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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ فبروری ٢۴

 

 ھای مقدس آسمان کتاب

 چھار کتاب
 بخش ھفتم

 تباط سؤاالت قبلی شان را به ار) آقای درويش کابلی( اين بخش توجه ھموطن گرامی ام ندرتحليل و باز نمود

 :خواھانم

 فيل چنين گفته ۀنام فيل و داستانی از جنگ خدا با آنھا آورده شده  که مفسرين در تفسير سوره ای ب آن سورهدر قر

  :اند

 بزرگی را که مجھز با فيل ھای بزرگ جنگی بود دود چھل سال پيش از ادعای پيامبری محمد پادشاه حبشه لشکر  ح

به نزديکی وقتی که اين سپاه . ستادبه سوی مکه فر  » خداۀخان«ن  کعبه يعنیبرای از بين برد »ھهابر «به  رھبری 

نا گھان . يزند فته و بر سر سپاه ابرھه برد تا ھر يک سنگی به منقار خود گرندگان دستور دامکه رسيد خداوند به پر

زير  آن لشکر ۀھا زدند و به اين ترتيب ھم نھا بر سر آ ھه ظاھر شده و با سنگليون ھا پرنده بر سر سپاه ابريم

از ويران شدن )  قبايل اعراب بودۀکه آنوقت بت خان( خود راۀھا ھالک شدند بدين طريق خداوند خان بات سنگضر

 فيل سواران چی کرد؟ آيا نيرنگ » سپاه «دگارت بامگر نديدی که پرور (۵ تا ١ آيات – فيل ۀمتن سور؟ !نجات داد

ی از گل سخت می افگندند و ئھا ھا دسته دسته پرندگانی فرستاد که بر سر آنان سنگ نداد؟ و بر سر آنرا بر باد  شان

   .) خدا آنان را مانند کاه جويده شده گردانيد»سر انجام و«

 قبايل معروف اعراب بود و مرکز عبادت ۀ کعبه در آن زمان مرکز بتخانۀبايد غرض معلومات عرض بدارم که خان

 محمد در قر آن از ۀاين خداوند طرح شد.  خدا به شکل اسالمی امروزی آن ۀنه خان.  اعراب باديه نشين ھا برای بت

 خودش تبديل به بتخانه ۀنمايد تا از ويرانی لشکر ابرھه نجات پيدا نمايد اما در زمانی که ھمين خان بت خانه دفاع می

نمايد و  کند؟؟ و سالھا و قرن ھا خاموشی اختيار می یشود؟؟ قھر نم کند ؟؟ خشمگين نمی شود عاجزانه نگاه می می

 کعبه قبل از محمد مرکز ۀنمايد که خواستند آن بت خانه را ويران کنند ؟؟ اين خان فقط وقتی احساس خشم می

دست شورشيان و ھم چنان آفت ھای طبيعی ويران شد ه  خدا چندين بار بۀھا و بعد  از پيامبری محمد خان ستش بتپر
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ی که بر سر  فيل سواران آورده بود بر سر آنانرا ی ئگر بود و نخواست ھمان بال اره آباد گشت و خداوند نظارهو دو ب

 خدا به اثر  حوادث ۀاش را به منجنيق ھدف قرار داده وويران نموده بودند بياورد ؟؟ و چند بار ھم اين خان که خانه

ين مورد بايد گفت که خدا خودش با آفت ھای طبيعی ادر . دسيل و زلزله ويران شد و دو باره ساخته شچون طبيعی 

 ،ھای درون خالی در قرآن زياد است مثل داستان يوسف و زليخا ين داستانااش را ويران ساخته است ؟ از  خانه

 .ھا خواھيم پرداخت که البته در آينده به آن........  کشتی نوح و ،سليمان و ملکه سبا

ئيل بر محمد از طرف خدا نازل شده است و رھنمای بشر د کتاب آسمانی است و توسط جبرگوين ين قر آن که میادر 

 خدا که نظر به ادعای خودش در خوانيم مثالً اين اند چيز ھای عجيب و غريبی ھم از  زبان هللا می بر آن نام گذاشته

تصميم گيری و ھمه چيز قلب  - ل تعق - يد که مرکز گو آن میفھمد در قر  است و ھمه چيز را میآن خالق ھمه چيزقر

