه که جنگ هیبه فد ای دیبه منت آزاد کن ای. آنگاه دیو سخت ببند دیکن رشانیاس

 یول گرفت،یاز آنان انتقام م خواستیاست حکم خدا. و اگر خدا م نی. و ادیآ انیبه پا

. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان دیازمایب گریکدیخواست تا شمارا به 

  .کندیرا باطل نم

   

   39 هیانفال آ سوره

   َوقَاتِلُوُهم  

ةٌ وَ  َحتىَّ   َ وَن فِتَن َُ َِ ُكلهُّ  نُ ی  الدِ  ُكونَ یَ الَ تَك ل  فَإِن َِ     ِل
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ا   و  ََ     رٌ یبَِص  ع َملُونَ یَ فَإِن  اللَّ بَِما  انتهَ

خدا گردد پس اگر باز  نیهمه د نینباشد و د یفتنه ا گریتا د دیآنان نبرد کن با

  .ندیب ی، خدا کردارشان را م ستادندیا

   61 هیاحزاب آ سوره

ََ أ نَ یَمل عُونِ  ای  ََ ل ُوا تقَ  نَم َُ ذُوا َوقِت َُ فُوا أخِ َُ تِ ثِق    اًل یَ 

  .کشته شوند یگردندو به سخت ریدستگ دیشوند با افتهیلعنت شدگانند. هرجا  نانیا

  

      

  33 هیمائده آ سوره

ا   إنِمَّ

اِربُونَ ی نَ یا لِذ   َجَزاء َُ نَ یَ اللَّ َوَرُسولَهُ وَ  َح  َ عَو   فِي س 

ِض  ََ ََ  قُتَلَُّوا  یفََساداً أَن  األر  لبَُّوا  یأو  َُ طَّعَ  َص َُ ََ تَق    أو 

ََ أ ََ  ِهم  یدِ ی  ن  ِخالف  أو  م ِم  َُ ُجلهُ ََ ا  یَوأر  ِض  نُفَو  ََ    ِمَن األر 

كَ  ََ ٌي فيِ الدنُّ  ذِل م  ِخز  ََ م  فِي اآلِخَرةِ َعذ اٌَب  َعظِ  ایَ لهُ ََ   مٌ یَولهُ

به فساد  نیاو مىجنگند و در زم امبریكسانى كه با [دوستداران] خدا و پ سزاى

در  شانیدست و پا ایگردند  ختهیر دار آوب ایكه كشته شوند  ستین نیمىكوشندجز ا

آنان در  ىیرسوا نیگردند ا دیتبع نیاز آن سرزم ایشود  دهیبر گریكدیخالفجهت 

  .و درآخرت عذابى بزرگ خواهند داشت استیدن

  

  38 هیمائده آ سوره

  

ََ َوالسَّاِرقَةُ فَاق َطعُوا  أ َوالسَّاِرقُ  االً  ُهَمایَ دِ ی  ََ ا َكَسبَا نَك ََ َن الل ِ َواللُّ َعزِ َجَزاء بِم  زٌ ی ِم 

  . مٌ یَحكِ 
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از جانب  فرىیمرد و زن دزد را به سزاى آنچه كردهاند دستشان را به عنوان ك و

  .است میو خداوند توانا و حك دیخداببر

   

 هیالتوبه آ سوره

ایَ أ ایَ  ِرُكوَن نََجٌس فاَلَ  نَ یالِذ   هَّ ا ال ُمش     آَمنُوا  إنِمَّ

   ِجَد ال َحَراَم بَع َد َعاِمِهم  َهـذاَ َوإِن  ال َمس   ق َربُوا  یَ 

 َُ َف  لَةً ی  عَ  ِخف تم  نِ یفََسو   َ ِلِه إِن َشاء ُكمُ یُغ   اللُّ ِمن فَض 

  .مٌ  یَحكِ  مٌ یاللَّ َعلِ  إِنَّ 

به مسجد الحرام  دیمشرکان نجسند و از سال بعد نبا د،یآورده ا مانیکه ا یکسان یا

 ازتانین یخدا اگر بخواهد به فضل خوش ب د،یترسیم یینوایشوند، و اگر از ب کینزد

 . خواهد کرد

  .است میخدا دانا و حک رایز

  

  

 هیالتوبه آ سوره

ِمنُونَ یالَ  نَ یا  الِذ   قَاتِلوُ   َ مِ یَ بِاِلل ِ َوالَ بِال   ُؤ    اآلِخِر َوالَ  و 

ُمونَ ی ِر  َُ َُ َوالَ  َح َم اللُّ َوَرُسولهُ    نَ یدِ  نُونَ یدِ یَ َما َحرَّ

ُطوا  یأُوتُوا  ال ِكتاََب َحتىَّ  نَ یِمَن الِذ   ِق  ال حَ  َُ    ةَ یَ ال ِجز   ع 

   َوهُم  َصاِغُرونَ  د  یَ  َعن

را که  ییزهایآورند و چ ینم مانیا امتیرا از اهل کتاب که به خدا و روز ق یکسان

 رندیپذیحق را نم نیو د کنندیحرام کرده است بر خود حرام نم امبرشیخدا و پ

  .بدهند هیمذلت جز نیاه که به دست خود در عتا آنگ د،یبکش
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   89 هیالنساء زنان آ سوره

ونُوَن َسَواء فاَلَ تتَخِ  ذُو ا   َودوُّ  َُ وَن َكَما َكفَُروا  فتََك َُ فُر  َ    ا  لَو  تَك

