
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جنوری ٢١

  

 کتابھای مقدس آسمانی

 چھار کتاب
 بخش اول

ھای  افتاده تا اين کتابر ما الزم ب ستانبار  تحت تسلط اديان و خرافات پر  اسارتۀبعد از ھزاران سال تجرب

، را نه با خوش بينی و تکريم و تعبد و يا بد بينی و تنفر و خرد خود خوانده و فکر ھا   را مثل ديگر کتاب»مقدس«

ھا و   برای حقيقت يابی واقعيتيحاتی که دارند  فقطھای متن و تشر نوشته ، ماھيت،ھا شدن آن نازل  لزومۀدر بار

  ھا انسان زحمت کش جھان را در بند کشيده و اردليينام ھای مقدس  مه آيده ھا که بلدين آن ؤشن شدن ماھيت مرو

  .يان استثمار گر شده است به کار اندازيم بھره برداری مھاجمين و زور گوۀوسيل ھا تحميل  و بر آن

 بدون ترس داشتن در ھا بر ما اجباری است بايد نام کتاب ھای مقدس و آسمانی ايمان داشتن به آنه ھا که ب  اين کتاب

ھا چه چيزی مقدس  تن اين کتاب تا ديده شود در م؛قلب و يا احساس گناه خوانده شود مخصوصاً تورات و قرآن

که دکانداران و مال اندوزان دين ھا به  ھا را به زبان مادری خود مطالعه نمائيم نه اين ؟؟ بايد خود ما اين کتاب!!است

سازند و ما با اين عمل  ھا را قايم می  کتابۀ تدريس و رابطه بين ما  و فرستادماه ھمان لسان مخصوص خود شان ب

ھا و ھمچنان نشخوار چند آيت هللا و حجت  توانيم تشخيص دھيم که آيا اين کتاب می) ھا يعنی مطالعه اين کتاب(خود 

 ؟؟ و اين کاری است بس هيا ن و داکتر اسالمی وامثالھم مقدس و آسمانی اند ، خاخام ، کشيش مال و مولوی،االسالم

يان مطالعه در جر. يابی نمود  ھمه چيز پی برد و ريشهۀتوان به ماھيت مطروح ھا می  آن  کتاب، که با مطالع،ساده

ھای مقدس  و  وسعت آگاھی آنچه بنيان گذاران اديان ابراھيمی و نويسندگان کتاب  ديد وۀنبايد فراموش نمود که انداز

 ين کتابھا  کل اراضی زمين وممالک جھان را که توصيف میادارند  در  تحقق آن گلو پاره میدنباله روان شان در

ين اديت و زندگی مردمانی که دور تر از کند و از موجو کنند از سر حدات خاور ميانه و کشور روم تجاوز نمی

ھا درج است و  ين کتابار نيا دھا و کشور ھای پر جميعت د نحدود زندگی دارند اطالعاتی ندارند و نه خبری از تمد

ھا اطالع داشته و با  شود که پيامبران آن حدود جغرافيائی ھر دين به وجود آمده ھم  در ھمان حدودی خالصه می

ستان سرخپو ،اند مثالً شما در ھيچ کجای تورات  از کشور پر جميعت آن زمان يعنی چين مردمان در تماس بوده
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ھا   خدا و  ھمچنان نويسندگان آن کتابۀور افتاده نمی خوانيد چون  داعيون نمايندامريکای التين و غيره ممالک د

وجه مشترک اديان ابراھيمی و . داد  شان اجازه میۀگفتند و نوشتند که مغز ھای کوچک و رشد نيافت ھمان قدر می

که البته در ... يامت ق،  جن، بھشت و جھنم،شيطان، ھای اساسی ساخت اين اديان   مانند ھم اند مثل خدا پايه

 .ھای جدا گانه به اين مقوالت دينی ھم تماس گر فته  وخواھيم گرفت صحبت

)  دست خدا از گلۀاولين انسان ساخته شد( پيامبر آمده که از آدم ١٢۴٠٠٠نظر به روايات اسالمی در بين بشر 

از شود که  امبر اعالم نمود ختم میوازه پيامبری را بعد از خودش بست و خود را آخرين پيشروع و به محمد که در

برای چھار پيامبر کتابھا از آسمان نازل شد و برای چند نفر ديگر شان کتابھا و يا ياداشت ھای کوچک آن جمع فقط 

  : صحيفه قرار ذيل ميباشد١٠٠ستاده شده است که جمعا نام صحيفه فره ب

صحيفه ديگر قبل از نزول تورات بر موسی نازل  صحيفه به حضرت ابراھيم و ده ٣٠ ، صحيفه۶٠ به شيث پيغمبر 

