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  .آزاد ل

  ٢٠١١ اپريل ١٠

  

 رسی مختصر قرآنبر

  بخش اول

 

 افتاد  آن میچرا درين قرآن فکر نميکنيد که اگر از جانب غير خدا بود اختالفات فراوان در  :٨٢ آيتءنساۀ سور

گيريم تا از اضداد  ما ھم ھمين اختالفات را با خوا ندن متن قرآن و با استفاده از معتبر ترين تفسير ھا به بررسی می

 . آيات و احکام و تشريح روايات معلوم شود که قرآن نوشته کی و چرا بوده و چه چيزی به بشريت تقديم داشته است

در . گويند قرآن کالم الھی است و ضرورت به باز نگری و بررسی ندارد  د میکسانی که به دين اسالم باور دارن

حال . فھميم  دانيم و نمی  آن ھم به ما مفھوم ندارد چيزی نمیۀحاليکه ما از خواندن قرآن به عربی که حتی يک جمل

داده و اعمال ورفتار ما اگر بنا باشد به اين کتاب مقدس و آسمانی ايمان داشته و آنرا رھبر  و رھنمود خود قرار 

توان اين تناسب را بر قرار ساخت ؟؟؟؟ يعنی متناسب ساختن گفتار و اعمال ما  مطابق ھدايات او باشد چطوری می

افتد که قرآن را به فارسی بخوانيم تا بدانيم چه ميگويد  فھميم ؟؟؟؟؟ پس الزم می  که ما نمییمطابق به يک رھنمود

 آنوقت ميتوان تصميم  عاقالنه در مورد پذيرش .رسی نمود ه و فھميدرآن را به فارسی بربايد قکه ما چه کنيم ؟؟؟ و 

با وجود يکه اين حق را از نگاه قرآن نداريم يعنی ھمينکه نا خواسته در يک فاميل . (و عدم پذيرش آن  گرفت 

ر دين خود نداريم ي به تغيکند وديگر حقی راجع  اسالمی تولد و رشد نموده ايم کفايت میۀمسلمان و در يک جامع

ما  ياد ه چون تا حال آنچه آيت هللا ھا و مال ھای وابسته و چپاول گر ب)   بايد مسلمان و برده  و غالم عربھا باشيم

  .اند چيزديگری است داده

 و ھا دارای حقوق مساوی  ھستند و اسالم دين برادری و برابری است دارند که ھمه مسلمان ھا طوری گفتار می  آن

ت ستم وجود ندارد و جزئی ترين ح  و مردم تدر عمل ھيچ نوع آزادی برای مظلومان. باشد  اين دروغ محض می

 – دزدان –ھا را به گلوله می بندند  فقط آزادی و برابری برای چپاول گران  حرف و عمل خالف اسالم شان  آن

عربی در چوکات اسالم مھيا است نه برای  مخصوصاً اعراب و شيخک ھای –ھای استعماری  وابسته ھا به قدرت

يحات تا در روشنی تشراندازيم  می  حال به شکل خيلی فشرده درين بخش به اسالم و قرآن نظر.غريبھا و بيچاره ھا

اسالم يک دين قھری و جنگ طلب  فارسی آن بدانيم آنچه را که فرستادگان  خدا و رھنمايان اديان نميخواھند ما بدانيم
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 . تواند الزمه بقای آن حساب شده مین خصوصيت ھمياست که 

ما با خواندن قرآن به فارسی به متن آن پی برده و نادرستی ھای آنرا متوجه خواھيم شد و خواھيم ديد که اين کتاب  

 زن – رھزنی –دروغ - داشتن برده و کنيز – غارت اموال ديگران – جنگ –آسمانی ھمه پر است از گردن زدن 

ی ھزاران سال در جامعه ه ئافسانھای کھن  يھود ھا که به شکل  قصه ھا و داستان. ند کشيدن زنان ستيزی و در ب

و امثالھم که بايد به دقت  به فارسی خوانده شده و بعداً غرض بيرون شدن از ھر نوع  يھوديت  فکر گير بوده است