لِ  ِمن ُهم   ََ اِجُروا  یَحتىَّ  اءیَ أو  َُ   الل ِ فَإنِ  لِ یفيِ َسبِ  هَ

ا   لو   ََ وهُم  َوالَ  ثُ ی   حَ فَُخذُوهُم  َواق تلُُوُهم   تَو    َوَجدتمُّ

ذُوا   ًّ یِمن ُهم  َولِ  تتَِخ    ًرایَوالَ نَِص  ا

تا برابر  دیکافر شو زیشما ن روندیدارند همچنان که خود به راه کفر م دوست

تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند.  دیمکن یاز آنان دوست کی چی.پس با هدیگرد

از آنها را  کی چیو ه دیو بکش دیریبگ دیابیرا بواگر سر باز زدند در هرجا که آنها 

  .دینیبرمگز یاریو  یبه دوست

  

   12 هیآ یجنگ میسوره االنفال غنا  

ت ُو ا   ُوِحيیذ   إِ  ََ ي  َمعَُكم  فَثِب ََ   َربَُّك إِلَى ال َمآلئَِك ةِ أِن

قِي فيِ قلُُوِب الِذ   نَ یالِذ   َُ ع بَ  نَ یآَمنُوا  َسأل     َكفَُروا  الرَّ

ِربُوا  فَ  ان   اض  ََ ِربُوا  ِمن ُهم  ُكلَّ بَن نَاِق َواض  ََ َق األع  ََ    فو 

  

. شما مومنان را به میکرد: من با شما یرا که پروردگارت به فرشتگان وح آنگاه

و  دیبزن شانیخواهم افکند. بر گردنها میکافران ب ی. من در دلهادیوادار یداریپا

  .دیانگشتانشان را قطع کن

  

   5 هیآسورهُ توبه  

ِركِ  فَإِذاَ  ُهُر ال ُحُرُم فَاق تلُُوا  ال ُمش  ََ   ثُ  ی  حَ  نَ یانَسلََخ األش 

وُهم   م  ُكلَّ  َوَجدتمُّ ََ ُصُروُهم  َواق عُدُوا  لهُ    َوُخذُوهُم  َواح 

َصد   َكا ةَ   َمر  ا  الزَّ ََ ََ َوآتُو اُموا  الصَّالةَ ََ   فَإِن تاَبُوا  َوأَق
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ا   لوُّ ََ حِ إِنَّ ال لَُهم  یِ َسب فَخ    مٌ یلَّ َغفُوٌر رَّ

.و دیبه قتل رسان دیافتیچون ماههاي حرام به سر آمد  آنگاه مشركان را هر جا  پس

. چنانچه توبه كردند دیآنها باش نی. و هر سو در كم دیو محاصره كن ریآنها را دستگ

. كه خدا آمرزنده و دیو نماز به پاي داشتند و زكات دادند پس از آنها دست بدار

 .استمهربان 

 

 

  189صفحه  12 هیتوبه آ سوره

ََ نكَّثُوا  أ َوإِن می  ََ ِدِهم  َوَطعَنُوا  فِي َمانهُ ن بَع ِد َعه    ِم 

م  الَ أ نُِكم  یدِ  ةَ ال ُكف ِر إِنهُّ مَّ ََ ََ فَقَاتِلُوا  أِئ    انَ  مَ ی 

م   ََ م   لهُ لهُّ ََ ونَ یَ لَع ََ    نتهُ

 انیشوایشما طعن زدند، با پ نیخود شکستند و در دسوگند  مان،یپس از بستن پ اگر

باشد که از کردار خود باز  ست،یرا رسم سوگند نگه داشتن ن شانیکه ا دیکفر قتال کن

  .ستندیا

   191 هیسوره ماده گوساله بقره آ 

ن  حَ  ثُ ی  حَ   َواق تلُُوُهم   ِرُجوُهم ِم  ََ وهُم  َوأخ  َُ ف  تُم ََ َرُجوُكم   ثُ ی  ثِق ََ    أخ 

ةُ َوال فِ   َ اتِلُوُهم  ِعند تَن َُ َ  َوالَ تَق دُّ ِمَن ال قتَِل ََ َ أَش
 
  

ِجدِ  اتِلُوُكم  یال َحَراِم َحتىَّ  ال َمس  ََ    فَإِن قَاتلَُوُكم   هِ یِ ف ُق

َِ  فَاق تلُُوُهم   َك َجَزاء ال َكافِر ََ   . نَ یَكذِل

ه از که فتن دشان،ی.و از آنجا که شما را رانده اند، براندیبکش دیابیکه آنها را ب هرجا

مگر آنکه با شما بجنگند. و چون با  دیقتل بدتر است. و درمسجد الحرام با آنها مجنگ

  دندیشما جنگ

  .است پاداش کافران نیکه  ا دشانیبکش
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  در اسالم یدار برده                                           

  

است « برده زن» یبه معن «زیکن»و « برده مرد» یبه معن« بنده»قرآن  اتیادب در

ت  » ایو « عبد»کلمه و معموال با  ََ شده  ادیاز آن  دیآنچه مالک آن هست« َوَما َملَك

