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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

 ٢٠١٣ فبروری ١١

 

 ھای قرآنی افسانه
 بخش سوم

 ،کند تفکر در يک کلبه و يک قصر تفاوت می

 بايرون

  سليمان و بلقيسۀبه ادام

بر (ندگان  شايد ھم در،ره حيواناتو غي  خزندگان، چرندگان،حيوانات ،ندگان ھميشه پر بوده از پرطنتی سليمانربار سلد

 .برد نشست  و از صحبت با پرندگان  لذت می وی تخت خود می سليمان بر رو) ھا عالوه آدم

چون نزديکی غروب  ، بود و بسيار توبه کنندهما به داوود سليمان را بخشيديم نيکو بنده ای( :٣٣-٣٠ ص آياتۀسور

خواھم   میو (،خاطر پروردگارم دوست دارم ه من اين اسپان را ب: س سليمان گفت ضه شد پن تيز رو بر وی عراسپا

) قدری جالب بودند ھا به آن( ،ديدگانش پنھان شدند تا از ) کرد  می او ھمچنان به آنھا نگاه، استفاده کنم  جھادھا در از آن

خاطر داشت ه بايد ب(شيد و نوازش کرد کھا دست  يد و به پا ھا و گردن آندانن بر گررا نزد مھا   ديگر آنبار: که گفت

شرح داستان سليمان  و)  گذارند درند و نامش را جھاد می کشند و می کنند بلکه می شاه ھم ھستند تبليغ نمیکه پادی آنان

آن و تورات و روايات اسالمی با اندک يات   در قر سبا  با ريزه کاری ھا و جزئۀپادشاه و پيامبر  و مالقاتش با ملک

 عشقی سليمان و بلقيس ۀبه اين  رابط  اختصاراً  آن ماللت آور بوده   منۀتفاوت ھمه تکراری آمده است که خواندن ھم

 .اندازم از متن قرآن و تورات نظر می

 او غيبت نموده ۀ و بدون اجازد نيستيک روز که سليمان باالی تخت خود نشسته بود و ديد  که در جمع پرندگان ھدھ

ان را به ھدھد اطالع داد يندگان به ھوا رفت و جر رئيس پر، نمود که او را تنبيه نمايدگند ياد بر آشفته شد و سو،است 

 که حضرت از آن خبر ندارد  و بعد از که او به جای و محلی رفته بوده: بار سليمان حاضر شده و گفت ه در براً ھدھد فو

من در ملکی رفته بودم که سبا نام : گفت) ھدھد( آن مرغ گمشده ، سليمان و ھدھد بدل شدن چند سؤال و جواب بينردو 

ھنگی  ھزار مرد جنگی دارد خداوند به  و ھر سر،ھنگ  ھزار سر١٢دارد و در يمن است و زنی  در آن سلطنت دارد 

 بسيار عظيم که نظير ، سبا تختی دارد ۀتی است و ملکس  دين او آفتاب پرشوھر نداردآن زن ھمه چيز داده است مگر 

 و از ھر چيزی به او داده شده بود  و کرد  سلطنت میھا من آنجا زنی را يافتم که بر آن( : ٢٣ نمل آيت ۀ سور،ندارد  

ليمان   سبيچاره(اند ھدھد راست گفته يا دروغ ؟؟ اصل ماجرا با خبر شود و ھم بد خواست از سليمان) تخت بزرگ داشت

بلقيس شوھر خواست بفھمد  دانست ھدھد راست گفته يا دروغ ؟؟ چون می ھم پادشاه مرغان بود و ھم پيامبر اما نمی
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که :   مخصوصاً محمد سد خالف ديگر پيامبران شوھری نداشته باشد به وصل او برس کرده اگرشايد ھم ھو) دارد يا نی

خواھيم ديد :  سليمان گفت : (٢٧ نمل آيت ۀسور(بود  ی که زيبا میطشره زن شوھر دار و بی شوھر برايش مھم نبود ب

  و در نامه ملکه و مردمش را به ،ای به ملکه سبا نوشت  سليمان نامه)  يان بوده ای؟گو يا از دروغفته ای آيا راست گ

