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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل
 ٢٠١۵ دسمبر ٠٣

 
 

 دفاع از قرآن الزم است يا روايت
 از شيخک ھای عرب ؟؟

 

با از دو داکتر و محقق  اسالم شناس کشور ) آيا تارک نماز کافر است ؟ ( طويل و د امنه داری زير عنوان  ۀنوشت

 از مفتی ھا و شيوخ عرب  به قلم یاما روايات زياد ،)چندان از موضوعات مشخص اسالمیتحليل ن (ۀداشتن سابق

متعجب شدم  را مطالعه و  آن،ان به نشر رسيده  استگتال آزاد  پور درينمشخصاً اوشان در نشرات بيرون مرزی 

 نمیتال چنين توقعی  درين پور"سھا" داکتر ۀ نوشت)نقد قرآن(رامی  بعد از نشر کامل گکه از اين استادان  ازاين

فته و بروند به رواياتی از لشم الدين و پشم الدين ھا و گری را نا ديده گ به اين اھميت و بزریفت که ايشان موضوعر

حيث يک موضوع خيلی ھا مھم مطرح و به  وايات را منداخته و اين ر يک سلسله معلو مات خرافی و زايد پرئۀارا

و بی قافيه ای است که    سرودن ھمان نغمات بی سرۀ چون نوشتن  ھمچنين روايات دنبال، مردم  بدھند خورد

 .را کمپوز نموده اند  سال پيش آن١۴٠٠موزيسين ھای عربی 

رديده گفته شده و با استدالل منطقی رد گرمين پر است از آيات ھمان قرآنی که به نقد نوشته ھای محترسراسر اين  

ری گچپاول در نحوی از انحاءھمچنان احاديثی نقل شده از فالن بن فالن که آن اشخاص خود شان ھم به است  و 

ناه  گر مستقيما قاتل افراد بيگا شان سھم داشته و يۀتھاجم اولحين رگ اعراب باديه نشين به سر زمين ھای دھای

 . فته استگر ناموسی صورت قتل و بی،شان ھزاران جنايت اونبودند به امر و ھدايت و  دستياری  

 استعمار ۀليس و يا ھم عجم ھای دست نشاندگعربی مفت خور نوکران امپر ياليسم امر يکا و انرواياتی ھم از شيوخ 

ھداشته گ  عقب نجھانی است که برای مسموم ساختن ذھنيت ھای نسل ھای خوش باور و خوش قلب در کشور ھای

  به عمل آمده است،اشته اندشده از علم و دانش ھميشه سعی و تالش د

داختند به جوابات پر خود شان قبل از ھمه می ۀآيا بھتر نبود داکتر صاحبان اسالمی برای تفھيم موضوعات مطروح

تال مطرح و تا ان چيز فھم اين پورگطرف نويسندقرآن و اسالم از  ،تباط هللا  او شان به ار ازی که قبالً ئالھاؤس

کردند  ؟؟  و ثابت می )قر آن  نقد( در کتاب منتشر شده "سھا"کتر ھای دا و رد نوشته ؟؟ندجواب مانده ا امروز بی

که اين داکتر   نادرست و بی اساس است؟ قرآن چنين است و چنان ؟؟ در حالی نوشته کامالً "سھا"آنچه داکتر 

 االسالم ة حج،پير ھا  ،ا  سيد ھ، مولوی صاحبان، پرو فيسوران اسالمی ، آيت هللا ھا ،صاحبان و صد ھا عالم دين 
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 اين به چه مفھومی خواھد بود ؟؟؟؟؟ ، فته و چيزی نداشتند تا در رد آن کتاب بنويسندگر خود را خاموش ...ھا و 

ال برود و اسالم از اساس و بنياد رد شود نوشته ای را ؤ حق بودن کتاب زير سهو ب  آسمانی بودن،که اصليت وقتی

