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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

 ٢٠١٢ فبروری ٠٨

 ھای مقدس آسمانی کتاب

  چھار کتاب
 بخش پنجم

ای يھودی و يا جزئيات دين يھود ھ افسانه. يخ يھود دارد که در آن ذکری از وقايع تارای وجود  در قرآن کمتر صفحه

فته باشد و ھمچنان در بيشتر صفحات قرآن ذکر شده که اسالم ھمان آئين دين ابراھيم و موسی است اگر خوانندگان نر

مايند به اقتباسات ھا را مطالعه فر ان مادری شان آنزبه  انجيل و قرآن را پھلوی ھم قرار داده و ب،ار جمند تو رات

وان گفت که اسالم  که ميت ھا در شگفت خواھند  شد خالصه اين  انجيل و باز نويسی داستانھای آنقرآن از تورات و

 ۀموضوعات مطرو ح .محمد گلچينی از اصول و معتقدات اديان و مذاھب رايج در عصر ظھور اسالم بوده است 

را ..... …قيامت و رستا خيز و  ،داستانھای پيامبران در گذشته،  حج رفتن، نماز خواندن و عباداتۀقرآن  در بار

 يارش و ھمچنان نعره ۴بايد به دقت خواند و تفاوت احکام  و يا توضيحات قصه ھای مندرجه را با گقتار محمد و

زانه را که  يکی از ار کان مھم دين  واضح و رو شن تعداد نماز ھای روطوره قرآن ب.    کشان اسالم مقايسه نمود

 .کند  بيان نمی،اسالم است

  :نويسد  می) ھای اسالم تاريخ ملت (ۀبروکلمن نويسند

زانه سه ھا رو داشت روزانه دو مرتبه و زمانی که به مدينه رفت به تقليد از يھودیکه محمد در مکه اقامت   ھنگامی

 فيسورپرو. . ر نمود يارد و بعد ھا که اسالم به پارس رفت نماز ھای روزانه به پنج وقت تغيزگ مرتبه نماز می

ھيچ مدرکی وجود ندارد نشان دھد که محمد خود نماز ھای پنجگانه را برای پيروانش مقرر :  نوشته است »توری«

گانه  فی نمايند به ايجاد نماز ھای پنجھا معر بی خود را بر تر از يھودیھلکه مسلمانان برای اينکه آئين مذکرده باشد ب

نماز در دو ( طه مقرر داشته است که ۀ سور١٣٠ ھود و آيت ۀر سو١١۴ تبرای خود اقدام نموده اند و قرآن در  آي

دھد  بر گزار گردد را ھدايت می) نماز پيش از طلوع خورشيد و بعد از غروب آن (  دومی ۀطرف روز و  و سور

 به در باره داستانھای اقتباسی قرآن که  عجيب ھم.  آنست که نماز ھا از آئين يھود اقتباس شده است ۀو اين نشاندھند

فصل سی و ھفتم تا آخر فصل « فصل ١۴باشد اين داستان در  سف و برادرانش میرسد يکی ھم داستان يو نظر نمی

يحات داستان  تشرۀخوانيم که ھم ئيات در تورات ذکر شده است و با تعجب می با شرح جزت آي۴٩٢ و »پنجاھم
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  :يد گو سف  می يوۀ سور١٠٢ تيوسف  از تو رات به قرآن آمده و قرآن در آي

  تو وحی کر ديم ؟؟؟؟؟ ه  اين حکايت از اخبار غيب بود که ما ب

محمد در سال اول ھجرتش به مدينه سعی زياد نمود که با گنجانيدن رسوم دين يھود در قرآن تعدادی  از يھودان را 

 وسط روز نماز ن نمود که روز عاشورا يا دھم اولين ماه سال را روزه بگيرنديمايل به دين خود سازد مثالً تعي

که اين اعمال محمد نه تنھا يھوديان را به . شليم منحيث قبله رو کنندھنگام نماز به مسجداالقصی در اوربخوانند و در 

