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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

 ٢٠١٣ اپريل ١١

 

  ھای قرآنی افسانه

١٢ 
 ھا و اسطوره ھا ھستند ديگرند مبتنی بر افسانه اديان ھمه مانند يک

 توماس جفر سون

 

 - ۵۴ آيت ۀبه ادام

پس جواب قومش  جز اين  .رو يد؟ بلکه  شما مردم نادان ھستيد  آيا شما به جای زنان از روی شھوت سراغ مردان می

. پاکيزه جو ھستند) پاکدامن و(ھا مردمانی    خود بيرون کنيد  که اينۀياز قرگفتندخاندان لوط را  ) ديگر يکه ب(نبود که 

از (و بارانی . باشد) درآنشھر( از بازماندگان ش که مقدر کرديم  اور ھمسرواده اش را نجات داديم  مگآنگاه او و خان

 . ھا بارانديم  پس باران بيم داده شدگان چه بد است آن) سر(بر ) سنگ

 من به سوی پروردگارم ھجرت می: گفت ) ابراھيم(ايمان آورد  و ) ابراھيم=(پس لوط به او   : ٢۶ عنکبوت آيت ۀسور

 . مند حکيم استوزکنم بی گمان او پير

بسيار زشتی ) عمل(بی گمان شما : ی که به قومش گفتھنگام) فر ستاديم(و لوط را : ٣٠ تا  آيت ٢٨ھمين سوره آيت 

به سراغ مردان ) برای کامجو ئی(آيا شما  .کس از جھانيان پيش از شما  آن را انجام نداده است دھيد  که ھيچ انجام می

اين نبود که زدھيد؟  پس جواب قومش ج فل خود اعمال نا پسند انجام میمحا  و در کنيد يد و راه را قطع میرو می

و از . مامرا بر قوم مفسدان ياری فر! گاراپرورد: گفت ) لوط. . (عذاب خدا را برای ما بياور يانی گوتاگر از راس: گفتند

و ھنگامی که فرستادگان ما ابراھيم را : د ويگ که چنين می. شود  داستان بشارت اوالد به ابراھيم شروع می دفعتاً ٣١آيت

. د کرد بی شک اھل آن ستمگار بودنرا ھالک خواھيم) سدوم (ۀيبه راستی ما اھل قر: ردند گفتند آو) تولد فرزند(بشارت 

ما به :  گفتند) فر شتگان(ھمانا لوط در آنجا است : گفت ) ابراھيم(خوانيم  تباط لوط چنين می به ار٣۵ و ٣٢و در آيت

: دھيم  جز ھمسرش که از بازماندگان خواھد بود يقيناً او وخانواده اش  را نجات می. ھر کس که در آن جاست دانا تريم 

نترس و : گفتند) فرشتگان(ھا  دلتنگ شد و  ن و به خاطر آنھا اندوھگي آن) ديدن(و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از 

ھمانا ما بر . ماندگان خواھد بود خواھيم داد  جز ھمسرت که از باز  را نجاتغمگين مباش بی گمان ما تو و خانواده ات

 از آن   به راستیو. ردند  عذ ابی از آسمان فرو خواھيم ريختک می) گناه(که نا فرمانی    و آن) خاطر(اھل اين قريه به 
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 . گذاشتيمورزند  باقی رو شنی برای گروھی که خرد می) و عبرت(نشانه )  قر يه(

ت ھنگامی که  او و خانواده اش را ھمگی نجا .بود) ما(و يقيناً لوط از رسوالن  : ١٣٧ تا  ١٣٣ الصافات آيات ۀسور 

ی ويرانه ھا(صبحگاھان بر ) پيو سته(س ديگران را ھالک کرديم  و شما سپ. ماندگان بودمگر پير زنی که از باز. داديم 

ين ھمه ويران اتو که خدائی  از!!  آمد هچ) مثل شھر سدوم(ه بر کشور ما ا گذشتم و ديديم کبلی م(گذريد  ھا می آن) شھر

گلبدين و سياف و امثالھم مالمت نيستند چون راھی را پيمودند و می پيمايند !! آيد  گری  شھر و کشتار آدميان خوشت می

 !!) بگو؟؟!! مگر چنين نيست خدايا ؟؟!! که خودت آن راه را ھزاران سال قبل انتخاب نمودی 

و (ھا فر ستاديم  ن باد تندی بر آنبيگمان ما ش. قوم لوط ھشدار دھندگان را تکذيب کردند :۴٠ تا ٣٣  القمر آيات ۀسور