که ( صحيفه ھا  اما در مجموع در تمام کتابھا و»باشد ين مورد متفاوت میايات دينی ھا در البته نظر«. شده است 

 ءقضا  قيامت و،پيامبران،  کتابھا،ماليکه،  که عبارت از ايمان به خدا شش گانه کانار) ھا موجود نيست اثری از آن

  .کيد شده استأباشد ت  میو قدر

ت ديگر در قرآن آمده که مسلمان واقعی کسی است و چندين آي ٢٨۵ بقره آيت ۀسور  و در» علمای اسالمیۀينظر «

 بقره آيت ۀن بايد به تمام پيغمبران و کتابھای آنھا ايمان داشته باشد  و سورآمحمد و قر، که بر عالوه  ايمان به خدا

ئيد که ما مسلمين به خدا ايمان آورديم و به آنچه از کتب آسمانی به ما نازل شده و آنچه به بگو:( گويد   چنين می١٣۶

ابراھيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و فرزندان شان و برآنچه بر موسی و عيسی  عطا شده و به ھمه آنچه بر 

.) فرق نگذاريم و ما تسليم او ھستيمپيامبران  از جانب خداوند آورده اند ايمان داريم و ميان ھيچ يک از پيامبران 

ھا  توانند از آن  مسلمان بايد به آنچه در فوق  گفته شد ايمان داشته و نمی، آيات قرآن و احاديث محمدۀنظر به مال حظ

 .باشد ين مورد کفر میاانکار نمايند شک آوردن در

و عدم رشد فکری و درک ماھيت واقعيات خاطر نا متکامل بودن ه  بءدانم انسانھا در ابتدا تا آنجا که من می   

 آن ۀستاد مردمی پيدا شده که خود را فر،آناز ھا ھزار سال بعد   برده و دهةطبيعال ءطبيعی پناه به موجودات ماورا

جايش را  به خدای  یئکه چند خدا موده و  متاع بازار شان خريداران زيادی داشته است تا اينموجودات حساب ن

و بعداً با ھمکاری خود فروخته  جبر و قدرت شمشير اعمال يتا باه و نھام رواج عمومی پيدا نمودواحد داده و کم ک

 آسمانی در وطن ستاده ھای خدایقام ھای اجتماعی نزد مقدسين و فر منافع مادی و م رسيدن بهھای جوامع غرض

ھيت و اصليت آن دين خود را باخبر از ماکه  نھا عادتا   بدون اين اعراب و بعد آن  بعد از گذشت قرما و آخر ھم

زبان مادری خود بخوانند و به  محتوا و ھدايت ه آن را بست مخصوصا قر آسمانی ايندگو ی که میئھا و کتاب سازند

فتند که از قرن ھشتم ميالدی به ذير مقدس پی آن توجه داشته باشند اسالم را منحيث يک دين آسمانی واستانھا دو يا

  .توان نا ديده گرفت سموم ساختن اذھان مردم نمی در مخادمان اعراب رابعد نقش مفسرين و 

  روی چه ھا که بفھمند در آن کتاب ی جھان به چھار کتاب آسمانی بدون اينمسلمانھايت  اکثرتعداد زياد قريب به

را به آن  نموده بدون چون و چصادرين چھار کتاب چه ھداياتی را برای بشر اموضوعاتی صحبت شده و خداوند در

 یای که ممکن بوده جلو چنين اعمال يعنی وارد شدن مسلمانان  به محتوئجاو شعبده بازان دينی ھم تا  ايمان دارند

داث نموده اند تا ھيبت ناک احفته و در مقابل ديد مردم ديواری از پندار ھای خيالی و چھار کتاب آسمانی را گر

  .ھا ايمان داشته باشند داده  و چشم بسته بايد به آنخود نه ھا را ب رسی اين کتابمسلمان زحمت بر

که اگر انسان بنا باشد پيرو يک دين و مذھب باشد مفھوم و ماھيت دين و يا حد اقل  يک قسمتی   بادر نظر داشت اين
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م اعتقاد انی که به اسال در صد از کس٩٩ام ودهی که بنده تحقيق نمئرا  به مفھوم واقعی آن بايد بداند اما تا جا از آن

 مسلمان بودن ۀاند فقط انگيز نشده خود و يا مطالعه روی  حقانيت اسالم مسلمان نبوده و ی فھم و دانشدارند رو

 بزرگ  اسالمی رشد و نمو  وام اسالمی داشتن و در چوکات مسلطن - مسلمان   شان ھمانا متولد شدن در فاميلاو

د و ج  اجتماعی و تلقين امام ھای مسايان ھمين سير زندگی عادتا بنا بر قوانين خانوداگیباشد و در جر شدن می