 گيری آن نتيجهخويش ادامه داده رسی اجماال برتباط اين موضوع يائيد تا با ذکر چند  آيتی از قرآن به ارانسان است ب

 بگذار يمخود طنان شريف را به ھمو

ی که با آن ئ گوشھای باشد که با آن تعقل کنند يائآيا در زمين سير نکردند تا آنان را قلب ھا : (۴۶ حج آيت ۀسور

 اعراف آيت ۀرسو) .شود ی که در سينه ھاست کور میئ بلکه قلب ھاشود بشنوند چرا که چشمھای آنان کور نمی

ند و فھم ی دارند که با آن نمیئھا قلبھا آنبه يقين گروھی بسياری از جن و انس را برای دوزخ آفريديم  (١٧٩

اينان ھمان . ھا ھمچو چھار پايانند بلکه گمراه تر  آن نمی شنوند آنی که بائی که با آن نمی بينند و گوشھائچشمھا

در جمله  ).کنند يا بر قلب ھای شان قفل نھاده شده است بر نمیھا در قرآن تد آيا آن : ( ٢۴ محمد آيت ۀسور) غافالنند

نمودن و احساسات  درک ، انديشه،آن قلب را جايگاه تعقلآمد و بسياری از آيات ديگر در قرآياتی که در فوق  

اند ھمين  دانسته اند و در ھيچ جای قرآن در ھيچ آيتی از مغز انسانی ذکر نشده است و خداوند و پيامبرش فکر کرده

خاطر  حفظ منافع مادی ه ين و ھمچنان دنباله روان شيخک ھای عرب ببعضی از مفسر. قلب مرکز ھمه چيز است

حال  د و خواسته اند چنان جلوه دھند که منظور از قلب ھمان مغز است؟ان ھای داشته خود در تحريف اين آيات نوشته

دام خر است که فرق بين مغز و قلب را نکند ؟؟؟؟ اين ماست کدارم آن  اگر گستاخی تلقی نگردد بنده عرض می

 ،حرفیخواھند ھميشه  ھويت و اين کثافت ھای بی آبرو می اين دالالن بی،  اين چوچه ھای استعمار،ماالن اسالمی

 .ھا از کثافت خوری بقايای اعراب محروم نشوند  جديد مطابق شرايط روز مطرح دارند تا آنيک صحبت

ئيد ببينيم که هللا دانند ؟؟؟؟؟ بيا  انسان جای دارد ؟؟؟؟ اين دنباله روان نمیۀآن از قلبی صحبت داشته که در سينقر 

 انسان منحيث ۀمنظورش ھمان قلبی است که در سينمنظورش از قلب چيست و چی را خواسته نمايش دھد ؟؟ آيا 

که منظور خداوند قلبی است که مفھومش ھمان مغز است ؟؟ آيا مغز   پمپ نمودن خون موجود است يا اينۀيک وسيل

يت دارد که قلبش در مغزش و يا مغزش در  حيوانی و يا جانداری را بلد،در سينه جای دارد ؟؟؟ اگر کسی انسانی

 .نويسند ؟؟ تا ھمه بدانند چنين موجودی است و خداوند از آن اگاه بوده است نمیقلبش است چرا 

داند و از آنچه  را می نيد خداوند آنکھای شماست پنھان داريد يا آشکار  بگو آنچه در سينه : ( ٢٩ عمران آيت ۀسور

و به ياد : ( مايد چنين ميفر ٧يت  مائده آۀسور) .باشد و خداوند بر ھر چيز تواناست در آسمانھا و زمين است آگاه می

يديم و اطاعت کرديم و از خدا فت آن زمان که گفتيد شنپيمانی را که با تأکيد از شما گرآوريد نعمت خدا را بر شما و 

ھا به سخنان تو  ای از آن پاره : (٢۵ انعام آيت ۀسور) .گاه استاز ھر  آنچه در درون سينه ھاست آھيزيد که بپر

ايم و اگر  را نفھمند و در گوش آنھا سنگينی قرار داده  تا آننديمکرده ھا افر قلب ھای آنان پند ولی بدھ گوش فرا می

