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تا ریشه دردي (یا بیماري اي) را نخشکانیم هرگز تونایی از بین بردن آن درد (یا بیماري) را نخواهیم 
 داشت.
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  سخنی از نگارنده •
به ایران و فروپاشی دولت رنجور ساسانی، گویا شادي براي همیشه مسلمان  عرب هايپس از تازش 

گویا راستی و درستی، جایش را براي  .گویا فرهنگ ناب ایرانی پژمرد .از این دیار رخت بربست
پرستی ایرانیان به دیدگاهی دشمن پرستانه  استورهگویا فرهنگ  .همیشه به تقیه و دروغگویی داد

گویا دانش و آگاهی با جهل و ناآگاهی گویا ایران پرستی به عرب پرستی دگرگون شد.  .گرایید
  ، روان آسا و ... .»غم«فسادانگیز جلوه داده شد و  »جشن«گویا  .جایگزین شد

بالیده اند، اکنون دروغگویی را نیز که به راستگویی خود می  یاما چرا اینچنین شده است؟ چرا ایرانیان
ایرانیانی که در پی جنگ و خونریزي نبوده اند امروزه برخی از همین کم و بیش پذیرفته اند؟ چرا 

اسالمی، از شکنجه و کشتار هم میهنانی که هم اندیشه با آنان نیستند نه /زیر پرچم هاي دینی ،مردم
زرگواري نیز دارند؟ چگونه است که در این تنها احساس شرم نمی کنند بلکه احساس عزت و ب

ساله، هرگاه شخصی یا شاهی یا حکومتی (ولو براي مدتی کوتاه) از اصول اسالمی  1400دوران 
  ایرانیان گشوده شده است؟  ويپیشرفت و دانش خواهی بر ، در 1ِگرفته است دوري

در همه موارد، پاسخشان به این  تغریباًقرن هاست که مسلمانان ایرانی با این چراها در ستیزند؟ 
دلیل این مشکالت، فاصله گرفتن از "پرسش ها و هزاران پرسش همسان دیگر این بوده و هست که 

  و ... . "عمل نکردن به اسالم است."، "اسالم است!

اسالمی و حتی  گوناگونحکومت ها  همهساله و در  1400این  همه درازاياما آیا به راستی در 
اي اسالمی، یک حکومت (تنها یک حکومت) هم پیدا نشده است که به اصول اسالمی امپراطوري ه
چگونه است که امروزه با اینکه بیشتر کشورهاي مسلمان  اصالً؟ یا آنها را اجرا کرده باشد پایبند باشد

 هستند، داراي منابع اولیه فراوان (مانند نفت) هستند، داراي خوبی داراي مناطق سوق الجیشی 
      اعتبار حتی ، هرگز کشوري مسلمان که داراي و ... پتانسیل هاي فراوان براي پیشرفت هستند

کشور ترکیه که اکثریتش مسلمانانند و کشور  سویی،باشد در دنیا وجود ندارد؟ از  نیز نیمه جهانی
خود  مالزي که بخشی از جمعیتش را مسلمانان تشکیل می دهند، زمانی درهاي پیشرفت را به روي

  ند یا حتی حکومت هاي الئیک ساختند.زیدگ دوريگشودند که از اسالم 
                                                           

 مانند رضاشاه بزرگ 1
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مسلمانان توجیه دیگري نیز براي پسماندگی خود در دنیا دارند و آن این است که اسالمِ مالها و 
ما داریم یا مردم) یعنی  (نیست و اسالم واقعی آن چیزي است که ما  راستینرهبران مذهبی، اسالم 

پاسخ! مانند آن است به یک تا  می ماندطنزگونه مسلمانان بیشتر به یک توجیه  ن سخنِمی دانیم. ای
قلب مورد جراحی قرار می گیرد، مدعی شود که آن جراح از  که شخصی که توسط یک جراحِ

بیشتري و ناب تري درباره اطالع  "جراحی واقعی"جراحی چیزي نمی داند و جراح شونده، از 
  دارد!!جراحی 

آخر مگر نه این است که، مسلمانان همین اسالم را از همین مالها آموخته اند، اصول اسالمی را از 
کتاب هاي همین مالها خوانده اند و پرسش هاي دینی خود را از همین مالها پاسخ گرفته اند؟ 

آیا انیشتین و  از کجا آورده اند؟را از آن دم می زنند  پیوسته کهراستین یا واقعی مسلمانان این اسالم 
آیا  ؟یا کاشفان بزرگ دنیا آنرا کشف کرده اند ؟ون در این باره کتاب نوشته اند یا نظریه داده اندسادی

دیگر اندیشمندان  این اسالم راستین را به آنها نشان داده اند یا نوشتارهايِ ،خیام و فردوسی بزرگ
یا  است که اسالم واقعی را معرفی کندناپلئون بناپارت اسالم شناس بوده آیا  ایرانی یا خارجی؟

  محمدرضا؟-؟ آیا رضاشاه بزرگ، اسالم ساز بوده است یا پسرشسیاستمداران بزرگ دنیا

شان اسالم انپس مسلمانان، با اینکه اسالم را از همین مال فراگرفته اند، مدعی اند که آنها بهتر از استاد
  را می شناسند!!

     همین اسالم مالعمر،  راستین (ناب)،چه بپذیرند و چه نپذیرند، اسالم لمانان سمبه هر روي 
همین اسالمی است که  راستیناست. اسالم  و احمدي نژاد خاتمی ،، رفسنجانیخامنه اي، خمینی

جداشده هند را (از نظر علمی/فرهنگی و ...)  ءپیوسته در پاکستان، کشتار به راه می اندازد و این پاره
مانند ایران همین اسالمی است که کشوري  راستیناز هند دورتر نگاه داشته است. اسالم فرسنگ ها 

  به فالکت امروزي درآورده است.تمدن و فرهنگ بوده است را واالیی در که داراي پیشینه 

ولی از و بشناسد در اینجا، برخی از مسلمانان مدعی می شوند که شاید فالن مال، اسالم را بداند 
با اینکه بسیاري از ایشان سال به . در برخی مواقع، همین مسلمانان، باشدفاصله گرفته  »قرآناصول «

سراغ قرآن نرفته اند و نمی روند، مدعی می شوند که اسالم واقعی همان چیزي است که در بسال هم 
واهد پیاده شوند، وضع مسلمانان بهترین خ کامالًقرآنی  و دستورهاي قرآن آمده است و اگر اصول

  شد و دنیا، مدینه فاضله می شود.
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میهن پرستان، دانشمندان و دگراندیشان  ،)سال گذشته 30در این  بویژهو (در چند دهه گذشته 
مستند و پایه داري درباره اسالم و قرآن نموده اند که نمونه هایی چند از آنان  پژوهش هايبسیاري 

علی دشتی،  "سال 23"عبارتند از: برخی از کتاب هاي احمد کسروي، مقاله هاي آله دال فک، کتاب 
  کتابهاي هوشنگ معین زاده، نوشتارهاي کورش آریامنش، دست مقاله هاي آریوبرزن زاگرسی، 

مقاله هاي امیر سپهر، سخنرانی ش بیخدا، نوشته هاي مردو آناهید، کتابهاي نیک فر، نوشته هاي آر
هومر آبرامیان، نوشته هاي پرفسور جمالی،  گفتارهايدست نوشته ها و زنده یاد رضا فاضلی،  هاي

 "روز قیامت در اسالم"، "بازشناسی قرآن"، "اهللا اکبر"مسعود انصاري (مانند  دکترکتاب هاي ارزنده 
پس از "کتاب هایی از شجاع الدین شفا (مانند میرفطروس،  "اسالم شناسی"کتاب هایی مانند و ...)، 
  و ...! ، مقاله هاي سیامک مهر)، دست نوشته هاي سیاوش اوستا"تولدي دیگر"و  "سال 1400

در روز  هدقیقه مطالع 5آمار  به مطالعه نکردن داریم. ویژه اياما شوربختانه بیشتر ما ایرانی ها عالقه 
جاي اندوه دارد. و  براستی کهدقیقه رسیده است  4و گاهی به  8گاهی به  گذشتهکه در این چند سال 

ناآگاه و بی عالقه به مطالعه و آگاهی خرافاتی، مال، مردم را  ؛این همان چیزي است که مال می خواهد
نتیجه آن شده است که نوشته هاي پژوهشگرانهء می خواهد. مال مرید می خواهد نه دگر اندیش! پس 

  باشد.اندکی از ایرانیان شناخته شده ن این ایرانیان جز برايو ارزشمند 

در به  ،د، آنچه که تاریخ نشان می دهد و آنچه که امروزنآنچه که تمام این کتاب ها نشان می ده
مشکل، "هستند و آن این اینست که  چیزک شاهد آن هستیم، همه بیانگر ی "دنیاي اسالم"اصطالح 

  "خود اسالم است!

و نابودي میهن عزیزمان نکردن از یک سو ی ایرانیان به مطالعه دلبستگبا در نظر داشتن موضوع 
سال پیش تصمیم گرفتم که کتابی آمارگونه از  4اینجانب،  ،از دیگرسو شمشیر اسالم و قرآن بدست

و آنگاه خودشان قضاوت کنند که آیا  بدهمرانیان گرامی قرار همین قرآن فراهم آورم و در اختیار ای
هستند  حکومت هاي اسالمی و مالهااین اصول قرآنی در کشور ما (ایران) پیاده می شود یا نه؟ آیا 

   خمینی، خاتمی،  ؟ و آیا اسالمِبري شده اند از قرآن فاصله گرفته اند یا خود ایرانیان از قرآن که
و لغزشی در مسیر  از اصول قرآنی پا فراتر نهاده است و ... اسالمی است که رفسنجانی، خامنه اي

  ؟اسالم و قرآن داشته است یا نه
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نگارنده به این موضوع کاري ندارد که چگونه همین اسالم، براي برخی کشورها مانند عربستان (مهد 
وریه، عراق، افغانستان و سایر اینکه پاکستان، سهمچنین،  .2ه استاسالم)، سعادت به همراه آورد

کشورهاي اسالم زده، چگونه درگیر اسالم شده اند هم موضوعی فراتر از آن است که شخصی بدون 
  به تعبیر و تفسیر آن بپردازد.یا بتواند سالها حضور در این کشورها بخواهد 

نیز به مسائل اندکی البته هدف من در اینجا، تنها بازتاب بکارگیري قرآن در ایران است و 
به  3نسکنگارنده در این پرداخته ام. هم مربوط به قرآن و اسالم  تاریخی/فرهنگی موضوعات      

عملی دستورات قرآنی عینی و آیه هاي چندي از قرآن پرداخته است و در برخی جاها هم، نمود 
  توسط مالها را بیان داشته است.

  

  اندوه اهللا بخاطر پیروزي ایران •
؛ این سوره مکی است و مربوط به سال هشتم پیامبري وجود دارد» روم«سوره اي به نام در قرآن، 

  .(یعنی زمانی که هنوز محمد در مکه بود) محمد از طرف اهللا است

 الرُّوم تبی ﴾2﴿غُلنَى ف د رضِ أَ م الْأَ ه ن و م د ع ب ونَ غَلَبِهِمبغْل یی ﴾3﴿ سضْعِ ف لُ من أَمرُالْ للَّه سنینَ بِ ب  قَ
د ومن ع ب ذئمویو ح فْرَ نُونَ یؤْم4﴿ الْم﴾  

) در نزدیکترین سرزمین و[لى] بعد از شکستشان در ظرف چند سالى به 2خوردند ( رومیان شکست
) [فرجام] کار در گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که 3زودى پیروز خواهند گردید (

  )4گردند ( یارى خدا شاد مىمؤمنان از 

به » الروم«روبروي آیه، مترجمین و مفسرین نوشته اند که اشارهء این دو سه آیهء نخستین سورهء 
) بین شاهنشاهی ساسانی و امپراطوري روم قمريسال هشتم یعنی آن سال ( پیرامونجنگی است که 

م که آن یمی بین بنگریمرا که  گاهنامه. دوم انجامیده است هماوردشرقی ادامه داشته و به شکست 

                                                           
 ؛ درآمد عربستان از این مراسم گاهی همپایه فروش نفت این کشور است!"حج"مثال درباره  2
 نسک واژه ایرانی بجاي کتاب عربی است 3



16 

 

از ششصد  پساورشلیم  ،و طی آن روي داده براستیمیالدي و این جنگ  617است با  برابرسال 
        سال، از دست رومیان به در آمده و به دست ایرانیان افتاده است. پس، نه نکته اي که این آیه ها بیان 

می توان نهشتم بعثت، و نه وجود حوادث دیگر این سال را  می دارند، نه اتفاق افتادن شان در سال
  مورد تردید قرار داد. 

تبعید شده به  مؤمنینِ ،آن همه گرفتاري ها که در آن سال میانم که در یمی پرس اناز خودم سپس
افتاده و از » تفسیر سیاسی« اندیشهاست که اهللا شان یکباره به چگونه داشته اند، » شعب ابیطالب«

 کرده است؟ و اصالً چرا  اندوهپیغمبر خود دربارهء شکست خوردن رومیان از ایرانیان اظهار  طریق
 ندشده ا اندوهگین اي گونهب ، آنهاشدهدل هاي مؤمنان از شکست رومیان و پیروزي ایرانیان غمزده 

و » مؤمنان«که اهللا تشخیص داده باید با وعده اي این دل ها را شاد کند؟ یعنی، چه ارتباطی بین 
هستیم که اعراب بنی هاشم طرفدار  روبرووجود داشته است؟ مگر با یک مسابقهء فوتبال » رومیان«

  تیم رومیان باشند و از شکستش به دست تیم حریف غصه بخورند؟ 

آن را بیان کرده اند. و آن اینکه محمد » همهء منابع«م که یبدیهی دیگري می افتو یکباره به یاد نکتهء 
سالگی در کاروان هاي بین مکه و شام (سوریه و  13ساله بوده) از  48بن عبداهللا (که در آن سال، 

سرزده است. یعنی،  )که در دست رومیان بوده(ها  سمتلبنان کنونی) کار می کرده و ده ها بار به آن 
و کاروان هاي مکه، در همهء رفت و آمدهاي خود، با رومیان طرف بوده و در واقع، در کار حمل  او

خبر رسیده که » شعب ابیطالب«بازرگانی رومیان مقاطعه کاران آنها بوده اند. و حاال به  کاالهايو نقل 
پر  نی آن است که کارِآشکارا به مع رویدادایرانی ها شامات را از دست رومیان به در آورده اند. و این 

 اندوهرسیده باشد. اینگونه است که یکباره دلیل راه رونق تجارت و درآمد مکیان می تواند به پایان 
  روشن می شود. اناز آنان برایم» رب العالمین«و علت دلجوئی » مؤمنان«

  

  آیا باید به عقیده مردم احترام گذاشت؟ •
بزرگترین مغلطه امروزي  "به عقیده مردم باید احترام گذاشت"جمله « :بنا به گفته آقاي بهرام مشیري

گرفته شما خواننده گرامی نیز بارها و بارها این سخن را از مردم کوچه و بازار  حتماً». کشورمان است
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اصول "یکی از زیربناهاي فکري  اصالًسخن زیباییست و  تا افراد حکومتی ایران شنیده اید.
  است. "اصول انسانی" البتهو  "شهرنشینی

آیا هر دیدگاه و آیا هر عقیده اي شایستهء احترام است؟ اما آیا باید به هر عقیده اي احترام گذاشت؟ 
  می تواند یک عقیده به حساب بیاید یا نه؟ اصالًمنشی 

 پیدایشپرداختن به چگونگی مسلمان شدن یا نشدن عرب هاي عربستان در زمان  هدفنگارنده 
اما این دین زمانی که به کشور ما وارد شد، با شمشیر آمد. به زن و مرد و جوان و پیر  داسالم ندار

عرب نگاهی انسانی نیز نداشت.  اصالًایرانی رحم نکرد. به عقیده مردم نه تنها احترام نگذاشت بلکه 
و بدبختی و نی در ایران، فرهنگ ایرانی را تاراج نمود و ایرانی را به فالکت آبا پیاده سازي اصول قر

  بیگانه پرستی واداشت. این دین حتی به اعتقادات زرتشتی مردم نیز هیچ احترامی نگذاشت.

  سال است که قضیه، اینگونه پیش می رود. 1400 اصالً

  است! دیدنیالبته روي دیگر سکه نیز 

ود این می داند، می شود احترام گذاشت؟ مگر خ 4هر غیرمسلمانی را نجس :آیا به عقاید دینی اي که
نتیجه گیري آسان است؛ نزدیک به یک سوم مردم  احترام قائل شده است؟ دیگراندین، براي عقاید 

آیا همین  کشورهایی مانند سوئد، نروژ، فنالند، ایسلند، هند، چین و ... . بویژهدنیا نجس هستند 
  نیست؟! "انمردم بی احترامی به آن"این دین به بیش از یک سوم مردم دنیا،  ءنگرش ساده

مسلمان است. آیا همه نامراسم هاي عزاداري مسلمانان، یکی دیگر از نمونه هاي توهین به سایر مردم 
مردم باید به صداي نتراشیده نخراشیده موذن ها، روزه خوانها و نوحه خوان ها گوش بدهند، تنها 

ت؟ وقت چون محرم است؟ عاشوراست؟ روز درگذشت فالن امام است؟ شب قدر است؟ رمضان اس
نماز است؟ و ... !!! هستند بسیاري از حتی مسلمانان معتقد که در زمان هاي خاصی حاضر به شنیدن 

  اینگونه صداها از بلندگوها و دسته جات نیستند! آیا اینگونه اعمال، توهین به دیدگاه ایشان نیست؟

                                                           
 نجاسات در اسالم عبارتند از: فضوالت انسانی، سگ، خون، کافر و ...برخی  4
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  شیعیان در حال عزاداري براي حسین - 1فرتور 

بکشید، چون به محمد ایمان « ؟درباره دستورات کشتار در قرآن، چه باید گفتاز همه اینها گذشته، 
ندارند. بکشید چون به اهللا ایمان نمی آورند. بکشید چون به روز جزا اعتقاد ندارند. بکشید، چون به 

  ؟توهین به اعتقادات دیگران نیست سخنانیآیا تمام اینچنین ...». دین اسالم نمی گروند و 

آن عقیده، عقیده هاي دیگر را  مانی می توان به عقیده اي احترام گذاشت، که خودزبنابراین، 
  محترم بشمارد.

را مسلمان  ایرانیاندینی را با شمشیر به ایران آوردند، با زور شمشیر  عرب هاسال پیش،  1400
هر گونه اعتراضی "کردند. اعتراض هاي مردم را به خاك و خون کشاندند و هنوز که هنوز است نیز 

. هر زمانی هم که کسی خواسته اعتراض جزایی جز به خاك و خون کشیده شدن ندارد "به این دین
روشنفکر با آوردن این  کوچکی بکند، یا مالها و پیروانشان، آن فرد را له کرده اند یا افراد به اصطالح

  مغلطه (به عقیده مردم باید احترام گذاشت)، او را از این کار واداشته اند.
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مین جمهوري اسالمی بود. حتی محمدرضا ه پی آمدهایششوربختانه این مدارا کردن ها، یکی از 
با  که مردم بردتا آنجا پیش را کار مماشات او با دینفروشان، و  باور داشتشاه نیز بر همین مغلطه 

با دسیسه البته توده اي ها، مجاهدین، ملی مذهبی ها و باصطالح روشنفکران آن دوره، کمک 
   ، حکومت او که با دیدگاههاي تندروانه دین اسالم مدارا ...و  کشورهایی چون انگلیس و آمریکا

  می کرد را سرنگون نمودند.

مالها و ی دوره محمدرضا شاه، تریبون هایی را در اختیار مالها قرار می دادند که یبرنامه هاي رادیو
جاهلی و پوسیده خود پرداختند. برخی از  اندیشه هاياز طریق همین تریبون ها به تبلیغ  مالپرستان

     توهین به اعتقادات ملی و فرهنگی ایرانیان نیز استفاده کردند؛ این مالها، از این تربیون براي 
ایرانیان که چهارشنبه سوري را جشن می گیرند را "نمونه اش مطهري بود که در چند سخنرانی اش 

در حوزه هاي علمیه و مسجد ها و حسینه ها نیز، توهین به فرهنگ  "خواند! »خر«ابله و پدرانشان را 
واج داشت. در آن ایرانی و دفاع از دیدگاههاي بیابانی عرب ها و به اصطالح فرهنگشان نیز کمابیش ر

کم سواد و دنباله رو بودند و بیشتر باصطالح روشنفکران نیز خود فروش و  ،زمان بسیاري از مردم
             نداییجیف گویی ها ا. اگر اندك ایرانیانی هم بودند که در برابر این اربودند وطن فروش

مردم احترام  اتتند که به اعتقادمی خواس آنهارا خفه می کردند یا از  انمی آوردند، یا صدایش بر
بسیاري از کشورهاي دنیا، پشیزي اکنون همان شده است که ها احترام گذاري  گونهاین پیامدد. نبگذار

        ر خودمان نیز، خودمان را به درستی وارزش براي ایران و ایرانی قائل نیستند و حتی در کش
نمی پذیرند. می توانید براي نمونه سري به سفارت خانه هاي خارجی در ایران بزنید و یا رفتار 

  خارجی در ایران را ببینید. کارکنانفروشندگان فروشگاههاي خارجی و حتی کارمندان و 

سال است) که بیشتر دگراندیشان  1400 بیش از شوربختانه، چندین دهه است (و شاید بتوان گفت
     میشه با ایهام سخن گفته اند، به در گفته اند که دیوار بشنود، همیشه غیرمستقیم سخن ایران ه

همان است که بوده و بسیاري از این افراد از پرداختن به اصل موضوع  تغریباًگفته اند. امروز نیز رویه 
سوي قرار است مو احتماالًتفره رفته اند. مدعی هستند که احمدي نژاد قانون را رعایت نمی کند و 

از قانونمندي و قانونمداري می زنند. اما باید پرسید، کدام قانون؟ دین  سخنقانون را اجرا کند و یا 
زندگی و پیامبرشان  مبسیاري از مسلمانان، خود حاضر نیستند مانند اما اصالًبیابانی که قانون ندارد؟ 

زنان دیگري نیز اختیار کند. چند  ،یا پیامبرکنند. چند زن می شناسید که بپذیرند، شوهرشان مانند ائمه 
چند جوان را می شناسید  مرد را می شناسید که بخواهد زنش، از پشت پرده با نامحرم صحبت کند؟
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که بخواهند مانند پیامبرشان غزوه کنند و غیرمسلمان بکشند؟ چند نفر را می شناسید که بخواهند 
چند نفر را می توان نام برد که  اصالًمانند اعراب (که پیامبر مانند آنان بوده است) لباس بپوشند؟ 

ز مرگ، تا جسدش پس ا ناخن هاي دستش را تنها جمعه ها بگیرد و یا هر جمعه، غسل جمعه کند
  !پوسیده نشود؟

از دیدگاه نگارنده، باید یکبار براي همیشه راست گفت. یکبار براي همیشه روراست بود. یکبار براي 
بر ما کاله نگذاشت و یکبار براي همیشه گفت که مصیبت هاي وارده را خود و دیگران  همیشه سرِ

ندارد که احمدي نژاد آنرا  »با امپریالیسممبارزه «و  »امام زمان« ،اسالم است. آیا مگر اسالمخود  بخاطر
خاتمی آنرا بجاي آورد؟ یا محمد جزو اصول این دین نیست، که  »تقیه«مبنا قرار داده است؟ آیا مگر 

انجام گرفته، چیزي بدست جمهوري اسالمی سال  30که در تمام این  »کشتار مخالفان«و  »سنگسار«
بر مبناي همین اسالم است. همان اسالم راستین که  بیرون از اسالم است؟ این قانون اساسی نیز

  !"5شتر 64شتر قرار داده و خونبهاي قطع شدن، بیضه چپ مرد را  50خونبهاي یک زن مسلمان را "

  
  بدست سربازان امام زمان ،آماده کردن یک زن براي سنگسار – ٢فرتور 

این رژیم (مانند بنی صدر، رجوي، محسن رستگارا، اکبر گنجی، شیرین  یا دلسوزان یارانبسیاري از 
 کوششو ...) که امروز به ظاهر روبروي رژیم قرار گرفته اند هم  ، کدیورعبادي، سروش، نبوي

                                                           
 امام ششم شیعیان (جعفر صادق) است که جزو قانون اساسی جمهوري اسالمی هم هست. دستورهاي این تعیین خونبها مربوط به 5
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بسیاري کرده اند تا این موضوع را به کله مردم فروي کنند که این حکومت را می توان اصالح کرد و 
  دورافتادن از اسالم و رعایت نکردن قانون است و ...!مربوط به اشکاالت این حکومت، 

همانگونه که مسلمانان،  باور دارد، بلکه دتوهین به مردم ایران را ندار قصدنگارنده در این کتاب 
نیز به عنوان یک ایرانی حق  اوشارالتانها، آخوندها، ماله کشان اسالمی و ... حق اظهار نظر دارند، 

و خواهی  حقیقتو نقد اسالم (بر مبناي قرآن) را نه توهین به قرآن بلکه نشانی از  داظهار نظر دار
  . دمی دان شاحقیقت جویی 

  

  و حال در گذشته هنرمندان و دگراندیشان، دانش آموختگان رفتار •
  در اینجا سخنم را با این نوشتار کوتاه آغاز می کنم:

  انگلستان پرسید:مارگارد تاچر نخست وزیر وقت روزي خبرنگاري از 

خانم نخست وزیر میشه بفرمایید شما که ادعاي قدرت و سروري بر کل جهان را دارید چرا «
  »خویش سازید؟ فرمانبردارنمی توانید ایرلند را که در همسایگی شماست 

چون در آن کشور نه بیسواد پیدا می شود و نه روشنفکر «پاسخ نخست وزیر وقت انگلستان: 
  »فروش. میهن

اگر نخواهیم دالیل عقب ماندگی دیگر کشورها را بررسی کنیم و تنها نگاهی ژرف به بدبختی ها و 
هایی که باعث گردیده اند  دلیلترین  بنیاديساله داشته باشیم، باید  1400تاراج شدن هایمان در این 

راهزن در دل  کشور اهورایمان بدست بیابان گردها بیفتد و آیین زنبارگی و آدم کشی بیابانگردهاي
  جستجو نمود.باال دو عامل  این مملکت رسوخ کنند، را در دلِ

عرب ها از زمان تازششان به ایران براي بیسواد کردن، بیسواد نگه داشتن و پیرو بارآوردن مردم به هر 
  ، از به فنا دادن دانشگاه کاري را می توان از کتابسوزي هايخیانتی دست یازیدند. این خیانت 

موهوم  کتابهاي افزودندر صدر اسالم تا بازنشسته کردن استادان فرهیخته دانشگاهی،  6شاپورگندي 
                                                           

 دنیا همهءبزرگترین دانشگاه در آن دوره از تاریخ در  6
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، حذف آهسته آهسته دروس علوم انسانی و تهی کردن سیستم یدانشگاهبه درس هاي اسالمی 
  نمود. مشاهدهآموزش عالی کشور از مفاهیم علمی واقعی در زمان کنونی 

بیابانی را نیز افزود که این موارد در - م خرافه و رسم و رسومات عربیبه موارد باال می توان، سایه شو
دور نگه داشتن برخی از ایرانیان و البته مسلمانان از پیشرفت هاي علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 

هاي پایانی برخی از این موارد (در فصل  بارهدرهنري، ورزشی و ... نقش به سزایی داشته اند که البته 
  .ه استمسلمان صورت پذیرفتناسنجشی بین کشورهاي مسلمان و  )سکاین ن

وي سخنم بیشتر با بخش دوم پاسخِ خانم تاچر است که به روشنفکران یک ر جااما به هر روي در این
واژه غریبی بوده است و  ،ساله گذشتهء ایران 100جامعه برمی گردد. واژه اي که دست کم در این 

ان ایران، چیزي جز قماشی از مالهاي پوشینه عوض کرده یا مالهاي بیشتر به اصطالح روشنفکر
  کروات زنِ فرنگ رفته یا نرفته نبوده اند.

می توان نگاهی به مشروطه کرد و بروشنی دید که چگونه دستاورد بزرگ مردانی مانند ستار خان، 
کروات زن به فنا داده باقرخان، سردار اسعد و بسیاري دیگران، توسط مشتی مالي آفتابه گیر و مالي 

  شد و چه بسیاري از بزرگان و دگراندیشانی که در آن زمان، خونشان بر زمین ریخته شد.

مغز جوانان ایرانی را  ،شاید یکی از بزرگترینِ همین به اصطالح روشنفکران ایرانی که مانند ضحاك
که مدرکی مانند  "حاجیولوژي"مدرك نصف و نیمه  ،را باید علی شریعتی دانست. شریعتی 7خورد

این مدرك را نیز توسط هزینه ساواك البته الهیات خودمان در ایران است را در کارنامه خود داشت و 
با زبان افسونگرش بجاي اینکه جوان ایرانی او  .بدست آورده بود ندکه وي را راهی فرانسه نموده بود

یشی و میهن پرستی و از همه مهم تر میهن شناسی رهنمون کند؛ را بسوي دانش، روشنگري، دگراند
دست به دامن تاریخچه عربستان شد و در مورد کوتاهی هایی که درباره برخی از این اعراب شده 
د بود، سخنرانی هاي بسیاري نمود. او سپس تر، در نقش یک مبلغ کامل شیعی چهره نمود و در ر

فاطمه «؛ مثالًاند و کتابهایی از سخنانش به نوشتار درآمد که سنی و سنی گري سخن ها بر زبان ر
  8و ... !» سلمان پاك«، »آري اینچنین بود برادر«، »علی حقیقتی بر گونه اساطیر«، »فاطمه است

                                                           
 اد اسفناك توسط نوشتارهاي باقی مانده از این مالي کروات زن ادامه می یابد.و شوربختانه هنوز نیز این روید 7
 زندگی نامه و کارکرد هاي علی شریعتی را می توانید در نوشتارهایی از سیاوش اوستا پی گیري کنید. 8
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سالگی به معنی  18امروزه پزشکی به روشنی بیان می کند که بچه دار شدن براي یک دختر، پیش از 
اجازه ازدواج داده  اصالًسال  18سیاري از کشورها به دختران زیر پذیرش ریسک مرگ است. در ب

سالگی با علی ازدواج می کند. او تا پیش از مرگش،  9نمی شود. خوب می دانیم که فاطمه در سن 
بار حامله می شود! بله! و پیش از زاییدن فرزند پنجمش، می میرد. بدون هیچ شکی  5دست کم 

  ا به بحث بگیرد که چگونه با دست کم پنج بار حاملگی براي فردي پزشکی می تواند این موضوع ر
می تواند به ارمغان آورده شود. البته شیعیان بدون اینکه موضوع مستندي در این مرگ سال،  17زیر 

زمینه در تاریخ وجود داشته باشد مدعی هستند که فاطمه توسط یاران عمر و عثمان کشته شده 
   9است!

فاطمه باید الگوي " ،و سپس تر بسیاري دیگر بر آن شدند و مردم را واداشتند کهخب! علی شریعتی 
سالگی در خانه پدر بوده و اطالع چندانی از کارهاي  9. آخر چگونه؟ فاطمه که تا "زن ایرانی باشد

سال زندگی با علی نیز که به زاد و ولد  8بزرگ و کوچکش وجود ندارد. پس از آن نیز در مدت 
 »دین«! آیا علی شریعتی این موارد را نمی دانست؟ شوربختانه می دانست اما است پرداختهفرزند می 

  دارد!بسیاري دکانی است که همیشه در محله بیسوادان و پیروان مشتري 

دارد که برایشان نه در  استوره هاییخود  ،آیا علی شریعتی تاریخ نمی خواند و نمی دانست که ایران
نبوده است؟ چگونه بود که او علی را بر  يمانندهشوم عربستان بلکه در شش گوشه دنیا نیز  دیارِ

شبه جزیره عربستان مردم باشد براي همان  استورهنشانید؟ این علی اگر هم استوره ها پیشانی این 
      براي بشریت چه کرده است؟ آنچه که از وي  اصالًاست. او مگر براي ایران چه کرد؟  استوره

در برخی از البته فرزند!  36و داشتن حدود  شمی دانیم جنگ هاي بسیار اوست، زنهاي بسیار
می گوید: چگونه زنی خوب است، کدام  مثالًکتابهاي اسالمی می توان سخنانی از علی را یافت که 

البالغه غذا، قوت جماع را زیاد می کند، با زن و کنیز خود چگونه باید جماع کرد و ...! کتاب نهج 
  وي نیز از ذهن بیمار یک مالي شیعی سرچشمه گرفته است و بس!

  آیا اینها را علی شریعتی نمی دانست؟

                                                           
 در این زمینه داستان هاي بی پایه اي در کتاب هاي مالهاي شیعه پیدا می شود. 9
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!؟!؟ بنگرید که چگونه یک ایران ستیز را باید براي ایرانیان تبدیل به یک قهرمان »سلمان پاك«و البته 
حق  خیانت هاي سلمان را درکرد!؟ کمتر خیانتکاري را به میهن می توان یافت که حتی نیمی از 

فرداهاي دیگري خواهد  ،اگر ایرانیان بزودي از خواب غفلت بیدار نشوند ایرانیان کرده باشد. احتماالً
خلخالی «، »صادق خاتمیِ«، »خمینی پاك«کتابهايِ  احتماالًآمد و علی شریعتی هاي دیگري که 

  م بنویسند!را براي مرد» احمدي نژاد، قهرمان اساطیر«و » خلخالی است

از علی شریعتی که بگذریم از بسیاري افراد دیگر که از نظر مدرك علمی در درجه باال بودند اما در 
  کوشیدند بسیار می توان سخن گفت.ریختن جهت گمراهی مردم و آب به آسیاب دشمن و مال 

  
  در هفته هاي پایانی زندگیشمصدق،  - 3فرتور 

، و آنگاه کودتاي »مصدق و برخی از نزدیکان او«در دوران ملی شدن صنعت نفت توسط 
که توسط برخی از میهن فروشان مورد پشتیبانی قرار گرفت، می توان ده ها به  انگلیسی/آمریکاییِ

 اصطالح روشنفکر را نام برد که در جهت گمراهی مردم کوشیدند. مردمی که در صبح آن روزِ
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». جاوید شاه! جاوید شاه!«و در عصر همان روز سردادند » یا مرگ یا مصدق«برکناري مصدق، شعار 
نگارنده در اینجا هدف جانبداري یا تخریب دولت مصدق یا شاه را ندارد که البته این موضوع تاکنون 
در دهها نوشته داخلی و خارجی به بحث کشیده است و از حوصله این نوشتار بیرون است. هدف 

نفکران آن دوره است! البته در آن ماجرا نباید ذهن هاي به باصطالح روش اي نگارنده در اینجا اشاره
نادیده گرفت.  نیز کپک زده مالهایی مانند آیت اهللا کاشانی که تبارشان متعلق به همین انگلیس بود را

اما حتی تقصیر این موضوع را نیز باز باید به گردن برخی از روشنفکران انداخت که هرگز دلیري آنرا 
بگویند اگر دانش و خرد شما نتواند راهنمایتان گردد، ممکن است هر دین فروش  نداشتند تا به مردم

  .ببرد، شما را به ناکجا آباد شو دکاندار دینی بتواند با دستاویز کردن خدا و پیامبر

 ءالبته بسیاري از افرادي که سپس تر خود را مصدقی جا زدند و حزب هاي عجیب غریبی با دو واژه
بوجود آوردند، بعدها پشتیبان خمینی و دارو دسته آدم کش او در آمدند و » مذهبی«و » ملی«نامانوس 

پیش از آمدنش نیز سخنرانی ها کردند  البتهزمان ورود این اهریمن به ایران، به استقبال او شتافتند و 
  و مخ ها زدند که امام که بیاید چنین و چنان می کند.

  
  خمینی از پیشواز(کاله خز بر سر دارد) به همراه چندین میهن فروش دیگر در مراسم سنجابی  – 4فرتور 
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دهه هاست  نیز بنویسم. اصوالً 57در اینجا بهتر می دانم کمی از نقش هنرمندان کشورمان در آشوب 
در چشم مردم  ،محبوبیت و معروفیتی که دارند خاطربه دنیا ي هاکه هنرمندان و ورزشکاران کشور

، در برخی از کارهایشان از و بویژه جوانان بیش از پیش جلوه گر شده اند و حتی بسیاري از مردم
این دو قشر پیروي می کنند. این پیروي کردن می تواند شامل موارد ساده اي مانند پوشیدن مد لباس، 

  اد.مو باشد تا پیروي از دیدگاههاي سیاسیِ مذهبی این افر لیا گذاشتن مد

شوربختانه برخی از هنرمندان ایرانی در دوره محمدرشاه، بصورت غیرمستقیم در گمراه کردن توده 
مردم کوشیدند. هرچند که برخی از همکارانِ همین افراد توسط همین جمهوري اسالمی براي همیشه 

  خانه نشین شدند و بسیاري از آنان در گوشه خانه دق مرگ شدند.

ساخته شد و اجرا گردید (ایرانی، محلی، پاپ  چند دهه گذشتهر زیادي که در اگر به آثار هنري بسیا
تعداد آثار میهن پرستانه در بین این کارها به نحو شرم باید گفت که و ...) دقت کنیم، با نهایت تاسف 

آوري کم است. اما در وصف آیین هاي عربی و پیشوایان عرب، صدها آهنگ و سرود می توان 
امه هاي موسیقیایی بزرگی در پیش از انقالب وجود داشتند که زمان آغاز بکارشان را یافت. حتی برن

بجاي همزمان کردن با روزهاي خجسته ایرانی (مانند مهرگان، جشن سده، اسفندگان، چهارشنبه 
عید فطر و سایر مراسم هاي عربی  ،سوري و ...)، برنامه هایشان را با روزهاي مراسم هاي عید قربان

  .کردندن می همزما

  
  )88(پس از سرکوبی جنبش مردم در خرداد  برخی هنرپیشه ها در مراسم تاجگذاري احمدي نژاد – 5فرتور 
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بزرگان موسیقی وجود دارد که در مدح این محفل هاي بزمی کارهاي ضبط شده اي از برخی حتی 
علی و محمد خوانده اند (علی و محمدي که دست کم تا آنجا که حتی به تاریخ خود اسالمیون هم 

براي نموده مربوط می شود، هیچ دلبستگی به موسیقی نداشته اند و بلکه از آن نفرت هم داشته اند!). 
ان شناخته شده که وي حتی پس از انقالب جالب است بدانید که فرزندان یکی از همین هنرمند

را خواند در یکی از کشورهاي اروپایی بسر می برند و آنها کمتر » بگو هو یا علی موال« ی بنامآهنگ
حاضرند حتی پایشان را به ایران بگذارند. معلوم نیست که چرا این هنرمند گرامی که بجاي دلبستگی 

علیِ این عرب ها دلبسته است، فرزندانش را به محمد و به دیارش اینقدر به سرزمین عرب ها و 
  همین عربستان نفرستاده است!؟

در گمراهی مردم با استفاده از ابزار موسیقی پس از انقالب نیز خوانندگان و نوازندگان بسیاري 
» مراغه اي«کوشیدند و می کوشند. این کوشش ها را می توان حتی در نام گذاري یکی از آهنگ هاي 

آهنگ امام «که آهنگ مزبور را بنام  مشاهده کردتوسط هنرمند نام آوري از ایران بدست آمده بوده که 
این نامگذاري بر نگارنده علت و براي چنین فیلمی آماده و پخش کردند.  شناختگري کرده» علی!

موسیقی  چنین نام گذاري انجام داده اند؟ آیا علی به هکنامعلوم است که آیا علی آنرا ساخته است 
آنهم موسیقی ناب ایرانی عالقه مند بوده است؟ آیا حتی یک سخن از علی در وصف موسیقی (و نه 

مگر همین نوادگان علی در ایران نیستند که هنر ایرانی  اصالًحتی در تعریف از آن) می توان یافت؟ 
ر ملی ایران (که به جالب است بدانید که امروزه همین ارکست ؟را روز به روز زار و نزارتر می کنند

هرگز گام موثري براي  ،افتخار علی، آهنگ نواختند) در وضعیت نیمه پاشیدگی قرار گرفته و دولت
در این گروه را که در همین معروف پیش برد کارشان برنداشته و حتی یکی از نوازندگان زن 

این نوازنده  رگذشتداز  سخنیو حتی  ندچندروز گذشته از دنیا رفت را نیز ذره اي ارزش نگذاشت
  بزرگ در هیچ شبکه اي از به اصطالح رسانه ملی جمهوري اسالمی به میان نیامد.

برخی از خوانندگان/نوازندگان مقیم آمریکا و اروپا نیز در این چندساله کوشش هاي ارزشمندي 
 مثالًدرجهت تبلیغ عربیت و اسالمیت داشته اند!! این را می توان در آثار خوانندگان بزرگی یافت که 

او توسط جمهوري اسالمی خانه نشین شد و در آغاز حکومت مالها، یکی از آنها فردي است که 
به آمریکا رفت و در  ،بصورت غیرقانونی از ایران بیرون رفت و پس از زندگی در چند کشورسپس 

در پاسداشت آنگاه و سپس تر او سالمتی اش را بازیافت آنجا تا مرز دیوانگی و مرگ نیز پیش رفت. 
راي علی و محمد خواند! البته این آثار موهوم و ب یرفتار نوادگان علی و محمد با خودش، آهنگ های
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دبی «و » امام رضا«مخ شوي اسالمی را می توان در آثار خوانندگان سطح پایین تر که آهنگ هاي 
  نیز مشاهده کرد.را را می خوانند » دبی

ممکن است این افراد خودشان آدم هاي مذهبی باشند و یا "شاید برخی از خوانندگان بگویند که 
و یا گفته شود چون اعتقاد  "سته به فرهنگ عربی! این آهنگ ها هم برآمده از اعتقادشان باشند.دلب

  البته کاش اینچنین بود. توده مردم اینچنین است، هنرمند چاره اي جز اینکار ندارد.

  :دنگارنده این پرسش را از سه دیدگاه پاسخ می ده

توده مردم حرکت کند. هنرمند کسی است که توده  بانخست اینکه هنرمند کسی نیست که  -
با پیشینه کشورش  ،. او باید درد اجتماع را بداندرهنمون می سازدمردم را به سمت درستی 

. اگر هنرمند باید انسانی متعهد باشدسربلندي اش بکوشد. در یک کالم:  ايآشنا باشد و بر
 ست. این دیگر می شود پوپولیسم!ینهنرمند  اصالًهنرمند هم مانند مردم عادي باشد که 

آنها وامدار این آب و ایرانی هم هستند یا نیستند؟ آیا  ،دوم می پرسم که آیا این هنرمندان -
؟ آیا آنچه در فرهنگ ما وجود دارد همه از اعراب است؟ چگونه خاك هستند یا نیستند

اما دهها  10نمی رود از تعداد انگشتان دست فراتر این هنرمنداناست که آثار میهن پرستانه 
شما خواننده گرامی مثالً و اهل و طوایفشان وجود دارد؟  ها و صدها آهنگ براي عرب

اجرا شده » کورش بزرگ«چند اجراي هنري می شناسید که براي بزرگ مرد ایرانی یعنی 
آیا اثر بزرگی می دانید؟ اما دهها اثر درباره علی و حسن و حسین و فاطمه و  اصالًباشد؟ 

ا و کبري می توان یافت. چند اثر بزرگ می دانید که براي دانشمندان بزرگ ایرانی که صغر
برخی از همین افراد که توسط همین اسالم  باشد؛دنیا به آنان رشک می ورزد ساخته شده 

عزیز له گردیده اند افرادي هستند مانند رازي، فردوسی، ابن مقفع، ناصرخسرو، خیام و ...!؟ 
اما درمقابل، دهها و دهها اثر می توان یافت که در وصف مراسم هاي عربی ساخته و 

 پرداخته شده است.

موالي «، »علی اي هماي رحمت«ترانه هاي  مثالًدیدگاه سوم این است که همین افراد که  -
و ... می خوانند، نه اهل نمازند، نه روزه می گیرند، نه به مال و سید، خمس و » ما محمد

                                                           
آثار در همین اواخر خوانده شده اند. و گویی برخی تازه فهمیده اند که آریایی هستند یا تازه فهمیده اند که بسیاري از همین  10

 اندیشمندان بزرگی در ایران وجود داشته است که شایسته سپاسند و ... .
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زکات می دهند، نه به حج رفته اند، نه براي اهللا قربانی می کنند، نه چارقد بسر می کنند و 
هنرمندان  اصالًبرخی از این افراد باید گفت: شوربختانه  اندوه...! پس با نهایت تاسف و 

بدست آوردن نان و یا شارالتانی است که اقدام به  ،متعهدي نیستند و از روي ترس، اجبار
 چنین کاري می کنند و نه از روي اعتقاد.

نوشتاري را از یکی از اندیشمندان ایرانی با (احتماالً) نام مستعار محسن کردي  ،در پایان این بخش
  بخوانید:

دین یا همه یا هیچ است! یعنی دینی که ادعاي الهی بودن دارد که نمیشود  ،بنده از دیدگاه ...
حقوق زن تشخیص بدهید (تازه با حقوقی که میشناسید چون  وارونیک جایش را شما 

خیلی موارد هست که بعدها انسان با افزایش درکش به آن میرسد) و بگویید مخالفیید اما یک 
 !فرناز دین میشود اسمش نیست …! این دیگر دین اسالم یا مسیح یا یریدبپذتکه دیگر آنرا 

 

  دین را باید نقد کرد •
از جانب خدا آمده  مستقیماًمسلمانان می گویند که دینشان، دینی آسمانی است و دستورات این دین، 

تمرکز خود را بروي کتاب  »قرآن و ایران«نسک است و جبرئیل بعنوان واسطه این کار بوده است. 
اگر قرآن بررسی پذیرفته اند. پایه قرار داده است که چه شیعیان و چه سنیان آنرا بعنوان مرجع  یقرآن

اگر بتوان ریشه هاي شود و همه چیزش درست، منطقی، علمی، عقالنی و الهی باشد که هیچ! اما 
که ریشه آنها به پیش از اسالم یا به  انسانی اي در آیات قرآن یافت و یا مبانی اي در قرآن یافت

     اگر بتوان  مردمانی خارج از سرزمین عرب برگردد، آنگاه پایه هاي اسالم فرو ریخته است.
در قرآن برمال کرد آنگاه پایه هاي اسالم فرو ریخته است. اگر بتوان دیگرگونگی اي را ناراستی اي 

م فرو ریخته است. اگر بتوان اصولی غیرانسانی یا بین قرآن و علم نشان داد، آنگاه پایه هاي اسال
  اه پایه هاي اسالم فرو ریخته است ... .نابخردانه در قرآن یافت، آنگ

 عموماًشکست اسالم در ایجاد یک جامعه آزاد،  دالیلدر توضیح  "اسالم راستین"نظریه پردازان 
یانگذاران حکومت اسالمی و درك دچار پندارگرایی شده و بدون اشاره به ماهیت و سرشت طبقاتی بن
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عوامل نفوذي و "راستاهاي تاریخی آن، به متهم ساختن افرادي چون ابوبکر و عثمان (به عنوان 
  !) پرداخته اند."ی نهضت اسالمیدروندشمنان 

دینى و  سخنگویانى  یک ضرورت است. نقد دین ضرورتى براى رهایى انسان از سلطه »نقد دین«
زیر  ،حکومتى است. نقد دین افشاى اوضاعى است که انسان يخلع سالح آن دین به عنوان ابزار

به بندگى در آمده است و نقد دین براى ایجاد شرایطى است که انسان به درك جایگاه سیطره آن 
بیان  آن به پا خیزد و متشکل شود. به دگرگونیجنسیتى خود نائل آید و براى  -دست طبقاتى فرو

شود و  ى نظرى و ایدئولوژیک مى نقد دین است که منجر به شکست دالالن دین در حوزه تنهادیگر، 
، شرایط سرنگونى چیره شوددست جامعه  ى فرو طبقه اندیشه هاينقد دین است که اگر بر  تنها

دست  ى فرو قهى طب کند. این نقد دین به عنوان آگاهى وارونه مى آمادهجمهورى اسالمیان در ایران را 
   ... .جامعه است و 

در امور سیاسی، هر انسانی حق دارد از دولتی که اداره امور جامعه را بر عهده دارد انتقاد کند، اما در 
انتقاد از مذهب، مخالفت با خدا (اهللا)  )بر پایه آیاتی که بیان خواهد شد( اسالم بویژهامور مذهبی و 

  تن خون او واجب می شود.موارد ریخ بیشترتلقی می شود و در 

فردي که دستیابی به جایگاه واالي انسانی را بر پیروي از روش هاي خرافی و بی پایه مردم برتري 
می دهد و در راه رسیدن به آزاد اندیشی و بهسازي و بهورزي گام در مسیر زندگی می گذارد و از 

ود بیمی راه نمی دهد، نه تنها در خود بازتاب هاي احتمالی و متعصبانه مردم ناآگاه خرد خفته، به خ
ونگی اندیشه گري دیگران را گآرامش و آزادي از بندهاي نادانی خواهد کرد بلکه چ ،احساس غرور

  نیز به جنبش درخواهد آورد و آنها را نیز به واقع گرایی گرایش خواهد داد.

منجالب نادانی، تسلیم، مالیان ضمن رواج خرافات مذهبی و تقویت شبکه هاي دینی، مردم را در 
  بسیاري از به اصطالح روشنفکران ایرانی نیز با کم بها دادن به  بردگی و غالمی فرو برده اند.

پژوهش ها و مطالعات تاریخی و عدم شناخت مبانی عقیدتی اسالم (و گاهی وقت ها نداشتن حداقلِ 
واخر با ناآگاهی عقیدتی از عقاید اطالعات دینی) و نقش مالیان در ایجاد و گسترش این دین و این ا

سیاسی/اجتماعی آیت اهللا خمینی، از ایفاي نقش تاریخی خویش در آگاهی، سازماندهی و هدایت 
  توده هاي مردم باز مانده اند.
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آگاهی هاي تاریخی و در نبود مطالعات و پژوهش هاي روشنگر،  این چنین بود که در نبود      
انیت توانستند روز به روز تقویت شوند و سرانجام بالي ایران سوز شبکه هاي سنتی و سراسري روح

و به دست کم  ندایخرافه را بر مردم استوار نم و جهل و هرا در دهه خونین خود بر ایران نازل نمود
  :بپوشانندیکی از آیه هاي قرآنی جامه عمل 

  

  وعده جانشینیِ اهللا به کسانی که ایمان آورده اند:

  55آیه (نور)  24سوره 

ذ خْلَف الَّ ا استَ ضِ کَمر م فی الْأَ فَنَّهخْل وا الصالحات لَیستَ م وعملُ ذینَ آمنُوا منکُ د اللَّه الَّ عو هِملب ینَ من قَ
أَم هِمفخَو د ع ن ب م م لَنَّه د بلَی و م تَضَى لَه ي ارذ م الَّ ینَهد م نَّ لَه لَیمکِّنَ ن و مئًا وشْرِکُونَ بِی شَیی لَا یونَند بع نًا ی

فَاسقُونَ  م الْ ه کلَئ فَأُو کل د ذَ ع فَرَ ب   ﴾55﴿کَ

آنان را  حتماًاند وعده داده است که  و کارهاى شایسته کرده خدا به کسانى از شما که ایمان آورده
ى را که پیش از آنان بودند جانشین همان گونه که کسان در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد

[خود] قرار داد و آن دینى را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنى 
مبدل گرداند [تا] مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر 

  ﴾55﴿گراید آنانند که نافرمانند

  

  اهللا بر سایر دین هاپیروزي دین 

  33(توبه) آیه  9سوره 

لَو کَرِه الْمشْرِکُونَ  و ینِ کُلِّهلَى الدع ظْهِرَه یقِّ لح دینِ الْ ى ود بِالْه ولَهسلَ رسر ذي أَ   ﴾33﴿هو الَّ

او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز 
 ) 33گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند (
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  28(فتح) آیه  48سوره 

فَى بِاللَّه شَهِیدا  کَ و ینِ کُلِّهلَى الدع ظْهِرَه یقِّ لح دینِ الْ ى ود بِالْه ولَهسلَ رسر ذي أَ   ﴾28﴿هو الَّ

اوست کسى که پیامبر خود را به [قصد] هدایت با آیین درست روانه ساخت تا آن را بر تمام ادیان 
  ) 28کند ( بودن خدا کفایت مى پیروز گرداند و گواه

 

  ؟چه می گوید دین اسالم •
     است که  پیگیريجز تاریخ رسیدن به قدرت نیست؛ تالش  ،اگر نیک بنگریم، تاریخ اسالم

راه دست یابی به امارت و سلطنت به کار برده اند. آیین هاي بشر ستیزانه این دین ریاست طلبان در 
  نمونه آن ستیز اسالم با شادي است. همیشه بیش از آنکه هدف باشند وسیله بوده اند.

و شادکامی  شادخواري ،اسالمی در ذات و گوهر خود با شادي ارزش ها و احکام ،آموزه ها ،باورها
زندگی در بنمایه هاي  دارند. گذشته از مرگ اندیشی و خوارداشت غیرقابل حل و هضم قرار ستیزدر 

آنچنان تنگ تابیده و پیچیده شده  دایره محرمات و منکرات اسالم به گرد انسان اندیشه اسالمی، اما
ن حیوا« روبرو ساخته است. گویی که انسان خنده ساده را هم با شرط و شروط و اما و اگر که یک
 .است »گریان

      بیت و  عزاداران اهل ،گداز روضه خوان ها و مداحان ناله و سوز و ،اشک و آه ،صیحه ،زوزه
 مردمروانی این  چیز نشان از اختالل در تعادل هربیش از  هاي هاي گریه مؤمنین در عزاداري ها،

مرثیه و ماتم و عادت زدگی و  مصیبت خوانی و عزاداري و گریه و پیگیري بیمار دارد. در اثر تکرار و
پوچ و هردم فزاینده اي که درباره ي قرون، و انباشت یاوه ها درازايآن در » دراز دامن« ءسابقه

مؤمنین  شود، قشري ضخیم و چسبناك در الیه هاي ذهن تنیده و بافته شده و می هاي اسالمیرویداد
دقیقاً به دلیل  یافته است. این نابهنجاري نمودجمعی  مزمنِ بیماري گونه ايرسوب کرده و به شکل 

چشم نزدیک بین بسیاري  پدیده اي عادي و طبیعی تلقی گردیده و از خصلت اپیدمیک و فراگیر آن،
 .پرسش و آسیب شناسی قرار نگرفته است دور مانده و مورد
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پیش از اسالم در  تازیانِ هاي بت پرستی و سایر آیین ،اسالم آمیخته اي است از دین یهودي/ترسایی
   شبه جزیره عربستان.

و  هستند راستین در اسالم (همانگونه که از نام آن پیداست)، اطاعت و تسلیم، تقوا و فضیلت
م به خاطر ماهیت و سرشت خود، نمی توانست اسال د.نو نافرمانی، گناه کبیره می باش پرسشگري

 پافشاريدي و برابري هایی که اسالم بر آنها باشد. آزا راستینآزادي ها و برابري هاي  دربرگیرندهء
  اخالقی است. يمی کند، تنها آزادي ها و برابري ها

از فرهنگ هاي غنی آن زمان مانند ایرانیان، بابلیان یا  مدارانه اسالم هم، انسانگفتارهاي  اندك
ین آغاز حتی بسیاري از اصول نصف و نیمه اسالمی در همان مراحل نخستاست. گرفته شده مصریان 

برخی اعراب آن  11است.بنام سلمان  ستیز یک تازي پرست ایران نشات گرفته از مغز ،کار اسالمه ب
هللا با به اصطالح البته او  دبر اینکه بسیاري از سخنان محمد از سلمان است به او اعتراض آوردندوره، 

  دلیل زیر، به معترضین پاسخ گفت:

  103(نحل) آیه  16سوره 

ذَا  ه و یمج أَع هونَ إِلَیدح ذي یلْ علِّمه بشَرٌ لِّسانُ الَّ ا یقُولُونَ ِإنَّم ی م نَّه م أَ علَ د نَ قَ لَ بِینٌ وم رَبِیانٌ عس103﴿ل﴾  

آموزد [نه چنین نیست زیرا] زبان  گویند جز این نیست که بشرى به او مى دانیم که آنان مى و نیک مى
  ﴾103﴿ دهند غیر عربى است و این [قرآن] به زبان عربى روشن است ه [این] نسبت را به او مىکسى ک

  

(نصرانی ها)  ثابت کرده است که محمد تعلیماتش را زمانی از آریانها، زمانی از نسطوري ها "اهرنز"
  گر از مانوي ها فراگرفته است.یو زمانی د

  

  

                                                           
تر بتوانند ایران را مورد تازش قرار راهها و شهرهاي ایران به تازیان بود تا آنها به برخی از دیگر خیانت هاي سلمان، دادن مشخصات 11

 دهند.
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  قرآنچگونگی گردآوري، تدوین، تغییر و تصحیح  •
بسیاري از مسلمانان هیچ اطالعی ندارند که قرآن توسط جبرئیل براي محمد فاکس نشده است و 

 بود که پس از مرگ ويتازه و  هتا زمانی که محمد مرد، هیچ کتابی بنام قرآن وجود نداشت اصالً
 دموجو افتادند که به راوي ها و حافظان قرآن مراجعه کرده و آیات اندیشهخلفاي راشدین به این 

آوري کرده، تدوین کنند، بخش هایی از آنرا بکاهند یا به آن آیه هایی بیفزایند، آنرا سوره گردقرآنی را 
  کتابی را با این عنوان بوجود بیاورند. سرانجامسوره کنند و 

  ورده است که : آ ابن اشته در کتاب مصاحف از ابن بریده

مولى ابى حذیفه بود. او قسم خورد  سالمنخستین کسى که قرآن را در مصحفی جمع نمود 
البته موضوع جمع آوري قرآن پس از یک از جنگهاي  جمع کند. که ردا نپوشد تا اینکه آنرا
به چشم آمد و آن زمانی بود که برخی از قاریان قرآن کشته  کامالًدوره ابوبکر (در یمامه)، 

  شدند.

تو را متهم نمی شناسیم و تو  ی وعاقل سپس ابوبکر به من (زید) گفت: تو مردي جوان و
اکرم می نوشتی. پس قرآن را جستجو کن و گرد آور. سوگند  بودي که وحی را براي رسول

کنم بر من  به من(زید بن ثابت) تکلیف می کردند کوهی از کوهها را جا به جا به خدا اگر
کنید که پیامبر خدا گفتم: چگونه کاري می! سنگین تر از آن نبود که مرا به جمع قرآن فرمودند

ابوبکر گفت: به خدا قسم که کار نیکی است. پس همیشه ابوبکر به  آنرا انجام نداده است؟
ابوبکر و عمر را  ه می کرد تا خداوند گشود سینه مرا به همان سان که سینه هايعمراج من

ید و از شاخه هاي خرما و سنگهاي سپ گشود. پس بپاخاستم و قرآن را جستجو کردم و آن را
 »ابو خزیمه انصاري«را نزد  »توبه«انجام دو آیه آخر سوره  سر...  سینه هاي مردم گرد آوردم.

آخربرائه. و این صحف  تا »لقد جائکم رسول من انفسکم«نزد دیگري غیر از او نبود  یافتم و
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سپس نزد  در تمام زندگی عمر پیش او بود. نزد ابوبکر ماند تا زندگی را بدرود گفت. بعد
  12.حفصه دختر عمر

پیش از آنکه قرآن گردآوري شود، نوشتارهاي این کتاب بروي پاره هاي کاغذ، تخته هاي نازك و 
  .ندورق نوشته شده بود و بصورت پراکنده وجود داشت

در جنگ یمامه بسیاري از حافظان قرآن کشته می شوند. تعداد این حافظان که در این جنگ کشته 
  ، خطر نابودي گفته هاي محمد رویدادرشمرده شده اند. پس از این نفر ب 70شده اند دست کم 

بگونه اي جدي احساس شد ... و این موضوع باعث شد تا ابوبکر از زید بن ثابت بخواهد که قرآن را 
  گردآوري کند.

پیامبر در گذشت در حالی «دارد  از قول زید بن ثابت ، مسئول جمع آوري قرآن عنوان می »زهري«
  13»بود در یک جا جمع آوري نشده که قرآن

خواهید  چگونه مى«ابوبکر در مورد گردآوري قرآن می گوید :  زید بن ثابت در پاسخ به در خواست
   14»آن را انجام نداد؟ کنید که محمد  کارى

، از گروهی از یاران محمد کمک گرفت... او نخست اعالم کرد که 15زید براي جمع آوري قرآن
نفري را تشکیل  25وي گروهی «... هرکس هر نوشته اي از قرآن دارد را بیاورد. یعقوبی می گوید که 

این دو گروه هیچ چیز را به عنوان قرآن نمی پذیرفتند مگر آن که دو شاهد ارائه دهد؛ شاهد » ... داد

                                                           
؛ ابن ابی داود  3103الترمذي ، صحیح الترمذي ، حدیث  ؛ محمد بن عیسی 509حدیث  61کتاب  6صحیح البخاري جلد  ( 12

فی جالل الدین عبد الرحمن سیوطی ، االتقان  ؛ 9:9؛ حافظ ابن حجر عسقالنی ، فتح الباري  6کتاب مصاحف ، صفحه  سجستانی ،
 ) 4751؛ عالمۀ عالء الدین المتقی الهندي ، کنز العمل حدیث  18 العلوم القرآن ، نوع

 ؛ جالل الدین عبد الرحمن سیوطی ، االتقان فی العلوم 9صفحه  9(فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، ابن حجر عسقالنی جلد  13

 )؛ 18القرآن ، نوع 
 )59حدیث ،  20:1طبري  (محمد بن جریر طبري ، تفسیر 14
پس از محمد، افراد دیگري بجز زید هم بودند که بصورت تقریبا مستقلی به گردآوري قرآن پرداختند. از جمله این قرآن ها می توان  15

مورد اشاره نمود: قرآن به روایت ابن مسعود، به روایت ابی ابن کعب، به روایت ابوموسی اشعري، به روایت ابن سود، به  7به این 
 م مولی، به روایت ابی حدیقه، به روایت معاذ ابن جبلروایت سال
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اي که حکایت از وحی قرآن داشته باشد و دیگري شاهد حفظی بود؛ یعنی که اول، نسخهء خطی 
  دیگران نیز شهادت بدهند که آنرا از زبان محمد شنیده اند.

زید قرآن بدون نظمی را گردآوري نمود و به ابوبکر داد ... این قرآن دست بدست چرخید و عثمان 
  نمود.هم از آن براي شکل دادن همین قرآن امروزي استفاده 

در اوایل خالفت عمر، بدلیل اینکه نسخه هاي گوناگون قرآن تفاوت هاي زیادي با هم داشتند، 
بین مسلمانان اختالف هاي شدیدي پیش آمد. این اختالف ها تا دوره عثمان ادامه یافت تا بنابراین 

نوشتارها  اینکه او تصمیم گرفت نسخه تازه اي از قرآن را با توجه به نسخه هاي دردست و دیگر
  گردآوري نماید.

فراخوانی براي یاران محمد گذاشت و چهار نفر را به عنوان مسئول اصلی این کار معرفی  ،عثمان 
  کرد:

 زید ابن ثابت )1

 سعید ابن عاص )2

 عبداهللا ابن ابی زبیر )3

 عبدالرحمن ابن حارث )4

نیز به این نفر دیگر را  12بخاطر سخت بودن عمل یکدست کردن قرآن و اعتراضات مردم، عثمان 
  جمع افزود.

  نفري بود که به این گروه افزوده شد و ریاست کمیته را بر عهده گرفت. 12ابی ابن کعب یکی از 

 پس از تدوین قرآن، عثمان و دیگر بزرگان اسالم (مانند علی) کوشش بسیاري براي انهدام دیگر 
زیرا می دانست که براي بودن قرآن ها نمودند. علی در این گردآوري به شدت از عثمان دفاع نمود 

اسالم، وجود کتابی بنام قرآن چقدر ضروري است. و این روند تا آنجا پیش رفت که حتی قرآن دوره 
ابوبکر که توسط زید جمع آوري شده بود، در زمان معاویه در مدینه نابود شد. عثمان سپس قرآن 

نسخه) و دیگر قرآن ها را  6تاد (سلطه اسالم فرس زیرتدوین شده جدید را به تمام سرزمین هاي 
گردآوري نمود و سوزاند. البته همه این قرآنها به خطی (عربی/کوفی) نوشته شده بودند که فاقد 
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سلطه اسالم  زیرقاریانی را نیز همراه این قرآن ها به دیارهاي  ،و از همین روي عثمان 16اعراب بود
فرستاد تا اختالفی در خواندن قرآن بوجود نیاید. البته بعدها، زمانی که رسم الخط عربی تغییر کرد، 

  در بازنویسی قرآن نیز اختالفات و اشتباهاتی پیش آمد.

  سپس تر براي این اختالف هم راه حلی پیداکردند که آن، مرجع قرار دادن قرآن مدینه بود.

  

  قرآننقطه گذاري کلمات 

انجام » نصر بن عاصم«و » یحیی بن یعمر«و توسط » حجاج بن یوسف«این کار در زمان خالفت 
  پذیرفت.

اختالف قرائت هاي قرآن براي مدت ها بین مسلمانان وجود داشت تا اینکه در قرن چهارم، فردي 
یت ها را با انتخاب و پذیرش تنها هفت روایت از روایت هاي قرآن، سایر روا» ابن مجاهد«بنام 

  مردود دانست.

این اختالفات بعدها کمتر شد و نگارش نهایی قرآن ارائه گردید که همین قرآن امروزي است. البته 
از آندست که تاکنون بیان شد و براي اینکه بعدها حتی خود مسلمانان هم  ییبراي رفع مشکل ها

را  »تفسیر قرآن«ند، مالها دست به اقدام دیگري زدند و مسئله وشنقرآن  جورهءمتوجه اشتباهات همه 
پسر عم محمد ابن عبداهللا  »عبداهللا ابن عباس«نخستین مفسر مطرح کردند. الزم به توضیح است که 

  .ه استبود

و شارالتان هاي بعنوان علم (!) معرفی گردید و مالها و ماله کشان » تفسیر قرآن«بعدها،  هرچند
و کتاب پشت کتاب درباره تفسیر قرآن  این راه نان ها خوردند و پولها به جیب زدندبسیاري از 

  جلد نوشته است. 300عبدالسالم قزوینی تفسیري بالغ بر فردي بنام  مثالً. نوشتند

                                                           
این قرآن به احزاب و اعشار و ... تقسیم بندي نشده بود و مملو از غلطهاي امالیی و تناقط در رسم الخط بود که علتش هم، ابتدایی  16

 بودن خط عرب در آن زمان و فرهنگ بدوي آنها بود.
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  غفاري (قاتل هویدا) ،آخوند خراسانی ،حاجی تهرانی ،شیخ مازندرانی از راست به چپ:مالهاي مفسر!  – 6فرتور 

مگر یک آخوند به گفته  آخوندهاي مفسر قرآن که با نام عالمه شناخته می شوند چه علمی دارند؟
و خدا را از جیب خودش به ما  ،زنده یاد احمد کسروي، جز خوردن و خوابیدن و تن پروري

زمانی که آخوند بهجت فتوا می دهد که هم میهن زرتشتی، یهودي، ؟ فروختن کار دیگري هم دارد
زمانی که آیت اهللا  یاکلیمی و غیره نجس می باشند و با آنان حتی نباید دست هم داد، مسیحی، 

) می گوید حوري، دختر همیشه باکره ایست که حیض 145و  144دستغیب در کتاب معادش (ص 
  و ...؛ روشن است که مفسر قرآن کیست و چه می خواهد؟! هم نمی شود

سالمی، پیوسته درباره حروف قرآن، معجزه پشت معجزه ارائه شنیده اید که مالها و ماله کشان ا حتماً
اعراب آن نیز نمود داشته و هم اکنون  حتی اختالفات قرآن در موردوجودیست که  این با می دهند.

شگفت آور است با اینکه، هیچگاه کلمات قرآن ثابت نبوده و حتی درباره اعرابگذاري  هم نمود دارد.
و نوع خواندن این کتاب اختالف وجود داشته است، مسلمانان بسیاري هنوز معتقدند که قرآن در 

آن هم کم و زیاد  "واو"طبقی از طال قرار داشته و از آسمان براي محمد آورده شده است و یک 
  نشده است. 

قمري) صورت  1244خورشیدي ( 1202سال در ایران در بد نیست بدانید که نخستین چاپ قرآن در 
 پذیرفته است. 
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  زاییده ترس انسان از طبیعت است. (آربیتر) ،خداوند

  

  1فصل 
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  اهللا نخستینِمفهوم  -1.1
 وجود به دیگر، جاهاي در مردم از بسیاري مانند قدیم، بسیار ادوار در یمن ساکنان اولیه اجداد

 وحشت و ترس با همراه احترام از آمیزه اي آن به نسبت و بوده معتقد مبهم و ، توانمندمرموز نیروئی

 در آوردند روي ماه و ستارگان و خورشید پرستش به یمن اهالی که کم کم .اند نموده می احساس

 اطالق درخشان موجودات آن به را» اله« نام و یافتند آنها وجود در را مرموز نیروي این خیال عالم

 ناختهاشن که را مرموزي چیز هر هم روز آن جهان دیگر جاهاي در بلکه عربستان در تنها نه .کردند

 با گذشت سالها، مردم عربستان  .نامیدند می» اله« را پنداشته می شد نیروي قدرتمندي و بود مانده
 کرده پندار )زن( مونث را ستارگان از برخی و خورشید و )مرد( مذکر را ستارگان بیشتر و ماه کم کم

 .اند نامیده» الهه« را ستارگان قبیل این و خورشید و

 نوه را او که سبا و میدانستند قحطان ابن یعقوب نسل از را خود یمن اهالی میدانیم که بگونه اي

 یعنی خود خداي نوکري به و بوده نهاده برخود شمس عبد لقب میدانند یمن پادشاهنخستین  و یعرب

 .است میکرده افتخار خورشید

 به که داشته وجود عبداله اسامی عربستان شمال و درون به مهاجرت از پیش حتا یمنی قبایل بین در

این نام از دو جزء تشکیل شده  ؛»اهللا – عبد« نه است میشده تلفظ »اله-عبد« بصورت فراوان احتمال
 نصربن که »جدره« قبیله نامه شجره در .می باشد» نوکر اهللا خود ما« ) که به معناي "اله"و  "ال"بود (

 .است داشته نام عبداله نصر، نوه اند میدانسته خود اعالي جد را ازد

 بر هم باز اند آورده روي پرستی بت به که عربستان درون به یمنی قبایل از بسیاري مهاجرت از پس
 مونث را بتی واگر اند کرده اطالق را» اله«قدیمی نام ها بت از یک هر به ،معمول و گذشته روش پایه

 .اند نامیدهمی  الهه را آن ،بوده شده ساخته زن شکل بهآن بت  اینکه یا و می پنداشته

 مشخص اشکال به یعنی اند بوده اصنام اکثرا کعبه خانه در موجود هاي بت اند نوشته که يگونه اب

 ارزش آنها از برخی که بوده شده ساخته طال وحتا سنگ از غیر هائی چیز از و) انسان مخصوصاً(

 برخی یا انسان شبیه مثالً اند داشته مختلفی اشکال که کوچک و بزرگ هاي بت اما .ندا داشته زیادي

 فلز یا نقره؛ طال؛( بوده دیگري چیز یا سنگ جنسشان اینکه حسب بر اند بوده اشیاء و حیوانات از
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 بی و نامشخص هاي سنگ پاره مثالً شکل بی هرگاه و. شدند می نامیده صنم یا وثن ترتیب به )دیگر

 .اند نامیده می »نصب« را آنها اند بوده شکلی

 ایل«  واژه يا ریشه اشتراك به میتوان يا اندازه تا سامی، قوم اعتقادات و نژاد همگونی به توجه با
   .برد یپ یعرب زبان در» اله«در زبان عبري با » ال

 براي همواره آنها از معدودي داشته وجود عربستان سرتاسر در اسالم از پیش که» اله« هزاران میان از

  .است شده می محسوب الهه، اله جاي به پرست فرد بت هر

و هرگز (بر در ضمن مردم آنزمان خوب می دانستند که آن بت ها ساختهء دست خودشان هستند 
 بکارگیريقصد داشتند تا با  وارون آنچه که مالها می گویند) آن بت ها را خدا نمی دانسته اند. آنها

آن شکلواره ها، آن موجود مرموز را به حمایت از خود وادارند. هم اکنون هم هزاران زیارتگاه و 
، در و پنجره هاي آنها را می بوسند و باورمندمردم برخی د که نمسجد و گورستان در ایران وجود دار

 ن ها را بنا می طلبند. حتی بنا و نجار و صنعتگري که خود با دست خود این ساختما از آنها مراد
روي خود  کرده اند نیز به پرستش آنان می پردازند. این مردم دست خود را به آنها کشیده و بر سر و

  می کشند و چه بسا که با اینکار خود را به بیماري اي ناشناخته نیز مبتال می نمایند.

ام زاده ها وجود دارد. حال خود با دیده تدبیر بنگرید و ببینید که چه تفاوتی بین آن بت ها و این ام
اگر هم به عنوان نمونه، بدن شخصی بنام حسین در فالن محل دفن شده بوده است که تاکنون 

دست کم همان اعراب جاهلی  ، پس گورپرستی چه معنایی دارد؟!پوسیده شده و از بین رفته است
  .ندسنگ و گلی را می پرستیده اند که وجود خارجی داشته ا

  

  عرب بت ؛اهللا -1.2
عربهاي بیابانگرد، پیش از اسالم سنگ هاي صاف و مکعب شکل را محترم می شمردند و آنگونه 
سنگها را به عنوان محل زندگی خدا تکریم می کردند. در عربستان، کعبه از همه مهمتر بود زیرا 

 داده بود. عربهاي پیش از اسالم معتقد بودند که این سنگ توسط خدایان ايسنگ سیاه را در خود ج
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آسمانی براي عبادت به آنها داده شده است؛ به احتمال زیاد جنس این سنگ از گدازه هاي آتشفشانی 
  .17یا بازلت است

هر . ندبود که پیش از اسالم بت هاي گوناگونی در آن نگهداري می شد 18در مکهکعبه مکان مقدسی 
بتهایی نیز یکی از اهللا  شت.کدام از بتهایی که در کعبه نگه داشته می شد به قبیله اي خاص تعلق دا

در کنار بت هاي دیگر اگرچه وجود فیزیکی نداشت و صنمی از او ساخته نشده بود اما بود که 
(یا می شد. حرم کعبه همانند دیگرخانه هاي خدایان سامی به صورت مکعب گرامی داشته 

  ساخته شده بود و از همین روي بود که به آن کعبه می گفتند.چهارگوش) 

آنچه در قرآن و تفاسیر  وارون بر یعنی،خ ساخت کعبه به قرن دوم پس از میالد برمی گردد؛ تاری
این بنا نمی تواند توسط ابراهیم ساخته شده باشد. در کتاب عهد عتیق هم هیچ  ،مسلمانان آمده است

باستانی  به عربستان نشده است و از همه مهمتر هیچ سند تاریخی یا »رئیس خانواده«اشاره اي به سفر 
در براستی در دست نیست که نشان دهد این بنا پیش از قرن اول میالدي وجود داشته است. اگر 

پیش از میالد میزیسته 1800شخصی به نام ابراهیم هم وجود داشته است او باید در حدود سال تاریخ 
که محمد این داستان را ساخته است تا توسط آن بتواند نظر  چنین به دیده می آیدبه هر روي،  .است

  یهودیان مکه را نسبت به خود جلب نماید.

و از همین روي تمام مکه نیز به عنوان حرم مقدس شمرده  ندگفتمی کعبه نیز حرم  پیرامونبه اعراب 
حرم به معنی جایگاه می شد. بعد ها واژه حرم به زنانِ کاخ که بیش از یک نفر بودند نیز اطالق شد. 

  حق ورود به آن مکان را ندارد. غریبه اياست که هیچ  ویژه اي

خود بودند  ویژهقبایل عربستان که داراي خداي  همهپیش از آنکه محمد ادعاي پیغامبري اهللا را بکند 
به خدایان دیگر بی احترامی نمی کردند و حتی زمانی که به مکه می آمدند خدایان دیگر را نیز 

زمانی که بین دو قبیله درگیري اي پیش می آمد آنگاه هر قبیله خداي خود  تنهاادت می کردند و عب
  را عبادت می کرد و به خداي قبیله دیگر کاري نداشت.

                                                           
 د.ر کرسنت سنگ پرستیِ عرب پیش از اسالم را ادامه دااسالم بوسیله قرار دادن مراسم حج به عنوان پنجمین ستون دین  محمد 17
نام  "مکورابا"میالدي در اسکندریه متولد شد از مکه تحت عنوان  130بطلمیوس، ستاره شناس و جغرافی دان بزرگ که در سال  18

 برده است.
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        می کردند که الت و عزي دو دخترِ اهللا  اندیشهاز ادعاي پیامبري محمد، اعراب جاهلی  پیش
  این اعتقاد اعراب را نیز به کل رد کرد:می باشند ولی محمد در سوره حمد 

  3(اخالص یا توحید) آیه  112سوره 

 د م یولَ لَ و دلی م   ﴾3﴿لَ

  است. زاده نشدهو  نزاییده[ اهللا] کسی را 
  

و دیوآساتر بودند. این چهار بت عبارت  مهمتردر کعبه چهار بت وجود داشت که از همه بزرگتر، 
  وجود فیزیکی داشته اند و جزو  سه بت الت، منا و عزا واقعاً. »عزا - منا – الت –اهللا «بودند از 

و  ه، تنها وجود خیالی داشت19صنم ها به شمار می رفته اند اما بت اهللا، بنا بر گفته بیشتر تاریخ نویسان
. این بت را عرب ها بیشتر در کویرهاي بسیار گسترده، خرابه هاي ه استداراي شکل و فیزیک نبود

ند. اینکه در قرآن ه اخوفناك و ... می یافتند و نسبت به این بت نادیده احساسِ ترس بسیاري داشت
  به همین پیشینه ترس عرب ها از اهللا برمی گردد.نیز بارها بیان شده است که باید از اهللا ترسید 

بر باالتر بودن درجه آسمانی بت  "اهللا اکبر"با آوردن شعار پس از آغاز ادعاي پیامبري محمد، وي 
به تبلیغ دین خود کرد افراد قریش که از  آغازوقتی که محمد  (یعنی اهللا) تاکید نمود. مورد نظر خود

همه  رخود (اهللا) را ب مورد نظر برخاستند زیرا او می خواست خدايبا او قبیله او بودند به مخالفت 
خدا بزرگ «، معنی ترجمه مغرضانه آن (توسط مالها)بروارونه  "اهللا اکبر" .دهد تريبردیگر خدایان 

می باشد. که نشان دهنده بزرگی اهللا نسبت ...» اهللا بزرگتر است از «. بلکه به معنی را نمی دهد» است
  به همان بت هاي معروف عرب ها است.

اهللا "یا  "اهللا کبري"چرا گفته نشده است اگر معنی این شعار، بزرگ بودن اهللا است، باید پرسید که 
  !است؟ بودن بزرگترکه به معنی  "اهللا اکبر"بودن اهللا باشد و نه  بزرگکه به معناي  "کبیر

                                                           
 حاکی از آن است که بت فیزیکی اي بنام اهللا نیز وجود داشته است. تاریخیي برخی از نوشتارها 19
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 کوششعقب نشینی کرد و  گامدید، یک در برابر شعارش محمد زمانی که مخالفت شدید قریش را 
(اهللا) آرام کند. ولی به مرور با قدرت  کرد دشمنانش را با پذیرش بت هاي آنان در کنار بت بزرگ

  تغییر داد.نیز گرفتن محمد، وي این شیوهء رفتاري را 
  

  63و  61(عنکبوت) آیه هاي  29سوره 

نَّى یؤْ نَّ اللَّه فَأَ قُولُ رَ لَیقَم س والْ خَّرَ الشَّم سو ضر نْ خَلَقَ السماوات والْأَ م م لْتَه لَئن سأَ کُونَ و لَئن ﴾61﴿فَ و 
م لْتَه ن سأَ لَ م ماء منَ نَّزَّ اء السا میفَأَح بِه ضر د من الْأَ ع ا بهت ونَّ م قُولُ لَا اللَّ لَی م ه کْثَرُ د للَّه بلْ أَ مح ه قُلِ الْ

قلُونَ  ع 63﴿ی﴾  

  را [چنین] رام کرده استو اگر از ایشان بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه 
) و اگر از آنان بپرسى چه 61شوند ( پس چگونه [از حق] بازگردانیده مى خواهند گفت اهللا حتماً

 حتماً  کسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمین را پس از مرگش به وسیله آن زنده گردانیده است
  ) 63اندیشند ( نمىخواهند گفت اهللا بگو ستایش از آن خداست با این همه بیشترشان 

 

  91تا  84(مومنون) آیه  23سوره 

علَمونَ  م تَ ا إِن کُنتُ یهن ف مو ضر نِ الْأَ قُولُونَ ﴾84﴿قُل لِّم یس ه لْ للَّ ا قُ ذَکَّرُونَ أَفَلَ لْ ﴾85﴿ تَ ن قُ م ب ر 
اتاومعِ السب الس ب ر رْشِ وع ظیمِ الْ ع قُولُونَ ﴾86﴿ الْ یس لَّهلَا قُلْ ل قُونَ أَفَ تَّ ن قُلْ ﴾87﴿ تَ م د کُلِّ بِی لَکُوتم ه

علَمونَ  م تَ ه إِن کُنتُ لَیع ارج ا ی لَ جِیرُ و ی وه و ءقُولُونَ ﴾88﴿شَی یس لَّهنَّى قُلْ ل حرُونَ فَأَ لْ ﴾89﴿ تُس م ب نَاهتَی  أَ
حقِّ م بِالْ إِنَّهونَ وبا ﴾90﴿ لَکَاذذَ م خَ د من اللَّه اتَّ لَ ا ومکَانَ و هع م لَا مع لَ لَقَ و هب کُلُّ إِلَه بِما خَ ذَ ذًا لَّ نْ إِلَه إِ

صفُونَ  ا یمع انَ اللَّهح بضٍ سع لَى بع م ضُهع 91﴿ب﴾ 

هند گفت به خوا) 84دانید [بگویید] زمین و هر که در آن است به چه کسى تعلق دارد ( بگو اگر مى
) بگو پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست 85گیرید ( بگو آیا عبرت نمى اهللا
) بگو فرمانروایى هر چیزى به دست کیست 87کنید ( بگو آیا پرهیزگارى نمى اهللا  خواهند گفت) 86(

بگو پس  اهللا  خواهند گفت) 88رود ( دهد و در پناه کسى نمى دانید [کیست آنکه] او پناه مى و اگر مى
) [نه] بلکه حقیقت را بر ایشان آوردیم و قطعا آنان دروغگویند 89اید ( چگونه دستخوش افسون شده

قطعا هر خدایى آنچه  فرزندى اختیار نکرده و با او معبودى [دیگر] نیست و اگر جز این بود هللا) 90(
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خدا از  جستند منزه است بعضى از آنان بر بعضى دیگر تفوق مى حتماًبرد و  را آفریده [بود] باخود مى
  )91کنند ( نچه وصف مىآ
  

  25(لقمان) آیه  31سوره 

نْ خَلَ م م لْتَه لَئن سأَ ونَ ولَمع لَا ی م ه د للَّه بلْ أَکْثَرُ مح نَّ اللَّه قُلِ الْ قُولُ لَی ضر ماوات والْأَ 25﴿قَ الس﴾  

بگو ستایش از  اهللا  خواهند گفتو اگر از آنها بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده است مسلما 
  )25دانند ( ن نمىآن خداست ولى بیشترشا

 

  87(زخرف) آیه  87سوره 

نَّى یؤْفَکُونَ  نَّ اللَّه فَأَ قُولُ لَی م قَه نْ خَلَ م م لْتَه لَئن سأَ 87﴿و﴾  

پس چگونه [از حقیقت]  اهللا  خواهند گفتو اگر از آنان بپرسى چه کسى آنان را خلق کرده مسلما 
  ) 87شوند ( بازگردانیده مى

ند که اهللا آفریننده بوده ا سوره باال به روشنی مشخص است که کافران به این معتقد چهاردر آیه هاي 
بر وارون سخن مالها، کافر به معناي بی خدا (یا بی اهللا  بنابراینزمین، آسمان، خورشید و ... است. 

  نیست) بلکه به معناي کسی است که به دین محمد نمی گرود.

شناخته شده خدایی  ،ی می توان دریافت که اهللا، پیش از محمداز دیگر سو در این آیه ها به روشن
  .بوده است

محمد تمام قدرت بت ها را سپس تر بوده اما عربستان یکی از بت هاي مورد پذیرش بت پرستان  اهللا
جنگ سوخته عربستان، به آسمان فرستاد. دلیل داد و او را از خرابه ها و کویرهاي  ویژگیبه این بت 

تنها یک بت توانا وجود  ؛به آنها بفهماندمحمد این بوده که  همبین محمد و کفار  و کشمکش هاي
اهللا است. دارد و آن بت 
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  ؟اهللا کجاست -1.3
  فاصله اهللا با ما چقدر است؟ -1

  هزار سال

  5(سجده) آیه  32سوره 

لْف سنَۀٍ مما داره أَ مٍ کَانَ مقْ وی یف هإِلَی ج عرُ ی م رضِ ثُ دبرُ الْأَمرَ منَ السماء إِلَى الْأَ ونَ  ید ع   ﴾5﴿تَ

کند آنگاه [نتیجه و گزارش آن] در روزى که  کار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا زمین اداره مى
  ) 5رود ( است به سوى او باال مى شمارید هزار سال یان] برمىآن چنان که شما [آدممقدارش 

 

  پنجاه هزار سال

  4(معراج) آیه  70سوره 

لْف سنَۀٍ  داره خَمسینَ أَ مٍ کَانَ مقْ وی یف هإِلَی الرُّوحکَۀُ ولَائالْم ج عرُ   ﴾4﴿تَ

  ) 4روند ( است به سوى او باال مى پنجاه هزار سالفرشتگان و روح در روزى که مقدارش 
 

  از رگ گردن هم نزدیکتر

  16(ق) آیه  50سوره 

 رِید لِ الْوبنْ حم هإِلَی نُ أَقْرَب ح نَ و هفْس وِس بِه نَ س ا تُوم م علَ نَ انَ وقْنَا الْإِنس د خَلَ قَ لَ 16﴿و﴾  

از شاهرگ [او] به او کند و ما  اى به او مى دانیم که نفس او چه وسوسه ایم و مى و ما انسان را آفریده
  )16( نزدیکتریم

در آیه هاي دو سوره نخست، چنین به دیده می آید که اهللا جایی است بی خبر از دنیا و فرستادگانی 
ر سال هزار سال ادارد که به عنوان عوامل او در جهان مشغول به کار هستند و خبرهاي این دنیا را هز
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یا پنجاه هزار سال پنجاه هزار سال به باال می برند و به استحضار اهللا می رسانند. البد از همین روي 
سال که از ظهور این دین می گذرد، مسلمانهاي دنیا در فقر و نادانی و  1400است که پس از 

ند، هم جهاد ناآگاهی و تعصب به سر می برند و با اینکه آنها هم نماز می خوانند، هم روزه می گیر
و آداب خوابیدن بین کنیزان و صیغه و سنگسار را به  زدن زنمی کنند، هم آداب اسالمی نظیر آدابِ 

نحو شایسته اي به انجام می رسانند، هنوز از اهللا خبري نیست که نیست و وي هنوز براي رهایی 
که هنوز خبرهاي به ایشان از این فقر و جهالت و تعصب خمی نیز به ابرو نمی آورد. معلوم است 

  سال پیش به وي برسد. 1400سال دیگر باقیست که تنها خبرهاي  48600ایشان نرسیده و 

از طرفی با توجه به تناقض گویی هاي قرآن آیا باید باور کرد که جبرئیل مدام از باال، براي محمد پیام 
هللا از رگ گردن به ما می آورده است (و هزار یا پنجاه هزار سال هم طول نمی کشیده)؟ اینکه ا

  نزدیکتر است چگونه توجیه می شود؟
  

  عرش فیزیکیِ اهللا -2

  7(هود) آیه  11سوره 

م أَ م أَیکُ وکُ لَى الْماء لیبلُ ع رْشُهکَانَ عامٍ وتَّۀِ أَیی سف ضر ذي خَلَق السماوات واألَ هو الَّ الً ومنُ ع سح
الَّ سحرٌ ذَا إِ فَرُواْ إِنْ ه ذینَ کَ نَّ الَّ قُولَ لَی توالْم د ع ن بوثُونَ م ع بم م لَئن قُلْت إِنَّکُ بِینٌ  و7﴿م﴾  

تا شما را بیازماید که  عرش او بر آب بودآفرید و  روزو اوست کسى که آسمانها و زمین را در شش 
یک نیکوکارترید و اگر بگویى شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد قطعا کسانى که کافر  کدام
  ) 7اند خواهند گفت این [ادعا] جز سحرى آشکار نیست ( شده

  

  17ه) آیه (حاق 69سوره 

مئذ ثَمانیۀٌ  وی م قَهو رْش ربک فَ لُ عمح یا وهائج ر   ﴾17﴿والْملَک علَى أَ

عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته ] بر سر خود بر و فرشتگان در اطراف [آسمان]اند و 
  )17( دارند مى

  3(یونس) آیه  10سوره 
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ذي خَ م اللّه الَّ دبرُ األَمرَ ما من ِإنَّ ربکُ رْشِ یع تَوى علَى الْ اس م رض فی ستَّۀِ أَیامٍ ثُ ات واألَ اوم لَقَ الس
ذَکَّرُونَ  الَ تَ دوه أَفَ بفَاع م م اللّه ربکُ لکُ نه ذَ ذْ د إِ ع ن بالَّ م فیعٍ إِ   ﴾3﴿شَ

کار  بر عرش نشستآفرید سپس  روزدر شش  پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را
خدا پروردگار شما پس او را  کند شفاعتگرى جز پس از اذن او نیست این است [آفرینش] را تدبیر مى
  ) 3گیرید ( بپرستید آیا پند نمى

 

  7(غافر) آیه  40سوره 

ذی فرُونَ للَّ غْ د ربهِم ویؤْمنُونَ بِه ویستَ مونَ بِحح بسی لَهونْ ح مو رْشع حملُونَ الْ ینَ یذ نَ آمنُوا ربنَا الَّ
  ﴾7﴿وسعت کُلَّ شَیء رحمۀً ... 

و آنها که پیرامون آنند به سپاس پروردگارشان تسبیح  کنند عرش [خدا] را حمل مىکسانى که 
 ) 7کنند ... ( اند طلب آمرزش مى گویند و به او ایمان دارند و براى کسانى که گرویده مى

دارد زیرا نخست بر آب بوده و سپس توسط » وجود فیزیکی«بسیار روشن است که این عرش 
عرش اهللا بر آب بود که «اینکه، براي این هم فرشتگان گردانده می شود. نکته بسیار شگفت انگیز 

! عجب استدالل بی مانندي؟! اهللا چون می خواسته بندگانش را بیازماند، عرشش را »بندگان را بیازماید
بسان یک قایق بر روي آب نهاده است!؟ وظیفه بزرگ باربري این عرش نیز به عهده فرشتگان است. 

ت، برخی فرشتگان را واداشته تا دور و بر او در پرواز اهللا چون داراي مرض تملق شنوي نیز هس
  مدح و ثناي او را بگویند. پیوستهباشند و 

 

 اهللا  جسم و روحِ -1.4

، بیانگر دیدگاهاي ژرف یا سطحی آن مردم گوناگونخداهاي ساخته شده توسط قوم ها و کشورهاي 
فرهنگ واالي ایرانی داراي خدایی است که جز مهر و بخشش از او  مثالًبه زندگی و آفرینش است. 

وجود فیزیکی هم ندارد، خصلت هاي  اصالًنمی توان چشمداشت داشت، او مانند انسان نیست و 
ضعیف انسانی مانند خشم و قهر و دروغ و مکر نیز ندارد. اما در فرهنگ بیابانی عرب، اهللا مانند خود 

جهالت هاي یک انسان بی خرد! او حتی از نظر فیزیکی نیز مانند خود  اوست. با تمام ضعف ها و
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اوست. حتی طبق روایات سامی (که در تورات آمده است)؛ یکی از پیامبران سامی، توانسته نشیمنگاه 
  اهللا را ببیند.

  

  در ادامه وجود فیزیکی اهللا را بررسی می نماییم:

  ؟آیا اهللا روح و جسم دارد -1

  29آیه (حجر)  15سوره 

عواْ لَه ساجِدینَ  قَ خْت فیه من روحی فَ فَ نَ و تُهیوذَا س   ﴾29﴿فَإِ

 ) 29پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید (

هللا در این آیه گفته شده است که اهللا از روح خود در آن دمیده است. اگر در اینجا گفته شده بود که ا
که موجودیت اهللا چیزي است مانند روح  پنداشت اینگونهمی شد  ؛در آن دمیده بود »وجود خود«از 

عد یا بعدهاي دیگري جز روح هم یا خود روح. اما بیان موضوع به این شکل بیانگر آن است که اهللا ب
  دارد. اکنون باید پرسید مگر اهللا روح دارد؟ اگر دارد، جسم هم دارد؟

کماکان ادامه می دهد یا نه؟ یعنی فرزندي که » دمیدن روح«دیگر اینکه آیا اهللا به این کار پرسش مهم 
فرشتگان خاصی این زمانها را در دفتري نوشته  احتماالًنطفه او بسته می شود در زمان خاصی (که 

بیچاره اهللا که مجبور است در همین جهان کنونی  ؟دارند) توسط اهللا، روحی به او دمیده می شود
  ."روح بدمد"ساالنه ملیونها بار 

  

  اهللا دست دارد!؟ -2

  75(ص) آیه  38سوره 

 قْت د لما خَلَ ج ن تَس عک أَ لیس ما منَ ا إِبقَالَ یيدینَ  بِیالع م کُنت منَ الْ کْبرْت أَ   ﴾75﴿أَستَ
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خلق کردم  ]قدرت خویش[به دستان فرمود اى ابلیس چه چیز تو را مانع شد که براى چیزى که 
 ) 75جویانى (  سجده آورى آیا تکبر نمودى یا از [جمله] برترى

ترجمه کرده است. البته  "دو دست"است را به  "دست"را که معنی  "ید"قرآن الهی قمشه اي کلمه 
زبان اي جدیدتري که پس از به تخت نشستن مالها در ایران به نکته شگفت انگیزتر اینکه قرآن ه

یا  "دستان قدرت"را به  "ید"فراتر گذاشته اند و کلمه از این هم پا را برگردانده شده است  ایرانی
اهللا البد در فرهنگ لغتش کلمه دستان علم و قدرت نداشته  معنی کرده اند. "دستان علم و قدرت"

  استفاده کرده است؟!اي آن بجاست که از واژه دست 

، آیه به اندازه اي روشن است که بیان می دارد اهللا، ابلیس را به دست (فیزیکی) خود آفریده با اینهمه
   است.

  14(مائده) آیه  5سوره 

 ودهی دیهِم  ید اللّهوقَالَت الْ أَی ت غْلُولَۀٌ غُلَّ نُواْملُعنَّ  و زِید لَی شَاء و ی فی بسوطَتَانِ ینفقُ کَ م اهد لْ یا قَالُواْ ببِم
غْضَاء الْبةَ واود ع م الْ نَهینَا بقَی لْ فْرًا وأَ غْیانًا وکُ نزِلَ إِلَیک من ربک طُ م ما أُ نْه یرًا ما  کَثۀِ کُلَّمامیق مِ الْ وإِلَى ی

دواْ نَ فْسدینَ أَوقَ الْم بح الَ ی اللّها وادضِ فَسر نَ فی األَ وع سیو ا اللّهه فَأَ طْ حرْبِ أَ   ﴾64﴿ارا لِّلْ

لعنت بر ایشان بسته باد و از بابت این سخنان  خودشاندستهاى ا بسته است خد دستو یهود گفتند 
و قطعا آنچه از جانب  بخشد ! بلکه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد مى20باد

پروردگارت به سوى تو فرود آمده بر طغیان و کفر بسیارى از ایشان خواهد افزود و تا روز قیامت 
میانشان دشمنى و کینه افکندیم هر بار که آتشى براى پیکار برافروختند خدا آن را خاموش ساخت و 

 ) 64دارد ( کوشند و خدا مفسدان را دوست نمى در زمین براى فساد مى

چونکه اهللا سخنی از اعراب را به خود آنان برگردانده می توان دریافت که موردي که بر سر آن 
دعواست (یعنی دست) چیز مشترکی بین عرب ها و اهللا است. از دیگر سو نگاه کنید که چگونه اهللا به 

                                                           
اما معناي واقعی چنین ...»  خدا دور شوند به [سزاى ] آنچه گفتند از رحمت«... در ترجمه هاي شارالتانها از این آیه، چنین آمده  20

 ...» از بابت این سخنان لعنت بر ایشان باد«... است: 
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یی در کتابی که براي خاطر این سخن چند عرب، یقه درانده و آنها را به ناسزا گرفته. آیا این ناسزا گو
  همه دورانهاست دور از منزلت یک خدا نیست!؟

 

  اهللا مکار است -1.5
  30(انفال) آیه  8سوره 

کُرُونَ ویمکُرُ اللّه وال میو وكخْرِج ی أَو لُوك قْتُ ی أَو وك واْ لیثْبِتُ فَرُ ذینَ کَ ذْ یمکُرُ بِک الَّ لّه خَیرُ الْماکرِینَ وإِ
﴿30﴾   

کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا [از  و [یاد کن] هنگامى را که کافران در باره تو نیرنگ مى
  )30( اهللا نیرنگبازترین نیرنگ زنان استو   خدا نیرنگ می زدزدند و  مکه] اخراج کنند و نیرنگ مى

  

  54(آل عمران) آیه  3سوره 

   ﴾54﴿لْماکرِینَ ومکَرُواْ ومکَرَ اللّه واللّه خَیرُ ا

 مکرانگیزان مکارترینخداوند و [دشمنان] مکر ورزیدند و خدا [در پاسخشان] مکر در میان آورد و 
  )54است (

  

  142(نساء) آیه  4سوره 

آؤُونَ ا الَةِ قَامواْ کُسالَى یرَ واْ إِلَى الص ذَا قَام م وإِ هعخَاد وه و ونَ اللّهعخَاد ینَ یقنَافذْکُرُونَ ِإنَّ الْم الَ یو لنَّاس
الَّ قَلیالً    ﴾142﴿اللّه إِ

نماز ایستند با  و چون به او با آنان نیرنگ خواهد کردکنند و حال آنکه  منافقان با خدا نیرنگ مى
  ) 142کنند ( کنند و خدا را جز اندکى یاد نمى کسالت برخیزند با مردم ریا مى

  

  99(اعراف) آیه  7سوره 

خَاسرُونَ  م الْ قَو الَّ الْ نُ مکْرَ اللّه إِ أْمالَ ی   ﴾99﴿أَفَأَمنُواْ مکْرَ اللّه فَ
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[کسى] خود را از مکر خدا ایمن آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند [با آنکه] جز مردم زیانکار 
 ) 99( داند نمى

با حریف زورمندتري از خود (در هر زمینه اي) روبرو می شود و در حالت  یوقتی شخص اصوالً
     آیا اما ورد. بیابه مکر روي آن شخص  ممکن است، نداشته باشداو را  دادن عادي توان شکست

     هر چیزي را شدنی  ،است که به محض اراده توانمندخود قرآن چنان  ءاهللا اي که بر اساس گفته
فرا رسیده که ناچار براي چیرگی بر فردي یا افرادي چند از آفریده هاي  یآنچنان ضعف ،می کند را

ن هماوردي جوانمردانه با مکر را کسانی بکار می برند که توا ؟است به مکر روي آورده ،خودش
گفته شده: را ندارند نه اهللاِ قادر! بهترین قسمت این ماجرا نیز همان است که دیگر کسی یا کسانی 

     هیچکس نباید خود را از مکر اهللا ایمن بداند. اهللا ممکن است در هر زمانی براي حتی بهترین 
عمل را در رفتار خمینی و برخی اصحاب او  را رو کند. این» مکاریش«بنده هاي خود نیز، برگ برنده 

 57دیده اید که چگونه مکر خود را بر صمیمی ترین همراهان خود و بوجودآوردگان اصلی آشوب 
  .ند(یعنی توده اي ها و مجاهدین خلق) نازل نمود

  
  شدند؛جمهوري اسالمی دچار  جمهوري اسالمی که به مکر و برپاکنندگانِ یاران تن از سه – 7فرتور

  موسوي ،بنی صدر ،: قطب زادهبه چپ از راست
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  آیا سخنان اهللا قابل تغییرند یا نه؟ -1.6
  خیر

در بسیاري از آیات بر این موضوع تاکید شده است که سخنان اهللا براي همه دوران است، کسی مانند 
و نه تغییر می کنند، نه تاریخ مصرف دارند  درباره همه چیز است ،کامل است ،نمی تواند بیاورد هاآن

که در اینجا  ی که بر این موارد صحه گذاشته اند بسیار زیادتر از آنند. تعداد آیاتو نه قابل فسخ هستند
  زیر توجه نمایید:هاي اما به نمونه  بدان پرداخته شود

  50(قمر) آیه  54سوره 

صرِ  حٍ بِالْبةٌ کَلَمداح نَا إِلَّا و   ﴾50﴿وما أَمرُ

  ) 50نیست [آن هم] چون چشم به هم زدنى ( جز یک بارو فرمان ما 
 

  23(نور) آیه  48سوره 

دیلًا تَب نَّۀِ اللَّهسل جِد ن تَ لَ لُ وب لَت من قَ د خَ   ﴾23﴿سنَّۀَ اللَّه الَّتی قَ

  ) 23و در سنت الهى هرگز تغییرى نخواهى یافت ( بودهاز پیش همین سنت الهى 
  

  آري

  106(بقره) آیه  2سوره 

ءی نَّ اللّه علَى کُلِّ شَ م أَ علَ م تَ لَ یرٍ منْها أَو مثْلها أَ دیرٌ  ما نَنسخْ منْ آیۀٍ أَو نُنسها نَأْت بِخَ   ﴾106﴿قَ

مگر ندانستى  آوریم بهتر از آن یا مانندش را مىهر آیه اي را نسخ کنیم یا آن را به فراموشى بسپاریم 
  )106که خدا بر هر کارى تواناست (

    آیه سوره هاي قمر و نور، بر یکتایی و یگانگی فرمانهاي اهللا پافشاري شده هر چند که ما  دودر 
بودن این ادعا  ناراست ،م داد که در همین قرآنیاهمی دانیم و در بخش ششم این نسک نشان خو
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قرآن را با برخی از داستان ها و گفتارهاي بارها و بارها ثابت شده است چه رسد به اینکه بخواهیم 
سوره  2کتابهاي دینی مسیحیان و یهودیان مقایسه کنیم. و البته خود اهللا هم در مورد این ادعایش، آیه 

  هد که او یاوه گویی بیش نیست.بقره را آورده تا نشان د

 

  !از اهللا باید ترسید -1.7
  51تا  49(نحل) آیه هاي  16سوره 

هم الَ یستَکْبِرُونَ  کَۀُ وآلئالْمۀٍ وآب ن دضِ مر اوات وما فی األَ می السا فم د ج سی لّهل خَافُونَ ﴾49﴿و م ی هبر 
ن م هِمقلُونَ فَوع فْ یا ورُونَ مؤْمقَالَ ﴾50﴿ یو ذُواْ الَ اللّهخ نِ تَتَّ یونِ اثْنَ ِإله به فَار ايفَإی داحو إِله وا هنِ ِإنَّم ی
﴿51﴾  

و تکبر  کنند براى خدا سجده مىو آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است 
 دهند آنچه را مامورند انجام مىو  ترسند مىنهاست ) از پروردگارشان که حاکم بر آ49ورزند ( نمى

تنها از ) و خدا فرمود دو معبود براى خود مگیرید جز این نیست که او خدایى یگانه است پس 50(
  ) 51( من بترسید

 

  102(آل عمران) آیه  3سوره 

م مسلمونَ  نتُ الَّ وأَ نَّ إِ قَاته والَ تَموتُ قُواْ اللّه حقَّ تُ ذینَ آمنُواْ اتَّ   ﴾102﴿یا أَیها الَّ

و زینهار جز  آن گونه که حق ترسیدن از اوست بترسیداید از خدا  اى کسانى که ایمان آورده
  ) 102مسلمان نمیرید (

 

  2(انفال) آیه  8سوره 

ا الْملَِإنَّمعانًا وإِیم متْه ادز اتُهآی هِم ی ذَا تُلیت علَ م وإِ هلُوب ذَا ذُکرَ اللّه وجِلَت قُ ذینَ إِ هِم ؤْمنُونَ الَّ بى ر
کَّلُونَ  تَو2﴿ی﴾  
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و چون آیات او بر آنان خوانده شود  دلهایشان بترسداند که چون خدا یاد شود  مؤمنان همان کسانى
  ) 2کنند ( شان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مىبر ایمان
  16(تغابن) آیه  64سوره 

فْسه فَ ن یوقَ شُح نَ مو م نفُسکُ نفقُوا خَیرًا لِّأَ طیعوا وأَ عوا وأَ ماسو م عتُ طَ ه ما استَ قُوا اللَّ م فَاتَّ ه کلَئ أُو
فْلحونَ  16﴿الْم﴾  

و بشنوید و فرمان ببرید و مالى براى خودتان [در راه خدا] انفاق  بترسیدتوانید از خدا  تا مىپس 
  )16کنید و کسانى که از خست نفس خویش مصون مانند آنان رستگارانند (

  

  35(حج) آیه  22سوره 

ا رمملَاةِ وی الصیمق الْمو م هابا أَصلَى مابِرِینَ عالصو م هوب ذَا ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلُ ذینَ إِ م ینفقُونَ الَّ قْنَاهز
﴿35﴾  

و [آنان که] بر هر چه برسرشان آید صبر  دلهایشان از ترس بلرزدهمانان که چون [نام] خدا یاد شود 
  ) 35کنند ( ایم انفاق مى و برپا دارندگان نمازند و از آنچه روزیشان داده گانند پیشه

 

  18(حشر) آیه  59سوره 

قُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خَبِ د واتَّ دمت لغَ س ما قَ فْ لْتَنظُرْ نَ و قُوا اللَّه ذینَ آمنُوا اتَّ عملُونَ یا أَیها الَّ   ﴾18﴿یرٌ بِما تَ

و هر کسى باید بنگرد که براى فردا[ى خود] از پیش چه  از خدا بترسیداید  اى کسانى که ایمان آورده
  )18کنید آگاه است ( ا به آنچه مىخد فرستاده است و [باز] از خدا بترسید در حقیقت

 

  150(بقره) آیه  2سوره 

م واخْ ه و خْشَ الَ تَ م فَ نْهواْ مینَ ظَلَمذ الَّ الَّ دونَ ... إِ م تَهتَ علَّکُ لَ و م تم نعمتی علَیکُ نی وألُ 150﴿شَو﴾  

شوید  خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت تا نعمت از من بترسید... پس از آنان نترسید و 
)150(  
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 اصالًتنها این چند مورد باال بیانگر این است که اهللا هیچ رابطه دوستانه اي را با بندگانش برنمی تابد. 
چگونه می توان کسی را اینچنین به ترساندن از خود واداشت و بهشت و سعادت را نیز در پیامد این 

دري یا مادري، پیوسته ترس دانست و از همین روي ترس را در وجود آدمیان نهادینه کرد؟ آیا اگر پ
به فرزندش بگوید که از من بترس، شخصی خردمند است یا روان پریش!؟ آیا دیگر می توان انتظار 

  داشت؟را رابطه اي دوستانه بین این پدر و مادر و فرزند 

البته در دین اسالم نه تنها از اهللا باید ترسید بلکه از بسیاري چیزهاي دیگر نیز (مانند فشار قبر، نکیر و 
منکر، جهان آخرت، قهر و آزمایش الهی، سرشکستگی پیش امامان شیعه در پیش حوض کوثر در 

زندگی آرامی براي باید ترسید؛ آیا انسانی که پیوسته با ترس زندگی کند می تواند نیز بهشت و ...) 
از دیدگاه همان خواهد شد که امروزه در جهان اسالم شاهد آنیم؟ این ترس خود فراهم آورد یا نتیجه 

  ترس یکی از عوامل مخرب براي روان انسان است.روانشناسی، 
  

  هاي مومنان: ویژگیدر توصیف 

در سه آیه زیر می . ترس در اسالم آنقدر مهم است که جزو ویژگی هاي یک مومن به حساب می آید
  توان خصلت هاي واقعی یک مومن اسالمی را دانست:

  57(مومنون) آیه  23سوره 

فقُونَ  نْ خَشْیۀِ ربهِم مشْ م م ینَ هذ   ﴾57﴿ِإنَّ الَّ

  ) 57( بیم پروردگارشان هراساننددر حقیقت کسانى که از 
 

  55(اعراف) آیه  7سوره 

دینَ  عتَ الْم بح الَ ی ۀً إِنَّهفْی م تَضَرُّعا وخُ   ﴾55﴿ادعواْ ربکُ

  ) 55دارد ( و نهانى بخوانید که او از حدگذرندگان را دوست نمى زارىپروردگار خود را به 
 

  49(انبیا) آیه  21سوره 

ۀِ ماعنَ الس م م ه بِ وغَی م بِالْ هبنَ ر خْشَو ینَ یذ فقُونَ الَّ   ﴾49﴿شْ
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 ) 49( قیامت هراسناکندو از  ترسند مى[همان] کسانى که از پروردگارشان در نهان 

  

  شاهللا و سادیسم -1.8
  14(توبه) آیه  9سوره 

رُواْ بِه فَأَغْرَینَا بینَ ظا مما ذُکِّ واْ حفَنَس م یثَاقَهنَا م ذْ صارى أَخَ ذینَ قَالُواْ إِنَّا نَ غْضَاء إِلَى ومنَ الَّ الْبةَ واود ع م الْ ه
عونَ  صنَ ا کَانُواْ یبِم اللّه م ئُهنَبی فوسۀِ وامیق مِ الْ و14﴿ی﴾  

ى که گفتند ما نصرانى هستیم از ایشان [نیز] پیمان گرفتیم و[لى] بخشى از آنچه را بدان و از کسان
و به  تا روز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکندیماندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما [هم] 

 ) 14دهد ( اند] خبر مى ساخته اند [و مى کرده زودى خدا آنان را از آنچه مى

 ؛ بنابراینبخشی از دستورات اهللا توسط نصرانی ها نادیده گرفته می شودن قرار است: داستان از ای
      تا روز قیامت، بین پسینیان (اخالف) این قوم کینه و دشمنی بوجود اهللا بر مبناي عدل الهی، 

یا می آورد. معلوم نیست نصرانیِ که امروزه پس از گذشت هزارسال از این ماجرا به دنیا می آید و 
نادیده خود را بدهد.  نصرانی که هزاران سال دیگر به دنیا خواهد آمد، چرا باید تاوان گناه اجداد

ماست که در آغاز حضور دیگر باره تازي پرست ها در ایران  پدراناین ماجرا یادآور نسل ناآگاه 
باید تاوان اشتباه آنان را  ماراي دادند و  "جمهوري اسالمی") به پاي صندوق ها رفتند، به 58(سال 
  بدهیم.

  

  11(رعد) آیه  13سوره 

ا بِقَورُ مغَی الَ ی ِإنَّ اللّه رِ اللّهنْ أَمم ظُونَه فَ ح ی هف دیه ومنْ خَلْ نِ ی ین بم اتقِّب ع م ا لَهرُواْ مغَی تَّى یمٍ ح
مٍ س بِقَو اللّه ادر ذَا أَ فُسهِم وإِ نْ أَ ن دونه من والٍ بِ م م ا لَهمو لَه د الَ مرَ   ﴾11﴿وءا فَ

سرش پاسدارى  براى او فرشتگانى است که پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت
و چون خدا  دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند خدا حال قومى را تغییر نمى کنند در حقیقت مى
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هد هیچ برگشتى براى آن نیست و غیر از او حمایتگرى براى آنان نخواهد بود براى قومى آسیبى بخوا
)11 ( 

می  "ایران به باد ده" از حضور مالها و تازي پرستانِ سخن، هر زمان که در ایران 57پس از آشوب 
برخی مسلمانان نیمه نخست این آیه را به گفتار درمی آورند که خدا گفته است من سرنوشت شود؛ 
  را تغییر نمی دهم مگر اینکه خودشان بخواهند.قومی 

فایده  بی به درگاه اهللاپس نتیجه اینست که دعا و تزرع و نذر و نیاز اگر این بخش از آیه را بپذیریم، 
باید کاري کنیم و از او هیچ بخاري بر نخواهد خودمان است زیرا او ما را به حال خود گذاشته و ما 

   در ادامه این سوره، همین معنا به بازیچه گرفته مامتر می بینیم که اما با شگفتی هرچه تخواست. 
می شود زیرا اهللا می گوید اگر براي قومی آسیبی بخواهد، هیچ برگشتی براي آن نیست؛ یعنی وي 
تصمیمی می گیرد و پس از تصویب این قانون در شوراي نگهبان حکومت الهی، مردم هر چه کنند و 

  یجه خواهد بود.هر چه بخواهند بی نت
  

  در آیه هاي بعدي نشانه هاي روشن تري می توان درباره این تصمیم گیري هاي الهی مشاهده نمود:

  16(اسراء) آیه  17سوره 

نَاه دمرْ لُ فَ قَو ها الْ لَیقَّ عح قُواْ فیها فَ فَس فیها فَ نَا متْرَ ن نُّهلک قَرْیۀً أَمرْ نَا أَ د ر ذَا أَ دوإِ   ﴾16﴿میرًا ا تَ

داریم تا در آن به انحراف [و فساد]  خوشگذرانانش را وا مى چون بخواهیم شهرى را هالك کنیمو 
  ﴾16﴿بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن [شهر] الزم گردد پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم

تصمیم  نخستخدا که: از این آیه اینگونه می توان فهمید  خدا در این آیه به روشنی سخن می گوید.
چرا؟ معلوم نیست. چون در آنجا فساد وظلم هست؟ نه . چون اگر  می گیرد دیاري را نابود کند.

چون خدا می خواهد در «پاسخ آن است  کند. »به فساد امرِ«علت این بود دیگر احتیاج نبود که خدا 
علت تصمیم به  بنابراینوده. ظلم نب فجور و پس در آن دیار فسق و »آنجا ظلم و فساد بوجود بیاید.

ه یا چون ساکنان آن دیار به دین اسالم در دلش می خواست اهللانابودي این دیار چیست؟ شاید چون 
نیامده اند یا خمس و زکات خود را نپرداخته اند یا زنان آن دیار روسري به سر نکرده اند یا البد 
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دیاري نیست و یه دیگري آمده که هیچ شهر آدر  د!چون مردم آن دیار به اندازه کافی از اهللا نترسیده ان
  !!از قیامت اهل آن را  هالك یا به عذاب گرفتار کنداینکه پیش مگر 

عدالت و بنده نوازي اهللا جاي سپاس بسیار دارد! پس آیا یک مسلمان غیرمتعصب می تواند کماکان 
خودشان بخواهند؟ اگر اینگونه مدعی باشد که اهللا سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه 

نگذاشته است؟ البته از ماله کشان اسالمی خواهش  ربود چرا در آیه زیر هیچ راه بازگشتی براي اینکا
داده بوده است! چون در این  "به راه راست هدایت شدن"به آنها زمان  می شوند که نگویند البد قبالً

این سخن را مخفیانه  مخفیانه سخنی گفته باشد و اهللامورد خود اهللا که سخنی نگفته است مگر اینکه 
 به گوش ماله کشان اسالمی رسانده باشد!

  95(انبیاء) آیه  21سوره 

م لَا یرْجِعونَ  نَّه هلَکْنَاها أَ رْیۀٍ أَ   ﴾95﴿وحرَام علَى قَ

  )95( بازگشتشان حرام استو بر شهرى که آن [مردم باید] هالك شوند 
  

  وحشیانه اهللا براي گناهکاران و بی گناهانعذاب هاي 

در چند آیه زیر می توان وجود مرضی در اهللا را بخوبی دریافت: وي چنان می سوزاند، می کشد و 
او (مانند شاه اسماعیل،  "به ظاهر ایرانی"هالك می نماید که حتی وحشی ترین آفریده هاي 

نفري که برخی از آنان اشتباهی  700ن یک قوم آقامحمدخان، خمینی و ...) نیز نکرده اند. براي کشت
را مرتکب شده بوده اند، تندباد هفت روز و هفت شبه فروي می فرستد و یا براي زخم زدن به پاي 
یک شتر، قومی را لت و پار می نماید. او همچنین با افتخار هرچه تمامتر، این اعمال وحشیانه را 

الد. آیا هیچ آفریننده اي با آفریده خود چنین می کند؟ آیا به خود می ببازگو می کند و از انجام آن 
مهرش در برابر مهر اهللا ذره اي از اقیانوس هم نیست) با فرزندش (حتی اگر  ظاهراًهیچ مادري (که 

  بدترین موجود روي زمین نیز باشد) چنین می کند که اهللا می نماید؟

  42و  41(ذاریات) آیه هاي  51سوره 

 یمق ع لْنَا علَیهِم الرِّیح الْ سر ذْ أَ علَتْه کَالرَّمیمِ م ﴾41﴿وفی عاد إِ إِلَّا ج هلَیع تَت ر من شَیء أَ ذَ   )42﴿ا تَ
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وزید آن را  به هر چه مى) 41و در [ماجراى] عاد [نیز] چون بر [سر] آنها آن باد مهلک را فرستادیم (
  ) 42( گردانید مىچون خاکستر استخوان مرده 

 

  4تا  1(بروج) آیه هاي  85سوره 

مِ ﴾1﴿والسماء ذَات الْبرُوجِ  والْیو ودعو2﴿ الْم﴾ دشَاهو وده حاب قُتلَ ﴾3﴿ ومشْ أَص ودد   ﴾4﴿ الْأُخْ

اصحاب ) 3) و به گواه و مورد گواهى (2) و به روز موعود (1سوگند به آسمان آکنده ز برج (
  )4( اخدود را کشتیم

  

  95و  94(هود) آیه هاي  11سوره 

ذینَ ظَلَمواْ ال ذَت الَّ عه بِرَحمۀٍ منَّا وأَخَ نُواْ مینَ آمذ عیبا والَّ جینَا شُ نَا نَ اء أَمرُ ا جلَم ی وواْ فح بۀُ فَأَصح یص
ن ﴾94﴿دیارِهم جاثمینَ  م کَأَ اْ لَّ غْنَو ی افا أَالَ یهد ع نَ ب ید ا لِّمکَم تدع ب ثَم 95﴿ود﴾  

و چون فرمان ما آمد شعیب و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به رحمتى از جانب خویش 
هایشان از پا  نجات دادیم و کسانى را که ستم کرده بودند فریاد [مرگبار] فرو گرفت و در خانه

هان مرگ بر [مردم] مدین همان گونه  اند ها] هرگز اقامت نداشته [خانهگویى در آن ) 94درآمدند (
  )95که ثمود هالك شدند (

  

  7و  6(حاقه) آیه هاي  69سوره 

هلکُوا بِرِیحٍ صرْصرٍ عاتیۀٍ  ها ﴾6﴿وأَما عاد فَأُ خَّرَ س هِملَی ع عب الٍ سۀَ لَییانثَمامٍ وا أَیومس الْ فَتََرى حم ا قَو یهف 
م صرْعى نَّه جاز کَأَ خْلٍ أَع اوِیۀٍ  نَ   ﴾7﴿خَ

شب و هشت  هفت) [که خدا] آن را 6و اما عاد به [وسیله] تندبادى توفنده سرکش هالك شدند (
هاى نخلهاى میان  دیدى گویى آنها تنه پیاپى بر آنان بگماشت در آن [مدت] مردم را فرو افتاده مى روز
  ) 7اند ( تهى

 

  31و  30(قمر) آیه هاي  54سوره 

رِ  ذُ نُ ذَابِی و کَانَ ع فلْنَا إِنَّا ﴾30﴿فَکَیسر حۀً علَیهِم أَ یةً صداحیمِ فَکَانُوا وشرِ کَهظ حتَ 31﴿ الْم﴾  
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) ما بر [سر]شان یک فریاد [مرگبار] فرستادیم و 30پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من] (
 )31( ها] ریزریز شدند خشکیده [کومهچون گیاه 

این عذاب شدید را اهللا فقط به این دلیل نازل نمود که برخی مردم این قوم ( و نه  نباید فراموش کرد که
افزون بر این مهرورزي اهللا (!!) نکته اي در  .21همهء مردم این قوم)، پاي شتري را زخمی کرده بودند

 آسمانِ«خنده بچه گان تازه زبان باز کرده نیز می تواند باشد:  سوره بروج وجود دارد که امروزه مایه
  »!22پر از برج

  

  55(زخرف) آیه  43سوره 

عینَ  مأَج م رَقْنَاه م فَأَغْ نْهنَا م قَم فُونَا انتَ ا آس55﴿فَلَم﴾  

  ) 55و چون ما را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم (
 

  46تا  44، 40(حاقه) آیه هاي  69سوره 

لُ رسولٍ کَرِیمٍ  قَو لَو ﴾40﴿إِنَّه لَ لَ و قَو نَا تَ لَیع ضع نَا ﴾44﴿ الْأَقَاوِیلِ ب ذْ خَ م ﴾45﴿ بِالْیمینِ منْه لَأَ عنَا ثُ طَ قَ  منْه لَ
تینَ 46﴿ الْو﴾  

) 44ها بر ما بسته بود ( اى گفته ) و اگر [او] پاره40اى بزرگوار است ( که [قرآن] قطعا گفتار فرستاده
  ) 46کردیم ( ) سپس رگ قلبش را پاره مى45گرفتیم ( دست راستش را سخت مى

دنیا به خاطر او آفریده  اصالًمسلمانان مدعی اند که محمد بهترین بنده اهللا است (از ازل تا ابد) و 
شده است. اهللا در این آیه می گوید که اگر محمد گفته اي به او ببندد، دستش را می فشردیم و رگ و 

ببینید اهللا ممکن بوده با این بهترین بنده خود چگونه رفتار کند و چگونه او را  او را می زدیم تا بمیرد.

                                                           
 شتر، در فصل دیگري به تفصیل بررسی می گردد.موضوع این  21
  در فصل هفتم در اینباره سخن به میان خواهد آمد. 22
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) با امیر کبیر 23هاي قجر (یعنی مال ناصرالدین شاهاین کاري بود که یکی از مال خرد و خمیر کند!
  انجام داد.

  ترس به دل راه بدهید. "باید"از این اهللا  براستیعمق فاجعه را در اینجا بفهمید  اگر واقعاً

  

  اهللا شادي را دوست ندارد -1.9
  76(قصص) آیه  28سوره 

ع فَاتحه لَتَنُوء بِالْ ا إِنَّ منَ الْکُنُوزِ مم اه آتَینَ و هِملَیغَى ع ى فَبوس مِ م ن قَوونَ کَانَ مةِ إِذْ إِنَّ قَارقُو صبۀِ أُولی الْ
فَرِحینَ  حب الْ لَا ی ِإنَّ اللَّه ح فْرَ   ﴾76﴿قَالَ لَه قَومه لَا تَ

ها آن قدر به او داده بودیم که کلیدهاى آنها  و بر آنان ستم کرد و از گنجینهقارون از قوم موسى بود 
کنندگان را  شادى اهللاآمد آنگاه که قوم وى بدو گفتند شادى مکن که  بر گروه نیرومندى سنگین مى

 ) 76( دارد دوست نمى

هستند که  برخی از مالهايِ نگارش جدید و یا برخی از آخوندهاي کروات زنِ تازي پرست، مدعی
اسالم دینی است که در آن شادي جایگاه بلندي دارد و هر که دیگري را شاد کند، اهللا برایش چنین و 

  چنان می کند.

بهتر است  ؟، مشخص نیست که در کجاي قرآن شادي ستوده شده است که ما بی خبریمنخست اینکه
 ءاین مالها و این مالپرستان دست به دامان مفسران قرآن بشوند تا با پیچاندن معناي آیه اي، ترجمه

مال الهی قمشه اي را دیگرباره به  يشاد بودن و شاد زیوي را از آن بیرون بکشند و یا ترجمه ها
التان هاي عصر کنونی، ترجمه بگذارند و یا ماله کش ها و شارالتان هاي جدیدي (مانند سرور شار

                                                           
ممکن برخی به دیده انتقاد بر این واژه بنگرند که ناصرالدین شاه، مال نبود. اما وي تنها عبا و عمامه مالها را نداشت. او نه هیچ  23

شاهان قجر تغریباً همه اینگونه بودند؛ حتی زمانی که یکی از اروپاییان براي گشودن باب  کاري بی اذن مالها کرد و نه بر وارون اسالم.
تجارت، بین فرنگ و ایران، به دربار یکی از این شاهان آمد، نه تنها او را بیرون کردند بلکه چون او از دید اسالم، نجس بود، تمام 

 شستند یا تعویض نمودند. سنگفرش ها و کاشی هاي کاخ را که در مسیر او بود را یا
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علی شریعتی) استخدام کنند تا مهمالت بهم ببافند، مخ جوانان را چون ضحاك ماردوش به دندان 
  ، اسالم دین شادي پروري است.نتیجه بگیرندکشند و در آخر هم 

گفتارها پیرامون گریه است، پیرامون غم،  ءمی داند، در دین اسالم همه نوشتارتا آنجا که نگازنده این 
شما را به بهشت » یک قطره اشک. «، پیرامون انتقام استترس، وحشت، کشتن، زدن و بستن است

در تاسوعا و عاشورا باعث پارتی بازي امامان شیعه در زمان آخرت خواهد شد تا » گریه«می برد، 
عذاب نازل می کند و قهر می فرستد و با  ،کشدمی  ،مومن به بهشت برود. اهللا هم، خود مدام می زند

وا کرده باشد. و ادمهمه اینها اشک بر دیدگان مردم جاري می سازد تا مرض امتحان گیري خود را 
  پیامد همه اینها (فراي هرچیزي که قرار است در بهشت و دوزخ اهللا باشد) عدم شادي است و بس.

  هللا را در مورد شادي بیان می دارد.به هر روي این آیه به صورت مستقیم دیدگاه ا

  

  آیا اهللا الرحم الراحمین است؟  -1.10
  98تا  94(اعراف) آیه هاي  7سوره 

م یضَّرَّعونَ  لَّهع هلَها بِالْبأْساء والضَّرَّاء لَ نَا أَ ذْ الَّ أَخَ ن نَّبِی إِ ۀٍ می قَرْیلْنَا فسر لْنَا ثُم ﴾94﴿وما أَ د کَانَ بئَۀِ میالس 
حسنَۀَ فَواْ حتَّى الْ واْ ع د وقَالُ س قَ اءنَا مرَّاء الضَّرَّاء آبالسرُونَ فَأَخَ وع م الَ یشْ ه غْتَۀً و م ب نَاه لَو ﴾95﴿ذْ نَّ و  أَ
هلَ قَُرى أَ قَواْ آمنُواْ الْ حنَا واتَّ فَتَ لَیهِم لَ ع رَکَات نَ ب اء م مضِ السر کن واألَ لَ واْ وذَّب م کَ نَاه ذْ  کَانُواْ بِما فَأَخَ

هلُ أَفَأَمنَ ﴾96﴿ یکْسبونَ قَُرى أَ ن الْ م نَآئمونَ یأْ أَ ه اتاً وینَا بأْسب م هی97﴿ت﴾ نَ أَولُ أَمه قَُرى أَ تیهم أَن الْ  یأْ
حى بأْسنَا م ضُ ه ونَ وب ع   ﴾98﴿ یلْ

تا مگر به  مگر آنکه مردمش را به سختى و رنج دچار کردیمو در هیچ شهرى پیامبرى نفرستادیم 
) آنگاه به جاى بدى [=بال] نیکى [=نعمت] قرار دادیم تا انبوه شدند و گفتند پدران 94زارى درآیند (

ند بناگاه رسیده است پس در حالى که بى خبر بود ما را [هم مسلما به حکم طبیعت] رنج و راحت مى
) و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتى از 95[گریبان] آنان را گرفتیم (
پس به [کیفر] دستاوردشان [گریبان] آنان را  ولى تکذیب کردندگشودیم  آسمان و زمین برایشان مى

مگاهان در حالى که به خواب فرو اند از اینکه عذاب ما شا ) آیا ساکنان شهرها ایمن شده96گرفتیم (



64 

 

اند از اینکه عذاب ما نیمروز در حالى که به  ) و آیا ساکنان شهرها ایمن شده97اند به آنان برسد ( رفته
 ) 98بازى سرگرمند به ایشان دررسد (

با آنچه که تاکنون درباره اهللا گفته شد به آسانی می توان دریافت که اهللا، خداي مهربانی نیست چه 
بسم "رسد به اینکه ارحم الراحمین نیز باشد. گرچه که به جز یکی، تمام سوره هاي قرآن را باید با 

بان نیست. او که حتی آغاز کرد اما در خود قرآن خبر چندانی از این بخشنده مهر "اهللا الرحمن الرحیم
مخالفین شخصی خودش را نیز به ناسزا می گیرد، به دوست و دشمن مکر می زند، از وحشیانه 
کشتن بندگانش لذت می برد، از بندگانش می خواهد که از وي بترسند و ... چگونه می تواند ارحم 

  الراحمین باشد؟ 

ن است و یا گاهی وقت ها نیز تنها و تنها در اسالم همیشه بین شعار تا عمل تفاوت از زمین تا آسما
شعار است و شعار! به جمهوري اسالمی بنگرید که چگونه با نام آزادي و دوستی و آنچه که هست 

را به نفع خود جمع آوري نمود و اکنون نیز در حالی که براي کودکان  57عدل و عدالت، آشوب 
ک تمساح می ریزد اما از کشتن هم میهنان فلسطینی و لبنانی و سوریه اي و ونزوئالیی و ... اش

از این مرز اسالم زده) خمی هم به ابرو نمی آورد. آیا جمهوري اسالمی این  بیرونگرامیمان (حتی 
  درس را از قرآن آموخته است؟

چند آیه باال را نیز باید جزو شاهکارهاي ارحم الراحمینیِ از دیدگاه دیگري، به جز موارد گفته شده، 
به روشنی می گوید که براي ازپاي درآوردن (زاري) همه شهرهاي  94ساب آورد. او در آیه اهللا به ح

داراي پیغمبر، بر آنها رنج و سختی فرود آوردیم. چرا؟ زیرا برایشان پیامبر فرستاده است! در آیه 
تنها  بعدي مدعی می شود که فرود آمدن بال، خواست اهللا است. بایسته می دانم بنگارم که این بالیا

، بیان شده اگر مردم 96ویژه مسلمانان عزیز است و نه سایر دین داران و یا حتی بی دینان. در آیه 
ایمان آورده بودند و تقوي پیشه کرده بودند اهللا به آنها برکات می دهد. اکنون می پرسم که آیا 

برکت زندگی، کشورهاي غربی که براي مردمانش برکات به وفور موجود است (و صاحب باالترین 
یعنی آزادي هستند) به اهللا ایمان آورده اند و تقوي پیشه کرده اند؟ یا اینکه شاید اهللا بر آن کشورها 

؟ چگونه است که مسلمانان دنیا تا بتواند عدل و داد الهی را به آنان شناختگري کند مالکیتی ندارد
ست که همه آنها ایمان دارند؟ سال است در فقر و ناآگاهی بسر می برند و این در حالی ا 1400

من اما می پرسم آیا ناقص تر از »! چون ایمانشان ناقص است«ممکن است برخی مالها بگویند  
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ایمان غربی هاست و یا ناقص تر از ایمان اکثریت جمعیت مردم کشورهاي مرفهی مانند سوئد، نروژ، 
به وجود هیچ خداي دیگري  اصوالًبلکه  دانمارك، فرانسه و ... است که نه تنها به اهللا معتقد نیستند

  نیز معتقد نیستند؟

ارحم الراحمینیِ اهللا بیش از پیش هویدا  می شود. البته باز هم مثل همیشه این  98و  97در آیه هاي 
  عذاب ها تنها در حال نازل شدن بر سر مسلمانان است و بس!

  

  54(بقره) آیه  2سوره 

ارِئواْ إِلَى بلَ فَتُوبجع م الْ خَاذکُ نفُسکُم بِاتِّ م أَ مِ إِنَّکُم ظَلَمتُ ا قَوی همقَوى لوسذْ قَالَ م نفُسکُم وإِ واْ أَ م فَاقْتُلُ کُ
 یمح م ِإنَّه هو التَّواب الرَّ م فَتَاب علَیکُ م عند بارِئکُ م خَیرٌ لَّکُ لکُ   ﴾54﴿ذَ

و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من شما با [به پرستش] گرفتن گوساله برخود ستم کردید 
که این [کار] نزد  خودتان را به قتل برسانیدپس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و [خطاکاران] 

 ) 54است (پذیر مهربان  آفریدگارتان براى شما بهتر است پس [خدا] توبه شما را پذیرفت که او توبه

در این آیه، اهللا از قوم موسی خواسته که خودشان را (و یا به نوشته مترجم محترم، خطاکاران 
را) بکشند. آیا این دستور کشت و کشتار سزاوار یک خداست؟ کشتن یک نفر، کینه و  شانخود

اهللا خودش خونخواهی و بی رحمی بدنبال می آورد؛ آیا اهللا این را نمی داند؟ از این گذشته، چرا 
    توجه کنید که در همین  اصالً ؟جان آنان را نگرفت که بندگانش را به تعدادي جانی تبدیل نکند

  اهللا است یا مردم؟ آیه هایی که تاکنون آورده شده است خطاکار کیست؟

، هرگز نپندارید که از دید اهللا !خطاکار کسی است که به اهللا ایمان ندارد یا از او نمی ترسد یا ...
  خطاکار کسی است که به حقوق دیگران تجاوز کند، یا آدم کشی کند، یا جنگ افروزي کند یا ... !

  

  90(آل عمران) آیه  3سوره 

م الضَّآلُّ ه کلَئ أُوو م تُهبلَ تَوقْب ن تُ فْرًا لَّ دادواْ کُ از م د إِیمانهِم ثُ ع فَرُواْ ب ذینَ کَ   ﴾90﴿ونَ ِإنَّ الَّ
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هرگز توبه آنان پذیرفته کسانى که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر [خود] افزودند 
  ) 90و آنان خود گمراهانند ( نخواهد شد

  

  116(نساء) آیه  4سوره 

الَ د ضَلَّ ضَ قَ ن یشْرِك بِاللّه فَ مشَاء ون ی مل کل فرُ ما دونَ ذَ غْ یو بِه شْرَكن ی فرُ أَ عیدا ِإنَّ اللّه الَ یغْ الً ب
﴿116﴾  

و  بخشاید بر هر که بخواهد مىآمرزد و فروتر از آن را  خداوند این را که به او شرك آورده شود نمى
 ) 116ورزد قطعا دچار گمراهى دور و درازى شده است (هر کس به خدا شرك 

معنی چنین است که اگر کسی اهللا را خدا نداند، اهللا هرگز توبه او را نمی پذیرد و او گمراه خواهد 
اهللا توبه اش را می پذیرد، زناکار و جانی را هم توبه  حتماًبود. البته اگر کسی آدم بکشد و توبه کند 

  ....  بخشیده شده و مطهر است و توبه هم نمی خواهد اصالًمی پذیرد. آدم دروغگو که 

کوچکی از این دیدگاه را می توان در اعمال جمهوري اسالمی دید که هر کس بر جمهوري  ودنم
اگر جمهوري اسالمی را بپذیرد، هر چه کند و هر اسالمی کفر ورزیده، بازگشتی براي او نیست ولی 

  چه بگوید قابل چشم پوشی است.

برپایه همین دو آیه باالست که مسلمانان می توانند منکران اهللا را به هر شکلی بنوازند؛ زیرا زمانی که 
ت و بنا باشد اهللا این شخص کافر را نه ببخشد و نه توبه بپذیرد، پس وجود او در دنیا بی فایده اس

  البد مسلمانان هم می تواند او را، به گفته خودشان، به درك واصل کنند.
  

  4(بلد) آیه  90سوره 

 د ی کَبانَ فقْنَا الْإِنس د خَلَ قَ  ) 4ایم ( براستى که انسان را در رنج آفریده ﴾4﴿لَ

کند، چگونه اهللا اي که چنین  انسانی که مایه وجودي اش رنج باشد چگونه انسانی تواند بود؟ و
  ؟خداي ارحم الراحمینی است
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  چرا اهللا بندگانش را آزمایش می کند؟  -1.11
  141(اعراف) آیه  7سوره 

م اءکُ سونَ نیح م ویستَ قَتِّلُونَ أَبنَاءکُ ذَابِ ی ع م سوء الْ نْ آلِ فرْعونَ یسومونَکُ م م نجینَاکُ ذْ أَ الء وإِ م ب لکُ  وفی ذَ
 یمظ ع م ن ربکُ 141﴿م﴾  

ردند ک شکنجه مى و [یاد کن] هنگامى را که شما را از فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت
آزمایش بزرگى از گذاشتند و در این براى شما  کشتند و زنانتان را زنده باقى مى پسرانتان را مى

  ) 141( جانب پروردگارتان بود
 

  58(اسراء) آیه  17سوره 

ک فل دیدا کَانَ ذَ ذَابا شَ ا عوهذِّب ع م ۀِ أَوامیق مِ الْ ولَ یا قَبکُوهلهنُ م ح الَّ نَ ن قَرْیۀٍ إِ إِن ما وطُور ستَابِ مک ی الْ
﴿58﴾  

رسانیم یا آن را سخت  و هیچ شهرى نیست مگر اینکه ما آن را پیش از روز رستاخیز به هالکت مى
  ﴾58﴿ در کتاب [الهى] به قلم رفته است کنیم این عذاب مى

ه آن موش هاي آزمایشگاهی اگن اصالًکشت و کشتار کند،  ،»آزمایش«چرا اهللا باید برخی را براي یک 
کند؟ پس شاید این همه فالکت و  شاهللا چیست که باید کشته شوند تا اهللا برخی دیگر را آزمای

ایران داشته ایم نیز، نوعی آزمایش از سوي کشورمان  تازش مسلمانان بهبا بدبختی که از آغاز تاکنون 
  اهللا باشد.

 

هم  سیاره ها و ستارگان فرمانرواي دیگر ،زمین بجزاهللا آیا   -1.12
  هست؟

  158(اعراف) آیه  7سوره 
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رضِ ال إِلَه إِ ذي لَه ملْک السماوات واألَ م جمیعا الَّ سولُ اللّه إِلَیکُ إِنِّی ر ا النَّاسها أَییِی قُلْ یح ی والَّ ه
بِ کَلماته واتَّ و نُ بِاللّهؤْمي یذ رسوله النَّبِی األُمی الَّ و نُواْ بِاللّهفَآم یتمیونَ ود م تَهتَ علَّکُ   ﴾158﴿عوه لَ

از  زمینو  آسمانهاهمه شما هستم همان [خدایى]که فرمانروایى  بگو اى مردم من پیامبر خدا به سوى
که پیامبر  میراند پس به خدا و فرستاده او کند و مى آن اوست هیچ معبودى جز او نیست که زنده مى

  ) 158شوید ( است که به خدا و کلمات او ایمان دارد بگروید و او را پیروى کنید امید که هدایت

   ره اعراف، به خوبی می توان دریافت که اهللا از وجود سیاره ها، واین آیه از سمعناي با توجه به 
ي زمین است و آسمانها. در فرمانرواتنها ستاره ها، منظومه ها و کهکشان ها بی خبر بوده است و وي 

به  "آسمان"فصل هفتم این نسک، توضیح داده شده است که نه هفت آسمانی وجود دارد و نه حتی 
آن مفهومی که بشر در قرن هاي گذشته می پنداشته! پس می توان به این نتیجه رسید که اهللا تنها 

م پرداخت که وي نه فرمانرواي ی(هر چند در ادامه به این موضوع نیز خواه 24فرمانرواي زمین است
  عربستان است و بس!). هزمین بلکه تنها فرمانروا و خداي شبه جزیر

  

  اهللا، سال، ماههاي قمري!  -1.13
  36(توبه) آیه  9سوره 

رض منْ لَقَ السماوات واألَ م خَ وی تَابِ اللّهی کرًا فرَ شَه نَا عشَ رُم إِنَّ عدةَ الشُّهورِ عند اللّه اثْ ۀٌ حع بر ها أَ
م قَاتلُونَکُ ا یینَ کَآفَّۀً کَمرِک م وقَاتلُواْ الْمشْ نفُسکُ ظْلمواْ فیهِنَّ أَ الَ تَ م فَ قَی لک الدینُ الْ ه  ذَ نَّ اللّ مواْ أَ کَآفَّۀً واعلَ

قینَ    ﴾36﴿مع الْمتَّ

ها نزد خدا از روزى که آسمانها و زمین را آفریده در کتاب [علم] خدا دوازده  شماره ماه در حقیقت
ماه است از این [دوازده ماه] چهار ماه [ماه] حرام است این است آیین استوار پس در این [چهار ماه] 

و بدانید که  می کشندشما را چنانکه آنان همگى  مشرکان را بکشیدبر خود ستم مکنید و همگى 
 ) 36خدا با پرهیزگاران است (

                                                           
 .بنگریدبراي اینکه ناچیز بودن زمین را به کل گیتی (البته تا آنجایی که بشر کنونی دریافته) بدانید به فصل هفتم این نسک  24
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چرخش زمین به یکبار زمان مدت روز و اندي است که برابر  365سال در اصطالح ساکنان زمین 
دور خورشید است. ملت هاي پیشرفته دوران باستان (مانند چینی ها، ایرانیان، بابلی ها، مصري ها و 

  نموده بودند.تقسیم ماه  12د و آنرا به کرده بودن شناختگريیونانیان) سال را خورشیدي 

بودند یا کم بهره اما در اقوام عقب مانده و نامتمدن آن دوران که از علومی مانند ریاضیات بی بهره 
تعیین سال برایشان امري مشکل بود و از همین روي آسانترین وسیله را (یعنی کامل شدن ماه را) 

از این نهادینه سازي سالها بر اساس کامل شدن هر  ها براي سالشماري انتخاب نموده بودند. عرب
 مهاي حرام داشتند که در این ماهها از انجاماه ماه به نام  4ماه، استفاده اي دیگر نیز می نمودند. آنان 

این عادت عرب مبنی بر در قرآن آدم کشی، کاروان زنی، جهاد و غزوه روي بر می گرداندند. اما 
اهللا ، به یک امر تخلف ناپذیر براي عالمیان تبدیل شده است. 25چرخش ماهگزینش سالها بر اساس 

ماه بودن سال ها نشات گرفته از او هستند و از ازل همچونان بوده  12حتی مدعی شده است که 
نجوم چیز دیگري می گوید؛ این بشر بود که تقسیم بندي هاي ساالنه را  دانشتاریخ و اما است. 

  !!و آنگاه اهللا خودش سالنگاري هاي آدمیان را مبناي کار خودش قرار داد. بوجود آورد و نه اهللا

مربوط به همه  احتماالًاز آیین استواري که مربوط به ماههاي حرام است (و این آیه، اهللا در ادامه 
جهانیان است) سخن به میان آورده است. ما می دانیم که این ماههاي حرام تنها مربوط به شبه جزیره 

تان بوده است و همچنین در فصل سوم این نسک نشان داده خواهد شد که محمد چگونه به عربس
  را زیرپاي نهاد.» حرام بودن جنگ در ماههاي چهارگانه«دستور اهللا استوار بودن این قانون 

 ویژهخداي قوم محلی است و دست کم با مبنا قرار دادن همین آیه می توان نتیجه گرفت که اهللا، 
  .است و نه پروردگار جهانیان شبه جزیره عربستان

  

  

                                                           
اگر چنین بسیاري از سیاره ها (چه در این کهکشان و یا در بیرون از این کهکشان) داراي دو، سه یا تعداد بیشتري ماه (قمر) هستند.  25

سال نگاري اي (توسط قرآنی که مدعی است براي همه جهانیان از ازل است تا ابد) یک امر بدیهی براي عالمیان است پس تازي 
پرستان بفرمایند که در آن سیاره ها اگر بشري باشد و یا اگر روزي بشري در آنها سکونت داشته باشد، آنها باید کدام یکی از آن ماهها 

 نگاریشان انتخاب کنند. حتما باید در این مورد از دستاربندان مسئله پرسید!!را براي سال 
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  هاي اهللا به همه چیزسوگند  -1.14
ملت هاي غیرپیشرفته) معمول است هنگامی که فردي خود را در  بویژهدر فرهنگ عمومی ملت ها (

ادعا، گفتار یا کردارش ضعیف می بیند به سوگند متوسل شود تا بدینوسیله شنونده یا  ي پذیراندنبرا
را مجاب کند که او راست می گوید. براي سوگند خوردن، شخص غالباً به چیزي یا  روبروطرف 
  می خورد که از خودش در جایگاه واالتري یا مطمئن تري باشد.  سوگندفردي 

  

  اهللاِ باصطالح قادر، به بسیاري از چیزها قسم یاد کرده است:

 به نفس لوامه -

 به اسبانی که نفسشان به شماره افتاده -

 کشتی هابه  -

 به ابرها -

 به بادها -

 به کوه سینا (کوه خرافیِ یهودیان) -

 به زمین -

 به آسمان -

 به طاق بلند -

 به برج هاي آسمان -

 به ستاره ها -

 به شب تار -

 به ماه -

 به انجیر -

 به زیتون -

 به قلم -



71 

 

 به خودش -

 و ... -

اجتماعی یا  جایگاهبیشتر افرادي که قسم را بن مایه گفتاري خود کرده اند کسانی هستند که از 
بیشتر کسانی که بسیار قسم می خورند داراي  معموالًشخصیتی خوبی در جامعه برخوردار نیستند. 