 دادن و روايت نمودن از فالن بن فالن عربی  چه منفعت و ھدايتساس آيات ھمان کتاب بيرون دادن و مردم را  بر ا

ر گ؟ م،ر مردم عقل و ھوش ندارند گچه بر دانش شان خواھد افزود ؟؟ مسودی به حال مردم خواھد داشت ؟؟؟ و 

 رفته موده اند از بين مطالعه نرا قبالً  تال بر داشته شده و در ذھنيت  کسانی که آنمتن آن کتاب از صفحات پور

 ؟؟است

ر چيزی بنويسيد که گود شما قبل از نوشتن ھر موضوع ديبھتر خواھد ب! داکتر صاحبان ! کنم چنين باشد  فکر نمی

 خود ۀ با استدالل و منطق و طبق نوشت"سھا"محتويات آن کتاب را با استناد و داليل منطقی رد نمائيد چنانچه داکتر 

اول توجه به آن نمائيد و بعدا دنبال روايات !  بلی ،را آشکارا نوشته و نقد نموده است ای آنآيات ھمان قر آن تضاد ھ

ڼ ايمان پيدا آ به حقانيت قرءبايد مردم ابتدا ، به نظر من اين بھترين راه خواھد بود ،فالن شيخ و يا فالن راوی برويد 

 .کنند بعدا به آيات و حديت و روايات شما باور خواھند نمود

مقدس است و که معقول و يا ھم  انه به تصور اينگ بيگدر شرايط مشخص زمانی زير تسلط فرھنعضی از انسانھا ب

  تقديم جامعه نموده  و در تطبيق بی چون و چرای آن بيش از حد یياتری با برداشت از آن نظرگيا ھم شايد داليل دي

يات ثابت ھم شود اما دنباله  يا خرافاتی بودن آن نظرر بودن وثؤکه مضحک بودن و نام ولو اين ،پا فشاری ميدارند

 از توان مشخصاً  ورزند که از آنجمله می روان آڼ انديشه با سماجت عجيبی  برای تحقق پذيری ھمان آيده تالش می

  خود ياد آوری نمائيمۀ در جامع،ھمين مال ھا و يا ھمين علمای دين اسالم

يق نموده و زر ھای خرافاتی اعراب را به عنوان ھای مختلف در مغز ما تاينھا از صد ھا سال به اينطرف انديشه 

ی ما از علم و دانش يان بی خبرادامه پيدا نموده است که درين جر آن نسل به نسل تا امروز ۀثيرات مسموم کنندأت

 .ی داشته و داردئسزارول ب

باشند بھتر است  يا ھم مبلغين و رھنمای اسالم میويند و  گبايد تمام  کسانی که خود را عالمان دين می! به نظر بنده 

 دين شان ۀاز خواب ھای زمستانی بيدار شده و مطابق عصر و زمان مطابق رشد ذھنی و فکری مردم در بار

 شيطان ،که به تبليغ جن و پری سانند نه ايندارند به اثبات بر  آنچه را تبليع میء و علما،يندگو منطق ،استدالل دارند

ر به خواب گد تا مردم را برای چند صد سال ديداخته و سبب شونموجودات خيالی به فريب مردمان پر و ،و ماليک

 .مصنوعی فرو برند

به ھر حال بر : (نويسند  خود کمی غضب آلود شده و در زير ياداشت خود میۀدر متن نوشت! استادان محترم 

ار و سنت رسوال هللا دگند و با حکمت حکم پر وربه نمايلين واجب است که شخص بی نماز را وادار به توؤومس

ر با آنھم لجاجت و بر گولی ار شخص متذکره توبه کرد کاری به او نداشته باشند گ نمايد احايد نماز را برايش تشريفو

 ؟)سانند را به قتل بر کيد بدارد مطابق حکم اسالمی توسط محکمه اسالمی آنأانکار نماز ت

حمانه  خون ريختن و کشتار بير،سنکسار ، خدای اين دين قتل، ھمه قتل و کشتار است سر و آخر اين دين اسالم 