نه کسی واين گ. نعمتی بود از سوی ما) اين. (جز خاندان لوط که سحرگاھان نجات شان داديم ) ھمگی را ھالک کرديم

ما بيم داد پس آنھا با ھشدار ھا ) سخت(ھا را از عقوبت  آن) لوط (ستی به راو. دھيم  کند پاداش می را که شکر می

خواستند ) لوط=(ھا از او   آن) ؟؟ئیگو  می راستی براستیبه چرا اينقدر !!خدا يا ( به راستیو. کردند ) و ستيز(مجادله 

عذاب مرا ) طعم (پس) گفتيمو ( پس ما ديدگانشان را کور کرديم در اختيار شان بگذارد) شتبرای کار ز( راکه مھمانش

 گيری ننمودی ؟؟ که واقعاً جلو چرا از ھمخوابگی دختران لوط با پدر شان!! خدايا ..(ھشدار ھای مرا بچشيد ) طعم(و 

ھا  ھان عذاب پايدار آنو يقيناً صبحگا) ؟؟کنی  فکر می ر تو ھم مثل پرچمی و خلقی و اخوانیگقباحت دارد ؟؟ خدايا م

در آيت قبلی ھم ھمين .( ھای مرا بچشيد شداروھ) و طعم(عذاب مرا) طعم(پس : و گفتيم ) (ک کردو ھال(فت را فرو گر

کسی بد کند که (و يقيناً ما قرآن را برای تذکر آسان نموديم پس آيا کسی است که متذکر شود ؟؟ ) . ؟؟موضوع را گفتيد 

 !!)؟؟چرا شود؛ اصوالً چيزی متذکر شود

مت زياد تر آن به محمد و ھمخوابگی جناب شان با زنان است فقط در آيت دھم خداوند باز   قس٩ تا ١ تحريم آياتۀسور

اند  ھمسر نوح و ھمسر لوط را مثل زده است که آن دو در نکاح دو تن  هللا برای کسانی که کافر شده: که  مثالی داده اين

هللا را از آن ) بعذا(نتوانستند چيزی از)  ای صالحآن دو بنده(پس به آن دو خيانت کردند آنگاه از بندگان صالح ما بودند 

 کی توانسته چيزی از عذاب الھی را (د شويد  وار) جھنم(شد ھمراه وارد شوندگان  به آتش گفته ) آن دو(دفع کند و به 

 ؟دفع کند ؟؟ مگر 

ای مختلف قرآن  و در آيات ھ در سوره......  لوط و ، ايوب، موده باشند  ھمين داستان صالحگان گرامی توجه فرخوانند 

شد بار بار در  قرآن در  ر آمده است  يعنی ھمان يک موضوعی که شايد تشريح آن در سه جمله میتکرابه متعددی  

توانند حقانيت واتفاق  آيات مختلف نقل شده است که شايد تد وين کنندگان قرآن فکر کرده اند  با تکرار  يک موضوع  می

 ۀيندکه گو  شکل واقعيت بخشيده  تا مورد قبول بيش از حد  دنباله روان قرار گيرد و يا ھم اينافتادن ھمان داستان را

خاطر ه که ب ھای زمانی  و شرايط مختلف که اين افسانه را بيان داشته است بدون اين آيات قرآنی  بنام وحی در  مقطع

 ؟؟!! ضوع است داشته باشد  اين را قبالً بخورد مردم داده و اينک تکرار ھمان مو

ھای بابلی و يھودی را  از ورقه بن نوفل و ديگر دانشمندان يھودی شنيده و به حافظه  ھر صورت محمد که داستانه ب

نام آيت آسمانی گفته ورنه اگر معتقد به ه  ھمان لحظه يک چيزی بۀسپرده بود ھر وقتی خواسته مطابق شرايط  موجود

 شايد بر عقيده خود ، اينکه خدای ما افسانه گو است و آنھم به شکل مزخرف آنخدای بزرگ باشيم  شايد برای ما قبول

 .تجديد نظر کنيم

چيزی را که تدوين کنندگان قرآن از تورات اقتباس نموده و ھمان افسانه را  با اضافاتی و يا کم و کاستی  در قرآ ن 

ن خطاب به محمد آيتی و در قرآ!!  ھم نموده اند از نوشتن بعضی چيز ھا  خود داری و  منحيث کالم آسمانی هللا آورده

تو وحی ه اين اسرار غيب است که ب!! داد تو آنجا نبودی  در وقتی که اين واقعات رخ می. ای محمد: يد گو است که می