آیا  ).باشدمنطقی بیمایه براي آن گفتار یا عمل خود هستند (خواه آن گفتار یا عمل درست باشد یا ن
اش قسم بخورد تا دیگران را قانع کند و یا  تئورياثبات  مثالًهرگز شنیده اید که یک پروفسور براي 

خوري روي بیاورد؟ سوگندبه  ،شنیده اید که حتی یک دانشجو بجاي دفاع از پروژه ارائه شده اش
کرده  فراهمنه! زیرا اگر براي عمل خودش دلیل داشته باشد و کاري منطقی و اصولی  بدون شک

طرفی اگر عیبی در کارش باشد آنوقت استادهاي اوست. از  پیآورد تالشباشد، همان کار نشان دهنده 
ستن دلیل هاي علمی، او را قسم بدهند اآنقدر ابله نخواهند بود که بجاي خو ي اومشاور و یا راهنما
  .او را بپذیرندو اگر قسم خورد 

قسم به اسب هایی که نفس نفس می زنند دارد؟ یا اگر  مثالًاما آیا خدا احتیاجی به قسم خوردن آنهم 
  ؟دریوزه گري خواهد بوداینچنین به  نیازيچرخ گیتی بدست اوست، او را  راستیب

مثالً مالها و تازي پرستان نه تنها افتضاح قسم خوري اهللا را ماله کشی کرده اند بلکه مدعی هستند که 
م چون اهللا به علم و دانش عالقه بسیار داشته و از بندگان خود نیز چنین می خواسته است، به قلم قس

خوردن به نفس لوامه چه در سر می پرورانده؟  سوگندخورده است. نگارنده می پرسد که اهللا هنگام 
     هاي اهللا به انجیر و زیتون را نیز می توان به این حساب گذاشت که اهللا از همان ازل سوگندآیا 

می دانسته که کشاورزي زیربناي اقتصاد است و از پیروان خود خواسته به آن بها بدهند؟ یا زیتون و 
به سوگند انجیر از غذاهاي مورد عالقه اهللا هستند؟ باد و ابر را به قسم گرفتن از چه روي است؟ 

  کشتی چطور؟ کشتی که دیگر ساخته دست بشر است.

کرده اند و در همین حدود  گردآوريعربی براي شتر و بچه شتر نام  400ثعالبی و ابن فارس بیش از 
براي مفهوم قلم یا کاغذ حتی یک اعراب براي سوسمار و خار بیابان و نخل، در حالیکه  واژه هایی

یونانی گرفته شده است  Calamosلغت هم نداشته اند، و کلمه قلم نیز که در قرآن بکار رفته از کلمه 
  آورده شده است. Calamusرت که در التینی نیز بصو
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سال پیامبري محمد و پس از آن تا زمان کنونی همیشه، مالها  23از همه اینها گذشته، در تمام دوران 
    ناسازگاري داشته اند. و اگر جایی هم از علم، سخن به میان آورده اند همان علوم با دانش سرِ

زنان، شکیات و ... بوده است. سخن زیر از امام آفتابه داري، آداب به خال رفتن، آداب همخوابگی با 
  وي را دانشمندترین و علم دوست ترین امامان خود می دانند: ،ششم شیعیان(صادق) است که شیعیان

علم فقط علمی است که رضاي اهللا در آن باشد زیرا هر علمی مایه نجات نیست و علمی که «
و علومی است که از حضرت رسول و ائمه  امامت، توحیدمنحصر به نجات بشود منحصر به 

اطهار به ما رسیده است و آنچه نرسیده، اندیشیدن در آنها شایسته نیست. از سایر علوم نیز 
، صرف، نحو و زبان عربیالزم است (مانند  فهمیدن کالم اهل بیت رسالتآنچه براي 

شبهه در "و یا احداث منطق) باید خوانده شود و غیر آن یا لغو یا بی فایده و تضییع عمر 
  »می شود. ضاللتو  کفراست که بیشتر موجب  "نفس

  

 خوري هاي اهللا نشان داده شده اند: سوگنددر چند آیه زیر برخی از 

  3تا  1(لیل) آیه هاي  92سوره 

غْشَى  ذَا ی ذَا والنَّهارِ ﴾1﴿واللَّیلِ إِ جلَّى إِ لَقَ وما ﴾2﴿ تَ نثَى الذَّکَرَ خَ   ﴾3﴿ والْأُ

نر ) و [سوگند به] آنکه 2گرى آغازد ( چون جلوه روز) سوگند به 1چون پرده افکند ( شبسوگند به 
  ) 3را آفرید ( و ماده

 

  2و  1(تین) آیه هاي  95سوره 

طُورِ ﴾1﴿والتِّینِ والزَّیتُونِ  ینَ وین2﴿ س﴾  

  ) 2(کوه سینا ) و 1( زیتونو  انجیرسوگند به 
 

  1آیه (عادیات)  100سوره 

حا  ضَب اتیادع   ﴾1﴿والْ

  ) 1جهانند ( که با همهمه تازانند و با سم[هاى] خود از سنگ آتش مى مادیانهائىسوگند به 
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  1(نجم) آیه  53سوره 

ذَا هوى  مِ إِ ج   ) 1آید ( چون فرود مى اخترسوگند به  ﴾1﴿والنَّ
 

  2(قیامت) آیه  75سوره 

سِ  فْ لَا أُقْسم بِالنَّ ۀِوام2و وجدان بیدارو مالمتگرکه رستاخیز حق است( نفس لوامهوسوگند به  ﴾2﴿اللَّو (  

  

  اهللا مانند افراد ناتوان، نفرین می کند -1.15
می خورد بلکه ناسزا گویی نیز می نماید. سوگند با فرومایگی، براي اثبات سخن یا عملش اهللا نه تنها 

     همیشه جاوید خود که تا ابد براي جهانیان خواهد  آخر این چگونه خدایی است که در کتابِ
  ماند (؟!) به ناسزاگویی افراد ناچیز پرداخته؛ آنهم تنها به جرم اینکه سخن او را نمی پذیرند، به اهللا 

؟ ستگفته اند که دستانش بسته است و یا سخنی به رسول او گفته اند که خمی به ابروي او آورده ا
گمراهشان کرده و یا فریبشان داده و از  ،وي دل آنها را سخت کرده ت که خوداو از یکسو مدعی اس

  دیگر سو نیز آنها را به ناسزاگویی گرفته است؟!

را نیز به بوزینه و میمون تبدیل کرده انسانها او حتی پا را از ناسزا گویی نیز فراتر گذاشته و برخی 
   تاربندانِ پیرو او چگونه مردان و زنان میهنم را است؟ آیا اکنون اهللا خفته است و نمی بیند که دس

می آزارند، تحقیر می کنند، تهدید می کنند، می کشند و ...؟ پس چرا دستی باال نمی زند و از 
و ... بوزینه » سید محمد خاتمی«، »رفسنجانی«، »سید علی خامنه اي«حیوانهاي انسان نماي خود مانند 

  و میمون بوجود نمی آورد؟

  13(مائده) آیه  5سوره 

نَسو و هعاضون م ع مفُونَ الْکَل حرِّ ۀً ییقَاس م هلْنَا قُلُوبع جو م عنَّاه م لَ یثَاقَههِم مقْض رُواْ بِه فَبِما نَ ظا مما ذُکِّ اْ ح
ا م فَ نْهیالً مالَّ قَل م إِ نْه نَۀٍ مخَآئ لَىع عطَّل حسنینَ والَ تَزَالُ تَ الْم بح ی ِإنَّ اللّه فَح اصو م نْه ع ف13﴿ع﴾  
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کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم [به طورى که]  لعنتشانپس به [سزاى] پیمان شکستنشان 
کنند و بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشى  کلمات را از مواضع خود تحریف مى

شوى مگر [شمارى] اندك از ایشان [که خیانتکار  سپردند و تو همواره بر خیانتى از آنان آگاه مى
  ) 13دارد ( م پوشى کن که خدا نیکوکاران را دوست مىنیستند] پس از آنان درگذر و چش

 

  60(مائده) آیه  5سوره 

م الْ نْهلَ مع جو هلَیع بغَضو اللّه نَهع ن لَّ م اللّه ندۀً عثُوب م کل ن ذَ رٍّ م م بِشَ نَبئُکُ لْ أُ خَنَازِیرَ قُلْ ه دةَ والْ قرَ
لَئک شَ أُو الطَّاغُوت د بعبِیلِ واء السون س أَضَلُّ عکَاناً و 60﴿رٌّ م﴾  

کرده  لعنتشانبگو آیا شما را به بدتر از [صاحبان] این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم همانان که خدا 
اند  و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده و آنانکه طاغوت را پرستش کرده خشم گرفتهو بر آنان 

  ) 60ترند ( نزلت بدتر و از راه راست گمراهاینانند که از نظر م
 

  64(مائده) آیه  5سوره 

نفوطَتَانِ یسب م اهد لْ یا قَالُواْ بنُواْ بِمع دیهِم ولُ أَی غْلُولَۀٌ غُلَّت م اللّه د ی وده الْی قَالَتنَّ و زِیدلَی شَاء و ی فقُ کَی
نزِلَ إِلَ م ما أُ نْه یرًا ماکَثۀِ کُلَّمامیق مِ الْ وغْضَاء إِلَى ی الْبةَ واود ع م الْ نَهینَا بقَی لْ فْرًا وأَ غْیانًا وکُ  یک من ربک طُ

فْسدینَ  الْم بح الَ ی اللّها وادضِ فَسر نَ فی األَ وع سیو ا اللّهه فَأَ طْ حرْبِ أَ دواْ نَارا لِّلْ   ﴾64﴿أَوقَ

و به [سزاى ] آنچه گفتند از  دستهاى خودشان بسته بادخدا بسته است  هود گفتند دستو ی
بخشد و قطعا آنچه از  خدا دور شوند بلکه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد مى رحمت

تا روز جانب پروردگارت به سوى تو فرود آمده بر طغیان و کفر بسیارى از ایشان خواهد افزود و 
هر بار که آتشى براى پیکار برافروختند خدا آن را خاموش  انشان دشمنى و کینه افکندیمقیامت می

 ) 64دارد ( کوشند و خدا مفسدان را دوست نمى ساخت و در زمین براى فساد مى

 ییجستجو کرد. همانهاامام زمان نیز این فرهنگ ناسزاگویی را امروزه می توان در بین سربازان گمنام 
ها می آیند و مردم را به چماق و باتوم می بندند و به آنها ناسزا می گویند. همان که به خیابان 

جانیانی که در زندانها یکی از کارهایشان خرد کردن شخصیت زندانیان با استفاده از ناسزا گویی 
  است. و این ناسزا گویی را بدون تردید از اهللا یاد گرفته اند.
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  شکرگزار بودن اهللا  -1.16
 میگوید: 64آیه سوره تغابن 

 یملح شَکُور اللَّهو م فرْ لَکُ غْ یو م سنًا یضَاعفْه لَکُ قَرْضًا ح قْرِضُوا اللَّه   )64( إِن تُ

خداوند شکر بخشد و  سازد، و شما را می می چندبرابراگر به خدا قرض الحسنه دهید آنرا براي شما 
  )64. (کننده و بردبار است

است که به این دلیل بشر را آفریده است که او را عبادت کنند! گویا وي دچار اهللا در قرآن آورده 
مرضی گردیده که عالج آن با خم و راست شدن بندگانش درمان می شود. دستاربندان می گویند، اهللا 

هر روز او را به آزمایش  ،آفریدهاهللا نیازي به عبادت بندگانش ندارد بلکه بنده باید براي اینکه او را 
می گیرد، بال بر سرش نازل می کند، از او خشمگین می شود، او را فریب می دهد، او را می ترساند، 

  او را تهدید می کند، به او ناسزا می گوید و ... اهللا را شکرگذاري کند.

داده اند. مگر  آیه باال نشان می دهد که اهللا خودش نیز شاکر است! چرا؟ چون بندگانش به او قرض
وي کمبودي داشته است که قرضی گرفته باشد؟ از طرفی زمانی که خود او براي این به اصطالح 

همان است که بندگانش از آغاز آفرینش تا زمان مرگ عبادت  ،شکرگذار باشد، پس شایسته» قرض«
اگر نداشت چرا ، زیرا »ندارد نیازياهللا به عبادت «که می گوید است وي کنند و سخن مال نادرست 

اهللا البته بیان می کند که اگر بندگانش به او قرضی بدهند، او قرض  چنین سخنی را بیان داشته است؟
را برایشان چند برابر می کند. نمود عینی این چند برابر شدن را می توانید در پول هاي چندبرابر شده 

یروز، تبدیل به میلیاردرهاي امروزي مقام هاي جمهوري اسالمی ببینید که روزه خوان ها و عاقدان د
  شده اند.
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  (و نه اهللا) سخن پایانی درباره خدا  -1.17
زمین یکی از سیاره هاي کوچکی است که در منظومه شمسی قرار دارد و بدور خورشید می چرخد؛ 
یعنی جاذبه خورشید، چندین سیاره (از جمله زمین) را به دور خود می چرخاند! قلمرو جاذبه 

  زمین است.  000/000/1خورشید برابر هفت هزار سال نوري است. اندازه خورشید نیز برابر بزرگی 

شید ما یکی از ستارگان متوسط راه شیري است. تعداد ستارگان شناخته شده توسط دانشمندان خور
  است.  000/7(تا کنون) برابر در این کهکشان 

 دیگرکهکشان راه شیري یکی از کوچکترین کهکشانهاي موجود در گیتی است. در هر یک از 
ین زده می شود. در برخی از این (صد میلیارد) ستاره تخم 000/000/000/100کهکشانها دست کم 

 000/000/500کهکشانها، ستارگانی وجود دارند که اگر آنها را مانند گویی میان تهی بیانگاریم، 
  خورشید را در خود جاي می دهند.

آغاز و انجامی باشد (از دیدگاه زمان، مکان یا ...) این آغاز و انجام در  "جهانِ ناپیدا کرانه"اگر براي 
نیز از دریافت آن ناتوان است. اگر این  »پندار«ما نیست. حتی بنیه تواناي کنونی ادراك  خور فهم و

اي توانایی  براي این گرداننده گرداننده اي داشته باشد، ناچار باید ،دستگاه دهشت انگیز و نامتناهی
  :چنان کوچک کهگرداننده اي نه قایل گشت.  بی پایاننامحدود و 

  .فتوا صادر کندبراي آداب آدم کشی،  •

کند (بسنجید با  چیرهبه خاطر کشته شدن شتري در میان قومی در عربستان، خشم بر خود  •
ردي اي که شبه جزیره عربستان در مقایسه با دنیا، دنیا در مقایسه با خورشید، آنگونه خُ

خورشید در مقایسه با منظومه شمسی، منظومه شمسی در مقایسه با کهشان راه شیري، 
راه شیري در مقایسه با ستارگان پانصد میلیون بار بزرگتر از خورشید و این  کهکشان

ستارگان در مقایسه با کهکشان هایی که خود ایشان یکی از اعضاي خانواده هاي صد 
 ). ندسته میلیاردي آنها

 به خاطر آفرینش بشري به این ناچیزي بر خود غره شود و آفرین به خود بگوید.  •

 124، "یک چهار هزارم زمین"در زمین برپاي دارد و براي جمعیتی برابر فتنه هاي قومیتی  •
 هزار پیامبر بفرستد و براي باقی هیچ!
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و او  بیاوردابولهب خشم  هاي کوچک خود مانندباعظمت خود، بر بنده  از میان این گیتیِ •
 .(تبت یدا ابی لهب!) بگیردرا به ناسزا گویی 

 ورد و خود را مکارترین مکاران بخواند (مکارالماکرین)!از سر ناتوانی به خدعه روي بیایا  •

باید ذات او فراي توهمات و پندارهاي اگر خدایی براي این گیتی وجود داشته باشد چاره اي نیست. 
ما باشد و از سر حد اندیشه هاي ما بیچارگانِ ناچیز، منزه تر، برتر و بزرگوارتر باشد و به گفته 

  ».د آن بودآنچه اندر وهم نای«مولوي 

نشان می دهد که دین و مذهب نتوانسته است چنین  "عقاید دینی"مشاهدات و پژوهش هاي 
جز عده اي انگشت شمار، سایر عالمیان، خداوند را به شکلی بزرگتر از روي بندیشد که بایست. ابی

  و  هاکنش/واکنش گرده زندگانی ناچیز خود سنجیده اند و ذات او را نمونه وجود خود (با تمام 
  مکر و ...) ساخته اند و نهایت اندکی بزرگتر. ،کینه ،خشمآزمودن، همچون  ،تاثیر پذیري هاي بشري

، انجام داده ایم» قرآن و ایران«ی که تا اینجاي نسک به عنوان نمونه آیا در همین بررسی کوتاه
پروردگار قائم به ذات است و نمونه  نهاداگر  ؟تناقضاتی درباره ذات پروردگار به چشم نمی خورد

کمال مطلق، چگونه حالت هاي ناگهانی چون خشم و انتقام بر او جاري می شوند؟ او بی نیاز مطلق 
در زندگی انسان ها (و شود؛ ب )که از سر ناتوانی است(است و اگر چنین باشد نمی تواند دچار خشم 

یک شخص  میل و رضایت و یا بر اساس انتظاریا رویدادي بر  امريحتی برخی حیوانات) زمانی که 
  ، آن شخص خشمگین خواهد شد.صورت نگیرد

فتد و بی خواهد او خبر نداشته که چه اتفاقی می ،می شود یا نسبت به موضوعی خشمگیناگر اهللا 
خبر داشته است ولی ناگهان از کوره درآمده با اینکه  احتماالًشده است یا خشمگین پس از وقوع آن، 

ی یتوانا ،آیا اگر خدایی هست، او را بر انجام امور 26است!؟ آیا اینها نشانه هاي یک خدا هستند؟
خود پاي می فشارد او باید چنین از  »ارحمن الراحمینی «پی در پی بر او نیست؟ و با آنکه  درخوري 

  مکارها؟جبار باشد و قهار؟ غاصم باشد و فاجر؟ و یا مکارترین و روي خشم و کین حکم بدهد، 

                                                           
البته ممکن است خداهاي قومی و محلی اي بروي زمین وجود داشته باشند که داراي چنین ویژگی هایی باشند، اما مسلمانان  26

ست او بر زمین نمی افتد و بر ذره ذره کارهاي موجوداتش معتقدند که اهللا همه چیز را از ازل تا ابد می داند و می دانسته! برگی بی خوا
 اشراف کامل دارد. اینجاست که دم خروس بیرون می زند!
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به از دیدگاه قرآن (و البته مسلمانان)، اهللا داراي ویژگی هاي بسیار بسیار زیادي است. به هر روي، 
  توجه کنید:اند هاي اهللا که در قرآن آمده  ویژگیبرخی از 

غفار، غفور، کریم، رئوف، رحیم، رحمن، حکیم، خبیر، رزاق، خیرالغافرین، خیرالحاکمین، 
 دوس، حمید و ... . القدوس، نعم النصیر، جبار، مکار،، ملک خیرالمکارین، ملک الحق
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          بر پایهء دیدن، پژوهیدن و آزمودن استوار است؛ نه بر پنداربافی، » خرد و اندیشه«توانایی 
  پیش داوري هاي پوچ و نادرست و شنیده ها. (رستم شهرزادي)

  2فصل 

(انسان اختیاري  !جبر
از خود ندارد)
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  آغاز سخن -2.1
  79و  39 هاي (نجم) آیه 53سوره 

عى  ا سانِ إِلَّا ملْإِنسل س ن لَّی فْسک  ﴾39﴿وأَ من نَّ ما أَصابک منْ حسنَۀٍ فَمنَ اللّه وما أَصابک من سیئَۀٍ فَ
فَى بِاللّه شَهِیدا  سوالً وکَ لنَّاسِ رل لْنَاكسر   ﴾79﴿وأَ

از جانب رسد  به تو مى خوبیهاهر چه از  )39نیست ( جز حاصل تالش اوو اینکه براى انسان 
و تو را به پیامبرى براى مردم فرستادیم و گواه  از خود توسترسد  به تو مى دىبو آنچه از  خداست

  ) 79بودن خدا بس است (

اشاره شده است که پیش  "فلسفه زندگی"ترین بنیان هاي  اي سوره نجم، به یکی از پایه 39در آیه 
از آورده شدن در این سوره، بارها در مکتب هاي فکري یا آیین هاي بزرگ پیش از اسالم (مانند 

  موضوع دیگرگونه می شود! 79اما در آیه  گاتهاي زرتشت) آورده شده است.

ی هر شخص، به تالش او بسته است. چنین بیان شده است که پیامد خوب و بد در زندگ 39در آیه 
اعمال بد "اما با شگفتی هرچه تمامتر، در آیه بعدي قضیه دچار دیگرگونگی شده است و تنها 

، به خود او ربط داده شده اند. باز هم شگفت انگیزتر اینکه در آیه هاي بعدي اي که در ادامه "انسان
نیز از انسان گرفته شده است و هر آنچه که  این فصل مورد بررسی قرار می گیرند این مقدار اختیار
حتی سرنوشت کار تا جایی ادامه می یابد که اهللا بخواهد شدنی است، و نه آنچه بنده اش می خواهد. 

در حافظه دائم سیستم کامپیوتري اهللا است،  احتماالًهرکسی پیش از زاده شدن وي، در لوحه اي که 
  ن پوچِ پوچ است.یعنی تالش انسا از قبل نوشته شده است.

آنرا  احتماالًآن بال را خواست خدا می دانند و  مسلمانان، که بالیی بر سر مسلمانی فرود آیدزمانی 
    پیامد این کم کاري می دانند که یا خمس نداده اند، به نامحرم نگاه کرده اند، نمازخوان ها کم 

نگارنده ناپیداست که در بسیاري از ، احتکار و نزول خوري رایج شده است و ... . بر ندشده ا
نه به کلیسا می روند و نه تنها به  ،کشورهاي غربی که نه پول به مال می دهند، نه نماز می خوانند

نامحرم نگاه می کنند بلکه نامحرم در بطن جامعه اشان شرکت می کند و دوشادوش سایرین در 
  آید؟ جامعه کار می کند، چرا اینهمه بال بر سرشان فرود نمی
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گیالن حدود دو دهه پیش در به کشورمان نگاهی می افکنیم: پس از زلزله خانمان براندازي که در 
آمد، مالها با کمال بی شرمی گفتند که در آنجا فحشا زیاد شده بود و بی عفتی رونق گرفته بود و اهللا 

ه در آنجا شغل هاي بدي اینچنین عذابی فرو فرستاد! زمانی که زلزله بم به وقوع پیوست نیز گفتند ک
رضاییه همچون تریاك فروشی رواج یافته بود و مردم هم ناخوب شده بودند. اکنون هم که دریاچه 

       ، رودهاي ایران کم آب تر شده اند، سیل هاي ساالنه 27در حال خشک شدن است )ارومیه(
است و آبی به سیستان و خشکیده  تغریباًاستان هاي شمالی افزون گردیده اند، آب دریاچه هامون 

د که نبلوچستان نمی رسد، گرماي هواي خوزستان، جانگدازتر شده است، نیز، همه به این بر می گرد
        "میزان ایمان بندگانش را"یا به گفته مالها  "بندگانش"اینها خواست خداست و یا خدا دارد 

  نیز وجود داشته و دارد. "مردمبدکردار بودن "می سنجد؛ در بسیاري از این موارد، دستاویز 

زمینه هاي دیگر اما بسیاري از مالهاي کروات زن و ماله کش هاي اسالمی در این زمینه نیز چون 
گفته است  "انشاء اهللا گو"اسالمی، به تحمیق مردم پرداخته اند! کدام از این به اصطالح روشنفکرانِ 

که این بالیا خواست و پیآمد مردم و حکومتشان است و نه آزمایش و خشم اهللا! چند نفر گفته اند که 
قب افتاده است و ساختمان فاجعه تبدیل شد که کشور ما کشوري عیک زلزله گیالن از این روي به 

نیز در بسیاري از موارد، نه بهینه است و نه حتی مناسب زندگی؟ چه کسی گفت که بم در آن سازي 
سال گذشته هیچ زلزله  700و دست کم در  28شهري است که بر روي خط زلزله قرار نداشته است

وري اسالمی در آن منطقه اتمی جمه آزمایشبزرگی در آن روي نداده است و این به اصطالح زلزله، 
بود؟ چه کسی گفت که بر اثر بی کفایتی جمهوري اسالمی، افغانستان، بروارونه قرارداد بین ایران و 
افغانستان، سدي بر روي آن رود زده و سیستان و بلوچستان را که روزي پایگاه تولید گندم در ایران 

که این موضوع بارندگی و کم آب شدن رودها بوده را به این روز کشانده است؟ یا چند نفر گفته اند 

                                                           
می توان به ایجاد یک راه در میان دریاچه رضاییه کارهایش جمهوري اسالمی از آغاز با محیط زیست ستیز داشته است و از آنجمله   27

این دریاچه را خشک خواهد کرد. البته از دیدگاه نگارنده، دشمنی جمهوري اسالمی با طبیعت از  نام برد که وجود این راه، به مرور آب
یک سو ریشه در ایران ستیزي این دولت دارد و از دیگر سو ریشه در قرآن دارد. زیرا در هیچ جاي قرآن خبري از پاسداشت محیط 

  زیست نمی باشد.
زیرا پس از این فاجعه بزرگ، برخی از به اصطالح کارشناسان جیره خور اسالمی  "ه استبر روي خط زلزله قرار نداشت"نگاشته ام   28

در تلوزیون برنامه ها اجرا نمودند و چنین دروغ پراکنی کردند که بم بر روي خط زلزله قرار داشته است ولی تاکنون کسی آنرا درنیافته 
فتوایی بر مبناي اینکه بم باید بر روي خط زلزله باشد بیان نفرموده (؟!) بوده است. شاید بهتر بود می گفتند که تاکنون هیچ مالیی، 

  است.
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سالهاست که آغاز  "جنگ آب در دنیا"و نابودي جنگل ها در ایران و ... به این دلیل برمی گردد که 
گردیده است و اینکه افرادي دعاي باران بخوانند و منتظر ابر باران زا بمانند نشان سادگی، ناآگاهی یا 

بخشی از بارندگی هاي کشورهاي خشک و نیمه خشک مانند ایران، شارالتانی آنان است زیرا امروزه 
د که آن باردارکردن ابرهاي در حال حرکت بر فراز هر کشوري است؟ نبگونه مصنوعی ساخته می شو

نه  استان هاي شمالی نیز به قطع شدن درختان آنجا بر می گردددر  یرو به فزونساالنه سیل هاي 
 زیاد شدن بدحجاب!

با کمال اندوه چنین باید نوشت که آنچه مالها می کنند و آنچه شارالتانهاي ماله کش  به هر روي و
اسالمی می گویند و آنچه مردم ساده اندیش می پندارند همه برپایه قرآن است. قرآن است که بالیاي 
طبیعی و غیرطبیعی را به اعمال غیر اسالمی مردم نسبت می دهد. قرآن است که می گوید مردم چه 

قرآن است که پیروان خود را ». کند که در اندیشه داردمی اهللا همان «خواهند و چه نخواهند، ب
سرنوشت پرست و سرنوشت پذیر می خواهد و حتی پاسداشت از گرانبهاترین گوهر وجودي هر 

ن زمانی که پیمانه سرآید، آ"انسان (یعنی جان او) را نیز امر بیهوده اي می داند زیرا به گفته مالها 
  ."بنده خواهد مرد

  

  اهللا گمراه می کند -2.2
  143(نساء) آیه  4سوره 

جِد لَه سبِیالً  ن تَ ن یضْللِ اللّه فَلَ مؤُالء والَ إِلَى هؤُالء والَ إِلَى ه کل نَ ذَ یذَبِینَ ب ذَب 143﴿م﴾  

هرگز راهى براى هر که را خدا گمراه کند میان آن [دو گروه] دو دلند نه با اینانند و نه با آنان و 
  )143[نجات] او نخواهى یافت (

  

  272(بقره) آیه  2سوره 

ن یشَاء و ...  ي مد هی نَّ اللّهک لَ و م اهد ه کلَیع س 272﴿لَّی﴾  

  )272، و ... (کند هر که را بخواهد هدایت مى، بلکه خدا  هدایت آنان بر عهده تو نیست
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  33و  27د) آیه هاي (رع 13سوره 

دي إِلَ هی شَاء ون ی لُّ مضی قُلْ ِإنَّ اللّه هبن ر ۀٌ مآی هلَینزِلَ ع فَرُواْ لَوالَ أُ ذینَ کَ قُولُ الَّ یو نَاب نْ أَ م ه27﴿ی﴾  ...
ن ملِ وضْلی ا اللّهفَم نْ لَهم اد33﴿ ه﴾  

اى بر او نازل نشده است بگو  گویند چرا از جانب پروردگارش معجزه اند مى و کسانى که کافر شده
و هر کس را که [به سوى او] بازگردد به  هر کس را بخواهد گمراه می کندخداست که  در حقیقت

  ) 33راه گذارد رهبرى نخواهد داشت ( ) ... و هر که را خدا بى27نماید ( سوى خود راه مى
 

   4(ابراهیم) آیه  14سوره 

اء  ن یشَ ي مد هیشَاء ون ی م لُّ اللّهضفَی م نَ لَه یب یل همانِ قَوسالَّ بِل نَا من رسولٍ إِ رسلْ عزِیزُ وما أَ هو الْ و
 یمک ح   ﴾4﴿الْ

هر که و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] براى آنان بیان کند پس خدا 
  ﴾4﴿ کند و اوست ارجمند حکیم و هر که را بخواهد هدایت مى گذارد راه مى را بخواهد بى

  

  8(فاطر) آیه  35سوره 

نًا فَِإنَّ ال سح آه نَ لَه سوء عمله فَرَ ین ز أَفَم هِملَیع کفْس هب نَ ذْ ن یشَاء فَلَا تَ ي مد هیشَاء ون ی لُّ مضی لَّه
عونَ  صنَ ا یبِم یملع ِإنَّ اللَّه رَاتس8﴿ح﴾  

بیند [مانند مؤمن نیکوکار است]  آیا آن کس که زشتى کردارش براى او آراسته شده و آن را زیبا مى
کند پس مبادا به سبب  و هر که را بخواهد هدایت مى گذارد مى راه هر که را بخواهد بىخداست که 

  ﴾8﴿کنند داناست  حسرتها[ى گوناگون] بر آنان جانت [از کف] برود قطعا خدا به آنچه مى
  

   31(مدثر) آیه  74سوره 

سیفَرُوا ل ذینَ کَ م إِلَّا فتْنَۀً لِّلَّ تَه دنَا ع علْ ا جمکَۀً ولَائا م حاب النَّارِ إِلَّ نَا أَص علْ ا جمو تَابک ذینَ أُوتُوا الْ قنَ الَّ تَی
ذینَ أُوتُوا الْکتَاب والْمؤْ اب الَّ تَ لَا یرْ انًا ونُوا إِیمینَ آمذ داد الَّ رَض ویزْ ی قُلُوبِهِم مینَ فذ قُولَ الَّ یل ونَ و منُ

م علَ ا یم شَاء ون ی ي مد هیشَاء ون ی م لُّ اللَّهضی کل ذَ ذَا مثَلًا کَ بِه اللَّه ادر ا والْکَافرُونَ ماذَا أَ نُود ربک إِلَّ ج 
  ﴾31﴿هو وما هی إِلَّا ذکَْرى للْبشَرِ 
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موکالن آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آنها را جز آزمایشى براى کسانى که کافر  و ما
اند افزون  اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند و ایمان کسانى که ایمان آورده شده

نى که در دلهایشان گردد و آنان که کتاب به ایشان داده شده و [نیز] مؤمنان به شک نیفتند و تا کسا
خدا کردن چه چیزى را اراده کرده است این گونه  بیمارى است و کافران بگویند خدا از این وصف

و هر که را بخواهد هدایت مى کند و [شماره] سپاهیان پروردگارت  گذارد هر که را بخواهد بیراه مى
  ﴾31﴿ داند و این [آیات] جز تذکارى براى بشر نیست را جز او نمى

  

  155(اعراف) آیه  7سوره 

هلَکْ الَ رب لَو شئْت أَ فَۀُ قَ الرَّج م تْه ذَ الً لِّمیقَاتنَا فَلَما أَخَ جینَ رع بس همى قَووسم اخْتَارلُ و ب ن قَ م م تَه
تُض ک الَّ فتْنَتُ فَهاء منَّا إِنْ هی إِ لَ الس ع ا فَ ا بِم تُهلکُنَ ا وإِیاي أَ لینَ و نت ن تَشَاء أَ ي مد تَه ن تَشَاء و ا ملُّ بِه

غَافرِینَ  نت خَیرُ الْ فرْ لَنَا وارحمنَا وأَ   ﴾155﴿فَاغْ

و موسى از میان قوم خود هفتاد مرد براى میعاد ما برگزید و چون زلزله آنان را فرو گرفت گفت 
ساختى آیا ما را به [سزاى] آنچه  خواستى آنان را و مرا پیش از این هالك مى پروردگارا اگر مى

ن گمراه هر که را بخواهى به وسیله آکنى این جز آزمایش تو نیست  اند هالك مى خردان ما کرده کم
تو سرور مایى پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین  کنى و هر که را بخواهى هدایت مى

  ) 155آمرزندگانى (
  

  56(قصص) آیه  28سوره 

دینَ  تَ هم م بِالْ هو أَعلَ شَاء ون ی ي مد هی نَّ اللَّهک لَ و تببنْ أَح ي مد لَا تَه 56﴿إِنَّک﴾  

خداست که هر که را بخواهد توانى راهنمایى کنى لیکن  تو هر که را دوست دارى نمىدر حقیقت 
  ) 56یافتگان داناتر است ( و او به راه کند راهنمایى مى

 

  23(زمر) آیه  39سوره 

ذینَ عرُّ منْه جلُود الَّ قْشَ ثَانی تَ ا متَشَابِه ا م تَابک یثد ح نَ الْ سلَ أَح م  اللَّه نَزَّ ه لُود ینُ جتَل م م ثُ هب نَ ر خْشَو ی
ادنْ هم ا لَهفَم لْ اللَّهضْلن ی مشَاء و نْ ی م ي بِهد هی ى اللَّهد ه کل م إِلَى ذکْرِ اللَّه ذَ هوب   ﴾23﴿ وقُلُ
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ن که از خدا زیباترین سخن را [به صورت] کتابى متشابه متضمن وعد و وعید نازل کرده است آنا
افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم  هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مى پروردگارشان مى

هر که را خدا گمراه کند او را خدا هر که را بخواهد به آن راه نماید و  گردد این است هدایت مى
  ﴾23﴿ راهبرى نیست

  

  9(نحل) آیه  16سوره 

عینَ  مأَج م داکُ شَاء لَه لَو رٌ وآئا جه د السبِیلِ ومنْ ص   ﴾9﴿وعلَى اللّه قَ

خواست مسلما  اگر [خدا] مىو نمودن راه راست بر عهده خداست و برخى از آن [راهها] کژ است و 
  )9( کرد همه شما را هدایت مى

آیه باال به خوبی پیداست اهللا هر که را بخواهد گمراه می کند. اینکه کشورهاي مسلمان از  دهدر 
        دیدگاه سوادآموزي، تربیت دانش آموز، دانشجو و دانشمند از بسیاري از کشورهاي غربی 

ن فراوابا اینکه بیشتر کشورهاي مسلمان داراي منابع اولیه طبیعی  اصالًو  تر هستندعقب مانده 
هستند، جزو عقب مانده ترین کشورهاي دنیاست به این موضوع برمی گردد که اهللا خواسته است آنها 

  د.و فقیر باشنگمراه 

خوب است بدانید که از دیدگاه اسالم، اینکه کشورهاي غربی قرن هاست در مسیر پیشرفت 
مشغول شدن با دانش و  قرارگرفته اند گونه اي گمراهی برایشان است و اهللا بدین گونه آنها را با

به بدون اسالم بی معناست و به گفته مالها  نوآوري و رفاه، گمراه کرده است! چرا؟ زیرا دانشِ
  ساختن خانه اي بر فراز کوه آتشفشانی می ماند.

 سخناین از اینها گذشته اگر گمراهی و راه یافتدگی انسان ها بدست خدا صورت می گیرد. آیا 
اگر همه چیز نشات گرفته از خواست ندارد. اختیاري که انسانها از خود جز این دارد معنایی ب

اهللا خود هدایت می کند و خود گمراه می نماید  ؟پس بهشت و جهنم چرا آفریده شده اندخداست، 
و آنها را هدایت کرده بهشت قرار داده است و براي ره گم کردگان ا خود ،و براي هدایت یافتگان که

  جهنم!؟
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 "همه شما را هدایت می کرد اهللا می خواست مسلماً "سوره نحل، بیان شده است که اگر  9در آیه 
اما به نظر می رسد که چون اهللا با خود پیمان بسته است که جهنمش را پر کند، اینچنین ننموده 

  شگفتا به این منطق! .29است
  

  46(اسراء) آیه  17سوره 

کنَّۀً أَ لُوبِهِم أَ ا علَى قُ علْنَ جلَى واْ ع لَّو و ه د حآنِ و قُرْ ت ربک فی الْ ذَا ذَکَرْ هوه وفی آذَانهِم وقْرًا وإِ قَ فْ ن ی
فُورا  دبارِهم نُ   ﴾46﴿أَ

دهیم] و چون در  [قرار مى گوشهایشان سنگینى درنهیم تا آن را نفهمند و  مى بر دلهایشان پوششهاو 
  ) 46کنند ( قرآن پروردگار خود را به یگانگى یاد کنى با نفرت پشت مى

 

  7و  6(بقره) آیه هاي  2سوره 

م الَ یؤْمنُونَ  ه رتُنذ م م لَ م أَ تَهر نذَ لَیهِم أَأَ ع اءوفَرُواْ س ذینَ کَ م ﴾6﴿ِإنَّ الَّ عهِم وعلَى قُلُوبِهم علَى اللّه خَتَ مس 
 یمعظ اب ذَ ع م لَه ةٌ وشَاوغ مارِهص لَى أَبع7﴿و﴾  

در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند چه بیمشان دهى چه بیمشان ندهى بر ایشان یکسان است [آنها] 
 اى پردهنهاده و بر دیدگانشان  مهر) خداوند بر دلهاى آنان و بر شنوایى ایشان 6نخواهند گروید (

  )7است و آنان را عذابى دردناك است (
 

  57(کهف) آیه  18سوره 

علْنَا علَى قُلُ إِنَّا ج اه د ی تم د نَسی ما قَ ا وه ن ذُکِّرَ بِآیات ربه فَأَعرَض عنْ مم م نْ أَظْلَ من و وبِهِم أَکنَّۀً أَ
ه عد قْرًا وإِن تَ و هِمی آذَانفو وهقَه فْ ا ید ذًا أَب دوا إِ ن یهتَ دى فَلَ إِلَى الْه 57﴿م﴾  

ستمکارتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده و از آن روى برتافته و دستاورد  و کیست
و در  بر دلهاى آنان پوششهایى قرار دادیم تا آن را درنیابندپیشینه خود را فراموش کرده است ما 

                                                           
  ، در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است."پرکردن جهنم توسط اهللا" این پیمانِ  29
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 و اگر آنها را به سوى هدایت فراخوانى باز هرگز به راه نخواهند آمد یم]گوشهایشان سنگینى [نهاد
﴿57﴾  
  

   25(انعام) آیه  6سوره 

ا وإِن یرَ وه وفی آذَانهِم وقْرً قَه فْ ن ی کنَّۀً أَ لُوبِهِم أَ لَى قُ نَا ع علْ جو ک إِلَی ع تَمسن ی م م نْهمنُواْوؤْمۀٍ الَّ یلَّ آی اْ کُ و 
لینَ  یرُ األَواطالَّ أَس آ إِ ذَ فَرُواْ إِنْ ه ذینَ کَ قُولُ الَّ ی لُونَکادج ی آؤُوكذَا ج   ﴾25﴿بِها حتَّى إِ

و  ایم تا آن را نفهمند ها افکنده بر دلهایشان پردهدهند و[لى] ما  و برخى از آنان به تو گوش فرا مى
آورند تا آنجا که  اى را ببینند به آن ایمان نمى و اگر هر معجزه ایم] در گوشهایشان سنگینى [قرار داده

گویند این [کتاب] چیزى جز  کنند کسانى که کفر ورزیدند مى آیند و با تو جدال مى وقتى نزد تو مى
  ) 25هاى پیشینیان نیست ( افسانه

  

  110(انعام) آیه  6سوره 

همع ی هِمانغْی م فی طُ ه ر ذَ نَ رَّةٍ ولَ م أَو واْ بِه م یؤْمنُ م کَما لَ ه ارص أَبو م تَه دأَفْئ قَلِّب نُ 110﴿ونَ و﴾  

آورند] چنانکه نخستین بار به  [در نتیجه به آیات ما ایمان نمى گردانیم و دلها و دیدگانشان را برمى
  )110کنیم تا در طغیانشان سرگردان بمانند ( را رها مىآن ایمان نیاوردند و آنان 

  

  125(انعام) آیه  6سوره 

رَجقًا ح ضَی هر د لْ صعجی لَّهضن ی ن یرِد أَ مالَمِ و إلِس ل هر دص ح دیه یشْرَ هن ی ن یرِد اللّه أَ فَم د ع ص ا ینَّم ا کَأَ
علُ ج ی کل ذَ ذینَ الَ یؤْمنُونَ  فی السماء کَ س علَى الَّ الرِّج 125﴿اللّه﴾  

هر که را بخواهد گشاید و  پس کسى را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسالم مى
رود این گونه  چنانکه گویى به زحمت در آسمان باال مى گرداند گمراه کند دلش را سخت تنگ مى

  )125دهد ( آورند قرار مى ن نمىخدا پلیدى را بر کسانى که ایما
 

  23(جاثیه) آیه  45سوره 

علَ علَ جو قَلْبِه و هع ملَى سع م مٍ وخَتَ ذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْ خَ نِ اتَّ م تن أَفَرَأَی ةً فَمشَاوغ رِهص ى ب
ذَکَّرُونَ  د اللَّه أَفَلَا تَ ع ن بم یهد ه23﴿ی﴾  
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خدا او را دانسته گمراه گردانیده پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و 
آیا پس از خدا چه کسى او را  اش پرده نهاده است و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده

 ) 23گیرید ( خواهد کرد آیا پند نمى هدایت

اهللا بنده هاي خود را گمراه می کند، بلکه براي این گمراهی ، می بینیم که نه تنها باال در این هفت آیه
دست به عمل جوانمردانه اي (؟!) نیز می زند. وي برپایه صالحدید (؟!)، بر چشم و گوش برخی 
بندگانش مهر می زند و دلهاي برخی بندگانش را سخت می گرداند و پرده بر آنان می نهد تا گمراه 

  شوند.

اهللا است که دلهاي بندگانش این سوره انعام)،  125ر به گفته قرآن (مانند آیه معلوم نیست که اگ اصالً
اینهمه جنگ و غزوه که محمد انجام داد براي چه بود؟  پس را چنان می کند که اسالم بیاورند یا نه؛

محمد می توانست تنها ابالغ رسالت کند و گوشه اي در خانه بنشیند و آنها که دلهاشان بی پرده بود 
چشم و گوششان بی سنگینی، به او روي می آوردند و مسلمانی خود را بیان می داشتند؟! از طرفی  و

اگر اهللا راست می گوید چرا تا زمانی که محمد از مکه فرار نکرده بودند با اینکه وي به گفته خودش 
زوه و ... رسید پیرو بیابد. و پس از آنکه کار به غ 100تا  70بود هرگز نتوانست بیش از  "منذر"یک 

و زمانی که مسلمانان به مکه لشکرکشی کردند و آنجا را گرفتند همین بندگان که اهللا دلهاشان را با 
  پرده پوشانده بود ناگهان خودشان پرده را کنار زدند و اسالم آوردند؟

پس از تازش اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر و پیگیري این تازش و چپاول توسط عثمان و 
دلیل اینکه ایرانیان مسلمان نمی شوند و اینکه «، هرگز کسی به این نومسلمانان نگفت که و ... علی

آن بوده که ایرانیان بر دل و » می زدندعرب ها آنها دست به شورش در برابر این عمل ناجوانمردانه 
و با زور شمشیر  عرب ها البته نادرستی این گفتار اهللا را اثبات نمودند ؟زبانشان مهر خورده است

شمشیر عرب از زبان خداي عرب توانستند بیشتر ایرانیان را به اسالم درآورند و نشان دهند که 
  .(یعنی اهللا) برنده تر است

را به  بودافرادي را که اهللا بر دل و زبانشان مهر زده  جمهوري اسالمی هم از آغاز روي کار آمدنش
چوب تکفیر بسته، اعدام کرده، فراري داده یا ... . کسی هم پیدا نشده از این فرزندان اهللا بپرسد چرا با 

و  دلاین ایرانیان چنین می کنید! مگر این انسانها قدرتشان از قدرت اهللا برتر است که بتواند قفل 
  ؟رود آورند!زبانشان را بگشایند و به دین برابري و برادري (!!) اسالم سر ف
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  100(یونس) آیه  10سوره 

قلُونَ  ع ینَ الَ یذ س علَى الَّ لُ الرِّجع ج یو نِ اللّه ذْ الَّ بِإِ ن تُؤْمنَ إِ سٍ أَ فْ  وما کَانَ لنَ

و [خدا] بر کسانى که نمى اندیشند پلیدى را قرار  جز به اذن خدا ایمان بیاوردهیچ کس را نرسد که 
  ﴾100﴿ دهد مى

  

  107(انعام) آیه  6 سوره

نت علَیهِم بِوکیلٍ  فیظًا وما أَ ح هِمی اك علَ نَ علْ ا جم کُواْ و لَو شَاء اللّه ما أَشْرَ 107﴿و﴾  

ایم و تو وکیل آنان  و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده آوردند خواست آنان شرك نمى اگر خدا مىو 
  )107نیستى (

باقی نمی گذارد، او اذن می کند که کسی ایمان  »جبر اهللا«را در مسئله  شکیهیچ آیه باال، دیگر  دو
 بیاورد و اذن می کند که فردي دیگر کفر بورزد. گویا آدمیان، آدمک هاي خیمه شب بازي او هستند.

اهللا است این اگر  و اختیار انسان از او گرفته شده استکامالً که  چنین استاگر پرسش اینجاست که 
این همه مسلمانان از همان روز نخست، که کسی را وا می دارد مسلمان شود و یا کافر شود، چرا 

چرا حتی خود محمد  ؟!تا افراد دیگر را به راه راست هدایت کنند داشته اند تازش و کشت و کشتار
  هم در برابر کافران و مشرکان، غزوه و جنگ انجام می داد؟

  

  اهللا زیان می رساند -2.3
  112(انعام) آیه  6سوره 

لِ قَو عضٍ زخُْرف الْ إِلَى ب م ضُهع ی بوحجِنِّ ی اطینَ اإلِنسِ والْ ا شَیود ع بِیکُلِّ ننَا ل علْ ج کل ذَ لَو  وکَ ا و غُرُور
رُونَ  فْتَ ا یمو م ه ر ذَ لُوه فَ ع   ﴾112﴿شَاء ربک ما فَ
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دشمنى از شیطانهاى انس و جن برگماشتیم بعضى از آنها به بعضى  و بدین گونه براى هر پیامبرى
 کردند خواست چنین نمى اگر پروردگار تو مىکنند و  براى فریب [یکدیگر] سخنان آراسته القا مى

  ) 112سازند واگذار ( پس آنان را با آنچه به دروغ مى
  

  102(بقره) آیه  2سوره 

اطلُواْ الشَّی عواْ ما تَتْ اتَّبو اس علِّمونَ النَّ فَرُواْ ی کنَّ الشَّیاطینَ کَ لَ انُ وملَی فَرَ س ما کَ انَ وملَیس لْک لَى مینُ ع
قُوالَ إِنَّ تَّى یح د نْ أَحانِ مم علِّ ا یمو وتارم و وتارابِلَ ه نِ بِب لَکَیلَى الْمنزِلَ ع حرَ وما أُ تْنَۀٌالسنُ ف ح فَالَ  ما نَ

 د نْ أَحم ینَ بِهضَآر م بِ ا همو جِهوز و رْءنَ الْم یب فَرِّقُونَ بِه ا یا ممنْهونَ ملَّمع فُرْ فَیتَ نِ اللّه تَکْ ذْ إِالَّ بِإِ
نِ اشْتَرَاه ما لَه فی  واْ لَمملع د قَ لَ و م هع م والَ ینفَ ه علَّمونَ ما یضُرُّ س ما شَرَواْ بِه ویتَ لَبِئْ الَقٍ و اآلخرَةِ منْ خَ

علَمونَ  کَانُواْ ی لَو م هنفُس   ﴾102﴿أَ

سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند پیروى کردند و  [صفت]ها در سلطنت30و آنچه را که شیطان
آموختند و [نیز  سلیمان کفر نورزید لیکن آن شیطان[صفت]ها به کفر گراییدند که به مردم سحر مى

از] آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [پیروى کردند] با اینکه آن 
گفتند ما [وسیله] آزمایشى  کردند مگر آنکه [قبال به او] مى هیچ کس را تعلیم [سحر] نمىدو [فرشته] 

آموختند که به  [براى شما] هستیم پس زنهار کافر نشوى و[لى] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایى مى
ن توانستند به وسیله آ هر چند بدون فرمان خدا نمىوسیله آن میان مرد و همسرش جدایى بیفکنند 

آموختند که برایشان زیان داشت و سودى بدیشان  و [خالصه] چیزى مى به احدى زیان برسانند
اى  رسانید و قطعا [یهودیان] دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع] باشد در آخرت بهره نمى

  ) 102دانستند ( ندارد وه که چه بد بود آنچه به جان خریدنداگر مى
 

  22(حدید) آیه  57سوره 

ع کل ها إِنَّ ذَ ن نَّبرَأَ ن قَبلِ أَ تَابٍ می کإِلَّا ف م نفُسکُ رضِ ولَا فی أَ صیبۀٍ فی الْأَ ن مم ابا أَصیرٌ مسی لَى اللَّه
﴿22﴾  

                                                           
که اهللا  در این آیه خود اهللا، درباره کشکمش بین سلیمان و شیطان ها سخن رانده ولی مترجم محترم به این نتیجه رسیده است  30

آیا اهللا که در قرآن خود بارها بر مبین بودن  !!است "شیطان صفت"، همان "شیطان"و هدفش از واژه  گفته ینفهمیده، که چنین سخن
  این کتاب پایفشاري کرده است، تفاوت بین شیطان و شیطان صفت را نمی دانسته است!؟ 
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پیش از آنکه آن را پدید هیچ مصیبتى نه در زمین و نه در نفسهاى شما [= به شما] نرسد مگر آنکه 
  ) 22سان است (آاین [کار] بر خدا  کتابى استآوریم در 

  

  11(تغابن) آیه  64سوره 

 یمل ع ءبِکُلِّ شَی اللَّهو هقَلْب د هی ن بِاللَّهؤْمن ی مو نِ اللَّه ذْ صیبۀٍ إِلَّا بِإِ ن مم ابا أَص11﴿م﴾  

دلش را به راه آورد و  و کسى که به خدا بگرود هیچ مصیبتى [به شما] نرسد جز به اذن خدا
  ) 11خدا[ست که] به هر چیزى داناست (

 

  22(حدید) آیه  57سوره 

ع کل ها إِنَّ ذَ ن نَّبرَأَ ن قَبلِ أَ تَابٍ می کإِلَّا ف م نفُسکُ رضِ ولَا فی أَ صیبۀٍ فی الْأَ ن مم ابا أَصیرٌ مسی لَى اللَّه
﴿22﴾  

پیش از آنکه به وقوع هیچ مصیبتى نه در زمین و نه در نفسهاى شما [= به شما] نرسد مگر آنکه 
  )22، این [کار] بر خدا آسان است (بپیوندد در کتابى است

  

  253(بقره) آیه  2سوره 

ا یلُ مع فْ ی نَّ اللّهک لَ لُواْ و لَو شَاء اللّه ما اقْتَتَ فَرَ و ن کَ م م نْهمو ... 253﴿رِید﴾  

 کردند خواست با یکدیگر جنگ نمى اگر خدا مىو بعضى از آنان کسانى بودند که کفر ورزیدند و 
  )253دهد ( خواهد انجام مى ولى خداوند آنچه را مى

  

  13(سجده) آیه  32سوره 

جِنَّۀِ والنَّ م منَ الْ نَّ جهنَّ لُ منِّی لَأَملَأَ قَو کنْ حقَّ الْ لَ ا واهد سٍ ه فْ نَا لَآتَینَا کُلَّ نَ لَو شئْ ینَ وع م13﴿اسِ أَج﴾  

هر آینه هر کسى را هدایت می کردیم لیکن سخن من محقق گردیده که  حتماًخواستیم  و اگر مى
 )13( دمیان خواهم آکندجهنم را از همه جنیان و آ

اهللا این مصیبت ها و جنگ هاي صورت گرفته در این دنیا، پیشاپیش توسط اهللا مشخص شده اند و 
 2خود در دنیا به اجرا درمی آورد. این قوه مجریه شامل  "قوه مجریه"جنگ و مصیبت ها را توسط 
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، عمر، چنگیز، نرو، آتیال، مانند اسکندر اهللاگروه است؛ گروه نخست شامل موجودات انسانی (؟!) 
و غیره می باشند و گروه دوم هم شامل سیل، آتش،  ، خامنه اي، خاتمیتیمور، هیتلر، صدام، خمینی

  زلزله، باد و ... هستند.

هزار انسان بیگناه  ساله ایران و عراق که در یک دست، جان صدها 8برانداز  جنگ خانمان مثالًاگر 
در آن گرفته شد و در دستی دیگر پایه هاي این رژیم اهریمنی در ایران را استوارتر نمود را، اینگونه 

    آیا می توان به کار آنگاه تفسیر کنیم که اهللا این فاجعه را خود نوشته و کارگردانی کرده است، 
خرده اي گرفت!؟ آنها کاري را انجام  آتش افروزي و جنگ خواهی مالها و مالپرستان در این راه

  داده اند که اهللا برنامه ریزي کرده بوده است.
  

  166و  160، 123(آل عمران) آیه هاي  3سوره 

م تَشْکُرُونَ  علَّکُ قُواْ اللّه لَ م أَذلَّۀٌ فَاتَّ نتُ رٍ وأَ د بِب اللّه م صرَکُ د نَ قَ لَ إِن ﴾123﴿و م الَ اللّه ینصرْکُ م غَالب فَ  وإِن لَکُ
م لْکُ ذُ خْ ن ی ي ذَا فَمذ م الَّ ن ینصرُکُ م هد ع ا ﴾160﴿ ... بمو م م أَصابکُ وقَى ی م الْ الْتَ علَ یل و نِ اللّه ذْ عانِ فَبِإِ مج

  ﴾166﴿الْمؤْمنینَ 

دا پروا کنید باشد که و یقینا خدا شما را در [جنگ] بدر با آنکه ناتوان بودید یارى کرد پس از خ
اگر و  اگر خدا شما را یارى کند هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد) 123سپاسگزارى نمایید (

) و روزى که [در 160( ...دست از یارى شما بردارد چه کسى بعد از او شما را یارى خواهد کرد 
] و [تا شما را بیازماید آنچه به شما رسید به اذن خدا بوداحد] آن دو گروه با هم برخورد کردند 

  )166مؤمنان را معلوم بدارد (
 

  25(توبه) آیه  9سوره 

شَی م نِ عنکُ غْ م تُ م فَلَ تُکُ م کَثْرَ جبتْکُ ذْ أَع نٍ إِ نَیح م وییرَةٍ ونَ کَثاطوی مف اللّه م صرَکُ د نَ قَ م لَ کُ لَیع اقَت ئًا وضَ
دبِرِینَ  م م لَّیتُ و م رض بِما رحبت ثُ   ﴾25﴿األَ

است و [نیز] در روز حنین [جنگ حنین] آن قطعا خداوند شما را در مواضع بسیارى یارى کرده 
و  به هیچ وجه از شما دفع [خطر] نکردهنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود ولى 
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زمین با همه فراخى بر شما تنگ گردید سپس در حالى که پشت [به دشمن] کرده بودید برگشتید 
)25 ( 

دو سوره آل عمران و توبه، اهللا به روشنی بیان داشته است که مسئولیت  ازدر دو آیه آورده شده 
کم «پیروزي و شکست مسلمانان در سه جنگ بدر، احد و حنین به عهده خود اهللا است. و در این راه 

! شته استنقشی در پیروزي و شکست ندا» توانا و ناتوان بودن آنها«یا » و زیاد بودن تعداد جنگجویان
 بنابراین اهللا است که در جنگ ها بازنده و برنده را مشخص  ؛از این آیه ها آسان است نتیجه گیري

  می کند!

این اهللا بود که سپاه رستم فرخزاد را در برابر تازیان شکست داد، این اهللا بود که در جنگ قادسیه، 
   وحشیت را بر مدنیت پیروز گردانید و فروپاشی ایران را فراهم نمود! این اهللا بود که جنگ ها و 

و ایرانیان آزاداندیش را سالهء سیاه تازي، یاري نکرده است  1400قیام هاي ایرانیان را در این درازاي 
ساله مالهاي ایران و  8به خاك و خون کشیده است. و بدون شک این اهللا بود که ایرانیان را در جنگ 

صدام به خاك و خون کشید! دلیل کارش نیز روشن است: او قصد داشته است که ایرانیان را آزمایش 
یرانی کشی و فرهنگ سوزي تازي، هدفی جز ساله، اهللا از این همه ا 1400در درازاي این  اصالًکند!! 

  آزمایش بندگانش و روشن نمودن میزان ایمانشان نداشته است.

  

  بخواهد روزي می دهدکه اهللا هرگونه  -2.4
  30(اسراء) آیه  17سوره 

صیرًا  خَبِیرًا ب هادبکَانَ بِع إِنَّه رد قْ ی شَاء و ن ی مقَ لز   ﴾30﴿ِإنَّ ربک یبسطُ الرِّ

 در حقیقت او به گرداند هر که بخواهد روزى را گشاده یا تنگ مىگمان پروردگار تو براى  بى
  )30[حال] بندگانش آگاه بیناست (

 

  26(رعد) آیه  13سوره 

نْیا فی اةُ الدیح نْیا وما الْ اةِ الدیح در وفَرِحواْ بِالْ قَ یاء و نْ یشَ مقَ لز الَّ متَاع  اللّه یبسطُ الرِّ   ﴾26﴿اآلخرَةِ إِ



94 

 

اند و  و[لى آنان] به زندگى دنیا شاد شده گرداند هر که بخواهد گشاده یا تنگ مىخدا روزى را براى 
  ) 26اى [ناچیز] نیست ( زندگى دنیا در [برابر] آخرت جز بهره

 

  62(عنکبوت) آیه  29سوره 

ا بنْ عاء م ن یشَ مقَ لز در لَه ِإنَّ اللَّه بِکُلِّ شَیء علیم اللَّه یبسطُ الرِّ قْ یو ه62﴿د﴾  

زیرا  سازد گرداند و [یا] بر او تنگ مى بر هر کس از بندگانش که بخواهد روزى را گشاده مىخدا 
  ) 62خدا به هر چیزى داناست (

؛ دست کم براي خود اهللا هیچ »از تو حرکت از خدا برکت« به آسانی می توان فهمید که سخنِ
 که بخواهد روزي را تنگ  هرکسکه بخواهد روزي را زیاد و بر  هرکسمفهومی ندارد، زیرا او بر 

اگر بنده اي بیشتر تالش کند، یا خالصانه تر کار مثالً می کند. چنین سخنی هم بی معنی است که 
      دهد، روزي او زیاد ببدهد و یا اعمال مذهبی اش را انجام  کند، یا خمس و زکاتش را به موقع

می گردد. بلکه تنها گفته شده است که؛ هر کس را که اهللا بخواهد اینچنین و آنچنان می کند. البته به 
    هر روي، ماله کش هاي اسالمی می توانند از همان پرانتزها و کروشه هاي معروف خود در 

هر کس به مال «[ مثالًبگیرند و مواردي چند به آن بیفزایند و بنویسند که  ترجمه هاي قرآن بهره
ص بورزد،  خانواده خود را قربانی اسالم کند، در نماز جمعه شرکت کند و یا ...] اهللا روزي او خالا

  »را گشاده می گرداند ... 

  

  بخشدهرچه بخواهد می کند و به هر که بخواهد، می  اهللا -2.5
  269 (بقره) آیه 2سوره 

لُواْ األَ الَّ أُو ذَّکَّرُ إِ ا یم یرًا ورًا کَثخَی یأُوت د قَ حکْمۀَ فَ ن یؤْت الْ مشَاء ون ی ۀَ مکْمح   ﴾269﴿لْبابِ یؤتی الْ

، خیرى  ، و به هر کس حکمت داده شود، به یقینبخشد به هر کس که بخواهد حکمت مى(خدا) 
  )269گیرد. ( ، کسى پند نمى ندان؛ و جز خردم فراوان داده شده است

  

  26(آل عمران) آیه  3سوره 
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ذلُّ تُ ن تَشَاء و زُّ مع تُ ن تَشَاء و مم لْکالْم تَنزِع ن تَشَاء و م لْکی الْمت م مالک الْملْک تُؤْ ن تَشَاء قُلِ اللَّهم 
دیرٌ  یء قَ خَیرُ إِنَّک علَى کُلِّ شَ دك الْ 26﴿بِی﴾  

هر آن کس را که خواهى فرمانروایى بخشى و از هر که بگو بار خدایا تویى که فرمانفرمایى 
و هر که را خواهى عزت بخشى و هر که را خواهى خوار گردانى  خواهى فرمانروایى را باز ستانى

  ) 26همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایى (
  

  74(آل عمران) آیه  3سوره 

ظیمِ  فَضْلِ الْع شَاء واللّه ذُو الْ ن ی م هتمبِرَح خْتَص 74﴿ی﴾  

  )74و خداوند داراى بخشش بزرگ است ( خود را به هر کس که بخواهد می دهد رحمت
  

  129(آل عمران) آیه  3سوره 

 یمحر فُور ن یشَاء واللّه غَ م ذِّب ع یشَاء ون ی مرُ لف غْ ضِ یر ما فی األَ و اتاوم ی السا فم لّهل 129﴿و﴾  

آمرزد و هر که را  هر که را بخواهد مىو آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست 
  )129ست (و خداوند آمرزنده مهربان ا کند بخواهد عذاب مى

  

  18(مائده) آیه  5سوره 

م ب نتُ م بلْ أَ م بِذُنُوبِکُ ذِّبکُ ع ی مقُلْ فَل اؤُهبأَحو نَاء اللّهنُ أَب ح صارى نَ هود والنَّ الْی قَالَترُ وغْف نْ خَلَقَ ی مشَرٌ م
للّه ملْک السماوات وا اء و ن یشَ م ذِّب ع یشَاء ون ی میرُ لص الْم هإِلَیا و منَهی ا بمضِ ور   ﴾18﴿ألَ

و یهودان و ترسایان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم بگو پس چرا شما را به [کیفر] گناهانتان 
هر که را بخواهد کند دنه] بلکه شما [هم] بشرید از جمله کسانى که آفریده است  عذاب مى

و فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو  کند عذاب مىآمرزد و هر که را بخواهد  مى
 ) 18باشد از آن خداست و بازگشت [همه] به سوى اوست ( مى

اسالم آوردن و نیاوردن انسان ها در دست اهللا است، نه تنها گمراهی انسان ها به خاطر  نه تنها اختیارِ
اهللا آنها را اجرا  ءاهللا است، نه تنها جنگ و خونریزي ها نیز پیشاپیش مشخص شده اند و قوه مجریه

سال  30نایی هستند. اوست که امی کنند؛ بلکه انسان ها در مورد کوچکترین امور خود نیز فاقد تو
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 ،اعتراض اصالًتا او نخواهد آنان نیز نخواهند رفت، پس البته است رهبري ایران را به مالها داده و 
روشنگري و مبارزه در برابر مالها بی معناست. بهتر است انسانها همانگونه که مالها می خواهند 

ري بپزند، قربانی ي خردمندانه، سفره حضرت عباس بیندازند، شله زرد و کاچی نذهابجاي انجام کار
کنند، پیش اهللا زار بزنند تا بلکه بوسیله پارتی بازي و بروکراسی اهللا (که توسط ابوالفضل و حسن و 

را متقاعد کنند که فرمانروایی را از مالها بستاند و ایران  اهللاحسین و زینب و ام کلثوم اداره می شود) 
بازپخت شده توسط «و » ه در مکتب اسالمپرورده شد«(و نه بلکه دنیا را) از دست این مالهاي 

  را به زباله دان تاریخ بیندازد.» انگلیس

دانشمندان سخت کوش ایرانی اي مانند رازي، » حکمت دانستن«حتی خردمند شدن و به گفته مالها 
ابن سینا، روزبه پارسی، خیام و ... نیز نه مربوط به تالش این بزرگواران بوده است و نه پیوندي با 

مطالعه پیگیر آنها داشته است؛ تنها اهللا چنین می خواسته است و بس. اینکه البته کوشش و ش و تال
داده است یا نه؛ بر حکمت را اهللا به ادیسون، نیچه، برشت، پاستور، پاسکال، نیوتن، انیشتین نیز 

می دانیم و پیش تر نگارنده ناپیداست. این افراد تا آنجا که می دانیم مسلمان نبوده اند و همانگونه که 
نیز توضیح داده شد، حکمت، (باصطالح) علمی است که مربوط به اسالم و زبان عربی و صرف و 
  نحو و غیره می شود. چگونه اهللا می تواند ادعا کند که به هر که بخواهیم حکمت می دهیم؟ مگر 

ه هر عرب یا هر ب«می توان به غیراعراب یا غیرمسلمانان هم حکمت داد؟ او می باید می گفت 
  »مسلمان که بخواهیم حکمت می دهیم.

    خود بر عهده دارد. او در برخی از  ،از همه مهمتر، اهللا حتی آمرزش یا نیامرزیدن بندگانش را نیز
، »ایمان به اهللا«، »پرداخت خمس و زکات«آیه هاي قرآن، آمرزش بندگانش را به فاکتورهایی مانند 

اینجا هم به  31داده است. اما پریشان گویی اهللا پیوندو ... » ایمان به جهان آخرت«، »پیروي از محمد«
ه اعمال بندگانش را هیچکدام از این موارد را به دیده نیاورده و همحتی خوبی به چشم می آید که او 

  پوچ انگاشته و تنها اراده خودش را پایه بخشش یا عدم بخشش بندگان قرار داده است.

    نیز » رحمت و عدالت«اهللا این اعمال خود را،  :آیه هاي باال این است کهدر  ترنکته شگفت آور
صادر کند و قاضی خوب کسی است که عدالت را اجرا کند نه آنکه هر فرمانی که خواست می نامد! 

  .هرگونه که خواست عمل نماید
                                                           

  در فصل ششم، درباره ضد و نقیض گویی هاي اهللا، بیشتر سخن به میان آمده است.  31
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  حتی مرگ انسانها نیز بدست اهللا است -2.6
  145(آل عمران) آیه  3سوره 

ثَو رِدن ی مالً و ؤَجا متَابنِ اهللا ک ذْ الَّ بِإِ نْ تَموت إِ سٍ أَ فْ ن یرِد ثَواب اآلخرَةِ وما کَانَ لنَ ما ونْهم هت نْیا نُؤْ الد اب
اکرِینَ  جزِي الشَّ ته منْها وسنَ   ﴾145﴿نُؤْ

[خداوند مرگ را] به عنوان سرنوشتى معین [مقرر کرده است]  و هیچ نفسى جز به فرمان خدا نمیرد
ر که پاداش آن سراى را بخواهد از آن به دهیم و ه و هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن مى

  ) 145دهیم و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد ( او مى
  

  154(آل عمران) آیه  3سوره 

ذینَ ... ز الَّ م لَبرَ وتکُ یی بف م یء ما قُتلْنَا هاهنَا قُل لَّو کُنتُ قُولُونَ لَو کَانَ لَنَا منَ األَمرِ شَ قَتْلُ  ی یهِم الْ کُتب علَ
م واللّ لُوبِکُ حص ما فی قُ میل و م دورِکُ ی صا فم اللّه یتَلبیل و هِمضَاجِعورِ إِلَى مد الص بِذَات یملع 154﴿ه﴾   

گفتند اگر ما را در این کار اختیارى بود [و وعده پیامبر واقعیت داشت] در اینجا کشته  مى ...
قطعا هاى خود هم بودید کسانى که کشته شدن بر آنان نوشته شده  شدیم بگو اگر شما در خانه نمى

و [اینها ] براى این است که خداوند آنچه را در  رفتند به سوى قتلگاههاى خویش مى] [با پاى خود
ها  دلهاى شماست [در عمل] بیازماید و آنچه را در قلبهاى شماست پاك گرداند و خدا به راز سینه

 ) 154آگاه است (

آنچه تا اینجاي فصل به چشم می آید این است که انسانها در چگونگی زندگی خود و دیگران نقشی 
فراتر گذاشته می شود و بیان شده هم سوره آل عمران، پا از این  154و  145ندارند. در آیه هاي 

است که حتی مرگ انسانها نیز بدست اهللا است. آن استوره هاي ملی ما که در زمان جنگ مالها و 
صدام بر روي مین ها رفتند، خود چنین نکردند و اهللا آنها را بروي مین برده است و کشتار ایرانیان در 
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که در تمام درازاي جنگ  32ت اهللا بوده است و آخوندها و صدام و دیگر کشورهاي عربیجنگ بدس
  ند! اهللا بوده است که این افراد را کشتار کرده است!شته ااز یاري عراق دست برنداشتند تقصیري ندا

یعنی خود اهللا مرگ اگر این سخن اهللا درست باشد، پس موضوعی بنام خودکشی نیز معنایی ندارد. 
  شخص را آنگونه مشخص کرده است. آن

سال است و نه بلکه چندین قرن است پنجه در خون ایرانیان دارند نیز  30آدم کشی که کار مالهاي 
ربطی به مالها ندارد زیرا خود اهللا نقشه مرگ این ایرانیان را کشیده است. و انسان ها براي نجات از 

  اي خود نیز به کام مرگ می روند.مرگشان نه تنها هیچ اراده اي ندارند بلکه با پ

    پس در مجموع، اگر خوب و بدي در کاري وجود دارد نیز، پاداش یا نکوداشت آن نیز به اهللا بر
  نه به هیچ انسانی. ومی گردد 

  

  )!!سرنوشت پرستی مسلمانان (انشاء اهللا -2.7
  30(انسان) آیه  76سوره 

کیما  ا حیملکَانَ ع ِإنَّ اللَّه شَاء اللَّهن ی اؤُونَ إِلَّا أَ   ﴾30﴿وما تَشَ

  ) 30[شما] نخواهید خواست قطعا خدا داناى حکیم است ( تا خدا نخواهدو 
 

                                                           
پس از جنگ، همه این کشورهاي عربی تبدیل به برادر شدند و ایرانیان براي پاسداشت این ایران ستیزي اعراب از هیچ کوششی   32

ین را همراهی کردند، به کشور کویت خدمت کردند، کوتاهی نکردند! بازار ساخت و ساز امارات را رونق دادند، تجارت قطر و بحر
پول هاي خود را بنام زیارت علی و حسین به حلقوم عراقی ها ریختند و سرازپا نشناخته به زیارت گورهاي این ایران ستیزان شتافتند 

یان جنگ (یعنی عربستان) فرو ریختند دادند و میلیاردها دالر را به جیب یکی از بان ویژگیو بزرگترین آمار حج روها را در دنیا به خود 
تا عشترکده اي برایشان در بهشت فراهم شود! البته هنرمندان ایرانی نیز در این راه خدمات بسیار گسترده اي به این کشورهاي عربی 

ه هاي ایرانی در حوزه خلیج فارس کرده اند که از آنجمله می توان به برگزاري کنسرت هاي بی شمار اشاره داشت یا برپاکردن کابار
  این کشورها و ... .

ساله گذشته بدست اعراب (و بویژه این هشت ساله بدست عراقیان) را ندیده، نشنیده یا نخوانده اند.  1400گویا آنها کشتار ایرانیان در 
ند از مشتی کفتار، بنام اندکی شرم، چیز خوبی است! زمانی که خود ایرانیان (البتی برخی نه همه) اینچنین فراموشکار و بی مسئولیت

  آخوند چه می شود چشم داشت.
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  24و  23(کهف) آیه هاي  18سوره 

دا  لک غَ نَّ لشَیء إِنِّی فَاعلٌ ذَ قُولَ لَا تَ إِلَّا ﴾23﴿و ن ی نِ  شَاء اللَّهأَ ید هن ی ذَا نَسیت وقُلْ عسى أَ بک إِ اذْکُر رو
دا  ذَا رشَ نْ هم أَقْرَب ی لب24﴿ر﴾  

و  مگر آنکه خدا بخواهد) 23و زنهار در مورد چیزى مگوى که من آن را فردا انجام خواهم داد (
چون فراموش کردى پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهى که نزدیکتر از این 

 ) 24به صواب است هدایت کند (

سوره انسان،  30در این دو آیه به خرده اي نیز گرفته نشده است و حتی در آیه  "تالش انسانها"تمام 
نی که عمل بدي از شخصی سر می زند، آنرا میتوان انسان نیز به اهللا برمی گردد. پس زما "خواست"

اینچنین جمع بندي نمود: اهللا بر گوش و چشم بنده اي پرده می افکند و دلش را سخت می کند، 
آنگاه خواسته اي را بصورت هیپنوتیزم وار به بنده اش القاء می کند و او را به کاري وادار می کند، 

هر زمان که خواست فرا روي او قرار می دهد و در پایان  سپس او را گمراه می کند و مرگ او را
  براي محقق کردن قول خود، وي را به جهنم می فرستد.

  بیرونِ از اندیشه!چه عدالت اهللا چه بزرگ است و 

بصورت زبانی نیز مدام از او همیشه به یاد او باشند و حتی با اینهمه، اهللا از بندگانش می خواهد که 
رد روز او را ستایش کنند و براي کوچکترین کارهاي خود نیز بدون گفتن وِیاد کنند و شب و 

    یاد  »فاتالیسم«این عقیده که از آن به گام از گام برندارند و سخنی نیز بر زبان نرانند.  "انشاءاهللا"
می شود، قدرت ابتکار و خالقیت مغزي را از مسلمانان سلب کرده است و امر توسعه و پیشرفت را 

  است. نمودهکشورهاي اسالمی منتفی در 

شوربختانه این سرنوشت پرستی چنان ریشه هاي خرد را جویده است که پیامد این پس ماندگی را 
یاد    » جبر و اختیار«در جاي جاي کشورمان می توان مشاهده نمود. البته اسالمیون از این امر بنام 

سالمیون و پیروان آنان از آغاز تا کنون بوده است می کنند. مسئله جبر و اختیار که یکی از دعواهاي ا
را باید یکی از فاجعه آمیزترین بالیاي این دین براي پیروان آن دانست. اندکی از این پسآوردها در 

  کشور اسالم زده امان از این قرارند:
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خرج واژه انشاءاهللا به جا انداختن و مشهور کردن  کوشش بسیاري برايتاکنون جمهوري اسالمی 
داده است! برخی مسلمانان نیز بدون آنکه بدانند چه می گویند و این واژه چه معنایی دارد، پی در پی 
بکارش می برند! حتی جمهوري اسالمی به مجریان و گزارشگران خود نیز توصیه دارد که این واژه 

ز هر مسابقه و آزمونی باید را گاه و بیگاه بکار ببرند. ورزشکاران، هنرمندان، دانشمندان و ... نیز پیش ا
  مدام بگویند: انشاءاهللا که برنده ایم! انشاءاهللا که چنین بشود! انشاءاهللا که چنان بشود!

زمانی که ورزشکاران، هنرمندان، دانشمندان و ... کشورمان، به مسابقه اي یا رقابتی اعزام می شوند 
زمانی که از ». آنگونه که خدا بخواهد« اگر از آنها پرسیده شود که چه خواهند کرد؛ پاسخ می دهند

اگر ». خواست خدا بود و دعاي خیر مردم«آنها پرسیده شود که چرا پیروز شدید؛ پاسخ خواهند داد 
شوربختانه ». خدا چنین می خواست«از آنها پرسیده شود که چرا شکست خوردید؛ خواهند گفت 

ها همه چیز را به تقدیر و سرنوشت پیوند   بسیاري از به اصطالح روشنفکران این مرز و بوم، نه تن
نیز  "انشاء اهللا"می دهند بلکه آنها مانند بیشتر مردم این مرز و بوم انجام هیچ کاري را بدون گفتن 

آغاز نخواهند کرد. نگارنده خود شاهد بوده ام که در برخی از کشورهاي اسالمی گفتن جمله اي در 
عمل نکوهیده اي  "انشاء اهللا"اري نیز بدون بکارگیري واژه آینده یا مشخص کردن زمانی یا حتی قر
بگو انشاء «خواهند گفت  »فردا فالن ساعت شما را می بینم«است. به عنوان نمونه اینکه اگر بگویی، 

انشاء اهللا فردا صبح، خورشید طلوع خواهد کرد ... انشاء اهللا که امتحانت » ... «اهللا تو را خواهم دید
... انشاء اهللا که موضوع به خوبی پایان می پذیرد ... انشاء اهللا که بدهی اتان داده خوب خواهد بود 

خواهد شد ... انشاء اهللا بچه اي را که در شکم مادر است (و مثالً پزشک به آنها گفته است پسر 
  .33...»است،) پسر خواهد بود 

  

  

                                                           
نکته در اینجا الزم است. نخست اینکه در اینجا سخن از برخی از افراد مالپرست به میان آورده ام و نه بیشتر  2یادآوري   33

اریم که از چیزي جانبداري کنیم یا فرهیختگان ایرانی (در امر ورزش، هنر، دانش و ...). نکته دیگر اینکه بسیاري از ما ایرانیان عادت د
براي بسیاري از  "انشاء اهللا"کامال ناآگاهیم. گفتن واژه  ،پیوسته از آن سخن به میان آوریم یا حتی پیروي آنرا بکنیم که در آن زمینه

از روي عادت چنین می کنند ایرانیان، نشانه تقدیر پرستیشان نیست و پی آورد ارادتشان به ماله کش هاي اسالمی نیز نمی باشد بلکه یا 
  و یا از این روي این واژه را بیان می کنند که درباره معناي آن چیزي نمی دانند.
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  سخن پایانی -2.8
دین و آیین می برد و موجودیت کل آن دین و  آنشناخت خداي هر دین و آیینی، شما را به آبشخور 

لم یلد "آیین را برمال می سازد. وجود خدا در فرهنگ ایرانی نماد زایش و باروري است (بر وارونه 
یعنی هرآنچه بوده است  "خود آ"در فرهنگ عربی که نماد ایستایی است). بنِ واژه خدا،  "ولم یولد

در فرهنگ ایرانی، خدا در وجود هر کسی هست داست. خشی از خبدارد، خداست یا » خودآیی«که 
 و پرستش و بنابر این، خوب زیستن و احترام به دیگر موجودات (انسان و غیر انسان) عین ستایش

است و از همین روي است که سعدي عبادت را به جز خدمت به خلق نمی داند و خلق نه تنها 
از دیدگاه این فرهنگ،  ،نیز می باشد. پس» که هستهرآنچه «را دارد بلکه به معناي » انسان«معناي 

انسان هایی مانند انیشتین، نیوتن، والت دیزنی، پاستور، ابن سینا، رازي، خیام، حسابی و ... همه باخدا 
  ت هاي اسالمی بی خدا!سهستند و آدم کشان و تروری

د و آنها را براي عبادت اهللا عربی که بندگانش را در زجر آفریده و هربالیی بر آنان فروي می آور
خودش و تملق گویی از خودش آفریده است و با آنها مانند دست ساخته هاي یک خیمه شب بازي 

  !34و نه همپیاله است با خداي فرهنگ ایرانی نه همسان ،رفتار می کند

این نسک چهره اهللا (خداي دین اسالم) به خوبی نمایانده  به هر روي، در دو فصل نخست و دومِ
  است اما دیگر روي سکه را می توان در نوع آفرینش آدم و حوا و اخراج آنها از بهشت دید. شده

اهللا نه تنها به خاطر اینکه آدم و حوا از سیب یا گندم ممنوعه خوردند، آنها را از بهشت بیرون کرد و 
را  آدم و حواخلفیان  همهشیطان را براي انحرافشان به زمین روانه کرد؛ بلکه با سنگدلی هرچه تمامتر 

نیز به جرم این گناه ناکرده، تا ابد در زجر و ستیز با خودشان قرار داد. آیا این عدالت اهللا است که 
اگر همه چیز بدست اهللا است آیا خود اهللا نبود که  اصالًگناه پدران را باید فرزندان او جبران کنند؟ 

خود او نبود که شیطان را در بهشت رها کرد تا  خوردن از آن گندم را در مغز آدم گذاشت، ءاندیشه
 6000حوا را منحرف کند؟ خود او نبود که حوا و آدم را گمراه نمود؟ پس جرم ما آدمیان که پس از 

از مرگ آدم، تاوان گناه او را پس می دهیم چیست؟ یا باید بپذیریم که اهللا در این ماجرا نقش  35سال
                                                           

  براي اطالعات بیشتر در مورد خداي فرهنگ ایرانی و سامی، می توانید به نوشته هایی چند از آقاي هومر آبرامیان نگاه کنید.  34
  !سال است که از عمر انسان ها در زمین می گذرد! 6000بر پایه نوشته یهودیان، اکنون نزدیک به   35
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 نقش داشته و خواسته است اهللا بپذیریم که د یبایا  ،رونی نداردداشته و بنابراین عدالتش وجود بی
بپذیریم که اهللا آنچه در قرآن  دست کم باید بهانه اي براي بیرون راندن آدم و حوا از بهشت بیابد و یا

  آورده است، بیجا و نادرست است.

ول اعمال ئمس ،هر کسی در روز حساب :شده است که نکته پایفشاريبر این  در قرآن،در چند آیه 
اهللا به ، )آیهء سوره مدنی 50( مورد 50در اما از دیگر سو،  ؛استش در دوران زندگی خودخوب و بد 

دلیل اینکه برخی از ساکنان کره زمین ایمان نمی آورند، خواست و اراده خود  :صحیح می گوید دور
و در چندین  ا را منوط به اراده و مشیت خود می داند.بار، اهللا هدایت انسانه 50بیش از در  اهللا است!

  36جبر پایفشاري شده است! و چند آیه دیگر نیز بر موضوعِ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
آشکار وجود دارد،  یاختالف آیه هاي قرآنی میانمانند بسیاري از تناقض گویی هاي اهللا در قرآن، ، "جبر و اختیار"در مورد مسئله   36

  وره هاي مدنی، بر جبر و تقدیر تکیه شده است.سولی در  شدهمردمان تاکید و انتخاب اختیار ، بیشتر بر زیرا در آیه هاي مکی
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  .براي رسیدن به آزادي باید از دشت تاریک نادانی و بی خبري گذشت؛آگاهی تنها ستاره روشنگر این راه است

 

  3فصل 
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  زندگینامه محمد -3.1
  37شرح پرده داري کعبه

از قرن دوم تا هفتم میالدي، در شمال شبه جزیره عربستان دولت هایی بوجود آمدند که در راس آنها 
  قرار داشته اند. »غسـّان«و  »لخم« قبیله هايسالطینی از 

بتخانه مرکزي ( اسالم)، پرده دار خانه کعبه پیدایشقرن پیش از  2در قرن پنجم میالدي (حدود 
بود که پیش از مرگ، دخترش را به جایگزینی خود برگزید. دختر بهانه  خزاعهمردي بنام  )اعراب

از پذیرش این مسئولیت شانه خالی  و در کعبه را ندارد آورد که چون توانایی بدنیِ باز و بسته کردنِ
در برابر داد، او نیز پس از مرگ پدر، مقام خود را  خودکرد و خزاعه این مقام را به برادر کوچکتر 

  شوهر خواهر خویش واگذار کرد. »قصی بن کالب«یک خیک شراب به 

یکی از اجداد (قصی  می شود این است کهاسالمی آشکار  نخستینِاز آنچه در کتابهاي تذکره نویسان 
. او دو پسر به نام هاي عبدالمناف (بنده می دهد، عبادت کعبه را در بین مردم خود رواج )محمد

 بزرگمناف) و عبدالدار (بنده کعبه) داشت که آنها را به عنوان ناظر این آیین برگماشت. قصی 
بود و بدین ترتیب بود که این خاندان از آن پس، پشت در پشت پرده دار کعبه  38خاندان قریش

و سایر مردم حجاز را به پیروي از  اري کردندایه گذپرا  »حج«همین خاندان بودند که مراسم  شدند.
  .پیش از آوردن دین اسالم توسط محمد)آنهم ( آن وا داشتند

فرزندانش دو پسر دوقلو بودند که برپایه نخستین بود که  »عبد مناف«جانشین قصی، پسر بزرگش 
پس از بدنیا آمدن این دو بچه، از پشت به یکدیگر چسبیده بودند.  ،روایات عرب، هنگام زاده شدن

بزرگان قریش چاره جویی کردند و شمشیر در میان آنها نهادند و جدایشان کردند. عبدمناف آنها را 

                                                           
 نوشته جرجی زیدان "تاریخ تمدن اسالمی"برگرفته از  37
 .است "کوسه ماهی"عنوان قریش در زبان باستانی عرب، به معناي  38
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    عمروالعال و عبدالشمس نامید که اولی سرسلسله خاندان بنی هاشم و دومی سر سلسله خاندان 
  .39بنی امیه شد

با او عبدمناف نام گرفت به سیادت قریش رسید و چون پس از عمروالعالء، پسر ارشدش که او نیز 
استخوان شتر را می شکست، هاشم (استخوان شکن) لقب یافت و خاندان او از آن پس،  ،یک ضربت

پس از پرده دار شدن ، عبدالمطلب جانشین پدر شد. او مشها ند. پس از مرگه شدبنی هاشم نامید
از کند اما در زمان موعود،  منادهد، عزیزترینشان را قربانیِ پسر ب 10نذر کرد که اگر اهللا به او کعبه، 

  .کردشتري قربانی بت منا  فرزندشبجاي سوگندش عدول کرد و 

فرزند بود. و عبداهللا پدر محمد  13یا  12، 10عبدالمطلب بر اساس روایت هاي گوناگونی داراي 
را  محمدیکی از آنها بود. عبداهللا پیش از دیدن فرزندش از دنیا رفت و خود عبدالمطلب سرپرستی 

وبی در بر عهده گرفت. خانواده بنی هاشم اگرچه در زمانی که محمد به دنیا آمد از ثروت و نفوذ خ
شبه جزیره برخوردار نبود ولی یکی از خانواده هاي محترم مکه به شمار می رفت. و بسیاري از 

  مورد احترام سایر قبیله ها نیز بودند. هبزرگان این قبیل

کاروانها پرداخت.  محمد پس از اینکه دوران نوجوانی خود را در فقر گذرانید در جوانی به همراهیِ
سالگی به همراه عمویش (ابوطالب) به بسیاري از شهرهاي عربستان سفر نمود و با  12محمد از سن 

اندیشه هاي اجتماعی پنداشت ها و بسیاري از قبایل عربستان برخورد داشت. در این سفرها او با 
لب زمانی که محمد در برخی سفرهاي تجارتیش که به همراه عمویش ابوطا مذهبی دورانش آشنا شد.

، دیدگاه و اطالعات مذهبی محمد آشنا شد »بحیره«به سوریه می رفت با زاهدي بسیار آگاه به نام 
داشت  يیک زاهد بود که درباره دین هاي آن روزگار اطالعات بسیار بحیره یا بحیرا. گسترش یافت

او را مانوي  ،»لبن هشام« دماننافراد (بیشتر نویسندگان عرب او را یهودي دانسته اند ولی برخی 
در مورد افسانه هاي بین النهرین و دین  بویژه. محمد بسیاري از اطالعات دینی خود ()دانسته اند

  یهود) را از این شخص فرا گرفت.

                                                           
بنی عباس و بنی امیه، همه جنگ ها و کشمکش هاي پس کشمکش هاي بین محمد و ابوسفیان، علی و معاویه، حسین و یزید ... تا  39

 فامیلی بوده اند!
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  * او فرزندي است که از ازدواج کنانه با همسر جوان خزیمه، به دنیا آمد.

  .** وي شخصی بت پرست بود

  بتکده کعبه از قبیله قریش بود.*** قصی، نخستین رئیس 
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سال سن داشت ازدواج نمود. با توجه به  40محمد در بیست و چند سالگی با خدیجه که بیش از 
اینکه خدیجه از ثروتمندان عربستان بود، از آن پس، محمد در زندگی به رفاه رسید و سرانجام در 

  سالگی ادعاي پیامبري نمود. 40سن 

نکته در این  نکته به روشنی آشکار است؛ نخستین 2 ،محمد و پیشینیان اوبا نگاهی به شجره نامه 
البته اگر هرگز ( و نه اسماعیلاست شجره نامه آنست که جد بزرگ محمد نه نوح است، نه ابراهیم 

  )!وجود داشته انددر تاریخ چنین افرادي 

نه تنها موجبات ساخت جد پانزدهم محمد نه تنها بت پرست بوده و  »خزیمه«نکته دیگر آنست که 
 سویی، بلکه نام خود را نیز بروي آن گذاشت (هبل الخزیمه). از ه استرا فراهم کرد »هبل«بت 
ادعاي شیعیان مبنی بر اینکه تمام اجداد محمد  وارونبوده است که (بر  »عبداهللا«نام پدر محمد  ،دیگر

و هم نشان دهنده  محمد بوده استدلیل دیگري بر بت پرستی پدران هم یکتا پرست بوده اند) خود 
پیش از محمد نیز در عربستان شناخته شده بوده است و مورد احترام اعراب بوده  »اهللا«این است که 

  است.

 

  محمد، ابولهب و ابوطالب -3.2
ابولهب یکی از عموهاي پیامبر و یکی از بزرگان اعراب بود که نه خود و نه زنش تا زمانی که محمد 

نفوذي که این شخص در  خاطراضر به پذیرفتن دین اسالم نشدند. از طرفی به در مکه بود هرگز ح
  دردسرهایی را براي محمد فراهم آورد. ، ويمکه داشت

است که اهللا براي اي فحش نامه و تهدیدنامه  ،این سوره .در قرآن سوره اي بنام ابولهب وجود دارد
  محمد فرو فرستاده به اینجا برمیگردد: ابولهب می فرستد. اینکه چرا اهللا چنین سوره اي را بر

چند تن از فامیل هاي خود را به خانه خویش دعوت کرد،  ،محمد زمانی که در مکه بود، شبی
با توجه به اینکه  ،برایشان قرآن خواند و سپس آنها را به اسالم دعوت نمود. ابولهب، از محمد پرسید
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(پدربزرگ محمد و  40ضعیت عبدالمطلبگفته است مشرکین به جهنم خواهند رفت، پس و محمد
؟ خواهد بودونه گپدر ابولهب) که پیش از آورده شدن اسالم توسط محمد، از دنیا رفته است چ

  در پاسخ گفت که وي آمرزیده نیست.محمد 

پرسید. محمد پاسخ داد  41ابوطالب(یعنی عموي محمد) سپس ابولهب از محمد درباره برادر خودش 
آمرزیده نیست. آنگاه ابولهب نام نیز اجدادش دست نکشیده، از اینرو او  چون ابوطالب نیز از دینِ

چند تن از اجداد بت پرست خود (که اجداد محمد نیز بودند) را به زبان آورده و درباره آنها از 
آنگاه ابولهب » اء نمی پذیرد.حکم اهللا قطعی است و استثن«محمد پرسید. محمد در پاسخ گفت: 

   ».نفرین بر تو محمد، این بود دعوت تو؟!«خشمگین می شود و به محمد می گوید 

  پس از آن بود که اهللا چنین سوره اي را نازل نمود:

  (لهب) 111سوره 

 ب تَ بٍ و ا أَبِی لَهد ی ت1﴿تَب﴾  ب ا کَسم و الُهم نْهنَى ع ا أَغْ لَى ﴾2﴿مص یا سنَار بٍ ذَات 3﴿ لَه﴾ تُه  حمالَۀَ وامرَأَ
طَبِ ح ن حبلٌ جِیدها فی ﴾4﴿ الْ م م د 5﴿س﴾  

) بزودى 2سودش نکرد ( ) دارایى او و آنچه اندوخت1بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد (
طنابى از لیف خرماست ) بر گردنش 4کش [آتش فروز] ( و زنش آن هیمه) 3در آتشى پرزبانه درآید (

)5( 

عینه ه . در این آیه ها اهللا بهستنددر تضاد  ،ذات یک خدا ویژگی هايمعناي این آیه ها به شدت با 
ین شده و در برابر بنده بی مقدارش گخشم ،و ضعیف و احساساتی »از کوره دررفته انسانِ«مانند یک 
  کرده است. ناسزاگوییشروع به 

                                                           
 او یکی از مردان تهیدست ولی محترم قریش بود که براي مدتی کوتاه سرپرستی محمد را نیز بر عهده گرفت. او بت پرست بود. 40
رستی نمود و او را مانند یکی از ابوطالب عموي محمد و پدر علی (داماد محمد) بود. ابوطالب براي چندین سال محمد را سرپ 41

فرزندان خود گرامی می داشت و در همه حال حتی تا زمان مرگش پشتیبان محمد باقی ماند. ابوطالب با اینکه هرگز اسالم نیاورد ولی 
 مهمترین عاملی بود که مکیان را از کشتن محمد باز می داشت. 
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تمام دوران  اب پیونديسال پیش چه  1400نگارنده می پرسد که این تهدیدنامه در مورد یک عربِ 
فتش آن می داند؟ آیا خواندن این تهدیدنامه روان مردگان را می آمرزد خود  ،تاریخ دارد که قرآن را م

  داده شده است؟ ویژگیدانش پژوهان می افزاید که سوره اي جداگانه بدان سواد و یا اندکی دانش به 
  

در مورد اینکه روان مردگانِ پیش از اسالم مورد بخشش قرار نخواهند گرفت به آیه زیر نیز نگاهی 
بیندازید (این آیه بدون تردید براي نزدیکان محمد مانند ابوطالب، عبدالمطلب، عبداهللا پدر وي و ... 

  است):نیز صادق 

  113(توبه) آیه  9سوره 

لنَّبِیا کَانَ لنَّ م م أَ نَ لَه یا تَبم د ع ن بى می قُرْبل کَانُواْ أُو لَو ینَ وشْرِکلْمرُواْ لف غْ ن یستَ ذینَ آمنُواْ أَ هم والَّ
حیمِ  ج حاب الْ 113﴿أَص﴾  

اند سزاوار نیست که براى مشرکان پس از آنکه برایشان آشکار  بر پیامبر و کسانى که ایمان آورده
 ) 113که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند هر چند خویشاوند [آنان] باشند (گردید 

  

) آمده است که محمد پس از ادعاي 84(جلد یکم، صفحه  »طبقات ابن سعد«حتی در کتاب 
پیامبریش، یکبار به سر قبر مادرش رفته است و پس از لختی سکوت، یارانش او را گریان می بینند. 

دلیل خاموشیم این بود که از او یاد می کردم ولی گریه ام از «دلیل را از او می پرسند. پاسخ می دهد: 
 ».اهللا خواستم که گناه مشرك بودنش را ببخشد، جوابی نشنیدماین روي بود که، چون از 

  

  ه استبعثت معصوم نبود، دست کم تا پیش از محمد -3.3
بنام چهارده عرب نفر  14را باید بزرگترین شاه کلید مالها براي خدا کردن » عصمت«دستمایه اي بنام 

از همین  است که در برخی اعرابِ خاص نهادینه شده بوده (!!) و ویژگیمعصوم دانست. عصمت 
   این افراد نه تنها هرگز گناهی نکرده اند بلکه حتی اشتباهی نیز (در هیچ زمینه اي) انجام  روي،

داشتند؛ علم لدنی  »علم لدنی«نفر در هر علمی نیز عالم بودند و به گفته مالها  14نداده اند. این 
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بدون رفتن به کالس درس و بدون مطالعه و پژوهش، آنرا تمام و کمال  ،که فردنوعی علم است 
  کشف گردید و به ثبت رسید.» کلینی«درمی باید. این علم نخستین بار توسط مال 

نفر و حتی در  14نفر و از آن فراتر درباره بسیاري از خاندان این  14برچسب عصمتی که بر این 
سال  بکارگرفته شده است  1400نفر (مانند خمینی و خامنه اي) پس از مورد بازماندگان این چهارده 

باعث گردیده که هر پرسشی و یا نگاه پرسش گونه اي در مورد این افراد، گونه اي تکفیر به حساب 
بیاید و آن فرد بسا که به چوبه دار نیز سپرده بشود. بسیاري از هم میهنان گرامی ام را دیده ام که 

 دلیريِو خاندان این افراد دارند اما نه معصوم)  14(مندانه اي درباره این افراد پرسش هاي خرد
ند را امید نجاتی می بینند. آیا می توان دپرسیدن دارند و نه خرافه پرستان که به این برچسب معتق

فرزند  36پرسید که چگونه از علی، که مالها مدام از مظلومیتش و فقرش دم می زنند نزدیک به 
را که مشاور جنگ و غارتگریهاي عمر و عثمان در ایران بود و عمر  علیي مانده است؟ چگونه بجا

داماد وي نیز بود را می توان در ستیز با دیگر خلفا دانست؟ سرکوب هاي ایرانیان در دوره او (بویژه 
توانسته نه در شهر استخر)، چگونه عدالتی می تواند باشد؟ آیا مردم می توانند بپرسند که حسن، چگو

؟ آیا کسی می تواند بپرسد که چرا حسن و حسین، درآورده باشدزن را به همسري  70دست کم 
در لشکرکشی به شمال ایران شرکت داشته اند؟ کسی می تواند بپرسد که صادق چگونه  شخصاً

 ونهگدانشمندي بوده است که تمام علم او و تمام نوشته هاي او بدین موضوعات برمی گردد که چ
با زن خود دخول کرد، کدام خوردنیها قدرت جماع را افزایش باید چند کنیز خوابید، چگونه با باید 

که رضا نه تنها چگونه بود ؟ کسی می تواند بپرسد ، آداب به خال رفتند چندند و ...می دهند
  والیتعهدي یک ایرانی ستیز را پذیرفت بلکه داماد وي نیز شد؟ و ...و ...! 

  !تواند بپرسد. آنها معصوم بوده اند نه! کسی نمی
  

محمد خود با اینکه برپایه ادعاي مالها، ریشه عصمت به پیامبر اسالم برمی گردد اما باید گفت که 
 است و در قرآن همانگونه که در ادامه خواهید دید، این نداشتههرگز ادعایی مبنی بر عصمت خود 

  می توان دید:وشنی یی داشته است را برهاکه او نیز مانند سایرین، دست کم خطاموضوع 
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  (طه) آیه  20سوره 

یهف م نَهنَفْتا لنی اةِ الدیح هرَةَ الْ ز م نْه ا ماجوز نَا بِه أَ ع نَّ عینَیک إِلَى ما متَّ د لَا تَم قَى  و أَبرٌ وخَی کبقُ ررِز و
﴿131﴾  

و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ایشان را از آن برخوردار کردیم [و فقط] زیور زندگى دنیاست تا 
و [بدان که] روزى پروردگار تو بهتر و پایدارتر است  با چشم حسرت منگرایشان را در آن بیازماییم 

)131 (  
 

  88(حجر) آیه  15سوره 

م ض جنَاحک للْ ف نْ علَیهِم واخْ حزَ م والَ تَ نْه ا ماجو ز عنَا بِه أَ نَّ عینَیک إِلَى ما متَّ د ینَ الَ تَمنم   ﴾88﴿ؤْ

چشم مدوز (با چشم حسرت ایم  هایى از آنان [=کافران] را بدان برخوردار ساخته و به آنچه ما دسته
  ) 88و بال خویش براى مؤمنان فرو گستر ( ورمنگر) و بر ایشان اندوه مخ

اشتباه هست)  امابا حسرت (که اگر چه گناه نیست  با توجه به دو آیه باال می توان دریافت که نگاه
  خواسته است که چنین کاري نکند. محمددر محمد وجود داشته است و اهللا از 

  

  74و  73(اسراء) آیه هاي  17سوره 

ذُوك خَلیالً خَ تَّ ا الَّ ذً رَه وإِ ا غَی لَینَ ع تفْتَرِيل کا إِلَی وحینَ ذي أَ نِ الَّ ع نُونَکفْت واْ لَیإِن کَادالَ ﴾73﴿ ولَو ن و  أَ
یالً ثَبئًا قَلشَی هِمنُ إِلَی د کدت تَرْکَ قَ اك لَ    ﴾74﴿تْنَ

ایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندى  و چیزى نمانده بود که تو را از آنچه به سوى تو وحى کرده
داشتیم قطعا نزدیک بود  اگر تو را استوار نمى) و 73و در آن صورت تو را به دوستى خود بگیرند (

  ) 74( کمى به سوى آنان متمایل شوى
 

  68(انعام) آیه  6سوره 

نسا یإِمو رِهی دیث غَ ی حواْ ف خُوضُ تَّى یح م نْهع ض خُوضُونَ فی آیاتنَا فَأَعرِ ینَ یذ ذَا رأَیت الَّ ینَّک وإِ
مِ الظَّالمینَ  قَو د الذِّکَْرى مع الْ ع ب د قْع الَ تَ طَانُ فَ 68﴿الشَّی﴾  
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روند از ایشان  گیري و مسخره] در آیات ما فرو مىو چون ببینى کسانى [به قصد تخطئه یعنی خرده 
اگر شیطان تو را [در این روى برتاب [و با آنان معاشرت نکن] تا در سخنى غیر از آن درآیند و 

 ) 68پس از توجه [دیگر] با قوم ستمکار منشین ( باره] به فراموشى انداخت

نشان می دهند که قدرت ایمانِ محمد چندان آیه هاي باال که از دو سوره اسراء و انعام آورده شده اند 
قوي نبوده است و اگر اهللا بداد او نرسیده و او را در راه خود استوار نکرده بوده، او دچار لغزش هم 

قدرت اهللا هم آنقدر نبوده که بتواند محمد را در رویارویی با شیطان  ظاهراًمی شده است. البته 
  .42که او را به فراموشی بیندازدپشتیبانی کند و شیطان موفق شده است 

  
  

  52(شوري) آیه  42سوره 

نَاه علْ ن جک لَ انُ ولَا الْإِیم و تَابا الْک رِي مد نت تَ ا کُ رِنَا منْ أَم ا موح ر کی نَا إِلَ یحأَو کل ذَ دي بِه  وکَ ا نَّهنُور
قیمٍ  دي إِلَى صرَاط مستَ لَتَه إِنَّکنَا وادبنْ عنْ نَّشَاء م 52﴿م﴾  

دانستى کتاب چیست و نه ایمان  تو نمىان به سوى تو وحى کردیم وهمین گونه روحى از امر خودم
ولى آن را نورى گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه  [کدام است]

  )52کنى ( نماییم و به راستى که تو به خوبى به راه راست هدایت مى مى
 

  2(یوسف) آیه  12سوره 

غَا بله لَمنَ الْ آنَ وإِن کُنت من قَ قُرْ ذَا الْ ه کنَا إِلَی یحا أَوصِ بِمص قَ نَ الْ سأَح کلَیع قُص نُ نَ ح   ﴾3﴿فلینَ نَ

تو قطعا کنیم و  ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکایت مى
 ) 3( پیش از آن از غافلین بودى

آیه باال نیز نشان می دهند که محمد پیش از ادعاي پیامبري اش نه تنها نمی دانسته است که ایمان  دو
قبل از محمد،  (بر وارونه ادعاي مالها مبنی بر اهللا پرست بودنِچیست بلکه از غافلین نیز بوده است

                                                           
را داشت، پیش می آمد که آیه را بدرستی در خاطر نداشت و از همین روي، برخی مواقع زمانی که خود محمد قصد خواندن آیه اي  42

سوره انعام را نازل نمود تا به مردم بگوید که شیطان است که محمد را به فراموشی  68برخی بر پیامبري او خرده گرفتند و اهللا هم آیه 
 انداخته است.
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نمی توانسته که معصوم  اصالًروشن است که بر پایه همین آیه هاي قرآن، محمد بنابر این،  .بعثت)
  باشد.

  

  7(ضحی) آیه  93سوره 

 كد جواوال دى  ضَ 7﴿فَه﴾  

  ) 7پس هدایت کرد ( یافت 43گمراهتو را و 
 

  3تا  1(شرح یا انشراح) آیه هاي  94سوره 

 كر دص لَک ح م نَشْرَ لَ نَا ﴾1﴿أَ ع رك عنک ووضَ ي ﴾2﴿ وِزذ نقَض الَّ   ﴾3﴿ ظَهرَك أَ

) [بارى] که 2( بار خطاهایت را از [دوش] تو برنداشتیم) و 1ایم ( ات را نگشاده آیا براى تو سینه
  ) 3[گویى] پشت تو را شکست (

 

  2و  1(فتح) آیه هاي  48سوره 

حا مبِینًا  حنَا لَک فَتْ غْفرَ ﴾1﴿إِنَّا فَتَ یل لَک ا اللَّهم م قَد نبِک من تَ دیک علَیک نعمتَه ویتم تَأَخَّرَ وما ذَ هیو 
قیما صرَاطًا   ﴾2﴿ مستَ

تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو ) 1ما تو را پیروزى بخشیدیم [چه] پیروزى درخشانى (
 ) 2خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدایت کند ( و نعمت درگذرد

ادعاي معصومیت محمد خط قرمز کشیده شده است. اهللا، محمد را گمراه  در سه آیه باال بطور کلی بر
می آورد و سپس با یک پارتی بازيِ اهللا گونه راست می یابد، او را با برداشتن بار خطاهایش، به راه 

آینده وي درمی گذرد. درگذشتن از گناه آینده محمد بدین معناست گناهان از گناهان گذشته وي و 
انجام هر کاري توسط محمد را پیشاپیش پسندیده است و پروانه انجام هر عمل خطایی را که اهللا، 

خطاي نکرده اش نیز بخشوده شده است. بدو داده است زیرا پیشاپیش حتی گناه 

                                                           
و  ،"ضال"معنی نموده اند. درصورتی که  "تو را سرگشته یافت"را  "تتورا گمراه یاف"ماله کشان اسالمی مانند الهی قمشه اي  43

 می دهند و نه سرگشتگی. »گمراهی«) معناي "غیر المغضوب واالضالین "کلماتی مانند ضاللت و یا ضالین (مثال در سوره توحید آیه 
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رویهم رفته از نص صریح و غیرقابل خدشه قرآن چنین برمی آید که خود محمد هرگز ادعاي 
عصمت  ،انی را براي خود نداشته است. خصلت هاي فوق انسانیانس فراعصمت و داشتن مرتبه اي 

که بعدها توسط مالیانِ با دستار و بی دستار به او نسبت داده  ندهایی بوده ا ویژگیو داشتن معجزه، 
  .ندشده ا

 

  محمد بیسواد نبوده! -3.4
 در ادامه به برخی از آنان  ودالیل بسیاري وجود دارد که ثابت می کند محمد بی سواد نبوده است 

  می پردازیم:

تاریخ نویسان بزرگ اسالمی که مورد تایید سنی و شیعه نیز می باشند،  هاي نوشته پایهبر •
محمد پیش از مرگش از اطرافیان خود خواسته است که قلم و کاغذي بدستش بدهند تا 

  چیزي برایشان بنویسد.

صلح  حال شکل گیري بود. در برگه کاغذ زمانی که صلح حدیبیه بین مکیان و مسلمان در •
. مکیان به این امر معترض شدند و گفتند که "... محمد، رسول اهللا ... "نامه نوشته شده بود 

اگر محمد را به عنوان رسولِ اهللا پذیرفته بودند که دیگر نه جنگی بود و نه صلح نامه اي 
 سر باز از انجام این کار، د اما او الزم. محمد به عمر می گوید که این نوشته را تغییر ده
ستاند و ی محمد خودش قلم را م .می زند، به علی هم امر می کند اما او هم سر باز می زند

  ."... محمد ابن عبداهللا ..."نوشته را تغییر داده و می نویسد 

ظهور محمد را از بین قومی که اگرچه «سخنی از امام ششم شیعیان است که می گوید  •
واندن و نوشتن داشتند، ولی از داشتن کتاب آسمانی بی بهره بودند و به همین علت سواد خ

  .44»باید یک موهبت الهی و آسمانی دانسترا نامیده شده اند،  »امـّی«

مغرضانه اي (و یا دست کم، ناآگاهانه اي)  ءترجمه، »بیسوادي محمد«ادعاي  ،در بسیاري از موارد
مهمترین دلیل دستاربندان است  و این ترجمه مغرضانه، قرآن شده استدر » امـّی«است که از واژه 

                                                           
 ده شده است.این سخن در کتاب بحاراالنوار، نوشته بزرگ دستاربندان، آیت اهللا مجلسی نیز آور 44
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واژه این  شش بار در قرآن تکرار شده است.» امـّی«که مدعی شوند محمد بی سواد بوده است. واژه 
و یا » مردم مکه و مدینه و حاشیه آن«معنا می باشد که عبارتند از  2که در قرآن آمده داراي » امـّی«

  نیز یعنی پیامبري که یهودي نیست و از مردمان مکه/مدینه است. امـّیپیامبرِ ». هوديغیر ی«افراد 
  

  20(آل عمران) آیه  3سوره 

 تَابتُواْ الْک ینَ أُوذ نِ وقُل لِّلَّ ع نِ اتَّب مو لّهل هِی ج و تم قُلْ أَسلَ ینَفَإنْ حآجوك فَ ی اُألمفَإِنْ  و م أَأَسلَمتُ
 ادبع صیرٌ بِالْ ب اللّهالَغُ و الْب کلَیا ع اْ فَِإنَّملَّو إِن تَوواْ ود د اهتَ قَ   ﴾20﴿أَسلَمواْ فَ

ام و هر که مرا پیروى کرده [نیز  پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو من خود را تسلیم خدا نموده
اید پس  بگو آیا اسالم آورده 45امیینت] و به کسانى که اهل کتابند و به خود را تسلیم خدا نموده اس

اند و اگر روى برتافتند فقط رساندن پیام بر عهده توست و  یافته اگر اسالم آوردند قطعا هدایت
 ) 20خداوند به [امور] بندگان بیناست (

مانند  یو اسالم شناسان بزرگبا مد نظر قرار دادن آیه باال، باید گفت که بسیاري از قرآن شناسان 
تاکید کرده اند که امـّی به معناي » نولدك شوالی«و » وري«، »لین«، »رودول«، »پالمر«، »توري«
از زبان عبري به عربی راه یافته است و اصل نیز اصل این واژه ». بی سواد«است و نه » غیریهودي«

  می باشد.» goyim«یا » goi«کلمه در زبان عبري 

کلمه امـّی به آنهایی گفته می شود که نه پیامبري برایشان  «در تفسیر این آیه می گوید  ابن عباس
کلمه «همچنین الطبري در تفسیر آیه می گوید که  »ارسال شده و نه کتابی برایشان نازل گردیده است.

که بدون دین امـّی به افرادي گفته می شود که کتابی از آسمان برایشان نازل نشده است (مانند اعرابی 
  »خوانده شده اند. "اهل کتاب"باقی ماندند) ولی یهودیان و مسیحیان 

  

  براي امـّی دارند آیه زیر است: »بی سواد«یکی از مهمترین دالیلی که قرآن شناسان در رد معناي 

                                                           
که در  "اهل کتاب"جاي شگفتی است که در برخی از ترجمه ها جدید قرآنی، امیین به مشرکین ترجمه شده است. همچنین واژه  45

 قرآن بسیار تکرار شده است به معناي یهودیان می باشد.
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  79و  78(بقره) آیه هاي  2سوره 

 م نْهمونَوی ظُنُّونَ  ُأم الَّ ی الَّ أَمانی وإِنْ هم إِ علَمونَ الْکتَاب إِ لٌ ﴾78﴿الَ ییینَ فَوذ دیهِم الْکتَاب یکْتُبونَ لِّلَّ أَی  بِ
م قُولُونَ ثُ ذَا ی نْ هم ندع رُواْ اللّه یلٌ قَلیالً ثَمناً بِه لیشْتَ م فَو ا لَّهم م تب دی کَتَ ونَ أَی بکْس ا یم م م لٌ لَّهیو و هِم
﴿79﴾  

دانند و فقط گمان  هستند که کتاب [خدا] را جز خیاالت خامى نمى امـّی هاییو [بعضى] از آنان 
گویند این از جانب  نویسند سپس مى ) پس واى بر کسانى که کتاب با دستهاى خود مى78برند ( مى

خداست تا بدان بهاى ناچیزى به دست آرند پس واى بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و واى بر 
 ) 79آورند ( اه] به دست مىایشان از آنچه [از این ر

 78در آیه اهللا. اهللا درباره یهودي ها بحث می شود و آنگاه نخست  به بعد 40در سوره بقره، از آیه 
      آنهایی که کتاب مقدس  79امـّی هاي ناآشنا با کتاب مقدس را خطاب قرار می دهد و در آیه 

 می نویسند را تهدید می کند.

 »واي بر آنها که کتاب را با دستان خود می نویسند« و همچنین عبارت 78تا  40با توجه به آیه هاي 
هم بی سواد است و که امـّی کسی است که  نمودنمی توان چنین برداشتی هرگز پس  )،امیین(یعنی 

  .هم می تواند کتاب بنویسد

وه می دهد. است که معنی گر "امـّت"همچنین باید گفت که، کلمه امـّی از کلمه هاي هم ریشه با 
 البته با مشخصات خاص می باشد. از اینها گذشته در هیچ فرهنگ لغت ،»گروه«پس امـّی هم یک 

چنین نوشته شده به دست تازیان (و نه دستاربندانِ تازي پرست به دنیا آمده در ایران) نمی توان 
  د.نش درآورده باشبه نگار "بی سواد"معنی اصلی این واژه را  برگردانی براي این واژه یافت که

این است که محمد میل نداشته که  می باشد واضحچیزي که البته در پایان این بخش باید گفت: 
سازد. شاید یکی از دالیلی را که بتوان در این باره آورد به این موضوع  آشکارباسواد بودن خودش را 

برگردد که محمد خواسته است تا پیش از ادعاي نبوتش، به مطالعاتی درباره دین و مذهب (مسیحیت 
یهودیت) دست بزند. او در سفرهاي تجاري اش نیز با چندتن از این دین داران  بویژهو ؛ و یهودیت

می شده است و درباره دینشان از ایشان اطالعات بدست می آورده است.  گفتگووارد  بارها و بارها
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می توان به درستی بیان نمود که محمد تا پیش از ادعاي نبوتش، مدت زیادي از وقت خود را صرف 
 پرداختن به امور مردم عربستان می کرده است. 

  

  محمد، زنان و کنیزان -3.5
 .یدبیاپیش  شانهمخوابگیزمان یا چگونگی ممکن است بین برخی زوج ها مسایلی در رابطه با  گاهی
این مسایل را براي دیگران بازپرداخت نخواهند کرد. اما در مورد  معموالًي خردمند هیچ زوجالبته 

و بر که مسلمانان ادعا می کنند براي تمام دوران تاریخ آمده  یمحمد اوضاع دیگرگونه است. قرآن
می بینیم که در بسیاري از آیه  ؛همه چیز شامل است و نه تاریخ مصرف دارد و نه جایگاه مصرف

مسایل اخالقی و گاهی رختخوابیِ محمد به میان کشیده می شوند و اهللا به محمد می گوید  ،آنهاي 
  همخوابگی کند و چه زمانی!با آنان د، چگونه نکه چگونه با زنان رفتار ک

  کردن نوبت همخوابگی زنانجابجا  -1

آیه زیر مربوط به زمانی بود که برخی از زنان محمد بدو معترض شدند که چگونه، محمد نوبت 
  همخوابگی آنان را با دیگر زنان عوض می نماید:

  51(احزاب) آیه  33سوره 

مم تغَی نِ ابتَ من تَشَاء و م کی وِي إِلَ تُؤْ نَّ و نْهن تَشَاء م نَى أَن تُرْجِی م د لک أَ لْت فَلَا جنَاح علَیک ذَ نْ عزَ
م وکَا وبِکُ م ما فی قُلُ علَ ی اللَّهنَّ و نَّ کُلُّه تَها آتَی نَ بِم رْضَیینَّ و حزَ لَا ی نَّ و نُهیقَرَّ أَع   ﴾51﴿نَ اللَّه علیما حلیما تَ

خواهى پیش خود جاى  تاخیر انداز و هر کدام را که مى خواهى به نوبت هر کدام از آن زنها را که مى
اى [دوباره] طلب کنى این نزدیکتر است براى  ده و بر تو باکى نیست که هر کدام را که ترك کرده
اى خشنود گردند و  شان به آنچه به آنان داده اینکه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگى

  ﴾51﴿ .د و خدا همواره داناى بردبار استدان خدا مى آنچه در دلهاى شماست
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  امتیاز پذیرشِ زنی که خود را به محمد می بخشد -2

  50(احزاب) آیه  33سوره 

ا أَ مم ینُکمی کَت ا ملَ منَّ و ه ورج زواجک اللَّاتی آتَیت أُ نَا لَک أَ ا أَحلَلْ ا النَّبِی إِنَّ ها أَیی ات بنَ و کی ه علَ فَاء اللَّ
امو کع نَ م بنَات خَالک وبنَات خَالَاتک اللَّاتی هاجرْ و کاتمع نَاتبو کما عهفْس هبت نَ نَۀً إِن وؤْمرَأَةً م

رَضْنَا  د علمنَا ما فَ منینَ قَ ن یستَنکحها خَالصۀً لَّک من دونِ الْمؤْ راد النَّبِی أَ زواجِهِم للنَّبِی إِنْ أَ لَیهِم فی أَ ع
یک حرَ لَ کُونَ ع لَا یکَیل م انُهمأَی کَت حیما وما ملَ ا رفُور کَانَ اللَّه غَ و 50﴿ج﴾   

اى حالل کردیم و [کنیزانى] را که خدا از  اى پیامبر ما براى تو آن همسرانى را که مهرشان را داده
هایت و دختران دایى تو و  غنیمت جنگى در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه

اند و زن مؤمنى که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشد در  کردههایت که با تو مهاجرت  دختران خاله
نه دیگر  [این ازدواج از روى بخشش] ویژه توستصورتى که پیامبر بخواهد او را به زنى گیرد 

ایم تا براى تو مشکلى  دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده ما نیک مى مؤمنان
 ) 50واره آمرزنده مهربان است (پیش نیاید و خدا هم

م شریک دوسیه« (هبه کرده است).  46یکی از چهار زنی است که خود را به پیغمبر بخشیده است »اُ
اینکه          زمانی که او خود را به پیامبر بخشید، محمد او را بی درنگ به خود پذیرفت. عایشه از 

 می شود، سخت آشفته دپذیراینکه پیامبر او را به خود می و از می بخشد ه پیامبر خود را بام شریک 
نمی دانم زنی که «ود. عایشه از شدت خشم و رشک می گوید که بزیرا ام شریک بسیار زیبا 

آیه (و البته در دفاع از محمد) روي از همین ». کند چه ارزشی دارد؟ پیشکشخویشتن را به مردي 
  سوره احزاب نازل شد. 50

چند تن از نزدیکان محمد را نیز درآورد و آنها به  بلکه صدايصداي عایشه  نه تنها، آوردن آیه باال
محمد می گفتند که این چگونه خدایی است که ترا اینچنین بدون قید و شرط رها نموده تا هر که را 

 ، تنها مختص محمد است و»پذیرش زنان«و البته نباید فراموش کرد که این  می خواهی اختیار کنی؟!
  بس!

                                                           
 سه زن دیگر میمونه، زینب و خوله می باشند. 46



119 

 

  موضوع عایشه و صفوان بن المعطل -3

بود که در سال سوم یا پنجم قمري روي داد.  »بنی مصطلق«با تیره  اي ، غزوهیکی از غزوه هاي پیامبر
  این تیره، در فاصله دوري از مدینه زندگی می کردند. 

مسلمانان رسید. پایان این جنگ همراه با پیروزي براي مسلمانان بود و غنایم بسیاري نیز به دست 
یکی از این غنایم، دختري زیباروي بنام جویریه بود که به محمد بخشیده شد. و زمانی که محمد او 
را به خود پذیرفت موجبات آزار عایشه که در این سفر همراه پیامبر بود فراهم شد و او سخت آزرده 

  خاطر شد.

بین برده عمر و یکی از مردمان خزرج  ،زمانی که این غزوه در حال انجام بود، در پشت جبههء جهاد
که از مخالفان معروف (محمد) بود از این رویداد برآشفت و  »عبداهللا بن ابی«شد. پیدا کشمکشی 

این بالیی است که خودمان بر سر خودمان آورده ایم (یعنی پذیرش مکیان را). و این مثل «گفت 
برگردیم به یثرب  خودت حمله می کند. درباره ما صادق است که وقتی سگ خود را سیر کردي به

عبداهللا بن ابی و چند تن از نزدیکانش عزم رفتن » ریزیم.بتا با اکثر عزیزانمان، اقلیت خوار را بیرون 
به مدینه را کردند. زمانی که غزوه به پایان رسید محمد از این رویداد باخبر شد و براي همین، کاروان 

داد توقفاتی بسیار کوتاهتر از معمول به مدینه رهنمون ساخت تا از را با سرعت هرچه تمامتر و با تع
  فتنه انگیزي عبداهللا ابن ابی در مدینه جلوگیري نماید.

از  47توقفی کوتاه داشت، عایشه بنا به دلیلی افکدر راه بازگشت به مدینه، زمانی که کاروان در  
کاروان جا ماند. و زمانی که کاروان به مدینه رسید محمد تازه متوجه عدم حضور عایشه شد و از این 

تا خبري  می فرستدد و محمد، علی را به مسیر بازگشت کاروان به مکه وشمی روي غوغایی برپا 
  بیاورد.

ساله) بنام 24یا  22 احتماالً(خوش صورت عایشه نیز که از کاروان جا مانده بوده است توسط جوانی 
صفوان پیدا می شود و آنها شبی را نیز باهم بوده اند و پس از روشن شدن هوا، صفوان، عایشه را بر 
ترك شترش می نشاند و با هم راهی مدینه می شوند. علی که براي فهمیدن غیبت عایشه فرستاده 
                                                           

این میان، گردنبندش را گم می کند. در راه بازگشت، هم کاروان زود حرکت می کند و گویا به قضاي حاجت رفته بوده است و در  47
 هم او راه بازگشت را گم می کند. پس کاروان بدون او راهی می شود.
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رها کن « به محمد می گوید که:  ،، عایشه را بر ترك شتر صفوان می بیند و پس از بازگشتهشده بود
  48»این خبیثه را که زن براي تو مانند کفش است.

پس از آنکه عایشه به شهر آمد و با آنکه او بر بی گناهی خود اسرار داشت اما مردم او را زنی بدکاره 
  نامیدند و حتی برخی از یاران نزدیک محمد نیز از او خواستند که عایشه را طالق بدهد. 

هر چقدر هم که صفوان آهسته می رانده است باید «سخنهاي درشت بسیاري بر سر زبانها بود: 
بالفاصله به مدینه می رسیده است و نه این مقدار دیرتر! برخی می گفتند شاید عایشه از اینکه محمد، 

این غزوه  پیش از این سفر، زن پسرش را که بسیار هم زیبا روي بوده است را به زنی گرفته و پس از
زن زیباروي دیگري چون جویریه را به خود راه داده و به همسري درآورده است، سخت آزرده شده 

  چنین با آبروي محمد بازي کرده است.ایو او نیز از سر کینه جویی، 

برخی می گفتند چگونه است که محمد با آنهمه شیفتگی اش به عایشه از او غافل مانده است و تا 
  .نیستمدینه نفهمیده است که عایشه همراه کاروان  زمان رسیدن به

برخی دیگر نیز می گفتند هر چقدر هم که کاروان با سرعت حرکت می کرده است، صفوان و عایشه 
  »(با توجه به اینکه همراهشان بار یا وسیله خاصی نبوده است) باید به کاروان می رسیده اند.

سر یک دوراهی قرار گرفته بود که انتخاب هر کدام از آن راه ها براي او یک  بر کامالًمحمد 
از  .او را چنین دیده بودند خود یک فاجعه بود ،آبروریزي بود. انتخاب ادامه زندگیِ با عایشه که مردم

ته طالق دادن او نیز خود آبروریزي بزرگی بود زیرا طبق آیه اي از قرآن، اهللا به زنان محمد گف سویی
رسولیِ همین اهللا  ادعايبود که آنها را بر زنان عالم برتري داده است! چگونه می شد محمد که خود 

را می کرد زنی از زن هاي برگزیده اهللا را طالق بدهد؟ محمد در این میان با دو تن از محرمان خود 
  .نبردو البته راه به جایی  (علی ابن ابیطالب و اسامه بن یزید) وارد مشورت گردید

اگر کسی مدعی شود  ،را نازل کرد که ي زیرهمیشه اهللا به داد محمد رسید و آیه ها ماننداینجا بود که 
نفر دیگر (در همان شب) بر سر  3که عایشه با صفوان عملی انجام داده است باید هم خود و هم 

 فرد باید شالق بخورد. آن ،ماجرا حاضر بوده باشند (و با چشمان خود ماجرا را دیده باشند) و اگر نه

                                                           
 گفتن این جمله توسط علی مایه کینه عایشه نسبت به او شد و همین کینه یکی از دالیل شکل گیري جنگ جمل بود. 48
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نکته بسیار شگفت آور این است که در بسیاري از موضوع هایی که در مورد آنها محمد از اهللا آیه 
چون پاي عایشه (زن  جانمی کرد اما در این "49عطف بما سبق"تازي ها  قولآورد، موضوع را به 

 50محبوب محمد) در میان بود این موضوع عطف بما سبق شد و حسن بن ثابت و حمیه دختر جهش
  هشتاد ضربه شالق خوردند.

  13تا  11(نور) آیه هاي  24سوره 

م بلْ هو خَیرٌ لَّ حسبوه شَرا لَّکُ م لَا تَ نکُ ۀٌ مبص ع اؤُوا بِالْإِفْکینَ جذ م ما اکْتَسب ِإنَّ الَّ نْهرِئٍ مکُلِّ امل م کُ
 یمظ ع ذَاب ع لَه م نْهم رَهبلَّى ک ي تَوذ مِ والَّ لَا ﴾11﴿منَ الْإِثْ ذْ لَو نَّ الْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات  إِ سمعتُموه ظَ

بِینٌ  م ذَا إِفْک قَالُوا هرًا وخَی هِمنفُس أَ لَا ﴾12﴿بِ وا لَو عۀِ علَیه جاؤُ بر أَ داء بِ ذْ شُه م فَإِ تُوا لَ داء یأْ بِالشُّه کلَئ فَأُو 
ندع اللَّه م ونَ هب13﴿ الْکَاذ﴾  

اى از شما بودند آن [تهمت]  در حقیقت کسانى که آن بهتان [داستان افک] را [در میان] آوردند دسته
را شرى براى خود تصور مکنید بلکه براى شما در آن مصلحتى [بوده] است براى هر مردى از آنان 

سمت [که در این کار دست داشته] همان گناهى است که مرتکب شده است و آن کس از ایشان که ق
) چرا هنگامى که آن [بهتان] را 11خواهد داشت ( عمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت

) چرا 12شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانى آشکار است (
که نزد خدا  اند اینانند چهار گواه بر [صحت] آن [بهتان] نیاوردند پس چون گواهان [الزم] را نیاورده

  ) 13دروغگویانند (
  

  5و  4(نور) آیه هاي  24سوره 

قْب لَا تَ ةً ود م ثَمانینَ جلْ وهدلاء فَاجد ۀِ شُهع بر أَ تُوا بِ م لَم یأْ صنَات ثُ ح ونَ الْمرْمینَ یذ دا والَّ ةً أَبادشَه م لُوا لَه
فَاسقُونَ  م الْ ه کلَئ أُوینَ ِإلَّا ﴾4﴿وذ د من تَابوا الَّ ع ب کل حوا ذَ فُور رحیم  فَإِنَّ وأَصلَ   ﴾5﴿اللَّه غَ

                                                           
که اگر حکمی در زمان حال آورده شود نمی توان آنرا براي اعمال انجام شده اي بجاي آورد که پیش از آورده  به معنی آن است 49

 شدن این حکم انجام شده اند.
 این دو فرد بر معصوم بودن عایشه در این موضوع با دیده تردید نگریسته بودند. 50
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آورند هشتاد تازیانه به  دهند سپس چهار گواه نمى و کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مى
کسانى که بعد از مگر  )4و اینانند که خود فاسقند ( آنان بزنید و هیچگاه شهادتى از آنها نپذیرید

  )5و به صالح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است ( آن [بهتان] توبه کرده

نتیجه وجود چنین آیه اي آن است که: هر کس در هر کجا زن شوهرداري را در حال ارتکاب زنا دید 
ازنماید بالفاصله از باید چشم برهم گذارد و از آنجاي بگذرد. زیرا اگر گوشه اي از آنچه را که دیده ب

او شاهد می خواهند و چون در آن هنگام چهار فرد بر آن واقعه حاضر نبوده اند، او را به چوب فلک 
از آن پس نیز، شهادتش در هیچ  گفت آور اینکهشو  ضربه شالق به او می زنند. 80می بندند و 

  جایی پذیرفته نمی شود.
  

  سوره نور 5و  4 شان نزول دو آیه

سوره نور، مربوط به زمانی بود که برخی در ماجراي  4شان نزول آیه همانگونه که تا اینجا گفته شد، 
  م را:پنجعایشه و صفوان سخن هایی گفتند که محمد را سخت آزرد. اما بشنوید شان نزول آیه 

شان نزول: از ابن عباس نقل شده سعده بن عباده (بزرگ انصار) خدمت پیامبر در جمعی «
اصحاب گفت: هرگاه ... وارد خانه خود شدم و با چشم خود دیدم مرد فاسقی با همسر از 

شاهد بیاید، او کار خود را کرده است و  4من در حال عمل خالفی است؛ اگر بگذارم تا 
اگر بخواهم او را بکشم ... به عنوان قاتل، قصاص می شوم و اگر هم بیایم و آنچه دیده ام 

تازیانه بر پشت من قرار خواهد گرفت. [معلوم نیست چرا اهللا  80را براي شما بگویم، 
  خودش متوجه این اشکال نشده است؟!]

پیامبر که این سخن را اعتراض به اهللا می دانست با گله مندي فرمود: آیا آنچه را که بزرگ 
  شما گفت نشنیدید؟

... گفت: ...  مردم عذر خواستند و گفتند که آن شخص مرد غیوري است ... سپس سعد نیز
  میدانم این سخن اهللا است ... ولی با این حال از اصل این داستان در شگفتم.

  پیامبر فرمود: حکم اهللا این است و او نیز گفت صدق اهللا و رسوله.
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محمد (هالل بن امیه) از در وارد شد، در حالیکه مرد  پسر عمويچیزي نگذشت که 
فاسقی را شب هنگام با همسر خود دیده بود ... او با صراحت گفت: من با چشم خود این 

  موضوع را دیدم و با گوش خود آنها را شنیدم!

پیامبر به اندازه اي ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره اش نمایان گشت. ... در این 
انصار به یکدیگر می گفتند: دیدید همان داستان سعد بن عباد تحقق یافت. آیا هنگام 

  براستی پیامبر، هالل را تازیانه خواهد زد و شهادت او را مردود می شمارد؟

  51...»سوره نور نازل شد  5در این هنگام وحی بر پیامبر نازل شد و آیه 
  

  ن آن سوگند!سوگند درباره عدم همخوابگی با دیگر زنان و شکست -4

  52(احزاب) آیه  33سوره 

نَّ إِلَّا ما ملَ نُهسح کبج أَع و لَ اجٍ ووز لَ بِهِنَّ منْ أَ د ن تَب لَا أَ و د ع ن باء مالنِّس لُّ لَکح کَانَ لَا یو ینُکم ی کَت
قیبا  ر ءلَى کُلِّ شَیع 52﴿اللَّه﴾  

هر چند  نیز اینکه به جاى آنان زنان دیگرى بر تو حالل نیست [گرفتن] زنان واز این پس دیگر 
  )52و خدا همواره بر هر چیزى مراقب است ( به استثناى کنیزانزیبایى آنها براى تو مورد پسند افتد 

  

  5تا  1(تحریم) آیه هاي  66سوره 

 یمحر فُور زواجِک واللَّه غَ رْضَات أَ ی مغ ه لَک تَبتَ لَّ اللَّ ا أَحم م حرِّ ها النَّبِی لم تُ ا أَی1﴿ی﴾ د ه فَرَض قَ  اللَّ
م حلَّۀَ لَکُ م تَ م واللَّه أَیمانکُ لَاکُ وم وه و یملع کیم الْ ح ذْ ﴾2﴿ الْ عضِ إِلَى النَّبِی أَسرَّ وإِ ب اجِهوز دیثًا أَ ا حفَلَم 
أَتنَب بِه رَهأَظْهو اللَّه هلَیع رَّفع ضَهع ب و ین ذَا قَالَ نَبأَ ه أَكنب نْ أَ م قَالَت ا بِهه عضٍ فَلَما نَبأَ ن ب ع رَضأَع

خَبِیرُ  علیم الْ د للَّها إِلَى تَتُوبا ِإن ﴾3﴿الْ قَ غَت فَ ا صکُمإِن قُلُوبرَا وظَاه لَاه هو اللَّه فَإِنَّ علَیه تَ ورِیلُ م جِبو 
حالصو ظَهِیرٌ الْم کل د ذَ ع کَۀُ بلَائ الْمینَ ونى ﴾4﴿ؤْمسع هبنَّ إِن ر ن طَلَّقَکُ زواجا یبدلَه أَ نَّ خَیرًا أَ  منکُ
اتملسم نَاتؤْمم تَاتقَان اتبتَائ اتابِدع اتحائس اتبا ثَیکَار أَب5﴿ و﴾  

                                                           
  379و  378 رویه هاي، جلد چهارم »تفسیر نمونه«کتاب  51
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خدا[ست  کنى پیامبر چرا براى خشنودى زنانت آنچه را خدا براى تو حالل گردانیده حرام مىاى 
سوگندهایتان را [راه] گشودن [یعنی شکستن]  خدا براى شما) قطعا 1که] آمرزنده مهربان است (

) و چون پیامبر با یکى از 2شماست و اوست داناى حکیم ( و خدا سرپرست مقرر داشته است
همسرانش سخنى نهانى گفت (درباره ماریه به حفصه) و همین که وى آن را [به زن دیگر] گزارش 

بخشى [دیگر]  داد و خدا [پیامبر] را بر آن مطلع گردانید [پیامبر] بخشى از آن را اظهار کرد و از
اعراض نمود پس چون [مطلب] را به آن [زن] خبر داد وى گفت چه کسى این را به تو خبر داده 

) اگر [شما دو زن] به درگاه خدا توبه کنید [بهتر است] 3گفت مرا آن داناى آگاه خبر داده است (
خدا خود  حقیقت واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید در

سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مؤمنان [نیز یاور اویند] و گذشته از این فرشتگان [هم] پشتیبان 
) اگر پیامبر شما را طالق گوید امید است پروردگارش همسرانى بهتر از شما 4[او] خواهند بود (

 ) 5دهد ( دار بیوه و دوشیزه به او عوض مسلمان مؤمن فرمانبر توبه کار عابد روزه

ماریه قبطیه یکی از کنیزان محمد بود. ماریه که هم سیاه پوست و هم زیباروي بود را از مصر براي 
  محمد هدیه فرستاده بودند.

 نتیجه در که ،(تحریم) شد 66وقایعی که میان محمد و ماریه اتفاق افتاد باعث نازل شدن سوره 
در » علی دشتی«  تحریم میخوانند.را سوره  این دلیل همین به و کرد حرام خود بر ماریه را محمد،
  این چنین مینویسد: ماجراخود در مورد این » سال 23«کتاب 

. نبود خانه ماریه روزي نزد پیغمبر آمد. آن روز پیغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در«
 براه بیداد و داد و رسید سر حفصه میان این در و شد همبستر ماریه با همانجا حضرت
با کنیز خود در خانه و در بستر او خوابیده است و چرا نوبت او را  حضرت چرا که انداخت

 بر  ماریه را ،با کنیزي عوض کرده است. پیغمبر براي تسکین خاطر حفصه و آرام کردن وي
 حفصه ولی بماند محرمانه بینشان موضوع این که خواست حفصه از محمد. کرد حرام خود

که براي  یساند و رسول اهللا دوباره همان قسمر عایشه اطالع به را موضوع این بالفاصله
  حفصه خورده بود را براي عایشه نیز خورد و باالخره موضوع با پادرمیانی اهللا حل شد.

البد پس از رفع بحران یا بواسطه عالقه اي که محمد به ماریه داشته و یا بواسطه این که 
ت شده و بازخواست کرده بود حضرت از حرام کردن ماریه از تحریم خود بر پیغمبر ناراح
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ماریه بر خویشتن عدول (صرف نظر) کرد و براي تبرئه و تزکیه وي آیه هاي اول تا پنجم 
  »سوره تحریم نازل شده است.

است.  52کفاره البته راه عدول کردن از سوگند و شکستن آن نیز در قرآن بیان شده است و آن دادنِ
که دیگر چنان نکند که  ي حفصه و عایشه سوگند خورده بودبرا پس نتیجه آنکه با اینکه محمد قبالً

هر راه و از هر شکلی) بر تو حالل از که چرا من که زن را (به هر گونه و  می گویدکرد؛ اما اهللا به او 
کفاره اي  دت را با دادنسوگند خورده اي؟ سوگن ان،آنهمخوابگی با کرده ام، تو بر انجام ندادن 

   بگشا!

خوردن، هیچ بهایی ندارد و یک  سوگندبه هر روي می توان به این نتیجه هم رسید که در اسالم، 
با پرداخت وجهی، با اهللا معامله کند و بر سر انسانی کاله بگذارد سوگندي بخورد، مسلمان می تواند 

ر اسالم داراي جایگاه واالیی است اینچنین خوردن که دسوگند و ... . اکنون باید پرسید که اگر 
بتوانید تحریف شود آیا به سخن و قول یک مسلمان متعصب می توان اهمیتی داد؟ آیا خمینی نیز از 
همین آیه درس گرفته بود که پس از به ایران آمدن و به تخت نشستن و ایرانی کشی آغاز کردن و ... 

(نسبت به سخنانش در  57مل کردنش پس از آشوب در برابر پرسشی از وي که علت دیگرگونه ع
      و نگارنده اطمینان دارد که خمینی، کفاره این  ؟»خدعه بود«، گفت را دلیل خواستپاریس) 

به اربابان انگلیسی/فرانسوي خود پرداخت نموده است تا خداي ناکرده گردي بر هم دروغ گویی را 
  !بهره از حوریان همیشه باکره بهشتی نمانددامان سفید او ننشیند و خداي ناکرده بی 

توجه کنید که چگونه (با پا درمیانی اهللا) پس از اینکه حفصه  ي باالدرست به درون مایه آیه هاباز هم 
راز گفته شده را به دیگري می گوید، رسول اهللا قول می دهد که اگر این راز پوشیده بماند، هم 

(عمر) خلیفه خواهد شد. آیا این در شان  ،ماریه را بر خود حرام می کند و هم پدر حفصه ،رسول
  خداوندگار بزرگ است که به مسائل زناشویی محمد بپردازد و بین محمد و زنانش خبرچینی کند؟؟

 اهمیت می باشد این است که با آنکه آن راز را حفصه به عایشه و عایشه به دارايآنچه در این میان 
  .»خبر داده است وياهللا دانا و آگاه به «ولی محمد می گوید که این راز را  ،محمد گفته است

                                                           
 )، یکی از سوره هایی است که چگونگی کفاره دادن را بیان نموده است.95و  89سوره پنجم، مائده (آیه هاي  52
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 تا کرده استفاده آن از نویسان آنٰخود سند دیگري است که مجتهدان و قر ،حاشیه نویسی در قرآن
  .نمایند بازگو خوانندگان براي را اند شده آیات نزول باعث که را وقایعی

 نگاهی ،دلیل بجاست که به آن قسمت از حاشیه قرآن که مربوط به سوره تحریم است همین به
  .باشیم داشته محمد خانوادگی مسائل از روشن تر تصویري تا بیاندازیم

  

 درباره سوره تحریم: 53اي قمشه الهی مهدي قرآن حاشیه

ي در بیت روز ،حضرت رسول با ماریه قبطیه کنیز ام ولدش ابراهیم بود :شان نزول آنکه« 
 حضرت جهت باین پس ،حفصه یا در بیت عایشه خلوت کرد و حفصه بر آن آگاهی یافت

 حفصه به و یافت خواهد تحریر تحریم بیان در چنانکه ،کرد حرام خود بر  را ماریه رسول
 و گفت عایشه به حفصه رفت بیرون حضرت آن چون و مگو کسی با  را راز این که فرمود
  » ...،طالع یافتا حضرت آن الهی بوحی

  

  زنان بیچاره محمد -5

  28و  6 هاي (احزاب) آیه 33سوره 

لَى بِ أَو م ضُهع امِ بح ر لُو الْأَ أُوو م اتُههأُم هاجوز نفُسهِم وأَ مؤْمنینَ منْ أَ لَى بِالْ أَو نَ النَّبِیم تَابِ اللَّهی کضٍ فع ب
ل ا کَانَ ذَ عرُوفً م م لیائکُ لُوا إِلَى أَوع فْ ن تَ ا أَ ا الْمؤْمنینَ والْمهاجِرِینَ إِلَّ طُور ستَابِ می الْکف ا ﴾6﴿ک ا ی هأَی النَّبِی 

زواجِک قُل نَّ إِن لِّأَ نَ کُنتُ اةَ تُرِدیح نْیا الْ ا الدزِینَتَه نَ و الَیع نَّ فَتَ عکُ نَّ أُمتِّ   ﴾28﴿ جمیلًا سرَاحا وأُسرِّحکُ

و خویشاوندان  همسرانش مادران ایشانندپیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و 
[طبق] کتاب خدا بعضى [نسبت] به بعضى اولویت دارند [و] بر مؤمنان و مهاجران [مقدمند] مگر 

یا] احسانى کنید و این در کتاب [خدا] نگاشته شده  آنکه بخواهید به دوستان [مؤمن] خود [وصیت
یید تا مهرتان را بدهم و ) اى پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگى دنیا و زینت آنید بیا6است (

  ) 28[خوش و] خرم شما را رها کنم (
 

                                                           
 )741 رویه( 1337سال  –خط حسن میرخانی  –مهدي الهی قمشه اي  "قرآن المجید با منتخب التفسیر فارسی"کتاب  53
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  53(احزاب) آیه  33سوره 

ما کَا ... لُوبِهِنَّ و م وقُ طْهرُ لقُلُوبِکُ م أَ لکُ راء حجابٍ ذَ ن ونَّ م لُوه اعا فَاسأَ نَّ متَ وهلْتُم ذَا سأَ ن وإِ م أَ نَ لَکُ
لَا أَ و ولَ اللَّهسا تُؤْذُوا ریمظ ع اللَّه ندکَانَ ع م لکُ دا إِنَّ ذَ أَب هد ع ن بم هاجوز   ﴾53﴿ن تَنکحوا أَ

این براى دلهاى شما و  از پشت پرده از آنان بخواهیدو چون از زنان [پیامبر] چیزى خواستید ... 
نباید] زنانش را پس از [تر است و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقا  دلهاى آنان پاکیزه

  )53چرا که این [کار] نزد خدا همواره [گناهى] بزرگ است ( [مرگ] او به نکاح خود درآورید

شخصی پیش یکی از زنان حضرت آمد و حضرت به وي فرمود از «می گوید  54ابن عباس
د گفت: این زن ر] از تو سر بزند. مزن من این پس نباید چنین کاري [سخن گفتن و دیدنِ

ختر عموي من است، نه از من عملی ناروا سر زد و نه از او. پیغمبر گفت: این را می دانم د
ولی کسی از اهللا غیورتر و از من غیورتر نیست. مرد دمغ شد و در حالی که دور می شد 
غرغرکنان می گفت: مرا از سخن گفتن با دختر عمویم نهی می کند؛ پس از مرگش با وي 

  » ازدواج خواهم کرد.

  پس از این رویداد بود که چنین آیه اي بر محمد نازل شد!

  33و  32(احزاب) آیه هاي  33سوره 

ي فذ طْمع الَّ لِ فَی قَو نَ بِالْ ع خْضَ لَا تَ نَّ فَ قَیتُ ساء إِنِ اتَّ نَ النِّ م د نَّ کَأَح اء النَّبِی لَستُ سا ننَ ی ی قَلْبِه مرَض وقُلْ
عرُوفًا  لًا م نَ ﴾32﴿قَو نَّ فی وقَرْ لَا بیوتکُ نَ و رَّجتَب ج جاهلیۀِ تَبرُّ نَ الْأُولَى الْ مأَقلَاةَ وینَ الصآتنَ الزَّکَاةَ وعأَطو 

اللَّه ولَهسر ا وِإنَّم رِید ی اللَّه به ذْ یل م س عنکُ لَ الرِّجه رَ الْبیت أَ طَه یطْهِیرًا و م تَ   ﴾33﴿کُ

به ناز سخن ارید پس اى همسران پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید اگر سر پروا د
هایتان  در خانه) و 32تا آنکه در دلش بیمارى است طمع ورزد و گفتارى شایسته گویید ( مگویید

و نماز برپا دارید و زکات  مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنیدو  قرار گیرید

                                                           
 او را نخستین مفسر اسالمی می دانند. 54
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خواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر]  خدا فقط مى اش را فرمان برید فرستادهبدهید و خدا و 
  )33بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند (

  

  29و  28(احزاب) آیه هاي  33سوره 

عکُ نَ أُمتِّ الَیع زِینَتَها فَتَ ا ونْی اةَ الدیح نَ الْ نَّ تُرِد زواجِک إِن کُنتُ ا نَّ ویا أَیها النَّبِی قُل لِّأَ نَّ سرَاحا جمیلً أُسرِّحکُ
نَّ وإِن ﴾28﴿ نَ کُنتُ تُرِد اللَّه ولَهس ر و ارالدرَةَ وفَِإنَّ الْآخ اللَّه د أَع نَاتسح لْمنَّ ل ظیما أَجرًا منکُ 29﴿ ع﴾  

و  بدهماگر خواهان زندگى دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان را اى پیامبر به همسرانت بگو 
) و اگر خواستار خدا و فرستاده وى و سراى آخرتید پس به 28[خوش و] خرم شما را رها کنم (

 ) 29راستى خدا براى نیکوکاران شما پاداش بزرگى آماده گردانیده است (

ادعاي  بنابرایند زنان پیامبر از وضعیت مادي خود رضایت نداشته اند، و ننشان میده هاي باال آیه
زیبا و جوان (البته با زنانِ با زنان  ،ن در مورد اینکه پیامبر صرفاً براي پشتیبانی مادياسالمگرایا

خداوند جهان به کمک محمد آمده و  ها ازدواج کرده است، دروغی بیش نیست. در این آیه )55خود
حل  یا تهدید،همچون یک مشاور خانوادگی تالش میکند مشکالت محمد را با وعده هاي دروغین 

 کند. 