 از  ھيچ يک سر فرستادهی که اين قرآن را ئاشتباه با متن عربی آن سر داد ه شود و ھمچنان پی خواھيم برد که خدا

 و ملتی ديگر را به ھيچ قومتوان آنرا اطراف مکه ناميد و   امروزی که میۀزمين ديگر بدون از منطقه شرق ميان

 – اروپا –ھا نکرده مثل شرق دور  ھا و محيط جغرافيائی آن شناسد و يادی از ملت جز قوم يھود و نصارا  نمی

 ٣٩ سوره المزمل و٨يعنی خداوندی که نظر به آيات .  يمن حبشه ھمين و بس– شام –ا فقط مکه مريکاو –ليا سترآ

د ندا زمين آگاھی کامل نداشته و نمیۀ ھا آيت ديگر مالک زمين و آسمانھا است از مردم کر سوره المعارج  و ده

بردند و ھمچنان مردمان ديگر سر ميه مريکا  و اسکيمو ھا در قطب شمال درآن وقت در چه حالی باسرخ پوستان 

 در گوشه و اطراف جھان ؟؟؟

و طی حکمی به نواحی مختلف ا آوری و مرتب گرديد قرآن موجود توسط عثمان خليفه سوم  و داماد محمد  جمع 

که جوشانيد و به ھا را در آب گرم و سر آنآوری کردند و سپس   نوشت تا تمام نسخه ھای موجود قرآن را جمع

پس از جنگ يمامه تا جائيکه مؤرخين نوشته اندگويا  . ھا را سوزانيد جز قرآن عبدهللا بن مسعود را آنروايت ديگر 

شود   و گفته می.شود  نفر گفته می٤٠٠و به روايتی  ٧٠ھا بروايتی  شوند تعداد آن بسياری از حافظان قرآن کشته می

 نفره تشکيل داده و ھر روز ٢٥زيد ھم گروھی سازد و  آوری قرآن می که ابوبکر زيد بن ثابت را موظف به جمع

 آخر سوره برائت بدون تاما دو آي. پذيرفتند  يت دو شاھد میؤدر مسجد نشسته و افراديکه آيات قرآن را داشتند  با ر

آوری نمود ولی نظمی به آن نداد و ھمه را به ابوبکر داد و اين  زيد قرآن را جمع. شاھد از خزيمه پذيرفته شد

شد سپس عثمان آنرا  بعد از ابوبکر به عمر انتقال يافت و بعد از وفاتش نزد حفصه دخترش نگھداری میمجموعه 

 که خودش جمع نموده بود تطبيق دھد و دو باره به حفصه تسليم داده شد که بعد یبه عاريت گرفت تا با اوراق قرآن

  .رثه حفصه گرفت و ازبين برداز وفات حفصه مروان که از جانب معاويه والی مدينه بود آنرا از و

 ابی بن – ديگری از صحابه به جمع قرآن پر داختند از جمله عبدهللا بن مسعود ۀبعد از مرگ محمد عد:  روايت ديگر

نام ھای مختلف در ه  که در مجموع چندين قرآن ب. معاذ بن جبل و ابو موسی اشعری بودند–کعب مقداد بن اسود 

ھا و کشمکش ھای شديدی ھم شده است در  شھر ھا در دست مسلمين بود که باعث جنگ مدينه و ديگر – يمن –کوفه 

کس  اعالن داشت که تنھا قرآن عثمانی درست است و خالف رفتاران به  نتيجه عثمان ھمان قرآن را تدوين و به ھمه

ر يه زبان عربی تغي به خط کوفی به نگارش در آمد و بعد ھا اين خط بء قرآن ابتدا.شوند اشد مجازات محکوم می

 سال بر محمد نازل ٢٣ئيل در مدت و تو سط جبرمسلمانان را عقيده بر اين است که قرآن کتاب آسمانی بوده  يافت