 را بسيار دوست دارد) غير مسلمان(انديشان گرد

 ؟)ی گغنايم جن( االنفال ۀ سور١٢کنيم آيت  میءطور نمونه از ده ھا آيت فقط به ھمين آيت اکتفا

انش چنان محتاج گدارند به نماز بند  صحبت میشی نيازی ھايچرا اين هللا که ھميشه مبلغين و نماينده ھايش  از ب

ر اين نماز خواندن يک امر گردد ؟؟ا گ میگردد که در صورت انجام ندادنش کافر شده و مجازاتش مر گمی

ناھانش است پس اين گ نفس و آمرزش ۀفتن شخص با خدا  غرض تزکي گرخصوصی و يک نوع عبادت و رابطه
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 سازند ؟ ی به اين موضوع دارند؟ و چرا يک شخص را مجبور به نماز خواندن می هللا  چه کارگاننمايند

 ھمين دين که اسالم ۀ در بارذاريم و مختصراً  گمی اين نماز  نخواندن و کافر شدن و سر بريدن کافر را حاال  موقتاً 

الی کلمات ه م در البرا پنھان و يا ھ  آن، خود را دارد و عالمان دينیۀشود و صفات مشخص و مميز ناميده می

توانند درين موارد  فته ببينيم استادان عزيز چه تبصره ای میگردھند تماس  لوه میجری گمدرن پيچانده و طور دي

 .داشته باشند

 چکچکی ھای شيخک ھای عرب بيجواب ی که عالمان  دينی و نماينده ھای هللا وئدر پھلوی ده ھا و صد ھا چراھا

شود از  فی میهللا که در قر آن معر: داشته اند بايد پرسيد االت نؤمقنع و علمی برای آن س جوابی ذاشته چون اصالً گ

 بد یديده به بنده ھای خود دعاگراھی زبون گبانی و دود و آتش خوشش می آيد چرا نظر به آيات قر آن خون و قر

 ند ھای عجيب و غريب ياد میگو؟ ھمين هللا چرا برای قبوالندن حرف و کالمش در قر آن س)  لھبۀسور(کند ؟  می

 ۀ سور٩تا ١ ذاريات آيات ۀ سور١١ تا ١ آيات – صافات ۀ سور۵تا ١کند تا مخلو قاتش حرفش را قبول کنند؟ آيات 

 .؟ درين مورد وضاحت کامل دارد... فجر ۀ سور١١تا ١طور آيات 

ن ھمخوابی پيامبرش ي و  تعي٣٧ احزاب آيت ۀسور) زينب زن پسر خوانده اش(فتن محمد گرهللا چرا درمورد زن 

 شرم آور نيست ؟) ۵١ احزاب آيت ۀسور(کند ؟  ن میيمداخله و نوبت برايش تعي

 ماليکه و شيطان و ، ديو ، پری ، موجوديت موجودات خيالی مثل جن ۀحال با در نظر داشت صد ھا آيت در بار

در پھلوی ) عھد عتيق( آن سر زمينھا و تورات فته شده از کتابھای قديمیگرداستان ھای  بومی بابلی و عاشوری ھا  

 توان نمود ؟؟ داشتی می آن  چه برربوط به ھمخوابی محمد با زنان و کنيزانش و ازدواج ھايش از قآيات مر

 ھيچ نوع حق دانسته و اصلً )  بقرهۀرو س٢٢٣آيت(قر آنی که زن را نصف  مرد  و ملکيت مرد  و کشتزارمردان 

توان هللا که خودش محتاج به نماز خواندن بنده  داند چطور می ی را جايز و قانونی میگبرد ت،انسانی به او قايل نيس

 ھايش است و تعدادی خود را نماينده ھای تطبيق اين احکام در زمين مشخص ساخته اند که کسانی که نماز نمی

