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  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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  آزاد ل،

 ٢٠١٣ فبروری ٠١

  

  ھای قرآنی افسانه

١ 
  ؟گويم تا خوابيده ھا بيدار شوند گويند تا ھمه در خواب روند و من افسانه می ديگران افسانه می

 

 ولبخش ا

ھای اساطيری  يح افسانهشرتبه فته    اختصاص ياھای زيادی  از قرآن که به ھمه مسلمانان معلوم است قسمت طوری

گردد  که  پادشاه و  و شامل زندگی يک  تعداد افرادی می... بابلی ،ری و  مص، يونانی  باور ھای،فلسطين و قوم يھود 

در حالی . ن ديار گرديده بود نشين اھالی آنام پيامبران ذھنه ودند که بب…  زميندار و ، کاسب ، ماھيگير،پان  ھم  چويا

کسی پيرو ھم زيسته اند  آگاھی نداشته  و   اصطالح میکه به  ھم در عصر و زمانی، اکثر شان از پيامبر بودن خودکه

؟ با !! بوده است و بس رواياتی موجوديت تاريخی آنھا فقط در افسانه  ھاايشان نبوده است  و يک تعداد شان نظر به 

 ، جن ، پری ،يند آسمانی است و ھمه پر از قصه ھای ديو گو ی در يک کتاب که میئھا دقت نظردر تشريح ھمچو افسانه

ھا و  سانه نوع اف اينۀ گويندۀشود تا در بار مجبور می) منظورم مغز است(سانی  باشد قلب ھر ان  می...  و ارواح،اشباح 

ھای  نام حقيقته خواھد بداند لزوم  درج ھمچو ياوه ھا  ب  میايت گر بشر بايد باشد  کنجکاو شده وآنھم در کتابی که ھد

 يت داشته باشد ؟؟برای بشرتواند  شنائی و منفعتی می نوع روهچيست ؟؟ و چدس  قتاريخی و م

  !!يتا است و برای ھدايت بشران خدمبافی ھا ؟؟ اگر اين کتابھا فر و خيالھا ا اين کتاب ھا پر است از ھمچو افسانه چر

افسانه ھد مسأله ای را حکم دارد ضرورت به داستان سرائی و خوا يد ؟؟ اگر میگو  میچرا خدای ما افسانه و  داستان

اجرای ھداياتش متوصل ست و اين ھم  نا درست ؟؟ چرا اين خداوند برای اين احکام درکه : يد چيست ؟؟ بايد بگو ئیگو

 انجام ی بايد چنين اعمالی رائکنيد ھمچو خدا خورد ؟؟ آيا شما فکر می یگند مه و گاھی ھم سوشدقراين تاريخی به 

  ؟؟دھد

که در ديندار شدن مردم منافعی دارند اين چنين  آيده ھای  ی دنباله روان قديم و جديد و خوش بينان اديان و ھمچنان آنان

ی  را نيز به ھمين نوع پيامبران ئھا و يا رساله ھا  کتاب،راً خود اکثنآئيد و روايت کشيدن بر لزوم أ تۀ عالوهخرافی را ب

ی را ھم به آنھا نسبت داده  اند تا ثابت ئاند و يا چيز ھا شک داشت بيرون دادهتوان   موجوديت فزيکی شان میکه در

 . نازل شده استھا از طرف خداوند  وحی ھم سازند که  برای آن
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يافت  به اين مفھوم   ھا را در  ون اصلی آن مت تشابهتوان وجه و قرآن می)  و عھد جديدعھد قديم(طالعه کتاب مقدس با م  

  دين يھودۀ مطروح بابلی و مسايل،ھای يھودی   افسانه،که از وقايع تاريخ يھود  وجود دارد که در قرآن کمتر سوره ای

رت محمد با معاش .يان ابراھيم و موسی است ادۀ ادام و ھمچنان بار ھا در قرآن ذکر شده که اسالم،فته باشد ذکری نر

رھبری کاروان ھای تجارتی خديجه در نوشتن چنين   به عيسوی ھای حجاز و يھوديان ھمسايه و رفت و آمد محمد

ام   متون و احکتوان گفت که اسالم تر کيبی  است از  و خالصه می،می داشته است لی مھی در قرآن روئھا افسانه

که محمد  و اين   مناطق آن سر زمين مروج بوده استھا که در بعضی  مانويت و اديان ماقبل آن عيسو يت  و،يھوديت 

ھا را در   که نقشن آن،ل  در عربستان شايع بوده است در ھمسايگی اسرائيل زندگی داشته و ھمچنان در ھمان زمان انجي

