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  )اميخ عمر ميحک(      اين نه آنست نه راه بيخبران یکا                   یروز آيد بانگ آنکه از ميترسم

 
                                                                        

  :مولف مقدمه
 

 یآموزشها با و کند یم پريشان و گرداند یبرم را یدين ی ها گفته آموزگاربد :)ع (زرتشت حضرت
 و یراست یگرانبها  سرمايه داشتن زا را مردم،سان بدين و سازد یم تباه را خردمندانه یزندگ خود

   .دارد یم باز نيک  انديشه
 

 يقتحق نشناختن و است يقتحق نشناختن و مردم شمردن کوچک کبر بزرگترين  :)ع (صادق امام
.گيرد یم خرده حقيقت پيروان وبه داند ینم را يقتحق که یيعن  

 
 خيتار طول در انياد تکامل روند ازی مختصر با خواننده ابتدا که است نيبرای سع رساله نيا در
 کتاب عنوان به را قرآن سپس و بشناسدی حدود تا را اسالمی ريگ شکل چگونه و شود آشنا
 در ها انسانی معنو تکامل سبب خود زمان در انياد چه اگر  .ميکنی می بررس مسلمانانی آسمان
 نکهيا به اعتقادی ول ندا کرده جاديا قدرت و ثروت ها ملتی برخی برا و اند شده خاص مناطق

 منافع جهت دری ا عده و باشدی م ها مکان و ها زمان همهی برا آنها مقدسی ها کتاب و انياد
 قرون به تيانسان و انسان شودی م سبب ،دارند آنرا وکاست کمی بی اجرا دری سع خودی شخص
 نيب از و هم کشتار به اقدام دوباره »نيد داران دکان «نيا ريتاث تحت زين مردم و کند سقوطی وسط
  .ندينما اتياخالق و آرامش بردن

 
 کهيی جا تا انگارندی م دشمن و کافر را هيبق که شوندی م غرق خود اوهام در چنان گروهها نيا

 را مذاهب گريد ، آنمذاهب از ک يهری نيد هر در و داندی م کافر را گريد انياد ،ی نيد هری علما
 کافر را گرانيد که ديآی م بوجودی اسيس وی عباد خاص روش زينی مذهب هر در ، داندی م کافر
 از خاص روش ک ياگری حت که داده نشان رانيا انقالب حاضر عصر در و انياد خيتار . داندی م
  .ابدی يم ادامه کشتار وی انگار کافر نيا هم باز رديبگ قدرت  ،مذهب کي
 

  :شود تر مشخص گفتار نيای مثال با ديشا 
 

 شش مسلمانان ، هستند مسلمان آن ارديليم کي که کنندی می زندگ انسان ارديليم هفت ايدن در

 ۴



 هيبق که هستند عهيش ونيليم پنجاه و صد حدود ارديليم ک ينيا از ،دانندی م کافر را گريد ارديليم
 و صد نيا از ، روندی م جهنم به هيبق انيعيش از ريغ به نديگويم و دانندی م کافر را مسلمانان

  .دانندی م کافر را انيعيش هيبق که هستند یامام دوازده عهيش ونيليم صد حدود ونيليم پنجاه
 

 را آنها فقها که دارد وجودی نيدی شياند نو مانندی مختلفی روشهای امام دوازده عهيش مذهب در
 را هاآن هيبق که دارد وجودی  اللهی عل و شيدرو ونيمل ده حدود ، دانندی م کافر و گذار بدعت
 و کنندی می ساز نهيزم زمان امام ظهوری برا که هستند هيحجت گروه جزوی برخ ، دانندی م کافر
ی م شياند آزاد ا ينيد رها انيعيش ازی برخ ، شوندی م شناخته گذار بدعت و کافر فقها توسط
 را نيد واجبات ا يو خورندی م شراب انيعيش ازی برخ ، شوند کشتهی ستيبا و شده مرتد که شوند
 معتقدی برخ و هستند هيفق تيوال به معتقد انيعيش ازی برخ ، شوندی م کافر و دهندی نم انجام

 هر معتقدندی برخ ، شوندی م کافر که دانندی م جدا استيس از را نيد انيعيش ازی برخ ، ستندين
 ینم قبول او روزه و نماز نباشدی کس مقلدی کس اگر و دينما ديتقلی  نيد مرجع ک يازی ستيبا عهيش

  ....... .و است کافر و شود
 
  .شوندی م  و مستحق مرگ و تحقيرکافر ها انسان تمام که است چنانی انگار کافر نيا سرانجام 

 و ديعقا شيتفتی ها سازمان ، شودی م مال لگد جاهالن نيای پا ريز دری انسان وی اخالق مکارم
  .شوندی می بند طبقه انسانها و شده جاديا نشيگز