محمد از زنانش می خواهد که در خانه بمانند، زینتهایشان را آشکار نکنند، با هیچ کس جز از پشت 
پرده سخنی نگویند، فرمانبرداري محمد را بکنند، پس از مرگ وي با هیچ مردي ازدواج نکنند و ... . 

به این شیوه،  کرد و همسرانش را مادر تمامى مؤمنان خطاب مى ،ى اسالم از یک سو، به وسیله محمد
ها پیشنهاد طالق  ساخت و از سوى دیگر، به آن ممکن مى را بنا بر عرف اعراب نا دوباره اشانازدواج 

  داد. مىهم 

زنان خود را با فاحشه گان همسنگ نموده است. شاید  33اما جالبتر از همه اینکه محمد برپایه آیه 
و او تنها آنان را نهی از منکر کرده است. برخی از ماله کشان اسالمی در اینجا یقه بدرانند که 
  اما نگارنده مثالی می آورد.پیشاپیش از آنان خواسته است که چنین کاري را نکنند. 

                                                           
پاسخ تاریخ به این پرسش منفی است اما برخی  محمد، آیا یک زن زشت چهره یا فقیر و بینوا وجود داشته است؟در بین همه زنان  55

که از شارالتان ها و ماله کشان اسالمی مانند علی شریعتی بارها گفته اند که زنان پیامبر بسیار پیر و فرتوت بوده اند و پیامبر براي این
 آنها را در پناه خود (!!) بیاورد با آنها ازدواج کرده است!وضعیت مالی آنها را بهتر کند و 
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فرزندم « ... مادري زمانی که فرزندش را براي نخستین بار به مدرسه می فرستد به فرزندش می گوید 
آیا می توان گفت که مادر این فرزند ...». مبادا جیب معلمت را بزنی که این کاري بس زشت است 

یا اینکه باید به یکی از این دو نتیجه رسید که یا مادر از داشتن عقلی  ؟در حال ارشاد فرزندش است
  سالم معاف است و یا فرزندش را پیشینه دزدي در کارنامه.

بدکاره بودن زنان " یا "ابله بودن اهللا"تشخیص اینکه هدف اهللا از این آیه به کدام یک از نتایج 
منتهی می شود را به خواننده واگذار می کنم. تنها یک سخن دیگر چاشنی این قضیه می کنم  "محمد

و اهللا به این زنانِ برتري  56که اهللا در قرآن آورده است: زنان محمد بر زنان جهان برتري داده شده اند
  داده شده می گوید که فاحشه گري نکنند.

مادري نه به فرزند  این بارجه به مثالی که پیشتر آوردم چنین جمع بندي می کنم که این قضیه را با تو
فرزندم مبادا جیب شاگردانت را « ... است بگوید که مدرسه مدرسه ایش بلکه به فرزندش که معلم 

  ...».خالی کنی که این کاري بس زشت است 

  30(احزاب) آیه  33سوره 

نَّ  ن یأْت منکُ م اء النَّبِی سا نشَۀٍیاح لک علَى اللَّه یسیرًا  بِفَ نِ وکَانَ ذَ فَی عض ذَاب ع ا الْ لَه فضَاعنَۀٍ یی بم
﴿30﴾  

آشکارى کند عذابش دو چندان خواهد  57فاحشه گرياى همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به 
 ) 30آسان است (بود و این بر خدا همواره 

  

  

  

                                                           
شیعیان از سویی شیعیان با نادیده گرفتن این آیه معتقدند که فاطمه دختر پیامبر بر زنان جهان برتري داده شده است و نه زنان پیامبر.  56

ه می دانند و حتی این نام را بر روي دختران خود ، عایشه، یکی از همین زنان برگزیده (و البته زن سوگلی محمد) را یک فاحشدیگر
 نیز نمی گذارند.

آورده شده است.  "کار خطا"یا  "کار زشت"واژه  "فاحشه گري"در ترجمه هاي نگارش جدید ماله کشان اسالمی، بجاي واژه  57
 خواننده گرامی می تواند به خود کلمه عربی آیه دقت نماید.
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  نتیجه گیري

  اي آورده شده (دست کم در سوره احزاب) نتیجه شگفت انگیزي می توان گرفت:هبر پایه آیه 

  پیامبر می تواند:

 بیش از چهار زن رسمی داشته باشد. •

 افرادي که مهاجرت کرده اند بر وي حاللند. •

بدون مهر و شهود با او هر زن مومنه اي که خود را به محمد ببخشید، محمد می تواند  •
 همخوابه شود.

از بکارگیري داد و تساوي میان زنان خود معاف است. نوبت هر کدام را می تواند به تاخیر  •
 اندازد و حتی می تواند زنی را ترك گوید.

برآورده  پیشنهادشان ندزنان وي حق تقاضاي نفقه (خرج روزانه) بیشتر را ندارد و اگر داشت •
 یکی را برگزیند. »طالق«یا  »ساختن و سوختن«بین  ض بایدزن معترنمی شود و 

 زنانش باید فرمانبردار بی چون و چراي او باشند. •

 هر زنی را که خواست و یا خواستگاري کرد بر سایر مومنان حرام است. •

پس از مرگش کسی حق ازدواج با زنانش (حتی عایشه هفده هیجده ساله یا صفیه بیست و  •
  ندارد.چند ساله) را 

پس از مرگ محمد حق ازدواج نداشته اند. آنها  .زنان محمد را باید بیچاره ترین زنان عالم دانست
برهم خورد، حق درخواست نفقه  ستخواست می توانمی نوبت همخوابگیشان نیز هرگونه که محمد 

یند (حتی بیشتر هم ندارند، حجاب کامل باید رعایت کنند و از پشت پرده با مردان دیگر سخن بگو
که نیست!)، حق بیرون  دزمان سخن گفتن، شصت در دهان بدارند تا لحنشان نیز آنگونه نمایان شو

  از خانه را هم نداشته اند، ...! آزادانه رفتنِ
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  رضا شاه بزرگ در روز کشف حجاب – 8فرتور 

  

  محمد خواندهپسر ؛زید -3.6
  38تا  36(احزاب) آیه هاي  33سوره 

مرِهنْ أَمرَةُ میخ م الْ کُونَ لَه ن ی سولُه أَمرًا أَ ر و ا قَضَى اللَّه ذَ ا مؤْمنَۀٍ إِ لَ نٍ وؤْمما کَانَ لمو صِ اللَّهع ن ی مو 
د ضَلَّ ضَلَالًا مبِینًا  قَ رسولَه فَ 36﴿و﴾ مع عم اللَّه علَیه وأَنْ نْ ذي أَ قُولُ للَّ ذْ تَ ک وإِ جوز کلَیع کسأَم هلَیع ت

خْشَاه فَلَما قَضَ ن تَ حقُّ أَ خْشَى النَّاس واللَّه أَ تَ و یهد بم ا اللَّهم کفْس فی فی نَ خْ تُ و اتَّقِ اللَّها و نْهم د یى ز
ف ج کُونَ علَى الْمؤْمنینَ حرَ لَا ی کَیا له نَاکَ جوطَرًا ز رُ وکَانَ أَم طَرًا و نَّ و نْها مذَا قَضَو دعیائهِم إِ زواجِ أَ ی أَ

عولًا  فْ م کَانَ  ﴾37﴿اللَّه لُ و ن قَبا مو ذینَ خَلَ جٍ فیما فَرَض اللَّه لَه سنَّۀَ اللَّه فی الَّ ا کَانَ علَى النَّبِی منْ حرَ م
ورد قْ ا مر د   ﴾38﴿ا أَمرُ اللَّه قَ

اش به کارى فرمان دهند براى آنان در  و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده
اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکارى  کارشان اختیارى باشد و هر کس خدا و فرستاده

و تو به او ) و آنگاه که به کسى که خدا بر او نعمت [اسالم] ارزانى داشته بود 36گردیده است (
گفتى همسرت را پیش خود نگاه دار [و طالقش مده] و از خدا پروا بدار و آنچه  نعمت داده بودى مى
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را که خدا آشکارکننده آن بود از ترس [مخالفت و سرزنش] مردم در ضمیر باطن خود امري را نهان 
] کام برگرفت [و او را کردى با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسى؛ پس چون زید از آن [زن مى

ترك گفت] وى را به نکاح تو درآوردیم تا [در آینده] در مورد ازدواج مؤمنان با زنان 
) بر 37پسرخواندگانشان چون آنان را طالق گفتند گناهى نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد (

از دیرباز در میان  خداست که پیامبر در آنچه خدا براى او فرض گردانیده گناهى نیست [این] سنت
  )38گذشتگان [معمول] بوده و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر [و متناسب با توانایى] است (

بود. زید را خدیجه در جوانی خرید و به محمد بخشید. محمد نیز او را  »زید ابن حارثه«زن  »زینب«
حکم فرزند را داشته و تمام  اعرابآزاد کرد و آنگاه او را به فرزندي پذیرفت. فرزند خوانده در سنن 

  چون ارث و حرمت ازدواج با زن وي در مورد او جاري بوده است. »فرزندي-پدر«احکام 

یکی از یاران  ،بر عنوان پسر خواندگی افزوناطرافیان محمد زید را زید بن محمد می خواندند و زید 
عبدالمطلب) دختر عمه محمد بود و فداکار محمد هم محسوب می شد. زینب (دختر امیمه بنت  باوفا

زینب و نخست آزاد شده بود؛  ءو خود محمد او را براي زید خواستگاري کرد و چون زید بنده
  برادرش عبداهللا از پذیرش این خواستگاري اکراه داشتند.

، زینب و عبداهللا به درخواست محمد گردن نهادند و زینب را سوره احزاب 36پس از آوردن آیه 
چند روز عقد کردند و آنها زن و شوهر شدند و زندگی مشترك آغاز نمودند. ولی پس از  ،براي زید

بر حسب اتفاق زمانی که به  ندیده بودبدون حجاب محمد که تا به آن روز زینب را  یا چندهفته اي،
  و سخن  می افتد و مهر زینب در دلش می نشیند بی پوشش ؛ چمشش بر زینبِخانه زید می رود

  را بر زبان می آورد. »سن الخالقین ...... اح«

به هر روي، زینب از دلبستگی محمد به خودش آگاه می شود و از آن پس شروع به گالیه و شکایت 
       دلیلش نیز بدین موضوع از این ازدواج ناراضی است؛  وي کرده و زید را آگاه می سازد که

  میدانست و زید بنده اي بیش نبود.خود را از خانواده رسول زینب، که برمی گشت 

زید پیش محمد رفت و گفت که میخواهم از زنم جدا شوم. محمد از او از مدتی کشمکش، پس 
پرسید که آیا اتفاقی افتاده است؟ زید جواب داد که نه؛ ولی او خود را برتر و شریفتر از من میداند و 

  این امر مرا ناراحت کرده است.
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و از  »مده طالقش و دار نگه برو زن خود را« به زید گفته است که  سویک  از قرار معلوم محمد از
دیگر این آیه را نازل کرده که هم گواه بر نصیحت خود بوده و هم گواه بر آنچه در دل پنهان  سوي

 از که بود سزاوارتر) محمد( تو که: میگوید و میکند آشکار  اهللا این راز دل محمد را در ادامهمیداشته؛ 
 خاطر زینب را از زید طالق گرفته و به عقد تو همین به اهللا پس مردم؛ حرف از تا بترسی اهللا

  (محمد) درمی آورد تا از آن به بعد همه مومنان بتوانند با زنان پسر خوانده خویش ازدواج کنند.
  

بگوید  زید را مامور کرد که برود و به زینب محمد طالق آنها را جاري ساخت و خود آنکه خالصه
  که اهللا او را به زنی به او یعنی محمد؛ داده است و خود را براي پذیرایی از محمد آماده کند.

براي بار دوم پاي فشرده شده است تا  "ازدواج با پسرخوانده"سوره نساء، بر این امر  23در آیه 
هرگونه خطایی  معلوم گردد که ریشه ازدواج محمد با عروسش به فرمان اهللا برمی گردد و محمد از

  در این ماجرا بري است!

  23(نسا) آیه  4سوره 

ات األَخِ وبنَات األُ م وبنَ تُکُ م وخَاالَ م وعماتُکُ م وأَخَواتُکُ م وبنَاتُکُ م أُمهاتُکُ م حرِّمت علَیکُ هاتُکُ أُمو خْت
ت م الالَّ ربائبکُ و م نَ الرَّضَاعۀِ وأُمهات نسآئکُ م م م وأَخَواتُکُ عنَکُ رضَ تی أَ م الالَّ ن نِّسآئکُ م م جورِکُ ی حی ف

ذ م الَّ الَئلُ أَبنَائکُ حو م الَ جنَاح علَیکُ م بِهِنَّ فَ م بِهِنَّ فَإِن لَّم تَکُونُواْ دخَلْتُ تی دخَلْتُ الَبِکُم وأَن الالَّ نْ أَصینَ م
لَف ِإنَّ اللّ س د نِ إَالَّ ما قَ نَ األُخْتَی یواْ بع مج فُورا رحیما تَ   ﴾23﴿ه کَانَ غَ

هایتان و خاله هایتان  [نکاح اینان] بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه
اند و خواهران رضاعى شما و اگر  و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده

با زن نکرده ولی طالق دهید باکی نیست که با دخترش  با زن مباشرت کرده باشید پس اگر دخول
؛ و جمع دو خواهر با همدیگر ولی نه زن پسرخواندهازدواج کنید و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی 

 ) 23مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است (
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  معجزه نداشتن و غیب ندانستن محمد -3.7
  50آیه  (عنکبوت) 29سوره 

ذیرٌ مبِی نَا نَ ما أَ ن ربه قُلْ ِإنَّما الْآیات عند اللَّه وإِنَّ م اتآی هلَینزِلَ ع لَا أُ قَالُوا لَو50﴿نٌ و﴾  

ها  بگو آن نشانه آسا] نازل نشده است هایى [معجزه چرا بر او از جانب پروردگارش نشانهو گفتند 
  ﴾50﴿ اى آشکارم دهندهپیش خداست و من تنها هشدار

  

  20(یونس) آیه  10سوره 

نَ م م عکُ رُواْ إِنِّی مظ غَیب للّه فَانْتَ قُلْ ِإنَّما الْ ن ربه فَ ۀٌ مآی هلَینزِلَ ع قُولُونَ لَوالَ أُ یرِینَ وظ   ﴾20﴿ الْمنتَ

بگو غیب فقط به خدا  شود اى از جانب پروردگارش بر او نازل نمى چرا معجزهگویند  و مى
  ﴾20﴿ اختصاص دارد پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم

  

  7(رعد) آیه  13سوره 

 ادمٍ ه کُلِّ قَول و رنذم نت ن ربه إِنَّما أَ ۀٌ مآی هلَینزِلَ ع فَرُواْ لَوآل أُ ذینَ کَ قُولُ الَّ ی7﴿و﴾  

 اى آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است چرا نشانهگویند  اند مى و آنان که کافر شده
  ) 7اى و براى هر قومى رهبرى است ( [اى پیامبر] تو فقط هشداردهنده

  

  93تا  90(اسراء) آیه هاي  17از سوره 

ضِ یر جرَ لَنَا منَ األَ فْ ن نُّؤْمنَ لَک حتَّى تَ جرَ  لَک تَکُونَ أَو ﴾90﴿نبوعا وقَالُواْ لَ فَ خیلٍ وعنَبٍ فَتُ ن نَّ نَّۀٌ مج
جِیرًا  فْ نْهار خاللَها تَ ما السماء تُسقطَ أَو ﴾91﴿األَ لَینَا زعمت کَ فًا ع سک أَو یت  ﴾92﴿ قَبِیالً والْمآلئکَۀِ بِاللّه تَأْ

کُونَ أَوی لَک تین ب م خُْرفز ی تَرْقَى أَواء فمقُلْ  الس قْرَؤُه لَ علَینَا کتَابا نَّ منَ لرُقیک حتَّى تُنَزِّ ن نُّؤْ لَ و
سوالً  رًا ر حانَ ربی هلْ کُنت إَالَّ بشَ ب93﴿س﴾ 

) یا [باید] براى 90اى براى ما نجوشانى هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد ( و گفتند تا از زمین چشمه
) یا چنانکه 91تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها جویبارها روان سازى (

ا در برابر [ما حاضر] کنى آسمان را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازى یا خدا و فرشتگان ر ادعا مى
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اى از طال[کارى] باشد یا به آسمان باال روى و به باال رفتن تو [هم]  ) یا براى تو خانه92آورى (
آیا اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابى نازل کنى که آن را بخوانیم بگو پاك است پروردگار من 

  )93( [من] جز بشرى فرستاده هستم

چرا نشانه آشکار "وت، رعد و یونس گفتاري آورده شده است که در سه آیه سوره هاي عنکب
معجزه به محمد  58. اگر بر پایه ادعاي مالها که صدها و هزاران"(معجزه) براي محمد نیامده است

نسبت داده اند، محمد داراي معجزه بود، در این آیه ها باید چنین پاسخی می آمد که وي فالن یا 
بودن خودش را پیش کشیده است و » هشدار دهنده«بهمان معجزه را دارد. اما می بینیم که محمد 
  غیرمستقیم گفته است که وي، معجزه اي ندارد.

معجزه هاي درخواستی (که انجام آنها ساده تر از  همد دربرابر در چهار آیه سوره اسراء محم
مانند شق القمر کردن و به معراج رفتن است) نه تنها نگفته که  خودشمعجزات نسبت داده شده به 

داراي معجزه است و نه تنها نگفته که کارهایی را از این دست انجام داده و یا توانایی انجام کارهایی 
  ».من تنها یک فرستاده هستم [و معجزه هم ندارم]«رد، بلکه تنها گفته است که از این دست را دا

  

  9(احقاف) آیه  46سوره 

و ى إِلَیوحا یإِلَّا م تَّبِع م إِنْ أَ لَا بِکُ لُ بِی وع فْ ا یرِي مد سلِ وما أَ نْ الرُّ ا معبِد ا کُنتیرٌ قُلْ مذ نَا إِلَّا نَ ما أَ
  ﴾9﴿مبِینٌ 

جز  اى خواهد شد دانم با من و با شما چه معامله نمىبگو من از [میان] پیامبران نودرآمدى نبودم و 
  ) 9( اى آشکار [بیش] نیستم جز هشداردهندهکنم و من  شود پیروى نمى آنچه را که به من وحى مى

 

  50(انعام) آیه  6سوره 

الَّ ع إِ تَّبِ م إِنِّی ملَک إِنْ أَ غَیب وال أَقُولُ لَکُ م الْ آئنُ اللّه وال أَعلَ م عندي خَزَ وحى إِلَی قُل الَّ أَقُولُ لَکُ ا ی م 
فَکَّرُونَ  الَ تَتَ صیرُ أَفَ الْبى ومتَوِي األَع سلْ ی50﴿قُلْ ه﴾  

                                                           
به محمد  امروزه معجزه که محمد انجام داده است نام برده؛ بسیاري از معجزاتی که 9999خود از سید عباس قمی در نوشته هاي  58

 معجزه اي هستند که سید عباس قمی براي محمد ساخت و پرداخت نموده است. 9999جزو همین  می دهندنسبت 
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گویم که من  و به شما نمى دانم غیب نیز نمىمن است و  هاى خدا نزد گویم گنجینه بگو به شما نمى
کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسان است آیا  شود پیروى نمى ام جز آنچه را که به سوى من وحى مى فرشته

  ﴾50﴿کنید  تفکر نمى
  

  31(هود) آیه  11سوره 

 بغَی م الْ آئنُ اللّه والَ أَعلَ م عندي خَزَ م لَن والَ أَقُولُ لَکُ رِي أَعینُکُ د ذینَ تَزْ والَ أَقُولُ إِنِّی ملَک والَ أَقُولُ للَّ
ذًا لَّمنَ الظَّالمینَ  نفُسهِم إِنِّی إِ م بِما فی أَ رًا اللّه أَعلَ خَی اللّه م هیت   ﴾31﴿یؤْ

ام و  ویم که من فرشتهگ و نمى دانم غیب نمىهاى خدا پیش من است و  گویم که گنجینه و به شما نمى
دهد خدا  گویم خدا هرگز خیرشان نمى نگرد نمى در باره کسانى که دیدگان شما به خوارى در آنان مى

تر است [اگر جز این بگویم] من در آن صورت از ستمکاران خواهم  به آنچه در دل آنان است آگاه
  ﴾31﴿ بود

  

  110(کهف) آیه  18سوره 

ن کَانَ یرْجو لقَاء ربه فَ فَم داحو إِلَه م نَّما إِلَهکُ م یوحى إِلَی أَ نَا بشَرٌ مثْلُکُ ا قُلْ إِنَّما أَ لَ ا وحاللًا صملْ عمع لْی
دا  أَح هبةِ رادببِع شْرِك110﴿ی﴾  

خداى شما خدایى یگانه است پس  شود که و[لى] به من وحى مى من هم مثل شما بشرى هستمبگو 
هر کس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش 

  ﴾110﴿پروردگارش شریک نسازد 
  

  188(اعراف) آیه  7سوره 

نت أَعلَ و کُ لَ و ه الَّ ما شَاء اللّ را إِ عا والَ ضَ فْ فْسی نَ نی قُل الَّ أَملک لنَ سا م مرِ وخَی ت منَ الْ غَیب الَستَکْثَرْ م الْ
مٍ یؤْمنُونَ  قَو ذیرٌ وبشیرٌ لِّ الَّ نَ نَاْ إِ   ﴾188﴿السوء إِنْ أَ

اگر از غیب آگاه بودم قطعا بگو جز آنچه خدا بخواهد براى خودم اختیار سود و زیانى ندارم و 
دهنده و بشارتگر  رسید من جز بیم هرگز به من آسیبى نمى و اندوختم (براي خودم) خیر بیشترى مى

 ) 188آورند نیستم ( براى گروهى که ایمان مى
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در چند آیه باال، محمد غیب ندانستن را به ناتوانی معجزه نداشتن خود افزوده است و درباره اینکه 
یا اگر محمد سرنوشت وي در جهان دیگر چگونه خواهد بود نیز اظهار بی اطالعی کرده است. آ

معصوم بود می توانست چنین ادعایی بکند که نمی داند با خودش چگونه رفتاري خواهد  براستی
شد؟ البته در تمام این آیه ها محمد بر این موضوع نیز که وي بشري مانند دیگران است پاي فشرده 

گنجیده است این  "من هم بشري مانند شما هستم"است. نکته بسیار افشاکننده اي که در جمله هاي 
  است که:

من هم مانند من بشري مثل شما هستم و بنابراین مثالً هدف محمد از این آیه ها این نبوده که بگوید 
شما غذا می خورم، من هم مانند انسانها خشم، مهر، شهوت و ... دارم، من هم مانند شما داراي سایه 
هستم، من هم سردي و گرمی هوا را احساس می کنم، من هم باید لباس بپوشم و ... . هدف محمد 

ت آگاه بوده اند. از به میان آوردن این سخن چیز دیگري بوده است. اعراب، خود از این موضوعا
مانند » توانایی هاي بشري«وي از نظر این آیه ها این بوده است که بگوید آوردن منظور محمد از 

چیزي  که البته خود این موضوع بیش از هر و داراي قدرتی ماوراءالطبیه نیست؛ دیگران است
  نداشتن معجزه را اثبات می کند.

  

  111و  110، 109(انعام) آیه هاي  6سوره 

و اللّه ندع اتا اآلیا قُلْ إِنَّمنَّ بِه م آیۀٌ لَّیؤْمنُ اءتْهن جلَئ هِمانمأَی د هج واْ بِاللّهمأَقْسذَا و نَّها إِ م أَ عرُکُ ما یشْ
لِّب ﴾109﴿جاءت الَ یؤْمنُونَ  قَ نُ و م تَه دأَفْئ م ه ارص أَبا وکَم م غْیانهِم  بِه یؤْمنُواْ لَ م فی طُ ه ر ذَ نَ رَّةٍ ولَ م أَو

عمهونَ  110﴿ی﴾ لَو نَّنَا و لْنَا أَ هِم نَزَّ ی م الْمآلئکَۀَ إِلَ هکَلَّمتَى و ونَا الْم شَرْ حو هِملَیکُلَّ ع ءی الً شَ ا قُبکَانُواْ م 
الَّ لیؤْمنُواْ ن إِ اء أَ کنَّ اللّه یشَ لَ لُونَ أَکْثَ وهج ی م ه   ﴾111﴿رَ

بدان  حتماًاى براى آنان بیاید  ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر معجزه و با سخت
دانید که اگر [معجزه هم] بیاید باز  شما چه مىگروند بگو معجزات تنها در اختیار خداست و  مى

آورند]  گردانیم [در نتیجه به آیات ما ایمان نمى و دلها و دیدگانشان را برمى) 109( آورند ایمان نمى
) 110کنیم تا در طغیانشان سرگردان بمانند ( چنانکه نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را رها مى

چیزى آمدند و هر  فرستادیم و اگر مردگان با آنان به سخن مى و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان مى
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آوردند جز اینکه خدا بخواهد ولى  آوردیم باز هم ایمان نمى را دسته دسته در برابر آنان گرد مى
  ) 111کنند ( بیشترشان نادانى مى

 

  17) آیه 17سوره االسراء (

مود النَّ آتَینَا ثَ لُونَ و ا الْأَوبِه ذَّب ن کَ ن نُّرْسلَ بِالْآیات إِلَّا أَ عنَا أَ ظَلَموا بِها وما نُرْسلُ وما منَ صرَةً فَ باقَۀَ م
خْوِیفًا   )17( بِالْآیات إِلَّا تَ

جز اینکه پیشینیان (که هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات (درخواستی بهانه جویان) را بفرستیم، 
مله) ما (از جهمین گونه درخواستها را داشتند و با ایشان هماهنگ بودند) آنها را تکذیب کردند 

به (قوم ثمود ناقه دادیم (معجزاتی) که روشنگر بود، اما آنها بر آن ستم کردند (و ناقه را به هالکت 
  )17(فرستیم.  رساندند). ما معجزات را فقط براي تخویف (و اتمام حجت) می

معجزه فرستادیم و انکار شد! آیا  پیشترمنطق بسیار جالبی است! براي شما معجزه نمیفرستیم چون 
 چنین به دیده می آیداین آیه با توجه به کند؟ ب یواقعاً از خداي جهان انتظار میرود که چنین استدالل

در گذشته معجزه میفرستاده و مردم آنرا  گرفتن است:درس در حال از اشتباهات پیشین خود  اهللا که
دیگر او  ،به همین دلیل و است که معجزه فایده اي نداردیاد گرفته اهللا ، و اکنون نمی پذیرفته اند

انجام معجزه را  تواناییمحمد " که باید گرفته شود این است که بنیادینینتیجه معجزه اي نمیفرستد. 
و زمانی که بارها به مشرکان این را گفته و آنها کماکان از وي معجزه خواسته اند او  "نداشته است

امان اهللا شده و اهللا هم گفته که چون پیشینیان منکر معجزه شدند براي شما هم طبق معمول دست به د
معجزه اي فرستاده نخواهد شد و بنابراین خیال محمد نیز می توانست از دست بهانه گیري هاي 

باره معجزه ندانستن و معجزه ترین آیه قرآن در روشناین آیه  نگارنده،به گمان  مشرکان راحت شود.
 ارسال محمد براي  اهللا به صراحت در این آیه میگوید که هیچ معجزه اي رااست و  نیاوردن محمد

 آنگاهن شده و پشیما هم بازپس از آوردن این آیه،  نادان اهللا این بپذیریم اینکه مگر! است نکرده
  تصمیمش را عوض کرده و براي محمد معجزه فرستاده است!

، پس »اگر اهللا می خواست مشرك نمی شدند«سوره انعام آمده است که  107در آیه نکته دیگر اینکه، 
مشرك شوند. خوب! بنده ضعیف با خواست اهللا توانا چه آنها اهللا خواسته است که روشن است که 

آنها را به اسالم بگرایاند.  که است قادر نبودهمحمد هم اگر اینگونه بوده، می تواند بکند؟ پس 
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اراده اهللا هستند. اکنون باید پرسید، اگر اینگونه است، چرا اهللا آنها را به عذاب  نها معلولِبنابراین آ
 چرا براي دعوت آنها پیامبر می فرستد؟ اصالًآخرت بیم می دهد؟ و 

این آیات نشان میدهند که محمد در هیچیک از این دوران ها، یعنی در دوران مکی اش و دستکم تا 
معجزه خواهی و بهانه تراشی  .در مدینه معجزه اي انجام نداده است ،رعد زمان سروده شدن سوره

بار است. و محمد در برابر  25دشمنان (و گاهی دوستان) محمد طبق آنچه که در قرآن آمده است 
تمام این بهانه جویی ها یا سکوت کرده اند و یا گفته اند که من هم بشري مانند شما هستم با این 

  به من وحی می کند و مامور تبلیغ اهللا هستم.تفاوت که اهللا 

از زیر بار انجام معجزه فرار میکرده و طفره  شبا پاسخ هاي بی ربط و بی ارزش محمد به هر روي،
این  انین و کفارکمحمد یقیناً معجزه اي نداشته است و اال پاسخش به درخواست مشر .میرفته است

(و هشدار دهنده نیاز به معجزه ندارد!) بلکه پاسخش  »من تنها یک هشدار دهنده هستم«بود که  نمی
 افزون! انجام خواهم داد بهمان معجزه را یا انجام داده امرا معجزه فالن بود که من براي شما  این می

دیگري نیز براي انجام  سست پایهمحمد بهانه هاي غیر معقول و  ،بودن "هشدار دهنده"بر بهانه 
 اهللاوقتی از او معجزه اي درخواست میشده است، او میگفته که  ثالًمندادن معجزات آورده است، 

منظور این است که  می کند؛ بخواهد هدایت میکند و هرکس را بخواهد گمراهکه خودش هرکس را 
مهم نیست من براي شما معجزه بیاورم یا نیاورم، مهم این است که خدا بخواهد شما مسلمان باشید 

  .شما از خود اختیاري در این زمینه ندارید یا کافر، یا بعبارت دیگر

 دستاربندان،  با تمام نشانه هاي روشنی که در خود قرآن درباره معجزه نداشتن محمد وجود دارد،
ساخته و بکار شده اند و براي محمد، انواع و اقسام معجزات را تراشیده و  قرن هاست که خود دست

  :. مثالًپرداخته کرده اند

صلی متولد شد، چند روز بی شیر بود. ابوطالب آن حضرت را به سینه خود چون پیغمبر «
افکند و اهللا در سینه او شیر جاري ساخت و تا چند روز پیغمبر از آن شیر می خورد تا آنگاه 

  .59»که ابوطالب، حلیمه سعدیه را پیدا کرد و پیغمبر را براي شیر خوردن بدو داد
  

                                                           
  کتاب الحجه، باب مولدالنبی "اصول کافی"ابوجعفر کلینی در  59
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  محمد معراج نرفته است

یکی از بزرگترین معجزاتی که مالها به محمد نسبت می دهند، موضوع معراج رفتن او و داستان هاي 
قرآن (که در آن گفته شده است که اهللا بنده اش را به از یک آیه  بجزاین معراج است. اما  بی پایه

یان گفته وجود ندارد و آنچه توسط مالدر این کتاب خود خواند) هیچ چیزي درباره معراج پیامبر 
گفته شده است و بس!  خردستیزشده است داستانهاي بی سر و تهی است که توسط این بیماران 

چه از یاران صدر اسالم پیامبر و چه خانواده اش یا  پیامبردر مورد معراج هم  هیچگونه شاهدي
شدند و از جمله آشنا  یکاتبان قرآن در این زمینه وجود ندارد و تنها زمانی که اعراب با فرهنگ ایران

افتادند که چنین  این اندیشهداستان ارداویراف نامه را که مربوط به زرتشتیان ایران بود را خواندند، به 
  داستانی بسازند.

بسیار گفته اند و نوشته اند اما کلیت در اینباره معراج محمد را ندارد که  شرحنگارنده در اینجا قصد 
  داستان چنین است:

بالداري می آورد و وي را بر آن سوار کرده و به دروازه آسمان  خرِ ،جبرئیل براي محمد... شبی  "
است می برد و از آنجا وي را به آسمانهاي هفتگانه رهنمون می شود ...  بیت المقدس(؟!) که در 

مان بسیاري از پاسبانان آسمانها از این سفر بی اطالعند ولی راه بر محمد می گشایند و جبرئیل تا آس
است به وي  پیامبرپایین تر از خر حتی چهارم همراه محمد می رود و در آنجا چون مقام جرئیل 

داده نمی شود و محمد با خر بالدارش آسمانها را یکی یکی می پیماید تا اینکه به بیشتر اجازه صعود 
نماز  50 شمارگانبهشت می رسد و در آنجا با اهللا گپ می زند و از جمله اهللا را متقاعد می کند که 

نماز کاهش دهد و ... سپس بهشت و جهنم را به محمد  5مشخص شده در روز براي مسلمانان را به 
نشان می دهند و وي می بیند که بیشتر جمعیت جهنم، زنان هستند ... از محمد پذیرایی نیز می شود 

ز میهمان بوده است) ... و غذایی نیز بدو داده می شود (شیعیان معتقدند که در این ضیافت علی نی
  "سپس خر بالدار، محمد را به زمین برمی گرداند ...

هاي ایرانی است و داراي هیچ پایه اي نیست،  استورهاین داستان برگرفته از باید گفت فراي اینکه 
حتی اگر بپذیریم که محمد با خري که مقامش واالتر از جبرئیل بوده به معراج رفته است، کماکان 

  :؛ از جملهاین داستان بی پایه وجود دارددر پرسش ا جاي دهه
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با وجود وحی، رفتن به آسمان چرا؟ مگر راه آسمان از مسجداالقصی است؟ مگر روز جهان آخرت 
شده است که به محمد بهشت و جهنم را نشان داده باشند و او مشاهده کرده باشد که بیشتر جهنمیان 

ستان آسمان) از آمدن محمد بی اطالع بوده اند؟ آیا این قسمت دا 7زنانند؟ چرا موکالن آسمانها (
نماز بخواهد و محمد پس از مدتها چانه زنی این  50معراج هم منطقی است که اهللا از محمد ابتدا 

اهللا  اصالًدهد؟ مگر محمد مامور جمع آوري مالیات (نماز) براي اهللا بود؟ بنماز کاهش  5مقدار را به 
  60؟استنماز مومنان  نیازمندچرا 

  

  محمدتشریفات و صدقه براي  ؛رسالت محمد -3.8
آیه هایی که در این بخش آورده شده اند به ترتیبِ سال نزول این آیات هستند و مشخص می کنند 
که پس از ادعاي رسالت محمد، تا زمان تصرف مکه بدست او و یارانش، در رفتار او و روند 

  پیامبرشاهی او چه اتفاقاتی افتاده است:

  18و  17(لیل) آیه هاي  92سوره 

ها الْأَ نَّبج یسقَى و ذي ﴾17﴿تْ تی الَّ   ﴾18﴿ یتَزَکَّى مالَه یؤْ

دهد [براى آنکه]  مال خود را مى) همان که 17رفتارتر[ین مردم] از آن دور داشته خواهد شد ( و پاك
 ) 18( پاك شود

مال، یکی از آشکارترین گردنه گیري هايِ  »حالل کردن«و یا به گفته دستاربندان،  »پاك کردن«مسئله 
زمان  بویژه ،زمان انجام برخی از کارهاي خودمالها در درازاي تاریخ بوده است. مردم ساده اندیش 

     رفتن به سرقبر تازیان و یا انجام اعمال مذهبی اي که ریشه در تازي گري دارند با خود درگیر 
حرممان بی پیامد حسین در عاشورا بی فایده گردد و یا نذر مگریه ما براي  می شوند که: نکند مثالً

خوب باشد و یا سفر حجمان مورد رضاي اهللا واقع نشود و یا حتی کمک مالی و معنویمان به فالن 

                                                           
ه کشان اسالمی می گویند که اهللا نیازي به این عبادت ندارد و ما خود از روي سپاسگذاري چنین می کنیم! نخست برخی مالها و مال 60

آن فرد می نگرد و اگر او نمازخوان نباشد تمام » نماز خوان بودن«اینکه نماز ستون دین اسالم است و اهللا در جهان آخرت ابتدا به 
 می گوید که انسان را براي عبادت کردنم آفریدم. شاهللا خوداعمال او را رد می کند. از آن گذشته 
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ردشان، به مال در اینجاست که مردم ساده دل بجاي رجوع به خ !مذهبی بی راه افتد و .... شخصِ
دادن به آنها، مقداري از پول مشخص شده براي هریک از این  انتیگاررجوع می کنند و مال براي 

کارها را از آن فلک زدهء ساده لو می ستاند تا با خرج کردن آن مال در راه درست (؟!) بقیه پول وي 
       بپردازد. مثالی  مورد نظرش را حالل کرده و آن شخص فلک زده با خیال آسوده به انجام کار

یک ملیون تومان نوشیدنی به هزینه اي برابر ر کرده است که براي روز عاشورا می آورم: شخصی نذ
مردم عزادار بدهد، مال ممکن است بسته به کرمش (!؟) حتی تا نیمی از این پول را از آن شخص 

، زیرا اهللا عمل خیرت را »آن کن که می خواهی«بستاند و به آن فرد بگوید که برو و با خیال راحت 
پاك «سوره لیل کسی که چنین کاري بکند،  18و  17. به هر روي، بر پایه آیه هاي 61فتخواهد پذیر

دستوري وجود  پرداخت این هزینهمردم است. نکته هم اینکه، هنوز در نوع و چگونگی  »رفتارترین
  ندارد و محمد هنوز اجباري نیز براي آن مشخص نکرده است.

  

  مزد رسالت

  86(ص) آیه  38سوره 

فینَ  نَا منَ الْمتَکَلِّ ما أَ رٍ ونْ أَجم هلَیع م لُکُ   ﴾86﴿قُلْ ما أَسأَ

و من از کسانى نیستم که چیزى از خود بسازم و  کنم مزدى بر این [رسالت] از شما طلب نمىبگو 
 ) 86به خدا نسبت دهم (

هجري (زمانی که محمد هنوز در مکه بود) آورده شده است و محمد به روشنی  8ین سوره در سال ا
گفته است که براي انجام رسالتش، هیچ مزدي را نمی خواهد، یعنی وي هیچ چشمداشتی از دیگران 

ورت گرداند و به صمی اهللا نظرش را بردر ادامه خواهیم دید که، البته بروارونه این ادعا، ندارد. 
، مزد رسالت بدهند. این مزد محمدکه به  می خواهدغیرمستقیم از مسلمانان (و حتی غیر مسلمانان) 

شامل خمس، زکات، غنایمی که بدون جنگ بدست آمده اند، خانه هاي خاله مانده شده، اموال 
  .ه استمشرکان و ... می شد

                                                           
اندکی از رونق افتاده و جاي خود را به موردهاي دیگرگونه تر و مرموزتري در  57این گونه باج دهی به مالها، پس از آشوب  61

 مواجهه با مالها داده است.
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  13و  12(مجادله) آیه هاي  58سوره 

ذینَ آ طْهرُ فَإِن لَّیا أَیها الَّ م وأَ لک خَیرٌ لَّکُ دقَۀً ذَ ص م جواکُ دي نَ نَ ی یوا بمد قَ م الرَّسولَ فَ اجیتُ ذَا نَ م منُوا إِ
 یمحر فُور جِدوا فَِإنَّ اللَّه غَ م ﴾12﴿تَ قْتُ فَ ن أَأَشْ دموا أَ قَ نَ تُ یب يد ی م جواکُ دقَات نَ ذْ ص م فَإِ اب  لَ تَ لُوا وع فْ تَ

عملُ سولَه واللَّه خَبِیرٌ بِما تَ ر و وا اللَّهیعط آتُوا الزَّکَاةَ وأَ لَاةَ ووا الصیمفَأَق م   ﴾13﴿ونَ اللَّه علَیکُ

از گفتگوى کنید پیش  اید هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوى محرمانه مى اى کسانى که ایمان آورده
تر است و اگر چیزى نیافتید  این [کار] براى شما بهتر و پاکیزه اى تقدیم بدارید قهمحرمانه خود صد

 هایى صدقه) آیا ترسیدید که پیش از گفتگوى محرمانه خود 12بدانید که خدا آمرزنده مهربان است (
از تقدیم دارید و چون نکردید و خدا [هم] بر شما بخشود پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و 

 )13کنید آگاه است ( خدا و پیامبر او فرمان برید و خدا به آنچه مى

سال پس از فرار محمد از مکه به مدینه برمی گردد و چون هنوز تا این زمان،  5/1نزول این آیه به 
 ود، بدامنه غزوه ها چندان گسترده نبود و بنابراین وضعیت مالی مردم مدینه هم چندان خوب نمی 

فشار قرار داد و وي از مردم خواست تا  زیرمردم فشار آورد. این فقر محمد را نیز  کم کم فقر بر
اما اوضاع اقتصادى مؤمنان مهاجر و انصار نیز هنگام مالقات خصوصی با او، به وي پیشکشی بدهند. 

از  ،کردند و یا پس از مراجعه ها یا به پیامبر مراجعه نمى بهتر از خود محمد نبود. از این رو، آن
توسط برخی از اعراب به سخره صدقه گیري محمد، این موضوع  زدند. پرداخت صدقه سر باز مى

و هم براي تعطیل نشدن  براي جلوگیري از خفت بیشترهم گرفته شد تا اینکه اهللا دست به کار شد و 
، با اینکه ود؛بیان نمو در آن  )سوره مجادله13آیه تبصره تازه اي به این قانون افزود ( دکان دینداري،

و به  بر ندادن صدقه سخت نخواهد گرفت؛اهللا  ،ندادیدصدقه هم بهتر است ولی اگر صدقه دادن 
  »نی ز ما و نی ز تو ... رو دم مزن« گفته شاعري: 

  

  7و  6(حشر) آیه هاي  59سوره 

ی ه منْ خَ لَیع م فْتُ جا أَوم م فَ نْهم هولس لَى رع اء اللَّه ه علَى من وما أَفَ لِّطُ رسلَ سی نَّ اللَّهک لَ ابٍ و ا رِکَ لَ لٍ و
دیرٌ  قُرْبى  ﴾6﴿یشَاء واللَّه علَى کُلِّ شَیء قَ لذي الْ ولِ وس للرَّ و لَّهقَُرى فَل هلِ الْ ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله منْ أَ
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نِ الس ابینِ واکسالْمى وتَامالْیا وم و ذُوه خُ م الرَّسولُ فَ م وما آتَاکُ نیاء منکُ نَ الْأَغْ یولَۀً بکُونَ د لَا ی بِیلِ کَی
عقَابِ  دید الْ قُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شَ هوا واتَّ م عنْه فَانتَ   ﴾7﴿نَهاکُ

[شما براى تصاحب آن] اسب یا  به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانیدو آنچه را خدا از آنان 
گرداند و خدا بر هر کارى  شترى بر آن نتاختید ولى خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره مى

از آن خدا و از آن ها عاید پیامبرش گردانید  ) آنچه خدا از [دارایى] ساکنان آن قریه6تواناست (
تا میان  ماندگان است یمان و بینوایان و درراهپیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى] و یت

توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را 
 ) 7کیفر است ( باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت

یکسال پس از عقب نشینی اهللا و محمد حدود این آیه در سال چهارم هجري نازل شده است و به 
براي دریافت صدقه از مسلمانان برمی گردد. محمد خود را در اینجا هم مالک غنایمی که بدون جنگ 
بدست آمده اند می داند و هم مالک دارایی هاي به غنیمت گرفته شده روستاییان. در ضمن به 

ی ندارند بلکه نخست این مال به وي، روشنی بیان شده است که یاران محمد از این پول هیچ سهم
سپس به فک و فامیلش و آنگاه اگر چیزي باقی ماند به یتیم و در راه مانده تعلق دارد. این عمل پیامبر 

و آنها ثروت و خانه هاي  پیروي شدتوسط خمینی و دار و دسته اش به خوبی  57پس از آشوب 
مداران شاه دوست یا میهن دوست و ... را که یا افراد فراري، هنرمندان، ارتشیان رده باال، سیاست

فراري بودند و یا توسط خود خمینی کشته شده بودند را تصرف نمودند و این مال نخست به 
خمینی، پسرش و عروسش (طباطبایی)، رفسنجانی و ... رسید، سپس سهمی از آن به میهن فروشان 

مانند تروریست هاي ) "درراه ماندگان"سرراهی و یا عرب هاي در ایران مانده (به گفته قرآن 
  رسید. فلسطینی

ثروت عرب هاي سرراهی را نیز می توانید در  ثروت رفسنجانی و دار و دسته اش که مشخصند، رد
داراي شناسنامه برخی از آنها  احتماالًکشورهاي عربی حوزه خلیج فارس پیدا کنید. این افراد که 

در کشورهاي عربی اند و به آبادانی این به اصطالح  ایرانی نیز هستند مشغول ساخت و ساز
این به اصطالح کشورهاي عربی، در پاسخ به این کشورهاي بی هویت همت گماشته و می گمارند تا 

ما را متجاوز بخوانند، گاهی دگر، نام خلیج فارس را با واژه عرب جابجا و بیگاه گاه  خدمت ها،
  شوند و ... .نمایند، گاهی دگر بر خاك ما معترض 
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  5تا  1آیه هاي (حجرات)  49سوره 

ل ع یعمس ه قُوا اللَّه ِإنَّ اللَّ سوله واتَّ ر و يِ اللَّهد نَ ی یوا بمد قَ ا تُ وا لَ ذینَ آمنُ ها الَّ ا أَیی ا ﴾1﴿یما یه ینَ أَیذ وا الَّ نُ آم 
عوا لَا م تَرْفَ قَ أَصواتَکُ فَو توالنَّ صلَا بِی رُوا وهج لِ لَه تَ قَو ج بِالْ م کَ حبطَ أَعمالُکُ ن تَ عضٍ أَ بل م عضکُ رِ به

عرُونَ  م لَا تَشْ نتُ ذینَ إِنَّ ﴾2﴿وأَ غُضُّونَ الَّ ی م اتَهوأَص ندولِ عسر ه لَئک اللَّ ینَ أُوذ نَ الَّ ح م اللَّه امتَ هقُلُوب 
قْوى م للتَّ رَةٌ لَهف غْ رٌ مأَجو یمظ لُونَ الَّ إِنَّ ﴾3﴿ عق ع لَا ی م ه جرَات أَکْثَرُ ح راء الْ ن وم ونَکنَادینَ ی4﴿ذ﴾ لَو و 
م نَّه ج حتَّى صبرُوا أَ خْرُ انَ إِلَیهِم تَ م خَیرًا لَکَ لَّه اللَّهو فُور حیم غَ 5﴿ ر﴾  

و از خدا  در برابر خدا و پیامبرش [در سخن و عمل] پیشى مجوییداید  اى کسانى که ایمان آورده
صدایتان را بلندتر از صداى اید  ) اى کسانى که ایمان آورده1پروا بدارید که خدا شنواى داناست (

ى بلند سخن گویید با او به صدا و همچنانکه بعضى از شما با بعضى دیگر بلند سخن مى پیامبر مکنید
) کسانى که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو 2هایتان تباه شود ( آنکه بدانید کرده مگویید مبادا بى

کشند همان کسانند که خدا دلهایشان را براى پرهیزگارى امتحان کرده است آنان را آمرزش و  مى
خوانند بیشترشان  یاد مى) کسانى که تو را از پشت اتاقها[ى مسکونى تو] به فر3پاداشى بزرگ است (

) و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیى مسلما برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان 4فهمند ( نمى
 ) 5است (

با رهبر خود  ،مردم ساده لوح عرب که به آزادي خو گرفته بودند و اهل تشریفات نبودند، در آغاز کار
و  نمی پنداشتندوامر و نواهی قرآن، تکلیفی براي خود بدون تکلف رفتار می کردند و جز پیروي از ا

 "انا بشرا مثلکم"از همین روي، محمد را یکی چون خود می پنداشتند؛ محمد هم با توجه به گفتار 
میون (و در نتیجه محمد)، الاما کم کم با قدرت گرفتن اس ؛بر این دیدگاه اعراب مهر تایید نهاده بود

ته بود که پیروان وي، با محمد رفتاري چون شاهان داشته سیر می کرد و بایبا او نیز باید تغی رفتارِ
باشند و تشریفاتی را در حضور او به انجام برسانند. آیه هاي یکم تا پنجم سوره حجرات یادآور 

  . چنین تشریفاتی براي اعراب است

بدیهی ؛ ...»در برابر اهللا و پیغمبرش پیشی مجویید «... همچنین در آغاز آیه یکم، گفته شده است که 
خدا باشد) پیشی جوید. پس در اینجا فقط همان اهللا فرض کنیم است که کسی نمی تواند بر اهللا (اگر 

  ه کاري دست یازید.منظور رسولِ اهللا است که نباید پیش از وي اظهار نظري کرد یا بدون اجازه وي ب
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  62(نور) آیه  24سوره 

وا حبه ذْ ی م عه علَى أَمرٍ جامعٍ لَ وا م ذَا کَانُ رسوله وإِ و نُوا بِاللَّهینَ آمذ تَّى یستَأْذنُوه ِإنَّ ِإنَّما الْمؤْمنُونَ الَّ
ذینَ یؤْمنُونَ بِ لَئک الَّ أُو نُونَکتَأْذسینَ یذ ئْت الَّ ن ش ن لِّم نهِم فَأْذَ عضِ شَأْ بل نُوك ا استَأْذَ ذَ سوله فَإِ ر و ه اللَّ
 یمحر ور فُ م اللَّه ِإنَّ اللَّه غَ رْ لَهف غْ م واستَ نْه62﴿م﴾  

هنگامى که با او بر سر اند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند و  جز این نیست که مؤمنان کسانى
در حقیقت کسانى روند  ماع کردند (یعنی با او هستند) تا از وى کسب اجازه نکنند نمىکارى اجت

کنند آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند پس چون براى برخى از  که از تو کسب اجازه مى
کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان که میل داري اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه 

 ) 62خدا آمرزنده مهربان است ( که

کم کم اعراب موظف به انجام کارهاي است که این آیه به سال ششم هجري برمی گردد و در اینجا 
 محمد تغییر کرده و مانند شاهان، فرد همراه رسمی تر در برابر محمد شده اند و حاالت بی آالیشیِ

تنها یک روي سکه گرفتن اجازه نمی تواند به کاري بپردازد. البته این اجازه  گرفتن، حتی بدون محمد
است و محمد می تواند بدون هیچ مالحظه کاري اي حتی به آن شخص پروانه انجام هیچ عملی را 

  هم ندهد.
  

   1(انفال) آیه  8سوره 

یعط م وأَ ات بِینکُ قُواْ اللّه وأَصلحواْ ذَ نفَالُ للّه والرَّسولِ فَاتَّ نفَالِ قُلِ األَ نِ األَ ع لُونَک رسولَه إِن یسأَ و واْ اللّه
م مؤْمنینَ    ﴾1﴿کُنتُ

ستاده [او] غنایم جنگى اختصاص به خدا و فرپرسند بگو  [اى پیامبر] از تو در باره غنایم جنگى مى
پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت  دارد

  ) 1کنید (
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در این آیه باز هم بر روي تعلق غنایم جنگی به محمد پاي فشاري شده است. و اعتراض عرب نیز با 
ایمان داشتن عرب نیز با اطاعت پذیري از محمد  تهدید ترساندن وي از اهللا پی گیري شده است.

  مشروط شده است.
  

  103(توبه) آیه  9سوره 

اللّهو م نٌ لَّه تَک سکَ الَ ِإنَّ ص هِملَیلِّ عصا وتُزَکِّیهِم بِه و م ه طَهرُ دقَۀً تُ ص هِمالونْ أَمذْ م سمیع علیم  خُ
﴿103﴾   

شان سازى و برایشان دعا کن زیرا دعاى تو  تا به وسیله آن پاك و پاکیزه راى بگی صدقهاز اموال آنان 
  ) 103براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست (

وي هم آنها را  در عوض، سوره توبه، اهللا به مومنان می گوید که به محمد صدقه بدهند تا 103در آیه 
از اینجا به بعد بود که زکات که بصورت نصف و نیمه رعایت می شد بصورت یک  . 62دعا کند

قانون پروپا قرص درآمد و مسلمانان را واداشت تا خواه ناخواه به پیامبر (و البته در دوره کنونی به 
محمد پرداخت زکات را براي  بار سخن از زکات رفته است. 32در قرآن والیت فقیه) زکات بدهند. 

نمونه با نماز قرار داده است.  آنرا همسنگ ،ان آنچنان ضروري دانسته که در بسیاري از مواردمسلمان
  سوره مائده ببینید: 12اند در آیه این همسنگی را می تو

  12(مائده) آیه  5سوره 

م عکُ إِنِّی م قَالَ اللّه ا ویبق ی عشَرَ نَ م اثْنَ نهثْنَا مع بیلَ وآئ ذَ اللّه میثَاقَ بنی إِسرَ د أَخَ قَ لَ الَةَ  و الص م لَئنْ أَقَمتُ
م اللّه قَرْضًا حسنًا لَّ م وأَقْرَضْتُ وهتُم ر م بِرُسلی وعزَّ آمنتُ الزَّکَاةَ و م آتَیتُ و لَنَّکُمخد م وألُ م سیئَاتکُ نَّ عنکُ فِّرَ أُکَ

د ضَلَّ سواء السبِیلِ  قَ م فَ لک منکُ د ذَ ع فَرَ ب ن کَ م هار فَ نْ حتها األَ جرِي من تَ   ﴾12﴿جنَّات تَ

                                                           
ال تمدن دارند) انجام می دهند؛ مانند دادن پول به افراد به این همان کاري است که مردم امروزي ایران (که ادعاي چند هزار س 62

اصطالح سید، براي درخواست دعا و یا حتی پرداخت پول به برخی آخوندها براي خواندن نماز و قرآن و طلب آمرزش براي 
 مردگانشان.
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فرمود من خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده برانگیختیم و خدا  در حقیقت
یاریشان کنید و وام با شما هستم اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و 

زدایم و شما را به باغهایى که از زیر [درختان] آن  قطعا گناهانتان را از شما مى نیکویى به خدا بدهید
ر ورزد در حقیقت از راه راست آورم پس هر کس از شما بعد از این کف نهرها روان است در مى

 ) 12گمراه شده است (

در اینجا گفته شده است که اگر بندگان به اهللا زکات بدهند، اهللا از گناهان آنان می گذرد و بهشت را 
روشن است وجود ندارد و که به آنها ارزانی می دارد. پیداست که امکان زکات دادن به شخص اهللا 

ت داد؛ نماینده اهللا در زمان محمد، او بود و در زمان کنونی خمینی، زکا اهللاباید به نماینده که 
  و ... . ، احمدي نژادرفسنجانی، خامنه اي، خاتمی

  

  رسیدن قدرتپیش و پس از به  ،محمد -3.9
  پیش

  11و  10(مزمل) آیه هاي  73سوره 

جرًا جمیلًا  ه م ه جرْ اهقُولُونَ و ا یلَى مبِرْ عاصی ﴾10﴿ون ر ذِّبِینَ وذَ عمۀِ أُولی والْمکَ م النَّ لْههمیلًا و11﴿ قَل﴾  

مرا با ) و 10گویند شکیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیر ( و بر آنچه مى
  ) 11و اندکى مهلتشان ده ( کنندگان توانگر واگذار تکذیب

  

  159(انعام) آیه  6سوره 

ی م م إِلَى اللّه ثُ ه م فی شَیء إِنَّما أَمرُ نْهم تا لَّس ع یواْ ش م وکَانُ ینَهینَ فَرَّقُواْ دذ ونَ ِإنَّ الَّ علُ فْ ا کَانُواْ یم بِم ئُهنَب
﴿159﴾  

تو هیچ گونه مسؤول ایشان نیستى کسانى که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند 
 ) 159دادند آگاهشان خواهد کرد ( آنگاه به آنچه انجام مى ان فقط با خداستکارش
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  پس

  191(بقره) آیه  2سوره 

قَتْلِ والَ تُ د منَ الْ فتْنَۀُ أَشَ م والْ وکُ ثُ أَخْرَجینْ ح م م وهأَخْرِجو م وهفْتُمق م حیثُ ثَ لُوه م عند واقْتُ لُوهقَات
ح جِد الْ سرِینَ الْمزَاء الْکَافج کل ذَ م کَ لُوه م فَاقْتُ لُوکُ م فیه فَإِن قَاتَ قَاتلُوکُ تَّى ی191﴿رَامِ ح﴾  

و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون  یافتید آنان را بکشید هر کجا بر ایشان دستو 
کنار مسجد الحرام با آنان جنگ  برانید [چرا که] فتنه [=شرك] از قتل بدتر است [با این همه] در

مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر 
 ) 191کافران چنین است (

بله! پیش از بعثت، محمد مسئولیتی براي ایمان آنها ندارد اما پس از آن، پیامبر هم مسئول ایمان 
 است بگوییم که این روش و رفتار بسیار شایستهکشت و کشتارشان!  مشرکان می شود و هم مسئول

زیرا پس از گذشت یک سال از حضور او در مدینه  محمد تنها به روند قدرت گیري او بر می گشت.
، ورق بکلی برگشت و قبیله بزرگ اوس و خزرج را بدست آورد دوکه حمایت کامل و هنگامی 

کناره گیري از مشرکان بود تغییري شگرف  ءانه او که برپایهایگرچهره صلح آمیز او و رفتار مماشات 
نگاه بود که با یاران مکی خود و قدرتمندان مدنی خود، بازوي شمشیرزنی بدست آورد هماو  نمود
  !مسلمان واداشتناقبیله هاي  لت و پارکردنِبه کشتن، غزوه و را انکه آن

م، به محمد امر شده است چونکه وي در قبال در آیه هاي آورده شده در سوره هاي مزمل و انعا
مشرکان مسئولیتی ندارد، از آنان درگذرد و ایشان را به اهللا واگذار کند. چنین به دیده می آید که، اهللا 

نتوانست از عهده این مشرکان برآید، شمشیر مسلمانان را تیز نمود و به آنان  شپس از اینکه خود
سوره بقره می توان دید که  191نمونه این رویکرد را در همین آیه  شی را پیشکش نمود.پروانه کفارکُ

  چگونه به مسلمانان دستور می دهد که مشرکان را هرجا یافتند بکشند.اهللا 

به حجره هاي خود خزیده  57مالها در ایران نیز همین رویکرد را داشته اند، آنها پیش از آشوب 
یض و غایت، شکیات، چگونگی به خال رفتن و چگونگیِ بودند و غیر از یادگیري و یاددهی آدابِ غ

، عمل دیگري انجام نمی دادند و مشرکان (ایرانیان) را به حال خود رها و ... ساله 9بی عصمت دختر 
  گاهی نیز به دستبوسی شاه ایران همت می گماشتند. هرچند که ؛کرده بودند
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  !به دیدار مالها رفته کالهش دقت کنید)با حجاب (به  فرحِمماشات شاه و مال!  – 9فرتور 

تغییر چهره داد و راه خرافه گري و » حاج محمد رضا شاه«اما کم کم زمانی که محمد رضا شاه به 
اسالمی دست یازید، مالها از  خرد ستیزي را براي مالها باز نمود و به اقدام هاي جاهالنه و خردستیزِ

دولت واداشته شد تا محمدرضا شاه اندك اندك ه بود که سوراخ هاي خود کم کم بیرون رفتند و آنگا
را (یعنی برخی ایرانیان) نهد و سپس آنها این مشرکان برا در دستان کثیف انگلستان و در نتیجه مالها 

  کشتند و زدند و بستند. ،یافتندکه هر جا  ،بر پایه همین آیه

  پیش

  68(انعام) آیه  6سوره 

نسا یإِمو رِهی دیث غَ ی حواْ ف خُوضُ تَّى یح م نْهع ض خُوضُونَ فی آیاتنَا فَأَعرِ ینَ یذ ذَا رأَیت الَّ ینَّک وإِ
مِ الظَّالمینَ  قَو د الذِّکَْرى مع الْ ع ب د قْع الَ تَ طَانُ فَ 68﴿الشَّی﴾  
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از ایشان روند  گیري و مسخره] در آیات ما فرو مىو چون ببینى کسانى [به قصد تخطئه یعنی خرده 
[و با آنان معاشرت نکن] تا در سخنى غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را [در این باره]  روى برتاب

 ) 68پس از توجه [دیگر] با قوم ستمکار منشین ( 63به فراموشى انداخت

  

  پس

  216(بقره) آیه  2سوره 

حبو ن تُ م وعسى أَ هو خَیرٌ لَّکُ ئًا وواْ شَیه ن تَکْرَ هو کُرْه لَّکُم وعسى أَ تَالُ وق م الْ لَیکُ ع برٌّ کُت هو شَ ئًا واْ شَی
علَمونَ  م الَ تَ نتُ م وأَ علَ ی اللّهو م   ﴾216﴿لَّکُ

از آن کراهت داشتید و بسا از چیزى هر چند که  بر شما کشتار کردن (جهاد) واجب شده است
دارید و آن براى شما بد است  کراهت داشته باشید که خیرتان در آن است و بسا چیزى را دوست مى

  ) 216دانید ( داند و شما نمى و خدا مى
 

  190(بقره) آیه هاي  2سوره 

قَاتلُواْو دینَ  َ عتَ الْم بح الَ ی واْ ِإنَّ اللّهد عتَ م والَ تَ قَاتلُونَکُ ینَ یذ   ﴾190﴿فی سبِیلِ اللّه الَّ

ولى از اندازه درنگذرید زیرا خداوند جنگند بجنگید  در راه خدا با کسانى که با شما مىو 
  )190دارد ( تجاوزکاران را دوست نمى

نه تنها با مشرکان هیچ گاه بگونه اي مستقیم رودررو نشد بلکه حتی گاهی پیامبر پیش از فرار از مکه، 
گاهی وقت ها او را مسخره می کرده اند . در نتیجه، اعراب با مشرکان نشست و برخاست هم داشت

که برتري مسلمانان بر  اندك اندك یا رد می کرده اند. داشته ناچیزو یا از روي دلیل، آیات او را 
رافت و مماشات با کفار، جاي خود را قرآن نیز تغییر یافت و آیه هاي  آهنگکار شد، نامسلمانان آش

سوره بقره، این کشتار به امر واجبی  116به آیه هاي جنگ و کشتار آنان داد تا جاییکه برپایه آیه 

                                                           
این خود البته دلیل دیگري بر معصوم  حتما شیطان، گاهی محمد را به فراموشی می انداخته است که اهللا به وي چنین گفته است؛ 63

 نبودن محمد نیز می تواند باشد.
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تبدیل شد. حتی از مسلمانان خواسته شده است که از این همنوع کشی کراهتی به دل راه ندهند! 
پرسش است که مالها در برخورد با این قضیه برخوردي دوگانه داشته اند: آنها درباره ایرانیانی  جاي

که با ریشه جهل به ستیز برخواسته اند، این عمل واجب آدم کشی را با بی رحمی هرچه تمامتر به 
  انجام رسانده و می رسانند. 

  
  خاتمی در ایتالیا – 10 فرتور

اما مالیان درباره متحدانشان و کاسه لیسان آسیایی و اروپایی که بر سر سفره غارت گري ایرانیان 
نشسته اند دیگرگونه عمل می نمایند. مثالً احمدي نژاد نه تنها کشتار نامسلمانان روسیه اي را بر خود 

ده و می دهد، واجب نداشته بلکه براي دستبوسی از این کشورِ ایرانسوز همتی بزرگ به خرج دا
آخوند خاتمی (رییس جمهور فریبکار ایران) نیز فرزندان خود را در قلب مسیحیت و ترورگران 

به این کشور سفر می کند نه تنها بر روي این خودش اروپایی (ایتالیا) ساکن نموده و زمانی که 
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برمی دارد، لباس  نامسلمانان شمشیر نمی کشد بلکه لباسِ مالیی را نیز براي چند روزي از روي خود
انسانی به تن می کند و به نظاره دیار کفر و زنان و دخترکان بی حجابش اقدام می نماید. اینگونه 
 رفتار ها جمهوري اسالمی را می توان در برخورد آنان با سرخپوستانِ بی دینِ آمریکاي جنوبی و یا 

  کمونیست هاي کوبایی و گداهاي نامسلمان آفریقا مشاهده نمود.
  

  ماجراي غرانیق

یکی از بزرگترین همراهی هایی که محمد (پیش از قدرت گرفتنش) با مشرکان به انجام رساند 
محمد بنا به دالیلی و یا صالحدیدهایی تصمیم گرفت که بتهاي بزرگ کفار مربوط به زمانی است که 

ي ستایش بت هاي مهم آیه از طرف اهللا دراین باره نازل شد. ماجرا 4را به مهر بنوازد. از این روي 
جلد سوم تاریخ طبري  883و  881شهرت دارد که در صفحه هاي  "غرانیق"قریش توسط محمد به 
  به آن اشاره شده است. 

  22تا  18(حج) آیه هاي  52سوره 

قد راي من آیات ربه الکبري ( ) تلک 20) ومناه الثاللثه االخري (19) اَفرایتم الالت والعزّي (18لَ
  )22) و ان شفاعتهن لتجري (21نیق العلی(الغرا

) و 19) آیا ندیده اي الت و عزي را (18ب راستی که [برخی] از آیات بزرگ اهللا خود را بدید (
 همانا شفاعت آنها پذیرفته است) و 21) آن بتها پرنده هاي بزرگند (20منات آن سومین دیگر (

)22(  

و خواستار  ، از زبان اهللا گفته نشده اندین آیاتاکه پس از تدوین قرآن، برخی مسلمانان مدعی شدند 
را شیطان بر زبان محمد  ها معتقد بوده اند که این آیه آنانشدند زیرا گروهی از از قرآن حذف آنان 

آیه هاي زیر این واقعه با اینکه برخی مسلمانان حتی منکر این قضیه هستند اما  .64جاري کرده است
  :وجود داشته استواقعاً غرانیق  اي بنام که قضیه را تایید می کنند

  
                                                           

 .و این آیه ها را از قرآن حذف نموده اند منکر چنین قضیه اي هستند اصالًاز مسلمانان و مالهاي شیعه، البته بسیاري دیگر  64
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  53و  52(حج) آیه هاي  22سوره 

نسفَی هتینی أُمطَانُ فقَى الشَّی ذَا تَمنَّى أَلْ لَا نَبِی إِلَّا إِ ولٍ وسن رم کل ن قَبلْنَا مسر قی وما أَ خُ اللَّه ما یلْ
آی اللَّه مک ح ی م طَانُ ثُ الشَّی یمک ح یملع اللَّهو هلَ ﴾52﴿اتع ج یا لی مق طَ یلْ ی قُلُوبِهِم الشَّیینَ فذ انُ فتْنَۀً لِّلَّ

 یدع قَاقٍ بی شف م وِإنَّ الظَّالمینَ لَ هلُوب قَاسیۀِ قُ   ﴾53﴿مرَض والْ

نمود  گاه چیزى تالوت مى جز اینکه هررسول و پیامبرى را نفرستادیم  هیچو پیش از تو [نیز] 
گردانید سپس خدا آیات  کرد محو مى پس خدا آنچه را شیطان القا مى کرد شیطان در تالوتش القا مى

کند براى کسانى  ) تا آنچه را که شیطان القا مى52ساخت و خدا داناى حکیم است ( خود را استوار مى
اى بس  شى گرداند و ستمگران در ستیزهکه در دلهایشان بیمارى است و [نیز] براى سنگدالن آزمای

  )53دور و درازند (
 

  73(اسري) آیه  17سوره 

ذُوك خَلیالً خَ تَّ ذًا الَّ حینَا إِلَیک لتفْتَرِي علَینَا غَیرَه وإِ ي أَوذ نِ الَّ ع نُونَکفْت واْ لَیإِن کَاد73﴿ و﴾  

تا غیر از آن را بر ما  ایم گمراه کنند حى کردهچیزى نمانده بود که تو را از آنچه به سوى تو وو 
 ) 73ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگیرند (

در سه آیه باال بیان شده است که محمد هم مانند دیگر پیامبران، از دست شیطان درامان نماده است 
ماجراي دوانیق است که و شیطان القائاتی را در آیه هاي اهللا داشته است. نمونه این القائات همین 

سوره اسري) تا گمراهی پیش برده است و اگر اهللا خودش دست بکار  73محمد را (بر پایه آیه 
نموده  اهللانمی شد، محمد، اهللا را از اریکه پایین کشیده بود و دیگر بت هاي اعراب را جایگزین 

  بود.
  

  84(توبه) آیه  9سوره 

م  نْهم د لَى أَحلِّ عص م فَاسقُونَ والَ تُ ه اتُواْ ومو هولس ر و فَرُواْ بِاللّه م کَ إِنَّه رِهقَب لَىع م قُ دا والَ تَ ب مات أَ
﴿84﴾  
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اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر  و هرگز بر هیچ مرده
 ) 84شدند و در حال فسق مردند (

  که از این قرار است: دبه ماجرایی بر می گردآیه باال 

گذشت. محمد براى آرامش و جذب  ، درکه یکی از مخالفان سرسخت محمد بود» اُبى بنهللا عبد«
بر سر مزار او نماز میت گذاشت. اما  ،هوادارانش در مراسم تدفین او شرکت کرد و بنا بر مصلحت

زد و خورد کشید و مراسم خاك سپارى تبدیل به یک اُبى کار به  میان هواداران پیامبر و نزدیکان ابن
اى را آورد که او را از شرکت  آیه )محمداهللا (بخوانید ریزى براى محمد شد. سرانجام  آشوب و آبرو

  و مماشات با کافران را براي همیشه به بایگانی سپرد. در مراسم خاکسپارى منافقان منع کرد

  

  پیامبر صلح و رحمت بود؟ محمد،آیا  -3.10
  67(انفال) آیه  8سوره 

اآلخ رِیدی اللّها ونْی الد رَضونَ عضِ تُرِیدر خنَ فی األَ ن یکُونَ لَه أَسَرى حتَّى یثْ رَةَ واللّه ما کَانَ لنَبِی أَ
 یمکزِیزٌ ح67﴿ع﴾  

خون در زمین  هیچ پیامبرى را سزاوار نیست که [براى اخذ سربها از دشمنان] اسیرانى بگیرد تا
ناپذیر حکیم  خواهد و خدا شکست خواهید و خدا آخرت را مى را بریزد شما متاع دنیا را مى ناپاکان
 ) 67است (

آیه باال، پیش از جنگ بدر نازل شد و در آن، چهره نقاب دار اهللا نشان داده شده است که در آن 
خواسته است که بر هیچ پیامبري سزاوار نیست که براي گرفتن اسیر یا غنیمت، خون ناپاك به زمین 

ده داد و بریزد. البته زمانی که جنگ بین مسلمانان و مکیان قطعی شد، اهللا طبق معمول تغییر عقی
  .و واجب این به اصطالح ناپاکان، حالل شدمسئله به شکل دیگري درآمد و ریختن خون 
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  اهللا و جنگ بدر -1

  17(انفال) آیه  8سوره 

نم لیبلی الْمؤْ ى ومر نَّ اللّهک لَ و تی مذْ ر ا رمیت إِ مو م لَه کنَّ اللّه قَتَ لَ و م قْتُلُوه م تَ ناً إِنَّ فَلَ سالء ح ب نْهینَ م
 یملع یعمس 17﴿اللّه﴾  

و چون [ریگ به سوى آنان] افکندى تو نیفکندى  خدا آنان را کشتو شما آنان را نکشتید بلکه 
[آرى خدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند] و بدین وسیله مؤمنان را به آزمایشى  خدا افکندبلکه 

 ) 17نیکو بیازماید قطعا خدا شنواى داناست (

 ء به وسیله را آغاز شد که محمد آنکشمکشی میان مسلمانان  ،(در جنگ بدر) در رابطه با تقسیم غنائم
کیلو  200هزار دینار (=  50کاروانی که موجب جنگ بدر شد برابر  منتفى کرد. سوره انفال، 17آیه 

که  شتر نیز همراه این کاروان بوده اند 2500و جنس تجارتی حمل می کرده است. داشت طال) کاال 
  تمام آن طی یک غزوه بدست مسلمانان افتاد.

جنگ بدر بخاطر اهللا و همچنین فرشتگان او که به کمک  محمد هم مدعی شد که پیروزي در
  مسلمانان آمده بودند بدست آمد، پس با این فرض، غنایم جنگی متعلق به اهللا و رسولش هستند.

  

  ماجراي بنی نظیر؛ کشتار قبیله اي از یهودیان یا کافران -2

توسط  "ن اشرفبکعب ا"شدن یکی از روساي خود بنام  ترورکه از  "بنی نظیر"یهودیان قبیله 
مسلمانان و به دستور محمد، خشمگین بودند آماده طغیان شدند ولی محمد دستور به کشتار آنان داد 
و آنان را محاصره کرده و نخلستان هایشان را نیز به آتش کشیدند و در پایان، آنان توسط مسلمانان 

  میم به ترك آن دیار گرفتند.تصافراد آن قبیله غارت شدند و 

یر محمد براى تشدید فشار و مجازات یهودیان دستور تخریب ظالن ى بنى ى طایفه پس از محاصره
اعراب اگرچه خوي تازش داشتند اما تا پیش از اسالم کمتر دیده ها را صادر کرد.  هاى آن نخلستان

دستور این از سال ، محمد در ماهی شده بود که به درخت و کوه و بیابان تازش کنند و از دیگر سو
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حرام دست از  تازش را داد که جزو ماههاي حرام اعراب بود و همین اعراب تازشگر، در این ماههايِ
براى اعراب یک سنت شکنى محض بود و  محمد، این عمل از همین روي،تازش برمی داشتند. 

کردند و از محمد  رك نمىخوشنودى مسلمانان شد. مؤمنان هدف این خرابکارى را د موجب نا
  خواهان توضیح بودند. پس اهللا آیه اي را بر محمد نازل کرد:

  5و  4، 3(حشر) آیه هاي  59سوره 

ذَاب النَّارِ  رَةِ عی الْآخف م لَه ا ونْی ی الدف م هذَّب ع اء لَ جلَ تَب اللَّه علَیهِم الْ ن کَ لَا أَ لَو 3﴿و﴾ کل م ذَ نَّه أَ  اللَّه شَاقُّوا بِ
ولَهسر ن و مشَاقِّ وی فَِإنَّ اللَّه اللَّه یدد م ما ﴾4﴿عقَابِ الْ شَ عتُ طَ ن قَ لِّینَۀٍ م ا أَووهۀً تَرَکْتُممائ ا علَى قَ هولص  أُ

نِ ذْ خْزِي اللَّه فَبِإِ یل ینَ وقفَاس   ﴾5﴿ الْ

کرد و در آخرت  قطعا آنها را در دنیا عذاب مى کرده بودجالى وطن را بر آنان مقرر ناگر اهللا این 
و هر  آنها با اهللا و پیامبرش در افتادند) این [عقوبت] براى آن بود که 3[هم] عذاب آتش داشتند (

خرما بریدید یا آنها را [دست  ) آنچه درخت4کیفر است ( کس با خدا درافتد [بداند که] خدا سخت
  ) 5هایشان بر جاى نهادید به فرمان خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداند ( نخورده] بر ریشه

له بنی نظیر را سزاي یهودیگري قبیدر این ماجرا  . اهللاسوره حشر را می توان رجزخوانی اهللا خواند
از همین بیشتر این سوره را به رجزخوانی براي این قبیله پرداخته است و و  هکف دستشان گذاشت

  می نامد. »بنی النظیر«روي است که ابن عباس، سوره حشر را سوره 

وجود داشت که وي همسر کنانه بن ربیع، یکی از بزرگان  "صفیه"در این قبیله، زن بسیار زیبایی بنام 
یر بود. کنانه، براي نشان دادن محل مخفیِ یک گنجینه، بدستور پیامبر و توسط صحابی خاص ظن یبن

  آنقدر با آهن گداخته شکنجه شد که جان داد. »زبیر بن العوام«پیامبر 

طبق سنت عربی، رداي خود را بروي او  پیامبربه هر روي، زمانی که صفیه را نزد محمد آوردند، 
افکند و وي را صاحب شد. به نوشته ابن هشام، پیامبر در همان راه بازگشت به مدینه با او همبستر 

  شد.
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  این غزوه را انجام داده است! آیه زیر نیز در بیان همین غزوه است، و گویا اهللا شخصاً سه

  27تا  25(احزاب) آیه هاي  33سوره 

 د ر قَوِو کَانَ اللَّهتَالَ وق منینَ الْ فَى اللَّه الْمؤْ م ینَالُوا خَیرًا وکَ ظهِم لَ فَرُوا بِغَی ذینَ کَ نزَلَ ﴾25﴿یا عزِیزًا اللَّه الَّ  وأَ
ذینَ م الَّ رُوهنْ ظَاه لِ مه ذَف صیاصیهِم من الْکتَابِ أَ لُوبِهِم فی وقَ لُونَ فَرِیقًا الرُّعب قُ قْتُ تَأْسرُونَ تَ فَرِیقًا و 

رثَ ﴾26﴿ أَویرًا ود کَانَ اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَ ا وطَؤُوه م تَ رضًا لَّ م وأَ الَهوأَمو م ه ارید و م ضَهر م أَ   ﴾27﴿کُ

و  سرت] برگرداندبه غیظ [و حآنکه به مالى رسیده باشند  بى اند کفر ورزیدهو خداوند آنان را که 
) و 25ناپذیر است ( و خدا همواره نیرومند شکست خدا [زحمت] جنگ را از مؤمنان برداشت

کسانى از اهل کتاب را که با [مشرکان] همپشتى کرده بودند از دژهایشان به زیر آورد و در دلهایشان 
ها و اموالشان  و خانه) و زمینشان 26( کردید گروهى را اسیر مىو  کشتید گروهى را مىهراس افکند 

 ) 27و خدا بر هر چیزى تواناست ( به شما میراث دادو سرزمینى را که در آن پا ننهاده بودید 

سوره احزاب، درباره غزوه اي است که در زمان محمد روي داد و زمین ها و  27تا  25آیه هاي 
ا به گفته قرآن، به آنها به اموال این قوم که بسیار هم ثروتمند بودند توسط مسلمانان تاراج شد (ی

میراث رسید!). برخی از افراد این قبیله کشته شدند و برخی دیگر اسیر گشتند، اما بیشتر آنها خانه و 
دیار خود را نهادند، ترك دیار کردند و جان به سالمت بردند. دلیل این قتل و غارت و تجاوز نیز در 

. برخی از مالها و ماله کشان اسالمی "دن استکفر ورزی"آورده شده است که همان  25آغاز آیه 
بسیار گفته اند و نوشته اند که تازش مسلمانها به ایران، در اصل، بر پایهء اصول ساختاري اي از خود 

در زمان محمد حمله اي به ایران "اسالم نبوده است و یکی از به اصطالح دالیلشان نیز این است که 
حکومت «ین ادعا نخست باید گفت که در زمان محمد هنوز . در پاسخ به ا"صورت نگرفته است

ساختارمند نشده بود و کماکان تنها براي تازش هاي داخلی خود شبه جزیره عربستان  کامالً» اسالمی
توانمند بود. از دیگر سو، زمانی که خود محمد نه این قبیله بلکه قبیله هایی چند از یهودیان و 

ها چون آن"مورد غزوه قرار داد و دلیلش نیز این بود که  25مشرکان و غیره را با استناد به همین آیه 
؛ آیا مسلمانانی که به ایران تاختند، جز این کردند؟ دست کم یهودیان، دیندارانی "کفر ورزیده اند

آنها را صادر کرده است  ءهستند که دینشان در قرآن جزو دین هایی برشمرده شده است که اهللا پروانه
رنظر آورید که زرتشتیان و در چند آیه نیز اهللا گفته است که یهودیان برترین قوم روي زمیند. اکنون د

ایران که به کل مجوس بودند! نه کتابشان به قرآن می ماند، نه فرهنگشان همخوانی با فرهنگ عربی 



159 

 

      داشت، نه قتل و غارت اصول مذهبی اشان بود و نه مهمتر از همه، خدایشان، خدايِ مغرور و 
از وي می ترسیدند ... آیا این مردم بی سواد و سادیسم داري بود که بندگان خوبش کسانی بودند که 

شایسته این نبودند که به آنها تازش شود؟ در آیین هاي ایرانی زندگی دنیوي مبناست و شادزیوي 
جزو اصول خرده پاي دین بیابانی اسالم نبوده اند. حتی پایه زندگانی است و البته هیچ کدام از اینها 
شتباهی از اعراب نبوده است بلکه، برپایه اصول دینی پس تازش اعراب به ایران نیز، نه تنها کار ا

  ا نگرش قرآن و این دین بوده است!اسالم و همسو ب

 

  ماجراي بنی قریظه -3

در یکی از غزوه هاي مسلمانان کشتار شدند. پس  بنی قریظه، یکی از قبیله هایی بودند کهقبیله افراد 
را آن قبیله یهودیان، قرار بر آن شد که همه مردان از پیروزي مسلمانان در این غزوه و بازگشایی قلعه 
و این گردن زدن  65نفر بیان شده است 900تا  700گردن بزنند. تعداد افرادي که گردن زده شدند بین 

 ر تازه اي نیز که بریده می شد، مسلمانان فریاد اهللا اکبر بر ؛ هر سه استتا پاسی از شب ادامه داشت
مانی را کشته بود نیز لاز زنان این قبیله نیز که با پرتاب سنگی از فالخن، مسحتی یکی ... می داشتند. 

  گردن زده شد.

در جریان کشتار، آن زن با عایشه مشغول صحبت بود تا زمانی که او را فراخواندند. عایشه گفته است 
است را به اهللا قسم، هچوقت چهره آرام او را در لحظاتی که می دانست در چند قدمی مرگ «... 

  »فراموش نمی کنم.

زوه را غجنگ یا  65ساله اش در مدینه،  10به روایت ابن اسحاق و ابن هشام، محمد در حضور 
در  جنگ توسط رهبران منصوبی او رهبري شدند. 38رهبري کرد و  جنگ را شخصاً 27انجام داد. او 

شمارگان       و  75د حسن تقی زاده، تعداد جنگ و غزوه هاي محم "از پرویز تا چنگیز"کتاب 
  .66کرده است بیانمورد  48عهده دار بوده را  را که وي شخصاًغزوه هایی 

                                                           
 گردن زده شدند.این افراد توسط دو نفر از بزرگان اسالم که یکی از آنان علی ابن ابیطالب بود  65
براي بدست آوردن اطالعات بیشتري از این جنگ ها و غزوه ها می توانید به تفسیرهاي مفسران بزرگ اسالمی اي مانند طبري،  66

  ثعالبی، زمخشري، شیخ طوسی، فخر رازي، ابن الفتوح رازي و ... رجوع کنید. 
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بت پرستی را  یین و آدابگرچه محمد با پیروزي خود در سال دهم هجري، بت ها را شکست اما آ
آیین و  ، بسیاري از آنگونه اي جدید از بت پرستین نبرد بلکه با دادن عنوان الهی/اسالمی به از بی

آنچه  .و برسمیت شناخت خود کردتازهء وارد آیین  یناهمگون غالباًرا بصورت هاي دیگري و آداب 
را به قانونهاي مقدس تبدیل . او اعمال نابخردانه اعراب محمد انجام داد ادامه سنتهاي اجداد خود بود

  بر آنها گذاشت.را  یاسالمسنن کرد و نام 

  

  در برابر چند انسان کوچکآنهم  ؛یقه درانی اهللا براي محمد  -3.11
قرآن افزون بر اینکه به خیال مسلمانان، دربردارنده همه چیز براي همه کس و مناسب براي هر زمانی 
است، جایگاه خصوصی پرونده هاي شخصی محمد با زنان، یاران، دوستان و دشمنان وي نیز است. 

خانوادگی محمد آورده شد. در مورد بخش هایی درباره پرونده هاي بحث هاي در همین فصل پیشتر 
کماکان آیه هاي بسیاري وجود دارد که برخی از آنان در همین فصل آورده  دشمنان گروهی وي نیز

شده اند. در مورد دوستی ها و دشمنی هاي فامیلی محمد نیز چندین و چند آیه و در جایی حتی یک 
ه، اهللا پشتیبانی از محمد را حتی در برابر (نه سوره (ابولهب) در قرآن وجود دارد. جالبتر از همه اینک

دشمنان بلکه) خرده گیرانِ بسیار ناچیز وي نیز رها نکرده است. در این قسمت، به چند نفر از این 
  افراد که حتی دشمن وي نیز نبوده اند ولی سخنی گفته اند که وي را آزرده است، اشاره شده:

محمد یک گوش بیشتر نیست، زیرا «ته بوده است: بنتل بن حارث در حضور گروهی، گف ظاهراً
  :هرا نازل نموداین آیه اهللا دست بکار شد و ، او در پاسخ» هرچه را بشنود باور می کند.

  61(توبه) آیه  9سوره 

نُ لؤْمیو نُ بِاللّهؤْمی م نُ خَیرٍ لَّکُ نٌ قُلْ أُذُ ونَ هو أُذُ ذینَ یؤْذُونَ النَّبِی ویِقُولُ م الَّ نْهمۀٌ ومحر ینَ ونؤْملْم
 یمل ذَاب أَ ع م لَه ولَ اللّهسؤْذُونَ رینَ یذ م والَّ ذینَ آمنُواْ منکُ   ﴾61﴿لِّلَّ

گویند او تنها گوشی است بگو که این گوش  دهند و مى و از ایشان کسانى هستند که پیامبر را آزار مى
کند و براى کسانى از  ر حال خیري براى شماست به خدا ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور مىهبه 
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ذابى پر درد [در رسانند ع اند رحمتى است و کسانى که پیامبر خدا را آزار مى شما که ایمان آورده
  ) 61پیش] خواهند داشت (

 

  (کوثر) 108سوره 

وثَرَ  طَینَاك الْکَ لِّ ﴾1﴿إِنَّا أَعص بک فَ حرْ لرَ رُ هو شَانئَک إِنَّ ﴾2﴿ وانْ   ﴾3﴿ الْأَبتَ

خود ابتر  ) دشمنت2) پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى کن (1ما تو را [چشمه] کوثر دادیم (
 ) 3خواهد بود (

  کوتاهترین سوره قرآن است که از چند دیدگاه می تواند بررسی شود. کوثر سوره 

ء حتی در این سورهموضوع آشفتگی و گسستگیِ کالمی اي است که در قرآن وجود دارد و  نخست
هم پیدا می شود؛ زیرا از یک سو اهللا به محمد می گوید که چون ما چشمه کوثر را به تو  سه آیه اي

دادیم تو هم باید برایمان نماز بخوانی و قربانی کنی. ولی آیه سوم مربوط به عاصی ابن دائل میشود 
ن پسري ندارد است؛ یعنی چو هکه محمد را ریشخند می نمود و وي را ابتر (بدون نسل) می خواند

  نسل او ادامه نخواهد یافت.

دادن این  درعوضِبه محمد بگوید  مثالًمربوط به خونخواهی اهللا است که به جاي اینکه  دیدگاه دوم
حوض (!!!!) به تو، کار خیري انجام بده یا بیچاره اي را دست بگیر یا فقیري را پول بده یا وامانده اي 
       را یاري کن، به او می گوید که برایش حیوان سر ببرد. و بی خود نیست که مسلمانان روز 

عربستان سعودي سر چند ملیون  عیدي (!!!!) دارند بنام عید کشتار (قربان) که در همین روز تنها در
حیوان را براي اهللا سر می برند و آنگاه دولت فخیمه عربستان نیز الشه این حیوانات را در بیابانهاي 

  عربستان سعودي چال می کند و مسلمانان هم خرسند می شوند که عملی اهللا پسندانه انجام داده اند.

است. اگر این کتابِ قرآن به گفته خود اهللا براي  هم مربوط به جانبداري اهللا از محمد دیدگاه سوم
محمد را ابتر خوانده  فرديهمه دوران است و مربوط به همه جهانیان، این موضوع شخصی اي که، 

یا نه، چه ربطی به عالمیان دارد و یا کدام نکته علمی را می توان از این سوره قرآنی در آورد و اینکه 
عاصی ابن دائل ابتر بوده و یا نبوده (که نبوده) است چه ربطی به سال پیش بنام  1400 فالن عربِ

  مده است.آدارد که این قرآن براي آن  اي تمام دوران هاي تاریخی
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  15تا  10(قلم) آیه هاي  68سوره 

لَّاف مهِینٍ  کُلَّ ح عط لَا تُ ازٍ ﴾10﴿وم شَّاء هیمٍ منَّاعٍ ﴾11﴿ بِنَمرِ مخَی د لِّلْ عتَ یمٍ متُلٍّ ﴾12﴿ أَثع د ع ب کل نیمٍ ذَ ز 
ن ﴾13﴿ ذَا ﴾14﴿ وبنینَ مالٍ ذَا کَانَ أَ نَا علَیه تُتْلَى إِ لینَ أَساطیرُ قَالَ آیاتُ 15﴿ الْأَو﴾  

دارد  گام برمى خبرچینىو براى  عیبجوست) [که] 10( فرمان مبر اى فرو مایهو از هر قسم خورنده 
) به صرف اینکه 13است ( زنازاده[و] گذشته از آن  گستاخ) 12( گناه پیشه متجاوز مانع خیر) 11(

 ) 15هاى پیشینیان است ( ) چون آیات ما بر او خوانده شود گوید افسانه14مالدار و پسردار است (

محمد، آیه هایی از قرآن را براي شخصی می خواند، این شخص مالدار است (مانند پیامبر) ولی 
ین پسر است (برخالف محمد که تنها یک پسرخوانده داشته است). آن شخص پس از داراي چند

. اهللا از کار این »افسانه هاي پیشینیان است«شنیدن این آیه ها، به محمد می گوید که سخنانش 
ناسزا نثار آن شخص می کند و رافت و گذشت  8شخص چنان برمی آشوبد که در چهار آیهء کوتاه، 

  چه معناست را به او نشان می دهد. به "الاکراه فی الدین"اسالمی و اینکه 

  می کنیم:به آن فرد نگاهی به ناسزاهاي اهللا 

در  فرومایه؛ چون داراي اطالعاتی تاریخی است و می داند که برخی از سخنان محمد قبالً -1
 نمود داشته اند.وجود یا کتاب ها یا فرهنگ هاي کشورهاي دیگر، 

 محمد حرف شنوي ندارد.فرمان مبر؛ چونکه از  -2

 عیبجو؛ چون عیب سخنان محمد را به او گفته است. -3

 .چون در حضور دیگران، محمد را سرافکنده کرده استخبرچین؛  -4

مانع خیر؛ زیرا جلوي اشاعه سخنان ِ خیر قرآن را گرفته است!! اینکه این چگونه خیر، دین،  -5
صیات بد دارد!!) می تواند مانع اینهمه خصواو قرآن و اسالمی است که یک نفر (با اینکه 

 آن شود، خود بحثی است؟!

ناپیداست. شاید به این خاطر که تجاوز به حریم  بر نگارندهمتجاوز؛ دلیل این ناسزاگویی  -6
 فحش پراکنی اهللا کرده است.
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 و فردي پیرو و مقلد نیست. گناه پیشه؛ چون پیروي اسالم نمی کند! -7

ر "اهللا چندان هم رازنگه دار نیست"س باید گفت زنازاده؛ اگر قرآن کالم اهللا باشد پ -8 و برس
مخالفت یک شخص با پیامبرش، او را زنازاده خطاب کرده است. اگر هم بپذیریم که قرآن 
سخن خود محمد است (که هست)، پس چگونه محمد توانسته است که شخصی را 

است، که باید  اینچنین تهمتی بزند؟ اگر محمد دلیلی براي زناکار بودن آن شخص داشته
می کرده است. اگر هم  سنگساررا شالق می زده است یا  آن شخصطبق قوانین اسالمی، 

اطالعی نداشته است و فقط براي خرد کردن شخصیت مخالفش، چنین سخنی گفته است 
 که دیگر خود معمایی است!

  بودن آن شخص نیز به دیده تحقیر می نگرد. "پسردار"و  "مالدار"البته اهللا به 

این فصل، الزم است خط بطالنی بر یکی دیگر از ادعاهاي بی پایه مالها و  پایانیبه عنوان سخن 
دنیا را درنوردیده اشاره کنم. آنها » تکنولوژي«ماله کشان اسالمی که حتی در این دوران نیز که 

وارد جنگ  درخود از  انپیوسته گفته اند و به گوش مسلمانان خوانده اند که محمد هرگز با مخالف
پیامبر رحمت بوده است را می توانید در  براستیاو پیامبر رحمت بود. اینکه آیا او  اصالًو  نشد

یاران پیامبر و جنگ و غزوه  70تا  60یکی از پژوهش هاي آقاي سیاوش اوستا پیدا کنید که درباره 
غزوه). به جز چند جنگ یا  7یا  6هرسالی یعنی  اشاره شده است ( مدینهوي پس از فرار وي به 

  بوده اند.مسلمانان موارد، آغازگر جنگ یا غزوه  همهمورد، در 

می توان عطوفت او را بیشتر نیز با زنانش که در همین فصل آورده شد  پیامبرهمچنین از رفتار 
مالحظه نمود. درباره یافتن بخش هاي تازه تري از چگونگی رفتار او با دشمنان شخصی اش (که 

ن نه شمشیر داشتند و نه قبیله جنگجو و تنها یک قلم بدست داشتند) می توانید به برخی از آنا
و ... مراجعه کنید که تا  "سیرت رسول اهللا"، "تاریخ طبري"، "صحیح بخاري"کتاب هایی مانند 

نفر از دشمنان شخصی وي و نحوه ترور شدنشان بدست یاران نزدیک محمد  20تا  15دست کم 
  طالب را در آنها بیابید.مانند علی ابن ابی

و غیره هم در حالی که تنها بخشی از آنها درستند به  »خاکستر بر سر محمد ریختن«داستان هاي 
که محمد نه از مکه فرار کرده بود، نه یاران قدرتمندي مانند عمر و عثمان  ندزمانی بر می گشت
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بودند و نه قدرتمندان مکه به  داشت، نه متفکرانی مانند سلمان ضد ایرانی و ابوبکر در خدمت او
نفر از آنها  2او اجازه زورآزمایی می دادند. در این موقع او تنها از سوي سه چهار نفر (که البته 

 روشن است که محمدمانند ابولهب و زنش) که از فامیل هاي او بودند مورد آزار قرار گرفت و 
و به مکه برگشت دستور داد تا  چاره اي جز خاموشی نداشت و اال او زمانی که قدرت گرفت

دشمنان شخصی اش را حتی اگر به پرده خانه اهللا (کعبه) آویزان شده باشند بیابند و بکشند (مانند 
شخصی که او جزو کاتبان وحی بود و زمانی که پی برد آیه هاي قرآن سخنان خود محمد هستند 

البته ابوسفیان و زنش (هنده) را که  از مسلمانان جدا شد، به مکه رفت و افشاگري ها نمود). محمد
 ويباعث کشتار برخی از یاران نزدیک وي شده بودند را به سبب نسبت فامیلی نزدیکی که با 

  داشتند، بخشید.

  

  !محمد استاهللا همان   -3.12
  اهللا است، محمد است یا هردو!؟ ،سراینده قرآن -1

هیچ وقت از آسمان  اصوالًپدیدآورنده قرآن، نه اهللا است و نه هیچ خداي آسمانی یا زمینی دیگري. 
چیزي فروي نیامده است که قرآن یکی از آنها باشد، تنها از آسمان باران، برف و ... می آید و البته 

بگونه اي است  کالم قرآن در بسیاري از موارد گاهی هم سنگ هاي آسمانی بر زمین فرود می آیند.
چنان در قرآن نهادینه شده  چندگانگیاین  آن نامعلوم است. شنوندهکه فاعل و مفعول، و سرآینده و 

از طریق هللا ا(پیامبر  شنوندهو هللا) ا( گویندهى  هاى قرآن دیگر اثرى از رابطه است که در برخى از آیه
راند و سخن  حکم مىهللا ااى خود محمد به ج ،هاى قرآن شود. در برخى از آیه جبرئیل) یافت نمى

  .می شودبه صورت شخص سوم یاد  اهللاگوید و از  مى

هاى دو تن از  بر بررسى، »اهللا و محمد بودنش نامعلوم است و درهم«که گویندهء قرآن، این نظریه 
استوار است. براى نمونه  رودى پارتو  پطروشفسکىاسالم، یعنى  پژوهش گرانترین  برجسته

، این موضوع هاکه در آن برد عمران و التوبه نام مى هاي آل سورهبرخی سوره ها مانند رودى پارت از 
آشکارا مشخص می کند که آیه ها یکی از سوره هایی است که نیز سوره فاتحه مشخص است.  کامالً
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ستایش حق، اظهار بندگی به درگاه اهللا و تمناي متن سوره، گفتار خود محمد است و نه اهللا. زیرا 
  آرزو کند؟! ي هدایت و عنایتیت و عنایت است. اهللا که نمی تواند براي خودش تمناهدا

  7و  2(حمد یا فاتحه) آیه هاي  1سوره 

عالَمینَ  د للّه رب الْ مح ذینَ صرَاطَ ﴾2﴿الْ نعمت الَّ غضُوبِ غَیرِ علَیهِم أَ الم لَیهِمالَ ع7﴿ الضَّالِّینَ و﴾  

اى نه [راه] مغضوبان و نه  شان داشته ) راه آنان که گرامى2ستایش خدایى را که پروردگار جهانیان (
 67) 7[راه] گمراهان (

سخن می گوید و به محمد خطاب می کند  اهللاو محمد بهم درمی آمیزند. گاهی  اهللاآري، در قرآن، 
اهی در آیه اي هر دو سخن که بگو! گاهی سیاق آیه جوري است که خود محمد سخن می گوید. گ

  می گویند.
  

  23(نجم) آیه  53سوره 

لَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ إِن یتَّبِعونَ إِلَّ نزَ م ما أَ آباؤُکُ و م نتُ ا الظَّنَّ وما تَهوى إِنْ هی إِلَّا أَسماء سمیتُموها أَ
دى  الْه هِمبن ر م م اءهج د قَ س ولَ نفُ   ﴾23﴿الْأَ

اید [و] اهللا بر [حقانیت] آنها  تان نامگذارى کرده[این بتان] جز نامهایى بیش نیستند که شما و پدران
کنند با آنکه  هیچ دلیلى نفرستاده است [آنان] جز گمان و آنچه را که دلخواهشان است پیروى نمى

 ) 23قطعا از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده است (

ده است و درباره او زیرا اهللا دوم شخص واقع ش اینجا مثل این است که خود محمد سخن می گوید
  .استهمراه با عتاب و مالمت گوینده نیز لهجه  سخن به میان آمده است.

  

                                                           
 ، گوینده محمد است که از اهللا درخواست می نماید.7، گوینده اهللا است که از خودش سپاسگذاري می کند و در آیه 2در آیه   67
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   آیا جهاد «در سال دهم هجري پیامبر در حال تدارك جنگی با رومیان بود. او از عربی پرسید که 
زیاد ت نکنم و دچار فتنه نشوم زیرا من زن را کاجازه دهید شر«و عرب پاسخ داد که  »؟نمی کنی

  پس آیه زیر نازل شد:» دوست دارم و می ترسم با دیدن زنان رومی، اختیار از کف بدهم.

  49(توبه) آیه  9سوره 

حیطَۀٌ بِالْکَافرِ لَم م طُواْ وإِنَّ جهنَّ قَ تْنَۀِ سف فْتنِّی أَالَ فی الْ ن لِّی والَ تَ ذَ قُولُ ائْ ن ی م م نْهم49﴿ینَ و﴾  

ام مینداز هشدار که آنان خود به  گوید مرا [در ماندن] اجازه ده و به فتنه و از آنان کسى است که مى
 ) 49تردید جهنم بر کافران احاطه دارد ( اند و بى فتنه افتاده

 »محمد«معلوم است که آیه از زبان محمد جاري شده است و نه اهللا زیرا آن عرب (جدبن قیس) از 
  . اما اهللا آتش دوزخ را بر او گسیل داشته است.»اهللا«که جهاد نکند و نه از اجازه خواسته است 

  

  همتراز شدن جایگاه محمد با اهللا -2

البته قضیه همتراز شدن محمد با اهللا، در آغاز مورد توجه خود محمد نبوده است و حتی در آغاز، 
ارتباط بنده اي با اهللا یا ازطریق وحی بوده محمد جایگاه اهللا را چنان باال قرار داده بود که تنها راه 

سوره  51ارتباط مستقیم با اهللا غیرممکن است.  آیه  اصالً!؟ یعنی که 68است یا از فراسوي پرده اي
  شورا درباره همین موضوع است:

  51(شورا) آیه  42سوره 

را ن وم ا أَویح إِلَّا و اللَّه هکَلِّمن ی لی وما کَانَ لبشَرٍ أَ ع شَاء إِنَّها یم هن ذْ یوحی بِإِ ء حجابٍ أَو یرْسلَ رسولًا فَ
 یمک51﴿ح﴾  

                                                           
آشکارا پیداست که یک مسلمان نمی تواند ادعا کند که زمان نماز خواندن، با اهللا صحبت می کند (زیرا نماز، نه وحی است نه پرده)  68

(قُل هواهللا احد). مگر اهللا از بندگان دستور می گیرد و یا خودش نمی داند و معترف » بگو اهللا یکی است«که و به خود اهللا هم بگوید 
 نیست که یکی است؟ مسلمانها روزانه ملیون ها بار از اهللا می خواهند که بگوید اهللا یکی است.
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جز [از راه] وحى یا از فراسوى حجابى یا  هیچ بشرى را نرسد که خدا با او سخن گویدو 
  ) 51کار ( اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نماید آرى اوست بلندمرتبه سنجیده فرستاده

 

  17و  14، 13، 12، 10، 7(نجم) آیه هاي  53سوره 

فُقِ الْأَعلَى  هو بِالْأُ ى...  ﴾7﴿وحو ده إِلَى فَأَ با عى مح10﴿ أَو﴾ ونَهارفَتُم د ﴾12﴿ یَرى ما علَى أَ قَ لَ و آه نَزْلَۀً ر 
رةِ عند ﴾13﴿ أُخَْرى دى سنْتَها ﴾14﴿ الْماغَ مرُ زص ا الْبمغَى و   ﴾17﴿ طَ

) 10( اش آنچه را باید وحى کند وحى فرمود به بنده) ... آنگاه 7( او در افق اعلى بوددر حالى که 
) 13( بار دیگرى هم او را دیده است) و قطعا 12کنید ( آیا در آنچه دیده است با او جدال مى

  ) 17) دیده [اش] منحرف نگشت و [از حد] در نگذشت (14( نزدیک سدرالمنتهى

اهللا از گفته خود عدول می کند و از خدعه خود (مبنی بر دیده نشدنش) پرده بر می دارد و بیان  ظاهراً
دیده شده است. پس کم کم  (؟!) کند که دوبار، یکبار در افق و بار دیگر نزدیک سدرالمنتهیمی 

محمد می تواند به غیر از ارتباط با جبرئیل، خود نیز  فاصله بین اهللا و محمد کمتر شده است و
  اهللا را ببیند. مستقیماً

  

   46(انفال) آیه  8سوره 

رسولَه والَ  و واْ اللّهیعط واْ ِإنَّ اللّه مع الصابِرِینَ وأَ م واصبِرُ هب رِیحکُ ذْ تَ فْشَلُواْ و تَ عواْ فَ 46﴿تَنَاز﴾  

شما از بین برود و  شوید و مهابت و با هم نزاع مکنید که سست خدا و پیامبرش اطاعت کنیدو از 
  ) 46صبر کنید که خدا با شکیبایان است (

 

  36(احزاب) آیه  33سوره 

مرِهنْ أَمرَةُ میخ م الْ کُونَ لَه ن ی سولُه أَمرًا أَ ر و ا قَضَى اللَّه ذَ ا مؤْمنَۀٍ إِ لَ نٍ وؤْمما کَانَ لمو صِ اللَّهع ن ی مو 
بِینًا  ضَلَّ ضَلَالًا م د قَ رسولَه فَ 36﴿و﴾  
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رى فرمان دهند براى آنان در به کا اش خدا و فرستادهو هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون 
اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکارى  کارشان اختیارى باشد و هر کس خدا و فرستاده

 ) 36گردیده است (

سوره انفال، آیه هاي مدنی زیادي وجود دارد که در آنها امتیاز دهی  46سوره احزاب یا  36مانند آیه 
خانه هاي ته شده که غنایم جنگی متعلق به اهللا و رسولش است، گف مثالًبه اهللا و محمد یکسان است. 

زمین هاي متصرف شده بدون خونریزي متعلق به اهللا و بی مالک متعلق به اهللا و رسولش است، 
  رسول او و فک و فامیل او و ... هستند.

 پیرويهم مانند این سوره وجود دارد که در آن گفته شده که باید امر اهللا و رسولش  نمونهچندین 
مد حرفی بزند. و بنابراین در این رسولششود و یا کسی را سزاوار نیست که بر روي حرف اهللا و مح

زمان جایگاه اهللا و محمد برابر شده است. در اینجا ممکن است مالها یا ماله کشان اسالمی معترض 
وي چنین چیزي گفته است. اگر از همین روي، وند که چون سخنَ محمد همان سخن اهللا است، ش

بتوانند ثابت کنند که این کتاب توسط ایمیل (یعنی جبرئیل) براي محمد آورده  ماله کشان و مالها
 مالها) اظهر قولشده است که دیگر جاي اعتراضی نیست واگر نه که قضیه اهللا بودن خود محمد (به 

  69من الشمس است.

  

  

  

  

                                                           
این نوشتارم مخالفم زیرا بیشتر شنوندگان چون از نگارنده با بکارگیري واژه ها و اصطالحات ناب و گاهی خرد ستیز عربی در  69

معناي واژه بی خبرند، چیزي از آن نخواهند فهمید و در اینجا کلید پذیرش این نوشتار را به دست تعصب خود می دهند و تعصب هم 
همان  و این دقیقاً چون براي رد یا پذیرش یک مساله دینی، به خرد مجالی نمی دهد، در مسیر تحمیق شنونده موثر خواهد بود.

موضوعی است که مالها آنرا بخوبی می دانند. هدف من از بکارگیري گاه و بی گاه این واژه هاي عربی، دست آویز قرار دادن اینچنین 
بودنِ موضوعی به معناي بسیار بسیار مشخص بودن  "اظهر من الشمس"واژه هایی است که مالها قرن هاست با آنها بازي می کنند. 

 و باطن یک موضوع است. ظاهر
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  (احمد کسروي) دانستن معنی زندگانی و زیستن از روي خرد است. ،شناختن جهان »دین«

  

  4فصل 
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  ؟دنیا است همهء، پیامبر محمدآیا  -4.1
  158(اعراف) آیه  7سوره 

رضِ ال إِلَه إِ ذي لَه ملْک السماوات واألَ م جمیعا الَّ سولُ اللّه إِلَیکُ إِنِّی ر ا النَّاسها أَییِی قُلْ یح ی والَّ ه
بِ کَلماته واتَّ و نُ بِاللّهؤْمي یذ رسوله النَّبِی األُمی الَّ و نُواْ بِاللّهفَآم یتمیونَ ود م تَهتَ علَّکُ   ﴾158﴿عوه لَ

هستم همان [خدایى] که فرمانروایى آسمانها و زمین  به سوى همه شمابگو اى مردم من پیامبر خدا 
میراند پس به خدا و فرستاده او که  کند و مى از آن اوست هیچ معبودى جز او نیست که زنده مى

شوید  د بگروید و او را پیروى کنید امید که هدایتاست که به خدا و کلمات او ایمان دار امیپیامبر 
)158(  

محمد پیغمبر همه دنیاست و از همین روي  ،می دانند که بیان می کند سنديمالها این آیه را همان 
است که مالها و ماله کش هاي اسالمی که در گوشه گوشه دنیا زندگی می کنند و زندگانی را بر 

تا ارادت پیروان خود را به عربستان سعودي و تاریخ خردستیزش دیگران سخت کرده اند می کوشند 
به همه جهان تعلق او نمایان سازند و به برخی القاء کرده اند که پیامبر اسالم با اینکه عرب بود اما 

  داشت و آیین وي نیز به همه جهان تعلق دارد.

براي نشان دادن محمد به عنوان پیامبر اما در همین آیه (با اینکه یکی از بزرگترین دستاویزهاي مالها 
براي محمد » امی«این موضوع نشده است بلکه از واژه  روشن بهاشاره اي  « در آجهانی است) نه تنها

پیامبري براي بخش خاصی از عربستان بوده است و  بهره گرفته شده است که نشان می دهد او صرفاً
ته اند نداشته است و داستان هاي ساختگی ایران خود محمد هرگز چنین ادعایی که مالها بر او بس

  ستیزان در مورد نوشتن نامه از طرف محمد به چند شاه بزرگ آنروز، یاوه اي بیش نیست.

اینکه، خسرو پرویز که نیرومندترین شاه ساسانی بود را چنین توصیف کرده اند که راه یابی  دلیل
امر  تغریباًحبت شدن با او در برخی از مواقع افراد بزرگ کشوري ایران به دربار او و هم صحتی 

     محالی بوده است. وجود مراسمات درباري و اداري گونه او را در تمام تاریخ شاهنشاهی ایران 
بی مانند دانسته اند چنانکه امکان اینکه شهروندي معمولی بتواند در قصر وي با خسروپرویز هم 

گفته شد، دیار عربستان از دیرباز دیار بی قانونی،  صحبت بشود صفر بوده است. افزون بر آنچه
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کاروان زنی، تجاوز و ... به حساب می آمده است آنچنان که حتی لشکریان ساسانی براي تصرف 
یمن (که از بسیاري از جهات فرهنگی و اجتماعی از دیگر نقاط عربستان جایگاه واالتري داشته 

دند و تنها لشکري را از افرادي که به مرگ محکوم شده است) حاضر به فرستادن نیرو به آن دیار نش
سر و وضع و آن بودند را به آن محل فرستادند. اکنون با تمام آنچه گفته شد، یک گداي عرب با آن 

که مالها مدعی اند بر تن داشته است، چگونه می توانسته با خسروپرویز مالقات  اي لباس هاي ژنده
  نامه وي را بگشاید و آنگاه آنرا پاره کند؟! شخصاًداشته باشد و خسروپرویز، خود 

این بخش نشان داده خواهد شد که نه تنها قرآن مدعی پیامبر همه گانی براي جهان نشده  ءدر ادامه
است بلکه اهللا آنچنان بر روي واژه پیامبر محلی براي هر قوم (و حتی نه براي هر ملت) پایفشاري 

  شتگان و جنیان نیز براي خود پیامبري از جنس خود داشته اند.کرده است که حتی بیان داشته، فر

  موضع گیري کرده است. "پیغمبر براي هر قوم"فرضیه  روبرويخود محمد در مواردي،  گفتنی است

 

  هر قومی پیامبر خود را دارد -4.2
پیامبر کتاب مقدس دین هاي سامی (تورات، انجیل و قرآن) بر این اصل که خدا براي هر قومی،  3در 

بار بر این موضوع تاکید شده  19خاص خود را فرستاده تاکید شده است. در این میان، در قرآن 
  است.

  36(نحل) آیه  16سوره 

ى اللّهد نْ ه م م ه نبواْ الطَّاغُوت فَمنْ اجتَ و واْ اللّهد بنِ اع سوالً أَ ۀٍ ری کُلِّ أُمثْنَا فع ب د قَ لَ و م م نْهمو ت قَّ نْ ح
ذِّبِینَ  انظُرُواْ کَیف کَانَ عاقبۀُ الْمکَ رضِ فَ اللَۀُ فَسیرُواْ فی األَ   ﴾36﴿علَیه الضَّ

[تا بگوید] خدا را بپرستید و از طاغوت  در میان هر امتى پیامبرى برانگیختیمو در حقیقت 
کرده و از ایشان کسى است که  [=فریبگر] بپرهیزید پس از ایشان کسى است که خدا [او را] هدایت

کنندگان چگونه بوده  گمراهى بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب
  ) 36است (
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  47(یونس) آیه  10سوره 

ونَ  ظْلَم الَ ی م ه و طسق م بِالْ نَهیب یقُض م ولُهس اء رذَا ج لکُلِّ أُمۀٍ رسولٌ فَإِ 47﴿و﴾  

پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم  هر امتى را پیامبرى استو 
  ﴾47﴿ نرود

  

  7(رعد) آیه  13سوره 

 ادمٍ ه کُلِّ قَول و رنذم نت ن ربه إِنَّما أَ ۀٌ مآی هلَینزِلَ ع فَرُواْ لَوآل أُ ذینَ کَ قُولُ الَّ ی7﴿و﴾  

اى آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است [اى  گویند چرا نشانه اند مى و آنان که کافر شده
 ) 7( براى هر قومى رهبرى استاى و  پیامبر] تو فقط هشداردهنده

روشن است که اهللا مدعی است براي هر قومی یا امتی پیامبري قرار داده ایم و اگر آن پیامبرشان 
  لت فراهم خواهد شد.میانشان باشد، عدا

سال است که در ایرانِ اهوراییمان عدالت اگر هم براي مدت کوتاهی  1400پیداست که چرا بیش از 
اینگونه  براستیاین بحث پیش می آید که اگر نبوده است. از دیگر سو،  »برقرار«ظاهر شده، هرگز 

معارف خدایی را به زبان همان خودش داشته باشد (که احکام و از  يپیامبرهر قومی باید  :است که
(توبه)  9سوره  24قوم براي مردم بیان کند) چگونه است که محمد، خود یهودیها را بر اساس آیه 

  تحت فشار قرار می دهد که یا باید به اسالم بگروند، یا نابود شوند و یا با خواري جزیه بدهند؟!
  

  4(ابراهیم) آیه  14سوره 

سن رنَا م رسلْ عزِیزُ وما أَ هو الْ اء و ن یشَ ي مد هیشَاء ون ی م لُّ اللّهضفَی م نَ لَه یب یل همانِ قَوسالَّ بِل ولٍ إِ
 یمکح   ﴾4﴿الْ

تا [حقایق را] براى آنان بیان کند پس خدا هر که  هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیمو ما 
  ﴾4﴿کند و اوست ارجمند حکیم ه را بخواهد هدایت مىگذارد و هر ک راه مى را بخواهد بى
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  67و  34(حج) آیه هاي  22سوره 

 م عامِ فَإِلَهکُ نْ ن بهِیمۀِ الْأَ م م قَهز ا ر لَى مع اللَّه م ذْکُرُوا اس یا ل ا منسکً علْنَ ۀٍ جکُلِّ أُمل وا و ملأَس ه إِلَه واحد فَلَ
خْبِتینَ  شِّرِ الْمبکُلِّ ﴾34﴿وۀٍ للْنَا أُمع کًا جنسم م ه کُوهلَا نَاس نَّ فَ نَازِعیی کرِ فالْأَم عادإِلَى و کبر ِإنَّک 

علَى دى لَ یمٍ هق   ﴾67﴿ مستَ

اى که روزى آنها گردانیده  بسته تا نام خدا را بر دامهاى زبان براى هر امتى پرستشگاهی قرار دادیمو 
یاد کنند پس [بدانید که] خداى شما خدایى یگانه است پس به [فرمان] او گردن نهید و فروتنان را 

کنند پس نباید در این امر با  که آنها بدان عمل مى براى هر امتى مناسکى قرار دادیم) 34بشارت ده (
  ) 67خیزند به راه پروردگارت دعوت کن زیرا تو بر راهى راست قرار دارى (تو به ستیزه بر

نه تنها براي قوم هاي گوناگون پیامبرهاي گوناگون منصوب شده اند بلکه این پیغمبران باید از نظر 
ان، زبان نیز همسنگ با آن قوم باشند یعنی هندوها باید پیامبر هندو زبان، چینی ها پیامبر چینی زب

د ایرانیان پیامبر ایرانی زبان داشته باشند. از این گذشته هر امتی داراي ا پیامبر عرب زبان و البعرب ه
  خود نیز است. ویژهپرستشگاههاي خاص خود و مناسک 

  البته ادعاي اهللا مبنی بر اینکه این مناسک و پرستشگاهها را وي مشخص کرده را می توان به پاي 
انسان ها هستند که پرستشگاه می سازند، مناسک می سازند، دین و  تفاقاًگویی اهللا گذاشت زیرا ا یاوه

مذهب می سازند و براي تمام ساخته هایشان هم، خدا می تراشند. خدا بدون شک چیزي است که 
 انسان، وي را آفریده است و نه وي انسان را!

  

  آیا فرشتگان و اجنه هم پیامبران خاص خودشان را دارند؟

  خیر

  95(اسراء) آیه  17سوره 

سوالً  لَکًا راء م منَ الس هِم ملَی لْنَا ع طْمئنِّینَ لَنَزَّ شُونَ م مکَۀٌ یآلئضِ مر   ﴾95﴿قُل لَّو کَانَ فی األَ
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اى را  بر آنان [نیز] فرشتهرفتند البته  بگو اگر در روى زمین فرشتگانى بودند که با اطمینان راه مى
  )95کردیم ( نازل مى آسمانبعنوان پیامبر از 

  

  109آیه  (یوسف) 12سوره 

ین رضِ فَ سیرُواْ فی األَ ی م قَُرى أَفَلَ هلِ الْ نْ أَ هِم می إِلَیوح الَّ رِجاالً نُّ لک إِ ن قَبنَا م رسلْ ظُرُواْ کَیف کَانَ وما أَ
قلُونَ  ع الَ تَ قَواْ أَفَ ذینَ اتَّ دار اآلخرَةِ خَیرٌ لِّلَّ لَ و هِملب ذینَ من قَ   ﴾109﴿عاقبۀُ الَّ

نفرستادیم آیا در زمین  کردیم و پیش از تو [نیز] جز مردانى از اهل شهرها را که به آنان وحى مى
اند بنگرند و قطعا سراى آخرت براى کسانى که  اند تا فرجام کسانى را که پیش از آنان بوده نگردیده

 ) 109اندیشید ( اند بهتر است آیا نمى پرهیزگارى کرده

فته شده است که اگر بر روي زمین فرشته وجود داشت برایشان پیامبري [از سوره اسراء گ 95در آیه 
سوره  109جنس خودشان] می فرستادیم. می توان نتیجه گرفت، پس فرشتگان، پیامبر ندارند. در آیه 

 یوسف هم گفته شده، به کسانی که پیش از محمد، وحی نازل شده، انسان بوده اند و اهل شهرها 
در ادامه ببینید که اهللا به سبب حواس پرتی، بند را آب داده و مدعی می شود که براي بوده اند. اکنون 

  جنیان و فرشتگان، پیامبر فرستاده است.
  

  آري

  130(انعام) آیه  6سوره 

موقَاء یل م م آیاتی وینذرونَکُ لَیکُ ونَ عص قُ ی م تکُم رسلٌ منکُ م یأْ لَ جِنِّ واإلِنسِ أَ عشَرَ الْ ا مذَا قَالُواْ ی ه م کُ
م کَانُواْ نَّه نفُسهِم أَ نْیا وشَهِدواْ علَى أَ اةُ الدیح م الْ تْه نفُسنَا وغَرَّ نَا علَى أَ رِینَ  شَهِداف   ﴾130﴿کَ

که آیات مرا بر شما بخوانند و  جن و انس آیا از میان شما فرستادگانى براى شما نیامدنداى گروه 
از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند گفتند ما به زیان خود گواهى دهیم [که آرى آمدند] و 

  )130اند ( بوده زندگى دنیا فریبشان داد و بر ضد خود گواهى دادند که آنان کافر
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  75(حج) آیه  22سوره 

صیرٌ  ب یعمس نَ النَّاسِ ِإنَّ اللَّهم لًا وسکَۀِ رلَائنَ الْمی مف طَ ص ی 75﴿اللَّه﴾  

 ) 75گمان خدا شنواى بیناست ( و نیز از میان مردم بى گزیند خدا از میان فرشتگان رسوالنى برمى

دهند که براي جنیان و فرشتگان، پیامبري از جنس خودشان فرستاده  دو آیه باال به روشنی نشان می
  شده است؟!

  
  اهللا این شخص را بعنوان پیامبرِ حزب اللهی ها (از جنس حزب اللهی ها) از عربستان نازل کرده است! – 11 فرتور
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شاید هنوز ماله کشان اسالمی براي ماله کشیدن بر روي این گفتارهاي متناقض اهللا چیزي نتراشیده 
محمد چون موجودي فرا زمینی بوده "بگویند می توانند باشند؛ نگارنده اما برایشان پیشنهادي دارم که 

خود از جسم و دنیا براي او و کشورش (عربستان سعودي) آفریده شده است، اهللا به غیر از روح 
خود نیز در وي دمیده و محمد از نظر جسمی هم انسان است، هم فرشته، هم جن و هم اهللا. پس 

می توان از برخی از مالهاي بی امامه مانند  "منظور از پیامبر جنیان و فرشتگان، همان محمد است
ز نظر عقالنی کمک گرفت تا بتوانند انیز سروش، گنجی، الهی قمشه اي، حتی شیرین عبادي و ... 

      سخنرانی کنند که یک انسان  و ندس(!؟)، علمی، هنري (؟!) و ... ثابت کنند، مقاله و کتاب بنوی
  می تواند هر یک از موارد باال باشد (یعنی هم جن باشد، هم فرشته باشد، هم انسان باشد و ...).

  

عربستان است (و نه براي  هايزبان قرآن و اسالم براي عرب -4.3
  جهانیان)

  2(یوسف) آیه  12سوره 

قلُونَ  ع م تَ علَّکُ آنًا عرَبِیا لَّ لْنَاه قُرْ نزَ   ﴾2﴿إِنَّا أَ

  ﴾2﴿ آن را قرآنى عربى نازل کردیم باشد که بیندیشیدما 
  

  3(زخرف) آیه  43سوره 

قلُونَ  ع م تَ علَّکُ بِیا لَّ آنًا عرَ اه قُرْ علْنَ 3﴿إِنَّا ج﴾   

  ﴾3﴿ قرآنى عربى قرار دادیم باشد که بیندیشیدما آن را 
  

  3(فصلت) آیه  41سوره 

علَمونَ  مٍ ی قَو بِیا لِّ آنًا عرَ لَت آیاتُه قُرْ ص   ﴾3﴿کتَاب فُ

  ) 3( دانند قرآنى است به زبان عربى براى مردمى که مىکتابى است که آیات آن به روشنى بیان شده 
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  44(فصلت) آیه  41سوره 

ذینَ و للَّ قُلْ ه رَبِیعو یمج أَأَع اتُهآی ت صلَ لَا فُ قَالُوا لَو جمیا لَّ آنًا أَع نَاه قُرْ علْ ج لَو اء  و دى وشفَ نُوا هآم
نَ من مکَا ونَاد ی کلَئ ى أُومع هِمی هو علَ قْرٌ وو هِمی آذَاننُونَ فؤْمینَ لَا یذ عید والَّ 44﴿نٍ ب﴾  

هاى آن روشن بیان نشده  گفتند چرا آیه و اگر [این کتاب را] قرآنى غیر عربى گردانیده بودیم قطعا مى
اند  بگواین [کتاب] براى کسانى که ایمان آورده[؟]  کتابى غیر عربى و [مخاطب آن] عرب زبان
سنگینى است و قرآن برایشان آورند در گوشهایشان  رهنمود و درمانى است و کسانى که ایمان نمى

  ) 44دهند ( نامفهوم است و [گویى] آنان را از جایى دور ندا مى

آیه نخست که در باال آورده شده است، گفته شده که قرآن به این دلیل عربی نازل شده است  دودر 
زبان سوره فصلت گفته شده است که این قرآن براي مردمی است که  3که در آن بیندیشند. در آیه 

عربی می دانند. اگر بنا بود که بر پایه ادعاي پوچ مالها، قرآن براي همه جهان باشد و محمد پیامبر 
، یا "... قرآنی است به زبان عربی براي همه مردم دنیا" مثالًهمه جهانیان، چرا گفته نشده است که 

. از این  گذشته چه "ند... قرآنی است به زبان عربی براي مردمی که عربی می دانند یا نمی دان"
لزومی داشته که بر روي عربی بودن آن پایفشاري شود. اگر اهللا خداي همه مردم دنیا است، آیا او تنها 
زبان عربی می داند؟ البته اهللا اینبار پیش دستی کرده و براي اینکه اعراب از او خرده نگیرند که چرا 

  ه آنرا به عربی بفرستد! عجب منطق قابل ستایشی!این کتاب غیر عربی است، بنابراین تصمیم گرفته ک

گفته شده  چنینسوره فصلت، هم گفته شده این کتاب عربی براي عرب زبان هاست و هم 44در آیه 
اگر غیرعربی نازل می شد، مردم می گفتند چرا آیه هاي آن روشن بیان نشده. چه کسی می تواند 

    یک کتاب را جز کسی  فهم روشن بودن یا نبودنِروشن بودن یا نبودن یک نوشته را بفهمد؟ آیا 
اگر بنا بود که قرآن براي جهانیان  می تواند بسنجد که به زبان نوشتاري آن کتاب کامالً آشناست؟

  .نداشتاحتیاجی به این آیه وجود  اصالًباشد، 

الم برایشان ، بگونه دقیق تري نشان داده شده است که، آنهایی که قرآن و اسرویه بعددر آیه هاي 
ند؛ هست و خواه ناخواه باید بدان گردن بنهند، تنها و تنها مردم شبه جزیره عربستان استنازل شده 

مانند مردم مکه، مدینه و قبایل چادرنشین  ،شبه جزیره بلکه تنها بخشی از آن مردم آنهم نه همه
  :اطراف آن
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  7(شوري) آیه  42سوره 

جمعِ لَا م الْ وی رتُنذ ا و لَه ونْ ح مقَُرى و م الْ بِیا لِّتُنذر أُ ا عرَ آنً یک قُرْ نَا إِلَ یحأَو کل ذَ رِیقٌ فی  وکَ یب فیه فَ ر
عیرِ  ی السفَرِیقٌ فنَّۀِ وج   ﴾7﴿الْ

را که پیرامون آنند بدین گونه قرآن عربى به سوى تو وحى کردیم تا [مردم] مکه و کسانى و 
و از روز گردآمدن [خلق] که تردیدى در آن نیست بیم دهى گروهى در بهشتند و  هشدار دهى

  ﴾7﴿ گروهى در آتش
  

  92(انعام) آیه  6سوره 

ذ ها والَّ لَ ونْ ح مقَُرى و م الْ لتُنذر أُ و هید نَ ی یي بذ دقُ الَّ ص م كاربم اه لْنَ نزَ ذَا کتَاب أَ ه رَةِ ونُونَ بِاآلخؤْمینَ ی
حافظُونَ  ی هِمت الَ لَى صع م ه و نُونَ بِهؤْم92﴿ی﴾  

کتابهایى را که پیش از آن آمده تصدیق ستادیم [و] کتابى است که ما آن را فرو فر و این مبارك 
و کسانى که  القرى [=مکه] و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى کند و براى اینکه [مردم]ام مى

کنند  آورند و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مى آورند به آن [قرآن نیز] ایمان مى به آخرت ایمان مى
)92 (  
  

  2(جمعه) آیه  62سوره 

م الْکتَا هلِّمع یو زَکِّیهِم یو هاتآی هِملَی لُو ع م یتْ نْهولًا مس ینَ ریی الْأُمثَ فع ي بذ حکْمۀَ وإِن کَانُوا هو الَّ ب والْ
فی ضَلَالٍ مبِینٍ     ﴾2﴿من قَبلُ لَ

اى از خودشان برانگیخت  (= مکه، مدینه و اطراف آن) فرستاده 70در میان امییناوست آن کس که 
و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش  تا آیات او را بر آنان بخواند

  )2از آن در گمراهى آشکارى بودند (
  

  3(سجده) آیه  32سوره 

ن رقُّ مح قُولُونَ افْتَرَاه بلْ هو الْ ی م دونَ أَ م یهتَ لَّهع ن قَبلک لَ یرٍ مذ ن نَّ م م تَاه   ﴾3﴿بک لتُنذر قَوما ما أَ

                                                           
 معنی شده است. "بیسواد"به اشتباه  "امی" ،در برخی از ترجمه هاي اسالمی 70
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تا قومی را گویند آن را بربافته است [نه چنین است] بلکه آن حق و از جانب پروردگار توست  آیا مى
 ) 3یابند ( امید که راه اى براى آنان نیامده است هشدار دهى دهنده که پیش از تو بیم

که در چند جاي قرآن آورده شده است به » ام القري«آیه باال، باید گفت واژه  4پیش از پرداختن به 
آن است. این واژه را براي مکانی که مرکزیت یا پایگاه  )اطرافپیرامون (معناي مردم مکه و مدینه و 

هاي ایران، که سردمدار کنونی نخستین یک اعتقاد نیز باشد بکار می برند. از همین روي است که مال
می خوانند و پی آمدش نیز اینست که » ام القري اسالم«اسالم در جهانند، کشور قربانی شده ایران را 

» ایران اسالمی«همسنگ نموده و نام کشورمان را » اسالم«را با واژه ایران ستیز » ایران«واژه ورجاوند 
نیست، پاکستان و » عربستان اسالمی«شمار می رود گذاشته اند. عربستانی که پایگاه این دین ب

» پاکستان و افغانستان اسالمی«افغانستان که پایگاه تربیت کنندگان راستین فرزندان اسالم هستند، 
، ترکیه »اندونزي اسالمی نیست«ه هاي اسالم در خاور دور است، گانیستند. اندونزي که یکی از پای

ه سازي را در جهان اسالم برعهده داشته و اگر روشن اندیشی که براي چند قرن وظیفه خطیر خلیف
در آنجا زاده نشده بود اکنون وضعیتی بهتر از پاکستان و افغانستان نمی توانست داشته » آتاترك«مانند 

نیست. کشورهاي صاحب تمدنی مانند سوریه و مصر که مکانهاي مالپرور » ترکیه اسالمی«باشد، 
» سوریه و مصر اسالمی«ان، تمدن خود را به آیینی بیابانی فروخته اند، اسالمی هستند و بسان ایر

سال حاضر به پذیرش اسالم  200نیستند اما ایران که پس از ورود اسالم بدان، مردمش براي مدت 
نشدند و پس از آنکه به برده اي و غالمی مسلمانان درآمدند و پرداخت جزیه کمر آنها را شکست و 

آنگاه با رضا و رغبت (!؟) به دین اسالم گرویدند و  ،مسلمان نبودنشان کشتار شدندپی درپی به دلیل 
سال است که زخم ها از تازیانه هاي این دین برپیکر دارند و براي براندازي این آیین  1400تاکنون 

ایران "و ... داده اند،  ، یعقوب لیثیار، ابن مقفع، سنبادزایران ستیز قربانی هایی چون بابک، ما
است. دور نیست که اگر مردم ایران، این دین را به پایگاه آن (عربستان) برنگردانند، مالها  "اسالمی

  شود.ب» اسالم«نام ایران را نیز قلم بگیرند و نام کشور ما کشور 

آیه باال بیان شده که اسالم براي هشداردهی مردم مکه و مدینه و اطراف آن نازل  چهاربه هر روي در 
     شده است. در جایی هم از امیین نام برده شده که به معناي مردم مکه و مدینه و اطراف آن که 

 سوره سجده بخوبی نشان می دهد که این دین براي دقیقاً 3غیر یهودي هستند می باشد. همچنین آیه 
ین مردم مکه و مدینه است که پیامبر نداشته اند؛ زیرا در قرآن ادعا شده که سایر قوم هاي عربی هم

  عربستان (مانند لوط، عاد و ...) داراي پیامبر بوده اند.
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   91(نمل) آیه  27سوره 

لَه کُلُّ شَ ا وهرَّمي حذ ذه الْبلْدةِ الَّ ه بر د بنْ أَع نْ أَکُونَ منَ الْمسلمینَ إِنَّما أُمرْت أَ   ﴾91﴿یء وأُمرْت أَ

را که آن را مقدس شمرده و هر چیزى از آن اوست  تنها پروردگار این شهرمن مامورم که 
  ) 91و مامورم که از مسلمانان باشم ( پرستش کنم

بلکه محلی بودن در آیه باال نه تنها بگونه غیرمستقیم بر محلی بودن دین اسالم صحه گذاشته شده 
؛ ...»پروردگار این شهر «... خداي این دین (همان اهللا) نیز نشان داده شده است. در این آیه گفته شده 

و نه تنها یک ...» پروردگار همه مردم دنیا «... اگر اهللا خداي همه مرم دنیا بود باید گفته می شد که 
  شهر!

  

  25(حج) آیه  22سوره 

فَرُو ذینَ کَ عاکف فیه والْباد ِإنَّ الَّ اء الْ ولنَّاسِ سل لْنَاهع ي جذ حرَامِ الَّ جِد الْ سالْمو بِیلِ اللَّهن س ونَ عد ص یا و
لیمٍ  ذَابٍ أَ نْ عم قْهذ مٍ نُ حاد بِظُلْ ن یرِد فیه بِإِلْ م25﴿و﴾  

را براى مردم اعم از مقیم در آن  که از راه خدا و مسجدالحرامگمان کسانى که کافر شدند و  بى
کنند و [نیز] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از  ایم جلو گیرى مى یکسان قرار داده نشین آنجا و بادیه

 ) 25چشانیم ( حق] منحرف شود او را از عذابى دردناك مى

احکام مسجدالحرام تنها براي مردم مقیم مکه و بادیه نشینان می باشد؛ درغیر  اینگونه پیداست که
 اینصورت، چرا نامی از مردم جهان برده نشده؟ چرا گفته نشده که این احکام براي عالمیان می باشد؟

 هر چند نکته جالبتر درمورد این آیه آن است که بدانیم دین اسالم برآمده از دین یهود است زیرا 
    مربوط به یهود بوده است. البته این هاي مربوط به مسجدالحرام در اصل همان آیین هاي ن آیی

کشورهاي دیگر  استوره هابعدها با آیین هاي جاهلی عربستان بهم آمیخت، با افسانه ها و ها آیین 
  از آن پدیدار شد.کنونی اسالم نهایتاً مانند ایران، یونان و ... بهم آمیخت و ... و 
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  199و  198و  195تا  192(شعرا) آیه هاي  26سورهء 

عالَمینَ  لَ ﴾192﴿وإِنَّه لَتَنزِیلُ رب الْ مینُ  الرُّوح  بِه  نَزَ کُونَ  قَلْبِک  علَى ﴾193﴿ الْأَ  الْمنذرِینَ منَ لتَ
جمینَ  ﴾195﴿ مبِینٍ عرَبِی بِلسانٍ ﴾194﴿ ضِ الْأَعع لَى بع اه لْنَ لَو نَزَّ 198﴿و﴾  ا کَانُوا بِههِم ملَیع قَرَأَه  فَ

  ﴾199﴿مؤْمنینَ 

) روح االمین آن را بر دلت نازل کرد 192و راستى که این [قرآن] وحى پروردگار جهانیان است (
اگر آن را بر برخى و  )195روشن () به زبان عربى 194) تا از [جمله] هشداردهندگان باشى (193(

خواند به آن ایمان  پیامبر آن را برایشان مى) و 198( کردیم از غیر عرب زبانان نازل مى
 ) 199( آوردند نمى

 یکی از پایه اي ترین آیه هاي قرآن که نشان می دهد قرآن براي عرب هاست و نه همه دنیا همین 
ی می دهد که اگر این آیه ها را براي مردم غیر عرب نازل آیه هاي سوره شعرا هستند. اهللا خود گواه

  کند و حتی خود محمد این آیه ها را براي آن مردم بخواند، آنها ایمان نمی آورند.

د که قرآن براي عرب ها نازل شده است و نه غیرعرب ها. از ناین آیه ها از یک سو نشان می ده
مصر، هند، چین، یونان و ... از همه نظر (جز آدم  دیگر سو کشورهاي متمدن آن زمان مانند ایران،

کشی، زن بارگی، قتل و غارت و غزوه و سایر امورات غیر انسانی) از اعراب آن زمان جلوتر بودند و 
. و البته مسلم بود که اگر حتی 71آیین و فرهنگ و دینشان نیز از همه نظر بر اسالم برتري داشته است

خود محمد که پدیدآورنده اسالم و قرآن بود نیز براي آنان قرآن را می خواند آنها ایمان نمی آوردند. 
از همین روي بود که عمر، عثمان، علی، خلفاي اموي و عباسی براي ایرانیان قرآن را نخواندند بلکه 

  هی کشته شدن، ایمان آوردن و یا جزیه دادن قرار دادند.را 3از رو بستند و آنها را بر سر را شمشیر 

  

  

 

                                                           
از دین اسالمِ ماله کشیده شده در زمان کنونی که قرن هاست مالها و  ،حتی دین و آیین همین کشورهاي نام برده شده در آن زمان 71

 را ماله کشیده اند و ... برتر بوده است.ماله کشان اسالمی آنرا بزك کرده اند و عیب هایش 
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  اي محلی است قبیله ، ساختاريقرآنساختار  -4.4
نام برده در نوع حیوانات و رستنی هاي می توان نمونه هاي ملموس دیگري را در مورد عربیت قرآن، 

در حالیکه در  مثالً. یا محلیِ عربستان به حساب می آیند یافت که در عربستان بوده اندشده در قرآن 
از شیر و فیل نیز تنها یکبار نام برده شده و سراسر قرآن از حیواناتی چون ببر، پلنگ نامی برده نشده، 

است. در عوض، ده ها مورد به ملخ، سوسمار، موش صحرایی و بخصوص چهارپاي بومی عربستان 
 (یعنی شتر) اشاره شده است. 

است (در سوره تکویر). حتی  شدن دنیا از نشانه هاي آخر اهمیت شتر تا جایی است که حتی یکی
تنها این امر موارد دیگري (مانند زنده به گور کردن دختران) نیز اشاره شده است که  به قرآندر این 

  در عربستان وجود داشته است.

ا به انواع در میان صدها نوع میوه و رستنی موجود در دنیا، در قرآن تنه در مورد رستنی ها نیز، عمالً
 ر، انجیر، انگور، زیتون و خرما اشاره شده است.ابومی عربستان مانند ان

رعد، زلزله و غیره نیز همین موضوع صادق است؛ ، باد، باران، طوفان ماننددر مورد عناصر طبیعی، 
 است.ند) در قرآن به میان نیامده ه اهیچ سخنی از برف و یخ (که در عربستان ناشناخته بود مثالًزیرا 

در قرآنی که مسلمانان ادعا دارند براي همه مردمان و همه زمان هاست، در همان حالی که بزرگترین 
اقوام آنروز (و امروز) روي زمین چون مردم چین و هند نادیده گرفته شده اند، و از ایران، یکبار آنهم 

قوام ذره بینی جزیره العرب مستقیم و از امپراطوري روم هم تنها یک بار نام برده شده، اغیر بصورت 
و رویدادهاي افسانه اي آنان به دقت مورد بررسی قرار گرفته اند؛ نام برخی از این اقوام از این 

  قرارند:

، »اصحاب السبت«، »اصحاب الرقیم«، »اصحاب الرس«، »اصحاب الحجر«، »اصحاب االخدود«
قوم «، »قوم عاد«، »قوم التبع«، »لکهفاصحاب ا«، »اصحاب القریه«، »اصحاب المدین«، »اصحاب الفیل«

  و ... .» ذوالکفل«، »صالح«، »شعیب«، »ثمود

زیرا در حالیکه قبایل و اقوام زیادي در  ،مشابه اي را در مورد قبیله قریش می توان داد گوشزد
از قریش قبیله  اماعربستان وجود داشته است که نقش و اهمیت بسیار بیشتري از قریش داشته اند، 
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برجسته در اسالم داشته است که یک سوره خاص  یجایچنان آنروي که محمد بدان منتسب بوده 
  داده شده است. ویژگی) 106بدین قبیله (سوره 

که این مقررات به همه  پنداشتآیا می باید «در اشاره اي به این مشی کلی می پرسد:  »گولد تسیهر«
 جزیره عربستان؟ زیرا که محتواي آنها اختصاصاً جهانیان مربوط می شوند یا تنها به ساکنان شبه

مناطق و سرزمین هاي گرم آفتابی این شبه جزیره و مسایل روزمره صحرانشینان آنرا در بر می گیرد و 
هیچ محلی در آن براي ساکنان مناطق سردسیر و غیرآفتابی کره زمین که ممکن است مسلمان شوند 

  »منظور نشده است.
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  منطق می گوید که از یک فرض نادرست، هیچگاه نتیجه درست به بار نخواهد آمد.علم 

  

  5فصل 
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  قرآنبه  ینگاه -5.1
در زمان عثمان (و به امروزيِ قرآن، کتاب بمعنی خواندن مشتق شده است.  »قرء«قرآن از کلمه 

کاتبان قرآن پس از سالها تالش و درخواست مادر عثمان) گردآوري و تدوین شد و راویان و 
ممارست در این کار (و با پذیرش برخی آیات و رد کردن برخی دیگر)، قرآن یگانه اي بوجود 

ندند. در آغاز، این قرآن به خاطر احترام اآوردند و نوشته هاي متفاوت با قرآنِ مورد تصویب را سوز
  به مادر عثمان، قرآن مادر نامیده می شد.

 323621حرف (یا  323015کلمه)،  77934کلمه (یا  77639آیه  6236سوره،  114 ازقرآن کتاب 
  حرف) تشکیل شده است.

  

  حروف مقطهء قرآن -1

 1400می شوند که هنوز پس از گذشت بیش از  آغازبرخی از آیه هاي قرآن با حروف ناپیوسته اي 
براي این حروف بیابند و آنچه در این  دستاویزيسال، هنوز دستاربندان و تازي پرستان نتوانسته اند 

  زمینه گفته شده است بیشتر جنبه تفریحی البته تفریحی از نوع خودآزار می باشند.

زید «توسط همان چیزي است که در جهان اسالم درباره این حروف یکی از مقبول ترین دیدگاهها 
  ارایه گردیده است: »بن ثابت

آوري سوره ها و آیه هاي قرآن گردور خلیفه وقت، درصدد پس از مرگ محمد، زید بن ثابت به دست
داشتند و یا آنرا  آنها برآمد. او براي این کار به افرادي که قسمت هایی از قرآن را از بر ویرایشو 

بروي چیزي نوشته بودند مراجعه می نمود. حروف یا حرف آمده در پیش از این گونه سوره ها 
بن ثابت، آن قسمت از قرآن را از آن شخص یا اشخاص دریافت  دنماینده نام افرادي است که زی
 "نون"نماینده نام ابوبکر،  "کاف"نماینده نام حفصه، حروف  "ص"کرده است. براي نمونه حرف 

  نماینده نام عثمان و غیره می باشد.
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  از دیدگاه مفهومی آیه هاي قرآن -2

قرآن داراي هیچ گونه نظم و ترادف موضوعی، منطقی یا فلسفی نیست. براي مثال سوره جن بیشتر از 
آنکه درباره جن باشد، از مسجد بحث می کند و پرستش اهللا یکتا. سوره روم درباره شکست ایرانیان 

ه نماز حکم سخن می کند، سپس دربار آغازِ شکست ایرانیان،از رومیان و خوشحالی مومنان و اهللا از 
و سپس بحث درباره باد  به میان می آید، آنگاه سخن از زنده کردن مردگان در جهان آخرت دهدمی 

آیه دارد، درباره تنها چیزي که سخن نمی گوید شعر و  226و باران تغییر پیدا می کند. سوره شعرا که 
شاهکارهاي او در هالك  شاعري است. این سوره درباره قوم نوح، فرعون، موسی، لوط و قهر اهللا و

آیه آخر است که در نکوهش شعر و شاعري سخنی به  4کردن بندگانش سخن می گوید و تنها در 
  آیه آن  2آیه است تنها در  127می دهد و داراي  »زنبور عسل«میان می آید. سوره نحل که معنی 

  .آورده است) از زنبور عسل سخن به میان 69و  68(آیه هاي 
  

  رستگاران از دیدگاه قرآن -3

و مجازات بندگانش آمده، مغز و  اهللاو غضب  خشمداستانهاي وحشتناك قرآن و مطالبی که درباره 
همچنین مطالب غیرمنطقی و نامعقوالنه قرآن  قلب خواننده را از خلوص و محبت خالی می کند.

  دازد.علم ستاره شناسی، انسان را به شگفتی می ان برخی علوم مانند درباره

تمام کتاب هاي دینی غیر سامی در دنیا مانند نوشته هاي مربوط به زرتشت، کتاب هاي دینی هندوان، 
خدا را موجودي پرمحبت، صمیمی و پرگذشت می دانند که در معموالً یم و چینیان و ... دمصریان ق

به دلیل اینکه این همه حال خیر بندگانش را می خواهد، او را هرگز به حال خود باقی نمی گذارد، و 
  خدایان بسیار دانا هستند هرگز نیازي به آزمایش بندگانشان ندارند.