 شده نازل آن در مدينه ۀ سور٢٦ آن در مکه و ۀ سور٨٨ آيت بوده که ٦٢٣٦ سوره و  ١١٤شده است و قرآن دارای 

ھای عجيب و   يھودی دارد وپيامبران بنی اسرائيل و داستانۀ يل  که ريشقرآن شامل قصه ھای از  ھابيل و قاب. است

و يا از سليمان پيامبر  که با ھا دارد و ضمنا به تشريح عشق يوسف پيغمبريھودی با زليخای مصری  غريب از آن

اھل ھای ج ھای زيادی آن آداب و رسوم و عنعنات عرب  ھمچنين قسمت. استنموده بحث هکرد غ ھا صحبت میمر

ھا و  قوم  يھود را   ھمچنان باور ھای خرافی آن،ھا درج نموده است که محمد در قرآن آنرا  غرض جلب توجه آن

ھا به دين خود کمتر مشکل داشته  مثل عقيده به جن و ارواح خبيثه در قرآن شامل نموده تا باشد که در جلب يھودی
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  . باشد 

گی محمد را با زنانش  بر نامه ريزی نموده و از وابھای ھمختھدر قرآن  خدای بزرگ  با صدور آيبعضی جا ھا 

شود و بھتر خواھد بود در جريان تشريح وقايع اسالمی به اين آيات رجوع نمائيم و  توجه خاص هللا بر خوردار می

  و  میآنرا تشريح بداريم تا در آخر صحبت از قرآن يک تصوری کامل داشته باشيم که چه گفته است ؟؟؟ آيا توانسته

ی داشته و ئتواند عدالت انسانی را در جوامع بشری تمثيل نمايد يا اينکه به نفع محمد و اعراب باديه نشين رھنمائی ھا

ه  غالمی اعراب را بۀحلقبايد ھا مجبور به اطاعت آن  به دستور و تلقين نماينده ھای اعراب بوده و  ما  غير عرب

ھای اوشان و  ن محمد و جنگا از قتل ھای منسجم و منظم مخالف بعدیھای  شتهدر نو. نام اسالم تا ابد داشته باشيم 

ھای جداگانه  حمالت بر قريه ھای کوچک و بزرگ يھودی نشينان و تاراج اموال و تجاوز به ناموس شان در بخش

  . خواھيم پرداخت 

 معنی که  آيات مکی در  زمانی ھای مکی و مدنی در صدور احکام و ھدايات با ھمديگر فرق کلی دارند به اين سوره

نموده است  چون تا  آمده است که محمد  پيامبر صلح و ھدايت گر بوده و ھمه را به تو حيد از راه  صلح دعوت می

 سال نبود اما بعد از رفتن به مدينه  و ١٠ نفر در ٧٢زمان رفتن او به مدينه  تعداد پيراوان و ياران او بيشتر از 

دست محمد و يارانش تمام آيات مدنی ه ن  مدينه  و غارت چند قبيله گوچگ يھودی نشين بھای جنگجويا ھمکاری

 لوح محفوظ(گويد قرآن کالم الھی بوده و قبالً در     محمد می.خود گرفته تا ھدايات به بشريته شکل امر  را ب

غ التحصيل  االزھر ھم  و اين قرآن  که از طرف بر خی از پروفيسور ھای اسالمی که فار.)نگھداری شده است

شود   فاتحه شروع میۀشود که قرآن کالم الھی است  حال ببينيم اين قرآن که  به سور ھستند  گفته و تأکيد مسلسل می

ھای  واضح در احکام  و بد نخواھد بود قبل از پرداختن در متن قرآن و ھدايات و تفاوت از زبان کی و چی ميگويد

    آيت دارد به فارسی بخوانيم تا ببينيم کالم خدا چه است ؟ -  ٧الھی اين اولين سوره را که 

بخشنده ( –الرحمن الرحيم  ) است دگار جھانيانتايش مخصوص خداوندی است  که پرورس( –الحمد  رب العالمين 

