
 
 

 دين ارثی 

 

سالها در گوشمان فرو كرده بودند كه خواندن قرآن ثواب دارد. حتي نگاه كردن به خطوط قرآن ازديد دكانداران دين ثواب 
اخروي داشت.  خواندن قرآن به عربي ثواب بيشتري  از ديد اين ماليان دارد.  چون نمي فهمي چه گفته و ندانسته آن را به  

و به عبارتي دينت را براي او هم به ارث مي گذاري.  اما چرا يك بار يكي از اينان نگفتند  خواندن فرزندان خود منتقل ميكني 
كتابي را كه چيزي از آن نمي فهمي نمي تواند تو را بهره مند سازد؟ نتيجه يك عمر تحميق كردن مردم اين شده كه وقتي در 

السهاي روضه و روخواني قرآن سپري كرده اند. صحبت ميكنيم. باره بعضي از آيات قران با همان هايي كه عمرشان را در ك
به كلي اظهار بي اطالعي مي كنند.    

بعضي مي گويند امكان ندارد چنين چيزي در قرآن باشد. اما وقتي آيه مورد نظر را جلوي رويشان مي گشايي اينبار در صدد  
از ظاهر آيات نمي توان به معني واقعي آن پي برد وقتي به آنها انكار بر مي آيند  و مي گويند قرآن احتياج به تفسير دارد. 

سوره نسا ميگويد نكاح زنان شوهردار بر شما حرام شد به جز آنهايي كه در جنگ به اسارت    ٣٢براي مثال  مي گوييم آيه 
ين قبيل با آنها سخن مي گرفتيد.  اين آيه چه تاويلي جز معني ظاهري مي تواند داشته باشد؟ در باره شان نزول آياتي از ا

گوييم مثال" اين آيه در زماني نازل شد كه اكثر زنان به اسارت گرفته شده در يكي از جنگها زنان شوهر دار بودند و 
و ايشان بال فاصله با خدا مشورت كردند و خدا اين آيه را براي راحتي  جنگجويان از حضرت محمد كسب تكليف كردند

از اين ذهن تخدير شده ها درصدد انكار بر مي آيند و مي گويند در اين مرحله زن از مالكيت شوهر سربازان محمد وحي كرد ب
خود درآمده و به ملكيت كسي كه اسيرش كرده در مي آيد به آنها مي گوييم با اين حساب عراقيها كه در اوايل جنگ در بعضي 

ن اگر چنين رفتاري با زن خودت ميشد چه ميكردي . اينبار نقاط جنگي به زنان تجاوز كردند طبق اين آيه قرآن نوش جانشا
  سكوت.

در مورد همه آياتي كه شخصيت حضرت محمد را زير سوال مي برد باز همين روش را در پيش مي گيرند در نهايت مي   
ي مي گويند گويند من اطالع ندارم به كسي كه بيشتر مي داند رجوع كن معلوم نيست كسي كه بيشتر مي داند كجاست بعض

تفسير فالن آقا خوب نيست به تفسير بهمان مراجعه كن.  اگر قرآن كتاب هدايت است چرا بايد طوري باشد كه هر كس از آن  
يك برداشتي داشته باشد تاويل چه كساني را بايد قبول كنم.  آيا بايد به مجتهدي كه خود قدرت تجزيه و تحليل ندارد و اين قدر 

را به حجمش مي داند نه به ميكرب آن و مي گويد اگر چيز نجسي را در آب كر بشويند اگر رنگ و  احمق هست كه پاكي آب
مزه آب تغيير نكند . آب كر پاك است و قابل استفاده.  اين مجتهد كه عقلش اينقدر كار نمي كند كه بفهمد كسي كه چيز نجسي 

چشد تا بداند آب پاك باقي مانده يا خير.  حال انتظار داريد را در آبي شسته هرگز رغبت نخواهد كرد براي بار دوم آب را ب
چنين شخصي براي من مبهمات قرآن را بشكافد. پر واضح است كه چنين شخصي با چنيين ذهن روشن چه مزخرفاتي تحويل 

د خواهش كنم من خواهد داد آنچه در اين مقاله مد نظر من است اين است كه از جوانان عزيزي كه سازنده ايران فردا هستن
قرآن را يك بار هم كه شده به فارسي بخوانند.   و خواندن آن را به ديگران هم توصيه كنند.  اما خواندن گذرا هم كافي نيست 

آن را براي خود تجزيه و تحليل كنيد.  هيچ وقت هم در صدد توجيه بر نياييد. تا به ياري شما دكانداران دين كاسه و كوزه 
. هاشان را جمع كنند  

چيزي كه در اولين لحظات خواندن قرآن متوجه ميشويم عدم انسجام آيه هاي قرآن هست مي گويند قرآن آيه به آيه نازل شده  
پس معيار سوره بندي بر چه اساسيست در يك سوره هم ميتواني درباره احكام حج بخواني هم افسانه موسي هم داستان 

كراري است مثل اينكه نويسنده قرآن فراموش مي كرده كه براي مثال داستان خلقت آدم.  ديگر اينكه بسياري از مطالب ت
موسي و قوم لوط و. . . . . . ده بار ديگر هم گفته است بر اين اساس اين نكته در ذهن خواننده خطور مي كند كه نويسنده 

حضرت دچار تكان هاي شديدي قرآن ذهني مغشوش داشته است.  طبق گفته عايشه زماني كه وحي بر پيغمبر نازل مي شد 
ميشد ما (زنان پيغمبر)ردايش را بر رويش ميكشيديم و زمانيكه اين حالت بر طرف مي شد بر پيشاني ايشان عرق نشسته بود 
بعد ابراز مي داشت كه وحي بر او نازل شده است(رجوع كنيد به كتاب عايشه بعد از مرگ پيغمبر).  اما اين حاالت بيشتر يك  

را در ذهن تداعي مي كند. چرا كه خيلي اوقات وقتي در بين جمع يارانش بود بر حسب احتياج وحي بر او نازل انسان غشي 
مي شد.  اما گزارشي در مورد اين تقال داده نشده بعضي توجيه مي كنند كه وحي سنگين هست وحي از طريق جبرئيل بر 

گزارش هايي در رابطه با حضرت موسي كه خدا با صوت  محمد نازل مي شد  چرا اگر تحمل وحي بسيار سنگين هست چنين
خود با او سخن مي گفت داده نشده. چرا در بين پيامبران تنها محمد چند بار اقدام به خودكشي كرد(طبق آنچه در حديث 



ه با صحيح بخاري گفته شده) طبق اين احاديث محمد از سالمت رواني چنداني بر خوردار نبوده چنين گزارشهايي در رابط
 هيچ پيغمبري داده نشده. 

