آِیا قرآن مجید وحی خداوند است یا گفته خود پیامبر اسالم؟! بخش 5
من تصمیم گرفتم نخست این کتاب راکه نوشته ام ،قبل ازچاپ ،بخش به بخش درروزنامه وزین
وپرخواننده اینترنتی به دید عزیزان خواننده برسانم .تقاضا دارم نظرات خودتان را بدون مالحظه
به آدرس زیر ،برای نگارنده بنویسید که اوال؛ کمال سپاس گذاری را دارم .دوما؛ بدون تردید بر
معلومات نگارنده افزوده می شود .سوما؛ برای غنی کردن کتاب ،در چاپ هم آورده می شود.
پس می پردازیم به بخش پنجم و آخر مقدمه.
تقاضا دارم ،بدون هیچگونه پیشداوری این بخش از تاریخ پیدایش مذاهب را بخوانید.

مقدمه:

برای جلو گیری از ترس که معموال ترس از دوزخ و آتش سوزان آن است ،باید اشاره ای به فلسفه
مردن بکنیم .دانشمند فلج انگلیسی قرن حاضر ،پروفسور استیون هاوکینگ می گوید“ :خدا پیش
از این خلقت مقدس چه می کرده؟ آیا در تدارک دوزخ برای مردمی بوده که چنین پرسشهائی
دارند؟” پرسش درستی است مگر نه؟! در هر حال درباره مردن که یک امر طبیعی است.
هنگامیکه اعضای بدن انسان مانند خیلی اجسام دیگر فرسوده می شوند و توانائی کار را ندارند،
نهایتا نمی توانند همه وظایف را دربدن آدمی انجام دهند ،لذا انسان می میرند و به قول خیام
باهفت هزارسالگان سربسر می شوند .بدن انسان مانند اتومبیل است اگر آن را به مکانیکی
ببرید و قطعات راعوض کنید موتورش هم عمر دراز تری می کند .اگرپزشکان به آدم برسند و داروها
اثرمثبت داشته باشند و خود انسان همه چیز را رعایت کند ،بی شک عمر درازتری می کند.
اکنون برگردیم به اصل موضوع .درواقع بحث ما آن است که در قرآن مجید عمال می بینیم ،بسیاری
از آیات از زبان خود پیامبر است و شخص واسطی آن رابه عنوان وحی خدا نیاورده است .پس ،آن
طور که اشاره شد ،دکتر سروش درست گفته است ،اما خیلی دیر این مسئله را بیان کرده.
درهرحال آیات قرآنی گفته پیامبر است و در هر زبانی و دستور آن به روشنی صدق می کند و
هیچ گونه توجیه و تفسیری برایش وجود ندارد که درجای خود مثلهای بیشتری خواهیم آورد.
دراینجا فقط به چند آیه بسنده می شود .علی دشتی در صفحه  303کتابش  23سال به درستی
گفته است که سوره فاتحه ،اول از قرآن مجید ،از خود پیامبر است .در قرآن آمده است“ :ستایش
و سپاس خداوند جهان را سزا است که مهربان و بخشنده و صاحب روز رستاخیز است” .پس خدا
نمی تواند آن را گفته باشد و از خودش ستایش کند .در سوره آل عمران ،آیه  3که گوید آن خدائی
که قرآن را به سوی تو براستی فرستاد که دلیل راستی کتب آسمانی پیش از او باشد و پیش از
قرآن کتاب تورات و انجیل رافرستاد( )3و سوره بقره آیات  5و  10و سوره تحریم آیات  3و  4به ترتیب
زیر آورده می شوند“ :آنان از لطف پروردگار خویش براه راستند و آنها به حقیقت رستگاران
عالمند” .پیامبر در اینجا فراموش می کند که :اوال تورات و انجیل وحی خدا نیست ،بلکه تاریخ
پیدایش جهان وپیامبران است که توسط رهبران دینی ،مانند شاگردان عیسی مسیح از قول او
نوشته اند .اشتباه پیامبر اسالم در اینجا بوده که فکر می کرده چون قرآن مجید را وحی خداوندی
توسط جبرئیل دانسته است ،حتما تورات و انجیل و اوستا نیز وحی خدا است ،در صورتی که این
طور نیست .در آیه  5این را خود پیامبر گوید “از لطف پروردگار خویش” ،درآیه  10گوید“ :دلهای آنان
مریض است پس خدا بر مرض (جهل و عناد) ایشان بیفزاید و آنها را است عذاب درد ناک بدین
سبب که دروغ می گویند (و با اهل ایمان دو رنگی و ریا و نفاق می کنند)” این آیه هم به روشنی