 
  :ديگوی م مورد نيا در نهرو لعل جواهر

 
 نجيبانه و ما یزندگ ساختن بهتر و ما تکامل یبرا که چند هر مذهب که بينيم مي تاريخ در اغلب «

 و است آورده در پست حيوانات صورت به را مردم عمال زمان گذشت با اما است بوده رفتار شدن
 یبجا،است داشته نگاه یتيرگ در را آنها اغلب،  آورد وجود به یبين روشن مردم در آنکه یبجا
 تحمل عدم و ینظر تنگ یفکر کوتاه موجب اغلب کند ايجاد آنها در فکر و ذهن وسعت آنکه

  .است شده ديگران
 نفوس هزار هزاران نيز مذهب نام به اما ؛ است گرفته انجام یعال و بزرگ یکارها مذهب کمک با

 ما تکليف امروز آيا پس . است گرفته صورت ناپذير تصور و بمهي جنايات و اند شده کشته یبشر
 بدکار و ابله را یديگر آنها از يک هر و گويند یم یچيز کدام هر مذاهب پيروان ؟ چيست مذهب با
 ما آيا . کرد ثابت توان یم نه و ديد توان یم نه که گويند مي یچيزهاي از آنها . شمارد مي کافر و
 یگلو جهت اين به و باخبريم کامل ازحقيقت ما کنيم تصور که باشيم اخگست آنقدر داريم حق چه

.»داريم باز است معتقد آن به که یحقيقت گفتن از را او و بفشاريم را خود همسايه  

 ۵



 حقوقی جهان سازمان هياعالم مطابقی انسان حقوق به احترام و سميسکوالر مشکل نيا چاره تنها
 لباس مانند فرد کی ينيد اعتقادات که رنديبپذ انسانها ديبا )هب نه تغيير دين و مذ ( باشدی م بشر
 به انسان ک يارزش . رنديگ قرار قضاوت مورد دينبا لباس نيا اساس بر انسانها و باشدی م او

 ليمسا . باشند داشته برابری اساس حقوقی ستيبا انسانها همه و استی انسان اخالق و ادب ، دانش
 رانيا در مشکل نيا حلی برا ، داردی شتريب شدت اسالم دری ول تاس انياد تمام مشکل فوق
 دری فرهنگ زاسونيمدرن نيا  ، شود »مدرن «دارند کهی نيد هر با انسانها  اعتقادیدگاهيدی ستيبا

 بدانند ديبا نيد هری علما و است الوقوع بيقر و ريناپذ اجتنابی جهان دهکده و ارتباطات عصر
  .شد خواهند مطرود  ندهند قيتطب  مدرن گفرهن نيا با را خود اگر

 
 و دينما رهای شداوريپ ازهر را خود ،مطالعه شروع از قبل محترم خواننده که دانمی می ضرور
 ن يمتد که هستم نيمطم رايز نکند نگاه ليمسا نيا به خودی نيد دگاهيد از که است نيا ،آن الزمه
 و انيگرا ماده و انياد ريسای ها ن يمتد و کرد دخواهن رد آنرا ،مطالب خواندن بدون مسلمانی ها
 جالل مهندس نوشته هود ينيد در قيتحق کتاب از را ريز نوشتار . کرد خواهند دييتا آنرا نانيد رها
  :نميبی م سودمندی انيآشت نيالد

 
ی جهان وی عموم استی ليمسای علمی ها تيواقع وی خصوص وی فرد استی امر واعتقاد مانيا«
 از ، است وعادت نيتلق و توارث محصول که را تعبد و تعصب نکيع ديبا ها تيواقع درکی برا. 

 در تنها نه آزاده وی قيحق خداپرست . پرداخت نظاره به هايداور شيپ از آزاد و برداشت چشم
  .رديپذی نم زين رای ليتحم و نيتلق چيه بلکه آوردی نم فرود سری بت چيبرابره

 
 مسحور چنان را انسان چه هر بلکه ، ستين انيخدا - شاه و فرعون ا يو خدا مجسمه فقط " بت" 
 دهيگرد مطلق قتيحق ا يخدا درک مانع که استی بت ماند باز  حيصح درک از که سازد مجذوب و

 سازندی م بت ......و مقدس کتب ،ی نيد اتيروا ،ی مذهب رهبران ، امبرانيپ از کهی نيمومن . است
 در ريس و است وکمال قتيحق به توجه خدا پرستش که  چراکنندی م جيترو اری پرست بت ناخودآگاه

»وجمال معرفت راه  
 
ی باش شکسته را ها بت که ستينی کافی نباش پرست بت نکهيای برا  :که ديگوی م بايز چه چهين
.ی باش گفته ترک رای پرست بتی خو یستيبا  
 
  

  دکتر کاوه آهنگر– ١٣٨۶خرداد ماه 

 ۶



 
، نيفتيد يکديگر جان به یشناس خدا سر بر تا نشويد نزديک آنها به اما داريد نگاه را خدايان متحر : کنفسيوس  

