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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 مسايل ايدولوژيک

 
  رھا . س
 ٢٠١٣ سپتمبر ١۵

  چند پرسش مختصر از به اصطالح عالمان دين اسالم
 شان آسمانی بوده ودست بشر در تحريف  کتابی را که مسلمانان به آن معتقد اند وبراين عقيده اند که اين کتاب:اول

شود ونام ديگری ھم که به آن متعلق  شناخته می» قرآن« است؛ عموماً به نام هر حتا کلمه ای از اين کتاب، کوتاييوتغ

  .است» فرقان«است، 

د ن دار قرينه گرفته شده ومعنای نزديک نمودن است که مفسرين اسالمی در اين راستا تفسيراتی زيادیۀقرآن از کلم

  .نزديکی وقرابت انسان ھا تأکيد دارد ومی گويند که از نام قرآن معلوم است که باالی وحدت، اتحاد و

 فرق گرفته شده وبه معنای جدا کردن، تميز دادن وتفاوت است، که متأسفانه زمانی که بحث بر سر ۀفرقان از کلم

دانند که بحث بر سر  ی میئفته وآن را از جمله چيزھاآيد، مفسرين اسالمی از تفسير آن طفره ر تفسير اين کلمه می

ً آن را يک   الحاد وشک در وجود خداوند شمرده می شود وۀآن، نشان بين خدا وپيامبر ذکر می » راز«ياھم عمدتا

  .رود کنند، که اصالً عقالنی نبوده وجزء از الطائالت به شمار می

کلمه با معناھای از بنياد  وھدف از اين دو» فرقان«تکيه کنيم يا» قرآن «ۀسؤال من اينجاست که حاال ما به روی کلم

  متضاد، روی يک کتاب چيست؟

آيد؛ مفسرين شيوه ھای رسيدن آن را به دست   زمانی که بحث بر سر طرق نازل شدن کتاب برای محمد، می:دوم

به صورت الھام شدن در : جتوسط تشکيل امواج صوتی و:  مستقيم، بۀبه شيو: الف: محمد به سه نوع ذکر می کنند

  .ذھن پيامبر

سند حقيقی می   مستقيم، علمای اسالمی از ثبوت آن عجز کامل داشته و عاری از استدالل منطقی وۀدر شيو: الف

مگر "ذکر می کنند که » موسی« مستقيم آن را ھمانند ۀگاھی ھم شيو متوسل شده و" سنگ وچوب"باشند وھر آن به 

را احراز کرد وحاال » کليم هللا«خداوند در تماس نمی شد وآيا از ھمين خاطر نيست که لقب موسی به شکل مستقيم با 

که در ھيچ کجای اين استدالل، " آيا محمد نا توان تر از موسی است که در ارتباط مستقيم آن با خدا شک می کنيد؟

  از الطائالت به شمار میئی ھم جزدليلی بر واقعيت بودن ادعای شان وجود ندارد وتا زمانی که ثابت نگردد، اين

  .رود

به صورت صوت وياھم اشکال مختلف که حتا گاھی » جبرئيل«ھم در آمدن  يا از طريق  تشکيل امواج صوتی و: ب

که . شد وگفتنی ھای خداوند را برايش ابالغ می کرد ھمانند انسان ھای عادی ودارای جسم، با پيامبر در ارتباط می

الشیء ال مکان «  عقالنی ومنطق بوده ودليل بر ثبوت اين ادعا شده نمی تواند، چون خاصيتۀاين ھم عاری از جنب
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ی را که برای خداوند قائل اند، برای جبرئيل که گويا يک فرشته است، نيز قائل می شوند وکسی که نه »وال زمان

 می تواند، نه به شکل امواج کس نه به صورت انسان عادی در آمدهآنجسم باشد، نه در مکان باشد ونه در زمان، 

بنا براين، . است» ھرچيزی ديگر«عاری از » ھيچ«است و» ھيچ«صوتی ونه ھم ھيچ شکل ديگر؛ چون گويا او

پس اين دليل . کسی که دارای چنين خاصيت باشد، او از طرف کسی وبرای انجام کاری، مأمور نيز شده نمی تواند

  .ائالت قرار می گيردبه ھيچ باقی مانده ودرجمع الط» ھيچ«نيز 

 حماقت است وعريضه نمودن ۀبه نظر اينجانب، اين دليل اوج باال شدن بر قل. از طريق الھام در ذھن پيامبر: ج