  پس تابی برز ايشان روسوی آنھا بيفگن آنکاه اه را ببر و بن اين نامه م(  : ٢٨ نمل آيت ۀسور ،دين خود دعوت نمود 

ن نامه يارانش را جمع نمود و به فت پس از گر بلقيس،دست بلقيس داد ه فته و بھدھد نامه را گر) دھند  پاسخ میببين چه

 برای جمندنامه ای ار» کشور«ای سران : ملکه سبا گفت ( :٢٩ نمل آيت ۀسور .ای از سليمان دارم آنان گفت که من نامه

نام خداوند رحمتگر ه ب:  آن اين است »مضمون«که از طرف سليمان است و  (٣٠نمل آيت  ۀسور) من آمده است

سيده  که سخت تربلقيس خانم) يد و با من از در فر مانبرداری  در آئيدن بزرگی نکبر من: (٣١ نمل آيتۀسور) بانمھر

 ۀسور ،ستم فر سوی سليمان میه بای  بود پس از مشورت با وزيران  و بزرگان  در باری اش به آنان گفت که من ھديه

) گردند ز می چيزی باه چ با»من«نگرم که فرستادگان  ستم  و میفر  به سويشان میمغانیو اينک من ار: (٣۵نمل آ يت

فت  اما سليمان نه پذير،حفه ھايش شدتگيری از  جه بود در انتظار نتيبلقيس  که ترسش از ھيبت جاه و جالل سليمان ھويدا

 برای) چی لشکری متجانس( مرغان و حيوانات بود ، پری، جن، بازانش را  که متشکل از ديوو سر شد و عصبانی

تواند تخت اين زن را  چی کسی می: کند به در باريانش گفت قدرت نمائی که   ستاد  و برای ايندستگيری اين زن فر

ام  کد»کشور«ای سران :  گفت » سپس« (:٣٨ نمل آيتۀ سورسند نزد من بياورد ؟؟که سر بازانم به آنجا بر يناپيش از 

که : ديوی از ياران سليمان گفت ) آورد ؟؟  میکه ايشان مطيعانه نزد من آيند برای من يک از شما تخت او را پيش از آن

عفريتی از جن گفت :(٣٩ نمل آيت ۀ سور،که تو از جايت بلند شوی نزد تو بياورم  يناتوانم تختش را پيش از  من می

اما ) تمادم سخت توانا و مورد اع»کار«ين اآورم و بر  که از مجلس خود بر خيزی برای تو می را پيش از آنمن آن 

که پلکی به ھم بزنی نزد تو  يناکه من پيش از : دانست گفت  می پريان و اجنه زياد، مرغان  دانشيکی ديگر که از

که چشم خود را  را پيش از آن من آن:  گفت بود) الھی( دانشی از کتاب کسی که نزد او :(۴٠ نمل آيتۀ سور،آورم  می

ضل پروردگار من  فاين از:  ر ا نزد خود مستقر ديد گفت»تخت«  آن »ليمانس«آورم پس چون  بر ھم بزنی برايت می

 سپاسگذارم و يا نا سپاسی ميکنم  و ھر کس سپاس گذارد تنھا به سود خويش  سپاس می را بيازمايد که آيان است تا م

اين آيات قرآن است ھمان ! ھموطن ارجمند) (ستنياز و کريم ا دگارم بیر کسی نا سپاسی کند بی گمان پرورذارد و ھگ

 کنون با موجوديت  )بخوان باور نداری؟ قرآن را بخوان و به زبان مادری ات!! يه می افتیه از خواندنش به گری کقرآن

  :ود اين استش  اضافه میھا سشی جديدی که به آنصد ھا سؤال  پر

توانست با  بار بر آن آگاھی داشت و میشی از کتاب الھی بود که يکی از درباريان  يعنی متملقان درن چه نوع دانآ

ی از استفاده از آن دانش الھی تخت سبا را در چشم بر ھم زدنی حاضر کند  و خود سليمان با تمام نفوذ و قدرت و توانائ