  .است

 کندیم افتیرا در یپول یخدمت به شخص یکه در ازا یبا خدمتکار دیدو نبا نیا 

در جنگها توسط  ای شوندیانسانها معامله م نیب زیاشتباه گرفته شود. برده و کن

آنها، آنها را آزاد نکند برده خواهند صاحب  کهیو تا زمان شوندیمسلمانان تصرف م

  .برقرار کند یرابطه جنس زشینبا برده زن ک تواندیماند. مرد مسلمان م

 یرا نم یجهانشمول حقوق بشر سازمان ملل متحداحد هیبر اساس ماده چهارم اعالم 

  .که باشد ممنوع است ینگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکل یتوان در بردگ

حکم برده را دارند، و از اهداف مهم مسلمانان  یجنگ یاسرا یاسالم یاباوره در

 یاسالم، برده کردن ملتها نیمختلف در قرون نخست یکشورها ریحمله به سا یبرا

به  یابیمختلف و خوردن از مال آنها و دسترنج آنها بصورت مادام العمر و دست 

مقدس  ریرآن کتاب غسراغ ق هاست که ب ستهیزنان آنان بوده است. اکنون شا

  .میمسلمانان برو

  

  28 هیآ 30سوره الروم  قرآن،

ا َملََكت  أ َضَربَ  ن مَّ ُكم  َهل لكُّم ِم  َُ ا ِمن  أنَفِس ًَ ثَل م مَّ ََ ََ لُك می  َُ ن ُشَرَكاء فيِ  َمانُك ِم 

َُ فِ  افُونَهُ م  َكخِ  هِ یَما َرَزق نَاُكم  فَأَن تم  ََ كَ  فَتُِكم  یَسَواء تَخ ََ ُكم  َكذِل َُ ُل  أنَفَس ِص  َُ نَف

م   اتِ یَ اآل   ََ قِلُونَ یِلقو   َ    َع
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 می، داده ا یآورد  مگر بندگانتان در آنچه به شما روز یم یشما از خودتان مثل یبرا

هستند تا در مال با شما برابر باشند و همچنان که شما آزادان از  کیبا شما شر

کنند  یه تعقل مک یمردم یرا برا اتیآ د؟یباش مناکیاز آنها هم ب دیترس یم گریکدی

  .میده یم لیسان تفص نیا

  

  75 هیآ 16سوره النحل  قرآن،

لُوًكا الَّ  َضَربَ  م  َو  ق ِدرُ یَ اللُّ َمثاَلً َعب داً مَّ ََ قاً َحَسنًا فهُ َّ ِرز  َزق نَاهُ ِمنا ء  َوَمن رَّ   نُِفقُ یَعلَى َشي 

ًرا هَ ل   ا َوَجه  ونَ یَ ِمن هُ ِس رًّ ََ تُو ل ِ بَ  س  َِ ُد ِل ُهم  الَ ال َحم  ََ ثُر ََ لَُمونَ یل  أك   َ    َع

را که از، جانب  یندارد، و کس یقدرت چیزند که ه یرا مثل م یدیبرده زر خر خدا

دو برابرند ؟  نیاایکند آ یو در نهان و آشکارا انفاق م میداده ا شیکویرزق ن شیخو

  .نادانند شترشانیب یسپاس خاص خداست ، ول

و با ارباب خود برابر « ندارد یقدرت چیه»برده  شود،یم فیبرده تعر اتیآ نیدر ا.

  ستین

  

  

  30و  29 هیآ 70سوره المعارج  قرآن،

ونَ  نَ یَوالِذ   َُ وِجِهم  َحافِظ َُ    ُهم  ِلفُر

ت  أ إاِل   ََ ََ َما َملَك َواِجِهم  أو  ََ ََ َعلَى أز  م  ی  َُ م  غَ  َمانهُ    نَ یَملُومِ  رُ ی  فَإنِهُّ

،  زانشانیکن ایهمسرانشان  ی؛ مگر برادارند ینگه م شیکه شرمگاه خو یکسان و

  ستیبر آنها ن یحال مالمت نیکه در ا

  6و  5 اتیآ 23سوره المؤمنون  قرآن،

ت  أ نَ یَوالِذ   ََ َواِجِهم  أو  َما َملَك ََ وَن؛ إِالَّ َعلَى أز  َُ وِجِهم  َحافِظ َُ ََ ُهم  ِلفُر م  ی  َُ م   َمانهُ فَإنِهُّ

   نَ یَم لُومِ  رُ ی  غَ 
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که در  ش،یخو زانیکن ایدارند؛ جز بر همسران  یود را نگه مآنان که شرمگاه خ و

  رندیگ یبا آنان مورد مالمت قرار نم یکینزد

  7 6 5 4 3 2 1 اتیآ 23سوره المؤمنون  قرآن،

ِمنُوَن؛الِذ   قَد   لََح ال ُمؤ  ََ ُهم  َع ِن اللغ  ِو  نَ یُهم  فيِ َصاَلتِِهم  َخاِشعُوَن؛َوالِذ   نَ یأف 

َكاةِ َفاِعلُونَ  نَ یلِذ  ُمع ِرُضوَن؛َوا    ُهم  ِللزَّ

ت  أ نَ یَوالِذ   ََ َواِجِهم  أو  َما َملَك ََ وَن؛إاِل  َعلَى أز  َُ وِجِهم  َحافِظ َُ ََ ُهم  ِلفُر م  ی  َُ م   َمانهُ فَإنِهُّ

نِ یَملُوِم  رُ ی  غَ  ََ َك ُهُم ال عَادُونَ  َن؛فَم ََ لِئ َُ َك فَأو  ََ ى َوَراء ذِل ََ    اب تَغ