شناخت؟ توانيد چگونه را مرگ و خدا،  ايد نشناخته را یزندگ هنوز که شما  

 
   :خيتار طول در خدا و انسان - فال

 
 

 خارج طيمح با انسانحجر  رعص در .نداشتی وتفکر ستيزی م واناتيح ريسا مانند ابتدا در انسان
 برگها از شتريب انسان نيا. گذراندی م غار در را خود عمر و داشتی محدود اريبس رابطه غارها از
 و شکار عصر  (کردی م شکار را کوچک واناتيح و کردی م هيتغذ غار اطراف درختانی ها وهيوم

 سرما و واناتيح ريسا ترس زا بالفاصله لذا بود گريد واناتيحی برای خوب خوراک او ،  )توحش
 قابل رييوتغ گذردی م منوال نيبد ) سال هزار ششصد( سال هزار صدها  .گشتی م بر غار بداخل
  .ديآی نم شيپ انسان وضع دری توجه

 
 زمان در سانت ١٢٠ حدودی قد و است بودهی امروز انسان مغز ششم ک ي در ابتداانسان نيا مغز
 سال ستيب از کمتر انسان نيا متوسط عمر و  بوده فيوضع الغر. است داشته  با پشتی خميدهبلوغ
 وی ماريب صورت در و اند دهيترسی م زين هم از انسانها نيا .است داشتهی کوچک دم وهنوز بوده
 تکلم دريی توانا وعدم خبندان ي، کم عمر  .اند بوده گريدی انسانهای برای خوب خوراک ،ضعف
 دوباره  مانند حيواناتانسانها نيا فرزند و نشود منتقل هم به  فرادا اندک اريبس اتيتجرب شد باعث
.کنند شروع صفر از  

 
 از ها خ يشدن آب . بماند غار از خارج تواندی می شتريب مدت انسان و شودی م گرمتری کم نيزم
 نيهم از زين تمدن شروع لذا شودی م شروع اند بودهی گرمتر مناطق که  مصر و نيالنهر نيب

 و شکاربسازدی برای ا هياول ليوسا سنگها با تواندی م حجرانسان عصر اواخر در . است مناطق
ی م مواظبت غار درون آتش از زنان  و کندی م گرمتر زمستان در را غار ، کندی م کشف را آتش
 شدن گرم همراه به لهيمس نيا کندی م کباب را خودی غذا انسان) . ی ساالر مادر دوران  (کنند

 تغذيه بهتر سبب  .شود تری طوالن انسان عمر و شده کمتری ماريب شودی م سبب ،آتش اب غارها
 تری قو یبدن نظر از همچنين رسدب سانت ١۶٠ تا ١۵٠ حدود وبه شود بلندتر انسان قد می شود

 آوردن بدست و شکار در شودی م باعث عامل دو نيا ، شودی م بزرگتر زين او مغز و شودی م
  .کندی می سپر را خود عمر غذا دنبال به هم باز انسان اما  .شود تر موفق غذا

 
   شتريبيی غذا محصوالت ،کندی م کشف را گندم کاشت انسان قبل سال هزار هشت تا هفت حدود

 ٧



 ،شودی م آغاز تمدن  و آموزدی م تکلم چارنا  ، شودی م ليتشک رای انسان اجتماعات و شودی م
ی م استفاده زدن شخم در گاو از و شوندی م رام واناتيح . تاس تمدن مادری کشاورزی عبارت به

 و شودی م شتريب برابر  ن يچندی  کشاورز محصوالت شيخ ساخت و وآهن مفرغ کشف با  ، شود
 رای دامدار وی امورکشاورز زمام شتريب قدرت به توجه با مرد . شودی م تری طوالن انسان عمر

 فرصت یافراد تينها در .  شودی م آغازی انسان عجوام دری ساالر پدر و رديگی م برعهده
 انسان ود شوی م فرزندان به اتيتجرب انتقال باعث وکتابت تکلم و ابندی يم دنيشياند و استراحت

  .شودی م جدا واناتيح از
 

  :که بود نيا ديرس ،بود شده رهای وانيحی زندگ ازی بتازگ کهی انسان ذهن به کهی سوال نياول
 

»؟ است کرده خلق مرای کس چه ا ي؟ ام هآمد کجا از«  
 
 

 
 

 و جانوران ، اهانيگ یستيبا داردی ا سازنده خانه ک يکه همانطور کردی م حکم يیابتدا انسان عقل
 که گذاشتند » خدا «ی باستان شمندانياند را سازنده نيا نام. دنباش داشتهی ا سازنده..... و نيزم
 شمندانياند نيا  .  است داشتهی مشترک مفهومی ول هداشتی متفاوت لفظ مختلف اقوام در چند هر
 و نفر ک يرا واريد مثال ، داردی ا جداگانه سازنده اطرافشان دری ا قطعه هر دنديدی م يیابتدا
 شانيا یعني ديگرديی خدا همه ايی يخدا چند سبب تعقل نوع نيا . سازدی می گريد فرد را  ريشمش
 ، آفتابی خدا ، برق و رعدی خدا شد باعث و داردی ا داگانهجی خدای مخلوق هر کردندی م فکر