اما در قرآن، اهللا که همان خداي دین اسالم است، داراي وجودي قهار، مکار، غیرمنطقی، خودخواه، 
را به دان بسپس بندگانش را خوب و بد می آفریند و  ،انتقام جو، ترسناك و ... است. او به میل خود

  عذابی ابدي رهنمون می کند.
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انسان ها به دنبال آگاهی بروید، به دنبال سواد بروید، به  :هرگز در قرآن آیه اي نیست که بگوید
یا حتی انسان باید بدنبال سرخوشی و آزاداندیشی روي بیاورید، نوآوري را ملکه ذهن خود کنید و 

قرآن بجاي اینکه پیروانش را به پیروي از اعمال  ! به بیانی دیگر،شادزیوي براي خود و دیگران باشد
ردورز رهنمون سازد، آنها را از خشم و غضب خود می ترساند و بس! در قرآن بارها گفته شده خ

آنکس که ذکات می دهد و قرآن می خواند رستگار است. آنکس که نماز به پاي دارد رستگار است. 
پس باید سفاك اهللا می ترسد رستگار است و ... .  آنکس که روزه می دارد رستگار است. آنکه از

گجستک را بزرگترین رستگار اسالمی دانست زیرا او بر اساس قرآن، ذکات داد  خمینیِ ی چونبزرگ
و ...؛ و چون انجام همین عمل ها رستگاري بهمراه می آورد می توان  و قرآن خواند و نماز خواند

گفت اعمال اهللا پسندي که از خمینی سرزده او را رستگار کرده و مهم نیست که دستان خمینی چه 
اندازه به خون ایرانیان آغشته شده است. اینکه چگونه خمینی، کشور ایرانی که می رفت براي همیشه 

و کهنه پرستی و خرافات به منجالب بدبختی دیگرباره ه رهایی یابد را چگونه از دست جهل و خراف
  موضوعی نیست که بتواند مانع رستگاري او شود. اصالًبازگرداند 

  

  هست آمدهدر قرآن همه چیز  -5.2
  25(انعام) آیه  6سوره 

ا فی الْ م م علَ یو والَّ ه مها إِ علَ بِ الَ یغَی فَاتح الْ م هندعۀٍ وبالَ حا وه لَمع الَّ ی رقَۀٍ إِ ن وقُطُ م ا تَسمرِ وح الْبرِّ وب
الَّ فی کتَابٍ مبِینٍ  طْبٍ والَ یابِسٍ إِ الَ رضِ ور   ﴾59﴿فی ظُلُمات األَ

داند  داند و آنچه در خشکى و دریاست مى و کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او [کسى] آن را نمى
هیچ تر و اى در تاریکیهاى زمین و  داند و هیچ دانه افتد مگر [اینکه] آن را مى و هیچ برگى فرو نمى

  ) 59( خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن [ثبت] است
  

  38(انعام) آیه  6سوره 

من وتَابِ می الکطْنَا ف م ما فَرَّ م أَمثَالُکُ الَّ أُم طیرُ بِجنَاحیه إِ رٍ یالَ طَائضِ ور آبۀٍ فی األَ ن دإِلَى ا م م یء ثُ شَ
حشَرُونَ  ی هِمب38﴿ر﴾   
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که آنها کند مگر آن اى که با دو بال خود پرواز مى اى در زمین نیست و نه هیچ پرنده و هیچ جنبنده
سپس [همه]  ایم ما هیچ چیزى را در کتاب [قرآن] فروگذار نکردههایى مانند شما هستند  [نیز] گروه

 ) 38به سوى پروردگارشان محشور خواهند گردید (

و چند آیه دیگر در قرآن گفته شده است که قرآن همه چیز را در خود بیان نموده باال در این دو آیه 
بر ». قرآن چراغ آیندگان است«فرو گذاشته باشد و به گفته مالها  است و هیچ چیزي نیست که

 عقب افتادگیپا گذاشته، جهل، فقر، فساد و  ،»چراغ«نگارنده پیدا نیست که چرا هر جاي دنیا که این 
شده است و هر جاي دنیا که این چراغ در آنجاي روشن در آنجا به همراه آورده و باعث تاریکی 

      می گویند که  روشنی وجود داشته است. البته مالها چنین ،تی و در اصلنشده، ثروت و خوشبخ
می شود و پیامد کار،  مسلمانان آیین اسالم را صد در صد اجرا نمی کنند پس خشم اهللا برانگیخته« ... 

همین عقب ماندگی است و غیرمسلمانان از اینرو زندگی بهتري دارند که اهللا آنها را به خود واگذاشته 
نگارنده آرزو می کند ...». تا در این دنیا خوش باشند و در [جهان ناپیداي آخرت] هیزم جهنم بشوند 

  که روزي اهللا کشور ما را هم به حال خود وابگذارد!

  

  !استو شیوا قرآن فصیح  -5.3
  195تا  192(شعرا) آیه هاي  26سورهء 

عالَمینَ  لَ ﴾192﴿وإِنَّه لَتَنزِیلُ رب الْ مینُ الرُّوح بِه نَزَ نذرِینَ منَ لتَکُونَ قَلْبِک علَى ﴾193﴿ الْأَ 194﴿ الْم﴾ 
رَبِی مبِینٍ بِ انٍ عس195﴿ل﴾  

) روح االمین آن را بر دلت نازل کرد 192و راستى که این [قرآن] وحى پروردگار جهانیان است (
  )195( روشن) به زبان عربى 194) تا از [جمله] هشداردهندگان باشى (193(
  

  28(زمر) آیه  38سوره 

قُونَ  م یتَّ لَّهع جٍ لَّ وي عرَ ذا غَیرَبِی28﴿قُرآنًا ع﴾  

  ﴾28﴿یچ کژى باشد براي اینکه آنان راه تقوا پویند ه قرآنى عربى بى
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  2و  1(نمل) آیه هاي  27سوره 

آنِ وکتَابٍ مبِینٍ  قُرْ دى ﴾1﴿طس تلْک آیات الْ شَْرى هبینَ ونم   ﴾2﴿ للْمؤْ

) که [مایه] هدایت و 1( کتابى مبین [بیان کننده و روشنگر]طا سین این است آیات قرآن و [آیات] 
  )2بشارت براى مؤمنان است (

  

  185(بقره) آیه  2سوره 

م ن شَهِد فُرْقَانِ فَم دى والْ نَ الْه م نَاتیبى لِّلنَّاسِ ود قُرْآنُ ه نزِلَ فیه الْ ذي أُ هرَ شَهرُ رمضَانَ الَّ م الشَّ نکُ
 ... همص 185﴿فَلْی﴾  

] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است [کتابى ] که مردم را راهبر و ماه رمضان [همان ماه
و [میزان] تشخیص حق از باطل است پس هر کس از شما این ماه را  [متضمن] دالیل آشکار هدایت

  درك کند باید آن را روزه بدارد ...
  

  40و  32، 22، 17(قمر) آیه هاي  54سوره 

دکرٍ  ن ملْ ملذِّکْرِ فَهآنَ ل قُرْ نَا الْ د یسرْ قَ لَ و  

  اى هست ایم پس آیا پندگیرنده کرده آسانو قطعا قرآن را براى پندآموزى 
  

  103(نحل) آیه  16سوره 

ذَا  ه و یمج أَع هونَ إِلَیدح ذي یلْ علِّمه بشَرٌ لِّسانُ الَّ ا یقُولُونَ ِإنَّم ی م نَّه م أَ علَ د نَ قَ لَ بِینٌ وم رَبِیانٌ عس103﴿ل﴾  

آموزد [نه چنین نیست زیرا] زبان  گویند جز این نیست که بشرى به او مى دانیم که آنان مى و نیک مى
  ﴾103﴿ است روشندهند غیر عربى است و این [قرآن] به زبان عربى  ه [این] نسبت را به او مىکسى ک

در تمام آیه هاي باال گفته شده است که قرآن فصیح و روشن است و آسان بیان گردیده است تا 
مفسر قرآن براي چیست؟ البته  هکپرسید هدایتگر مردم باشد. پس اگر قرآن مبناي اسالم باشد باید 

نیاز به مفسر است. اگر  حتماًباید بدانید؛ زمانی که امري مجهول یا ناقص یا نادرست باشد آنگاه 
  قرآن عمل کرده اند.دستور وارونه  برآنها باید مفسر وجود داشته باشد پس  مالها می گویند حتماً
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اه کرد که قرآن نه روشن است نه فصیح است البته از دیدگاه دیگري هم می توان به این موضوع نگ
، »فسیر قرآن«نه مبین است و نه ...، پس مالها براي ماله کشی مطالب آن مجبور شده اند که به ت

بها دهند. جالب است بدانید که برخی از این تفسیرها (البد به سبب فصیح بودن » خود قرآن«بیش از 
  هستند.نیز در تضاد با هم  کامالًقرآن) 

مفسرین خود حتی فزون بر آنچه گفته شد، به آیه هاي زیر از سوره حجر نیز نظري بیفکنید که قرآن ا
، چرا اینهمه یا بخواند قرآن را براي مردم بگوید ،باید مفسر اگر واقعاًرا به عذاب تهدید کرده است. 

و ... در قرآن آمده است و به جاي این واژه ها » یا ایها الذین آمنو«، »یا ایها المومنون«، »یا ایها الناس«
  ؟»تقلیدالیا ایها المراجع «یا » یا ایها العالمون«، »یا ایها المفسرون«نیامده: 

  93تا  90(حجر) آیه هاي  15سوره 

قْتَس لَى الملْنَا ع نزَ ذینَ ﴾90﴿مینَ کَما أَ ضینَ ج الَّ آنَ ع قُرْ ربک ﴾91﴿علُوا الْ فَو م لَنَّه نَ لَنَسأَ یع مج ما ﴾92﴿ أَ ع 
لُونَ کَانُوا مع 93﴿ ی﴾  

) همانان که قرآن را جزء جزء کردند 90کنندگان نازل کردیم ( همان گونه که [عذاب را] بر تقسیم
  )93دادند ( ) از آنچه انجام مى92همه آنان خواهیم پرسید () پس سوگند به پروردگارت که از 91(

  

  از معجزات قرآنی! برخی -5.4
  محمدکردنِ شق القمر  -1

 12تا  1سوره (قمر) آیات 

قَمرُ    ] 1-54[ اقْتَرَبت الساعۀُ وانشَقَّ الْ

  قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 
  

وا  قُولُ یضُوا و عرِ ۀً یا آیرَوإِن یرٌّ وتَمسرٌ محس   
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حري است گویند: این س و هر گاه نشانه و معجزهاي را ببینند اعراض کرده می
  مستمر! 

...  
دع الداعِ إِلَى ی م وی م نْه لَّ ع ٰفَتَو ءی    نُّکُرٍ شَ

بنابراین از آنها روي گردان و روزي را به یادآور که دعوت کننده الهی مردم را به امر 
  کند (دعوت به حساب اعمال).  اکی دعوت میوحشتن

  

م جرَاد منتَشرٌ  نَّه داث کَأَ نَ الْأَجونَ مخْرُج ی م ه ارص ا أَبع    خُشَّ

شوند در حالی که چشمهایشان از وحشت به زیر افتاده و (بی  آنها از قبرها خارج می
  دوند!  هدف) همچون ملخهاي پراکنده به هر سو می

  

قُولُ الْکَافرُونَ ه اعِ یینَ إِلَى الدعط هذَاٰم م ورٌ یسع   

 و کشند می گردن کننده دعوت این سوي به) اضطراب و وحشت اثر بر( که حالی در
  . است دردناکی و سخت روز امروز گویند می کافران

...  

قَى الْماء علَى رض عیونًا فَالْتَ نَا الْأَ جرْ د أَمرٍ ٰوفَ در قَ    قُ

 اي اندازه به آب دو این و فرستادیم، بیرون زیادي هاي چشمه و شکافتیم را زمین و
  . درآمیختند هم با بود مقدر که

   
آیه اي که مسلمانان آنرا مرتبط با شق القمر میدانند آیه یکم این سوره است، یکبار دیگر به این آیه 

  توجه کنیم:

قَمرُ اقْتَرَبت الساعۀُ     وانشَقَّ الْ

  قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 
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ساعه را به قیامت  ،آیت اهللا مکارم شیرازي .نزدیک شد، و ماه از هم شکافت »الساعه«این آیه میگوید 
به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تقریباً هرجاي قرآن که واژه الساعه آمده است منظور  .ترجمه کرده است

 ،85، الحجر:  107، یوسف:  187، األعراف: 31قیامت بوده است (براي نمونه نگاه کنید به األنعام: 
 ،85،الزخرف:  17،الشورى:  47،فصلت:  46،غافر:  14،الروم:  55، الحج:  75، مریم:  77النحل: 

نیز به روشنی به این اشاره دارند  8و  7) و از این گذشته آیات 27،الجاثیۀ:  18،محمد:  42لنازعات: ا
که مرده ها از قبرها بیرون می آیند و کافران فرار میکنند و غیره که تماماً نشانه هاي روز قیامت است، 

، اینبار روشن است که منظور الساعه اشاره میکند ههمان سوره نیز دوباره ب 46افزون بر این در آیه 
  قیامت است:

هى د م والساعۀُ أَ ه دعوۀُ ماعلِ السرُّ ٰبأَمو   

  (عالوه بر این) رستاخیز موعد آنها است و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است.
  

دیک شد و درستی است، این آیه میگوید قیامت نز ءنتیجه آنکه ترجمه آیت اهللا مکارم شیرازي ترجمه
ماه دو پاره شد! حال اگر این آیه به معجزه شق القمر محمد اشاره داشته باشد، باید این دو اتفاق 

، ه باشدنزدیک شد هردو در یک زمان انجام شده باشند، یعنی هم ماه شکافته شده باشد و هم قیامت
قیامتی رخ  هنوز گذرد وسال از زمانی که این آیه سروده شده است می 1400حال آنکه اکنون تقریباً 

نداده است! در نتیجه شق شدن ماه اساساً مربوط به معجزه محمد نیست بلکه توصیفی است از روز 
نور شود و  قیامت که در آن قرار است ماه دو پاره شود، زیرا در روز قیامت قرار است ماه بی

  اشاره دارد:! سوره قیامت به این مسئله و غیره 72یکجا جمع شوند در خورشید و ماه

  9و  8سوره (قیامه) آیات  

قَمرُ. س والْ الشَّم عم جرُ؛ وقَم   وخَسف الْ

  و ماه بینور گردد؛ و خورشید و ماه یکجا جمع شوند. 

                                                           
اهللا چون خبري از میلیاردها سیاره و ستاره دیگر نداشته گفته است که ماه و خورشید در یکجا جمع می شوند. روشن نیست که  72

  ن، چون آنها اصالً جایی جمع نمی شوند و بر پایه سخن قرآاینکه سایر کهکشانها، سیاره ها و ستاره ها کجا جمع می شوند و یا 
 چراغ هاي آسمان هستند، اهللا اصوالً دکمه پاور آنها را می زند و آنها را خاموش می کند!!
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در برابر درخواست هاي مشرکان براي معجزه ، داده بودروشن است که اگر محمد شق القمر را انجام 
 هیچ در !ماه را دونیم کردممیگفت من براي شما معجزه کردم و  بلکه همیشه بهانه جویی نمی کرد،

 ترساندن همچون واهی دالیل با میکند تالشپیوسته  قرآن .است نیامده چیزي چنین قرآن کجاي
 نابود و نکردند پیروي را پیامبرانشان که مردمانی سرنوشت از گرفتن درس به آنها تشویق و مردم
آیا ممکن است که محمد شق القمر کرده  اکنون .کنند پیرويمردم را قانع کند که از محمد  ،شدند

باشد و قرآن به صراحت به آن اشاره نکند؟ قرآن هرگز به این معجزه اشاره اي نداشته است، همچنین 
 در قرآن آمده است که خود قرآن کافی است تا نشان دهد که محمد یک پیامبر است (سوره عنکبوت

)، حال اگر قرار است محمد معجزه دیگري نیز داشته باشد، آنگاه خود قرآن حرف خود را 51آیه 
 نقض کرده است یعنی در جایی میگوید خود قرآن کافی است و در جایی دیگر میگوید محمد 

  !"خود قرآن کافی نیست"معجزه اي دیگر نیز داشته است و این بدان معنی است که 

آثار باستانی و تاریخی که  افزون برسال پیش دو نیم شده باشد،  1400ماه واقعاً در اگر  ،افزون بر این
انتظار میرود مردم در این مورد از خود بجاي گذاشته باشند، باید انتظار اسناد علمی را نیز داشته 

چندان براي دانشمندان دشوار نیست که بفهمند آیا ماه در گذشته به دو قسمت تقسیم شده  ؛باشیم
 به ؛میدهند ارائه نیز را ارتباط این در اسنادي مسلمانان از برخی که اینجاست جالب  است یا نه.

 :کنید توجه زیر نمونه

 و ،ایران قرآنی خبرگزاري از نقل به ، 1 رویه ، 1382/ 11/  14روزنامه ي کیهان (در تاریخ 
فضانوردان «) نوشته است: kuwait chat خبري پایگاه از نقل به هم خبرگزاري آن

ماه در  ءآمریکائی در آخرین تحقیقات زمین شناسی خود به این نتیجه رسیده اند که کره
. است خورده پیوند هم به دوباره ،گذشته به دو نیم تقسیم شده و سپس در یک فعل و انفعال

 جا آن از ،الم گردیداع فضائی گروه یک زبان از و تلویزیونی میزگرد یک در که مطلب این
 این به موفق اما کنند نصب ماه فراز بر را آمریکا پرچم داشتند قصد فضانوردان که شد آشکار

 روي شناسی زمین تحقیقات به فضانوردان ،مسأله این علت جستجوي براي. نشدند کار
یم شده و تقس نیم دو به ،پیش سالها ماه ي کره که شد روشن آنان براي نتیجه در و آوردند

  »سپس دوباره به هم پیوند خورده است . ... 
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 نویسنده بود خوبروزنامه کیهان البته یقیناً یکی از معتبرترین روزنامه هاي جهان به شمار میرود(!) 
اما این  .و سایر منابع علمی و معتبر جهانی هم نامی ذکر میکرد حوزه علمیه قم جهانی خبرگزاري از

به نظر میرسد، کامالً آثار مغز بیمار اسالمی را در این داستان میتوان دید.  شگفت آورداستان واقعاً 
مریکا در خاك ماه به زمین زده میشود موجود است، به نظر نمی آید در انجام آفیلمی که در آن پرچم 

   .مشکلی برخورده باشدبه مریکایی نیل آرمسترانگ آ نورداینکار فضا

برخی از مسلمانان پا را فراتر گذاشته اند و گفته اند نیل آرمسترانگ در فضا صداي اذان را شنیده 
است و نفهمیده است این صداي چیست، اما وقتی به زمین بازگشته است فهمیده است که این صدا 

سال  نزدیک هشتادان شده است! خود نیل آرمسترانگ که اکنون مسلم سپسصداي اذان بوده است و 
در مالزي انجام شد شرکت کرد و این قصه هاي اسالمی را  2005سن دارد در کنفرانسی که در سال 

وي همچنین در مصاحبه اي رادیویی شرکت کرد و این ماجرا را به کلی نادرست  .تکذیب کرد
ه دانشمند مسلمانی را دعوت کرده است که میگوید نیل خواند، در جایی دیگر تلویزیون الجزیر

  .قرار داردکعبه در وسط زمین که آرمسترانگ اثبات کرده است 

مسلمانان بهتر است دست از تحریف و یاوه گویی بردارند و اسناد معتبر و قابل اتکایی را ارائه کنند، 
علماي اسالمی اکثراً پامنبري ها و افراد ناآگاه هستند و این داستانها ممکن است  شنونده ها و پیروان

آن افراد را تحت تاثیر قرار دهد ولی یقیناً نمیتواند روي افراد فهمیده تر تاثیري بگذارند و این سخنان 
  ا گردد.مستور آنان هوید ناآگاهیبه نظر برسند و  نادانیافراد  ،تنها باعث میشوند که مسلمانان

  

  واژه یوم -2

در توجیه دین از دیدگاه دین ساالران، رجوع به عقل و خرد، خودکشی (دین کشی) به شمار می آید 
  ناگزیر به جاي مطرح کردن دالیل علمی، منطقی، اخالقی یا ... به معجزه متوسل می شوند. برخیو 

 365این شکل که این واژه در قرآن برمی گردد به  "یوم"یکی از کشفیات اعجازگونه اینان، به واژه 
بار (به تعداد روزهاي سال) تکرار شده است. و یا تعداد واژه هاي روز و شب به صورت مساوي در 

  بار آمده است. 12قرآن آمده است و یا واژه امام در قرآن 



195 

 

از کامپیوتر  باید گفت که امروزه با استفادهو ماله کشان اسالمی، اما با کمال تاسف براي تازي پرستان 
 پایهبسیاري از این ارقام و اعداد مورد پژوهش قرار گرفته اند و بر روي تمام این ادعاهاي پوچ و بی 

  خط بطالن کشیده شده است.

روز تعداد کلمه هاي بار تکرار شده است و نه تکرار واژه هاي زن و مرد برابرند و نه  12نه واژه امام 
  و شب!

واژه در حالت هاي  نبار تکرار شده است . همچنین ای 269وند و پسوند، نیز بدون پیش »یوم«واژهء 
نیستند! مگر اینکه دانشمندان  365عدد برابر  دواین  ظاهراً وبار تکرار شده است.  474ترکیبی 

  !است 474=  365یا  269=  365مسلمان (!) به فرمولی ریاضی دست پیدا کنند که بگوید: 

معجزه  براستی. آیا این می بود 365تعداد تکرار واژه یوم در قرآن  مثالًکه  از اینها گذشته، فرض کنیم
بار تکرار شده باشد (که نشده) چه دردي را تیمار می کند؟  365است؟ از این گذشته اینکه این واژه 

کدام قانون علمی را برمال می سازد؟ کدام مشکل مسلمانان را حل کرده و می کند؟ آیا این به آگاهی 
  دانسته هاي ما چیزي می افزاید؟و 

است؛  365هزار سال پیش، به این شناخت رسیده بودند که تعداد روزها  5یا  4ایرانیان و چینیانِ 
  سال پیش از به کتابت درآمدن قرآن! 3600یا  2600یعنی 

  

  ناتئگسترش یافتن کا -3

  47(ذاریات) آیه  51سوره 

 د أَی موسعونَوالسماء بنَینَاها بِ إِنَّا لَ 47﴿ و﴾  

 ) 47( ما [آسمان]گستریمگمان  [ترجمه مکارم شیرازي] و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بى

هم (گسترش یافتن آسمان) البته طبق معمول و براساس آنچه در معجزات علمی قرآن گفته شد، این 
   نوعی معجزه است. پیش از پرداختن به بن مایه این موضوع، بهتر است بگویم که بسیاري از 

به گونه اي متفاوت با این معنا، ترجمه کرده اند. به عنوان  آیه رامترجم هاي قرآن (ایرانی یا خارجی) 
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المی التفات از دستاربندهاي معروف اس نفرنمونه به چند ترجمه فارسی و انگلیسی زیر از چند 
  بنمایید:

  عبدالحمید آیتی -
  و آسمان را به نیرو برافراشتیم و حقی که ما توانمندیم:

  یوسف علی -
With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the_ 
vastness of pace. 

  »... ما این گستره را آفریدیم«به چم 

 پیکتال -

We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent. 

  »... ما این گستره عظیم را ساختیم«به چم 

  شکیر -

And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of 
things ample. 

  »سمان] چیزهاییم... ما بوجود آورنده این گونه [مانند آ«به چم 
  

  رویکرد، بی پایه است: 5 مبنايبر  سخنی گفته باشد، "گسترش یافتن"که قرآن از اینپندار 

همانگونه که مشخص است، تنها ترجمه هاي افراد شیادي مانند مکارم شیرازي است  ؛نخست اینکه
 چهقرآن که از وسعت بخشیدن سخن می گوید. این البد از مبین بودن قرآن است که معلوم نیست 

  وجود دارد. تفاوتمی گوید و بین یک ترجمه ساده از قرآن (و نه تفسیر آن) این همه 

اگر به ترجمه هاي قرآنی پیش از آشوب آخوندي/انگلیسی ایران (که از آن با نام انقالب  ؛دوم اینکه
ن آ، معناهاي اینچنینی (مانند ترجمه هاي مکارم شیرازي یا قمشه اي را) در برگردیمیاد می شود) 

باز و پویاي  . این موضوع همچنین جاي پرسش دارد که آیا اذهانِیافتنمی توان ترجمه ها 
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هاي با عمامه و بدون عمامه این معنا را به تازگی پدید آورده است یا سفارش انگلستان به آخوند
  ؟ ، پیامدي اینچنینی داشته استایشان

 »غنی کردن«شده است به معناي  "سوء معنی"کلمه اي که از آن به معنی گسترش  ؛سوم هم اینکه
کار رفته است و ترجمه همین مکارم  (بقره) نیز به 2در سوره  236این کلمه در آیه  مثالًاست. 

  نیست: "وسعت یافتن"یا  "گسترش دادن" ،شیرازي از آن کلمه

نَّ ع وهع نَّ فَرِیضَۀً ومتِّ فْرِضُواْ لَه نُّ أَو تَ وهستَم م م النِّساء ما لَ قْتُ م ِإن طَلَّ ره  الْموسعِلَى الَّ جنَاح علَیکُ د قَ
حسنینَ  لَى الْما عق ح رُوفع ا بِالْمتَاع م هر د قْترِ قَ لَى الْمع236﴿و﴾  

اید طالق گویید بر  اگر زنان را مادامى که با آنان نزدیکى نکرده و بر ایشان مهرى [نیز] معین نکرده
انگر به اندازه [توان] خود و تو مند کنید بهرهشما گناهى نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعى 

 ) 236تنگدست به اندازه [وسع] خود [این کارى است] شایسته نیکوکاران (

همان گسترش دادن باشد (که نیست). نکته آن  "موسعون"اکنون فرض می کنیم که معناي  ؛چهارم
مالها ی آن چیزي نیست که برخ است آنچیزي که حتی در ترجمه مکارم شیرازي نیز آمده است دقیقاً

کروشه می آید  درونمی خواهند به مردم بقبوالنند زیرا آنچه که توسط مترجمان قرآن یا ماله کشان 
نه معنی خود قرآن بلکه توضیحی اضافی از مترجم است که براي روشن کردن معناي آن آیه قرآنی 

  . 73می آید

. اکنون شما خواننده "تریم... ما گس "کروشه را برداریم معنا چنین می شود:  درونپس اگر قسمت 
کجا! شاید  "... ما آسمان را گسترش می دهیم"کجا و  "... ما گستریم " گرامی خود بسنج که معنیِ

از آسمان سخن رفته پس این  ،که با توجه به اینکه در آغاز آیه دشما خواننده ارجمند بگویی
انی درست می بود که آیه هاي گسترانیدن هم باید مربوط به همان آسمان باشد. اما این فرض زم

قرآنی (چه کوچک و چه بزرگ) از نظر موضوعی و معنایی، یک دست بودند (که نیستند). در قرآن 
بسیار می بینیم که : در آغازِ آیه اي از حیض شدن زنان سخن گفته می شود و در ادامه از برتري 

به پایان می رسد، آیه اي درباره  مردان، آیه اي با دستور کشتار شروع می شود و با درخواست خمس
ستون هاي آسمانی سخن آغاز می کند و درباره داستان موسی سخن به پایان می برد، آیه اي از 
                                                           

 و البد این هم از مبین بودن قرآن است که روخوانی ساده آن نیز بدون این اضافه نویسی ها گنگ و درهم برهم است. 73
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آفرینش موجودات به صورت جفت سخن آغاز می کند و درباره نبریدن از خویشاوندن سخن به 
  پایان می رساند و ...!

گفته  فرض کنیم آنچه که در چهار دلیل پیشین آمد نادرست باشند (که نیستند) و قرآن واقعاً ؛پنجم
دارد از  »آسمان«می گوید این نیست که  74»نظریه هابل«نچه که آباشد که آسمان گسترده می شود. اما 
اس نظریه دارد از هم زیاد می شود. بر اس »فاصله اجرام آسمانی«هم باز می شود بلکه این است که 

  چیز بی پایه اي است. "آسمان"از محدوده هر سیاره اي، مفهوم  بیرونهابل، در 
  

  تنگ شدن نفس در هنگام پرواز -4

علمی قرآن مطرح میشود، این است که در قرآن به این  یکی از ادعاهاي باطل که در مورد معجزات
دچار تنگی نفس میشود، در این بخواهد در آسمانها صعود کند  نکته اشاره شده است که اگر شخصی

 .خواهیم پرداخت نوشتار به بررسی این ادعا

 :استفاده میشود از این قرار است آیه اي که از آن براي اثبات این ادعا

  125(انعام) آیه  6سوره 

هید هن ی ن یرِد اللّه أَ فَم عجی لَّهضن ی ن یرِد أَ ممِ و الَ إلِس ل هر د ص ح ضَیقًا حرَجا کَأَنَّما یصعد  لْ صدرهیشْرَ
لُ اللّهع ج ی کل ذَ ذینَ الَ یؤْمنُونَ فی السماء کَ س علَى الَّ الرِّج. 

 :شده است در زیر چند ترجمه و تفسیر از این آیه آورده

هر، کس را که کند دلش را براي اسالم می گشاید، و  هر کس را که خدا خواهد که هدایت :آیتی
که به آسمان فرا رود بدین سان  می بندد که گویی می خواهد خواهد گمراه کند قلبش را چنان فرو

 .آورند پلیدي می نهد خدا به آنهایی که ایمان نمی

                                                           
بود که دستاربندان     "گسترش یافتن آسمان"و نه  "آسمانی از یکدیگرفاصله گرفتن اجرام "پس از ارایه نظریه هابل مبنی بر  74

 ترجمه هاي تازه خود را به دکان دین فروشی گسیل داشتند.
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، گشاده مى سازد؛ و  ] اسالم اش را براى [پذیرش کند، سینه آن کس را که خدا بخواهد هدایت :مکارم
کند که گویا  اش را آنچنان تنگ مى خالفش بخواهد گمراه سازد، سینه اعمالآن کس را که بخاطر 

  !دهد آورند قرار مى بال برود؛ این گونه خداوند پلیدى را بر افرادى که ایمان نمى خواهد به آسمان مى

گشاید، و  پذیرش اسالم مى بدینسان هر کس که خداوند هدایتش را بخواهد دلش را به  :خرمشاهی
خواهد به  ) گویى مى گرداند، (چنانکه مى که بخواهد بیراه وا گذارد، دلش را تنگ و تاریک هر کس را

  گمارد. آورند، مى عذاب را بر کسانى که ایمان نمى تواند)؛ خداوند این چنین آسمان بپرد (و نمى

که  گشاید؛ و هر که خدا بخواهد هدایت نماید، دلش را به پذیرش اسالم مى پس کسى را :فوالدوند
 .رود گرداند؛ چنانکه گویى به زحمت در آسمان باال مى گمراه کند، دلش را سخت تنگ مى را بخواهد

  .دهد آورند قرار مى ، خدا پلیدى را بر کسانى که ایمان نمى این گونه

باید به یاد داشت که یکی  .باشد »تنگی نفس«با  یا هم معنا برابر »تنگ شدن سینه ها«نظر نمیرسد  به
فکر میکند (که در  شانسان با قلب اهللا یا محمد می پندارد کهخطاهاي فاحش قرآن این است که  از

سینه نیست بلکه  قرآن از سینه واقعاً نسک به آن پرداخته شده است)، و معموالً منظور فصل هفتم این
کاملتري المیزان در این مورد توضیحات  سخن میگوید. تفسیر »گنجایش فکري افراد«در مورد قرآن 

 : آورده است

و به همین جهت اثرش هم مقابل اثر آن است ،  است ،» هدایت« معناى مقابل » اضالل «« ... 
نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن  و آن این است که دل گنجایش حق و صدقه را

است ذکر را که همان امتناع داشتن » حرجا«کلمه » ضیقا« امتناع داشته باشد، لذا دنبال کلمه 
که صاحب مجمع البیان گفته به معناى تنگترین تنگ است. و  بطورى» حرج« کلمه  .فرمود

در اصل به معناى آن فاصله تنگى است که در هنگام » حراج« و  »حرج« در مفردات گفته: 
آن دو مشاهده مى شود و به همین جهت هر فضاى تنگى را حرج  اجتماع دو چیز در میان

  » .مى خوانند را هم حرج مى نامند و گناه

و » ضیقا«است براى کلمه  يتفسیر به منزله» حرجا کانما یصعد فى السماء« و بنا به گفته وى جمله 
است به امتناع ظرفى که بخواهند  مانندحق  پذیرشامتناع دلهاى گمراهان از «اشاره است به اینکه 

  .»جاى دهند است در آن ظرفچیزى را که حجمش بیشتر از حجم 
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صحبت میکند و منظور قرآن تنگی نفس نیست. اما اگر  بنابر این قرآن اساساً در مورد موضوعی دیگر
باالرفتن و صعود انسانها در آسمان ارتباط داشته باشد بازهم نمیتوان  به هم فرض کنیم این آیه واقعاً

 کوه نور میرفته است، نامید، زیرا میدانیم محمد خود براي عبادت یا هر منظور دیگري به آنرا معجزه

 چندحتی از به کوه رفتن محمد سخن گفته شده است، بعنوان مثال او  يدر تاریخ و احادیث بسیار

 خود به باالي کوه رفته است تا خودکشی کند. بار به دلیل بیماري روحیِ

و هم  هم به دلیل تحرکی که صورت میگیرد ،رفتن از کوه هرکس اهل کوه نوردي باشد میداند که باال
تنگتر شدن نفس و دشواري نفس کشیدن میشود، از همین رو است که  به دلیل تغیر فشار هوا موجب

امروزه با خود کپسولهاي اکسیژن حمل میکنند تا در باالي کوه ها دچار  برخی از کوهنوردان
 ه اشارهاز آن استخراج شده است میتواند به این قضی "معجزه"نشوند. آیه اي که این  مشکالت تنفسی

پرواز کردن  صعود در آسمان بود میتوانست از کلمه براستیداشته باشد، بویژه اینکه اگر منظورش 
  !آسمانها نیز هست . کسی که از کوه باال میرود در عین حال در حال صعود بهاستفاده کند» طیر«

دشوار نیست و به هیچ چندان که از کوه باال رفتن تنگی نفس می آورد بنابر این دانستن این مطلب 
  .یک اعجاز دانستدانستن این موضوع یا بازگویی آنرا نمیتوان  عنوان

  

  پدید آمدن موجودات از آب -5

و و دامنه گسترده اشان دریاها همیشه و همچنان از شگفتی هاي جهان حساب میشوند، عمق دریاها 
همیشه باعث شده است که دریاها مادر افسانه ها و (تاکنون) در دریافتن حقایق آنها  ناتوانی بشر

 دریاها و موجودات درون آن از روزگاران دربارهي زیادي افسانه ها و ها باشند و داستانها استوره

 همواره عامل پیدایش خدایان و موجودات »نندانستن و ندید«است.  وجود داشتهامروز به پیشین تا 

حتی میگرفتند.  خداي جداگانه اي در نظر ،دیان باستانی براي دریاافسانه اي بوده است و بسیاري از ا
ند که رده اادعا میک آن مردم روستایی و بومی داشته استدریاچه اي وجود در برخی از جاهایی که 

این اسرار آمیز . استوجود دارد و دریاچه هایشان اسرار آمیز یا موجودي دریاچه اژدهایی  در آن
جلب کرده است و بشر را  دریاها نظر بشر را همیشه به خود گستردگییاها و بودن و جالب بودن در

این اندیشه به قرآن هم راه  هستی باشد. به این نتیجه رسانده است که دریا باید منشع حیات و اسرار
  .یافته است
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از قضیه را تایید میکند که منشع حیات آب است و موجودات زنده  امروز دانش نیز این به هر روي،
این گذشته همه انسانهاي روي زمین میدانند که بدون آب هیچ موجودي  آب پدید آمده اند. از

منشعی  نخستینکند و موجودات زنده بدون وجود آب خواهند مرد، بنابر این شاید  نمیتواند زندگی
گذشته  میتوانستند براي جانوران در نظر بگیرند، آب بوده است. از این اولیهانسانهاي متمدن   که

حجم بدن انسان را مایعات و آب تشکیل میدهد که این خود دلیل دیگري بر این  مقدار زیادي از
 .کنند که انسانها از آب پدید آمده اند پندارزیادي  دانشمندانکه  بوده است

در آن دوران  در قرآن مطرح شده است و از آنجا که هیچ کس موضوعمسلمانان ادعا میکنند که این 
 است کهبوده اسالم  دستیرا نمیدانسته است پس معجزه علمی قرآن است و پیش ضوع مواین 

اشاره  صحیح از آب در آمده است. البته ادعاي مسلمانان مبنی بر اینکه قرآن بدین مسئله هامروز
قرآن، این مورد  میکند درست است و بر خالف سایر ادعاهاي اسالمگرایان در مورد معجزات علمی

آیه  25، سوره 30آیه  21سوره  ،7آیه  11و شفاف در قرآن چندین بار از جمله در (سوره بطور دقیق 
است که این معجزه را انجام داده است؟ آیا  این قرآن ) آمده است. اما آیا واقعا45ًآیه  24، سوره 54

 خبر نداشته است؟ از نوشته شدن قرآن کسی از این قضیه پیش

از  پیش سال 1000فیلسوف و دانشمند یونانی شخصی است که بیش از قطعاً اینگونه نیست. تالس 
است که براي  دانشمند حقیقی تاریخ بشر نخستینمحمد زندگی میکرده است. بسیاري معتقدند تالس 

به اینکه  باوردنیا بدون  ، یعنی بررسیراستین دانشها جدا کرد و  استورهبار علوم را از  نخستین
نهاد. در مورد زندگی وي اطالعات زیادي در  یزیکی بر آن تاثیري دارند را بناخدایان و جانوران متاف

از میالد زنده بوده است زیرا کسوفی را که در  پیش 585 سال در قطعا او   اینکه جزدست نیست 
بینی کرده بود. تالس یک تاجر بود و علوم  موفقیت پیش با ه راام ماه می آن سال انجام گرفت28

یونان معرفی کرد، از جمله علومی که او در آن شهرت دارد هندسه  ع آوري کرد و بهمختلفی را جم
قضیه اي به نام تالس وجود دارد مبنی بر اینکه خطوطی که دو خط موازي  است. در هندسه هنوز هم

اندازه هاي متناسب پدید می آورند. وي همچنین اولین کسی است که ثابت کرده است  را قطع کنند،
 دایره را به دو قسمت تقسیم میکند. از قضیه تالس در دوران حیات او براي یافتن ارتفاع ،یک قطر

 .براي یافتن ارتفاع کوه ها استفاده میشود هاهرام مصر و امروز
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اندیشمندان یونانی از  از تالس هیچ کتابی باقی نمانده است اما اندیشه هاي او در کتابهاي سایرامروز 
 یا و سیلندر  زمین همانند یک رسطو باقی مانده است. تالس معتقد بود کهجمله کتاب متافیزیک ا

دیدگاهیست که بعدها در  میکنند، این دقیقاً چرخش آن دور وار دایره ماه و خورشید و است دیسک
اسالم بر اساس این دیدگاه شکل گرفتند که در آنها زمین  ادیان نیز راه یافت و ادیان سامی از جمله

سال، یعنی تا زمان انقالب کوپرنیکوسی در بسیاري از  2000حدود  این دیدگاه .ت استمرکز کائنا
است که چنین چیزي را بیان کرده  شناخته شدهدانشمند  نخستینالبته تالس  .نفوذ کرده بود اندیشه ها
 از جملهبر این است که خود این ایده آموخته شده از مصریان و بابلیهاي باستان است.  باوربود، و اال 

موجودات از  "بود که او آنرا بنیاد گذاشته بود. وي معتقد بود اندیشه تکاملیِ ،سایر اندیشه هاي تالس
جانوران نتیجه  سایر و انسان هم همچون ،و حیوانات برتر از حیوانات فروتر "آب بوجود آمده اند

جهان  اور داشت کهب ويهمچنین تکامل است، وي معتقد بود انسان از ماهی بوجود آمده است. 
قرآن نیز هروقت میخواهد   بطور کلی از عناصر چهارگانه اي بوجود آمده است. و چقدر جالب است

میکند، شیطان از آتش بوجود  بوجود آمده است از همان عناصر استفاده چیز دیگريبگوید چیزي از 
حیات از  باور داشتند که دانشمندان زیادي از او پسآمده است و انسان از خاك. بنابر این تالس و 

 حیات برايماتریالیست همچون تالس به سختی میتوانستند  آب آغاز شده است، در واقع دانشمندان
بگیرند و این عقیده تا امروز نیز باقی مانده است. تالس معتقد بود  نظر در آب بجز دیگري منشع

 .داده بود گسترشرا با مشاهده سنگواره ها  دیدگاهبوده است و این  عنصر آب نخستین

موجودات زنده از آب  بر دانشمندان و فیزیک دانان باستانی، در ادیان نیز این عقیده که افزوناما 
ادیانی که هنوز هم طرفداران بسیاري  بوجود آمده اند ریشه اي بسیار کهن دارد. یکی از قدیمی ترین

هستند و به هیچ نوع خدایی معتقد نیستند، هرچند به روح  بیخدا دارد بودائیسم است. پیروان این دین
معتقدند. بودا نیز بیش از هزار سال قبل از محمد زندگی میکرده است و در کتاب  و تناسخ روح

بطور مشخص به این قضیه که موجودات از  11آیه  (Aganna Sutta) یا خلقت آگانا سوتا پیدایش
این اسالم  ب هیچ چیز در ابتدا وجود نداشته است اشاره میکند. بنابربوجود آمده اند و غیر از آ آب

 .نیست که به این قضیه اشاره مستقیم داردهم دینی  نخستینحتی 

نمیتوان  واقعاً نکته قابل توجه دیگر این است که به دلیل اینکه قرآن کتاب محکم و کاملی نیست
 روشنکه قضیه اي  دانست که حرف قرآن در مورد یک قضیه چیست. بوجود آمدن موجودات از آب

. است هاي اسالم خود در تناقض جدي است با سایر آموزه ،است و در تضاد با علم نیست نیز
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ساخته شده و بصورت  توسط خدا آدمهمانطورکه میدانیم قرآن بر اساس فرضیه باطل خلقت (اینکه 
انسان یعنی آدم هستند) که خود کپی  نخستینانسانها از نسل  انسان به زمین فرستاده شده و سایر

آنجا نیز کپی شده از آثار زرتشتی است، بنا نهاده شده است.  یهودیت و دراعتقادات برداري شده از 
ان معتقد باشد به نام آدم و حوا میزند چطور میتواند همزم نخستینانسان  دم از آفرینش دوکه قرآن 

  در آمده اند؟بِآدم و حوا بوجود آمده اند و هم، همه موجودات از آب  به شکل خلقت هم ،که انسانها

دو قضیه  "خلقت یکباره انسانها"و  "متکامل شدن انسانها از آب"است که پدید آمدن و  مشخص
 همواره خلقت و تکاملمتناقض هستند و جمع آنها باطل است. چنانکه امروزه دو تئوري  کامالً

میکنند. البته  تکامل را همچنان رد یروبروي هم قرار گرفته اند و مذهبیون بسیاري بطوري مضحک
براي جلوگیري از آبروریزي کلیساي کاتولیک  مثالًمختلفی بسر میبرند،  دینداران در سطوح جهالت

ذیرفته است، و داستانهاي کتاب اعالم کرد که تئوري تکامل را پ بیشتر براي دکان دینشان باالخره
مسلمانان برخی اما  .اي باشند استورهنهاي آموزنده و اآدم و حوا میتوانند تنها داست مقدس و داستان

 چنین به دیده می آید که .نپذیرفته اند آنرا مسابقه جهالت همواره رتبه نخست را دارند هرگز که در
را در این مورد  روشنیاست حکم  نتوانسته و است شده گیجی دچار قضیه این مورد در پیامبر اسالم

و بعبارتی بیان کرده و هردو تئوري را  است کرده »دوپهلو صحبت کردن«به  اقدامصادر کند بنابر این 
  .به اهللا بیچاره چسبانده است را شنیده است هر آنچه می

  

  معجزه تولد محمد -6

 محمد زاده شدنبه هم بافته اند که در زمان درباره زاده شدن محمد برخی از دستاربندان دروغ هایی 
زیست  دریاچه اي خشکید، طاق کسري شکاف برداشت و آتشکده فارس خاموش شد. تاریخِ

. طاق کسري پس از حمله وحشیانه تازیان به در آن سالهاستشناسی منکر خشک شدن دریاچه مرده 
  آن تاریخ خاموش نشده است. شکاف برداشت و آتشکده فارس نیز در ،آن

از همه مهمتر، اگر به مهمترین کتاب مرجع مسلمین یعنی قرآن برگردیم می بینیم که حتی یک آیه در 
  مورد چنین واقعه هاي بزرگ و شگرف (اگر اتفاق افتاده بودند هم) وجود ندارد.
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        اهللا  الًاحتمابرمی گردد که موضوع دلیل مطرح کردن چنین دروغی توسط دستاربندان به این 
می خواسته است در آن زمان اخطاري به جهانیان بدهد که پیامبري در راه است! باید پرسید که اگر 

بت سنگی بود) روي  300چنین می بود، چرا این شکاف در خانه کعبه (که محل انباشت بیش از 
  خدا  نداد؟ مگر غیر از این بود که زرتشتیان خدا می پرستیدند و این آتش را هم به عنوان آیتی از

به اسالم ایمان  ایرانیان بتابد تا آنهاچرا چنین معجزه اي رخ نداد که فروغی به دل یا می دانستند؟ 
د و تازیان عزیز به زحمت نیفتند و مجبور نشوند که براي مسلمان کردن و مسلمان نگاه داشتن نآور

 ایرانیان، براي قرن ها آدم بکشند؟

 

  آنمعجزه نبودن قرسخن پایانی درباره  -5.5
، به قرآن نگاه شده ویژه، از چند دیدگاه »خاموش«نوشته  »آیا قرآن کالم آفریدگار است«در کتاب 

  قرآن کتابی کامل است یا نه:آیا که نشان داده شود است تا 

 ،همکه به احتمال فراوان  این ادعا را هر نویسنده اي می تواند داشته باشدنداشتن قرآن:  دمانن -1
، شاهنامه . آیا کسی می تواند مانند گلستان سعدي، یا دیوان حافظدرست هم باشد می توانداین ادعا 

  پس حال که چنین نیست، آیا این  ؟یا رباعیات خیام و ... کتابی بیاورد فردوسی، دیوان مولوي،
  کتاب ها از آسمان آمده اند؟

بدون اشکال، بدون  این کتاب باید داراي متنی کامل، جامع،معیارهاي یک کتاب کامل علمی:  -2
تکرارهاي بیجا، بدون تناقض و ... باشد. اکنون می پرسم که چند بار داستان موسی و یا آیت اهللا ناقه 
بیان شده است (البته تفاوت داستان ها که بماند)، چندین نظریه علمی بیجا و پوچ در قرآن بیان شده 

  ؟ و ...!ه استورده شدآ درباره قرآن نسکاست؟ چندین مورد تناقض، تنها در این 

این موضوع یکی از پایه اي ترین بن مایه هاي حتی یک کتاب رمان یک دست بودن مطالب:  -3
 غالباً . تنها به یک مورد اشاره می کنم و بس: نوشتارهايِچیزي که اصالً در قرآن وجود ندارد است

دنیِ جبر آمیز و تهدید کننده و صلح آمیز، کوتاه و داراي مضامین کم و بیش پذیرفتنی با نوشتارهاي م
  داراي کشش کالمی بسیار خسته کننده، آیا همسو هستند؟
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  تا سرانجام چه از پرده درآید، کامروز ..... دور پروراري عمامه و قطر شکم است! (صائب تبریزي)

 

  6فصل 
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این خدا باید  ،باید در منتهاي کمال باشد، فراي اینکه این خدا بپنداریماگر خدایی براي جهان 
داراي ضعف هاي انسانی نیز نباشد. از جمله: این خدا نباید دچار فراموشی یا حواس پرتی بشود و 

رد، و گاهی وقت ها یک داستان ساده را برا بکار بمتفاوتی هر بار درباره یک موضوع، گویش 
ض گویی در کالم او آشکار باشد یا بدتر از آن متفاوت با بار پیش تعریف کند یا ضد و نقی کامالً

 گاهی وقت ها سخن پیشین خود را نیز رد نماید و ... .

در مواجهه با اش نایی اتومقدار با توجه به  (از دیدگاه تجربی و آینده نگري) انسانِ کم توان
ند گونه ممکن است دو گونه یا چیا غم ها و شادي ها  ، بدهی ها،مشکالت، دشواریها، خوبی ها

با هم در تضاد باشند. اما  کامالًدهد که برخی از این حالت ها برا از خود بروز (یا واکنش) حالت 
هیچ چیزي بر اهللا پوشیده نیست و او در همه چیز مطلق که بیان می کند بر اساس ادعاي قرآن، 

ضد و نقیض هم مانند یک انسان به  اواست و بر اراده اش، رادع و مانعی نیست. چگونه است که 
  ؟گویی پرداخته است

براي انسانها  ،روش آندادن روشی و سپس تغییر  در پیش گرفتنگرفتن تصمیمی و عدول از آن یا 
اندیشه دامنه امري عادي است زیرا آنها نه از همه چیز آگاهند و نه از کنه هر چیزي مطلع؛ زیرا 

و آنگاه با گذشت زمان  (دست به تجربه اي بزند) ی کندیخطاممکن است محدود است پس  انسان
گیرد. آیا دامنه اندیشه اهللا بپیش سخن یا کارش در را دریابد و تغییر روشی را در  یزچ آندرست 

  نیز محدود است؟

اهللا (اگر اهللا، خدا باشد) است آنچنان داراي تناقضات آشکاري  ٧٥ءقرآن که به ظاهر نوشتهء خامه
را به شگفتی وا می دارد. در این فصل به برخی از این ضد و نقیض  منديخرد انسانهر است که 

  یاد می کنند نگاهی می افکنیم:» ناسخ و منسوخ«ها که مالها از آن بنام گویی 

  

  

  

                                                           
  قلم   75
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 آفرینش جهان در چند روز بود؟ -6.1

 روز: 6

  3(یونس) آیه  10سوره 

رض فی  ذي خَلَقَ السماوات واألَ م اللّه الَّ دبرُ األَمرَ ما من  ستَّۀِ أَیامٍِإنَّ ربکُ رْشِ یع م استَوى علَى الْ ثُ
ذَکَّرُونَ  الَ تَ دوه أَفَ بفَاع م م اللّه ربکُ لکُ نه ذَ ذْ د إِ ع ن بالَّ م فیعٍ إِ   ﴾3﴿شَ

آفرید سپس بر عرش استیال  76روز ششن خدایى است که آسمانها و زمین را در پروردگار شما آ
خدا پروردگار شما  کند شفاعتگرى جز پس از اذن او نیست این است یافت کار [آفرینش] را تدبیر مى
  ﴾3﴿ گیرید پس او را بپرستید آیا پند نمى

  

  54(اعراف) آیه  7سوره 

رض فی  ات واألَ اومي خَلَقَ السذ م اللّه الَّ ار  ستَّۀِ أَیامٍِإنَّ ربکُ لَ النَّهی غْشی اللَّ رْشِ یع تَوى علَى الْ اس م ثُ
خَلْقُ واألَمرُ أَمرِه أَالَ لَه الْ خَّرَات بِ سم ومج قَمرَ والنُّ س والْ الشَّمیثًا وثح هطْلُب ینَ  یم عالَ   ﴾54﴿تَبارك اللّه رب الْ

آفرید سپس بر عرش  روز ششدر حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در 
پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و  [جهاندارى] استیال یافت روز را به شب که شتابان آن را مى طلبد مى

د [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست ان ستارگان را که به فرمان او رام شده
  ﴾54﴿ فرخنده خدایى است پروردگار جهانیان

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
امٍ"را آورده اند. در متن عربی آیه  "هنگام 6"روز،  6برخی ماله کشان اسالمی در ترجمه هاي جدید قرآنی، بجاي واژه  76 ی  "ستَّۀِ أَ

است که معنی روزها را می دهد و نه هنگام ها. دلیل این ماله کشی مالهاي بی عمامه این است که با  "ایام"ست که در آن واژه آمده ا
روز و استراحت  6که آغاز هستی گرفتن گیتی است، قضیه آفرینش جهان و خورشید و ماه و ... در  "انفجار بزرگ"توجه به موضوع 

  روي آورده اند. "خدعه"ایه شده است؛ ایشان نیز براي ماله کشی این قضیه به این اهللا در روز هفتم کامال بی پ
        هر چند که در اصل ماجراي گفته شده در قرآن نمی تواند تغییري بوجود بیاورد و این داستان کماکان مرغِ پخته را نیز به خنده 

  می دارد. وا
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  7(هود) آیه  11سوره 

رض فی  ماوات واألَ ي خَلَق السذ هو الَّ امٍوتَّۀِ أَیالً  سمنُ ع سأَح م م أَیکُ وکُ لَى الْماء لیبلُ ع رْشُهکَانَ عو
الَّ سحرٌ مبِینٌ ذَا إِ فَرُواْ إِنْ ه ذینَ کَ نَّ الَّ قُولَ لَی توالْم د ع ن بوثُونَ م ع بم م لَئن قُلْت إِنَّکُ 7﴿ و﴾  

ش او بر آب بود تا شما را بیازماید که آفرید و عر روز ششو اوست کسى که آسمانها و زمین را در 
یک نیکوکارترید و اگر بگویى شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد قطعا کسانى که کافر  کدام
  ﴾7﴿اند خواهند گفت این [ادعا] جز سحرى آشکار نیست  شده

  

  59(فرقان) آیه  25سوره 

منَهیا بمو ضر ذي خَلَقَ السماوات والْأَ نُ فَاسأَلْ بِه خَبِیرًا  ستَّۀِ أَیامٍا فی الَّ مرْشِ الرَّحع م استَوى علَى الْ ثُ
﴿59﴾  

آفرید آنگاه بر عرش  روز ششهمان کسى که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در 
  ﴾59﴿ داند] اى بپرس [که مى استیال یافت رحمتگر عام [اوست] در باره وى از خبره

  

  38(ق) آیه  50سوره 

ما فی  نَهیا ب مو ضر قْنَا السماوات والْأَ د خَلَ قَ لَ امٍوتَّۀِ أَیغُوبٍ  س سنَا من لُّ ا مم38﴿و﴾  

خسته هم آفریدیم و  روزشش و در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در 
 ) 38( نشدیم

  

  روز: 8

  12تا  9آیه هاي (فصلت)  41سوره 

الَمع لک رب الْ ندادا ذَ علُونَ لَه أَ ج تَ نِ و یموی یف ضر ذي خَلَقَ الْأَ فُرُونَ بِالَّ م لَتَکْ علَ ﴾9﴿ینَقُلْ أَئنَّکُ جا و یهف 
یاسون را مهقفَو كاربا ویهف ر د عۀِ فی أَقْواتَها فیها وقَ بر م﴾10﴿ائلینَلِّلس سواء أَیامٍ أَ تَوى ثُ اء إِلَى اسمالس 
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یه خَانٌ وقَالَ د رضِ لَها فَ للْأَ ا ویئْتا اعطَو ا أَوه تَا کَرْ تَینَا قَالَ نَّ ﴾11﴿طَائعینَ أَ قَضَاه  فی سماوات سبع فَ
نِ یموى یح أَوی واء کُلِّ ف ما س ه زینَّا أَمرَ و میمِ السلع عزِیزِ الْ دیرُ الْ قْ لک تَ ظًا ذَ صابِیح وحفْ ا بِمنْی 12﴿اء الد﴾  

ورزید و براى او  روز آفرید کفر مى دوبه آن کسى که زمین را در  بگو آیا این شمایید که واقعاً
فراز آن [لنگرآسا] کوهها نهاد ) و در [زمین] از 9دهید این است پروردگار جهانیان ( همتایانى قرار مى

روز مقدر کرد [که] براى  چهارو در آن خیر فراوان پدید آورد و مواد خوراکى آن را در 
) سپس آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن 10درست [و متناسب با نیازهایشان] است ( خواهندگان

) پس 11پذیر آمدیم ( تند فرمانبخارى بود پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید آن دو گف
روز مقرر داشت و در هر آسمانى کار [مربوط به] آن را وحى  دوآنها را [به صورت] هفت آسمان در 

گیرى  فرمود و آسمان [این] دنیا را به چراغها آذین کردیم و [آن را نیک] نگاه داشتیم این است اندازه
 ) 12آن نیرومند دانا (

  روز8= روز2روز+4روز+2 مجموع این روزها میشود: •

روز آفریده، خسته هم نشده (؟!) است، سپس  6اهللا در چندین آیه، بیان داشته است که دنیا را در 
انجام داده است  اهللاشگفت آوري که به عرش خود که بر روي آب بوده رفته و ... . از کارهاي 

سوره  54هم بوده اند (آیه ، که در پی است ، پایان دادن به تعقیب و گریزِ روز و شبیکی هم
  اعراف). او همچنین ماه و ستارگان که وحشی شده بودند را نیز رام نمود!

تا در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود «... از نکات خردستیزتر اینکه وي بیان داشته است 
ا آزمون می گیرد! از آفریدن انسان ها نیز از آنه پیش؛ چه بیان شگفتی! اهللا حتی ...» شما را بیازماید

مانند آن است که معلمی در یک مدرسه آزمونی برگزار کند اما آن مدرسه نه تنها دانش آموزي 
راه اندازي نیز نشده است! اینکه، کجاي این ماجرا براي آزمودن بوده مدرسه ندارد بلکه هنوز 

  !77ماله اعلماست، 

                                                           
ه پرسش هاي خردمندانه درباره دین اسالم، اهللا و ... باز می مانند براي ماله کشی مالها و ماله کشان اسالمی زمانی که در پاسخ ب 77

پناه می برند. دلیل بکارگیري این واژه » اهللا می داند«به معناي » اهللا اعلم«به واژه » پاسخِ نداشته اشان«موضوع و براي تفره رفتن از گفتن 
همین است که هست و تو را فضولی در کار مال و زیر زره بین بردن "یند: توسط مالها به این خاطر است که به پرسش کننده بگو

شوربختانه گاه گاهی این واژه از زبان بسیاري از مردم ایران نیز شنیده می شود. نگارنده نیز در اینجا خواسته  "کارهاي مال و اهللا نیامده!
  بسپارد. است این معمایی را که حتی اهللا از پاسخش درمی ماند را به مالها
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  ؟آیا زمین زودتر آفریده شده است یا آسمان -6.2
  آسمان

  30تا  27(النازعات) آیه هاي  79سوره 

قًا أَمِ السماء بنَاها  د خَلْ م أَشَ نتُ ش ﴾28﴿ فَسواها سمکَها رفَع ﴾27﴿أَأَ طَ ج لَیلَها وأَغْ حاها وأَخْرَ  ﴾29﴿ ضُ
ضر د والْأَ ع ب کل   ﴾30﴿ دحاها ذَ

و  سقفش را برافراشت) 27که [او] آن را برپا کرده است ( آسمانىیا  آیا آفرینش شما دشوارتر است
از  پس) و 29) و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید (28آن را [به اندازه معین] درست کرد (

  ) 30گسترد ( غلتانیدنرا با  زمینآن 
  

  زمین

  29(بقره) آیه  2سوره 

هو بِ و اتاوم س عبنَّ س اه وس م استَوى إِلَى السماء فَ رضِ جمیعاً ثُ م ما فی األَ ذي خَلَقَ لَکُ یء هو الَّ کُلِّ شَ
 یمل29﴿ع﴾  

پرداخت  آسمانبه [آفرینش]  سپساست همه را براى شما آفرید  زمیناوست آن کسى که آنچه در 
 ) 29کرد و او به هر چیزى داناست ( و هفت آسمان را استوار

دقت کنید که راه را بر هرگونه ماله کشی بسته اند و بروشنی مشخص  "سپس"و  "پس"به واژه هاي 
آفریده از آسمان  دیرترآفریده و دیگر بار همین زمین را از آسمان  زودتراست که: اهللا یکبار زمین را 

مانند چرخش یک گلوله برفی بر روي سطحی برفی بوده است و اهللا  ظاهراًاست! آفرینش زمین هم 
  اینقدر آنرا غلتانده است تا به این وضعیت درآمده است.
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  آفریده شده است؟چیزي انسان از چه  -6.3
  آب

  45(نور) آیه  24سوره 

منْ نِ و لَیلَى رِجی عشم ن ی م م نْهمو هطْن لَى بی عشمن ی م م نْهاء فَمن مۀٍ مابخَلَقَ کُلَّ د اللَّهی وشمن ی م م ه
دیرٌ  شَاء ِإنَّ اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَ ا یم خْلُقُ اللَّه عٍ یبر   ﴾45﴿علَى أَ

اى  روند و پاره اى از آنها بر روى شکم راه مى پس پاره را از آبى آفرید اى هر جنبندهو خداست که 
آفریند در  روند خدا هر چه بخواهد مى از آنها بر روى دو پا و بعضى از آنها بر روى چهار [پا] راه مى

  ) 45خدا بر هر چیزى تواناست ( حقیقت
 

  30(انبیاء) آیه  21سوره 

فَرُوا ذینَ کَ م یرَ الَّ لَ ا  أَو یء حی أَفَلَ علْنَا منَ الْماء کُلَّ شَ جا ومقْنَاه فَتَ قًا فَ تْ کَانَتَا ر ضر نَّ السماوات والْأَ أَ
  ﴾30﴿یؤْمنُونَ 

آیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از 
 ) 30آورند ( آیا [باز هم] ایمان نمى اى را از آب پدید آوردیم دههر چیز زنهم جدا ساختیم و 

  

  یا علق خون بسته

  2(علق) آیه  96سوره 

  ﴾2﴿ علَقٍخَلَقَ الْإِنسانَ منْ 

  )2آفرید ( علقانسان را از 
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  گل خشک شده

  14(الرحمن) آیه  55سوره 

خَّارِ صلْصالٍ خَلَقَ الْإِنسانَ من  فَ   ﴾14﴿کَالْ

  )14سفال مانند آفرید ( اى گل خشکیدهانسان را از 
  

  26(حجر) آیه  15سوره 

قْنَا اإلِنسانَ من  د خَلَ قَ لَ الٍولْصنُونٍ  ص سإٍ ممنْ ح 26﴿م﴾  

  )26از گلى سیاه و بدبو آفریدیم ( گلى خشکو در حقیقت انسان را از 
  

  خاك

  20(روم) آیه  30سوره 

ن  م م قَکُ نْ خَلَ م بشَرٌ تَنتَشرُونَ  تُرَابٍومنْ آیاته أَ نتُ ذَا أَ   ﴾20﴿ثُم إِ

پس بناگاه شما [به صورت] بشرى هر سو  شما را از خاك آفریدهاى او این است که  و از نشانه
  )20پراکنده شدید (

  

  11(فاطر) آیه  35سوره 

ن  م م قَکُ  ) 11آفرید ... ( خاکىو خدا[ست که] شما را از  ﴾11﴿...  تُرَابٍواللَّه خَلَ

  

  آفرینش انسان ها مانند گیاه

  17(نوح) آیه  71سوره 

 اللَّهتَکُمواتًا  أَنبضِ نَبر نَ الْأَ 17( رویانیدو خدا[ست که] شما را [مانند] گیاهى از زمین  ﴾17﴿م(  
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ایم یا خاك، یا علق، یا گل خشکیده، یا از دا کنید پرتقال فروش را! باالخره ما از آب آفریده شده یپ
سوره انبیاء آورده شده است  30پیوسته بودن زمین و آسمان هم که در آیه  78؟زمین رویانده شده ایم

  براي نگارنده نامفهوم است!

 

  ؟وجود دارد )مغربباختر (و  )مشرقخاور (چند  -6.4
  یک مشرق و یک مغرب

  28(شعراء) آیه  26سوره 

قلُونَ  ع م تَ نَهما إِن کُنتُ ی ا بمغْرِبِ و الْمشْرِقِ والْم ب28﴿قَالَ ر﴾  

  ) 28اگر تعقل کنید (  و آنچه میان آن دو است خاور و باختر[موسى] گفت پروردگار 
 

  9(مزمل) آیه  73سوره 

ک و ذْهخ غْرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتَّ الْمشْرِقِ والْم ب9﴿یلًا ر﴾  

  ﴾9﴿ خدایى جز او نیست پس او را کارساز خویش اختیار کن باخترو  خاور[اوست] پروردگار 
  

  دو مشرق و دو مغرب: -

  40(معراج) آیه  70سوره 

قَادرونَ  غَارِبِ إِنَّا لَ الْمشَارِقِ و الْم بِرَب م40﴿فَلَا أُقْس﴾  

  ) 40کنم که ما تواناییم ( سوگند یاد مى دو خاور و دو باختر[هرگز] به پروردگار 
  
  
 

                                                           
بر پایه همین آیه باشد زیرا اگر انسان بتواند مثل بوته نیز سبز شود می تواند پاي بوته نیز  "پاي بوته سبز شدن"شاید ضرب المثل  78

  سبز شود!
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   17(الرحمن) آیه  55سوره 

نِ  یغْرِب الْم بر نِ و شْرِقَیالْم ب17﴿ر﴾  

 ) 17( دو باخترو پروردگار  دو خاورپروردگار 

 آیه اینهم  که است قرآن مدنی هاي سوره از و قرآنهاي  سوره ) امین55ِالرحمن(بخشایشگر سوره

 اهللا افزون بر که دید خواهید بفرمایید مطالعه را سوره این اگر و هم است آمده آن در غریب عجیب

 و مروارید دو به )،19 رسیدند (آیه هم به تا راند پیش که دریا دو به )17 مشرق (آیه دو و مغرب دو
 جاري بهشت دو آن در که چشمه دو ،)46 آیه(بهشت  دو ،)22 آیه( آید می بیرون آن از که مرجان
) 68 آیه( میوه دو و درخت دو ،)62 آیه( دیگر بهشت دو ،)52 آیه(میوه  نوع دو ،)50 آیه( است

 ؛چیز همه و است کرده گیر دو عدد روي اهللا سوزنِ که است روشن و مشخص و سخن می گوید
 این دچار نیز مغرب و مشرق گفت میتوان و میبیند دوتا دوتا را باقی و درخت میوه، بهشت، دریا،

 دوتا تا دو را آنها بکند توصیف همرا  دیگري چیزهاياهللا  بود قرار اگر احتماالًاند.  شده اهللا ادبیات

 مغرب دو و مشرق دو بهدست کم در این آیه،  اینکه دلیل گفت میتوان این بنابر. میکرد بندي طبقه

 همه خداوند الرحمن سوره در و است آمده الرحمن سوره در آیه این که است این است شده اشاره

  .بیند می دوتا تا دو را چیز
  

  چند مشرق و چند مغرب: -

  5(الصافات) آیه  37سوره 

 بر ا و م نَهیا بمضِ ور قِرب السماوات والْأَ    ﴾5﴿ الْمشَارِ

 ) 5( خاورهاپروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است و پروردگار 

 بلکه دوتاست، نه یکیست، نه شرق که در آن دیدسوره صافات  5شاهکار آیه هاي باال را باید در آیه 

ا ر میدهد خبر زمین بودن گرد از خداوند اینکه بر مبنی مسلمانان ادعاي هاست. صحبت این از بیش
تنها از شرق و غرب نام در قرآن افزون بر اینکه باید پرسید چرا اهللا  .کرد رد آیه همین با میتوانتنها 
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 قو البته که، باید پرسید: اگر دو شر ؟برده است؟ گویا او از وجود شمال و جنوب خبر نداشته است!
  و غرب یا چندین مشرق وجود داشته باشد آیا به همان تعداد هم شمال و جنوب وجود دارد!؟

  

  اجنه است یا فرشتگان؟ ]گروه[آیا شیطان از  -6.5
  اجنه

  50آیه (کهف)  18سوره 

دوا إِلَّا إِبلیس کَانَ  ج س م فَ آدوا لد ج کَۀِ اسلَائلْمنَا ل ذْ قُلْ تَه  منَ الْجِنِّوإِ یر خذُونَه وذُ نْ أَمرِ ربه أَفَتَتَّ قَ عفَس فَ
لًا  د ینَ بملظَّالل س دو بِئْ ع م م لَکُ ه ی وونن داء میل 50﴿أَو﴾  

هنگامى را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس [همه] جز ابلیس سجده کردند  و [یاد کن]
و از فرمان پروردگارش سرپیچید آیا [با این حال] او و نسلش را به جاى من  از [گروه] جن بودکه 

 ) 50گیرید و حال آنکه آنها دشمن شمایند و چه بد جانشینانى براى ستمگرانند ( دوستان خود مى

  

  فرشتگان

  11(اعراف) آیه  7سوره 

نَا  م قُلْ م ثُ نَاکُ ر وص م م ثُ قْنَاکُ د خَلَ قَ لَ کَۀِوآلئ لْمینَ  لاجِدنَ الس ن م م یکُ الَّ إِبلیس لَ دواْ إِ ج فَس م واْ آلدد ج اس
﴿11﴾  

گفتیم براى آدم  گانفرشتشما را خلق کردیم سپس به صورتگرى شما پرداختیم آنگاه به  و در حقیقت
  ) 11کنندگان نبود ( سجده کنید پس [همه] سجده کردند جز ابلیس که از سجده

  

  34(بقره) آیه  2سوره 

نَا  ذْ قُلْ انَ منَ الْکَافرِینَ  للْمالَئکَۀِوإِ کَ رَ وتَکْباسى وأَب یسلالَّ إِب دواْ إِ ج فَس م واْ آلدد ج 34﴿اس﴾  
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را فرمودیم براى آدم سجده کنید پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از  فرشتگانو چون 
  ) 34کافران شد [همه] به سجده درافتادند (

از گروه فرشتگان است (دلیل  سکه نشان می دهد ابلیمطرح شده است  یآیه باال، موضوع دودر 
سوره کهف، دلیل اینکه ابلیس به انسان سجده  50ولی در آیه سجده نکردنش نیز کبر او بوده است) 

از جنیان بوده است. پرسش این است که آیا جن ها پیش از آفرینش  اونکرده است، این است که 
  انسان، آفریده شده بوده اند که ابلیس یکی از آنان بوده است؟

  

  آفرینش آدم و عیسی -6.6
  59سوره سوم (آل عمران) آیه 

ونُ  ه کُن فَیکُ رَابٍ ثم قَالَ لَ ه من تُ م خَلَقَ لِ آد مثَ ه کَ لَ عیسى عند اللّ   ﴾59﴿إِنَّ مثَ

در واقع مثل عیسى نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاك آفرید سپس بدو 
  )59گفت باش پس وجود یافت (

نش عیسی نبوده است. زیرا اهللا گفته است که مریم از همانگونه که می دانیم آفرینش آدم مانند آفری
خویشان خود دوري گزید و آنگاه روح القدس را به صورت جوانی زیبا روي بر او عرضه داشتیم و 

ن آیه است که قرآن می گوید: آدم را از گل یونه معناي ارآنگاه مریم باردار شد. و این موضوع بر وا
  فتیم بشو و شد.(یا خاك) بسرشتیم و سپس به او گ

حامله شدن مریم و زاییدن  هاي آدم آفریده است و موضوع یا باید پذیرفت که اهللا، عیسی را مانند
عیسی و غیره همه یاوه خواهند بود. و یا اینکه باید پذیرفت موضع باردار شدن مریم از روحِ اهللا و 

  ت یاوه اي بیش نیست.زاده شدن عیسی از مریم صحیح است و آنچه که در این آیه آمده اس
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  آیا یاران عیسی مسلمان بودند؟ -6.7
  52(آل عمران) آیه  3سوره 

آم اللّه ارنص نُ أَ ح ونَ نَ ارِیو ح نصارِي إِلَى اللّه قَالَ الْ نْ أَ فْرَ قَالَ م م الْکُ نْهى میسع س ا أَحفَلَم د اشْهو ه نَّا بِاللّ
نَّا  أَ لمونَبِ س52﴿ م﴾  

یاران من در راه خدا چه کسانند حواریون گفتند ما یاران  چون عیسى از آنان احساس کفر کرد گفت
  ) 52( ما باش مسلمانیتو گواه ایم و  [دین] خداییم به خدا ایمان آورده

هستند » مسیحی«که نگارنده می داند و حتی با توجه به اعتقادات خود مالها، یاران عیسی  تا آنجایی
نه مسلمان. از دیگر سو در خود قرآن به محمد گفته شده است که وي نخستین مسلمان قرار داده 
شده است و سنی ها معتقدند که پس از محمد، ابوبکر، خدیجه و علی مسلمان شدند و شیعیان 

ه دومین و سومین مسلمانان علی و خدیجه بوده اند. پس یا شماره بندي مسلمانان نادرست معتقدند ک
  است! دچار حواس پرتی شدهاست و یا اهللا در این آیه، 

  

  آیا مسیح مرده است یا نمرده است؟ -6.8
  نمرده است

  158و  157(نساء) آیه هاي  4سوره 

هن شُبک لَ و وه لَبا ص مو لُوه م رسولَ اللّه وما قَتَ رْینَ م ى ابیسع یحستَلْنَا الْم ا قَ لهِم ِإنَّ قَوینَ  وذ م وِإنَّ الَّ لَه
نِّ وما قَتَلُو مٍ إِالَّ اتِّباع الظَّ م بِه منْ علْ ا لَهم نْهم ی شَکف فُواْ فیه لَ قینًا اخْتَلَ ی ل ﴾157﴿هب هع  وکَانَ إِلَیه اللّه رفَ

زِیزًا اللّها عیمک 158﴿ ح﴾  

و گفته ایشان که ما مسیح عیسى بن مریم پیامبر خدا را کشتیم و حال آنکه آنان او را نکشتند و 
مصلوبش نکردند لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانى که در باره او اختالف کردند قطعا در مورد آن 
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او را نکشتند کنند و یقینا  اند و هیچ علمى بدان ندارند جز آنکه از گمان پیروى مى دچار شک شده
  ) 158) بلکه خدا او را به سوى خود باال برد و خدا توانا و حکیم است (157(
 

  مرده است

  144(آل عمران) آیه  3سوره 

م ابِکُ قَ لَى أَعع م بتُ لُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَ الرُّس هلن قَبم ت د خَلَ سولٌ قَ الَّ ر د إِ مح ا ممو  لَىع بنقَلن ی مو
جزِي اللّه الشَّاکرِینَ  یسئًا وی ن یضُرَّ اللّه شَ قبیه فَلَ 144﴿ع﴾  

نیست، آیا اگر او بمیرد یا  از او [هم] پیامبرانى [آمده و] مرده اند پیشاى که  و محمد جز فرستاده
گردید و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانى به خدا  کشته شود از عقیده خود برمى

  )144دهد ( رساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى نمى

خواهد مرد (یعنی زندگی جاوید در دنیا نخواهد  در آیه باال به مسلمانان گفته شده که محمد حتماً
پیامبران همهء داشت). دلیلِ آورده شده نیز این است که همه پیامبرانِ پیش از او نیز مرده اند. اگر 

  پیش از محمد مرده اند پس آیه هایی از قرآن که بر زنده بودن عیسی داللت دارند چه می گویند؟

البته شیعیان پا را از اهللا نیز فراتر گذاشته اند و موجود موهومی بنام امام زمان ساخته اند که تاکنون 
سال است که زنده است و به این زودي ها هم بمیر نیست! اکنون بسنجید عیسی را  1000نزدیک به 

که همان چاه  ندنیز ساخته و پرداخته ابراي امام زمان محل زندگی اي و امام زمان را! شیعیان 
. مالها می گویند که امامان و پیامبر اهللا استجمکران در نزدیکی هاي قم است؛ اما عیسی نزد خود 

هم امامان شیعه و هم محمد؛  ،هم نزد اهللا هستند. این چگونه منطقی است که هم عیسی نزد اهللا است
 اصالً)!؟ اند (یا به گفته مالها شهید شدهاند نزد اهللا است و دیگران مرده » زنده«اما تنها یکی از آنها 

که دستش از دنیا کوتاه است و دست مردم دنیا  در حالی ،استمسیح  براي این چگونه زنده بودنی
؟ دست کم امام زمان خیالی مسلمانان قرن هاست که دستی در امور این دنیا می باشدنیز از او کوتاه 
  نیز داشته است!!
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، در ایران گرفتاري هاي زیادي داشته که از جمله آنان می توان به 57آشوب پس از  امام زمانالبته 
  موارد زیر اشاره کرد:

 خواندن نامه هاي شیعیان که ته چاه انداخته می شوند •

 تایید کردن انتخابات مالها در ایران •

 مهر کردن سندهاي انتخاباتی مالها در ایران •

 می و جامعه مدنی/اسالمی خاتمی گونههمکاري با خاتمی جهت ساخت مدینه فاضله اسال •

 ساخت و ارائه هاله نور براي احمدي نژاد •

 با لباس مالیی و بی لباس مالیی اداره مملکت ایران اسالم زده و کمک رسانی به مالهايِ •

 هم اندیشی و تبادل نظر با احمدي نژاد و اطرافیان او •

 79حضور در سر میز غذاي حزب اللهی ها •

 و ... •

  

  د؟کنمی  گفتگوآیا اهللا با کسی  -6.9
  آري

  164(نساء) آیه  3سوره 

م اللّه موسى تَکْلیما  لَّ م علَیک وکَ هص قْص م نَ الً لَّ سر لُ وب م علَیک من قَ نَاهص ص د قَ الً قَ سر 164﴿و﴾  

و پیامبرانى [را فرستادیم] که در حقیقت [ماجراى] آنان را قبال بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانى [را 
خدا با موسى آشکارا سخن ایم و  ایم] که [سرگذشت] ایشان را بر تو بازگو نکرده نیز برانگیخته

  ) 164( گفت
  

                                                           
چند سال است که برخی حزب اللهی هاي خردباخته، بشقاب و قاشق و چنگال اضافی را سر میز غذاي خود قرار می دهند و یک   79

  صندلی خالی نیز بر سر این میز می گذارند تا امام زمان در این محفل نورانیِ (!!) حزب اللهی ها شرکت کند و با آنها غذا میل بنماید!
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  خیر

  51(شورا) آیه  42سوره 

هکَلِّمن ی لی  وما کَانَ لبشَرٍ أَ ع شَاء إِنَّها یم هن ذْ یوحی بِإِ راء حجابٍ أَو یرْسلَ رسولًا فَ ن وم ا أَویح إِلَّا و اللَّه
 یمک 51﴿ح﴾  

جز [از راه] وحى یا از فراسوى حجابى یا  هیچ بشرى را نرسد که خدا با او سخن گویدو 
 ) 51کار ( اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نماید آرى اوست بلندمرتبه سنجیده فرستاده

اهللا در جایی می گوید هیچ بشري را نرسد که (بصورت مستقیم) با وي سخن بگوید و از دیگر سو 
به این پرسش  ماله کشیدنماله کشان اسالمی براي تنها پاسخی که  !آشکارا با موسی سخن گفته است

سخن نگفتن اهللا با هیچ "و بدین ترتیب منطق  !!»موسی بشر نبوده است«این است که بگویند،  دارند
زیرا خود محمد  خواهد بودکماکان سرپا بماند. البته خود این پاسخ هم داراي نوعی تناقض  "بشري

جود آمده است و برترین خالیق از ازل تا ابد است، بارها در قرآن که به ادعاي مالها، دنیا براي او بو
می باشد. پس اگر بهترین بنده  »من بشري مانند شما هستم«که به چم  »انا بشر مثلکم«گفته است که 

  اهللا، تنها یک بشر است، موسی هرگز نمی توانسته است چیزي فرابشري باشد!

  

  اهللا؟ خودشان است یا سرنوشت انسان ها بدست  -6.10
  11(رعد) آیه  13سوره 

ا بِقَورُ مغَی الَ ی ِإنَّ اللّه رِ اللّهنْ أَمم ظُونَه فَ ح ی هف دیه ومنْ خَلْ نِ ی ین بم اتقِّب ع م ا لَهرُواْ مغَی تَّى یمٍ ح
مو لَه د الَ مرَ مٍ سوءا فَ بِقَو اللّه ادر ذَا أَ فُسهِم وإِ نْ أَ ن دونه من والٍ بِ م م 11﴿ا لَه﴾  

سرش پاسدارى  براى او فرشتگانى است که پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت
چون خدا و  دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند خدا حال قومى را تغییر نمى کنند در حقیقت مى

غیر از او حمایتگرى براى آنان نخواهد  و براى قومى آسیبى بخواهد هیچ برگشتى براى آن نیست
 ) 11بود (
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را  "جمهوري اسالمی"این بالي ایرانسوز «از زبان بسیاري از ایرانیان شنیده ام که می گویند 
خودمان بر سر خودمان نازل نمودیم. و البته تا خودمان هم نخواهیم و در مسیر براندازي این 
دجاالن اسالمی بپانخیزیم، اوضاع همینگونه که هست باقی می ماند و بدبختی ما ایرانیان ادامه 

مه این درستی است؛ اما زمانی که مسلمانان متعصب یا مالپرستان بی اما این سخنِ». خواهد داشت
سخن را بکار می برند بالفاصله گوشزد می کنند که این سخن از آنِ اهللا است و در قرآن هم آمده 

  است!

سوره رعد این سخن آورده شده است اما  11بودن این سخن در قرآن درست است و در آیه 
د که شگفت آور است بدانید که نه حتی در آیه اي دیگر بلکه در همین آیه، اهللا متذکر می شو

        و چون وي چنین  »اهللا می خواهد«آسیبی که بر قومی فرود می آید، از این روي است که 
نیست. باید توجه داشت که، این تضاد  )می خواهد، هیچ برگشتی بر آن (یعنی برضد خواسته اهللا

انیان، براي ایر شآورده شده است و از آن می توان نتیجه گرفت که اهللا خود "یک آیه"بزرگ در 
پیشگیري یا آسیب خواسته و چه ایرانیان این آسیب را بخواهند و چه نخواهند، هیچ تاثیري بر 

عمل نخواهد داشت. و چه ایرانیان بخواهند و چه نخواهند که از این منجالب خارج شوند،  جبران
ایرانیان وارد  اهللا است که خواسته، آسیبی را به باز تاثیري بر این موضوع نخواهد داشت زیرا فعالً

  بکند.

  
  شم هاي احمدي نژاد ببینید!چاحمدي نژاد و سفیر انگلیس؛ فرمانپذیري را در  – 12فرتور 
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در دو آیه زیر، اهللا بر بی اراده بودن مردم یک ملت یا شهر براي سرنوشتشان سخن به میان آورده 
است. شگفت انگیز اینکه، زمانِ نازل شدن بال و مصیبت بر مردم هم، پیشاپیش مشخص شده است 

اد. زمان این فاجعه را نیز نمی توان تغییر دحتی و نه تنها کسی نمی تواند مانع آن بشود بلکه 
نگارنده با استناد بر این چند آیه به این نتیجه می رسد که خمینی نه تنها نماینده انگلیس، فرانسه، 
اسرائیل و برخی دیگر از کشورهاي اروپایی و البته خود آمریکا در ایران بود که ماموریت داشت 

هم هست؛ زیرا او در  ایران را به پرتگاه سقوط ببرد (که برده است) بلکه، ایشان نماینده خود اهللا
  مسیر ایرانسوزيِ کشورمان که (هدف اهللا بوده است) گام برداشته است.

   16(اسراء) آیه  17سوره 

نَاه دمرْ لُ فَ قَو ها الْ لَیقَّ عح قُواْ فیها فَ فَس فیها فَ نَا متْرَ ن نُّهلک قَرْیۀً أَمرْ نَا أَ د ر ذَا أَ دمیرًا وإِ   ﴾16﴿ا تَ

داریم تا در آن به انحراف [و فساد]  خوشگذرانانش را وا مى بخواهیم شهرى را هالك کنیم چونو 
  ﴾16﴿بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن [شهر] الزم گردد پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم 

  

  (حجر) 15سوره  5و  4آیه هاي 

علُ م تَابا کلَه الَّ و رْیۀٍ إِ هلَکْنَا من قَ ها أُمۀٍ منْ تَسبِقُ ما ﴾4﴿وم وما أَ  ﴾5﴿ یستَأْخرُونَ وما أَجلَ

هیچ امتى از اجل خویش نه ) 4و هیچ شهرى را هالك نکردیم مگر اینکه براى آن اجلى معین بود (
 )5( ماند افتد و نه پس مى پیش مى

  

  ؟نماز خوانددر روز چند بار باید   -6.11
  بار 2

  130(طه) آیه  20سوره 

منْ آنَاء اللَّیلِ ا ولَ غُرُوبِهب سِ وقَ لَ طُلُوعِ الشَّمقَب کبر د مبِح حب سقُولُونَ و ا یلَى م بِرْ عفَاص  ح ب فَس
علَّک تَرْضَى  طْرَاف النَّهارِ لَ   ﴾130﴿وأَ
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با ستایش  قبل از فرو شدن آنو  پیش از بر آمدن آفتابگویند شکیبا باش و  پس بر آنچه مى
پروردگارت [او را] تسبیح گوى و برخى از ساعات شب و حوالى روز را به نیایش پرداز باشد که 

  ) 130خشنود گردى (
  

  78(اسرا) آیه  17سوره 

هودا  الصَالةَأَقمِ  جرِ کَانَ مشْ آنَ الْفَ جرِ ِإنَّ قُرْ فَ آنَ الْ سِ إِلَى غَسقِ اللَّیلِ وقُرْ الشَّم لُوك د78﴿ل﴾  

زیرا نماز صبح همواره  [نیز] نماز صبح رابرپادار و  80شب زوال آفتاب تا نهایت تاریکىنماز را از 
 ) 78[مقرون با] حضور [فرشتگان] است (

 

  بار 3

  (هود) 11ه سور 114آیه 

لک ذکَْرى للذَّاکرِینَ  الصَالةَوأَقمِ  ات ذَ نَ السیئَ به ذْ ی نَاتسح نَ اللَّیلِ ِإنَّ الْ فًا م لَ ز ارِ و114﴿طَرَفَیِ النَّه﴾  

نماز را برپا دار زیرا خوبیها بدیها را از  نخستین ساعات شب[=اول و آخر آن] و  دو طرف روزو در 
  )114برد این براى پندگیرندگان پندى است ( میان مى

 50از  گفتگواز دو نماز می کند در جاي دیگر، سه نماز! در زمان معراج محمد  گفتگواهللا جایی 
کاهش رکعت نماز به میان می آید و پس از چانه زنی بسیار توسط محمد، تعداد رکعت هاي نماز 

  بصورت نهایی پذیرفته شدند. (!!)  ایرانی/مانويگانه پنج سرانجام نیز نمازهاي می یابد و 

آنچه که مسلمانها بعنوان نماز بپا می دارند برگرفته شده از نماز مانویان بوده است. مانویان نماز 
خود را با توجه به طلوع و غروب خورشید بپا می داشتند زیرا در آیین هاي ایرانی خورشید داراي 

                                                           
می آید که یکی از نمازهاي مسلمانان باید دست کم نمازي یک ساعته باشد که از نزدیک غروب آغاز می شود ظاهرا چنین به دیده   80

و تا کامالً تاریک شدن هوا ادامه می یابد! جالب است بدانید که مسلمانان هرگز نمازي ندارند که به این شکل خوانده شود و بنابراین 
دستور اهللا را هرچه زودتر فرمان برند و نماز تازه اي را پایه گذاري کنند و صوابی که هر  نگارنده از مالها درخواست می کند که این

  روزه در کارنامه هر مسلمان نوشته می شود را افزونتر بدارند!
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ورد خدایگان نیز م نماد بعنوانخورشید بوده است و حتی گاهی وقت ها  ورجاونديجایگاه 
  قرار می گرفته است. ستایش

پرسش اینجاست که اگر در دین اسالم تنها یک خدا وجود دارد و این خدا همه جا هست و 
همیشه هست، پس چرا زمان خواندن نمازهایشان با خورشید و حرکت خورشید پیوند داده شده 

اید گفت با توجه است؟ اگر صحبت از اتحاد و یکپارچگی بین مسلمانان در نمازخواندن است که ب
به زمان هاي متفاوت کشورهاي مسلمان (بر اساس ساعت گرینویچ)، ممکن است در نقطه اي از 

در حال  يزمین، مسلمانی در حال خواندن نماز صبح باشد و مسلمان دیگري در نقطه دیگر
    در دلیل خواندن نمازهاي مسلمانان «خواندن نماز شب. بنابراین ادعاي مالها مبنی بر اینکه 

دلیل پوچی است! » زمان هاي خاص براي این است که یکپارچگی بین آنها وجود داشته باشد
دست کم اگر اهللا در زمان کنونی می زیست، می توانست زمان خواندن نماز را بر اساس ساعت 
گرینویچ تنظیم کند تا همه مسلمانان در یک زمان یکتا، همه با هم نماز بخوانند و آنوقت 

  بوجود بیاید! بینشان گی واقعییکپارچ

البته یک پرسش بسیار بزرگتر در مورد تنظیم نماز مسلمانان با غروب و طلوع خورشید این است 
ماه ناپیدا، نمازخواندن  6ماه همیشه پیداست و در مدت  6که در قطب که خورشید براي مدت 

هللا، جز سرزمین عربستان و چگونه خواهد بود؟ آیا پاسخ این پرسش جز این می تواند باشد که ا
جایی را نمی شناخته است و با اینکه زمین و زمان را آفریده (؟!) از وجود قطب (آنهم  ،آن پیرامون

  قطب) بر روي زمین بی خبر بوده است؟ 2

وضو، نیت، قنوت، رکوع و سجود) از آیین مانند اجزاي نماز ( همه تغریباًالزم به توضیح است که 
» اگر آب براي وضو پیدا نشود می توان به خاك تیمم کرد«مانوي برگرفته شده است؛ حتی اینکه 

تفاوت بزرگ بین نماز مسلمانان با مانویان در این است که  .هم از آیین مانی گرفته شده است
کالمی داراي ه می کردند ولی نماز مسلمانان مانویان در نمازشان از گفتارهاي پارسی/پهلوي استفاد

  زیرا خداي عرب تنها زبان عربی را می فهمد و بس! عربی است.
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  با زناکار چه باید کرد؟  -6.12
  2(نور) آیه  24سوره 

م بِهِما رأْفَۀٌ فی دینِ ال ذْکُ لَا تَأْخُ ةٍ ود احد منْهما مئَۀَ جلْ وا کُلَّ ودلی فَاجالزَّانۀُ وینُونَ الزَّانتُؤْم م لَّه إِن کُنتُ
نَ الْمؤْمنینَ  فَۀٌ ما طَائمهذَاب ع د شْهلْی رِ ومِ الْآخ والْیو 2﴿بِاللَّه﴾  

بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در [کار]  صد تازیانهزناکار و مرد زناکارى  به هر زن
  ) 2دین خدا نسبت به آن دو دلسوزى نکنید و باید گروهى از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند (

 

  15(نساء) آیه  4سوره 

م فَاستَ فَاحشَۀَ من نِّسآئکُ تینَ الْ تی یأْ وت والالَّ ی ی الْبنَّ ف کُوهسواْ فَأَمفَإِن شَهِد م عۀً منکُ بر شْهِدواْ علَیهِنَّ أَ
نَّ سبِیالً  لَه لَ اللّهع ج ی أَو تونَّ الْم فَّاهتَو ی تَّى15﴿ح﴾  

د شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیری و از زنان شما کسانى که مرتکب زنا مى
خدا راهى یا  ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد آنان [=زنان] را در خانهپس اگر شهادت دادند 

  ) 15( براى آنان قرار دهد

با توجه به اینکه اسالم دینی بیابانی است داراي اصولی بیابانی نیز می باشد که این اصول، کمتر 
ي است که بین گروههاي متفاوت داراي ساختاربندي یا حد و حدود روشن هستند. از همین رو

  مسلمانان، حتی براي بزرگترین فریضه دینشان مانند نماز و وضو گرفتن هم اختالف وجود دارد.

تازیانه و از دیگر سو زندانی کردن  100آیه نگاه کنید: از یکسو  2تنها به همین اکنون براي نمونه 
آخر اهللا چگونه می تواند ». براي آنان قرار دهد اهللا راهی«... زناکار در خانه! از آن گذشته گفته شده 

  راهی براي آنان قرار دهد؟

قوانین  باعث می شود که مال بتواند هرگونه که خواستدرهم و برهم بیابانی این اصول و قوانین 
اگر فرد زناکار از  مثالً ؛در همین مورد زناکردن مثالًرا در خدمت خود درآورد؛ انآن را تفسیر کند و

اهللا راهی براي او قرار داد تا آزاد شده «می تواند وي را آزاد کند و بگوید  مالآشنایان یک مال بود، 
شود! و یا اگر شخص رابطه اي نصف و نیمه با یک بمجلسی دوم  مالباقرِ احتماالًو » و توبه کند
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 ضربه شالق را  100شد مال تنها حکم مال داشته باشد و یا مال را با پرداخت فدیه راضی کرده با
   می دهد و قضیه تمام است. اگر شخص زناکار داراي هیچ کدام از این خصوصیات نباشد مال 

  !بدهد می تواند یا حکم اعدام وي را صادر کند و یا دستور حبس خانگی او را

  

  آیا در پذیرش دین اسالم اکراه هست یا نیست؟  -6.13
را نشینده باشد. بارها به » ال اکراه فی الدین«اي است که اصطالح  کمتر مسلمان یا مسلمان زاده

مسلمانان گفته شده است که چون در پذیرش اسالم، اجباري نیست پس این خود نشانه آغوش 
است. یا برخی از ماله کشان اسالمی (براي مسلمان بودن یا نبودن) باز این دین  گسترده و دید

ین هم فراتر گذاشته و معتقدند که با بودن چنین شعاري در اسالم (؟!) مانند علی شریعتی پا را از ا
  اینکه مسلمانان، ایرانیان و دیگر مردم جهان را با شمشیر مسلمان کردند، دروغی بیش نیست!

حقیقت اما چیزي فراي تعصبات شریعتی و دیگر ماله کشان اسالمی است. پیش از بیان هر سخنی 
ي سرورشان می پرسم که: اگر در پذیرش اسالم اجباري نیست، چگونه از این ماله کشان و مالها

است که برگشتن از دین اسالم، حکمش ارتداد  است و سزایش مرگ!؟ مگر نه اینست که خود 
شما می گویید که در اصول دین، تقلید جایز نیست؟ پدر و مادر نگارنده مسلمانند و شیعه مذهب، 

خود قرآن داشتم، اکنون  بویژهطالعات و ... که در دین اسالم و اما اینجانب پس از پژوهش ها و م
نه مسلمانم، نه به اهللا معتقدم و نه به رسولش! اما بنا به گفته خیام، زهره ابراز نظر در این مورد را 

  ندارم؛ البد زیرا، اجباري در دین اسالم نیست!

بار می آید. نمازش اجبار است زیرا است از اج» تسلیم شدن«که به چم (اسالم) نام این دین  اصالً
 60اگر نخوانی بهشت را از دست می دهی، روزه اش نیز اجبار است زیرا اگر نگیري، جرمش 

برابر می شود. زکات و خمسش نیز اجبار است، زیرا اگر ندهی نفرین خواهی شد و برکت از 
  زندگیت می برد و جزو بهترین بندگان اهللا نخواهی بود و ... .

می توان گفت در امري اجباري نیست که انجام ندادنش باعث خسران و ضرر یک فرد  زمانی
  نشود.
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افزون بر آنچه گفته شد، باید گفت که این آیه و چندین و چند آیه دیگر که کفار را در داشتن دین 
 تشتنها به زمانی برمی گنزولشان خودشان آزاد گذاشته و یا در پذیرش اسالم اجباري قرار نداده، 

که محمد نه قدرتی داشت و نه ارتشی که بتواند دیگران را به اجبار به دین اسالم درآورد. در زیر 
  نمونه هایی چند از این دوگانگی رفتاري (اجبار در اسالم یا ...) بررسی شده است:

  آیات متشابه:

  256(بقره) آیه  2سوره 

عرْوةِ  الَ ِإکْرَاه فی الدینِ د استَمسک بِالْ قَ من بِاللّه فَ فُرْ بِالطَّاغُوت ویؤْ نْ یکْ فَم غَی د منَ الْ نَ الرُّشْ ید تَّب قَ
 یمل ع یعمس اللّها ولَه امصالَ انف قَى   ﴾256﴿الْوثْ

طاغوت کفر و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به  در دین هیچ اجبارى نیست
ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و 

  81﴾256﴿خداوند شنواى داناست 
  

  121(هود) آیه  11سوره 

م إِنَّا عاملُونَ  لَى مکَانَتکُ لُواْ ع منُونَ اعؤْمینَ الَ یذ  ﴾121﴿وقُل لِّلَّ

که ما [هم] عمل خواهیم  بر حسب امکانات خود عمل کنیدآورند بگو  و به کسانى که ایمان نمى
  ﴾121﴿ کرد

  

   41(هود) آیه  39سوره 

ی ما یضلُّ علَ ن ضَلَّ فَإِنَّ مو هفْس دى فَلنَ نِ اهتَ قِّ فَمح لْنَا علَیک الْکتَاب للنَّاسِ بِالْ نزَ هِم إِنَّا أَ لَیع نت ا أَ ما و ه
  ﴾41﴿بِوکیلٍ 

شود به سود خود  ما این کتاب را براى [رهبرى] مردم به حق بر تو فروفرستادیم پس هر کس هدایت
  ﴾41﴿ تو بر آنها وکیل نیستىشود و  ست و هر کس بیراهه رود تنها به زیان خودش گمراه مىاو

                                                           
  نلدکه و برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که این آیه، آیه اي مکی بوده است که در سوره اي مدنی جاي داده شده است.  81
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  متضاد آیات:

 5(توبه) آیه  9سوره 

د ع م واقْ رُوهص احو م ذُوه م وخُ وهدتُّم جثُ ویینَ حشْرِکفَاقْتُلُواْ الْم م حرُ شْهرُ الْ لَخَ األَ ذَا انس لَّ فَإِ م کُ واْ لَه
ر ور فُ م ِإنَّ اللّه غَ بِیلَه لُّواْ س خَ آتَواْ الزَّکَاةَ فَ الَةَ و واْ الصأَقَامواْ وفَإِن تَاب د رْصم یم5﴿ح﴾  

و آنان را دستگیر کنید و به  مشرکان را هر کجا یافتید بکشیدهاى حرام سپرى شد  پس چون ماه
اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند محاصره درآورید و در هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید پس 

  ﴾5﴿ زیرا خدا آمرزنده مهربان است و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید
  

  29(توبه) آیه  9سوره 

رسولُه والَ و اللّه م ا حرَّ ونَ مرِّمح الَ یرِ ومِ اآلخ والَ بِالْیو نُونَ بِاللّهؤْمینَ الَ یذ حقِّ قَاتلُواْ الَّ دینُونَ دینَ الْ ی 
م صاغرُونَ  ه و د ن ی ۀَ عجِزْی واْ الْ طُ ع تَّى یح تَابینَ أُوتُواْ الْکذ   ﴾29﴿منَ الَّ

آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش  را از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمى کسانى
بکشید تا آنگاه که با [کمال] خوارى دارند و و دین حق را نمیپذیرند را  حرام کرده است حرام نمى

  ﴾29﴿ خود جزیه دهند به دست
  

  191(بقره) آیه  2سوره 

فْتُمق یثُ ثَ ح م لُوه یثُواقْتُ نْ ح م م وهرِج م وأَخْ وه ندع م لُوهقَات قَتْلِ والَ تُ د منَ الْ فتْنَۀُ أَشَ م والْ  أَخْرَجوکُ

م لُوکُ م فیه فَإِن قَاتَ قَاتلُوکُ تَّى یرَامِ حح جِد الْ سرِینَ الْمزَاء الْکَافج کل ذَ م کَ لُوه  ﴾191﴿ فَاقْتُ

فتنه از قتل بدتر است. و  و از آنجا که شما را رانده اند، برانیدشان، که بکشید هرجا که آنها را بیابید
چون با شما جنگیدند بکشیدشان که این  در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند. و

  ﴾191﴿ است پاداش کافران
 

  193(بقره) آیه  2سوره 

م حتَّى الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ  لُوهقَاتینَ وملَى الظَّالالَّ ع دوانَ إِ الَ ع ونَ الدینُ للّه فَإِنِ انتَهواْ فَ   ﴾193﴿ویکُ
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پس اگر دست برداشتند تجاوز جز  دین مخصوص خدا شوداى نباشد و  دیگر فتنه با آنان بجنگید تا
  ﴾193﴿بر ستمکاران روا نیست 

همانطور که مالحظه می کنید مشخص نیست مسلمانان در مقابل کسانی که بدین اسالم ایمان 
. دهند نشان العملی عکس چه باید) ملحد -  مجوس – زندیق – ذمه اهل - کافر –نیاوردند (مشرك 

  کنند؟ رها خود بحال را آنها یا کنند قتال و جنگ آنان با باید

 محمد تا زمانی که در مکه بود و هنوز به قدرت نرسیده بود آیه هایی مانند آیه هاي سوره هود را 
 و یارانش محمدخواسته می شد که کافران را بگذار به راه خود باشند و  ويمی آورد که در آنها از 

به راه خود. البته بیش از همه از محمد خواسته می شد که فقط به آنها اخطار داده و آنها را به دین 
  اسالم بخواند. 

خواسته  دیگرگونهاما پس از هجرت در سوره هایی مانند بقره، آل عمران، توبه و ... از محمد چیزي 
فراخوانده نمی شود بلکه آنها را بر سر  در این آیه ها نه تنها دیگر کسی از مشرکان به اسالم می شود.

  د. نرسبد و یا به قتل نشوبراهی انتخابی قرار می دهد که یا مسلمان  2

آیا باید کسانی که قصد برگرداندن مسلمانان از اسالم  اینکه، بر موضعِ دوگانه اهللا در باالآیه  چنددر 
گانه دواهللا با این  ،ندیشد که شاید همرا دارند کشت یا بخشید، سخنی آورده شده است. نگارنده می ا

را به خود مالها واگذار کرده و گفته هر زمان که خواستید از آنان  »قضاوت و تصمیم گیري«گویی 
  درگذرید و یا هر زمان که خواستید آنان را بکشید.

سیاري جمهوري اسالمی نیز این عمل را به نحو شایسته اي انجام داده و می دهد. به عنوان نمونه، ب
تبلیغ عقاید خود) توسط  احتماالًبه خاطر نداشتن اعتقادات دینی (و  6882تا  60از ایرانیان در سالهاي 

      سربازان امام زمان پرپر شدند ولی بسیار از فرزندان همین مالها و ماله کشان اسالمی در 
اد می دهند که نه تنها سرزمین هایی زندگی می کنند و پول این مردم اسالم زدهء فلک زده را به ب

                                                           
اینکه در اینجا از این دوره تاریخی نام برده ام نه به این معناست که جمهوري اسالمی در دیگرسالها، کاري بجز این انجام داده   82

است. بلکه دلیل این است که در این دوران، کشت و کشتارهاي عقیدتی بصورت واضح تري نسبت به امروز انجام می گرفت. 
ضدحکومتی را با جرم هاي ساختگیِ مانند جابجایی مواد مخدر یا /برگشته از دین یا ضداسالمی سالهاست که جمهوري اسالمی، افراد

  اوباش گري و غیره به چوبه دار می سپارد.
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است و  "بی دینی"اسالم در آن سرزمین ها جایگاهی ندارد بلکه اصول مدنیت آن کشورها بر 
  ."جلوگیري از تبلیغات دینی"

خاتمی نمونه اي از این مالهاست که بجاي فرستادن فرزندانش به عربستان صعودي (مهد اسالم) 
دین مبین (؟!) آنها را به دیار کفر (ایتالیا) فرستاده و یا خود خمینی مدت  براي فراگیري بهتر اصولِ

یا فرزندان رفسنجانی پیوسته به جمهوري ها در پاریس (عروس شهرهاي دنیا) در تبعید (؟!) بود و 
اسالمی انگلیس رفت و آمد می کنند یا حتی پسرخامنه اي براي فرزنددار شدن، دست به دامن مردان 

  لیس می شود!کشور انگ

در برابر این بی دینان و کافران، هیچ کدام از فرامین قرآنی مانند گردن زدن و قتال هرگز انجام نگرفته 
  !است!

  
  آمریکا، اسراییل و برخی از کشورهاي اروپایی (بویژه انگلیس) منافعغیرمستقیمِ پاسبانِ  !خمینی – 13 فرتور
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  اسالم را دارند باید بخشید یا کشت؟آیا کسانی که قصد برگرداندن مسلمانان از 

  باید بخشید

  109(بقره) آیه  2سوره 

هِم منفُس نْ عند أَ ا مد سفَّاراً ح م کُ عد إِیمانکُ ن ب م م دونَکُ هلِ الْکتَابِ لَو یرُ نْ أَ یرٌ مکَث د و منَ لَه یا تَبم دع ن ب
أَمرِه ِإنَّ اللّه علَى کُلِّ شَیء قَ تی اللّه بِ حواْ حتَّى یأْ فَ اصفُواْ و قُّ فَاعح   ﴾109﴿دیرٌ الْ

بسیارى از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد از روى حسدى که در وجودشان بود آرزو 
تا خدا فرمان خویش را  پس عفو کنید و درگذریدکردند که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند  مى

 ) 109بیاورد که خدا بر هر کارى تواناست (

  

  باید کشت

  89یه (نساء) آ 4سوره 

لیاء حتَّى یهاجِرُواْ فی أَو م نْهذُواْ مخ الَ تَتَّ فَرُواْ فَتَکُونُونَ سواء فَ فُرُونَ کَما کَ دواْ لَو تَکْ فَإِن  و بِیلِ اللّهس
لیا والَ و م نْهذُواْ مخ م والَ تَتَّ وهدتَّم ج ثُ ویح م لُوه م واقْتُ ذُوه خُ لَّواْ فَ یرًا  تَوص   ﴾89﴿نَ

اند آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید تا با هم برابر باشید پس  همان گونه که خودشان کافر شده
زنهار از میان ایشان براى خود دوستانى اختیار مکنید تا آنکه در راه خدا هجرت کنند پس اگر روى 

و از ایشان یار و یاورى براى خود  هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشانبرتافتند 
  ﴾89﴿مگیرید
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  مسلمانان را امیدي هست یا نه؟آیا نا  -6.14
  آري

  85(عمران ) آیه  3سوره 

خَاسرِینَ  هو فی اآلخرَةِ منَ الْ و نْهلَ مب قْ ن ی مِ دینًا فَلَ الَ رَ اإلِستَغِ غَیبن ی م85﴿و﴾ 

 هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخرت از زیانکاران استو هر که جز اسالم دینى [دیگر] جوید 
﴿85﴾  
  

  خیر

  62(بقره) آیه  2سوره 

مِ اآلخرِ وعملَ والْیو ه نَ بِاللَّ نْ آم ینَ مابِئالصى وارص ذینَ هادواْ والنَّ ذینَ آمنُواْ والَّ م  ِإنَّ الَّ حاً فَلَهالص
نُونَ  حزَ ی م الَ هو هِمی م عند ربهِم والَ خَوف علَ ه   ﴾62﴿أَجرُ

اند و ترسایان و صابئان هر  در حقیقت کسانى که [به اسالم] ایمان آورده و کسانى که یهودى شده
کس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان 

  ) 62( نه اندوهناك خواهند شدو  نه بیمى بر آنان استخواهند داشت و 
  

  69(مائده) آیه  5سوره 

لَ صمرِ وعمِ اآلخ وی ه والْ نَ بِاللّ نْ آم ى مارص ذینَ هادواْ والصابِؤُونَ والنَّ ذینَ آمنُواْ والَّ الَ خَوف ِإنَّ الَّ الحا فَ
نُونَ  حزَ ی م الَ هو هِملَی69﴿ع﴾  

و روز بازپسین  اند هر کس به خدا کسانى که ایمان آورده و کسانى که یهودى و صابئى و مسیحى
 ) 69( نه اندوهگین خواهند شدو  نه بیمى بر ایشان استایمان آورد و کار نیکو کند پس 

آیه هاي باال یکی از عجیب غریب ترین تناقض گویی هاي اهللا را نشان می دهند. او در آیه هایی 
چند از قرآن، هم بر برتر بودن مسلمانان پایفشاري کرده، هم اسالم را بهترین دین می داند، هم 
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  تر در بسیاري از آداب و سنن دیگر دین ها و آیین ها را دیگرگونه داشته است و هم از همه مهم 
آیه اي ادعا کرده که در جهان آخرت، نخستین پرسش در مورد نماز است، اگر پذیرفته شد همه 

ران هم به روشنی از عدم مسوره ع 85همه رد می شوند. در آیه  ،اعمال پذیرفته می شوند و اگر نه
می توان با  چگونهاکنون پذیرش دیگر دینها سخن به میان آورده است. با توجه به آنچه گفته شده، 

  مائده شگفت زده نشد؟ 69بقره و  62دیدن آیه هاي 

  

  ؟روح انسان را (در هنگام مرگ) می ستانند ،چند فرشته  -6.15
  یک فرشته

  11(السجده) آیه  32سوره 

م  اکُ تَوفَّ قُلْ یلَکونَ  مع تُرْج م م إِلَى ربکُ م ثُ کِّلَ بِکُ ي وذ   ﴾11﴿الْموت الَّ

ستاند آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانیده  که بر شما گمارده شده جانتان را مى مرگىفرشته بگو 
  )11شوید ( مى

  

  چند فرشته

  27(محمد) آیه  47سوره 

 م فَّتْه ذَا تَو م  الْملَائکَۀُفَکَیف إِ ه اربد م وأَ هوهجونَ و ضْرِب27﴿ی﴾  

و بر چهره و پشت  ستانند فرشتگان [عذاب] جانشان را مىآورند] وقتى که  پس چگونه [تاب مى
 ) 27نوازند ( آنان تازیانه مى

... هر دو مورد صحیح است، ابتدا بر  "سفارش اینجانب به ماله کشان اسالمی این است که بگویند 
فرشته بنام هاي نکیر و منکر می روند و پس از لختی گرزکاري و  2در آستانه مرگ،  بالین شخصِ

جام پرسش و پاسخ و ... جان آن شخص را می گیرند، سپس این جان را به فرشته دیگري که به ان
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. با این "پستچی معروف است می دهند و آن فرشته هم جان را به جانان می رساند ءفرشته
  در این آیه ها به پرت و پالگویی دچار نشده است. اصالًتوضیحات می توان نتیجه گرفت که اهللا 

 

  ؟جهان آخرت، شفاعتی وجود دارد آیا در  -6.16
  خیر

  123(بقره) آیه  2سوره 

الَ هۀٌ وفَاع عها شَ لٌ والَ تَنفَ د ا عنْهلُ مقْب الَ یئاً وسٍ شَی ن نَّفْ ع س فْ جزِي نَ ماً الَّ تَ وقُواْ ی   ﴾123﴿م ینصرُونَ واتَّ

کند و نه بدل و بالگردانى  و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى [از عذاب خدا] را از کسى دفع نمى
  ) 123و نه یارى شوند ( نه او را میانجیگرى سودمند افتداز وى پذیرفته شود و 

 

  19و  18(انفطار) آیه هاي  82سوره 

م الدینِ  وا یم اكر د م ما أَ م ﴾18﴿ثُ و لَا ی تَمکل س فْ سٍ نَ   ﴾19﴿ للَّه یومئذ والْأَمرُ شَیئًا لِّنَفْ

و در آن روز  کسى براى کسى هیچ اختیارى نداردروزى که ) 18باز چه دانى که چیست روز جزا (
 ) 19فرمان از آن خداست (

  

 آري

  86(الزخرف) آیه  43سوره 

علَمونَ  ی م ه قِّ وح ن شَهِد بِالْ ۀَ إِلَّا مفَاع دعونَ من دونه الشَّ ینَ یذ لَا یملک الَّ 86﴿و﴾  

مگر آن کسانى که آگاهانه پرستند] اختیار شفاعت ندارند  خوانند [و مى و کسانى که به جاى او مى
  ) 86( به حق گواهى داده باشند
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  109(طه) آیه  20سوره 

لًا  قَو لَه یضر نُ و مالرَّح نَ لَهنْ أَذ ۀُ إِلَّا مفَاع   ﴾109﴿یومئذ لَّا تَنفَع الشَّ

و سخنش مگر کسى را که [خداى] رحمان اجازه دهد در آن روز شفاعت [به کسى] سود نبخشد 
  ) 109او را پسند آید (

به بیان نکته اي داراي اهمیت نخست ویسم، فراي اینکه بخواهم چیزي درباره این دوگانه گویی اهللا بن
  در مذهب شیعه می پردازم:

با اینکه اهللا می گوید نخستین پرسش درباره نماز است و سایر کارهاي مهمی که ممکن است انسان 
را به بهشت رهنمون سازند زکات دادن و خمس دادن و روزه گرفته، جهاد کردن و به حج رفتن و ... 

ور به پیرو خود می گوید، در جهان آخرت، علی و فک و فامیلش آنجا حض» مالي شیعه«است، اما 
دارند و با پارتی بازي و ریش گرو گذاشتن و تو بمیري من بمیرم، سفارش شیعیان را به اهللا می کنند 
تا اهللا از خیر کارهاي بد آنان بگذرد و چشم بر بدکاري هاي آنان ببندد و قانون خود را لگدمال کند. 

ن شیعه می تواند تنها در گرفتن پروانه این پارتی بازي امامان شیعه هم بسیار آسان است. یک مسلما
مراسمات عزاداري، قمه زنی، ضجه زنی، سیاه پوشی و ... این امامان شرکت کند و امامان هم به 

آن  بدستگرامیداشت این حضور، (و البته نه بخاطر خوب بودن آن فرد یا انجام کاري بشردوستانه 
  و ... ) سفارش آن بنده را به اهللا می کنند. فرد

          ، بودند بسیاري از الت ها و چاقوکش ها، قمه کش ها، عرق خورها، 57پیش از آشوب 
روز از سال به هر عملی دست می زدند؛ و ناگهان یکباره در  20ماه و  11عربده کش ها و ... که در 

دهه محرم آتش بیار معرکه عزاداري و قمه زنی و شله زرد پزي و ... می شدند. حضور این افراد را 
ی مراسمات دیگر مانند چهل و هشتم حسین، درگذشت و تولد علی و ... نیز می شد دید؛ در برخ

این کارها را در معیت و رکاب مال انجام می دادند و از همین روي هم بود که  همهءاین افراد 
مت هایی مانند پایه گذاران سدر به عوامل رده باالي رژیم ( 57بسیاري از این افراد، پس از آشوب 

  اه، زندانبانان و اعدامچیان، و برخی از سرداران کنونی سپاه) بکارگرفته شدند.سپ

فراي پرداختن به اینکه آیا سرایی جز این دنیا وجود دارد یا نه و اینکه اگر این دنیا و آن سراي را 
حتی  خود قضیه پارتی بازي امامان شیعه، ؛این خدا، موجودي احمق بنام اهللا نیست خدایی باشد، قطعاً
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با منطق خود شیعه گري هم سازگار نیست اما شوربختانه قرآن، خود وجود این پارتی بازي در آن 
  .83زخرف) در دهان مال انداخته است 86طه یا  109دنیا را (در آیه هایی مانند 

  

ند یا نه کنمی پرسش آیا در جهان آخرت، افراد از هم   -6.17
  (گفتگویی دارند یا نه)؟

  می پرسند

  27(صافات) آیه  37سوره 

ونَ  اءلُ تَسضٍ یع لَى بع م ضُهع لَ بأَقْب27﴿و﴾  

  ) 27( پرسند از یکدیگر مىآورند [و]  و بعضى روى به بعضى دیگر مى
 

  25(طور) آیه  52سوره 

ونَ  اءلُ تَسضٍ یع لَى بع م ضُهع لَ بأَقْب25﴿و﴾  

  ) 25( از هم پرسندشان رو به برخى کنند [و]  و برخى
  

  نمی پرسند

  (موءمنون) 23سوره 

ساءلُونَ  لَا یتَ و ذئموی م ه نَ یب ابنس لَا أَ فخَ فی الصورِ فَ ذَا نُ   ﴾101﴿فَإِ

                                                           
تنها منحصر به شیعه گري نیست، بلکه در تمام مذهب هاي اسالمی از سنی گري گرفته  "پارتی بازي"الزم به توضیح است که این   83

به این پارتی بازي اعتقاد دارند و تنها شخص واسط است که عوض می شود. این شخص، گاهی محمد است، و بهاییان تا یزیدیان 
گاهی علی است، گاهی ابوحنیفه، گاهی عطاءاهللا و ...! تنها چون این رویکرد در شیعه گري بسیار گسترده تر از سایرین است و 

  ن را به باد داده، از این روي بیشتر به آن پرداخته ام.همچنین بالي شیعه گري بیش از همه، کشور ایرا
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از یکدیگر خویشاوندى وجود ندارد و  پس آنگاه که در صور دمیده شود [دیگر] میانشان نسبت
 ) 101( پرسند نمى

ی از قرآن است که درباره آخرت صحبت کرده اند و آیه هاي آورده شده مربوط به قسمت های
خواننده گرامی می تواند خود به قرآن رجوع کند و آیه هاي پیشین این آیه هاي آورده شده را 

و مشخص است که در آن دنیا هم مردم از همدیگر می پرسند و هم نمی پرسند! هم  بررسی نماید.
  بینشان گفتگو هست و هم گفتگو نیست!
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  )حافظ( وگرنه هر که تو بینی ستمگري، داند.....  وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزي

 

  7فصل 
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 آغاز سخن -7.1

  !اهللا همه چیز را می داند و دینش بر هر چیزي شامل است

مالها و ماله کشان اسالمی براي اینکه نشان بدهند که اسالم چقدر به فکر علم و دانش بوده است و 
آنرا اجر می نهاده است، دروغ هاي شاخداري گفته اند و روایت هاي دروغ بسیاري  چه اندازه
ه را پیامبر به مسجدي وارد شد و در آنجا دو گرو". از جمله که عقل در حیرت می ماند ساخته اند

مشاهده نمود که یکی مشغول عبادت و دیگري مشغول بحث در مورد علم بودند، پیامبر به گروه دوم 
  "ملحق شد.

بپذیریم که حتی معتبر اسالمی است. از دیگر سو اگر نانخست اینکه، این روایت جزو روایت هاي 
مبرش کشف نشده چنین چیزي حقیقت داشته باشد، هنوز نشانه اي براي علم پروري اسالم و پیا

است. ما انسانها شاید در گروهها و محافل بسیار زیادي حضور بیابیم که نه از حضورمان رضایت 
آن محفل علمی  ی باید دانست کهکافی داریم و نه با رویکردهاي افراد آن محفل موافقیم. از طرف

از  اصالً ست؟مگر عرب بیابانگرد هم علم می دانسته ا درباره چه چیزي صحبت می کرده اند؟
که پیشتر توضیح داده شد علم در اسالم چیزي بیش از  گونهدیدگاه اسالم، علم به چه معناست؟! همان

 به معناي نماز است. بنابر این  معموالًحدیث و صرف و نحو و ... نیست! عبادت هم که در اسالم 
  می توان داستان را اینگونه گفت:

که  دیده مشغول خواندن نماز بودند و گروهی دیگر را ک دیدمحمد وارد مسجد شد؛ گروهی را "
مشغول بحث علمی درباره صرف و نحو و شکیات نماز بودند. پیامبر خواست با عبادت کنندگان هم 

به  محمددر حال عبادت نمی تواند با دیگري وارد گفتگو شود،  فرد ،صحبت شود اما چون در اسالم
  "گروه دیگري پیوست.

را به عنوان یک گوهر شناخته بود، چگونه بود که نه محمد و نه هیچکدام از » علم«اگر دین اسالم 
خلفاي راشدین، دستور ساخت یک دانشگاه یا حتی برپایی یک کتابخانه را ندادند. نگارنده اگر 

 "چرا خود محمد پس از به قدرت رسیدن، زمانی را به کسب دانش اختصاص نداد؟"بپرسد که 
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؛ "داشته و احتیاجی به یادگیري نداشته است! 84وي علم لدنی"قه می درانند که ، یبی درنگ متعصبین
 اصالًبنابراین نگارنده می پرسد که چرا محمد به اطرافیانش نکته اي درباره علم آموزي نگفته است؟ 

علم آموزي چیزِ روشنی گفته نشده است؛ در همان قرآنی که درباره دانش و چرا در قرآن درباره 
  به زنان و قتل و غارت غیرمسلمانان آیه هاي بسیاري وجود دارد.تجاوز 

در آنزمان شرایط مناسبی وجود نداشته «ماله کشان اسالمی براي توجیه این قضیه، بیان می دارند که 
  ».امامان شیعه به تعلیم علوم پرداختند.[سپس] است [!!] ... اما 

عمرش را به جنگ و غزوه سپري کرد و با وجود درباره امامان شیعه هم باید گفت: علی که بیشتر 
فرزند، وقتی براي یادگیري یا یاددهیِ علم نداشته  36و نزدیک به رسمی زن  7داشتن دست کم 

است! حسن نیز که در زن گرفتن چنان نام بلندي دارد که تاریخ گواه آن است. سجاد نیز بخشی از 
نیز به امورات خانوادگی! امام دوازدهم شیعیان هم عمرش را به بیماري و آوارگی گذراند و بخشی را 

که در چاه جمکران به سر می برد و تنها کسانی مانند احمدي نژاد و دیگر دیوانه هاي زنجیري 
معتقدند که از وي کسب فیض کرده اند. علوم این آقایان نیز که خود مشخص و روشن است. امام 

ت و نه هیچ کتابی توسط وي نوشته شده است و نه سالگی مرده اس 28یازدهم شیعیان نیز که در 
ب شده است. امامانی مانند رضا نیز که بخشی از عمر خود را در سفر و سهیچ شاگردي بدو منت

 2حکومت داري گذرانده اند و هیچ نشان علمی اي از آنها وجود ندارد. از تمام این امامان می توان 
که مالها برایشان پیشینه هاي علمی دست و پا کرده اند و  را نام برد (محمد باقر و جعفر صادق) فرد

داراي  ،از بین این دو نفر، صادق داراي جایگاه ویژه اي است. این امام بر پایه مهمالت آخوندي
سال به تدریس این افراد  40است و او براي مدت  داشتهشاگرد  000/4حوزه علمیه اي بوده است که

ماله کشان اسالمی، حیا را خورده اند و با شیادي هرچه تمامتر  همت گماشته است. حتی برخی از
بسیار عجیب است که این  85معتقدند که یکی از دانشمندان ایرانی از حضور صادق فیض برده است!

امام دانشمند نه حتی یک اختراع یا اکتشاف علمی انجام داده است و نه هیچیک از شاگردان وي 
! حتی یک نظریه علمی نیز در تمام دستورات این امام یا سایر امامان چنین کارهایی انجام داده اند

                                                           
 البته وجود این علم لدنی را در همین فصل و در رویکردهاي علمی (!!) قرآن به چالش خواهیم کشاند. 84
البته این انتصاب از نظر تاریخی همخوانی ندارد و دانشمندان ایرانی نه از نظر زمانی و نه مکانی با حوزه علمیه صادق، همسنگی  85

 نکه در این زمینه هم معجزه اي وجود داشته است که تنها مالها آنرا درك کرده اند!آنداشته اند! مگر 
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نمی توان یافت جز اینکه بسیاري از نوشته هاي روایت گونه این امامان به موضوعاتی مانند: 
چگونگی زیاد کردن قوه جماع، چگونگی همخوابگی با زنان و دختران، چگونگی انتخاب زن براي "

  بر می گردد و بس! "گیري، چگونگی دروغگویی (تقیه) و ...  داشتن همخوابه، چگونگی جن

با دروغگو دوست "البته برخی از روایت هاي به اصطالح علمی این امامان مربوط به دستوراتی مانند 
است که همه آنها،  "نشوید، با آدم غیرخانواده دار ازدواج نکنید، با فالن اشخاص همراز نشوید و ... 

حتی یک آدم دروغگو هم حاضر نیست با  احتماالًواضحی هستند و موضوع هاي مشخص و 
دوست شود یا حتی یک فرد بی آبرو هرگز دنبال ازدواج با یک بی آبروي دیگر دیگر دروغگویی 

. بیان این نظریه ها توسط امامان شیعه مانند این است که شخصی درباره موضعی که براي همه نیست
روز روشن است و "کسی بگوید  مثالًام می دهند اظهار نظر بکند؛ آنرا انجمردم روشن است و همه 

. این موضوع را هر کسی می داند و بیان آن توسط هر شخصی باشد، نمی تواند نشانه "شب تاریک!
  آن شخص باشد! "علم لدنی داشتن"

موارد گفته شده باال  همهبراي حسن ختام این موضوع نکته بسیار مهمی باید یادآوري شود. اگر 
نادرست باشند (که نیستند) باز هنوز بحث دیگري باقی می ماند که نشان دهد علم، اگر هم براي این 

داراي جایگاه واالیی بوده است، هرگز آن معنایی که دیگر فرهنگ ها براي علوم قائلند، آن  اعراب
معنی علم در عربی گسترده تر اهند. چیزي نیست که اسالم و قرآن از پیروان خود درباره علم می خو

در زبان عربی خوانده میشود. علم  Science انگلیسی و یا در »دانش«در فارسی  هاز آن است که امروز
اسالم به علم را نمیتوان لزوماً توصیه اسالم به  هر دانسته اي را شامل میشود. این است که توصیه

طب، روانشانسی، جامعه شناسی و فلسفه دانست، شیمی،  آموختن ریاضیات، جبر، هندسه، فیزیک،
این پرسش را یافت که منظور از علم چه بوده است. اگر اسالم آنقدر  بلکه باید از منابع اسالمی پاسخ

 تاکنون نجف و قم "علمیه" هاي حوزه چرا  معناي دانش امروزي کرده است به "علم"توصیه به 
علماي اهل سنت تاکنون هیچ وسیله و ابزار جدیدي چرا یا اینکه نداشته اند،  هیچ کشف علمی
  اختراع نکرده اند؟

چیز دیگري است. حدیثی از پیامبر  احتماالً ،اینجاست که پی میبریم منظور منابع اسالمی از علم 
ابدان (یعنى علم شریعت و علم  علم ادیان و علم علم دو تا است،«اسالم وجود دارد که میگوید: 



242 

 

 وکمی به علم پزشکی لطف کرده است و آن را جز ،یامبر اسالم در این حدیثپالبته . 86)»پزشکى
اش از این پزشکی با پزشکی که ما میشناسیم فاصله  باید بدانیم که است. البته آوردهحساب به علوم 

 احتماالً همان علوم پزشکی است که صادق و رضا به دنبالش رفته اند، ولی ما و استزمین تا آسمان 

   از این بحث میگذریم. در اینجا

حسنه و گفتگویش تسبیح و کاوش در آن  در تحصیل علم بکوشید که فرا گرفتن آن: پیغمبر«
است؛ زیرا علم راهنماى حالل و  جهاد و آموختن او به جاهل صدقه و نشرش موجب قربت

طاعت و عبادت و شناسائى  کشد... علم وسیله حرام است، طالب خود را به بهشت مى
کنند، حالل و حرام را باز  با علم به یگانگى خدا پى برند، به خویشاوندان احسان خداست،

  87»شناسند و باالخره علم چراغ راه عقل است

به دو سخن صادق (که از دیدگاه شیعیان باالترین جایگاه علمی در بین امامان را دارد) توجه همچنین 
  کنید:

زیرا هر علمی مایه نجات نیست و علمی  علم فقط علمی است که رضاي اهللا در آن باشد« 
که منحصر به نجات بشود منحصر به توحید، امامت و علومی است که از حضرت رسول و 
ائمه اطهار به ما رسیده است و آنچه نرسیده، اندیشیدن در آنها شایسته نیست. از سایر علوم 

، صرف، نحو و عربیزبان نیز آنچه براي فهمیدن کالم اهل بیت رسالت الزم است (مانند 
شبهه در "منطق) باید خوانده شود و غیر آن یا لغو یا بی فایده و تضییع عمر و یا احداث 

 »می شود. ضاللتاست که بیشتر موجب کفر و  "نفس

آنکه: کار  پروردگارت را بشناسى، دوم :خصلت یافتم: اول آنکه دانش مردمان را در چهار« 
خواهد و چهارم آنکه: بدانى چه  بدانى خدا از تو چه مىسوم آنکه:  خدا را با خود بدانى،

کند. شارح اصول کافی در ادامه می افزاید: و خالصه علم مفید  بیرون مى چیز تو را از دینت

                                                           
.  . تهران. ناشر: چاپخانه فردوسى اى باقر کمره . ابو الفتح کراجکى.مترجم: محمد عجب)گنجینه معارف شیعه( ترجمه کنز الفوائد و الت 86

 .114ص: 2 . بی تا. ج چ اول
 .55. ص: ش 1382: . امیر کبیر. چ اول . تهران .مترجم: احمد جنتى حرانى تحف العقول. ابن شعبه 87
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پیغمبر و امام صادق در اطراف همین مطالب دور میزند و علوم دیگر در آنها  از نظر قرآن و
  88»ده: بود و نبودش سود و زیانى نداردچنانچه در این حدیث پیغمبر فرمو زیادیست

اکنون، به درونمایه علمی خود قرآن می پردازیم اما پیش از آن، به دو آیه زیر که بر روي کامل بودن 
  قرآن و مشتمل بودنش بر همه چیز تکیه دارد، توجه نمایید. 

ی فرمایند که به مساله هفت آسمان و مرکزیت زمین در عالم اشاره م اهللا ها، آیهبرخی از در 
چنین به دیده می آید در این آیات  اماآن را به نام خود نوشته بود،  ،از قرآن پیشبطلمیوس قرن ها 

بی خبر گفتند که  اهللاز  این ها در اصل گوشه اي از دانش خداوندي بوده اند. البته بعد ها منجمینِکه 
  !زمین مرکز عالم نیست و هفت آسمان هم وجود ندارد

      که مراد همان خورشید است که در مدار خود  کندبه چراغ فروزان اشاره می هایی، اهللا در آیه 
  البته  می گردد و هروقت باال می آید در زمین روز می شود و هر وقت پایین می رود شب می آید.

چراغ هاي دیگري هم داریم که همان ستارگان هستند که خداوند آن ها را براي تزئین آسمان و 
همچنین پیدا کردن راه کشتی ها و راه مکه توسط حاجی هایی که در شب سفر می کنند آفریده 

  است.

 موضوع این به مربوط علومِ قرآن، علمی معجزات مورد در مسلمانان ادعاهاي سایر مانند شوربختانه

 اي جغرافیایی یا هندسی قوانین کدامین با میدانند مسلمانان فقط مثالً و است مسلمانان نزد در تنها نیز

 یدبا). اسالمی جغرافیاي یا و هندسهشته باشد (دا وجود مغرب دو و مشرق دو می تواند، کره یک در

 بودن هیکل بزرگ قضیه مانند است مسلمانان نزد تنها علوم از عدههنر آشنایی با یک  ،کهداشت  توجه

 از بیولوژیستی هیچ که پیش سال 1400 در )اسالمی بیولوژي( عربستان زنان در بلوغ سن بودن جلو و

 قضیه یا و )اسالمی پزشکی( انسان بدن براي نخوردن غذا و آب و روزه فواید قضیه یا ندارد، اطالع آن

  ر.دیگ مسئله هزاران و )اسالمی شناسی کیهان( آسمان هفت
  

  

  

                                                           
 .38ص:  1 . بی تا. ج اول . چ ناشر: کتاب فروشى علمیه اسالمیه . . تهران کلینى.مترجم: حاج سید جواد مصطفوى اصول کافى. شیخ 88
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  59(انعام) آیه  6سوره 

رقَۀٍ ن وقُطُ م ا تَسمرِ وح الْبرِّ وی الْبا ف م م علَ یو والَّ ه مها إِ علَ بِ الَ یغَی فَاتح الْ م هندعۀٍ  وبالَ حا وه لَمع الَّ ی إِ
الَّ فی کتَابٍ مبِینٍ  طْبٍ والَ یابِسٍ إِ الَ رضِ ور   ﴾59﴿فی ظُلُمات األَ

داند  داند و آنچه در خشکى و دریاست مى و کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او [کسى] آن را نمى
اى در تاریکیهاى زمین و نه هیچ تر و  داند و هیچ دانه افتد مگر [اینکه] آن را مى و هیچ برگى فرو نمى

  ﴾59﴿خشکى وجود دارد مگر اینکه در کتاب مبین (=روشن) [ثبت] است 
  

  75ل) آیه (نم 27سوره 

رضِ إِلَّا فی کتَابٍ مبِینٍ  ماء والْأَ ی السۀٍ فبنْ غَائا مم75﴿و﴾  

 ) 75و هیچ پنهانى در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتابى روشن [درج] است (

اهللا در این آیه ها و برخی دیگر از سوره هاي قرآن مدعی شده است که وي همه چیز را می داند، او 
ز کنه وجود یک ذره، از چگونگی افتادن برگی، از هر آنچه که در تاریکی و روشنی است، از هر تر ا

در کتاب قرآن نیز ثبت کرده است. قرآن اما، پیشاپیش و خشکی و ... نه تنها آگاه است بلکه آنها را 
  خود چراغ روشنگري (!!) است که ذهن نادان و کوچک اهللا را برمال ساخته است و بس.

  
  امام زمان در حال شالق زدن به یک روزه خوار هستند گمنامِ سربازانِ – 14 فرتور
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بی خرد به کنار و کنارتر می رود و  با هر گامی که دانش به پیش برمی دارد، پرده از چهره اهللاِ
مسلمانان متعصب، مالها و ماله کشان اسالمی مجبورند که براي هر نظریه به اصطالح علمی قرآن به 

دین و مذهب از یک سو و «هزار و یک دروغ و مغلطه و سفسطه روي بیاورند. ناپلئون می گوید 
در این فصل برخی از دیدگاههاي ». ندتاریخ و دانش از دیگر سو، دشمنان سوگند خورده یکدیگر

  علمی اهللا که هیچ پیوندي با دانش و خرد ندارند، بررسی می شوند:

  

  حوا از دنده چپ آدم ساخته شده است -7.2
  1(نساء) آیه  4سوره 

سٍ واحدةٍ  فْ ن نَّ م م قَکُ ذي خَلَ م الَّ قُواْ ربکُ لَقَ منْها یا أَیها النَّاس اتَّ جهاوخَ ویرًا  زاالً کَثا رِجمنْهثَّ مبو
م رقیبا  رحام ِإنَّ اللّه کَانَ علَیکُ ذي تَساءلُونَ بِه واألَ قُواْ اللّه الَّ نساء واتَّ 1﴿و﴾  

و از آن دو  جفتش را [نیز ] از او آفریداى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و 
زنان بسیارى پراکنده کرد پروا دارید و از خدایى که به [نام] او از همدیگر درخواست  مردان و

 ) 1کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان است ( مى

غافله ساالر  ،اسالمدر این زمینه دین هاي سامی (یهود، مسیحیت و اسالم) دین هاي زن ستیزند و 
است، به گونه اي که در این دین، زن موجود دوم است، براي آسایش مرد و برآوردن  ها دین این

نیازهاي سکسی مرد و بچه زاییدن و بچه شیردادن آفریده شده، عقلش ناقص است، از خود هیچ 
به بهشت نمی رود، شهادتش در بهترین وضعیت برابر شهادت یک مرد نیمه  اصالًاختیاري ندارد، 

  ت و ... .عاقل اس

برپایه اعتقادات دینی دین هاي سامی، اهللا نخست آدم را آفرید و سپس بجاي آفرینش مستقیم حوا، 
یکی از دنده هاي چپ آدم را جدا کرد و بر آن گوشت نهاد و وي را به حوا تبدیل کرد. تا همین 

انسان دیگري بیافریند که مجبور  مستقیماًپرسش جاي پرسیدن دارد؛ آیا اهللا نمی توانست  2جاي کار 
حوا را بسازد؟ پرسش دوم بر اساس آن شد مدل ساخته شده اولیه (یعنی آدم) را مبنا قرار دهد و 
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داستان اینگونه ادامه پیدا می کند که اهللا  89؟اینکه آیا تعداد دنده هاي چپ مرد از راستش کمتر است
شیطان، حوا را می فریبد و وي نیز آدم را؛ و ... هر  آنها را از خوردن میوه اي یا گندمی بازمیدارد و

دو از بهشت اخراج می شوند و از همین روي، در اسالم، همواره به زن به عنوان موجود فتنه گر نگاه 
  می شود.

  به هر روي آیه باال سندي بر این موضوع است که حوا از آدم آفریده شده است.

  

  آفریدیم (نر و ماده) همه را بصورت جفت -7.3
  12(زخرف) آیه  43سوره 

عامِ ما تَرْکَبونَ  نْ فُلْک والْأَ نَ الْ م م علَ لَکُ جا وکُلَّه اجوز ذي خَلَقَ الْأَ  ﴾12﴿والَّ

اى که] سوار  و براى شما از کشتیها و دامها [وسیله آفریدهمه را بصورت جفت و همان کسى که 
  ﴾12﴿شوید قرار داد 

و چندین آیه دیگر از قرآن، مدعی است که همه را بصورت جفت آفریده است. هر  قرآن در این آیه
براي نگارنده نامفهوم است، اما باید گفت که: دانش این ادعا را به کلی رد نموده » همه«چند که واژه 

از  است. در دنیا موجودات زنده زیادي هستند که یک جنسی هستند و به تک جنسی معروفند.
نام برد. همچنین براي برخی از گیاهان و یا درختان نیز، را موجودات تک جنسی می توان جلبرگ ها 

جفت درخت زردآلو کدام است؟ از این گذشته موجوداتی نیز وجود دارند  مثالًجفتی وجود ندارد. 
  هستند؛ مانند کرم خاکی.(بصورت همزمان) ماده جنسیتی که هم داراي جنسیتی نر و هم 

 فرشتگان موجوداتی مثالًخود قرآن نیز با خودش درگیري دارد. زیرا  ،از این گذشته، در این مورد
هستند که مونث یا مذکر نمی باشند و از همین روي است که قادر به تولید نسل نیستند. پس با این 

                                                           
مالهاي اسالمی تا چندصد سال پیش معتقد بودند که تعداد دنده هاي چپ مرد یکی کمتر از تعداد دنده هاي راست مرد است اما   89

ند و مدعی شدند که در آغاز آفرینش،     کالبد شکافی، این داستان را رد نمود و پس از آن بود که ماله کشان اسالمی وارد گود شد
  دنده هاي چپ مرد یکی بیشتر از راست بوده اند و پس از جدا شدن یکی از دنده هاي چپ، تعدادشان برابر شده است.
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چیز یا ، باید پرسید که زوج فرشتگان چه »همه را بصورت زوج آفریدیم«حساب که قرآن می گوید 
    از روز نخست، فرشتگان زوج داشته اند و آنها از بین  اصالًکس می باشد؟ و از طرفی آیا چه 

  ؟یا ... رفته اند

فرشتگان است و یا فرشتگان را اهللا  این است که یا خود اهللا، زوجِ کرد استنباطآنچه که می توان 
توانسته است به آسمان آنها راه  ،برضد فرشتگانزوه غاهللا پس از انجام چند ، احتماالًنیافریده است و 

 200سوره توبه را برایشان خوانده و فرشتگان مجبور شده اند براي مدت  22ه آیه اپیدا کند و آنگ
سال به اهللا جزیه بدهند. در پایان نیز فرشتگان با فراق خاطر و از روي خلوص و با آزادي هرچه 

  .آمده اندند و تحت فرمان اهللا در ه ایدبه دین مبین اسالم گرو(؟!) تمامتر 

  

  ؟است و ستون داردجسم  ،آسمانآیا  -7.4
  8(معراج) آیه  70سوره 

م تَکُونُ السماء کَالْمهلِ  و8﴿ی﴾  

  ) 8گداخته شود ( فلزروزى که آسمانها چون 
  

  10(لقمان) آیه  31سوره 

م وبثَّ فیها من کُلِّ ن تَمید بِکُ رضِ رواسی أَ قَى فی الْأَ لْ ا وأَ نَه تَرَو د مرِ ع بِغَی اتاوم لْنَا خَلَقَ الس نزَ  دابۀٍ وأَ
جٍ کَرِیمٍ  ون کُلِّ زا میهتْنَا فنب اء فَأَ اء ممنَ الس10﴿م﴾  

نید خلق کرد و در زمین کوههاى استوار بیفکند تا [مبادا زمین] که آن را ببی هیچ ستونى آسمانها را بى
اى پراکنده گردانید و از آسمان آبى فرو فرستادیم و از هر  شما را بجنباند و در آن از هر گونه جنبنده

  ) 10نوع [گیاه] نیکو در آن رویانیدیم (
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  2(رعد) آیه  13سوره 

قَمرَ س والْ خَّرَ الشَّم سرْشِ وع تَوى علَى الْ اس م نَها ثُ تَرَو د م رِ عبِغَی اتاومالس فَعي رذ جرِي اللّه الَّ کُلٌّ ی 
م تُوقنُونَ  م بِلقَاء ربکُ علَّکُ صلُ اآلیات لَ فَ رَ یرُ األَمبد ى یمسلٍ م2﴿ألَج﴾  

برافراشت آنگاه بر عرش استیال آسمانها را بدون ستونهایى که آنها را ببینید  خدا کسى است که
یافت و خورشید و ماه را رام گردانید هر کدام در وقت خاص (براى مدتى معین) به گردش در ما 

نماید امید که شما  کند و آیات [خود] را به روشنى بیان مى آیند [خداوند] در کار [آفرینش] تدبیر مى
  ) 2به لقاى پروردگارتان یقین حاصل کنید (

  

  28 آیه (بقره)  2سوره 

هو بِ و اتاوم س عبنَّ س اه وس م استَوى إِلَى السماء فَ رضِ جمیعاً ثُ م ما فی األَ ذي خَلَقَ لَکُ یء هو الَّ کُلِّ شَ
 یمل29﴿ع﴾  

آفرید سپس به [آفرینش] آسمان  براى شمااوست آن کسى که هر آنچه در زمین است همه را 
  ﴾29﴿را استوار کرد و او به هر چیزى داناست  هفت آسماناخت و پرد

 آفرینشاز  پیشموجوداتی که میلیونها سال  ،نده ااگر همه موجودات براي انسان خلق شد پرسش:
انسان با توجه به اینکه،  سویی دیگراز  ؟نده ابراي چه خلق شد استانسان نسلشان منقرض شده 

میلیونها و شاید میلیاردها سال  یچگونه موجودات ،می باشد کُرهات این جوانترین مخلوقیکی از 
 اصوالًآسمان هم از ادعاهاي بی سر و ته اهللا است، زیرا  7. مسئله نده ازودتر براي او آفریده شد

فضایی است بین جو یک سیاره و خود آن سیاره،  مثالًموجودیتی بنام آسمان معنایی ندارد و آسمان 
سیاره، معناي آسمان تعریف نشده است. پس اگر قرار باشد آسمان طبقه داشته و بیرون از جو یک 

  هنوز کشف نشده اند! ظاهراًباشد این طبقه ها باید در همین جو زمین باشند که 
  

  65(حج) آیه  22سوره 

ماء  الس کسم یو رِهأَم حرِ بِ ی الْبرِي فج فُلْک تَ رضِ والْ م ما فی الْأَ خَّرَ لَکُ س نَّ اللَّه م تَرَ أَ لَ قَع علَى أَ ن تَ أَ
 یمحر بِالنَّاسِ لَرَؤُوف ِإنَّ اللَّه هن ذْ رضِ إِلَّا بِإِ   ﴾65﴿الْأَ
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ست به نفع شما رام گردانید (یعنی در اختیار تو قرار داده اى که خدا آنچه را در زمین ا آیا ندیده
مگر  دارد تا [مبادا] بر زمین فرو افتد آسمان را نگاه مىاست) و کشتیها در دریا به فرمان او روانند و 

 )65خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است ( به اذن خودش [باشد] در حقیقت

بزرگ و حجیم است و اهللا بدان افتخار می کند که چگونه شعبده  از دید قرآن، آسمان جسمی بسیار
     بازي کرده است و این جسم بزرگ و حجیم را بگونه اي ساخته که با اینکه ستون ندارد (یا 
      ستون هایش نادیدنی هستند) بر روي زمین فرو نمی افتد. شگفت آور است بدانید: یکی از 

  بر روي زمین فرو می ریزد. احتماالًین جسم بزرگ، ذوب شده و نشانه هاي آخرت این است که ا

  

  !آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند -7.5
  30(انبیاء) آیه  21سوره 

علْنَا منَ الْماء کُ جا ومقْنَاه فَتَ قًا فَ تْ کَانَتَا ر ضر نَّ السماوات والْأَ فَرُوا أَ ذینَ کَ م یرَ الَّ لَ ا أَو یء حی أَفَلَ لَّ شَ
  ﴾30﴿یؤْمنُونَ 

را از  و ما آن دو آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودندآیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که 
 ) 30آورند ( اى را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمى هم جدا ساختیم و هر چیز زنده

    بکار گرفته  یشده است زمانی در زبان عرب (ترجمه) کلمه عربی اي که به پیوسته بودن برگردان
مین و آسمان هم می شوند که دو چیز که از نظر جنسیتی با هم همگون هستند بهم درآمیزند. گویا ز

زمانی دورتر در هم ریخته بوده اند و اهللا زمین را از آسمان جدا می کند و سپس آسمان را بدون 
داشتن ستون، باالي سر زمین قرار می دهد. نکته خردستیز دیگري که در این آیه وجود دارد این 

   ن خبر دارند چرا کفر چون آنها از بهم پیوستگی زمین و آسما«است که اهللا از کفار می پرسد که 
نه تنها کفار بلکه هیچ کس دیگري (بجز مالها و ماله کشان اسالمی) از این بهم پیوستگی  !»می ورزند

  .ندخبر نداشته ا
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  برج و باروي اهللا و شهاب! -7.6
  18تا  16(الحجر) آیه هاي  15سوره 

زینَّاها للنَّاظرِینَ  ا ووج علْنَا فی السماء برُ ج د قَ لَ ا ﴾16﴿وظْنَاهف حن وطَانٍ کُلِّ م جِیمٍ شَیالَّ ﴾17﴿ ر نِ إِ م 
عه السمع استَرَقَ تْب   ﴾18﴿ مبِینٌ شهاب فَأَ

) و آن را از هر 16آراستیم ( 90و آن را براى تماشاگران در آسمان برجهایى قرار دادیمو به یقین ما 
شهابى روشن او را ) مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که 17اى حفظ کردیم ( شده شیطان رانده

  )18( کند دنبال مى
  

  10تا  7(صافات) آیه هاي  37سوره 

 ارِدطَانٍ م ن کُلِّ شَی ظًا م عونَ لَا ﴾7﴿وحفْ مسلَإِ إِلَى یلَى الْمالْأَع بٍ وانن کُلِّ جذَفُونَ م قْ ا ﴾8﴿یورحد م لَه و 
ذَاب ع باصنْ إِلَّا ﴾9﴿ و م فط فَۀَ خَ طْ خَ عه الْ تْب   ﴾10﴿ ثَاقب شهاب فَأَ

توانند به انبوه [فرشتگان] عالم  نمى) [به طورى که] 7و [آن را] از هر شیطان سرکشى نگاه داشتیم (
شوند و برایشان  ) با شدت به دور رانده مى8شوند ( و از هر سوى پرتاب مى ال گوش فرا دهندبا

شهابى شکافنده ) مگر کسى که [از سخن باالییان] یکباره استراق سمع کند که 9عذابى دایم است (
  ) 10( تازد از پى او مى

  

  9و  8(جن) آیه هاي  72سوره 

دیدا وشُهبا  ئَت حرَسا شَ لا منَاه د جاء فَومنَا السسنَّا لَم ا ﴾8﴿وأَ نَّ د کُنَّا وأَ ع قْ قَاعد منْها نَ عِ مملسن ل فَم 
جِد الْآنَ یستَمعِ ی ا لَهاب ها شد ص9﴿ ر﴾  

) و در [آسمان] براى 8( ب یافتیمپر از نگهبانان توانا و شهاو آن را  یافتیم بر آسمان دستو ما 
تیر شهابى در کمین خود نشستیم [اما] اکنون هر که بخواهد به گوش باشد  شنیدن به کمین مى

  ) 9( یابد مى

                                                           
 هنوز بلیط این تماشاخانه به فروش عمومی گذاشته نشده است! 90
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بر آسمان دست می یابد.  ،گفته خودش برپایهاهللا پس از آنکه تصمیم گرفت به فرمانروایی دنیا برسد، 
ها شهاب بوده است. اهللا پس از بحث  آسمان نگهبانان بسیاري داشته است! یکی از این گروه نگهبان

و گفتگو (؟!) همه را به فرمان خود درمی آورد. او سپس در آسمان برج و بارویی ساخته است، زیرا 
ن نبوده است. او در اطراف این برج و خود وي نیز از دست آفریده نافرمانش (شیطان) در اما ظاهراً

فریب دادن  احتماالًبارو، فرشتگان بسیار زیادي گماشته است تا نه تنها اجازه ورود به درگاه الهی و 
اهللا به آنها داده نشود بلکه شیطانها نتوانند به سخن هاي داخلی اهللا با فرشتگانش گوش فرا دهند و 

واهد مخفیانه گوش فرا دهد، توسط سانتریفوژ اهللا به اطراف یکی از این شیطان ها بخاحیاناً اگر 
  پرتاب می شود.

