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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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١١ اپريل ٢٢

 

 بررسی مختصر قرآن

 بخش دوم
 

 ! خواننده عزيز و گرامی

 ،ای مثل عالمان دين  با کلمه و يا جملهھا   خواندن اين نوشتهھنگامخدمت شما بايد به عرض برسانم که گاھی شما 

آن کلمات اين نيست که اسالم و يا ديگر ازخوريد منظور استفاده  روشنفکران دينی و امثالھم بر می، اسالم شناسان 

 است که مردم کشور ھای قديمی ۀيک عقيد. اديان علم است که عالم داشته باشد اديان مخصوصاً اسالم علم نيست

دارد و عقيده و باور ھای خرافی  می ده را به نفع استعمار جھانی و تثبيت منافع عربی در بند نگهگھداشته شنعقب 

ھمين لحاظ من معذرت ه فکر الزم ندارد چون روشن فکر آنھم به ھمان پيمانه خرافاتی خواھد بود ب و تاريک روشن

 .خود را خدمت شما نوشتم تا ازآن برداشت غلط نشود

 

شايان عربی و سوسمار خورده ھا آنرا شکل کمردم عرب نازل شده و بعداً لشکر آن تنھا برای  قراينکه آيا ۀدر بار

 اکثر يت وجود دارد،اند و يا اينکه اصالً و اساساً قرآن برای تمام مردم دنيا آمده است رواياتی گوناگون  جھانی داده

ھا مجبور به   برای تمام مردم دنيا آمده و ھمه انساننامند به اين عقيده ھستند که قرآن کسانی که خود را عالم دين می

ما ھم به مالحظه آيات قرآن خواھيم ديد که خود اين کتاب به اصطالح آسمانی درين باره چه . پيروی از آن ھستند

  :٣سوره الزخرف آيت : گويد  می

ی که عربی ئنديشند نه آنھاھا بايد بي لسان اعراب است و آنعربی  .. (نديشيدداديم باشد که بي  ما آنرا قرآن عربی قرار

   :١٩٥ آيت ءسوره الشعرا) دانند و شما آنرا به زور سر نيزه بر مردم جھان تحميل و تطبيق نمائيد اصال نمی

  : ٤سوره ابراھيم آيت .... … آنرا به زبان عربی آشکار 

ی د بپس هللا ھرکی را بخواھ کند ان بيانبرای آن) حقايق را( و ما ھيچ پيامبری را جز به زبان قومش نفر ستاديم تا 

دانم افغانھا ھيچ نوع  تا آنجا که من می . (جمند حکيمکند و او ست ار گذارد و ھر کی را بخواھد ھدايت می راه می
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اما بعد از تجاوز اعراب وحشی به سر .  که پيغمبر قوم ما باشدندادری با اعراب و محمد نداشته ارنسبت قوميت و ب

ھا  مايشات آن به پيروی از فر و قھراً  ما جبراً ۀ چپاول دارائی ھای مادی و معنوی وطن عزيز و گرانمايزمين ما و

   :٤٧سوره يونس آيت ) نگھداشته شده ايم مجبور گشتيم و تا ھنوز ھم افغان و مسلمان در جه دوم و پيرو عربھا  

 ايندر ( به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرودپيامبر شان بيايد ميان شان   و ھر امتی را پيغمبری است پس چون

 .آيت واضح و روشن است که برای ھر امتی يک پيغمبر است نه يک پيغمبر برای مردم تمام جھان

امت به معنی خاص کلمه يعنی اجتماعی از انسانھای ساکن يک منطقه که خداوند در مقطع زمانی مشخص در ميان 

به و از جانب خدا می آورد پيروی و ی که ائن کرده تا از باور ھاي خود شان تعيآنان پيغمبری از خود شان و خاص

 .کند عمل نمايند کام خاصی که او مقرر میحا

   :٤٤سوره فصلت آيت  

ھای آن روشن بيان نشده کتاب غير عربی  چرا آيهگفتند   میو اگر اين کتاب راقرآن غير عربی قرارداده بوديم قطعاً  

ھای  مانی است و کسانی که ايمان نمی آورند در گوشاند رھنمود و در آورده کسانی که ايمانو عرب زبان برای 

 شنوند آنرا از جای دور می) یئگو(شان نا مفھوم است و  سنگينی است و قرآن برای شان

 چون ما نه. (واضحا بيان شده که قرآن برای عرب و عرب زبان است يعنی اينکه مخصوص عربھا است در اينجا 

