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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

 ٢٠١٢ نومبر ١۴

  در دين اکراه نيست ؟؟؟؟؟
 د که اين خواب گران چيستــنال ھمی

 ستــ زيءتناـــاع در بیـــق نـايد ايـــنش

 دارت  نسازدـگ بيـــن آھنــــر ايــــگ

 چو تو افسرده جان در رھروان نيست

 )؟(

که توسط را ای جالب و خوبی   نوشته)  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد  (ۀتال گرانمايسايت آزادگان يعنی پورين ادر 

کاش ھر   و آرزو کردم  ،مندی خاصی خواندم يگی از ھموطنان پژوھشگر ما تحرير يافته بود با دلچسپی و عالقه

 اگر اين جمله يا آيت  معيار ، انتخاب و پيرو آن باشدتیھای عقيد  مذھبی و باور،توانست برای خود دينی کس می

بود امروز به اعتقاد و باور قوی    تا مال عمر  میآغازھای زنجيری  اسالمی از  کرد يک تعداد ديوانه سنجش و عمل

جا ه بانی انسانی بليونھا قري و از ديوانگی و چپاول اين اديان مداشت ؟؟  میاين شکل و محتواوضع جھان بھتر از

بود به يقين که دو ھزار  ی میئ دنيا،زد و اين جھان انش فاخته ھا کوکو نمیمراکز علم و دھای  ماند ؟؟ در خرابه نمی

نوشت سانی سرعقل انيت از بين نمی رفت  حد اقل  اگر تمام مشکالت زندگی بشروجود می آمد؟؟ و  ه سال بعد  ب

و  نسبی  زندگی داشته باشند  ی در آرامشندتوانست داشت  و مردم می  خرافات و کھنه گرائی وجود نمیشدهساز

نه در اوھام و ساختند   انش بشری  مشخص میو فھم و دھا   نوشت آينده سازان  ملتھا را در رو شنائی واقعيتسر

 ؟؟!!ی خرافی اديان تسشبح پر

 واقعات ۀ خدا بوده که در علم ازلی خداوند ھمه چيز و ھمۀتصميم و اراد ، حرف ،اب آسمانی گو يند قر آن کت می

 با در نظر داشت چنين باورمندی به ،جھان در آن پيشبينی شده  و اين کتاب  توسط جبرئيل  به محمد نازل شده است 

حات شمشيری و چپاول ھستی  و تسلط  و فتو– تبليغ –) قرن ھفتم ميالدی(توان ديد که اسالم ابتدائی  وضاحت می

!! اسالم که امروز می بينيم  اين کتاب واقعاً  ھدايت دھنده ای است برای قتل و کشتار  در مقايسه  با ،آنھا بر مردم 

مند دينی که شکل مقدس وری قدرتتامپراو  محمد خودش با مفکوره ای که داشته  غرض رھکشائی و رسيدن به يک 

نام کالم الھی صادر ه  خرافی اجتماعی اين کتاب را ابتکار نموده و بھای به  قانونمنديءده با اتکاو آسمانی به آن دا

نموده است ؟؟  با خواندن عميق  و بدون غرض قرآن به زبان مادری خود ھر فردی متوجه يک سلسله نواقص و  
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ی بشريت و تمام موجودات اگر او را خالق کائنات و ھستی که ئشود که از دانش و اخالق خدا ی میئبيراه گفتن ھا

ھای آن طفالنه و از زبان فردی متعصب و گاھی ھم از زبان شخص   بسياری قسمت،باشد    دور می،نمودحساب 

 دور بود ه و بعيد ،ی که در قر آن از آن ذکر به عمل آمدهئن و شوکت ھمان خداأای گفته شده که با ش عاجز و بيچاره

  سد ؟؟ ر به نظر می

ھای مدرن و فيشنی جلو چشمان  نھم با لباسآشود   معرف  رايط امروز وقتی که صحبت از اسالم و قر آن میدر ش

قص ره  دوبی و جزيره ھای شيخ نشين جلو چشم شنونده ب، رياض ، مکه ،گيرد آسمانخراش ھای مدينه ما قرار می