 توان چنين هللا محتاج را پرستش نمود ؟؟ خوانند کافر خطاب و سرش زده شود ؟؟ می

رين دينی دھند شرمسار ترين ووحشی ت  که  به او نسبت مییبی جھت نيست که نماينده ھای  هللا با صفات متناقص 

 ، سر زدنئی،وگسلط اين دين به اشکال مختلف زوريت  تحميل داشته و ھنوز ھم بر ترا به نام اسالم به بشر

 انه در جھان تقال دارند ؟؟کشتار بير حم ،انتحاری

آيا به دينی که برده داری را به رسميت بشناسد و به برده دار اجازه بدھد تا با بردگان خود تماس جنسی برقرار کند 

 بايد باور داشته باشيم؟

 برده ،شده است  ترين رسوم بشری است که در بسياری از کشورھا و فرھنگھا تمرين میگينانهبرده داری از شرم

  بردگان می،رود و بدون ھيچ حقوقی بايد برای او کار کند سانی است که از امالک و اموال اربابش به شمار میان

خستين اعراب  نۀ برده داری پس از حمل،ديگر ازدواج کنند اما فرزندان آنھا نيز برده خواھند ماند توانند با يک

 .ر آورده شدگمسلمان، به ممالک دي

َوَما «و يا » عبد «ۀاست و معموال با کلم» برده زن«به معنی » کنيز«و » برده مرد« به معنی »بنده«در ادبيات قرآن 

اری که در ازای خدمت به شخصی پولی را گ اين دو نبايد با خدمت،از آن ياد شده است) آنچه مالک آن ھستيد(» َملََكتْ 

 شوند يا در جنگھا توسط مسلمانان تصرف می می برده و کنيز بين انسانھا معامله ،کند اشتباه گرفته شود دريافت می

) کنيزش( زن ۀتواند با برد  مرد مسلمان می،که صاحب آنھا، آنھا را آزاد نکند برده خواھند ماند شوند و تا زمانی

 ،رابطه جنسی برقرار کند
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 ٣٠و  ٢٩ معارج آيات ۀسور

ن حال مالمتی بر آنھا ي، که در ازانشانيکنا ي نگه می دارند؛ مگر برای ھمسرانشان  راشيو کسانی که شرمگاه خو

 ۶و۵ مومنون آيات ۀسور ،ستين

د برده داری و مشروعيت دادن به اين عمل ئيأ در اين آيات عالوه بر ت،اين آيات  از ظالمانه ترين آيات قرآن ھستند

 مرد ،برقرار کنندرابطه جنسی ) کنيزان(غير انسانی، به مسلمانان اجازه داده شده است که با بردگان زن خود 

دارد، بر کنيز خود نيز  خود را نگه نمی) آلت تناسلی( زنان خود شرمگاه ۀمسلمان ھمانگونه که بر زن و يا مجموع

 ديگر از زنان ۀنگه نمی دارد و برقراری تماس جنسی با کنيز از حقوق مردان مسلمان است و رابطه با ھر دست

 خود ھمبستر شود حتی نياز به ازدواج با او را نيز ۀ مسلمانی با بردکه شود، برای اين تجاوز به حدود حساب می

 .ندارد

 ئیاز آشکار ترين مسائل است، ماجرای ماريه و رسوا» ماريه«در تاريخ اسالم روابط جنسی محمد با برده اش 

 است تحريم قرآن به آن اشاره شده ۀاخالقی که محمد با شھوترانی غير معمول خود پديد آورد و در سور

 . از آنھارفتنگو تمتع ) دارد  از تصرف زنان صحبت می ( ٢۴ تنساء آي 

توانند به زنانی که به دستشان می افتد ھمبستر شوند، و از آنجا که  دھد که مسلمانان در جنگ می  نشان میتاين آي

م ئيرايانه است که بگوبسيار بعيد است ھيچ اسير جنگی تمايلی به ھمبستر شدن با دشمن داشته باشد کامالً واقع گ