ورزند؛و آنان که  یآنان ، که در نمازشان خشوع مرستگار شدند مؤمنان؛ قیتحق به

 پردازند یکنند؛و آنان که زکات را م ی.اعراض م هودهیاز ب

 

که در  ش،یخو زانیکن ایدارند؛ جز بر همسران  یآنان که شرمگاه خود را نگه م و

از  ندیدو بجو نیز اا ریکه غ یکسان رند؛ویگ یبا آنان مورد مالمت قرار نم یکینزد

  تجاوز .کرده اند شیحد خو

مسائل  نیاز آشکار تر «هیمار»محمد با برده اش  یاسالم روابط جنس خیتار در

 دیمعمول خود پد ریغ یکه محمد با شهوتران یاخالق ییو رسوا هیمار یاست ،ماجرا

ا ب زین یامام عل نیقرآن به آن اشاره شده است و همچن میآورد و در سوره تحر

 نیداشته است و نهج البالغه ا زین ینخود همبستر شده است و از آنان فرزندا زانیکن

  در ی. وکندیم دییمسئله را تا

و برده  زیبعد از مرگ او مادران کن یعنی. دمیهستند، به فرزندانشان بخش باردار

 از یرا که فرزند یمن، آنان زانیاز کن دیگویخود به امام حسن م تیفرزندانشان وص

 .شوندیاز من م ایمن دارند و 
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  زن در اسالم ارزش                                   

  

و باور به کتاب  دهیعق نیاست که منشا ا یزیآم نیزن در اسالم در حد توه ارزش

  .گرددیخدا و امامان اسالم برم امبریقران و پ

کرده است و زن را کشتزار مردان  نیخود بارها به زنها توه اتیقران در آ کتاب

 زانیو کن رانیتجاوز به اس گرید ییو در جا.۲۲۳ هیوره بقره آکرده است س فیتعر

  .۲۴ هیزن را هم مجاز دانسته سوره نساء آ

که اعراب تا قبل از حضرت محمد  ندیگویدفاع از اسالم م یافراد برا یبعض

 نیا یو اسالم به زنان ارزش و مقام داد ول کردندیدختران خود را زنده به گور م

  اهطرز فکر کامال اشتب

که داستان زنده به گور کردن  میبگو دیبا یافراد نیجواب به چن یو برا باشدیم

تمام اعراب و اسالم  انیاتفاق افتاده بود نه درم میتم یبن لهینوزادان دختر فقط در قب

و به  فیضع یمسلمانان موجود انینه تنها به زن ارزش نداد بلکه زن را در م

  .کرد فیتعر یزیام نیصورت توه

که  دیکه زنان زناکار را در خانه هبس کن دهدیدر سوره به مسلمانان دستور م رانق

که بعدها سنگسار حکم زنان  کندیم نییتع شانیبرا گرید یخداوند حکم ای رندیبم ای

  .15 هیزناکار شد سوره نسا آ

در  یسبزوار یچون مال هاد یلسوفانیروشن است که ف یزن در اسال به قدر ارزش

 واناتیح نی: خداوند صورت انسان را به اکندیم ادیاز زنان  نگونهیاکتاب خود 

منظور از  نجایرقبت کنند. که در ا شانیپوشانده است تا مردها به نکاح ا

  .هستند وانات،زنانیح

 قیداشت که مقدار دق زیکن یادیزن و تعداد ز 14خود  یاسالم در طول زندگ امبریپ

  .ستیآن در دسترس ن
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 امبریپ یزندگ نیقران که در مورد زنان نوشته شده است و همچن اتیآ نیبه ا باتوجه

اسالم از  امبریکه هدف پ شودیمعلوم م بایاو به ازدواج با زنان ز دیاسالم و عالقه شد

بوده است که  اتیآ نیخود و گول زدن مردم با ا یکارها حیفقط توج اتیآ نینوشتن ا

دستورات هللا  یهمه زن فقط اجرا نیاط با اامبر از ارتبیپ لیمردم باور کنند که دل

  .باشدیم
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              نقض معجزات قران                                     

   

  اعجاز

  

انجام دادن  یعنیعاجز کردن و ناتوان ساختن و در اصطالح،  یعنیدر لغت،  اعجاز

کالم همانند آن  ایآن کار را انجام دهد  رینتواند نظ یکه کس یارائه کردن کالم ایکار 

  .کند انیرا ب

 میقرآن کر ،یمبحث اعجاز قرآن از آنجاست که در فرهنگ اسالم یریشکل گ منشأ

  .اسالم شناخته شده است امبریمعجزه پ نیبه عنوان مهمتر

وجود دارد  یدر قران نکات و مطالب علم کنندیاز مسلمانان هنوز هم فکر م یاریبس

  .شود یان مبه قر مانشانیموضوع باعث محکم شدن ا نیو ا

   وجود دارد؟ یدر قران مطلب علم ایآ یول

روابط  وتریادعا کرد که توانسته است با کامپ فهیدکتر به اسم رشاد خل کی کایآمر در

 نیمعجزات به ا نید؛ایقران نام یدر قران کشف کند و آن را معجزه ها یاضیر

  :صورت بود

  حرف دارد.و 19 می_بسم هللا الرحمن و الرحالف

  بار19................................................اسم

  بار2698...................................................هللا

  بار57.................................................الرحمن

  بار114............................................میالرح

به  هیآ 19نیهستند و همچن 19اعداد همه مضرب  نیاست که ا قران تکرار شده در

  .باشدینفر م 19 زیدارد و تعداد ماموران جهنم ن هیآ19است که  یآخر قران سوره ا
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است و از طرف خدا  یکتاب آسمان کیثابت کرد که قران  فهیرشاد خل نگونهیا و