ھای  ھمچنان چھره محمد قطبو ،  سيد قطب،درامال ص ، ابن سينا، ھمچنان قيافه ھای ظاھرا ارام مثل رازی ،آيد  می

سواد  و يا عبدهللا عبدهللا و قانونی با دريشی ھای اتو شده و يا چند بیگلبدين، مالعمر  ، ربانی ،ی مثل سياف ھکري

کند که اسالم  و  گز در فکرش خطور نمیشنونده ھر ،نمايد  ريشدار و بی ريش نوگر ھای اعراب جلوه نمائی می

 روز  با اسالم و مسلمان امروز خيلی فرق دارد ؟؟ اسالم آن روز در  بين مردم قبايلی نيمه وحشی و مسلمان آن

 خود و فاميل به چپاول و تاراج زندگی ديگرانی که کمی مرفه تر از ۀگمراه که برای امرار معاش زندگی روزمر

ختان سايه عدم وجود جنگالت و در ،افی قدر که  نبودن آب نوشيدنی ب، و صحرا ھای سوزان مشغول بودھا بود   آن

دار عشيره ھای گرسنه و بيکاری را بار آورده  که فقط  جسارت در وجود انسانھای آن منطقه مانده بود و ھمين 

 ۀ برای فھميدن زندگی مردمان آن دوره فقط مطالع.وضع باعث تھداب گذاری بھشت ھای خيالی محمد گرديد

 ؟؟!!زيسته اند کافی است  ن میکه در آن زما مردمانی) اشعار(

 ، جھاد ، دوزخ ،اصلی پيدايش تخيالت بھشت   ۀانگيز( ،البته اين مبحثی جداگانه ايست که  به آن ھم خواھم پر داخت

فعالً موضوع صحبت ما فقط  و) تجسم بخشيد فت  تا بتوان اسالم ناب محمدی رارا بايد به بررسی گر ،،،،،غنيمت و

که  در اسالم و قرآن گفته شده که که انسان  رسی اينو ھمچنان بر ی از تضاد ھای قر آنا بر مال ساختن گوشه

 خود برای خويش دينی را انتخاب و پيرو آن باشد و يا ھم ۀتواند مطابق ميل وخواست مجبور به قبول دين نيست و می

 ھا حرف خدا می  آنۀن بوده و به گفتبلی اين آيت قرآ) اکراه در دين  نيست(؟؟  !!خواھد بی دين باشد  اصال اگر می

 .باشد

عداد شاھان و يا نام آوران فلسطينی و يھودی که تزياد قر آن از داستانھا و سرگذشت يک ھای  که قسمت با وجودی 

ھا و باور ھای  آن   عادتۀنام پيامبران زيسته اند  پر و تشريح شده و ھمچنان  بيان کننده ھای زمانی  ب در مقطع

 ،دی و رھنمائی اعراب گفته شده است از آن ھم در مورد  ھدايات و اوامر خداونی البته قسمت کوچک،باشد مردم می

بوط ھای شان داده شده  يعنی آياتی مر اگر آياتی که به ارتباط مشکالت جنسی پيامبر مسلمين ودستوراتی که به خانم

 د ھدايت در کشتار ديگر انديشان است و بس ؟؟مان به اتاق خواب محمد را  سر جايش بگذاريم آنچه که باقی می

ھای مختلف   اجتماعی در بخش بعضی از احکام و موضوعاتۀبا خواندن مکرر قر آن متوجه خواھيد شد  که در بار

حال اگر صدور اين !! د نباش ديگر ھم می که باھم  ھمخوانی ندارد نقض کننده يکآن  ۀ عالوهآياتی  گفته شده که ب

 ، ديو ، پری ، موجوديت جن ۀکه در بار مد با کنيزان و يا خانمھايش  و يا اينح ھمخوابی مۀدر بارآيات متناقص 

  يکتوان شبيه را ناديده گرفته و می سری گذشته  و آن باشد  از آن سر…شته ھای بالدار و يا بی بال و  فر،ماليکه 