پرستيم   تنھا ترا می ( -اياک نعبدو و اياک نستعين  )  استء مالک روز جزا (- مالک يوم دين) و بخشايش گر است 

صراط الذين  انعمت عليھم ) مارا به راه راست ھدايت کن( –اھدنا الصراط المستقيم  )مئمی جوي و تنھا از تو ياری

ر آنان غضب بمول نعمت خود ساختی نه کسانی که مش راه کسانی که آنان را.( غير مغطوب عليھم  والالضالين 

که سوره اول قرآن است و ھر مسلمان روزانه ،  فاتحه با تر جمه فارسی آنۀاين بود سور )  و نه گمراھان ای کرده

 اکنون سؤال اساسی اين است که محمد و مسلمانھا ميگويند و اصرار دارند که تمام قرآن از .چند بار آنرا  ميخواند

است پس خود اين خدا ھای خدا است ؟ اگر  توان قبول کرد که قرآن گفته طرف خدا است آيا با خواندن اين سوره می

واگر قرآن از طرف خدا نيست و  به خدای ديگر احتياج داشته که وصفش را گفته و از او کمک خواسته است؟؟

خواسته در کلمات و جمالتی     کرد ھا و جنايات ضد بشری اش را  ن تمام عملآھای محمد است که با نزول قر گفته

 بد نخواھد بود چند آيتی ديگر مشابھی .بايد ذھنيت ھا روشن شود.  استشانيده و به آن شکل آسمانی و مقدس  دادهپو

ی از جانب پرور دگار مان برای شما آمده ئراستی رھنمود ھاه ب (١٠٤سوره االنعام آيت : ن  را ھم نظر اندازيم يا

و من    ستاست پس ھر کی به ديده بصيرت بنگرد به سود خود او و ھر کس از سر بصيرت ننگرد به زيان خود او

 . بر شما نگھبان نيستم

کنی   چه فکر می؛ای  اسالم زده شدهآنکه ای – نسل جوان – ؟؟؟؟ ھمو طن ميتوان پذيرفت که اين حرف خداستآيا 

 مثل مثل من روشن شويم ؟؟؟؟ ديگر چونری افکار تو من  و ھزاران گ فکرت را بگو و بنويس تا در روشن؟؟؟؟

م تنھا پروردگار اين شھر را که آنرا مقدس شمرده  و ھر چيزی ازوست پرستش مورأمن م : ٩١سوره النمل آيت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

 ای دانشمند – عزيز من –ھموطن ) ھا را ميزند خدا ؟ يا محمد ؟ کی اين حرف.( مورم که از مسلمانان باشم أمکنم و 

وفيسوری داری ر و پی که در اسالم دکتورا ا–وھش ميکنی ژتحقيق و پ) به زعم خودت( ای آنکه در اسالم –اسالم 

ی که تو ميگوئی خالق ھمه چيز است و نسل ھا ئگويد ؟؟؟ مگر خدا  ما را رو شن بساز و بگو چرا خدا چنين می–

آيا غير خدا را به داوری  : ١١٤ سوره االنعام آيـت گويد؟؟؟؟ را در پرستش او مشغول ساخته ای  چرا چنين می

قضاوت .....سمانی را که ھمه چيز در آن آمده به سوی شما فرستاده استطلبم ؟ در حاليکه اوست  که اين کتاب آ می

کنی خداوند چنين گويد ؟؟؟؟ نميدانم توجه فر موديد يانه که  ببين ھموطن عزيز آيا فکر می. گذارم را به خواننده می

 .گويدی ممد ازآن سخن حگفتار يک انسان است نه هللا که ماين 

  و اين مسأله را -  تا با ھم  صحبت کنيم و حقيقت را در يابيم .کنی لطفاً بنويس می اگر جز اين فکر –ھموطن عزيز 

ما داده تا ما ھم از برکت دانش ه که مراکز تحقيقاتی اسالمی دارند قدم پيش گذارند و معقوال ازآن تحليلی بيبايد آنان

