
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 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
 ٢٠١٣مارچ ٠۵

 

 ھای قرآنی افسانه

 بخش ھفتم

 .کسی که به قانون عليت عقيده داشته باشد به معتقدات مذھبی گردن نخواھد نھاد

 البرت انشتين

 

ھای  غير قابل باور و خيالی پر باشد و به ھمين ملحوظ من  طنان باور نکنند که قرآن از  افسانه تعداد از ھمو يکشايد

گيری از طوالت  غرض جلو( از متن عربی آن ر دوازدھم قرآن است آيت به آيت صرف نظۀسف را که سور يوۀسور

قرآنی و  ھای  شان به افسانهۀين آيات به قرآن دست داشت آن و تطبيق اۀنويسم تا ھموطنان شريف ما با مطالع می) کالم

 .  يقين کامل پيدا نمايند،ھای آن کاپی شده از تورات است که داستان اين

 :بھتر است اين افسانه را از روی آيات قرآن بخوانيم 

 به اميد اين(باشد  می  تبصره ای منخوانيد  مترجم است و آنچه به رنگ آبی میۀفته شده نوشتناخنک گرکلماتی که بين 

 .چون اين خادمان  به تعداد زياد  وجود دارند) . گناھان کبيره توسط پيروان عرب حساب نشودۀکه در جمل

  :کنيم باشد شروع می  می١١١سف الی ختم آن که آيت  يوۀاز آيت اول سور

) ای پيامبر(يابيد  کرديم شايد شما درآن عربی نازل را قر ھمانا ما آن .شنگر استاين آيات کتاب رو) را. الم. الف( الر

و «  تو پيش از آن  از بی خبران بودیکنيم  و مسلماً   را با وحی کردن اين قرآن بر تو باز گو میين داستانھا بھترما

وده و او در مدت پانزده سال  زندگی با چون محمد از بی خبران نب .آيت قابل توجه است قسمت اين (» آگاھی نداشتی

ھا و عيسوی ھا در تماس بوده مخصوصاً در معاشرت با ورقه بن نوفل کاکای  انم اول شان ھميشه با يھودیيجه خخد

ھا و معتقدات  رسم و رواج يھودی، فھميد داستانھای مندرج تورات يت ھم خيلی میيجه که عالم يھودی بود و از عيسوخد

 آن ۀشود تعجب انگيز است چون ھم ستانھا به او وحی میمايد اين دافر که خداوند می را خيلی ھم بلد بود  و اين شان

) به ياد آور  () در کتاب مقدس عھد عتيق يعنی تورات وجود داشته است و به محمد تدريس شده استداستانھا قبالً 

ھا را  آن. شيد و ماه را ديدم يازده ستاره و خور) در خواب(ھمانا من «:ھنگامی را که يو سف به پدرش يعقوب گفت

که برای تو .  خود را برای برادرانت باز گو مکن خواب! ای پسرکم: گفت ) يعقوب)  (».ی خود سجده کنان ديدم راب

گزيند و از  دگارت ترا بر میگونه پرور و اين. شمن آشکار است بيگمان شيطان برای انسان د. انديشند   بدی میۀ نقش

ر گونه که پيش ازين ب ھمان. را بر تو و بر آل يعقوب  تمام ميکند آموزد و نعمتش  می) تعبير خوابھا (= ويل احاديث أت
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يو سف و برادرانش ) داستان(    بيشک در .يقيناً پروردگارت دانای حکيم است . اجدادت ابراھيم و اسحق تمام کرد 

مان از  نزد پدر)نميبنا(يو سف و برادرش «گاميکه با خود گفتند  ھن(است   ) عبرت ھا(ھا  برای سؤال کنندگان  نشانه

 را يو سف)  (کار است اشتباھی آشھستيم بی ترديد پدر مان در) نيرو مند(بوب ترند در حالی که ما گروھی   محما