آياتی وجود دارد که پيروی از ھر گدامش مسير جداگانه ؟؟ اما متأسفانه !!افسانه از خواندن و يا شنيدن آن لذت برد

 .کشاند ای را پيموده و باور مند را در جھت مخالف پيروی از آيت ديگر می

سازم   را موکول به آينده می ھا موضوع در تناقض قرار دارند  منصرف و آن  دهۀفعالً از ذکر تمامی آياتی که در بار

 :نمايند تی  که مردم را به دين اسالم دعوت میی آيائپردازم به تناقض گو فقط می
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ه دارد که در قبول دين  زور و اجبار نيست ؟؟ ھر کس ب   بيان می٢۵۶  بقره آيتۀ و سور۴١ زمر آيتۀسور 

خوشی خود اگر قبول نمايد به نفع او بوده و اگر دين اسالم را قبول نکند به ضررش خواھد بود اختيار دست خودش 

 قريش ،ی نداشتئکه محمد در مکه بود و حرفش شنوا  البته زمانی، و فشار در بين نيستاست و زور و ستم

شد اما کاش پژوھشگران اسالمی ما با  نمود  و او فاقد ھر نوع قدرت نظامی بود ھمچو آياتی گفته می تمسخرش می

ودند؟؟ حاال من با خواندن نم زمان قدرتمندی و سر بريدن مخالفان محمد ھم ياد آوری میدر ذگری از آيات نازله 

اند  توجه ھموطنان را به  ھمان قر آن و ذکر چند آيتی خالف آنچه پژوھشگران و داکتران اسالمی خوش باور ما گفته

 :دارم آن مبذول می

صحبت ) ناسخ و منسوخ(که يک تعداد از مفسرين قر آن  در تفسير  بعضی از آيات قرآن از مبحث   با توجه به اين

 چون در غير آن برای شان بسيار مشکل خواھد بود تا از آيات ضد و نقيض  در مورد موضوع مشخص ، دارند می

ين  دريچه ا آن است که مسلمانی که ازۀنشان دھند) با بحث ناسخ و منسوخ(اوال موافق بودن با  ،به دفاع بر خيزند

 چون در صورت داشتن ، ايمان کامل ندارد يزال و اشتباه نا پذير به خدای با عظمت  با قدرت ال،دارد  صحبت  می

وليت چيزی ؤکند  و مثل انسانھای بی مس ايمان کامل و بی چون و چرا بايد توجه داشته باشد که خداوند  اشتباه نمی

 ، قبلی خود را منسوخ نمايد و آيتی بھتر و خوبتر  نازل نمايد ۀ تا بعداً پشيمان شده و گفت،دھد  ھدايتی نمی،گويد نمی

 ديگرش ۀمودکه يک گفته را با فر حرف و ھدايت خداوند بايد يکی باشد  نه اين)  شانۀظر به باور مسلمانھا و عقيدن(

قبول ناسخ و منسوخ بودن آيات قر آن جز فريبکاری و اغوای پيروان آن عقيده چيزی ديگری نيست !! رد نمايد 

 ؟؟!!

اند و يا  فته   و  خواھان قبول دينی ديگری بودهيره اسالم را نپذکی با اختصار از چند آيت قتل و کشتار کافران و آنان

 گرانمايه  با توجه  ۀ تا خوانند،نمايم  ديدند  ذکر می که اصال برای خود شان ضرورت پيرو بودن از دينی را نمی اين

 . بعداً ديگران را قناعت دھند   خود  ونخست) در دين اکراه نيست(که   اينهب

 تا ديگر فتنه ای نباشد و دين  ھمه دين خدا گردد پس اگر باز ايستادند خدا  آنان نبرد کنبدبا(  :٣٩  انفال آيتۀسور

 بايد دستگير گردند و به اينان لعنت شدگان اند ھر جا يافته شوند : (۶١ احزاب آيت ۀسور) بيند را می کردار شان

ھا  شی  عبدالرسول سياف که چندی قبل از تلويزيونووح کنم بيانيه  و فتوای آقای جانی  فکر می) سختی کشته شوند