را از نوشته روشنگرانه ) سديد ( ای اسالمی شان روشن شويم ؟؟؟؟ در ين جاچند سطری از نوشته دانشمند محترم آق

 آزاد –افغانستان آزاد "که در ھمين پورتال باشھامت ١٠- ١١- ٢١ رخؤم) اوج انسانيت و آزادگی(شان  زير نام 

دو باره بازتاب يافته به نقل ) چند سؤالی از آقای وردگ( زير عنوان  ٢٠١١-٠١-١٨تاريخه  نشر شده و ب"افغانستان

ھا سرو کار داريم و نه با علمای دينی يھود و عيسوی و  ما با اين علمای دينی ما چون:مايند ايشان ميفر. گيرم  می

 مسجد بيائيد تا نگو ئيد که به. نرا بپذيرد کمک کنندآپاسخ معقول يعنی پاسخی که عقل بتواند  افتن يما را برای. …

که با چنين مشکلی يا سؤالی رو برو  ھستند بدانند  داريد و بنويسيد تا ھزارھا انسانیعالمان شما را کمک کنند  قلم بر

 که علت يا علل آن چيست ؟؟

 ھموطنان بيائيد بنويسيد تا ما –برادران . علمای فقه) روشنفکران دينی (- بلی آقايان تحصيل نموده اسالمی  •

 محافل –ھا  ه تکيه خان–ھای شما را در مساجد  ھم روشن شويم و ھموطنان گرامی ما که سالھا رنج شنيدن حرف

ايد  نام دين به اوشان دادهه اند  بدانند شما از دين و آنچه ب  مجالس خانگی به خود داده–حيم  مجالس تر–سوگواری 

 بدون عصبانيت و –ھا که بدون ريا  ؟؟؟؟  که مسلماً در آن بحث- چی است ؟؟؟ و ماھيت آن از  کجا گرفته شده 

 احاديث نبوی و –ھای اسالمی مثل قرآن  ی مستند به ھمين کتاباحساساتی شدن مبتنی به منطق و اصول علم

ه صورت گيرد مطمناً باعث روشنی ذھن ھمه ھموطنان شريف مخصوصاً جوانان ما که قربانی نظريات علمای فق

 آينده دين و مذھب  نميخواھند باشند خواھد شد

شود که از نگاه  يات مکی و آيات مدنی ياد میطوريکه در باال ذکر شد تمام آيات قرآن شامل دو بخش است که بنام آ

دساتير کامالً در تضاد  بوده و مفاھيم جداگانه ای را  نظر به موقف اجتماعی محمد و داشتن توان و قدرت وی ارائه 

 دارد می

ز ملت مظلوم که افتخار نشر در ھمين پورتال عزي) اسالم دين شمشير است(درين باره نوشته ای زير عنوان 

ام اما باز  قديم داشتهشيف شان موجود است  به ھموطنانم تاند يافته و در آر باوری خود شدهبانی خوشستان که قرافغان

 تی  از آيات  مکی و مدنی غرض روشن شدن اذھان  خوانندگان عرض ميدارمھم چند آي

 ی کشتار مردم را نداشتئزمانيکه محمد قدرت و توانا. آيات مکی.

ھا بپوش  که چنين کسانی  ی که در معتقدات  دينی فرقه فرقه شدند چشم از آنئ در حقيقت آنھا :١٥٩سوره انعام آيت 

 . ھا با خداست که مجازات آن ھا خشمگين مباش بکار تو نيايند از دست آن

ما اين کتاب را به حق  برای ھدايت مردم بر تو نازل کرديم پس ھر کس که ھدايت يافت  به :    سوره الزمر ٤١آيت 

 . ھا نيستی سود خود اوست  و ھر که گمراه شد  به زيان خود به گمراھی افتاده است  و تو وکيل آن
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..                          …گويند صبر  و تحمل پيشه کن  می) امت جاھل(پس تو ای رسول بر آنچه  : ١٣٠سوره طه آيت  