و ) توبه کنيد(شما باشد و بعد از آن ) سویه ب(قط  توجه پدر تان فبيفگنيد تا) دور دست(بکشيد يا اور ا به سر زمين 

ندازيد  بيانجام دھيد اورا به قعر چاه) کاری(خواھيد  سف را نکشيد و اگر میيو: فت ھا گ  آنيکی از.   باشيد حافراد صال

! پدر جان: گفتند ) مدند و  نزد پدر آو آنکاه) (و به جای دوری ببرد(رھگذر او را بر گيرد ) ھای(ی از کاروانی  تا بعض

فردا او را با ما . که ما خير خواه او ھستيم  حالی در نمی شماری ؟سف امينشده است که مارا بر برادر مان يوتو را چه 

 . بھره برد و بازی کند ھمانا ما نگھبان او ھستيم) اھ از ميوه( تا ستبفر) به صحرا(

ی هللا برای محمد  آنھم به شکل وحی زمانی بوده باشد  که محمد کدام کاری ديگر نداشته و در ئکنم داستان سرا فکر می

ن داستان را منحيث  خود نشسته و با استفاده از آنچه از ورقه بن نوفل  شنيده خواسته است ايکنج مسجد با چند ھمکار

  ئيل قصه نمايدوسط جبرتی حاخبار غيبی وو

که شما از  بخورد در حالی سم که گرگ او راتر ين میاکند و از  که او را ببريد مرا اندوھگين می آن: گفت ) قوبيع(

راستی آنگاه ما زيانکار خواھيم ه ھستيم  اگر گرگ او را بخورد ب) مندنيرو(که ما گروه   اينبا: گفتند . او غافل باشيد 

به ) تصميم خود را عملی نمودند(ه اورا در قعر چاه قرار دھند و فتند کدند و تصميم گرپس چون او را با خود بر .بود 

شبانگاه ) برادران(و . دانند  ھا نمی که آن  حالیين کار شان آگاه خواھی کرد دراطعاً آنھا را از او وحی کرديم که ق

  :گفتند .ان به نزد پدر شان آمدنديگر

) ھرگز سخن(او را خورد و تو  پس گرگی. سف را نزد اثاث خود گذاشتيم ھيم و يو مسابقه دھمانا ما رفتيم که! ای پدر

: گفت) او. (آوردند) برای يعقوب(دروغين و پيراھن او را با خون (گو باشيم   ھر چند راست. ما را باور نخواھی کرد

 است و بر صبر جميل) کار من(راسته است  پس آنا شايست را برای شما (نفس شما کاری ) ھوای(بلکه )  نيستچنين(

خود را ) دلو(را فرستادند و  ھا آب آور شان و پس آن . وانی فرا رسيدو کار. است ) من(گوئيد خداوند مددگار  آنچه می

اين کودکی است و او را به ! گفت مژده باد)  را در آن ديد صدا زد وسف بيرون آورد يوپس چون( انداخت )چاه(در 

 چند –دک  را به بھای اناو) سر انجام(و . پنھان داشتند و خداوند به آنچه مکردند آگاه است ) ناز ديگرا (عنوان يک کاال

 اين کس که  ھنوز معلوم (مصر که اورا خريد )  از اھلکسیو . (رغبت بودند  او بی) ۀبار( ختند و در  فرو–درھم 

 ئيل ھنگام وحی بوده که نمی اشتباه از جبر کهشود اين ؟؟ کی است ؟؟ بعدا عزيز مصر و پاد شاه مصر می!!نيست

 به  )دانم شايد علمای  دين و مفسران قرآن بدانندی که محمد اشتباه نموده من  نم دانسته اين کس شاه مصر است يا اين

سف را  زندی گيريم و اين چنين يومند باشد يا او را به فر گرامی دار اميد است برای ما سودجان اورا: سرش گفت ھم

به او  بياموزيم و خداوند بر کارش چيره ) با تعبير خواب=(ويل احاديث أا از ت متمکن ساختيم  و ت)آن سر زمين(در  