 ٨



ی خدای قوم هری حت و ديآ بوجود... ی گمراهی خدا ، مرگی خدا ، ليفی خدا ، انسانی خدا
  .داشتی مخصوص

 
 داشتندی دختران و داشتند وبچه زنی حت انيخدا ،داشتند گونه انسانی ريتصو انيخدا نيا از انسان

 پدر دستورات ، انيخدا نيا پسران و کردندی می دگيرس خدا نيا بارگاه وبه دندينامی م فرشته که 
 دسته دو به انيخدا.بود شتريب انسانها تعداد ازی حت انيخدا تعداد مناطق اکثر در ،کردندی م اجرا را

 ويد ( بد انيخدا برابر در را شانيا  ،خوب انيخدا نکهيای برا  نيمومن  وشدندی م ميتقس وبد خوب
... ) و ثهيخب ارواح ، منياهر ،خور بچه ا يآل ،تهيعفر ،  دراکوال ، نياطيش ، وبال ، واليه،  جن ،

  .گرفتندی م کمک ) جادوگران ازی خاص شکل ( کاهنان سپس و جادوگران از کنند تيحما
 

 لشک خاصی ها شياين و مراسم با و متعدد انيخدا با ) سميپگان( يی ابتدای ها نيد گونه نيبد  
ی روح جانی ب و جاندار موجود هری برا  همچنينانسانها .نديگوی م  »سمييتی پل «آن به که گرفت
 اهانيگ همه و ايدر ، جنگل ، کوه )ی پرست روح ا يسميينيآم(دنديپرستی م آنرا و گرفتندی م نظر در
  :بودند روحی دارا جانوران و
  

 آنهای ها درخت پوست ديسف انسان که ستنددانی م علت نيا به را خودی فنا کايآمر سرخپوستان
 حق چکسيه هيادو ريجزا در .بودند پوست سرخ انسانی حام درختان نيا ارواح رايز ، بردی م را

 از که باردار زنان رينظ است ممکن که چرا کند صدا و سر دار شکوفه درختان کينزد در ندارد
 در هنوز نکهيا . زنديبر نيزم به دنيرس از شيپ را خود وهيم کنندی م سقط را خود بچه ترس
 ارهيس و ها ستاره . دارد سمينيآم در شهير پرستندی م رای سنگ ا يدرخت ، انسانها مناطقی برخ
 انسانها )طالع بينی (  و ميتوانستند روی زندگی انسان تاثير داشته باشندبودند روحی دارا زين ها

وگند می خوردند که اکنون نيز در کتابهای دينی س... به نام روح ستاره ها و خورشيد ، کوهها و 
 را وهايد تا آورندی م دری وحشتناکی صداها ماه خسوف هنگامی بدو ليقبا شتريب ، ديده می شود

 باشدی قو چنان است ممکن چون دانندی م خطرناک ملل اکثر را عطسه . دارند باز ماه به حمله از
 مخصوصی دعا و کند صبر عطسه موقع انسانی تسيبا لذا ،ندازديب رونيب را انسان روح که

.... وبخواند  
 

ترس انسان از مرگ ، بيماری ، «  و »جهل از شناخت عوامل طبيعی «  و »فقر و تهيدستی « 
 انسانها . شد و اديان ابتدايی شکل گرفتقوه وهم وخيال انسان سبب بکار گيری »...زلزله و 

 تا بهشت زمينی برای انسانها بوجود آری .سير می کنند هرچه را نشناسند با تخيالت خود آنرا تف
 بر پايه اديان اديان جديدتر  سپس. خواهند بود  هانيايد ، انسانها بدنبال چنين بهشتی در آسمان
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.ابتدايی ساخته و پرداخته شد   
 

مردم در گذشته و حال کمتر بدنبال شناخت ، انديشيدن و رسيدن به حقيقت بوده اند و بيشتر 
 داشتهی ليتخی انيب که هستندی اعتقاد بدنبال مردم.  هستند  قصه های خوب باورنکردنیاستارخو
 علم کهی صورت در باشد گرفته را آن دور برتر وی ماد ريغی ها قدرت و بيغ ازی ا هاله و دباش
   .دارد تيجذاب کمتر مردمی برا و باشدی م احساسات از بدور وی واقع ، خشن

 
 اجداد و مردانهی تناسل آلت است گرفته قرار پرستش مورد شتريب یانسانها نيب در کهی موارد از