که از امام و  مجبورا در ھمان راه گام گذاشته  و حتی تصور ايندنباله روان اسالم خود را يک مسلمان يافته و 

شنی  الزم می افتد   تا در رورايطیکننده باشند در مغز شان خطور نکرده است در چنين ش  شان سؤالپيشوای دين

  اند ھمه را بايد به بحث کشيده نباله روان شان که  آن را شاخه و پنجه داده ھای دھا و سفسطه آنچه در متن  اين کتاب

ين مورد ا رسی  ساير ھموطنان در يه و بر آن صحبت شود تا حقانيت موضوع روشن گردد و مسلماً با نظرویو ر

 اسناد معتبر تاريخی ۀمالحظه گردد و اينک  ب گويند آسمانی است رو شن می ی که میئھا بماھيت اين اديان و کتا

ی از خود اين کتاب ھا مختصرا اين چھار کتاب را به تحليل گرفته و خدمت ھموطنان ئھا اديان ابراھيمی و بيان

دانند به چه ايمان دارند و تقاضايم اند حداقل ب ی که ھنوز توجه به چنين موضوعی نداشتهئدارم تا آنھا عزيز تقديم می

ح ات خود را ولو علمی ھم نباشد مطريھا و اديان نظر در مورد اين کتابار ھموطنان ديگر ھم اين است که بيايند  و 

  !!سازند تا ھمه رو شن گردند

.  و ندارندزول با ھم نداشته نگاه ن ھيچ وجه تشابھی ازیسانم که اين چھار کتاب آسمان بايد به عرض برءبتداا

دست ه گوی موسی با يھوه ب و  اساس گفتهداشتند که تورات ب عقيده يھوديان و مسيحيان در طول قرون متمادی

. ھوديان داردئيد بيش از يأ نوشته شده است اين محمد و اسالم است که به آسمانی بودن آن تأکيد و تخود موسی

  :نويسد ی از رساله ھای خود میک يشناس درا فيلسوف بزرگ ھالندی و يھودی سراسپينوز

اند  ھا  شناخته شده وسط ديگر پيامبرانی که مؤلف اين کتاب توسط موسی و تھای عھد عتيق ھيچ يک از کتاب« 

 عزرا ۀوسی را نوشت رات ممنجمله تو. اند لکه بعد ھا توسط کاھنان ديگری به نام آنھا نوشته شده است بنوشته نشده

   ».داند شايار شاه به اور شليم میخمخصوص  ۀستادسارت بابلی  يھود و فرران بعد از اکاھن اعظم دو

دام  امسترای در پا در جلسهه پا ساخت و خاخام ھای سراسر اروجھان يھوديت بفانی در  اسپينوزا طوۀاين نوشت

لت تورات را لبرت انشتاين اصا فرويد و ادو يھودی ديگر زيگموند.  معرو فی را عليه او صادر نمودندۀين نامفرن

ھيچ . فت گرءورات را بلکه وجود خود موسی را به استھزا اصالت تبا قاطعيت رد نمودند و ھمچنين ولتر نه تنھا

رسال شده چنين د ايل به او شان از طرف خداونئھای آسمانی توسط جبر ا دارد کتابمحمد ادع پيامبرانی که کدام از

 :مثالً . اند  ی نداشتهئعااد

گوی خودش با  و که آن ھمه گفته که اين کتاب تورات برايش وحی شده بلکه ھميشه ادعا داشته گز نگفتموسی ھر

سمانی را  انجيل و يا کتاب آۀکز کلم ھر مريم باکرهھمچنان عيسی بن.  استنه آنچه که محمد گفته که وحی. خداست 

خبر  اش بی تابی در دوران زندگیز موجوديت چنين کا او اصالً . و شکل فرستادن آن را از طرف خدا  نگفته است

 اشاره) زبور(نام ه  که محمد در قرآن به آن برا پيامبر - ود پادشاهوو مد يحه سرائی دا اشعار بوده است و يا جمع

 داوود است  نه چيزی  ئین کتاب اشعار و مديحه ھای سليقهان کتاب آسمانی دانست چون تمام آتو نموده است نمی

 را کتاب آسمانی می ين  زبور را که رقاصان اسالمی آنا صفحه ازرخوانندگان محترم  يک اگ؟؟!! آسمانیۀوحی شد

  آن چه گفته است ؟؟شاه و يا پيامبر درد شد که زبور چيست و داوود پادبخوانند متوجه خواھندانند 

يامبر خاص پ) موسی(دای خاص يھود و خ) يھوه ( قوم خاص يھود و،کتاب خاص) تورات( می پر دازيم به ءبتداا

 :  يھودی و باور ھای آنانقوم يھود  وخود طايفه
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  :تو رات 