 ؟؟ !!!!! بکشيد و سخت بکشيد: ھمين آيت قرآن شريف  بوده است که گفت ۀنشر شد بر پاي

 و از سال بعد نبايد به مسجدالحرام   مشر کان نجسندای کسانی که ايمان آورده ايد اين : (٢٨به آيت التوۀسور 

تان خواھد کرد  زيرا خدا دانا و نياز  سيد خدا اگر بخواھد  به فضل خوش بیتر ینزديک شوند و اگر از بينوائی م

ی ئيز ھاروز قيامت  ايمان نمی آورند  و چکسانی را از اھل کتاب که به خدا و : (٢٩ التوبه آيت ۀسور) کيم استح

دست ه اه که بگ تا آنبکشيد کنند و دين حق را نمی پذيرند را که خدا و پيغمبرش  حرام کرده است بر خود حرام نمی

روند  شما نيز  دو ست دارند ھمچنان که خود به راه کفر می: (٨٩ آيتء النساۀسور)  بدھنديه جزخود در عين مذلت 

کنيد تا آنگاه که در راه خدا مھاجرت کنند  و اگر سر باز  ستی مر گرديد پس با ھيچ يک از آنان دوکافِر شويد تا براب

 محمد ۀسور) ھا را به دوستی و ياری بر مگزينيد  و ھيچ يک از آنھا را بيابيد بگيريد و بکشيد نجا که آزدند  در ھر 

  و سخت  اسير شان کنيدھا را سخت فرو فگنديد  و چون آندنشان را بزنيدرو شديد گره  با کافران رو بچون (۴آيت 

  و اگر خدا می،پايان آيد  و اين است حکم خدا  تا آنگاه که جنگ به ،ببندبد آنگاه يا به منت آزاد کنيد يا به فديه

اند   که در راه خدا کشته شدهی ديگر بيازمايد و آنان ه يکبولی خواست تا شما را گر فت  خواست از آنان انتقام می

 )کند اعمال شان را با طل نمی
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 !ھا آيت ديگر و ده 

 .داختل و به بر رسی آن  خواھم پرحلي برده و کنيز در بحث جداگانه ت، جزيه ، غنايمۀالبته در بار

ھا از انسانھای ابتدائی تا به شکل امروزی به  فت ھای انسانی  و تکامل آنبا نظر اندازی گذرا به روند پيشر

توان ديد که بشر با ھر قدمی که در راه تکامل بر داشته است متوجه نواقص و کمی و کاستی ھای  وضاحت می

کرد ھای جديد و تازه و ابتکاری  از بين   شيده تا آن نواقص گذشته  را با عملان کو توۀگذشته خود شده  و تا انداز

سر بر آورده و ) اما نه اکثراً (گل سمارق کوھی بی خصلت تصادفاً سه يکی از اديان مثل   اما در ھمين پرو؛ببرد

جوامع مختلف انسانی  ظاھراً پديدار شدن اديان  در  !!ھای روشن ھمان دوره ھا شده است باعث مسموم شدن  انديشه

ھا در تحو الت اجتماعی   غرض تحميق توده ھا و تلقين غير مؤثر بودن رول آن خود، مثبت داشته اما در عمقۀجنب

گويد و  نش چيزی میآو در يک جای قر کند که خداھم مثل بندگانش اشتباه می   اما قبول ا ين. بوده است،و سياسی

ھای  ديندار نبايد قابل قبول باشد ؟؟ به نظر من اين خدا نبوده   برای آدم، گفته است  ديگر خالف آنچه قبالً ۀدر صفح

وری را داشته در زمانه ھای مختلف غرض تطبيق تی سلطنت خواه که قصد ايجاد امپراکه اشتباه نموده بلکه بنده ا

شرايط مشخص يک چيزی گفته تا گفته ھايش به آن شکل آسمانی و مقدس داده و در صدور آن بنا بر ايجابات ھمان 

 .تواند خالی از اشتباھات باشد  که البته نمی، چپاولگرش باشدۀحافظ منافع سياسی و اجتماعی او و دار و دست

 

 

 

 


