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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

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

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ فبروری ١۶

 

 ھای مقدس آسمانی کتاب

  چھار کتاب
 بخش ششم

شری بوده  بد نخواھد بود تا ن فھم بئينمايد خيلی ھم در سطح پا الھای که خداوند از بندگان خود در قرآن میؤس

ات محمد و نزول در زمان حي. الھا را از قرآن و آيت ھای گفته شده بيرون نويس و ارزيابی داريم ؤچندی از ين س

 ١٩شن ساختن اين موضوع آيت ھستند و قرآن برای رو »زن«شتگان  قرآن بعضی از مشرکين عقيده داشتند که فر

  :دھد  زخرف را چنين شرح میۀسور

 ١۵٠ھمچنان در آيت  )و فر شتگان را که بندگان خدايند زن پنداشتند آيا به ھنگام خلقت شان حاضر بودند ؟؟(  

  :شود  احزاب چنين گفته میۀسور

طرح چنين سؤاالتی از بندگان )  شاھد بودند ؟ – يعنی مشرکان –ھا   ما فر شتگان را آفريديم آن»زمانيکه«آيا  ( 

شتگان را وجود در زمان  خداوند شرط شناخت ماھيت جنسی فری خالق کائنات باشد وتواند کالم خدا مشرک نمی

 »خدا«چگونه ممکن است : ( سد خوانيم که خداوند با تعجب می پر خلقت شان بداند جای ديگری ھم در قرآن می

  انعامۀ سور١٠١آيت )  زندی داشته باشد حال آنکه ھمسری نداشته ؟فر

داند و فراموش  دی نيست اما مادی فکر نموده و دليل فرزند داشتن را در داشتن ھمسر میاينجا خداوند که خودش ما

 و يا  را بدون پدر و مادر از خاک آفريده»پيامبر بدون امت«نموده که بار ھا خودش در ھمين قرآن گفته که آدم 

 يم باکره دمانده؟؟ مرئيل دراينکه از روح خود توسط جبر

 »ءدر ابتدا«آيا کافران نديدند که آسمانھا  و زمين : ( پرسد  خداوند باز از رو ی تعجب می ٣٠ انبياء آيت ۀدر سور

 ايمان »باز ھم«ای  را از آب پديد آورديم؟ آيا  ھا را از ھم جدا کرديم و ھر چيزی زنده ھم پيوسته بودند و ما آنه ب

زمين با ھم پيوسته بودند کافران وجود نداشتند تا که آسمانھا و  به اين ارتباط بايد گفت که در زمانی) نمی آورند ؟ 

 مذکور را ۀداشتند فقط حادث بودند و اگر ھم وجود می ھا را توسط بازوان قوی خداوند شاھد می جدا نمودن آن

ست ھا نھا و زمين و ھر چه در بين آندر  قرآن از خلقت آسما: که  تر اين  مھمۀديدند نه دخالت خدا را ؟؟ و مسأل می
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 و چرا خلق نموده است ؟؟ اگر خدا خالق هھم چسپيده ھا و زمين را ب شود که آسمان ت شده اين سؤال مطرح میصحب

و چه چيز باعث . ھا از ھمديگر باشد ھم چسپيده خلق نمود تا بعداً مجبور به جدا نمودن آنه ھا را ب آن است چرا آن

ر تصميم خود خدا ي خواست ھای بشری؟؟ يا تغيۀبينی شدھای غير پيش ھا را  جدا سازد؟؟ ضرورت شده تا خداوند آن

 ماند چه عيبی داشت ؟؟ ؟؟ و اگر ھم به ھمان شکل چسپيده باقی می

مانی شدند و در روز شنبه مرتکب نا فر) اصحاب الست(ای از يھوديان  در بعضی از آيات قرآن آمده است که عده 

 بقره ۀ سور۶۶و ۶۵ و اين موضوع درآيات. ديگران شوده تی بھا را تبديل به بوزينه نمود تا عبر  آنۀخداوند ھم

 کردند نيک »سر پيچی« تجاوز »از فر مان خدا« را که در روز شنبه »يھوديان«کسانی از شما : ( چنين است 

 » نسل ھای« را برای حاضران و »عقو بت«و ما آن .  طرد شده باشند ه ھایبوزين: شناختيد پس ايشان را گفتيم 

 اعراف نيز به اين ۀ سور١۶۶ تا ١۶٣و در آيات . ) گاران پندی قرار داديم آن عبرتی و برای پرھيزپس از 

ی را مرتکب شده بودند ؟؟ تا ئمانی و خطاه که آن يھوديان بيچاره چه نا فراما معلوم نشد. موضوع اشاره شده است