دين او مايل نساخت بلکه مورد تمسخر شان ھم قرار گرفت و محمد متوجه شد که زحماتش برای جلب توجه يھوديان 

با اين حساب روش . جای اورشليم به طرف کعبه نماز بخوانند ه که مسلمانان بدھد دو باره امر نمود که  نتيجه نمی

ھای شان بود اعتقاد داشتند و خانه  و اعراب ھم چون به کعبه که مرکزيت بت. عبادت مسلمانھا از يھود ی ھا جدا شد

حمد موجب خوشی تعداد باشد اين عمل و ھدايت م دھند می خود نسبت میه ھا را ب ابراھيم و اسماعيل که اعراب آن

پس روز اول ماه محرم در سال کرد و س ده ۀ عاشو را تبديل به روزۀو ھمچنان محمد روز. زيادی از اعراب گرديد

  .تمام سی روز ماه رمضان را  به روزه اختصاص داد 

 ۀظامام غزالی که عمرش را وقف تبليغ و موع.  از موضوعات اساسی دينی در قرآن ھم يکی مراسم حج است

ام ولی چون امر شده  من ھيچ گونه دليل موجھی برای اعمال و مناسک حج نيافته«اصول اسالم نموده گفته است 

 .شما قبالً از اين قلم در ھمين پورتال خوانده ايد حج ۀ  در بار-١۵٨سال ص٢٣کتاب - »اطاعت ميکنم

از طرح ھای  قرآن در موارد  مثل خلقت افتد فقط  برای جلو گيری از طوالت کالم الزم می: طرح ھای مھم قرآن 

 ، طو فان نوح، داستان يعقوب، صبر ايوب،قصه عشق بازی يوسف و زليخا، مانی شيطاننافر ،آدم پيامبر بدون امت

گردم چون می فعال منصرف   ....…و   موجوديت و اصالت جن،غان را فھميدن سليمان پيامبرزبان مر ،قوم لوط

شيف ھمين پورتال آزادگان ی ھم داشته ام که در  آرئھا ھا نوشته  آنۀ طرح و در بارين مسايل قبالً ايک سلسله از

ين نوشته فقط می پردازم به ا در.ھا  در بخشھای جداگانه تماس خواھم گر فت  بعضی از آنۀموجود است و در بار

کنند  ثر مسلمانان چنين فکر میاک  است  و"هللا" ۀھا کلم يح و تحليل بعضی از نکات مھم قرآن که يکی ازين نکتهتشر

که اين کلمه قبالً  ينارا شناخته است غافل از   خدای واحدی است که محمد آن، هللا يعنی خدا  مندرج در قرآنۀکه کلم

يحات قرآن به شکل و اين هللا قبل از محمد  و تشردر قاموس عرب جاھل وجود داشته و ھمچنان نام بتی بوده است  

تند و فگ می) پدر(وعيسويت به او ) يھوه(بوده است و اين ھمان خدای واحد است که موسی به او  کعبه ۀبتی در خان

بستان و منطقه قبل از محمد ھم وجود  اعتقاد به وجود خدای واحد در عرستی وان بايد يادھانی نمود که يکتا پرھمچن

 »خدا« هللا که در عربی معنیۀاستعمال  کلم  قبل از اسالمھنگ کر آن نيست و ھم در ادبيات و فر داشته و محمد مبت

  . دھد رواج داشته است می

 عزی و ، منات،ھای مشھوری مثل الت  مشھور اعراب بود و بتۀ کعبه  را که بتخانۀکه معروف است خان طوری

بت داخل خانه  بود يعنی بنده هللا که منظور ھمان »عبدهللا«هللا در آنجا وجود داشت  ابراھيم ساخته  و اسم پدر محمد 

عنوان به هللا قايل شده ٩٩محمد در قرآن القاب و عناوين مختلف و متضاد به خدا داده و در قرآن . باشد کعبه می