اگر کسی بتواند گوش فرا بدهد، اهللا براي او شهاب پرتاب می کند! پس نتیجه آنکه شهابی که در یا 
آسمان می بینیم آن چیزي نیست که علم درباره آن می گوید بلکه دیدن یک شهاب در آسمان به این 

لحظاتی پیش، فرشته اي توانسته است به برج و باروي الهی راه پیدا کند و سخنی را معناست که 
  ، شهابی نیز بسویش پرتاب نموده است.به بیرون او افکندنِبشنود و اهللا هم پس از 

  

  دلیل آفرینش ستارگان، شب و روز و هالل ماه؟ -7.7
  6(صافات) آیه  37سوره 

نْیا بِ اء الد منَّا السیبِ ِإنَّا زاککَو   ﴾6﴿زِینَۀٍ الْ

  ) 6( با ستارگان زینت کردیمما آسمان این دنیا را 
  

  97(انعام) آیه  6سوره 

قَول اتلْنَا اآلیص د فَ حرِ قَ الْبرِّ والْب اتی ظُلُما فواْ بِهد جوم لتَهتَ م النُّ علَ لَکُ ي جذ هو الَّ ونَ ولَمع 97﴿مٍ ی﴾  

تا به وسیله آنها در تاریکیهاى خشکى و دریا راه و اوست کسى که ستارگان را براى شما قرار داده 
  ﴾97﴿ایم  دانند به روشنى بیان کرده به یقین ما دالیل را براى گروهى که مى یابید

  سوره صافات، معلوم است که ستارگان چراغ آسمانند!  6با توجه به آیه 
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میلیارد ستاره  4در گیتی شناخته شده اند و بطور متوسط هرکدام داراي  کهکشان میلیارد 4تاکنون 
آنقدر از ما دورند که میلیونها سال طول می کشد تا نور آنها به ما  این ستاره ها. بعضی از هستند

آفریده و به آنها براي راهنمایی ما در بیابان ها و دریاها را آنها اهللا، برسد. آیا پذیرفتنی است که 
   داده است؟(!!) روشنایی 

  

  189(بقره) آیه  2سوره 

تُواْ الْبیوت من ظُ نْ تَأْ أَ س الْبِرُّ بِ لَی و جح اقیت للنَّاسِ والْ وم یلَّۀِ قُلْ هنِ األه ع لُونَک کنَّ الْبِرَّ یسأَ لَ ا وورِهه
تُواْ الْبیوت منْ  قَى وأْ نِ اتَّ ونَ محفْل م تُ علَّکُ قُواْ اللّه لَ   ﴾189﴿أَبوابِها واتَّ

و  اند آنها براي تعیین اوقات براى مردم و [موسم] حجپرسند بگو  در باره هاللها[ى ماه] از تو مى
ها از  ها درآیید بلکه نیکى آن است که کسى تقوا پیشه کند و به خانه خانه نیکى آن نیست که از پشت

  ﴾189﴿یید و از خدا بترسید باشد که رستگار گردید در آنها درآ

نوري که ما در ماه میبینیم، نوري است که از خورشید در آن منعکس می شود پس ما تنها آن قسمت 
  می بینیم.را از ماه را که نور خورشید در آن انعکاس می یابد 

  آیه باال را از سه دیدگاه می توان مورد بررسی قرار داد:

توجه  و همگونی (؟!) آنبه انسجام  کنکاش در معناي جمله هاي این آیه،از پیش  :تدیدگاه نخس
 که  از علت بدر وهالل ماه بالفاصله می گوید نیکو کاري به این نیست سخن گفتناز  پس : اهللاکنید

   91پیوندي باهم دارند؟از پشت دیوار به خانه در آیید.  این دو چه 

پیش از اینکه انسان بر روي این قاره به چنین میلیارد ها سال  ،ماه و زمین ءآیا کره دوم: دیدگاه
اگر چنین باشد پس می توان نتیجه  ند؟ه ابراي تعیین ایام حج و معامالت آفریده شد شکلی درآید،

ماه براي مسلمانان آفریده شده است و آمریکا هم اشتباه کرده است که فضانورد به  اصالًگرفت که 
مانان فرستاده است و آنجا را به گام هاي یک نامسلمان آلوده داشته است. در همین جا هم از ماه مسل

دولت آمریکا خواسته می شود که بخاطر قدم گذاشتن در ماه (ماهی که براي حج مسلمانان، یعنی 
                                                           

  اینچنینی در قرآن فراوانندآیات   91
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ي جهان و مسلمانها آفریده شده است) از همه مالها 92جایی که هیچ نامسلمانی را بدان راه نیست
  .پوزش بخواهد

 در این آیه ها، همچنین گفته شده است که هالل ماه براي تعیین اوقات است. امروز  دیدگاه سوم:
الخور  "اوقات"می دانیم که چینش  بر اساس حرکت ماه، از سال گرفته تا روز، امري نابخردانه و م

است. گرچه که شوربختانه بسیاري از مسلمانان روزهایی از همین سال (قمري) را با نام هاي تولد و 
گو اینکه شهادت، روزه، امور عبادي و ... به عنوان بخش هاي ثبت شده در تقویم پذیرفته اند. 

بسیاري از تولدها و درگذشت هاي امامان و پیامبر و ... نه تنها دست تراش مالهاست بلکه با توجه 
یک امام ممکن است در همه روزهاي سال بدنیا بیاید و یا بمیرد) امر  مثالًبه چرخش این روزها (که 

تازش به ایران، تاریخ و ابلهانه اي است. از این ها گذشته مسلمان ها حتی تا یکی دو قرن پس از 
تاریخ نگاري را امري نابخردانه و پست می دانستند و به آن نمی پرداختند و تنها در برخی از مواقع 
دانشمندان ایرانی این کار را براي مسلمانان عرب انجام می دادند. به عنوان نمونه به مورد زیر توجه 

  نمایید:

که از تو به ما می رسد تاریخ ندارد. عمر از  ابوموسی اشعري به عمر نوشت که نامه هایی«
همراهان [خود] پرسید که تاریخ نهادن چیست؟ یکی برخاست و گفت: چیزي است که 
عجمان (ایرانیان) کنند، و نویسند در ماه فالن از سال فالن. عمر گفت: چیزي نیکو است. 

ذوالقرنین آغاز کنند و این  برخی گفتند به تاریخ رومیان بنویسید؛ گفته شد که آنها از روزگار
[سرانجام به پیشنهاد ابوبکر] دراز است. برخی دیگر گفتند به تاریخ پارسیان بنویسید ... و 

  93»چنین بود که سال را از هجرت نبوي آغاز کردند.
  

  67(یونس) آیه  10سوره 

ص بم اره م اللَّیلَ لتَسکُنُواْ فیه والنَّ علَ لَکُ ي جذ عونَ هو الَّ مسمٍ ی قَو ات لِّ آلی کل   ﴾67﴿رًا إِنَّ فی ذَ

                                                           
هیچ نامسلمانی نمی تواند به قسمتی که کعبه در آن قرار دارد وارد شود و خود این موضوع نشان می دهد که این خداي اسالم باید   92

خداي اختصاصی اي براي مسلمانان باشد که تنها مسلمانان را به خانه خود راه می دهد. پس بی سبب نیست که نگارنده می گوید، 
  ي به ماه می گذاشتند.آمریکاییان هرگز نباید پا

  923، ص 3تاریخ طبري، ج   93
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و روز را روشن [گردانید] بى گمان در  شب را قرار داد تا در آن بیارامیداوست کسى که براى شما 
  ﴾67﴿هایى است  شنوند نشانه این براى مردمى که مى

است؟ هیچ انسانی  روز ماه شش و شب ماه 6 نمی داند که در بعضی از جاهاي این کره خاکی اهللاآیا 
ماه) را در خواب باشد و روز این  6تاکنون وجود نداشته است که بتواند شبِ این سرزمین ها (یعنی 

مگر اینکه بپنداریم این آیه براي برخی حیوانات زمستان خوابِ آن  دیار را در تالش و کوشش.
  سرزمین ها مانند خرس قطبی نازل شده است.

  

 ه دور زمین می چرخد؟آیا خورشید ب -7.8

  33(انبیاء) آیه  21سوره 

حونَ  بسی ی فَلَکرَ کُلٌّ فقَم س والْ الشَّمو ارالنَّهلَ وي خَلَقَ اللَّیذ هو الَّ 33﴿و﴾  

هر کدام از این دو در و اوست آن کسى که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است 
  ) 33( مدارى [معین] می چرخند

گرچه درباره این موضوع، پنجاه شصت سالی است که مالهاي ایرانی و ماله کشان اسالمی آنان 
سکوت اختیار کرده اند، اما هنوز مالهاي بسیاري در کشورهاي مصر، عربستان، پاکستان و غیره 

ند که هستند که هر از گاهی یقه می درانند و به میان گود آمده و دانشمندان دنیا را به ناسزا می گیر
... این چه دروغ است که می بافید؟ زمین ثابت است و خورشید است که بدور آن می چرخد «

به آنها حق داد (؟!). در قرآن هرگز درباره این که  . البته باید کامالً»...سندش هم همین قرآن ماست
وبیدیم (کوه زمین حرکتی داشته باشد سخنی به میان نیامده بلکه بارها گفته شده، در زمین میخ ک

آفریدیم) تا زمین تکان هم نخورد. اما در همین قرآن چندین بار بر حرکت خورشید و چرخشش 
  صحه گذاشته شده است؛ مانند آیه باال که بروشنی این موضوع را بیان داشته است.
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  از اینقرار است :  که چند سال پیش داده شد و اما فتواي مفتی اعظم عربستان

 زمین باطل است و کسی که به این فرضیه باور داشته باشد کافر است!!اعتقاد به چرخش 
والی االرض کیف » و قوله جل و عال »الجبال اوتادا«براي اینکه این فرضیه با قرآن کریم و 

  .منافات دارد »سطحت

و این روشن است. البته  زمین کروي نیست و نمی چرخداین است که  آیه تفسیر روشن
  صورت غضب خداوند می تواند چرخش یا حرکت داشته باشد ......تنها در زمین 

ما زمین را با کوهها میخکوب کرده ایم تا به حرکت در و خداوند در قرآن فرموده است : 
  .نیاید و آرامش مردم بر هم نخورد

یعنی خداوند از حرکت  »و قد ذکر اهللا سبحانه ان الشمس و القمر یجریان فی الفلک«
و اگر زمین نیز بر محور خود میچرخید خداوند از آن خبر  .خبر داده است خورشید و ماه

  میداد اما خداوند از حرکت کردن زمین خبري نداده است .....

 

  !منزل هاي ماه و خورشید و چرخش خورشید -7.9
  39(یس) آیه  36سوره 

دیمِ  قَ عرْجونِ الْ نَاه منَازِلَ حتَّى عاد کَالْ ر د قَمرَ قَ   ﴾39﴿والْ

  ) 39ایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد ( و براى ماه منزلهایى معین کرده
  

  5(یونس) آیه  10سوره 

م ابسح د السنینَ والْ د واْ علَمع ره منَازِلَ لتَ د قَمرَ نُورا وقَ س ضیاء والْ لَ الشَّمع ي جذ لک هو الَّ ا خَلَقَ اللّه ذَ
الَّ بِ علَمونَ إِ مٍ ی قَول اتلُ اآلیص فَ قِّ یح   ﴾5﴿الْ
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تا  براى آن منزلهایى معین کرداوست کسى که خورشید را روشنایى بخشید و ماه را تابان کرد و 
ها[ى خود] را براى  شماره سالها و حساب را بدانید خدا اینها را جز به حق نیافریده است نشانه

  ﴾5﴿کند  بیان مىدانند به روشنى  گروهى که مى

با توجه به آیه هاي باال، می توان به این نتیجه رسید که خورشید و ماه داراي منزل هستند. بیشتر 
موجودات زنده داراي منزلی هستند که پس از تالش و کوشش روزانه (یا شبانه) به آن منزل خود بر 

ز یا شب از تالششان، باید می گردند و در آنجا آرام می گیرند. خورشید و ماه هم پس از یک رو
لطف نموده و برایشان منزلهایی آماده داشته است.  هممنزلی داشته باشند تا بتوانند بدان آرام یابند؛ اهللا 

البته در قرآن معلوم نشده که منزل ماه کجاست ولی منزل خورشید مشخص شده است که در ادامه 
  بدان می پردازیم:

  90و  86تا  83(کهف) آیه هاي  18سوره 

م منْه ذکْرًا  تْلُو علَیکُ لْ سأَ نِ قُ نَی قَرْ ن ذي الْ ع لُونَک یء  ﴾83﴿ویسأَ آتَینَاه من کُلِّ شَ ضِ ور نَّا لَه فی الْأَ إِنَّا مکَّ
تْبع ﴾84﴿سببا  ذَا حتَّى ﴾85﴿ سببا فَأَ غْرِب بلَغَ إِ سِ م ا الشَّمه د جو غْرُب نٍع فی تَ ئَۀٍ یم ح د جو ا وه ندع 
نِ ذَا یا قُلْنَا قَوما نَی قَرْ ن ِإما الْ ذِّب أَ ع نًا وِإم تُ سح یهِمذَ فخ ن تَتَّ ذَا حتَّى...  ﴾86﴿ا أَ طْلع بلَغَ إِ سِ م الشَّم 

ها د جو طْلُع مٍ علَى تَ قَو م عل لَّ ج م نَ ن لَّه ا مهونتْرًا د90﴿ س﴾ 

) ما در 83پرسند بگو به زودى چیزى از او براى شما خواهم خواند ( و از تو در باره ذوالقرنین مى
) تا 85) تا راهى را دنبال کرد (84اى بدو بخشیدیم ( زمین به او امکاناتى دادیم و از هر چیزى وسیله

آلود و سیاه  لاى گ در چشمهبه نظرش آمد که [خورشید]  به غروبگاه خورشید رسیدآنگاه که 
اى را یافت فرمودیم اى ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب  و نزدیک آن طایفه کند غروب مى

 جایگاه برآمدن خورشید) ... تا آنگاه که به 86گیرى ( کنى یا در میانشان [روش] نیکویى پیش مى مى
در برابر آن پوششى قرار  کرد که براى ایشان رسید [خورشید] را [چنین] یافت که بر قومى طلوع مى

 ﴾90﴿نداده بودیم 

 در ذوالقرنین و میکند غروب چشمه یک در خورشید اسالم، و قرآن دیدگاه از که است مشخص کامالً

 در که انسانهایی که برخوردیست نوع همان دقیقا این کرده، عبور چشمه این از داشته که مسافرتی

 در خورشید برخی از پیشینیان می پنداشتند که .داشتند با آن» است صاف زمین« میگفتند گذشته
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 معتقد جنوبی آمریکاي مقیم سرخپوستهاي از برخی. است میکرده غروب ... و کوه پشت چشمه،

      در آنسو از، کرد استراحت اینکه از پس و میرود ها کوه پشت به استراحت براي خورشید بودند
 قلب نکند قهر خورشید اینکه براي و نیاید در و کند قهر گاهی است ممکنالبته خورشید  و آید، می

 فردا تا میکردند قربانی و میگرفتند خورشید سوي به و آوردند می در غروب روز هر را اي زنده انسان

  .بازگردد خورشید هم

آماده می کند و وي نیز پس از  94در این آیه ها اهللا تمام امکانات خود را براي شخصی بنام ذوالقرنین
  هم جایگاه غروب خورشید (منزل خورشید) را می یابد و هم محل برآمدنش را. ،تالش بسیار

  

  40تا  38(یس) آیه  36سوره 

علیمِ  عزِیزِ الْ دیرُ الْ قْ لک تَ قَرٍّ لَّها ذَ جرِي لمستَ س تَ الشَّمرَ ﴾38﴿وقَم نَاه والْ ر د ونِ عاد حتَّى منَازِلَ قَ رْجع  کَالْ
دیمِ قَ س لَا ﴾39﴿ الْ ی الشَّمغ نبا ین لَه رِك أَ د قَمرَ تُ لَا الْ لُ وابِ اللَّیونَ سح بسی ی فَلَککُلٌّ فارِ و 40﴿قُ النَّه﴾  

 )38تقدیر آن عزیز دانا این است ( مدار معین خود [به قرارگاه ویژه خود] روان استو خورشید بر 
نه خورشید را ) 39ایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد ( و براى ماه منزلهایى معین کرده

 ) 40( هر کدام در مداري معینی شناورندو نه شب بر روز پیشى جوید و  سزد که به ماه رسد

هر تایید زده شده است. از سوره یس نیز بر حرکت خورشید م 38سوره یونس، در آیه  5افزون بر آیه 
دیدگاه اهللا: هم خورشید می چرخد، هم ماه، هم شب و هم روز! البته با تدبیر حکیمانه اهللا، این چهار 

با هم موجود، بر روي چهار مدار جداگانه در حال حرکتند تا بهم درنیامیزند و بخصوص شب و روز 
سال است  30(بر اثر بی توجه اي اهللا) بیش از  البته چنین به دیده می آید که در ایران مخلوط نشوند.

  که شب و روز مردم این سرزمین بهم ریخته است!

سوره یس، به خوبی برمال می کند که اهللا و یا محمد هیچ اطالعی از این موضوع نداشته اند  40آیه 
شنی و که شب و روز مانند ماه و خورشید نیستند تا زمانی که از منزل خود بیرون می آیند، رو

  تاریکی با خود بیاورند؛ شب و روز پیامد حرکت زمین به دور خورشید هستند.

                                                           
 توضیحاتی آورده شده است. 11در باره ذوالقرنین، در فصل   94
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  کوهها مانند میخ هستند -7.10
  (نبا) 78آیه  7سوره 

تَادا  الَ أَوجِب   ﴾7﴿والْ

  ) 7( [چون] میخهایىو کوهها را 
  

  31(انبیاء) آیه  21سوره 

دونَ  م یهتَ ه علَّ اجا سبلًا لَ جا فیهلْنَا فع جو بِهِم یدن تَم رضِ رواسی أَ علْنَا فی الْأَ ج31﴿و﴾  

راههایى فراخ و در آن  مبادا [زمین] آنان [=مردم] را بجنباندو در زمین کوههایى استوار نهادیم تا 
  ) 31باشد که راه یابند ( پدید آوردیم

  

  5(نحل) آیه  16سوره 

دونَ  م تَهتَ علَّکُ الً لَّ بسا وارنْه م وأَ ن تَمید بِکُ رضِ رواسی أَ قَى فی األَ لْ   ﴾15﴿وأَ

[قرار داد] تا شما راه خود را  رودها و راههاو  شما را نجنباندو در زمین کوههایى استوار افکند تا 
 ) 15پیدا کنید (

 کامالًهستند که اهللا آنها را با چکش جادویی خود بر زمین کوبیده و زمین را  هایی کوهها مانند میخ
موجبات این آیه ها ثابت داشته است تا زمین نه بچرخد و نه حتی تکانی بخورد. تا اینجاي کار که 

آراسته نیز این فرضیه علمی (؟!) اهللا زمانی به سبزه  است. هوردفراهم آرا آزرده شدن هر خرد بیداري 
می شود که وي می گوید راهها و رودها را بوجود آوردم تا شما راه خود را بیابید. رودها مسیر 

می تواند  حرکت آب از سرچشمه به جایی است که از نظر ارتفاع پایین تر از سرچشمه قرار دارد و
د، توسط هیچ خدایی ساخته نشده است و انسان ها، خو راهیدریا یا اقیانوس باشد. همچنین هیچ 

  راهها را ساخته اند.

حرکت ماه براي «توضیحات باال باید پرسشی را افزود که چرا اینقدر محمد تاکید می داشته که  هب
پیدا کردن راه است، وجود رودها براي پیدا کردن راه است، راههاي سطح زمین را نیز اهللا ساخته و ... 
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انستن استفاده از نقشه، عقب ماندگی علمی در ؟ پاسخ این است که، اعراب به دلیل نداشتن یا ند...»و 
زمینه استفاده از ستارگان (مانند ستاره قطبی) براي پیدا کردن راه در کویرها، نبودن کاروانسرا و 
همچنین وجود صحراي بی آب و علف یکدست بیابان که پیدا کردن راه در آن بسیار مشکل بود، از 

حواشی رودهاي فصلی و کم آب  احتماالًر بیابان ها و چند فاکتور براي پیدا کردن مسیر خود د
عربستان بهره می بردند؛ که آنها عبارت بودند از: مسیر حرکت کاروانها در مناطق نیمه کویري، 
موقعیت خورشید و ماه در آسمان و مسیر خشکیده برخی رودخانه ها. محمد براي اینکه وجود چنین 

 اش تمام کند این آیه ها را آورد تا نشان دهد که نه تنها اهللا براي به نفع خود و اهللانیز فاکتورهایی را 
امور زندگی راهنماي خوبی است (؟!) بلکه ستارگان، خورشید، ماه، رودخانه، راه و ... که مسلمانان 

بلکه هدف از و براي پیدا کردن مسیرهاي روزانه مبنا قرار می دادند نیز متعلق به وي هستند 
 این بوده که عرب ها بتوانند براي پیدا کردن مسیرهاي خود از آنان بهره ببرند.آفرینششان نیز 

یا بر اثر  بر اثر حرکتهاي افقی و عمودي پوسته زمین بوجود می آیند معموالًکوهها از نظر علمی، 
یا بیشتر پیش سال یا چندین ملیون . این حرکت ها در محدوده هاي زمانیِ چند صد هزار آتشفشان

دسته کلی  3تشکیل کوهها را به چگونگی ع می پیوندند و منجر به شکل گیري کوه می شوند. به وقو
  می توان تقسیم نمود:

 بلند شدن پوسته زمین به علت چین خوردن، جابجا شدن و یا انحنا پیدا کردن آن •

 تغییرات فرسایشی زمین •

 آتش فشانها و انفجارات زمین •

 که آنها  تمین بیفتد و بتوان گفزمانند باران نیست که از باالتر از سطح زمین به  »کوه«نکته اینکه 
  سمت آسمان باال  بهسطح زمین آغاز می شود و  ازبلکه بوجود آمدن کوه،  میخ هاي زمین هستند

. البته اگر اهللا کمی درباره زمین شناسی اطالعات داشت می توانست دست کم بگوید کوهها می رود
یکباره ساخته نشده اند  "به اصطالح میخ ها". از اینها گذشته این بیرون کشیدیمنند میخ از زمین را ما

سال وقت الزم بوده  هزارانبراي ساخت برخی از کوهها  ی را بنماید.یکه اهللا بتواند حتی چنین ادعا
  است.
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7.11-  ی بوجود آمده است؟کوه طور، ک  
  63(بقره) آیه  2سوره 

علَّ م بِقُوةٍ واذْکُرُواْ ما فیه لَ ذُواْ ما آتَینَاکُ م الطُّور خُ وقَکُ نَا فَ ع رفَ و م نَا میثَاقَکُ ذْ ذْ أَخَ قُونَ وإِ م تَتَّ   ﴾63﴿کُ

و چون از شما پیمان محکم گرفتیم و [کوه] طور را بر فراز شما افراشتیم [و فرمودیم] آنچه را به شما 
و جهد بگیرید و آنچه را در آن است به خاطر داشته باشید باشد که به تقوا گرایید  ایم به جد داده

)63 ( 

کوه طور کوه مقدس و خرافه ايِ یهودیان است. از عمر این کوه دست کم صدها هزار سال و شاید 
ملیون ها سال است که می گذرد. اهللا مدعی شده است که از یهودیان پیمانی می گیرد و پس از آن 

رایشان یک کوه می سازد و از آنان می خواهد که این موضوع را به جد و جهد بگیرند. یهودیان ب
سال می گذرد. به احتمال فراوان این  6000برمبناي کتاب مقدسشان معتقدند از عمر دنیا حدود 

ش قضیهء پیمان اهللا با یهودیان و آفرینش کوه طور نمی توانسته است بالفاصله پس از آغاز آفرین
  سال است!! 6000کمتر از حتماً انسان باشد پس می توان گفت که عمر کوه طور 

می توانند درباره این موضوع  95ماله کشان اسالمی اي که درباره زیست شناسی مدرك خریده اند
  توضیحات علمی بهتر و کاملی داشته باشند.

  

  

  

                                                           
      د که پس از زاده شدن فرزندانشان، براي آنان پست حکومتی یا ندر کشور ما، مالها و ماله کشان اسالمی بسیاري وجود دار  95

مردم اسالم زده ایران،  براي کسب علوم به دیار کفر (غرب) می فرستند. نگارنده خود شاهد بوده ام  و آنها را با پول آماده می کنندماله 
که این آقازاده ها بجاي درس خواندن و یادگیري دانش، عمر خود را در خارج از ایران، از یک سو به عیاشی و از دیگر سو به دخالت 

همصدا نبوده اند پرداخته اند. این آقازاده ها پس از گذراندن دوره شارالتانیسمی خود در و فتنه افکنی در کار دیگر ایرانیان که با آنان 
خارج، یکباره با مدرك هاي دهان پر کنی که پیش از اعزامشان به خارج، آماده شده اند به ایران بازمی گردند و راه پدران انیرانی خود 

 را در پیش می گیرند.
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  ؟می باردتگرگ  ،از کوهآیا  -7.12
  43(نور) آیه  24سوره 

ج منْ خْرُ قَ ید ا فَتََرى الْوکَامر لُهع ج ی م لِّف بینَه ثُ م یؤَ حابا ثُ زْجِی سی تَرَ أَنَّ اللَّه م لَ لُ منَ  أَ خلَاله وینَزِّ
 کَادشَاء ین ی ن م ع رِفُهص یشَاء و ن ی م بِه یبص فَی د صارِ السماء من جِبالٍ فیها من برَ بِالْأَب به ذْ ی هرْقنَا بس

﴿43﴾  

دهد آنگاه آن  راند سپس میان [اجزاء] آن پیوند مى اى که خدا[ست که] ابر را به آرامى مى آیا ندانسته
آید و [خداست که] از  بینى که از خالل آن بیرون مى هاى باران را مى سازد پس دانه را متراکم مى

و هر که را بخواهد بدان  ریزد زده] که در آنجاست تگرگى فرو مى از کوههایى [از ابر یخ آسمان
 ) 43دارد نزدیک است روشنى برقش چشمها را ببرد ( رساند و آن را از هر که بخواهد باز مى گزند مى

از کوههایى که در آنجاست تگرگى  «در قسمتی از ترجمه آیه که ضخیم شده است، آمده است که 
از ابر یخ «ماله کش اسالمیِ ایران ستیز (الهی قمشه اي) اما دست بکار شده و واژه »! ریزد فرو مى

ا این قانون زیست شناسی (!!) اهللا، ماله را در کروشه آورده است تا معناي آیه را دیگرگونه کند ت» زده
  کشی شود:

  ریزد. ىکه در آنجاست تگرگى فرو م زده] [از ابر یخاز آسمان از کوههایى 

وي یا دیگر کرده است را می توان از  استخراجرا از کجا  »ابر یخ زده«هاي  اینکه مترجم محترم، واژه
      آخر مگر اهللا که اینهمه گفته قرآنش فصیح و مبین است  مفسران (یا ماله کشان) قرآن پرسید.

و » کوه«آیا از دید اهللا،  اشد؟!نمی توانسته جمله را بگونه اي بیاورد که احتیاج به ماله کش نداشته ب
  هردو یکی هستند!؟» یخ«
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  96، نام موجودي است که منزل دارد»باد«  -7.13
  12(سبا) آیه  34سوره 

عملُ ن ی جِنِّ م قطْرِ ومنَ الْ نَ الْ یع نَا لَه احها شَهرٌ وأَسلْ ور رٌ وا شَهه ود لسلَیمانَ الرِّیح غُ ذْنِ  و دیه بِإِ نَ ی یب
عیرِ  ذَابِ الس نْ عم قْهذ نْ أَمرِنَا نُ ع م نْهزِغْ من ی مو هب12﴿ر﴾  

و  آمدنش شبانگاه یک ماه [راه] بودو  رفتن آن بامداد یک ماه[رام کردیم] که و باد را براى سلیمان 
معدن مس را براى او ذوب [و روان] گردانیدیم و برخى از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار 

  ) 12چشانیدیم ( تافت از عذاب سوزان به او مى کردند و هر کس از آنها از دستور ما سر برمى مى

داراي چنان معناي درهم آمیخته و خردستیزي است که می توان از چندین زاویه بدان این آیه 
  نگریست:

نگارنده هرچقدر اندیشه می کند نمی تواند دریابد که چرا اهللا بسان کابوهاي آمریکایی که  نخست:
آدم  برخی از آنان بخش بزرگی از وقتشان را به رام کردن اسبان می پردازند، به رام کردن عالم و

پرداخته است. او خورشید را رام می کند، ماه را رام می کند، ابر را رام می کند، شب را رام می کند، 
خرد به خرج می داد و برخی از انسان نماهاي  اندکیروز را رام می کند، باد را رام می کند. کاش اهللا 

به ایران آمد و براي یک دهه  گسیختهافسار یک خوناشامآفریده خودش (مانند خمینی که بسان 
. کاش اهللا دست می رسید) را رام می کرد تا دنیا به صلح و صفا 97ایرانیان را به خاك و خون کشاند

     کم برخی از این سربازان امام زمان را که جز خیانت به این آب و خاك پیشه اي نمی دانند را رام 
  می نمود.

مانند خورشید و ماه داراي منزلی است و فاصله این منزل تا چنین به دیده می آید که باد هم  دوم:
کاخ سلیمان یک ماه زمان است. باد، از بامداد ماهی به منزل عزیمت می کند و در شبانگاه ماهی به 
      کاخ سلیمان برمی گردد. اینکه در این فاصله زمانی، باد کجا بوده و چه می کرده، خود معماي 

                                                           
 ا کردن شماره پالك خانهء باد نشده است!بشر امروزي هنوز موفق به پید 96
جانشینان راستین خمینی پس از مرگ وي به خوبی ستیز خود را با ایرانیان، ادامه داده اند و می دهند؛ و کاش اهللا که نتوانست  97

 خمینی را رام کند، دستکم آنها را رام می کرد.
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اهللا خبر نداشته که باد بجایی نمی رود و از جایی هم نمی آید بلکه حرکت  بی پاسخی است. گویا
بوجودآورنده باد هستند  ،ممکن است بخاطر برخورد دو توده گرم و سرد باشد مثالًتوده هاي هوا که 

و جالب تر اینکه این باد، همیشه حضور داشته و دارد و تنها شدت این وزش ممکن است چنان 
  سان هاي معمولی قابل تشخیص باشد یا نباشد.باشد که براي ان

حدود سه یا چهارهزار سال پیش راه اندازي شده است. البته  احتماالًاهللا » ذوبِ مس«کارگاه  سوم:
ناپیداست که چرا هیچ دانشمندي یا دانش پژوهی یا حتی شاهدي بر این کارخانه وجود نداشته است 

است. نگارنده خوب می داند که ماله کشیِ این موضوع  و ردي از این کارخانه در جایی یافت نشده
 نیز بر ماله کشان اسالمی سخت نیست؛ آنها می توانند بگویند، این کارگاه در یکی از آسمانهاي 
هفت گانه بوده و فرشتگان سنگ مس ها را به کارگاه مس ذوب کنی در بهشت می برده اند و مس 

داده شده بوده » علم لدنی«می توانند بگویند به سلیمان  اصالً ذوب شده را به زمین برمی گردانده اند.
است و وي بدون استفاده از هیچ وسیله اي می توانسته از درون خاك، مس استخراج کند و آنرا 

الزم به . »اهللا و اعلم«ذوب کند. حتی آنها می توانند بگویند این یک معجزه بوده و چگونگی اش را 
امامان  زاده شدنِزمان آنرا است که اهللا » بسته علمی«، یک »علم لدنی«ها، توضیح است که از دید مال

معصوم بصورت یکباره و ناشناخته اي در مغز آنها سرازیر می نموده و این امامان در تمام علوم، 
عالمه دهر می شده اند. اینکه چرا این امامان که سرشار از علم لدنی بوده اند حتی یک اختراع یا 

نده اشان به آداب اکتشاف سودمند براي بشریت نداشته اند و تمام علومشان و نوشته هاي باقی ما
همخوابگی با زنان و دخترکان نابالغ و اینکه با چه کسی دوست شوید یا نشوید و ... خالصه شده 

  است، خود جاي پرسش دارد.

    بحث وجود جن، و خدمت این موجود موهوم به سلیمان، انسان را به یاد فیلم ارباب  چهارم:
  .)به جن پرداخته شده استبصورت کلی  یازدهمدر فصل (حلقه ها می اندازد 

اهللا عجب صعه صدري دارد و چه رفتار مسلمان گونه اي با مخالفان خود دارد! وي در پایان  پنجم:
این آیه می گوید، هر کس از آنان از دستور ما سر بر می تافت از عذاب سوزان به او می چشاندیم. 

ختیار سلیمان قرار داده بوده است تا چنین به دیده می آید که اهللا همهء هست و نیست خود را در ا
  وي شاهی کند و اهللا هم با همکاري سلیمان، نافرمانان را بشناسد و آنها را عذاب بچشاند.
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  ؟رعد چیست  -7.14
  12(رعد) آیه  13سوره 

قَالَ  حاب الثِّ الس ىءنْشیا و ع طَم فًا و رْقَ خَوالْب م ذي یرِیکُ   ﴾12﴿هو الَّ

  )12کند ( و ابرهاى گرانبار را پدیدار مى نمایاند برق را براى بیم و امید به شما مىاوست کسى که 

       محمد از برخی از حوادث طبیعی بسیار می ترسید که ازجمله بر مبناي شواهد تاریخی، 
خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را می توان نام برد. به خاطر همین ترس هم بود که مسلمانان را 

رده است تا زمان ماه گرفتگی و خورشیدگرفتگی، نماز وحشت بخوانند. آخر مگر خورشید مجبور ک
  و ماه گرفتن امر ترسناکی است؟

در چهار تا پنج هزار سال پیش، برخی از مردمان، ماه گرفتگی یا خورشیدگرفتگی را ناشی از خشم 
  از راز این معما گشودند.خدایان می دانستند. بعدها جوامع پیشرفته تري مانند یونانیان، گره 

و این آیه هم  در جامعه عربی زمان محمد، حتی رعد (یا برق) را نشانه اي از خشم الهی می دانستند
بجاي اینکه به مردم توضیح دهد که برق، پیامد برخورد دو ابر است، آنرا نماینده اهللا براي بیم و امید 

کوتاهی کرده است و او برگ برنده  ،ترسیدن از خوددانسته است. گویا خود اهللا از ترغیب مردم به 
  دیگري را رو کرده و گفته است که رعد را هم براي ترساندن از خودش گسیل داشته است.

  

  بهم پیوستن دو دریاي شیرین و شور  -7.15
  53) آیه 25سوره فرقان (

ح رًا مجحخًا وز هما برْ علَ بینَ جو اجج ذَا ملْح أُ ه و فُرَات ذْب ذَا ع نِ ه رَیح الْب ج ذي مرَ هو الَّ ا وور53﴿ج﴾  

زنان به سوى هم روان کرد این یکى شیرین [و] گوارا و آن یکى  و اوست کسى که دو دریا را موج
 ) 53نع و حریمى استوار قرار داد (شور [و] تلخ است و میان آن دو ما
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هیچ دریایی به سوي دریاي دیگر نمی رود! هیچ دریایی به جایی روان نمی تواند بشود! این دریاي 
  خ کدامست؟ مانع و حریم کدام است؟شیرین کجاست؟ دریاي شور و تل

ه است. دریاها چنین به دیده می آید که اهللا در این آیه دوباره مدعی شده که دو دریا را رام کرد
سرکشی کرده و به سوي هم سرازیر می شوند، اهللا پیش دستی می کند و قبل از اینکه آنها بهم برسند، 

  مانعی بینشان بوجود می آورد و آنها را رام می کند.

  

  براي تعظیم به اهللا آفریده شده اندسایه ها   -7.16
  48(نحل) آیه  16سوره 

و لّها لد ج لِ سآئالْشَّمینِ ومنِ الْی ع لُه فَیأُ ظالَ م یرَواْ إِلَى ما خَلَقَ اللّه من شَیء یتَ م داخرُونَ أَو لَ 48﴿ه﴾  

هایشان از راست و [از جوانب]  اند که [چگونه] سایه آیا به چیزهایى که خدا آفریده است ننگریسته
 ) 48سایند ( خدا در حال فروتنى سر بر خاك مىگردد و براى  چپ مى

براي عبادت شدن است. او  شیکی از نشانه هاي اهللا، عقده خودبزرگ بینی او و اشتهاي سیري ناپذیر
  حتی سایه را نیز براي این آفریده که سر بر خاك بمالد و فروتنی خود را به اهللا نمایان سازد.

  

  دارد؟ بهداشتیِ پیاممالیدن خاك به صورت چه   -7.17
  43(نساء) آیه  4سوره 

م تَجِدواْ ماء فَتَیممواْ غَآئط أَو الَمستُم النِّساء فَلَ ن الْ م م د منکُ اء أَحج فَرٍ أَو لَى سع ا ... أَوبا طَییدع ص 
فُورا  فُوا غَ کَانَ ع ِإنَّ اللّه م دیکُ أَیو م حواْ بِوجوهکُ س43﴿فَام﴾  
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آب اید و  ... [یا] اگر بیمارید یا در سفرید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده
پس بر خاکى پاك تیمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید (به خاك بکشید) که  اید نیافته

  ) 43خدا بخشنده و آمرزنده است (

زمانی که یک مسلمان نتواند براي  مثالًم است. تیمم یکی از اصول به خلوص رسیدن در دین اسال
باید دست خود را بر خاك یا جسمی که خاك بر آن می تواند نشست، بکشد و  ويوضو آبی بیابد، 

کشد. در این آیه تاکید شده برا به صورت خود بمالد و آنگاه دستان آلوده خود را برهم  دستانش
د یا از قضاي حاجت آمده اید، تیمم کنید تا پاك شوید! است که ... اگر با زنان خود آمیزش کرده ای

شوربختانه هنوز هیچ شاخه اي از علوم نتوانسته است ثابت کند که این خاك بازي چه سودي براي 
بدن دارد و چگونه باعث مطهر شدن یک شخص می شود. امید است که ماله کشان اسالمی بتوانند 

اي آن کلیدي بسازند. در ضمن توجه داشته باشید که به کلید این معما را بیابند یا دست کم بر
  را نجس می کند! 98مستراب رفتن و با زنان همبستر شدن، به یک اندازه انسان

  

 مادر چگونه است؟ شکمشکل گیري جنین در   -7.18

  14(مومنون) آیه  23سوره 

ظَامع نَا الْ وا فَکَسظَامغَۀَ ع قْنَا الْمضْ خَلَ غَۀً فَ علَقَۀَ مضْ قْنَا الْ خَلَ قَۀً فَ فَۀَ علَ طْ قْنَا النُّ م خَلَ قًا  ثُ نَاه خَلْ نشَأْ م أَ حما ثُ لَ
خَالقینَ  نُ الْ سأَح اللَّه كار14﴿آخَرَ فَتَب﴾  

گردانیدیم و آنگاه  100مضغهآن علقه را [به صورت] درآوردیم پس  99علقهآنگاه نطفه را به صورت 
مضغه را استخوانهایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم آنگاه [جنین را در] آفرینشى 

 ) 14دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است (

                                                           
سانی نیست و کاالیی است که مردي صاحب آن می شود. مثالً در همین آیه  ، زیرا از دید اهللا، زن داراي جایگاه ان»انسان«نوشته ام  98

 نمی توانید سخنی را بیابید که گفته باشد زنان هم اگر به مستراب رفتند یا با شوهران خود همبستر شدند، باید تیمم کنند.
 علقه به چه معناست؟ چرا مترجم، معناي فارسی آنرا ننوشته است؟ 99

 است؟ چرا مترجم، معناي فارسی آنرا ننوشته است؟مضغه به چه معن 100
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مانندي در رحم وجود دارد، سپس این از دید قرآن شکل گیري نوزاد اینگونه است که ابتدا ماده ژل 
) حتماًماده تبدیل به استخوان می شود، آنگاه بر روي استخوانها، گوشت رویانده می شود و در ادامه (

  پوست بر این گوشت ها افزون می شود.

متفاوت با تشکیل جنین در سایر  )یا دست کم در عربستان(البته یا تشکیل جنین در زمان صدراسالم 
علم تخیلی فرموده اند!  نقاط دنیا در زمان کنونی بوده است، یا اینکه، اهللا درباره تشکیل جنین، داستانِ

خودداري نموده است تا دست کم  "مضغه"و  "علقه"همچنین مترجم محترم از معنا کردن واژه هاي 
  ته باشد.در نیمی از معناي این آیه، ماله کشی صورت گرف

  

  !نده امی کردفکر  شانقلبعرب ها با  -7.19
  46(حج) آیه  22سوره 

 م ه کُونَ لَ رضِ فَتَ م یسیرُوا فی الْأَ کن  قُلُوب یعقلُونَأَفَلَ لَ و ارص ى الْأَبمع ا تَ عونَ بِها فَإِنَّها لَ مسآذَانٌ ی و بِها أَ
دورِ  ی الصی فالَّت قُلُوب عمى الْ   ﴾46﴿تَ

یا گوشهایى که با آن  داشته باشند که با آن بیندیشند 101دلهایىاند تا  آیا در زمین گردش نکرده
 ) 46هاست کور است ( بشنوند در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایى که در سینه

اهللا در این آیه چنین می گوید که آنها داراي گوش و چشم هستند ولی چون نمی توانند با قلبشان 
یندیشند، (داشتن چشم و گوش سودي ندارد و) آنها کور دل هستند. تا جاییکه به علم مربوط است ب

انسان با مغزش فکر می کند و نه با قلبش.  هرچند در تاریخ چندین هزار ساله گذشته بشریت، 
که بعید به نظر می رسد  بنابراین ندانسانها از نظر ساختار فیزیکی داراي تغییرات اندکی بوده ا

  مگر اینکه اعراب اینگونه بوده اند! انسانهاي دوره محمد، با قلبشان فکر می کرده اند.

  

                                                           
 قلب در اصل و ریشه، در عربی به معنی همان دل و عضو گوشتی است  101
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  اهللاتقسیم بندي ماههاي سال توسط انسانها صورت گرفته نه   -7.20
  36(توبه) آیه  9سوره 

رض منْها  لَقَ السماوات واألَ م خَ وی تَابِ اللّهی کرًا فرَ شَه نَا عشَ رُم إِنَّ عدةَ الشُّهورِ عند اللّه اثْ ۀٌ حع بر أَ
قَ ا یینَ کَآفَّۀً کَمرِک م وقَاتلُواْ الْمشْ نفُسکُ ظْلمواْ فیهِنَّ أَ الَ تَ م فَ قَی لک الدینُ الْ ه ذَ نَّ اللّ مواْ أَ م کَآفَّۀً واعلَ اتلُونَکُ

قینَ    ﴾36﴿مع الْمتَّ

دوازده از روزى که آسمانها و زمین را آفریده در کتاب [علم] خدا  ها نزد خدا شماره ماه در حقیقت
پس در این [چهار  این است آیین استوار چهار ماه [ماه] حرام استاز این [دوازده ماه]  ماه است

جنگند و بدانید که  بر خود ستم مکنید و همگى با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگى با شما مى ماه]
  ) 36خدا با پرهیزگاران است (

نه تنها انسان، بلکه برخی حیوانات نیز از گردش سال ها و فصل فصل بودن یک سال باخبر هستند. 
معماي چرخش سال را داشتند، دریافتند که  گشایشِالبته انسان هاي نخستین زمانی که قصد 

ن طول کشید تا در چند آخورشید در آفرینش این فصل ها نقش اصلی را دارد. هزاران سال پس از 
را به فصل » سال« ،هزار سال پیش از محمد، مردمان کشورهاي متمدن مانند چین، هند، ایران و یونان

  نمودند.و آن را به شمارنده دیگري (یعنی ماه) تقسیم 

در کشورهاي نیمه متمدن و گاه وحشی آنزمان این قضیه کماکان حل نشده بود و برخی از آنان 
قرار دادند. این سال بندي را قمري می گویند و » آسمان ماه«(مانند اعراب) مبناي وجود سال ها را، 

ي اسالمی مبناي یکی از ابلهانه ترین پس آوردهاي اسالمی است که شوربختانه در برخی از کشورها
است. بخاطر چرخش روزهاي سال هاي قمري، هر یک از مناسبت هاي اسالمی/عربی  يروزشمار

روز زاده شدن یک تازي، ممکن است اول فروردین  مثالًدر هرزمانی از سال می تواند قرا بگیرد 
  د و ...!باش امردادباشد، دوم فروردین باشد، ... اول مهر باشد، دوم مهر باشد، بیست و نهم 

سوره توبه مدعی است که شماره ماه ها نزد اوست [این جمله چه معنایی دارد، ماله  36اهللا در آیه 
است! اگر سال واقعی (که بر مبناي گردش زمین به دور خورشید  12اعلم] و البته شماره این ماهها 

که شماره ماههاي قمري در  است) را مبنا قرار دهیم و آنرا با ماههاي قمري مقایسه کنیم، درمی یابیم
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از آن جالب تر اینکه، اعراب که بیشتر عمر خود را  روز است! 10ماه و  12نیست بلکه  12سال، 
به غزوه و جنگ و کشتار سپري می کردند، چهار ماه را بنام ماه حرام مشخص کرده بودند و در آن 

ک سو به خودش نسبت داده و هم از نمی کردند. اهللا این آیین عربی را، هم از یو غزوه ماهها جنگ 
کرده است. از دید این آیه، این آیین عربی باید  (براي جهانیان) شناختگريدیگر سو آنرا آیینی استوار 

  براي تمام مردم دنیا و یا دست کم براي تمام مسلمانان دنیا مورد پذیرش قرار بگیرد.

  

  !نیافریدهرا اهللا  »کشتی«و  »تن پوش« ،»سایه«  -7.21
  81و  80(نحل) آیه هاي  16سوره 

ع م ظَ وا یه خفُّونَ یوتًا تَستَ امِ بع نْ لُود األَ ن ج م م لَ لَکُ ع جنًا و م سکَ ن بیوتکُ م م علَ لَکُ ج اللّهو م ویو م نکُ
متَاعا إِلَى  ا أَثَاثًا وارِهع بارِها وأَشْ أَوا و هاف ونْ أَصمو م علَ واللّه ﴾80﴿حینٍ إِقَامتکُ م ج ا لَکُ ملَقَ م  ظالَالً خَ

علَ جم و لک یتم نعم لَکُ ذَ م کَ م بأْسکُ قیکُ حرَّ وسرَابِیلَ تَ م الْ قیکُ م سرَابِیلَ تَ علَ لَکُ جالِ أَکْنَانًا وجِب متَه نَ الْ
م تُسلمونَ  علَّکُ م لَ   ﴾81﴿علَیکُ

 هایى ساخت از پوست دامها براى شما خانههایتان را مایه آرامش قرار داد و  اى شما خانهو خدا بر
از پشمها و کرکها و موهاى یابید و  که آن[ها] را در روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبک مى

) و خدا از آنچه آفریده به سود 80که تا چندى مورد استفاده است [قرار داد] ( آنها وسایل زندگى
پوشهایى  براى شما تنهایى قرار داده و  و از کوهها براى شما پناهگاه هایى فراهم آورده سایهشما 

ها]یى که شما را در جنگتان  پوشها [=زره کند و تن که شما را از گرما [و سرما] حفظ مى مقرر کرده
گرداند امید که شما [به فرمانش] گردن نهید  نماید این گونه وى نعمتش را بر شما تمام مى مایت مىح
)81 (  
  

  12(زخرف) آیه  43سوره 

عامِ ما تَرْکَبونَ  نْ فُلْک والْأَ نَ الْ م م علَ لَکُ جا وکُلَّه اجوز ذي خَلَقَ الْأَ  ﴾12﴿والَّ
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اى که] سوار  و دامها [وسیله براى شما از کشتیهاآفرید و همه را بصورت جفت و همان کسى که 
  ﴾12﴿ قرار دادشوید 

اما مدعی است که از پوست دامها براي  102این چه قرآنی است که به گفته مالها تاریخ مصرف ندارد
تند. در بندگانش، خانه ساخته؟ این اعراب بودند که از پوست دام، خانه (یا همان چادر) می ساخ

   تاریخ کنونی، حتی در سرزمین عربستان که مهد دین اسالم است دیگر خانه ها را با پوست دام 
نمی سازند، آنها را با مرمر و آجري می سازند که از پول نفت و پول حاج بدست آمده است. 

وسایل زندگی  و همچنین باید پرسید آیا اهللا است که خانه می سازد؟ آیا اوست که پشم و کرك و مو
        ته فآیا همه لباس ها از پشم، کرك و مو با پدید می آورد؟ آیا او لباس براي انسان می دوزد؟

باید بپذیریم اهللا خبري از ساخت مواد اولیه هاي گوناگون براي لباس را در آینده اینکه می شوند؟ یا 
  ».مضاح فرموده اند«نداشته اند و یا اینکه به قول مالها 

باره لباس باید گفت، بشر اولیه زمانی که از اجداد خود (میمون) جدا شد، هزاران سال عریان در
بشر ترغیب بود که یا سکونت در مناطق سردسیري زندگی کرد و پس از آغاز دوره هاي شهرنشینی 

هنوز اقوام نیمه وحشی اي در جنگل هاي  اگرچه کهپوشاند. بلباس بر تن خود که  شد یا وادار شد
نمی پوشند و قرن هاست که تن آمازون یا برخی مناطق آفریقا وجود دارند که مردمانشان لباسی به 

  منتظر اهللا هستند تا او برایشان لباس دوزي و خانه سازي کند.

همچنین باید گفت: تا آنجا که نگارنده می داند، کشتی نیز از دست ساخته هاي بشر است و اهللا آنرا 
  نیافریده است.

پاسخی که توسط ماله کشان اسالمی می تواند براي این مسائل کشتی سازي، لباس دوزي و خانه تنها 
سازي اهللا به میان بیاید این است که: چون همه چیز توسط اهللا ساخته شده و انسان نیز براي ساخت 

هستند بهره اهللا است و  ... و .. که ساخت اهللا  اهللا و از اندیشه خود که ساخت کشتی از آهن و چوبِ
 احتماالًمی برد، اهللا منظورش آن بوده است که آنها هم بصورت غیرمستقیم ساخته وي هستند و 

  اینگونه خواسته است تا سخن نغزي گفته باشد و از مسلمانان دلبري بنماید!؟

                                                           
یعنی اینکه سخنان و اصول آن براي همه زمان و همه مردمان از گذشته تا آینده از دیدگاه کاربردي یکسان  "تاریخ مصرف نداشتن" 102

 است.
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 آفرید »سواري«چهارپایان را براي  اهللا -7.22

  8(نحل) آیه  16سوره 

علَمونَ  لُقُ ما الَ تَ خْ یزِینَۀً و ا ووهب حمیرَ لتَرْکَ خَیلَ والْبِغَالَ والْ   ﴾8﴿والْ

و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [براى شما] تجملى [باشد] و آنچه را 
 ) 8آفریند ( دانید مى نمى

اي اهللا که براي سواري ساخته شده اند، بر ماشین، قطار، انسان امروزي با پشت کردن بر این آفریده ه
اگر قرار باشد همین آیه را مبنا قرا دهیم باید چنین استنباط کرد  احتماالًهواپیما و ... سوار می شود و 

که ساخت وسیله اي غیر از اسب و شتر و خر، براي سواري، نافرمانی محض اهللا است. همچنین 
ي تنها این دلیل که به انسان سواري بدهند هم می تواند لطف اهللا را به این آفرینش این موجودات برا

  موجودات نشان بدهد و بس!

  

  آهن چیست و براي چه آفریده شده است؟  -7.23
  25(حدید) آیه  57سوره 

 قُوم ییزَانَ لالْمو تَابالْک م هع لْنَا م نزَ نَات وأَ یلَنَا بِالْبسلْنَا رسر د أَ قَ دید فیه بأْس لَ ح لْنَا الْ نزَ قسط وأَ اس بِالْ النَّ
وِي عزِیزٌ  غَیبِ ِإنَّ اللَّه قَ رسلَه بِالْ و رُهنصن ی م اللَّه م علَ یل لنَّاسِ ول عنَافمو یدد   ﴾25﴿شَ

ترازو را فرود آوردیم تا به راستى [ما] پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و 
در آن ترسی (=خطرى) سخت و مردم به انصاف برخیزند و آهن را پدید آوردیم (= فرستادیم) که 

کند  براى مردم است تا خدا معلوم بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى مىسودهایى [نیز] 
 ) 25آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است (

به بی سر و ته بودن معنی این آیه بنگرید. او آهن را آفریده یا فرو فرستاده (یعنی از بهشت خوب 
فرستاده) که با آن برخی را بترساند و براي برخی سود داشته باشد. چرا اگر اهللا کتابش را براي همه 
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رسازي کاربرد زمان (از ازل تا ابد) فرستاده از این موضوع خبر نداشته است که آهن فقط براي شمشی
مدنظر او براي  ندارد و زمانی آهن به ابزار خام اصلیِ صنعت تبدیل خواهد شد و آن ترس و سود

  .نه مردم امروزيسال پیش است و  1400همان عرب هاي 

جالب اینکه اهللا، آهن را با این شرایط فرو فرستاده تا بداند چه کسی در نهان، او و رسولش را یاري 
 اگر نیازمند نبود، احتیاجی به یاري پنهانی فردي داشت؟ وجود ترازو و کتاب براي آیا اهللا !می کند

پیامبران اهللا نیز از آن داستانهاست. بسیاري از این به اصطالح پیامبران، مانند یوسف، یونس، ابراهیم، 
 اصالًشاید آنها اسماعیل و ... و ... نه ترازو داشته اند و نه کتاب. مگر اینکه اینگونه پندار کنیم که 

  پیامبران اهللا نبوده اند و از همین روي بوده که داراي ترازو و کتاب نبوده اند!!

  

  چیزي که انسان نمی تواند آنها را پیش بینی کند چهار  -7.24
  34(لقمان) آیه  31سوره 

ر م ما فی الْأَ علَ یثَ ولُ الْغَی م الساعۀِ وینَزِّ دا وما تَدرِي ِإنَّ اللَّه عنده علْ س ماذَا تَکْسب غَ فْ درِي نَ حامِ وما تَ
رضٍ تَموت ِإنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌ  أَي أَ س بِ فْ   ﴾34﴿نَ

آنچه را که در و  فرستد باران را فرو مىخداست که علم [به] قیامت نزد اوست و  در حقیقت
در کدامین داند  و کسى نمى آورد دست مىفردا چه به داند  و کسى نمى داند حمهاست مىرِ

 ) 34خداست [که] داناى آگاه است ( در حقیقت میرد سرزمین مى

رسیده است  اي امروزه بشر خود می تواند باران مصنوعی ایجاد کند. همچنین علم پزشکی به درجه
موجودي  که می تواند آنچه که در رحم مادر است را بداند و تشخیص دهد که آن جنین، جنینِ

       دانشمندان اسکاتلندي گوسفندي را  1996در سال  ،مونث است یا مذکر. حتی فراتر از اینها
انسان به جهانیان عرضه خواهد خود به زودي انسان شبیه سازي شده نیز توسط و شبیه سازي کردند. 

  رتی شده اند.اهللا نادرست است و ایشان مانند همیشه اندکی دچار حواس پ فرمایشپس گویا  شد.
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  )سعدي( نیرزد که خونی چکد بر زمین.....  به مردي که ملک سراسر زمین

 

  8فصل 

سنجش مسلمانان و 
 نامسلمانان و جهاد و کشتار
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  نابرابري مسلمان با نامسلمان -8.1
  85(عمران ) آیه  3سوره 

خَاسرِینَ  هو فی اآلخرَةِ منَ الْ و نْهلَ مب قْ ن ی مِ دینًا فَلَ الَ رَ اإلِستَغِ غَیبن ی م85﴿و﴾  

  )85( است آخرت از زیانکارانو هرکه جزاسالم دینى[دیگر]جویدهرگز از وى پذیرفته نشودو وى در
  

  29(نجم) آیه  53سوره 

ن ذکْرِ لَّى ع ن تَو ن م ع ض نْیا فَأَعرِ اةَ الدیح م یرِد إِلَّا الْ لَ 29﴿نَا و﴾  

  )29پس از هر کس که از یاد ما روى برتافته و جز زندگى دنیا را خواستار نبوده است روى برتاب (

    یکی از ادعاهاي بی پایه مسلمانان درباره اسالم این است که، اهللا همه را آزاد آفریده و هر کس 
... ال «می تواند هر دینی که خواست برگزیند. یکی از دستاویزهاي مسلمانان در این باره همان آیه 

بی پایه بودن این سخن و شعارگونه بودن آن نشان  ،است که در فصل هاي پیشین »اکراه فی الدین ...
داشتن انتخاب  سوره عمران، خط بطالنی است بر تمام سخنان مسلمانان مبنی بر حقِ 85داده شد. آیه 

آزاد براي اسالم است. اهللا تنها و تنها دین اسالم را می پذیرد و بس! پس هر کس از مردم دنیا که 
سوره نجم به محمد دستور می دهد که از کسانی که از  29مسلمان نیست منحرف است و اهللا در آیه 

  د!اناهللا روي برتابیده اند روي بتاب

ند که یک مسلمان با یک نامسلمان برابر نیست و اهللا بندگان خودش این دو آیه بروشنی نشان می ده
را با دو چشم نگاه می کند. نکته در این است که اعتقادات و بخصوص تعصبات مذهبی، همان 

بازدارنده اي هستند که انسان ها در سنین نوجوانی و جوانی بدان دچار می شوند و به  پندارهاي
کرد. همچنین بسیاري از افراد (مانند انسان هاي  بیرونآن انسان بیمار  سختی می توان آنها را از ذهن

و  ،به مطالعه یا پژوهش بپردازند خصوص علم و مذهبجهان سوم) در شرایطی نیستند که بتوانند در 
گرفتار عقب ماندگی هاي اجتمالی، اقتصادي، بی سوادي، بی فرهنگی و ... می باشند و نتیجه اینکه 

ن افراد نه می دانند و نه می توانند شرایطی براي خود فراهم کنند تا اعتقادات خود را بسیاري از ای
اکنون البد می توان نتیجه گرفت که همه مسلمانان پس از اینکه پی بردند، دین  دستخوش تغییر کنند.

اسالم  اسالم دین برابري (!؟) و برادري است بدان گرویده اند! اهللا اما انسان هایی را که به دین
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 نگرویده اند را در جهان آخرت به زیان دچار می کند. آفرین بر این همه برابري در اسالم که خود
  خدایش اینچنین برابرانه به بندگانش می نگرد.

  

  پادافره کافران و نابرابري آن با حقوق بشر -1

  13(ممتحنه) آیه  60سوره 

 سئا یرَةِ کَمنَ الْآخوا مسئی د یهِم قَ لَّوا قَوما غَضب اللَّه علَ نُوا لَا تَتَوینَ آمذ حابِ یا أَیها الَّ نْ أَصم فَّار الْکُ
قُبورِ    ﴾13﴿الْ

ا از آنها واقع به دوستى مگیریداید مردمى را که خدا بر آنان خشم رانده  اى کسانى که ایمان آورده
  ) 13اند ( اند همان گونه که کافران اهل گور قطع امید نموده آخرت سلب امید کرده

  

 28(التوبه) آیه  9سوره 

س فَالَ ج ونَ نَ ذینَ آمنُواْ ِإنَّما الْمشْرِکُ ذَا وإِنْ خفْتُم یا أَیها الَّ هـ هِمامع د ع ب رَامح جِد الْ سواْ الْمقْرَب لَۀً  ییع
یمل ع إِن شَاء ِإنَّ اللّه هن فَضْلم اللّه م غْنیکُ ی فوفَس یمک28﴿ .ح﴾ 

نزدیک شوند، و  و از سال بعد نباید به مسجد الحرام مشرکان نجسنداي کسانی که ایمان آورده اید، 
زیرا خدا دانا و کرد.  اگر از بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد

  ﴾28﴿ .حکیم است
 

  13(فتح) آیه  48سوره 

عیرًا  رِینَ سلْکَافنَا ل د تَ ع سوله فَإِنَّا أَ ر و ن بِاللَّهؤْمی م ن لَّ م13﴿و﴾  

براى کافران آتشى سوزان آماده و هرکس به خدا وپیامبر او ایمان نیاورده است[بداند که] ما 
  ﴾13﴿ ایم کرده

  

  31(رعد) آیه  13سوره 

نَ اللّه من واقٍ  م م ا لَهمرَةِ أَشَقُّ واآلخ ذَاب ع لَ ا ونْی اةِ الدیح ذَاب فی الْ ع م 34﴿لَّه﴾  
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براى آنان در زندگى دنیا عذابى است و قطعا عذاب آخرت دشوارتر است و براى ایشان در برابر خدا 
  ﴾34﴿اى نیست  هیچ نگهدارنده

  

  2آیه (حجر)  15سوره 

لمینَ  سکَانُواْ م فَرُواْ لَو ذینَ کَ د الَّ وا یمب2﴿ر﴾  

  ﴾2﴿ کاش مسلمان بودندچه بسا کسانى که کافر شدند آرزو کنند که 

 »مشرك«است  باورمنددین اسالم کسی که افزون بر اهللا، به خداي دیگر یا خداهاي دیگري  از دید
به اهللا معتقد نیست و یک کافر در پیشگاه اهللا بسی سرافکنده تر از  اصالًکسی است که  »کافر«است. 

. با این مشرکان نباید دوستی کرد و 103باید دانست که مشرك نجس است همچنینیک مشرك است. 
اهللا برایشان آتشی فراهم داشته تا آنان افسوس بخورند که کاش مسلمان بودند تا دست کم بهره اي از 

نیز بدانان می رسید! بنابراین زمانی که وضعیت مشرکان که دست کم اهللا را غارت گري هاي ایران 
عرب هاي ! بیهوده نیست که کافران گاربه عنوان یک خدا پذیرفته اند، اینگونه است، واي به روز

شمشیر کشان بر ایران تاختند. عذاب مشرك توسط اهللا داده می شود و عذاب کافر توسط  ،مسلمان
  خود مسلمان!

  

  کافران و مشرکان بدترین آفریدگان هستند -2

  5(بینه) آیه  98سوره 

م شَرُّ  ه کلَئ ا أُویهینَ فدخَال م الْمشْرِکینَ فی نَارِ جهنَّ تَابِ ولِ الْکه فَرُوا منْ أَ ذینَ کَ   ﴾6﴿الْبرِیۀِ ِإنَّ الَّ

مانند  در آتش دوزخند [و] در آن همواره مى [نیز] مشرکانو  اند کفر ورزیدهکسانى از اهل کتاب که 
  ) 6آفریدگانند ( بدتریناینانند که 

  
 

                                                           
از دستان شما دوطرف مرطوب باشد، آن مسلمان نجس می شود و باید بدنش را  یمشرکی دست دادید و یکروایتی است که اگر با  103

آب کشیده و خودش را پاکیزه گرداند. اینکه چگونه مثال برادران بی دین روسی، چینی، کوبایی، ونزوئالیی و ... با احمدي نژاد در هم 
 می آمیزند و او نجس نمی شود،  ماله اعلم!
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  55(انفال) آیه  8سوره 

م الَ یؤْمنُونَ  فَرُواْ فَه ذینَ کَ   ﴾55﴿ِإنَّ شَرَّ الدواب عند اللّه الَّ

  ﴾55﴿ ورندآ و ایمان نمى کفر ورزیدنداند که  جنبندگان پیش خدا کسانى بدترینتردید  بى

با مبنا قرار دادن دست کم دو آیه باال می توان دریافت که اگر خمینی، خامنه اي، رفسنجانی، خاتمی 
این مملکت  نامسال است که در به باد دادن فرهنگ، آبرو، ثروت و  30و ... که دست کم تا این زمان 

چه ها که نکرده اند و دستشان به خون چه گلهایی از ایران که آلوده نیست، اگر جزو بندگان مقرب 
اهللا نباشند جزو بدها نیستند زیرا بدترین ها مشرکان هستند (و نه آدم کشان، غارتگران، دروغگویان و 

شریک مشخص کند یا به او کفر  یا روان به اهریمن فروختگان). از دید قرآن تنها کسی که براي اهللا
  ورزد، بدترین است.

داشته باشد، چگونگی این  »... ال اکراه فی الدین ...«معناي این دو آیه اگر هم ربطی به آیه  احتماالً
پیوند براي نگارنده هنوز نامشخص است و ماله کشان اسالمی هنوز این سر را درنیافته اند که چگونه 

  خود باشد ولی هرکسی به دین اسالم نباشد بدترین است؟!هرکسی می تواند به دین 

  

  ها در پیشگاه اهللا مسلماننابرابري  -8.2
هر چند این یکی از مواردي  104.در بخش پیشین نشان داده شد که مسلمان با نامسلمان برابر نیست

است که با حقوق بشر برابر نیست و با اینکه بسیاري از ماله کشان بی امامه و بی لچک جمهوري 
را، شیرین عبادي، کدیور و ...) براي سالهاست ااسالمی (مانند اکبر گنجی، ابراهیم نبوي، محسن سازگ

ستیز نیست، اما  که اسالم با حقوق بشر درکه با ماله کشی خود کوشش دارند به جهانیان نشان بدهند 
  خود این آیات چیز دیگري را فریاد می زنند.

                                                           
پایه همین قانون الهی، تا یکی دوسال پیش حتی خون بهاي یک مسلمان با یک نامسلمان برابر نبود همانگونه که درباره زنان بر  104

اینگونه نابرابري وجود داشت. مالها براي ماله کشی این موضوع، به قرآن خودشان هم پشت پا زدند و دست کم بصورت ظاهري این 
 خون بها را برابر قرار دادند.
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البته برابر نبودن یک مسلمان با نامسلمان براي خود مسلمانان و حتی مسلمانانِ به ظاهر نواندیش، 
، نه تنها چیز جاافتاده ایست و در آن بحثی نیست! اما جالبتر اینکه از دیدگاه قرآن (در آیه هاي زیر)

مسلمان با نامسلمان برابر نیست بلکه خود مسلمانان نیز داراي درجه بندي هستند و با هم برابر 
  نیستند و البد این هم یکی دیگر از نشانه هاي برابري و برادري در اسالم است!

  21سوره (اسراء) آیه 

لَآلخرَةُ أَکْ ضٍ وع لَى بع م ضَهع فَضَّلْنَا ب فیالً انظُرْ کَیفْض رجات وأَکْبرُ تَ رُ د21﴿ب﴾  

و قطعا درجات آخرت و برترى آن  ایم بعضى از آنان را بر بعضى دیگر برترى دادهببین چگونه 
  ﴾21﴿بزرگتر و بیشتر است 

  

  71(نحل) آیه  16سوره 

کَت أَ آدي رِزقهِم علَى ما ملَ ذینَ فُضِّلُواْ بِرَ زقِ فَما الَّ عضٍ فی الْرِّ لَى بع م عضَکُ فَضَّلَ ب اللّهو م ه م فَ انُهمی
دونَ  ح ج ی ۀِ اللّهمعاء أَفَبِن وس یه71﴿ف﴾  

کسانى که فزونى لى] و[ بعضى از شما را در روزى بر بعضى دیگر برترى داده استو خدا 
وگرنه آیا باز  دهند تا در آن با هم مساوى باشند اند روزى خود را به بندگان خود نمى یافته

  ﴾71﴿ کنند خدا را انکار مى نعمت
  

  76(نحل) آیه  16سوره 

کَلٌّ ع وه و ءشَی لَىع رد قْ الَ ی م ا أَبکَ مه د نِ أَح لَیجالً ر وجهه الَ یأْت وضَرَب اللّه مثَ ا ی نَمأَی الهولَى م
قیمٍ  هو علَى صرَاط مستَ لِ و د ع ن یأْمرُ بِالْ مو وتَوِي ه سلْ یرٍ ه76﴿بِخَی﴾  

سربار آید و او  زند دو مردند که یکى از آنها الل است و هیچ کارى از او برنمى خدا مثلى [دیگر] مى
آیا او با کسى که به  آورد خیرى به همراه نمىفرستد  ر جا که او را مىباشد ه مى خداوندگارش
  ﴾76﴿ یکسان است دهد و خود بر راه راست است  عدالت فرمان مى
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    خود اوست که برابري و نابرابري  اصالًاهللا خودش هم در این نابرابري کارگردان بزرگی است و 
. 105می کند که برخی را بر برخی دیگر برتري داده استسوره اسراء اعتراف  21می آفریند. او در آیه 

او حتی سفارشاتی براي این بندگان برتر خود نیز دارد و از آنان می خواهد که مبادا از آنچه که باعث 
  .106برتریشان است به دیگران بدهند

         د سوره نحل، چهره نافرخنده اهللا را نمایان تر می سازد. او یک فرد الل را سربار خو 76آیه 
پدر و مادرانی می شناسند که داراي فرزندان کر و الل باشند.  احتماالًمی خواند. خوانندگان گرامی 

 رکمتر دیده شده است که حتی این پدر و مادرها (و البته نه اهللا)، فرزند کر و الل خودشان را سربا
مربوط به این باشد که آنها زبان در  شدلیل خود بدانند. اینکه چرا اهللا آنان را سربار می داند شاید یک

زیرا خود  .اهللا اشتباهی آنها را آفریده است و دهان ندارند تا بتوانند مدام حمد و ثناي اهللا را بگویند
اهللا گفته است انسان را براي این آفریده که او را عبادت کنند! انسان الل که زبان ندارد تا اهللا را 

  ستایش و عبادت کند.

دیگري که هنوز از سوي ماله کشان اسالمی بی پاسخ مانده است این است که چرا اهللا  پرسش مهم
ء عاقل کاري می کند که پیامدش سربار هخودش باشد؟ آیا یک بند بنده اي آفریده است که سربارِ

ربار سشدن شخصی یا موضوعی براي وي باشد؟ پس چگونه است که اهللا خودش براي خودش 
  دچار است؟ خودآزاريو به مرض درست می کند! آیا ا

  

  سیدها برترینند

  33(آل عمران) آیه  3سوره 

عالَمینَ  آلَ عمرَانَ علَى الْ و یمرَاهآلَ إِب ا ونُوح و م فَى آد طَ اص 33﴿ِإنَّ اللّه﴾  

  ) 33را بر مردم جهان برترى داده است ( خاندان عمرانو  خاندان ابراهیم ،نوح ،آدمبه یقین خداوند 
                                                           

در دین اسالم است زیرا اهللا نگفته است برخی، خود را برتر از دیگران (به سبب تالش » جبر«این موضوع یکی از دالیل وجود  105
 بیشتر، موقعیت اجتماعی، علمی یا فرهنگی بهتر و ...) کردند؛ او گفته خود وي چنین کرده است.

ت علم، یاد دادن آن است! به نظر می رسد که اگر این روایت درست مالها معتقدند که علی ابن ابیطالب جایی گفته است که زکا 106
 باشد (که نیست)، علی از مسلمانان خواسته است که از این آیه سربپیچانند.
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  47(بقره) آیه  2سوره 

عالَمینَ  م علَى الْ نِّی فَضَّلْتُکُ م وأَ عمت علَیکُ نْ   ﴾47﴿یا بنی إِسرَائیلَ اذْکُرُواْ نعمتی الَّتی أَ

را بر جهانیان برترى  از نعمتهایم که بر شما ارزانى داشتم و [از] اینکه من شما فرزندان اسرائیلاى 
 ) 47دادم یاد کنید (

در چندین جاي قرآن، اهللا گفته است که ما فالن قوم را بر جهانیان برتري دادیم؛ اینجا هم گفته است 
اهللا نیست؟ آیا این گفتارها، گونه اي نژادپرستیِ محض از سوي که فرزندان اسرائیل را برتري دادیم. 

دست کم، هیتلر  ؟می دانستنژادها تلر دارد که نژاد آریا را برترین این گفته چه تفاوتی با گفته هی
  چند دلیل [البته بی پایه] براي ادعاي خود داشت، اهللا چطور؟ 

را به (محمد) یکباره از گفته خود عدول کرد و پیامبرش اهللا از این گذشته جاي پرسش است که چرا 
  ؟جنگ این برتریان فرستاد!

تنها اقوام سامی ساکن عربستان را بر جهانیان برتري داده است و خبري از دیگر نکته مهم آنکه اهللا 
این اقوام برتر همه از قوم هاي سامی (شامل یهودیان و عرب ها) هستند. گفته حسین  انسانها نیست!

اي لزوم گرفتن غالم و کنیز از این ایرانیان، بر مبن ابن علی مبنی بر برتر بودن عرب ها بر ایرانیان و
  .107همین آیه ها بوده است

 

  دین رحمت!! ،دوستی نکردن با نامسلمانان؛ اسالم -8.3
مالها پیوسته در گوش مسلمانان خوانده اند که اسالم دین دوستی و محبت است (!!) و محمد را 

) که بار دیگر بر 57پیامبر رحمت یا حتی رحمت عالمیان می نامند. مالها پس از قادسیه دوم (آشوب 
د، سال به سال آیین هاي بیابانی/اسالمی را در جامعه اهورایی ایران گسترش داده اند و تخت نشستن

ند. ه اخرافه و دروغ، کینه، دشمنی، تعصب و نفاق پیش برد ،روز به روز مردم را به سوي جهل
دانشگاهها را به نکبت حوزه هاي علمیه خود آلوده کرده اند، هنر را یا بر آتش سوزاندند و یا به 

                                                           
 کتاب منتهی االمال نوشته قمی 169صفحه  107
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      آوردند. ورزش را  ه و حوزه آلودند و چیزي تعریف نشده بنام هنراسالمی پدیدضنکبت رو
دست آویزِ مالییِ خود نموده و چه بسیار ورزشکاران روان به اهریمن فروخته که به تبلیغ مال و 

  آخوند پرداختند و مایه نکبت ایران در جهان شدند و ... و ... .

      باید پرسید که چگونه مالها مردم را به این سوي راندند؟ پاسخ را باید در انواع و اقسام لوازم 
   را نام برد، می توان از » از دبستان تا دانشگاه«مخ شویی مالها مانند کتاب هاي مذهبی اشان 

ن اسالمی که به روزنامه ها و مجله هاي اسالمیشان مانند کیهان یاد نمود یا نظري به ماله کشا
  نیز نامیده شده اند افکند. »مذهبی روشنفکرِ«اصطالح 

یکی از بزرگترین این ابزارهاي فشار را باید رادیو تلوزیون مالها دانست. این دو رسانه، سال به سال 
     و روز به روز چهره کثیف تري به خود گرفته اند و از مخ شویی، دروغگویی، جفنگ بافی، 

  وهوم گویی و ... آنها نیز هرچه بگوییم کم است!خرافه سازي، م

را نیز  اي برنامه هاي ساختار یافته مالها براي مخ شویی تا جایی است که چندسال است هیچ برنامه
سالم و صلوات بر محمد، پیامبر مهر و «با اصطالحاتی مانند  غالباًبدون صلوات آغاز نمی کنند و 

د. مالها معتقدند که دنیا براي محمد آفریده شده است. پس آغاز می کنن »رحمت و خاندان پاکش!
او بهشتی باشد،  اکنون اگر بپنداریمنتیجه گیري آسان است: محمد صددرصد بهشتی خواهد بود!! 

چندان ضروري به نظر نمی رسد که انسان ها در روي زمین، روزي میلیون ها بار بر او صلوات 
صواب می برند یا ارادت خود  ،ست مدعی باشند که با این کاربفرستند؛ اما به هر روي آنها ممکن ا

  مشکلی نیست. ظاهراًتا اینجا خب! به هر روي می پذیریم!  را به محمد نشان می دهند.

. را به بحث بگذارددارد  "خاندان پاك محمد"اما نگارنده قصد دارد بخشی از جمله باال که اشاره به 
اسالم و  هاي اي ایران ستیز و ایران سوز بوده اند و یا ماله کشیا ماله ،برخی از این خاندان پاك

  . نام برخی از این افراد در زیر آمده است:ي آشکار و پنهان مالهاهاپادو

سید خراسانی، سید رضی، سید طباطبایی، سید عباس قمی، سید روح اهللا موسوي خمینی و فک و 
محمد خاتمی و فک و فامیلش، سید محسن فامیلش، سید علی خامنه اي و فک و فامیلش، سید 
  سازگارا، سیدعطاءاهللا مهاجرانی، سید ابراهیم نبوي و ...!
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پس باید از مسلمانانِ ایرانی عزیز پرسید که چرا با وجود اینکه از خرد بهره دارند، هر روزه با کمال 
نی که مدعی هستند خرسندي درود و سالم نثار این خاندان می کنند. البته الزم به توضیح است کسا

از خاندان محمد هستند را نمی توان تنها به سبب این ادعا محکوم کرد یا به مبارزه طلبید؛ بلکه هدف 
  نگارنده این است که نشان دهد خاندان محمد، چندان هم پاك نبوده و نیستند و مانند مردم دیگر 

ان زمانی می تواند درست باشد که می توانند خوب یا بد باشند! پس صلوات فرستادن براي این خاند
برنامه ها با این سخنان آغاز خاندانِ ایرانی صلوات فرستاده شود. مثالً  ءبه همهاز همین رسانه ملی، 

  :(!!)دنشو

کردها لرها و خاندان پاکشان، سالم بر محمد و خاندان پاکش، آذري ها و خاندان پاکشان، "
ان، سیستانی و بلوچستانی ها و خاندان پاکشان، و خاندان پاکشان، بلوچ ها و خاندان پاکش

 جنوبی ها و خاندان پاکشان، شمالی ها و خاندان پاکشان، یزدي ها و خاندان پاکشان، 
کرمانی ها و خاندان پاکشان، شیرازي ها و خاندان پاکشان، خوزستانی ها و خاندان پاکشان و 

  108"... و ... .

مدند که آنها از قلم افتاده اند؟ آیا آنها نیز نمی توانند خاندان آیا مگر این ایرانیان بردهء خاندان مح
     پاك داشته باشند؟ از همه مهمتر تاریخ نشان داده است که ایرانیان و همین اقوام ایرانی جزو 

تاریخ بوده اند و این را می توان در سیماي برخی از  يصلح دوست ترین و بخشنده ترین انسانها
  پس چگونه است که آنها شایسته سالم نمی باشند؟ شاهانشان نیز جستجو نمود.

نشان داده است که محمد نه پیامبر صلح و رحمت بلکه پیامبر جنگ و خونریزي  بروشنیتاریخ البته 
جنگ و  70سال از عمرش در حدود  13بوده است. این چگونه پیامبر صلح و رحمتی است که در 

بدون هیچ بخششی کشته  شغزوه داشته است؟ یا دشمنان شخصی اش را پس از به قدرت رسیدن
       قتل و کشتار و جهاد به گوش  يِآوا پیوستهی مسلمانان است است؟ یا در قرآنی که سند اصل

سخن از  ،به اندازه قرآندر کتاب مقدس آن دین می رسد؟ آیا مسلمانان ایران دینی را سراغ دارند که 
  باشد؟شده جنگ و خونریزي گفته 

                                                           
هدف نگارنده این نیست که بیان کند حتماً زین پس برنامه ها باید اینگونه آغاز شوند (که البته خود این موضوع یک فکاهی تمام   108

 عیار خواهد بود)، بلکه می خواهد دون پایه بودن این کارِ مالها را پرده برداري کند.
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قرآن ه است. در این فصل (و البته در دیگر فصل هاي کتاب) نمود عینی این دین رحمت برمال گشت
کند که مبادا با  ها را تهدید مى دهد و حتا آن هاى متفاوت به مسلمانان هشدار مى در سوره پیوسته

  . در ادامه چند آیه بررسی می شوند:به ادیان دیگر دوستى کنند کافران، منافقان و مؤمنانِ

  28(آل عمران) آیه  3سوره 

خذ الْمؤْمنُونَ الْکَافرِینَ  ن الَّ یتَّ الَّ أَ س منَ اللّه فی شَیء إِ فَلَی کلْ ذَلع فْ ن ی مینَ ونؤْمنِ الْم ون داء میل أَو
صیرُ  الْم إِلَى اللّهو هفْس م اللّه نَ رکُ ذِّ ح یقَاةً و م تُ نْهقُواْ م   ﴾28﴿تَتَّ

ین کند در هیچ چیز [او را] از و هر که چن نباید کافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگیرندمؤمنان 
کند و خداوند شما را از [عقوبت]  نوعى تقیهاى] نیست مگر اینکه از آنان به  [دوستى] خدا [بهره

  ﴾28﴿ترساند و بازگشت [همه] به سوى خداست.  خود مى
  

  144(نساء) آیه  4سوره 

علُو ج ن تَ تُرِیدونَ أَ منینَ أَ مؤْ لیاء من دونِ الْ رِینَ أَوذُواْ الْکَافخ ذینَ آمنُواْ الَ تَتَّ ا الَّ ها أَیا ی طَانً م سلْ یکُ اْ للّه علَ
  ﴾144﴿مبِینًا 

اهید علیه خو آیا مى کافران را به دوستى خود مگیریداید به جاى مؤمنان،  اى کسانى که ایمان آورده
  ﴾144﴿خود حجتى روشن براى خدا قرار دهید. 

در دو آیه باال محمد از مسلمانان خواسته است که با کافران دوست نشوند و حتی اگر مجبور به 
    تا اینجاي کار خب! ظاهري کنند.  کامالًدوستی شدند با دروغگویی (تقیه) دوستی خود را کمرنگ یا 

  کافران! برايرحمتی بر عالمیان هستند به جز  ،اسالم و محمددین می توان نتیجه گرفت که 
  

  51(مائده) آیه  5سوره 

تَون ی مضٍ وع اء بیل أَو م ضُهع اء بیل ى أَوارص ود والنَّ هذُواْ الْیخ ذینَ آمنُواْ الَ تَتَّ ا الَّ ها أَیی م نْهم فَإِنَّه م م منکُ لَّه
م الظَّالمینَ  قَو دي الْ هالَ ی 51﴿ِإنَّ اللّه﴾  
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[که] بعضى از آنان دوستان  را دوستان [خود] مگیریدیهود و نصارى اید  اى کسانى که ایمان آورده
بعضى دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران 

  ﴾51﴿نماید  را راه نمى

در آیه باال از مسلمانان خواسته شده است که با یهود و نصارا نیز دوست نشوند. زمانی که خود قرآن 
مسلمانان خواسته است با پیروان ادیانی که خود اهللا مدعی آسمانی بودن آنهاست دوست نباشند، از 

پس تا اینجاي کار  پس تکلیف دیگر ادیان مانند زرتشتی ها و حتی بی دینان که دیگر مشخص است!
و  کافرانبراي رحمت عالمیان هستند به جز  ،دین اسالم و محمدگرفت که  ء دیگريمی توان نتیجه

  پیروان برخی از دیگر دین ها!
  

  118(آل عمران) آیه  3سوره 

م قَ دواْ ما عنتُّ االً وب م خَ لُونَکُ م الَ یأْ ن دونکُ ذُواْ بِطَانَۀً مخ ذینَ آمنُواْ الَ تَتَّ ا الَّ ها أَینْ یغْضَاء م الْب تد ب د
قلُونَ ع م تَ م اآلیات إِن کُنتُ د بینَّا لَکُ م أَکْبرُ قَ ه ورد ی صف خْ   ﴾118﴿ أَفْواههِم وما تُ

[دوست و] همراز مگیرید [آنان] از هیچ نابکارى در  غیر خودتاناید از  اى کسانى که ایمان آورده
ورزند آرزو دارند که در رنج بیفتید دشمنى از لحن و سخنشان آشکار است و  حق شما کوتاهى نمى

ن] را براى شما بیان ها[ى دشمنى آنا دارد بزرگتر است در حقیقت ما نشانه هایشان نهان مى آنچه سینه
  ﴾118﴿کردیم اگر تعقل کنید

با غیرخودشان دوست و همراز نشوند! پس نتیجه  اصالًدر آیه باال از مسلمانان خواسته شده است که 
  رحمت عالمیان نیستند و تنها رحمت مسلمان هستند!! ،دین اسالم و محمدپایانی اینکه: 

       ،عقب مانده ،فقیر کم سواد، هستند جزو کشورهاياینکه امروزه مسلمانان دنیا در هرجایی که 
براي خود مسلمانان است! ممکن است که  ،البد نمود عینی این رحمت کم فرهنگ و ... هستند،

برخی از ماله کشان اسالمی یا مالها چنین بگویند که عقب ماندگی مسلمانان از این روي است که از 
؛ مهر و "هستندرحمت براي مسلمانان "اگر اسالم و محمد دستورات اسالم دور افتاده اند. اما 

 آنهاد تا رحمت بر نفالن کار را بکن ،رحمت که دیگر تجارت نیست که از مسلمانان خواسته شود
    بنابراین اهللا  (این که دیگر می شود بده بستان، رحمت یعنی بخششِ بی چشمداشت) !ندنازل کن
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مسلمانان بیندازد تا دست کم اگر در برابر نامسلمانان دست  می توانست رحمتی و مهري به دل این
  درباره خودشان این عمل را انجام ندهند!دیگر به آدم کشی می زنند، 

 در وجود مادري است که هیچگاه فرزندش را (هر چه باشد، هرجا باشد راستینمهر و رحمت ،
  و در هر وضع که باشد) از مهر خود محروم نمی دارد.

  

  35(محمد) آیه  47سوره 

 م الَکُ مأَع م ن یترَکُ لَ و م عکُ م اللَّهنَ و لَوالْأَع م نتُ مِ وأَ وا إِلَى السلْ عد تَ 35﴿فَلَا تَهِنُوا و﴾  

[که] شما برترید و خدا با شماست و از [ارزش]  [کافران را] به آشتى مخوانیدپس سستى نورزید و 
  )35کارهایتان هرگز نخواهد کاست (

اوج رحمت عالمیان را می توان در آیه باال یافت که (افزون بر آیه هاي پیش که دوستی با نامسلمانان 
نیز نکنند. روشن نیست که چرا خود  آشتیرا نکوهیده است) از آنها خواسته که حتی با کافران 

ن مورد آن زمان آشتی درآمد که آخری محمد این آیه قرآن را نادیده گرفت و چندجا با کافران از درِ
تصرف مکه بود. عمال جمهوري اسالمی نیز به پیروي از پیامبر اسالم با برخی از کشورهاي نامسلمانِ 

و ... نه تنها آشتی  ونزوئالروسیه، چین، انگلیس، کشورهاي عربی، ایران سوز و ایران ستیز مانند 
این ناپاك دولت هاي نموده، نه تنها دوستی می کند بلکه هست و نیست ایرانیان را نیز به دامن 

  کشورهاي ریخته است!

  

  غنیمت گیري در اسالم -8.4
 چقدردر قرآن آیه هاي بسیاري درباره غنیمت گرفتن از نامسلمانان (مانند ایرانیان) و اینکه این عمل 

غنیمت گرفتن را شاید بتوان بزرگترین عاملی دانست که عمر را (با  .وجود دارد است »اهللا پسند«
معاونت علی) به گشایش جنگ هاي خانمانسوز برضد ایرانیان واداشت و عثمان و علی نیز این راه را 



286 

 

توسط مالهاي والیت فقیه ادامه  ،ادامه دادند و هنوز هم که هنوز است این غنیمت گیري از ایران
  با استناد به همین آیه ها بود که اعراب بیابانگرد را به تاراج ایران واداشت.  دارد.

سوره اي حتی در قرآن شگفت آور است بدانید که تاراج در اسالم آنقدر واالمرتبه است که همچنین 
نه تنها درباره غنیمت گیري از  (غنیمت جنگی) . در سوره انفالوجود دارد »غنیمت جنگی«نیز به نام 

  .تقسیم غنایم نیز آورده شده است چگونگی و قانونحتی نامسلمانان سخن رفته است بلکه 

معروف است که سرداران اسالم پیش از هر پیکاري این سوره را براي سربازان خود می خواندند تا 
  .ازش آماده تر و خونخوارتر کنندو آنها را براي انجام ت و حرارت آنان را به حد کمال برسانند شور

  اکنون به نمونه هاي زیر توجه بنمایید:

  69و  41، 1(انفال) آیه هاي  8سوره 

یعط م وأَ ات بِینکُ قُواْ اللّه وأَصلحواْ ذَ نفَالُ للّه والرَّسولِ فَاتَّ نفَالِ قُلِ األَ نِ األَ ع لُونَک رسولَه إِن یسأَ و واْ اللّه
منینَ  م مؤْ للرَّسولِ ﴾1﴿کُنتُ و ه سخُم لّهنَّ ل ء فَأَ ن شَی م م نَّما غَنمتُ تَامى  واعلَمواْ أَ الْیى وقُرْب لذي الْ و

 م وفُرْقَانِ ی م الْ و نَا ید بلَى علْنَا ع نزَ م بِاللّه وما أَ م آمنتُ نِ السبِیلِ إِن کُنتُ ابینِ واکسالْمو ه عانِ واللّ مج قَى الْ الْتَ
دیرٌ  کُلُواْ ﴾41﴿علَى کُلِّ شَیء قَ م مما فَ الَالً غَنمتُ ا حبواْ طَی قُ فُور رحیم ال إِنَّ اللّه واتَّ   ﴾69﴿لّه غَ

پرسند بگو غنایم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده [او]  [اى پیامبر] از تو در باره غنایم جنگى مى
دارد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت 

) و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى 1ید (کن
ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز  خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه

د و خدا بر ای جدایى [حق از باطل] روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده
اید حالل و پاکیزه بخورید و از خدا پروا دارید  ) پس از آنچه به غنیمت برده41هر چیزى تواناست (

  ) 69که خدا آمرزنده مهربان است (

نکته آنکه بسیاري از دستاربندان سنی، خمس را مردود دانسته و فقط ذکات را به رسمیت شناخته اند 
هم خمس و هم زکات را به  ،گذاشته اند. دستاربندان شیعی و وصول آنرا نیز به عهده دولت وقت

  خود به عهده گرفته اند. ،رسمیت شناخته اند و هم وظیفه سنگین [!] جمع آوري آنرا نیز
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در زیر بخوانید که مشخص کرده است این سوره انفال را  41آیه از خمینی مانند  يآخوندتفسیر 
   :داده شوندباید ونه باید تقسیم شوند و به چه کسانی هزینه هاي غنیمت گیري، در زمان کنونی چگ

  109!».... سیدهاي فقیر، سیدهاي یتیم، سیدهاي در سفرمانده و مجتهد جامع الشرایط ... «
  

  21تا  19(فتح) آیه هاي  48سوره 

ذُونَها وکَانَ اللَّه عزِیزًا حکیما  غَانم کَثیرَةً یأْخُ م19﴿و﴾ م دکُ عو اللَّه مغَان یرَةً ما کَثذُونَه جلَ تَأْخُ ع ذه لَکُم فَ ه 
کَفو يد اسِ أَی م النَّ لتَکُونَ عنکُ ۀً وینَ آینؤْملِّلْم ید هیا ویمق ا مستَ م صرَاطً م وأُخَْرى ﴾20﴿کُ دروا لَ قْ ا تَ هلَی ع 
د دیرًا شَیء کُلِّ علَى اللَّه وکَانَ بِها اللَّه أَحاطَ قَ   ﴾21﴿ قَ

خدا به ) و 19کار است ( و [نیز] غنیمتهاى فراوانى خواهند گرفت و خدا همواره نیرومند سنجیده
و این را براى شما  شما غنیمتهاى فراوان [دیگرى] وعده داده و بر شماست که در آن شتاب کنید

اى باشد و شما را  وتاه ساخت و تا براى مؤمنان نشانهپیش انداخت و دستهاى مردم را از [سر] شما ک
[و]  اید و [غنیمتهاى] دیگر[ى نیز هست] که شما بر آنها دست نیافته) 20به راه راست هدایت کند (

  )21خدا بر آنها نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر چیزى تواناست (

از  ،جهاد و جنگ و غنیمت تشویق نمود. اعراب همبا آورده شدن آیه هاي باال، محمد پیروانش را به 
از دیگر هم یک سو در نهاد خود آدمکشی ، قتل و غارت و راهزنی را به حد کمال پرورانده بودند و 

 غنیمت هاي دیگرياهللا به بندگانش می گوید که  ،21. در آیه سو پروانه این کار را از قرآن گرفتند
  مان ایرانیان و غنایم بسیار آنان براي اعراب بوده است.نیز وجود دارد. شاید منظور اهللا ه

  

  7 و 6(حشر) آیه هاي  59سوره 

لِّ سی نَّ اللَّهک لَ ابٍ و ا رِکَ لَ لٍ وی ه منْ خَ لَیع م فْتُ جا أَوم م فَ نْهم هولس لَى رع اء اللَّه ه علَى من وما أَفَ طُ رسلَ
دیرٌ  یشَاء واللَّه علَى کُلِّ قُرْبى  ﴾6﴿شَیء قَ لذي الْ ولِ وس للرَّ و لَّهقَُرى فَل هلِ الْ ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله منْ أَ

                                                           
 کتاب توضیح المسایل خمینی 1834مسئله  109
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الرَّس م م وما آتَاکُ نیاء منکُ نَ الْأَغْ یولَۀً بکُونَ د لَا ی بِیلِ کَینِ الس ابینِ واکسالْمى وتَامالْیذُو خُ ما ولُ فَ و وه
عقَابِ  دید الْ قُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شَ هوا واتَّ م عنْه فَانتَ   ﴾7﴿نَهاکُ

[شما براى تصاحب آن] اسب یا  به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانیدو آنچه را خدا از آنان 
گرداند و خدا بر هر کارى  شترى بر آن نتاختید ولى خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره مى

ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن  از [دارایى] ساکنان آن قریه) آنچه خدا 6تواناست (
ماندگان است تا میان  یمان و بینوایان و درراهو یت پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى]

توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را 
  ) 7کیفر است ( باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت

یا غیرتوحیدي دیگري سابقه نداشت.  امري بود که تا آنزمان در هیچ آیین توحیدي "غنیمت گیري"
البته در عربستان، غنیمت و غارت، سنتی دیرینه بود ولی این بار اسالم آنرا پاداشی براي مجاهدین 

  .تبدیل نمودالهی و این عمل نکوهیده را به یک قانون  درآورد

تواند به اهللا خمس مفهوم کلمه اهللا و رسول در آیه هاي باال و مفهوم اینکه یک مسلمان چگونه می 
بدهد، یک برآورد دارد و آن اینست که محمد خود را با اهللا یکی می داند و مسلمانان می توانند 

ه همچنین اصل پارتی بازي نیز در اینجا ب .110خمس مال خود را به رسولِ اهللا، یعنی محمد بدهند
دارند و سپس به فک و خوبی رعایت شده است زیرا، غنایم در درجه نخست به اهللا و محمد تعلق 

دقیقاً مانند تقسیم اموال ایرانیان بین افراد جمهوريِ اسالمی؛ این اموال در درجه نخست  فامیل محمد.
رفسنجانی، شوراي نگهبان، کروبی، عسکراوالدي، متعلق به خامنه اي، احمدي نژاد، خاتمی، موسوي، 

  و فامیل این افراد است! خبرگان، نمایندگان مجلس و غیره دارد  و سپس متعلق به فک

سهم خاص رییس قبیله همواره منظور می شد اما این سهم،  ،در تقسیم غنایم در دوران پیش از اسالم
یک چهارم بود که در اسالم، این سهم به یک پنجم تغییر یافت. در کتاب مشترك آیت اهللا مشکینی و 

ولی از جعفرصادق است که: جنتی (هزار و یک سخن؛ نصایح و سخنان چهارده معصوم) نقل ق
  »اهللا از آن پیروي کرده است. رسولابتکار این تغییر در اصل از عبدالمطلب است و «

                                                           
سال است که می گذرد، مالیان در کشورهاي اسالمی مانند ایران، پاکستان،  1400از مرگ محمد بیش از در زمان کنونی که  110

 عربستان، سودان، مصر، افغانستان و ... این وظیفه سخت [!] دریافت خمس را به عهده گرفته اند. اهللا خیرشان بدهد!
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  نامسلمانی) (مالیات دریافت جزیه -8.5
  29سوره (توبه) آیه 

دینُو قَاتلُواْ الَ یو ولُهس ر و اللّه م حرِّمونَ ما حرَّ الَ یرِ ومِ اآلخ والَ بِالْیو نُونَ بِاللّهؤْمینَ الَ یذ حقِّ الَّ نَ دینَ الْ
واْ  طُ ع تَّى یح تَابینَ أُوتُواْ الْکذ م صاغرُونَ  الْجِزْیۀَمنَ الَّ ه و د ن ی 29﴿ع﴾  

آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش  کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمى کسانى را از اهل
با [کمال] خوارى تا آنگاه که  بکشیددارند و و دین حق را نمیپذیرند را  حرام کرده است حرام نمى

  ﴾29﴿ خود جزیه دهند به دست

  ورده است. آیه باال از آیه هایی است که ماجراهاي بسیاري را با خود به همراه آ

زمانی که محمد قصد تازش به یهودیان (یعنی اهل کتابی که به اهللا اعتقاد نداشتند) را  •
دعوت می کرد. البته » نامسلمان کشی«داشت، این آیه یکی از آیه هایی بود که اعراب را به 

 .111می توانستند با پرداخت جزیه از کشته شدن خود جلوگیري کنند نامسلمانان

به ایران در زمان عمر، نامه هایی چند بین ایرانیان و  یان عرببزرگ اسالمپیش از تازش  •
اعراب رد و بدل شد که از جملهء آنها نامه اي از عمر به رستم فرخ زاد بود که در آن عمر 

د؛ پذیرش نراه بیشتر ندار 3اعراب  برابردر ایرانیان با استناد به همین آیه به رستم گفت که 
 شته شدن بدست مسلمانان، یا پرداخت ذلیالنهء جزیه.اسالم، جنگیدن و ک

ساله خود با مسلمانان در جهت  200یکی از بزرگترین دلیل هایی که ایرانیان پس از مبارزه  •
همین پرداخت جزیه هاي سنگین و ، داشتندین دنپذیرفتن اسالم و باالخره پذیرش این 

و  استناد به همین آیه به انجام می رساندند.البته خفت بار به اعراب بود که اعراب آنرا با 
با فراق بال و با  به قول علی شریعتیالبته زمانی که دیگر هیچ راهی براي ایرانیان نماند، آنها
 آغوش باز (!!) به پیشواز این دین رفتند و آنرا پذیرفتند.

                                                           
د که حکومت اسالمی دارد باید بپردازد. مقدار این پول توسط جزیه پولی است که یک فرد نامسلمان که در دیاري زندگی می کن 111

و  زدهمسلمان باید براي پرداخت ساالنه این پول، پیش شخص عرب زانو ناحاکم اسالمی (اعراب) مشخص می شود و شخص 
دامه بیابد که عرب درحالی که از او سیلی بر پشت سرش نواخته می شود، شروع به شمارش پول براي عرب کند و این عمل تا جایی ا

 . "بس"بگوید 
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ماله کشان خبره تر (مانند نکته پایانی درباره این آیه اینکه، در برخی از ترجمه هاي تازه قرآن توسط 
  ترجمه شده است. "کارزار کردن"است به  "کشتن"که به معناي  "قَاتلُواْ"الهی قمشه اي) کلمه 

  

  112و آدم کشی در راه اهللا؛ دستورهاي کشتار جهاد -8.6
  کشتار و جهاد، در اسالم امر واجبی است -1

  65(انفال) آیه  8سوره 

نِ ئَتَی واْ مبغْل ابِرُونَ یشْرُونَ صع م ن منکُ قتَالِ إِن یکُ م یا أَیها النَّبِی حرِّضِ الْمؤْمنینَ علَى الْ ن منکُ  وإِن یکُ
قَهونَ  فْ الَّ ی م قَو م ه نَّ أَ فَرُواْ بِ ذینَ کَ نَ الَّ فًا م لْ غْلبواْ أَ ئَۀٌ ی65﴿م﴾  

اگر از [میان] شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست  برانگیز[=جهاد]  کشتار بهنان را اى پیامبر مؤم
گردند چرا که آنان  شوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز مى تن چیره مى

  ) 65فهمند ( اند که نمى قومى
 

  39(انفال) آیه  8سوره 

عملُونَ ا یبِم ه هواْ فَِإنَّ اللّ ونَ الدینُ کُلُّه للّه فَإِنِ انتَ م حتَّى الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ ویکُ لُوهقَاتیرٌ وص 39﴿ ب﴾  

پس اگر بازایستند قطعا خدا  دین یکسره از آن خدا گردداى بر جاى نماند و  تا فتنه آنان را بکشیدو 
  ﴾39﴿ بیناستدهند  به آنچه انجام مى

از آغاز تاکنون بوده دولت اسالمى هر هدف  ، ومی باشد ابزار و انهدام فتنه و شرك در جهان »جهاد«
. مجاهدان در این شوندهللا ى ا که ادیان همه یکسره ویژهرسد  است. دوران جهاد زمانى به پایان مى

ى هستند که براى هایمزدنبرد چیزى براى از دست دادن ندارند. غنائم دنیوى و پاداش اخروى دست 
  کنند. کسب مىهللا   سبیل نبرد در راه خدا، یعنى فى

                                                           
 آیه هاي کشتار را اصطالحا آیه هاي قتال نیز می گویند. 112
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با توجه به اینکه قرآن براي همه دوره ها آمده و مسلمانان باید مو به موي آنرا به انجام برسانند. نه در 
س د. بر اساننارسببه مرحله اجرا  »جهاد«مانند  راسال پیش بلکه امروز هم باید همه اعمال آن 1400
 ان. البته اگر آن نامسلمانبریزدباید بالفاصله خون مخالفین اهللا یا رسول را بر زمین  ، یک مسلمانجهاد

از کشتن (دست کم براي مدتی) حاضر شود به مسلمانان فدیه یا جزیه بدهند، احتمال دارد مسلمانان 
  کشند.بد دست افراآن 

در این آیه ها، اهللا جهاد را بر مسلمانان  ؛برگرفته شده استزیر یه دو آحکم جهاد به روشنی از 
واجب کرده است و همچنین از پیروان خود خواسته است که از آدم کشی نیز کراهت نداشته باشند؛ 

  :113خیر آنان در همین جهاد و آدم کشی استزیرا 

  9(تحریم) آیه  66سوره 

صیرُ الْم س بِئْ و م م جهنَّ اهأْومو هِمی فَّار والْمنَافقینَ واغْلُظْ علَ   ﴾9﴿ یا أَیها النَّبِی جاهد الْکُ

و بر آنان سخت گیر [که] جاى ایشان در جهنم خواهد بود  با کافران و منافقان جهاد کناى پیامبر 
  ) 9و چه بد سرانجامى است (

 

  216بقره) آیه ( 2سوره 

 م هو شَرٌّ  الْقتَالُکُتب علَیکُ ئًا وواْ شَیبح ن تُ م وعسى أَ هو خَیرٌ لَّکُ ئًا وی هواْ شَ ن تَکْرَ م وعسى أَ هو کُرْه لَّکُ و
علَمونَ  م الَ تَ نتُ م وأَ علَ ی اللّهو م   ﴾216﴿لَّکُ

بسا از چیزى است هر چند که از آن کراهت داشتید و واجب شده  کشتار کردن (جهاد)بر شما 
دارید و آن براى شما بد  و بسا چیزى را دوست مى کراهت داشته باشید که خیرتان در آن است

  ) 216دانید ( داند و شما نمى است و خدا مى

                                                           
این جمله یکی از افشاکننده ترین جمالت قرآن درباره اسالم است، زیرا اگر آدم کشی و جهاد نبود، اسالم به هیچ کشوري        113

سالِ سیاه که لکه ننگی بر چهره تاریخ جهان  1400از دیگر سو، این  نمی رفت و هیچ کشوري به این آیین بیابانی روي نمی آورد و
است و البته بزرگترین صالح و خیر را براي هر شارالتان، تازي پرست، مال، ماله کش اسالمی و غیره به همراه آورده است، را هرگز 

 بوجود نمی آورد.
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قاعده جهاد، هر مسلمانی موظف است در برابر هر نامسلمان وارد جنگ بشود و هر کسی  مبنايبر 
اگر بکشد یا کشته شود جایگاهی واال در نزد اهللا دارد و به بهشت می رود.  ،که در راه اهللا جهاد کند

این شخص نامسلمانی را بکشد، کاري بزرگ کرده و اجر بزرگی براي او در بهشت فراهم خواهد 
 ،اگر کشته شود هم. اگر غنیمت گیري کند، که این غنیمت گواراي وجود او خواهد بود و بود

  به حساب خواهد آمد. 114شهید
  

  169(آل عمران) آیه  3سوره 

ونَ  زقُ حیاء عند ربهِم یرْ ذینَ قُتلُواْ فی سبِیلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَ نَّ الَّ بسح   ﴾169﴿والَ تَ

اند که نزد پروردگارشان روزى  اند مرده مپندار بلکه زنده نى را که در راه خدا کشته شدههرگز کسا
 ) 169شوند ( داده مى

 . اگر چنین چیزي درست باشد،مردم مرده اند بجز شهیدان، سایر از آیه باال می توان نتیجه گرفت که
انسان ها پس از "تقدند که هم داستان بی پایه اي بیش نیست. زیرا دین هاي سامی مع موضوع برزخ

مرگ بدنی، روحشان زنده می ماند و در جهان دیگري بنام برزخ زندگی می کنند. برپایه درجه 
خلوص این افراد در دین خودشان، جهان برزخ می تواند حکم پیش زمینه اي براي جهنم و بهشت 

     نکته بسیار شگفتی که در این جهان برزخ، عدالت اهللا را برمال  "براي فرد مورد نظر داشته باشد.
می کند درباره زمان محاکمه و روز حساب در جهان آخرت است و آن زمانیست که همه انسان ها 
مرده اند و اصرافیل در صور خود می دمد. اما اهللا پیش از انجام این دادگاه، بنده هاي خود را در 

کند یا مورد لطف قرار می دهد. یعنی اهللا پیش از محاکمه کردن شخصی، او را جهان برزخ عذاب می 
در » جمهوري اسالمی«عذاب می دهد!! این عملی است که از آغازِ پایه ریزي حکومت ایران ستیز 

    انجام گرفته است؛ در این حکومت، شخصی را براي جرمی دستگیر می کنند، شکنجه  ماکشور 
      گیرند و حتی گاهی وقت ها می کشند، و سپس براي آن شخص دادگاه  می دهند، اعتراف می

برخی مواقع، خود قاتالن براي همدردي به  می گیرند و یا پس از کشتن وي، برایش حکم می دهند.
  تشییع جنازه شخص کشته شده نیز می روند.

                                                           
 ه بهشت فرستاده می شود.از دیدگاه اسالمی در جهان آخرت ، شهید بدون پرسش و پاسخ، ب 114
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  74(نساء) آیه  4سوره 

لْیقَاتلْ ذینَ یشْ فَ ن فی سبِیلِ اللّه الَّ مرَةِ وا بِاآلخنْی اةَ الدیح یقْتَلْفی سبِیلِ اللّه  یقَاتلْرُونَ الْ غْلب  فَ و ی أَ
ظیما  رًا عأَج یهت   ﴾74﴿فَسوف نُؤْ

و هر کس در راه خدا  بکشندکنند در راه اهللا  پس باید کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا مى
 ) 74به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد (یا پیروز شود  کشتهو  بکشد

است که در راه شده آیه باال یکی از دهها آیه اي از قرآن است که در آن بروشنی از مسلمانان خواسته 
نکته آنکه برخی از مترجمین قرآن براي ماله کشیِ . 115آدم (یا به سخنی دیگر، نامسلمان) بکشند اهللا

  را چنین معنا کرده اند:آیه » دستور واضح آدم کشی«این 

و هر کس در  بجنگندکنند در راه خدا  پس باید کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا مى
 .یا پیروز شود به زودى پاداشى بزرگ به او خواهیم داد کشتهو  بجنگدراه خدا 

  

  76(نساء) آیه  4سوره 

قَاتلُواْ أَ بِیلِ الطَّاغُوت فَ ی سلُونَ فقَات فَرُواْ ی ذینَ کَ ه والَّ قَاتلُونَ فی سبِیلِ اللّ نُواْ یینَ آمذ طَانِ ِإنَّ الَّ اء الشَّی یل و
عیفًا  طَانِ کَانَ ضَ الشَّی د 76﴿کَی﴾  

اند در راه طاغوت  افر شدهو کسانى که ک اند در راه خدا کشتار می کنند کسانى که ایمان آورده
  116) 76کشتار می کنند پس یاران شیطان را بکشید، که نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است (

  
  
  
  
 

                                                           
  بنده اي از خود را به کشتن بنده اي دیگر از خودش اجبار  ،این نمونه آیه ها نشانه وجود سادیسم در درون اهللا است که اینچنین 115

 می کند.
  پس از آنکه دستاربندان ماله کشیِ ترجمه این آیه را به پایان بردند معنی آن اینچنین تغییر یافت 116

جنگند پس با یاران شیطان بجنگید که  اند در راه طاغوت مى کنند و کسانى که کافر شده اند در راه خدا کارزار مى کسانى که ایمان آورده
 ) 76نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است (
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  33(اسراء) آیه  17سوره 

س هیل ونَا ل علْ ج د قَ لُوما فَ ظْ لَ من قُت مقِّ والَّ بِالح ه إِ م اللّ س الَّتی حرَّ فْ قْتُلُواْ النَّ لِ والَ تَ قَتْ ف فِّی الْ الَ یسرِ طَانًا فَ لْ
صورا    ﴾33﴿إِنَّه کَانَ منْ

و هر کس مظلوم کشته شود به  نفسى را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشیدو 
زیرا او [از طرف شرع] یارى  روى کند نباید در قتل زیادهایم پس [او]  سرپرست وى قدرتى داده

 ) 33( 117شده است

براي کشتار است و انسان ها براي  اصالًسوره نساء، چنین به دیده می آید که دنیا  76آیه  با توجه به
کشتار آفریده شده اند؛ تنها تفاوت در این است که مسلمانان در راه اهللا کشتار می کنند و نامسلمانان 

 حتماًدر راه طاغوت! در این آیه از مسلمانان خواسته شده است با توجه به اینکه ایمان آورده اند، 
سوره  33، در اسالم شرط هاي مکملند). البته اهللا در آیه کشتار بکنند (ایمان آوردن و کشتار کردن

  اسراء (البد با توجه به مهرورز بودنش) از بندگانش خواسته که در کشتار زیاده روي نکنند!
  

  89(نساء) آیه  4سوره 

لیاء حتَّى یهاجِرُواْ فی أَو م نْهذُواْ مخ الَ تَتَّ فَرُواْ فَتَکُونُونَ سواء فَ فُرُونَ کَما کَ دواْ لَو تَکْ فَإِن  و بِیلِ اللّهس
ص لیا والَ نَ و م نْهذُواْ مخ م والَ تَتَّ وهدتَّم ج ثُ ویح م لُوه م واقْتُ ذُوه خُ لَّواْ فَ 89﴿یرًا تَو﴾  

اند آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید تا باهم برابرباشید پس زنهار  همان گونه که خودشان کافر شده
پس اگر روى برتافتند از میان ایشان براى خود دوستانى اختیار مکنید تاآنکه در راه خدا هجرت کنند 

  ﴾89﴿ و از ایشان یار و یاورى براى خود مگیرید یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان هرکجا آنانرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 !کنیدبتوجه نیز به بی سر و ته بودن و بی معنی بودن سوره  117
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  91(نساء) آیه  4سوره 

رکسواْ  فتْنۀِ أُ واْ إِلَى الْ د ا رکُلَّ م م همنُواْ قَو أْمیو م ن یأْمنُوکُ جِدونَ آخَرِینَ یرِیدونَ أَ فیِها فَإِن لَّم ستَ
ثُ ثی ح م اقْتُلُوهو م ذُوه خُ م فَ هید اْ أَیفُّو م ویکُ م السلَ قُواْ إِلَیکُ م ویلْ عتَزِلُوکُ ی لْنَا لَکُمع ج م لَئکُ أُوو م وهفْتُمق

طَانًا مبِینًا    ﴾91﴿علَیهِم سلْ

خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود [نیز] ایمن  به زودى گروهى دیگر را خواهید یافت که مى
گیرى نکردند و  برند پس اگر از شما کناره باشند هر بار که به فتنه بازگردانده شوند سر در آن فرو مى

ه اسارت بگیرید و هر کجا آنان را یافتید ببه شما پیشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند 
  ) 91ایم ( آنانند که ما براى شما علیه ایشان تسلطى آشکار قرار داده بکشیدشان

  

  193تا  190(بقره) آیه هاي  2سوره 

دینَ  عتَ الْم بح الَ ی واْ ِإنَّ اللّهد عتَ م والَ تَ قَاتلُونَکُ ینَ یذ بِیلِ اللّه الَّ ی سلُواْ فقَاتاقْتُلُ ﴾190﴿ووم ثُ وهیح 
م وهفْتُمق م ثَ وهأَخْرِجنْ و ثُ میح م فتْنَۀُ أَخْرَجوکُ د والْ قَتْلِ منَ أَشَ قَاتلُ والَ الْ حرَامِ تُ م عند الْمسجِد الْ وه

کَافرِینَ  لک جزَاء الْ ذَ م کَ فَاقْتُلُوه م لُوکُ م فیه فَإِن قَاتَ وکُ قَاتلُ تَّى یاْ فَإِنِ ﴾191﴿حو فَإِنَّ انتَه اللّه فُور  رحیم غَ
﴿192﴾ م لُوهقَاتتَّى و نَۀٌ تَکُونَ الَ ح الَّ علَى الظَّالمینَ  للّه الدینُ ویکُونَ فتْ دوانَ إِ الَ ع هواْ فَ   ﴾193﴿فَإِنِ انتَ

رید زیرا خداوند تجاوزکاران را ولى از اندازه درنگذ بکشیدو در راه خدا، کسانى که شما را می کشند 
و همان گونه که شما را  یافتید آنان را بکشید هر کجا بر ایشان دست) و 190دارد ( دوست نمى

بیرون راندند آنان را بیرون برانید [چرا که] فتنه [=شرك] از قتل بدتر است [با این همه] در کنار 
آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در 

) و اگر بازایستادند البته خدا آمرزنده مهربان 191جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است (
پس اگر دست  دین مخصوص خدا شوداى نباشد و  تا دیگر فتنه آنان را بکشید) و 192است (

 ) 193برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست (
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آیه باال از مسلمانان خواسته شده است هرجایی که مشرك یا کافر را دیدند، آنها را یا اسیر  سه در
  118."دین، مخصوص اهللا گردد"کنند و یا بکشند. این دستور آدم کشی هم البته براي این است که 

برخی از ماله کشان اسالمی و مالها، زمان برخورد به این آیه ها مدعی می شوند که این آیه ها داراي 
تاکنون نویسندگان شان نزول هستند. تمام آنچه که نگارنده در این نسک خواسته است بگوید (و 

وده ) همین است که قرآن براي زمان خاص و شرایط خاص و مکان خاصی ببسیاري آنرا گفته اند
سال پیش است، شرایط خاص، فرهنگ قتل و غارت و غزوه است و  1400است؛ این زمان خاص، 

مکان خاص، همان شبه جزیره عربستان است. تنها اگر بپذیریم که قرآن و آیات آن برآورد این سه 
شرط هستند و به گفته مالها داراي شان نزول است؛ پرسش هایی پیش می آید که آیا اکنون ما 

انیان در عربستان زندگی می کنیم؟ یا فرهنگ عربی داریم؟ یا االن سال پنج یا ششم قمري است؟ ایر
و البته اگر پاسخ به این پرسش ها منفی باشد آیا بهتر نیست که قرآن، اسالم، عربستان و فرهنگ 

و مسائل بیابانی را، یکبار براي همیشه کنار بگذاریم؟ آیا بهتر نیست که دست کم، آنرا از زندگی 
  اجتماعی خود دور کنیم؟

معتقدند که قرآن براي تمام مردم، تمام دوران و همچنین البته باید توجه داشت که ماله کشان و مالها 
تمام جهان است و تاریخ مصرف ندارد! اگر چنین ادعایی را بپذیریم، باید از این آقایان پرسید که چرا 

   یا  غالباًروپاییان برخورد می کنند، آمریکا و اروپاییانی که زمانی که خودشان با افراد آمریکایی یا ا
بی دینند و یا نامسلمان را نمی کشند؟ یا اسیر نمی کنند؟ به زن و بچه هاي این نامسلمانان تجاوز 

کشورهاي بی دینی مانند چین، روسیه، کوبا، ونزوئال و ... باید به عنوان برادران  اصالًنمی کنند؟ چرا 
ن مالها به حساب آیند؟ آیا پاسخ جز این است که خود مالها و ماله کشان اسالمی بخوبی دولتی ای

  می دانند که آنچه در این باره در قرآن گفته شده مربوط به همه تاریخ و همه مردم و ... نیست؟

                                                           
ر سامی (یهود و مسیحیت) بر وارون ادعاي خود قرآن که گفته است خود اهللا این دین ها را چنین به دیده می آید که دین هاي دیگ 118

فرستاده، دین هایی هستند که اهللا مهر تایید بر آنها نزده و احتماال پاي خدا یا خداهاي دیگري در میان بوده است. از همین روي است 
انان را بکشند. چرا؟ زیرا تنها دینی که در جهان آخرت مورد پذیرش است، اسالم که اهللا، مسلمانان را به کشتار ترغیب کرده تا نامسلم

 است.
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را بسیاري از مسلمانان نیز دریافته اند اما از بسیاري از ضد و نقیض گویی ها و یاوه گویی هاي اهللا 
یک سو به خاطر وجود ترس و و از دیگر سو بخاطر تعصب هاي مذهبیِ دوران کودکی و نوجوانی، 

  را به خود گوشزد نمی کنند و راه درست را در پیش نمی گیرند. "راستی"

بی است که اهللا پس از صدور نکته اي که در آیه هاي باال و البته در بیشتر قرآن وجود دارد، نقا
سوره بقره توجه کنید که اهللا گفته است  193به جمله پایانی آیه  مثالًاینگونه فرمانها به چهره می زند! 

پس نتیجه گیري آسان است؛ مواردي وجود دارد که می توان ». تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست «...
  )!119به دیگران تجاوز کرد (ولو ستمکاران

 اي هر سوره آغازکه در  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«نمونه بسیار مهم این نقاب را می توان در جمله 
. این جمله با اینکه اشاره به مهربان و بخشنده بودن اهللا دارد، جز شعاري پیدا نمودباید بر زبان راند 

اهللا نشان داده شده  ءتنها نمایی از چهره مهربان و بخشنده ،در فصل آغازین این نسک .بیش نیست
را بر چهره می زنند. در همین  هایی نقاب چنیناست. مالهاي و پیروانشان در ایران، قرن هاست که 

جمهوري اسالمی، خامنه اي در حالی که خودش یکی از شاه کلیدهاي فقر و بیکاري در ایران است، 
طر جوانان بیکار شکسته و به در بسیاري از سخنرانی هاي خود، دم از این می زند که وي قلبش بخا

مسئولین هم توصیه می کند که این مشکل را حل نمایند. احمدي نژاد که وي را باید نماد یک شیعه 
، همیشه در استواقعی دانست، در حالی که براي افسارگسیختگی و بی عدالتی مالها، فصل تازه اي 

خاتمی که او را باید یکی از  سخنانش از مهرورز بودن و داشتن دولت مهرورز دم می زند. و
وي آغازگر سانسورهاي  دروغگوترین و شارالتان ترین آخوندهاي عصر کنونی دانست، با اینکه خود

اینترنتی، کشتارهاي دگراندیشان، قتل هاي زنجیره اي، دانشجو کشی و تفتیش عقاید در موسسات و 
شه دم از آزادي می زد، بلکه شعار دانشگاههاي دولتی (و حتی خصوصی) بوده و هست؛ نه تنها همی

 بود. هگذاشت "آزادي"اصلی انتخابات خود را نیز 

  

  

  

  

                                                           
  !کسی نیست که مثال به حقوق دیگري تجاوز کنند» ستمکار«خواننده گرامی توجه داشته باشد که در اسالم  119
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 5(توبه) آیه  9سوره 

د ع م واقْ رُوهص احو م ذُوه م وخُ وهدتُّم جثُ ویینَ حشْرِکفَاقْتُلُواْ الْم م حرُ شْهرُ الْ لَخَ األَ ذَا انس لَّ فَإِ م کُ واْ لَه
ر ور فُ م ِإنَّ اللّه غَ بِیلَه لُّواْ س خَ آتَواْ الزَّکَاةَ فَ الَةَ و واْ الصأَقَامواْ وفَإِن تَاب د رْصم یم5﴿ح﴾  

و آنان را دستگیر کنید و به  شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشیدهاى حرام سپرى  پس چون ماه
محاصره درآورید و در هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و 

   ﴾5﴿زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است 

ون گذشته چبراى زیارت به مکه نرفت زیرا هم محمد سوره توبه نازل شد، 5ی که آیه در سال
را به عنوان پیشواى زائران برگزید و  هعتبمشرکان نیز در مراسم حج شرکت داشتند. او فرماندار مکه 

در  هرا به مکه گسیل کرد. همراه على یک آیه از قرآن بود که توسط عتب طالب ابى على بنو  بکر ابو
در همان است که میالدى براى اهالى مکه ایراد شد. این ابالغیه  631پایان زیارت کعبه، در بهار 

  .آمده است 5ى  ) آیه9ى التوبه ( سوره

ها در برابر یک تصمیم قرار  از این پس نه تنها زیارت کعبه براى مشرکان ممنوع اعالم شد، بلکه آن
را بپذیرند، مراسم هللا اگرفتند که یا به اسالم ایمان بیاورند، اقتدار دولت اسالمى و سرکردگى پیامبر 

همانگونه که  هاى حرام کشته شوند. پس از گذشت ماهاینکه دینى را برگزار کنند، زکات بپردازند و یا 
اهللا را در بخش پایانی این آیه، جایی که می گوید  پیشتر هم توضیح داده شد، نقاب نفاق و دوروییِ

علوم «ماله کشان اسالمی لطف کنند و با فرمول هاي  ببینید. »زیرا اهللا آمرزنده و مهربان است«
  توضیح دهند که چه پیوندي بین آمرزنده و مهربان بودن و کشت و کشتار وجود دارد!» اسالمی

  

  کشتارهاي وحشیانه اسالمی  -2

یا در تاریخ، زمانی که بناست از قوم هاي نیمه وحشی که جز آدم کشی و قتل و غارت، پیشه اي 
نداشتند سخن گفته شود، یکی از بزرگترین این قوم ها، بربرها دانسته شده اند که شاخه پیشینه اي 
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به هر روي، بودند که در زمان چنگیز، تیمور و ... بر ایران تاختند.  120اصلی همین بربرها، ترك هایی
امروزه بربریت به عنوان یک تمثیل درآمده و هرجا سخن از وحشی گريِ افسار گسیخته به میان 

  می تواند نماد آن باشد.» بربریت«بیاید، واژه 

بسیار انسانی تري از اسالم داشته است. بربرها زدند،  ء بسیاراما بربریت، دست کم در ایران چهره
. اما اسالمیت: اسالم در ایران کشتارها نمود، غارت ها نمود، رفتندو کشتند، غارت کردند، و بردند 

نیز همه این قتل و غارت ها ! ماندتجاوز ها نمود و نه تنها نرفت، نه تنها تغییر چهره نیز نداد بلکه 
. به نمونه اي از دستورات کشتارهاي وحشیانه اسالمی، که در یاسالمفرامین و  شدانجام قرآن  ءبرپایه

  آورده شده است توجه کنید: زیر

  12(انفال) آیه  8سوره 

فَرُ ذینَ کَ قی فی قُلُوبِ الَّ لْ ذینَ آمنُواْ سأُ م فَثَبتُواْ الَّ عکُ نِّی م ذْ یوحی ربک إِلَى الْمآلئکَۀِ أَ اضْرِبواْ إِ ب فَ واْ الرَّع
انٍ  م کُلَّ بنَ نْهواْ مرِب   ﴾12﴿فَوقَ األَعنَاقِ واضْ

                                                           
شده است، دهه هاست که در ایران شوربختانه، برخی از نوکران توده اي شوروي سابق که کوس رسواییشان سالهاست که کوبیده  120

آذربایجانیهاي ایران از روز ازل ترك بوده اند، «را به راه انداخته اند. ایشان معتقدند که اي  نافرخنده هاي فتنه گري کرده اند و حرکت
دست به تبلیغات جاکه حتی . ایشان حیا را خورده اند و جوانمردي را قی کرده اند تا آن»فارس ها به آنان زور گفته اند و چنین و چنان

با این تبلیغات مسموم و با توجه به ناکارآمدي این رژیم اسالمی  تفرقه افکنانه اي دست زده اند که هر میهن پرستی را نگران می کند.
اندگی، ، برخی مردم یا از روي نادانی و یا به سبب دست نششان که سرچشمه از اسالم گرفته استو شیوه ایران ستیز و فرهنگ ستیز

این افراد به محض شنیدن واژه ترك، سینه سپر می کنند و هر نقدي بر این مردم را اندگی از شده اند.  میهن ستیزپیرو این حرکت هاي 
به ستیز می گیرند. اما حقیقت این است که آذربایجان، اصالً خود ایران است و به گفته اي سرِ ایران است، فرهنگ ایران (نه فرهنگ 

مردمانی هستند که اگر نگوییم همیشه،  آذري هاریشه در فرهنگ هاي مردمان جاي جاي ایران و از جمله آذربایجان دارد.  اسالمی)
باید گفت در بیشتر مواقع جزو پیشآهنگان مبارزه با تازش عرب ها بوده اند و بسیاري از میهن پرست ترین ایرانیان، زاده شده در خاك 

ترك هاي وحشی که در طول  داشتن زبان ترکی آنها نشانگر هیچ پیوندي بین آنها و ایرانی هستند.غیور،  این مردم .پاك آذربایجانند
  تاریخمان، چندین بار به ایران تازش کرده اند ندارند.

این بسیاري از بسیاري از کشورهاي آمریکاي جنوبی و حتی آمریکاي شمالی (مانند مکزیک) به زبان اسپانیایی صحبت می کنند اما 
ها را  مردم نه تنها خود را اسپانیایی نمی دانند؛ نه تنها پیوندي بین خودشان و اسپانیایی ها قائل نیستند، بلکه بسیاري از آنان، اسپانیایی

 بکار برده است که نه. به هر روي، نگارنده، واژه ترك را براي کسانی نان تاخته اندمتجاوزانی می دانند که چند قرن پیش به کشور آ
د ایرانی بوده اند و نه هیچ پیوندي با ایرانیان داشته اند، و نه آذربایجانیهاي غیور و دیگر ترك زبان هایی داخل ایران که بخشی از وجو

 .شته و ندارندهیچ پیوندي با این مردم ستیزه جو و خونخوار نداگرانمایه ایرانند و 
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و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. [ پس شما] کسانى را که ایمان 
پس بر گردنهایشان بزنید و خواهم افکند  قدم بدارید. به زودى در دل کافران وحشت اند ثابت آورده

  ﴾12﴿ انگشتانشان را قطع کنید
 

  33(مائده) آیه  5سوره 

صلَّبو ی قَتَّلُواْ أَو ن ی سادا أَ رضِ فَ نَ فی األَ وع سیو ولَهسر و ونَ اللّهارِبح ینَ یذ دیهِم إِنَّما جزَاء الَّ أَی طَّع قَ اْ أَو تُ
 م لَه ا ونْی ی الدف زْيخ م لَه کل رضِ ذَ نْ خالف أَو ینفَواْ منَ األَ م م لُهجر ظیم وأَ ع ذَاب رَةِ عی اآلخ33﴿ف﴾  

جز این کوشند  جنگند و در زمین به فساد مى سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مى
یکدیگر بریده  نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت

دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند  یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در شود
  ﴾33﴿ داشت

در دو آیه باال، نمونه هایی از کشتارهایی که ویژه دین اسالم است را می توانید ببینید. حتی بربرها نیز 
امروزه دست و پاي مخالفان خود را بصورت ضربدري قطع نمی کنند (یعنی دست چپ با پاي 

دن انگشتان و به دار آویختن و گردن زدن مخالفان (که راست و دست راست با پاي چپ). قطع کر
جزو اصول الیتغیر و الیتقدم اسالم است) امروزه در هیچ فرهنگ غیراسالمی اي (حتی اقوام نیمه 

بسیاري از این دستورات وحشیانه کشتار در برخی کشورهاي  وحشی آفریقایی) نیز پسندیده نیست.
  عربستان اجرا می شوند. و اسالمی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، عراق

  

  123(توبه ) آیه  9سوره 

ذینَ آمنُواْ  ها الَّ ا أَیلُواْیظَ قَات م غلْ جِدواْ فیکُ یل فَّارِ و نَ الْکُ م م ذینَ یلُونَکُ قینَ الَّ نَّ اللّه مع الْمتَّ ۀً واعلَمواْ أَ
﴿123﴾  

بکشید کافران را یکی پس از دیگري [هرکه نزدیکتر و بیشتر در اي کسانی که ایمان آورده اید، 
و خدا با تقواپیشگان  دسترس است] آنان باید خشونت و عدم گذشت و مالیمت را در شما ببینند

  ﴾123﴿است. 



301 

 

آیه باال البد جزو آیه هایی است که نشان می دهد اسالم، دین رافت و عطوفت است! در اینجا از 
مسلمانان خواسته شده است به محض رسیدن به کافران، آنان را گردن بزنند و این کار را با 

این آیه را ببینید که چگونه توسط انگلیسی انجام دهند. در زیر ترجمه » عدم گذشت«و » خشونت«
در انگلیسی به معناي کارزار و نبرد و  "fight"ماله کشان اسالمی، ترجمه آیه چیز دیگري شده است. 

 "kill"استفاده کرده است که به معناي  " قَاتلُواْ "حتی دعوا می باشد؛ اما اهللا در این آیه از واژه 
رسد این است که  . پرسشی که دراینجا به ذهن هر خرد بیداري می"fight"درانگلیسی است و نه 

  باشد؟ ، مانند زیرریگی به کفش اهللا نبود، چرا باید ترجمه این آیه به انگلیسی اگر واقعاً

Surah (At-Tawbah (Repentance)) Ayah 123  

O ye who believe! fight the unbelievers who gird you about, and let them find firmness in 

you: and know that Allah is with those who fear Him 

  

  4(محمد) آیه  47سوره 

ا بنا مثَاقَ فَِإموا الْود م فَشُ وهم خَنتُ ذَا أَثْ فَرُوا فَضَرْب الرِّقَابِ حتَّى إِ ذینَ کَ م الَّ قیتُ ذا لَ ا فداء حتَّى فَإِ ِإمو د ع
ع ب لُوبن لِّیک لَ و م نْهرَ مص لَو یشَاء اللَّه لَانتَ و کل ها ذَ ارز أَو رْبح ذینَ قُتلُوا فی تَضَع الْ عضٍ والَّ ضَکُم بِب

 م الَهملَّ أَعضن ی   ﴾4﴿سبِیلِ اللَّه فَلَ

سخت و چون آنها را  [یشان] را بزنید گردنها اند برخورد کنید چون با کسانى که کفر ورزیدهپس 
یا فدیه [و  سپس یا منت نهید [و آزادشان کنید] و استوار در بند کشید، پس [اسیران را] فرو فکندید

عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور خدا] و اگر خدا 
کشید ولى [فرمان پیکار داد] تا برخى از شما را به وسیله برخى [دیگر]  خواست از ایشان انتقام مى مى

  ﴾4﴿ کند یع نمىاند هرگز کارهایشان را ضا بیازماید و کسانى که در راه خدا کشته شده

از کشتن و افکندن و  سخندر این آیه نیز، دستورهاي کشتار اسالمی را میتوان دید. در این آیه نه تنها 
  دربند کشیدن است بلکه سخن از این است که این کار را باید با شدت هرچه تمامتر انجام داد.

در زیر نمونه اي دیگر از ترجمه هاي انگلیسی جمهوري اسالمی براي قرآن را ببینید. و ببینید که 
سوره محمد، در ترجمه انگلیسی آن ماله کشی شده است. در اینجا نیز، براي  4چگونه معناي آیهء 
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ط متجرم توس "in fight"ماله کشی، با اینکه چنین واژه اي در متن عربی این آیه نیست ولی واژه 
زمانی که در حال جنگ  «پرنتز آورده شده است تا نشان دهد که اهللا قصد داشته بگوید  درونمحترم 

  آنان را بکشید و بیفکنید و اسیر کنید و ...!» و در حین جنگ با کافران هستید

Surah (Muhammad) Ayah 4  

Therefore, when ye meet the Unbelievers (in fight), smite at their necks; At length, when 

ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly (on them): thereafter (is the time 

for) either generosity or ransom: Until the war lays down its burdens. Thus (are ye 

commanded): but if it had been Allah's Will, He could certainly have exacted retribution 

from them (Himself); but (He lets you fight) in order to test you, some with others. But 

those who are slain in the Way of Allah,- He will never let their deeds be lost. 

  

  

  کشتار در ماههاي حرام -3

  217) آیه بقره( 2سوره 

حرَامِ  نِ الشَّهرِ الْ ع لُونَک حرَامِ  قتَالٌفیه قُلْ  قتَالٍیسأَ جِد الْ سالْمو فْرٌ بِه بِیلِ اللّه وکُ ن س ع د صکَبِیرٌ و یهف
فتْنَۀُ أَکْبرُ منَ  هله منْه أَکْبرُ عند اللّه والْ تْلِوإِخْرَاج أَ م إِنِ  اتلُونَکُمیقَوالَ یزَالُونَ  الْقَ ن دینکُ ع م دوکُ حتَّى یرُ

نْیا ی الدف م الُهمأَع بِطَتح کلَئ رٌ فَأُواف هو کَ و ت مفَی هینن د ع م دد منکُ تَ ن یرْ مواْ وطَاع واآلخرَةِ  استَ
م فیها خَالدونَ  النَّارِ ه ابح أَص کلَئ أُو217﴿و﴾  

و [است]  در آن گناهى بزرگ کشتارپرسند بگو  در آن حرام است مى کشتارتو در باره ماهى که از 
باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام [=حج] و بیرون راندن اهل آن 

نزد خدا [گناهى] بزرگتر و فتنه [=شرك] از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما  ،از آنجا
جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در  مى

ماندگار  شود و ایشان اهل آتشند و در آن حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مى
 ) 217خواهند بود (
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نه تمدنی می اعراب، ! مدنی نه قانونی) تغریباً(، نه دولتی وجود داشت و محمد زمان در عربستانِ
دارا بود. اما به هر روي اعراب جاهلی  آنهاشناختند و نه انسانیت جایگاه راستین خود را در بین 

رعایت  ،بودند و آنانرا را پایبندراب به آن قوانینی نصف و نیمه براي خود گذاشته بودند که همه اع
ماههاي حرام، چهارماه از ماههاي . 121یکی از این آیین ها مربوط به ماههاي حرام بود .می نمودند

  بود.   ارانجام غزوه و کشت ،حرام بودها یکی از کارهایی که در این ماه قمري اعراب بودند و 

انجام شد. بر ضد یکی از قوم هاي یهودیان در یکی از این ماههاي حرام به دستور محمد غزوه اي 
برخی مسلمانان را به اعتراض واداشت و محمد را از این کار بازخواست نمودند. اهللا نیز  ،این کار

  کرد که در باال آمد. یسید و چنین توجیهرچون همیشه به داد محمد 

  
فرتور سمت چپ در ماههاي حرام گرفته شده و چون خاتمی نمی توانسته چاوز را قتال کند براي او دست  – 15 فرتور

  زده. فرتور سمت راست پس از ماههاي حرام است ولی یک مال مانع شده است که خاتمی، چاوز را قتال کند!

  

  

                                                           
، همانگونه مورد توجه قرار گرفتند که اعراب جاهلی بدان التفات داشتند. موضوع ماههاي حرام پس از پیامبري محمد نیز تغریباً 121

جاي بسی شگفتی است که صیغه این ماههايِ به اصطالح حرام در قوانین جمهوري اسالمی نیز کماکان به حکم پیشین خود 
برابر ماههاي دیگر است (همانند اعراب  2پابرجاست. براي نمونه؛ حکم مجازاتهاي اعمالی که از دیدگاه اسالم خالفند، در این ماه 

 سال پیش)! 1400
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 آیا شایعه پراکنان را باید کشت؟ -4

  61و  60(احزاب) آیه هاي  33سوره 

غْرِینَّک بِهِ دینَۀِ لَنُ ی الْمرْجِفُونَ ف الْمو رَضی قُلُوبِهِم مینَ فذ افقُونَ والَّ م ینتَه الْمنَ ک لَئن لَّ جاوِرونَ لَا ی م م ثُ
عونینَ ﴾60﴿فیها إِلَّا قَلیلًا  ما ملْ قفُوا أَینَ لُوا أُخذُوا ثُ قْتیلًا وقُتِّ  ﴾61﴿ تَ

در مدینه [از کارشان] باز نایستند  افکنان شایعهو کسانى که در دلهایشان مرضى هست و  افقانمناگر 
خدا  ) از رحمت60کنیم تا جز [مدتى] اندك در همسایگى تو نپایند ( تو را سخت بر آنان مسلط مى

 )61( هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شددور گردیده و 

باید کشت، منافق را باید تکه تکه کرد، شخص بی اعتقاد را باید دست و پا فرض کنیم که کفار را 
  قطع نمود. آیا شخصی که شایعه پراکنی می کند را نیز باید کشت؟ آنهم به سختی؟

  

  تجاوز به زنان شوهردار -5

  24(نسا ) آیه  4سوره 

لکُ راء ذَ ا وم م م وأُحلَّ لَکُ م کتَاب اللّه علَیکُ لَکَت أَیمانُکُ ا مالَّ م صنَات منَ النِّساء إِ ح الْمغُواْ و ن تَبتَ م أَ
نَّ فَ ه ور ج نَّ أُ نَّ فَآتُوه نْهم م بِه عتُ متَ صنینَ غَیرَ مسافحینَ فَما استَ ح م م أَموالکُ م فیما بِ نَاح علَیکُ الَ جرِیضَۀً و

کیما  ا حیملکَانَ ع فَرِیضَۀِ ِإنَّ اللّه د الْ ع ن بم م بِه   ﴾24﴿تَرَاضَیتُ

مگر آن زنان که در جنگهاي با کفار بحکم خدا و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] 
و غیر از این [زنان نامبرده]  گردیده استمتصرف شدید [این] فریضه الهى است که بر شما مقرر 

براى شما حالل است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که پاکدامن 
اى به آنان بدهید و بر  اید مهرشان را به عنوان فریضه باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده

مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند داناى حکیم  شما گناهى نیست که پس از [تعیین مبلغ]
  ﴾24﴿ است
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  فرض کنیم آنگونه که پیشتر هم گفته شد؛ کفار را باید کشت، منافق را باید تکه تکه کرد، شخص 
و  122بی اعتقاد را باید دست و پا قطع نمود. حتی فرض کنیم برپایه کالم قرآن شخص هاي بددل

سختی کشت.  نگارنده می پرسد که آیا این مهرورزي دین مهر و رحمت  شایعه افکن را نیز باید به
است که زنی را که شوهر دارد و بدست مسلمانی افتاده است را باید مورد تجاوز قرار داد؟ این آیه 
بروشنی گفته است که زنان غیرمسلمانی را که بدست شما مسلمانان می افتد را مالک شوید. دلیل 

را در جنگ اعراب با اسالم به تاراج بردند، کنیز کردند، به آنها تجاوز نمودند و ... اینکه زنان ایرانی 
نه! این دستور ». اعراب، متجاوز بودند«نیز، نه از آن روي بود که به گفته مالها و ماله کشان اسالمی، 

  !»اعراب، مسلمان بودند«صریح قرآن است و انجام این کارها از آن روي بود که 

  نتیجه اي که از وجود این آیه می توان گرفت همان است که البد اگر با زن شوهردار غیرمسلمان 
 احتماالًپس  !می توان چنین کرد، با دختران چگونه می توان رفتار کرد!؟ آنان که هنوز زن نشده اند

  پس باید تدبیري اندیشید!! نمی شود به آنان تجاوز کرد و یا آنان را مالک شد.

سالهاي آغازین حکومت انگلیسی/آخوندي مالها در ایران؛ به دستور خمینی، بسیاري از دختران در 
غیراسالمی بودند) به دار آویختند. براي اینکه  معموالًجوان و باکره ایرانی را به خاطر عقایدشان (که 

دختران تجاوز از نظر اسالمی نیز مشکلی براي جالدان وي وجود نداشته باشد، در زندان ها به این 
، آنها را به کام مرگ (و به قول مسلمانان، زن شدنشان) 123کردند و پس از برداشتن پرده بکارتشان

فرو فرستادند تا هم تکلیفشان را در قبال این آیه انجام داده باشند و هم خیالشان از این بابت که 
  باشد. آسودهشده باشند، نگناهی مرتکب 

 بیش از هر عامل روانی دیگري در تشویق و تهییجِ ه هایی است کهبه هر روي یکی از آیاین آیه 
  (چه در زمان محمد و چه پس از آن) موثر بوده و هست.به تجاوز پرست تازي هاي شکم 

  

  

                                                           
 »کسانی که مرضی در دل دارند«به گفته قرآن،  122
داشتن پرده بکارت براي دختران، جایگاه ویژه اي در قرآن و اسالم دارد. تا جاییکه حتی حوریان بهشتی نیز بصورت همیشه باکره  123

 آفریده شده اند!؟
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  را هم بکشید "مومنانِ دشمن خود" -6

  92(نساء) آیه  4سوره 

قَبۀٍ  رِیرُ رح طَئًا فَتَ لَ مؤْمنًا خَ ن قَتَ مو ... ود مٍ ع ن قَوقُواْ فَإِن کَانَ مد ص ن ی الَّ أَ هله إِ سلَّمۀٌ إِلَى أَ ۀٌ مید نَۀٍ وم مؤْ
ۀٌ مید م میثَاقٌ فَ نَه یبو م مٍ بینَکُ ن قَوإِن کَانَ منَۀٍ وؤْمۀٍ مقَبرِیرُ رح هو مؤْمنٌ فَتَ و م هله لَّکُ حرِیرُ سلَّمۀٌ إِلَى أَ تَ و

  ﴾92﴿رقَبۀٍ مؤْمنَۀً ...

... هر کس مؤمنى را به اشتباه کشت باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند مگر 
اگر [مقتول] از گروهى است که دشمنان شمایند و [خود] وى مؤمن اینکه آنان گذشت کنند و 

و اگر [مقتول] از گروهى  خونبها الزم نیست] [و پرداخت است [قاتل] باید بنده مؤمنى را آزاد کند
است که میان شما و میان آنان پیمانى است باید به خانواده وى خونبها پرداخت نماید و بنده مؤمنى 

 ) 92را آزاد کند ... (

فرض کنیم که کفار را باید کشت، منافق را باید تکه تکه کرد، شخص بی اعتقاد را باید دست و پا 
نمود. حتی فرض کنیم برپایه کالم قرآن شخص هاي بددل و شایعه افکن را نیز باید به سختی  قطع

     کشت. فرض می کنیم که تجاوز به دختر باکره نیز مشکلی نداشته باشد و از آن مهم تر، فرض 
وده خیري در آن براي مسلمانان ب حتماًمی کنیم که تجاوز به زنان شوهردار نیز امر درستی باشد و 

  . اما ..."اهللا اعلم"است که تنها 

با حقوق انسانی یک بشر است بلکه در  ستیزاگر تمام فرض هاي باال که هر کدام از آنها نه تنها در 
رفتار حیوانی هیچ جانوري نیز یافت نمی شود، درست باشند. باز قسمتی دیگر از چهره این دین 

  :ده از آن برگرفترافت و عطوفت پرده برداري نشده است و باید پر

  آزاد کند. "برده اي"اگر شخص غیرمسلمانی، مومنی را کشت، باید یا خون بها بدهد و یا  •
اگر شخص مسلمانی که دشمن شما (شماي مسلمان) است، شخصی را کشت، تنها باید  •

  بنده اي را آزاد کند و خون بها الزم نیست.
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است (!؟) » با یک چشم نگاه کردن او به دیگران«و فراي اینکه، این آیه یکی از نشانه هاي عدالت اهللا 
و همچنین مهر تایید دیگري براي وجود برده داري در اسالم است، اما این آیه نشان می دهد که اگر 

  مسلمانی مسلمان دیگري را بکشد، تنها با آزاد کردن یک برده قضیه تمام خواهد بود!