 تا زمين مصر به اين ملحوظ متمکن ساختند بزرگوار فقط يوسف را در سرخداو(دانند  است  و ليکن بيشتر مردم نمی

و علم عطا کرديم و ) نبوت=( حکم  رسيد  به اوکمال) بلوغ وۀ سف  به مرحليو(و چون . )تعبير خواب را به او بياموزد

ر خواست کامجوئی کرد و اش بود از او د در خانه) يو سف(ی که او   و آن زن.دھيم  اين چنين نيکو کاران را پاداش می

سرور ) عزيز مصر (بی گمان او! به خدا پناه می برم: گفت ) يوسف). (يار تو ھستمدر اخت! (بيا:  گفت در ھا بست و

 و به شوند  ستمکاران رستگار نمی؟؟ مسلماً )پس چگونه به او خيانت کنم(جايگاه مرا گرامی داشته است . من است 

کرد اين چنين  ھان پرورد گارش را نديده بود قصد وی میبر او نيز اگر کرد و) يو سف= (راستی آن زن قصد او 

 ه طرف در شتافتند وبو ھر دو . از  بندگان مخلص ماست بيگمان او . ر سازيم  از او دوء فحشاتا بدی و) کرديم (

کيفرکسی که : فت زن گ) آن( .يافتند شوھرش را نزد در) ين ھنگامادر(يراھن او را از پشت پاره کرد و پ) يزھمسر عز(
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) يو سف) (ببيند(ه زندان شود و يا عذاب دردناکی ک  چيست ؟ جز اينکند) و خيانت(تو  بدی ۀ خواسته باشد به خانواد

 شاھدی از بستگان آن زن شھادت داد اگر پيراھن) در آن ھنگام(و . ود خوانده است  سوی خاو با اصرار مرا به: گفت 

زن ) آن(ه شده و اگر پيراھنش از پشت پار. گو يان است  يد و او از  دروغگو او از جلو پاره شده پس آن زن راست می

: شده است  گفت ديد که پيراھن او از پشت پاره ) صرعزيز م (پس چون.   يان است گو گويد و او از راست دروغ می

 )  کند اين خداوند است که از مکر زنان صحبت مي.( بزرگ است گمان مکر شما زنانبي.  است )زنان(اين از مکر شما 

ھمانا تو از خطا کاران . برای گناه خود آمرزش بخواه ) نتو ای ز (صرف نظر کن و) ماجرا(ين ااز! سف ای يو

) نواج=(ھمسر عزيز برای کام جوئی غالم : زنانی در شھر گفتند ) د شھر رسياين خبر به(و )  فقط ھمين. (ای  بوده

 در قلبش نفوذ کرده است مسلماً ما اورا در) و عشق اين جوان(راستی محبت ه خواند بی  سوی خود مخود را به

ھا  وآن( ھا فرستاد  نبال آنبه د) کسی را (را شنيد سخنان مکر آميز شان) پس چون ھمسر عزيز(بينيم  گمراھی آشکار می

برای (ی ئھر کدام چاقو) دست(فراھم کرد  و به ) شتی ھای زيبا و با پبا شکوه(ھا مجلس  و برای آن) را دعوت نمود

را ھای خود  پس زنان چون او را ديدند بزرگش يافتند  و دست!! بر آنان بيرون شو : سف گفت داد و به يو)  ميوهبريدن

ين است ھمان ا : گفت) ھمسر عزيز. (ای بزرگوار نيست  ين جز فرشتهاين بشر نيست ا! يدند و گفتند پناه بر خدا بر

پس او خود . استی من او را برای کامجو ئی به خود دعوت کردم ره ب) آری( سر زنش کرديد او) ۀبار(کسی که مرا در 

. د بود  زبون خواھشود و مسلماً خوار و دھم انجام ندھد قطعاً زندانی می آنچه را که به او دستور می اگر داری کرد  و