 از دانستندی نمی زيچ آن از و دنديدی م رای تناسل آلت ظاهر فقطی بدو انسانها . اند بوده مرده
. گرفتندی م نظر دری ا جداگانه روح مردی تناسل لتآی برا لذا شدندی م متعجب زنی بارور
 درست متر شصت ارتفاع به مردانه آلت هيشبی سنگی ستونها تهيآفرود معبدی جلو در  انيروم
 کلوخ جشن و سوران ختنه آداب ، شکلی ستونی ها بهيکت . کردندی م شيستا آنرا و بودند کرده

 تقدس ختنه پوستی برا رانيای سنت مناطق هم هنوز. دارد  باورها نيا در شهير رانيا در اندازان
 اگر مثال کنندی م دفنی مخصوصی جا در آنرا و کنندی م خود کودکی برايی رزوآ ابتدا و لنديقا

.کنندی م دفن درمانگاه ک يواريد اطراف در شود پزشک آنها فرزند دارند آرزو  
 

 نکهيا از ،سوزاندندی م ا يکردندی م دفن آنرا عايسر و دنديترسی م خود مردگان ازی بدوی انسانها
 دياين آنها سراغ به مرده نکهيای برا آنها ، شدندی م وحشت دچار آمدی م آنها خواب بهی گاه مرده
 بدون رانيای سنت مناطق در ( کند گم را برگشت ريمس تا بردندی م ها راههيب از را مرده دفن هنگام

 کردندی م دفنی ضرور ليوسای برخ و غذا مرده با و ) شودی م انجام هنوز بدانند آنرا علت نکهيا
 کردندی م دفنی و با را مرده غالم و اسبی حت ثروتمندان . دياين آنها سراغ حتاج خود برای مايتا
 به ليتبد جيبتدر مردگان از ترس نيا . برنگردد خانه به داشت ازين غالم به مرده روح اگر تا

 ها مرده قبور سر بر راتيخ.  نشود جاديا آنهای برای مزاحمت تا شد مردگان احترام و پرستش
 کنندی م راتيخ آنهای برا مردم و آزادند شنبه پنج در ها مرده که اعتقاد نيا و دارد نجايا در شهير
  .است شدهی ناش ترس نيهم از

 
 معبد در آنرا ومجسمه دادنديم قرار خودی حام را وبرق رعدی خدا مثال انيخدا ازی کی يبدو ليقبا
 روح زينی گاه و مينامی م »بت «امروز را ها مجسمه نيا ، کردندی م عبادت را آنها و ساختندی م

 امروز که دنديپرستی م آنرا و دادندی م قرار  لهيقبی حام  مظهر ورا یاهيگ ا يوانيح ک ييا خدای
 در ومار ومورچه وزغ تا گرفته ليف و گاو ،مار ، قوچ ازی وانيح هر  . مييگوی م» توتم«  آنها  به

 قدرت نشان ها بت عظمت و بتيه . است بوده وپرستش احترام مورد توتم ک يبصورتی روزگار
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  .بود مذکور لهيقب وثروت
 
 ها سنگی برا و داشتندی شتريب عالقه کوهها و ها سنگی خدا پرستش به عرب وی سام قوم 
اعراب   .است اعراب تفکرات نيا ماندهيباق ) اهيس سنگ ( حجراالسود ، بودند روح بوجود ليقا

ه سابق( ند و يا تصميم به نماز می گرفتندمجبور به استراحت می شدبدوی حتی در بيابان نيز اگر 
 می انتخاب می کردند و دور آن هفت مرتبهابتدا يک سنگ را ) نماز به چند هزار سال می رسد 
.  و شيطان محافظت کند جن آنها را از خدايان بد ،)يا روح سنگ (  چرخيدند تا خدای سنگ و کوه
 .باقی مانده است) کعبه (  هفت بار چرخيدن دور حجر االسودم حج واين رسم اکنون بصورت مراس

 که بعدا  احترام بيشتری قايل بودند )، خور، هور سور( ايرانيان برای خدای آتش و خدای خورشيد
.خود را بصورت آيين مهر پرستی و آتش مقدس در زرتشتيان باقی گذاشت   

 
 انسانها نيتريی ابتدا دری حت شودی م استعمال وزامر کهی مفهوم آن بای پرست توتم وی پرست بت 
 دهينپرست خالق عنوان به را واناتيح ا يخود دست مصنوع انسان چگاهيهو است نداشته وجود زين

 گراز  .شد رانيو وقت امپراتور بدستور و داشت وجود ژاپن در ١٩٢٧ سال تا ها توتم معابد .است
 بعدا که بود ممنوع مدتها تا خوک و گراز گوشت خوردن و شکار لذا بودی سام اقوامی ها توتم از
 اعتقاد نيا ادامه در البته  .افت يادامه وانيح نيا گوشت شدن حرام بصورت اسالم و هود ينيد در
 و ارزان گوشت و دادندی م اديز توله ها خوک رايز است بوده موثر زينی  اقتصاد ليمسا اسالم در
 نيمهمتر شتر ميدانی م که همانطور و بود دهيگرد اعرابی دار شتر ديتهد سبب که داشتندی ذيلذ