خواندن  علت شان نزول بسياري از آيات ما را متوجه شخصيت نا متعادل حضرت محمد مي سازد تا جايي كه آيشه به پيغمبر 
مي گويد به نظر مي رسد خداي تو آ ماده است تا هر لحظه خواسته هاي ترا اجابت كند در زماني كه اسيران همه زنان شوهر 

آيه اي نازل مي شود كه زنان شوهر داري كه در جنگ به اسارت گرفته شدند بر جنگجويان حالل مي شود در  دار هستند
جايي كه ازدواج با زن مطلقه پسر خوانده حرام است.   آيه اي نازل شده و اين ازدواج را براي محمد قانوني مي كند در 

ي كه بدون جنگ از دشمنان به دست مي آيد و زمين هاي خراب بي  وقتي كه مردم از انفال سوال مي كنند (انفال يغني غنايم
مالك معادن بيشه ها. . . خالصه هر چيز بي رنج مردم بدست آمده باشد. ) بال فاصله آيه اي نازل مي شود كه بگو انفال 

ي مي كنند.  آيه  مخصوص خدا و پيامبرش مي باشد. در زمانيكه نوبت زنانش را رعايت نمي كند و زنانش ابراز نار ضايت
نازل مي شود كه الزم نيست نوبت زنانت را رعايت كني  هر وقت خواستي هر كدام را پيش بكش و ديگري را پس بزن معلوم 
نيست خدا چگونه به پيامبرش كه بايد الگوي رعايت عدالت بين زنانش باشد چنين مجوز هايي مي دهد.  اما مردان ديگر به 

زن اختيار كنند معلوم نيست چگونه وقتي    پيامبر خدا نتوانسته انصاف را رعايت كند  ۴د شرط رعايت انصاف مي توانن
مردان معمولي چگونه مي توانند از پيامبر خدا بهتر باشند.   از اينها كه بگذريم  چگونه مي توانيد مدعي شويد كه قران 

ر از حافظان وحي مرده بودند.  از طرفي وقتي دستكاري نشده است زمانيكه كه قرآن توسط عثمان جمع اوري شد چند نف
قران گردآوري شد بقيه قران ها سوزانده شدند و قراني كه در حال حاضر باقيست تنها قران به جا مانده است مگر بقيه قرآن 

شت.  ديگر ها داراي چه محتوياتي بودند كه بايد سوزانده مي شدند.  عايشه تنها كسي بود كه تمامي قرآن را يكجا از بر دا
حافظان وحي هر كدام فقط پاره اي از قرآن را از حفظ داشتند.  اما عثمان در گرد هم آيي تدوين قران او را دعوت نكرد بعد 

ها عايشه علت شركت در توطئه قتل عثمان را همين عنوان كرد كه عثمان چون مي دانست من همه قران را مي دانم مرا  
 دعوت نكرد تا 

د در آن دخل و تصرف كند.  (رجوع كنيد به كتاب عايشه بعد از مرگ پيغمبر) به را حتي بتوان  

عمر گفت هيچ كدام از شما نگويد. كه من همهُ قرآن را كسب كردم بلكه بگويد آنچه كسب كردم كامل است. چگونه مي دانيد  
 كه همهُ  

عايشه گفت سورهُ احزاب در زمان  ) در همين صفحه از كتاب نوشته شده كه٢٧ص ٣قرآن را كسب كرديد (اطقان بخش 
آيه تقليل پيدا كرد.  ٣٧آيه بود اما در زمان عثمان به ٠٠٢محمد   

آيه از ابتداي اين سوره حذف  ٧۵١علت نبودن بسم هللا الرحمن ارحيم در ابتداي سورهُ توبه نيز به اين علت است كه در حدود
ي از قرآن كه در دست ابن مسعود بود در سورهُ توبه بسم كتاب اطقان مي خوانيم كه در نسخه ا ۴٨١شده.  در صفحه 

الرحمن الرحيم وجود داشته است.  ودر همين صفحه ذكر شده كه سورهُ توبه به بلندي سورهُ بقره بوده است در زمان جمع 
ت اما زيد گفت اين  شاهد بايد گواهي مي دادند.  اما آخرين آيه سورهُ توبه را فقط خزيمه مي دانس ٢آوري قرآن براي هر آيه 

آيه را ثبت كنيد چون پيامبر گفت شهادت خزيمه برابر است با شهادت دو نفر.  اما وقتي عمر آيه اي از احزاب را كه در مورد 
كتاب  ۵٧سنگسار زن و مرد زناكار است قرائت كرد چون  تنها كسي بود كه اين آيه را ثبت كرده بود از او پذيرفته نشد (ص 

تي از آيه كه مربوط به شير دادن و همينطور در بارهُ سنگسار است و در اختيار عايشه بود در روز به خاك اطقان).   قسم
)۶٣٢-۵٣٢ص  ٢بخش  ٨سپاري محمد توسط يك بز خورده شد (اطقان. جلد   

  

سواالت براي شما   در اينجا سواالتي را كه در رابطه با بسياري از سوره هاي قرآن برايم پيش آمده مطرح ميكنم . شايد اين
 هم مطرح شده باشد.  

 سوره بقره:

سوره بقره مي گويد كافران را يكسان است بترساني يا نترساني ايمان نخواهند آورد ودر ادامه اين آيه ميگويد قهرخدا  ۵آيه 
خت خواهد بود. بر دلها و گوشها و چشمهاي آنها مهر نهاده تا فهم حقايق الهي را نكنند و ايشان را در قيامت عذابي س  

طبق اين آيه ظهور پيامبران كاري بيهوده و عبث مي باشد حال با اين مهري كه خود خدا بر فهمشان زده معلوم نيست به چه  
همين سوره گفته شده دلهاي آنها مريض است پس خدا بر مرض ايشان بيفزايد. چرا اين  ٩جرمي بايد به جهنم بروند در آيه 

كه مريض خودش را خوب كند او را مريض تر مي كند. خداي مهربان به جاي اين  



همين سوره مي گويد: او خدايي است كه همه موجودات زمين را براي شما خلق كرد پس از آن به خلقت آسمان  ٨٢در آيه 
 نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز يكديگر برافراشت و او به همه چيز داناست.  اگر همه موجودات براي انسان خلق

شدند موجوداتي كه ميليونها سال قبل از خلقت انسان نسلشان منقرض شده بود براي چه خلق شدند.  از طرفي انسان 
جوانترين مخلوق مي باشد چگونه موجودات ديگر ميليونها و شايد ميلياردها سال زودتر براي او آفريده شدند و آيا خلقت 

سيار بسيار كهن تر از زمين در كهكشانها وجود دارد كه عمر زمين نسبت زمين قبل از خلقت آسمان است  كرات و سياراتي ب
 به آنها بسيار جوان است و هيچ فضا نوردي نگفته كه آسمان هفت طبقه است.  

