
  وقتی که خداوند قادر مطلق نمی داند! 
  

ممکن است که اين نوشتار برای بعضی از مسلمانان دو آتشه تحريک کننده باشد. اگر شما يکی از آنها هستيد ريسک 
  خواندن آن با خودتان است.

  
وم کردم.  من در ساله بودم شروع  به فکر کردن درباره کتاب خدا،  قرآن و بعضی از عل ١۶سال پيش وقتی که  ۶در حدود 

يک خانواده مسلمان به دنيا آمده ام. از اين روست که با اسالم آشنا هستم. عالوه بر آن من يکی از مسلمانان خوش شانسی 
درصد از مسلمانان درباره اسالم واقعی و  99هستم که توانسته است قرآن را به زبان انگليسی نيز بخواند. به جز عربها 

مسلمانان از کودکی توسط اسالم شناسان شستشوی مغزی داده می شوند و به آنها گفته می شود که  قرآن چيزی نمی دانند.
هللا قادر مطلق است و بر همه چيز تواناست. بنابراين همه چيز را درباره ما و دنيا می داند. در غير اين صورت بسيار 

  ای چنين صفاتی نباشد.مسخره است اگر بخواهيم خدايی در ذهن خود به تصوير بکشيم که دار
  

خدا يا هللا تنها چيزی است که بدون تبعيض به همه بشر تعلق دارد. بر پايه آنچه در قرآن آمده است چند بحث منطقی را در 
  اينجا مطرح می کنم.

  
دن قرآن وقتی که آيه های قرآن را می خوانم، آنها را با اصول منطقی مقايسه می کنم، اما جواب پرسشهايم را پس از خوان

اجازه بدهيد در اينجا  از   تعداد کمی از پديده های عمومی سخن بگويم  که هللا به دليل اينکه قادر و دانای مطلق  نمی يابم.
قصد من اين نيست که بگويم چرا در قرآن خبری از قانون انشتين يا نيوتون  است  بايد آنها را بداند و ما را به آنها آگاه کند.

ها به ادعای من ربطی ندارد. اما وقتی قرآن را می خوانم متوجه می شوم که هللا از خيلی چيزها که ما امروزه نيست. اين چيز
  به آنها احتياج داريم بی خبر است. برای همين است که سؤاالت زيادی هنوز بی جواب باقی مانده است.

  
زمين گرد است. اما از ديد هللا زمين صاف است.  رهزمين گرد است: به برکت پيشرفت دانش امروزه هر کسی می داند که ک-١

به اين دليل است که عده ای از مال های بی سواد نمی توانند قبول کنند که زمين گرد است. خدا که ما و همه جهان را خلق 
  گرد است؟ن کرده است چرا نمی داند کره زمين گرد است ؟ آيا کسی پيدا می شود آيه ای از قرآن بياورد که ثابت کند زمي

  
بعد از ظهر روز دوشنبه  ۶اختالفات زمانی: همه مناطق زمين دارای زمان يکسان نيستند . وقتی که در بنگالدش ساعت -٢

صبح روز يکشنبه است. اگر نماز ظهر را در بنگالدش بخوانی و سپس به عربستان بروی دوباره  ۴است در کانادا ساعت 
وباره نماز ظهر بخوانيم؟ چرا هللا درباره تفاوت زمانی کشورها و چگونگی نماز جا دموقع نماز ظهر است. آيا بايد در آن

خواندن در اينگونه موارد در کتاب قرآن هيچ توضيحی برای مسلمانان نداده است؟  شايد خدا از اين اختالف ساعتها خبر 
هد شد. وقتی که در بنگالدش غروب شده خوا ندارد.  تا آنجايی که من می دانم روز جزا در بعد از ظهر يک روز جمعه به پا

  است در آمريکا هنوز صبح است.  پس اين روز جزا چگونه برگزار خواهد شد؟
 
کيلومتر در ثانيه به دور  ٣٠روز يک بار با سرعتی نزديک به  ٣۶۵حرکت زمين: زمين هميشه در حال حرکت است. هر  -٣

کيلومتر  ١۶٧٠ساعت با سرعتی در حدود  ٢۴ن محور در طول حول ايخورشيد می گردد. زمين همچنين يک محور دارد که 
بر ساعت می چرخد. اما  خدا از اين چرخش خبردار نيست و در جاهايی از قرآن از پديده هايی صحبت می کند که به غلط 

  زمين را بی حرکت وصف می کند.
  