  :٧سوره الشوری آيت ) ھا کاری نداريم دانيم پس با آن عرب ھستيم و نه عربی می

مکه و کسانی راکه پيرامون آنند ھشدار دھی و از روز ) مردم(عربی به سوی تو وحی کرديم تا  و بدين گونه قرآن 

رين آيت به وضوح د.( نيست بيم دھی گروھی در بھشت اند و گروھی در آتش  ديدی درآنکه تر) خلق(گرد آمدن 

ھا  خوانيد که اين قرآن را بر تمام  انسان در ھيچ جای اين آيات نمی(، ن و بيان شده استيکامل محل دعوت محمد تعي

فکر نميکنم افغانستان آنروزی ( ، که مسلماً مکه و اطراف آن گفته شده) در ھر گوشه ای دنيا که ھستند تطبيق بداريد

 اسالم فرا گير شد و جھان شمول ؟ برای ،با وجود موجوديت چنين آياتی) ده باشدو يا امروزی نزديک به مکه بو

ی ئانه به قصبه ھای يھودی نشين و چور و چپاول دارابعد از حمالت وحشياينکه محمد و يارانش و اصحاب کرام  

يعنی اينکه . نافتشد راه قدرت مند شدن  را دري يمت ھای جنگی که شامل زنھا و اموال منقول مینھای اوشان و غ

 و دزد ھای قافله گير اموال تجاران مطمئن شد با خاطر آسوده انينکه در مدينه از ھمکاری اوباشامحمد بعد از

 بعدی خلفای راشدين چون ۀراه شمشير نه موعظه به پيش گرفت   و در مرحل حمالت خودرا در راه تطبيق اسالم از

اينجا بود که شعار اسالم . ب ھمه چيز شده بودند اين راه را دوام دادند نام غنيمت ھای جنگی صاحه از اموال مردم ب

ندانان و فرمانروايان جنگی اش لطفاً به  اصحاب کرام و قوم، ياران،در باره ثروت محمد. مطرح شد) دين جھانی(

پيوستن روز تا . ئيدجه فرماتو زيمنتشره ھمين پورتال عز)  در اسالممشرو عيت بردگی(جانب زير نام   اينۀنوشت

دست آوردن مال ديگران از راه زور حتی زنان ه  مدينه و قريه ھای دور و پيش آن وب– مکه ان و دزدانروز اوباش

خود را تا آنجا که    منسجم و حمالت دوامداراوشان به اين غارتگران شرف انسانی قوت داد تا ھر چه بيشتر

وحشت   دنيا از دستبرد و چپاول وۀ تاريخ به بعد تا امروز ھيچ گوششان موجود بود ادامه دھند و ازآن امکانات برای

 در زمانيکه محمد برای دستيابی به قدرت به فکر پيامبری افتاد ھدفی جز  حکومت کردن .افگنی شان در امان نيست

ت يت ديگر که شرحش در باال رفآ سوره شوری و چند ٧در زادگاھش  نداشت به ھمين سبب بود که او در آيه 

اش متوجه تسلط بر مکه بود اما در اواخر عمرش در سال ھشتم  ه ق که بر مکه پيروز شد و حاکميتش بر  ھمه

 قرآنی پردازيم به آيات حال می؛ سراسر عربستان استقرار پيدا نمود در فکر تعرض و تجاوز به اقليم ھای ديگر افتاد

  .ائی گفته شده استھوم درست و اساسی را افاده نکرده و مثل افسانه سرفکه م
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  :گويد   می٩٤ و ٩٣مثالً  سوره  الکھف آيات 

ای گفتند ، را بفھمند طايفه ای را يافت که نميتوانستند ھيچ زبانی) سد(تا وقتی به ميان دو سد رسيد  در برابر آن دو  

ر دھيم تا ميان ما و مالی در اختيار تو قرا) ممکن است( آيا کنند نين ياجوج و ماموج سخت در زمين فساد میذوالقر

ھا پيشينه  جوج و ماجوج که در حدود ھزار سال پيش از محمد در ميان يھودیاافسانه ي( ؟ آنان سدی قرار دھی

. ی يھودی  جلب توجه شان را بنمايد ه ئانھای افس تاريخی دارد محمد آنرا در قرآن آورده تابادرج اين  خرافات و آيده

فھمند چطور به ذوالقر نين  فھميده نميشود ياجوج و ماجوج که ھيچ زبانی را نمیھر صورت ازين افسانه  ه ب