 شيخک ھای دنباله رو اعراب و پرو فيسوران –آيت هللا ھا  - آنجا که من ميدانم  تعداد زيادی از عالمان  اسالمی 

را ماھيگيری در روز شنبه دانسته اند  و اين ماھی  اسالمی به رواياتی از محمد و امامان شان گناه و جرم شان

حال سؤالی  است که . شد در روز شنبه برای يھوديان منع قرار داده شده بود  گيری که به روش خاصی انجام می

  ؟؟هشود يا ن دانند ھم می که خود را مسلمان میی ه شامل قوم يھود شده آيا شامل مسلمانان و يا آنانعدالت خداوندی ک

 ، مجددی ھا،ند نفر ازين سياف ھاچا ملت زجر کشيده نميکند ؟؟؟ چرا چرا اين هللا يک کمی توجه به حال بد بختی م

ھا و صد   و ده، کرزی ھا فھيم ھا، خليلی ھا،محقق ھا، ا گلب الدين ھ، مال عمر ھا، قانونی ھا،  عبدهللا ھا،گيالنی ھا

ھا جنايت کار خونخوار وحشی را که ھزاران بار از احکام خداوندی تخلف ورزيده اند و ھزاران جنايت و بی 

کند تا برای باقيمانده  ناموسی را مرتکب شدند برای مدتی ولو کوتاھی ھم باشد تبديل به سگ و بوزينه و امثالھم نمی

 وجودات الشخواران درنده خو ھای کثيف عبرتی باشد ؟؟؟؟؟؟؟م

بينيم که اين خالق يک اندازه وقت خود را  دارد می ی است که محمد در قرآن معرفی میئچون صحبت روی خدا

اين . نمايد   خانوادگی پيامبرش مخصوصاً آئين زنا شوئی و ھمچنان معاشرت زنانش   میۀصرف کار ھای روزان

که خالق و هللا ديگر کاری نداشته و تمام کار ھای خداوندی را تمام  يکی اين. تواند صورت گيرد   میدر دو حالت

ش با زنان و يا ح شرايط راجع به ھمخوابگی پيامبرنموده و از بيکاری شروع نموده است به قانون گذاری و طر

خوانيم  چون وقتی در قرآن ھمچو موضوعاتی  را می.  خاصی به چنين موضوعات دارد ۀاينکه خود اين هللا عالق

 قبلی او ۀمودای ولو ضد فر  فو را با صدور آيهبينيم که اين هللا تحمل ديدن مشکل زير نافی پيامبرش را ندارد و می

ام در مورد اين آيات  و مشکالت جنسی محمد مفصالً ياد آوری   می شتابد و من در نوشتار قبلیویباشد به کمک 

 ام که تکرار آن آيات از جمله مکررات خواھد بود هنمود

 ئیبا توجه دقيق در آيات قرآنی خواھيم ديد که نزول بعضی ازآيات توسط آيتی ديگری لغو شده است و دو گونه گو

ر فکر داده و به گفته يآورد که  هللا ھم گاھگاھی تغي قرآن در ھمان مورد مشخص اين باور را در انسان به وجود می

تواند جلب توجه ابتدائی ترين   ناسخ و منسوخ حتی نمیۀاين مسأل. به وجود می آيد ) ناسخ و منسوخ ( مانان مسل

 که تشتت فکری خداوند را نشان بدھد چيزی ديگر از آن استنباط نمی دانش انسانی را نمايد چون در محتوی جزاين

گويد   انعام میۀ سور۵۴آيت . می را خواھانم حال با مروری مختصر بر اين آيات قضاوت خوانندگان گرا. شود 

» نسبت به او«ھر کس از شما که از روی نادانی کاری بدی کندآنگاه توبه کند و نيکو کار شود بداند که خدا … (

پرور دگار تو برای کسانی : ( کند   نحل نيز ھمين مضمون را تکرارمیۀ سور١١٩آيت) زنده و مھر بان است آمر
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 ١٧آيت ) .زنده و مھر بان استس توبه کنند و به اصالح آيند آمری مرتکب کاری زشت شوند سپکه از روی نادان

 به نادانی »گناه«به بر خدا فقط برای کسانی است که بدیتو » قبول«: (يد گو  نيز با صراحت چنين میء نساۀسور

مفھوم آيات )  …»پذيرد را می  شانو توبه«. سوی شان باز ميگردد ه کنند سپس به زودی توبه کنند آنانند که خدا ب

 از انسان سر بزند و او ھم توبه نمايد مورد عفو خداوند »نه قصدی«فوق چنين می فھماند که اگر گناھی به نادانی 