کتاب نخوانده و . سواد  بوده داد که او بی يعنی محمد چنين جلوه می. را در قصه يوسف نوشتم  شود و من قبالً آن می
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يجه خانم اول شان خلوت  که با خدی سال١۵ھای يھودی مخصوصاً در مدت   داستانۀکسی برايش ھم چيزی در بار

سازد ؟؟ اسرار  داشتند  و  ھنوز پيامبر نشده بودند  نگفته است و اينک  هللا است که او را از اسرار غيب با خبر می

حال !! ليون نفر از آن ھمه اسرار غيب  توراتی  خبر داشتند يھا م آنھم به دهاز  بعد ليونھا نفر ويغيبی که  قبل از محمد م

الی ه خواسته است چنين پيام الھی را به مردم در البيا شرميده و ن!!  از تورات فراموش نموده ببينيم چه چيزی را محمد

 ما ھم مسلمان و بايد به تورات  ايمان داشته پردازيم به شرح آنچه او نگفته است ؟؟ چون ما می. آيات مقدس  مژده دھد

  ن ؟؟ھم است کالم خداوند است  مثل قرآپس ھر چه در تورات . باشيم 

ن  در س»ساره«يدن ئپيامبر و موضوع زا  داستان ابراھيم ١٨سفر پيدايش باب ) تورات( عھد عتيق –درکتاب مقدس 

 خواھر لوط بوده و ھر دو طفل و صغير بودند  »ساره«داشت  که ياد خواھند ه البته خوانندگان محترم ب(باشد   پيری می

 کودک »ۀسار«با  )  را کسی ديگری از چنگش بربايد ؟؟»ساره«که   يناس از شايد ھم تر) ( ترس(که ابراھيم از 

نام ه بی شان صغير بودند   لوط را که ھر دو  داده و در حالیءتقا به منصب پيامبری ارراً ازدواج نمود و لوط را فو

صف محسنی که وقتی با ھمين تکتيک يکی از افرادش را به جبھه آبيچاره شيخ ( ستاد فر»سودوم«پيامبر به شھر  

تصاحب نمايد، از طرف دشمنان اسالم راستين چقدر مورد شماتت قرار گرفت، در را فرستاد تا خواھر خرد سالش 

تا يک تعداد  )!! ما افغانھای از خود کش بيگانه پرست ؟؟-.حالی که آن بيچاره فقط پای جای پای ابراھيم گذاشته بود

ھر ه ؟؟ ب!!!!که خود لوط ھنوز طفل بود  در حالی. راه راست ھدايت نمايده ھا را ب مردمی که لواطت کار  بودند آن

  :مشترکاً می خوانيماين بخش تورات را  صورت

 برخاست  تا زخاستند تا به شھر سدوم بروند و ابراھيم نيرآنگاه آن سه مرد ب:  به بعد ١۶ شروع از آيات ١٨ يعنی باب 

 ؟؟ حال آنکه از او قومی بزرگ و قوی به اھيم پنھان کنمخود را از ابرۀ آيا نقش:  خداوند گفت اما.. قه کند ايشان را بدر

ن أ که البته از ش!!خداوند نقشه کش و مشوره طلب (. فت آمد و ھمه قوم ھای جھان از او برکت خواھند گروجود خواھد 

 )ی دور استئخدا

 آن بوده است  و ھمين اديان ۀ توحيد از زمان ابراھيم  شروع شده  و محمد آخرين دوامدھندۀاسالم ادعا دارد که  مسأل 

 نمايند يعنی اين سيم می آيت  خداوند را در چرت و فکر تراند که نظر به اين ين آوردهئی را پائابراھيمی آنقدر مقام خدا

او قومی بزرگی به وجود يد چون از گو می. کند  ؟؟ اما وقتی فکر میهبا ابراھيم  راز حکمت خود را بگويد يا نآيا که 

 . تر باشد بھتر است ھمان آيات تورات را از متن خود کتاب بخوانيم تا جالب .يد با او مشوره کردآيد با می

طاعت خود را تعليم دھد  که مرا ا زندان و اھل خانهيده ام تا فر او  من او را بر گزاگر چنين کنند من بر آنچه را که به

ام انجام خواھم داد  ست است  به جا آورند اگر چنين کنند من نيز آنچه را که به او وعده دادهنموده آنچه را که راست و در

 »عموره« و »سودوم«مردم ياد عليه ظلم فر: پس خداوند به ابراھيم فرمود !! ) و ابراھيما يک نوع قرار داد بين خد(

ش من رسيده است  گوه يادی که بروم تا به فر ين میئپس به پا. بلند شده است و گناھان ايشان بسيار زياد گشته است 