 توجه کنيد که شوھر داشتن و يا نداشتن زن اسير ،توانند به زنان طرف مقابل تجاوز کنند مسلمانان در جنگ می

 .کند صحبت می» زنان شوھردار« صريحاً از تثيری در حکم او ندارد و آيأت

نگونه که گفته شد محمد با صفيه توان در زمان خود محمد ديد، ھما  اسالمی را میی شدن اين حکم ضد بشرعملی

 دقيقاً ھمين کار را کرده است، يعنی در جنگ او را تصاحب کرد و با او ھمبستر شد

 ۵٠ ت احزاب آيۀسور 

م جنگی که خدا به تو ارزانی داشته ي را که به عنوان ، غنایآنانامبر ، ما زنانی را که مھرشان را داده ای و يای پ

ھا و دختر خاله ھای تو را که با تو مھاجرت کرده اند ئيوھا و دختر عمه ھا و دختر داو دختر عماست مالک شده ای 

رد يامبر بخواھد او را به زنی گيده باشد، ھر گاه پيامبر بخشيز زن مؤمنی را که خود را به پي، و نم يبر تو حالل کرد

م ، تابرای تو ينشان چه حکمی کرده ازاي زنانشان و کنۀم در باريگرمؤمنان ما می دانين حکم مخصوص توست نه ديا

 .د و خدا آمرزنده و مھربان استيايش نيمشکلی پ

زنند درست و دقيق ھمين موضوع را  بودن هللا سخن می) کريم و رحيم(می و مفسرين قران وقتی از دالل ھای اسال

لتی غيور و شريف ما زير داشت امروز م ر او کرم و رحمی میگ؟ ا!! کرم هللا به زير ناف محمد توجه دارند يعنی

 .داد بانی نمیی به صد ھا و ھزاران نفر قرگسنگربار فقر و 

توان خواند؟  ر نمیگيات را در نماز خواند يا نه ؟؟ اتوان اين آ سيد اين آياتی که در باال ذکرش رفت میحال بايد پر

فتن برده و کنيز و جماع با او گرو  ايا نخواندن اين آيات که ھمه اش روی سکس محمد ،توان خواند ر میگچرا ؟؟ ا

 دين عجيبی ر چنين باشد ؟؟اسالم واقعاً گردد؟؟ اگشود که يک مرد  کافر شود ؟؟؟ و سرش از بدن جدا  است سبب می

 است ؟؟

ر شما کدام دليلی بر آن داشته و گکنم محمد برای اشباع تمايالت جنسی خود سروده باشد ا اين آيت آخرين را فکر می

 . و يا روايتی از کدام شيخی در زمينه باشد ما را ھم روشن سازيديا تفسيری

ونه تضادی گو ثابت سازند که قرآن دارای ھيچ  در دفاع از قرآن چيزی بنويسند ءکنم استادان عزيز ابتدا فکر می
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که   به اين بپردازندباشد بعداً   و ھدايت هللا برای رھنمائی بشريت با داشتن ھمچو آياتی می، امر، حرف ،نبوده 

  استگشود و جزايش مر خواند کافر می که نمی ناه بوده و آنگنخواندن نماز 

نديات مال ھا و علمای وش بودن شان به  شنيدن چرگ خاموشی مردم و سراپا ۀھمچنان بايد خاطر نشان سازم آن دور

 مردم از شنيدن چنين ،تذشته اسگفتن علم و دانش به شکل نسبی گکرام نسبت رشد شعور سياسی توده ھا و فرا 

 دين و ،سش ھای شان  از قرآنخواھند تا پر  نسل جوان می امروز مردم خصوصاً ،ی خسته شده اندئافسانه ھا

 دين هللا خود را ۀکنند و توسعه دھند ان هللا در زمين خود را قلمداد میگکه نمايندی  از اسالم از طرف آنانمخصوصاً 

که قرآن  خواھند بدانند که چرا موقعی کنند آنھا می  نمیء آنھا به روايات اکتفا،ذاشته  نشودگجواب  شمارند بی می