  .نازل شده است

بار و  22است و کلمه اسم در قران  نیاز ا ریبه غ یزیچ تیکه واقع میبگو دیبا اما

با  فهیبار در قران به کار رفته است و رشاد خل 115, میبار و کلمه الرح 2699هللا 

که دو  کردیادعا م فهیبود که رشاد خل نجایاست و جالب ا دهیاعداد رس نیتقلب به ا

 شیاضیحذف شود چون با روابط ر دیشده و با ضافهآخر سوره توبه به قران ا هیآ

بود اسم خود را  یو مدع دانستیخود را رسول خدا م نیآمد و همچن یجور در نم

 اتیکشف نیبصورت کد شده از  قران استخراج کرده است و در آخر هم به خاطر هم

  .قتلش صادر شد و به دست مسلمانان کشته شد یفتوا شیاضیو روابط ر

در قران  یاضیدن روابط رکر دایاز مسلمانان مشغول پ یبعض فهیبعد از رشاد خل و

 :را کشف کردند مثال گفتند که یشدند و البته روابط

 

بار در قران تکرار  365شب در قران  یبه معن لیروز و الل یبه معنا ومیال کلمه

 تیبار در قران تکرار شده است که در واقع 12ماه  یشده است و کلمه شهر به معنا

  کلمه

  .بار در قران تکرار شده است20و کلمه  شهر  230 ومیبار و ال 70 لیالل

و فقر و  یندارد بلکه باعث بدبخت ینکته علم چیاست که قران نه تنها ه نیا تیواقع

  .مسلمانان است انیجنگ در م

  .شود یالبته اعجاز و معجزا قران فقط به چند مورد باال ختم نم 

 نیزره ب ریدارند را ز مانیمسلمانان به آن امعجزات قران که  نیمهمتر ریز در

  :میده یو به آنها جواب م میگذار یمنطق م

  

  اثر انگشت ی معجزه
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 نیا دانند،یبودن و اعجاز قرآن م یبر علم لیکه مسلمانان آن را دل یاز موراد یکی

  : از قرآن است هیآ

َي بَنَانَهُ ق نَ یقَاِدرِ  بَلىَ  بله! ما توانا بر مرتب کردن ساختن   4/امهیَعلَى أَن نسَِّو 

  . میهست زیانگشتان او ن

کردهاند و آن را  ی"اثر انگشت" معرف یبه معن نجای"بنان" را در ا یامروز نیمفسر

  :دانندیم یهر فرد انیبه منحصر به فرد بودن آن در م

ترجمه از محمد  میكه حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كن میقادر آرى

  فوالدوند یدمه

. مکارم میكه حتي خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كن میقادر آري

  یرازیش

در زنده کردن انسان  شیاست که هللا بر توانائ یدیو تأک امتیدر مورد روز ق هیآ نیا

  :سمینویرا م نیاز ا شیپ یهیآ نجایرا دارد، در ا شیاعضا یو برگرداندن تمام

َسبُ یَ أ  َ نَسا َح ِ َمَع ِعَظاَمهُ , قاإل   شیانسان گمان دارد كه استخوانها ایآ 3/امهیُن ألَنَّ نَج 

  م؟یکنینم یرا گردآور

واژه به  نیگفته شود که ا دی"بصمه" است؛ شا یبه معن یانگشت در زبان عرب اثر

 یکه بنان به معن میریبپذ دیباشد پس با نیشده است، اگر چن یوارد زبان عرب یتازگ

 یکه نوشته طیقاموس مح نیقیبنان: قطع به  یباشد، اما معن تواندیاثر انگشت نم

شناخت واژهاست  ینهیدر زم یکتاب مرجع عرب نیاز موثقتر یکیاست  یروزآبادیف

اشاره شده است که  یقاموس به روشن نیدر ا ،یعرب یایپدیکیشرح به نقل از و

  :"اطراف انگشت" است ایبنان "انگشت" و  یمعن

  .ابُِع، او اطرافُها: االصالبَنانُ 

است که صرف و نحو  ی، کس یعالم صرف و نحو عرب نیبزرگتر ،یرانیا هیبویس

 یمعتقد است که بنان به معن زین خوانند،یالنحا م خیرا به اعراب آموخت و او را ش

  :انگشت است

سُ  ساً ِمَن البنَانِ  َخم  فاِر أَراد َخم   َ    بنَان  قانِِئ األَظ
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  .القرآن فسریو شرح قرآن، خود قرآن است، القرآُن  ریروش تفس نیبهتر یول

  :واژه را به کار برده است نیا زین گرید یجا کی قرآن

ت ُوا  الِذ   ُوِحيی إِذ   ََ قِي فيِ قلُُوِب الِذ   نَ یَربَُّك إِلَى ال َمآلئَِكِة أنِ ي َمعَُكم  فَثِب َُ  نَ یآَمنُوا  َسأل 

ِربُوا  فو   َب فَاض  ع  ََ وا  الرَّ ان  انفال/َكفُر ََ ِربُو ا  ِمن ُهم  ُكلَّ بَن نَاِق َواض  ََ َق األع  ََ12 