   .بود اعرابيی دارا
 

 و پرستشی برا رای مراسم و ها واسطوره کرده استفاده مردم جهل از ) کاهنان ( معابد ونيروحان
 اريبس مراسم نيا ازی برخ . کرديم نيتام زين را شانيا منافع که کردندی م هيارا خداوند اطاعت
   ،مييگوی م »تابو  «آنها به امروز که نداشت را آنها بهی احترامی ب  جسارتی کس و  بود مقدس

 دادن مانند دارد ها تابو نيا در شهيری نيد مقدس مراسم ازی اريبس اکنون . )واجبات و محرمات ( 
 با خداوند شيايون دعا ، ) خداوند سهم ( محصول زکات ، هايماريوب مشکالت رفعی برا صدقات
 وی ويدن عذاب به دادن وبشارت ترساندن ،ی قربان ، صواب و گناهی برايی ارهايمع ، خاص قواعد
.... . و وعبادت ارتيز ، وروزه نماز ،ی اخرو  

 
 است شده جوامع در تيانسان سقوط سبب شهيهم که انسان استحمار و گشاده بيج  ، باز دهان

 مشخصه نيا ، است بوده عارف و نيمتد نويروحان مقابل دری دربار وی معبد کاهنان مشخصه
  .است واضح ونيروحان نيا در زين سميمدرن دوران در هنوز
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 يیخدا چند و سميپگان به معتقد که ،قبل سال هزار پنج دری سومر تمدن از ماندهيباقی ها بهيکت در

 ) اهللا - اله - ميالوه ( »لإ بنام انسانها خالق«  توسط خاک از آدم ساختن رينظ يیها اسطوره بودند
 کنار را حوا و آدم که دارد وجودی سومر تمدن از لندن موزه دری ا بهيکت و است آمده بدست
 بهيکت تمدن نيا در . دهديم نشان  )خدای گمراهی : طانيش توتم ( مار با همراه ممنوعه درخت

 بهی کشت در واناتيح کردن جمع وی کشت ساختن مورد در ) گمش ليگ ( نوح اسطوره ازيی ها
 بر و آسمان در مهربانی رمرديپ بصورت را » لإ« ی خدا که زينی ا بهيکت  و بارانی خدا دستور

  .دارد وجود ، دهدی م نشان ابرهای رو
 

خداوند  ( خدای بزرگ را الوهيمر تمدن سومری بوده اند ، سوره های ابتدايی تورات که تحت تاثي
صحبت هبوط آدم و بتدايی که در باره ساختن حضرت آدم سوره ا مثال دردنمی نام) اسراييل شمالی

اسراييل شمالی توسط آشور بانيپال با خاک يکی می شود و تعدادی  . می شود خداوند الوهيم است
 وبرخی ديگر  و اعتقاد به الوهيم عربستان می روند بيابانهایاز اين مردم که زنده می مانند به

ارد فرهنگ اعراب می شود به عبارتی در زمان رسول  توسط يهوديان وقصص تمدن های قديمی
 در تاريخ اسالم ذکر می . بوده است  نيز مورد پرستش يهوديان و مسيحيان از قرنها قبلاکرم، اهللا

می » بسم اهللا « شود وقتی غالم مسيحی در شهر طايف مشاهده کرد رسول اکرم قبل از خوردن 
لت اينکه ابتدا قبله مسلمين بيت المقدس بوده و به  ع.گويد تصور می کند ايشان مسيحی هستند 

اولين مسجد . عبارتی با يهوديان قبله مشترکی وجود داشته است همين اشتراکات بوده است 
.است ) بجای مکه ( اسالمی مسجد قبا می باشد که محراب آن بسوی بيت المقدس   

 
 و مردم اسراييل جنوبی به بردگی در زير سلطه بابل در می آيد) با خدای يهوه (  اسراييل جنوبی 

 کوروش هخامنشی  پس از فتح بابل مردم اسراييل جنوبی را آزاد می کند و معبد سليمان  ،می آيند
  در تورات از کوروش به نام مسيحبرای همين ، و هيکل بدستور کوروش دوباره ساخته می شود

ز مردم اسراييل جنوبی و وزير داريوش حضرت دانيال که ا .يهوديان ياد شده است) نجات دهنده ( 
بعدی خدای بزرگ يهوه در سوره های  تنظيم مجدد تورات را برعهده ميگيرد لذاهخامنشی است 