دنيا نظير استراليا، گرينلند، جنوب و ای ديگر مردم غير عرب: هللا حتی يک کلمه در مورد مردم غير عرب که در جاه-۴

شمال آمريکا و جاهای ديگر زندگی می کنند سخن نگفته است. او حتی نمی داند اين مردمان چه شکلی هستند. در قرآن او 
اره اين هيچ اطالعی درباره اسکيمو ها ، سرخ پوستان، آمريکای التين و....به ما نداده است. آيا آيه ای هست که به من درب

  مردمان اطالع دهد؟
  
نواحی قطبی: خيلی تعجب آور است که هللا از قطب شمال و جنوب خبر ندارد. اين نواحی بسيار سرد هستند. اما اسکيمو  -۵

ماه ديگر شب است. چرا خدا برای  ۶ماه از سال روز و  ۶ها علی رغم اين سرما در آنجا زندگی می کنند. در اين نواحی 
نوبت نماز بخوانند و يا اينکه اعياد خود  ۵ه در اين مناطق چگونه بايد روزه بگيرند يا اينکه ح نمی دهد کاسکيموها توضي

  نظير عيد فطر را برگزار کنند؟ آيا در قرآن آيه ای وجود دارد که اسکيمو ها درباره تکاليف عبادی خود سردرگم نمانند؟
 
ت. بسيار معجزه آساست که خدا درباره منظومه شمسی  بسيار دور اس دنيا:  مطابق قرآن خدا در عرش است. که از زمين-۶

که شامل خورشيد، مريخ، اورانوس، زحل و... است هيچ پيغامی به پيامبرش نفرستاده است. اين سؤال از آنجا در من ايجاد 



ت . از صحبت کرده اس شد که خدا در قرآن فقط از زمين ، ماه و ستارگان که در آسمان صحرا با چشم قابل مشاهده هستند
  ديگر سيارات منظومه شمسی حرفی نزده است.

 
کيلومتری سطح زمين هر چه از سطح زمين دور شويم ميزان گازهايی نظير اکسيژن و دی اکسيد کربن کم  ١۶هوا: بعد از -٧

ر چگونه به می شود. بنابراين نفس کشيدن مشکل می شود. اما حضرت محمد با براق و بدو ن ماسک اکسيژن و سيلند
خدا رفت؟ چرا خداوند که همه دنيا را خلق کرده است نگفته است که باالتر از سطح معينی از دريا هيچ جانداری نمی  محضر

تواند تنفس کند؟ همانطور که می دانيم از نظر هوا هيچ سياره ای شرايط زمين را ندارد. در آسمان هفتم که از سطح زمين 
  فسی وجود دارد؟بسيار دور است چقدر گاز تن

 
بچه های آزمايشگاهی: چگونه هللا تحمل می کند که کافران فرمول خلق بشر را از او بدزدند و در آزمايشگاهها بچه -٨

درست کنند؟ آيا خدا می داند که بعضی از انسانها(که البته همه کافر هستند) می توانند از طريق آزمايشگاه و از طريق غير 
  آيا هيچ مسلمانی می تواند آيه ای از قرآن در اين زمينه برای من بياورد؟ ودات را خلق کنند؟جنسی انسان و ديگر موج

 
دينهای ديگر به جز اسالم ، يهوديت و مسيحيت: هللا قادر مطلق است. هيچ شکی در آن نيست. تعداد زيادی از مردم -٩

 تفاوت دارد. سؤال من اين است که اگر  ها می پرستند با هللادينهای ديگری دارند  و هيچ اعتقادی به هللا ندارند. خداهايی که آن
قرار است به او ايمان داشته باشيم ، چرا او ذکری از خدای دين های ديگر نظير سيکها، چاکی ، کارو، بوميان آمريکا ، 

ای ديگری نيز وجود هندوان، بوميان استراليا و.. نکرده است؟ آيا او می داند که به جز مسيحيت ، يهوديت و اسالم دينه
  ارد؟ شايد او نمی خواهد از رقيبانش برای ما حرفی بزند.د
 