  :است مثل 

 ، منتقم،  عظيم، حليم،بصير،  سميع ،رافع، قابض ،  رزاق، فتاح، قھار، غفار، متکبر،جبار،  عزيز، ملک القدوس

سانيدن دشمانش اين ھمه صفات طر با عظمت نشان دادن  هللا و ترخاه حمد فقط بم....   … مالک  و ،وفؤ ر،صمد

 زيادی را  که از خشم و غضب هللا نمايندگی  آياتکه بر ھمان مبنارا در  قرآن گنجانيده است ضد و نقيض ھمديگر 

صوص قوم يھود که ی است يھودی و مخئ نام دارد خدا»يھوه«خدا در دين يھود . توان خواند  دارد در  قرآن می
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 ،خشمپر، اند اما خدای اسالم غضب ناک بان و حيثيت پدر بشر را به او دادهدر عيسويت مھر. شرح آن قبال رفت 

 .  کينه توز و انتقام جو در قرآن تجلی يافته است رحمان، رحيم، غفار،، فحاش، بد خواه،مکار

ين مورد  و بھشت و دوزخ جداگانه اکه البته در . دباش  می»روز قيامت«نمايد  يه  ديگری که  قرآن مطرح مینظر

  .صحبت خواھيم داشت 

توانند با مراجعه به ار شيف ھمين پورتال آزادگان به  مندان می ام که عالقه نوشته  فر شتگان و ماليکه قبالً ۀ در  بار

ای را  ھا نوشتهمين نزديکی  در ھ»جبر و اختيار«نوشت زير عنوان  تقدير و سرۀندازند و ھمچنان در باربينظر  ھاآن

تباط اتاق خواب محمد و  هللا به ارۀ رابط، تضاد ھای قرآنی، طرح جھاد در قرآنۀدر بار.  مود مطالعه خواھيد فر

 اشتباه قوم ، خلقت آسمانھا و زمين،الھای عجيب خداوند از بندگان اوؤ س،قات ھمخوابگی محمد با زنانشن اويتعي

 گيرد و عمل می  تصميم می،کند  و اينکه بشر با قلبش فکر می،جنگ خدا با فيل سواران ، قبول توبه بندگان،يھود

  :بايد گفت .  …کند و 

 مردم ديگر را  جھاد يا جنگ مقدس از ابتکارات جالب محمد بوده که با درج آن در قرآن چپاول و تاراج زندگی

 »گاو«بقرهۀ احکام جھاد در سور. به جھاد شده انددر قرآن مسلمانان مکلف .  اسالمی داداه است شکل مقدس و قانون

 و آيات ١۵۴ آيت »گاو«بقره ۀ در بين مقررات و احکام روزه  و حج ذکر شده است ھمچنان سور١٩٠بعد از آيت 

ببينيم جھاد از ديد يک مسلمان چه مفھومی داشته و چه عملی  . آل عمران از جھاد صحبت داردۀ سور١٧٠ و ١۶٩

  ا و چطوری بايد صورت بگيرد و پاداش آن چه است ؟؟را جھاد و در کج

داراالسالم . »دارالحرب« و ديگر »داراالسالم«يک : دارند   مسلمانان دنيا را به دو منطقه و يا دو ساحه تقسيم می

شود که در تصرف اسالم است و دارالحرب نام مناطقی است که ھنوز به تصرف اسالم  ی گفته میئھا زمينبه آن  سر

تواند برقرار  مسلمانان به اين عقيده استند که بين مناطق داراالسالم و دارالحرب صلح و آشتی نمی. نيامده است در 

بر طبق قانون جھاد ھر . . که مسلمانان تمام دنيا را فتح  و مردم  دنيا را زير نفوذ اسالم در آورند  شود مگر اين