  

همين سوره مي گويد: به ياد آر آنگاه كه پروردگار فرشتگان را فرمود من در زمين خليفه اي خواهم گماشت.  ٩٢در آيه 
ني خواهي گماشت كه در زمين فساد كنند و خونها ريزند و حال آنكه ما خود ترا تسبيح و تقديس مي كنيم خداوند گفتند آيا كسا

 فرمود من چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد.  

در ادامه ميگويد خدا اسما را به انسان ياد داد . سپس به فرشتگان گفت اگر در دعوي خود صادقيد اسما را بيان كنيد گفتند 
ز آنچه به ما آموختهاي چيز ديگري نميدانيم.  اما آدم حقايق اسما را براي مالئك گفت سپس خدا به فرشتگان گفت  اكنون ج

دانستيد كه من بر غيب آسمانها و زمين دانا وبر آنچه آشكار و پنهان مي سازيد آگاهم چگونه فرشتگان قبل از خلق انسان  از 
بشر بر روي زمين به فساد  خواهد پرداخت.  اما از اسما بي اطالع بودند مگر نه اينكه   آينده خبر داشتند و مي دانستند كه

فرشتگان از مجردات هستند و در نهايت كمال خود خلق شده اند.   پس اين نقصان ندانستن اسما از كجاست مگر قرار نيست 
حرف بزنند.   و  چگونه خدا در جايي كه  كه فرشتگان  مطيع امر خدا باشند چگونه به خود اجازه دادند روي حرف خدا

فرشتگان حضور ندارند اسما را به آدم مي آموزد. تا وقتي در حضورشان از او سوال مي كند شرمنده ناداني انسان نشود. 
زبانكده  يادم ميآيد وقتي زبانكده مي رفتم معلمي آمريكايي داشتيم كه قبل از امتحان جواب همه سوالها را به ما ميداد. تا مدير

فكر كند كه معلم خوبي بوده كه سطح نمره شاكردانش باالست.  اگر گاهي مدير زبانكده به كالس سر ميزد درس روز قبل را 
كه تمام سواالتش را جواب داده بود تكرار ميكرد وقتي خدا خودش اسما را به انسان ياد داده چگونه مي تواند  مباهات كند و 

ن بر غيب آسمان ها و زمين دانا هستم. بگويد اكنون دانستيد كه م  

 چون اگر اين اسما را به فرشتگان آموخته بود آنها نيز از عهده جواب بر مي آمدند. 

چرا خدا امر ميكند به غير خدا سجده نكنيد اما حرف خودش را نقض مي كند و فرشتگان را مجبور به سجده بر انسان مي 
ازه ذره اي خوبي يا بدي كند جزاي آن را خواهد ديد چگونه خدا سالها عبادت شيطان كند.  خدا در قران گفته هر كس به اند

را ناديده مي گيرد و جهنم ابدي را فقط به دليل يك نا فرماني جايگاه او مي سازد.  اگر شيطان فرشته بود چگونه گناه نا 
د بر انسان سجده كنيد  بلكه در همه جا گفته شده فرماني خدا را انجام داد. در هيچ جاي قران گفته نشده كه به جنها گفته ش

خدا به فرشتگان گفت بر انسان سجده كنيد.  اگر شيطان از آتش است چگونه در آتش خواهد سوخت. شيطان در ازلي و ابدي 
ذ بودن خود را با خدا شريك مي سازد چون از خدا مهلت خواست تا قيامت به او فرصت دهد و خدا پذيرفت اما قدرت نفو

كالمش از خدا بيشتر بود.   چون خدا به انسان گفت از اين ميوه نخور اما انسان نا فرماني كرد و خورد.  اما شيطان گفت 
بخور و خورد قدرت نفوذ كالم كدام يك بيشتر بوده است؟ . شيطان از خدا مهربان تر است چون او به فريب همه انسان ها  

گذارد در خيلي از جا هاي قرآن گفته شده خدا هر كه را بخواهد هدايت مي كند و هر  مي كوشد اما خدا بين بندگانش فرق مي 
كه را نخواهد گمراه مي كند.   خدا مرد را بر زن برتري داده نمونه اين تبعيض ها در قران بسيار است كه به موقع به آنها  

 خواهيم پرداخت. 

ده او در بارگاه خدا بود و  به سبب نا فرماني خدا از بارگاه خدا گفته شده كه شيطان از جنس آتش است و همينطور گفته ش  
رانده شد و به بهشت آمد تا به فريب انسان بكوشد.  اگر آتش عنصري مادي است چگونه چيزي با خواص مادي در بارگاه 

اشد.  آيا آدم و حوا از خدا بود مگر خدا جا و مكان اشغال مي كند؟  چرا نوع انسان به خاطر نافرماني جدش بايد در رنج ب
 يكنواختي بهشت به ستوه نيامده بودند.   آيا تنوع طلبي آنها را به نافرماني وا نداشت.  

مي گويند پس از خوردن ميوه ممنوعه بود كه انسان به هشياري دست يافت و ابتدا خود را با برگ درختان پوشاند چرا خدا  
سوره ديديم كه خدا گفت خدا زمين را خلق كرد و سپس به خلق آسمان ها  از آگاه شدن انسان بيم داشت در ابتداي اين

پرداخت هر چند كه از نظر علمي اين آيه نمي تواند درست باشد اما اگر بنا بود انسان در بهشت زندگي كند براي چه قبل از 
ر چه در آسمانها و زمين هست  از  آن زمين را خلق كرد وقتي بنا بود انسان در بهشت زندكي كند ديگر الزم نبود زمين و ه

جمله حيوانات منقرض شده مثل دايناسورها براي او خلق شود چرا خدا فقط دو انسان خلق كرد كه نسل انسان حرام زاده 
 باشد. 