خلقت زمين و آسمان: برای مسلمانان شکی نيست که هللا قادر مطلق است. اما اين قادر مطلق گيج است و نمی داند -١٠
ی ) در سوره ها۴١:٩است(  روز خلق کرده 2زمين را در چند روز خلق کرده است . در يک سوره می گويد زمين را در 

روز خلق کرده است. چرا خدا نمی تواند زمين و آسمان را  ۶) می گويد زمين را در ٧:۵۵و    ١٠:٣و   ٧:١١ديگر( 
  درست در يک روز خلق کند؟ و چرا خدا در قرآن در مورد تعداد روزهای خلقت اشتباه می کند؟

 
انسان را از خون بسته خلق کرده است(   خلق انسان:  خداوند قادر متعال با بندگانش بازی می کند. او می گويد که -١١

) خون بسته نمی تواند باعث رشد چيزی شود. مطابق علوم مدرن ، فرآيند تشکيل جنين از زمان ٩۶:٢و     ٣٨:٧۵
ين مراحل مختلف آن ، مطابق چيزی که هللا گفته است وجود بارداری تا زمان تولد يک روند پيوسته است و هيچ مرزی ب

ته جنين شناسان امروزی بافتی که  استخوان از آن به وجود می آيد و مزودرم ناميده می شود؛  همان بافتی ندارد. مطابق گف
د و بسيار عجيب است که که گوشت و ماهيچه ها از آ ن بوجود می آيند. ماهيچه ها و استخوانها همزمان توسعه می يابن

آن بسياری از استخوانهای ما زمانی که به سنين نوجوانی می  است که اين علوم جديد با تئوری خدا تضاد دارد. عالوه بر
رسيم محکم و قوی می شوند. بنابراين خدا بايد می گفت ماهيچه ها همزمان با استخوانها شکل می گيرند اما توسعه آنها 

اين ايده از تئوری  ست. اين ايده که استخوانها با گوشت پوشيده می شود نه تنها غلط است بلکهزودتر از توسعه استخوانها
يک يونانی به نام دکتر گالن گرفته شده است. آيا باور کردنی است که هللا تئوريهای ديگران را بدزدد؟ آيا هللا نمی داند که ما 

  چگونه خلق می شويم؟
 

مد؟ آنها پيش از اسالم مرده اند: چه بر سر کسانی که پيش از اسالم مرده اند خواهد آ سرنوشت مردم ديگر و کسانی که-١٢
به بهشت می روند يا به جهنم؟ آيا در قرآن آيه ای وجود دارد که درباره سرنوشت پس از مرگ افراد غير مسلمان نظير 

د ؛ باشد. دليل اينکه آنها به بهشت يا جهنم می اسکيموها ، سرخپوستها و بوميان استراليا که حتی نامی از اسالم نشنيد ه ان
  طالعی از آنها دارد؟روند چيست؟ آيا خدا اصالً ا

 
گونه های ديگر غير از انسان: خدا در قرآن (البته با فرمولی غلط) فقط از چگونگی خلق انسان سخن می گويد و چيزی -١٣

ها ، گاوها ، موجودات تک سلولی و ... نمی گويد. خيلی در مورد خلق ديگر موجودات نظير ميمونها ، ماهيها، دايناسور
  عتماد کنيم که نمی داند ديگر موجودات چگونه بوجود آمده اند.مسخره است که به خدايی ا

 
گياهان ودرختان جاندار: خيلی مسخره است که خدا نمی داند گياهان و درختان جاندار هستند. مسلمانان اجازه ندارند که -١۴

ا بکشند. چند صد سال يا حيوان را بکشند. در خانه ها و مساجد تنها می توانند تصوير درختان و گياهان ر تصوير انسان
پيش يک کافر ثابت کرد که گياهان و درختان نيز همانند انسان و جانوران جاندار هستند. وقتی که می فهميم يک کافر می 

  ان يخ می کند.داند گياهان جان دارند اما خدا نمی داند استخوانهايم
 



خورشيد دارد. آيا هللا و عربها هيچگاه در بيابان  هوای غبار آلود و مه گرفته: مراسم مذهبی مسلمانان بستگی به ماه و-١۵
مه سنگين يا برف ديده اند؟ مسلمانان غير عرب برای اجرای مراسم مذهبی ، نماز و اعياد خود  در روزهای برفی و مه آلود 