  

 نتیجه گیري -8.7

این  همهبخشی از  تنهادر مورد آدم کشی هاي اهللا پسند (یا اسالم پسند) آورده شد تاکنون آنچه که 
در این آیه ها می بینیم که دست دزد باید قطع شود (فراي اینکه پرسیده مثالً قرآن است.  درآیه ها 

چگونه دزدي  واي سزاوار این کار است و چگونه دزدي  گرددباید قطع  دستاز شود تا چه میزان 
به دزدي  124و تنها یک بارفردي که از روي فقر یکبار  )! آیا واقعاً ... سته اینگونه رفتار استشای

  دست می زند را باید مثله کرد!؟

قرآن می گوید کافر را باید کشت! مشرك را باید کشت! یهودي را باید کشت! انسانهاي شایعه پرداز 
  دشمن خود را باید کشت! را باید کشت!

   ندهد خمسقرآن می گوید آنکه زکات ندهد منحرف است! آنکه جهاد نکند منحرف است! آنکه 
         قرآن جادوگر را نفرین می کند! از شاعر به بدي یاد می کند! موسیقی را بد  بی ایمان است!

  می شمارد! و ... و ...

! فرض نادیدهیک بت  ،ت و نهخداس همان» اهللا«فرض کنیم که اسالم بهترین ادیان است؛ فرض کنیم 
اهللا را می پرستد مسلمان است و آنکه سایر بتان را می پرستد، کافر! فرض کنیم ایرانیانِ کنیم آنکه بت 

  مشتی منحرف بودند؛ ...  ،زرتشتی

، »اصالح مجرمین«، »جزا شناسی«، »جرم شناسی«باید پرسید که تکلیف تئوریهایی مانند  اکنون
که حتی کشورهاي اسالمی با همین قانون هاي  و غیره چه می شود »تبهکارانبازشناسی شخصیت «

 اصالًآیا ؟! نیم بند و مجهول و بشرستیز خود ناگزیر از بکارگیري (هرچند کم یا ظاهري) آنان هستند

                                                           
 حتی براي یکبار و حتی از روي فقر اما چنین رفتار وحشیانه اي با یک دزد ...!روشن است که دزدي بد است  124
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بجز  این آیه هاي قرآنی و دیدگاه این آیه ها، چیزيآیا موارد اینچنینی، جایی در قرآن و اسالم دارند؟ 
فرهنگ بیابانی است آن یان فرهنگ بیابانی است که یا تسلیم را می پذیرد و یا کشتار! آیا این غیر از ب

و در عوض این ویرانگري است که داراي جایگاه  ؛نه معنایی دارد و نه جایگاهی »بازسازي«که در آن 
  است!
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  (سعدي) فقیه و بر ما مفروش پارساییبرو اي .....  من از آن گذشتم اي یار که بشنوم نصیحت

  

  9فصل 
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  برده -9.1
پرداخته ام. دلیل اینکه زن و  "زن"و  "برده"به دو موضوع کلی » قرآن و ایران«در این فصل از نسک 

برده و کنیز را همه در یک فصل قرار داده ام این است که زن در اسالم نه تنها یک انسان به حساب 
  گنجی،  نمی آید بلکه بر وارون تالش هاي دو سه دهه گذشتهء برخی ماله کشان اسالمی مانند

قمشه اي، سروش، کدیور، شیرین عبادي و ... که تالش می کنند نشان دهند اسالم همان حقوق بشر 
است که براي آسایش  125است (؟!) و مقام زن در اسالم همپایه مرد است، زن در اسالم، موجودي

ابراین زن نیز و بن ، بچه زاییدن، بچه شیردادن و ... آفریده شده است.126مرد، رفع نیازهاي جنسی مرد
 دباشد، شیربهایش باید پرداخت شود و مر 127نوعی برده است. زن هم مانند یک برده باید داراي قباله

  صاحب اوست!

در چهار بخش آغازین این فصل به موضع برده داري و کنیزداري در اسالم می پردازم و به هر روي، 
  ن است، سخن خواهم گفت.دیگري از برده در اسالم که همان ز در ادامه درباره شکلِ

  

  32(زخرف) آیه  43سوره 

م ضَهع نَا بع رفَ ا ونْی اةِ الدیح م فی الْ یشَتَهع م م نَهینَا بمنُ قَس ح قْسمونَ رحمۀَ ربک نَ ی م ه عضٍ أَ قَ بفَو 
عونَ  مج ا یمرٌ می مت ربک خَ حر ا وخْرِی ضًا سع م ب ضُهع ذَ بخ رجات لیتَّ 32﴿د﴾  

کنند ما [وسایل] معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان  رحمت پروردگارت را تقسیم مىیا آنانند که 
ایم تا بعضى  برخى از آنان را از [نظر] درجات باالتر از بعضى [دیگر] قرار دادهایم و  تقسیم کرده

                                                           
و نه انسان؛ زیرا زن حتی در بهشت اهللا هم جایی ندارد و حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که نشان دهد  "موجود"نگاشته ام  125

 جوي شیر و عسل و ... و عیاشی و شکم بارگی و ...!زنان هم به بهشت می روند؛ تنها صحبت از مردان است و دخترکان باکره و 
 خود هیچ نیاز جنسی ندارد و مانند یک ماشین براي رفع نیاز سکسی مرد است و بس! ،گویا زن 126
یکی از رسم هاي خردآزاري که در بسیاري از مراسم هاي ازدواج در ایران صورت می پذیرد، نوشتن قباله (یعنی سند خرید) براي  127

. در این قباله حتی نرخ جنس خریداري شده (یعنی زن) نیز نوشته می شود. قباله برگه کاغذي بوده که اعراب را صاحب زنان است
کنیزان ایرانی نشان می داده است. و کنیز مانند یک جنس می توانست بین اعراب دست بدست شود. آفرین بر خرد برخی ایرانیان که 

ود دارند و آفرین بر خرد برخی دختران ایرانی که خود را در برابر برگه اي بنام قباله، به مردي هنوز همان دیدگاه را نسبت به زنان خ
 می فروشند!
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 اندوزند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مى از آنها بعضى [دیگر] را در خدمت و سخره گیرند
  ﴾32﴿بهتر است 

قرآن با اینکه درباره جزاي نپرداختن زکات، جزاي پیروي نکردن از محمد، جزاي شرکت نکردن در 
غزوه، جزاي ایمان نداشتن به جهان آخرت، جزاي دزدي کردن، جزاي قتل کردن، جزاي زنا کردن و 

جزاي بدرفتاري یا حتی ، ي کنیز داشتنا... و ... چندین آیه دارد، هرگز درباره جزاي برده داشتن، جز
  با کنیز و برده هرگز سخنی به میان نیاورده است.

؟ چرا ه استحتی یک آیه در نفی برده داري (خرید و فروش انسان) بر محمد نفرستاد "اهللا"چرا 
شناخته  است ولی برده داري در اسالم حرام »حرام« نوشیدن مشروبات الکلی (شرب خمر ) در اسالم

 کدامیک براي جامعه بیشتر است؟!؟ ضرر استنشده 

آیا تصرف زنان غیرمسلمان، خرید و فروش آنها مانند یک کاال و صدور پروانه تجاوز به این کنیزها 
عملِ نادرست تري است یا پرداخت نکردن زکات؟ یا شرکت نکردن در جهاد؟ یا عدم اعتقاد به 

  آخرت؟
  

      می گردد که اینها  بر مهمي ندارد به این اینکه قرآن حتی یک آیه در رد کنیزداري و غالم دار
این، کار اهللا است که انسانها را بگونه اي  اصالًعمل هاي نکوهیده اي در اسالم نبوده و نیستند. زیرا 

سوره زخرف،  32می آفریند که برخی از آنان بتوانند برخی دیگر را به غالمی و کنیزي بگیرند. آیه 
  بیانگر همین موضوع است:

  28(روم) آیه  30سوره 

نتُ م فَأَ نَاکُ زقْ ا ری مرَکَاء ف ن شُ م م ن ما ملَکَت أَیمانُکُ م م م هل لَّکُ نفُسکُ م مثَلًا منْ أَ اء ضَرَب لَکُ وس یهف م
قلُونَ  ع مٍ ی قَول اتلُ الْآیص فَ ذَلک نُ م کَ نفُسکُ م أَ خیفَتکُ م کَ خَافُونَه   ﴾28﴿تَ

ایم شریکانى از  آیا در آنچه به شما روزى داده[خداوند] براى شما از خودتان مثلى زده است 
که در آن [مال با هم] مساوى باشید و همان طور که شما از نفوس خود بیم دارید  بردگانتان دارید؟
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کنیم  اندیشند به تفصیل بیان مى از آنها بیم داشته باشید؟ این گونه آیات خود را براى مردمى که مى
﴿28﴾  

  71(نحل) آیه  16سوره 

کَت أَ آدي رِزقهِم علَى ما ملَ ذینَ فُضِّلُواْ بِرَ زقِ فَما الَّ عضٍ فی الْرِّ لَى بع م عضَکُ فَضَّلَ ب اللّهو م انُهمی م ه فَ
دونَ  ح ج ی ۀِ اللّهمعاء أَفَبِن وس یه71﴿ف﴾  

اند  کسانى که فزونى یافتهو خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى دیگر برترى داده است و 
خدا را انکار  آیا باز نعمت دهند تا در آن با هم مساوى باشند روزى خود را به بندگان خود نمى

  ﴾71﴿کنند  مى

و برخی دیگر سرور و  128براینکه اهللا انسان ها را بگونه اي آفریده تا برخی غالم و کنیز باشندافزون 
هرچیزي که خود دارند را] به  احتماالًارباب؛ آنهایی که ارباب می شوند نباید این حق خود را [و 

ن موضوع را بیان و البته در اسالم این یک اصل است؛ زیرا اهللا بگونه اي ای ،دارندببردگانشان ارزانی 
 هر مسلمانی را به شگفتی  احتماالًداشته است که انجام عکس این عمل از یک بندهء اهللا، وي را و 

اگر هم چنین چیزي حقیقت » انتقاد محمد به تجمع ثروت«ادعاي مالها درباره بنابراین  می رساند.
ى  نه نظم جامعهنش، او و قرآسخن باید گفت ، می داشته است و محمد چنین چیزي گفته باشد

از همین روي  .ه استساخت و نه مانعى در برابر روند انباشت ثروت مى هکرد طبقاتى حاکم را نفى مى
   همه امامان شیعه (بر وارون ادعاي دروغین مالها) جزو ثروتمندان زمان خود  تغریباًهم بود که 

  ن نمی دادند.و برابر همین آیه، چیزي از داشته هاي خود به دیگرا نده ابود
  

  178آیه  )البقرة( 2سوره 

د واألُ بع د بِالْ ب ع حرِّ والْ حرُّ بِالْ قَتْلَى الْ قصاص فی الْ م الْ تب علَیکُ ذینَ آمنُواْ کُ ها الَّ ا أَیی یف نْ ع نثَى فَم نثَى بِاألُ
م یفف خْ لک تَ إِحسانٍ ذَ ه بِ اء إِلَید عرُوف وأَ بِالْم اع فَاتِّب ءی د لَه منْ أَخیه شَ ع ى بد نِ اعتَ ۀٌ فَممحر و م ن ربکُ

 یمل ذَاب أَ ع فَلَه کل  ﴾178﴿ذَ

                                                           
 مسلمانان معتقدند که از دیدگاه اسالم، همه انسان ها آزاد آفریده شده اند! 128
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و  آزاد عوض آزاداید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده  اى کسانى که ایمان آورده
و هر کس که از جانب برادر [دینى]اش [یعنى ولى مقتول] چیزى  زن عوض زنو  بنده عوض بنده

شود [باید از گذشت ولى مقتول] به طور پسندیده پیروى کند و با  [از حق قصاص] به او گذشت
[رعایت] احسان [خونبها را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست پس 

  )178د وى را عذابى دردناك است (هر کس بعد از آن از اندازه درگذر

» تقواي الهی«آیه باال به خوبی برمال می سازد که (برخالف ادعاي مالها) مقام انسانها نه بر مبناي 
است بلکه بر اساس جنسیت و برده و غیربرده بودنشان است. حتی براي قصاص باید مقام فرد آزاد 

در برابر فرد آزاد، برده در برابر برده و زن دربرابر زن (یعنی مردها و البته نه مردهایی که برده هستند) 
  باشد! پس نه مرد، نه برده و نه زن، هیچکدام با هم برابر نیستند.

  

  58(روم) آیه  24سوره 

م منکُ حلُ غُوا الْ م یبلُ ذینَ لَ م والَّ ذینَ ملَکَت أَیمانُکُ م الَّ ذینَ آمنُوا لیستَأْذنکُ بلِ یا أَیها الَّ رَّات من قَ ثَلَاثَ م م
عشَاء  د صلَاةِ الْ ع ن بمنَ الظَّهِیرَةِ و م م عونَ ثیابکُ جرِ وحینَ تَضَ فَ لَصلَاةِ الْ راتثَ ولَا  اثُ ع و م س علَیکُ لَی م لَّکُ

لک یبینُ اللَّه لَکُم الْآیات وال ذَ عضٍ کَ لَى بع م عضُکُ م ب کُ لَیافُونَ عنَّ طَو ه د ع ب نَاحج هِملَیع یمک ح یملع لَّه
﴿58﴾  

اند  نى از شما که به [سن] بلوغ نرسیدهشما و کسا برده هاياید قطعا باید  اى کسانى که ایمان آورده
هاى خود را  پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند

نه بر شما و نه بر آنان  هنگام برهنگى شماستآورید و پس از نماز شامگاهان [این] سه  بیرون مى
دیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] خداوند گناهى نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یک

  ) 58کار است ( کند و خدا داناى سنجیده آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مى

در ایران اسالم زده، رسم است که پیروان مالها گاه و بیگاه با رهبرشان بیعت دوباره و چندباره کنند 
       مانبردارانی هستند. انجام این عمل براي مالها چگونه فر» بردگانِ وي«تا وي همیشه بداند که 

بی پیوند با معناي این آیه از قرآن نیست. در این آیه، از برده خواسته شده است که دست کم روزي 
یعنی زمانی که  !!است» زمان برهنگی ارباب«این سه زمان،  سه بار از ارباب خود کسب اجازه کند.
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در این سه  کنیز باید به او مراجعه کرده و از وي کسب اجازه بنماید!ارباب لخت می شود، برده یا 
ارباب نمی توانند دور یکدیگر بچرخند و غیر از این سه زمان بر آنان گناهی نیست که  زمان، برده و

  !!بدور هم بچرخند

ن هر انسا آید و خرد می معناي بی سر و ته این آیه بسان پتکی آهنین است که بر فرق سر فرود
و با هم " ناندیشمندي را می آزارد. مترجم محترم قرآن نیز با تمام ماله کشی هایش (مانند افزود

آخر مگر براي معاشرت باید  ) نتوانسته است چیزي از زشترویی این آیه بکاهد."معاشرت نمایید
ما از  این نوعی معاشرت اسالمی است که در زمان لخت بودن انجام می پذیرد والبد لخت شد؟ یا 

  نگارنده البته توضیحات خود را دارد: آن ناآگاهیم.

       استفاده » بند شدگان«که اعراب آنرا براي همین به » برده«باید توجه داشت که معناي  نخست
که واژه محترمانه اي در زبان ایرانی است متفاوت است. بنده به شخصی » بنده«می کرده اند با معناي 
ظر جایگاهی (مانند جایگاه اجتماعی، شغلی  و ...) پایین تر از دیگري است ولی گفته می شود که از ن
می تواند هیچ ضعفی نسبت به فرد باالدست خود نداشته باشد و  ، آن شخصاز نظر مقام انسانی

شخص باالدست نیز نمی تواند خود را صاحب شخص زیردست بداند. براي روشن شدن موضوع، 
کارمند، برده رئیس نیست  ،ره را با رئیس آن اداره در نظر گرفت که در آنیک ادا کارمندانمی توان 

  بلکه ممکن است بنده او باشد.

در اسالم به معناي کسی است که هیچ اختیاري از خود ندارد و تنها ملزم به فرمانبرداري » برده«اما 
  است و ارباب وي از این برده می تواند هرگونه بهره برداري را بکند.

برده به دو قسمِ غالم و کنیز تقسیم می شود. کنیز کسی است که توسط یک  ع دوم اینکهموضو
ارباب، براي انجام کارهاي خانه و همچنین بهره کشی جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. پروانه این 

» مغال«مورد بررسی قرار داده ایم. » قرآن و ایران«را در همین فصل از نسک  نیزاستفاده جنسی از ک
ه کشی ربراي به هم به پسربچه ها و یا جوانانی گفته می شد که براي کار در خانه ارباب و مجدداً

جنسی، خرید و فروش می شده اند. زمانی که این غالم به سنی می رسید که عرب محترم (؟!) دیگر 
    از آن غالم ارضاي جنسی نمی شد و یا ... آن عرب با منت گذاشتن بر سر اهللا، آن غالم را آزاد 

م در این قضیه می کرده است! این موضوع براي کنیزان نیز به همین شکل بود. براي اینکه خللی ه
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بوجود نیاید، قرآن دست بکار شده و آیه اي آورده است که در دین اسالم، هیچ برده اي بدون اجازه 
  نمی توانست ازدواج بکند.حتی اربابش 

درباره واژه غالم است. از برخی دوستان خود که به زبان عربی مسلطند و سالها در  موضوع سوم
ی مانند های شنیده ام که در هیچ یک از کشورهاي عربی نام کشورهاي عربی رفت و آمد داشته اند

        ءکشورهاي اسالم زده ویژهءو غیره نیافته اند واین نام ها » غالم حسین«، »غالمعلی«، »غالم«
غیر عرب مانند ایران یا افغانستان است! چرا؟ پاسخ این پرسش را با اندوه فراوان و با پوزش خواهی 

به معناي کسی  129هانه نامهاي اینچنینی بر آنان گذاشته شده می گویم که: غالماز کسانی که ناآگا
است که براي بهره کشی جنسی و فراهم آوري عیش و نوش براي یک ارباب کار می کند و نامی 

بدین معناست: شخصی که آماده است خود را براي بهره کشی جنسی در اختیار  "غالم علی"مانند 
  علی قرار دهد!

  سوره روم اینچنین است: 85آیه  راستین روي معنايِبه هر 

اي کسانی که ایمان آورده اید، بردگان خود را که به سن بلوغ نرسیده اند در هر زمانی از شبانه روز "
می توانید مورد تجاوز قرار دهید به جز زمان هاي ... . این زمانها، موقعی از شبانه روز هستند که در 

      قصد استراحت دارید. در انجام این عمل نیز، نه شما گناه  ،لخت هستید آن زمانها در حالی که
  "می کنید و نه آنان. و اهللا داناي سنجیده کار است!

 

  پروانه تجاوز به کنیزان و زنان مشرك -9.2
  33(نور) آیه  24سوره 

جِدونَ  ینَ لَا یذ فف الَّ ع لْیستَ اواح کَت  نکَ لَ ا ممم تَابغُونَ الْک ذینَ یبتَ ه من فَضْله والَّ م اللَّ هیغْن تَّى یح
لَا تُکْرِهوا  و م ذي آتَاکُ ن مالِ اللَّه الَّ م م آتُوه رًا وخَی یهِمف م م إِنْ علمتُ وهبفَکَات م م علَى الْبِغَاء أَیمانُکُ فَتَیاتکُ

ر فُإِنْ أَ اههِنَّ غَ د إِکْرَ ع ن بم نَّ فَِإنَّ اللَّه کْرِههن ی ما ونْی اةِ الدی ح غُوا عرَض الْ صنًا لِّتَبتَ نَ تَح د یمحر 33﴿ور﴾  

                                                           
فته می شود که آنها طبق گفته از کلمه هایی است که هم ریشه با غالم است و به جوانان خوش خط و روي بهشتی گ "غلمان" 129

 قرآن، براي سرویس دهیِ (؟!) بهشتیان آفریده شده اند.
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نیاز  تا خدا آنان را از فضل خویش بى یابند باید عفت ورزند [وسیله] زناشویى نمىو کسانى که 
در آنان خیرى ان کسانى که در صددند با قرارداد کتبى خود را آزاد کنند اگر گرداند و از میان غالمانت

قرار بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالى که خدا به شما داده  یابید [و توانایى پرداخت مال] مى
ى است به ایشان بدهید [تا تدریجا خود را آزاد کنند] و کنیزان خود را در صورتى که تمایل به پاکدامن

هر کس آنان را به زور وادار کند دارند براى اینکه متاع زندگى دنیا را بجویید به زنا وادار مکنید و 
  ﴾33﴿ خدا پس از اجبار نمودن ایشان [نسبت به آنها] آمرزنده مهربان است در حقیقت

  این آیه نیز جزو صدها آیه اي است که بی سر و ته بودنش، هر خرد آگاهی را می آزارد.

سخنی گفت که: ماله کشان اسالمی از روي عمد ترجمه هاي  "نکاح"درباره واژه باید  نخست
ش) مشخص داشته اند. برخی از این معنی ها عبارتند از راستین(بجز ترجمه  نکاحگوناگونی براي 

؟ اما معناي این کلمه بسیار زشت است. !»امکان زناشویی«یا در این آیه » زوج شدن«، »جفت شدن«
انصاري در یک سخنرانی که در بخشی از آن به معناي واژه هاي عربی استفاده شده در  مسعود دکتر

اگر کسی ... یک ملیون دالر به بنده بدهد و از « ... داشت چنین گفتند که  ویژگیمراسم هاي ایرانی 
ناي این من بخواهد که در اینجا معناي این کلمه را بگویم ... هرگز چنین کاري نخواهم کرد ... مع

  »شروع می شود. گافکلمه، کلمه اي است که با 

خیرِ "و  "عدم نکاح"در مورد یکی دو جمله آغازین این آیه؛ باید پرسید که چه ارتباطی با 
وجود دارد؟ براي اینکه شما خواننده گرامی دریابید که چه پیوندي بین این دو مورد  130"غالمان

جه نمایید. در ادامه اهللا با مهرورزي از مسلمان محترم وجود دارد باید به قسمت دوم این آیه تو
نمایند و این تجاوز را هم با زور انجام دادند، اهللا نسبت بخواسته است درصورتی که به کنیزان تجاوز 

  131آمرزنده خواهد بود!(!!) به آنها 

                                                           
را داخل کروشه قرا داده است تا معناي واقعی آیه را برگرداند و » و توانایی پرداخت مال«، واژگانِ »خیر«مترجم محترم، جلوي واژه  130

است! این در حالی است که با توجه به جمله نخستین این آیه، خیر باید چیز » پول«به خواننده چنین القاء کند که منظور از خیر، همان 
 دیگري باشد!!

 !) که هیچ گناهی نکرده استRapistبله اندکی چشمان خود را بمالید تا رافت این دین مهر و رحمت را بیشتر ببینید. تجاوزکننده (  131
  و تجاوز شونده را نیز، اهللا مورد مهر و رحمت اسالمی خود قرار داده و می بخشد!
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نکاح کند، پس در جمع بندي کلی از این آیه می توان به این برداشت رسید که اگر شخصی نتوانست 
می تواند نخست غالم خود را مورد تجاوز قرار دهد و اگر در غالمش خیري نبود، می تواند غالم 

و اگر دستش از غالم، کوتاه است، می تواند با فراق بال  132خود را با گرفتن هزینه از او، آزادش کند
  !به کنیزش تجاوز کند؛ زیرا اهللا بر عربهاي متجاوز، آمرزنده و مهربان است

  

  25(نساء) آیه  4سوره 

ن  م طَوالً أَ طع منکُ م یستَ ن لَّ مو حنکی م ن فَتَیاتکُ م م صنَات الْمؤْمنَات فَمن ما ملَکَت أَیمانُکُ ح الْم
عضٍ  ن ب م م عضُکُ ب م م بِإِیمانکُ علَ انکحوهنَّالْمؤْمنَات واللّه أَ   ﴾25﴿ ...فَ

پس با [خود] درآورد همسرى تواند زنان پاکدامن با ایمان را به  و هر کس از شما از نظر مالى نمى
و خدا به ایمان شما داناتر  دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [همبستر شوید]

  ﴾25﴿ ...است 

دو  "فانکحوهن"و  "ینکح"به قسمت هاي تیره رنگ عربی و فارسی این آیه توجه کنید که چگونه 
است با  "زوج"گونه متفاوت معنی شده اند؛ بین ازدواج کردن که خود این کلمه، عربی و از ریشه 

  است تفاوت از زمین تا آسمان است! "نکح"نکاح که از ریشه 

، اهللا در این آیه از مسلمانی که قصد نکاح دارد خواسته است که اگر با زن مومنی نمی تواند نکاح کند
  ...».اهللا به ایمان شما داناتر است «... می تواند با کنیز جوانسال نکاح کند. و البته، 

  

  6تا  1(مومنین) آیه هاي  23سوره 

د أَفْلَح الْمؤْمنُونَ  ذینَ ﴾1﴿قَ م الَّ ی هف هِملَاتونَ صعینَ ﴾2﴿ خَاشذ م والَّ نِ ه غْوِ ع ضُونَ اللَّ عرِ ینَ ﴾3﴿ مذ  والَّ
م لزَّکَاةِ هلُونَ لاع ذینَ ﴾4﴿ فَ م والَّ ظُونَ ه افح فُرُوجِهِملَى إِلَّا ﴾5﴿ لع اجِهِموز لَکَت ما أو أَ م م انُهم أَی م فَإِنَّه 
لُومینَ غَیرُ 6﴿ م﴾  

                                                           
 این چگونه آزاد کردنی است؟ پاسخ این پرسش را ماله اعلم! 132
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) و آنان که از بیهوده 2) همانان که در نمازشان فروتنند (1به راستى که مؤمنان رستگار شدند (
فرج ها (و اندامشان را از عمل بد) ) و کسانى که 4پردازند ( ) و آنان که زکات مى3رویگردانند (
صورت بر  اند که در این که به دست آورده مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى) 5( نگاه میدارند

 )6آنان نکوهشى نیست (

نشانه هاي یک مسلمان واقعی را ببینید و بر دیده خود عرق شرم جاري سازید! مومن کسی است که 
در نمازش فروتن است، دنبال چیز بیهوده (همان دنیا) نیست، زکات می دهد و اندام تناسلی خود را 

  از همه می پوشاند بجز زنانش و کنیزانش!

  دین بحث متفاوت می توان برداشت نمود:از این آیه چن

، هرگز مومن نمی تواند باشد. اگر مقام این دو (یعنی مرد و )همان موجود ثانی(زن  نخست اینکه
در قرآن هر جا سخن از مرد شده از زن «زن) باهم برابر است و بر پایه دروغ ماله کشان اسالمی که 

 معموالً؟ در قرآن "شوهران یا همسران"ن و نگفته ، پس چرا گفته همسرانتا»نیز سخن به میان آمده
  همیشه مرد مورد خطاب است زیرا زن کاالیی است در دست مرد و مرد صاحب اوست.

سند و مهر تاییدي است بر اینکه کنیز، براي بهره کشی جنسی است و قرآن پروانه این  موضوع دوم،
را صادر نموده است! اینکه مردي بتواند در برابر کنیزش لخت باشد یا در برابر همسر یا  بهره کشی

می تواند را ماله کشان اسالمی و مالها، کدام معنا  کنیزش، اندام تناسلی اش را محافظت نکنند، به نظرِ
مایند مگر داشته باشد؟ مالها که در مسائل حالل و حرام درجه هاي دکتري و پروفسوري دارند، بفر

  لخت باشد؟ نگارنده به مالها توصیه  اویک کنیز با اربابش محرم هستند که ارباب بتواند در برابر 
می کند درصورتی که از پاسخ به این پرسش درمانده اند، با ماله کش هاي اسالمی خود نشستی 

  داشته باشند تا بتوانند قضیه را بگونه اي ماست مالی کنند.

و غیره است که چندین  "یحفظ الفروج"، "لفروجهم حافظون" مانندی یه واژه هادربار موضوع سوم
شیاديِ هرچه تمامتر آنانرا به پاکدامن شارالتانی و بار در قرآن آمده اند و مترجم هاي محترم ایرانی با 

 ه بودن و پاکدامن ماندن و ... معنی داشته اند. این درحالی است که عفت کالم اهللا آنقدر نیست ک
 یا(را در قرآن آورده باشد. فرج به معناي اندام تناسلی زن  "پاکدامنی"واژه هاي زیباي ایرانی مانند 

آنها را  است که اهللا البد بدلیل اینکه می خواسته است کالمش فصیح و روشن باشد، عیناً )مرد گاهی
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اهللا زیادي روشن و  ، سخنندماله کش ها هم که دیده ا در چندین جاي قرآن بر زبان آورده است.
  بکار شده و معناي این کلمات بسیار فصیح و روشن (!!) را ماله کشیده اند. فصیح شده است، دست

  )30 و 29 ،22 هاي آیهبررسی چند آیه ((المعارج)  70سوره 

گفته شده که چه کسانی از این عذاب  21از عذاب کافران گفته شده است و در آیه  21تا  1[ از آیهء 
  خواهند بود:] ایمن

صلِّینَ  22﴿إِلَّا الْم﴾  

  )22غیر از نمازگزاران (

و  29از خصلت هاي این مومنین گفته شده است ولی در آیه هاي سوره المعارج  29از این آیه تا آیه 
  چنین آمده است: 30

 م ینَ هذ ظُونَوالَّ افح فُرُوجِهِملَى إِلَّا ﴾29﴿ لع اجِهِموز م ملَکَت ما أَو أَ انُهمأَی م رُ فَإِنَّهینَ غَیلُوم 30﴿ م﴾  

که [در این  مگر بر همسران خود یا کنیزانشان) 29( شرمگاه خویش را نگه می دارندو کسانى که 
  )30صورت] مورد نکوهش نیستند (

ن در آیه هاي سوره مومنو گفتارِدر این سوره نیز صحبت از نشانه هاي مومن است و دوباره همان 
را بگونه اي دیگر  "لفروجهم حافظون"اینجا تکرار می گردد. البته اینبار مترجم محترم، همان واژه 

  معنا داشته است.

موضوعی که درباره این آیه هاي سوره هاي معراج و مومنین وجود دارد درباره نشانه هاي یک 
ب کسی نیست که به مسلمان (یعنی یک انسان کامل) از دید قرآن و اسالم است. انسان خو

همنوعانش خدمت کند، اختراعی یا اکتشافی انجام دهد، کار هنري اي انجام دهد، به یادگیري و یاد 
اه کند! بخشنده گ، با نوشتن کتابی، مقاله اي یا نوشتاري، خردي را بیدار یا آ133دادن دانش بپردازد

                                                           
مالها و ماله کشان اسالمی قرن هاست که با ساختن دروغ ها، داستان ها، روایت ها و حدیث هاي بی پایه، سعی کرده اند تا نشان  133

که دانش در اسالم جایگاه ویژه اي دارد که البته اگر اینگونه می بود باید دست کم یکی از بزرگان مذهبی اسالم یا یکی از بدهدن 
این است که آنها علم لدنی دارند. البته علم لدنی این  تناقضامامان شیعه، حداقل براي یک روز به مکتب می رفتند! پاسخ مالها به این 

لی مانند؛ آداب به خال رفتن، آداب غیظ، حیض، پیدا کردن غذاهایی که قدرت جماع را افزایش می دهند و ... امامان هرگز از مسائ
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هاي یک انسان خوب نیست،  بودن از نشانه هاي یک انسان خوب نیست، دگراندیش بودن از نشانه
کسی که حس سرافکندگی در او نیست انسان خوبی نیست، داشتن حس انسان دوستی از نشانه هاي 
یک انسان خوب نیست، دوستدار محیط زیست بودن از نشانه هاي یک انسان خوب نیست، دوستدار 

  بخشش بودن و گذشت کردن از نشانه هاي یک انسان خوب نیست و ...!

نشانه که هرکدام از آنها می تواند یکی از نشانه هاي انسان خوب باشد، تنها کسی انسان  1001از 
زنانش و کنیزانش با کسی نکاح  جزخوبی است که نماز بخواند، زکات بدهد، از اهللا بترسد و ب

از همین روي است که دجاالنی مانند مجلسی، شیخ خراسانی، شیخ عبداهللا نوري،  134نکند!
و ... را باید  ، جنتی، بهجتساري، خمینی، خامنه اي، رفسنجانی، محمد خاتمیبروجردي، خوان

  .یا دارند نده ادانست که تمام این نشانه ها را داشت یمومنان واقعی و انسان هاي کامل

  

  تجاوز به زنان شوهردار

  24(نسا ) آیه  4سوره 

لکُ راء ذَ ا وم م م وأُحلَّ لَکُ م کتَاب اللّه علَیکُ لَکَت أَیمانُکُ ا مالَّ م صنَات منَ النِّساء إِ ح الْمغُواْ و ن تَبتَ م أَ
نَّ فَ ه ور ج نَّ أُ نَّ فَآتُوه نْهم م بِه عتُ متَ صنینَ غَیرَ مسافحینَ فَما استَ ح م م أَموالکُ م فیما بِ نَاح علَیکُ الَ جرِیضَۀً و

کیما  ا حیملکَانَ ع فَرِیضَۀِ ِإنَّ اللّه د الْ ع ن بم م بِه   ﴾24﴿تَرَاضَیتُ

در جنگهاي با کفار [ استثناى زنانى که مالکو زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به 
بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان  [این] فریضه الهى است که اید آنان شده ]بحکم خدا

نامبرده] براى شما حالل است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتى که 
اى به آنان  اید مهرشان را به عنوان فریضه پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانى را که متعه کرده

                                                                                                                                                 
    فراتر نرفته اند. البته برخی از این امامان داراي دعاهایی نیز هستند که براي دفع جن، دفع بال، دفع ترس، دفع حیوان و ... بکار     

 می روند! 
نیست و یک مسلمان می تواند به هر زنی یا دختري (تنها با زدن بیش پوچی  سخنِ، سخناهیم دید که این البته در ادامه خو 134

 مسلمان) تجاوز اسالمی داشته باشد.نابرچسب 
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[تعیین مبلغ] مقرر با یکدیگر توافق کنید  مسلما خداوند  بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از
 ﴾24﴿ داناى حکیم است

به جز زنانی که «اهللا زنان شوهردار را بر مسلمانان حرام کرده است. البته این قانون، تبصره اي دارد: 
کروشه، معنی  درونمترجم ماله کش، سعی کرده است با آوردن این قطعه در  »!مالک آنها شده اید

در «زشت این آیه را اندکی ماله کشی کند. اگر بپذیریم که حتی اهللا فراموش کرده است بخشِ 
را اضافه دارد و مترجم محترم آنرا به یاد اهللا انداخته باشد، باز باید  »جنگهاي با کفار و به حکم اهللا

سال پیش) را مورد تجاوز  1400یا این ناجوانمردي نیست که زنان غیرمسلمان (مانند ایرانیان پرسید آ
  قرار بدهی؟

اسرایی از قبیله اوطاس به دست ما « :ابن سعید گفته استشان نزول این آیه نیز از این قرار است که 
از پیامبر تکلیف  افتادند که شوهر داشتند و چون ما کراهت داشتیم که با آنها همخوابه شویم

  » نازل شد ... پس بر ما تصرف آنها حالل شد. رسول اهللاین آیه بر ... پرسیدیم. 
  

  10(ممتحنه) آیه  60سوره 

م بِإِیمانهِنَّ  نَّ اللَّه أَعلَ نُوهح اجِرَات فَامتَ هم نَاتؤْمالْم م ذَا جاءکُ ذینَ آمنُوا إِ ها الَّ ا أَییملنَّ فَإِنْ عوهتُم
نفَ م ما أَ آتُوه نَّ و لُّونَ لَهح ی م لَا ه و م لٌّ لَّهنَّ ح فَّارِ لَا ه نَّ إِلَى الْکُ وهفَلَا تَرْجِع نَاتؤْمم م لَا جنَاح علَیکُ قُوا و

مِ الْکَوافرِ صکُوا بِعسلَا تُم نَّ و ه ورنَّ أُج وهتُمذَا آتَی نَّ إِ وهحن تَنک قُوا  أَ نفَ ا أَ لُوا م لْیسأَ و م قْتُ نفَ ا أَ لُوا م اسأَ و
 یمکح یملع اللَّهو م م بینَکُ حکُ ی اللَّه م م حکْ لکُ   ﴾10﴿ذَ

اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند آنان را بیازمایید خدا به ایمان  اى کسانى که ایمان آورده
آنان را باایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوى کافران پس اگر آنان داناتر است 

و هر چه خرج [این  بازنگردانید نه آن زنان بر ایشان حاللند و نه آن [مردان] بر این زنان حالل
در صورتى که مهرشان را به آنان اند به [شوهران] آنها بدهید و بر شما گناهى نیست که  زنان] کرده

و به پیوندهاى قبلى کافران متمسک نشوید [و پایبند نباشید] و آنچه را بدهید با ایشان نکاح کنید 
اید [از کافران] مطالبه کنید  اند] خرج کرده شما [براى زنان مرتد و فرارى خود که به کفار پناهنده شده
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ز شما] مطالبه کنند این حکم خداست [که] میان شما داورى اند [ا و آنها هم باید آنچه را خرج کرده
  ) 10کند و خدا داناى حکیم است ( مى

تنی چند از زنان مسلمان که شوهر مشرك داشتند نزد محمد آمدند و از وضع خود شکایت  مدینه،در 
بسنجد و اگر  . محمد هم این پروانه را بدست آورد که آنان رانازل شدباال . پس درباره آنان آیه دکردن
مسلمان هستند پس آن زنان را به مردانشان حرام کند! و سپس، هم  پی برد که آن زنان، واقعاًاو 

مسلمانان و هم محمد پروانه دریافت کردند که بتوانند در صورت پرداخت هزینه این زنان، با آنان 
بجز پرداخت حق فاحشگی به نکاح کنند! این هزینه را هراندازه که بتوان آنرا ماله کشی کرد، چیزي 

 !نمی تواند باشدیک زن 

  

  یک برده (یا کنیز) چگونه می تواند خود را آزاد کند؟ -9.3
قرآن خودش با برده داري مخالفت کرده است (؟!) «برخی از ماله کشان اسالمی مدعی هستند که 

یکباره از زندگی ولی چون آن زمان این کار بعنوان امر مرسومی بوده است و قرآن نمی توانسته آنرا 
مردم حذف کند (!؟) براي اینکه مخالفت خودش را با این کار نشان بدهد (؟!) اعراب را واداشته (؟!) 

فراي اینکه تمام این ادعاها همانگونه که خود ماله کشان ». برده هاي خود را آزاد کنند (؟!)کم کم تا 
ببینیم چگونه می توان یک غالم یا کنیز  اسالمی نیز بخوبی می دانند، دروغی بیش نیستند، بهتر است

  : یا یک غالم یا کنیز چگونه می تواند خود را آزاد کند را آزاد کرد

آنهم مومنِ را به اشتباه بکشد و آنگاه می تواند یکی از بردگانش ( بنده مومنیمالکش باید  -1
زمان کنونی هم چون، دینی را  البته ایرانیان که در گذشته نامسلمان بودند و در ) را آزاد کند.مسلمان

شامل  به حساب می آیندبنام دین شیعه تراشیده و ساخته و پرداخت کرده اند و کماکان نامسلمان 
  این قاعده نبوده و نیستند. بنابر این اعراب مسلمان هرگز نمی توانسته اند ایرانی اي را آزاد کنند.

حرِیرُ  طَئًا فَتَ لَ مؤْمنًا خَ ن قَتَ مو ... ود مٍ ع ن قَوقُواْ فَإِن کَانَ مد ص ن ی الَّ أَ هله إِ سلَّمۀٌ إِلَى أَ ۀٌ مید نَۀٍ وم قَبۀٍ مؤْ ر
ۀٌ مید م میثَاقٌ فَ نَه یبو م مٍ بینَکُ ن قَوإِن کَانَ منَۀٍ وؤْمۀٍ مقَبرِیرُ رح هو مؤْمنٌ فَتَ و م حرِیرُ سلَّمۀٌ إِلَى لَّکُ تَ و هله أَ

  ﴾92﴿رقَبۀٍ مؤْمنَۀً ...
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را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند مگر  بنده مؤمنى... هر کس مؤمنى را به اشتباه کشت باید 
اینکه آنان گذشت کنند و اگر [مقتول] از گروهى است که دشمنان شمایند و [خود] وى مؤمن است 

خونبها الزم نیست] و اگر [مقتول] از گروهى است که  آزاد کند [و پرداخت را بنده مؤمنى[قاتل] باید 
بنده مؤمنى را آزاد میان شما و میان آنان پیمانى است باید به خانواده وى خونبها پرداخت نماید و 

  ) 92... ( کند
 

تو مانند «به زنش بگوید بر پایه سنت عرب ّ پیش از اسالم، کند، یعنی  »ظهار« اگر اربابِ برده اي، -2
پس از و او  ،نتواند با او همبستر شود ، زن بر او حرام شود و مردو از همین روي 135»مادرم هستی

  باید برده اي را آزاد کند. او، بخواهدو زنش را براي همخوابگی  همدتی پشیمان شد

  3(مجادله) آیه  58سوره 

ل ن یتَماسا ذَ ن قَبلِ أَ ۀٍ مقَبرِیرُ رح عودونَ لما قَالُوا فَتَ ی م ظَاهرُونَ من نِّسائهِم ثُ ینَ یذ ظُونَ بِه والَّ تُوع م کُ
عملُونَ خَبِیرٌ    ﴾3﴿واللَّه بِما تَ

ند بر ایشان [فرض] است شو اند پشیمان مى کنند سپس از آنچه گفته و کسانى که زنانشان را ظهار مى
این [حکمى] است که بدان پند  اى را آزاد گردانند بندهکه پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگى کنند 

  ﴾3﴿ دهید آگاه است شوید و خدا به آنچه انجام مى داده مى
  

برده باید آنقدر پول جمع آوري بکند (چگونه؟ نامشخص است!) که بتواند خودش را از  -3
  بخرد.صاحبش 

  33(نور) آیه  24سوره 

تَابغُونَ الْک ذینَ یبتَ م اللَّه من فَضْله والَّ هیغْن تَّى ی ا حکَاحونَ نجِد ینَ لَا یذ فف الَّ ع لْیستَ و  کَت ا ملَ مم
م فیهِم خَیرًا  م إِنْ علمتُ وهبفَکَات م   ﴾33﴿ ...أَیمانُکُ

                                                           
گفته شد) در آیه اي زنانش را مادر اعراب خوانده تا از ازدواج این زنان، پس از مرگش جلوگیري  3محمد (همانگونه که در فصل  135

 کند.
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نیاز  یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بى و کسانى که [وسیله] زناشویى نمى
اگر در آنان  با قرارداد کتبى خود را آزاد کنندگرداند و از میان غالمانتان کسانى که در صددند 

  ﴾33﴿ ...یابید قرار بازخرید آنها را بنویسید  خیرى [و توانایى پرداخت مال] مى
  

   دروغ بخورد و به کفاره آن برده اي را آزاد کند. سوگندباید  ،برده مالک ِ -4

  89(مائده) آیه  5سوره 

تُه إِطْ فَّار م األَیمانَ فَکَ دتُّ قَّ ا ع م بِم کن یؤَاخذُکُ لَ و م غْوِ فی أَیمانکُ م اللّه بِاللَّ عام عشَرَةِ مساکینَ الَ یؤَاخذُکُ
طسنْ أَوۀٍ ...  مقَبرِیرُ رح م أَو تَ تُه وسک أَو م هلیکُ عمونَ أَ طْ   ﴾89﴿ما تُ

ولى به سوگندهایى که [از روى اراده]  کند تان مؤاخذه نمى به سوگندهاى بیهودهخدا شما را 
اش خوراك دادن به ده بینواست از غذاهاى  کند و کفاره شکنید] شما را مؤاخذه مى خورید [و مى مى

 ) 89اى و ... ( خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده متوسطى که به کسان خود مى

ین اصل از اصول پایه اي شیعه گري است، دروغ گویی یا همان تقیه یکی از اصول اسالمی است. ا
به هر روي، در ». کسی که تقیه نکند از ما نیست«بگونه اي که رضا (امام هشتم شیعیان) گفته است 

این آیه بروشنی می بینیم که پروانه دروغگویی صادر شده است. بدترین دروغ در اسالم همان سوگند 
ین و آیینی جایگاه ویژه اي دارد، تا جاییکه دروغ خوردن است. البته سوگند خوردن در هر د

د و نباید سوگند بخور اننیز براي آغاز کارش یک کشوریا رئیس جمهور  اناشخاصی مانند پزشک
  خواهد شد. پنداشته آنان و نیت درست نشانه راستگویی آنهاسوگند 

درباره امر د سوگناما در دین اسالم این سوگندخوري بکلی دروغی بیش نیست. نخست اینکه اگر 
کوچکی باشد که اهللا آنرا نادیده می گیرد! ولی اگر این سوگندخوري بر مبناي امر پایه داري باشد 

براي اهللا (مانند آزاد کردن یک برده؛ البته » سر کیسه«آنگاه شخص دروغگو تنها می تواند با شل کردن 
  بردهء مومن) اهللا را راضی نگه دارد.
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  داري و کنیزداري سخن پایانی درباره برده -9.4
سوره نحل و دو روایت از کتاب نهج  75براي تکمیل کردن بحث غالم و کنیزداري در اسالم، به آیه 

  سخنان محمد هستند توجه نمایید:دربرگیرنده الفصاحه که 

  75(نحل) آیه  16سوره 

ن ر مو ءلَى شَیع رد قْ لُوکًا الَّ یما مد بالً ع ا ضَرَب اللّه مثَ جهرً ا ورس نْهقُ منفی ونًا فَهسقًا ح نَّا رِزم قْنَاهز
علَمونَ  الَ ی م ه د للّه بلْ أَکْثَرُ مح وونَ الْ    ﴾75﴿هلْ یستَ

آید آیا [او] با کسى که به وى از  اى است زرخرید که هیچ کارى از او برنمى بنده ،زند خدا مثلى مى
سپاس خداى   یکسانستکند  ایم و او از آن در نهان و آشکار انفاق مى جانب خود روزى نیکو داده
  ﴾75﴿ دانند راست [نه] بلکه بیشترشان نمى

: برده اي که از نزد ارباب خود  دو کس هستند که نمازشان از سرشان باالتر نمی رود ، اول« 
  136»فرار کرده باشد مگر آنکه پیش آقایش باز گردد... 

سه کس هستند که از آنها سخن مگو: مردي که از جماعت دوري گرفته و از پیشواي خود «
  137»نافرمانی کرده و کنیز یا بنده اي که از ارباب خود گریخته و در حال فرار، مرده باشد و... 

زمان حکومت  ) یعنیترسایی 1878( 1257سال کنیزبازي و غالم بارگی تا  روش زشت
 آیت اهللا ها، دولت سختبه رغم مخالفت 1257پادشاه/آخوند هاي قاجاریه ادامه یافت ولی در سال 

نداشت، این قانون را پذیرفت و به جهانی که چاره اي جز پذیرفتن منع قانون برده داري  آنزمان
  این لکه ننگ اسالمی از تاریخ ما زدوده شد.بدین ترتیب کنوانسیون ژنو پیوست و 

  

  

                                                           
 11نهج الفصاحه . صفحه  136
 229نهج الفصاحه . صفحه  137
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  مقام زن در اسالم؟ -9.5
       یکی از ادعاهاي پوچی که دستاربندان یا تازي پرستان در مورد اسالم دارند این است که آنها 

. اگر فرض کنیم یکی از این کشورهاي به »مکنت بخشید اسالم به زن مسلمان جایگاه و« :می گویند
، ایرانی که در هجایگاه برابري با مرد برخوردار بود ازایرانی که زن  ؛اصطالح مسلمان شده ایران است

ایش نیز به شکلی برابر و مساوي بین زن  استوره ي، ایرانی که حتی نمادهاهشاهی می کردپادزن  ،آن
امروزه در ایران حق شاه شدن یا نایب شاه شدن یا جاروکش  ،همین زنان د؛نه او مرد تقسیم شده بود

 ءشاه شدن را نیز ندارند. این زنان حتی حق قاضی شدن را نیز ندارند. این زنان حتی حق آزادانه
کشورهاي فلک زده  همهزنان را در بد انتخاب رنگی براي لباس خود را نیز ندارند. البته این وضعیت 

توان دید؛ حتی بدتر از ایران. کافی است به افغانستان، بنگالدش، اندونزي، سودان، اسالمی می 
  پاکستان، لیبی، مراکش و ... نگاهی کنجکاوانه بیندازید تا ارمغان اسالم را براي زنان ببینید.

اسالم براي «برخی دستار بندانِ به اصطالح روشنفکر، پس از شنیدن این سخنان بیان می دارند که 
  ! این گفته نیز یاوه اي بیش نیست!»ان تازي، مکنت آوردزن

  
  )57زنان نیروي هوایی (پیش از آشوب  – 16 فرتور

پیش از ظهور اسالم، بکارگیري چادر بین زنان عرب بسیار نادر بود. زنان عربِ پیش از اسالم داراي 
حاکم زن بر اعراب  سهدر تاریخ هاي عربستان،  دست کمجایگاه تا حدودي برابر با مردان بودند. 

   در کتاب خود  »فریتاك«است.  بوده »المیراب«ملکه  »زنوبیا«حکومت کرده اند که یکی از آنان 
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به را پیش از اسالم قضاوت کرده اند  (ضرب المثل هاي عربی) فهرستی از زنانی که در عربستانِ
  رشته تحریر درآورده است.

 پدران هیچگاه دخترانشان را برخالف میلشان به ازدواج دیگران وا تغریباً در دوره پیش از اسالم، 
          نمی داشتند اما اسالم این حق را به صورت نصفه نیمه از زنان گرفت! حتی زنان پیش از اسالم 

  .138استگاري کرد)می توانستند به مردي پیشنهاد ازدواج بدهند (همانگونه که خدیجه از محمد خو

تنها نکته اي که دستاربندان روي آن بیش از پیش تاکید می کنند آن است که اعراب جاهلی دختران 
    خود را زنده به گور می کردند و محمد اینرا برانداخت. نخست باید گفت که اگر اعراب چنین 

یا  بوته سبز می شدند؟!می کردند پس نسلشان چگونه ادامه می یافت؟ آیا به قول معروف آنها پاي 
البته هیچ بعید نیست؛ عربی که می تواند با  به دنیا می آوردند؟هم اینکه مردان عرب خودشان فرزند 

  ورد!بیاقلبش فکر کند ممکن است بتواند حتی فرزند نیز بدنیا 

نها یک می گوید این است که تنها و ت» زنده به گور کردن دختران در عربستان«درباره آنچه که تاریخ 
که دخترانشان را زنده به گور می کردند و البته  ه است) وجود داشت139(قبیله بنی تمیم عربقبیله 

سالِ  53 درازاي در ظاهراً ،و از آن گذشتهاین کار را می کرده اند تعداد اندکی از مردان این قبیله 
  .گزارش شده بودزنده به گور کردن دختر  ،پیش از فرار محمد از مکه به مدینه فقط یک مورد

  

  11(شوري) آیه  42سوره 

یهف م رؤُکُ ذْ ا یاجوز عامِ أَ نْ زواجا ومنَ الْأَ م أَ نفُسکُ نْ أَ م م علَ لَکُ ضِ جر س کَمثْله  فَاطرُ السماوات والْأَ لَی
صیرُ  الب یعم الس وه و ء11﴿شَی﴾  

                                                           
در اسالم نه تنها خواستگاري زن از «برخی دستار بندان از این موضوع بهره برداري مسخره اي می نمایند. ایشان اظهار می دارند که  138
. البته این »زشت (یا به گفته خودشان قبیح) نیست بلکه سفارش نیز شده است همانگونه که خدیجه از محمد خواستگاري نمود ،مرد

دستاربندان فراموش می کنند که آنزمانکه خدیجه از محمد خواستگاري کرد،  محمد یک شترچران ساده بود و نه ادعاي پیامبري کرده 
شانی از اسالم وجود داشت! و خواستگاري خدیجه از محمد نشان دهنده آزادي زنان عربستان، پیش از بود و نه آدم مهمی بود و نه ن

اسالم بوده است و این عمل ربطی به این ندارد که بگوییم البد اسالم به زنان آزادي داده است که خدیجه توانسته از محمد 
 خواستگاري کند.

 618 رویهجلد سوم،  –جتماعی ایران، نوشته مرتضی راوندي براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به: تاریخ ا 139
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نر و ماده  دامها [نیز]و از  از خودتان براى شما جفتهایى قرار دادآسمانها و زمین است  پدیدآورنده
 ) 11شنواى بینا ( گرداند چیزى مانند او نیست و اوست [قرار داد] بدین وسیله شما را بسیار مى

به جز موارد اندکی، در همه جاي قرآن جنسیت مذکر مورد خطاب است. چرا؟ زیرا همانگونه که 
همانگونه که اهللا  ؛ته شد، زن براي مرد آفریده شده است و در اینجا اهللا به مسلمانان مرد می گویدگف

، براي شما زنانتان را نیز قرار داده هبراي شما چیزهاي خوب مانند دام ها، زمین و آسمان قرار داد
  است.

  

نُب الَ جقُولُونَ و ا تَ واْ م لَمع م سکَارى حتَّى تَ نتُ الَةَ وأَ واْ الص قْرَب ذینَ آمنُواْ الَ تَ ا الَّ ها أَیی تَّىبِیلٍ ح ابِرِي سالَّ ع ا إِ
م  د منکُ اء أَحج فَرٍ أَو لَى سع رْضَى أَوم م غْتَسلُواْ وإِن کُنتُ ط أَتَ ن الْغَآئ اءمالنِّس تُم سالَم اء  وواْ مجِد م تَ فَلَ

فُورا  فُوا غَ کَانَ ع ِإنَّ اللّه م دیکُ أَیو م جوهکُ واْ بِوح سا فَامبا طَییدع واْ صمم43﴿فَتَی﴾  

 گویید و اید در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه مى اى کسانى که ایمان آورده
[نیز] در حال جنابت [وارد نماز نشوید] مگر اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا در 

اید پس بر خاکى  و آب نیافته اید از قضاى حاجت آمد یا زنان را لمس کردهسفرید یا یکى از شما 
 ) 43(پاك تیمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده و آمرزنده است 

  قرار دارند. یک ردهخب، چه قضاي حاجت و چه لمس کردن زن؟! هر دو در 
  

  223(بقره) آیه  2سوره 

نَّ مواْ أَ قُواْ اللّه واعلَ م واتَّ نفُسکُ دمواْ ألَ م وقَ نَّى شئْتُ م أَ تُواْ حرْثَکُ م فَأْ م حرْثٌ لَّکُ شِّرِ نسآؤُکُ بو الَقُوه م م کُ
نؤْم223﴿ینَ الْم﴾  

پس در هر جاي کشت خود می توانید وارد شوید و آنها را براى  زنان شما کشتزار شما هستند
خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مؤمنان را [به این 

 ) 223دیدار] مژده ده (
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بله! زنان در اسالم مانند کشتزار هستند و همانگونه که یک کشاورز به هر شکلی می تواند با این 
از آن همانگونه که کشتزارش برخورد کند و هرگونه اي که بخواهد آنرا می کارد یا نمی کارد و 

  کشت تنها باید سود به صاحب برسد؛ زن نیز باید همانگونه باشد.

ه زمانی برمی گشت که در چگونگی همخوابه شدن مردان با زنان اختالفی شان نزول این آیه نیز ب
پیش آمد و برخی از زنان حاضر نمی شدند که به هر گونه اي خود را در اختیار مردان قرار دهند! 
سپس این آیه نازل شد و اختیار تمام و کمال این همخوابگی به مردان داده شد. این قضیه در برخی 

مرد به هر «بصورت حاشیه نویسی بیان گردیده است که  57شده پیش از آشوب  از قرآن هاي چاپ
البته این قسمت هاي پاورقی ...»! شکلی می تواند با زن نکاح داشته باشد؛ نشسته، خوابیده، به پهلو و 

  در بسیاري از قرآن هاي نگارش جدید جمهوري اسالمی حذف شده اند.

  

  دادن نابرابري زن و مرد در ارث و گواهی -9.6
  تقسیم ارث بین جنسِ زن و مرد -1

  12و  11(نساء) آیه هاي  4سوره 

نَّ ثُلُ نِ فَلَه قَ اثْنَتَی اء فَوسنَّ ن نِ فَإِن کُ ینثَی رِ مثْلُ حظِّ األُ م للذَّکَ دکُ ه فی أَوالَ م اللّ ك وإِن کَانَت یوصیکُ ثَا ما تَرَ
ألَبو فص ن لَّه ولَد واحدةً فَلَها النِّ م یکُ د فَإِن لَّ لَ و إِن کَانَ لَه ا تَرَكمم سد ا السمنْهم داحکُلِّ ول هیو

عد وصیۀٍ یوصی بِها  ن بم سد الس هةٌ فَألُمإِخْو لُثُ فَإِن کَانَ لَه رِثَه أَبواه فَألُمه الثُّ و11﴿ ...و﴾ م لَکُ و فصن 
ك ما م تَرَ زواجکُ م إِن أَ ن لَّ نَّ یکُ لَّه د لَ نَّ کَانَ فَإِن و لَه د لَ و م بع فَلَکُ نَ مما الرُّ رَکْ د من تَ ع ۀٍ بیصینَ ووصی 
نٍ أَو بِها ینَّ د لَه و عا الرُّبمم م م إِن تَرَکْتُ ن لَّ د فَإِن کَانَ لَلَّکُ یکُ لَ و م د ع ن ب م م رَکْتُ نُ مما تَ نَّ الثُّم فَلَه د لَ و م کُ

ا کُلِّ وفَل أُخْت أَخٌ أَو لَهرَأَةٌ ولَۀً أَو ام الَ انَ رجلٌ یورثُ کَ نٍ وإِن کَ ید ا أَوونَ بِهۀٍ تُوصیصا و منْهم دح
 م فَه کل دس فَإِن کَانُواْ أَکْثَرَ من ذَ الس ضَآررَ منٍ غَی ید آ أَوى بِهوصۀٍ ییصو د ع ن بم ی الثُّلُثاء ف شُرَکَ

 یمل ح یملع اللّهو نَ اللّه ۀً میص12﴿و﴾  

و اگر [همه  سهم پسر چون سهم دو دختر استکند  خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى
برد]  ورثه] دختر [و] از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترك است و اگر [دخترى که ارث مى
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یکى باشد نیمى از میراث از آن اوست و براى هر یک از پدر و مادر وى [=متوفى] یک ششم از 
اگر فرزندى ماترك [مقرر شده] است این در صورتى است که [متوفى] فرزندى داشته باشد ولى 

براى مادرش یک سوم است [و بقیه را پدر نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند 
برد [البته همه اینها] پس از انجام وصیتى  و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش یک ششم مى برد] مى

 )11(... است که او بدان سفارش کرده یا د ینى [که باید استثنا شود] 

پسر است و اگر ارثی از فرزند به پدر و مادر  یار روشن گفته شده است که سهم ارث دختر نیمِبس
 پدر است! برخی از ایرانیانِ آگاه سالهاست که پشت پا به این قانون زن ستیز  نیمِبرسد، سهم مادر 

حتی و یا بین پسر و دختر تقسیم شود  برابر بگونهوصیت می کنند که ارث  ،زده اند و پیش از مرگ
       تازیانه  ،پیش از مرگشان، خودشان این تقسیم بندي را انجام می دهند تا پس از مرگشاناین افراد، 

  بی عدالتی بر دخترانشان نواخته نشود.
  

  نابرابري شهادت زن و مرد -2

  282(بقره) آیه  2سوره 

 م م فَإِن لَّ نِ من رجالکُ یواْ شَهِیدشْهِد داء أَن ... واستَ نَ الشُّهنَ م ن تَرْضَو متَانِ م نِ فَرَجلٌ وامرَأَ لَیجکُونَا ری
ذَا ما دعواْ ... داء إِ الشُّه أْبالَ یا األُخَْرى وماهد ذَکِّرَ إِح داهما فَتُ لَّ إْح282( تَض(  

، از میان  ردى را با دو زناگر دو مرد نبودند، مو دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس 
) فراموش کرد،  ) رضایت دارید (گواه بگیرید)، تا (اگر) یکى از آن دو (زن گواهانى که (به عدالت آنان

  )282( ) دیگر، وى را یادآورى کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خوددارى ورزند. (زنِ

و زن، ارزش دارد. در ادامه نیز آیه در این آیه نیز مشخص شده است که شهادت یک مرد برابر د
بگونه اي سخن را به پیش می راند که گویا زنان دچار بیماري فراموشکاري هستند که باید یکی از 

  آنان چیزي را به دیگري یادآوري کند.
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  )140(یا روسري یا توسري حجاب براي زنان -9.7
 بسیاري از زنان و دختران ایرانی را دیده ام که چگونه کشف حجاب کرده اند و ،از ایران رونیبدر 
    گونه زینت خوش و ناخوش را بر خود  1001دم از اسالم می زنند، دیده ام که چگونه  باز

دم از مسلمانی می زنند. البته در ایران نیز که امکان کشف حجاب براي زنان و باز نمایانده اند و 
د ندارد، بسیاري از این زنان و دخترانِ مسلمان هستند که آنچنان مسلمانند که تازیان دختران وجو

صدر اسالم نیز نبوده اند ولی حجاب را نپذیرفته اند و گاهی از سر ناآگاهی یا شارالتانی معتقدند که 
  حجاب در اسالم واجب نیست و آخوندها آن را واجب کردند!

  
  در زمان شاه و در زمان احمدي نژاد ،برخی از طرفداران نادان یا شارالتانِ خمینی – 17141 فرتور

البته اینکه حجاب یکی از بالهاي آسمانی است که بر سر هر زن مسلمان زاده اي فرود می آید شکی 
، در اینکه حجاب پرده اي نداردنیست، در اینکه حجاب عین محدودیت است هیچ تردیدي وجود 

؛ اما 142شادي را نه از زن، بلکه از اجتماع مسلمانان می گیرد هیچ پرسشی وجود ندارداست که 

                                                           
در سالهاي آغازین حکومت جمهوري اسالمی بارها و بارها توسط سربازان گمنام امام زمان و ذوب » یا روسري یا توسري«شعار  140

ز دست زدند و ... در نهایت زحمات شدگان والیت داده شد. این افراد در کنار شعار دادن به اقدامات عملی مانند اسیدپاشی به زنان نی
  بزرگ مرد ایران (رضا شاه بزرگ) را ضایع کردند و باردیگر گیسوان زنان ایرانی را به زنجیر کردند!

 است.. م .برداشته شده و عکاس هم ح FarsNewsفرتور سمت از سایت  141
زنان  اجبار براي. پاسخ؛ همین "نگارنده از کجا این عدم تردید را دانسته است؟"ممکن است ماله کشان اسالمی یا مالها بپرسند که  142

ایرانی است که به شغل شریف خانه داري (؟!) مشغول شده اند و دنیايِ برخی از این زنان از فضاي آشپزخانه اشان فراتر نمی رود. 
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، باید از خود حجاب یعنی فالکتنگارنده معتقد است زن ایرانی زمانی که به این فهم می رسد که 
بپرسد کدام چیزي است که این فالکت را بر سرش فرود آورده و به مبارزه با پدیدآورندهء آن فالکت 

چادر  ،زندبکه مسلمان است و معتقد، باید لچک بر سر  باور داردبپردازد. از طرفی هم اگر زن ایرانی 
به هر روي، در آیه زیر ببینید که زن به دندان بکشد و سخنی بر زبان نیاورد که اسالم به خطر نیفتد! 

  :مسلمان چه ها باید و چه ها نباید انجام دهد

  31(نور) آیه  24سوره 

صارِهنَّ  نْ أَبنَ م غْضُضْ ی نَاتؤْمم نَ  ویحفَظْنَ فُرُوجهنَّوقُل لِّلْ ضْرِبلْی ا ونْهرَ م ا ظَهنَّ إِلَّا م ینَ زِینَتَهد بلَا ی و
عولَتهِنَّ أَوبِخُمرِ اء بآب هِنَّ أَوائآب هِنَّ أَوولَتع با ل نَّ إِلَّ ینَ زِینَتَهد بلَا ی وبِهِنَّ ویلَى جنَّ عاء  ه أَبنَائهِنَّ أَو أَبنَ

عولَتهِنَّ أَو إِخْوانهِنَّ أَو بنی إِخْوانهِنَّ أَو بنی أَخَواتهِنَّ أَو نسائهِ رِ بینَ غَیابِع نَّ أَوِ التَّ انُهمأَی کَت و ما ملَ نَّ أَ
ر أَ نَ بِ ضْرِبلَا ی اء والنِّس اتر ولَى عرُوا عظْه ی م ذینَ لَ فْلِ الَّ لی الْإِربۀِ منَ الرِّجالِ أَوِ الطِّ ا أُوم م علَ یهِنَّ لل ج

تُوبوا إِلَ هِنَّ ون زِینَتینَ مف خْ ونَ یحفْل م تُ علَّکُ مؤْمنُونَ لَ   ﴾31﴿ى اللَّه جمیعا أَیها الْ

و  خود را نگه دارند شرمگاهو به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و 
زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه 

[فرو] اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا  خویش
پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان 

نیازند (یعنی کسانی که مردانگی ندارند) یا  مرد که [از زن] بى بردگان[همکیش] خود یا کنیزانشان یا 
اى به  اند آشکار نکنند و پاهاى خود را [به گونه کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده

دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به  زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى
  )31ید امید که رستگار شوید (درگاه خدا توبه کن

  

  

                                                                                                                                                 
وهین به زنان بزرگوار ایرانی که از سرناچاري، خانه داري را شغل می دانند ندارم و خوب می دانم و به چشمان البته نگارنده هدف ت

خود دیده ام که بسیاري از این زنان خانه دار چگونه حتی از زنان به اصطالح تحصیل کرده، اجتماعی و حتی نوبل گرفته بسیار 
 ین فرضیه خانه دار بودن به عنوان یک شغل است و بس!خردورزتر و آگاه ترند. سخن نگارنده در رد ا
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  زن مسلمان باید: نتیجه اینکه،

 .143ددچشمانش را بر روي نامحرم ببن •

 شرمگاه خود را حفظ کند! •

 ؛ روسري او باید آنقدر بلند باشد که بر روي سینه اش بیفتد.کند حفظ حجاب •

زیورهایش را هرگز کسی نبیند. حتی گونه اي گام از گام برندارد که این زیورها مشخص  •
 زیورهاي زنان را ببینند!! 144کنیز و برده هاي اخته شدهموردي ندارد که شوند. البته 

 9اندام تناسلی خود را می تواند بر کودکان نابالغ بنمایاند! سن بلوغ در اسالم براي دختر  •
 سال است! 15سال و براي پسر 

 کنند! چرا؟ ماله اعلم!بآنها باید به درگاه الهی هم توبه  •

  

  59(احزاب) آیه  33سوره 

ل ابِیبِهِنَّ ذَ لَیهِنَّ من جلَ ینَ عن د ینَ ینؤْماء الْمسن و کنَاتبو اجِک وز ا النَّبِی قُل لِّأَ ها أَیا ی لَ نَ فَ عرَفْ ن ی نَى أَ د ک أَ
ؤْذَیا ییمحا رفُور کَانَ اللَّه غَ 59﴿نَ و﴾  

(چادر  پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرنداى پیامبر به زنانت و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو 
و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط]  شناخته شوندخود را بر خود فروپوشند) این براى آنکه 

 ) 59ت (نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان اس

 ،ابزارى براى حفظ حجاب و پوشش زن نیست. از طریق حمل چادر تنهاچادر  ن آیه،یمعناي ا بنابر
و زندان متحرك زن  ،حرمسراى متحرك مرد ،ها مالک دارد. چادر شود که جنسیت آن به زنان القاء مى

  بخشد. اسالمى عینیت مى است و به نظام جنسیتىِ

                                                           
برخی ماله کشان می گویند که منظور نگاه بد است! البته هرگز چنین چیزي در این آیه گفته نشده است و آنچه که اهللا خواسته  143

 بگوید، یک نگاه ساده است که زن آنرا هم نباید انجام دهد!
یرانی بودند که به عربستان برده می شدند. البته نمونه هاي کاملتري از این پسران که نام این برده هاي اخته شده همان پسران ا 144
 بر آنها نهاده شده است در بهشت اهللا بوفور یافت می شوند. "غلمان"
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شود،  سر فرمانروا (پیشواى دینى) انجام مى اماکن عمومى و در پشتنماز در فرم جماعت آن که در 
است. به این ترتیب، نه تنها مشرکان  »جهان بیرونى«در واقع تظاهراتى براى تسلط دولت اسالمى بر 

هللا اافتند، بلکه تفکیک زنان از مردان در برابر  و مؤمنان ادیان دیگر از تجمع مسلمانان به هراس مى
  شود. م نظام جنسیتى و تشدید هویت مسلمانان مىمنجر به تحکی

  

  بسیار جالب براي کشف حجاب

  60(نور) آیه  24سوره 

نَّ غَیرَ  هابینَ ث ع ن یضَ نَاح أَ هِنَّ جی س علَ ا فَلَی کَاحونَ نج قَواعد منَ النِّساء اللَّاتی لَا یرْ برِّجات بِزِینَۀٍ والْ متَ
ف ع ن یستَ نَّ واللَّه سمیع علیم وأَ رٌ لَّهنَ خَی   ﴾60﴿فْ

[به شرطى  پوشش خود را کنار نهندو بر زنان که دیگر امکان بچه آوردن ندارند گناهى نیست که 
که] زینتى را آشکار نکنند [همه پستی ها و بلندیهاي خود را نشان ندهند] و [با این همه] عفت 

 ) 60ورزیدن براى آنها بهتر است و خدا شنواى داناست (

همانگونه که در فصل ششم این نسک گفته شد، تناقض هاي قرآن تنها آن مواردي نبودند که در آن 
سوره نور  60فصل بیان شدند. نمونه اي از تناقض گویی اهللا درباره حجاب را می توان در آیه 

ره اي اهللا تبص ،است اما اینجاواجب نشان داده شده مشاهده نمود. تا قبل از این سوره، حجاب امري 
  را افزون داشته است.

زنی که بچه دار نمی شود، می تواند پوشش خود را کنار بنهد! البد اگر قرار باشد که روزي ایرانیان 
حجاب را به زباله دان تاریخ بسپارند، مالها و ماله کشان اسالمی مدعی خواند شد که این کشف 

ند، ه انور داشت 60دي که به اسالم و آیه حجاب در قرآن آمده است و زنان ایرانی نیز از روي اعتقا
  کرده اند! کشف حجاب

کروشه گذاشته است که  درونمترجم محترم براي ماله کشی این موضوع جمله هاي بی ربطی را 
  !![همه پستی ها و بلندیهاي خود را نشان ندهند]البته در اصل خود آیه تغییري ایجاد نمی کند؛ 
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  در اسالم چندزنی -9.8
از دیگر لکه هاي ننگی است که بر چهره اسالم نقش بسته است. پیش از پیدایش  یکی» چندزنی«

اسالم، چند زنی نه تنها مقوله پذیرفته شده اي در بسیاري از کشورهاي بافرهنگ آنزمان نبود بلکه 
  امروز نیز این عمل براي حتی برخی از قوم هاي نیمه وحشی آمازونی عمل بدي به حساب می آید!

  زن دائم و بی نهایت زن صیغه اي داشته باشد. 4دست کم رد می تواند در اسالم م

، سنت رایجی در جامعه نیز دوران پیش از اسالمدر حتی  "تعدد زوجات"نکته شگفت انگیز اینکه 
چند ابن سعد، نمونه هایی » طبقات«. البته در وقایع نگاري هاي اولیه، بخصوص در ه استمدینه نبود

ان یافت که بیش از یک زن داشتند ولی بهمان اندازه، نمونه هاي زنانی را در از مردانی را می تو
  عربستان می توان یافت که چند شوهر داشته اند.

رایج بوده و در اندك  سیستم مادرساالريآنچه گفتنی است این است که در بیشتر نقاط عربستان، 
  است. وجود داشتهسیستم پدرساالري بوده که نقاطی (از جمله مکه) 

آیین ها، به یک مرد  از دیگرو در بسیاري (بجز اسالم) در همه آیین هاي توحیدي به هر روي، 
 نوزدهم باب – 28و  27داشتن چند همسر داده نشده است. حتی در انجیل متی (باب پنجم  ءاجازه

  :است آمده) 9-6 دهم باب( مرقس انجیل و) 4-6

 نیستند، بلکه یک تن واحدند.مرد و زن پس از زناشویی دیگر دو تن 

سوره نساء این پروانه را براي دست کم چهار زنِ همزمان صادر نموده است و البته  3قرآن در آیه اما 
  اگر مسلمان بتواند عدالت را بین زنانش برقرار کند بیش از چهار زن نیز می تواند داشته باشد! 

  

در آیه زیر از مومن ابد، سخت در اشتباهید. اگر فکر می کنید که موضوع تا همین جا پایان می ی
    بگیرید! این چه معنا  زن ،خواسته شده است که اگر در اجراي عدالت بین دختران یتیم بیمناکید

می تواند داشته باشد؟ آیا جز این است که اگر مومن عدالت داشته باشد می تواند با دختران یتیم 
  نکاح کند؟
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  3(نساء) آیه  4سوره 

باع فَ ر الَثَ و ساء مثْنَى وثُ نَ النِّ م م ا طَاب لَکُ واْ محى فَانکتَامی الْیطُواْ فقْس م أَالَّ تُ م أَالَّ وإِنْ خفْتُ إِنْ خفْتُ
عولُواْ  نَى أَالَّ تَ د لک أَ م ذَ کُ دلُواْ فَواحدةً أَو ما ملَکَت أَیمانُ ع   ﴾3﴿تَ

دالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد دو دو و اگر در اجراى ع
سه سه چهار چهار به زنى گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن] یا به آنچه 

  اید [اکتفا کنید] این نزدیکتر است تا به ستم گرایید [از کنیزان] مالک شده

اینکه یکطرفه به قاضی نرفته باشیم. به برخی از دالیل اسالمی چند زنی که نگارنده از بهتر است براي 
که اسالم با صادر کردن پروانهء  متا دریابی منماییبانتخاب کرده است توجه » اسالم براي امروز« سایت

  چندزنی، چه لطفی به زنانِ محترمه کرده و چه منتی بر سرشان نهاده است:
  

براي زنانچند همسري  فواید 

 داشتن شغلی در خارج از خانهبهتري براي  در خانواده هاي چندهمسر، زنان امکان  •

  همسر تقسیم می شود.  دارند، زیرا وظیفه نگهداري بچه ها بین چند 
می کنند، زیرا  خطر کمتريمتاهل به این معنی است که زنان  همینطور، ازدواج با مردان  •

 .در رابطه مشترك اثبات کرده است خود راهمسرشان توانایی 

 را جذب می کنند به این معنی است که زنان امکان ازدواج با مردانی که زنان بیشتري •
 .کنند ناگزیر نیستند با آنچه مانده است ازدواج 

 را افزایش می دهد. زن در این استحکام خانواده ،امکان ازدواج هاي بعدي براي مردان •
جذاب تري  نیست، زیرا اگر زنِ از دست همسرش پس از بی ریخت شدن  رابطه نگرانِ

 .مرد می تواند او را هم به زندگی اضافه کند، بدون اینکه زنان دیگر را ترك کند پیدا شود،

از  باز می دارد و بنابراین خیانت در ازدواج را   ارتکاب به فسادچند همسري مردان را از  •
 .بین می برد

همسران دیگر داشته باشند ( دوستان خوبی نان این امکان را می دهد کهچند همسري به ز •
 ) شوهرش
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 می کند و به آنها امکان رسیدن به  ارضارا  بنابراین، چندهمسري نیازهاي جمع بیشتري •

 .خواسته هاي بیشترشان را می دهد

 اشته در خانواده وجود د حداقل سه بزرگسال چند همسري این امکان را ایجاد می کند که  •

 .رفته و نیاز به کمک مالی دولت کمتر می شود باال درآمد خانوادهباشند. به این وسیله 

  

 کنترل برمردان

دیگري داشته باشد، او مجبور  شریک جنسی در یک جامعه چندهمسري، اگر مرد بخواهد  •
که را تمام بچه هایش را بدهد، نه فقط آنها  است مسولیتش را بپذیرد و هزینه هاي زندگی 

  یک ازدواج مشروع هستند.  حاصل 
مردي قول ازدواج  را کاهش می دهد. اگر زنی به  گري زنان جوان وسوسهچندهمسري  •

 .تواند مشکلی باشد بدهد، ازدواج فعلی او نمی 

دهد. در حال حاضر، وجود زنان مجرد زیاد،  را کاهش می تعداد زنان مجردچندهمسري  •
   زنان موجود کمتر باشد، ارزش آنها باالتر آنها را بی ارزش کرده است. زمانی که تعداد 

مردان مجبور به تالش بیشتري براي  رود. به عبارت دیگر، چندهمسري باعث می شود  می
  .آوردن زنان باشند بدست

بسیاري از عمر خود را در حجره ها به درس ها و بحث هایی بله! مالحظه فرمودید؟ مالها سالیان 
می دهند که یاد بگیرند چگونه موضوعی را بپیچانند، چگونه راستی را دروغ و دروغی را  ویژگی

راست جلوه بدهند، چگونه سفسطه و مغلعه گري کنند و چگونه با یاوه گویی، مخ مردمان را چون 
  موریانه بسفلند!

که ثابت می کند چندزنی  دیدیدشات یکی از این دستاربندان را در این نوشتارها نمونه اي از فرمای
  چه کار فرخنده اي است!
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  »زنان با مردان«و  »مردان با زنان«سنجش رفتار  -9.9
  زنان زدنِ -1

  34سوره (نساء) آیه 

قُواْ منْ أَموالهِم فَالصالحات  علَى النِّساء قَوامونَالرِّجالُ  نفَ بِما أَ ضٍ وع لَى بع م ضَهع ب ا فَضَّلَ اللّهبِم
نَّ فی الْ رُوهج اهنَّ و ظُوهع نَّ فَ ه خَافُونَ نُشُوز تی تَ ظَ اللّه والالَّ ف ا حبِ بِمغَی مضَاجِعِ قَانتَات حافظَات لِّلْ

ا فَإِ 145واضْرِبوهنَّ غُواْ علَیهِنَّ سبِیالً ِإنَّ اللّه کَانَ علیا کَبِیرً الَ تَب م فَ عنَکُ طَ   ﴾34﴿نْ أَ

و [نیز] به دلیل  خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى دادهبه دلیل آنکه  مردان مسلط بر زنانند
آنچه خدا حفظ کرده کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس  آنکه از اموالشان خرج مى

پندشان دهید و در  زنانى را که از نافرمانى آنان بیم داریدکنند و  اسرار [شوهران خود] را حفظ مى
پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ  آنان را بزنیدها از ایشان دورى کنید و  خوابگاه

  )34راهى [براى سرزنش] مجویید که خدا واالى بزرگ است (

ان بر زنان مسلطند! چرا؟ زیرا اهللا برخی را بر برخی برتري داده است! به این ترتیب، زن و مرد مرد
  باهم برابر نیستند؛ بلکه مرد برتر است.

اگر زنی نافرمانی مردي را بکند، مرد باید نخست وي را پند دهد و آنگاه با وي همبستر نشود و 
نخست اینکه، سخن از این است که زن باید  ؛ور داشتسپس زنش را بزند! دو نکته را نباید از نظر د

بود زن می تواند  یی از طرف مردنابجافرمانِ فرمان ببرد و هرگز گفته نشده است که اگر این فرمان، 
تنها براي مرد » زدن«و » ترك همخوابگی«و » پند دادن« نافرمانی کند یا نه؟ نکته دوم اینکه این حقِ

ندارد. بد است و زن حق چنین کارهایی را در برابر یک مرد  
  

  

                                                           
و  BBCماله کشان اسالمی که برخی از آنان ساکن کنونی آمریکا هستند، در این چند ساله (غالبا با حضور در شبکه هایی مانند  145

VOA  را دیگرگونه جلوه بدهند. حتی خودم در یکی از مناظره هاي » ضربو«و ...) سعی کرده اند با پررویی هرچه تمامتر معناي واژه
  معنی کرد.» ترك کردن«کراوات زن، این واژه را به  مالهايی از همین تلوزیونی شاهد بودم که یک
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  15(نساء) آیه  4سوره 

م فَإِن شَهِدواْ فَأَمسکُ عۀً منکُ بر شْهِدواْ علَیهِنَّ أَ م فَاستَ فَاحشَۀَ من نِّسآئکُ تینَ الْ تی یأْ وت والالَّ ی ی الْبنَّ ف وه
نَّ سبِیالً  لَه لَ اللّهع ج ی أَو تونَّ الْم فَّاهتَو ی تَّى15﴿ح﴾  

شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید  نا مىو از زنان شما کسانى که مرتکب ز
خدا راهى براى یا  ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد در خانهپس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را 

 ) 15( آنان قرار دهد

کتابی توسط مالها ، درباره این آداب نیزمرد نه تنها می توان زنش را بزند و این زدن هم آدابی دارد و 
نوشته شده است؛ بلکه مرد همچنین می تواند زنش را به شیوه قانون بیابانی به زندانِ خانگی محکوم 
کند. حکم این زندان خانگی نیز تا ابد است؛ مگر اینکه اهللا راه دیگري بیابد. چگونه اهللا راه دیگري 

  می تواند بیابد؟ نامشخص است.

وجه شد که زنش را بی گناه، متهم کرده است و مدتی که وي را زندان خب! اگر پس از مدتی، مرد مت
خانگی کرده، نه از روي بدکاري زنش بوده است بلکه از روي ناآگاهی مرد و ناجوانمردي مرد بوده 

و موضوع را  است؛ اکنون چه باید کرد؟ اکنون حکم اهللا چیست؟ او باید چهاربار به اهللا قسم بخورد
  به آیه زیر توجه کنید:!! ماست مالی کند

  6(نور) آیه  24سوره 

ربع شَهادا دهم أَ ةُ أَحادفَشَه م هنفُس داء إِلَّا أَ شُه م ن لَّه م یکُ لَ و م هاجوز ذینَ یرْمونَ أَ ت بِاللَّه إِنَّه لَمنَ والَّ
  ﴾6﴿الصادقینَ 

و جز خودشان گواهانى [دیگر] ندارند هر یک از دهند  و کسانى که به همسران خود نسبت زنا مى
 ) 6که او قطعا از راستگویان است ( [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کندآنان 
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  حقِ برهم زدن طالق -2

  228(بقره) آیه  2سوره 

نَ ما خَلَقَ اللّه فی  کْتُم ن ی نَّ أَ لُّ لَهح الَ یو ء الَثَۀَ قُرُو نفُسهِنَّ ثَ أَ نَ بِ ص تَرَبی قَات طَلَّ الْمنَّ و رحامهِنَّ ِإن کُ أَ
رادواْ إِ لک إِنْ أَ هنَّ فی ذَ د نَّ أَحقُّ بِرَ ه عولَتُ برِ ومِ اآلخ وی هِنَّ یؤْمنَّ بِاللّه والْ لَیي عذ نَّ مثْلُ الَّ لَه ا و الَح ص

 کُیم زِیزٌ حع اللّهۀٌ وجر هِنَّ دلَی الِ علرِّجل و رُوفع 228﴿بِالْم﴾  

انتظار کشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارند  مدت سه پاکىو زنان طالق داده شده باید 
اگر سر رحم آنان آفریده پوشیده دارند و شوهرانشان  براى آنان روا نیست که آنچه را خداوند در

و مانند همان [وظایفى] که بر عهده زنان  آشتى دارند به بازآوردن آنان در این [مدت] سزاوارترند
است به طور شایسته به نفع آنان [بر عهده مردان] است و مردان بر آنان [یعنی زنان] برترى دارند و 

  )228خداوند توانا و حکیم است (

سزاوار است که زنش را شوهر  ،این سه ماهدر اینجا حکم طالق و مدت آن تعیین شده ولی در طول 
 البته که ،شود صاحب دوباره  . یعنی هر موقع که مرد دوست داشت میتواند زن رابه خود بخواند

چرا؟ مگر ». است برتري و افزونی زنان بر  را مردان «: دهد می توضیح صورت این به اهللا  را دلیلش
  نبودند؟ یکسان  آزاد همه با هم این مومنانِ

  

  محلل -3

  230(بقره) آیه  2سوره 

یهِما أَ الَ جنَاح علَ ا فَ قَه جا غَیرَه فَإِن طَلَّ وز حتَنک تَّى ح د ع ن بم لُّ لَهح الَ تَ قَها فَ ا أَن فَإِن طَلَّ عا إِن ظَنَّ اج ن یتَرَ
علَمونَ  مٍ ی قَوا له دود اللّه یبینُ ح لْکت و اللّه ودد ا حیمق 230﴿ی﴾  

تا اینکه براى بار سوم] او را طالق گفت پس از آن دیگر [آن زن] براى او حالل نیست و اگر [شوهر 
پس اگر [شوهر دوم] وى را طالق  با شوهرى غیر از او ازدواج کند [و با او همخوابگى نماید]
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دارند گناهى بر آن دو نیست که به  گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند که حدود خدا را برپا مى
  ) 230کند ( دانند بیان مى یکدیگر بازگردند و اینها حدود احکام الهى است که آن را براى قومى که مى

ن است؛ تا جایی که یکی از شرم آورترین، مسخره ترین و آبروریزترین قانون هاي اهللا براي زنا محلل
که تاکنون، به هیچ وجه نتوانسته اند این شرمساري را ماله کشی حتی بسیاري از ماله کشان اسالمی 

  بیشتر مواقع درباره وجود چنین حتی به این موضع نپردازند و  نیز کوشش می کنند که اصالًکنند، 
  کنند.هم می اظهار بی اطالعی  قرآندر  آیه اي

زنش را پس پس از هر بار طالق، بار زنش را طالق دهد و دبه درآورده و  2مرد می تواند  •
  بگیرد!
o  این چگونه مردي است و این چگونه عالقه اي بین زن و مرد می تواند باشد که

مرد سه بار صیغه عقد را براي زنش بخواند؟! آیا شما خواننده گرامی هرگز فرد 
  باشد؟خردمندي را می شناسید که چنین کاري کرده 

باالخره مرد تصمیم می گیرد که زنش را براي بار سوم طالق دهد و این کار را به هر روي،  •
به خانه خود دیگرباره عملی می کند. مدتی می گذرد و مرد تصمیم می گیرد که زنش را 

  بخواند!
o  باید 146(محلل» مشکل حل کن«اکنون دیگر مشکل حل شدنی نیست و از یک (

براي حالل کردنِ  زن را به ازدواج خود درمی آورد و ،محللاستفاده نمود. این 
 .آن زن دوباره براي شوهرش حالل می شود می کند و بنابراین،نکاح  زن، با او

 تا اینجا که همه چیز روبراه به دیده می آید! •

o  ممکن است که محلل بنا به دالیلی تصمیم بگیرد که زن را طالق ندهد و در
 ي برنمی آید.اینجا از اهللا نیز کار

o نخست می تواند  اگر هم محلل پس از نکاح، زن مورد نظر را طالق دهد، مرد
 به زنی خود درآورد. زن خودش را که براي وي حالل شده است را مجدداً

نیز  محللهبه  نیازيطالقه کند و بنابراین  3نمی تواند مردش را  زنسخن پاینی درباره محلل اینکه، 
  نمی باشد!

                                                           
 به معناي حالل کننده است زیرا او با نکاح کردن یک زن، او را دوباره براي شوهرش حالل می کند.» محلل« 146
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  .نیست که در کجاي این جهان ایستاده ایم، مهم این است که در چه راستایی گام برمی داریممهم این 

  

  10فصل 

تغییر موضع درباره 
   یهودیان و مسیحیان
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  همسویی اسالم با یهود و مسیحیت -10.1
فصل دهم این نسک را به دو بخش تقسیم نموده ام؛ در این فصل نیز مانند بیشتر قرآن چهره دوگانه 

چندگانه اهللا و رسولش نشان داده شده است و ضد و نقیض گویی اهللا هر خرد بیداري را آزار و گاه 
  می دهد:

در بخش نخست این فصل به چندآیه اي از قرآن که در آنها سخن از همسویی دین اسالم با یهود و 
و ستیزه  مسیحیت است پرداخته شده است. در بخش دوم هم، درباره ناسازگاري اسالم با این دو دین

  با یهودیان سخن به میان آمده است. بویژهجویی اهللا 

  
  سنجش اسالم با مسیحیت – 18 فرتور

البته حقیقت آن است که محمد دین اسالم را برپایه هاي دین هاي یهودي و مسیحیت و بخصوص 
که اگر در یهودي بنیان نهاد. تا زمانی هم که محمد در جایگاه قدرت قرار نگرفته بود و می پنداشت 

مسیحیان تعریف و تمجید کند و اگر بخش بزرگی از قرآن را به داستان هاي  قرآن از یهودیان و
   می تواند حمایت یهودیان که در بخش هایی از  ویژگی دهددروغین و البته مذهبی این دو دین 



344 

 

رد، محمد یا همان مدینه از قدرت سیاسی و مالی فراوانی بودند را بدست آو مثالًشبه جزیره عربستان 
  .نداهللا به جانبداري از مسیحیان و یهودیان پرداخت

زمانی که محمد به مدینه آمد و با تمام تعریف و تمجیدهاي قرآن از یهودیان، خود را از حمایت آنان 
دور دید، بناي ناسازگاري با آنان نهاد. یکی دو نفر از شاعران یهودي هم بودند که درباره محمد و 

الم، دین دروغین وي است نیز شعرهایی گفتند و این، محمد را بیشتر به خشم آورد. محمد اینکه اس
دشمنی شخصی خودش را با یهودیان به نزاع بین اهللا و یهودیان تبدیل کرد و چونکه مسلمانان از 

نمود و  دریافتدر قرآن، پروانه تازش به یهودیان را  اووضعیت بسیار بد مالی برخوردار بودند، 
نزول » بوزینه«از آنها یاد شده را به درجهء  »برترین مردم«یهودیان را که در جایی از قرآن به عنوان 

  .یا تار و مار کرد داد و سپس آنها را به کلی نابود نمود

  تورات و انجیل تغییر نکرده اند -1

  34(انعام) آیه  6سوره 

ص بلک فَ ن قَ لٌ مسر تذِّب د کُ قَ لَ و اللّه اتمکَللَ ل د بالَ منَا و صرُ م نَ تَاه بواْ وأُوذُواْ حتَّى أَ ذِّ برُواْ علَى ما کُ
سلینَ  قد جاءك من نَّبإِ الْمرْ لَ 34﴿و﴾  

و پیش از تو نیز پیامبرانى تکذیب شدند ولى بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایى کردند تا 
و مسلما اخبار پیامبران به تو  اى نیست براى کلمات خدا هیچ تغییردهندهسید و یارى ما به آنان ر

  ) 34رسیده است (

          زمانی که برخی از دگراندیشان اروپایی اندیشه بیرون راندن دین از سطح جامعه را در سر 
یافتند. » نقد دین« برابر حضور افسارگسیخته دین در جامعه را، می پروراندند؛ بزرگترین راه مبارزه در

یافتند. برخی از این اندیشمندان بالغ بر  "نقد خود کتاب انجیل"بزرگترین کلید نقد دین را نیز 
ضد و نقیض گویی و سخن هاي بی پایه، انسان ستیز، خرد ستیز و ... در انجیل یافتند. همین  40000

شود و البته پس از ادامه این  مردم کم کم بیدار خفتهء مندان باعث شد تا خردشنوشته هاي اندی
و ... باالخره اروپا از چنگال دین  لنینمبارزه بوسیله بزرگانی مانند پاسکال، نیچه، فروید، داروین، 

  و نتیجه آن شد که اکنون می بینیم. دادرهایی 
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آنچه گفته شد مربوط به دین مسیحیت و یهودي بود. در اسالم اما، نقدي بر هیچ یک از اصول دینش 
چیزهایی که قرآن گفته، مال گفته، ماله کش  جایز نیست و کوچکترین سخنی در برابر هر کدام از آن

اسالمی می گوید و ... بسرعت با مرگ پاسخ داده می شود. این رویکرد وحشیانه درمورد مسلمانان 
ه ندثانیبارتر است. نمونه اي از پرسش هایی که ممکن است پرسش کننده آن، چ شیعی بسی اسف

  د از این قرارند:پس از پرسیدنشان کشته شو

داشت که آنرا به گدایی بخشید؟ چرا از  147بود که نگین پادشاهی اي یمظلومچگونه علی  •
او دست کم سی و چند فرزند بجاي مانده است؟ چرا مشاور ارشد عمر بود؟ چرا دخترش 

 را به عمر داد؟ چرا از کسانی بود که مخالف کشتن عثمان بود؟

زن را برشمرده است)؟ پس از  70اما دوم شیعیان چند زن داشت ( تاریخ دست کم حسن،  •
 توافق با عمر، چه مقدار پول و دارایی به وي داده شد؟

حسن و حسین در کدام جنگ به ایران تاختند و ایرانی کشتند؟ چرا؟ گناه ایرانیان مگر جز  •
 این بود که به خداي نادان و خونخوار عرب باور نداشتند؟

اگر صادق دانشمند بوده و حوزه علمیه داشته است، کدام کتاب علمی از اوست؟ کدام  •
 نظریه علمی را داده است؟

علم محمد باقر چه بوده است؟ آیا فراي اینکه چگونه باید با زن و کنیز همخوابه شد و  •
چگونه باید زن انتخاب کرد و چگونه باید قدرت جماع را افزود، چیزي، اثري یا سخنی 

ردورزانه از او بجاي مانده است؟خ 

رضا، امام هشتم شیعیان، اگر با مامون مخالفت داشت، چگونه ولیعهدي او را پذیرفت؟ چرا  •
 پس از آن با دختر مامون نیز ازدواج کرد؟ چرا پسرش نیز با دیگر دختر مامون ازدواج کرد؟

شوند، جز مرگ پاسخی دارند. این ها و هزاران پرسش دیگر نه پرسیده شده اند و نه اگر پرسیده 
مالهاي اسالمی نه تنها این پرسش ها را بر نمی تابند، بلکه هیچ پرسشی را در برابر دیگر دین هاي 

                                                           
بود و علی هم از این  این نگین، مربوط به انگشتري یزدگرد بود که در غارتگري مسلمانان از تیسفون بدست مسلمانان افتاده  147

غارتگري سهم بزرگی داشت که از جمله می توان بخشی از فرش بهارستان، طال و جواهرات و غیره را نام برد. این انگشتري نیز جزو 
ندار، بود که به او رسید و علی و تغریباً همه اعراب از هزینه آن و ارزشمندیش ناآگاه بودند و علی نیز برپایه همین پ یآن دست غنایم

بسیار ارزشمند بودن «این انگشتري غارتی را به گدایی بخشید و مدتها بعد که آن گدا قصد فروش آنرا داشت، خریدار موضوعِ 
  را دریافت.» انگشتري
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سامی نیز برنمی تابند و با آنکه پاپ هاي کلیسا و خاخام هاي یهودي سالهاست که دربرابر 
ها را پاسبانی کنند، مالها بسان آن  پرسشگران خود سر به زیر افکنده اند تا آبروي نداشته این دین

! مالها حتی براي "شاه بخشیده و شیخ علی شاه نبخشیده"ضرب المثلی عمل می کنند که می گوید: 
بزرگان موهوم یهودي و مسیحیت، مانند موسی، اصحاب غار، یوسف، مسیح، ابراهیم، اسماعیل و ... 

  می کنند ...! نیز کتاب می نویسند، فیلم می سازند و نظریه پردازي

زمانی هم که یکی از هزاران اراجیف نوشته شده در کتاب انجیل برایشان برشمرده می شود، به 
فرا اینکه چنین سخنی از پایه دروغ است و این ». این کتاب ها تحریف شده اند«راحتی می گویند 

ي و مالهاي کتاب ها نه توسط مسیح و نه بدست موسی نوشته شده اند و بلکه چند خاخام یهود
آیه هایی از ند؛ در ه امسیحی این کتاب ها را نوشته و تصحیح کردند و خود نیز از آن پاسبانی نمود

سوره انعام تاکید شده است که سخن اهللا تغییردادنی نیست. پس اگر تورات  34قرآن مانند همین آیه 
  تحریف شده باشد، اهللا در اینجا سخن بیهوده اي گفته است.

مالها خود به پاسبانی از دین هاي یهودي و مسیحی آمده اند به این موضوع برمی گردد که اینکه چرا 
حقانیتی وجود داشته باشد) تا حد بسیار زیادي در گرو این دو  اصالًحقانیت دین اسالم (البته اگر 

  دین است و رد شدن آنها به معناي رد شدن خود اسالم است.

اب مقدس یهود و مسیح که از دید قرآن تغییر نکرده و قرآن آنرا قبول اکنون تنها به دو مورد زیر از کت
  :تا مهر و عطوفت اسالمی را در دین یهودي ها نیز بیابید دارد به نیکی می نگیریم

و چون یهوه، خدایت آنانرا بدست تو بسپارد پس جمیع مردانش را به دم شمشیر بکش و 
هر باشد یعنی تمام غنیمتش را براي خود به زنان و اطفال و حیوانات و آنچه را که در ش

نایم دشمنان خود را که یهوه خدایت به تو دهد بخود. (تورات، سفر تثنیه، باب غتاراج ببر و 
 )14-10بیستم، 

چون یهوه خدایت تو را به زمینی که براي تصرفش به آنجا می روي و امتهاي بسیار را که « 
راج نماید و چون یهوه، ایشان را بالکل هالك کن ... زیرا ... بزرگتر از تو باشند از پیش تو اخ

تو براي یهوه خدایت قوم مقدس هستی، یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قوم 
  )هفتم باب –(سفر تثنیه » هائیکه بر روي زمین اند، قوم مخصوص براي خود او باشی
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 بین یتفاوت و است یکیخداي اسالم و دین هایی که کتاب آسمانی دارند  -2
  دنرایمان داشان نیست و مسلمانان به کتابهایشان پیامبران

  46(عنکبوت) آیه  29سوره 

م وقُولُوا آمنَّا بِالَّ نْهوا مینَ ظَلَمذ نُ إِلَّا الَّ سأَح یی هتَابِ إِلَّا بِالَّتلَ الْکه جادلُوا أَ لَا تُ نزِلَ و نزِلَ ِإلَینَا وأُ ذي أُ
نُ لَه مسلمونَ  ح نَ و داحو م م وإِلَهنَا وإِلَهکُ   ﴾46﴿إِلَیکُ

اند و  اى] که بهتر است مجادله مکنید مگر [با] کسانى از آنان که ستم کرده وهو با اهل کتاب جز به [شی
و خداى  به آنچه به سوى ما نازل شده و [آنچه] به سوى شما نازل گردیده ایمان آوردیمبگویید 

  ﴾46﴿ما و خداى شما یکى است و ما تسلیم اوییم 
  

  84(آل عمران) آیه  3سوره 

ا بِاللّه وما ما أُوتی  قُلْ آمنَّ و اطبس قُوب واألَ ع یقَ وح إِسیلَ واعم إِسو یمرَاهلَى إِبنزِلَ ع لَینَا وما أُ نزِلَ ع أُ
نُ لَه مسلمونَ  ح نَ و م نْهم د نَ أَح یفَرِّقُ ب بهِم الَ نُ ن رونَ مالنَّبِیى ویسعى ووس84﴿م﴾  

ه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط آنچبگو [ما] به خدا و 
نازل گردیده و آنچه به موسى و عیسى و انبیاى [دیگر] از جانب پروردگارشان داده شده ایمان 

  ﴾84﴿ و ما او را فرمانبرداریم گذاریم آورده ایم و میان هیچ یک از آنان فرق نمى
  

  136(بقره) آیه  2سوره 

قُوب واأل ع یقَ وح إِسیلَ واعم إِسو یمرَاهنزِلَ إِلَى إِب ا أُ منَا ونزِلَ إِلَی مآ أُ و نَّا بِاللّه قُولُواْ آم یا أُوتم و اطبس
نُ لَ ح نَ و م نْهم د نَ أَح یفَرِّقُ ب ما أُوتی النَّبِیونَ من ربهِم الَ نُ ى ویسعى ووسونَ مملسم 136﴿ه﴾  

بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل 
به آنچه به همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده آمده و به آنچه به موسى و عیسى داده شده و 

 ) 136یم و در برابر او تسلیم هستیم (گذار میان هیچ یک از ایشان فرق نمى ایم شده ایمان آورده
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چگونه است که  اصالً اگر برپایه ادعاي قرآن در همین آیه ها، بین دین هاي سامی تفاوتی نیست؛
قوانین بسیاري از این دین ها نه تنها با هم همسو نیستند بلکه در تضاد با هم نیز می باشند؟ پس 

این دین ها معتقد باشد و بپندارد که خداي هر سه چگونه یک مسلمان می تواند به هر دو یا هر سه 
دین یکی است؟ این خدا البته، جایی مشروب را حالل می کند و جایی حرام، جایی حجاب واجب 
است و جایی غیرواجب، جایی یهوه تنها خداي قوم یهود است و جایی دیگر همان اهللا است، جایی 

ا آنان به میان آمده است. حتی بسیاري از اصول سخن از سازگاري با دشمنان و جایی ناسازگاري ب
پایه اي آنها نیز با هم درتضادند، بسیاري از داستان هاي بی پایه درباره اشخاص موهومی مانند 

این دین ها درباره چگونگی آفرینش انسان نیز  اصالًیوسف، ابراهیم، نوح و ... نیز با هم فرق دارند. 
ه گفته محمد و به استناد این آیه به موسی وحی شده و مورد تایید آیا تورات که بباهم در تضادند. 

  وي است، به عمد یا به سهو، آفرینش فرشتگان و ماجراي مربوط به آنها را از قلم انداخته است؟

سوره آل عمران، حتی فرمانبرداري مسلمانان از پیامبران سامی به میان آمده است. آیا یک  84در آیه 
پیروي از اصول مشروب خواري مسیح را بکند؟ آیا زن مسلمانی می تواند  مثالًمسلمان می تواند 

پیروي از اصول عدم حجاب در دین مسیحیت را برگزیند؟ اصول و فروع این سه دین سامی نه باهم 
  ؟همسو هستند و نه سازگار. اهللا چگونه از مسلمانان خواسته که فرقی بین آنان نگذارند

پا از این سخن ها نیز فراتر گذاشته شده است و بیان گردیده که مسلمانان به  سوره بقره، 136در آیه 
همه پیامبران پیش از خود ایمان آورده اند. این سخن از آن ردیف سخنانی است که حتی خود 
مسلمانان کنونی نیز آنرا قبول نداشته و نپذیرفته اند. البته آیه هایی مانند همین آیه اند که اسالم را 

ان به دین هاي دیگر سامی پیوند داده اند که وارد کردن اشکال به هر یک از آن دین ها، اشکال آنچن
  تراشی براي خود اسالم پنداشته خواهد شد.

  

  3(آل عمران) آیه  3سوره 

حقِّ  لَ علَیک الْکتَاب بِالْ قاًنَزَّ دصاإلِنجِ ماةَ ور لَ التَّو نزَ دیه وأَ نَ ی یا ب3﴿یلَ لِّم﴾  

به حق بر  باشد آنچه [از کتابهاى آسمانى] پیش از خود مى تصدیق کنندهاین کتاب را در حالى که 
  ﴾3﴿ تو نازل کرد و [هم او] تورات و انجیل را نازل کرد
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قرآن همانگونه که شاید همه مسلمانان نیز بدانند، تصدیق کننده هیچکدام از کتاب هاي پیشین نیست. 
بسیاري از اصول قرآن، داستان هاي قرآن، رویکردها قرآن و ... برضد دیگر کتاب هاي آسمانی است. 

واخر به فارسی آنان نیز در این ا دهها کتاب نوشته شده است و برخی ازتاکنون درباره این تضادها 
اهللا تنها از سر شیادي و براي  برگردانده شده اند و همه آنها نشان می دهند که سخن هاي اینچنینیِ

فریب دادن پیروان سایر دین هاي سامی است. عموماً این سخن ها نه تنها در این زمان، حتی در 
  زمان صدر اسالم نیز، هرگز نتوانست پیروان سامی را بفریبد.

  

  285(بقره) آیه  2سوره 

لس ر و کُتُبِهو هکَتآلئمو نَ بِاللّه نُونَ کُلٌّ آمؤْمالْمو هبن رم هنزِلَ إِلَی نَ الرَّسولُ بِما أُ ن آمم د نَ أَح یفَرِّقُ ب ه الَ نُ
الْم کإِلَینَا وبر فْرَانَک عنَا غُ طَ   ﴾285﴿صیرُ رسله وقَالُواْ سمعنَا وأَ

و مؤمنان همگى ،  پیامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است
میان هیچ یک از  اند (و گفتند:) به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده

، پروردگارا، آمرزش تو را  و گفتند: شنیدیم و گردن نهادیم  گذاریم فرستادگانش فرق نمى
 ) 285. ( ) و فرجام به سوى تو است (خواستاریم

 براستیآیا هیچ مسلمانی را می توان یافت که به این آیه اهللا معتقد باشد یا آنرا پیروي کرده باشد؟ آیا 
دند که کتاب قرآن بهترین کتاب ها و میان هیچیک از فرستادگان اهللا فرقی نیست؟ خود مسلمانان معتق

خود پیغمبر واالترین پیامبران است. مالهاي جمهوري اسالمی بسیاري از مسلمانان ساکن ایران را که 
به دین مسیحیت گرویده بودند را اعدام کرد. آیا آنها نمی دانستند که تفاوتی بین دین مسیحیت با 

  ؟اهللا براي فریبکاري استمی دانستند این سخن اینکه اسالم نیست و یا 
  

  تمجید و تعریف از یهودیان و مسیحیان -3

  85(مائده) آیه  5سوره 

حسنی زَاء الْمج کل نْهار خَالدینَ فیها وذَ حتها األَ جرِي من تَ نَّات تَ ا قَالُواْ جبِم اللّه م ه85﴿نَ فَأَثَاب﴾  



350 

 

باغهایى پاداش داد که از زیر [درختان] آن نهرها جارى است در پس به پاس آنچه گفتند خدا به آنان 
  )85مانند و این پاداش نیکوکاران است ( آن جاودانه مى

  

  47(بقره) آیه  2سوره 

عالَمینَ  م علَى الْ نِّی فَضَّلْتُکُ م وأَ عمت علَیکُ نْ   ﴾47﴿یا بنی إِسرَائیلَ اذْکُرُواْ نعمتی الَّتی أَ

از نعمتهایم که بر شما ارزانى داشتم و [از] اینکه من شما را بر جهانیان برترى  فرزندان اسرائیل اى
 ) 47دادم یاد کنید (

آیه هاي باال تنها نمونه آیه هایی از اهللا هستند که در آنها سخن از این است که قوم بنی اسرائیل 
  برترین قوم جهان است. در اینجا نگارنده به این موضوع نمی پردازد که چرا اهللا که دم از عدالت 

همه آنان در همه جاي  تغریباًمی زند باید قومی مانند یهود را بر جهانیان و بر ملت ها و مردمانی که 
برتري را زمین، متمدن تر، شرافت مندتر، بافرهنگ تر، نوع دوست تر و بهتر از یهودیان بوده اند 

  !بدهد

البته در ادامه خواهیم دید که اهللاِ دمدمی مزاج ناگهان بر همین مردم برتر جهان، خشم می گیرد و 
  کند که مغوالن نیز با ایرانیان نکردند.پیامبر جدیدش را مامور می کند تا با آنان آنچنان 

  

  ناسازگاري اسالم با یهود و مسیحیت  -10.2
  تغییر موضع به صورت گام به گام -1

  76(نمل) آیه  27سوره 

خْتَلفُونَ  ی یهف م ي هذ ائیلَ أَکْثَرَ الَّ قُص علَى بنی إِسرَ آنَ ی قُرْ ذَا الْ 76﴿إِنَّ ه﴾  

حکایت  اش اختالف دارند بیشتر آنچه را که آنان در بارهگمان این قرآن بر فرزندان اسرائیل  بى
  ﴾76﴿ کند مى
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هد. داین آیه یکی از نخستین آیه هایی است که آغاز عدول کردن اهللا از سخنان خودش را نشان می 
خود است و مسلمانان، هم بهاي پیش از تقد بود که قرآن تصدیق کننده کتااهللا مع ،در آیه هاي پیش

قرآن و هم سایر دین ها و کتابهاي آنان را قبول دارند و ... . در این آیه ناگهان قضیه تغییر کرده است. 
  و اینبار موضوع قرآن درباره چیزهایی است که یهودیان درباره اش اختالف دارند.

  

  75(آل عمران) آیه  3سوره 

نْ إِن تَ تَابِ ملِ الْکه ت ومنْ أَ ما د الَّ م ک إِ إِلَی هد نْه بِدینَارٍ الَّ یؤَ نْ إِن تَأْم م م نْهمو کإِلَی هد أْمنْه بِقنطَارٍ یؤَ
 بذ قُولُونَ علَى اللّه الْکَ یبِیلٌ وینَ سیی األُمنَا فلَی ع س قَالُواْ لَی م نَّه أَ لک بِ م علَیه قَآئما ذَ ه ونَ ولَمع 75﴿ی﴾  

و از اهل کتاب کسى است که اگر او را بر مال فراوانى امین شمرى آن را به تو برگرداند و از آنان 
مگر آنکه دایما بر [سر] وى پردازد  کسى است که اگر او را بر دینارى امین شمرى آن را به تو نمى

در مورد کسانى که کتاب آسمانى این بدان سبب است که آنان [به پندار خود] گفتند  به پا ایستى
  ) 75دانند ( با اینکه خودشان [هم] مى بندند بر خدا دروغ مىندارند بر زیان ما راهى نیست و 

کم کم اهللا از بندگان برگزیده خودش (یهودیان) عصبانی شده است و مدعی است که براي اینکه 
مین یهودیان بر اهللا دروغ می بندند. دروغ یهودیان پندشنوي داشته باشند باید بر سرشان بپا ایستاد و ه

بستن یهودیان به اهللا به این موضوع برمی گشت که یکی دو شاعر یهودي برضد محمد و خدایش 
  .ارایه داده بودند(یعنی اهللا) سروده هایی چند 

 

  73(مائده) آیه  5سوره 

م ینتَهو احد وإِن لَّ و الَّ إِلَه الَثَۀٍ وما منْ إِلَه إِ ثُ ثَ ثَال ینَ قَالُواْ ِإنَّ اللّهذ فَرَ الَّ د کَ قَ ذینَ لَّ نَّ الَّ سمقُولُونَ لَی ا ی ماْ ع
 یمل ذَاب أَ ع م نْهفَرُواْ م    ﴾73﴿کَ

[شخص از] سه [شخص یا سه اقنوم] است  کسانى که [به تثلیث قائل شده و] گفتند خدا سومین
گویند باز  و حال آنکه هیچ معبودى جز خداى یکتا نیست و اگر از آنچه مى اند قطعا کافر شده

  ) 73نایستند به کافران ایشان عذابى دردناك خواهد رسید (



352 

 

   ه اند و همه در این آیه مسیحیان نیز مورد خشم اهللا قرار گرفته اند و آنها کافر نامیده شدباالخره، 
می دانیم که حکمِ کافر در اسالم چه اندازه روشن و مشخص است و یک مسلمان باید به محض 

  رسیدن به کافر، وي را گردن بزند.

البته اهللا معتقد است که اگر کسی به تثلیث معتقد باشد کافر است. نکته آنست که چه در گذشته و 
دین مسیحیت همین  پایه و مبناي اصالًند و هستند و چه اکنون، مسیحیان معتقد به تثلیث بوده ا

شناخته شده اند. » روح القدس«و » پدر«، »پسر«تثلیث (سه گانگی) است و این سه عنوان بنام، 
پرسش اینست که آیا اهللا در زمانی که از مسیحیان جانبداري می کرد و اصول اسالم و مسیح و یهود 

  ثلیث خبر نداشته است؟را یکی می دانست از این قضیه اصلی ت

سخن پایانی درباره این آیه اینکه، اگر مسیحیان که به تثلیث معتقددند کافرند، پس تمام مسیحیان 
کنونی جهان کافرند و بر هر مسلمان هم واجب است که گردن آنها را بزند و یا دست و پاي آنها را 

همه مسلمانان انجام نمی شود و مالها نیز  تغریباًبرعکس هم قطع کند. اینکه چرا این عمل توسط 
در ایران، دست کم درباره این » اسالم کنونی«آنرا نمی دانند به این موضوع برمی گردد که  ظاهراً

  از اسالم ناب محمدي دور شده است. ،خمینی به گفتهمقوله، بسیار مداراگونه رفتار نموده و 
  

  34(توبه) آیه  9سوره 

ذی ن سیا أَیها الَّ ونَ عد ص یلِ واطالَ النَّاسِ بِالْبوأْکُلُونَ أَمانِ لَیبه نَ األَحبارِ والرُّ یرًا منُواْ إِنَّ کَثنَ آم بِیلِ اللّه
لیمٍ  ذَابٍ أَ م بِع ه ضَّۀَ والَ ینفقُونَها فی سبِیلِ اللّه فَبشِّرْ ف هب والْ ذینَ یکْنزُونَ الذَّ   ﴾34﴿والَّ

خورند و  اید بسیارى از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى اى کسانى که ایمان آورده
کنند و آن را در راه خدا  کسانى که زر و سیم را گنجینه مىدارند و  [آنان را] از راه خدا باز مى

  ) 34( کنند ایشان را از عذابى دردناك خبر ده هزینه نمى

ا چندین باره باید خواند و در آن اندیشید و به حال آنان که این آیه ها را می خوانند و در معناي آیه ر
معناي آن نمی نگرند باید زار گریست. کسیکه مالی دارد و در راه اهللا مالش را خرج نکند به دوزخ 

ت مدرسه، خواهد رفت! سخن از خرج کردن مال در راه بندگان او، در راه آبادانی کشور، در راه ساخ
است. راه اهللا یعنی دادن مال خود به رسول او » راه اهللا«در راه ساخت بیمارستان و ... نیست؛ سخن از 
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و در زمان کنونی به والیت فقیه اوست. اگر هم منظور آن راههایی بوده که نگارنده برشمرده، اهللا 
فصیح بودن قرآنش تاکید  خودش نیز بر روشن و ظاهراًلزومی به مبهم گویی در کالمش نداشته و 

در قرآن هرگز از آبادانی «ساکن آمریکا:  یکی از میهن پرستانکرده است. از اینها گذشته، به گفته 
  !148»سخنی به میان نیامده است، تنها سخن از خرابی و ویرانی و ویرانگري است

شان نزول این آیه نیز به زمانی برمی گردد که رابطه محمد با یهودیان تیره شده بود و برخی از 
یهودیان حتی با شکنجه شدن نیز حاضر نبودند به محمد محل اختفاي گنج هاي خود را نشان دهند. 

د دختر محم . پس از کشته شدن این یهودي،تا آنجا شکنجه شد که جان داد افراداین یکی از والبته 
  او را به بستر خود خواند.

  

  120(بقره) آیه  2سوره 

لَئنِ  ى ود الْه وه ى اللّهد قُلْ إِنَّ ه م لَّتَهم تَّى تَتَّبِعى حارص یهود والَ النَّ ن تَرْضَى عنک الْ لَ م و اءهو ه عت أَ اتَّب
مِ ما لَک منَ ال علْ ذي جاءك منَ الْ د الَّ ع یرٍ بص لی والَ نَ ن وم 120﴿لّه﴾  

بگو در  شوند مگر آنکه از کیش آنان پیروى کنى از تو راضى نمىو هرگز یهودیان و ترسایان 
خداست که هدایت [واقعى] است و چنانچه پس از آن علمى که تو را حاصل شد  حقیقت تنها هدایت

  ) 120باز از هوسهاى آنان پیروى کنى در برابر خدا سرور و یاورى نخواهى داشت (

یز پیروي تیره شده است و از دید اهللا، تنها راه پیوند دادن این دو ن کامالًدیگر رابطه محمد با یهودیان 
محمد از دین آنان است و بس. یعنی یا محمد باید از دین یهودي ها پیروي کند و یا یهودیان از دین 
محمد پیروي کنند. البته، نه یهودیان به دین اسالم گرویده اند و نه محمد دیگر از آنها جانبداري کرد 

ي مسلمانان جاي گذاشتند و مجبور و برخی از آنها به قتل رسیدند و برخی تمام دارایی هایشان را برا
  شدند. و سرزمینشان به ترك دیار

  

  

  

                                                           
  نقل به مضمون  148
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  51(مائده) آیه  5سوره 

تَون ی مضٍ وع اء بیل أَو م ضُهع اء بیل ى أَوارص ود والنَّ هذُواْ الْیخ ذینَ آمنُواْ الَ تَتَّ ا الَّ ها أَیی م نْهم فَإِنَّه م م منکُ لَّه
م الظَّالمینَ ِإنَّ اللّ قَو دي الْ هالَ ی 51﴿ه﴾  

[که] بعضى از آنان دوستان  یهود و نصارى را دوستان [خود] مگیریداید  اى کسانى که ایمان آورده
بعضى دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران 

 ) 51نماید ( را راه نمى

رابطه محمد و یهودیان بکلی بهم می خورد و از مسلمانان نیز خواسته می شود که آنان را  زین پس،
(یعنی قوم برگزیده اهللا در جهان را) حتی به دوستی هم نگیرند. هر کس هم آنان را بدوستی بگیرد، از 

  خود آنان است و از گروه ستمگران خواهد بود.

 یا محمد کم کم اینچنین تغییر می یابد که قومی برگزیده درباره این موضوع نیز که چگونه رفتار اهللا
یهودیان خیانت «مالها دالیل بچه گانه اي را مانند اینکه  ،تبدیل به قومی نفرین شده می گردند

  را ارائه می دهند و بس.» کردند

این  البته گویا مالها و مسلمانان از اصول اسالم ناب محمدي فاصله گرفته اند؛ و چه بسیارند از
مسلمانان و مالها و البته ماله کشان اسالمی که این یهود و نصاري را هم به دوستی برمی گزینند و 

  .با آنان همراه می شوند هم براي همنشینی
  

  تبدیل یهودیان به بوزینه -2

  65(بقره) آیهء  2سوره 

ئینَ  اس دةً خَ م کُونُواْ قرَ نَا لَه قُلْ م فی السبت فَ دواْ منکُ ذینَ اعتَ م الَّ د علمتُ قَ لَ 65﴿و﴾  

بوزینگانى و کسانى از شما را که در روز شنبه تجاوز کردند نیک شناختید پس ایشان را گفتیم 
  ﴾65﴿ باشید طردشده
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  60سوره (مائده) آیه 

م الْ نْهلَ مع جو هلَیع بغَضو اللّه نَهع ن لَّ م اللّه ندۀً عثُوب م کل ن ذَ رٍّ م م بِشَ نَبئُکُ لْ أُ خَنَازِیرَ قُلْ ه دةَ والْ قرَ
ن سواء السبِیلِ  أَضَلُّ عکَاناً و شَرٌّ م کلَئ أُو الطَّاغُوت د بع60﴿و﴾  

و بر آنان  همانان که خدا لعنتشان کردهدتر از این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم بگو آیا شما را به ب
اند اینانند  و آنانکه طاغوت را پرستش کرده از آنان بوزینگان و خوکان پدید آوردهخشم گرفته و 

  ﴾60﴿ ترند که از نظر منزلت بدتر و از راه راست گمراه
  

  166(اعراف) آیه  7سوره 

دةً خَاسئینَ  فَلَما عتَواْ م کُونُواْ قرَ قُلْنَا لَه نْهواْ عه ن ما نُ 166﴿ع﴾  

باشید  شده بوزینگانى رانده و چون از آنچه از آن نهى شده بودند سرپیچى کردند به آنان گفتیم
)166(  

است و کار به فحاشی نیز کشیده  به اوج خود رسیدهجنگ یا دعواي محمد و یهودیان، در اینجا 
نافرمانان این قوم را به بوزینه و خوك تبدیل کرده است. در گذشته، شده. اهللا حتی معتقد است که 

معلوم نیست که اگر چنین سخنِ بی پایه اي صحت داشته است، چرا اهللا نافرمانان یهودي دوره 
ه مال و امالك یهودیان را بر مسلمانان آسان محمد را به بوزینه و خوك تبدیل نکرده تا راه دستیابی ب

کند و احتیاجی به آنهمه کشت و کشتار نباشد و اشخاصی مانند علی ابن ابیطالب مجبور نباشد با 
نفر از این یهودیان را بزنند و تا پاسی از  700گردن بیش از  ،همکاري یکی دیگر از هم کیشانِ خود

  شب رفته به این کار مشغول باشند.
  

  ؟اگر یهودیان پیمان شکن بودند، پسینیانشان چه گناهی کرده اند -3

  14(مائده) آیه  5سوره 

رُواْ بِه فَأَغْرَینَا بینَ ظا مما ذُکِّ واْ حفَنَس م یثَاقَهنَا م ذْ صارى أَخَ ذینَ قَالُواْ إِنَّا نَ غْضَاء إِلَى ومنَ الَّ الْبةَ واود ع م الْ ه
عونَ  صنَ ا کَانُواْ یبِم اللّه م ئُهنَبی فوسۀِ وامیق مِ الْ و14﴿ی﴾  
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ى که گفتند ما نصرانى هستیم از ایشان [نیز] پیمان گرفتیم و[لى] بخشى از آنچه را بدان و از کسان
و به  تا روز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکندیماندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما [هم] 

 ) 14دهد ( اند] خبر مى ساخته اند [و مى کرده زودى خدا آنان را از آنچه مى

ي اهللا یا محمد با یهودیان، در این آیه چهره ناخوب خود را برمال کرده است. اهللا بدین اوج کینه توز
دلیل که یهودیان به اندرزهاي محمد گوش فرا ندادند، بین فرزندان این یهودیان کینه و دشمنی اي راه 

  می اندازد که تا ابد ادامه خواهد داشت.

ا قتل عام نکرد و تنها آنها را اندرز داد. فرض کنیم فرض کنیم که محمد با یهودیان نجنگید و آنها ر
که یهودیان از کوچک تا بزرگشان با مسلمانان دشمن بودند و نوزاد شیرخواره اشان نیز دشمن اسالم 

» قوم مورد غضب اهللا«از روز ازل  اصالًبوده و لیاقتش کشته شدن بوده است. فرض کنیم یهودیان 
 بودنشان و غیره گفته است تنها سخنانی از روي باد هوا » قوم برتر«ه بوده اند و آنچه که اهللا دربار

  بوده اند و ... و ... .

که قرن ها و هزاران سال پس از  یاگر تمام فرض هاي باال درست باشند باید از اهللا پرسید که یهودیان
اشتباه اجداد خود در محمد بدنیا آمده اند و می آیند، چه گناهی دارند که باید تاوان دوره یهودیان 

قرن ها یا هزاران سالِ پیش از خود را بدهند و بینشان اختالف باشد؟ آیا این را هم می توان یکی 
  دیگر از نشانه هاي عدالت ورزي اهللا دانست؟!

البته بروارون ادعاي قرآن مبنی بر اختالف انداختن بین یهودیان، آنهم تا روز قیامت؛ امروزه یهودیان 
ایی هستند که اتحاد بینشان را باید ستود. مردمانی از همه جاي دنیا با زبان و ملیت و جزو قوم ه

دیدگاه مختلف در دیار پدران خود که قرن ها پیش توسط مسلمانان تصرف شده بود، جمع آمدند، 
اري ذدیار اجدادي خود را از تازي ها بازپس گرفتند و کشور بسیار قدرتمند اسراییل را پایه گ

        که امروزه در جهان جزو کشورهایی است که سیاست هاي کلی اي را براي جهانیان در نظر  149کردند
                                                           

ا بزنند. نگارنده ممکن است خواننده گرامی، نگارنده را حامی یهودیان بداند و یا مالها بر نگارنده برچسب چنین طرفداري اي ر  149
تنها در این عبارات قصد دارد نشان دهد که آنچه اهللا درباره آنان گفته است یاوه اي بیش نیست. از این گذشته خود نگارنده نیز با 

ز رویکرد کلی این مردم یهودي سرسازگاري ندارد و مخصوصاً باید گفت شرم باد بر آن یهودیانی که شناسنامه ایرانی داشتند و برخی ا
سال گذشته این آشوبِ شوم، ضربه ها بر پیکر زخم خورده این کشور  30آنان براي روي کار آوردن خمینی کوشیدند و در درازاي این 

به جهانیان  ،زده اند. دریغ از یک جانبداري! این یهودیان با همکاري جمهوري اسالمی توانستند، خود را بعنوان کشوري داراي جایگاه
  نشان دادند.
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    می گیرند. مردم این کشور نیز نه بر قومیت خود و نه بر زبان خود و ... فخر نورزیدند و 
) بین خودشان براه ایران درون کنونی یهن ستیزانم رخیبکشمکش هاي قومی قبیله اي (مانند 

  .ه و هستبود» اسرائیل«کشور داختند و تنها به یک نام اندیشیدند و آن نام، نین
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  (انیشتین)کهنه ات شرمنده باش.  اندیشه هايلباس کهنه ات خجالت نکش، از  از

  

  11فصل 

داستان ها و شخصیتهاي 
   داستانی قرآن

 



359 

 

 و افسانه هاي دیگرکشورها استورهبرمبناي قرآن، هاي  داستان -11.1

در قرآن، داستانهاي یا افسانه هاي بسیاري وجود دارد که شخصیت هاي این داستان ها بر مبناي 
ها که  استورهاي دیگر کشورهاي همسایه شبه جزیره عربستان بوده اند. این  استورهشخصیت هاي 

سط خود مردمان آن سرزمین بنا به شرایط فرهنگی/اجتماعی آن کشورها شکل گرفته بوده اند، تو
کدام ایرانی خردمندي است که بپذیرد ضحاکی که مار بر  مثالًمسلم پذیرفته نشده اند.  بعنوان حقیقت

دوش داشته و مارهایش مغز جوانان را می خورده اند وجود بیرونی داشته است؟ کدام ایرانی است 
یرانی است که می تواند بپذیرد که موبد اي دارد؟ کدام ا استورهکه نداند وجود سیمرغ، تنها جنبه 

  زرتشتی اي، پیش از ادعاي محمد مبنی بر معراج، به معراج رفته باشد؟

نیاز به پژوهش هاي  هاي ایرانی از نظر فرهنگی قابل بررسی اند و استورهدالیل وجود همین 
اند در تاریخ مشاهده ها را می تو استوره. البته نمونه هاي بیرونی این استگوناگونی در این زمینه 

نمود. خمینی همان ضحاك عصر کنونی بود که با پایه ریزي حکومتی خرافی و خردستیز، مغز 
 ؟آیا بابک خرمدین را نمی توان کاوه زمان خود دانستیا جوانان پاك و ناآگاه ایرانی را خورد! 

ر هنگ ایرانی نسبت به یا سیمرغ در فرهنگ ایرانی پیامد دید واالي ف» زن خدایی«نمادهایی مانند 
زنان و وجود مقام همپایه براي آنان نسبت به مردان بوده است وگرنه، کدام ایرانی را می توان یافت 

  که بپندارد سیمرغ، همان خداست؟

در هر ملتی و در میان هر مردمی، نمادي از فرهنگ آن ملت است و دیدگاه آن  استورهپس وجود 
    ر آنست را برمال می سازد. پس دست کم از دیدگاه نگارنده، مردم را نسبت به دنیا و آنچه د

  شکل گرفته اند را نمی توان دون پایه دانست. فرهنگیي هابرمبنا بیشترهاي یک ملت که  استوره

البته در میان هر ملتی، داستان هاي بی پایه اي نیز وجود داشته و دارد که این داستان ها و قصه ها از 
ذهن یک شخص یا جمعی نشات گرفته اند که یا آنان براي توجیه عقالنی بسیاري از امورات دنیا 

هاي پرداخته اند و توجیهی نداشته اند و به سبب ناآگاهی اشان به حقیقت، به این چنین داستانسرایی 
یا ذهن خالق خود را براي ساخت شخصیت هاي عجیب غریبی که قدرت دستکاري در امورات دنیا 
را دارند بکار گرفته اند. نمونه اي از اینگونه داستان ها را می توان در برخی از داستان هاي ایرانی 

ه داراي جنبه هاي یاددهندگی یا مانند داستان هزار و یک شب پیدا کرد. این داستان ها نیز تا جاییک
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شاه کلید  ،»پیشرفت هاي علمی«داشته باشند، بدون ایراد خواهند بود. امروزه  پندآموزيدست کم 
انسان ها براي دستیابی به کنه موجودیت دنیاست و مردمان جهان بجاي داستانسرایی و ساخت 

د، دست به ساخت هزاران هزار شخصیتی مانند دیوچراغ که امورات مردم را بسادگی انجام می ده
ماشین کرده اند که امور زندگی را برایشان ساده نموده است و دیگر هیچ خردمندي دنبال دیو چراغ 

  نمی گردد تا در زندگی به او کمک کند.

شوربختانه، در برخی از کشورهاي آن زمان که از نظر جایگاه علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... در 
کدام از هیچ شتند داستانهایی وجود داشت که آن داستان ها یا موهامات جزو سطح پایینی قرار دا

    موارد باال نبودند. این داستان ها جز خردستیزي چیز دیگري در چنته نداشتند. برخی از این 
اي و نه حتی داستانی در خود داشته اند را  استورهداستان هاي خرد ستیز را که نه جنبه تاریخی، نه 

گ سامی و دین هاي مسیحی، یهودي می توان مشاهده نمود. نمونه هایی از این داستان هاي در فرهن
بی پایهء خردستیز را می توان وجود شخص موهومی بنام یوسف دانست، یا شخصی بنام نوح و یا 

  ».چگونگی آفرینش انسان«بدترینشان  احتماالًداستان کهف و 

دیگري بیان  توسط کسِ تانهاي آورده شده او قبالًمحمد گرچه که در قرآنش معتقد است که داس
ها، افسانه ها و موهومات دیگر  استورههمه داستان هاي قرآنی بر پایه  تغریباًنگردیده است، اما 

همه «ند و قسمت بسیار بد ماجرا هم این بود که محمد معتقد بود: ه اکشورهاي آنزمان شکل گرفت
دانش و علم به عنوان چراغ راه البته،  .»که اتفاق افتاده اند ستنداین داستان ها جزو حقایق پذیرفتنی ه

  بشریت، حقیقت بودن این داستان هاي قرآنی را بشدت رد نموده است.

  

  برخی از این داستان هاي قرآنی در ادامه آورده شده اند که آنها را بررسی می کنیم: 

  هفت آسمان  -1

  29(بقره) آیه  2سوره 

هو بِ و اتاوم س عبنَّ س اه وس م استَوى إِلَى السماء فَ رضِ جمیعاً ثُ م ما فی األَ ذي خَلَقَ لَکُ یء هو الَّ کُلِّ شَ
 یمل29﴿ع﴾  
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اوست آن کسى که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید سپس به [آفرینش] آسمان پرداخت و 
 ) 29کرد و او به هر چیزى داناست ( را استوار هفت آسمان

نخست باید گفت که از نظر علمی، نه آسمان آن چیزي است که در قرآن آمده است (مانند داشتن 
  تا آنجا که می دانیم، .داریمآسمان متفاوت  هفتهفت طبقه است و یا  ،ستون) و نه این آسمان

  ندارد.طبقه اي وجود  7دست کم در آسمان کره زمین معماريِ 

گرته برداري شده است.  »150هفت فلک«بابلی  استورهاز  »آسمان 7« اما به هر روي این افسانه گوییِ
بابلی بر پایه همین هفت فلک پایه گذاري شده بود. متون مربوط به این ضوابط فلکی  اختر شناسیِ

ین النهرین که در کاوش هاي باستان شناسی اوایل قرن گذشته در ب لوح هاي گوناگونیدر روي 
  کشف شدند، به تفصیل ثبت شده است.

  

  و حوا آدم -2

یکی از آنچه که تاکنون علم درمورد بوجود آمدن انسانها مشخص نموده این است که انسان ها 
 درازايشکل گیري انسان، حالت مرحله اي داشته و در روي زمین هستند و  اتجوانترین مخلوق

   آدم و حوایی وجود به این شکل در آمده است؛ پس انسان  ،سال تغییرات ژنتیکی صدهاهزار
موجود انسان  ،بلکه آمده باشندبوجود  دواز آن دیگر انسانها  نخستین انسان ها باشند و نداشته اند که

. البته که آخرینشان میمون است حیوانی روي زمین استیا گونه هاي دیگرِ گونه  تکامل یافته اي از
گفته دین هاي سامی حدود شش هزار سال از عمر  آفرینش نخستسن انسانها  این نکته هم که طبق

  بر روي زمین می گذرد یاوه اي بیش نیست. 

اینکه زمانی که دو انسان  آدم در قرآن، نخستین بشر خوانده شده است و نخستین پیامبر! به هر روي،
را به پیغمبري رسانده است، خود و تنها دو انسان بر روي زمین وجود داشته اند، چگونه اهللا، آدم 

  پرسشی است که ماله اعلم!

                                                           
 خورشید -زحل  –مشتري  -ماه  –مریخ  –زهره  –ارد عط 150
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بر پایه نوشته قرآن، پس از آنکه اهللا آدم را آفرید و به فرشتگانش دستور داد که بر او سجده کنند و 
حوا (زن آدم) شیطان نپذیرفت و شیطان از بهشت رانده شد، شیطان به فتنه انگیزي می پردازد و 

درخت میوه اي از (را خورده  زنشفریب (این به اصطالح پیغمبر)، آدم و فریب ابلیس را می خورد 
بودند و میوه اي د زیرا سرپیچی فرمان اهللا را کرده ناز بهشت رانده می شوآنها و معرفت می خورد) 

یا گندمی را خورده بودند که چشم و گوششان باز شده بود و اهللا هیچ دوست ندارد که چشم و 
او دوست دارد بنده اش مانند بره اي باشد و همیشه در حال عبادت بسر . اشدگوش بنده اش باز ب

  ببرد. 

همین کسی که از فرمان اهللا سرکشی می کند یک تبهکار است ولی برپایه نوشته هاي قرآن، اگرچه که 
  . 151ندزیبه عنوان نخستین پیامبر بر می گکه از فرمانش سرپیچی کرده بود را آدم را  ،اهللا

هاي ناتوانی این پیامبر همین بس که حتی پسرانش را هم نمی تواند درست تربیت کند و  از نشانه
او حتی فریب زنش (یعنی دیگر موجود  یکی از پسرانش آدم کش (برادرکش) از آب در می آید.

  آفریده شده بروي زمین) را هم می خورد!

(یعنی حوا) و آدم ِ پیامبر با دخترش داستان آدم چنین ادامه پیدا می کند که برادر آدم کش با مادرش 
نسل بشر پدید می آید. پس نخستین  ،ینگونهبدو  ، از آنان فرزندانی زاده می شوندهمبستر می شوند

  ما آدمیان مشتی حرام زاده ایم.می توان به این نتیجه رسید که 
  

  آفریده شدن همه از آدم

  189(االعراف) آیه  7سوره 

ح لَت ما حغَشَّاه نَ إِلَیها فَلَما تَ جها لیسکُ وا زنْهلَ مع جةٍ وداحسٍ و م من نَّفْ قَکُ ذي خَلَ فیفًا هو الَّ الً خَ م
نَ الشَّاکنَّ م هما لَئنْ آتَیتَنَا صالحاً لَّنَکُونَ ب ر ا اللّهوع قَلَت د ما أَثْ   ﴾189﴿رِینَ فَمرَّت بِه فَلَ

                                                           
زمانی که آدم به زمین می آید هیچ فرد دیگري جز خودش و زنش وجود نداشته اند؛ پس اهللا، آدم را براي پیامبري کدام انسانها  151

 برمی گزیند؟
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اوست آن کس که شما را از نفس واحدى آفرید و جفت وى را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد 
پس چون [آدم] با او [حوا] درآمیخت باردار شد بارى سبک و [چندى] با آن [بار سبک] گذرانید و 

سته عطا کنى قطعا از بار شد خدا پروردگار خود را خواندند که اگر به ما [فرزندى] شای چون سنگین
 ) 189سپاسگزاران خواهیم بود (

هاي ایرانی اي بنام مشی و مشیانه گرته برداري شده اند. مشی و  استورهداستان آفرینش آدم و حوا از 
  اي ایرانی، نخستین موجوداتی هستند که توسط اهورامزدا آفریده می شوند. استورهمشیانه از دیدگاه 

  

  نوح  -3

  120و  119آیه هاي (شعرا  26سوره 

حونِ  شْ الْم فُلْک عه فی الْ ن م مو نَاهینج م ﴾119﴿فَأَ د أَغْرَقْنَا ثُ ع ینَ باق120﴿ الْب﴾  

ماندگان را غرق کردیم  ) آنگاه باقى119پس او و هر که را در آن کشتى آکنده با او بود رهانیدیم (
)120 ( 

از اهللا مبنی بر ساخت یک کشتی بزرگ می یابد و زمانی فرمانی  نوحداستان نوح نیز آنگونه است که: 
   موجودات جهان، یک جفت در این کشتی سکنا  همهکه ساخت کشتی اش به پایان می رسد، از 

ه می گزینند و انسان هاي پیرو نوح هم به کشتی می شوند و ناگهان بارانی باریدن می گیرد و دنیا ب
روز سرگردانی بر روي آب،  40غیرکشتی نشین می میرند و پس از زیر آب می رود و همه موجوات 

 کشتی بر کوهی می نشیند و دنیا آغازي دوباره می یابد.

مدارك باستان شناسی به روشنی حکایت از آن دارد که افسانه نوح، نه تنها پیش از قرآن بلکه پیش از 
. این واقعیت وقتی روشن شد که الواح معروف نهاي بین النهرین شناخته شده بودتورات نیز در تمد

 G.Smithتوسط هیئت باستان شناسی انگلیسی به سرپرستی  1872در سال  »لوحه هاي بابلی«به 
         ، مهمترین اثر ادبی گلیگمش حماسه. این لوحه ها حاوي متن کامل ندکشف و ترجمه شد

ر سروده شده است. لوحه پایانی این مجموعه هزار سال پیش در سوم 4بین النهرین است که بیشتر از 
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وفان نوح از آن طکه لوحه یازدهم نام دارد حاوي داستانی اساطیري است که بصورت آشکار افسانه 
  گرفته شده است.

چنین  ،چکیده این منظومه که کشف آن طوفانی در جهان باستان شناسی و مذهبی برانگیخت
  152است:

 شوند می پشیمان آدمیان آفرینش از) انوکی – بیب نی -  بعل –خدایان بزرگ ِ چهارگانه (آنو 
 موجودات سایر و آدمیان همه که گیرند می تصمیم فرات کنار در اشککن جلسه یک در و

با نابودي بشر مخالف  آبها قلباً یگان) خداEA( »آ ا« ولی. ببرند بین از طوفان یک در را زمینی
است و محرمانه این موضوع را به نیزارهاي فرات خبر می دهد. نیزارها خبر را به گوش 

می رسانند و به او هشدار می دهند که خانه ساحل رودخانه اي  »اوتاناپیشتیم«ماهیگیري بنام 
یه خود خود را هرچه زودتر خراب کند و از چوب آن یک کشتی بسازد و زن و فرزند و اثاث

زندگی بروي زمین  ،و نیز یک جفت نر و ماده از هر موجودي در آن جاي دهد تا از این راه
  ادامه یابد زیرا به زودي مرگ بسراغ همه زندگان خواهد آمد.

ذراع می سازد. در این  120وي این توصیه خداي آبها را می پذیرد و کشتی بزرگی به طول 
    میان موعد تعیین شده توسط شمش (خداي آفتاب) فرا می رسد، دریچه طوفان گشوده 
          می شود و شش روز و شش شب باران سیل آسا از آسمان می بارد و آب از زمین 

وز هفتم همه آدمیان، چرندگان و پرندگان نابود شده اند و تنها می جوشد. در سپیده دم ر
  اوتاناپیشتیم و همراهان او زنده مانده اند.

به خاك می نشیند و براي اطمینان از فرونشستن طوفان،  »نیسیر«کشتی آنان بروي کوه 
نشستن اوتاناپیشتیم کبوتري را براي تحقیق به بیرون می فرستد ولی به علت آنکه جایی براي 

نیافته است باز می گردد. سپس کالغی به همین منظور فرستاده می شود و اینبار کالغ باز 
نمی گردد. پس کشتی نشینان از کشتی بیرون می آیند و دور تازه اي از زندگی بروي زمین 

  آغاز می شود.

                                                           
 در لندن به چاپ رسید می باشد 1969این ترجمه از روي متن کامل آن که در سال  152
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در قرآن آورده این داستان با اندکی تغییرات در تورات آمده است و آنگاه چکیده همین داستان نیز 
  شده است.

نمی تواند داستان ي به این واقعه بنگریم اشکالی بر آن استوره ااگر از دیدگاه یک افسانه یا داستانی 
دانست. اما اگر قرار باشد که  »سر 7ساخت یک فیلم درباره انسانی « مثالًباشد و می توان آنرا بسان 

یا دارد)، یا برخی ادعا کنند که آنرا دیده اند و برخی معتقد شوند که این انسان وجود داشته است (
برخی دیگر نیز بقیه را به باور کردن این داستان وادارند، آنموقع است که باید جلوي این شستشوي 

  مغزي را گرفت.

  از چند دیدگاه بررسی می شود:نوح اکنون غیر منطقی بودن داستان 

  دیدگاه نخست (اندازه کشتی):

میلیارد نوع موجود زنده در روي زمین ردیابی شده اند و  50تاکنون حدود  از نظر زیست شناسی،
ونه حشره. اگر شخص گملیون  30لیون نوع) باقی مانده اند؛ مانند یم 40اکنون کمتر از یکهزارم آنها (

موهومی بنام نوح می خواست که یک جفت از تمام این موجودات را در یک کشتی جاي بدهد، 
داشتند و نه (به گفته کتاب هاي مقدس سامی) در  نیازبه بزرگی خلیج فارس  ک کشتییایشان به 

  ذراع ارتفاع. 30ذراع عرض و  50ذراع طول،  300ابعاد 
  

  دیدگاه دوم (چند هزار متر بارش):

روز و شب ادامه یابد ممکن نیست که از جو زمین  40از نظر فیزیکی، حتی اگر ریزش باران بیشتر از 
زمین بریزد که حتی سرزمین کوچک بین النهرین (چه برسد به تمام دنیا) تا قله آرارات  آنقدر باران بر

  ) در آب فرو رود.امتر بلند 5000(با 

اقیانوس (که  12رود باید بسال پیش ولتر می نویسد براي آنکه قله آرارات زیر آب  200بیش از 
زمین را در میان دارد) روي هم قرار باشد که دو نیمکره  یبار بزرگتر از اقیانوس 24آخرین آنها 

  بگیرند.
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  دیدگاه سوم (اصالت تاریخی):

قرن پیش از میالد مسیح  22یا  21آنچه از کتاب هاي دین هاي سامی برمی آید این طوفان در حدود 
 سال از بناي هرم بزرگ کئوپس  700سال از آغاز فراعنه مصر و  2000بوده است؛ یعنی زمانی که 

، بی آنکه نه هرمی و نه فرعونی به زیر آب رفته باشد و نه هیچ یک از تمدنهاي می گذشته است
بدست طوفان منقرض شده و ایران بزرگ موجود در آن زمان در مصر و بین النهرین و چین و هند 

  باشند.

 نکته مهمی که در اینجا باید بدان پرداخت این است که بر اساس آیه زیر، اهللا به نوح می گوید که از
سخنی همه موجودات یک جفت بگیر و با خود به کشتی ببر جز پسرت! اما در تورات هرگز چنین 

  .نیامده است که نشان دهد نوح، پسرش را با خود به کشتی نبرده است

  40(هود) آیه  11سوره 

نِ یجون کُلٍّ زا میهلْ فمنَا اح نُّور قُلْ نَا وفَار التَّ اء أَمرُ ذَا ج ولُ  حتَّى إِ قَ ن سبقَ علَیه الْ الَّ م هلَک إِ نِ وأَ ی اثْنَ
الَّ قَلیلٌ  عه إِ نَ م ا آممنَ و نْ آم م40﴿و﴾  

تا آنگاه که فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد فرمودیم در آن [کشتى] از هر حیوانى یک جفت با 
اند حمل کن و با او  که ایمان آوردهکسانت مگر کسى که قبال در باره او سخن رفته است و کسانى 

 ) 40جز [عده] اندکى ایمان نیاورده بودند (

  

  یوسف  -4

است.  را به خود اختصاص دادهآیه از قرآن  180فصل از تورات و  14داستان یوسف در مصر، 
  بنام یوسف وجود دارد.نیز همچنین در قرآن سوره اي 

ساختگی است و جز در تورات و قرآن در هیچ کتاب دیگري  کامالًاز دیدگاه تاریخی، این ماجرا 
یافت نمی شود (نه حتی در افسانه هاي کلدانی، آشوري یا یونانی). امروزه باستانشناسان به مدارك 

سال پیش، فالن  4000در  مثالًبسیار شگفت انگیزي در مورد فرعون ها دست یافته اند مانند اینکه 
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شده است. اما تا آنجا که به تاریخ مربوط است هیچ فرعونی، هیچ  فرعون توسط ضربهء گرزي کشته
  .(که مثالً این شخص بخواهد یوسف باشد) صدراعظم یا مباشر یهودي نداشته است

وي را به  بالفاصله همچنین براي این افسانه ناشیانه که فرعون به محض اینکه خواب او را تعبیر کرد
شینه اي یافت. حتی در عقب مانده ترین کشورهاي آفریقایی نخست وزیري خود برگزید نمی توان پی

 تنها بابت یک تعبیر خواب به نخست وزیري را بیگانه)  ییک زندانی (آنهم از قوم ،و آسیایی هم
جالب تر اینکه فرعون حتی براي یکسال هم صبر نمی کند تا ببیند که آیا یکسال  د.انننمی رس

فراوانی دیگر و هفت سال  نتیجه معقول (؟!) شش سالِ ،د از آنفراوانی وجود خواهد داشت تا بتوان
  خشکسالی استخراج کند و آنگاه یوسف را بخاطر این تعبیر خواب به وزرات برساند.