سوره بقره:باز در اين سوره نمونه اي از تبعيض خدا را شاهد مي شويم(اي بني اسرائيل ياد كنيد از نعمت هايي كه  ۶۴آيه 
ه شما عطا كردم و شما را بر عالميان برتري دادم) مگر ما آفريده يك خدا نيستيم چرا بني اسرائيل را بر عالميان برتري داد.  ب  

سوره بقره مي گويد(و به ياد آريدهنگامي كه شما را از ستم فرعونيان نجات داديم كه از آنها سخت در شكنجه بوديد  ٨۴آيه 
شته و زنانتان را نگاه مي داشتند و اين بال و امتحاني بزرگ بود. ) يك ممتحن در چه زماني  تا به حدي كه پسران شما را ك 

 امتحان ميگيرد.  

اگر خدا به اعمال ما آگاه است امتحان براي چيست و اگر امتحان خدا با امتحان بشر قابل قياس نيست و به قول مفسرين 
 وسيله اي 

بشري است.  آيا اگر من از امتحان سر بلند بيرون نيايم غير از اين است كه امتحان براي ظهور و شكوفايي نيرو هاي بالقوه 
با تواناييهاي من سازگاري نداشته.   از طرفي خودم نيز از امتحاني كه در آن شركت داشتم بي اطالع بودم؟  چه منصفانه 

توان نتيجه گيري كرد كه خود خدا فرعون را  هست اين آزمايش و طبق اين آيه كه ستم فرعونيان بال و امتحان بزگي بود مي
براي آزمايش قوم يهود مامور شكنجه آنان كرد بنا براين فرعون از طرفي مامور خدا براي آزمايش مي شود و از طرف 

 ديگر مورد قهر خدا قرار ميگيرد. 

از جهالت گوساله پرست شديد و سوره بقره مي گويد (و ياد كنيدموقعي را كه موسي به قوم خود گفت: اي قوم شما  ٣۵آيه
به نفس خود ستم كرديد. اكنون به سوي خدا بازگرديد و به كيفر جهالت خود به كشتن يكديگر تيغ بركشيد.   اين به پيشگاه 

خدا بهترين كفاره عمل شماست آنگاه از شما در گذشت و توبه شما را پذيرفت كه خدا بسيار توبه پذير و مهربان است. ) 
سوره بقره  ۴۵كفاره جهالت را كه گفته شده بهترين كفاره هست چه عمل انساني است. كشيدن تيغ بر يكديگر آيه دقت كنيد 

مي گويد ( به ياد آريد وقتي كه گفتيد اي موسي ما به تو ايمان نمي آوريم مگر آنكه خدا را آشكارا ببينيم پس صاعقه اي 
هده كرديد) چگونه خداي ناديدني كه گفته شده در قيامت هم نمي توان  سوزان بر شما فرود آمد و آن را به چشم خود مشا 

خدا را ديد براي قوم بني اسرائيل ديدني مي شود و جسميت مي يابد.  خدايي كه تغيير پذير باشد نمي تواند خدا باشد شما 
ست به مخالفت بر خيزيد. مسلمان ها با داشتن چنين آيه اي چگونه مي توانيد با اين گفته مسيحيان كه عيسي پسر خدا   

سوره بقره ميگويد ( و اي بني اسرائيل ياد آريد وقتي كه از شما پيمان گرفتيم وكوه طور را بر باالي سر شما فرا  ٢۶آيه
داشتيم ودستور داديم كه احكام تورات را با عقيده محكم پيروي كنيد و پيوسته آن را در نظر بگيريد باشد كه رستگار شويد) 

آيه برافراشته شدن كوه طور بعد از گرفتن پيمان از بني اسرائيل است.   الزم به توضيح نيست كه چقدر اين آيه از  طبق اين 
حقايق علمي بدور است و اگر منظور از بر افراشتن كوه طور در ابتداي خلقت است.  آوردن اين جمله پس از گرفتن پيمان از 

اعي نمي كند. بي ربط زدن نويسندهُ قرآن تدبني اسرائيل چيزي به جز هذيان گويي و حرف   

همين سوره مي گويد محققا" دانستيد جماعتي از شما كه حرمت روز شنبه را نگه نداشتند آنان را مسخ كرديم و  ۴۶آيه 
اينكه در  گفتيم بوزينه شويد بوزينه شدن جزاي كسي است كه در روز شنبه به خاطر نياز' به ماهيگيري پرداخته است مثل 

است' روز شنبه حرمت تنبلي و گرسنگي كشيدن در زمانيكه وسايل تفريحي براي روزهاي تعطيل به اندازهُ اين دوران نبوده
همه در رابطه با چگونگي گاو قرباني است  ٣٧تا  ۶۶نزد خدا بيشتر از كسب معاش و بهره مندي از اوقات فراغت است آيه 

ه است.  كه خداوند دستور ذبح آن را داد  

رنگ' پيري' جواني' چاقي و يا الغري اين گاو براي خدا حائز اهميت است.  آيا خدا نمي توانست كشته را بدون در خواست  
يك قرباني زنده كند و آيا اگر اين گاو زرد نبود.  الغر بود و پير چه لطمه اي به قدرت خدا ميزد.  اصأل چرا خدا بايد تقاضاي 

 قرباني بكند. 

مي گويد ( و ديوان به مردم چيزي كه ميان زن وشوهرها جدايي افكند مي آموختند و زيان نمي رسانيدند به  ١٠١در آيه 
مي گويد ليكن خدا به   ۴٠١كسي مگر آنكه خدا بخواهد و چيزي كه مي آموختند زيان مي رسانيد و سود نمي بخشيد و در آيه 

)  چيزي كه در اين آيه مورد نظر هست اين است كه به   فضل و رحمت  خودهر كه را بخواهد مخصوص مي گرداند.
موجودات خيالي نظير ديو موجوديت مي بخشد و از طرف ديگر متذكر مي شود كه اين ديوان فقط با خواست خدا زيان مي 

له را در  اين مسئ ۴٠١رساندند.   اين چه خدايي است كه به ديوان مجوز زيان  رساندن مي دهد و همينطور آيه اي نظير آيه 
ذهن تداعي مي كند كه افرادي كه مخصوص گشته اند به واسطه فضل خدا مخصوص گشته اند و سعي و تالش اينان در 

اينگونه موارد هيچ گونه نقشي نداشته است.  آياتي از اين نوع كه از انسان سلب اختيار مي كند در قرآن فراوان است معلوم 
سرنوشت مقدر شده ديگر بهشت و جهنم براي چيست. نيست در صورت عدم اختيار و محكوم به   