د و نمی ي گو آيت هللا و داکتر اسالمی چيزی نمی، پرو فيسور ،يرد ھيچ مال گکه مورد نقد قرار می ی اين کتاب

 نويسند ؟؟

ئيد و يا أ جايز است چرا مورد تويد که نکاح دخترک چھار ساله دراسالم گتی پرو فيسور اسالمی با صراحت میوق

 يد و روايتی می گوی میئکند ؟؟ وقتی مال يرد ؟؟؟ و ھمه خاموشی اختيار می گر علمای اسالمی قرار نمیگرد دي

 خوبی را نوشيدی تا زنده چيز: بی نوشيد و محمد برايش کفت نظر به فالن حديث بول محمد را فالن صحا: کند که 

ر شما در گد ؟؟؟ عالمان دينی و مفتی ھای ديچرا اين نماينده ھای هللا خاموش ان؟؟ !!!شوی  سنه نمیگرھستی 

يان مردم گوچوکات سازمان ھای استخباراتی امپر ياليسم جھانی به نام داعش و طالب به نام ھمين قراڼ هللا اکبر 

ی انتحاری توته ھای بدن ا با بم ھ،را به آسمان می پرانند ذارند و پارچه ھای بدن شان گمظلوم را روی بم ھا می

در (دارند که  ر در غرب  به اساس ھمين قراڼ ادعا میگکنند ؟؟ و مال ھای دي تاب میناه را را به ھوا پرگمردم بی 

 ؟) دين اکراه نيست

 ،خوانم  که من خوانده و مییداريد؟ قرآن من نمی فھمم شما داکتر صاحبان از کدام قرآن و کدام اسالم صحبت می

فتن را حق مشروغ مسلمان گر برده داری و کنيز،داند و ھيچ  نوع حقی برايش قايل نيست کيت مرد  میزن را مل

 نکاح با طفل چھار ساله را جايز ،دارد  داند و جماع با زن کنيز را بدون نکاح مجاز و قانونی حکم می متجاوز می

ی و غالمی را گ بند، عبادت ،انسته فقط نماز خوشی ھای انسانی را مردود د،داند   موسيقی را حرام می،شمارد  می

ر گدارند ؟ م  چرا اين عجمی ھا بيشتر از اعراب در تبليغ اسالم سعی می،اسالم دوست دارد  )هللا اين(به اعراب 

 خود ؟؟؟؟؟؟  به ءرد و باديه نشين را بر ناموس و شرف اجداد و آباگوده اند تجاوز ھمين اعراب بيابانفراموش نم

 ؟؟ ند مادر و زنھای اين سر زمين را به مدينه و مکه بردند و در بازار ھای شان به فروش رسانيد،اھرھزاران خو

 ر شما ازين سر زمين نيستيد ؟؟گد ؟؟ م و شرف شما نبودنسر آنھا ناموگم

 داغ تر از آش ھستند بھتر خواھد بود علميت خود را ۀحال که عجمی ھا روی ھر ملحوظی  کاس!! به ھر صورت 

وده و ضد بشری نيست و ب مقدس وعلمی ،وری عيار سازند تا از قرآن دفاع و ثابت سازند که قر آن کتاب آسمانی ط

ال مردم خود جواب ؤتکب نشده است و به صد ھا سبا ھمکارانش قتل و جنايتی را مرمحمد زن باز نبوده و  و 

  بعد آن بپردازند به رواياتی از شيخ فالن بن فالن،بدھند

 در بيداری مردم و ءداند که ابتدا خواھد قد علم کند رسالت  خود می ضد ظلم و بی عدالتی میو عليه  که یردھر ف  

را به روايات مبتذل شيوخ عرب فريب  که آنان فتن دانش ايشان فعاليت نمايند نه اينگررشد شعور سياسی و فرا 

 .داده و اغوا نمايند

 

 