 و چند حيوان ديو صفت ديگر تا ھنوز از ، محقق،خليلی ، مجددی،خبر بود ؟؟ حتی آقای سياف آن علم و دانش الھی بی

ين علم و حکمت الھی بی خبرند ؟؟؟ اگر چنين موضوعی درست باشد پس طول و عرض سلطنت دولت کرزی را ھم  ا

دان  در دور آقای وج ھای بی وزير مشاور و آدم پيش خدمت وتوان فھميد و دانست چرا اينھمه  غالم و خدمتگذار و  می

شان و وطن فرو ھا فھميده اند  علم الھی در خدمتگذاری  به شاھان و خائنين و ياليسم جمع اند چون آنکرزی رقاص امپر

ی به آن پادشاھ: سازد اين است و ھمچنان پر سش ديگری که ذھن را آزرده خاطر می!! ھا  سالطين است نه در خود آن

عيار چه ضرورتی به لشکر کشی در قلمرو ديگران غرض وادار ساختن شان به دين  شان و شوکت و لشکريان تمام

  ؟!!مايند جھاد نخود شانۀ که به گفت مطلوب  خود  دارند ؟؟ جز اين

مان آقا و يا خانم در توانست ھمه مردم دنيا را به ھمين سادگی با استفاده از علم و دانش الھی ھ نمی  آيا حضرت سليمان

 را که خصلت و  چپاول و تاراج زندگی ديگران به شکل مقدس آن... اما!!باری نزد خود طلبيده و به دين خود آورد
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  داد ؟؟؟؟  بايد انجام میهسالطين و  و قدرتمندان است کۀ وظيف

تخت او : ودکانه نمود  و دستور داد و بال فاصله آن تخت نزد سليمان حاضر شد سليمان ھم مثل اطفال  با اين زن بازی ک

گفت تخت  (:۴١ نمل آيت ۀسور ،ر دھند يينکه سر بازانم اين زن را به نزد من بياورند ظاھرش را تغيارا پيش از 

خود را پنھان نمود و به ) برد یبرد و يا از کسانی است که پی نم  آيا پی میشناس گردانيد تا ببينمرا برايش نا» ملکه«

ته شد آيا تخت  گف»بدو«  آمد»ملکه«پس وقتی :( ۴٢ نمل آيتۀ سور، نمايند ستور داد تا اين بازی را عملیمالزمانش د

سليمان نيز ) اه شده و از در اطاعت در آمده بوديمين ما آگا ازيا اين ھمان است و پيشگو: تو ھمينگونه است؟ گفت

 اتاقھای اين کاخ ست کنند و خودش را درون يکی ازدرقصری بسيار زيبا برای اين زن  ندکی  در مدتی ادستور داد که

که بلقيس قصر را ديد گمان کرد که کف اين   پس از آن، يارانش به آن زن گفتند که وارد قصر شود،با شکوه پنھان نمود 

فگند پنداشت نھر آبی  اکه نظر به آن شو ھنگامی» قصر«به او گفته شد داخل: (۴۴آيت  نمل ۀسور ،قصر آب است 

اين آب نيست بلکه قصری است از بلور : ا سليمان گفت  ام» آب بگذردتا از« کرد ھنه ساق ھای پای خود را برست وا

دگار  برای خداوندی که پرور با سليمان»اينک«من بر خود ستم کردم  و ! پروردگارا : فت  گ» سباملکه« ،صاف

ون اگر  قرآن با دقت خوانده شود   چ، رآن نبايد تعجب نموداز ياد آوری ساق پای بلقيس در ق) (عالميان است ايمان آوردم

خيا او را رصف بن ب و آ، سليمان بلقيس را به عقد خود در آورد  )!!است توان گفت که اسالم سکسی ترين دين ھا می

خانم آن منطقه فت  بلکه سکسی ترين و زيبا ترين ه تنھا کشور سبا را در اختيار گرو سليمان با عقد اين خانم  ن عقد بست

 داد قصر بلقيس را بيارايند و برای او  و دستور ھفتصد  کنيز و سه صد زن داشتسليمان!!  را ھم در اختيار داشت 