البته نا گفته نماند كه در مقابل اين آيات فراوان كه انسان را به صورت بنده و اسير خدا معرفي مي كند آياتي هست كه انسان 
را موجودي مي داند كه  از طرفي با بيشتر آيه هاي قرآن كه انسان  را آزاد در سرنوشت خويش معرفي ميكند كه اين نوع آيات

ته به خواست خداست در تضاد مي باشد .  و از طرف ديگر با منطق انسان سر ناسازگاري گمراه بودن يا هدايت يافتنش بس
اختيار خود خواستيم  دارد مثال" مي گويد خدا سرنوشت هيچ قومي را تا خود آن قوم نخواهد تغيير نخواهد داد.  اگر به

سرنوشتمان را تغيير بدهيم و داديم اين وسط خدا چه كاره است و اگر ما خواستيم سرنوشتمان را تغيير بدهيم و اراده خدا 
 شرط تحقق اين تغيير است  پس زحمت اراده كردن ما براي چيست. 

اين است كه پرهيزكار شويد. سوره بقره به سفارش روزه مي پردازد و مي گويد اين دستور براي  ٢٨١آيه   

ذكر مي كند كه اگر بنا به داليلي مثل سفر يا بيماري نتوانستيد روزه بگيريد, عوض هر روز فدا دهيد. يك مد  ٣٨١در آيه 
طعام آنقدر كه فقير گرسنه اي سير شود.  اگر فايده روزي در رسيدن به پرهيزكاريست طعام دادن به گرسنه چونه مرا به  

خواهد كشاند وجود چنين آيه اي سبب شده كه دكان داران دين براي ديگر امور عبادي نيز براي خود قوانين غير پرهيزكاري 
معقول بتراشند تا در پناه آن به نوايي برسند. مثأل كسي كه مرده پسر بزرگش نماز هاي نخواندهُ او را برايش بخواند و اگر 

خواندهُ او را جبران كند. يا كسي كه نتواند به سفر حج برود بايد به كسي پول پسري نداشت به سيدي پول بدهند تا نماز هاي ن
بدهد تا نايب الزيارهُ او در اين امر عبادت باشد. معلوم نيست چگونه فيض اين عبادات نصيب كسي مي شود كه خود كمترين  

روزهُ خود را بخرد. يا حتي پول دو برابر  حضوري در انجام اين فرايض نداشته است بنا بر اين هر كس مي تواند تمام نماز و
 بدهد تا نماز بيشتر برايش بخوانند. كه آن دنيا حوريان بهشتي كه نصيبش ميشوند, دو برابر شوند. 

سوره بقره مي گويد: ( براي شما حالل شد در شبهاي ماه رمضان مباشرت با زنان خودكه آنها جامهُ شما هستندو ۶٨١آيه 
ر كار مباشرت زنان به نا فرماني و اطاعت نفس خود را در ورطهُ گناه مي افكنيد لذا از حكم حرمت در خدا دانست كه شما د

گذشت و گناه شما را بخشيد از اكنون در شب رمضان رواست كه با زنهاي خود به حالل مباشرت كنيد واز خداوند آنچه مقرر 
ه در اينجا كه مردم به محمد رجوع كرده  و در خواست مي كنند كه  كرده بخواهيد. . . .  اگر قوانين خدا ال يتغير است  چگون

خدا در اين قانونش به آنها تخفيف دهد.  اين قانون تغيير ميكند اگر خدا به همه چيز آگاه است چگونه نمي دانست كه قانون 
شخص يا اطرافيانش لطمه اي   سختي براي مرد عرب وضع كرده.  گناه قاعدتا" بايد به كاري گفته شود كه نتيجهُ آن كار به

جسمي  يا روحي . . .  وارد كند حال چگونه يك امر در يك لحظه گناه و در لحظهُ ديگر غير گناه مي شود.  آيا نتايج يك ماه 
با زن خود مباشرت نداشتن بر جسم يا اعصاب مرد نا مطلوب تر است يا ثواب يك ماه مباشرت نداشتن به خاطر پرهيزكار 

در اينجا در دستور خود تجديد نظر مي كند معلوم نيست خدا با اين همه علمش چكونه اشتباه مي كند.  شدن.  خدا   

اين سوره گفته شده :( اي پيغمبر,اگر از تو سُوال كنند كه سبب بدر وهالل ماه چيست جواب بده كه در ان تعيين  ٨٨١در آيه  
ن نيست كه از پشت ديوار به خانه در آييد چه اين كار ناشايسته اوقات عبادت حج و معامالت مردم است  ونيكوكاري به اي

 است نيكويي آن است كه پارسا باشيد و به هر كار از راه ان داخل شويد و تقوي پيشه كنيد كه رستگار شويد. )

ري به اين نيست از  اول از همه به انسجام اين آيه توجه كنيد بعد از صحبت از علت بدر وهالل ماه بال فاصله مي گويد نيكو كا
 پشت ديوار به خانه در آييد.  اين دو چه ربطي به هم دارند.   آيات بي سر وته نظير اين در قرآن فراوان است  

دوم: آيا كرهُ ماه و زمين ميليارد ها سال قبل براي تعيين ايام حج و معامالت آفريده شدند؟     

سوره بقره را  ۶٩١تا  ٠٩١الم هم از تسليم گرفته شده آيات كساني كه مدعي هستند اسالم دين صلح جوست و نام اس
بخوانند كه چگونه امر به كشتن كافران مي كند.   هر جا مشركان را يافتيد به قتل رسانيد با كافران جهاد كنيد تا فتنه و فساد 

سالم به زور شمشير يهوديان و از روي زمين برطرف شود و همه را آيين خدا باشد.  آيا كافران مكه و مدينه قبل از ظهور ا 
 مسيحيان را به كفر دعوت مي كردند فتنه در جنگ و خون ريزي است يا آزادانه زيستن با كيش و مذهب خود.  

و در ذيل همين آيات گفته شده هر كس از عمره تمتع به حج باز آيد هر چه ميسر و مقدور اوست از جنس شتر و گاو و  
همه حيوان چه دردي از مردم دوا ميكرد رسوم عبادي كه دردي از درد مردم دوا نكند به چه گوسفند قرباني كند كشتن اين 

كار مي آيد. كه اين  رسم نه تنها دردي را دوا نمي كند براي عرب بدبخت از نظر بهداشتي صد در صد داراي مشكالتي هم 
 بوده است.    