مکالمه ) حسوب شده که در زمان ديگر به شرح آنھم خواھيم پرداخت ميبا در جمله پيامبرانتقرکه والقرنين ھم ذ(

                                                نموده و معامله را پيشنھاد نموده اند ؟؟؟؟

.  ديگری استباشد فکر کردم کتابمن بار اول که قرآن را به فارسی خواندم باورم نميشد اين قرآن : خواننده عزيز 

و يا ) بدون فھميدن معنی آن(اما متأسفانه ديدم اين ھمان قرآنی است که ھزاران ھموطن نازنين من با خواندن آن 

حال فقط قابل ياد آوری  ميدانم ای . (ن نھايت خوش قلب ھستندشنيدن صدای قاری اشک ريخته اند چون ھموطنان م

ات را ناآگاھانه  ھموطن قرآن را به فارسی بخوان فقط يک بار تا بدانی به چی ايمان داری و حاضری تمام زندگی

 !و قضاوت نما) فارسی بخوان ه برايش فدا نمائی فقط آنرا ب

ھا دعای بد کردن خداوند  يکی از آن. ی آن مکث و صحبت نمود موارد زيادی در قرآن موجود دارد که بايد رو  

 ببينيم چرا ؟؟. است 

نوشت آيات صلح آميز و  ی ھم نداشت و به ھمين دليل  آياتی را ھم که میئمحمد در زمانيکه در مکه بود و نيرو

اورا  تحمل نميتوانست يکی از  کسانی که . نمودند  بدون قھر و غضب بود ھمچنان مردم مکه اورا اذيت و ھجو می

ای را برای تسکين خود صادر نمود و با اصدار آن از طرف  ابوالھب کاکايش بود که محمد طاقت نياورده و سوره

بريده باد ھر دو > تبت يداابی لھب و تب < : ميخوانيم.  آيت دارد ٥ آن سوره المسد است که .خدا کمی تسلی يافت

حالش سودی نه ه دست آورد ب به ھرگز مال و ثروتش و آنچه را> ما کسب ما اغنی عنه ما له و < دست ابوالھب

فيجيد ھاحبل من مسد < است– دوزخ –حاليکه ھيزم کش  ھمسرش در >نيز< و > سيصلی نارا ذات لھب  < بخشد

 .ليف خرما از و در گردنش طنابی است >

 خلق و گويا که اسالم معرفی داشته یزرگحال با خواندن اين سوره پنج آيتی چی بايد تصور نمود ؟؟ مگر خدای ب

 خدای قادر  و توانا ،ی که با دو دستش آسمان را باال نگھداشته تا باالی ما نيفتدئ خدا.کننده زمين و آسمانھا است

گويند و منتظر امرش ھستند  ی  که ھمه مخلوقات صفت اورا میئ خدا.ی که دارای عرش و لوح محفوظ استئخدا

تواند او را به  توانداو را بکشد؟؟ نمی تواند انجام دھد ؟؟؟؟ نمی در مقابل ابولھب کاری نمیچنين عاجز شده که 

نمايد به دعای  ھای مسن و عاجز شروع می تواند انجام دھد و مثل آدم سنگ تبديل نمايد ؟؟؟؟ خالصه ھيچ کاری نمی

 ی که میئھا  کتاب– پيامبران –اسالم -ن  اديا-به ارتباط قرآنرا که  اين موضوع و ھر نوشته ای بد نمودن ؟؟؟؟؟؟

 .ھای دينی  آنرا تطبيق نمائيد آن و ديگر کتابت نکرده لطفاً با قرأنويسم از فکر من نش گويند آسمانی است می

  

 قسم خوردن ھای خداوند بزرگ

 به قسم ھای گفتار خود خورد قسم خوردن ھای  هللا است که برای تثبيت چيز جالب ديگر ی که در قرآن به نظر می

تر نوع قسم خوردن او است  ھای او را قبول نمايند ؟؟ جالب شود تا باشد بندگانش  حرف عجيب و غريب متو صل می

 قسم به شب – قسم به نفس کشيدن اسپان –قسم به قلم  - ھا   کشتی– باد ھای عالم – ستاره –قسم به کوه سينا : مثالً 
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تر  جالب.....  و غيره و غيره – قسم به آدم – قسم به شھر مکه -قسم به حفت – قسم به انجير – قسم به زيتون –تار 