گفت که من با آن زنھا  ی ازدواج نمود و می سليمان با زنھای زياد،قصری ساختند از خشتھای طال و جواھر آبدار 

 .باشند در جھاد م شده  و ياوران منزندان متعددی نصيبشوم که فر ھمبستر می

 يش  از کجا بوده و مصارف اين ھمه را کیھمه ثروت سليمان و قصر ھا و زنھاھرگز فکر کردی که اين !! ھموطن 

 ! ای تو خيلی ساده!! خواھم ھموطن  ای ؟ معذرت می ين باره تا حال فکر نکردهاداخته است ؟؟  اگر درمی پر

 مورچه ای که برای کرم ان با صحبت سليم،توان از شکايت مار  از سليمان  سليمان مینان از داستانھای عجيب ھمچ

ت با  آن حضرۀ  و منا ظرگو و دعای مورچه  و گفت، ليمان  عصای س، سليمان  عدالت،ساند ر يا غذا میدر قعر در

ی انگشتر شان توسط روم بودن نظر به دزد سلطنت محسی مرغ خيلی طوالنی بوده و ھمچنان چھل روزه از تخت و

 . آن صرف نظر شدۀ نوشتشيطان وقت گيرنده بوده و از

 ديوار ، بيت الملک ،بيت الرب :  سفر ملوک اول  باب: يح تورات نظر به تشر: ه سليمان ساخته است ی کئختمانھاسا

 مر و تد، بعله ، بيت حورون سفلی ، چارز ، مجدو ، حاصور ،شليم اور

ت نظم و ترتيب  انس و پرنده تح،و سپاھيان سليمان از جن  (١٩ تا ١٧ نمل آيات ۀسور !!چهگوی سليمان با مور و گفت

به مسکن ھای خويش در آئيد که سليمان و سپاھيانش  در : فت  گ مورچه ای،گرد آمدند تا به وادی مورچگان رسيدند

من الھام کن تا ه ب!! دگاراپرور :  پس سليمان از گفتار او تبسمی کرد  و گفت،ما را  پايمال نکنند  بيخبری شحال

را به ن را پسند کنی و م ای به جای آرم و عمل صالحی کنم که آن پدر و مادرم داده ،من ه سپاسگذاری نعمتی را که ب

از تجاوز پدر !! و ھم پاد شاه !! دار   صالح بود و پولۀ بلی او بند) بندگان صالح خود در آوریۀرحمت خويش در زمر

 ، شده و با داشتن قصر ھابه جنگ فرستاده بود متولد) حضرت داوود پيامبر(ی که شوھرش را پدر سليمان مظلومبه زن 

 ۀدر ھمان زمان ھزار و صد ھا ھزار بيچاره و مظلوم به لقم) ان سليمان درست باشداگر اين داست( زنھا ودارائی ھا  

 و ھمان مردم !!و جناب شان در چنان عيشی بودند !! تند چون پولی نداش، و ھزاران نفر می مرد ند داشتندنانی احتياج 

از  چون سليمان !! صالح خداوند عشق بازی نمايدۀداختند تا اين بندگرسنه و زحمتکش بايد به دولت سليمان ماليه می پر

ند که ما  کن  فکر میهچ)  ميرويس ودان محمودیۀبه فر مود(وجدان و زنا زاده  اين اعراب بی!! به به !! صالحان است 
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يم که ت بگوأتوانم با جر کنند فقط می ب ؟؟ اشتباه مین دوست ھنوز ھم خريم ؟؟ و خر عريعنی ملتی پر افتخار و انسا

اند نه تمام ملت با  ی عرب و استعمار خرھمان مقلد ھا و ھمان الشه خور ھا ھمان رقاصه ھا و ،ھمان دنباله روان 

 غالم بودن و بنده بودن به قدرت ،يف با تمام امکانات  موجوده با خر بودن ر عالوه ھمين مردم شه  و ب!شھامت افغان

 !ی ميکند و لعنت بر ھر کسی که جز اين فکر به اعراب و به استعمار جھانی در مبارزه بوده ،به سلطنت ھا  ،ھا

 ادامه دارد
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