 .فتتوان ناديده گر  نمیتدوين قرآن

 زنده شدن بعد از ، حج، نماز،قيامت  روز ، رفتن به دوزخ و بھشت ، جن،روح باور مندی به  ،ستش خدای يگانهرپ

 ھمه در اديان ... و،گذشت يک تعداد پيامبران سر،ھای شاھان   افسانه، ماليکه ، شيطان ، ساختمان آدم  و حوا ،مرگ 

ھا مختصر  را خيلی  موضوع از آنچند   که من قبالً ، نياورده است به ميانقبل از اسالم وجود داشته و محمد  چيز نوی 

 رسيده  به نشر) آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (تال آزادگان ن دوسال در ھمين پور ھمييانبه بررسی گرفته  و در جر

 با پر روئی ادعا دارند که قرآن و  شيخک ھای عربنباله روان مدرن و نکتائی داردکه  يک تعداد از  ينا  از ،است 

 ،  عالمی، اين بخش را شروع نمودم تا اگر کسی   مجبوراً ،ئيد گرديده استأس  ت ساينی  از طريق علم وھای قرآن گفته

 ، آيت هللا،جھانی  اع داخلی و نوکران استعمار تج بسته  ھای ار وا،ک ھای عرب خ غالم شي،عی اسالمی  مد،مسلمانی 

ند سازتوانند ثابت  خواھند و می  میر ھمين چوکاتديگری د…  چلی و يا ھر ، طالب ،  مال،وی  مول، حجت االسالم

دارد قدم پيش  ئيد میأرا ت ار است و ساينس آنگس سازينی ھای قرآنی  با علم و سائکه اين ھمه افسانه و ھذيان گو

  سازند که چنين افسانه و چنان خيال انديشی با ساينس موافق است ؟؟گذارند و ثابت

ح چند يگيرد  فقط به تشر يادی را می زشکل کامل و ھمه جانبه وقته اين داستانھا  بفتن و باز نويسی ر گرکه ب ينااز

 ، يونس، ايوب،يوسف يھودی و زليخای مصری  ،کيبی قرآنی  و تورات مثل داستان سليمانھای تر داستان و يا افسانه

 .نمايم  میءاکتفا… لوط  اصحاب کھف و 

 .باشد پيامبر می -پادشاهان  داستان سليم،ترين افسانه  ھا يکی از جالب

ھا با ھم فرق داشته چون شکل   خيلی مختلف اين تاريخ تولدیدر کتابھا( ق م ١١۵۴متولد پيامبر  -شاه يمان پادسل

بار  ١٧  سليمان است وۀدر بارت  آي۵۶بوده و در قرآن ) اند جودی شدهرخين منکر ھمچو موؤی دارد بعضی از مئ افسانه

 .از او در قرآن ياد شده است

اش   ديوار قصرش بدن لخت زنی را که در خانهتی ازقو) آن نظر به روايت تورات و ادامه آن در قر(داوود  پيامبر 

خانم و فھميده شد که آن زن حامله شده ) مجامعت(ده و او را طلبيد  و بعد از چند روز نمود ديد عاشقش ش حمام می

 جنگی که اوريا در فرماندهشاه به  داوود پاد بنا به دستوری و.باشد  است  جنگ میۀ که در جبھسرباز "حتیاوريای "

پس داستان : از حضرت رضا سؤال شد  (.دکه کشته ش  تا اين  به جلو  جبھه فرستاده شد،بودبه جنگ مشغول آن جبھه 

 شته میفت و يا کری  ھمسرش از دنيا من داوود اگر زنیدر زما: مود ت ؟ حضرت رضا فرسوريا چه بوده اداوود و ا

 به کلمه را برايش جايز شمرد داوود بود و اين شد پس از آن حق نداشت بار ديگر ازدواج کند نخستين کسی که خداوند

علی  ابو جعفر محمد بن٢٠٠الميزان ص ) (  کشته شده بود ھمبستر شود و ازدواج کنديا کهاو اجازه داد تا با ھمسر اور

البته )(دواج محمد با زن فرزند خوانده اش  اۀ بارھای قرآنی درتمثل آي) (١٧٢ ص ٢ون االخبار الر ضا ج  عي،صدوق 

محصول ) ست اشيف ھمين پورتال آزادگان موجودام که در آر ن را من قبالً نوشتهداستا بازی  و يان مفصل اين عشقجر

 انگشتر او اعالم در انگشت کردنعد از فوت پدر با  سليمان ب. است"سليمان"  "اوريای حتی"اين عشق داوود با زن 
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 .خيدند فوج به دور سرش می چرج البته مغان فو که،پادشاھی نمود 

) آبشالوم(نام ه دران سليمان ب سالگی سليمان را به جانشينی خود بر گزيد يکی از برا١۴٠  در سن "داوود"که  ھنگامی