 و ھر کسی که در راه خدا جھاد کند و بکشد يا کشته شود بر مسلمانی موظف است در برابر غير مسلمان جھاد کند

اين ابتکار جالب محمد در تاراج زندگی . شود و جايش در بھشت در آن دنيا خواھد بود طبق آيات قبلی شھيد تلقی می

 تيوری ينا انسان را با پيروی ازھاھزارو مردمان دکر انديش رول مھم داشته و محمد و يارانش توانستند به صد ھا 

  .بکشند  و مال و جايداد بی اندازه را خود و يارانش صاحب شوند

حمانه سر کوب نمود و بعد مرگش پيروان که دين او را نمی پذيرفتند بيری را  دشمنانش و آنان، محمد با تيوری جھاد

تباط جھاد و آن به ارر قرد. جا گذاشتند ه بانی انسانی را به جوامع مختلف بليونھا قري  عمل را دوام داده و ماو اين

ستان محمد و رھزنان وحشی اعراب را در تاراج ارد  و اين غنايم جنگی بود که دو زيادی وجود دغنايم جنگی آيات

  .  سوره انفال1١ فتح آيت ۀ سور٢٠ساخت مثل آيت اموال مردم جری تر می

 ،خوانيم که پر است از تضاد ھا میتر از ھمه در قرآن تضاد آيات قرآنی است و مطالبی را در آن  چيزی جالب

يب به جنگ و غتر ، نويد ھای موھوم، تطميعات،تھديدات،  ھيجانات سر کش انسانی، بروز احساسات،تعارضات

ا ديگران  روابط خصوصی محمد بۀآدمکشی و تصاحب اموال  و زنان ديگران و بعضی از آيات به بحث در بار

 .داخته استمخصوصاً زنان متعددش پر

ھای جھانی داشته برای خود و در حدود فکری   با برداشتی که از کائنات و پديدهمعتقدی است ھر عنصر واضح

ستش چنين موجود و يا قدرت مورد بحث ما سازد پرستش و عدم پر خودش خالقی برای آن مشخص و معين می

ھان بتوان  جبزرگی  ا التر ازباشد که ب نيست  ھدف از طرح اين مسأله ھمانا عظمت خالق کائنات و جھان ھستی می
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با منطق بدون ،  بافھم،يعنی اگر بنا باشد به خالقی اعتقاد داشته باشيم بايد آن خالق با دانش. به آن اھميت قايل شد 

تر از انسان و بيدانش تر از ھمه  تعصب و دشمنی با مخلوق خودش باشد و متأسفانه اين خالق را ما در قرآن ضعيف

 خصوصی با  چيز فھم ھای آن زمان کتاب و رھنمای بھتری به ۀتوانست با مشور محمد می . مخلوقات می يابيم

 خود شکل احکام آسمانی داده است ۀ به ذھن و سويءمردم عرضه دارد ولی او خواسته ھا و اميال خودش را به اتکا

و منفعت جويان بيگانه پرست به توان ديد که دنباله روان آن چپاولگران  بدين ملحوظ اشتباھات زيادی را در آن می

توانند خالء ھا و تضاد  توانند آن آيات را شکل  قانون الھی داده و با ھيچ نوع تفسير يا تعبيری نمی ھيچ نوعی نمی

  .ھای قرآنی را تو جيه نمايند

م الھی گويند کال رويم ببينيم قرآن که می شن شدن موضوعاتی که در باال به اختصار شرح داده شد میبرای رو  

ی قرآن را در ئقسمتی از متضاد گو( ی را داراست ئئيل به محمد وحی شده است چه نوع تضاد ھااست و توسط جبر

  :خيلی مختصر و فقط در چند موردنظری بر قرآن انداخته و بخوانيم چه ميگويد ) بخش بعدی خواھيم خواند

منان استثناء ساخته و در انتخاب زنان آزادی ؤ م انتخاب زن از سايرۀ احزاب محمد را در بارۀ سور۵٠ متن آيت 