ا تو پر خاشگری کنند کافران ھای حق را ببينند ايمان نمی آورند تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آيند که ب تمام نشانه

بگو بمن  خبر دھيد اگر خداوند گوش و  : ( ۴۶م آيت  انعاۀسور)  پيشينيان استۀھا فقط افسان يند اينگو می
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ھا را به شما بدھد ببين چگونه آيات را   چه کسی جز خداست که آنر قلب ھای شما مھر نھدھايتان را بگيرد و ب چشم

آنکس را که  : ( ١٢۵ انعام آيت ۀسور ).گردانند دھيم سپس آنھا روی می ھا شرح می گو نه ھای مختلف برای آنه ب

اش را آنچنان  سازد و آنکس را که بخواھد گمراه سازد سينه اش را برای اسالم گشاده می ا بخواھد ھدايت کند سينهخد

نه خداوند پليدی را بر افرادی که ايمان نمی آورند قرار خواھد به آسمان باال برود اينگو می تنگ ميکند که گويا

 آن ناراحتی در سينه داشته ۀتو نازل شده پس نبايد از ناحياين کتابی است که بر : ( ٢ اعراف آيت ۀسور) .ميدھد

در آن ھنگام که خداوند تعداد آنھا  : ( ۴٣ انفال آيت ۀسور) منانؤ آن بيم دھی و تذکری است برای مۀسيلوه باشی تا ب

کشيد ولی  میشديد و کار تان به اختالف  داد مسلماً سست می را در خواب به تو کم نشان داد و اگر فراوان نشان می

ای مردم اندرزی از : (۵٧نس آيت  يوۀسور) . بر آنچه درون سينه ھاست دانا ستخداوند سالم نگھداشت خداوند

ھاست و ھدايت و رحمتی است برای مانی برای آنچه در سينه سوی پروردگارتان برای شما آمده است و در

دھند تا خود را از او  پنھان  را در کنار ھم قرار میھای شان  آگاه باشيد آنھا سينه: ( ۵ھود آيت ۀ سور ).منانؤم

 می»  خداوند«دارند خود می پيچند و خويش را در  آن پنھان میه ھا لباسھای شان را ب دارند آگاه باشيد آنگاه که آن

 کھف ۀسور) .ھا آگاه است  از اسرار درون سينهسازند چرا که او کنند و آنچه را آشکار می داند آنچه را پنھان می

 و دگارش به او تذکر داده شد و از آن روی گرداندار تر است از آن کس که آيات پرورچه کسی ستمگ : ( ۵٧آيت

ھای  ی افگنده ايم تا نفھمند و در گوشئھا پرده ھا ستاد فراموش کرد ما بر دلھای اينآنچه را با دستھای خود پيش فر

در را بطه به ).شوند گز ھدايت نمینی ھر را به سوی ھدايت بخواھا ين رو اگر آناشان سنگينی قرار داد ه ايم و از

اين موضوع اگر عرب زبان و يا عربی شناسی از جمله االزھر رفته ھا توضيح دھند که آيا در لسان عربی  به مغز 

  .ممنون خواھم شدگو يند ؟؟؟؟  انسان قلب می

تی نسبتاً با اھميت در آنھا  و اين چھار کتاب آسمانی ھای مقدس و بيرون نويسی نکا رسی خيلی کوتاه کتاباين بود بر

ۀ موداست در آينده نزديک باز ھم به بررسی گر فته خواھند شد تا به فر به آنھا حتمی یکه ايمان داشتن ھر مسلمان

 .شودکشيده بيرون چلو صاف اديان از آب ) درويش کابلی ( ھموطن گرانمايه ام 

 پايان بخش ھای فعلی

 ١٣ و ١٢ و۴ر نمونه جلد تفسي: خذ آم

   – ١تفسير القمی ج

  سيد نعمت هللا جزايری–قصص االنبيا

  عھد قديم و جديد–کتاب مقدس 

 ای  مھدی الھی قمشه–قرآن مجيد با منتخب التفسير فارسی 

 ھنگ اسالم نوشته ھوگزفر

  ولتر–ديکشنری فلسفی 

    آمبريتۀده مذھب بزرگ نوشت

 ا حسن پيرني- تاريخ ايران باستان

 

 