  . و امروز خدای يهوديان همان يهوه استمی شود
 

ی خدا مثال،  است بوده مفهوم کی يتداع همهی ول است بودهی نام بهی قوم هر در انيخدا نيا
 در ،مهر  سوريا و بعد به نامنام به ابتدا رانيا در،  و بعد به نام آتونرع نام به صرم در ديخورش
 سبب ميقد ملل در انيخدا تعدد.  است بوده شکيت نام به کردها در،  و االتشمس نام به اعراب
 طرف از .افتادی م اتفاق کمتری مذهبی وجنگها ديگردی ميی ابتدا اقوام در زينی مذهب تساهلی نوع
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 محصولی برا خودی خدا با کشاورز ک يمثال  ، بودند آزادتر خودی خدا انتخاب در انسانها گريد
 ودعا اونمازی برا ،کردی می قربان ) توتم ا يبت ( او مظهر و خدای برا سپس بستی م مانيپ بهتر
 اگر یول  ، بردی م خدا آن معبد به آنرا ) دهم کي ( زکات شدی م اديز او محصول واگر خواندی م

ی خدا و شدی م نيخشمگی سپاس نا خاطر به خداوند از هم او ،کردی نم اديز خدا را او محصول
!.کردی م انتخاب انيآشنا و معابد با مشورت با رای گريد  
 
 از.. ) و ، ليس ،ی ماريب ، جنگ ، فقر( ی بتيمص هر به اگر انسانهای ديتوح انياد در امروز 

 مغفرت طلب و کنند رجوع جبار و قهار خداوند همانی بسوی ستيبا هم باز شوند دچار خدای سو
  .ندينما ورحمت

 
 شکست که بود اديز چنان اوراد و دعاها شهرت ا يو معبد کاهن و جادوگر مهارت جاهای برخ در
 اگر را » پان«  خداوند مجسمه ميقد انيوناني . دانستندی م مربوط انيخدا لجاجت و عناد به را

 رندينگ اديزی ماه اگر هم هنوز ايتاليای روستاها رانيگيماه ، زدندی م کتک تندنداشی خوب شکار
 نکندی اثر آنها اوراد و دعا اگر نيچی روستاها در،  اندازندی م ايدر به را ميمر حضرت صورت
  :نديگوی م و کنندی م حمل ابانهايخ دری زشت بصورت را خودی خدا صورتک

 
 طاليی بايز شکل به را تو ،ی کن سکونت آن در که ميساختی عالی معبد توی برا ما ، سگی ا تو 

  .یکنی می سپاس نا تو نهمهيا با ،ميداد تو به خوبی ها غذا و های قربان و ميکردی کار
  

 نماز مانند نمازها انواع و ها نامه لعن ، توسل و بارانی دعا مانند ها دعا و ) ها ذيتعو ( ها طلسم
.دارد های رجادوگ نيا در شهير اتيآ   
 

ی باروری برا انسانيی ابتدا انياد در ، است بوده ترسناک انسانی برا شهيهمی خشکسال وی  قحط
 يعنی اموزديب آنها از رای بارور نيزم روح تا انداختی م براه نيزمی رو یتناسلی ها جشن نيزم

 هم محصولی وانفرای برا . تعداد زيادی زن و مرد با بدن برهنه روی زمين نزديکی می کردند
 و خونی افشان بذر هنگام اکوادر انيبوم ، کردندی می قربان نيزم روحی برا رای وانيح ا  يانسان
 و انسانها گناه از آنرا آمدی م طاعون ای يقحط اگر آتن در . دنديپاشی م نيزمی رو رای انسان اندام
ی قربان خدای برا سپس و زده انهيتاز ابتدا را رياس مرد ک يو زن ک  يلذا دانستندی م خدا خشم
ی قربان اصول زين امروزه . کند دور آنها از را ايبال نيا خدا و شود پاک مردم گناه تا کردندی م
 ارهکف دادن و گناهان شدن پاکی برا تيحيدرمسی سيع حضرت شدنی قربان و اسالم در واناتيح
  .دارد شهير نجايا در گناهانی برا
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 و برق رعدو ، هاابر رابطه مثال( افتنديدر رای عيطبی ها دهيپد ازی برخ باطارت یانسان اقوام جيبتدر
ی کی يقوم هری مدت از پس . کردند انتخاب آنهای برا خدا ک يو کردند کم را انيخدا تعداد  و)باران
عامل مهم در اين انتخاب فرهنگ ،کردی م انتخاب )انيخدا پادشاه(انيخدای خدا بنام به را انيخدا از

ی ناش درآمددولتهای مقتدر می خواستند   .قوم ، قدرت روحانيون معبد آن خدا و دولتها بوده اندآن 
 در ازمردم بتوانند دولت و معبد دراتحاد و  شود جمع جا ک يدر مردمی های قربان و نذورات از