و راجع به جنگ در ما ههاي حرام سوال كنند بگو گناهي است  سوره بقره مي گويد:  ( اي پيغمبر اگر مردم از ت ۶١٢آيه 
بزرگ ولي باز داشتن خلق از راه خدا و پايمال كردن حرمت حرم خداو بيرون كردن اهل حرم بسيار گناه بزرگتري است و 

 فتنه گري فساد انگيز تر از قتل است و كافران پيوسته با شما كارزار كنند. . . . . . ) 



ماه را هم از آنها گرفت.  ۴ماه از سال را بدون دغدغه جنگ بسر ميبرد اما رسول خدا, اين  ۴ اين عرب بدبخت,  

آيا مي دانيد علت اينكه عربها دختران خود را زنده به گور مي كردند چه بود؟ علت آن بود كه نمي خواستند دخترانشان در 
اسارت مي گرفتند و براي مي شد دختران و زنانشان را به جنگ ها اسير بشوند.    چون هر قبيله اي بر قبيله ديگر پيروز 

مرد عرب ننگ بود كه دخترش به اسارت برود.  اما حضرت محمد به اين رسم ننگين به اسارت گرفتن زنان و دختران دامن 
اي حرام زد منظور من ازآوردن اين مطلب در اينجا اين بود كه محمد خيلي از رسوم خوب مثل حرام بودن جنگ در ماه  ه

رااز بين برد و به بعضي اعمال بد آن دوران دامن زد.  البته ناگفته نماند كه بعضي از رسوم جاهليت را كما كان به حال خود 
 باقي گذاشت  مثأل سعي بين صفا و مروه رسمي است كه از زمان جاهليت به جا مانده. 

مگر آنكه ايمان آرند وهمانا كنيز با ايمان بهتر از زن آزاد  سوره بقره مي گويد ( با زنان مشرك ازدواج نكنيد.  ٠٢٢آيه  
مشرك است هر چند از حسن جمال او به شگفت آييد و زن به مشركان مدهيد مگر انكه ايمان آرند و همانا بندهُ مُومن بسي 

 بهتر از آزد مشرك است. . . . . . . . )

انسانيت گذاشته شود بر مذهب فرد گذاشته شده است.  از طرفي  در اينجا پايه محبت و دوستي و مراوده به جاي اينكه بر
آپارتايد اسالمي به خوبي در آن مشاهده مي شود چون اين جمله كه كنيز با ايمان بهتر از زن آزاد مشرك است بطور غير 

 مستقيم اين معني را در ذهن تداعي مي كند  كه زن آزاد مُومن از كنيز آزاد مُومن بهتر است.  

سوره بقره مي گويد: و سُوال كنند از تو دربارهُ عادت ماهانه زنان بگو آن رنجي است براي زنان.  ١٢٢آيه   

آيا عادت ماهانه چيزي به جز نشان دهنده كار دستگاه تناسلي زنان است و نتيجه طبيعي كاركرد هورمونهاي خاص است.  آيا 
ست خداي بد جنسي داريم. مراد از اين خونروش رنج براي زنان است.  اگر اينطور ا  

  

سوره بقره مي گويد: زنان شما كشتزار شمايند پس براي كشت  بدانها نزديك شويد.  الزم به توضيح نيست كه اين   ٢٢٢آيه 
 آيه چقدر منزلت زنان را پايين مي آورد.  

سه پاكي بر آنها بگذرد. ) علت  سوره بقره مي گويد: ( زنهايي كه طالق داده شدند از شوهر كردن خودداري كنند تا ٧٢٢آيه 
اين سه ماه عده نگهداشتن را اين مي دانند كه اگر زن آبستن است مشخص شود.  اما با يك پاكي هم مي توان فهميد كه زني  
حامله هست يا نه و در اين دوره حتي نيازي به وجود عادت ما هانه براي مطمئن شدن از عدم وجود جنين نيست چون با يك 

اده حتي در روزهاي اول حاملگي مي توان به اين مسئله پي برد.  اما شايد اين سه ماه  مصلحتهاي ديگري هم آزمايش س
داشته باشد كه من از آن بي اطالعم. چيزي كه در اينجا براي من سُوال است اين است كه چرا حضرت محمد با يكي از زنان 

شبي كه پدر, برادرو شوهرش را از دست داده بود ازدواج كرد.  (  اسيري كه دختر رئيس يكي از قبايل يهود بود, در همان
 براي اطالع بيشتر به كتاب طبقات يا به اين      سايت اسالمي در اينترنت مراجعه  كنيد.

 http://www. prophetmuhammed. org/ 

همين سوره گفته   ٢٣٢آيه  مگر نبايد اين زن سه پاكي را بعد از مرگ شوهرش پشت سر مي گذاشت؟  در صورتي كه در 
ماه و ده روز بگذرد.  ۴شده مرداني كه بميرند و زنانشان زنده مانند آن زنان از شوهر كردن بايد خودداري كنند تا مدت   

  

در ادامه اين آيه مي گويد: زنان را بر شوهران حقوق مشروعي است چنانچه شوهران را بر زنان ليكن مردان را بر زنان 
است خودتان مشاهده مي كنيد كه چگونه اين آيه ابزاري براي تحقير زن و فخر فروشي مردان خواهد شد.    يفزوني و برتر  

  

 ٢۵٢اين سوره باز مضموني به جز اينكه خدا هر كه را بخواهد به فيض خود مخصوص مي گرداند ندارد و آيه  ۶۴٢آيه 
ر اين آيه مي گويداين پيغمبران را برخي را بر بعضي برتري دمتذكر ميشود كه خدا حتي بين پيغمبرانش تبعيض قائل مي شود 

و فضيلت داديم.   بعضي رفعت مقام يافته و عيسي پسر مريم را معجزات آشكار داديم و او را به روح القدس نيرو بخشيديم  
نمي آمدند ليكن از  رو اگر خدا مي خواست پس از فرستادن پيامبران و معجزات آشكار مردم با يكديگر به خصومت و قتال ب



آن به خالف و دشمني با يكديگر بر خواستندكه برخي ايمان آورده و برخي كافر شدند.  اگر خدا مي خواست با هم بر سر 
 جنگ و نزاع نبودند. . . . . .  