نمی شوند برای ه را ببينند؟ چرا خداوند قادر متعال برای روزهای ابری و برفی که ماه و خورشيد ديده چگونه خورشيد و ما
اجرای مراسمی نظير عيد فطر راهی به ما نشان نداده است؟ در اينگونه موارد بايد چه کار کنيم؟ آيا کسی هست که اين 

  مسائل را توضيح دهد؟
  
 

يلکرده مطرح کردم. آنها اول عصبانی شدند. اما وقتی که از جواب دادن عاجز شدند من اين مسائل را با چند مسلمان تحص
آنچه در قرآن در مورد آن توضيح داده نشده در حديث مطرح شده است. من به آنها گفتم خيلی خوب. قبول دارم. اما  گفتند

ن احاديث به دست محمد نوشته نشده است.  چگونه مسائلی که خداوند قادر به حل آ نها نبوده است در حديث حل شده اند؟ اي
يلی خوب . اگر مسائلی که مطرح کرده ام در حديث حل شده است يک بلکه احاديث نوشته اصحاب بی سواد محمد است. خ

سؤال مرا بدهد. اگر کسی به اين مسائل توجه نکند ، پيداست که برده عربهای بدوی غارنشين  ١۵نفر پيدا شود و پاسخ اين 
دم توجه کند. اگر کسی به موردی که اشاره کر ١۵اگر کافری بخواهد اسالم را بپذيرد بايد حد اقل به اين  ٢١قرن  است. در

  اين نوشتار شک دارد به اين سايت
http://www.mukto-mona.com/Articles/super_scientific_scriptures.htm  

  يا به اين سايت
http://www.faithfreedom.org/Articles/SKM/contradictions.htm  

مراجعه کند.اميدوارم که آيه های مربوطه را در اينجاها پيدا کنيد. برای اطالعات بيشتر و خواندن قرآن لطفاً به اين سايت 
  مراجعه کنيد

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran  
  برای خواندن مقاالت قبلی من به اينجا مراجعه کنيد:

http://www.geocities.com/freedombangla 
 
  

  Imran hosseinنوشته : 
  مترجم : پارميس سعدی

 
  
 
  

  ر برای روشنگری بيشتر توسط مترجم پيوسته شد(شاهين کاويانی):آيات زي
  

   ٢: ١٣رعد 
و خورشيد و هللا [همان] كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت آنگاه بر عرش استيال يافت 

كند و آيات در كار [آفرينش] تدبير مى [خداوند] دهندرام گردانيد هر كدام براى مدتى معين به سير خود ادامه مى ماه را 
  نمايد اميد كه شما به لقاى پروردگارتان يقين حاصل كنيد [خود] را به روشنى بيان مى

  
  ٣٣:  ١۴ابراهيم 

  د و شب و روز را [نيز] مسخر شما ساخت. و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براى شما رام گرداني
  

  ٢٩: ٣١لقمان 
آورد و آفتاب و ماه را تسخير كرده است [كه] آورد و روز را [نيز] در شب درمىخدا شب را در روز درمىاى كه آيا نديده

  كنيد آگاه است هر يك تا وقت معلومى روانند و [نيز] خدا به آنچه مى
  

  ١٣:   ٣۵قاطر 
ه] هر يك تا هنگامى معين آورد و آفتاب و ماه را تسخير كرده است [كآورد و روز را به شب درمى رمىشب را به روز د
خوانيد مالك پوست هسته خرمايى خدا پروردگار شما فرمانروايى از آن اوست و كسانى را كه بجز او مىروانند اين است

  [هم] نيستند 
  

  ۴٠-٣٨: ٣۶يس 



  خود روان است تقدير آن عزيز دانا اين است  و خورشيد به [سوى] قرارگاه ويژه
  ايم تا چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد ردهو براى ماه منزلهايى معين ك

  نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پيشى جويد و هر كدام در سپهرى شناورند 
  

  ۵:  ٣٩زرمر 
پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد هر يچد و روز را به شب درمىپآسمانها و زمين را به حق آفريد شب را به روز درمى

  ناپذير آمرزنده است دتى معين روانند آگاه باش كه او همان شكست كدام تا م
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