  كه پروردگارت به کهیهنگام

كه به زودى در  دیوحى فرستاد كه من با شما هستم، مؤمنان را محکم بدار فرشتگان

  . دیپس گردنها و انگشتانشان را قطع كن افكنم،یدل كافران هراس م

که  نجاستیتعجب ا یاثر انگشت باشد، جا واندتیعنوان نم چی"بنان" به ه یمعن پس

دادهاند، بلکه مفهوم منحصر  رییواژه را تغ نیا یمفسر، نه تنها به دروغ معن انیآقا

  .دل آن استخراج نمودهاند زازیبه فرد بودن اثر انگشت را ن

  

  کائنات از دود شیدایپ

  

کشف  یم, مدعاسال یدر تالش کسب وجهه برا یآشنا به دانش امروز مسلمانان

از سوره فصلت  یا هیآنان آ یجهان در قرآن هستند. شاهد ادعا شیدایپ یتئور

   :است

  :11فصلت/ سوره

آسمان و آسمان ظرف آن دو روز انباشته بود از  یبسو دیپرکش نیزم نشیاز آفر بعد

گفت  نیو به دودها و زم دیگاز و دود و پروردگارش به گرد عرش اعظم خود چرخ

  .دییایبا من ب

 یترجمه بهبود /قرآن
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مغلطه  ف،یاز تحر یدهد. نمونه ا یدود م ی"دخان" که فقط معن یواقع لغت عرب در

و  ییآشنا، اما جزم گرا یکه به دانش امروز یتوسط کسان ژهیبا کلمات، بو یو باز

  .سازد یدشوار م شانیرا برا تیواقع رشی،پذ یتحجر فکر

  

و  دروژنیه یگازها یبرا بیع یب یاسیق، قدود را بعنوان ذرات معل نیمسلم

آن کربن است. بر خالف  شتریدود ذرات خاکستر و ب کهیدر حال کنندیم هیتوج ومیلیه

دهنده  لیبا عناصر تشک یشباهت چیبوجود آمده و ه ونیداسیاکس یعنیگاز از سوختن 

  .ندارد ومیلیو ه دروژنیه

رواج  یونانی لسوفانیف انیدر م یحدس و گمان در موضوعات علم نیبر ا عالوه

بوجود آمدن باران به  یآنان مانند چگونگ اتیاز فرض یاریبس یفراوان داشته و حت

 یما از دسترس یریگ جهیمنتج به نت یگمان زن نیا یدرست ایاست. آ وستهیپ تیواقع

  د؟بشو دیبا ییگو بیو غـ هیآنان به ماورالطب

محمد با مشاهده آسمان و کهکشان راه  دایز یلیالزم به ذکر است به احتماد خ البته

را به  یا هیآ نیکه چن دهیفکر به ذهنش رس نیکه مانند دود و غبار است، ا یریش

  .ستیبنگ ن گیبا ب سهیقابل مقا یکه از لحاظ علم دیمردم بگو

  

  بنگ گیو ب قران

  

  :قرار است نیاز ا شودی"معجزه" استفاده م نیاثبات ا یکه از آن برا یا هیآ

  

 30 هیآ ایانب سوره

 

باز  گریكدیبودند و ما آنها را از  وستهیبه هم پ نیكه آسمانها و زم دندیكافران ند ایآ

  !آورندینم مانیا ایآ م،یزندهاي را از آب قرار داد زی؟ ،و هر چ میكرد
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سپس آنها را جدا بودند،  یکی نیبه "آسمانها و زم نیرا مترجم هیآ نیا معموالً 

به  کنمیاز شما دعوت م میرا مطرح کن یهر بحث نکهی. قبل از اکنندی" ترجمه ممیکرد

به هم  نیکه آسمانها و زم دندیکافران ند ایگفته است آ د،یتوجه کن شتریب هیآ نیا

 دهیخلقت کائنات را د یکدام انسان م؟یباز کرد گریکدیبودند و ما آنها را از  وستهیپ

خود به او  دنید نیا لیباشند و به دل دهی از کافران انتظار دارد آنرا داست که هللا

ممکن بوده است را انتظار  ریغ شانیکه برا یهللا از کافران کار ایآ اورند؟یب مانیا

  دارد؟

  

 یتینگوالریاز س هیآ نیا ندیگویکرده است م ینیشبیبنگ را پ گیقرآن ب نکهیا انیمدع

  :اشاره کرد ریبه نکات ز دیبا هیآ نیا ی. در بررسدیگویسخن م

وجود  ینینبودند، اساساً زم یکیو آسمان  نیزم یتینگوالریدر زمان س نکهیا نخست

سال بعد بوجود آمده  ونهایلیم نیباشد، زم یکینداشته است که بخواهد با آسمان 

  .است

آسمانها  از آسمانها جدا شده است، اگر منظور از نیزم هیآ نیبر اساس ا نکهیا دوم

  .شودیغلط م هیآ نیکائنات باشد بازهم ا

 دهدیجهان م شیدایکه قرآن از نحوه پ یحیبه توض دیبا هیآ نیدرک ا یبرا نکهیا سوم

 ژهیمنطقه دارد، بو یباستان ریدر اساط شهیتوجه کرد. داستان خلقت جهان در قرآن ر

از قرآن  تریمیقد اریکه بس شیلگمی، در حماسه گ شیلگمیو داستان گ یبابل ریاساط

و بعد جدا شدن آنها سخن رفته است.  نیو زم نهابودن آسما یکیاز  قایدق زیاست ن

 شود،یم افتی زیمنطقه ن ریاساط ریدر سا گریکدیو آسمانها از  نیجدا شدن زم دهیا

آسمان نات  یجب و خدا نیزم یبوده است که خدا نیمثال در مصر باستان باور بر ا

 صورتجهان ب یریآنها سبب شکل گ یاریبودند و جداشدن اخت دهیچسب گریکدیبه 

  از آسمانها نیجدا شدن زم یماجرا نیشد. بنابر ا یفعل

ملل مجاور اعراب به قرآن  یو افسانه ها ریبنگ ندارد و از اساط گیبه ب یارتباط

  .است افتهیراه 
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  جو هیاسمان و هفت ال هفت