مال خود   زسوره بقره انسانها را به انفاق دعوت كرده و چه بسا جزاي كساني  را كه ا ٣۵٢در آيات بسياري از جمله آيه 
انفاق نكرده آتش جهنم ناميده.  من منكر اين كه ياري رساندن به ديگران عملي پسنديده است نيستم اما چرا خدا به او هم مال 

و منال نداد تا محتاج من نباشد چيزي را كه خدا از او دريغ كرده من بايد جبران كنم يعني من بايد از خدا مهربانتر باشم و 
جهنم است.  گرنه جايگاهم آتش  

سوره بقره مي گويد: (. . . .  و بايست نويسندهُ درستكاري معاملهُ ميان شما را بنويسد و مديون امضاء كند و از   ١٨١آيه 
خدا بترسد ار آنچه مقرر شده چيزي نكاهدو اگر مديون سفيه و يا صغير ياشد صالحيت امضاء ندارد ولي او به عدل و درستي 

ردان گواه آريد و اگر دو مرد نيابيد يك تن مرد و دو تن زن هر كه را طرفين راضي شوند گواه مامضاء كند و دو تن از 
 گيرند. . . . ) 

اول اينكه جملهُ سفيه و صغير صالحيت امضاء ندارد با جملهُ ولي او به عدل و درستي امضاء كند در تضاد است دوم اينكه 
تي اگر بخواهيم توجيه كنيم كه زنان در برخورد با مسائل احساسي حشهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد مي داند.  

برخورد ميكنند گواهي دادن هيچ ارتباطي به احساسات ندارد.  مسئلهُ شهادت دادن حتي نيار به استنباط و تجزيه و تحليل هم 
 ندارد كه بگوييم احساسات مانع نتيجه گيري يا تصميم صحيح مي باشد.  

آنچه در آسمانها وزمين هست همه ملك خداست و اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار يا مخفي كنيد  (مي گويد:   ٣٨٢آيه 
همه را در محاسبهُ شما خواهد آورد.  آنگاه هر كه را خواهد ببخشد و هر كه را بخواهد عذاب كند و خداودند بر هر چيزي 

ر كه را بخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گمراه مي كند.  آيه  هتواناست).  در آيات فراواني از قرآن ديديم كه مي گويد خدا 
متذكر مي شود كه تبعيض خدا در آن دنيا هم شامل حال انسان ها خواهد شد. معلوم نيست گمراهان در  ٣٨٢اي از قبيل آيه 

مراه شده بودند. گآن دنيا طبق چه معيار خدا بخشيده يا عذاب خواهند شد.  البته همهُ اين گمراهان به خواست خدا   

مي گويد:( خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او نيكي هاي هر شخص به سود خود او و بديهاي هر  ۵٨٢آيه  
شخص به زيان خود اوست بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشي يا به خطا كرديم مُواخذه نكن.   بار پروردگارا تكليف 

نكه بر پيشينيان نهادي بر ما مكذار  بار پروردگارا بار تكليفي فوق طاقت ما بر دوش ما منه و بيامرز اگران و طاقت فرسا چن
 و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و يار وياور ما تويي ما را بر گروه كافران ياري فرما). 

ي او پس اين آزمايش خدا چيست كه بدون آگاهي دادن به من  ياول اينكه اگر خدا هيچ كسي را تكليف نكند مگر به قدر توانا
مرا مي آزمايد.  مگر نه اينكه بايد قبل از امتحان خود را براي امتحان آماده كنم.  از طرفي جملهُ خدايا تكليف گران و طاقت 

است كه خدا در گذشته تكليفي  فرسا چنانكه بر پيشينيان نهادي بر ما مگذار با جملهُ فوق در تضاد است.   اين به معني اين
باالتر از حد توان قومي بر او تحميل نموده حال ما از او مي خواهيم كه اين رفتار را براي ما تكرار نكند.  اين آيه بيشتر شبيه  

 به دعا و نيايش است تا اينكه سخن خدا به پيغمبرش مگر همه قرآن سخن خدا نيست پس اين جملهُ دعايي چيست؟

عمران: سورهُ آل    

ابتداي سوره مي گويد: (الم. ) در ابتداي خيلي از سوره ها چنين كلماتي است  حتي مفسرين نمي دانند معني اين كلمات 
چيست كتابي كه راهنماي بشر براي همهُ زمانهاست  چرا بايد حاوي كلمات مرموز باشد.  اين كلمات چه گره اي از زندگي 

 بشر امروزه حل ميكند.  

يد حرف بيهوده بزند.  اخدا كه نب  

سوره آل عمران مي گويد: ( اوست خدايي كه قرآن را به تو فرستاد كه برخي از آن كتاب آيات محكم است كه آنها اصل  ۶آيه 
و مرجع ساير آيات كتاب خواهد بود و برخي ديگر آياتي است متشابه تا آنكه گروهي كه  دردلشان ميل به باطل است از پي  

امتحان شده تا به تاويل كردن آن در دين راه شبهه و فتنه گري پديد آرند.   در صورتي كه تاويل آن جز خدا  متشابه رفته و
نداند و اهل  دانش گويند ما به همهُ آن كتاب گرويديم كه همه محكم ومتشابه از جانب خدا آمده و بر اين دانش و بر اين معني 

 تنها خردمندان عالم آگاهند. )

قرآن كه بايد كتاب هدايت باشد با آيات متشابه خود چگونه مسببات فتنه و شبهه را  را در راه دين بوجود مي   دقت كنيد كه
آورد.  معلوم نيست چرا بايد خدا فتنه گري كند.  از طرفي تاويل اين آيات را كسي جز خدا نمي داند پس خدا قرآن را براي 



بر اين دانش و بر اين معني تنها خردمندان عالم آگاهند. پس قرآن براي  خودش فرستاده نه براي بشر و از طرفي مي گويد
قشري خاص قابل استفاده  است بقيه براي امتحان خدا بايد آيات متشابه را تاويلي كنند كه به جاي سعادت راه به فتنه گري 

تضرع گويند  بار الها دلهاي ما را به  است مي گويد: كه آنها دائم با ۶كه در ادامه سوره  ٧برند.  تازه طبق آنچه در آيه 
باطل ميل مده پس از آنكه به حق هدايت فرمودي به ما از لطف خويش اجر كامل عطا فرما همانا تويي بخشندهُ بي عوض و 

نند كبي منت.   طبق اين آيه براي اينكه آيات متشابه آنها ( خردمندان عالم ) را به گمراهي نكشاند بايد به در گاه خدا زاري 
كه دلهاي آنان را به باطل ميل ندهد.  حتي اينان نمي توانند مطمئن باشند كه پس از اينكه به حق هدايت يافتند دوباره خدا 

دلهاي آنان را به باطل سوق ندهد و در ادامه اين بشر هدايت يافته مزد خود را از خدا مي خواهد. يعني با خدا داد وستد مي  
 كند. 