بی اساس  کامالًلت ندارد، بلکه از نظر واقعیت هاي اقلیمی نیز انه تنها این داستان از نظر تاریخی اص
سال پیاپی از بستر خود باال نیامده باشد بی آنکه فاجعه اي  7ممکن نیست که آب نیل ابداً است. زیرا 

 ،. از آن گذشته حتی امروزه با توجه به پیشرفت هاي کنونی بشره باشدوردنیانابودي مصر را در پی 
ویه، سال (آنهم در انبارهایی که امروزه داراي سیستم هاي ته 7براي ها یا غالت غذابسیاري از ذخیره 

موفق به ذخیره  یوسف و دوستانشتنظیم هوا و غیره هستند) غیر ممکن است؛ پس چگونه است که 
 سال در انبارهاي مصري  7مواد غذایی (مانند گوشت، حبوبات، میوه جات و ...) براي دست کم 

  ؟شده اند
 

  داوود و سلیمان -5

ي از داستان هاي قرآنی، داستان هاي این دو این دو فرد نیز دو پیامبر از پیامبران یهودند. مانند بسیار
با  هنو  جز افسانه هاي بی پایه و اساس که نه با منطق سازگارند ند(به اصطالح) پیامبر نیز چیزي نیست

نشانی از این دو فرد (به شکلی که در قرآن آمده است) دارد. همانگونه که  ،تاریخحتی خرد و نه 
نشناسی و پژوهش هاي تاریخ دانان و تاریخ شناسان چنان گسترده پیشتر هم به گفتار آمد، علم باستا

گذشته دنیا برانداخته است که گویی ما را به اعماق  ءاست و چنان پرده از رخسارهء در مه مانده
در که زلزله اي یا ماه گرفتگی اي را نیز . علم گاهی چندین و چند هزارساله پیشین تاریخ می برد

نه سلیمانی می شناسند که  ،شوربختانه، تاریخ و دانشد! بایدرمی اده را هم رخ دچند هزار سال پیش 
  با داستان هاي آمده در قرآن همخوانی داشته باشد و نه شخص موهومی بنام داوود!
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به  اکنون بهتر است به داستان کاملتر داوود (یعنی پدر سلیمان) آنگونه که در تورات (دیگر کتابِ
  اصطالح آسمانی دین هاي سامی) آمده است نگاه کنیم:

پادشاه گردش می کرد، از  ءدر وقت عصر که داوود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه«
پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می کند و آن زن بسیار نیکو منظر بود. پس 

تـشـبـع دختر الیعام و زن اوریا داوود فرستاده درباره زن استفسار نمود و او را گفتن د که آیا بـ
  »(یکی از سرداران شاه) است.

از  »اوریا« به هر روي داوود این زن شوهردار را به کاخ خود آورده و با او همبستر می شود. زنِ
داوود حامله می شود و این آبروریزي را به داوود خبر می دهد. داوود اوریا (یعنی شوهر زنی که با 

او را به نبردي سردواندن، شهر نزد خود خوانده و پس از چند روز  رونیببستر شده بود) را به وي هم
با دشمنان خود می فرستد. اوریا در جنگ کشته می شود. در ادامه داوود با همان زن به  بازگشتبی 

یهود و صورت رسمی ازدواج می کند و آنگاه توبه می نماید و بدین ترتیب نزد یهوه یا اهللا (خداي 
  153!12و  11اسالم) مقبول می افتد. در این باره مراجعه کنید به کتاب دوم سموئیل نبی، باب 

آنچه از نوشته هاي تورات که با اندکی تغییرات در قرآن نیز آمده اند بر می آید اما در مورد سلیمان: 
یان را فرمانروایی کرده این است که، سلیمان یکی از پیامبران بزرگ قوم یهود بوده است و سالها یهود

از  تمام این حیوانات و موجودات؛ که به زبان حیوانات نیز سخن بگوید و هاست. سلیمان قادر بود
  مورچه گرفته تا پرندگان و چرندگان همه در فرمان او بوده اند و ... و ... .

  چند نکته در اینجا هر خرد آگاهی را سخت می آزارد: 

(با ی اي وجود ندارد که ثابت کرده باشد شخص موهومی نخست اینکه هیچ سند تاریخ •
رسد ببه نام سلیمان در سرزمین یهودیان وجود داشته است، چه مشخصات قرآنی/توراتی) 

 نکه این شخص قادر به سخن گفتن با حیوانات نیز باشد.ایبه 

ارتباط کالمی اي بدین شکلی که بین انسانها  اصالًمی گوید که  دانشنکته دیگر اینکه  •
با صداهاي خاصی با هم  ،است، بین حیوانات نبوده و نمی باشد و بسیاري از حیوانات نیز

                                                           
نمونه این تجاوز را می توان در زندگی هاي نکبت بار بسیاري از مالیان ایران و دیدگاههاي شکم و زیرشکمی آنان در زندگی شان  153

 دید. در ایران، کم نیستند مالهایی که براي تصرف یک زن شوهردار جنایاتی بسی زشت تر از جنایت داوود کرده اند.
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ارتباط برقرار می کنند و نه با گفتار خاصی. از این گذشته، ارتباط برخی حیوانات دیگر نیز 
 ی.تنها و تنها از راه غریزه است و نه حتی صداهاي خاص

اکنون فرض می کنیم که شخص موهومی به نام سلیمان وجود داشته است، چه خرد آگاهی می تواند 
مگر حیوان هم می تواند سخن بگوید؟ چنین ارتباط گفتاري اي را بین حیوانات و سلیمان بپذیرد. 

ر گذشته حیوانات د« ته چند تن از بزرگان اسالمی مانند کلینی، مجلسی یا خمینی، فمگر اینکه به گ
  ...» !!!آگاه تر از اکنون بوده اند و 

هم شخص موهومی به نام سلیمان وجود داشته و هم حیوانات عهد سلیمان  ،که بپنداریم بگذارید
آگاه تر از حیوانات کنونی بوده اند. ولی آن چهره اي که از سلیمان در تورات نشان داده شده است 

 می نماید و با حاکم مصر قراردادي را امضا  کشتهکه برادر خود را زشتکار چیزي نیست جز پیامبري 
و چند صد زن و  هآنگاه از این آرامش استفاده کرد سلیمان، .تا حکومت کوچکش به آرامش برسد

. به می کندسال به مردمش (یا شاید به حرمسرایش) حکومت  40آورد و می کنیز براي خود فراهم 
جاریه و  400زن رسمی،  700) ایشان 4اول پادشاهان، باب یازدهم،  گفته تورات (و همچنین کتاب

  چند هزار کنیز داشته است.

بیت چکامه نیز براي معشوقه هاي خود در تورات سروده است ولی بدلیل  چندیناین پیامبر موهوم، 
  متن نیمه سکسی اي که دارند و مناسب این گفتار نیستند، از آوردن آنها در اینجا خودداري می نمایم.

دارد، ایشان به خاطر دیرکرد یکی از پرندگان مقربش  وجود مهربانی وي نیز جاي بسی اما و اگردر 
  راي سلیمان جایگاه ویژه اي می داشته نیز) قصد داشته است او را گردن بزند:(که باید ب

   21و  20(نمل) آیه هاي  27سوره 

غَائبِینَ  م کَانَ منَ الْ د أَ ه د ى الْهر قَالَ ما لی لَا أَ د الطَّیرَ فَ قَّ فَ تَ 20﴿و﴾ نَّهذِّب ا لَأُعذَاب ا عیدد حنَّه أَو شَ أَ لَأَذْبو 
تینِّی طَانٍ لَیأْ   ﴾21﴿ مبِینٍ بِسلْ

بینم یا شاید از غایبان است  و جویاى [حال] پرندگان شد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمى
مگر آنکه دلیلى روشن براى من  برم یا سرش را مىکنم  ) قطعا او را به عذابى سخت عذاب مى20(

 ) 21بیاورد (
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به اصطالح پیامبر، چقدر در تاریخ دنیا جایگاه داشته است و چه گلی به سر اکنون باید پرسید که این 
  ؟نه انسانها بلکه حیوانات آن زده است که اهللا در قرآن بارها و بارها از او یاد کرده است

  

  ایمان آوردن ملکه سبا به اهللا چگونه بود؟ -6

تْهبسح تْه ا رأَ فَلَم ح خُلی الصرْ ا اده ن قَوارِیرَ قَالَت  قیلَ لَ م د ح ممرَّ الَ إِنَّه صرْ یها قَ ن ساقَ ع فَت جۀً وکَشَ لُ
فْسی وأَسلَمت مع سلَیمانَ  عالَمینَ  للَّهرب إِنِّی ظَلَمت نَ   ﴾44﴿رب الْ

اى پنداشت و ساقهایش را  به او گفته شد وارد ساحت کاخ [پادشاهى] شو و چون آن را دید برکه
نمایان کرد [سلیمان] گفت این کاخى مفروش از آبگینه است [ملکه] گفت پروردگارا من به خود 

 ) 44ستم کردم و [اینک] با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم (

سلیمان براي ملکهء زیبایی پیک غیبی اي می فرستد و این پیک، او را با سرعت چشم برهم زدنی، به 
       کاخ سلیمان می آورد. کف پوش کاخ سلیمان آنچنان در زیبایی بی مانند بوده است که ملکه 

       ایان می پندارد آبی در آنجا روان است و دامن خود را آنقدر باال می کشد که ساق پاهایش نم
می شود. او پس از آنکه می فهمد آبی وجود ندارد درمی یابد که به خود ستم کرده و به سلیمان 

   154ایمان می آورد!!

  داستان سلیمان و ملکه سبا است.مربوط به  قرآن آیه 20بیش از 
  

  هاروت و ماروت -7

ختلف بودند؛ دو مورد از این م 155در فرهنگ ایرانِ باستان، ماه هاي سال نمادي براي امشاسپندان هاي
ـِرتات"و  "هئوروتات"امشاسپندان، خرداد و امرداد نام داشتند. این دو امشاسپند را در بابلِ قدیم،   "آم

                                                           
کرد که ملکه پی می برد با وجود اینکه کاخی دارد اما کاخش بسیار ناچیزتر از کاخ و مال و می توان اینگوه به این داستان نگاه  154

ثروت سلیمان است و می فهمد که به خودش ستم می کرده و اگر به سلیمان ایمان آورد تازه درِ خوشبختیِ واقعی (بخوانید تن 
 بیاورد.تصمیم می گیرد ایمان و بنابراین پروري) را به خود باز می کند، 

 نام خدایگان هاي واالرتبه در پیشگاه اهورامزدا 155
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      می نامیدند. برگردان این دو واژه به عربی همان هاروت و ماروت است. متن هاي اوستایی 
  .156دربرگیرنده این افسانه هستندخود کتاب هاي ایرانی باستان مانند گاتها، 

  102(بقره) آیه  2سوره 

فَرُواْ کنَّ الشَّیاطینَ کَ لَ انُ وملَی فَرَ س ما کَ انَ وملَیس لْک لَى مینُ عاطلُواْ الشَّی عواْ ما تَتْ اتَّبو  اس علِّمونَ النَّ ی
ابِلَ ه نِ بِب لَکَیلَى الْمنزِلَ ع حرَ وما أُ تْنَۀٌ فَالَ السنُ ف ح قُوالَ إِنَّما نَ تَّى یح د نْ أَحانِ مم علِّ ا یمو وتارم و وتار

 د نْ أَحم ینَ بِهضَآر م بِ ا همو جِهوز و رْءنَ الْم یب فَرِّقُونَ بِه ا یا ممنْهونَ ملَّمع فُرْ فَیتَ نِ اللّه تَکْ ذْ إِالَّ بِإِ
لَّمع س ماویتَ لَبِئْ الَقٍ و نِ اشْتَرَاه ما لَه فی اآلخرَةِ منْ خَ واْ لَمملع د قَ لَ و م هع م والَ ینفَ ه شَرَواْ بِه  ونَ ما یضُرُّ

علَمونَ  کَانُواْ ی لَو م هنفُس   ﴾102﴿أَ

کردند و سلیمان کفر سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند پیروى  و آنچه را که شیطانها در سلطنت
دو آموختند و [نیز از] آنچه بر آن  نورزید لیکن آن شیطانها به کفر گراییدند که به مردم سحر مى

فرو فرستاده شده بود [پیروى کردند] با اینکه آن دو [فرشته] هیچ  بابلدر  فرشته هاروت و ماروت
زمایشى [براى شما] هستیم پس زنهار گفتند ما [وسیله] آ کردند مگر آنکه مى کس را تعلیم [سحر] نمى

آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش  کافر نشوى و آنها از آن دو [فرشته] چیزهایى مى
توانستند به وسیله آن به احدى زیان برسانند و  جدایى بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمى

رسانید و قطعا [یهودیان]  یشان نمىآموختند که برایشان زیان داشت و سودى بد [خالصه] چیزى مى
اى ندارد وه که چه بد بود آنچه به  دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع] باشد در آخرت بهره

  ) 102دانستند ( اگر مى جان خریدند

شیطانی آن بوده اند!؟ این دو فرشته با  ءچنین به دیده می آید که هاروت و ماروت دو فرشته از گونه
اینکه به کسی سحر نمی آموختند، اما مردم از آنها سحر می آموختند. گویا آنها مانند گاوي بوده اند 
که میلی به شیر دادن نداشته اند ولی مردم آنها را می دوشیده اند. اینکه چگونه مردم از این هاروت و 

ه اعلم! این آیه یکی از صدها آیه اي است که معناي درهم وبرهم ماروت سحر یاد می گرفته اند، مال
  آن البد یکی از نشانه هاي فصاحت و روشنی قرآن است!

  

                                                           
 مراجعه کنند گاتهاکسانی که نیاز به تحقیق بیشتر در این زمینه دارند می توانند به  156
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  ابراهیم  -8

می شود که پیامبر بوده است، کعبه را ساخته و قریش (و البد  شناختگري یهودي ايابراهیم در قرآن 
بر اساس شواهد تاریخی توسط شخص  محمد) از نسل او هستند. نخست باید گفت که کعبه

با  احتماالًبناي کعبه نیز بدستور اهللا و  موهومی بنام ابراهیم یا پسرش اسماعیل ساخته نشده است؛
توجه به معماري عربی (؟!) ساخته نگردیده است. کعبه نمونه ساخته شده و گرته برداري شده اي از 

ان بخش جنوبی شبه جزیره عربستان (یعنی کعبه زرتشت در ایران است که توسط برخی از ساکن
  یمن) ساخته شده است.

وجود در تاریخ شخصی بنام ابراهیم با مشخصاتی که از او در قرآن آمده است  اصالًاز اینها گذشته؛ 
  ند.نیست نه محمد از نسل این شخص موهوم خارجی نداشته و از آن مهمتر، نه قریش و

  داستان ابراهیم بدین گونه است:افکنیم. اکنون به داستان ابراهیم نگاهی می 

ابراهیم شبی با خواهر بسیار زیباي خود (که ساره نام دارد) همخوابه می شود و سپس براي دلجویی 
آنها پس از مدتی [و البد بدلیل آبروریزي اي که ببار آورده اند] تصمیم از او با وي ازدواج می کند. 

  و راهی مصر می شوند. گزیده دوري می گیرند که از خویشاوندان یهودي خود

فرعون مصر (که ابی ملک نام داشته) عالقه وافري به زن ها و دخترکان زیبا روي داشته است. از آنجا 
، ساره را به فرعون "ساره خواهر اوست"بدون اینکه به فرعون بگوید که  ،که ابراهیم مستمند بوده

  می دهد و پاداش بسیار می گیرد.

     پس از مدتی موضوع لو رفته و فرعون ساره را به ابراهیم برمی گرداند و آنها را از مصر بیرون 
تا خدمت این زن و شوهر را  می بخشاید »هاجر«فرعون به آنها برده اي نیز به نام  البته،می کند. 

[این  تر می شود.با هاجر همبسبار دیگر شیطنت کرده و اینبار در راه بازگشت، ابراهیم اما . بکند
  موضوع، ساره را به سختی می آزارد]

هم هاجر و هم ساره بچه می زایند و هاجر، اسماعیل را می زاید و ساره، اسحاق را. ساره  ،در آینده
از ابراهیم می خواهد که هاجر و اسماعیل را در بیابان رها نماید تا طعمه درندگان گردد. ابراهیم آنها 

. این منطقه جایی بوده ترك می نمایندآن محل را  شو خود رها می نمایدرا در قسمتی از صحرا 
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یدا می شوند و از مرگ نجات می یابند. پآنها توسط کاروانی  ،است بین صفا و مروه کنونی. در ادامه
محمد  .157اعراب جاهلی معتقد بودند که آنها از نسل اسماعیل و بنی اسرائیل از نسل اسحاق هستند

  ن موضوع سندیت داد!در قرآن به ای
  

  ابراهیم و پیامبري فرزندش -9

  124(بقره) آیه  2سوره 

یر من ذُ ا قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُکاعنَّ قَالَ إِنِّی ج هم تَ ذ ابتَلَى إِبرَاهیم ربه بِکَلمات فَأَ دي وإِ هنَالُ عی قَالَ الَ یت
  ﴾124﴿الظَّالمینَ 

ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید [خدا به او] فرمود و چون 
من تو را پیشواى مردم قرار دادم [ابراهیم] پرسید از دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران 

  )124رسد ( نمى

اند و اهللا هم، مقام پیامبري را به آنان چنین به دیده می آید که فرزند یا فرزندان ابراهیم بیدادگر بوده 
  عطا ننموده است.

یهودیان معتقدند از نسل اسحاق هستند و اعراب  همانگونه که گفته شد،خواننده گرامی باید بداند 
مسلمان نیز معتقدند از نسل ابراهیم می باشند. در اعتقاد یهودیان، اسحاق پیامبر بوده و فرزندان و 

  ز پشت در پشت پیامبر شده اند.نوادگان و ... او نی

برحق بوده و با این آیه خواسته  مسلمانان و البته خود محمد هم معتقد بوده است که اسماعیل پیامبرِ
است به یهودیان اعالم نماید که پیامبري اهللا به بیدادگران (یعنی اسحاق و ...) نرسیده است و همانا 

  اسماعیل و تبار او پیامبران راستینند. 

  
  

                                                           
براي کسب اطالعات دقیق تر و بیشتر در مورد این داستان بی پایه به کتاب عهد قدیم (تورات) بخش پیامبران (بخش ابراهیم)  157

 کنید. مراجعه
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  بود!شده ابراهیم، پیش از ظهور اسالم، مسلمان  -10

  67(آل عمران) آیه  3سوره 

کن کَانَ حنیفًا  لَ ا ویرَانص هودیا والَ نَ ی یمرَاها کَانَ إِباممل سینَ  مشْرِکنَ الْما کَانَ مم67﴿و﴾  

 ) 67فرمانبردار بود و از مشرکان نبود ( 158مسلمانیابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى بلکه 

مسلمانان معتقدند که محمد نخستین مسلمان بوده است و پس از وي افرادي چون خدیجه، ابوبکر، 
علی، زید و ... جزو نخستین مسلمانان هستند. گویا ابراهیم که بروارون ادعاي این آیه، یهودي بوده 

فی این دین در عربستان توسط محمد، به این دین است، پیش از برمال شدن پدیدهء اسالم و معر
  !!ایمان آورده است

  

  اصحاب کهف  -11

ضدحکومتی  159در قرآن سوره اي به نام کهف وجود دارد که در آن به داستانی در مورد چند نفر
 300نجا به مدت آ ،(؟!)به غاري پناه می برندبراي مبارزه با حاکم منطقه خود،  پرداخته شده است که

   سال به خواب می روند و پس از بیداري نیز دوباره به غار خود برمی گردند و دوباره به خواب 
سپس اهللا ترسی در دل مردمان قرار می دهد و از آن به بعد، هیچ کس جرات نمی کند به  می روند.

  آن غار نزدیک شده و درباره این افراد به پژوهش بپردازد.

برده نام از چنین اشخاص موهومی در تاریخ  ز در کتابهاي مقدس سامی، هیچ جایینخست اینکه ج
    نشده است. وانگهی اگر این داستان حقیقت می بود، انسان ها بدون هیچ تردیدي چنان غار 

 و ...! تبدیل می نمودند، آنرا نشانه گذاري می کردندشگفت انگیزي را به جایگاهی مقدس براي خود 

                                                           
 آمده است "حق گرایى"، واژه "مسلمانی"قرآن در جمهوري اسالمی، بجاي واژه جدید در برخی از نگارش هاي  158
همین سوره، تعداد این افراد را تنها اهللا می داند ولی از آنجایی که اهللا با والیت  22تعداد این نفرات نامشخص است و طبق آیه  159

و والیت فقیه نیز بر پایه این اطالعات دریافتی، اقدام به  گفته استوالیت فقیه تعداد واقعی این افراد را فقیه دوستی اي دیرینه دارد، به 
 ساخت فیلمی دراین باره در ایران نمودند.
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یچ یک از این موارد در تاریخ وجود ندارد و حتی جایگاه این غار نه تنها براي مردمان ه هرچند که
  خردمند و خردگریز دنیا ناپیداست، بلکه مالهاي خردستیز نیز از محل این غار ناآگاهند!

اکنون که در کشور اسالم زده ایران، هر روز امامزاده اي از جایی گور خود را (در به هر روي، 
بیندیشد و جایگاه  تدبیري آخوندي می نمایاند خوب است که والیت فقیه در این زمینه خواب) به

مالیی می تواند خواب نما شده و ادعا کند که  مثالً این عزیزان خفته را به این مردم فلکزده بنمایاند.
وز، امام زمان به خواب او آمده است و غار اصحاب کهف را به وي نشان داده است. از فرداي آنر

غاري را تبدیل به زیارتگاه کنند، زمین هاي اطراف آنرا صاحب شوند و به قیمت باال به شارالتانها 
  بنا کنند!» خرد از دست داده«بفروشند و دکان دیگري براي چاپیدن مردمِ 

  

  مریم چگونه فرزند دار شد؟ -12

داستان را از زبان مالها و  ایننخست پیش از پرداختن به داستان مریم از دیدگاه قرآن، بهتر است 
ماله کشان اسالمی بازگویم. ایشان براي ماله کشی این داستان، مبناي داستان را حتی خود قرآن نیز 

  قرار نداده اند. از دیدگاه اسالمی چکیده داستان اینگونه است که:

رها  مریم به خاطر اعتراض به وضع موجود خود (؟!) همه فک و فامیل و دوست آشنا را«... 
جبرئیل را بر مریم نازل می کند و جبرئیل  ،اهللا ،در آن بیابان 160.کرده و به بیابانی پناه می برد

از مریم می خواهد که از درختی (که مریم زیر آن سکنی گزیده بوده) میوه اي را بخورد. میوه 
ن شده و میوه آبست در برخی جاها سیب یا خرما یا ... دانسته شده است. مریم پس از خوردنِ

گذر هیچ بشري به این سرزمین  ماه، 9درازاي این ماه در همان محل می ماند [در  9نزدیک 
که مریم در او بوده نمی افتد]. برخی از مالیان بیان داشته اند که در تمام مدت نه ماه 

ماه حاملگی  9حاملگی مریم، جبرئیل از آسمان برایش غذا می آورده است. مریم پس از 
به دنیا می آید.  مریم ییدن می شود و جبرئیل این بار در نقش قابله ظاهر شده و فرزندآماده زا

زمانی که مریم در بین مردم ظاهر می شوند، مردم فرزند مریم را حرام زاده می خوانند و 

                                                           
 بنابراین مریم نخستین دختر فراري جهان است. 160
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خود مریم را نکوهش می کنند. در این زمان عیسی به زبان درمی آید و بیان می دارد که مریم 
  ...» 161) پیامبر برگزیده بعدي استعیسیو او (یعنی  پاکدامن است

 )و البته متفاوت با آنچه مالها در ایران گفته اند(به داستان مریم از دیدگاه خود قرآن  ،ادامهدر 
  :توجه کنید

  22تا  16(مریم) آیه هاي 19سوره 

هلها مکَانًا شَرْقیا  ذَت منْ أَ انتَب ذ م إِ رْیتَابِ می الْکاذْکُرْ ف16﴿و﴾ ذَت خَ رسلْنَا حجابا دونهِم من فَاتَّ ها فَأَ إِلَی 
ثَّلَ روحنَا ا فَتَم ا لَه وِیا بشَرً 17﴿ س﴾ وذُ ِإنِّی قَالَتع ن أَ مبِالرَّح نکإِن م کُنت یق ما قَالَ ﴾18﴿ا تَ نَا إِنَّ سولُ أَ ر 
کبر به أَ ل ا لَکا غُلَامیک19﴿ ز﴾ نَّى قَالَت م غُلَام لی یکُونُ أَ لَ ی ونسسمشَرٌ یب م لَ و ا أَكیغ قَالَ ﴾20﴿ ب 

کل ذَ ک قَالَ کَ بر و ه ی نٌ علَ یه لَهع ج لنَ ۀً ولنَّاسِ آیل حر ا ویقْض رًا مکَانَ أَما و حملَتْه ﴾21﴿مۀً منَّ ذَت فَ فَانتَب 
کَانًا بِها میص   ﴾22﴿ قَ

) و 16( از کسان خود در مکانى شرقى به کنارى شتافتو در این کتاب از مریم یاد کن آنگاه که 
به [شکل] بشرى به سوى او فرستادیم تا  روح خود رااى بر خود گرفت پس  در برابر آنان پرده

برم  ) [مریم] گفت اگر پرهیزگارى من از تو به خداى رحمان پناه مى17بر او نمایان شد (اندام  خوش
) گفت 19( براى اینکه به تو پسرى پاکیزه ببخشم) گفت من فقط فرستاده پروردگار توام 18(

) گفت [فرمان] چنین 20ام ( یده و بدکار نبودهچگونه مرا پسرى باشد با آنکه دست بشرى به من نرس
اى براى مردم و رحمتى از جانب  است پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه

و با او به مکان  پس [مریم] به او آبستن شد) 21خویش قرار دهیم و [این] دستورى قطعى بود (
  ) 22اى پناه جست ( دورافتاده

                                                           
پیامبري امري نیست که بر اساس شایستگی یک نشان می دهد، موضوع جالبی وجود دارد که  ،دست کم در همین قسمت از داستان 161

ربطی به این ندارد که مالها می گویند پیامبر به سبب این موضوع فرد به او اعطاء شود بلکه پیامبر از همان روز ازل پیامبر بوده است و 
هللا تاسی دارد و زمانی که تصمیم به پاکدامنی یا راستگویی یا تقوایش یا ... به این منسب برگزیده می شود. به نظر می رسیده است که ا

آمد، آن فرد پیامبر زائیده خواهد شد. الزم به توضیح است که این  6ساخت انسانی می گیرد، تاس را می اندازه و درصورتی که عدد 
کنان زمین، بار شش آمد ولی در هیچ زمانی براي هیچ مردم دیگري از سا 124000تاس براي شبه جزیره عربستان و اقوام سامی آن، 

 !!ه استاین تاس شش نیامد
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پناه برده است.  162امعلومی از کسان خود دوري گزیده و به محل نامعلومی در شرقمریم بدلیل ن
نمی شود؟ آیا فرار  محسوب »دختر فراري«چرا؟ آیا اگر امروز دختري از خانواده اش دوري گزیند، 

یک دختر از خانواده اش جز این می تواند باشد که یا دختر را اشکالی است یا خانواده اش را و یا 
  هر دو را؟

خوش اندامی درمی آورد. چیزي که روشن است این است که این بشر  اهللا روح خود را به شکل مرد
ت وگرنه اگر داستان مالها (که درباال خوش اندام قصد همخوابگی یا تجاوز به مریم را داشته اس

آورده شد درست بود) اهللا می گفت که جبرئیل را بر او فروي فرستادم. اینجا سخن از روحِ خود اهللا 
شد و اینکه آیا اهللا تمام  گرفتهاست. اینکه البته اهللا داراي روح باشد، در فصل هاي پیش به پرسش 

یکلی درآورده و یا اینکه جسم خود اهللا زمانی که روحش یا بخشی از آنرا به شکل مرد خوش ه
  روحش در جاي دیگري بوده، چه می کرده و کجا بوده است را ماله اعلم!

مریم در آغاز از آن مرد می ترسد ولی زمانی که آن مرد بیان می دارد فرستاده اي است تا به مریم 
چنین چیزي ممکن است درحالی  پسري عطا کند، آرام می گیرد. مریم سپس از او می پرسد چگونه

  که وي باکره است. مرد خوش هیکل بیان می دارد که انجام این کار بر وي آسان است!!

  مریم سپس حامله می شود و به مکان دیگري می گریزد!

به اینکه وي نمرده است اشاره  ظاهراًالبته در ادامه آیه هاي این سوره به برانگیخته شدن عیسی و 
  گردیده است.

  

  91(انبیا) آیه  21سوره 

ت فَرْجهاوالَّتی  صنَ ح عالَمینَ  أَ نَها آیۀً لِّلْ ابا ولْنَاهع جنَا ووحن را میهخْنَا ف فَ   ﴾91﴿فَنَ

و از روح خویش در او دمیدیم و او و پسرش  فرجش را نیکو نگاه داشتو آن [زن را یاد کن] که 
  )91م (را براى جهانیان آیتى قرار دادی

                                                           
 شرق یعنی کجا؟! 162
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به چند آیه قرآن اشاره شد که در آنجا بر همسان بودن دین هاي سامی (یهود، مسیحی  پیشدر فصل 
و اسالم) تاکید شده بود و بر اینکه اختالفی بینشان نیست و بر اینکه پروردگاري که کتاب ها و 
دستورات این دین ها را فرو فرستاده یکی هست! این پروردگار همانگونه که در فصل پیش نیز نشان 

ش فرو فرستاده و نه حتی پروردگار مشترکی براي این سه پیامبران ه شد نه دستورات یکسانی برايداد
دین است! در سوره مریم بر یکی از بزرگترین اختالفات اسالم با دین مسیحیت انگشت نهاده شده 

به است و آن اینکه بر وارون اعتقاد مسیحیت مبنی بر به صلیب شدن عیسی، اهللا معتقد است وي 
  صلیب نشده و زنده است.

کار زشت سلطان می تواند نه تنها زشت جلوه نکند بلکه زیبا "مثل عامیانه اي است بدین مضمون که 
و مقدس نیز باشد، ولی انجام همان کار براي یک فرد عادي ممکن است آن فرد را تا آستانه رسوایی 

شخص برگزیده اهللا نبوده و زمان آفرینش  . اکنون فرض کنیم مریم،"پیش ببردیا بی آبرویی کامل نیز 
اهللا عدد شش نقش نبسته بوده است. اکنون داستان را از این منظر  پسرش توسط اهللا، بروي تاسِ

  نگاهی دوباره بیفکنیم:

هوس باز بر سر  دختري از خانه فرار می کند و به محل دورافتاده اي می رود. یک شارالتانِ
شود. دختر حامله می گردد و  ی فریبد و با وي همبستر میراه او سبز می شود و او را م

، پس از زاییدن فرزندش، معتقد می شود که فرزندش پیامبر بخاطر عدم تعادل روانی احتماالً
  همان جمعی که از وي گریخته بوده است برمی گردد.میان است و از همین روي به 

افسانه تولد یک انسان "حقیقت ندارد، بلکه  داًاینکه چنین داستانی اب افزون برباید گفت  به هر روي
هایی سرچشمه گرفته است که پیش از آنکه به انجیل و قرآن راه  استورهاز  "استثنایی از مادري باکره

پیدا کند در همه تمدنهاي باستانی مصر، بین النهرین، ایران و هند وجود داشته است. در معتقدات 
هاي فنیقی، آتیش از  استورهي مصر، ملکه اي باکره از خداي خورشید باردار شده بود. در استوره ها

در تمام جهات الگوي  میترا (مهر) که تقریباً ،مادري باکره بنام نانا متولد شده بود. در آیین ایرانی
  .استساخت دین مسیحیت قرار گرفته است، از آناهیتا (مادري باکره) به دنیا آمده 

مشابه داستان هاي کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان  کامالًطبق معمول، داستان هاي قرآنی  البته
که دیگري یکی از تضادهاي نیست. یکی دو مورد از این تضادها در پاراگراف هاي پیشین بیان شد و 
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و مریم  :است که قرآن بیان می دارد »مریم در انجیل«و  »مریم در قرآن«درباره تضاد بین داستان 
هارون، خواهر و برادر بوده اند ولی در انجیل صحبت از این نسبت فامیلی یا هر نسبت فامیلی اي 
بین این دو نفر نیست. قرآن می گوید که مطالب کتاب هاي تورات و انجیل درستند و همانی هستند 

نتیجه گرفت که  پس باید ؛ اگر اینگونه باشد، چرا بین این دو داستان اینگونه تضاد است؟که اهللا گفته
یا اهللا در قرآن یاوه گویی کرده است یا سخن انجیل نادرست است.اگر حتی بپذیریم که سخن انجیل 
نادرست است، چون اهللا در قرآن، مطالب تورات و انجیل را صحیح و تحریف نشده می داند، 

  .ردتناقضی بین قرآن و تورات وجود دابنابراین باید دوباره به این نتیجه رسید که 

  28(مریم) آیه 19سوره  

غیا  أُخْت هارونَیا  ب کأُم ا کَانَتمو ءورَأَ سام وكا کَانَ أَب28﴿م﴾  

 ) 28اى خواهر هارون پدرت مرد بدى نبود و مادرت [نیز] بدکاره نبود (

  

  ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج -13

  90و  86تا  83(کهف) آیه هاي  18سوره 

م منْه ذکْرًا  تْلُو علَیکُ لْ سأَ نِ قُ نَی قَرْ ن ذي الْ ع لُونَک یء  ﴾83﴿ویسأَ آتَینَاه من کُلِّ شَ ضِ ور نَّا لَه فی الْأَ إِنَّا مکَّ
تْبع ﴾84﴿سببا  با فَأَ بتَّى ﴾85﴿ سذَا ح غْرِب بلَغَ إِ سِ م ا الشَّمه د جو نٍ تَغْرُب یی عا  فه ندع د جوئَۀٍ ومح

نًا  سح یهِمذَ فخ ن تَتَّ ذِّب وِإما أَ ع ن تُ نِ ِإما أَ نَی قَرْ ذَا حتَّى...  ﴾86﴿قَوما قُلْنَا یا ذَا الْ طْلع بلَغَ إِ سِ م الشَّم 
ها د جو طْلُع مٍ علَى تَ قَو م عل لَّ ج م نَ ن لَّه ا مهونتْرًا د90﴿ س﴾ 

) ما در 83پرسند بگو به زودى چیزى از او براى شما خواهم خواند ( و از تو در باره ذوالقرنین مى
) تا 85) تا راهى را دنبال کرد (84اى بدو بخشیدیم ( زمین به او امکاناتى دادیم و از هر چیزى وسیله

لود و سیاه آ اى گل که [خورشید] در چشمه 163به نظرش آمدآنگاه که به غروبگاه خورشید رسید 

                                                           
است را به » دیدن«و » چشمش آمدن«را که به معناي به » فی عین«مترجم ماله کش براي تغییر دادن معناي واقعی این آیه، اصطالح  163

ارسی این آیه توانست بر تعصب و اگر مسلمانی پس از خواندن معناي ف کرده است تا احتماالً )و نه ترجمه(تحریف » به نظر آمدن«
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اى را یافت فرمودیم اى ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب  کند و نزدیک آن طایفه غروب مى
) ... تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید 86گیرى ( کنى یا در میانشان [روش] نیکویى پیش مى مى

برابر آن پوششى قرار  کرد که براى ایشان در رسید [خورشید] را [چنین] یافت که بر قومى طلوع مى
 .نداده بودیم

  

  100تا  93(کهف) آیه هاي  18سوره 

لًا  ونَ قَو قَه فْ ونَ یکَادا لَّا یم ا قَوهِمونن دم د جنِ و ید نَ الس یلَغَ بذَا ب نِ ذَا یا قَالُوا ﴾93﴿حتَّى إِ نَی قَرْ  ِإنَّ الْ
وجأْجی وجأْجمونَ ودفْس ی مضِ فر لْ الْأَ لُ فَهع ج ا لَک نَ رْج ن علَى خَ علَ أَ ج ا تَ ب بینَنَ ا ود س م نَهالَ ﴾94﴿ی  قَ

ی ما علْ بِقُوةٍ فَأَعینُونی خَیرٌ ربی فیه مکَّنِّ أَج م ینَکُ ب م نَهی با و مد ی ﴾95﴿ ررَ آتُونبز یدد ح ا حتَّى الْ ذَ  ساوى إِ
نَ ینِ ب فَید خُوا قَالَ الص ا حتَّى انفُ ذَ علَه إِ ا جی قَالَ نَارطْرًا  آتُونق هلَیا ﴾96﴿أُفْرِغْ عوا فَمطَاع ن اس ظْهرُوه أَ ی 
طَاعوا وما قْبا لَه استَ ذَا قَالَ ﴾97﴿ نَ ۀٌ همحن ر ی مبذَا ر د جاء فَإِ عی وب ر لَهع اء ج د وکَانَ دکَّ عی وبا ر ق ح 
تَرَکْنَا ﴾98﴿ و م ضَهع ب ذئم وی وجما  یع مج م نَاهع م ج فخَ فی الصورِ فَ نُ ضٍ وع ی برَضْنَا ﴾99﴿فعو م  جهنَّ

ذئمورِینَ یرْضًا لِّلْکَاف100﴿ ع﴾  

توانستند هیچ زبانى را  که نمىى را یافت ا تا وقتى به میان دو سد رسید در برابر آن دو [سد] طایفه
کنند آیا [ممکن است]  اى ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد مى گفتند) 93( بفهمند

) گفت آنچه پروردگارم به من در 94مالى در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدى قرار دهى (
آن تمکن داده [از کمک مالى شما] بهتر است مرا با نیرویى [انسانى] یارى کنید [تا] میان شما و آنها 

تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت  قطعات آهن بیاورید) براى من 95ى استوار قرار دهم (سد
بیاورید تا روى آن بریزم  مس گداخته برایمگفت  آن [قطعات] را آتش گردانیدبدمید تا وقتى که 

) 97کنند ( ) [در نتیجه اقوام وحشى] نتوانستند از آن [مانع] باال روند و نتوانستند آن را سوراخ96(
گفت این رحمتى از جانب پروردگار من است و[لى] چون وعده پروردگارم فرا رسد آن [سد] را 

آسا بعضى با  کنیم تا موج ) و در آن روز آنان را رها مى98درهم کوبد و وعده پروردگارم حق است (
) و آن روز 99برخى درآمیزند و [همین که] در صور دمیده شود همه آنها را گرد خواهیم آورد (

  )100آشکارا به کافران بنماییم ( جهنم را
                                                                                                                                                 

نه! به نظر ذوالقرنین اینچنین « ؛ ماله کشان پاسخ دهند که »د در چشمه غروب می کند؟یمگر خورش«ترسش چیره شود و از خود بپرسد 
 »!!رسیده است
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  بهتر است آنرا از دیدگاه مذهبی بررسی کنیم:پیش از پرداختن به این داستان موهوم، 

است و  بجاي ماندهاز خود محمد  مستقیماًاز دیدگاه اسالمی و بر اساس بسیاري از روایت هایی که 
از زبان او گفته شده است؛ یکی از نشانه هاي پایان یافتن روز قیامت، سرکشی دو طایفه به نام هاي 

آنچه اندر وهم ناید آن «یاجوج و ماجوج می باشد. این دو طایفه به آشوبگري در دنیا می پردازند و 
خته شده است، که معلوم ذوالقرنین سا بدست. البته این طایفه اکنون در جایی پشت یک سد که »کنند
نیست کجاست [!] زندگی می کنند. اندکی پیش از فرارسیدن پایان دنیا، این سد به فرمان اهللا از هم 

  هم گسیخته می شود و یاجوجیان و ماجوجیان به آشوب گري در دنیا می پردازند.

رنین بوده است. در زمان ابراهیم، پادشاهی وجود داشته است که نام وي ذوالقاز دیدگاه مذهبی؛ 
ذوالقرنین را به نام اسکندر نیز خوانده اند، زیرا که در اسکندریه متولد شده بود. هنگامی که ابراهیم 

    نیز همراه ابراهیم به طواف کعبه می پردازد و دین ابراهیم را ذوالقرنین خانه کعبه را بنا می کند، 
بخشایش بسیار داد و او  تواناییِو اهللا به او  هبودمی پذیرد. ذوالقرنین مردي نکوکار و پادشاهی بزرگ 

  را فرمانرواي شرق و غرب عالم نمود.

هنگامی که او در یکی از مسافرتهایش به شرق می رفت، در گردنه بین دو کوه مردمانی را یافت که 
دو قوم هیچ زبانی را نمی فهمیدند؛ آنها با هیچ کجاي عالم نیز در ارتباط نبودند. این قوم از دست 

      ویرانگر به نام یاجوج و ماجوج سخت آزرده خاطر بودند و از همین روي از ذوالقرنین کمک 
   می یابند. ب سرشتخوخواه و می خواهند زیرا او را فردي نیک 

شر آنها در امان از و یاجوج و ماجوج سدي بسازد تا  خودشانآنها از ذوالقرنین می خواهند که بین 
ین هم از آنان می خواهد تا برایش آهن، مس و سنگ بیاورند تا او هم برایشان سدي بمانند. ذوالقرن

  کوه بسازد. ءبه بلندي آن دو قله

آن کوهها و آن سد پیش از فرا «یکی از بزرگترین مفسران قرآن نوشته است:  »سید قطب«
شمار رسیدن روز قیامت از بین خواهد رفت و طایفه هاي یاجوج و ماجوج در گروههاي بی

  »ریزش خواهند کرد. ...  بیرونبه 

درباره این داستان بی پایه و خردستیز نیز، صدها پرسش می توان پرسید: چگونه این مردمان که هیچ 
زبانی را نمی فهمیده اند با ذوالقرنین سخن گفته اند؟ آیا این مردمان در آن زمان آنقدر پیشرفته بودند 
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اج کنند، مس استخراج کنند، مس ذوب شده را به گونه اي به که توانسته اند آهنِ تکه تکه استخر
ارتفاعات کوه ببرند که دچار سرد شدگی و انجماد نشود؟ ساخت سدي که از سنگ، مس و آهن 
باشد و مخصوصا اینکه سد را مس اندود کرده باشند از آن داستان هاي بچه گانه اي است که امروزه 

  رد!هیچ کودکی نیز آنرا نمی تواند بپذی

دیگري ننموده اند و منتظر شده تا  هیچ سرکشیِساخت و ساز، آن قوم وحشی هم در تمام این مدت 
ببیند ذوالقرنین چه کاري انجام می دهد! به نظر می رسد که این قوم هاي یاجوج و ماجوج در جایی 

ته و این یک راه کوچه بن بستی بوده و تنها یک راه براي ورود به زمین داش افتاده اند که بسانِ گیر
نیز توسط ذوالقرنین سدبندي شده است و آنها حتی داراي ذره اي خرد نیز نمی باشند که بتوانند از 

  کوه باال بیایند و یا تالش دیگرگونه اي براي ورود به زمین بیابند!

با  هنوز ناشناخته مانده است و با اینکه بشر امروزي» گیر کرده در بن بست نیز«محل این قوم هاي 
استفاده از ماهواره ها، وجب به وجب این کره خاکی را زیرنظر دارد و می بیند، هنوز محل این دو 

  !!قوم کشف نشده است

داستان درباره داستان ذوالقرنین دو موضوع اصلی دیگر نیز باید مورد اشاره قرار گیرد؛ نخست اینکه 
و در قرآن بگونه اسکندر، نسخه برداري شده از افسانه هاي یونانی و سریانیِ مربوط به  "ذوالقرنین"

  نکته دیگر به یکی از شگردهاي مالها در ایران بر میگردد. است.اي تحریف شده  بچه گانه

یکی از بزرگترین شگردهاي مالها در ایران این است که در حالی که آنها همیشه با ایران و تمدن و 
فریب مردم و یا سوء استفاده از احساسات ملیِ فرهنگش و مردمش در ستیزند، در برخی مواقع براي 

  مردم نگاهی هم به تمدن و فرهنگ ایران و قهرمانان این سرزمین خواهند داشت.

ایرانیش (مشایی)  تازه ترین نمونه این موضوع را می توانید در رفتار احمدي نژاد و وزیر ضد فرهنگ
کردند، دهها تخریب آثار باستانی و دزدي جستجو کرد. آنها در حالی که سد بالغی را راه اندازي 

و ...؛ ناگهان  164باستانی داشتند، دهها تجاوز آشکار و مستقیم به دستاوردهاي فرهنگی ایران داشته اند

                                                           
 مانند شکستن لوحه خلیج فارس 164
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، از ایرانیت سخن به میان می 165تیپ میهن دوستی پیدا می کنند، منشور کورش را به ایران می آورند
  می زنند!آورند و پی در پی دم از تمدن ایرانی 

از دیگر چیزهایی که در سرتاسر دوران حکومت محمد، خلیفه هاي راشدین، بنی امیه ... تا جمهوري 
در برابر  و کشور و میهن» تنها چیزي که مهم است اسالم است«اسالمی وجود داشته این بوده که 

ین قرار گرفته است خود اسالم نه تنها هیچ جایگاه و هیچ ارزشی ندارد، بلکه هر زمان روبروي این د
بشدت کوبیده شده است! این میهن زمانی که نامش ایران باشد؛ موضوع صدها برابر سخت تر 

  خواهد بود!

صدها بار از زبان مالها سخنانی درباره ایران ستیزي مستقیم و غیرمستقیمشان شنیده ایم. یکی از 
که » دکتر« مطهري است که پیشوند ایران ستیزترین این مالها، شخص سفیه و بی سوادي بنام آیت اهللا

بیگانه است را نیز یدك می کشیده! او در برخی از سخنرانی هایش ایرانیان پایند  کامالًبا جایگاه وي 
که سزاوار خود او »  نادان«، »ابله«، »خر«به سنت هاي پاك ایرانی (مانند نوروز) را با واژه هایی مانند 

  وست به سخره گرفته است.ا پالگیو تمام مالها دستاربند هم 

و تا زمانی که این دین اهریمنی  ،از همان روز تازش مسلمانان به ایران آغاز شده »ایران ستیزي«این 
در ایران ریشه داشته باشد ادامه خواهد یافت. همین یکی دو سال پیش بود که جنتی در یکی از 

ان مهم نیست، باید عزت اسالم عزت و سربلندي ایر«سخنرانی هاي نماز جمعه هاي خود گفت که 
یا جوادي آملی در بخشی از مهمل بافی هاي خود درباره اسالم عزیزشان گفتند که »! هدف ما باشد

به هر روي، سخن  . » ...ایران سرزمین پرگهر نیست، ایران سرزمین واي حسین واي حسین است«
مالها و  از دیدگاههاي ایران ستیزِ می طلبد تا بخشی و دو من دراین باره بسیار است و کتابی هفتاد

  ماله کشانشان را بازبگوییم!

ایران ستیزي مالها و ماله کشانشان روشن است. اما همین مالها زمانی که کار و کاسبی دینمداري و 
دین فروشی خود را کساد ببیند به هر حیله اي متوسل می شوند. روایات دروغین بهم می بافند که 

                                                           
نگلیس) به ایران آورده شده است، همان منشور واقعی نگارنده بسیار بعید می داند که منشوري که توسط ارباب مالها (یعنی ا 165

کورش باشد! از طرفی آوردن این منشور در ایران، بهانه اي بود براي احمدي نژاد و سایر هم پالگی هایش تا به کورش و منشورش، 
 است!رنگ اسالمی بزنند و هیچ دور نیست که آنها معتقد شوند که البد کورش بزرگ هم شیعه اثنی اشري بوده 
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. آنها حتی در زمان به 166ایرانی ها بود و بهمان امام کنیز ایرانی در خانه داشتفالن امام دوستدار 
درجه (البته براي چند روز)  180اصطالح انتخاباتشان، در صدا و سیماي خردستیزشان، چرخشی 

پخش می کنند! کاندیداهاي » وطن اي هستی من«و » اي ایران«خواهند داشت! پیاپی سرودهاي 
 »ملی«واژه هاي ارها از بارها و بفرمایشیشان از بزرگواري ایران سخن می رانند. در سخنرانی هایشان 

فراموش نمی کنند که بیان هرگز در گیراگیر این ماسک زنی  هرچند کهاستفاده می کنند!  »ایرانی«و 
خشایارشاي  درفشانی کنند که زنِ مثالًبدارند ایران و اسالم دو ساختار ناگسستنی هستند (؟!) یا حتی 

  هم حجاب داشته است!

 5000(اسکناس پشت یکی از اسکناس هاي ایرانی  ءبازي ها به نوشتهنمونه دیگري از این شارالتان 
برمی گردد. پس از آنکه اسکناس هاي جدیدي در چند سال پیش به بازار ایران آمد، بر تومانی) 

اگر در ثریا هم باشد مردمانی از  دانش«پشت یکی از این اسکناس ها سخنی از محمد آورده شد که 
این سخن، بافته ذهن شارالتانی یک مال یا مالدوست بوده ». هند یافتبدان دست خوا سرزمین پارس

سال گذشته تنها چند دانشمند بزرگ مانند (خیام، ابن  1400است. زیرا نخست اینکه اگر در طول 
، کشور ما 167سینا، رازي، ابوریحان، ابن مقفع و ...) را که خودشان قربانی اسالم شدند را استثناء کنیم

  از نظر علمی در دنیا نداشته است. هرگز جایگاهی

                                                           
      داستان  را به دل ایرانیان بنشانند، مالها براي آنکه مهر حسین (که در دشمنی با ایرانیان، هم گفتارش سند بوده و هم عملش!) 166

بی پایه اي ساخته اند که علی اکبر از دختر آخرین شاه ساسانی ایران، یعنی شهربانو زاده شده است و ...! این داستان جز در نوشته هاي 
ایرانیان را آنقدر انسان می دانستند که بخواهند با آنان  ،ه هاي اخیر مالها، از هیچ پایه تاریخی اي برخوردار نیست. نه اعرابصد

ازدواج کنند و نه دختر یزدگرد سوم که در ایران پرستیش سخن ها رفته، حاضر بوده زیر یوغِ افرادي برود که حکومت پدرش را 
ه شدن پدرش و سایر خواهرانش را فراهم آورده اند و از همه مهتر کشور اهورایش را به محل غارتگري غصب کرده اند، موجبات کشت

اعراب تبدیل کرده اند. آنهم حسینی که به همراه برادرش حسن در یکی از جنگ هاي بزرگ اعراب بر ضد ایرانیان نامسلمان در شمال 
 کشتند! ایران شرکت جستند و براي راه بردن به بهشت، کافرها

به صرف وجود این تک ستاره ها که بعدها با یکی دو مورد دیگر در عصر کنونی (مانند دکتر حسابی) ادامه یافت نمی توان نتیجه  167
گرفت که کشور ما در جایگاه بزرگ علمی قرار داشته است. آیا می توان به صرف پیدا شدن دو سه فوتبالیست معروف در یک کشور 

از لیبریا  »ژرژ وه آ«ر را فوتبالی یا داراي جایگاه رفیع در زمینه فوتبال دانست؟ نمونه مربوط به بازیکنی بنام وآن کش بی پایه در فوتبال،
بود که حتی به عنوان بهترین فوتبالیست دنیا نیز برگزیده شد است! کشوري مانند اسپانیا با اینکه تاکنون برنده بهترین بازیکن سال 
جهان نداشته، کشور فوتبالی به حساب می آید ولی لیبریا با اینکه این عنوان را نیز بدست آورده کشوري بسیار ضعیف در فوتبال است. 

در مورد نادر دانشمندان ایرانی تاریخ کشورمان وجود داشته و وجود این دانشمندان تنها نشانه بزرگ بودن آنان بوده  ن قضیه دقیقاًای
 است و نه صاحب جایگاه علمی بودن کشور ایران!
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البته ما ایرانی ها عادت داریم که پیوسته از خود تعریف و تمجید کنیم و سایر ملل دنیا را از نظر 
جایگاه فهم و درك پایین تر از خود بدانیم. در صورتی که اگر چنین بود و ما اینچنین مردمان 

چرا هرگز در طول  هستیمرین و زرنگ ترین و ... باهوشی باشیم و در دنیا خبره ترین و پراستعدادت
در ایران وجود نداشته است؟ چرا یک (بجز چند دهه) گذشته یک حکومت عادل  سالِ 1400این 

قانون اساسی پایه دار در ایران نوشته نشده است؟ چرا امروزه جزو فالکت بارترین کشورهاي جهانیم 
دن و ختم قرآن گرفتن پرداخته ایم؟ آیا این هم از به دخیل بستن و نذري دا ،»اندیشیدن«و بجاي 

نشانه هاي بهترین بودنمان در دنیاست؟ چرا بجاي اینکه شخصیت هاي بزرگ تاریخیمان را بشناسیم 
و ارج نهیم، مشتی تازي را که چنگال در خون ایرانیان داشته اند را الگو قرار داده ایم؟ چرا حتی 

تازي ها در ایران به امامزاده هاي پر سود و پر درآمد براي مالها  استخوان هاي پوسیده نوادگان همین
  در آمده اند؟ آیا این هم نشانه اي از بهترین بودنمان در دنیاست؟

در کل باید نخست پرسید که اگر این سخن از محمد باشد (که نیست) چرا تاکنون به این مهم دست 
اسالم ناب محمدي دور افتاده ایم (؟!). نگارنده  نیافته ایم؟ البد مالها پاسخ می دهند که چون از

نابش دور می افتیم؟ اگر می دانسته و گفته،  پاسخ می دهد که مگر محمد نمی دانست که از اسالمِ
  پس البد قصد فریب ایرانیان را داشته و اگر نمی دانسته هم که تکلیف روشن است!

   یکی از آخرین خدعه هاي مالها براي اینکه دکان دینشان برجا باشد این است که برخی از آنان 
       نشان  100به این ترتیب آنها با یک تیز ». ذوالقرنین همان کورش بزرگ است«می گویند که: 

ه طواف بوده است و ب(خداي عرب) فرمان اهللا  زیرنشان می دهند که کورش بزرگ مثالً می زنند، 
کعبه نیز آمده است، پس البد مانند ابراهیم که پیش از معرفی اسالم، مسلمان شده بوده، کورش بزرگ 
نیز پیشاپیش یک مسلمان بوده و شاید هم پس فردا بتوانند ثابت کنند که مهر علی نیز در دلش وجود 

  داشته است!

نام یکی از بزرگترین شاهان ایرانی  آنها همچنین به کله ایرانی چنین چیزي فروي می کنند که قرآن،
بهمین سبب قرآن با ایرانیان سرِسازگاري داشته و البد مسلمانان نیز از سر همین  احتماالًرا آورده و 

  سازگاري به ایران تاخته اند!

همچنین مالها با اینکارشان ماله کشی بزرگی نیز انجام می دهند: اسکندر یکی از متجاوزین بزرگی 
      ایران تاخت و ویرانی هایی در ایران انجام داد که گرچه بسیار بسیار کمتر از بود که به 



386 

 

ویرانگري هاي مسلمانان بود ولی دست کمی از تازش مغوالن به ایران نداشت. پس یک مسلمان اگر 
اسکندر (که در ایران آنگونه جنایت هایی کرد که تاریخ از گفتنش ذوالقرنین یا این «از خودش بپرسد 

برگزیده اهللا است آیا می توان این دین را دینِ مهر و عدالت که به طواف کعبه رفته، شرم دارد) 
در پی مطرح شدن چنین پرسش هایی، دکان دینداري اسالم  آنوقت اسالم به خطر می افتد! ،»دانست؟

 ،این دین به این نتیجه خواهد رسید که اگر پرسش کننده بی آبروتر از آنی می شود که هست. مسلماً
ایرانی «آسمانی نیز باشد (؟!) دستکم با ایران و ایرانی هیچ سرسازگاري نمی تواند داشته باشد زیرا 

تازش او به ایران و کشتار ایرانیان و  حتماًمانند اسکندر، برگزیده اهللا دانسته شده است! » شیکُ
اسکندر بوده است! سوزاندن تخت جمشید هم، جهاد  

بیش دیده یا شنیده ام که برخی از ایرانیان ناآگاه نیز بر این داستان جعلی ذوالقرنین شوربختانه کم و 
و کورش بودنِ ذوالقرنین، سخن ها می رانند. سخن اینجاست که کورش و بسیاري از شاهان 
پرافتخار ایران ستوده شدهء خردند و خردمندان! آنها نیازي به این نداشته و ندارند که کتاب تازي ها 

سال است  1400تعریف و تمجید از ایشان بپردازد. آنهم کتابی که مربوط به دین اسالمی است که  به
  سرزمین همین کورش بزرگ را به تباهی کشانده است.

  

  داستان هاي از ریشه دروغ  -11.2
  جن چیست؟ -1

طبیعت ضعیف است، او می ترسد، شهوات و تمایالتی دارد که با وسایل عادي دست  برابرآدمی در 
سخت است. پس او کم کم به خرافات می گراید، براي انسان یافتنی نیستند یا دست یابی بدان ها 

فال می گیرد، طالع می بیند. او از آینده نگران است، به رمل روي می آورد، حتی در تاریکی هم 
چیره می گردد و موجودات وهمی به اشکال گوناگون بر وي هجوم می آورند. اینگونه وحشت بر او 

ملت هاي چند هزار سال پیش (بسته به اندازه فرهنگشان) به صورت کم یا زیاد وجود  اوهام میان
  داشته اند. 



387 

 

امروزي شوربختانه برخی از مردم برخی از مردم هاي غیر شهري آن زمان معتقد بودند (و البته  مثالً
  معتقدند) که ارواح شریره گاهی در بدن آدمیزاد رفته و او را مجنون می سازند.نیز 

  سال پیش هم از این اوهام بهره کافی داشته اند. 1400جاي شگفتی نیست که اعراب 

داشتند و طبیعت سوخته،  باورچون بسیاري از قوم هاي بدوي به وجود ارواح و پریان همعربها 
آنرا ربستان این اوهام را سخت یاري می کرد. حتی آنها عبارتی رماالنه داشتند که ساکت و خاموش ع

اعراب بادیه نشین معتقد بودند که بیابانها، خرابه ها  براي پاسبانی خود از دست جن ها، می خواندند.
  و اماکن متروك و ترسناك، خانه موجوداتی هستند که جن نام دارند.

ن چیزي اعتقاد داشته اند تنها جنبه تخیلی داشته است و جن به صورت اینکه اعراب آنزمان به چنی
بازتاب  کامالًاست که جن در قرآن  اريجاي شگفتی بسیفرض قبول شده اي وجود نداشته است. اما 

باید  باورمنديه و هر مسلمان به صورت رسمی وارد قرآن شدعرب بیابانی، داشته است و این عقیده 
  قرآن سوره اي به همین نام نیز وجود دارد. حتی درآنرا بپذیرد. 

شیوع اوهام و پندارهاي دور از موازین عقلی و علمی و منطقی در اقوام متمدن نشده ملتها چندان 
و چه بسیاري از این خرافات و موهومات بوده اند که با پیشرفت علم، جایگاه  مایه شگفتی نیست

هم آن است که بشر تا زمانی که نتواند به کنه پدیده اي خرافی خود را به کل از دست داده اند. دلیل 
داستان هاي بی پایه ایجاد کند، خرافه بسازد، موهومات بوجود بیاورد  ،پی ببرد، ممکن است براي آن

  از اهللا است منطقی است؟ ظاهراًاینگونه پندارها (مانند جن) در کتابی که  بیان شدنولی آیا  و ... .

   جن موجودي است چون آدمیان اما نامرئی. از آتش آفریده شده است. او  ،بر اساس ادعاي قرآن
. این جن آقا و ]می تواند گاهی بر آدمیان ظاهر شود [اما تاکنون بر هیچ انسان عاقلی ظاهر نشده است

است سال  100بیش از یا جن خانم نفرت بسیار زیادي از دوربین دارد و با اینکه از اختراع دوربین 
   وربینی شکار نشده است!!گذرد او هرگز توسط هیچ دکه می 

جایگاه جن ها را یافته و مسلمانان را از این  تابهتر است روشنفکران اسالمی کلید پروژه اي را بزنند 
  انتظار و پریشان حالی نجات بدهند.
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  مسلمان دارندنامسلمان و  ،اجنه ها هم -2

  14و  1(جن) آیه هاي  72سوره 

جبا  آنًا ع قَالُوا إِنَّا سمعنَا قُرْ جِنِّ فَ نَ الْ فَرٌ م مع نَ نَّه استَ نَّا ﴾1﴿قُلْ أُوحی إِلَی أَ ا وأَ  ومنَّا الْمسلمونَ منَّ
قَاس دا الْ حرَّوا رشَ لَئک تَ فَأُو م نْ أَسلَ 14﴿طُونَ فَم﴾  

بگو به من وحى شده است که تنى چند از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند راستى ما قرآنى 
 کسانى که به فرمانند) و از میان ما برخى مسلمان و برخى از ما منحرفند پس 1آور شنیدیم ( شگفت

  ) 14آنان در جستجوى راه درستند (
  

  100(انعام) آیه  6سوره 

اء الْ علُواْ للّه شُرَکَ جفُونَ وص ا یمالَى عع تَ و انَهح بمٍ س بنَات بِغَیرِ علْ ینَ ونب قُواْ لَه م وخَرَ قَه   ﴾100﴿جِنَّ وخَلَ

با اینکه خدا آنها را خلق کرده است و براى او بى هیچ  براى خدا شریکانى از جن قرار دادندو 
 ) 100کنند ( آنچه وصف مىدانشى پسران و دخترانى تراشیدند او پاك و برتر است از 

مالها و ماله کشان عادت دارند زمانی که دروغ بسیار بزرگی را می خواهند به شنونده بقبوالنند 
مدعی شوند که این دروغ توسط فالن شخص، گروه یا ... که حتی مسلمان نبوده اند یا از تبار ما 

  دروغ خود را ماله کشی کنند.نبوده اند نیز پذیرفته شده است و با استفاده از این اهرم، 

نمونه هاي این دروغ ها را می توان در مسلمان شدن خاقان چین، عالقمندي دختر کلینتون به اسالم، 
داراي  احترام سیاست مداران انگلیسی به اسالم، تحقیق اروپاییان درباره قرآن، سخنان فالن افراد

ن اواخر سخنانی از قبیل: رجوع سیاستمداران دنیا خمینی ... یا ای تعریف ازجایگاه در اروپا (؟!) در 
به نماینده امام زمان (احمدي نژاد) براي گرفتن اطالعات امام زمانی یا زنبیل گذاشتن در صف براي 

  تجربه گیري از یک مسلمان واقعی مانند احمدي نژاد و ... را می توان بیان داشت.

از نوشته هاي خود قرآن برگرفته شده است. مانند  اًگاه مالها و شارالتان هاي ایرانی دقیقداین دی
نمونه می توان به همین قضیه جن اشاره کرد. دلیل اینکه محمد جن را وارد قرآن کرده و از آنان نیز 
مسلمان ساخته به این موضوع برمی گردد که وي قصد داشته است به اعراب بیابانی آن زمان بگوید 
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از انسانها دوري می کنند، به دین اسالم  عموماًو ترسناکی هستند و اگر جن ها که موجودات نادیدنی 
عربی که با محمد است و او را دیده و از جنس محمد است، منطقی است درآمده باشند، آیا 

  غیرمسلمان باقی بماند!

به فرمان جن  "کسانی"سوره انعام، بیان شده است که  100سوره جن و آیه  14همچنین در آیه 
یا کسانی براي اهللا شریکانی از جن قرار دادند. نامشخص است که این کسان آیا انسان  هستند. و

برخی از انسان ها هستند) اما به هر روي اگر ادعاي قرآن مبنی بر این  ،هستند یا نه!؟ (که البته منظور
مطرح کرده  باشد که این کسان، انسانهایی هستند، می توان نتیجه گرفت که قرآن ادعاي بی پایه اي را

وجود هرگز در تاریخ، قوم یا قبیله اي که جن پرست باشند است. تا آنجاییکه به تاریخ مربوط است، 
           . مگر اینکه این جن پرستان در گوشه خاصی از زمین باشند که تنها مالیان و است نداشته

همان ماجوجیان هستند، یا  هم پالگی هایشان از آن مطلع باشند(مانند همان جاهایی که یاجوجیان و
  اصحاب غار به خواب رفته اند و ...).جایی که 

  

  به جهنم و بهشت می روند ،جنیان هم -3

  179(اعراف) آیه  7سوره 

نٌ الَّ یأَع م لَه ا وونَ بِهه قَ فْ الَّ ی قُلُوب م اإلِنسِ لَهجِنِّ و نَ الْ یرًا مکَث م نَا لجهنَّ رأْ د ذَ قَ لَ آذَانٌ  و م لَه ا و رُونَ بِهص بی
غَافلُونَ  م الْ ه کلَئ أَضَلُّ أُو م لْ هامِ بع نْ لَئک کَاألَ ا أُوونَ بِهع مس179﴿الَّ ی﴾  

[چرا که] دلهایى دارند که با آن  ایم بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریدهو در حقیقت 
بینند و گوشهایى دارند که با آنها  کنند و چشمانى دارند که با آنها نمى [حقایق را] دریافت نمى

 ) 179ماندگانند ( ترند [آرى] آنها همان غافل شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه نمى

روز ازل براي جهنم می آفریند (یعنی جبر اهللا به خاطر عدالت ورزي اش، برخی انسان ها را از 
مطلق). اهللا براي اینکه آن موجودات یکباره بیدار نشوند و از گمراهی نجات نیابند، آنها را به کر و 

یان کورانی مانند االغ تبدیل می کند تا جهنمش گرم بماند. در این میان شگفت آور این است که جن
  هم، به بهشت و جهنم می روند!
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یا آتش می تواند جنیان که خود از آتش هستند را بسوزاند، اهللا اعلم! اینکه آیا بهشت و جهنمِ اینکه آ
جداگانه اي براي جنیان وجود دارد را نیز اهللا اعلم! اینکه آیا جنیان بهشتی نیز از دخترکان باکرهء 

ان ها و حوریان جنی کام انسان ها بهره می گیرند نیز اهللا اعلم! اینکه آیا مردان بهشتی بتوانند از غلم
بگیرند نیز اهللا اعلم! (هر چه باشد غلمان ها و حوریان جنی از آتشند و بسیار داغند) اینکه آیا 
کشمکشی بین جنیان و مردان بهشتی و همچنین جنیان و زنان و مردان جهنمی وجود دارد یا نه نیز 

  اهللا اعلم!

بخش کوچکی است از دیدگاههاي محمد و  آنچه که درباره جن در قرآن آمده استبه هر روي، 
پیروان نخستین او به این موجود موهوم. بسیاري از کتاب هاي اسالمی و کتاب هاي احادیث اسالمی 

بسیاري از امور طبیعی و غیرطبیعی دنیا  پر است از سخن ها و گفته هاي پیامبر و یاران او درباره جن.
  :مثالًنیز با مدیریت همین جن ها صورت می گیرد. 

  وزیدن گردباد دلیلش جنیان می باشند. •
هنگامی که خروسی می خواند یا االغی عرعر می کند دلیلش آنست که این حیوانات، جن  •

  168مشاهده کرده اند.
 سگ هاي سیاه یا زرد ممکن است اجنه باشند. •

 برخی کالغ هاي سیاه ممکن است جن باشند. •

 جنیان بوجود می آیندصداهاي عجیبی که در کویر ایجاد می شود توسط  •

  و ... •

  نکته بسیار شگفت انگیر اینکه، جن داراي نام هاي عربی بوده است.

، دانشمند بزرگ ایرانی، نخستین فیلسوفی است که جرات می کند وجود جن را بصورت 169ابن سینا
  قطعی مردود اعالم کند.

                                                           
 182کتاب صحیح البخاري، جلد نهم، صفحه  168
زاده اما نامسلمان، برچسب مسلمانی زده اند و او را از دوستداران اهل  برطبق عادت مالها، آنها به این دانشمند بزرگ و مسلمان 169

  بیت نیز می دانند.
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  خوانها قرآنبراي شیطان مزاحمت  -4

  89سوره (نحل) آیه 

ذَا قَرَأْ طَانِ الرَّجِیمِ فَإِ نَ الشَّیم ذْ بِاللّهع آنَ فَاستَ قُرْ   ﴾98﴿ت الْ

  ﴾98﴿خوانى از شیطان مطرود به خدا پناه بر  پس چون قرآن مى

شیطان را باید یکی از بزرگترین معضل هاي هر مسلمان دانست. هر مسلمان باید چندین بار در روز 
اهللا، نام شیطان را نام مان باید پیش از حتی بردن لهر مسبه شیطان دشنام بدهد و به او ناسزا بگوید. 

بر زبان براند و از ترس او به اهللا پناه ببرد (اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم). هر مسلمان باید همیشه 
مراقب شیطان باشد. حتی وجود شیطان باعث شده که هیچ مسلمانی به هیچ مسلمان دیگر نتواند 

و همیشه از آن بترسد که ممکن است شیطان به غالب آن فرد برود و او را  اعتماد کافی داشته باشد
به صورت یا سیرت دیگري در آورد. هیچ دو مسلمان نامحرم حتی نباید به هم نگاه طوالنی داشته 
باشند چون ممکن است شیطان آنها را بفریبد. آنها نباید در یکجا با هم تنها بمانند (حتی در یک اتاق 

ک اداره) زیرا ممکن است شیطان یکی یا هر دو را بفریبد. حتی یک مسلمان نباید به کاري در ی
چیزهایی که آسایش دنیوي براي او بیاورند زیاد بیاندیشد زیرا شیطان است که این دنیا را به چشم آن 

  است!! » آخرت«فرد زیبا می کند و این در حالی است که سراي واقعی 

از دست شیطان به اهللا پناه ببرند تا باید ند نماز بخوانند باز هم هوازمانی هم که مسلمانان می خ
        نمازشان مورد پذیرش اهللا قرار بگیرد و حتی زمانی که مسلمانان به کعبه می رفتند (و اکنون 
می روند) نیز باید با پرتاب قلوه سنگ، شیطان را از خانهء اهللا برانند تا بتوانند این خانه را زیارت 

آغاز  "اعوذ بااهللا من الشیطان رجیم"هر مسلمان وظیفه دارد کار روزانه خود را با  ،نند. عالوه بر آنک
  نماید تا از شر او در امان باشد.

  اما ببینیم این داستان مضحک و خردستیز از کجا آغاز شده است:

هزار سال  شیطان، بزرگترین و مقرب ترین فرشته درگاه الهی است که در کارنامه او دهها"
عبادت وجود دارد! زمانی که اهللا، انسان را می آفریند، به فرشتگان دستور می دهد که به 
انسان سجده کنند. شیطان از این کار سرباز می زند و اهللا هم تنها به خاطر همین یک 
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وانه نافرمانی، پرونده شیطان را بکلی می بندد و او را از بهشت می راند. البته اهللا به شیطان پر
می دهد که تا روز قیامت در زمین بماند و انسانها را منحرف کند. نخستین کار بزرگ شیطان، 

  "به بهشت و فریفتن حوا است. بازگشت مخفیانه

چنین به دیده می آید که اهللا بسیار عادل است (؟!) که تنها با یک خطا از سوي شیطان، تمام پیشینه او 
چنین به دیده می آید که شیطان  همچنیناخراج داشته است. بهشت از را فراموش کرده است و او را 

 وجود دارد و اگر روزي بشر براي سکونت به هرجاي دیگري از این گیتیِ کره زمینتنها در روي 
بسیار بسیار بزرگ برود، شیطان را به آنجا راهی نخواهد بود. چنین به دیده می آید که شیطان تنها 

سر فرود آورد. آیا  ،یبی هیچ پرسش ،فرشتهء دگراندیش بهشت بوده است که نخواسته به فرمان اهللا
سته است شیطان را از سزاي یک نافرمانی باید چنین باشد؟ البته، چنین به دیده می آید که اهللا یا نتوان

بهشت براند و یا اگر رانده، شیطان آنقدر قدرت داشته است که بدون اینکه اهللا بفهمد دوباره به 
بهشت برگشته و حوا را فریب داده است! و مهم تر از همه، چنین می توان نتیجه گرفت که شیطان از 

  اهللا بسیار قدرتمندتر است! 

ینکه یک فرد است به تمام دنیا سرك بکشد و همه انسانهاي دنیا در اینکه چگونه شیطان می تواند با ا
جاي جاي کره زمین از دست او در امان نباشند، معماي حل نشده اي است. برخی از مالها معتقدند 
که او یارانی دارد که از آنان کمک می جوید. برخی از مالها مانند کلینی روایاتی از بزرگان اسالمی 

شیطان پس از رانده شدن از بهشت، روي پاي چپش آلت زنانه و روي پاي راستش د که ننقل می کن
شیطان کماکان ادامه  آلت مردانه ساخت و ... و بدینگونه صاحب فرزند شد و این زاد و ولد فرزندانِ

دارد. اگر اهللا تنها بخواهد همین شیطان زادگان را به جهنم ببرد الزم است که در معماري ساخت 
  ندیشد و یا جهنمی دگر براي این شیطانیان بسازد.بی» دبیري دگرت«جهنمش 

  

  52(حج) آیه  22سوره 

نسفَی هتینی أُمطَانُ فقَى الشَّی ذَا تَمنَّى أَلْ لَا نَبِی إِلَّا إِ ولٍ وسن رم کل ن قَبلْنَا مسر قی وما أَ خُ اللَّه ما یلْ
 یمک ح یملع اللَّهو هاتآی اللَّه مک ح ی م طَانُ ثُ 52﴿الشَّی﴾  



393 

 

شیطان نمود  و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبرى را نفرستادیم جز اینکه هرگاه چیزى تالوت مى
گردانید سپس خدا  کرد محو مى پس خدا آنچه را شیطان القا مى کرد در تالوتش القاى [شبهه] مى

  ﴾52﴿ ساخت و خدا داناى حکیم است آیات خود را استوار مى

پیامبران نیز از دست شیطان در امان نبوده اند و سخنانی که پیامبران  آیه باال نشان می دهد که حتی
داشته اند و کتابهایی که این پیامبران آورده اند و یا به آنان نسبت داده شده است، داراي عبارات 
شیطانی نیز هستند! در اینجا اهللا به محمد می گوید که افزون بر محمد، شیطان در سخنان دیگر 

  داشته است!  "القا" پیامبران نیز
  

  کتاب ابراهیم و موسی -5

  19و  18(اعلی) آیه هاي  87سوره 

حف الْأُولَى  ی الصف ذَا لَ 18﴿إِنَّ ه﴾ فح ص یمرَاهى إِبوسم19﴿ و﴾  

 ) 19( هاى ابراهیم و موسى صحیفه) 18هاى گذشته این [معنى] هست ( قطعا در صحیفه

مکتوب باشد، آگاهى نداده  اي ابراهیم نازل شده و در کتاب دینى تاکنون کسى از وحى الهى که بر
ى  کند، محمد از تاریخ و شیوه طرح مىمالدین شفا به درستى  گونه که شجاع همان ،این جزاست. به 

و یا  اهللاى  آگاه بوده است. تورات نه متن واحدى دارد و نه به وسیله تدوین تورات و انجیل به کلى نا
شود که  ى بخصوصى نوشته شده است. تورات شامل چهار متن متفاوت و متناقض مى موسى در دوره

(نگارش در قرن  "تورات الوهى"(نگارش در قرن نهم پیش از میالد)،  "تورات یهوى"موسوم به 
تن (نگارش اواخر قرن هفتم پیش از میالد) و سرانجام م "حزقیال نبى"هشتم پیش از میالد)، متن 

  (نگارش در قرون ششم و پنجم پیش از میالد) هستند . "کاهنان"یا  "ها خاخام"

نه کتابى مشخص است و نه از  ،ادعاى محمد و اعتقاد مسلمانان وارونِبه همین منوال، انجیل نیز بر 
 110تا  70که  است گانهجداطریق وحى الهى به عیسى نازل شده است. انجیل نیز شامل چهار کتاب 

البته اگر فرض بر این باشد که شخصی بنام عیسی در [ اند س از رحلت عیسى نوشته شدهسال پ
یعنى کسانى که از ( نه حواریون مستقیم عیسى ،. در نگارش انجیل چهارگانه]تاریخ وجود داشته است
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زبان مشترکى دارند.  ،اند و نه این چهار کتاب شرکت داشته )اند نزدیک شاهد زندگى و مرگ وى بوده
(به زبان  "متى  انجیل"میالدى،  70ى  (به زبان یونانى) در دهه "انجیل مرقس"رود که  گمان مى

(به زبان  "انجیل یوحنا"میالدى و  90و  80هاى  (به زبان التین) در دهه "انجیل لوقا"عبرى) و 
  میالدى تألیف شده باشند . 110آرامى) در حدود سال 

می می تواند به این معماي درهم ریخته بدهد، این است که بر تنها پاسخی که مال یا ماله کش اسال
اما بنا به دالیل نامعلومی (؟!) این  ،ابراهیم و موسی وحی نازل شده و آنها نیز داراي کتاب بوده اند

زمان ظهور امام دوازدهم شیعیان، از این کتاب ها اینکه در کتاب ها در جایی مخفی داشته شده اند تا 
  ود.شبپرده داري 

  

  عزیر -6

  30(توبه) آیه  9سوره 

أَفْواههِم یضَ م بِ لُه قَو کل نُ اللّه ذَ اب یحسى الْمارص نُ اللّه وقَالَت النَّ رٌ اب زَیع ودهالْی قَالَتلَ وو اهؤُونَ قَ
کُونَ  نَّى یؤْفَ م اللّه أَ لُ قَاتَلَهن قَبفَرُواْ م ذینَ کَ   ﴾30﴿الَّ

این سخنى است [باطل] که  مسیح پسر خداستو نصارى گفتند  عزیر پسر خداستو یهود گفتند 
 خدا آنان را بکشداند شباهت دارد  آورند و به گفتار کسانى که پیش از این کافر شده به زبان مى

 ) 30شوند ( چگونه [از حق] بازگردانده مى

ونه که مسیحیان، مسیح را پسر اهللا می دانند، از خواندن این آیه اینگونه برداشت می شود که همانگ
  را پسر اهللا می دانند. در ادامهء این آیه نیز محمد این معتقدان را نفرین می کند.» عزیر«یهودیان نیز 

» عزیر«هیچ کتاب یا حتی نوشته کوچکی در نوشته هاي یهودیان وجود ندارد که نامی از پیامبري بنام 
  که یهودیان بخواهند، او را همانند مسیح، پسر اهللا بدانند.در آن باشد چه برسد به این

به هر روي، در آیه باال ادعایی از طرف اهللا یا محمد بیان شده است که حتی مالها و ماله کشان 
اسالمی نیز تاکنون راهی براي ماله کشی آن نیافته اند. آنها بسیاري از اداعاهاي دروغ خود را با این 

شتباه گفته اند و قرآن مبناست، ماله کشیده اند اما در اینجا این امکان نیز وجود دستاویز که بقیه ا



395 

 

ندارد زیرا صحبت از اعتقاد یهودیانی است که خودشان داراي کتاب و دین هستند و قرآن درباره 
  نداشته اند!آنرا همین دیدگاه دینیشان صحبت کرده است. دیدگاه دینی اي که یهودیان هرگز 

  

  قوم لوط داستان -7

  82تا  77(هود) آیه هاي  11سوره 

 یبص ع م وذَا ی قَالَ ها وعر نَا لُوطًا سیء بِهِم وضَاقَ بِهِم ذَ اءت رسلُ ا جلَم 77﴿و﴾ اءهج و همونَ قَو ع  یهرَ
هن إِلَیملُ وب لُونَ کَانُواْ قَ مع ی ات یئَ ا قَالَ السمِ ی ؤُالء قَوی هنَاتنَّ ب رُ هطْه م أَ قُواْ لَکُ خْزُونِ فی  فَاتَّ اللّه والَ تُ

 یدشلٌ رجر م س منکُ لَی فی أَ قَالُواْ ﴾78﴿ضَی د قَ نَاتک فی لَنَا ما علمت لَ نْ بقٍّ مح إِنَّکو م علَ  نُرِید ما لَتَ
نَا جاء فَلَما ﴾79﴿ نَا أَمرُ علْ ا جهیالا علَهافنَا س طَرْ أَما وهلَی ع جح نضُودیلٍ مجن س ةً م82﴿ار﴾  

نزد لوط آمدند به [آمدن] آنان ناراحت و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و  فرستادگان ماو چون 
) و قوم او شتابان به سویش آمدند و پیش از آن کارهاى زشت 77گفت امروز روزى سخت است (

ترند پس از خدا بترسید و  آنان براى شما پاکیزه اینان دختران منندکردند [لوط] گفت اى قوم من  مى
تو خوب ) گفتند 78شود ( رس پیدا نمى مانانم رسوا مکنید آیا در میان شما آدمى عقلمرا در کار مه

) پس 79خواهیم ( دانى که ما چه مى و تو خوب مى حاجتى نیست دانى که ما را به دخترانت مى
هایى از [نوع] سنگ گلهاى الیه الیه بر  پاره چون فرمان ما آمد آن [شهر] را زیر و زبر کردیم و سنگ

 ) 82فرو ریختیم (آن 

آیه چنین است: اهللا فرشتگانی زیباروي را به سوي لوط می فرستد، برخی از مردم  چهارشرح این 
قوم لوط شتابان خود را براي کام گرفتن به آنان می رسانند. لوط براي پیش گیري از یک » لواط کار«

آنان پیشکش می نماید ولی آنان  آبروریزي، پیشنهاد اغوا کننده اي به آنها می دهد و دخترانش را به
  را نابود می کند. لواط کاران نمی پذیرند و اهللا هم آن

ی یافت می شود که نمونه هایی از ساز این نمونه داستان ها و گزیده هاي سکدر قرآن چندین مورد 
اینگونه سخن ها را می توان در داستان فریفتن مریم توسط جوانی خوش هیکل، ماجراهاي یوسف و 

 عربیِ زلیخا یا توصیف دختران بهشتیِ داراي سینه هاي برجسته یافت! بسیاري از ایرانیان با خواندن
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و یا پیوندي را  کنندبه خلوص الهی می رسند یا براي مردگانشان طلب بخشش می  ظاهراًاین آیه ها 
  ، خجسته می دارند!)مانند پیوند عروسی(

 طالوهمین  پیغمبرِپیشکش کردن دختران لوط (توسط آیا خواندن داستان لواط کردن قوم لوط و 
) به لواط گران، باعث بخشیدن روان مردگان است؟ از آن گذشته خواندن این داستان آنهم با کاران

زبان عربی، چه باري به بار علمی، عقلی و ... ما اضافه می کند؟ وانگهی آیا بی شرمانه نخواهد بود 
یا جشن عروسی اي که افراد بسیاري در آن حاضرند، این داستان  در یک مراسم عزاداري و مثالًکه 

را به زبانی که آن جمع می فهمند برایشان خواند و در پایان هم همه لبخند مسررت به لب بنشانند که 
  اکنون خداوند آن کند که بهترین است؟! 

  است!(حجر) نیز دوباره تکرار شده  15سوره  79تا  51آیه هاي این داستان در 
  

  اهللا و آیت اهللا ناقه ( شتر صالح) -8

      از آن داستان هاي قرآنی است که خواندن آن، عقل را از سر هر انسان  »آیت اهللا شتر«داستان 
نیمه بیداري نیز می پراند! نه تنها به خاطر بی پایه بودن داستان بلکه به خاطر اینکه این داستان به 

بیان گردیده است و باالخره اینکه ماجراي واقعی این داستان کدام چندین گونه مختلف در قرآن 
  است نامشخص است.

  چکیده داستان اینگونه است که:

آن مردم را به متعلق به اهللا شتري را بر قومی نازل می کند و قسمتی از آب یا دشت یا ... "
صمیم می گیرند آیت اهللا شتر می بخشد، مردم پس از مدتی از دست شتر خسته می شوند و ت

که دست شتر را از داراییهاي طبیعی شان کوتاه کنند؛ پس برخی از افراد این قوم، پاي شتر را 
تمام این قوم را نابود می کند. [دلیل  ،زخمی می کنند. اهللا هم به سزاي توهین به آیت اهللا اش

  "است.] فرستاده شدن این آیت اهللا شتر نیز براي آزمودن بندگان اهللا بیان گردیده

ع که چرا قوم ثمود نابود شده اند نیز نگاهی ودر ادامه ضمن بررسی داستان آیت اهللا شتر، به این موض
  می کنیم.
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  قوم ثمود به چه دلیلی نابود شدند؟

  شتري که براي چریدن فرستاده شده بود را زخمی کردند -الف

  78و  77و  73(اعراف) آیه هاي  7سوره 

م بینَۀٌ د جاءتْکُ م منْ إِلَه غَیرُه قَ دواْ اللّه ما لَکُ بمِ اع و م صالحا قَالَ یا قَ أَخَاه ودإِلَى ثَمنَاقَۀُ و هذ ه م ن ربکُ م 
م کُ ذَ رضِ اللّه والَ تَمسوها بِسوء فَیأْخُ روها تَأْکُلْ فی أَ ذَ م آیۀً فَ لیم  اللّه لَکُ ذَاب أَ قَرُواْ ﴾73﴿ع النَّاقَۀَ فَع  ...

﴿77﴾ م تْه ذَ فَۀُ فَأَخَ واْ الرَّجح بی فَأَصف مارِه ینَ دماث78﴿ ج﴾  

و به سوى [قوم] ثمود صالح برادرشان را [فرستادیم] گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى شما 
این معبودى جز او نیست در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان دلیلى آشکار آمده است 

و  زمین خدا بخورد دراى شگرف است پس آن را بگذارید تا  که پدیده شتر خدا براى شماست ماده
شتر را پى (زخمی)  ) پس آن ماده73ى به او نرسانید تا [مبادا] شما را عذابى دردناك فرو گیرد (گزند

 ) 78لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند ( ) آنگاه زمین77کردند (

فرستاده، اما شتر جز چریدن در دشت هایشان، هیچ  »براي آن قوم«اهللا در حالی که گفته است شتر را 
اهللا پس از این رویداد به سودي براي آن قوم نداشته است. برخی از مردم، شتر را زخمی می کنند و 

ده یا زخم زننده ها و یا بکارگیري یک معجزه (؟!) و شفاي آیت اهللا اش، نجاي مجازات زخم زن
  رستد.تمام قوم ثمود را به دیار نیستی می ف

  

  بر ضد صالح و کسانش توطئه کردند -ب

  51و  49، 45(نمل) آیه هاي  27سوره 

صمونَ  خْتَ فَرِیقَانِ ی م ا ه ذَ ه فَإِ دوا اللَّ بنِ اع م صالحا أَ أَخَاه ودم رسلْنَا إِلَى ثَ د أَ قَ لَ وا ﴾45﴿و موا قَالُ قَاس  بِاللَّه تَ
تَنَّهیلَنُب لَهه م وأَ قُولَنَّ ثُ لیه لَنَ وا لنَا م شَهِد کلهم هله صاد وإِنَّا أَ نَّا مکْرِهم عاقبۀُ کَانَ کَیف فَانظُرْ ﴾49﴿قُونَ لَ  أَ
م نَاه م دمرْ همقَوینَ وع م51﴿ أَج﴾  
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به ناگاه آنان دو دسته و به راستى به سوى ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدا را بپرستید پس 
به [صالح] و کسانش  حتماً[با هم] گفتند با یکدیگر سوگند بخورید که ) 45متخاصم شدند (

سپس به ولى او خواهیم گفت ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم و ما قطعا زنیم  شبیخون مى
) پس بنگر که فرجام نیرنگشان چگونه بود ما آنان و قومشان را همگى هالك 49گوییم ( راست مى

 ) 51کردیم (

دلیل هالك شدن  در این سوره بر وارونه سوره پیشین هیچ اشاره اي به آیت اهللا ناقه نشده است!!!
  نیز بخاطر توطئه کردن بر ضد پیامبرشان بوده است. قوم

  

  ، جیره بندي شده بود را زخم زدند (آب چاه یا آب نهر!) شتري که با آمدنش، آب -پ

  158و  157، 155، 154، 142، 141(شعرا) آیه هاي  26سوره 

لینَ  رْسالْم ودثَم تذَّب قُونَ  ﴾141﴿کَ لَا تَتَّ م صالح أَ أَخُوه م ذْ قَالَ لَه نت إِلَّا بشَرٌ مثْلُنَا فَأْت بِآیۀٍ  ﴾142﴿إِ ما أَ
ذه قَالَ ﴾154﴿إِن کُنت منَ الصادقینَ  ا نَاقَۀٌ هلَّه رْبش م لَکُ و رْبمٍ ش ولُومٍ یع ا ﴾155﴿ مقَرُوه ع  ﴾157﴿ فَ

م ه ذَ ذَاب فَأَخَ ع   ﴾158﴿...  الْ

آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت آیا پروا ندارید ) 141ثمودیان پیامبران [خدا] را تکذیب کردند (
این گفت ) 154اى بیاور ( گویى معجزه تو جز بشرى مانند ما [بیش] نیستى اگر راست مى) 142(

پس آن را پى ) 155ب شماست (و روزى معین نوبت آ شترى است که نوبتى از آب او راست ماده
  ) 158آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت ... () 157(زخمی) کردند (

  

  14و  13(شمس) آیه هاي  91سوره 

یاها  قْ سو نَاقَۀَ اللَّه ولُ اللَّهسر م قَالَ لَه نبِهِم فَسواها  ﴾13﴿فَ م بِذَ هبر هِملَیع م د مد قَرُوها فَ ع ذَّبوه فَ   ﴾14﴿فَکَ

) 13را [حرمت نهید] ( خوردنش شتر خدا و [نوبت] آب مادهپس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار 
 شتر] را پى کردند و پروردگارشان به [سزاى] گناهشان بر و[لى] دروغزنش خواندند و آن [ماده

 ) 14سرشان عذاب آورد و آنان را با خاك یکسان کرد (
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تنها در روز خاصی چون مردم ثمود اهللا براي آزمایش بندگانش، آب را برایشان جیره بندي می کند و 
سپس شتر را ا زخمی کنند و رتصمیم می گیرند که شتر  می توانسته اند از چشمه، آب بردارند،

  اهللا همه آنان را نابود می کند. بنابراینزخمی می کنند؛ 

این جیره بندي آب بین شتر و دیگر مردمان آن قوم، نگارنده را به یاد جیره بندي بنزین در ایران 
توسط جمهوري اسالمی می اندازد. قسمتی از این بنزین به آیت اهللا شتر یا همان دم و دستگاه 

ران. اگر کسی هم در این زمینه اعتراضی بکند حکومتی نظام رسیده و باقی نیز به مردم اسالم زده ای
  نتیجه اي جز قوم ثمود براي او و فک و فامیلش وجود نخواهد داشت.

  

  31و  29، 28، 27آیه هاي  54سوره 

م ﴾27﴿إِنَّا مرْسلُو النَّاقَۀِ ...  ئْهنَب نَّ و م قسمۀٌ الْماء أَ نَهی بٍ کُلُّ ب حتَضَرٌ شرْ افَنَا ﴾28﴿ م ود هباح اطَى صع م فَتَ
قَرَ  ع رسلْنَا إِنَّا ﴾29﴿فَ یهِم أَ حۀً علَ یةً صداحیمِ فَکَانُوا وشرِ کَهظ حتَ 31﴿ الْم﴾  

) و به آنان خبر ده که آب میانشان بخش 27شتر را فرستادیم ... ( ما براى آزمایش آنان [آن] ماده
) پس رفیقشان را صدا کردند و [او] شمشیر کشید 28خواهد بود ( است هر کدام را آب به نوبت شده

ها]  ده [کومه) ما بر [سر]شان یک فریاد [مرگبار] فرستادیم و چون گیاه خشکی29و [شتر را] پى کرد (
  ) 31ریزریز شدند (

بوده است. تکرار می کنم که وي » یک نفر« تنهابا توجه به آیه باال مشخص است که شخص خطاکار 
تنها یک نفر بوده است. این چگونه عدالتی است که به خاطر خطاي یک نفر، تمام آن قوم باید نابود 

نخست اینکه ». این نیت بد را در سر داشته اند ،زیرا همه مردم«شوند. ممکن است که مالها بگویند 
هرگز آیه اي یا روایتی وجود ندارد که نشان دهد همه مردم می خواسته اند شتر را زخمی کنند. اما 

باید گفت: خود مالها روایت هاي گوناگونی دارند که باطل را بپذیریم، باز هم  پندارِحتی اگر این 
بی بگیرد و حتی نتواند آنرا انجام دهد، ثواب انجام عمل، به اگر شخصی تصمیم به انجام عمل خو«

کارنامه آن شخص افزوده می شود اما اگر شخصی تصمیم به انجام عمل بدي بگیرد، تا زمانی که آن 
  منفی این عمل را به کارنامه آن شخص  عمل انجام نشود، اهللا به دلیل بخشنده بودنش (؟!) امتیازِ
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مهربانی به هر روي، از هر دیدگاهی که به این قضیه بنگریم این ماجرا نشانه اي دیگر بر ». نمی افزاید
 !عدالت ورزي اهللا است!و 

م: چرا آنان را عذاب کردي؟ به خاطر زخمی کردن شتري که از آب نهرشان یاکنون از اهللا می پرس
تري که در چمن زارهایشان می چرید؟ شریک بود؟ یا شتري که از آب چشمه اشان شریک بود؟ یا ش

سوره بقره می گوید که به  60اهللا در آیه  و یا براي اینکه آنان قصد کشتن صالح را کرده بودند؟
چشمه از آن سنگ بدر آمد! اکنون یک پرسش 12موسی گفتم تا عصایت را به سنگ بزند؛ او زد و 

براي شترت فراهم آورد (و مردم قصد آزار چرا به صالح چنین قدرتی را ندادي تا آبی  !دیگر: اهللا
 شترت را نکنند) تا از کشتار یک قبیله جلوگیري بشود؟

آیا خود یا آن پیامبرت توانایی مداواي زخم آیت اهللا شترت را نداشتی که  !: اهللاپرسش آخر نیز اینکه
 ؟به جاي مداواي آن شتر، تمام قوم ثمود را از نخستین تا آخرین به هالکت رسانیدي

  

  ابابیل و پیلبانان -9

  (الفیل) 105سوره 

فیلِ  حابِ الْ أَص علَ ربک بِ م تَرَ کَیف فَ لَ م ﴾1﴿أَ علْ أَلَ ج ی م ه د ی کَییلٍ فلَ ﴾2﴿ تَضْلسر یهِم وأَ  أَبابِیلَ طَیرًا علَ
ن بِحجارةٍ تَرْمیهِم ﴾3﴿ یلٍ مج4﴿ س﴾ م لَهع ج صف فَ ع   ﴾5﴿ مأْکُولٍ کَ

) و بر سر آنها دسته 2) آیا نیرنگشان را بر باد نداد (1مگر ندیدى پروردگارت با پیلداران چه کرد (
) و [سرانجام 4افکندند ( ) [که] بر آنان سنگهایى از گل [سخت] مى3دسته پرندگانى ا بابیل فرستاد (

  ) 5شده گردانید ( خدا] آنان را مانند کاه جویده

می گویند در سال عام الفیل تعدادي پرنده به دستور اهللا از جایی آمدند و مالها ده شده که بارها شنی
بر سر دشمنان اهللا که قصد خراب کردن خانه اهللا را داشتند، سنگ، گل یا هر چیز دیگري (سنگ هاي 

  .هیچ سند تاریخی ندارددر قرآن آمده است و  تنهاو  تنهاسجیل) ریختند. اما این واقعه 

( و البته نه خراب اصل ماجرا نیز این بوده است که حاکمی از یمن قصد حمله به مکه را می کند 
و با سپاهی گران که تعدادي فیل نیز در بین این سپاه وجود داشته به سمت این شهر کردنِ کعبه). ا
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ناچار حرکت می کند، در بین حرکت، بیماري واگیرداري بین لشکریان شیوع پیدا می کند و سپاه 
  تصمیم به بازگشت به دیار خود می کند.

  

  سخن پایانی  -11.3
(بر وارون ادعاي  بسیاري از داستان هاي قرآنی ،با توجه به آنچه گفته شد می توان به آسانی پی برد

هاي  استورهیا از افسانه  برگرفته شده محمد مبنی بر اینکه تا آنزمان کسی از آنها خبر نداشته)،
     محمد زاده شدن آشوري، بابلی، مصري و ایرانی بوده اند. پس این داستانها به زمانی پیش از 

وارونه این  بر(همانگونه که در آغاز این فصل نیز بدان اشاره شد) برمی گردند ولی ادعاي قرآن 
  است.حقیقت 

  49(هود) آیه  11سوره 

ذَا فَاصبِرْ إِنَّ  لِ ه ن قَبم کم الَ قَوو نت مها أَ علَ یک ما کُنت تَ ا إِلَ یهبِ نُوح غَی نباء الْ عاقبۀَ تلْک منْ أَ الْ
قینَ     ﴾49﴿للْمتَّ

دانستى و نه قوم  کنیم پیش از این نه تو آن را مى این از خبرهاى غیب است که آن را به تو وحى مى
  )49شکیبا باش که فرجام [نیک] از آن تقواپیشگان است (تو پس 

و یا  استورههمانگونه که در آغاز این فصل نیز نوشتم، باید بیان کنم که وجود افسانه یا  ،در پایان
حتی خرافه تا جایی که این موارد به عنوان حقیقتی مسلم فرض نشوند می تواند براي یک جامعه 

به حقیقت الهی تبدیل  ر قرآن، خرافه ها به موهومات و سپسولی د بدون اشکال یا کم اشکال باشد
 چهره داده اند و تاریخی تغییرِ هايِ دیگر کشورها به وقایع مسلمِ استورهو افسانه ها و  اند شده

 هر مسلمانی هم باید معتقد به این داستان هاي خردستیز باشد. شگفت آورتر از همه اینکه،

 

  

  



402 

 

  

تو را باورمند به چرندیات بکنند، می توانند تو را مجبور به انجام کارهاي کسانی که می توانند 
  وحشیانه بکنند. (ولتر)

  12فصل 
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  نماز -12.1
نماز بزرگترین و مهمترین فریضه دین اسالم است. نمازي که اکنون مسلمانان بجاي می آورند بدین 

نماز واجب را در زمان هاي خاصی، که این زمان ها متناسب با  5گونه است: یک مسلمان باید 
(؟!) تعیین می شوند بخواند. ارزش نماز در اسالم آنچنان باالست که ترك کننده  170خورشیدحرکت 

آن جزو مسلمانانی خواهد بود که منفور دربار الهی خواهد شد! در جهان آخرت نیز، نخستین 
پرسشی که از یک انسان، چه مسلمان و چه نامسلمان (!!) می شود درباره نمازش است و اگر این 

خواهد بود و اگر نه، تمام اعمال  پذیرشاهللا قرار بگیرد سایر اعمال وي نیز مورد  نماز مورد پذیرش
  او نیز نادیده گرفته می شوند و فرد را به جهنم می برند.

به دلیل همین رویکرد اهللا و محمد است که برخی از مسلمانان به هر خیانت و زشتی و قتل و  دقیقاً
شتن نماز، خیال خود را راحت می کنند که، زمانی که اهللا غارتی دست می زنند و تنها با بپا دا

نمازشان را بپذیرد کار تمام است و هرچه کرده اند نادیده انگاشته خواهد شد. این عمل نه تنها درباره 
نمود صد در صد عینی داشته است بلکه می توان آنرا در میان برخی از مسلمانان ایران،  ،مالهاي ایران

از  آنانبرخی از حمایت  ی کهبازاریانمولی تا بسیاري از بازاریان ایران مشاهده کرد. از مسلمانان مع
را باید یکی از پایه هاي این حکومت شوم دانست. این بازاریان در زمان مشروطیت زمانی که مالها 

ضا شاه باید از بزرگان مشروطه دفاع می کرد به پشتیبانی از مالها پرداختند. این بازاریان در زمان ر
. در آستانه داشتندبزرگ نیز کارشکنی هاي بسیاري در پشتیبانی از آخوندها و ستیز با این بزرگ مرد 

سال گذشته نیز برخی  30سرنگونی رژیم محمدرضا شاه نیز بازاریان جانب مالها را گرفتند. در این 
رنداشته اند و در زمان هاي از بازاریان هرگز در پشتیبانی از ایران و فرهنگ این کشور گامی شایسته ب

ند با جانبداري از مردم یا خیزش هاي مردمی راه تنفس مال را ه اویژه و حساسی که می توانست
بسیاري از همین بازاریان، نوادگان همان  .نده ابگیرند نیز اقدامی یا حتی اعتصاب کوچکی نیز نداشت

نمونه هاي  را تعطیل کردند. یکی از نادر کسانی هستند که در زمان مشروطه بدستور مالها بازار خود 
از آنان با مردم، در سناریوي  معدوديحرکت بازاریان تهران را می توان همراه شدن 

                                                           
همانگونه که در فصل هاي پیش بررسی شد، نماز مسلمانان برگرفته از نماز مانویان است که خورشید را گرامی می داشته اند و  170

ن همین نماز خوانی را تحریف کرده و رنگ و روي عربی/اسالمی بدان زمان نماز را متناسب با حرکت آن قرار می داده اند. مسلمانا
 دادند.
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دانست که در آن شارالتان هاي  1388شارالتانی/اسالمی مالها در انتخابات ریاست جمهوري سال 
دگان اسالمی اي مانند احمدي نژاد و اسالمی و ایران ستیزي مانند موسوي و کروبی در برابر فسیل ش

به خاك و خون جز  چیزي نتیجه ،رضایی قرار گرفتند و به ظاهر با هم ستیز نمودند ولی در مجموع
  بود.نکشیده شدن بسیاري از ایرانیان آزاد اندیش در تهران و دیگر شهرهاي ایران 

اهللا انجام  ءخیانتی است که با پروانهآنچه که تمام این شارالتان ها و آخوندها و غیره انجام می دهند 
حکم اهللا، آنها تنها کافی است نمازشان را درست بخوانند. برخی از همین  با توجه بهمی گیرد و 

خیانت کار و تازي پرست و مالپرست نیز، اعمال مورد پسند مالها را انجام می دهند، بر  بازاریانِ
آشوب به «دارد و بسیاري از این بازاریان که جزو  پیشانی بسیاري از این بازاریان جاي مهر وجود

اکنون نیز امورات خود را با نمازجمعه  ،بودند 57و به گفته خودشان انقالب کنندگان سال » پاکنان
رفتن، قربانی کردن، نذر کردن، دخیل بستن، خمس و زکات به مال دادن و ... پاسداري می کنند و 

    ت به این آب و خاك و همسویی با مالها و ماله کشان نانی را می خورند که به قیمت خیان
  اسالمی اشان است. و البته تمام اینها سرچشمه از همین قرآن دارد.

تمام  تغریباًچگونگی شکل گیریش و چگونگی خواندنش و ... نیز مانند براي اما درباره خود نماز، 
حتی در نوع ایستادن و وضو گرفتن یک شیعه با یک  مثالًاعمال اسالمی، حکم یکتایی وجود ندارد 

  سنی اختالف است.

فراي اختالفات خود نماز، قرآن نیز درباره نماز، هم داراي ضد و نقیض گویی شده است، هم موضع 
روشن و واضحی ارائه نداده و هم نوع شکل گیري این فریضه آسمانی را در هاله اي از موهومات و 

  زانده است.خرافات اسالمی رنگ با
  

سوره طه از بندگانش خواسته که براي او دو بار  130در فصل ششم، نشان داده شد که اهللا در آیه 
 استه برایش سه بار نماز بخوانند.سوره هود از بندگانش خو 114نماز بخوانند و در آیه
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  35(حج) آیه  22سوره 

ا رمملَاةِ وی الصیمق الْمو م هابا أَصلَى مابِرِینَ عالصو م هوب ذَا ذُکرَ اللَّه وجِلَت قُلُ ذینَ إِ م ینفقُونَ الَّ قْنَاهز
﴿35﴾  

و [آنان که] بر هر چه برسرشان آید صبر  دلهایشان از ترس بلرزدهمانان که چون [نام] خدا یاد شود 
 ) 35کنند ( ایم انفاق مى و برپا دارندگان نمازند و از آنچه روزیشان داده گانند پیشه

چگونگی تعیین اینکه نمازهاي یک مسلمان باید چندبار باشد خود معماي غریبی است زیرا درباره 
وجود » نماز 5«این فریضه اسالمی که بزرگترین فریضه اسالمی نیز می باشد هرگز در قرآن سخنی از 

لمانان چگونگی دستور انجام این نمازهاي پنجگانه را به داستان موهوم معراج رفتن ندارد و مس
نماز براي مسلمانان مشخص می کند و محمد با چک و  50محمد نسبت می دهند که در آن، اهللا 

  .می دهدکاهش  5چانه زدن با اهللا، این تعداد را به 

بندگانش  اصالًاین نماز بندگانش نیازمند است و چیزي که به دیده می آید این است که اهللا شدیداً به 
را خلق کرده است که از وي بترسند و براي او نماز بپادارند. در حین انجام این نماز نیز یک مسلمان 

و البته این خط بطالنی است بر ادعایی که برپایه آن،  .بسیاري به خرج دهد عِباید خضوع و خشو
. گفتگوي دوستانه زمانی بین خودشان و اهللا تگوي دوستانه اي استمسلمانان معتقدند که این نماز گف

کسی از کسی نترسد و کسی مجبور نباشد با  ،داشته باشد که در این گفتگو راستینمی تواند جنبه 
خضوع و خشوع حرف بزند و کسی مجبور نباشد براي تمام مدت عمرش یک گفتگوي بدون تغییر 

  را تکرار و تکرار کند!

  2آیه  (کوثر) 108سوره 

حرْ  صلِّ لرَبک وانْ    ﴾2﴿فَ

 )2پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى کن (
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  تغییر قبله

تغییر قبله مسلمانان گزینش و یکی از آبروریزترین کارهاي اهللا (یا محمد) درباره نماز، به موضوع 
برمی گردد. بیت المقدس یکی از مکان هاي مقدس مذهبی یهودیان است. این مکان جزو مکان هاي 
 مقدس دین مسیحی (که شاخه اي از دین یهودي است) نیز قرار دارد. زمانی که محمد در اندیشه 

دیگر      دهاي دین خود به پایه ریزي دینِ به ظاهر تازه اش بود تصمیم گرفت که با نزدیک کردن بنیا
دین هاي سامی و پذیرش پیامبران یهودي به عنوان پیامبران الهی و پذیرش خرافه هاي یهودي به 
عنوان داستان هاي مسلم اهللا و ... حمایت یهودیان و مسیحیان را به خود جلب کند. یکی از بزرگترین 

  عنوان قبله مسلمانان بود!اقدامات محمد در این راه، مقرر داشتن قبله یهودیان به 

پس از ادعاي محمد مبنی بر پیامبري اش و گذشت سالهایی چند، محمد نه تنها مورد حمایت 
   طرفداران سایر دین هاي سامی قرار نگرفت بلکه پیروان آن دین ها محمد را مورد نکوهش قرار 

     ست که اهللا پروردگارش اگر دین اسالم دین الهی ا«می دادند. یهودیان حتی به محمد گفتند که 
می باشد، چگونه است که قبله این دین، قبله دین یهود که یهوه (خداي محلی قوم یهود) آنرا براي 

محمد باالخره تصمیم گرفت که قبله ». یهودیان مشخص کرده است را قبله مسلمانان قرار داده است؟
یر بدهد و براي اینکه وي انجام این عمل را را تغییر داده و آنرا به کعبه (یعنی بت خانه اعراب) تغی

همچون همیشه به گردن اهللا بیندازد، این عمل را در بین یکی از نمازهاي چهاررکعتی اش انجام داد و 
پس از خواندن دو رکعت نخست، جهت ایستادن خود را به سوي کعبه برگرداند و پس از نماز هم 

  قبله را انجام دهد. مدعی شد که اهللا از وي خواست که این تغییرِ

نکته بسیار بسیار جالب اینکه مسلمانان براي مدت چندسال (تا زمان تصرف مکه توسط محمد و 
بت در آن قرار  300یارانش و شکسته شدن بتها) رو به سوي کعبه اي نماز گذاشتند که بیش از 

  داشت!

  140(بقره) آیه  2سوره 

طًا سۀً وأُم م اکُ علْنَ ج کل ذَ قبلَۀَ  وکَ نَا الْ علْ ا جم ا وشَهِید م سولُ علَیکُ کُونَ الرَّ یلَى النَّاسِ واء عد کُونُواْ شُه لِّتَ
ت لَکَبِیرَةً یه وإِن کَانَ بق لَى عع بل ن ینقَ مولَ مالرَّس بِع تَّ ن ی م م علَ الَّ لنَ یها إِ نت علَ ذینَالَّتی کُ الَّ علَى الَّ   إِ

 یمح ر بِالنَّاسِ لَرَؤُوف ِإنَّ اللّه م دى اللّه وما کَانَ اللّه لیضیع إِیمانَکُ 143﴿ه﴾  
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اى  و بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله
کند از آن  سى را که از پیامبر پیروى مىجز براى آنکه کرا که [چندى] بر آن بودى مقرر نکردیم 

هر چند [این کار] جز بر کسانى که خدا هدایت[شان]  گردد بازشناسیم کس که از عقیده خود برمى
کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم 

 ) 143دلسوز و مهربان است (

سال مجبور به  14معتقد شده است که دلیل اینکه مسلمانان براي مدت بیش از  با کمال شگفتی، اهللا
خواندن نماز، رو به قبله یهودیان بوده اند این است که، اهللا بتواند اطالعات خود را کامل کند و 

  متوجه شود که چه کسی از پیامبرش، پیروي می کند و چه کسی پیروي نمی کند؟!

  

  روزه   -12.2
 نبراي گرفت ،بتوان پس از نماز، دومین فریضه بزرگ مذهبی اسالم دانست. در قرآنروزه را شاید 

با فریضه نخست  سنجشاین سفارشات، البته در سفارشاتی شده است. و چگونگی این کار روزه 
  ، کامل تر و واضح تر هستند! (یعنی نماز) دین اسالم

این موضوع به گواهی گرفته شد،  اينیز بر همانگونه که بارها در این نسک بیان شد و آیه هایی چند
بر  جهانیان آمده است.همه قرآن مدعی است که این دین کاملترین دین ها است و براي هدایت 

این قانون روزه داري ماه رمضان را  ،بسیاري از پژوهشگران، »همه گانی بودن اسالم«وارون ادعاي 
طول روز به بیشتر از  ،گاه ،مناطقی از جهان که در آنها نشانی از این دانسته اند که اهللا از وضع اقلیمی

و گرفتن یک ماه روزه در آن به معناي یک خودکشی حتمی است آگاهی نداشته  ساعت می رسد 20
بی خبر نیز ماه غروب نمی کند  6خورشید براي مدت از زمین، در مناطقی یا اهللا از اینکه و است 

  .171بوده است

                                                           
ماه  6ماه روز و  6در نقاطی که  اگر غیر از این بود، اهللا باید به این قانون جهانی خود درباره روزه، تبصره اي هم می افزود که مثالً 171

گر سفر بنماید و یا امروزه که می توان در کمتر از چند ساعت از این شب است، چه باید کرد و یا آیا روزه دار می تواند به کره هاي دی
 ، وضعیت روزه مسافر که باید دروازه هاي شهر را تا پیش از اذان ببیند چگونه است؟ردگوشه جهان به گوشه دیگري رفت و آمد ک
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رد. یهودیان روز دهم ماه محرم کرا باید در فریضه هاي یهودیان جستجو  روزهفریضه آغاز آفرینش 
بعنوان می نامند) را روزه می گرفتند؛ محمد نیز نخست، این روز را براي مسلمانان  »تشرین«(که آنرا 

روز اول  10 زمان انجام روزه را ،با یهودیان درگیري. آنگاه به خاطر ي شناختگري کردروزه دار روزِ
پس از مدتی چند، نگارش تازهء روزه به بازار مسلمانان آمد و کرد و آنگاه اعالم ماه محرم در سال 

  ماه روزه گرفتن مقرر گردید. »ماه رمضان«

در آغاز مسلمانان حاضر که ، بر می گردد مان غزوه بدرنیز به ز روزهزمانِ به بازار آمدن نگارش تازه 
هم آیه هاي ترغیب کننده جنگ نازل شد و هم پس از سوي اهللا، سد. به شرکت در جنگ نبودن

بدین گونه که: ماهی که جنگ بدر در آن واقع شد  ؛تغییرات عمده اي براي روزه داري بوجود آمد
همزمان بود  "یوم کیپور یهودیان"(یعنی رمضان) تبدیل به ماه روزه گیري شد و روزه عاشورا که با 

  .روزهاي روزه داري مسلمانان حذف گردیداز فهرست براي همیشه 

 آیه زیر، جزو آیه هایی است که در آن، فریضه روزه داري تشریح شده است:

  187(بقره) آیه  2سوره 

اللّه ملنَّ ع لَّه اسبل م نتُ م وأَ نَّ لباس لَّکُ ه م م لَیلَۀَ الصیامِ الرَّفَثُ إِلَى نسآئکُ خْتانُونَ  أُحلَّ لَکُ م تَ م کُنتُ نَّکُ أَ
 اللّه ا کَتَبغُواْ م نَّ وابتَ رُوهاشفَاآلنَ ب م فَا عنکُ عو م م فَتَاب علَیکُ نفُسکُ نَ أَ یتَبتَّى یواْ حرَب م وکُلُواْ واشْ لَکُ

اشب تمواْ الصیام إِلَى الَّلیلِ والَ تُ م أَ جرِ ثُ فَ د منَ الْ وس ط األَ خَی خَیطُ األَبیض منَ الْ م الْ اکفُونَ لَکُ ع م نتُ نَّ وأَ رُوه
قْرَ الَ تَ دود اللّه فَ ح لْکت اجِدسی الْمقُونَ ف م یتَّ لَّهع اسِ لَ نُ اللّه آیاته للنَّ یبی کل ذَ   ﴾187﴿بوها کَ

آنان براى شما لباسى هستند و  همخوابگى با زنانتان بر شما حالل گردیده است ،در شبهاى روزه
کردید پس توبه شما را  دانست که شما با خودتان ناراستى مى شما براى آنان لباسى هستید خدا مى

توانید] با آنان همخوابگى کنید و  ذیرفت و از شما درگذشت پس اکنون [در شبهاى ماه رمضان مىپ
آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه 

لى که در در حا[شب] بر شما نمودار شود سپس روزه را تا [فرا رسیدن] شب به اتمام رسانید و 
حدود احکام الهى پس [زنهار به قصد گناه]  این استمساجد معتکف هستید [با زنان] درنیامیزید 

کند باشد که پروا پیشه کنند  بدان نزدیک نشوید این گونه خداوند آیات خود را براى مردم بیان مى
)187 ( 
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  حج -12.3
  گرفته شده است. »اطرافگردش در «به معنی  Hugلغت حج از واژه عبري  فراوان،به احتمال 

حج یکی از مناسک مهم مسلمانان است که در زمان کنونی (دست کم در ایران) به یکی از مناسک 
و هر مسلمانی در ایران باید حتی اگر توانایی مالیِ کافی  تبدیل شده استنیز  »فخرفروشی به دیگران«

زد، مالی فرهم آورد و آن مال را خرج نیز ندارد، سالها خود و خانواده اش را به زحمت و سختی بیندا
عرب هاي عربستان و نوادگانشان در ایران (یعنی آخوندها) بنماید تا حاجی شود! آن شخص پس از 
بازگشتن از مراسم حج نیز دچار انواع و اقسام بیماري هاي شناخته شده و ناشناخته می شود و براي 

      نیز  يدچار زحمت هاي بیدریغ دیگرمعموالً ادي بازگرداندن چرخه اقتصادي خانواده خود به روال ع
  می گردد!!

بیش از آنکه یک از مناسک اسالمی باشد، یکی از مناسک دوران  »حج«شگفت آور است بدانید که، 
مشخص شد. پس از  اجداد محمد به عنوان فریضه اي واجب براي اعراب بدستجاهلی است که 

براي تمام بت پرستان انجام آن اري شد، کم کم ذحمد بنیانگآنکه این فریضه توسط یکی از اجداد م
شکل و سیاق اسالمی ، به حجِ جاهلی ،توسط محمد ،پس از چندین دههعربستان نیز واجب شد. ... 

داده شد و بر هر مسلمانی واجب گردید که در صورت استطاعت مالی دست کم یکبار آن را انجام 
   دهد.ب

در زمان جاهلیت، اعراب براي خوشنودي خداي خود، حیوانی را براي او قربانی می کردند. همچنین 
ریدان دور این مکان می چرخیدند و سپس در فاصله بین دو تپه اي که صفا و مروه نامیده می شد م

یا  ند(و به باور آنها محل زندگی یک خداي مادینه و یک خداي نرینه بود) شروع به دویدن می کرد
آغاز پیدایش رسم هرولهء بین صفا و مروه به دوره کفار برمی گردد  .رفتندمی » هروله«به اصطالح 

مشهور است که مسلمانان پس از  .ندبت را بر این دو جایگاه گذارده بودند و بین آنها می دوید 2که 
یش از اسالم، بر روي این بین صفا و مروه اکراه داشتند زیرا پ هرولهءفتح مکه و برانداختن بتها، از 

ا و مروه فدو تپه (یا کوه) دو بت سنگی قرار داشت که حاجیان و زائران دوره جاهلیت، سعی بین ص
. اما محمد نه تنها این انجام می دادندرا براي نزدیک شدن به آنها و دست کشیدن و بوسیدن آنها 

  ه است:عمل را مجاز کرد بلکه آیه اي نیز از اهللا بدین مضمون آورد
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  158(بقره) آیه  2سوره 

فطَّو ن ی اح علَیه أَ نَ الَ ج نْ حج الْبیت أَوِ اعتَمرَ فَ فَم رِ اللّهآئع فَا والْمرْوةَ من شَ ِإنَّ الص  عطَو ن تَ ما وبِهِم
 یملرٌ عاک   ﴾158﴿خَیرًا فَِإنَّ اللّه شَ

[که یادآور اوست] پس هر که خانه [خدا] را حج کند یا  خداستصفا و مروه از شعایر در حقیقت 
عمره گزارد بر او گناهى نیست که میان آن دو سعى به جاى آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکى 

 ) 158کند خدا حق شناس و داناست (

    برِ کعبه  هنگامی که این بت پرستان به زیارت کعبه می رفتند، و دور ودر دوران پیش از اسالم، 
» لبیک یا منات«و » لبیک یا عزي«، »لبیک یا الت« می کردند)، "طواف"می دویدند (یا به اصطالح 

بتها را نام هاي جاي » اللهم«هر قومی بت خود را می خواند. در اسالم افزون بر آن، می گفتند و 
نیز بار طواف بدور کعبه  7سنت  .»لبیک اللهم لبیک: «ندبدینگونه تعدیل شد هايگرفت و این گفتار

بازتابی از حرکت دورانی سیارات هفتگانه است که از اخترشناسان معروف بابل و کلده به  احتماالً
 عربستان کهن راه یافته است.

که محمد آنرا بدون تغییر وارد مراسم حج  حرم شدن بودیکی دیگر از مراسم حج ِ جاهلی، مراسم م
باید در این مراسم از هتک حرمت کردن، کفرگویی و آمیزش  شخص حاجی. اسالمی خود کرد
  .ه استزیرا انجام این مراسم در حضور خدایان ممنوع بود کندجنسی خودداري 

  
  مسلمانان در حال سنگ زدن به شیطان هستند! – 1953شیطانِ نگارش قدیم در سال  – 19 فرتور



411 

 

این  .ه استنیز سنگ می زد را ستا آنجادر شیطان می پنداشت همچنین عرب جاهلی محلی را که 
عمل نابخردانه، در زمان کنونی نیز انجام می گیرد؛ تنها تفاوت آن با زمان جاهلی عرب این است که 

را بازسازي و  هداشتشکل حالت مناره اي  دولت عربستان سعودي محل زندگی شیطان (!!) را که قبالً
  اي درآورده است.مرمت نموده و آنرا به صورت دیوارِ پیوسته 

که به گفتار مراسم پیرامون آن دیگر  از و بسیاري مربوط به حج این مراسم جاهلیِ بجا آوردنِ همهء
مراسمی که در حال حاضر پیروان محمد  ،ادامه یافتند. در حقیقت کماکانامروزي  نیامدند در اسالمِ

تفاوتی تغریباً همه ساله انجام می دهند با آنچه بت پرستان در سالها پیش از اسالم انجام می دادند 
  اند. داده تغییر نام »گروه مسلمانان«به  »گروه کافران« ،ندارد و تنها

پیش از ظهور دین اسالم  ،ههمو ... مانند کوتاه کردن مو، احرام بستن  ،حتی جزئیات مراسم حج
تنها کاري که محمد انجام داد، به  وجود داشته و بت پرستان آنها را ابداع کرده و انجام می دادند.

  رسمیت شناختن این مراسم بود.

اسالم افزودنی هایی نیز به حج داشته است که از جمله آنان می توان به امر باید گفت که، البته 
  اره کرد: اش »تجارت براي حاجیان«

  198(بقره) آیه  2سوره 

ندع واْ اللّه ات فَاذْکُرُ نْ عرَفَ م م ذَا أَفَضْتُ م فَإِ ن ربکُ الً م غُواْ فَضْ ن تَبتَ م جنَاح أَ س علَیکُ رَامِ  لَیح عرِ الْ الْمشْ
ن قَبله لَمنَ الضَّآلِّینَ  م م م وإِن کُنتُ داکُ ا هکَم وه   ﴾198﴿واذْکُرُ

که [در سفر حج] از فضل پروردگارتان [روزى خویش] بجویید  گناهى (باکی) نیستبر شما 
پس چون از عرفات کوچ نمودید خدا را در مشعر الحرام یاد کنید و یادش کنید  (کسب معاش کنید)

  )198که شما را که پیشتر از بیراهان بودید فرا راه آورد (
  

  عید کشتار (قربان) و حج

پیش از شهرنشنین شدن انسان) حتی در بین قبیله هاي دنیا (از دیرباز در بین کشورهاي دنیا و حتی 
  جشن هایی چند وجود داشته است. پرداختن به این جشن ها و چگونگی انجام مراسمات این 
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پرداختن به آنها را ندارد اما این جشن ها نمایشی  هدفجشن ها خود کتابی جدا می طلبد و نگارنده 
از دیدگاههاي فرهنگی/اجتماعی مردم یک کشور به حساب می آمده اند و برمال کننده درونمایه هاي 

. مانند نمونه می توان به جشن هاي برخی از قبیله هاي ندمردمان آن سرزمین بوده ا بیشترشخصیتیِ 
ط با درگیري هاي مردم این سرزمین با طبیعت و حیات وحش نیست، آفریقایی اشاره کرد که بی ارتبا

همچنین جشن هاي برخی کشورهاي شرق آسیا که نمایانگر حالت هاي رزمی و رزم خواهی مردمان 
آن سرزمین است، و یا جشن هاي بزرگ ایرانیان مانند نوروز، جشن سده، فروردینگان، اردیبهشتگان 

اي نوخواهانه ایرانیان و جایگاه بی مانند شادي و شادزیوي در فرهنگ و ... که نمادي از درونمایه ه
  ایران است.

بشر امروزي به جشن هاي ملی و مذهبیِ هر کشور، جشن هاي دیگري نیز افزون داشته است که از 
  اشاره نمود.نیز این نمونه جشن هاي امروزي می توان به جشنِ استقالل برخی کشورها 

ن امروزي اي یافت می شود و نه جشن هاي ملی (زیرا تمام قواعد این دین در اما در اسالم، نه جش
 اصوالًسال پیش تنظیم شده اند و نه می توان به آنها چیزي افزود و نه از آنها چیزي کاست)!  1400

   جایگاه زشتی دارد و هیچ کس نمی تواند و نباید براي کشورش یا در جایگاه » ملیت«در اسالم 
تنها چیزي که اهمیت دارد  172.، براي شهرش، فامیلش و ... جایگاه ویژه اي درنظر بگیردپایین ترش

این است که تمام آنها را باید فداي اسالم نماید. خمینی که خود نه ایرانی بود و نه ذره اي مهر به 
         نه تنها هیچ نداي او ایران داشت، این موضوع را به شکل بسیار خوبی رعایت می نمود و 

ملی و ملیت، و  173میهن خواهی اي را غیرخاموش نگذاشت بلکه حتی بکار بردن واژه هاي منحوسهء
  !ایران را نیز شایسته نمی دانست

در اسالم، چند جشن اصلی وجود دارد که از آن جمله می توان به سالروزِ فرار محمد از مکه به 
ان) اشاره نمود. البته مالهاي شیعه خود مدینه، پایان گرسنگیِ یک ماهه رمضان و عید کشتار (قرب

          زاده مشده اند و هر از گاهی یکی از روزهاي سال را بنام تولد فالن امام و اما 174خواب نما
                                                           

 تی است!!البته احترام گذاري به تاریخ و پیشینهء عربستان سعودي (به بهانه اسالم) امر درس 172
 او در یکی از سخنرانی هایش، بدون پرده بیان داشت که واژه هاي آورده شده، منحوسه هستند. 173
     گورمالیی در خواب می بیند که در فالن قطعه زمین،  مالهاي ایران، بسیاري از امورات کشور را با خواب اداره می کنند؛ مثالً 174

ند نزدیک است یا مانند خمینی از طریق خواب با امام زمان رابطه برقرار می کند و یا همین امام زاده اي وجود دارد، یا مرگ فالن آخو
 خواب نماها درباره امورات سیاسی کشور (مانند انتخابات نیز) کاربرد پیدا کرده اند. ،اواخر
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! در همین اواخر مالها حتی تاریخ ازدواج علی با فاطمه را وجشنی پدید می آورند! بر می گزینند
  175دند!یافتند و آن را در تقویم کشورمان گنجان

عید قربان یا همان جشن کشتار در اسالم را باید یکی دیگر از ننگ هاي این دین برشمرد. پیدایش 
این جشن به فرد موهومی بنام ابراهیم برمی گردد که اهللا از وي خواسته است که فرزندش اسماعیل 

می فرستد تا ابراهیم را براي اهللا قربانی کند ولی اهللا ناگهان دبه درآورده و گوسفندي را از آسمان 
بجاي کشتن اسماعیل، آن گوسفند را قربانی کند! از آن تاریخ به بعد، مسلمانان ملزم شدند که اگر در 
این روز براي انجام مراسم حج به عربستان آمده اند، گوسفندي، شتري یا حتی گوسفندانی را بکشند 

نشانگر خونخواه بودن اهللا است و هم تا اهللا از دست آنان خشنود شود. این موضوع، هم از یک سو 
بجز انسان!) را نشان می دهد؛ زیرا البد از دیگر سو، بی اهمیت بودن جان هر موجود زنده دیگر (

  باید براي اهللا یا براي سالمتیِ یک انسان، چاقو بر حلقوم یک چهارپا کشید!

البته ماله کشان اسالمی معتقدند که گوشت این گوسفندها چون براي قربانی است، به فقرا می رسد و 
 از همین روي است که اهللا این عمل را نکو می دارد! باید پاسخ داد، آیا براي کمک به یک فرد

د پرسید آیا جسد به او هدیه داد، یا حیوانی سربرید؟ از طرفی بای گوشتدرمانده یا بی چیز، تنها باید 
  د؟ناین ملیون ها گوسفند و شتر کشته شده در عربستان، به یتیمان و فقیران داده می شو

بین دوست و آشنا و فامیل تقسیم  عموماًحتی در همین ایران، خود شاهدیم که نذري هاي اسالمی 
  بستان آن گوشت ها را به فقرا بدهد؟ر. پس چگونه ممکن است عتا فقرا می شوند

را » نوعی فرهنگ بیابانی«نین باید پرسید آیا اینگونه کمک کردنِ مردم به فقرا جز این است که همچ
نشان می دهد. اگر خود مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند و خود حد بزنند و خود فقیر را غنی 

ي براي چیست؟ وظیفه یک حکومت چیست؟ این دولت است که باید با همکار "دولت"کنند، پس 
  مردم فقر را ریشه کن کند، نه اینکه مردم با کشتار حیوانات بخواهند به فقرا کمک کنند.

                                                           
قیقت و تاریخ ندارد زیرا عرب ها انتخاب روزهاي تولد و مرگ براي امامان شیعه، یکی از شیادیهاي مالهاست و هیچ پیوندي با ح 175

برایشان بیشتر حکم لشکرداري داشته تا فرزندداري (زیرا تا » فرزند داشتن«اصوالً هم از نظر تاریخنگاري بی پیشینه بودند و هم، چون 
  رزندان خود باخبر آنجا که می توانستند بچه دار می شدند) بعید می نماید که حتی خود پدر و مادران این فرزندها نیز از زادروز ف

پس زن داشته است.  70فرزند بوده است و یا یکی از پسرانش، یعنی حسن بیش از  36بوده اند. به عنوان نمونه علی داراي دست کم 
 و چرا اینقدر دیر؟! آنها چگونه زاد روز فرزندان خود را ثبت می کرده اند و چگونه این تاریخ ها به دست مالها رسیده اند؟!
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 1400و نمایانگر درونمایه عرب ها در  می باشد به هر روي این جشن کشتار یکی از نمادهاي اسالم
 نات را جشن (عید) نام نهاده اند!سال پیش بوده است که کشتن حیوا

  

  36(حج) آیه  22سوره 

ذَ ها صواف فَإِ لَیع اللَّه م رٌ فَاذْکُرُوا اسا خَییهف م عائرِ اللَّه لَکُ ن شَ م م علْنَاها لَکُ نَ ج د الْبا و هنُوبج تبج ا و
م تَشْکُرُونَ علَّکُ م لَ نَاها لَکُ خَّرْ س کل ذَ عتَرَّ کَ الْمو عقَان عموا الْ طْ   ﴾36﴿ فَکُلُوا منْها وأَ

نام خدا و شتران فربه را براى شما از [جمله] شعایر خدا قرار دادیم در آنها براى شما خیر است پس 
از آنها بخورید و به  اند ببرید و چون به پهلو درغلتیدند را بر آنها در حالى که برپاى ایستاده

ى شما رام کردیم امید که تنگدست [سائل] و به بینوا[ى غیر سائل] بخورانید این گونه آنها را برا
  ) 36شکرگزار باشید (

 

  196(بقره) آیه  2سوره 

م حلقُواْ رؤُوسکُ ديِ والَ تَ نَ الْهرَ مستَیا اسفَم م تُ صرْ ح عمرَةَ للّه فَإِنْ أُ حج والْ تمواْ الْ دي  وأَ لُغَ الْه بتَّى یح
دقَ ص امٍ أَوین ص ۀٌ میدف ن رأْسه فَ أَذًى م بِه رِیضاً أَوم م ن کَانَ منکُ فَم لَّهح ن مفَم م ذَا أَمنتُ ۀٍ أَو نُسک فَإِ

الثَۀِ أَیامٍ فی الْ صیام ثَ جِد فَ ی م ن لَّ يِ فَمد نَ الْهرَ مسی حج فَما استَ عمرَةِ إِلَى الْ ذَا تَمتَّع بِالْ عۀٍ إِ بسو جح
ه نْ أَ م یکُ ن لَّ مل کل م تلْک عشَرَةٌ کَاملَۀٌ ذَ عتُ جر نَّ اللّه لَمواْ أَ اعو قُواْ اللّه حرَامِ واتَّ جِد الْ سرِي الْماضح لُه

عقَابِ  دید الْ   ﴾196﴿شَ

و اگر [به علت موانعى] بازداشته شدید آنچه از قربانى را به پایان رسانید  براى خدا حج و عمرهو 
و هر کس از شما  خود را متراشیدتا قربانى به قربانگاه نرسیده سر میسر است [قربانى کنید] و 

بیمار باشد یا در سر ناراحتیى داشته باشد [و ناچار شود در احرام سر بتراشد] به کفاره [آن باید] 
اى دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى یافتید پس هر کس از [اعمال] عمره به  اى بدارد یا صدقه روزه

و آن کس که [قربانى] نیافت [باید] در  قربانى کند]آنچه از قربانى میسر است [حج پرداخت [باید] 
سه روز روزه [بدارد] و چون برگشتید هفت [روز دیگر روزه بدارید] این ده [روز] تمام  هنگام حج

است این [حج تمتع] براى کسى است که اهل مسجد الحرام [=مکه] نباشد و از خدا بترسید و بدانید 
 ) 196کیفر است ( که خدا سخت
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آیه باال خدا بیان داشته است که براي وي، باید قربانی کرد! پس نتیجه اینکه حیوان را باید  در دو
براي اهللا کشت و حاجی باید نخستین کسی باشد که گوشت قربانی را می خورد. بنابر این پرسشی 

انی پیش می آید: آیا حاجیان امروزي، از گوشت قربانی خود می خورند؟ اگر نمی خورند، آیا نافرم
  اهللا را بجاي نیاورده اند؟ آیا حج خود را باطل نکرده اند؟ 

را بارها و بارها خوانده است ولی خواننده گرامی خود می تواند قضاوت  196نگارنده، ترجمه آیه 
کلیت معناي آیه ابهام برانگیز است و نه فعل معلوم است و نه فاعل! و البد این هم یکی  اصالًکند که 

! مترجم محترم و فصاحت از سر و روي آن می بارد ا آیه از قرآن است که شیوایی از صدها و صده
نیز هرچقدر کوشش کرده که با آوردن جمله و کلمه هایی چند در بین ترجمه ها، معناي درهم و 
        برهم آیه را ماله کشی کند موفق به اینکار نشده است. نگارنده از مالها و ماله کشان اسالمی 

اهد که بخش هاي موجود در [] را از ترجمه فارسی آیه حذف کنند و اگر چیزي از معناي آیه می خو
  دستگیرشان شد، اینجانب را نیز در جریان قرار بدهند.

درباره حج یادآوري کنم؛ نخست اینکه، پیش از به حکومت رسیدن دیگر را باید در پایان، دو نکته 
حاجی باید از نظر مالی تامین می بود،  مثالًداراي شرایط ویژه اي بود؛ » حج رفتن«، 57مالها در سال 

او باید مقداري از مال خود را به یک مال داده باشد تا مالش حالل شده باشد، این فرد نباید مجرد 
  در یا مادرِ خانواده اي باشد که فرد مجردي در بین فرزندانش وجود داشته باشد. و ... .باشد و نباید پ

که با طرح و برنامه انگلیس و آمریکا در ایران پیاده شد و کشورهایی چند مانند  57پس از آشوب  
ند، عربستان، این آشوب را از نظر مالی پشتیبانی کردند و به اصطالح اسپانسر مالی این آشوب بود

   قضیه دیگرگونه شد. عربستان، زمانی که متوجه حجم عظیم دریافت هزینه از طرف زوار شد، با 
   را به حج پیشین بیفزایند و به این ترتیب » حج جدیدي«هم اندیشیِ مالها به این نتیجه رسید که 

که بتواند بوجود بیاوردند و بنابراین هرآنکس  "حج عمره"و  "حج تمتع"دو گونه حج بنام هاي 
را به مال بپردازد می تواند به حج برود. مالها براي اینکه این سفره مشترك شیادي  هاهزینه این سفر

این خود و عربستان سعودي را گسترده تر کنند دست به تبلیغات و مخ زنی هاي بسیاري کردند و 
  ند.ه احتی دبیرستانیها را نیز به حج فرستاداواخر 

      ري هایی است که حاجی ها پس از بازگشت خود از عربستان بدان دچار نکته دوم درباره بیما
برمی گردد که از مسلمانانی می شوند که آخرین نمونه آن آنفلوآنزا بود. دلیل این بیماري ها نیز به 
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نقاط گوناگون دنیا به عربستان آمده اند و حامل ویروس هستند. هر چند که خود این جمع 
  مانند یک بمب ساعتی عمل می کند. ،، براي بوجود آوردن بیماريبسیاربسیار بزرگ

بزرگ اسالم و تازي پرستی که ایران ستیزانِ محمد غزالی یکی از سخن درباره حج  را با گفتاري از 
ونه دلیل موجهی براي اعمال و گمن هیچ« به پایان می برم:او را امام محمد غزالی نیز می نامند 

  »لی چون امر شده است، ناچار پیروي می کنم.مناسک حج نیافته ام و

  

  جهان آخرت (روز قیامت)  -12.4
پس از نام اهللا، بیش از هر تئوري دیگري در قرآن مورد بحث قرار گرفته است. قرآن  "روز قیامت"

مورد به این روز اشاره کرده است و پیوسته مردم را از این روز به وحشت انداخته و آنها را  250در 
بارها به پیامبر خود هم همچنین اهللا  .دوزخ، گرز آتشین، سرب داغ و ... تهدید کرده استبه آتش 

  .»مردم را از روز قیامت بترسان«گفته است که 

آنچه که در مورد تراژدي روز قیامت درقرآن آمده شباهت زیادي به روز قیامت یهودیان دارد؛ البته تا 
  ت.حدودي درون مایه آن عربی/بیابانی شده اس

  

  برخی از نشانه هاي جهان آخرت آورده شده است: ادامه،در 

  نشانه هاي این روز

  11و  6، 4، 1(تکویر) آیه هاي  81سوره 

 تر کُو س ذَا الشَّم ذَا ﴾1﴿إِ عشَار وإِ طِّلَت الْ ذَا ﴾4﴿ ع جرَت الْبِحار وإِ ذَا ﴾6﴿ س   ﴾11﴿ کُشطَت السماء وإِ

) دریاها آنگه که 4ماهه آبستن) وانهاده شوند ( 10) وقتى شتران (1( به هم درپیچد خورشیدآنگاه که 
  ) 11( آسمان زجا کنده شود) و آنگاه که 6جوشان گردند (
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  14(مزمل) آیه  73سوره 

جِبالُ کَثیبا مهِیلًا  جِبالُ وکَانَت الْ رض والْ م تَرْجف الْأَ و14﴿ی﴾  

  ) 14( کوهها به سان ریگ روان گردندروزى که زمین و کوهها به لرزه درآیند و 
  

  2و 1(انفطار) آیه هاي  82سوره 

 طَرَت ذَا السماء انفَ ذَا ﴾1﴿إِ   ﴾2﴿ انتَثَرَت الْکَواکب وإِ

 ) 2( ستارگان فرو بریزند) و آنگاه که 1( آسمان زهم بشکافدآنگاه که 

چند مورد از نشانه هاي جهان آخرت در آیه هاي باال بیان گردیده است. یکی از این نشانه ها به 
     بررسی شد. اهللا به دلیل » اشتباه هاي علمی قرآن«همان موضوعی برمی گردد که در فصل 

ناآشنایی اش با نجوم، چنین می پندارد که آسمان مانند یک جسم است. این جسم با ستون هایی 
   امرعی بر روي زمین استوار شده است و در جهان آخرت، این جسم از جا کنده شده و شکافته ن

  می شود.

بیلیون سال  4تا  2باثباتی است که در دامنه  ءخورشید ستارههمچنین درباره خورشید گفتنی است که: 
حتی  ي نخواهد کرد.بیلیون سال آینده نیز تغییر 4تا  2گذشته تغییري نکرده است و در دامنه زمانی 

دانشمندان ستاره شناس ثابت کرده اند که اگر خورشید کمی گرمتر می بود و یا اندکی کمتر به زمین 
» چگونه ممکن است خورشید بهم بپیچد«اکنون اینکه  نابود می شد. زمینمی تابد زندگی روي 

 000/000/150خورشید با در نظر گرفتن این واقعیت که بین کره ماه و معماي حل نشده اي است! 
مگر  ؟!و خورشید بهم بپیچد کیلومتر فاصله وجود دارد چگونه ممکن است این فاصله برداشته شود

  خورشید یک کالف است که درهم بپیچد؟

  ستارگان فرو «سوره انفطار، به یک نشانه شگفت انگیز دیگر از آخرت اشاره شده است؛  2در آیه 
انگونه که پیشتر نیز مورد بحث قرار گرفت، ستارگان چراغ هاي زینتی از دیدگاه قرآن، هم». می ریزند

  آسمان هستند. بر پایه همین دیدگاه است که این ستارگان می توانند بر روي زمین فرو بریزند!

) ستاره 000/000/000/000/000/000/200میلیارد میلیارد ( 200کهکشان شیري در حدود  داخلفقط 
می ریزند و آیا زمین در روز قیامت آنچنان پهناور می شود که این ستارگان وجود دارد. چگونه آنها 
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اگر در نظر بگیریم که کهکشان راه شیري یکی از کهکشان هاي کوچک  ریزند؟!ببتوانند روي آن فرو 
 25فاصله نزدیکترین ستاره به خورشید گیتی است و همچنین با در نظر قرار دادن این موضوع که 

؛ قضیه ریزش این ستارگان، بیشتر به یک شوخی می ماند تا نشانه اي سال نوري است میلیون میلیون
  براي جهان آخرت.

، ماله 57درباره آیه دوم سوره انفطار نیز نکته دیگري را باید بیان داشت و آن اینکه: پس از آشوب 
و به جاي اینکه بگوید  اهللا در زمان گفتن این آیه اشتباه لپی اي کرده استکشان اسالمی دریافتند که، 

به ماله کشی معناي این آیه پرداختند پس  »ستارگان فرو بریزند«گفته است  »ستارگان پراکنده شوند«
از دید  !"... ستارگان پراکنده شوند"این ترجمه را تعدیل کرده و برگردان آن چنین شده است و 

  !!ان آخرت پراکنده می شوندخاصی اجتماع کرده اند که در جهقرآن، ستارگان حتماً در محل 
  

  82(نمل) آیه  27سوره 

اتکَانُوا بِآی نَّ النَّاس م أَ هضِ تُکَلِّمر نَ الْأَ ۀً مابد م نَا لَه أَخْرَج هِملَی لُ ع قَو ذَا وقَع الْ   ﴾82﴿نَا لَا یوقنُونَ وإِ

که با  آوریم براى آنان بیرون مىاى را از زمین  جنبندهو چون قول [عذاب] بر ایشان واجب گردد 
 ) 82هاى ما یقین نداشتند ( ایشان سخن گوید که مردم [چنانکه باید] به نشانه

یکی دیگر از نشانه هاي فرارسیدن روز قیامت، سربرآوردن حیوانی بسیار بسیار بزرگ از درون زمین 
  . است

درباره این موجود روایت هاي اسالمی بسیاري وجود دارد ولی به دالیل نامعلومی (؟!) مالها و ماله 
کشان اسالمی همیشه از پرداختن به این موجود تفره رفته اند کما اینکه وجود این موجود و 

سا از همان موجود غول آ سوره نمل 82سربرآوردن آنرا در جهان آخرت حتمی می دانند! این آیه 
  سخن گفته است.
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  آیا قیامت نزدیک است یا دور؟

  نزدیک

  57(نجم) آیه  53سوره 

زِفَت الْآزِفَۀُ    ﴾57﴿أَ

  ) 57نزدیک گشت قیامت ( 176[وه چه]
 

  40(نباء) آیه  78سوره 

ن قُولُ الْکَافرُ یا لَیتَنی کُ یو اهد ی تمد م ینظُرُ الْمرْء ما قَ وا یا قَرِیبذَاب ع م نَاکُ ر نذَ   ﴾40﴿ت تُرَابا إِنَّا أَ

خویش پیش فرستاده است  هشدار دادیم روزى که آدمى آنچه را با دست عذابى نزدیکما شما را از 
  ) 40بنگرد و کافر گوید کاش من خاك بودم (

 

  1(انبیا) آیه  21سوره 

عرِضُونَ  فْلَۀٍ م م فی غَ ه و م هاب سلنَّاسِ حل 1﴿اقْتَرَب﴾  

 ) 1دانند (خبرى رویگر و آنان در بى [وقت] حسابشان نزدیک شده استبراى مردم 

  

  معلوم نیست نزدیک است یا دور

  109(انبیا) آیه  21سوره 

دونَ  ا تُوعم یدع م ب درِي أَقَرِیب أَ اء وإِنْ أَ ولَى سع م نتُکُ قُلْ آذَ لَّوا فَ 109﴿فَإِن تَو﴾  

داده دانم آنچه وعده  نمىپس اگر روى برتافتند بگو به [همه] شما به طور یکسان اعالم کردم و 
 ) 109( یا دور اید آیا نزدیک است شده

                                                           
  را مترجم محترم به معناي جمله افزوده است تا معناي راستین این آیه، ماله کشی شود.» وه چه« واژه 176
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روز آخرت نزدیک است و مشرکان را از عذاب آنروز  جایی بیان نموده است که در آیه هاي باال، اهللا
ترسانده است و جایی دیگر هم به محمد گفته است که بگوید؛ زمان این روز را نمی داند. آیا محمد 

انبیاء خبر نداشته است که در آنجا زمان این روز نزدیک دانسته خود از آیه هاي یکم و چهلم سوره 
به چه معناست؟ » نزدیک«ي براي نگارنده وجود دارد که این واژه دیگر شده است؟! همچنین پرسش

 از دیدگاه اسالمی، آیا ؟است فرا نرسیدهنزدیک  آیا هنوز پس از هزار و چهارصد سال، این زمانِ
  سال عدد کوچکی است؟ 1400

ممکن است که ماله کشان اسالمی بگویند، سري در این زمان وجود دارد و معناي نزدیک بودنش از 
به اصطالح زیست شناس، به تاریخچه زمین  دیدگاه اهللا بوده است. و یا برخی از این ماله کشانِ

ارتباط با  بگویند منظور از این نزدیک و دور بودن، تعداد سال هایی است که در مثالًمراجعه کنند و 
  عمر زمین است و ...!