اھل کتاب از تو ميخواھند که کتابی از آسمان برای آنان : ( خوانيم که   نساء میۀ سور١۵٣گيرد اما در آيت قرار می

پس صاعقه آنان را . خدای را آشکار به ما نشان بده : ين خواستند که گفتند اتر از ا از موسی بزرگھمان. فرو آری 

 »معجزات«شن و آشکار ھای رو که نشانه ساله را پس از آنسپس گو. فت و شماتت بگر »گستاخی«به سبب 

بيانات اين آيت نشان ) … ر گذشتيم از آن گناه د»پس از آنکه توبه کردند«فتند و ما گر »به خدائی«برايشان آمده بود 

ھا شامل شرک شده بودند   و عالمانه انجام داده بودند و آندھد که خداوند گناھان عمدی بنی اسرائيل را که قصداً  می

 . باشد  میء نساۀسور١٧و اين آيت در تناقص با آيت . را بخشيد را قبول و گناھان شان  شانهفته توبناديده گر

اين از جانب : گويند  به آنان رسد می»پيش آمد خوبی«و اگر خيری ... …: ( خوانيم که   میءنسا ۀ سور٧٨در آيت 

ھمه از جانب : بگو . اين از جانب توست : گويند   به ايشان رسد می»صدمه يا پيش آمد بدی«خداست و چون شری 

باشد و در شرايط امروزی جای  می که محمد زنده بود ی ھمان شرايط خاصۀاين آيت  قرآن بيان کنند...) …ست خدا

در آيت فوق گفته شده که .  زندگی امروزی را از جانب محمد بداندۀکنم کسی مصيبت ھای وارد ندارد چون فکر نمی

:  شوریۀسور٣٠ نساء و آيت ۀ سور٧٩آيت : اما در آيات ذيل چنين ميخوانيم . خيرو شر از طرف خدا ست نه محمد

و ھر مصيبتی . ) ( …سد از جانب خود توست ز جانب خداست و ھر شری که بتو برسد ار ھر خيری که به تو می(

گونه مصيبت مطابق تشريحات اين آيات ھر.. ) …ايد  ر سد به سبب کار ھای است که خود تان کرده شما میه که ب

آيات برويم به پس با در نظر داشت اين . گناھان و خطا ھای خود او ست ، اعمالۀسد نتيجر و شر که به انسان می

 ۴١آيت .سراغ ايوب پيغمبر که در مصيبت ھای وارده بر زندگی و بدنش چه گفته و در قرآن منعکس شده است 

) .نده استشيطان مرا به رنج و عذاب افگ:  ما ايوب ياد کن آنگاه که به پروردگارش گفت ۀو از بند: (  ص ۀسور

ھين نمايد ؟؟ و خداوند بايد به که خواسته به خدا تو ؟؟ و يا اينيعنی چی ؟؟ آيا ايوب پيغمبر به شيطان تھمت بسته 

حال . که اعمال خودت بوده است يا اين. ام   کردهرااين منم که اين کار. گفت که تو به شيطان تھمت مزن  میايوب

حاتی لطف ين باره توضيا داکتر اسالمی و يا پر فيسورھای اسالمی در ، حجت االسالم،آيت هللا، یئ مال،اگر کسی

خواھم بدانم سبب رنج و بد بختی مصيبت ھا برآدميان از طرف خداست؟ يا  دارند ممنون خواھم شد چون می

ا ياد ين مختصر از تمام آنھاتوان در   ھای قرآن زياد است و نمیئیھا ؟؟چون تناقض گو شيطان؟؟ يا اعمال خود آدم

رويم به سراغ آيت ھای ديگر  می و مختصر تماس به آن يابی قرار داد فلھذا با نوشتهآوری ومورد تحليل و ارز

منان دعا ؤم«… کند  کس را جز به اندازه توانائی اش تکليف نمی خداوند ھيچ: ( يد گو  بقره میۀسور٢٨۶آيت. آنقر

 آنگو نه  که بر امت ھای پيش از ما تکليف گران نھادی بر ما تکليف گران منه و آنچه:....  که پروردگارا »ميکنند

ۀ کس را جز به انداز خداوند ھيچ: اين آيت به صراحت ميگويد که . ) …را که طاقت آنرا نداريم بر ما تکليف مکن 

که خداوند بر امتھای پيشين تکاليفی مقرر کرده  که  شود به اين اما در ادامه اعتراف می. توانائی اش تکليف نميکند 

  ظر خواھی دارماز حد توانائی شان بيشتر بوده است ؟؟؟؟ توقع ن

 ادامه دارد

 