شود يگان وقتی که بيکار شدی سری به کشور ما ھم  می!! يا  خدا!!) (د از آن باال ھا نميشود کاری کر( .رسيدگی کنم

 بينی چه می د اقل از نزديک میحتوانی انجام دھی  يان کاری نمیجنايت کار و زور گو آن ھمهبزنی ؟؟ اگر در مقابل 

ابراھيم به او نزديک شده .  ولی خداوند نزد ابراھيم ماند.  روانه شدند »سدوم«آنگاه آن دو نفر به جانب شھر ) ذرد ؟؟ گ

کنی ؟ شايد آنجاه آدم درستکار در آن شھر  ا ھم ھالک میستکاران را با بد کاران  بخداوندا آيا در: گفت ) ؟ چه اندازه (

ان را با بد کاران نخواھی کرد ؟ يقين دارم که تو درستکاربود کردن آنجا  صرف نظر ھا از نا خاطر آنه  آيا ب.باشد

ز روی  جھان  اھالک نخواھی کرد ؟ چطور ممکن است  با درستکاران و بد کاران  يکسان رفتار کنی ؟  آيا داور تمام

 پيدا کنم  »سدوم«اکر پنجاه آدم درستکار در شھر : ی نخواھد کرد ؟ خداوند در پاسح ابراھيم فر مودعدل و انصاف  داور

 ٢٠ – ٣٠- ۴٠- و اين دعوا زدن تا  .......۴۵..ف نظر خواھم کرد  و ابراھيم کفت  آنجا صرھا از نابود کردن بخاطر آن
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 ۀ نفر مؤمن در آن شھر  پيدا شود خداوند از تصميمش در بار١٠مود که اکر  آدم مؤمن رسيد و خداوند قبول ن١٠ –

ين مشاجره خداوند رفت و ابراھيم به خيمه اش باز اصادر نمودن عذاب در آن شھر تجديد نظر خواھد نمود  بعد از 

دزد و رھزن جاسوس اقبرآدمکش  چقا جانی ليونھا  مؤمن  حدود يکھزار نفريخاطر مه اما در کشور مظلوم ما ب(کشت  

 )؟سبب و دليل ؟ توانی مجازات کنی؟؟ را نمی....... وجدان خاين و بی

 رسيدند  لوط در آنجا نشسته بود   به »سدوم« شھر ۀشته به دروازغروب ھمان روز وقتی که آن دو فر – ١٩بخش 

يد و ئامشب به منزل من بيا! !ای سروران: ھا  از جا بر خاست  و به استقبال شان شتافت   و کفت   آنۀمحض مشاھد

در ميدان  شھر  شب را به  :فتند گھا  کت کنيد  ولی آنتوانيد حر دا صبح زود  ھر وقت بخواھيد  میمھمان من باشيد فر

 وی رفتند   او نان فطير پخت و شام ۀضی شدند  و به خانھا را که آن ط آنقدر اصرار نمود   تا اينھيم برد  لوسر خوا

  پير و »سدوم«بند  مردان شھر شدند  که بخوا  حالی که آماده مید  و به ايشان داد که خوردند   سپس درمفصلی تھيه دي

آن دو مرد را که امشب مھمان تو !! ای لوط : ياد زدند ره کرده  فرشه و کنار شھر منزل  لوط را محاصگوجوان از 

ر خود بست  ر را پشت سھا صحبت کند و د ارج شد تا با آنخھا تجاوز کنيم  لوط از منزل  ھستند  پيش ما بياور  تا به آن

  آ نھا را به شما میمن دو دختر  با کره دارمکنم چنين کار زشتی نکنيد   ببينيد  ستان خواھش میدو: او به ايشان کفت 

چون ته باشيد  اما با اين دو مرد  کاری نداش) ناموس غيرت بی بی(ھا بکنيد  خواھد با آن دھم ھر کاری که دل تان می

از سر راه ما کنار  برو  ما اجازه داديم در شھر ما ساکن شوی  و : ان شھر جواب دادند ھا در پناه من ھستند  مرد آن

نيم خواھيم کرد  آنکاه به طرف ھا بک خواستيم با آن کنی ؟ االن با تو بد تر از آن کاری که  می حاال به ما امر و نھی می

   اما آن دو مرد دست خود را دراز کرده  لوط را بداخل خانه .به شکستن در خانه او نمودندده  شروع لوط  حمله بر

 .انی را که در بيرون خانه بودند  کور کردند تا نتوانند در خانه را پيدا کنند در را بستند   و چشمان تمام مردکشيدند  و

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