 اصالًنگارنده پاسخ می دهد؛ اگر چنین باشد، چرا اهللا خواسته است مشرکان را با آن تهدید، بترساند؟ 
، سازگار است؟ آیا اهللا می تواند در قرآنی »قرآن روشن و فصیح است«که  فرضآیا این ادعا با این 

فرستاده است، سخنی بیاورد که تنها خودش بفهمد؟ و البته اینکه چگونه این  براي بندگانشکه 
سوره انبیاء سازگاري می تواند داشته باشد، خود معماي  109آیه » زمان نامعلوم«، با »زمان نزدیک«

عمر بسیار زیاد زمین چیزي نبوده که اهللاِ عرب از آن اطالعی  سویی دیگر،حل نشده اي است. از 
بی اطالع بوده است (یا حتی شمال و جنوب) شد. او حتی از وجود قطب شمال و جنوب داشته با

  !سال است! 000/6از دیدگاه دین هاي سامی، عمر جهان تاکنون حدود  ه برسد به عمر زمین!چ

  

  اهللا جهنمِنگاهی به   -12.5
  56(نساء) آیه  4سوره 

ه م جلُودا غَیرَ لْنَاه د ب م ه لُودج تجا نَضا کُلَّمنَار یهِملص فَرُواْ بِآیاتنَا سوف نُ ذینَ کَ ذَاب ِإنَّ الَّ ع ذُوقُواْ الْ یا ل
  ﴾56﴿ِإنَّ اللّه کَانَ عزِیزًا حکیما 
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درآوریم که هر چه پوستشان  در آتشى [سوزان] اند به آیات ما کفر ورزیدهبه زودى کسانى را که 
بریان گردد پوستهاى دیگرى بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند آرى خداوند تواناى حکیم است 

)56(  

جهنم محل ویژه اي است در دنیاي آخرت که برخی انسان ها پس از محاکمه شدن در دربار الهی به 
وند. بر پایه داستان معراج محمد، آن جایگاه می روند و براي همیشه از عذاب ابدي بهره مند می ش

کسانی هم که به جهنم می افتند، هم عذاب جسمانی دارند و هم  177.بیشتر ساکنانِ جهنم، زنان هستند
به خاکستر تبدیل شدند،  احتماالًعذاب روحانی. انسان هاي جهنمی زمانی که پوستشان سوخته شد و 

، دیگرباره آغاز می شود. مالها شانمی شود و عذاب به فرمان اهللا، دوباره بر بدنهایشان پوست رویانده
همچنین بیان داشته اند که در جهنم چاههایی وجود دارد که افراد خاص تري مانند شیطان به آنجا 

  برده می شوند و عذاب دردناك تري می بینند.

افراد جهنمی گرچه که در قرآن دراین باره مطلبی نیامده است، اما مالها نقل کرده اند که برخی از 
پس از مدتی عذاب کشیدن، از گناه پاك می شوند و به بهشت برده می شوند. همچنین مالها نقل 
کرده اند که در جهان آخرت، محل سومی (به جز جهنم و بهشت) وجود دارد که در آن، زندگی نه 

  .و برخی نیز به آنجا می روند به سادگی بهشت است و نه به سختی جهنم

افراد جهنمی نیز چگونه مشخص می شوند، مالها دیدگاههاي گوناگونی دارند ولی در  درباره اینکه
شد و  فراخواندهر دارند که در جهان آخرت پس از آنکه شخصی در دادگاه اهللا ظمجموع همه اتفاق ن

اعمال او سنجیده شدند، اگر سنگینی اعمال بد آن شخص، بیش از اعمال خوبش بود، آن شخص به 
  د.جهنم می رو

     پر  178با تمام آنچه که گفته شده، اما باید گفت که اهللا عموماً جهنم خود را از کافران و مشرکان
، پیمانی بین اهللا و جهنم (همانگونه که پیشتر هم گفته شد) می کند و براي این پر کردن جهنم نیز

                                                           
با توجه به اینکه، بهشت تنها براي مردان آفریده شده و بنابراین هیچ زنی به بهشت نمی رود، می توان نتیجه گرفت که همه زنان به  177

آنرا محرمانه نگه داشته جاي برخی دیگر به محل نامعلوم دیگري که هنوز اهللا جهنم می روند و یا برخی زنان به جهنم می روند و 
 است می روند!

. چیزي که معموالً انسانها را جهنمی جهنمی شدن افراد استموضوعات غیراخالقی کمتر به عنوان دلیلی براي از دید قرآن،  معموالً 178
 آخرت است.می کند عدم اعتقاد آنها به اسالم، اهللا، محمد و جهان 
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    جهنم و بهشت را  کند. نگارنده اگرچه کهبجهنم را پر  تاوجود دارد که اهللا را موظف می کند 
گونه اي خودفریبیِ بچه گانه یا ساده انگارانه می پندارد، اما چنین به دیده می آید که اگر قرار می بود 

ی بنام جهنم و بهشت وجود داشته باشند، جهنمیان باید از بین خائنان، دروغگویان، قاتالن، یمحل ها
که اهللا انسانها را تنها  چنین به دیده می آیدفران! و نه مشرکان و کا ندشیادان و ... انتخاب می گردید

اعتقاد داشته باشد  ،غیر از اهللابه خداي دیگري در برابر خودش پاسخگو می داند، یعنی اگر شخصی 
از بیخ و بن به اهللا معتقد نباشد، آن فرد جهنمی است و مهم نیست که آن فرد در برابر  اصالًو یا 

  چگونه رویکرد و رفتاري داشته است! یادنو یا حتی کل خود همنوعان 
  

  به برخی از آیه هاي قرآن که جهنم و جهنمیان را توصیف کرده اند پرداخته شده است: ،ادامهدر 

  جهنم اهللا چگونه جایی است و چه افرادي جهنمیند؟

  14(سجده) آیه  32سوره 

عملُونَ  م تَ د بِما کُنتُ خُلْ ذَاب الْ ذُوقُوا عو م اکُ ذَا إِنَّا نَسینَ ه م م لقَاء یومکُ ذُوقُوا بِما نَسیتُ   ﴾14﴿فَ

[عذاب را] بچشید ما [نیز] فراموشتان کردیم  دیدار روز واپسین را از یاد بردیدپس به [سزاى] آنکه 
  ) 14را بچشید ( عذاب جاوداندادید  و به [سزاى] آنچه انجام مى

 

  20(سجده) آیه  32سوره 

 م یلَ لَهقا ویهوا فیدا أُع نْهوا مج خْرُ ن ی رادوا أَ م النَّار کُلَّما أَ اهأْوقُوا فَم ینَ فَسذ ذَاب النَّارِ وأَما الَّ وا ع ذُوقُ
ذِّبونَ  م بِه تُکَ ذي کُنتُ   ﴾20﴿الَّ

هر بار که بخواهند از آن بیرون بیایند  جایگاهشان آتش استپس  اند فرمانى کردهکسانى که ناو اما 
پنداشتید بچشید  شود عذاب آن آتشى را که دروغش مى شوند و به آنان گفته مى در آن بازگردانیده مى

)20 (  
 

  24(بقره) آیه  2سوره 

 ار قُواْ النَّ علُواْ فَاتَّ فْ ن تَ لَ لُواْ وع فْ م تَ حجارةُ أُعدت للْکَافرِینَ فَإِن لَّ ها النَّاس والْ قُودی و24﴿الَّت﴾  
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براى هستند و  آتشى که سوختش مردمان و سنگهاتوانید کرد از آن  پس اگر نکردید و هرگز نمى
  ) 24آماده شده بپرهیزید ( کافران

 

  30(ق) آیه  50سوره 

 زِیدن ملْ مقُولُ ه تَ و تَلَأْتلِ امه م قُولُ لجهنَّ م نَ و30﴿ی﴾  

 ) 30گوید آیا باز هم هست ( و مى آیا پر شدىگوییم  آن روز که [ما] به دوزخ مى

را نیز جهنمی می کند!  "جهنم را دروغ می پنداشته اند"مشرکان و کافران، افرادي را که  بجزاهللا 
آتش سوخت و که اهللا براي بپاداري آتش جهنمش دچار مشکل نشود و به کمبود  همچنین از آنجا

  دچار نشود، بجاي استفاده از سوخت، از برخی انسان ها نیر بجاي سوخت جهنم بهره می برد.
  

عذاب الیم  ،آیه وجود دارد که در آنها اهللا 60در قرآن بیش از سخن پایانی در این بخش اینکه، 
به رخ بندگانش کشیده است. نکته بسیار خردآزار (که در فصل هاي پیش نیز بررسی دان را یجاو

شد) این است که این افراد که اهللا آنها را دچار عذاب ابدي می کند، به این دلیل به جهنم می روند 
و جهنمی شده اند تا وعده هدایت نشده و از همین روي  نخواسته است هدایت شوند ، خود،اهللاکه 
  !!بوده است به حقیقت بپیوندد» پرکردن جهنم از آدمیان و جن ها«که مبنی بر  اهللا،

  

12.6-  اهللا چگونه جایی است؟ بهشت  
هوس  بهشت اهللا یکی از شگفت انگیزترین جاهایی است که می تواند عقل از سر هر شکم پرورِ

 .وجود دارداز انار و انگور گرفته تا شیر و عسل د؛ در این مکان همه گونه خوردنی ناپربازي ب
به  شانخود ،ا شاخه هاي درختانربهشتیان شکم باره حتی زحمت غذا خوردن را هم ندارند زی

بهشتیان میوه تعارف می نمایند و غذاهاي بهشتی نیز توسط غلمان ها (پسرکان جوان و زیباروي) 
  سرو می شوند.
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تا اهللا او را به بهشت ببرد این است که یا  بپیمایدک مسلمان می تواند اما یکی از بهترین راههایی که ی
جهاد کند، یا بکشد و یا کشته شود. پس با این حساب نه تنها در حکومت جمهوري اسالمی کشتار 
ایرانیان دگراندیش توجیه پذیر است بلکه اعمال بسیاري از حکومت هاي ایران ستیز موجود در 

  توجیه پذیرند. کامالًمیون ساله اسال 1400درازاي 

حتی خمینی که پس از بازگشتش به ایران، توان این را نداشت که در راه اهللا بجنگد و همچنین 
هیچکس یاراي کشتن او را نداشت، دست کم دهها هزار ایرانی را به فرمان مستقیم خود کشتار نمود 

داد. پس خمینی بدون هیچ شک و  ساله ایران و عراق به کشتن 8و صدها هزارنفر را نیز در جنگ 
 !به کشتن دادتردیدي باید داراي جایگاه ویژه اي در بهشت اهللا باشد زیرا اگر نجنگید، بلکه کشت و 

  :که در ادامه آورده شده اند ببینید ییآیه ها بهشتیان را در ویژگی هايدلیل این موضوع و البته 

  111(توبه) آیه  9سوره 

اشْتََرى م نَّۀَ ِإنَّ اللّهالج م نَّ لَه أَ م بِ الَهوأَمو م هنفُس لُونَنَ الْمؤْمنینَ أَ یقْتُلُونَ ویقْتَ اتلُونَ فی سبِیلِ اللّه فَ  یقَ
رُواْ بِبشب ده منَ اللّه فَاستَ هفَى بِعنْ أَو مآنِ و قُرْ راةِ واإلِنجِیلِ والْ ی التَّوا فق ح هلَیا عد عو م بِه عتُ ایي بذ م الَّ عکُ ی

 یمظ ع ز الْ فَو لک هو الْ   ﴾111﴿وذَ

خدا از مؤمنان جان و مالشان را به [بهاى] اینکه بهشت براى آنان باشد خریده است همان  در حقیقت
[این] به عنوان وعده حقى در تورات  شوند کشند و کشته مى جنگند و مى مىکسانى که در راه خدا 

و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسى از خدا به عهد خویش وفادارتر است پس به این 
  ) 111اید شادمان باشید و این همان کامیابى بزرگ است ( اى که با او کرده معامله

 

  24(طور) آیه  52سوره 

 هِمی طُوف علَ یانٌولْمنَّ غ م کَأَ کْنُونٌ لَّهلُؤٌ م م لُؤْ 24﴿ه﴾  

اند که [در  گردند انگارى آنها مرواریدى است که بر گردشان همى پسرانىو براى [خدمت] آنان 
 ) 24صدف] نهفته است (
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نیز (عسل) موجود است و شیرین ترین ماده طبیعی  ،وضعیت نوشیدنی نیز از شیر تا آبدر بهشت، 
(از نوع عربیش) بساط عشق بازي نیز  اختیار بهشتیان است.در » يرودي جار«در بهشت به صورت 

  زیباروي (غلمان ها) گرفته تا حوریان مه پیکر. در بهشت فراهم است؛ از پسرکان جوانِ

کرده  پایفشاريباکره اند و قرآن بر روي باکره بودن این حوریان بسیار  البته این حوریان همیشه 
  است.

حرامی هاي دنیا در  نِِا بیش از پیش به شگفتی وا می دارد حالل شداما نکته اي که هر اندیشمندي ر
یکی از این حرامی ها که در بهشت حالل شده است، شراب است! شرابی که  بهشت است.

  روز نجس می کند! 40خوردنش، یک مسلمان را براي 

  

  راه یافته است؟ ،از کارهاي شیطان است چگونه به بهشتکه شراب 

  90یه (مائده) آ 5سوره 

طَانِ  لِ الشَّیمنْ ع م س رِج م زالَ نصاب واألَ خَمرُ والْمیسرُ واألَ ذینَ آمنُواْ ِإنَّما الْ ا الَّ ها أَیی لَّکُمع اجتَنبوه لَ فَ
فْلحونَ    ﴾90﴿تُ

پس  شیطانندشراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند [و] از عمل اید  اى کسانى که ایمان آورده
  )90از آنها دورى گزینید باشد که رستگار شوید (

هر کس قوانین رانندگی را در روز «پلیسی در شهري چنین بیانیه اي را پخش کند که  ،تصور کنید
در روز یکشنبه نه تنها می تواند این قوانین را زیرپا بگذارد بلکه پلیس نیز او را در  ،کندبشنبه رعایت 

  »این زمینه یاري خواهد کرد.

چون که کاشتن گندم عمل نکوهیده اي است هیچ کس نباید گندم « :یا وزیر کشاورزي چنین بگوید
    به او پروانه نکاشت، بکارد. اگر کسی گندم کاشت او را سخت مجازات می کنیم ولی اگر گندم 

  »می دهیم که گندم بکارد!
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و اگر  .کنیبچون چاقو کشی کاري نکوهیده است نباید چاقو کشی «یا پدري به فرزندش بگوید 
  ».چاقو نکشیدي خودم شرایط چاقو کشی را برایت فراهم می نمایم

  یا ... یا ...!

؟ پروانه انجام آن عمل نکوهیده باشدپاداش ترك عمل نکوهیده، کدام خرد آگاهی می پذیرد که 
روز نجس است و حتی  40نوشیدن شراب نه تنها در اسالم حرام است بلکه شراب خور براي 

. اهللا خود می گوید این عمل زشت است و نکوهیده شدنخواهد واقع اهللا  پذیرشنمازش نیز مورد 
  شتی می دهم.به است ولی اگر شراب نخورید و ...، خودم در بهشت به شما شرابِ

شراب و قمار و ... از اعمال شیطان هستند. اگر چنین چیزي درست باشد، پس چگونه است که یکی 
از همین به اصطالح عمل هاي شیطانی (یعنی مشروب) به نعمتی بهشتی براي بهشتیان تبدیل شده 

  چه معنایی دارد؟باال در آیه » تیرهاي قرعه«همچنین است؟ 
  

  5ر) آیه (انسان یا ده 76سوره 

افُورا    ﴾5﴿إِنَّ الْأَبرَار یشْرَبونَ من کَأْسٍ کَانَ مزَاجها کَ

  ) 5آمیخته است ( 179عطر خوشىنوشند که با  مى شرابیبه یقین ابرار و نیکان از 
  

  67(نحل) آیه  16سوره 

عمٍ ی قَو لک آلیۀً لِّ نًا إِنَّ فی ذَ سقًا حرِز کَرًا وس نْهذُونَ مخ عنَابِ تَتَّ خیلِ واألَ   ﴾67﴿قلُونَ ومن ثَمرَات النَّ

و قطعا  بخش و روزي هاي خوب باده مستىو از میوه درختان خرما و انگور براى خود مى گیرید 
 ﴾67﴿اى است  کنند نشانه در این[ها] براى مردمى که تعقل مى

سوره نحل، اهللا بگونه اي روشن درباره مشروب سخن به میان آورده  67آیه  بویژهو  باالدر دو آیه 
است. مالها از این آیه (که از آیه هاي محرمانه اهللا در قرآن به حساب می آید!) براي توجیه و ماست 

                                                           
 مالها حتماً شرابی می نوشند که داراي اسانسهایی است که شرابشان با آن اسانسها خوشبو می شود. 179
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. مالها بسیار نقل کرده اند که پیامبر براي اینکه برندمی  بهره شانمالی کردنِ مشروب خوري خود
مشروب را صد در صد حرام اعالم کند، بصورت پله پله پیش رفت و کم کم و در زمانی مناسب، 
دستور نهایی حرام بودن مشروب را صادر نمود. نخست اینکه، این ادعا دروغی بیش نیست و محمد 

که به نرمی و به  باالکردن مشروب نداشت و دو آیه در آغازِ ادعاي پیامبریش، هدفی براي حرام 
زمانی که نماز را براي  محمدنیکی از مشروب یاد کرده اند خود دلیلی بر این مدعاست. اما 

نومسلمانان بپا می داشت متوجه دو چیز آزار دهنده شد؛ نخست باد معده عرب ها بود که در بین 
انی که مشروب خورده بودند. از همین روي ابتدا باد نماز، ناخوب می نمود و دوم بوي بد دهان کس

خوانده شد و از مسلمانان هم خواسته شد که در هنگام نماز مست نباشند. » باطل کننده نماز«شکم 
  به ماجراي زیر برمی گردد: گردیداما اینکه چگونه شد که مشروب بکلی حرام اعالم 

 180شد که در این میان سعدبن ابی وقاصمست، زد و خوردي بپا  در مدینه میان مسلمانانِ«
رضی اهللا عنه نیز که در این مجادله شریک بود با کارد یکی دیگر از مومنین، از ناحیه سر 

  181»زخم شدید برداشت و چنین بود که فرمان منع شراب صادر شد.

 در اسالم بر روي پوشیده نگاهداشتن زنان بسیار تاکید شده است و حتی براي نوع حرف زدن یک
حدیث وجود دارد. همچنین  آیه وزن با یک غریبه، انتخاب رنگ پوشش، روش راه رفتن و ... دهها 

، مسلمانان حتی نباید »نگاه به نامحرم تیري است از جانب شیطان«به گفته پیامبر اسالم که می گوید 
  داشته باشند.هم یک نگاه به نامحرم 

دیگرگونه  ،که در آنجا وضعیت به گونه اي دهشتناك اکنون اگر سري به بهشت اهللا بزنیم خواهیم دید
درباره شراب که سخن گفتیم. این نوشیدنیِ حرامِ شیطانی، یکباره به یک نوشیدنی مطهر است. 

هر کس می تواند هر حوري اي را انتخاب بهشتی تبدیل می شود! درباره حوري هم روشن است که 
پیش از او با دهها مرد دیگر همبستر شده باشد) زیرا  (ولو اینکه این حوريو با او همبستر شود کند 

                                                           
عشره «سعدبن ابی وقاص یکی از افراد مورد عالقه محمد و یکی از بزرگان خاص اسالم بود که پیامبر درباره آنان گفته است که  180

خدمات ارزنده اي در راه اسالم بجاي آورد و  سعدبن ابی وقاصیماً به بهشت می روند. هستند و بدون هیچ محاکمه اي، مستق» مبشره
در راه انجام این وظیفه اش در قتل و غارت ایرانیان چنان رفتاري نمود که نه اسکندر کرده بود، نه چنگیز، نه شاه اسماعیل و نه 

م ایران ستیزي و به تاراج دادن آقامحمد خان! او فرماندار لشگر مسلمانانی بود که به ایران تاختند! تنها شاید بتوان خمینی را در مقا
 ایران و فرهنگ ایرانی، با این فرد مورد عالقهء محمد، همسنگ دانست!

 32-29، صفحه 3قمري، ج  1302، چاپ بوالق، "الخمیس فی احوال نفیس النفیس"قاضی دیار بکري در  181
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تا دقایقی پیش در بستر  حوريفالن به هر حال آنها همیشه باکره اند. در بهشت این مطرح نیست که 
به  اوپس از همخوابگی با  یک مومن در بهشت این مهم نیست که حوريِ ،مومنی دیگر بوده است

یک مهم نیست که نه تنها به  اصالًدر بهشت  ،ري می خزدکجا می رود و به بستر کدام مومن دیگ
است  روشن است این ه؛ زیرا آنچ(با لباس یا بی لباس) کنیبکه او را برانداز هم بلحوري نگاه کنی، 

حوریان (منظور همان  همه :بهشتیان داده شده است و یا بهتر بگویم همهحوري ها به  همه ءپروانهکه 
  شتیان حاللند.به همهحوریان باکره) به 

  

  اکنون به چند آیه قرآن در مورد بهشت توجه بنمایید:

  73و  71(زخرف) آیه هاي  43سوره 

یهف م نتُ نُ وأَ یذُّ الْأَع تَلَ و س نفُ هبٍ وأَکْوابٍ وفیها ما تَشْتَهِیه الْأَ ن ذَ م افحهِم بِصلَیع طَاف ونَ ید71﴿ا خَال﴾ 
م اکهۀٌ فیها لَکُ لُونَ منْها کَثیرَةٌ فَ   ﴾73﴿ تَأْکُ

گردانند و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان  در برابر آنان مى هایى سینیهایى از طال و جام
خواهد بود  هایى فراوان میوه) در آنجا براى شما 71را خوش آید [هست] و شما در آن جاودانید (

  ) 73خورید ( که از آنها مى

  وه هاي فراوان و جام ها و ... که در سینی هاي طال گذاشته شده اند، به بهشتیان تعارف می شوند.می
  

  74و  72، 70، 68، 66، 56، 54، 52، 50(الرحمن) آیه هاي  55سوره 

جرِیانِ  نَانِ تَ یا ع یهِما ﴾50﴿فیهِمن فۀٍ کُلِّ مهانِ فَاکجو ینَ ﴾52﴿ زئتَّکلَى مرُشٍ ع طَائنُها فُ نْ برَقٍ مب  إِستَ
نِ وجنَى نَّتَیج اصرَات فیهِنَّ ﴾54﴿ دانٍ الْ م الطَّرْف قَ نَّ لَ ثْهطْم ی إِنس م لَهلَا قَب انٌّ و56﴿ ج﴾ نَانِ ف یا عیهِم

اکهۀٌ فیهِما ﴾66﴿نَضَّاخَتَانِ  لٌ فَ خْ نَ انٌ ومر یهِنَّ ﴾68﴿ وف رَاتانٌ خَیس70﴿ ح﴾ ورح اتورص قْ ی مامِ فیخ  الْ
لَا جانٌّ  ﴾72﴿ و م لَهقَب نَّ إِنس ثْهطْم ی م قَرِي حسانٍ  ﴾74﴿لَ بعخُضْرٍ و فْرَفلَى رینَ عئتَّک76﴿م﴾  

بر ) 52است ( اى دو گونه از هر میوهدر آن دو [باغ] ) 50روان است ( دو [باغ] دو چشمهدر آن 
بافت است تکیه آنند و چیدن میوه [از] آن دو باغ [به آسانى]  بسترهایى که آستر آنها از ابریشم درشت
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نگاهند که دست هیچ انس و جنى پیش از  ) در آن [باغها دلبرانى] فروهشته54در دسترس است (
دو ر آن د) 66است ( دو چشمه همواره جوشاندر آن دو [باغ] ) 56ایشان به آنها نرسیده است (

نشین در  حورانى پرده) 70در آنجا [زنانى] نکوخوى و نکورویند () 68است ( میوه و خرما و انار
) بر بالش سبز 74( دست هیچ انس و جنى پیش از ایشان به آنها نرسیده است) 72( ها [دل] خیمه

  ) 76اند ( و فرش نیکو تکیه زده

    یک مرده براي آمرزیده شدن آن مرده  سوره الرحمن جزو سوره هایی است که بستگان مسلمانِ
معتقدند که خواندن هر سوره اي از قرآن براي مرده ها، صواب به همراه  می خوانند. البته مالها کالً

چوبه رچامی آورد. سوره الرحمن یکی از سوره هایی است که از این دیدگاه جایگاه ویژه اي دارد. 
      بهشت چگونه  نیست که خواندن توصیفهم وصف بهشت است! معلوم در این سوره اصلیِ 

، »آمرزش خواهی«می تواند روان مردگان را بیامرزد؟ دست کم در این سوره اگر سخنانی درباره 
و ... وجود داشت، آنموقع شاید می شد گونه اي دیگر به این آیه » اظهار پشیمانی از نافرمانی اهللا«

  آمرزش است! درخواستکه خواندن این سوره براي نگریست و مدعی شد 

 2نکته دیگر اینکه وصف بهشت در این سوره خود قضیه اي شگفت است! اهللا سوزنش بر روي عدد 
گیر کرده و هر چیزي را دوتا دوتا می بیند؛ دو باغ، در هر دو باغ، دو میوه (مجموعا چهارگونه میوه)، 

رسد که اگر چهار گونه میوه در بهشت وجود داشته باشد، آیا دو چشمه و ...! در آغاز نگارنده می پ
مشاهده می کنید که اهللا  68سوره زخرف نیست؟ همچنین در آیه  73این ادعا مخالف با ادعاي آیه 
  است! مگر خرما و انگور میوه نیستند؟ "خرما و انگور"و  "دو میوه"مدعی شده است که در آنجا 

، سخن از حوریان باکره (که دست هیچ انس و جنی بدانها 74و  72، 70همچنین در آیه هاي 
مقرراتی نیز هست! هر  ! چنین به دیده می آید که فاحشه خانه اهللا، تابعِبه میان آمده نرسیده) است

حوري اي داراي خیمه اي است که هر مومنی که قصد کار خیري را داشته باشد می تواند به این 
بر روي بالش سبز و فرش نیکو به انجام برساند. پس از اتمام کار نیز، خود را  خیمه رفته و عمل خیرِ

نیز بر پایه سرویس دهنده حوري  و به خیمه اي دیگر می رود. مومن خیمه مورد نظر را ترك می کند
  قدرت الهی، دوباره باکره می شود!
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  20(طور) آیه  52سوره 

م بِحورٍ عینٍ  اه وجنَ ز فُوفَۀٍ و ص رٍ م   ﴾20﴿متَّکئینَ علَى سرُ

 ) 20ایم ( را همسر آنان گردانده چشم حوران درشتاند و  هم تکیه زده تختهایى ردیفبر 

سوره الرحمن می توان به این نتیجه رسید که دست کم در  7با کنار هم قرار دادن این آیه با آیه 
سکسِ در «خوابگی با حوري ها دوگونه سکس وجود دارد که مورد نخست همان بهشت براي هم

در سکس گروهی، بهشتیان بر تخت ها ردیف شده در »! سکس گروهی«است و مورد دوم » خیمه
  درشت چشم را به نکاح خود در می آورند. انحالی که تکیه زده اند، حور

  

  52تا  50(ص) آیه هاي  38سوره 

 ابوالْأَب م ۀً لَّهح فَتَّ نٍ م د ع نَّاتینَ ﴾50﴿جئتَّکا میهونَ فع د ا ییهۀٍ فهاک م ﴾51﴿ وشَرَابٍ کَثیرَةٍ بِفَ ه ندعو 
رَاتقَاص الطَّْرف تْرَاب   ﴾52﴿ أَ

نند [و] ز ) در آنجا تکیه مى50است ( در حالى که درهاى [آنها] برایشان گشوده باغهاى همیشگى
 همسالنگاه  ) و نزدشان [دلبران] فروهشته51کنند ( هاى فراوان و نوشیدنى در آنجا طلب مى میوه

  ) 52است (

سخن از دو باغ نیست؛ سخن از باغها است! مومنان نیز تنها هستند، در آنجا  51و  50در آیه هاي 
سخن از این  52همچنین در آیه  تکیه می زنند و غلمان ها میوه و نوشیدنی برایشان فراهم می دارند.

! اگر فرض کنیم که تمام افراد بهشتی از نظر سن و سال همسالنداست که دلبران (؟!) با مردان بهشتی 
موضوع بدون اشکال است! اما اگر طبق روایات مالها، بهشتیان داراي سن  ظاهراًیکسان باشند،  کامالً

    نه جوانند و نه پیر)؛ آنگاه به نظر می رسد که هر  بهشتیان (البته باشندو سال هاي گوناگونی 
د. پس باید حوري هاي بهشتی داراي حوري هاي همسال خود را انتخاب کنمی تواند  اي بهشتی

نیز باشند تا خداي ناکرده، » مناسب براي بهشتیانِ از فالن تا بهمان سن«و » سن حوري«برچسبِ 
  ي را ننماید!ساله ا 9ساله اي قصد حوريِ  53پیرمرد 
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سوره ص را در کنه وجود محمد می یابند؛ یعنی جایی  52شان نزول آیه  ،قرآن پژوهشگرانبرخی از 
سال از وي بزرگتر بوده است را  15که عدم رضایت محمد از همخوابگی با خدیجه که دست کم 

مالی تامین شد،  م اینکه محمد با ازدواج با خدیجه، از نظرغبرمال می سازد و نشان می دهد که عالر
؛ اما او از نظر جنسی هرگز با خدیجه ارضاء نشد اما به خاطر هو به فکر پیامبري افتاد هبه رفاه رسید

دلیري آنرا هرگز او اما اینکه قدرت گیري محمد بر پایه قدرت و ثروت خدیجه بنا نهاده شده بود، 
یا حتی اندیشه این کار را  در زمان حیات خدیجه، زن دیگري را به همسري خود دربیاورد نداشت که

  .در سر بپروراند
  

  28تا  25(مطففین) آیه هاي  83سوره 

خْتُومٍ  یقٍ محن رنَ م قَو س25﴿ی﴾ هتَامخ کسی مفو کل یتَنَا ذَ سِ الْمتَنَافسونَ فَلْ  تَسنیمٍ من ومزَاجه ﴾26﴿فَ
قَرَّبونَ بِها یشْرَب عینًا ﴾27﴿ 28﴿ الْم﴾  

اى که] مهر آن مشک است و در این[نعمتها] مشتاقان باید  )[باده25نوشانیده شوند( هرشدهاى م بادهاز 
  ) 28اى که مقربان ازآن نوشند( )چشمه27)وترکیبش از[چشمه] تسنیم است(26بریکدیگر پیشى گیرند(

  

  37و  36، 34، 29، 23تا  17(واقعه) آیه هاي  56سوره 

دونَ  خَلَّ انٌ مد طُوف علَیهِم وِلْ ابٍ ﴾17﴿یأَکْو ن وَکأْسٍ وأَبارِیقَ بِ ینٍ مع ونَ لَا ﴾18﴿ معد صا ینْهلَا ع و 
اکهۀٍ ﴾19﴿ ینزِفُونَ خَیرُونَ مما وفَ مِ ﴾20﴿ یتَ ح لَ رٍ وا طَیمونَ مه لُؤِ کَأَمثَالِ ﴾22﴿ عینٌ وحور ﴾21﴿ یشْتَ  اللُّؤْ
طَلْحٍ...  ﴾23﴿ونِ الْمکْنُ و نضُودفُرُشٍ ﴾29﴿ مۀٍ وفُوع نَّ ﴾34﴿ مرْ لْنَاهع ج تْرَابا عرُبا ﴾36﴿ أَبکَارا فَ   ﴾37﴿ أَ

 باده ناب) با جامها و آبریزها و پیاله[ها]یى از 17گردند ( [به خدمت] مى پسرانى جاودانبر گردشان 
) و 20) و میوه از هر چه اختیار کنند (19خرد گردند ( ) [که] نه از آن دردسر گیرند و نه بى18روان (

) 23مثل لؤلؤ نهان میان صدف () 22( درشت حوران چشمو ) 21هر چه بخواهند ( گوشت پرندهاز 
 همخوابگانى باال بلند) و 29اش خوشه خوشه روى هم چیده است ( که میوه تهاى موزدرخ... و 

 ) 37( همسالشوى دوست ) 36ایم ( گردانیده باکرهایشان را ) و 34(
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غلمان هاي بهشتی، مسئول سرو باده ناب براي بهشتیان هستند! باده هاي بهشتی از نوع خاصی 
هستند که پس از ساخته شدن در کارخانه الهی، توسط فرشتگان نیز مهر و موم می شوند. مهر این 

  !)مطففینسوره  26باده ها نیز از جنس مشک است (آیه 

راه است. ه رد و بساط کباب کردن گوشت پرنده نیز بمیوه هاي گوناگونی نیز در بهشت وجود دا
هم دوباره  37و  36حوري هاي قدبلند و باکره و همسال نیز در بهشت فراوان است! در آیه هاي 

  همان موضوعات آیه هاي پیشین درباره حوري ها تکرار شده است.

قد کوتاه دوست  ي است؟! آخر اگر برخی از مومنان حوريدیگرخود نکته  "حوري قد بلند"اما 
داشته باشند چه؟ اگر حوريِ نه قد بلند و نه کوتاه قد را براي همخوابگی بخواهند چطور؟ آخر این 
 مسلمانان بیچاره، عمري را در اندیشه این حوریان گذرانده اند و عادالنه نیست که تنها حوریانِ

. به هر روي، چنین به دیده شوده بلندباال در بهشت وجود داشته باشد و حق انتخاب از بهشتیان گرفت
می آید که؛ همانگونه که محمد همخوابگی با شخصی مسن تر از خود را نمی پسندیده، همخوابگی 

  با قدکوتاهها و داراي قد متوسط را نیز نمی پسندیده است.
  

  34و  33(نبا) آیه هاي  78سوره 

تْرَابا  اعب أَ کَوا ﴾33﴿وکَأْساقًا وه34﴿ د﴾  

  ) 34هاى لبالب ( ) و پیاله33( هاى برجسته سینهو دخترانى همسال با 

!؟ و پیاله هاي لبالب از شراب!؟ سینه هاي "سینه هاي برجسته"دخترانی همسال با ! دردا و شگفتا
نیز ترجمه کرده اند. تفسیر این آیه را نیز ماله اعلم! البته در برخی از  182»نار پستان«برجسته را به 

، آیه به معناهاي 57ترجمه هاي ماله کشیده شده تازي پرستان جمهوري اسالمی پس از آشوب 
دختران زیبا و همسال، که در زیبایی، هر کدام از این دختران « مثالًداده است؛  چهرهدیگري نیز تغییر 

                                                           
این واژه ها می لرزد اما هرگاه که نگاه تیز می دارم و از بکار بردن این واژه ها اگرچه که شرم دارم و اگرچه که دستم هنگام نوشتن  182

این آیه ها را نه با شرم، بلکه با افتخار می خوانند و با خواندن این دست آیه ها براي مردگانشان طلب عربی می بینم که ایرانیان 
 چیزي را بنویسم که پسند نمی دارم. بخشش و آمرزش می کنند، آنگاه است که شرمم را کنار می گذارم و بر خود بایسته می دانم که
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، معناي دیگري داشته اند و 57اینکه چگونه این دو کلمه تا پیش از آشوب  .»ري است!مانند دیگ
 شده است را نیز ماله اعلم! انشاء، معناي این دو کلمه تبدیل به یک 57ه پس از آشوب نچگو

در  از دین هاي کنونی برخیدر پایان این فصل، نیک می دانم که نکته هایی چند را گوشزد نمایم. در 
معتقد به بهشت و جهنم در وجود هر شخص  ،، بهشت جایگاه واالیی دارد؛ برخی از دین هاجهان

هستند و برخی بهشت و جهنم را تنها و تنها در این دنیا می جویند! دین هاي سامی، بهشت را در 
آسمان ها می جویند و در دنیایی دیگر (یعنی جهان آخرت)! بدترین نوع بهشت را باید بهشت اهللا 

ست که مسلمانان به آن اعتقاد دارند، یا دستکم به خود القا می کنند که اعتقاد دارند! این بهشت با دان
یک عرب ساخته شده است و تحت هیچ شرایطی نمی تواند براي همه مردم دنیا  دیدگاههاي بیابانیِ

  به عنوان بهشت به حساب آید!

  براي زندگی پرسیده شود، ممکن است  فرض کنیم از افراد مختلف دنیا درباره محل ایده آلشان
  پاسخ هایی اینچنینی داده شود:

یک اسکیمو، محلی گرم را ایده آل خواهد دانست با گوشت حیوانات دریایی؛ البته بدون  مسلماً
  زحمت شکار!

یک سرخپوست آمریکاي شمالی ممکن است دشت بزرگی را بپسندد که در آن تعداد بیشماري از 
  د.نشته باشبوفالوها وجود دا

فردي آفریقایی که محل زندگیش بر روي خط استواست، محل ایده آل براي زندگی را محلی  احتماالً
  معتدل از نظر دما بداند!

خیام  مثالًحتی بسیاري از افراد خردمند دنیا نیز بهشت را بگونه اي متفاوت با بهشت اهللا می خواهند 
مام بهشت اهللا می داند، یا پاسکال، آنرا محلی قانونمند و که؛ لب جوي و همنشینی با یار را برتر از ت

  بی دیدگاه مذهبی بخواهد و یا برتراند راسل (طبق گفته خودش) بهشت را کتابخانه پرکتابی بخواهد!

درباره غذاها و میوه ها نیز قضیه همینگونه است و ممکن است براي هندوها گوشت یک پرنده (بر 
خالف آنچه که در قرآن توصیف شده) چیز نامطبوعی باشد. یا بهترین میوه فالن کشور نارگیل باشد 

کشورها از . برخی هستندو بهمان کشور انبه و ...! غذاها نیز بیشتر با محل زندگی افراد در ارتباط 
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سس و ادویه جات بسیاري براي غذاها استفاده می کنند و برخی نه! برخی براي صبحانه غذاهایی 
براي صبحانه چیزي نمی پزند. در همین ایران، برخی از مردم  عموماًپختنی فراهم می آورند و برخی 

رخی لبنیات را با هر را غذایی مناسب براي صبحانه می دانند و برخی دیگر متنفر از آنند. ب» ماست«
نهار و شامی می خورند و برخی نه! برخی گوشت ماهی را بیش از همه دوست می دارند و برخی 

  گوشت بره و گاو و برخی گوشت پرنده را و ... و ...!

  
  عرب ها و عرب پرست ها – 20 فرتور

مردم روي زمین،  پس اکنون باید پرسید با این همه گوناگونی خواسته هاي غریضی و حتی شهوانیِ
نه  داشته باشد وبهشت اهللا بگونه اي ساخته شده است که صددرصد با دیدگاه اعراب همخوانی چرا 

  ؟روي زمینبا دیدگاه سایر مردم 

مثالً بخشی از لذت بهشت به حوري ها برمیگردد (حوري هاي باکره). عرب هاي شبه جزیره 
ن دانست تا جایی که به گفته یکی از پژوهشگران ترین موجودات روي زمی عربستان را باید شهوتران

  شهوت دیگر مردمان روي زمین بیشتر است.جمع اروپایی شهوت مردان عرب از 

  خود می نویسد: »سه مکتوب«میرزا آقاخان کرمانی (یکی از اندیشمندان فرهیخته ایرانی) در 

اصطالحات علوم و حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از اینجا می توان شناخت که «
در زبان عربی وجود نداشت و [همچنین] از لغات سیاسی و حقوقی نیز عاري  فنون، مطلقاً
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را  "نقس نفیس"بود. در عوض براي آلت مرد، هزارگونه اسم و لقب و کنیه داشتند و حتی 
  »که جان آدمی است جزو اسامی آن عضو به شمار می آوردند.

مربوط به باکره بودن همخوابه اشان است. این موضوع نه مربوط یکی دیگر از رویکردهاي عرب ها 
به اعراب جاهلی است بلکه عرب هاي کنونی را نیز شامل می شود؛ یعنی همان عرب هایی که 

فروخته شده ایرانی توسط عوامل جمهوري اسالمی بدانها، هزاران  امروزه براي همخوابگی با دخترانِ
، ذهن بسیاري از مسلمانان ایرانی را نیز »باکره بودن«ختانه، دیدگاه دالر پول پرداخت می کنند. شورب

آلوده کرده است، تا جاییکه آنها حتی ارزش دختر را به باکره بودنش می دانند! این درحالی است که 
پزشکی نشان می دهد حتی اگر دختري هرگز با فردي دیگر همخوابه نشود، ممکن است به دانش 

وجود این پرده و برداشتن آن  سویی دیگر،پاره شود. از  شپرده بکارت ،بیماريدالیل مختلفی مانند 
کار کثیفی (از نظر نظافتی) به حساب می آید که خود جاي بحث دارد. اما به هر روي، عرب، دختر 
باکره را دوست می دارد و مهم هم نیست که ممکن است بسیاري از مردم دنیا از همخوابگی با یک 

اشته باشند زیرا اهللا از سرزمین هاي سوخته عربستان بپاخاسته است و برآورد نیازهایش باکره نفرت د
  همسو با خواسته هاي اعراب است!

درباره میوه ها نیز رویکرد همینگونه است و از صدها نمونه میوه بسیار خوشمزه که در جهان وجود 
و خرما! از روییدنیهاي  183نند اناردارد، در قرآن تنها صحبت از میوه هاي عربی آن سرزمین است ما

بهشتی نیز درخت جایگاه ویژه اي دارد و از انواع گل ها که از نظر زیبایی و بو می توانستند بهشت 
است که به دلیل وضعیت آب  آناهللا را زینت ببخشند، چندان سخنی به میان نیامده است دلیلش نیز 

  .184ن جایگاهی نداشته و نداردو هوایی عربستان، پرورش گل در این سرزمین چندا

درباره نوشیدنی ها نیز تنها سخن از آب و شیر است و اهللا هرگز خبرنداشته است که نوشیدنی هاي 
دیگري مانند شیرکاکائو، انواع شربت ها و ... توسط بشر ترکیب یا اختراع خواهند شد. اهللا تنها از 

 به جاي احتماالًاز آذربایجان بپا میخواست  نوشیدنی هاي مجاز عرب نام برده است. البته اگر اهللا
  بوجود می آورد.اردبیل را » آب معدنیِ« جوي، در بهشت آب جوي

                                                           
 میوه مورد عالقه محمد بوده است. »انار«برپایه روایات اسالمی،  183
  اگر اهللا اهل هلند بود، حتما بهشتش را محلی توصیف می کرد که پر است از گل هاي خوش رنگ و بو. 184
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 ءهمان دیدگاه شهوانی و همجنس بازانه ازسرچشمه گرفته دوباره وجود غلمان ها دربهشت هم 
ردند و به عنوان کعرب ها است. زمان تازش مسلمانان به ایران، بسیاري از پسران ایرانی را اخته 

 هممی توانست به این جوان، تجاوز جنسی حتی عرب مورد نظر  .غالم به پادویی اعراب گماشتند
همین رفتاري است که دست اندرکاران جمهوري اسالي، با جوانان ایرانی در  بنماید و این دقیقاً

  انجام می دهند.هایشان زندان 

  بند ي میهن دوست و خردورزي که به هر دلیلی به دین اسالم پا امید است که دست کم ایرانیانِ
خود بهشت، تجدید نظري وجود ِ اصالًانه اسالم به بهشت و ابله شده اند، دست کم در دیدگاه

  بنمایند.
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  یعنی اینکه نخواهی بدانی حقیقت چیست. (نیچه)» ایمان«

  

  13فصل 
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  دریافت ربا -13.1
برجسته قرآن براي  فرمان هايبرخی از شامل آنچه در فصل هاي پیشین مورد بررسی قرار گرفت، 

به معرفی اهللا و پیامبرش پرداخته بودند و یا دستورهاي کلی اي درباره  ،زندگانی یک مسلمان بودند
مطالبی نیز که مسلمانان در دنیا بودند. بخشی از ناچگونگی رفتارهاي مسلمانان با دیگر مسلمانان و با 

  .یا داستان هاي علمی تخیلی نددرباره نظریه هاي علمی قرآن بود ندمورد بررسی قرار گرفت

دیدگاهها، دستورها و  ؛را در فصل هاي پیشین بررسی شدندذافزون بر آنچه که بصورت گ
فصل د که جاي بررسی و تامل بسیار دارند. در این ندر برخی آیه هاي قرآن وجود دار یرویکردهای

  به برخی از این موارد خواهیم پرداخت.

نخستین مورد درباره دستوري براي رباخواري در قرآن است. در آیه زیر، به مسلمانان دستور داده 
یک و نیم  مثالًنخورند. بدین معنا که اگر ربا کمتر از چند برابر باشد ( »چندبرابر«شده است که ربا را 

این است ست. چیزي که در این آیه (و در کل قرآن) وجود دارد ) خوردنش بدون اشکال اباشد برابر
برابر است که  2برابر و بیش از  2رباخواري به عنوان یک عمل بد شناخته نشده است بلکه رباي که 

  اشکالزاست.
  

  130(آل عمران) آیه  3سوره 

عافًا مضَ لُواْ الرِّبا أَضْ ذینَ آمنُواْ الَ تَأْکُ م تُفْلحونَ یا أَیها الَّ علَّکُ قُواْ اللّه لَ فَۀً واتَّ 130﴿اع﴾  

مخورید و از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید  چندین برابراید ربا را  اى کسانى که ایمان آورده
﴿130﴾  

جمله بندي این آیه به چند مثال اشاره می کنم که موضوع را روشن تر کند: در روشن شدنِ  براي
آن شخص به پلیس  معرفیِ"ویزاهایی که برخی از کشورها ارائه می دهند مهري زده می شود که 

روز و  14؛ یعنی معرفی آن فرد تا "روز طول بکشد 14خارجی محل زندگی آن شخص نباید بیش از 
روز، یعنی مشکل قانونی براي  14و البته بیش از  ون مورد است.دپلیس ب کمیسونِروز به  14کمتر از 

  آن فرد خارجی.



439 

 

زیاد "مثال ساده تر اینکه بارها شنیده ایم که مادرها به بچه هاي کوچک خود دستور می دهند که 
دهنده، هیچ فرد دستور . از دید"شیرینی نخوري! زیاد بدو بدو نکنی! خیلی خانه دوستت نمانی! و ...

  که ناشایست است! »زیاده روي در آنهاست«کدام از این کارها، ناشایست نیستند و 

خوردن ربا اگر چندبرابر نباشد، مورد شرعی اي می توان به آسانی نتیجه گرفت که به هر روي، 
) که سودهايِ وام آنچنانی (و البته نه یا قوامین البد بانک هاي اسالمی مالها (مانند بانک انصارندارد! 

  دو برابر) دریافت می کنند، خود به نیکی می دانند که کار غیر اسالمی انجام نمی دهند. 

  

  ؟ما در دنیا و آخرت هستند )ولیِسرپرست ( ،آیا فرشتگان  -13.2
  31و  30(فصلت) آیه هاي  41سوره 

ح لَا تَ خَافُوا و لَّا تَ لُ علَیهِم الْملَائکَۀُ أَ قَاموا تَتَنَزَّ م استَ ذینَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُ م ِإنَّ الَّ نتُ جنَّۀِ الَّتی کُ نُوا وأَبشرُوا بِالْ زَ
دونَ  نُ ﴾30﴿تُوع ح ولیاُؤکُمأ نَ نْیا وفی الْآخرَةِ  َ اةِ الدیح م فیها ما فی الْ لَکُ و م نفُسکُ تَهِی أَ م فیها ما تَشْ لَکُ و
دعونَ    ﴾31﴿تَ

فرشتگان بر آنان فرود سپس ایستادگى کردند  در حقیقت کسانى که گفتند پروردگار ما خداست
گویند] هان بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتى که وعده یافته بودید شاد باشید  [و مى آیند مى

و هر چه دلهایتان بخواهد در [بهشت]  185هستیم ولی ِ شما ما ، در زندگى دنیا و در آخرت )30(
 ) 31براى شماست و هر چه خواستار باشید در آنجا خواهید داشت (

ما ولیِ «... می گویند که » ایمان آورندگان«اهللا، فرشتگانش را بر مردم نازل می کند و فرشتگان به آن 
م اهللا ولی انسانهاست و هم فرشتگان! بنابر این چنین به دیده می آید که اهللا پس ه...». شما هستیم 

داراي یک مجلس سنا است که وي و فرشتگانش در آن شرکت  احتماالًفرمانرواي مطلق نیست و 
      دارند. و همانگونه که اهللا ولی مردم است فرشتگانش نیز ولی مردم هستند! اکنون پرسشی بیان 

چگونه فرشته اي که هیچ قدرتی از خودش ندارد و در اسالم از نظر جایگاه، "می دارم و آن اینکه 

                                                           
نُ "در برخی از ترجمه هاي ماله کشیده شدهء ماله کشان اسالمی جمله  185 نَح  اؤُکُم یلترجمه شده است!! "دوستانتان ماییم "به  "أَو 
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پایین تر از انسان است (به اندازه اي که واداشته شده به انسان سجده کند) می تواند سرپرست و ولی 
  "انسان باشد؟

  

  ؟آیا خبر بد را هم بشارت می دهند  -13.3
  8(جاثیه) آیه  45سوره 

عها  مسی م ن لَّ صرُّ مستَکْبِرًا کَأَ ی م بشِّرْهیسمع آیات اللَّه تُتْلَى علَیه ثُ لیمٍ  فَ ذَابٍ أَ 8﴿بِع﴾  

شنود و باز به حال تکبر چنانکه گویى آن را نشنیده  شود مى [که] آیات خدا را که بر او خوانده مى
  ) 8( پردرد بشارت دهاز عذابى ورزد پس او را  سماجت مى است

  

  24(انشقاق) آیه  84سوره 

بشِّرْهم لیمٍ  فَ ذَابٍ أَ 24﴿بِع﴾  

  )24( از عذابى دردناك بشارت دهپس آنان را 

بدین خاطر منتظر  احتماالًخواند و  بشارتنمی توان  را "دادن خبر بد به کسی"آنچه معلوم است 
مه، بیانگر فرهنگ بیابانی اعراب آن زمان است که ! بیان اینگونه سخنان بیش از همژده گانی نیز بود

بشارت  "عذابِ پردرد"فرهنگشان، قتل و غارت بود و تجاوز! البد در اینگونه به اصطالح فرهنگ، 
  .مدهبه حساب می آ

نیز بسیاري  ندجمهوري اسالمی نیز که ادامه دهنده این به اصطالح فرهنگ عربی در ایران بوده اافراد 
از امور ایران ویران کن را بشارت دادند، بشارت دانستند و یا با خرسندي هرچه تمامتر آنها را 

جنگ «درباره جنگ دانست که گفتند را در اینباره را می توان سخن خمینی  نمونهستودند! بزرگترین 
  ».یک نعمت بود

ایرانیان داشت نعمت بود؟ چگونه جنگی چگونه، جنگی که در آن بیش از یک میلیون نفر کشته براي 
استانهاي غربی ایران) چیزي نداشت نعمت بود؟ چگونه جنگی که  بویژهکه جز ویرانی در ایران (
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پایانش، سرآغاز دوستی بین آتش افروزانِ جنگ (یعنی دولت هاي جمهوري اسالمی و عراق) شد 
داد! ایرانیان آزاده اي که براي پاسبانی از نعمت بود؟ دوستی اي که خون آن ایرانیان گرامی را به هدر 

  کشورشان، جان خویش در کف گرفتند و تاوان آتش افروزيِ ایران ستیزان دستاربند را دادند!

    » بشارت دادن عذاب«و » نعمت بودن جنگ« هاي ، تفاوتی بین سخنروشن است کهبه هر روي، 
  باشد!وجود داشته نمی تواند 

  

  ؟هستند هایی انسانه گونچ ،شاعران  -13.4
  226تا  221(الشعراء) آیه هاي  26سوره 

لُ الشَّیاطینُ  ن تَنَزَّ لَى مع م نَبئُکُ لُ علَى کُلِّ أَفَّاك أَثیمٍ  ﴾221﴿هلْ أُ هم  ﴾222﴿تَنَزَّ قُونَ السمع وأَکْثَرُ یلْ
عرَاء ﴾223﴿کَاذبونَ  م والشُّ هتَّبِعونَ یغَاو م ﴾224﴿ الْ لَ م تَرَ أَ نَّه م ﴾225﴿کُلِّ واد یهِیمونَ  فی أَ نَّه قُولُونَ وأَ ا یم 

علُونَ لَا فْ 226﴿ ی﴾  

ى فرود دروغزن گناهکاربر هر ) 221( آیند شیاطین بر چه کسى فرود مىآیا شما را خبر دهم که 
شاعران را گمراهان ) و 223( بیشترشان دروغگوینددارند و  که [دزدانه] گوش فرا مى) 222آیند ( مى

) و آنانند که چیزهایى 225اى که آنان در هر وادیى سرگردانند ( ) آیا ندیده224( کنند پیروى مى
  ) 226دهند ( گویند که انجام نمى مى

، 57در آن هیچ جایگاهی ندارد و با اینکه پس از آشوب  »هنر«اسالم را باید تنها دینی دانست که 
 "هنردوستی است! اسالم دینِ"اسالمی کوشش فروانی کرده اند تا نشان دهند که ماله کشان برخی از 

  جز کوبیدن آب در هاون نبوده است!چیزي تالش ها  اما این 

(مجسمه  186موسیقی در اسالم حرام است (در فصل هاي پیشین بدان اشاره شد)، ساخت صورت
ي جدید به حساب می آیند و چون در سازي) حرام است! نقاشی حرام است! تئاتر و سینما که هنرها

                                                           
خود مالها براي ماله کشی این قضیه، مجسمه خمینی و خلبان ایران ستیزِ فرانسوي اي که این اهریمن را به ایران آورد را ساختند و  186

 در فرودگاه خمینی قرار داده اند.
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بناي زمان محمد وجود نداشته اند، انجامشان شایسته نیست! معماري هم در فرهنگ اسالمی چیز جز 
با آن رفتار  ،مسجد و امام زاده سازي نیست! و ... . اما شاید شعر را بتوان تنها هنري دانست که اسالم

قرآن را گونه اي شعر می دانند و از دیگر سو  ی، خوددوگانه داشته است، از یکسو ماله کشان اسالم
شعرهایشان «به شاعران بزرگ ایرانی مانند مولوي، حافظ، سعدي و ... این برچسب را زده اند که 

ایران ستیزان بزرگی مانند سروش (که بر نگارنده نامعلوم است که چگونه این مالي ». تفسیر قرآنند!!
از آب دربیاید) تفسیرهاي زیادي از شعرهاي مولوي در این زمینه  بدون عمامه توانسته است ادیب

د. مالهاي با عمامه اي نیز نتا به خیال خود، بر مولوي و آثارش رنگ و بوي اسالمی بده ندشته اون
داراي چندین کتاب ادبی در این زمینه  مانند محمدتقی جعفري که چندین ده کتب نیز نوشته اند (!!)

از مخلصان والیت فقیه  حتماًد مولوي طرفدار خاندان اهل بیت بوده و نبت می کنهستند که البد ثا
  است!بوده 

هیچ مطلبی  تغریباًوجود دارد که در آن » شاعران«آیه اي بنام  227به هر روي، در قرآن، سوره اي 
اسالمی در آن ورات اقسام داستان ها و دستو آیه انواع  227درباره شاعران وجود ندارد!! در تمام این 

) سخن از شاعران به میان آمده است. از دیدگاه 224تنها در یک آیه از این سوره (آیه  پیدا می شود و
قرآن، شاعران انسان هاي منحرفی هستند که شیطان بر آنان فرود می آید و انسانهاي گمراه از شاعران 

  پیروي می کنند!

و خزئلی ...) درباره  خمینیا مطهري، خلخالی، بیهوده نیست که مالها (از محمد غزالی گرفته ت
فردوسی چه مطلب ها که ننوشته و سخنرانی ها که نکرده اند و آنچه شایسته نیاکان عربشان بوده 

   داده اند و کتابش را چیزي جز اراجیف و افسانه ناست به این بزرگ مرد تاریخ ایران نسبت 
اصطالح روشنفکران دوره حکومت محمدرضا شاه،  ندانسته اند. جالب اینجاست که بسیاري از به

مهر سکوت بر لب خود زده بودند و زمانی که مالهاي ایران ستیز، فرهنگ ایرانی را به باد ناسزا 
ب علی حالل مشکالت ح«بودند که  یاوه هایی از این دستگرفته بودند اللمان گرفته بودند و دنبال 

موضوعات مهمتري در جامعه است که بهتر است به آنها «، »به عقاید مردم نباید توهین کرد«، »است
  187و ...! »پرداخته شود

                                                           
؟ آیا به "توهین به عقاید نیست"ساله عرب ها و بستگانشان به ایران و فرهنگ ایرانی  1400بر نگارنده معلوم نیست که آیا توهین  187

 ؟"موضوع مهمی نیست"تاراج رفتن فرهنگمان توسط اسالمیون و ماله کشان به اصطالح روشنفکرشان 
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فرمانروایان (اولیا امر) را نیز فرمان ببرید! چرا؟ آنها چه  -13.5
  کسانی هستند؟

ایرانی که در اواخر حکومت اسالمیست هاي  اندیشمندزمانی در یک کتابچه، سخنی از یکی از زنان 
  قجر می زیسته است خواندم که اینجانب را سخت تحت تاثیر قرار داد:

سلطان را آیت خدا ، و ملت ایران خصوصاً عموماًبدبختانه بعضی از ملت هاي دنیا «...
ز ... فکر بکنید ببینید چه خاموش و تاریکیم، چند میلیون آدم جمع می شوند امی دانند

دست رنج سالیانه و هزار جور بدبختی و عذاب دنیایی کرورها پول جمع می کنند و به 
دست یک نفر می دهند، براي این که آن یک نفر قبول زحمت کند اداره تمام زندگی آنها 

؛... پس در نه خداي ملتپس اگر فکر داشته باشیم آن آدم نوکر ملت می باشد  .را بنماید
برقرار مستخدم براي ملت خوب کارکرد او را باید دعا کرد و این صورت هر وقت این 

نه این که ستایشش ... و حسابش را رسید،  باید معزول نمود، اگر بد کار کرد داشت
  188»نمود...

خدا بلکه خود خدا می دانند. شوربختانه ریشه این  تایرانی ها، قرن هاست که سلطان را نه آی
دین «زرتشتی در دوره ساسانیان دانست که براي پایداري شغلِ  در حکومت موبدانباید موضوع را 

»! آیت«خودشان، شاهان ساسانی را آیت خدا دانستند و خودشان را نیز اعتبار بخش این » فروشی
تنها متعلق به حکومت آنزمان ایرانیان نبود بلکه امر کم و بیش » شاه خدایی«البته باید گفت که دیدگاه 

  بین ملت هاي آنزمان بود.پذیرفته شده اي در 

از دست دین، انسان ها پذیرفتند  دانش پژوهپس از متمدن تر شدن دنیا و رهایی برخی از انسان هاي 
از دیگران نیستند و هیچ کسی ملزم به یا پست تر که هیچ کدامشان پیشاپیش داراي درجه اي واالتر 

  ئیس، مدیر، رهبر یا سلطان باشد.به دیگري نیست ولو اینکه آن شخص ر »سر تعظیم فرو آوردن«

                                                           
 بی بی مریم بختیار 188
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اما شوربختانه در اسالم، رکوع، سجود و پیروي کورکورانه، بخش اصلی تعلیمات دینی آن است! در 
خود را نیز پیروي کنند. توضیحی هم  "اولیاي امر"همین آیه زیر از مسلمانان خواسته شده است که 

  هم، آیا باید پیروي شوند یا نه؟ دن بودناین اولیاي امر اگر نامسلما اصالًداده نشده است که 

  
  اولیاي امر، که مسلمانان طبق گفته قرآن باید آنانرا فرمان ببرند!از برخی  – 21 فرتور

سال پیش به ایران برگشته و تجاوز دیگري  32که » پیروي از مالهاي ایران ستیز«به هر روي، دستکم 
سال است که در حال پیاده سازي اصول بیابانی اسالم  32را به کشورمان پیاده سازي کرده و اکنون 

مستقیم خود قرآن است. قرآن، خود گفته که از  در ایران هستند، امري واجب است! چرا؟ این دستورِ
ظالم و ستمگر هم  ،اولیاي امر باید اطاعت کرد! قرآن حتی بیان نکرده است که اگر این حاکمان

و      خامنه اي  ،خمینی ،د یا نه؟! از دیدگاه قرآن، پیروي از محمدبودند، آیا باید باز هم پیروي بشون
  همه در یک راستا هستند.احمدي نژاد 

  59(نساء) آیه  4سوره 

م فی  م فَإِن تَنَازعتُ لی األَمرِ منکُ أُوولَ وواْ الرَّسیعط طیعواْ اللّه وأَ ذینَ آمنُواْ أَ دیا أَیها الَّ وه إِلَى اللّه شَیء فَرُ
نُ تَأْوِیالً  سأَحرٌ وخَی کل مِ اآلخرِ ذَ وی منُونَ بِاللّه والْ م تُؤْ   ﴾59﴿والرَّسولِ إِن کُنتُ

[نیز] اطاعت کنید  اولیاى امر خود رااید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و  اى کسانى که ایمان آورده
پس هر گاه در امرى [دینى] اختالف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به 

  )59تر است ( فرجام [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و نیک
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  امر به معروف و نهی از منکر  -13.6
  112(توبه) آیه  9سوره 

عابِ حامدونَ السائحونَ الرَّاکعونَ الساجِدونَ التَّائبونَ الْ اهونَ عنِ الْمنکَرِ اآلمرُونَ بِالْمعرُوفدونَ الْ  والنَّ
منینَ  دود اللّه وبشِّرِ الْمؤْ حظُونَ لافح   ﴾112﴿والْ

کنندگان  سجده کنندگان داران رکوع کنندگان پرستندگان سپاسگزاران روزه [آن مؤمنان] همان توبه
وادارندگان به کارهاى پسندیده بازدارندگان از کارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدایند و مؤمنان 

  ) 112را بشارت ده (

یکی از مواردي که ماله کشان اسالمی و برخی از مسلمانان درباره همانگونه که پیشتر هم گفته شد، 
در پاسخ، نخست باید گفت که » انسان را آزاد آفریده است!اهللا، «دینشان بیان می دارند این است که 

  اهللا مطلقا انسان را آزاد نیافریده است:

انسان آفریده شده است تا عبادت اهللا را بکند، براي اهللا، انسان بکشد، به غارتگري بپردازد، براي اهللا 
مده سپاسگوي اهللا باشد قربانی کند، در هر زمان و هرجایی از اهللا بترسد، هر بالیی که بر سرش آ

(زیرا خواست اهللا بوده است)، حتی بخشی از هزینه هاي زندگی اش را به مال و سید بپردازد تا مال 
او حالل شود و اهللا از او خوشنود شود، انسان باید به زیارت اهللا برود، به زیارت قبور عربهاي 

پس آیا باز هم  ده بودند بروند و ... و ... .عربستان که برخی از آنان حتی براي ایرانی کشی به ایران آم
  می توان گفت که انسان آزاد آفریده شده است.

از همه مهمتر اینکه با تمام این مواردي که بیان شد (و با درنظر گرفتن موارد بسیاري که بیان نشده) 
ست (!!)، اهللا در برخی و با در نظر گرفتن اینکه همه آنها نشان می دهند که اهللا، انسان را آزاد آفریده ا

از آیه هاي قرآن، مسلمانان را به امر به معروف و نهی از منکر نیز واداشته است تا در کوچه، بازار، 
  به آنان دست دهد.نیز خیابان و حتی خانه خودشان نیز احساس ناامنی کنند و البد احساس آزادي 

اسالمی که در این اواخر نام هاي دیگري وجود سازمانهاي امر به معروف و نهی از منکر جمهوري 
بر آنها نهاده شده است، ریشه در دل همین آیه هاي قرآن » مبارزه با مفاسد اخالقی و اجتماعی«مانند 

  (مانند آیه باال) دارد.
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  چند آیه منطقی و فلسفی!!  -13.7
  27(نجم) آیه 53سوره 

ونَ  مسرَةِ لَینُونَ بِالْآخؤْمینَ لَا یذ نثَى ِإنَّ الَّ   ﴾27﴿الْملَائکَۀَ تَسمیۀَ الْأُ

 نهند را در نامگذارى به صورت مؤنث نام مى فرشتگاندر حقیقت کسانى که آخرت را باور ندارند 
)27 ( 

و شامل بر همه است قرآن براي همه و همه دوران "اگر فرض مسلمانان را درباره قرآن که می گوید 
نامگذاري زنانه براي  عدمِ«را بپذیریم؛ باید پرسید که آیا نشانه باور داشتن به آخرت،  "چیز است ...

است؟ یعنی کسی که به آخرت باور ندارد، فرشته را بصورت مونث نامگذاري می کند؟ به  »فرشتگان
فرشتگان را نام مردانه الزمه اعتقاد به آخرت این است که که  هر روي می توان نتیجه گرفت

  !!بگذاریم

البته حقیقت آن است که این آیه یکی از بیشمار آیه هاي قرآن است که نه براي جهانیان بوده است و 
آیه هاي قرآنی است که تاریخ مصرف داشته و آن نه درباره همه زمان ها! به بیان ساده تر، این آیه از 

رخی از اعراب نام هاي زنانه بر فرشتگان می نهاده اند تاریخ مصرفش به زمان محمد برمی گشته که ب
و محمد (یا اهللا) خواسته است اعراب، حتی در نامگذاري فرشتگان [فرشتگان ِ موهوم!] نیز از محمد 
تبعیت کنند و در غیر اینصورت به آنان برچسب ناباوري به آخرت خواهد خورد. پروانه جهاد بر ضد 

  !و آن هم کشتار فرد ناباورمند است توسط اهللا صادر شده است پیشترکه نیز » ناباورمند به آخرت«
  

  30(انبیاء) آیه  21سوره 

علْنَا منَ الْماء کُ جا ومقْنَاه فَتَ قًا فَ تْ کَانَتَا ر ضر نَّ السماوات والْأَ فَرُوا أَ ذینَ کَ م یرَ الَّ لَ ا أَو یء حی أَفَلَ لَّ شَ
  ﴾30﴿یؤْمنُونَ 

و ما آن دو را از  آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودندآیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که 
 ) 30آورند ( اى را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمى هم جدا ساختیم و هر چیز زنده
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نه ه شده است! این آیه از آن سري آیه هاست که منطق در آن، به معناي واقعی به خاك و خون کشید
از این چگونه بسته بودند و باز شدند.  ها تنها کافران، بلکه غیر کافران هم نمی دانند که آسمان

گذشته این آیه نمایانگر ایده غیرعلمی دیگري نیز می باشد که در آن، آسمان به صورت یک جسم 
و اهللا با قدرت خودش و  و آسمان و زمین از دید اهللا، زمانی در هم آمیخته بودند 189!تصور شده است

را  کاراهللا این  ،(!!) زمین را از آسمان بیرون کشیده است! تازه ویژه اياستفاده از صافی هاي  احتماالً
مگر نمی دانید که من چنین «سندي براي عمل خود قرار داده است و بر کافران سرکوب می زند که 

  ».کرده ام!؟
  

  258(بقره) آیه  2سوره 

ذ ذْ قَالَ إِبرَاهیم ربی الَّ نْ آتَاه اللّه الْملْک إِ ذي حآج إِبرَاهیم فی رِبه أَ م تَرَ إِلَى الَّ لَ نَا أَ حیِی ویمیت قَالَ أَ ي ی
بِه شْرِقِ فَأْتنَ الْمسِ م ی بِالشَّمت ه یأْ رَ أُحیِی وأُمیت قَالَ إِبرَاهیم فَِإنَّ اللّ فَ ذي کَ هِت الَّ غْرِبِ فَب نَ الْما م

م الظَّالمینَ  قَو دي الْ هالَ ی اللّه258﴿و﴾  

نازید، و) در باره پروردگار  (و بدان مى خدا به او پادشاهى داده بود) آن کس که چون  آیا از (حال
پروردگار من همان کسى است :  ؟ آنکاه که ابراهیم گفت )کرد، خبر نیافتى خود با ابراهیم محاجه (مى

: خدا(ى  . ابراهیم گفت میرانم ) مى کنم و (هم ) زنده مى : من (هم میراند. گفت کند و مى که زنده مى
. پس آن کس که کفر ورزیده بود تو آن را از باختر برآورآورد،  ) خورشید را از خاور برمى من

  ) 258(کند.  . و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمىمبهوت ماند

مالها در حوزه هاي علمیه خود براي سالیان بسیار، دروسی را می خوانند یا به اصطالح فرامی گیرند 
ت نکاسته و چراغ هیچ راه تاریکی در درازاي تمام یکه نه تنها دانستن این دروس هیچ دردي از بشر

       تاریخ اسالم براي بشریت نبوده است، بلکه با فراگیري این به اصطالح دروس، روش هاي 
       دروغ گویی، افترازنی، سرکشی، جفنگ گویی، مغلطه بافی، سفسطه گري و ... را به خوبی فرا

روزي مال میخ افسار خرش را به جایی بروي زمین : «شودمی می گیرند. حکایتی است که در آن نقل 

                                                           
هللا مدعی شده بود که این جسم بزرگ (یعنی آسمان) همانگونه که پیشتر نیز برخی آیه ها مورد بررسی قرار گرفتند که در آنها، ا 189

 خطر سقوط این جسم بزرگ بر روي زمین را از بین ببرد!بدینوسیله داراي ستون هاي نامرئی اي است تا 
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کوبید. شخصی او را دیده و از روي تمسخر به او گفت: مال! می دانی مرکز زمین کجاست؟ مال 
پاسخ داد که همین جایی که میخ خرم را بر زمین کوبیده ام! می گویی نه، متر کن؟ ... آن شخص 

     رم! سمان چند است؟ مال پاسخ داد: به تعداد موهاي خَدوباره پرسید: می دانی تعداد ستارگان آ
  "می گویی نه؛ بشمار

اکنون حکایت مالهاست و پاسخ هایشان و رفتارهایشان و دلیل هایشان و ... که همان رفتار 
  مالنصرالدین را در ذهن متبلور می کنند.

اهللا "ه کرده است و گفته که: سوره بقره، ابراهیم نیز رفتاري چونان مالهاي کنونی پیش 258در آیه 
. و البته همانگونه که مالنصرالدین آن "من، خورشید را از شرق برمی آورد. تو آنرا از غرب برآر!

شخص را به حیرت درآورد و مبهوت کرد، ابراهیم نیز آن پادشاه را مبهوت نمود. مانند آن است که 
اگر خداي من را قبول نمی کنی، شبی شخصی بگوید که من خدایی دارم که شب را تاریک آفریده 

  بساز که روشن باشد!

مطرح است را می توان در پایان این آیه دید که  "جمع اضداد"نکته دیگري که در بحث فلسفه بنام 
اهللا، «و در آغاز این آیه، همین اهللا گفته است » اهللا قوم ستمکار را هدایت نمی کند.«... اهللا می گوید 

یا باید بپذیریم که اهللا زمانی که بخش پایانی آیه را نازل می کرده است، ». بود ..  به او پادشاهی داده
چنان دچار حواس پرتی شده که به یاد نیاورده در آغاز همان آیه چه گفته است و یا اینگونه بیندیشم 

عناي که آن شخص تا پیش از مجادله با ابراهیم، ستمکار نبوده است و یا اینکه، آن شخص بر پایه م
داراي پروردگار دیگري بوده است! چگونه ...»  در باره پروردگار خود«... همین آیه، جایی که آورده 

می شود پذیرفت که هم اهللا بگوید هدایت نمی کند و هم پادشاهی عطا کند. والبته همانگونه که در 
از آنان فرمانبرداري  یدباهمین فصل توضیح دادیم، این فرمانروایان مقامی برابر رسول اهللا دارند و 

  کرد!

البته براي اینکه تفسیر واقعی تري از معناي این آیه بیابیم، می توانیم منتظر تفسیرهاي قرن بیست و  
  یکمی ماله کشان اسالمی نیز بمانیم!
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   73تا  67(بقره) آیه هاي  2سوره 

قَرَةً  واْ بح ذْب م أَنْ تَ ذْ قَالَ موسى لقَومه ِإنَّ اللّه یأْمرُکُ ن لّنَا  ...  ﴾67﴿ ...وإِ یبالَ بِکْرٌ  ...یو ض قَرَةٌ الَّ فَارِ ا بإِنَّه
نَ  یانٌ بوقَرَةٌ  ... ﴾68﴿...ع ا به قُولُ إِنّ ی ا قَالَ إِنَّهنُه و ن لَّنَا ما لَ یبرِینَ یرُّ النَّاظا تَسنُه لَّو عفْرَاء فَاق 69﴿ص﴾ ... 

حرْثَ مسلَّمۀٌ الَّ شیۀَ فیها  قی الْ الَ تَسو ضر لُولٌ تُثیرُ األَ قَرَةٌ الَّ ذَ ا ب71﴿ ...إِنَّه﴾  تُم فْساً فَادارأْ م نَ لْتُ ذْ قَتَ وإِ
م تَکْتُ نتُ خْرِج ما کُ م اللّها و یهونَ ف72﴿م﴾  هات آی م تَى ویرِیکُ والْم یِی اللّهح ی کل ذَ عضها کَ بِب وهقُلْنَا اضْرِب فَ

قلُونَ  تَع م علَّکُ   ﴾73﴿لَ

 ...دهد که ماده گاوى را سر ببرید گفتند  خدا به شما فرمان مى و هنگامى که موسى به قوم خود گفت
گفتند پروردگارت را براى ما بخوان تا بر ما روشن سازد که آن چگونه [گاوى] است گفت وى ) 67(
 ... )68( ...فرماید آن ماده گاوى است نه پیر و نه خردسال [بلکه] میانسالى است بین این دو  مى

فرماید آن ماده گاوى است زرد یکدست و خالص که رنگش بینندگان را  چگونه است گفت وى مى
در حقیقت آن ماده گاوى است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه کشتزار  ... )69کند ( شاد مى

باره و چون شخصى را کشتید و در ) 71( ...اى در آن نیست  نقص است و هیچ لکه را آبیارى کند بى
پس  )72کردید آشکار گردانید ( او با یکدیگر به ستیزه برخاستید و حال آنکه خدا آنچه را کتمان مى

اى از آن [گاو سر بریده را] به آن [مقتول] بزنید [تا زنده شود] این گونه خدا مردگان را  فرمودیم پاره
 )73نمایاند باشد که بیندیشید ( کند و آیات خود را به شما مى زنده مى

با بازي هایی برخورد داشته اند که در آنها براي  احتماالً، دارندکسانی که به بازیهاي کامپیوتري عالقه 
فشردن یک کلید،  مثالً، آن شخص باید چندین کار متفاوت را انجام دهد ("در"باز نمودن یک  مثالً

ه باز کردنِ در شود. در پیدا کردن یک کد، فرار کردن از دست یک دشمن و ...) تا باالخره موفق ب
ردي یافت می شود که نقش اول ااندکی از داستان هاي قدیمی فرهنگهاي گوناگون دنیا نیز چنین مو

بدست آوردن یک نوش دارو مجبور است چندین کار را بصورت پی در پی  مثالًیک داستان براي 
  انجام دهد تا به هدفش برسد.

 ي جالب (!!) طراحی و پیاده سازي شده است! این موضوع نیز در آیه هاي باال بگونه ا

) دلشان می خواهد که او زنده شود، پس اهللا (یا یهوه) به احتماالًومردم ( می شودکشته  یشخص
که یک گاو را بکشند و از خون او به مرده بزنند تا او  امر کندموسی دستور می دهد که او به مردم 
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گاوي است ماده،  توضیح مشخصات این گاو مربوط است.زنده شود. سه چهار آیه از قرآن نیز به 
میانسال، زرد یکدست (که دیدنش، بیینده را شاد می کند)، نه رام است، نه می توان با آن شخم نمود 

  و روي پوستش هیچ لکه اي نیست!

ه مسئل«نگارنده بجا می داند که چند پرسش رامطرح نماید: آیا اهللا (یا یهوه) قادر نبود بدون این 
آن شخص را زنده کند؟ آیا اهللا عملی پسندیده تر براي این فرآیند سراغ نداشت که براي آن » گویی

  مجبور نشود انسان هایی را وادارد تا حیوان زبان بسته اي را بکشند؟

طول کشیده و از  یمهمتر از همه اینکه ناپیداست که براي پیدا کردن گاوي با این شرایط، چه زمان
چنین گاوي پیدا شده است؟ همچنین باید پرسید چگونه خواندن چنین آیه ایی از  کجا و چگونه،

به گوش پیروان خود می خوانند که براي  پیوستهقرآن می تواند باعث بخشش مردگان شود که مالها 
  مردگانتان قرآن بخوانید؟! روحِشادي 

  

  با دزد چه باید کرد؟  -13.8
  38(مائده) آیه  5سوره 

نَ اللّه واللّه عزِیزٌ حکیم  فَاقْطَعواْ أَیدیهماوالسارِقُ والسارِقَۀُ  ا نَکَاالً مبس   ﴾38﴿جزَاء بِما کَ

و خداوند  ببریدبه عنوان کیفرى از جانب خدا  را دستشاناند  و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده
 ) 38توانا و حکیم است (

انسانی که تنها یکبار دزدي کند براي همیشه سرافکنده است. توبه و بازسازي و .. نیز در در اسالم، 
این عمل بربري که نمایانگر فرهنگ بیابانی دین اسالم است، اکنون در  شعار نیست. چیزي جزاسالم، 

وند. برخی از کشورهاي اسالم زدهء فلک زده مانند مصر، پاکستان، افغانستان و عربستان اجرا می ش
  ، این عمل را به انجام رسانیده است!اندكجمهوري اسالمی نیز در مواردي 
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به کیفیت، جزئیات و شرایط اجراي چنین مجازاتی نپرداخته و این جزئیات بر اساس آراي  ،قرآن البته
فقها و نحوه عمل به این مجازات در زمان حیات پیامبر اسالم و جانشینانش (خلفاي راشدین از نظر 

  اهل سنت و امامان از نظر شیعه) تعیین شده است.

  

  !محاکمه می شوند سپسبه جهنم میروند و  اولهمه انسانها   -13.9
  71و  70(مریم) آیه هاي  19سوره 

لَى بِها صلیا  أَو م ینَ هذ م بِالَّ نُ أَعلَ ح م لَنَ قْضیا  ﴾70﴿ثُ ا متْم ح کبلَى رانَ ع ها کَ ارِد إِلَّا و م   ﴾71﴿وإِن منکُ

) و هیچ کس از شما 70سزاوارترند خود داناتریم ( [جهنم]پس از آن به کسانى که براى درآمدن به 
 ) 71این [امر] همواره بر پروردگارت حکمى قطعى است ( گردد مگر [اینکه] در آن وارد مىنیست 

نخست باید مهربانی اهللا را ستود که حتی پرهیزکاران و معصومان را نخست به جهنم می برد و سپس 
ی، متفاوت از قرآن است که نخست می گیرند، می زنند، به بهشت. آیا روند قضایی جمهوري اسالم

شگفت به زندان می اندازند و حتی گاهی می کشند و سپس آن شخص را محاکمه می کنند و یا 
  می ستایند.نیز مرده او را آورتر اینکه گاهی وقت ها 

یرانیان برگزار شد و پی آمد آن خروش ا 1388پس از انتخابات ریاست جمهوري که در خرداد سال 
بود که پیش اهریمن سینه سپر کردند! عوامل جمهوري اسالمی مانند نیاکان تازي خود که  یآزاداندیش

را به خون کشیده اند، این قیام ها را به ایران ساله، قیام هاي مردم  1400هزاران بار در درازاي این 
کشتار این عزیزان (که خون کشیدند و نکبت بار اینکه برخی از این جالدان، در مراسم خاك و 

  !!کردندشرکت نیز توسط عوامل خارجی در ایران کشته شده بودند!!!!) 
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  قرآنی؟! کالمِ فتع -13.10
  176و  175(احزاب) آیه هاي  7سوره 

غَاوِینَ طَانُ فَکَانَ منَ الْ الشَّی هع تْب ها فَأَ انسلَخَ منْ ذي آتَینَاه آیاتنَا فَ یهِم نَبأَ الَّ لَو ﴾175﴿ واتْلُ علَ ئْنَا وش نَاهع رَفَ  لَ
لَکنَّه بِها و د رضِ إِلَى أَخْلَ لک ه واتَّبع األَ هث ذَّ هثْ أَو تَتْرُکْه یلْ حملْ علَیه یلْ لْبِ إِن تَ ثَلُه کَمثَلِ الْکَ فَم اهو

فَکَّرُونَ  م یتَ لَّهع صص لَ قَ صصِ الْ ذَّبواْ بِآیاتنَا فَاقْ ذینَ کَ مِ الَّ قَو   ﴾176﴿مثَلُ الْ

و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان که از آن عارى گشت آنگاه 
خواستیم قدر او را به وسیله آن [آیات] باال  ) و اگر مى175شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد (

رو داستانش چون بردیم اما او به زمین [=دنیا] گرایید و از هواى نفس خود پیروى کرد از این  مى
ور شوى زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنى [باز هم]  داستان سگ است [که] اگر بر آن حمله

زبان از کام برآورد این مثل آن گروهى است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را [براى 
 ) 176آنان] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند (

             ا را به یاد چارواداران و چاقوکشان قدیم تهران در میدان اعدام و یا این دشنامهاي اهللا م
گناه این فرد، که اهللا او را به فحش و  خوانی هاي کنونی دستاربندان و تازي پرستان می اندازد. رجز

تی ناسزا گرفته است این است که، پس از شنیدن آیات قرآن، آنها را رد کرده است! جالب است که ح
  ندارد. »...ال اکراه فی الدین«خود اهللا هم هیچ اعتقادي به 
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اگر پردهء تعصب از جلوي دیدگان انسان برداشته شود، آنگاه وقتی تاریخ را می خواند هرگز درصدد 
  توجیه رفتارهاي کسی که محبوبش می پنداشته برنمی آید.
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  قرآن چیست؟ ،پس •
بسیاري از آیه هاي عربستان را می توان در آن زمان  رویدادهايبخش چشم گیري از معارضه ها و 

قرآنی حاکی از مجادله، جواب ناسزاگویان، پایان دادنِ قضایاي  هقرآن مشاهده می شود. صدها آی
سستی  مواردت کردن کسانی است که در این مخصوصی و شخصی، تشویق به جنگ و حتی مال

وعده غنائم بسیار، برخی از آیه هاي قرآن، دربرگیرنده موضوعاتی همچون همچنین  داده اند.نشان 
 مخالفان و عذاب جاوید بر کسانی که پیروي نکرده اند هايتصاحب مال و زن دیگران، انواع تهدید

صاعقه غضب خداوند همچون شمشیر دموکلس در فضا معلق است و تر و خشک را با هم  .می باشد
  زاند و دهی یا شهري را براي نافرمانی تعداد اندکی منهدم می کند.می سو

اهللا مشاهده وجود  را می توان درکه برازنده وجود آدمی است،  شرایط مادي ايدر قرآن تمامی آن 
خشنود می گردد. کینه،  و بدش می آید ،دوست می دارد ،راضی می شود، خشم می ورزد کرد، او

منزه یک خدا باید ذات است و رنیاز آدمی پو  ضعیف روانمه عوارض مهر، خشم، مکر و حیله و ه
کنش و  نمودناچار باید آنها را (آن توصیفات نامتناسب با آفریننده کائنات را)  .از این اوصاف باشد

  پیامبر دانست. روح بشري خود واکنش هاي

کالم اهللا می دانند و  ا مطلقاًآیات قرآن ر ،دستاربندان، فقها، آخوندهاي کروات بند و تازي پرستان
کفر و را تضادهایش  بویژه یاوه گویی ها وهرگونه تعقل و اندیشه گري درباره قرآن یا کلماتش و 

پرسش این  مثالًساکت می مانند.  ها پرسش برخیبرابر  گناه می شمارند. اما همه این افراد همیشه در
نام هاي مثالً زمانی مصلحت دیده است که  در دوره هاي مختلف )به فرض محال(که اگر اهللا یا خدا 

 ؛و یا درخواست هاي متضادي داشته باشد 191یا احکام متضادي بیاورد 190متفاوتی بر خود بگذارد
چگونه است که اهللا یا خدا درباره برخی داستان هاي خرافه اي گذشته گان (مانند داستان نوح، 

 مگر اینکهدارد!؟  يشرح هاي متفاوت و گاه متضادهم راهیم و ...) سلیمان، مریم، زکریا، یوسف، اب
  به داستان گویی و ضد و نقیض گویی روي آورده است! ،فرض کنیم خود اهللا هم

  توجه کنید:درباره قرآن به سه سخن زیر از محمد ابن عبداهللا 
                                                           

 مانند یهوه، پدر آسمانی، اهللا، کریشنا، اهورامزدا و ... . 190
 و در اسالم عملی شیطانی. مثالً خوردن مقدار کمی مشروب در دین مسیحیت، عملی روحانی است 191
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 »مجادله درباره قرآن کفر است.« •

 »در قرآن همه چیز است.« •

 192»قرآن دواست.« •

  

  )بسیاري دارد قرآن فصیح نیست (خطاهاي دستور زبانیِ -الف

(شیوایی) نیست و دست کم  ی، قرآن کالم فصیحو البته خود قرآن بر وارونه ادعاي برخی دستاربندان
البته ناگفته پیداست که مفسران و  193.مورد انحراف دستور زبانی در آن وجود دارد 100بیش از 

  این انحرافات کوشش هاي بسیاري کرده و می کنند. ماله کشیمترجمان قرآن و دستار بندان براي 

موضوع را از آخر به اول  و رد کردنِ قرآن، مسلمانان غالباً پذیرشبراي پرداختن، پژوهش کردن، 
و ارعاب و ...  ، تعصبمخ شوییبخاطرِ  دستار مالیانِ دستاربند و بیتوسط  که نگاهیمی کنند.  نگاه

  . به عنوان نمونه به مورد زیر توجه کنید:استایجاد شده 

ناقد اندلسی چنین می گوید: قرآن کالم خدا است پس اصیل و غیرقابل ایراد است. یعنی 
  داد. تغییرهرگونه انحراف از اصول زبان عرب در آن اصل است و باید قواعد زبان عرب را 

قضیه باید اینگونه گفته می شد که: قرآن در حد اگر قرآن کالم خداست و چنین و چنان است، 
اعالي فصاحت است؛ به درجه اي که بشر از آوردنِ مانند آن عاجز است. پس کالم خداست. پس 

  آن خداست. آنکس که آن را آورده است پیغمبرِ
  

  دستورهاي اخالقی قرآن -ب

می باشند؛ آیا (در همه دنیا) اموراتی مشخص، مسلم و رایج درباره برخی دستورهاي اخالقی قرآنی 
نکنید، دستوري اخالقی براي همه مردم جهان  نکاحاینکه در قرآن آمده است که با عمه یا خاله خود 

                                                           
 448، 319، 278کتاب نهج الفصاحه، (حضرت محمد) رویه هاي  192
 علی دشتی آورده شده اند که براي کوتاه کردن سخنم به آنها نپرداخته ام. » سال 23«برخی از این اشکاالت در کتاب  193
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ست براي زنان آزاري ا و همه دورانهاست؟ ازدواج نکردن با مادر و خواهر چطور؟ یا اینکه حیضِ
ده نگه داشتن بین دو ازدواج را می توان ؟ آیا عچطور آنان و در این زمان با آنان نباید نزدیکی کرد

  با حیوانات چگونه؟(سکس) وطی نکردن  194توصیه اي آسمانی به حساب آورد؟

در  ،که پیش تر از محمد هستندبرخی دیگر از دستورات اخالقی قرآن نیز دستورات اخالقی اي 
زرتشت، بودا، افرادي همچون قبل از محمد،  مثالً. ندآمده ا مذهبی بسیاري از ملت ها/کتابهاي علمی

   گفته اند.را کنفسیوس، سقراط و ... همه 

سایر دستورات اخالقی نیز همان دستورات اخالقی مربوط به دین اسالم است که در این کتاب 
  بسیاري از آنها مورد بحث قرار گرفته اند.

، مانند تهدید رونیبهاي فلسفه، روانشناسی و جزاشناسی نشان داده اند که کاربرد فشارهاي از  دانش
به مجازات و ایجاد ترس و هراس در افراد مردم، هر چند که ممکن است آن افراد را در مقطع زمانی 

د داشت دارد ولی در اصالح و برترسازي آنها کوچکترین اثري نخواهبباز  يخاصی از کار یا مکانیِ
بلکه آنچه که سبب ایجاد جامعه اي سالم و افرادي درست کردار و نیکو منش می شود، برنامه هاي 

شایسته و گسترش اخالق و فروزه هاي نیکوي انسانی در مردم و ایجاد وجدان  آموزشی و اصالحیِ
  د.ننمایباز درون کنترل این ویژگی ها بتوانند انسانها را آگاه و حساس است تا  درونیِ

  

  اعراب جاهلیقوانین  •
در مکه رونق بخصوصى گرفت و به  (و البته برده داري) در اواخر قرن ششم میالدى بازار تجارى

ایجاد  ى طبقاتى جامعهدهى  دولت به عنوان نهادى مختص به سازمانوجود ى مادى  این منوال، زمینه
میان شاهنشاهى ساسانى و امپراطورى  جنگ از سرگیريِ ر آنزمان،د شد. دلیل تعویض وضعیت

ترى به خود گرفت،  میالدى جنگ ابعاد بسیار گسترده 602میالدى بود. در سال  572بیزانسى در سال 
ى عربستان نقش به سزایى نداشتند. صحراى  مناطق مرکزى شبه جزیره ها، در این کشور گشایى اما

                                                           
بوط به عده همخوانی ندارد وظاهراً یا اهللا از زمان نطفه روزِ مر 10ماه و 4نطفه در رحم یک زن با زمان  ه شدنهرچند که زمان بست 194

 بندي اطالع دقیق نداشته و یا زمان بسته شدن یک نطفه در زمان اعراب با زمان نطفه بندي در شکم زنان امروزي نابرابر بوده است.
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 دیدگاهنت زمین مناسب بود و نه از اقتصادى براى برداشت را دیدگاهخشک عربستان نه از 
  براى این دو ابر قدرت جهان داشت. یى استراتژیک جغرافیایى جنبه

 راهزنىى  ها داشتند به وسیله آمدى که از تضمین امنیت کاروان نشین به غیر از در اعراب بادیه
اعراب باید  ء شدهدادند. براى راهزنى دو اصل پذیرفته  ى خود را اندکى بهبود مى وضعیت مادى طایفه

  شد.  رعایت مى

تا آنجایی که امکان داشت نمی بایست خونی  195غزوهراهزنی یا بر پایه رسوم سنتی تازي ها، هنگام 
از همه مهمتر اینکه در  ریخته می شد بلکه باید کاروان محاصره می گشت و اموال آن تاراج می شد.

هر چند که در اولین کاروان زنی اي که توسط (یک غزوه هرگز نباید فرمانرواي کاروان کشته می شد 
 ،"اى گرایى عشیره انسان"بنا بر اصل  »قتل«. )196مسلمانان انجام گردید، رئیس کاروان نیز کشته شد

ى  انتقام خون مقتول را به دنبال داشت و تمام اعضاى عشیره براى بر طرف کردن این لکه درنگبال
  .می شدندننگ کوشا 

هاى حرام (ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب) ممنوع بود و  ، راهزنى در ماهد کههم این بو دومموضوع 
خشم و دشمنى تمام عشایر اعراب را به دنبال داشت. در واقع این قوانین تدوین  ،نقض این قانون

ى  یک دولت مرکزى پذیرفته شده بودند و به این ترتیب، براى شیوه کمبودى سنتى به علت  نشده
  کردند. یک امنیت نسبى ایجاد مى ي اعرابدارى و تجار نى، دامنشی زندگى بادیه

  

  دنیاي اسالمنگاهی به  •
من است. نزدیک به یک پنجم جمعیت دنیا را  72نوشتن درباره دنیاي اسالم، نیازمند مثنوي اي 

   مسلمانان تشکیل می دهند. درمجموع و بطور متوسط، کشورهاي اسالمی از نظر منابع اولیه و 
سوق الجیشی بودن محل سکونتشان از دیگر کشورهاي دنیا برترند. با اینهمه از لحاظ فرهنگی، 

                                                           
 آنان را غزوه می نامیدند.اعراب حمله و هجوم ناگهانی به کاروان ها و یا قبیله هاي دیگر و تصاحب اموال و زنان  195
 این کاروان زنی در ادامه منجر به جنگ بدر شد. 196
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علمی، هنري، ورزشی، اجتماعی و ... نه تنها قابل سنجش با سایر کشورها نیستند بلکه در برخی از 
  این شاخه ها، کیلومترها دورتر از کشورهاي نامسلمان می باشند.

  اه و آمار ساده را از این کشورهاي اسالمی ببینید:در ادامه چند مقایسه کوت

 مهرورزي اسالمی -الف

    سال را اعدام  18ایران، سودان، عربستان، پاکستان و چین تنها کشورهایی هستند که جوانان زیر 
نگه شاخص شرم آور مقام اولی دنیا در اعدام کودکان را سالهاست که می کنند و از نظر نسبی، ایران 

به این موضوع برمیگردد که در دین در کشورهاي اسالمی دلیل بکار گیري این اعدام ها  است. داشته
 10سالگی به اصطالح بالغ می شوند. بنابراین اعدام دختري  15و پسر در سن  9اسالم دختر در سن 

  ساله، در اسالم یعنی اعدام یک انسان بالغ!

البته نباید از نظر دور داشت که در ار می روند. بله! اعدام و قصاص از موازین مهم اسالم به شم
نیز بجاي آورده  »قصاص«بسیاري از کشورهاي دنیا، نه تنها اعدام وجود ندارد بلکه عمل بربري گونه 

  نمی شود.

  افراد جامعه از دیگر باید گفت که اعدام و قصاص تنها باعث وحشت برخی و جري شدن برخی 
  دهد! ینت و بی قانونی سوق ممی شود و جامعه را به سوي خشو

  

  درآمد سرآنه کشورهاي اسالمی -ب

با حدود یک پنجم  OICکشور عضو دارد.  56 ،) باضافه فلسطینOICسازمان کنفرانس اسالمی(
می توان عربستان سعودي،  OICمیلیارد نفر می شود. از میان اعضاي  1.3جمعیت دنیا، شامل بیش از

میلیارد بشکه  700عراق، ایران، امارات متحده عربی را نام برد که داراي ذخایرغظیم نفتی به اندازه 
  تریلیون دالرست. 1.5، کمتر از این کشورهاناخالص ملی  هاينفت هستند. مجموع در آمد

 5سرانه هر شخص زیر  د که میانگین در آمدنکشور وجود دار 50دست کم  OICاز میان اعضاي 
 per capitaمیانگین در آمد سرانه هر شخص ( نیز کشور عضو 45هزار دالر در سال است. در 

income دالر در سال می رسد.  1000) به کمتر از  
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فقیرترین کشورهاي دنیا، کشورهاي اتیوپی، سیرالئون، افغانستان، کامبوج، سومالی، نیجریه، پاکستان و 
  تعلق دارند. OICکشور از فقیرترین کشورهاي دنیا به کشورهاي عضو  6موزامبیک می باشند. حداقل 

  

  سواد کشورهاي اسالمی -پ

  میلیون نفر کامالً کم سواد هستند. 800، بیش از OICمیلیارد جمعیت مسلمان  1.3از میان 

%، مصر 57%، مراکش 62%، پاکستان 62%، بنگالدش 69%، سنگال 75نسبت بی سوادي در سومالی 
. همین نسبت در اروپاي شمالی، است %28ایران  و %29%، سوریه 33%، تونس 40لجزایر %، ا49

نیز مانند  »غیر اسالمی«ی کشورهاي % است. برخ4غربی و مرکزي، کانادا، استرالیا و نیوزلند کمتر از 
  دانمارك و ژاپن داراي نرخ صفر درصد هستند.

  

  دیپلمه ها

ملیون 15لیون نفر جمعیت) و هلند غیر مسلمان (با یم 122تعداد دیپلمه هاي بنگالدش اسالمی (با 
کمتر ملیون نفر  140نفر است. تعداد دیپلمه هاي پاکستان اسالمی با بیش از  69000جمعیت) برابر با 

هزار نفر). دیپلمه هاي ساالنه  40ملیون نفر جمعیت است (آنهم  19از کشور غیراسالمی استرالیا با 
برابر فنالند  6، پنج هزار نفر بیشتر از دیپلمه هاي مراکشی است که ملیون نفر جمعیت 5فنالند با 

   جمعیت دارد.
  

  جایزه هاي نوبل

. در قرن »فیزیولوژي و پزشکی«و  »شیمی«، »فیزیک«سه رشته از مهمترین رشته هاي علوم عبارتند از 
  197:این قرار است کهنفر برنده جایزه نوبل در این رشته ها بوده اند و سهم کشورها از  398گذشته 

  نفر از آمریکاي غیر اسالمی 188 •

                                                           
 میالدي هستند. 2000این آمارها مربوط به سال  197
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  نفر از انگلیس غیر اسالمی 66 •
  نفر از آلمان غیر اسالمی 59 •
  نفر از فرانسه غیر اسالمی 27 •
  نفر از روسیه غیر اسالمی 17 •
  نفر از سوئد غیر اسالمی 16 •
  نفر از سوییس غیر اسالمی 12 •
  نفر از هند غیر اسالمی 3 •
نیز مانند آفریقاي جنوبی، ایسلند، گواتماال و اسراییل دیگر برخی کشورهاي غیر اسالمی  •

  هر کدام یک برنده جایزه نوبل داشته اند.

بود که سه فیزیکدان بطور مشترك برنده جایزه نوبل شدند و یکی از آنها دکتر  1979تنها در سال 
بوده است و  »مسلمان زاده«یک  تنهااین شخص حسابی از یک کشور اسالمی به نام ایران بود. البته 

  نام اسالم را با خود یدك می کشید و بس!او تنها و بنابر این  نه یک مسلمان!
  

  !عالقه کشورهاي اسالمی به کتاب و کتابخوانی

 220ملیون نفري بیش از کتابهاي منتشر شده اندونزي  5تعداد کتابهاي منتشر شده در سال در فنالند 
ملیون نفر از  60نفري است. تعداد کتابهاي منتشر شده در انگلستان نامسلمان با جمعتی برابر ملیون 

   مجموع کتابهاي منتشر شده جهان اسالم با بیش از یک میلیارد نفر بیشتر است.

نسبت نویسندگان کتاب هاي علمی در هیچیک از کشورهاي کنونی جهان اسالم در مقایسه با رقم 
یک درصد نمی رسد در صورتیکه حتی در کشورهاي کوچکی مانند دانمارك،  جهانی آن حتی به

درصد است. ولی این نسبت در برخی از کشورهاي  5تا  3فنالند، سوییس یا ایسلند این نسبت بین 
%، و لیبی 0.01%، سوریه 0.022%، عراق 0.055%، پاکستان 0.21اسالمی بدین شرح است: مصر 

0.002%  
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  بزرگدانشمندان  -ت

رشته مختلف علوم در سالنامه آماري  64در فهرست ساالنه اي که از دانشمندان بزرگ جهان در 
) چاپ می شود، در آنچه به شش قرن گذشته مربوط است، حتی نام یک Quid( "کوید"معتبر 

افرادي دانشمندان مسلمان نیز در آن یافت نمی شود. همچنین نشانی از چنین دانشمندي در فهرست 
  وجود ندارد.  داشته اند دو قرن گذشتهدر اختراعات و اکتشافات بزرگ که 

  

  برابري زنان و مردان؛ ایران اولین بین آخرین ها -ج

     در تازه ترین گزارش رده بندي شکاف جنسیتی در جهان،  بار دیگر کشورهاي اروپاي شمالی 
این گزارش، زنان در کشورهاي مسلمان  پایهبر  .داده اند ویژگیرده هاي باالي جدول را به خود 

   با مردان و تصاحب پست هاي سیاسی، پیوسته با  برابربراي به دست آوردن شغل، دستمزد 
دشواري هاي بسیار مواجه اند و می توان گفت که از این نظر نسبت به سایر نقاط جهان در از بین 

  رده بندي: بردن تبعیض جنسیتی، ناکام ترند.

  کشور مسلمان یمن -128
  کشور مسلمان پاکستان -126
  کشور مسلمان عربستان  -124
  کشور مسلمان مراکش -122
  کشور مسلمان مصر -120
  کشور مسلمان ایران -118

  

  (قانون کپی رایت)احترام به حق سازندگان، مخترعین و پدیدآورندگان  -چ

این شد. زمانی ضرورت  بنا نهاده 1883) وجود دارد که در سال WIPOسازمانی جهانی به نام ویپو (
 "نمایشگاه بین المللی اختراعات "مخترعان از شرکت در  1883به اثبات رسید که در سال سازمان 

آن داشتند که اختراعشان به سرقت برود و در دیگر کشورها مورد  در وین خودداري کردند. آنها بیمِ
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کشور  18کشور عضو معاهدهء برن هستند و تنها حدود  165گیرد. در حال حاضر ببهره برداري قرار 
 آنها مسلمان هستند عضو این معاهده نمی باشند. تعدادي از این کشورها عبارتند از: همه تغریباًکه 

  افغانستان، ترکمنستان، عراق، یمن، مالدیو، اوگاندا و ایران!
  

  سانسور در کشورهاي اسالمی -ح

  :عبارتند از کشوري که در زمینه سانسور اینترنت، در باالي جدول هستندهشت 

  ایران -1
 چین -2

 سوریه -3

 عربستان -4

 سودان -5

 عمان -6

 تونس -7

  یمن -8

  

  جایگاه کشورهاي اسالمی در دنیاي فناوري و اطالعات -خ

. در کرد مدرن و دیجیتالی محسوب دنیاي کلید ورود به اینترنت را به عنوان شاه امروزه شاید بتوان،
و انتقاالت  از نقل چشمگیريبخش  گذشتههاي  در سال حقیقت توسعه ارتباطات در این فضا،

دلیل هم هست که  همین داده است. درست به ویژگیرا به خودش  اقتصادي و معامالت بازرگانی
و   IT درباره رشد صنعت مطالعات خود را تازه ترینگزارشی از  مجمع جهانی اقتصاد هر سال

  .کند می منتشراقتصاد آن 
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 کشور مختلف 127. به آمار یکی از این شاخص ها که مربوط به چندسال پیش است توجه کنید
  اند. اختیار خود گرفته خاصی را در نتیجه نهایی این بررسی در مورد بررسی هر کدام جایگاه

  :اي شبکه آمادگیدسته بندي کشورها براساس شاخص  در

  دانمارك  -1
 سوئد  -2

 سوییس  -3

 آمریکا  -4

 سنگاپور  -5

 

  فضاي بازار

  سنگاپور  -1
... 

  

  زیرساخت شاخص

 ایسلند -1

 ایاالت متحده آمریکاي -2

 سوئد -3

 دانمارك -4

 کانادا -5

  

  IT استفاده تجاري از میزان

  سوئد  -1
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   IT دولتی از شاخص استفاده

  دانمارك  -1

  :)57(آشوب  برخی آمارهاي کوتاه از ایران اسالم زده پس از قادسیه دوم -د

  نفر 200000دانشمندان فرار کرده از ایران:  •
  ازدواج یکی) 5ازدواج یکی (در تهران از هر  10طالق: از هر  •
  نفر، یک نفر 115تعداد زندانی ها: از هر  •
  198ملیون نهتعداد بیکارها (طبق آمار رسمی):  •
  تعداد معتادها: چهارده ملیون •
  سال 13سن اعتیاد:  •
 روان پریشی دچار هستند.چهارده ملیون از جمعیت کشور به  •

  

  چرا این نسک را گردآوري کردم و نوشتم؟ •
از  رونیبنگارنده با توجه به شرایط کاري و تحصیلی ام، بخشی از عمرم را در ایران و بخشی را در 

هم با مسلمانان سنتی ایران آشنا هستم و هم با  ،ایران گذرانده و خواهم گذراند. از همین روي
از  رونیب. هم با مسلمانان فلک زده برخورد داشته ام از ایران رونیبمسلمانان به اصطالح روشنفکر 

و هم با خوشبخت هایشان. همچنین بارها به چشم خود دیده ام که چگونه  روبرو شده امایران 
د، با اینکه مشروب می خورند، با زنان و دختران نامحرمِ از ایران زندگی می کنن رونیبایرانیانی که 

غیراسالمی همکالم می شوند، به دیسکو می روند و سال به سال نه مطلبی اسالمی می خوانند و نه 
اسالم، خوبه! این آخوندها «حتی سراغی از کتاب اصلی اسالم (قرآن) می گیرند، مدعی می شوند که 

  »اند!هستند که اسالم را خراب کرده 

                                                           
  در جمهوري اسالمی کسی که حتی یک ساعت در هفته هم کار می کند، به عنوان بیکار شناخته نمی شود!  198
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این سخن را از ایرانیان بی شماري که ادعاي روشن فکري می کنند نیز شنیده ام و شما خواننده 
       قرآن را «شنیده اید. اکنون اگر از آن شخص بپرسی بارها چنین سخنی را  حتماًگرامی نیز 
ایرانیان به  اندکی ازشوربختانه دروغ براي اما ». بله!«می گوید  درنگبال» ؟یا می خوانی خوانده اي

  صورت نه یک عادت بلکه یک مرض درآمده است!

جالب است که بسیاري از این به اصطالح روشنفکران و برخی از دیگر مردم ایران، بدون اینکه 
عالقه از ما ایرانیان داراي علم لدنی هستند! برخی  هشیع انمکتب بروند مال هستند! و گویا مانند امام

و هم صاحب نظر به  یم، در آن زمینه هم نظر بدهیماینکه در زمینه اي مطالعه کن بدون یمعجیبی دار
  .یمحساب بیای

 نیاززمان بسیار زیادي  ،به هر روي، رویگردانی ما ایرانیان از مطالعه، امري است که براي حل آن
 احتماالًنند (است و احتیاج به یک حکومت آزاد به عنوان بستر کار و گروهی برنامه ریز دارد که بتوا

در حدود دست کم یکی دو دهه) با تدوین یک برنامه بسیار گسترده (از مدرسه تا دانشگاه) و تبلیغ 
مردم را به سمت مطالعه سوق بدهند و آنها را     آرام این موضوع از طریق تلوزیون، سینما و ... 

  .کتاب خوان بکنند

و بازنگري درباره دینشان  پژوهشایرانیان را به مدتها بود با خود می اندیشیدم که چگونه می توان 
، در حالی که اهل مطالعه نمی باشند؟ پاسخی فوري براي این پرسش نمی توان یافت اما 199واداشت

باید گفت که ما ایرانیان عالقه عجیب غریبی به آمار و ارقام داریم. براي توجیه بسیاري از کارهایمان، 
کاریها، براي توجیه وجود مشکالت و ...، به سراغ آمار می رویم. در براي دور زدن کمبودها و کم 

  :ادامه چند نمونه می آورم

یادم نیست چند سال پیش بود؛ اما در لیگ فوتبال کشور، زمان برگزاري مسابقه شموشک نوشهر و 
 شهر نوشهر فرو ریخت و برخی از هم میهنانمان کشته و پرسپولیس، قسمتی از ورزشگاه فوتبالِ

) در آنزمان آقاي فائقی (نایب رئیس فدراسیون فوتبال »نود«زخمی شدند. یکی دو روز بعد، در برنامه 
بجاي پرداختن به اینکه چه کمبودي یا چه اشتباه و اشتباهاتی باعث این موضوع شدند، لیست بلند 

                                                           
ندارم. هدفی براي دین سازي و باورسازي نیز به چالش کشیدن چرایی یک مذهب یا دین را بنده در این نسک یا کتابم، هدف  199

 آشنا کنم. و قرآن را با حقیقت دین اسالم ایرانیان ذهن هاي غبارگرفته دینیِاندکی ندارم بلکه تنها می خواهم 
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ورزشگاهی در  1940در سال  مثالًکه  دباالیی از آمارهاي ورزشگاههاي فروریخته در دنیا آورده بودن
که  ندورزشگاهی در فالن کشور فرو ریخت و به این ترتیب توجیه کرد 1980آرژانتین ... و سال 

  ریختن ورزشگاه در دنیا امري عادي است! همانگونه که آمار می گوید!

آمار یاران محمد در مکه، تعداد همراهان حسین در کربال، تعداد کشته شدگان مجلس رژیم توسط 
. این روزها حتی از دیگر آمارهایی هستند که بارها شنیده ایم م در آغاز انقالب و ... خود رژی

  .زنددره پیتی مختص به خودش می احمدي نژاد، براي توجیه بسیاري از کارهایش دست به دامان آمارِ

آمار «همه کشورها، بر مبناي همین  تغریباًالبته وجود آمار و ارقام، به خودي خود چیز بدي نیست و 
برنامه ریزي هاي ویژه اي دارند. اما در یک دست، باید آمار و ارقام صحیح  و درستی وجود  »و ارقام

داشته باشد و در دست دیگر هم، این موضوع باید همیشه درنظر گرفته شود که آمار و ارقام اگر در 
 تبدیل شوند »کار عملی«قرار نباشد به  اصالًحد تئوري باشند یا حالت رویاپردازانه داشته باشند و یا 

  ، هیچ ارزشی ندارند.یا روشنگري اي درباره موضوعی بکنند

با توجه به کتاب ها و تحقیقات ارزنده اي که درباره اسالم نوشته شده اند یا انجام گردیده اند و با 
و همچنین اینکه ایرانیها مبنا قرار دادن اینکه ایرانیها وقت زیادي را به مطالعه اختصاص نخواهند داد 

 نسکعالقه ویژه اي به آمار و ارقام و نکته گویی و نت برداري دارند، اینجانب تصمیم گرفتم که 
 ام را به گونه اي گردآوري کرده و بنویسم که هم حالت آمارگونه داشته باشد، هم »قرآن و ایران«

دهم بسیاري از اصولی که در کشورِ و هم اینکه نشان  200این آمارها بررسی شوند بیرونیجنبه هاي 
  چیز دیگري.هیچ د، خود اسالم ناب محمدي است و نه نما ایران پیاده سازي می شو

البته از همه ایرانیان گرامی می خواهم که قرآن را به فارسی بخوانند و حتی ساده تر اینکه از آنها 
شما نباید «، مال می گوید که »فاضلی رضا« زنده یاد! البته به قول »قرآن بخوانند«درخواست دارم که 

باید به  حتماًقرآن بخوانی و اگر می خوانی باید به عربی بخوانی و اگر به فارسی می خوانی 
تفسیرهاي ما مراجعه کنی و خودت در قرآن اندیشه ننمایی. چرا؟ چون شما اهل فن نیستی و ما باید 

  »برایت تفسیر کنیم.

  خواهد:البته خود قرآن چیز دیگري می 
                                                           

 جنبه هایی که نمودهاي عینی آن در کشورمان دیده می شود. 200
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  82(نساء) آیه  4سوره 

فًا کَثیرًا  دواْ فیه اخْتالَ جلَو رِ اللّهغَی ندنْ عکَانَ م لَو آنَ و قُرْ دبرُونَ الْ الَ یتَ   ﴾82﴿أَفَ

یافتند  اندیشند اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختالف بسیارى مى آیا در [معانى] قرآن نمى
)82 ( 

؛ مطمئن باشید که حتی یک اختالفوجود داشت!  "اختالفی"خوب! قرآن را بخوانید و اگر در آن 
تاکید کرده ام؛ چون اگر قرار باشد  »یک اختالف«این کتاب از سوي خدا نیست. چرا بر روي واژه 

در هر چیزي است، اشتباهی داشته باشد که دیگر او خدا نیست. از طرفی امروز  خدایی که مطلقِ
برخی از ماله کشان اسالمی (مانند سروش) که قصد دارند جوانان ایرانی را براي چندمین بار منحرف 

برخی از جاهاي قرآن مناسب و برخی جاها، نامناسب، اشتباه یا غیر امروزي "کنند مدعی شده اند که 
  :اما خود قرآن ادعاي دیگرگونه دارد "است!

  1(کهف) آیه  18سوره 

لَّهل د مح عل لَّه عوجا  الْ ج ی م لَ و تَابالْک هد بلَى علَ ع نزَ ذي أَ   ﴾1﴿الَّ

  ) 1را که این کتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه کژى در آن ننهاد ( اللهیستایش 
  

  28(زمر) آیه  39سوره 

قُونَ  م یتَّ لَّهع جٍ لَّ وي عرَ ذا غَیرَبِی28﴿قُرآنًا ع﴾  

  ﴾28﴿ هیچ کژى باشد که آنان راه تقوا پویند قرآنى عربى بى

قرآن مدعی است که هیچ گونه نادرستی و ناراستی اي در آن نیست. پس قضیه روشن است. اگر 
واهی درباره بی عیب  یحتی یک کژي یافت، آنگاه باید نتیجه گرفت که یا قرآن ادعایبتوان در قرآن 

  اهللا است. همان سخنِ احتماالًبودنش کرده است و یا اینکه این کتاب سخن خدا نمی باشد و 

چهار زن می «، »به زنان شوهر دار تجاوز کنید.«زمانی که به مسلمانان گفته می شود که قرآن گفته 
نه! چنین چیزي نیست! «می گویند  و ...؛ بالفاصله» کافران را می توانید مثله کنید«، »توانید بگیرید

  »کجاي قرآن؟ کدام آیه؟ کدام سوره؟
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       اهللا خودش«، »دست اهللا استبسرنوشتتان «زمانی که به مسلمانان گفته می شود که قرآن گفته 
اهللا خودش خواسته دلهایتان براي پذیرفتن اسالم، «، »شما منحرف باشید یا نباشیدکه می خواهد 

نه! چنین چیزي نیست! کجاي قرآن؟ کدام آیه؟ کدام «و ...؛ بالفاصله می گویند » سخت یا نرم باشد
  »سوره؟

زن را به عنوان یک جنس برابر با مرد درنظر  اصالً ،زمانی که به زنان مسلمان گفته می شود که قرآن
نه! «نگرفته، زن در بهشت جایی ندارد، زن براي مرد آفریده شده است و ...؛ بالفاصله می گویند 

  »چنین چیزي نیست! کجاي قرآن؟ کدام آیه؟ کدام سوره؟

بین دگراندیشان ایرانی با مسلمان، شاهد (در شبکه هاي ماهواره اي) حتی در بسیاري از مناظره ها 
بوده ام که از آن فرد دگراندیش خواسته شده که نشانی آیه یا سوره اي که فالن موضوع را بیان 

یم که به خاطر سپردن اینکه فالن آیه فالن سوره درباره این موضوع بوده داشته، بگویند! نیک می دان
  است. دشواریا نه، کاري بس 

به گردآوري و نوشتن  آغازهمه دالیل باال و دلیل دیگري که در ادامه بیان می دارم، مرا واداشت که 
شم و امیدوارم که برداشته با گامیراستاي روشن کردن ذهن هاي خفته  این نسک نمایم. باشد که در

بتواند به عنوان یک منبع ارجاعی به برخی آیات و سوره هاي خاص نیز مورد استفاده قرار  نسکاین 
  بگیرد.

من یکی از ایرانیانی هستم که ایران را دوست دارم و بدان عشق می ورزم! به این نام واال نیز، عشق 
کشور گرامی ام را به چشم درد یعنی عشق مشروط! سالهاست که  »ایران اسالمی«مشروط ندارم! 

دیده ام و بر زخم هاي کهنه اش اشک ریخته ام! بر دشمنانش (چه آنهایی که خارجی اند و چه آنها 
  که شناسنامه ایرانی دارند و بویی از ایرانیت در وجودشان نیست) ناخشنود شده ام.

چه باورمند به اسالم باشد یا نباشد، چه عاشق اسالم باشد  ،یک ایرانی چه مسلمان باشد و چه نباشد
و چه نباشد؛ اگر اندکی وجدان در گوهر وجودش باشد، دست کم این را خوب می داند که ایران، 
پس از سقوط ساسانیان، هرگز ایران نشد! و جز در چند دوره کوتاه تاریخی و آنهم معموالً در برخی 

پیش از تازش اسالم به در ی و واالیی ایرانی (به آن معناي رایجش از مناطق آن، نشانی از آزادگ
  ایران) وجود نداشته است!
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  مادر ندا و فرتور ندا (یکی از شیرزنان ایرانی که بدست یک سرباز امام زمان کشته شد) – 22 فرتور

از دیدگاه اینجانب مسئله بسیار آسان است، حتی اگر فرض کنیم اسالم دین خوبی است، دین برابري 
و برادري است، پیامبر و اهل و طوایف و زمامداران حکومتی آن، همه از بهترین ها بوده اند و ...، باز 

عی پیاده نشده هرگز اسالم واقتاکنون  «مشکل باقی است: یکی اینکه برطبق ادعاي مسلمانها،  دو
  »این دین و این خدا، به درد مردم ایران نمی خورند!«و دیگر اینکه  »است

در غیبت به سر می برد و گاهی  که فعالً »مهدي«البته شیعیان معتقدند که پس از ظهور شخصی بنام 
ان را پیاده می شود. بنابر این حتی اگر دیدگاه شیعی راستیندر چاه جمکران پیدایش می شود، اسالم 

آیا بهتر نیست دینی که هرگز توسط هیچ کسی (جز مهدي) «بپذیریم، نگارنده پیشنهاد می دهد که 
بصورت کامل قابل پیاده سازي نیست را از عرصه سیاسی، فرهنگی، علمی و ... زندگیمان کنار بزنیم 

شورمان و به گوشه قلب انسان هاي معتقد به این دین ببریمش و بگذاریم سمت و سوي حرکت ک
  »بر مبناي اصول فرهنگی/اجتماعی ایرانی پیش برود و نه عربی؟

افزون بر تمام دالیل باال، دلیل دیگري که مرا به کار گردآوري و نوشتن این کتاب واداشت، عشق به 
که می بینم توسط این دین، تنی رنجور پیدا کرده است. البته این نکته را اضافه کنم  ، میهنیمیهنم بود
اجتماعی داراي اشکاالتی است (مانند تمام کشورهاي دنیا) و در /ر ما خود از نظر فرهنگیکه کشو

فرداي آزادي ایران از چنگال عرب ها و عرب پرستان جمهوري اسالمی، نیاز به این داریم که ساختار 
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نیز ایرانی برگردانیم و از تجربیات کشورهاي دیگر /اجتماعی کشور را به اصول انسانی/فرهنگی
وارد از ما جلوتر هستند، قانونمندترند، ماستفاده کنیم. بسیاري از کشورهاي دنیا در بسیاري از 

از سویی دیگر اینجانب به        مردمانشان داراي بسیاري از ضعف هاي فرهنگی ما نیستند و ... .
درست بشود (و  هیچ روي یک پان ایرانی نیستم و ابداً باور به این ندارم که تنها باید وضعیت ایران

نه دیگر کشورها) یا تنها باید مسائل ایران را در نظر گرفت و یا تنها ایرانیان هستند که چنین و 
چنانند! نه! اما فردي می تواند درباره مسائل جهانی و البته دنیاي بدون مرز سخن براند که هم، دستی 

این کارها باشد و هم صاحب در امورات اجتماعی/سیاسی کشورهاي دنیا داشته باشد، هم خبره 
رویکرد نوشتارهایش را تنها بسوي » قرآن و ایران«تجربه و ..! از همین روي است که نگارنده نسک 

ایران قرار داده است و نه دیگر کشورها. هرچند که بسیاري از مشکالت مطرح شده در این نسک، 
  مشکالت دیگر کشورهاي اسالمی در دنیا نیز هستند.

خوب  ویژگی هايبهتر است در فرداي آزادي ایران، دروازه این کشور بروي همه  به هر روي،
همانگونه که در حکومتهایی مانند هخامنشیان  ،اجتماعی و ... کشورهاي دیگر باز باشد/فرهنگی

گهواره تمدن و فرهنگ دنیا قرار می تواند این کشور بار دیگر از دیدگاه نگارنده،  .وجود داشته است
  یامیزند.بملیتی با عشق به این سرزمین در هم نباید تعصبات قومیتی/هرگز  چند کههر .گیرد

  

  خرد آگاه چه می گوید؟ •
اگر خداي ادعا شده در دین هاي سامی (یهوه، لرد و اهللا) خداي واحد همه جهانیان است (که بر 

همه آفریدگان خود !) پس چگونه است که او به البد باید باشدخود این دین ها  هاياظهار نظر پایهء
پیام خویش را از راهی که بتوان یکسان به آنان ابالغ  ،خدا مثالًچرا باید این  ؟به یک چشم نمی نگرد

این پیام تنها براي سرزمین کوچکی که یک پنجهزارم  همه تغریباًشود بر آنها نفرستاده است؟ چرا 
ه شده است و آنهم نه بوسیله یک ) دنیاي مسکونی وسعت ندارد (سرزمین اسراییل) فرستاد5000/1(

پیامبر  4هزار پیامبر؟ همچنین براي خویشاوندان عرب همین قوم (یعنی اعراب) نیز  124پیامبر بلکه 
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چرا براي مردم  201فرستاده نشده است؟ يفرستاده است و خارج از این محدوده هیچ پیامبر دیگر
اطق کره زمین به حساب می آمده اند ساکن  کشورهاي چین و هند که از دیرباز پرجمعیت ترین من

زبان (عبري، آرامی و عربی) با  3هرگز پیامبري فرستاده نشده است؟ براي چه باید این خدا تنها با 
زبان زنده دیگر نیز  3000زبان بیش از  3بندگانش صحبت بکند و نه هیچ زبان دیگري؟  به جز این 

لرد یا پدر «بخواند، جایی دیگر  »یهوه«خود را جایی در دنیا وجود داشته و دارد. چرا این خدا باید 
اکتفا کرد؟ چرا  یکتا چرا نباید براي بیان موضوعی واحد به یک پیام ؟»اهللا«و جایی دیگر  »آسمانی

ارسال  »یک خدا«تنها در فاصله چندصد سال بسیاري از محتویات این پیام هایی که به ظاهر از طرف 
اختالفی داشته باشند که حتی گاهی ناسخ و منسوخ یکدیگر باشند؟  شده اند باید با یکدیگر چنان

در آیین یهودیت آدم به خاطر خوردن گندم از بهشت رانده می شود و در دین اسالم به خاطر  مثالً
به  دست کمخوردن میوه ممنوعه! در دین مسیحیت به دوستی کردن با دشمنان خود این دین نیز (

در اسالم به کشتن دشمنان! در دین مسیحیت و یهودیت چیزي در مورد ظاهر) تاکید شده است ولی 
 داشتن حجاب (برقه) نیامده است ولی در اسالم اگر زنی خود را چنان بپوشاند که نامحرمی حتی یک

موي او را ببیند، وي در جهان آخرت توسط همان یک مو به دار آویخته می شود! دین مسحیت  تار

                                                           
نفر نسبت پیامبري داده شده است که عبارتند از مهاباد، زرتشت و مانی! مهاباد خود هرگز ادعاي پیامبري نکرد و  3در ایران نیز به  201

مدعی بوده که آیینی را پایه گذاري کرده است و نه دینی را! همچنین حتی پیروان مهر آیینی وي نیز هرگز او را صاحب کتاب ابدي یا 
اي ایران را به نام آیین نویی بنام مانوي جا  استورهغییر نخوانده اند. مانی نیز نقاشی بود که بسیاري از آیین هاي ملی و دستور غیرقابل ت

زرتشت در این میان شخصی بود که از دل ...». نقاشی که به دروغ ادعاي پیامبري کرد «... زد. همه مسلمانان از مانی چنین یاد می کنند 
برآورد ولی موبدان زرتشتی (هم آنان که یکی از دالیل اصلی زوال دولت ساسانی بودند و روزگار را بر مردم ایران آیین میتراییسم سر

چنان سخت نمودند که والیت فقیه امروزي کرده است و می کند) او را در حد یک ابزار قرار دادند و همو را که از دل آیین میترایسم 
اختگري کردند و انحرافاتی بوجود آوردند تا زرتشتی گري را آنگونه بسازند که خود می خواهند و نه شن »پیامبر«بیرون آمده بود را به 

آنگونه که آن مرد بزرگ می خواست. افزون بر آنچه گفته شد زرتشت هرگز توسط اسالم یک پیامبر به حساب نیامد زیرا از یک سو، 
نه سادیسم خودبزرگ بینی دارد، نه زرتشت را برترین موجودات می داند و  خداي زرتشت (اهورامزدا) نه مانند اهللا خونخوار است و

نه امورات شخصی او را ( که مثال با فالن زنت همخوابگی بکن یا نکن) را در کتاب خود (گاتها) آورده است. اهورامزدا به 
برآمده از آموزه هاي » ان مروت، با دشمنان مدارابا دوست«غیرزرتشتیان و حتی به دشمنان این آیین نیز به دیده احترام می نگرد و سخن 

خدایی است که ایرانیان براي خود ساخته اند. از سوي دیگر اگر این دین براي مسلمانان، آسمانی به حساب می آمد، آنها، ایرانیان  را 
خسرو پرویز بدهد و از وي درخواست کافر، زندیق و گبر نمی نامیدند. حتی الزم نبود که خود پیامبر اسالم نامه اي در اینباره به 

  تعویض خداي خسرو پرویز (یعنی اهورا مزدا با اهللا) را بدهد؛ خود این نامه بیش از هر چیزي بیان می دارد که اهللا، اهورامزدا نیست.
 یانی بیش نبوده اند.بر اساس آنچه در باال گفته شد می توان نتیجه گرفت که پیامبران ایرانی از دید اسالم نه پیامبر بلکه دروغگو
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مسلمانان یهودیان و همان ادعایی است که  از ازل تا ابد می داند و این دقیقاً خود را کاملترین دین ها
  نیز دارند! و و و ... 

را همان اهللا برایشان فرستاده است و همه دین سامی که قرآن تاکید می دارد که  3چرا محتواي این 
مورد ناسخ و  000/80تا کنون پژوهشگران ، آنچنان با هم در تناقضند که هستندمورد تایید اهللا 

  ؟کرده اندمنسوخ در این دین ها نسبت به هم و حتی نسبت به خودشان پیدا 
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  (هري ترومن) !نمیدانید درجهان هیچ چیز تازه اي وجود ندارد مگر تاریخی که شما چیزي از آن
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  جدول سوره هاي مکی و مدنی
سال 
  نزول

شماره 
  سوره

  ایرانی نام  نام تازي
سال   

  نزول
شماره 
  سوره

  نام ایرانی  نام تازي

  خونسردي  الشرح  94  1    کلید  الفاتحۀ  1  1
  انجیر  التین  95  1    معلق نطفه  العلق  96  1

  العادیات  100  1
 تاز و تاخت

  کنندگان
  

  زلزله  الزلزلۀ  99  1

  قیامت  القیامۀ  75  2    دهنده تکان  القارعۀ  101  1
  انسان  اإلنسان  76  2    احتکار  التکاثر  102  1
  شدگان فرستاده  المرسالت  77  2    (دوران) پسین  العصر  103  1
  رویداد  النبأ  78  2    کننده غیبت  الهمزة  104  1
  نفس ربایندگان  النازعات  79  2    فیل  الفیل  105  1
  کشید درهم ابروانِ  عبس  80  2    قریش  قریش  106  1
  غلتان  التکویر  81  2    انفاق  الماعون  107  1
  شدن خرد  اإلنفطار  82  2    نعمت هاي فراوان  الکوثر  108  1
  متقلبین  المطففین  83  2    کافران  الکافرون  109  1
  گسیختن  اإلنشقاق  84  2    خارها  المسد  111  1
  ها کهکشان  البروج  85  2    مطلق خالص  اإلخالص  112  1
  درخشان ستاره  الطارق  86  2    بامداد  الفلق  113  1
  ترین مرتبه بلند  األعلى  87  2    مردم  الناس  114  1
  پادشاهی  الملک  67  3    برگیرنده در  الغاشیۀ  88  1
  قلم  القلم  68  3    دم سپیده  الفجر  89  1
  ناپذیر انکار  الحاقۀ  69  3    شهر  البلد  90  1
  باال عرش  المعارج  70  3    خورشید  الشمس  91  1
  نوح  نوح  71  3    شب  اللیل  92  1
  جن  الجن  72  3    ظهر از پیش  الضحى  93  1
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سال 
  نزول

شماره 
  سوره

  نام ایرانی  نام تازي
سال   

  نزول
شماره 
  سوره

  نام ایرانی  نام تازي

  المزمل  73  3
 خود به جامه

  پیچیده
  

  رومیان  الروم  30  8

  لقمان  لقمان  31  8    نهفته راز  المدثر  74  3
  سجده  السجدة  32  8    ق  ق  50  4
  شاعران  الشعراء  26  9    باد دهندگان حرکت  الذاریات  51  4
  مورچه  النمل  27  9    سینا کوه  الطور  52  4
  ها داستان  القصص  28  9    ستاره  النجم  53  4
  پیامبران  األنبیاء  21  10    ماه  القمر  54  4
  مومنان  المومنون  23  10    ترین بخشنده  الرحمن  55  4
  قانون کتاب  الفرقان  25  10    ناپذیر اجتناب  الواقعۀ  56  4
  اسرائیل فرزندان  بنى إسرائیل  17  11    آالت زیور  الزخرف  43  5
  غار  الکهف  18  11    دود  الدخان  44  5
  مریم  مریم  19  11    زدن زانو  الجاثیۀ  45  5
  طاها  طه  20  11    شنی هاي تپه  األحقاف  46  5
  یوسف  یوسف  12  12    گروه گروه  الزمر  39  6
  رعد  الرعد  13  12    کننده عفو  غافر  40  6
  ابراهیم  إبراهیم  14  12    کامل جزئیات  فصلت  41  6
  حجر وادي  الحجر  15  12    مشورت  الشورى  42  6
  زنبور  النحل  16  12    سبا  سبأ  34  7
  یونس  یونس  10  13    آورنده پدید  فاطر  35  7
  هود  هود  11  13    یاسین  یس  36  7
  چارپایان  األنعام  6  13    کنندگان تنظیم  الصافات  37  7
  برزخ  األعراف  7  13    ص  ص  38  7
  -  -  -  -    عنکبوت  العنکبوت  29  8

  آیه است. 4771شمارگان آیه هاي مکی برابر 
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سال 
  نزول

شماره 
  سوره

  ایرانینام   نام تازي
سال   

  نزول
شماره 
  سوره

  نام ایرانی  نام تازي

  زنان  النساء  4  19    جمعه  الجمعۀ  62  14
  ها گروه  األحزاب  33  20    دوجانبه سرزنش  التغابن  64  14
  آزمایش  الممتحنۀ  60  20    سرنوشت  القدر  97  14
  طالق  الطالق  65  20    آهن  الحدید  57  15
  تحریم  التحریم  66  20    ردیف  الصف  61  15
  پیروزي  الفتح  48  21    دلیل  البینۀ  98  15
  جنگی) پروه (غنایم  األنفال  8  21    محمد  محمد  47  16
  گاو ماده  البقرة  2  22    مناظره  المجادلۀ  58  16
  حجت اتمام  برائۀ(توبه)  9  22    منافقان  المنافقون  63  16
  عمرانیان  عمران آل  3  23    خروج  الحشر  59  17
  ضیافت  المائدة  5  23    حج  الحج  22  18
  پیروزي   202النصر  110  23    دیوارها  الحجرات  49  18
  -  -  -  -    نور  النور  24  19

چینش سوره هاي قرآن، نه برپایه اهمیت و نه برپایه  203.آیه است 1465شمارگان آیه هاي مدنی برابر 
، 285کوچکی سوره هاست. سوره بقره ) برپایه بزرگ ویکم زمان نزولشان است، بلکه تنها (جز سوره

 آیه ندارند. 11بعد هیچکدام بیش از سوره هاي صدم به  از ، ... دارند وآیه 176، نساء 200آل عمران 

نفر  3تن از آنها شخصیت هاي تورات و انجیل هستند و  23پیامبر نام برده شده که  28در قرآن از 
عربند. همچنین از پیامبري یهودي بنام ادریس نام  (هود، صالح و شعیب) از شخصیت هاي محلیِ

 30برده شده است درصورتی که نه در تورات و نه در انجیل نام چنین پیامبري وجود ندارد. در آیه 
یاد شده و این درصورتی است که در کتاب هاي خود یهودیان، شخصی با » عزیز«سوره توبه نیز از 

  چنین نامی هرگز یافت نمی شود.

                                                           
 محمد بازگشت از پس که است اي سوره نازل شده و تنها محمد) عمر (آخر بعثت و سوم بیست سال در 110 شماره به سوره این 202

  .شده است نازل مکه مرگش) در از پیش (مکه به
 کلمه است. 77439آیه و  6236سوره،  114قرآن در متن رسمی کنونی خود، داراي  203
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  هاي مکی و مدنیسوره 

     از هیجان گرمِ مردي سخن  ،یاد می آورد بهسوره هاي مکی که گاهی گفته هاي بودا را بیشتر آهنگ 
این سخن هاي سوره هاي  بر وارونخویش است. اما  همی گوید که مجذوب اندیشه هاي رویاگون

و طنین موسیقی در  یافت. آهنگ شعرچنین حالت هایی را مکی، در سوره هاي مدنی کمتر می توان 
  د.نآیات مدنی به خاموشی می گراید و به احکامی قاطع و برنده تبدیل می شو

ی مبنی بر پایه گذاري دینِ تآنچه که از آیه هاي مکی برمی آید این است که در آنها احکام و شریع
هاي  آیات مکی مشعر بر آوردن دین جدیدي نیست. آیه«نویی وضع نشده است. به گفته گولدزیهر 

مکی قرآن بیشتر در ترغیب زهد، ستایش اهللا به صورت نماز، نیکی کردن به دیگران و دوري از 
  مقرر شده است:بنیادین اصل  5 سوره هاي مکیدر » اسراف است.

 توحید و اقرار به رسالت -1

 بندگی در برابر بت بزرگ قریش یعنی اهللا (نماز) -2

 مدنی؛ اجباري) اختیاري (و نه مانند سوره هايزکات زکات ولی  -3

 روزه، آنهم به روش یهود -4

 زیارت بتکده اعراب (کعبه) و انجام اعمال زیارتی بت پرستان با تغییرات ناچیز (حج) -5

   هیچ نامی از جهاد و قتال نیست ولی در سوره هاي مدنی به اندازه اي  در سوره هاي مکی تغریباً
صورت  پافشاريره هیچ امري اینچنین آیه هاي قتال و جهاد فراوان است که گمان می رود دربا

سرداري که هیچ گونه سستی و  نگرفته باشد! در مدینه، امر و حکم است که صادر می شود. امرِ
  ی در پی دارد.سختانحرافی را نمی بخشاید؛ سستی و اهمال در انجام امر و فرمان او کیفرهاي 

این دوره همه وعظ  ي از آیات قرآنیِحالتی روحانی دارد. بسیار در سیزده سال نخست، دعوت صرفاً
به قدرت رسیدن محمد در مدینه، دعوت  اما از همان آغازِ است و ارشاد و خواندن مردم به اسالم!

روحانی کمرنگ می شود و جاي آن، احکامی پدید می آیند تا مسلمانان را در جهت ریختن خون 
  شود. بتحریک کرده و به آنها نیرو ببخشد و بنیان یک واحد سیاسی و قومی ریخته  ،مشرك و مخالف
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پیش از فرار محمد از مکه به مدینه، محمد حکم یک مبارزي را داشت که می خواست با بی اعتبار 
کردن بت هاي مشرکان، راه را بر درآمدهاي سنتی آنان و راه و روش غارتگري و دست درازي آنان 

 درازاي همه این دورانِ مکی، محمد نتوانست بیش از چند ده نفر پیرو پیدا کند. ببندد. در

 و غنائم آوردن بدست و چپاول، تجاوز، غارت، غنایم، وعدهء با سالِ مدنی، ده درازاي اما محمد در
 در که شرابی و بهشت غلمان هاي خوش بر و روي در و حوري همیشه باکره  72 وعده همچنین

  است. برده پیش شمشیر و خونریزي با را اسالم شد، خواهد یافت وفور به دنیا آن در و حرام دنیا این

  . رفت پیش نمی اسالم هرگز بود نزده غزوه به دست مدینه، بزرگ خود به از فرار پس محمد اگر

 که آیه 4771 آوردن وجود باپیامبري در مکه و   سال 13 درازاي درمحمد  آن نشان که،  بر نشان

کند.  جمع خود دوره ب پیرو نفر 70روایتی  به و 60 از بیش است ،است میداده ترویج را اسالم دین
 آن به باال در که هائی وعده با و البته آیه) 1465( کمتري آیه هاي وجود با مدینه در هنگامیکه ولی

» اسالم آوردن«را به  ، عرب هایوعده هاي قرآنبا کرد و یا  تحمیل مردم به یا بزور را اسالم شد اشاره
  !!یکباره همه اعراب مسلمان شدند و پیرو اسالمو  ترغیب کردند

در سوره هاي مکی، محمد پیامبري محتاط است که پیوسته به پیروانش درس اهللا شناسی و سازش با 
مخالفان را می دهد ولی در سوره هاي مدنی، محمد تبدیل به رهبري سختگیر می شود که قصد دارد 

ایی بیشتر داستانسرمحمد مخالفانش را به هر نحو ممکن از سر راه خود بردارد. در سوره هاي مکی 
از وضع قانون و مقررات  سخنمی کند ولی در سوره هاي مدنی دیگر از قصه گویی خبري نیست و 

    فرا می خواند و در » اهللا«الهی است. در سوره هاي مکی، محمد پیوسته مردم را به اطاعت از 
  فرا می خواند.» اهللا و رسول اهللا«سوره هاي مدنی، وي مردم را به اطاعت از 

دآوري است که در سوره هاي مکی، نام اهللا جز به ندرت برده نشده است و بیشتر واژه الزم به یا
 بار، نام اهللا برده شده است. 2700بکار گرفته شده است. در قرآن  "رب"
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در جزیره العرب نباید دو دیانت وجود داشته «محمد در روزهاي پایانی زندگی خود گفته است که: 
در کنار این جمله بهتر است به آیه زیر  204»یانت اسالم باید یکی باشد.باشد؛ یعنی قومیت عرب با د

  فرمایید:بنیز دقت 

  97(توبه) آیه  9سوره 

ل ع اللّهو هولسلَى رع لَ اللّه نزَ دود ما أَ واْ حلَمع أَالَّ ی ر د أَجفَاقًا ون فْرًا و د کُ کیم األَعرَاب أَشَ ح 97﴿یم﴾  

تر می باشند و شایسته اینکه مبادي (حدود) آنچه را که  عرب ها در کفر و نفاق [از دیگران] سخت
 ) 97اهللا بر رسوالش نازل کرده را درك کنند نیستند و اهللا داناى حکیم است (

ذاتی است و آنها حتی  ،در عرب ها نفاق و کفر"برگردان این آیه به زبانی روان تر چنین است: 
  "و البته اهللا داناي حکیم است! اسالم را هم نمی توانند بفهمند. اصول اولیه

این دین را با  ،اعراب آگاه بوده است دوروییپس چگونه است که خود محمد که از این نادانی و 
؟) یکی می کند205از آنان بود فرديهمین مردم (که خودش نیز  قومیت  

  

  

  

  

                                                           
شوربختی و فلک زدگی است که کشورهاي دیگر ضمن اسالم آوردن و پذیرش این آیین، کم و بیش اعراب را نیز به جاي بسی  204

 عنوان سروران خود پذیرفته اند.
». من از اعرابم و اعراب از من نیستند«گاهی وقت ها دستاربندان به یک جمله دروغ روي می آورند که محمد گفته است که  205

کدام از کتاب هایی که مربوط به سیره محمد هستند چنین سخنی وجود ندارد و اگر هم وجود می داشت چیزي  نخست اینکه در هیچ
جز یک سفسطه نبود. این جمله در یکی از کتاب هاي خود مالها آورده شده است! چگونه محمد که خود یک عرب بود؛ قرآنش را 

ر قرآن، اهللا به او گفته است که قرآن را براي عرب ها که زبانشان عربی است عربی آورد و براي اعتالي عرب از هر راهی وارد شد، و د
از آن گذشته اگر محمد چنین چیزي گفته یاشد، این سخن نوعی شانه خالی کردن از  ؟آورده است، چنین سخنی می تواند گفته باشد

عمل عرب هایی که در آینده با بن مایه قراردادن همین  زیر بار مسئولیت این دین نیز می تواند باشد. یعنی محمد می گوید که من براي
 آیه هاي قرآن بر کشورهاي دیگر خواهند تاخت پاسخ گو نخواهم بود.
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  مراجع:منابع و برخی از 
  

 دشتی سال ... علی 23کتاب 

  کتاب بازشناسی قرآن ..... مسعود انصاري

 کتاب روز قیامت در اسالم ..... مسعود انصاري

 سال .... شجاع الدین شفا 1400کتاب پس از 

  خاموش...  »آیا قرآن کالم آفریدگار است«کتاب 

 »تاریخ طبري«کتاب 

  نوشته هاي آله دال فک

  نوشته هاي مانی بهروز

 نوشته هاي آرش بیخدا

  در سایتی به همین نام مزدكنوشته هاي 

  نوشته هاي مانی بهروز

  برخی مقاله هاي نادره افشار

  مقاله ها و نوشتارهاي مهدي شمشیري

www.ParsDailyNews.com 

www.IranPressNews.com 

http://www.new-negah.blogspot.com/ 

http://www.blogger.com/   

http://www.kavehroom.com/ 

http://www.7takel.blogfa.com/  

http://www.bikhoda.com/ 

http://www.efarsi.org/quran 

http://arashbikhoda.wordpress.com/ 

  

http://www.ParsDailyNews.com
http://www.IranPressNews.com
http://www.new-negah.blogspot.com/
http://www.blogger.com
http://www.kavehroom.com
http://www.7takel.blogfa.com/
http://www.bikhoda.com
http://www.efarsi.org/quran
http://arashbikhoda.wordpress.com/
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  این نسک، نیاز است که مطلبی را بیاورم: این رویه ازدر 

اینجانب براي نوشتن منابعی است که  بیشتر ءدربرگیرنده، ندآورده شده ا رویه پیش،مراجعی که در 
با توجه به وقت محدودي که داشته ام و همچنین با درنظر  شوربختانهه ام. این نسک بکار گرفت

م و همچنین با در نظر گرفتن روب »نوشتن کارِ«ها نمی توانستم به سراغ روزگرفتن شغلم، که گاهی تا 
، جایگزین می نمودماز منبع دیگري  کامل تر یمطالبرا با از یک منبع  مطالبی ،اینکه در برخی موارد

(یعنی داخل خود و در بینابین نوشتارهایم  دقیقمنابع را بصورت همه براي اینجانب مقدور نبود که 
  206بیان کنم.نسک) 

برخی و در  ندامستقیماً از یک کتاب یا سایت گرفته شده  یا کامالً، نسکاین  دروناز مطالب  اندکی
اگر بصورت مستقیم به مطالب مورد  به مضمون کرده باشم. بنابراین که نقلِ پیش آمده استموارد هم 

  اشاره (که نامشان یا نام سایتشان در باال آمد) استفاده از کتاب ها و سخنرانی هاي این بزرگان 
ننموده ام پوزش می خواهم. همچنین اگر از کتابی یا سایتی استفاده نموده ام و نام آن کتاب یا سایت 

گرامی خواستارم که آنرا به من اطالع دهید تا در نسخه  مهربان یارِرا از قلم انداخته ام، از شما 
. همچنین اگر را بیفزایم »نام از قلم افتاده«که در آینده خواهم نوشت، » قرآن و ایران«دیگري از نسک 

در مطالب من مشاهده نمودید، آنرا به من اطالع بدهید تا در جهت رفع  اي نوشتاري یا تایپی اشتباه
  آن برآیم.

  

  به خامه: کاوه

  ایرانی اي که باور دارد می توان بار دیگر ضحاك را به زانو درآورد.

  

  

  

                                                           
 .آورده شده اندخود نسک  در داخلِ مرجع هااین نام البته در برخی موارد،  206
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بسیاري از فرهیختگان ایرانی که با گفتارها، نوشتارها در پایان نوشتارهایم بر خود بایسته می دانم از 
و سخنان خود، راه راستی را به من نشان دادند سپاسگذاري کنم. نام بردن از این افراد اما کاري بسیار 
سخت است زیرا (بر وارون برخی از ایرانیان که باوردارند همه خارج نشینان مشتی ایران ستیزند و یا 

ایران، سرسپردگان جمهوري اسالمی هستند) بسیارند ایرانیان فرهیخته اي که چه  درونهمه نام آوران 
  سینه خویش را پیش شمشیر اهریمن سپر ساخته اند. ،در درون ایران و چه بیرون از آن

شجاءالدین شفا را نادیده بگیرد و یا کتاب هاي دکتر انصاري  دچه کسی می تواند کتاب هاي ارزشمن
اب نادانی بیدار نشود، یا ساعتی پاي سخنان هومر آبرامیان بنشیند و حس میهن را بخواند و از خو

، یا دوستی اش شکوفا نشود، یا بسیاري از پاسخ هاي فلسفی اش را در کتاب هاي معین زاده نیابد
کلید بسیاري از گرفتارهاي فرهنگیمان را در نوشتارهاي جمالی نیابد، یا پرونده سیاه بازشده 

یا پیشینه هاي دکان دین را در  هوري اسالمی بدست سیاوش اوستا را نادیده انگارد؟حکومتیان جم
کتاب هاي احمد کسروي نیابد؟ ... البته این افراد تنها برخی از روشنگرانی هستند که نوشتارهایشان 

  مرا به راه راستی رهنمون ساخت.

ي که در راه ستیز با جهل پیشرو در کنار این نام ها می توان از صدها اندیشمند بزرگ و آزاده ا
شمندان بسیار آگاهی دانست که یهستند یاد کرد. برخی از این افراد مانند امیر سپهر را باید جزو اند

داوري هاي بی تعصب و دادگونه اشان ستودنی است و این اندیشه هاي نیک را می توان در بین 
  نوشتارهایشان یافت.

دگان سایت کاوه سرا که به اینجانب پروانه دادند تا از نام سایتشان همچنین بایسته می دانم از گردانن
و نشانی ایمیلشان بهره بگیرم سپاسگذاري می کنم. به هر روي چون نگارنده قصد دارد که نسک 

رهاي کاملتري از قرآن در ارا در نسخه هاي کاملتري تهیه کرده و ارائه بدهد (تا آم» قرآن و ایران«
ر بگیرد) مهر ورزیده و هرگونه پیشنهاد یا انتقادتان را براي دست اندرکاران این دست یابندگان قرا

  سایت بفرستید تا در آینده راهگشاي بهتري براي نگارنده باشد.

  

http://www.kavehsara.com/ 

http://www.kavehsara.com