ر  داوود از ترس او به شرق اردن پناه برد و آبشالوم برای چندی ب،د در آم پدر بر آشفت و در صدد مخالفت و جنگ با

ستاد  و گ آبشا لوم فرم  يو آب به جنکه داوود لشکری به سر کردگی شخصی به نا سلطنت داوود تکيه زد  تا اينتخت 

نام ه  ديگر سليمان ب پس از فوت داوود برادر، ، ادامه داد  دو باره  به سلطنتآبشالوم در آن جنگ کشته شد  و داوود

 کشته شد و سليمان پاد شاه  به ھمرای ھواداران آبشالوم به جنگ سليمان رفت و ادوينا در جنگ مخالفت کرده  وادوينا

 شد

  به شرح داستان  به بعد  دفعتاً ۴۶مربوط داستان سليمان بوده  و از شروع آيت  ۴۵در قرآن تا آيت) مورچه( نملۀسور

  :گيريم  میزير مطالعهتباط سليمان را به ار  آن١٧-١۵ آيات که در ،داخته  است وع ديگر پرصالح و لوط و چند موض

ما را بر بسياری  از بندگان  خداوندی است که ستايش از آن: به داوود و سليمان  دانشی عظيم داديم و آنان گفتندو ما "

 چيز ندگان به ما تعليم داده شده  و از ھربان پرز!! ای مردم :  داوود شد و گفت  و سليمان وارث،خود بر تری بخشيد 

ن نزد او جمع شدند آنقدر ندگا انس و پريان سليمان از جن و لشکر، اين فضيلت آشکاری است ،ست ما اعطا گرديده اه ب

  .کردند تا به ھم ملحق شوند زياد بودند که بايد توقف می

دوارم اين سليمان با سلطان  امی(  ،باشد یس مد کتاب مقسليمان نام شخصيت تاريخی در قرآن و )اشلومو(شبه عبری 

 ھم حمله نموده جمله کشور ما شی عثمانی که چندين بار به کشور ھای ديگر منحو سليمان خونخوار دھمين امپراتور

 متون ۀ نيست  و شخصيت او بيشتر  بر پايمات دقيق علمی موجودراجع به زندگی او معلو) ست اشتباه گرفته نشودا

  .شود ينی شناخته مید

 

 سليمان

از او با نام ) شنخ(ب عھد جديد و در کتا)  عربی سالمۀريش(است ) آشتی(ھای سامی به معنای  مان در زبانام سلين

لد  سال ق م تو١٠٠٠ھا سليمان پسر داوود و بتشبع است که در حدود  دی روايات يھو  طبق،جديديه ھم ياد شده است 

 . يھودا بوده استۀ قبيلن  و ثروتمند ترين پادشاھان اسرائيل و از مقتدر تريۀشده و از جمل

زمينی که محل آن مشخص وتمند بوده که در سالھای دور در سرپيامبر توانا و ثر - پادشاهنظر به روايات اسالمی سليمان 

ھا به تسخير او  باد دانسته و ندگان و حيوانات را میزبان پر: (او آمده است که  در قرآن،کرده است  نيست حکومت می

 بنده تا اکنون ،نوشته شده بود) سم اعظما(شود  که بر روی انگشتر سليمان  داستانھای اسالمی گفته میدر ) اند بوده

  :سيده امدارند پر که برای اسالم سينه چاک میی ه روان و آنان دنبال،سالھاست از ھمه اسالم شناسان 

شود چيزی به نام اسم اعظم در  ؟ با چنين روايتی که مطلقاً ادعا می!!داند  میاند که کسی ن  چيست ؟؟؟ گفته اسم اعظم

 اعظم دانند  نبايد حکم دھند اسم  اگر نمی، است  خودش افسانه است بودههدانند آن چ انگشتر سليمان نقش بوده اما نمی

 دانند بايد بدانند که اسم اعظم چيست ؟؟ بوده و اگر می

 که  ،ابشالوم و ادوينا  – يقيع –نفاغ  -  اليشع–يوخايار  -ساخوب  -ساموع  - نام ھای ناتان ه سليمان برادرانی داشت ب

 داوود .اند  برادران از مادر ھای  مختلف بوده  اين، بود پادشاهپيامبر شدن سليمان فقط ناتان چند روز  -پادشاهقبل از 

 زن، آنھم در حالی که به نقل  ٣٩ بيچاره محمد با ؟!!نزيکان  عالوه که زن داشت البته ب٩٩پيامبر و پادشاه اضافه تر از 

 !! مرد را داشت۴٠از مال محسن توان جنسی 

 ادامه دارد

 