 آموزش يا ارشاد است و تعداد زياد يھوديان ،ه به معنای تعليم به زبان عبری است ک»تورا« ۀ کلمۀ  لفظ عربی شد 

  .باشد  می)  الويان تثنيه و– اعداد – خروج  -آفرينش (دانند که مشتمل    مییعنای شريعتکتاب موسی را به م

-يح شده است  آدم و پيغمبران قبل از موسی تشر نسبۀداستان آفرينش جھان و سلسل:  در سفر تکوين يا پيدايش -١

ر بيابان  خروج بنی اسرائيل از مصر و سر گردانی آنھا د، تولد موسی،مسايل بردگی يھود:  در سفر خروج -٢

   ده فرمان موسی در ھمين بخش است. است

ت رھنمائی بنی اسرائيل را داشته و عی و آداب و قواعدی است که حيثيشامل احکام دينی و شر: يان  سفر الو-٣

  اعياد مردم است طھارت و پاکی و نھی از زنا و ، شامل عبادات

ين قوم ين راه مصر و سر زمين موعود بر اکه حوادثی که ب شامل مسافرت بنی اسرائيل در دشت - : سفر اعداد  -۴

  عان استح کنگذشته و فت

شع ن يويموسی به بنی اسرائيل به اختصار و تعي زبان  و مقررات و فرمانھای قبلی ازعتکرار شراي:  سفر تثنيه -۵

 متعلق به ده ی از توراتئ بعضی از دانشمندان بخش ھاۀبه عقيد. ذشت موسی استل و در گبه حيث رھبر اسرائي

 بار نام تورات ١٨ قرن قبل از ميالد دانسته شده است  در قرآن ۵ قرن قبل از ميالد و جديد ترين بخش آن مربوط به

 ١٧٠٠ از نازل شدن تورات و انجيل سخن رفته است تورات در حدود ٣ و ٢ عمران آيات ۀذکر شده است در سور

 .سال پيش از اسالم  بوده است

 - صفحات   در اعالم قرآن »وراتت« ۀ در مقال»خزائلی« م ١٩٠٠ دايره المعارف بر تانيکا طبع سال ۀنظر به نوشت

  :ی استانويسد که فعال سه نسخه از تورات در دست است که ھر کدام مقبول طايفه  می ٢۶٨- ٢۶٠

دانشمندان  موسی را نانی يا سبعينی که تورات عبری  يا توراتتورات يو -٣-تورات سامری  - ٢– نسخه عبری -١ 

وت بيرون می آوردند و بر يھود می خواندند و اين را از تاب  آنيھود در تابوت عھد جا داده بودند و ھر ھفت سال

 شده و در باشد در قرن نھم ميالدی تنظيم عبرانی که فعال در دست میۀ سخن(تورات در اثر فتنه ھا از بين رفت 

ا ی از تورات و يئه در ھيچ جاادی کژ نی وئاصول دين يھود دينی است منطقه  )قرن پانزدھم م تکميل شده است

  .ھانی بودن اين دين سخنی به ميان نيامده است از جھای يھودی احکام پراگنده و ديگر قوانين و کتاب

ستاد ائيل فرسر برای قوم ا زيادی را فقطپيامبران) خدای اسرائيل(أکيد شده است که يھوه  تدر تورات به اين امر مھم

به عبارت ديگر قوم . راه يھوه است ھدايت نمايند ھمانا کرده را شبانی و گله را به راه راست که تا رمه ھای راه گم

کسی  دارند و ھر تنھا کسانی ھستند که حق يھودی بودن و بندگی يھوه را)  خداۀقوم بر گزيد(بنی اسرائيل به عنوان 

ذکر شد که در باال  يحات متن تورات چنانتشر . ندارد يھوه باشد چرا که به قوم يھود و اسرائيل تعلقۀحق ندارد بند

ی که در  قرآن ذکر شده تفاوت  ئداستانھای نقل شده در آن  با داستانھابين از ھمان قرار است و در  بعضی موارد 

 و چندين داستان »زاغی طريقه دفن ھابيل را به آدم ياد داد«وجود دارد مثالً در داستان ھابيل و قابيل که ھای جزئی  

 البته به شرح آنان ھم خواھيم که.....  طالوت  و ، داوود، يو سف، صبا سليمان  و ملکه،ديگر در باره ابراھيم

گيری ھای يکسان  تاب شرح داده شده است و نتيجهشتر در ھر دو کتانھا که ھرکدام آن با جزئيات بيداس.  داختپر

  نصف عيت بردگی به شکل واضح بيان شده است و ھم موقف اجتماعی زن تورات و قرآن مشروھمچنان در. دارند
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