  

 ینشان دهند قرانشان کتاب نکهیا ین برامسلمانا یها یاز معجزه ساز گرید یکی

 هیخواهند هر طور شده انرا به ال یو م باشدیاست در مورد هفت اسمان م ییماورا

  :میکن یادعا را بررس نیا میخواهیم نکیجو مربوط سازند ا یها

 نیا تیواقع یول کنندیجو اضافه م یها هیبه ال هیخود دو ال یاثبات ادعا یبرا انها

 راتییرا بر حسب چگونگي روند دما، اختالف چگالي، تغ نیفر زماست که اتمس

که هر  کنندیم میتقس ریز یاصل هیال 5به  كيیالكتر هايیژگیفشار، تداخل گازها و و

 :شودیم میتقس یمختلف یها هیکدامشان خود به ال

 اگزوسفر-۵ ونسفری-۴مزوسفر -۳استراتوسفر -۲تروپوسفر -۱  

 

  مغلطه مسلمانان اما

                                                                                                                                

 ستیی"اوزونسفر" که جا هیاسترتوسفر و مزوسفر ال یها هیال نیانها در ب              

مزوسفر و تروموسفر  هیال نیدر ب نیو همچن شودیم افتی یکه اوزون استراتوسفر

نکته  کنندیرا اضافه م شودیم ونهایکه شامل  ستیمنطقه جو کی" که سفریونی" هیال

پس  میاضافه کن یاصل یها هیرا هم به ال یمناطق جو میکه اگر ما بخواه نجاستیا

است که  ییا"مگنتوسفر" ج هی. مثال المیاضافه کن دیبا زین یگرید اریبس یها هیال

 ی"کمربندها هیال ای کندیمقابله م یدیخورش یبا بادها نیزم یسیمغناط دانیم

. شوندیمتراکم م دیهستند که ذرات از طرف خورش یوان آلن" مناطق یتشعشع

عدد مقدس بوده است مانند هفت  کی یسام انیاست که عدد هفت در اد نیا تیواقع

 ایمثل هفت دور طواف  ای ایفت در، ه نیاسمان ، شمعدان هفت شاخه ، هفت زم

  ....و دارندیبر م طانیکه در سنگ زدن به ش یهفت سنگ
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  فرعون غرق شده جسد

  

و معجزه  یبوکا سیقران که باز هم توسط مور یها یاز معجزه ساز گرید یکی

ابتدا به  دیشدن جسد فرعون است که اجازه ده دایانجام شده است پ یسازان اسالم

   :ها یدروغ پرداز نیسپس به نقد ا میمربوطه بپرداز هیسازان و اسخنان معجزه 

  

زمام امور فرانسه را بر  یالدیم 1981" در سال ترانیکه "فرانسوا م یهنگام"

 یبرخ یشده "رامسس" را برا ییایعهده گرفت ، ازمصر تقاضا شد تا جسد موم

  .....از مصر به فرانسه منتقل کند و قاتیو تحق شهایآزما

 جیشب نتا یانیدر ساعات پا نکهیهمچنان ادامه داشت تا ا یپروفسور بوکا قاتیقتح

بر جسد فرعون کشف شد  قیکه پس از ساعت ها تحق ینمک یایظاهر شد بقا یینها

غرق شده و مرده است و پس از خارج کردن جسد او  ایبود که او در در نیدال بر ا

  "ندکرده ا ییایحفظ جسد ،آن را موم یبرا ایاز در

  

  :92 هیا ونسی سوره

تا براى كسانى كه  میخودت به بلندى ساحل مى افكن نیامروز تو را با زره زر پس

  ۹۲از مردم از نشانههاى ما غافلند  ارىیعبرتى باشد و بىگمان بس ندیاز پى تو مىآ

  

  :معجزه نیاما نقد و پاسخ به ا و

است نه  "Mrnptah" "رنپتاهگفت اوال جسد مربوط به فرعون "م دیبا نکهیا نخست

 1976دستن" در سال  سکاریژ ی"رامسس دوم" و کار انتقال جسد در زمان "والر

  "ترانیدر زمان "فرانسوا م 1981بوده نه سال 
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نمک پس از  یایبه کشف بقا سندهیمعجزات آن است که نو نیجالب در ا ی نکته