چيزی ديگری بوده می » اشکمبه گوئی«: چون معنای اين جمله، جز تمايالت ذھنی ويا به اصطالح. باالی خود

﴾ إِْن ھَُو إاِلَّ َوْحٌي ٣﴿  ﴾ َوَما يَنِطُق َعِن اْلھََوىٰ ٢﴿ : ز قرآن می خوانيم ایوحال آن که درقسمت! تواند؟ مسلماً که نه

  )ما ھيچ چيزی را از ھوای نفس خود نمی گوئيم وھرآنچه کی بيان ميداريم، برای ما وحی شده است (﴾٤﴿  يُوَحىٰ 

مفسرين ھم نمی شود اين » اتصلو«واين دو جمله چنان در تضاد آشتی ناپذير وتناقض ھم قرار دارند که با ھزار 

نام ه اين ثابت می سازد که قرآن نه از جانب کسی مثالً خداوند بلکه از تمايالت ذھنی شخصی ب. دو را آشتی داد

 شھرت، ثروت و مقام که ۀمحمد برخاسته است وچيزی نيست جز بيان افکار شخصی يک فرد برای رسيدن به قل

وچرا از اين شخص قرار گيرد، چون می گويند اين وحی در زمان ھای ديگران البد در مقام تبعيت بدون چون 

در زمان جنگ ودر : ازجمله. شد برای پيامبر وحی می) طبق صوابديد منافع ودر مخاطره ديدن منافع(مختلف

خواست   مفتوحه، در زمانی که کسی میمناطقدست آوردن غنيمت اموال ه ب  نبرد با کفار، در زمان فتح وۀھنگام

  ...داد  اوامر پيامبر سر پيچی کند، در زمانی که کسی کار ارزشمندی برای محمد انجام میاز 

  ! مطالب اين پورتال بوده وخود از جمله به اصطالح مفسرين اسالمی به شمار ميرودۀکسانی که خوانند

سؤال من اينجاست که آيا تمام اين سه موردی را که ذکر کردم، تحريفات اند ويا حقيقت ھا، اگر تحريفات اند پس 

 مفسرين ۀ دليل وسند معقول ذکر نمائيد ودر صورتی که حقيقت اند وھمۀناگزير با ارائ صورت درست آن چيست و

ومن در درک اين مسائل به شدت دچار شک »  ستندانستن عيب است وپرسيدن عيب ني«براين عقيده اند؛ پس گفتم 

درغير آن، بايد اعتراف کنيد ومن نيز ازگفتنش . وترديد ھستم ودر صورت امکان خواھان ثبوت آن نيز می باشم

کشيد که قرآن چيزی نيست جز مھمل بافی ھای يک شخص فريبکار وماھر ودين اسالم ھم چيزی نخواھم دست 

 از ارزش ھای انسانی ه ایدزد وخائن به جان، ناموس واموال مردمان فقير که ذرنيست جز ابزاری در دست چند 

  . نھفته نبوده وسنديست جھت به اصطالح قانونی ساختن جنايات ضد بشریآندر

 مورد ۵٠ياد می شوند ودر تمام قرآن، دست کم با » حروف مقطعات«نام ه  در قرآن کلماتی را می بينيم که ب:سوم

 االحقاف وبار ديگر در ۀسور- حم{، } قۀسور-ق{، } القلمۀسور-ن{: ازجمله. ت برمی خوريماز اين نوع کلما

، } القصصۀسور-طسم{، } يسۀسور-يس{، ) الشوریۀسور-عسق{، } الجاثيه وبسا سوره ھای ديگرۀسور

لمات نيز در تفسير اين کلمات، اغلب مفسرين اسالمی براين عقيده استوار اند که اين ک... و}مريمۀسور- کھيعص{

وبعضی ھم می » شما انسان ھای عادی از درک آن عاجزيم و يک راز بين پيامبر وخداوند که ما«چيزی نيست جز 

  .گويند ھر حرفی از حروف مقطعات، اختصاريست از نام ھای خداوند

ف اين قلم، در اين مورد نيز پاسخ دست اندرکاران مسائل اسالمی را خواھانم که آيا اين دو دليل ذکر شده از طر

در صورت تحريف، شکل درست آن چيست ودر صورت واقعيت، ثبوت اين مدعا ودليل . تحريف است يا واقعيت