 اگر مکر آنھا و. ھند  محبوبتر است خوا سوی آن میه  بمرا) ھا اين(نزد من از آنچه زندان ! ردگارا گفت پرو) يو سف(

او را اجابت کرد و ) دعای(انان خواھم بود  پس پرور دگارش شوم و از ناد  می  به سوی آنان متمايلرا از من نگردانی

ی (ھا  که نشانه سپس بعد از آن. ست انابيگمان او شنوای د) خالف تقدير و سر نوشت.(د  گردانيمکر آنان را از او باز

 و دو جوان ھمراه او وارد زندان شدند يکی از آن دو.  مدتی او را زندانی کنند فتند  تا تصميم گررا ديدند) پاکی يو سف

 ام که نان بر سر حمل می  من خواب ديده:و ديگری گفت . شراب می فشارم ) انگور برای(ام که   خواب ديدهمن: گفت 

: گفت ) يو سف.  (بينيم  و کاران میخورند ما رااز تعبير آن آگاه کن بی گمان ما تو را از نيک پرندگان از آن می. کنم 

چيز ) تعبير خواب(سازم اين  اول کنيد شما را از تعبير خواب تان آگاه می را بياورند و تنطعام شما) جيره(که يناپيش از 

ی مردم و دعوت شان به خدای واحد حرفی ئرھنما و يوسف از پيامبری.(ت م به من آمو خته اس که پروردگارھای است

ھمانا من کيش قومی را که به ) کند  پسنده می، ارزانی داشته است اورا به که خداوند علم تعبير خواب زند فقط ھمين نمی

ق و ا و اسحياکانم  ابراھيمو از کيش ن.  ام  کافرند ترک کرده) نيز(آخرت  )  سرای( آنان به خدا ايمان نمی آورند و

) ھمه( ما و بر ا بر فضل خديک خدا قرار دھيم اين ازای ما سزاوار نيست که چيزی را شرام  بر ب پيروی کردهيعقو

ند يا خداوند ابھتر ) متعدد(آيا خدايان پراگنده ! من  رفقای زندان ای.  گذارند  مردم است و ليکن بيشتر مردم شکر نمی

ايد خداوند ھيچ  ھا داده ی را که خود و نياگان تان به آنئستيد مگر نامھامی پر چيزی را ن) به جای خداشما(يکتای قھار  

. ستيد را نپر است که جز او مان دادهفر. ی تنھا از آن خداوند است ئفر مانروا. آنھا نازل نکرده است  )تاثبا (دليلی بر

شود  می) آزاد(اما يکی از شما .  من   ای رفقای زندانی.دانند  یو ليکن بيشتر مردم نم. اين است دين راست و استوار 

سر او ) گوشت(آنگاه پرندگان از . شود  به دار آويخته میديگری  پس شانيد و اما  نوپس سرور خويش را شراب خواھد

ن کسی از دو نفر ه آب) يو سف(و . مقدر شده است )  چنين(آن از من نظر خواستيد  ) ۀبار(در امری که .  خورد خواھند

سرورش از خاطر ) اورا نزد(ياد کن ولی شيطان ياد کردن ) حاکم (=مرا نزد سرورت : يابد گفت  ی میئکه دانست رھا

سط ون قادر است حتی آيات قرآنی وحی شده ترآيھم مخلوقی عجيب و غريبی است به ھر کار و تغين  اين شيطا(او برد

) عمر به آن ھم خواھيم پر داخت د ؟؟ اين مبحث جدا است که البته در صورت دوامدھبر يتغيتوانسته ئيل به محمد را جبر

ه ھفت گاو  چاق را ديدم کھفت گاو) در خواب(ھمانا من :  پادشاه گفت و.  ر زندان باقی ماند چند سال د) يو سف(پس 
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خوابم نظر ) ۀبار(زرگان در ای ب) بينم می(ک  ديگر را خش)ۀھفت خوش( سبز و ۀخورند و ھفت خوش ھا را می الغر آن