 یم ایمرگ فرعون در دربر  لیکند و آن را دل یبر جسد اشاره م قیساعتها تحق

   !شمارد

ندارد و دوم  قیبه ساعتها تحق اجیها احت ییایکشف وجود نمک بر موم نکهیا نخست

 رهی، در دا ستیجسد هم ن کی نیمنحصر به هم ییایوجود نمک در موم نکهیا

 باشدیروزه م 90 یال 60دوره  کیکردن  ییایالمعارف مصر گفته شده که دوره موم

مراحل جسد را  یسر کیانجام  زسپس ، بعد ا شستندیبطور کامل م که ابتدا جسد را

  داشودینمک پ ییایکه در جسد موم ستیعیپس طب گذاشتندیدر نمک م یمدت

کردن و  یضد عفون یالمعارف گفته شده که از نمک برا رهیدر همان دا زین و

  .شده است یاجساد استفاده م یخشک کردن و نگهدار

 لیو دال دهدیشواهد خود ارائه نم یبرا یگرید یپزشک لیدال یبوکا سیمور اصوال

در کتاب خود با فرنام "کتاب  یمتون مقدس است و حت شیاثبات گفته ها یاو برا

در درون  ادیکه فرعون ز دهدینشان م یشواهد پزشک دیگویمقدس ، قران و علم "م

  .ممکن است از شوک درون اب افتادن غرق شده باشد یاب نبوده است و حت

به نام "نطرون"  یها ، نمک یالمعارف مصر رهیدا یطبق گزارش ها یطرف از

روز درون ان غوطه ور بودند که  40حدود  یها مدت ییایموم یوجود داد که همه 

 یرو نی، بنابرا استینمک نطرون همانند مواد سازنده نمک اب در نیمواد سازنده ا

  .شودیم دهینمک د نیها ا ییایفرعون ها و موم یهمه 

 افتیتوان  ی"مرنپتاه" م ییایموم یشواهد به دست آمده از مطالعه  یبر مبنا آنچه

 نیبرده و همچن یرنج م نییکه از التهاب مفاصل و تصلب شرا ستین نیاز ا شیب

ران داشته  یاستخوانها یقبل یها یاز شکستگ یدندان و شواهد دیمشکالت شد

  .است

 یگرید اتیمورد قبول همگان نبوده و نظر یبوکا سیمور هینظر نکهیاخر ا در

 نگونهیمسلمانان هستند که ا نیا یهنوز در مورد فرعون "مرنپتاه" وجود دارد ول

 ییماورا یتا قران را کتاب زنندیم بیو غر بیعج یها یدست به معجزه ساز عیسر

  .نشان دهند
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  آهن معجزه

  

است که  نیمربوط به ا کنندیاز مسلمانان مطرح م یکه برخ «یمعجزات»از  یکی

وارد  نیبه زم نیخارج از زم ییاز جا دیشده باشد و با جادیا نیدر زم تواندیآهن نم

  :کنندیاستفاده م« معجزه» نیاثبات ا یبرا ریز هیافراد از آ نیشده باشد، ا

  25 هیآ دیالحد سوره

م الكتاَب َو الم ناتِ یأرسلنا رسلنا بالب لقد َُ قسِط َو  ومقیل زانَ یَو أنزلنا معهَ  َ الناُس با ِل

َ  الَّل من   عَلمیَو منافعِ للناِس َو ل دیبأٌس شد هِ یف دیأنزلنا ال حد  بِ یَو رسله بالغ نصرهَی

 . زٌ یإِن  الَّل قوي عَز 

 زانیو با آنها كتاب آسماني و م م،یرسوالن خود را با دالئل روشن فرستاد ما

به عدالت كنند، و آهن را  امیدم قتا مر م،یعادالنه نازل كرد نیشناسائي حق و قوان

است، و منافعي براي مردم، تا خداوند بداند چه  ديیكه در آن قوت شد مینازل كرد

 ریخداوند قوي و شكست ناپذ نند،یآنكه او را ببیمیكنند ب اريیكسي او و رسوالنش را 

  .است

منبع آسان است، در دوران قبل از عصر آهن، تنها  اریبس« معجزه» نیبه ا پاسخ

داشته  ییآشنا یآسمان یبوده است و اعراب با سنگها یآسمان یآهن سنگ ها افتیدر

افتاده است.  نیزم یاست که بر رو یسنگ آسمان کیاند. بعنوان مثال حجر االسود 

اعراب وجود  انیافتاده باشد در م نیزم بهاز آسمان  دیآهن با نکهیا دهیا نیبنابر ا

  .نبوده است یدیجددانش  یزیچ نیداشته اشت و چن

 نیو زم دهدیم لیرا آهن تشک نیزم عیاز هسته ما یبخش بزرگ نیبر ا افزون

از وجود آهن در هسته  یناش نیزم یسیمغناط دانیاست که م نیشناسان را باور بر ا

 نکهیاست و تصور ا نیعناصر موجود در کره زم نیاست، آهن از وافر تر نیزم

وارد شده است کامالً  نیاز فضا به زم نیمز یریپس از شکل گ نیزم یآهن رو

از فضاست و هر  یخود بخش نیاست که زم نیدارد ا قتیغلط است. اما آنچه حق

  .از فضاست جهیاست در نت نیآنچه در زم
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کتاب قران،الزم به  یمسلمانان برا یتناقضات در قران و معجزه تراش نیتمام ا با

انسانها را در بر  یکه زندگ یتمام خرافاتو   نهایا یهمه  یاصل لیذکر است که دل

 چیه وانیح کی.میهست یاست که ما موجود هوشمند و عاقل نیگرفته است به علت ا

عقل هوشمند ما  ی دهیباور ندارد و منطق و خرافات هر دو زائ نیوقت به خدا و د

  .انسانهاست

گونه خلق شده سوال مهم خلق شده اند،ما چ کیپاسخ به  یخرافات فقط برا نیا تمام

  م؟یا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

  

                                                             

  

  

 ... دیموفق باش        
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 انیپا                                 