ران مي گويد:( نشانه و آيتي از لطف خدا به شما مُومنين اين است كه چون دو گروه با يكديگر روبرو مسوره آل ع ٢١آيه  
شوند گروه مُومنان را كافران دو برابر به چشم خود بينند وخداوند ياري و توانايي دهد به هر كه خواهد البته به اين آيت  

 الهي اهل بصيرت اعتبار جويند. )

ن در جنگها هم وابسته به خواست خداست.  و تاكتيك نظامي و مهارت و تعداد نفرات نقشي ايفا نمي دطبق اين آيه پيروز ش
كند معلوم نيست چرا لشگر امام حسين در چشم دشمنان دو برابر نشد در صورتي كه حتي دو برابر شدن تعداد نفراتش باز 

نفري دشمن باز هم كم بودند.   ٠٠٠٣در برابر نيروي  همي رسيد ك ۴۴١هم دردي دوا نمي كرد.  چرا كه تازه عده آنها به 
 حتما" خواست خدا بوده كه نوُه پيغمبر شكست بخورد. 

  

سوره آل عمران مي گويد( اي پيغمبر با امت بگو مي خواهيد شما را آگاه كنم به بهتر از اينها كه محبوب شما مردم   ۴١آيه 
اغ هاي بهشتي است كه زير درختان آن نهر ها جاري است و در آن جاويد بدنياست براي آنان كه تقوي پيشه كنند نزد خدا 

متنعم هستند و زنان پاكيزه و آراسته و خشنودي خدا و خداوند به حال بندگان بيناست) اين آيه وعده نسيه اي كه مي دهد فقط 
  .براي مردان است.  البد ما زنان فقط به خشنودي خدا و ديدن درختان بايد اكتفا كنيم

سورهُ آل عمران مي گويد:( بگو اي پيغمبربار خدايا اي پادشاه ملك هستي تو هر كه را خواهي ملك و سلطنت بخشي   ۵٢آيه 
و از هر كه خواهي بگيري و به هر كه خواهي عزت و اقتدار بخشي و هر كه را بخواهي خوار گرداني هر خير و نيكويي به 

مي گويد به هر كه خواهي روزي بس  بيحساب دهي.   طبق اين آيه   ۶٢و در آيه  دست توست و تنها تو بر هر چيز توانايي)
عالوه بر هدايت و گمراهي كه خواست خداست . يا نصرت رساندن در جنكها به مُومنين كه فقط به هر كه خدا مي خواست.   

 ۶٣خداست. چنانچه در آيه  ت انجام مي شد فقر وتنگدستي , مال وثروت,قدرت و اقتدار  وروزي بيحساب  هم همه به دس
همين سوره مي گويد خدا بي سبب به هر كه خواهد روزي بي حساب دهد.  يعني اينكه خدا هيچ معياري براي فرق گذاشتن 

بين بندگانش ندارد و هر كسي در هر طبقه اي از جامعه هست در طبقهُ خود باقي بماند و هيچ فقيري براي ارتقاء خود 
م به فقيران كمك نكند چون اگر خدا مي خواست خودش به آنها روزي مي رساند.  هفعالييت نكند.  كسي   

  

سوره آل عمران مي گويد:( و آنگاه فرشتگان گفتند اي مريم همانا خداوند ترا بر گزيد و پاكيزه گرداند و بر زنان  ١۴آيه  
ش بلكه به اين دليل كه خدا او را پاكيزه دجهان برتري بخشيد).  طبق اين گفتهُ قرآن حضرت مريم نه به خاطر لياقت خو

 گردانيده بر زنان جهان بر تري بخشيد. 

برتري او به چه دليل است؟ آيا خدمتي به بشريت كرده يا فقط عبادت و پارسايي او بيشتر از ديگر زنان بوده است.  داستان 
ند  وخود هيچ تالشي براي رسيدن به صفات احضرت عيسي نيز بيانگر اين مطلب است كه پيامبران خدا از پيش تعيين شده 

 نيكو نكرده اند و گرنه كودكي كه در گهواره ادعاي پيامبري مي كند. كي به ساختن خويش پرداخت؟ 

سورهُ آل عمران به شرح معجزات عيسي مي پردازد چگونه خداوند كه به همه چيز علم مطلق دارد گاهي براي  ٨۴آيه 
ميلياردها سال روال طبيعي خود را طي ميكرده,  به ناگاه تغيير جهت داده و تنها يكبار و فقط  اخشنودي عده اي نادان آنچه ر

يكبار از علل نامعلوم راه خود را ميرود.  اگر قوانين خدا اليتغير است , معجزه را چگونه  توجيه مي كنيد تكليف من كه عهد 
 موسي يا عيسي را درك نكرده ام چسيت؟

ي گويد:( و كتاب تورات شما را تصديق مي كنم و حالل گردانم بعضي چيزهايي كه شما را حرام بود و  م همين سوره  ٩۴آيه 
 از طرف خداوند براي شما معجزه و نشانه آوردم پس اي بني اسرائيل از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد)



مضرات آن چيز مي باشد چه دليلي براي  لاين چندمين بار است كه خدا تغيير عقيده مي دهد.  اگر حرام بودن چيزي به دلي
تغيير عقيدهُ خدا وجود دارد و چرا در بيشتر جاهاي قرآن بناي ارتباط بشر و خدا به جاي اينكه بر محبت گذاشته شود بر ترس 

 گذاشته شده است.   

هتر مي تواند مكر كند. ) در  بمي گويد:( يهود با خدا مكر كرد و خدا هم در مقابل به آنها مكر كرد و از همه كس خدا  ٣۵آيه 
 اين آيه خداوند با تفخر از مكاري خود سخن مي راند. 

مي گويد: به ياد آر وقتي كه خداوند فرمود اي عيسي همانا روح تو را قبض نموده و بر آسمان باال برم و تو را پاك  ۴۵آيه 
روز قيامت برتري دهم پس آنگاه بازگشت شما به  او منزه از معاشرت و آاليش كافران گردانم و پيروان تو را بر كافران ت

 سوي من خواهد بود. . . . . )  
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