را به ياد آورد ) يو سف(ه نجات يافته بود بعد از مدتی   دو نفر کو يکی از آن.  کنيد   میدھيد اگر خواب را تعبير

.  ستيد بفر) به سوی جوان زندانی(دھم پس مرا  آن خبر می) تعبير=(ويل أز ت من شما را ا:گفت ) شيطان کجا بود ؟؟(

ھا را  فت گاو الغر آنھفت گاو چاق ھ)  کهاين خوابۀ بار(در ! راستگو) مرد(وسف ای  ي: گفت  آمد سفچون نزد يو

تا من به سوی مردم باز ) تعبير کن(ما نظريه بده  خشک برای ديگر) ۀھفت خوش(سبز وۀ خورند و ھفت خوش می

 زراعت کنيد پس)  جديتبا(ی در پی ھفت سال پ: گفت ) يو سف.  (با خبر شوند )  تعبير  اين خواباز(شايد آنان . گردم

سخت ) سال(سپس بعد از آن ھفت .در خوشه اش باقی بگذاريد ) بقيه(خوريد  آنچه را درو کرديد جز اندکی که می

.  ذخيره خواھيد کرد ) برای بذر(وريد جز اندکی از آنچه که  سالھا ذخيره کرده  ايد خآيد که آنچه را برای آن می) قحطی(

ردمان فشردنی ھا سال م(شود و در آن  وانی نصيب مردم مین فرااسد که بارر سالی فرا می) سال( ھفتسپس بعد از آن

 نزد او آمد) پادشاه(ۀ پس چون فر ستاد. او را نزد من بياوريد : گفت ) چون اين تعبير را شنيد(و پادشاه .  می فشرند ) را

يدند چه بود ؟؟ قطعاً ود را برھای خ رای زنانی که  دستبه سوی سرورت باز گرد پس از او بپرس ماج: گفت ) يو سف(

منظور از پادشاه ھمان عزيز مصر ت ممکن اس( پادشاه آن زنان را خواست.  ھا آگاه است  پرور دگارم به نيرنگ آن

 ھيچ ما!! پناه بر خدا :سف را به سوی خود دعوت داديد؟؟ گفتند جريان کارتان چه بود ھنگامی که يو: و  گفت  ) باشد

او را به سوی خود ) بودم که(اکنون حق آشکار شد من : يز گفت ھمسر عز) درين ھنگام. (انسته ايمگناھی بر او ند

بداند ) عزيز(تا بدين خاطر است ) سخن را(اين .  گويان است  بی گمان او از راستو ) و خواھش مرا رد کرد(خواندم 

ئه من ھرگز نفس خود را تبر.  رساند  ان را به ھدف نمیخداوند مکر خائنکه  ام و اين که من در نھان به او خيانت نکرده

دگارم  گمان پروردھد مگر آنچه پرور دگارم رحم کند بی مان میپيوسته به بدی فر)  انسانۀمارا(شک نفس  کنم  بی نمی

پس چون .  خود گردانمصاو را مخصو) تا  ( . من بياوريددرا نز) يو سف(او : و پادشاه گفت . مھربان است ۀ آمرزند

 و ( ھستی امين) و ( تو امروز نزد ما صاحب مقام واال : گفت) پاد شاه(با او ھم صحبت کرد ) يوسف نزد او آمد و(

 )سر پرستی(مرا بر  : گفت) يو سف).(؟فراموش کن آنچه زليخا زن من به تو گفته و از تو طلب کام نموده است ؟

داديم ) و قدرت(و اينگونه به يوسف د ر آن سر زمين تمکن . ھم نگھدارنده ای  آگا قرار بده که من) مصر(خزائن زمين 

سانيم و پاداش ر   میفت ما رحمت خود را به ھر کس که بخواھيمگر خواست منزل می ھر جا که می) ر زمينس(از آن 

 . کنيم نيکو کاران را ضايع نمی

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 