 . اين بود چند ی از آيات مکی در زمان بی قدرتی محمد

يا اھل ايمان سالح جنگ بگيريد و آنگاه دسته دسته و يا  : ٧١  آيت ءگويند  سوره نسا  ببينيم آيات مدنی چه میحاال 

 .  ھمه با ھم  برای جھاد اقدام کنيد

 ھر کجا ھا را ند دوست نگيريد و اگر مخالفت کردند آنين را تا در راه خدا گام بر ندارمنافق : ٨٩ آيت ءسوره نسا 

  …سانيد قتل بريافتيد  به 

  .ھا را بکشيد مردم پليد را ھر کجا يافتيد آنان را گر فته  و جدا آن : ٦١ سوره احزاب  آيت 

ھا  پس از آنکه ماه ھای محرم به سر رسيد  آنگاه مشرکين را ھر کجا يافتيد به قتل بر سانيد و آن : ٥ سوره توبه آيت 

  .ھا باشيد را دستگير و محاصره کنيد  و از ھر سو در کمين آن

بکشيد کسانی را که به خدا  و روز واپسين  ايمان نمی آورند  و آنچه را که خدا و رسول او  : ٢٩  سوره توبه آيت 

  .اند حرام تلقی نميکنند حرام کرده

ھا با کفار متصرف  بر شما حرام شد مگر زنانی که در جنگ) شوھر دار( نکاح زنان محسنه – ٢٤ آيت ءسوره نسا

  .ايد هو مالک شد

ھا را گردن بزنيد تا آنکه از خون ريزی بسيار   شويد آن ن موقع که با کافران رو برو میآبنا بر : ٤ سوره محمد آيت 

نان آھا را آزاد گردانيد و يا از  دشمن را از پا در آوريد و پس از آن اسيران جنگ را محکم به بند کشيد تا بعداً آن

 . فديه بگيريد

  .بکشيد کافران را از پس ھم  تا جديت و خشم شما را احساس کنند : ١٢٣سوره التوبه آيت  

 . نقص گردانيده است تر  و بی چون هللا شما را قوی سستی نکنيد به صلح تن ندھيد :  ٣٥سوره محمد  آيت 

دن محمد ی از آيات مکی که صلح و برادری را تبليغ مينمود و  ھم  آياتی مدنی که بعد از قدرت مند شاين بود چند 

 راجع به کشتار  ارايه شده است

مسلمان عقيده دارند که قران کتاب آسمانی .  اساسی بنيادی قرآن  نظر افگنيم ۀحال بد نخواھد بود که به مبانی و فلسف

آن در بھشت از ای  بوده و توسط جبر ئيل به محمد نازل شده است  که در لوح محفو ظ نوشته شده است  و نسخه

ھا   در نظر داشت آداب و رسوم اعراب دين خود را دين ابراھيمی اعالم نمود تا باشد که توجه يھودیاست  محمد با

ھا دين خود را پايه گذاری نمايد  به ھمين ملحوظ  تعداد زياد رسم و رواج ھا  و عيسوی ھا را جلب و از تر کيب آن

سلمانان قرار داد مثل سنگ زدن به شيطان و  مکلفيت ھای مءحال خود گذاشت و آنرا  جزه و عادات آن مردم را ب

 دين ۀآنچه مسلمانان در بار. رسم ديگر طواف کعبه و چند ، محدوديت ازدواج، وضو گر فتن،سعی بين صفا و مروه

 آن   از مراسم مذھبی  کنند از آسمان نازل شده است در حقيقت  قسمتی از  اسالم و مندرجات قرآن که فکر می

 منبع يھوديت دارد و  روز روزه گرفتن  که اصال٣٠طور مثال . فته شده است ھای کنونی  گرمردم سبا يا يمنی 

 بار نماز خواندن  و نماز بدون رکوع و سجود بر مر دگان ھمه رواج ھای مردم سبا يا يمن ٥طر  و فمراسم عيد 

 امروزی بوده است

 دوام دارد

 
 

  