از زبان خود پیامبر است و در آیه  3و  4سوره التحریم گوید“ :وقتی پیغمبر با بعضی زنان خود
(یعنی با حفصه سخنی (راجع به ماریه یا ریاست ابوبکر و عمر) براز گفت (و باو سپرد) آن زن چون
خیانت کرده و دیگری (یعنی عایشه) را بر سر پیغمبر آگه ساخت خدا به رسولش خبر داد و او بر
آن زن برخی را اظهار کرد (و برویش آورد) و برخی را از کرم پرده داری نمود واظهار نکرد آنزن گفت
رسوالن را که واقف ساخت (که من سر تو بر کسی فاش کرده ام) رسول گفت مرا خدای دانای
آگاه (از همه اسرار عالم) خبر داد( )3اینک اگر هر دو زن به در گاه خدا توبه کنید رواست که البته
دلهای شما (خالف رضای پیغمبر ص) میل کرده است  .”...هر کسی با سواد توانائی خواندن ،این
مطالب را در قرآن مجید بخواند ،خواهد گفت که چه خدای بی کار و بطالی داشته ایم که فقط در
مورد رابطه پیامبر بازنانش وکنیز پیامبر که درغیاب یک ساعته حفصه ،با اوهم خوابه شده است،
خبرچینی می کرده و آیه صادر می کرده و به عنوان وحی به پیامبرش می رسانده است! به
عالوه بخش اول آیه  3و  4سوره التحریم ،گفتگوی پیامبر و یکی اززنان او است نه وحی ازطرف
خداوند! بقیه را می گذارم که خوانندگان عزیز در فهم و درک این جمالت خود بهترمی توانند
قضاوت کنندکه این گفته خدا یاپیامبر اواست .البته به توجیه گران (آخوندها) نباید باور کرد.
اطمینان دارم روزی خواهد رسید که اکثر مردم به اصل واقعیت پی خواهند برد و وارونه گوئی هیچ
امکانی نخواهد داشت .در هر صورت من به همه خوانندگان عزیز ،توصیه می کنم که خود بادقت
این “کتاب مقدس” را به زبان مادری خویش مطالعه کنند وبه حرف هیچکسی گوش فرا ندهند.
تقلید از “مجتهد” کاردرستی نیست و آدم را اغلب به بی راهه می کشاند .زیرا آن مجتهد منافعی
دارد وبرای آن تربیت شده است و یا شاید نا خود آگاه عمل می کند.
نگارنده اجبارا ،تربیت اسالمی گرفته و در جامعه اسالمی شیعه ،به عنوان مذهب رسمی
درایران ،رشد کرده وتحقیر شده است .با این توصیف ،این کاررا بدون دخالت هیچگونه آئین و
ایدئولوژی و بدون هیچ گونه دشمنی بر روی کاغذ می آورد و همان گونه که ذکر شده ،همه
ادعاها با سند قرآنی و دگر اسناد که مورد تأیید همه مؤمنان واقع بین و اهل مطالعه است .ما
خاور زمینی ها زیاد بلوف می کنیم .اگر کسی ادعا کرد که این اسناد ذکر شده را قبول ندارد.
خیلی ساده پرسیده شود آیا آنها را خوانده است و چرا قبول ندارد؟! ممکن است بفرمائید در کدام
صفحه خالفی نوشته شده است؟ این کار ،بدون هیچ گونه توجیه گری و یا به سود گروه خاصی،
در جامعه نگاشته می شود.
بهر حال ،من می دانم ،احتماال این کتاب ،مانند  23سال رسالت ،دشتی ،تا زمانی که این رژیم
قرون وسطائی برسرکار است ،درایران امکان چاپ وپخش نخواهد داشت و اگر کسی عالقه
داشته باشد ،کتاب را به دست آورد ،باید ریسک کند .اما خوشبختانه من چون آدم حریص و سود
جوئی نیستم و می خواهم مردم باعالقه همه اطالعات را بدست آورند و بعدش با سرصبر بپذیرند
یا رد کنند ،کتاب را بطور رایگان ،در اینترنت می گذارم که همه به آن دست رسی داشته باشند
و اطمینان دارم اکثر عزیزان قلم بدست و مردمی دیگر چنین کاری را می کنند( .بخش پایانی
مقدمه اما ادامه دارد)
دکتر گل مراد مرادی
هایدلبرگ ،آلمان فدرال 2017 5. 14.
dr.g.moradi41@gmail.com

()5