مثالً دريک قسمت قرآن قبل از اين که متن سوره شروع . آوردن آن در بعضی از قسمت ھای قرآن بدون توجيه؟
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 نام ھای خداوند می کنند وچه ضرورت بود آيا اين حروف نمايندگی اختصاری از کدام» عسق«: شود، می خوانيم

بياورد وياھم چه رازی بوده می تواند بين )  الشوریۀسور(که يکباره اختصار چندين نام خود را در اول اين سوره

  خداوند وپيامبر؟

درغير آن بازھم خواھم گفت که اين چيزھا، چيزی نيست جز افاده فروشی وفريب اذھان مردمان ساده لوح که محمد 

ومغلق نمايانده ودر ھيچ جائی ھم حاضر به تشريح آن نشده » پيچيده«در اين صورت خود را يک موجود بی نھايت 

  .است

بندگان از آوردن حتا يک کلمله به مانند قرآن، عاجز اند « در تمام قسمت ھای قرآن پر است از اين کلمه که:چھارم

﴾ إِْن ھَُو إاِلَّ َوْحٌي ٣﴿  ﴾ َوَما يَنِطُق َعِن اْلھََوىٰ ٢﴿  »داستری در قرآن آورده نمی تواند وقرآن کالم خييوھيچ تغ

   ﴾٤﴿  يُوَحىٰ 

 اگر دقت شود، می بينيم که اين کالم، کالم خود پيامبر است که به مردم گفته است که ما از ھوای نفس خود چيزی 

ر ناپذيری يين جمله در متن کتاب، تغآيا نفس آوردن ھمي. شود داريم، برای ما وحی می نگفته بلکه ھرآنچه بيان می

 انديعنی زمانی که گفته می شود بندگان از آوردن حتا يک جمله ھمانند جمالت قرآن عاجز . کتابش را نفی نمی کند

 ديگر ادغام کنند، ۀ يک سوره را در سورۀر موقعيت بدھد وجمليييا کلمات قرآن را تغ وآنھا نمی توانند حتا جمالت و

خود در داخل قرآن » ھوای نفس«ن گفته ھای خودت در اين ميان چه کاره بوده می توانند؟ وچرا از اي! پس آقاجان

  ر ناپذيرت اين چيز ھا را اضافه کرده ای؟ييتغ

نام قرآن قرار گيرد، که با دالئل ه پاسخ به سؤاالت مزبور زمانی می تواند مورد قبول مترددين در مورد کتابی ب

وقابل ثبوت با اکتشافات علمی ارائه گردد که خوشبختانه مھمل بافی ھای اديان وبه عينی، واقعی، عقل پذير 

خصوص دين اسالم از داشتن چنين خصيصه مبراء است وکسانی ھم که پاچه را جھت پاسخ دادن به سؤاالت 

به جانب مضاعف از نوع سؤاالت باال، بر می زنند ، نيز در نھايت ھيچ راھی ندارند جز دست توسل دراز کردن 

 اينھا را يک راز بين خدای پيامبر وخود پيامبر دانسته ويا ھم در صورت داشتن توان، شمشير ۀآسمان ومجبوراً ھم

ويا » سنگسار«را نموده اند وياھم بخاطر مطرح  گردن زدن ملحدينی شوند که چنين سؤاالتی ۀبه کمر بسته وآماد

ولی ما اينجا فقط يک جمله را به آن . از سنگ وکلوخ نمايندنمودن چنين اشخاص، جيب ھای خود را پر » َجَمره«

  :داريم، وآن اين که آگاھان مسائل دينی بيان می

نه از آن نوع دفاع ھائی که پيامبر ! آقايان اگر دين تان را دوست داريد وھم به آن معتقديد، به دفاع از آن برخيزيد

 با سر بريدن چند انسان ديگر جشن می گرفت؛ بلکه با کرد وپيروزی اش را تان در صدر اسالم راه اندازی می

مگر نه؟ . سفيدأدارم شما از داشتن سالح منطق ودليل، مت که بازھم بيان می( استناد به دليل ومدرک عينی ومعقول

ده درغير آن؛ ھوا، ھوای دين ستيزی آمده است وديری نخواھد پائيد که توده ھا اين دين تان را کلوله کر) کدام دليل؟

  .وبه خود تان ارسال خواھند داشت وبه اميدی آن روز

 

 