ش که خود اينکه تمام اين چيز ھا نزد بشريت مقدس نبوده تا خداوند در تحميل باور نمودن ھدايات خود توسط بندگان

 .ل را بدارددر پناه اين نوع قسم ھا جلب توجه اعراب جاھ) نظر به گفته اديان(آنھارا خلق نموده است 

  : چنين ميگويد ١١ تا ١سوره ديگر قرآن الذاريات که از آيت 

با ) از باران را(ند به آن ابر ھا که بار سنگينی  سوگ–به حرکت در می آورند ) ابر ھا را(سوگند به باد ھای که  

رشتگانی که کار ھارا  و سوگند به ف-ی که به آسانی به حرکت در می آيندئھا و سوگند به کشتی -کنند  خود حمل می

و جزای اعمال واقع شدنی ) رستا خيز(شک   و بی–قطعاً راست است  شده  که آنچه به شما وعده–کنند  تقسيم می

در گفتاری مختلف و ) در باره قيامت( که شما –چين و شکن ھای زيباست  که دارای ی قسم به آسمان–است 

و ( کشته باد دروغگويان –زند  قبول حق سر باز می شود که از میکسی از ايمان به آن منحرف ) تنھا (-گوناگونيد 

  . اند غفلت فرو رفته  ھمانھا که در جھل و-)ھا  مرگ بر آن

خورد ؟؟ ضرورت قسم خوردن در رسد يکی اينکه خدا چرا قسم ب چيزی که درين سوره جالب تر به نظر می

 يا انکيزه ديگری ھم دارد ؟؟ دوم شعار دادن خدا است ھای او را قبول کنند ؟؟ ؟؟ برای اينکه بندگانش حرفچيست

 ١و به دنبال اين قسم خوردن ھای خداوند در سوره الطور از آيت ..... ھا  کشته باد دروغ گويان و مرگ بر آن: مثل 

  : ميخوانيم که ١٠تا 

 و سقف بر -) معموربيت ال(و سوگند به  – گسترده ای در صفحه- و کتابی که نوشته شده –سوگند به کوه طور  

 اين - و چيزی ازآن مانع نخواھد بود–شود  دگارت واقع میذات پرورکه  - يای مملو و بر افروخته و در–شته افرا

 و – شوند متحرک می ھا از جا کنده و  و کوه– آعذاب الھی در آن روزی است که آسمان به شدت به حرکت در مي

  :٤ تا ١ھمچنان در سوره البلد  آينھای 

که ما  - ) عيلاابراھيم و اسم(و قسم به پدر و فرزندش  - ن ساکنی آشھری  که در> مکه <  قسم به اين شھر مقدس 

  : ٥ تا ١در سوه التين آيه  ) ھا است و زندگی او پر از رنج( انسان را در رنج آفريديم 

به ( سوگند  و- . شته مفسر استنو جمله اخير اين )قسم به سر زمين شام و بيت المقدسيا (قسم به انجير و زيتون 

 سپس اورا به –و نظام آفريديم  که ما انسان را در بھترين صورت -) مکه  (=و قسم به اين شھر امن ) طور سينين

اسپان آتش بر ه ب  پس قسم–گند به اسپ ھای دونده سو : ٧ تا ١سوره العاديات آيات  . مرحله باز گردانديم ترين ينئپا

  . س قسم به غارت کننده ھنگام صبح  پ–آورنده از نعل 

خواھد کمبود خود را با قسم  خورد و می  فراموش نمود که سوگند خوردن به کمبود شخصيات فرديکه قسم مینبايد

 که برای ی اما قسم خورنده بايد به چيز ھای مقدس، منوط استتکميل نموده تا شنونده به حرفش اعتماد و باور نمايد

 . نمايد ی که قرآن از زبان خدا ياد آوری میئ چيز ھاآنه باشد سوگند ياد نمايد نه به طرف مقابل ارزش داشت

 . ھا از جمله آن سؤاالتی است که محققين اسالمی بايد جواب دھند اصالً خدا چرا قسم بخورد ؟؟ اين

دست خواھد ه نتايجی برسيھا و تحليل فارسی قرآن و جوابگوئی مدرسين قرآن و اسالم درين راستا مسلماً از اين بر 

 آن بر ۀ ما و ھموطنان شريف قضاوت وبرداشتی از دين اسالم و حاکميت جابران،داد که در رو شنی آن حقايق

 .  داشتمذھنيت مردم بال کشيده ما خواھي

 ادامه دارد                                          

 

  