را ادا کردی بر تو حالل کرديم و کنيزانی را که به  ما زنانی را که مھر شان، ای پيامبر(کامل به او داده است 

ھا که با   دختران ماما آن، دختران خاله، دختران عمه،غنيمت خدا نصيب تو کرد و ملک تو شد و نيز دختران عمو

منه ای که خود را بدون شرط و مھر به تو ببخشد و رسول ھم به ؤطن خود ھجرت کردند و نيز زن مز وتو ا

ھا چه   زنان و کنيزان ملکی آنۀدانيم در بار منانی که ما میؤت نه منکاحش مايل باشد که اين حکم مخصوص توس

رج و ح بر وجود تو در امر نکاح ھيچ  کهاين زنان را که ھمه را بر تو حالل کرديم بدين سبب بود. ايم  مقرر کرده

 ینزول اين آيت باعث خشم و غضب عايشه دختر ابوبکر خانم) زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان رحمت زياد است

لذا خدای محمد که ھميشه در فکر راحتی پيامبرش . داشت گرديد  که محمد او را بيشتر از زنان ديگرش دوست می

ای رسول بعد ازين : ( مذکور  را به شرح زير نازل نمود ۀ سور۵٢ب را لغو و آيت احزاۀ  سور۵٠بوده است آيه 

ديگر نه ھيچ زن بر تو حالل است و نه مبدل کردن اين زنان به ديگر زن ھر چند از حسنش به شگفت آئی و در 

  )که کنيزی مالک شوی و خدا بر ھر چيز مراقب و نگھبان است نظرت بسيار زيبا آيد مگر اين

قدر توجه به مسايل سکسی پيامبرش  ی را که محمد در قرآن معرفی داشته اينئتواند بگويد چرا خدا نون کی می اک

وده؟؟؟؟ و د رھنمای بشر است چنين احکامی و آياتی را نازل نمنگوي داشته و در قرآن که محمد و دنباله روان می

له نموده فوراً آيت گفتگی خود را لغو و آنرا ی که در حکم خود عجئفتن عايشه آن خداچرا دو باره با خشم گر

ضا  اما خانمش قھر شود ؟؟ با اصدار چنين حکمی ممکن محمد اردانست که  ؟؟ مگر خدا نمی!!دارد  تصحيح می

حکايت چنين . فت ای گر و لغو آن نتيجه ۵٠توان در مورد نزول آيت لھب کاکای محمد می از ابویبا داستان کوتاھ

  :است 

لھب محمد را ھاشم و ھم محمد را در منزل خود دعوت نمود ابوبنی  ۀھب کاکای محمد مردان قبيللروزی ابو 

 او در باره جدش ۀکه او گفته است مشرکين به جھنم خواھند رفت عقيد با توجه به اين: سيد مخاطب قرار داده پر

اند نبايد برای   ايمان آوردهکهپيغمبر و آنھای :  توبه را چنين خواند ۀ سور١١٣عبدالمطلب چيست ؟ محمد آيت

 برادرش ۀدر بار:  پرسيدسپس ابولھب) … ھا باشد  کين از خويشان آنمشرکين طلب آمرزش کنند ولو آنکه مشر

طالب نيز در زمان مرگ اسالم نياورده و از دين اجدادش دست چون ابو: يد محمد پاسخ داد طالب چه ميگوابو

شد بر  آنگاه ابولھب نام چند نفر از اجداد خود را که اجداد محمد نيز می. نيست ينرو او نيز آمرزيده انکشيده بود از

حال که حکم ) پذيرد حکم خداوند قطعی است و استثناء نمی: (زبان آورد  او آيت مذکور را قرائت و اظھار داشت 
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  قطعی نيست ؟؟؟؟ احزاب اين حکمۀ سور۵٢ و لغو آن و نزول آيت ۵٠خدا قطعی است پس چرا در موردنزول آيت 
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