  .کنند هيتوج را خود حکومت تيصالح و برند استفاده جنگها
 

 ، بود مقتدر معبد ک يبا اتحاد در مقتدری دولتها محصول  قویانياد و انيخدای خدای عبارت به
 پادشاه در خدا روح حلول ( او پسر ايو انيخدای خدا نيا ندهينما را خود پادشاهان که بيترت نيبد
 . کردندی م اطاعت او ازی ستيبا مردم و دانستندی م )شاه پيامبر ( او امبريپ ا يو ) شاه خدايان= 

 نيهم از .ه نامشان باقی مانده است شاه يا حداقل رييس قبيله ای قوی بوده اند اکثر پيامبران ک
 دولتهای روزيپی برا قتيحق در اما انيخدای خدای برای مذهبی جنگها به شروع انسانها زمان
ی خدا بت و کردی م نابود را قوم آن انيخدای خدا بت شدی م روزيپ کهی قوم هر . نمودند ومعابد
  .بردندی م بهره خدا نيا منافع از روزيپ مردم و دولت و کردی م نصب ار خود انيخدا

 
 و وارنا هند در سيادون شام در ) جنگ و کوهی خدا ( هوه يليياسرای بن قوم در انيخدای خدا
 و خردی خدا ( مزدا اهورا وسپس ) ترايم ( مهر ابتدا رانيا در ) برق رعدوی خدا ( ندرايای گاه
 و نيالنهر نيب در ، آمون و رعی وگاه هوروس مصر در وسيز ونان يدر)  آتش مظهر با پاکی

  .باشدی م ) باران و طوفان و برق رعدوی خدا ( بعلی گاه و ) انسان خالق یخدا(   لإ اعراب
که در زمان جاهليت نيز وجود داشت در اين اعتقاد ريشه داشته ) اهللا بزرگتر است ( اهللا اکبر شعار 

مشرکين  برخی از.دانستندمی  خدای خالق انسان را خدای بزرگتر از ساير خداياناست يعنی ايشان 
.  سرمی دادندنيز خدايان ديگر را خدای خدايان می دانستند و مثال شعار هبل اکبر  

 
ی ک يفقطی واقعی خدا نکهيا بری مبنی ديعقا جيبتدر ،ی قوی ها  حکومت هایو کشورها جاديا با

 ونيروحان کمک با( خدا آن از و دنديپرستی م خدا ک يفقطی ستيبا مردم ، افت يگسترش  است
  .باشند ،است نيبرزم خدا نيا ندهينما که پادشاه فرمان به گوش نيوهمچن کردندی م اطاعت ) معبد
 در کهيی خدا: مهر -ترايم( ديخورشی خدا ،ديخورش عظمت به توجه با رانيا در بار نياولی برا

.دانستند گانهی يخدا را ) ديخورش خود نه است ديخورش  
 

 اديان با ارايه افسانه هايی در چگونگی ساختن انسان ملت های متحد را بوجود می آوردند مثال در 
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دين يهود قوم بنی اسراييل که قوم برگزيده خداوند است از آدم و حوا بوجود می آيند ، در ايران در 
.  پاک است از مشی و مشيانه بوجود می آينددين زرتشتی قوم آريايی که باز هم قوم برگزيده و

را بوجود می آورند، انسانها در ساير کشورها ) کيش ور ( افراد معتقد به يک دين يک کشور 
در تمام . بقول اعراب نجس و به قول ايرانيان پليد می شوند تا غيرت دفاع از کشور بيشتر شود 

.همين گونه است  ر ملت سازی و کشور سازی داديان نقشانی مانند چين و ژاپن و هند ملل باست  
 

 - اله - ليا- ال (انسان خالقی خدا را انيخدای  خداتحت تاثير يهوديان، شيقر بخصوص اعراب
 پسر هفتاد و ) نهيمادی خدا: الهه ،الت ( االت بنامی همسر خدا نيا ، دانستندی م ) ميالوه- اهللا

ی م راتياثی بن ،پسر انيخدا نيا به ؛ است بوده انجه اقوام ازی کی يخدا کدام هر که است داشته
 در »ليا«حروف ،دادنديم انجام خدای برای کار کدام هر و بودند خدا دختران زين ها فرشته . گفتند
ال ، داني لياسماع رينظی امبرانيپ و لييعزرا ، لياسراف ، لييکايم رينظ خداوندی ها فرشته نام
 در قرآن از اينکه مشرکين  .باشدی م» لإ«ی خدا به مربوط اسيال ، )حضرت يعقوب  ( يلاسراي،

 ،).. سوره نجم و٢٢و ٢١آيات  ( ، مورد سرزنش قرار می گيرندفرشته ها را دختران اهللا می دانند
 حتی در .است ) نه خدای واحد ( که خود دليلی بر اعتقاد مشرکين به اهللا به عنوان خدای خدايان 

:آيد  سوره يونس چنين می ١٨آيه   
.مشرکان می گويند اين بتها شفاعت کننده ما نزد اهللا هستند  

ديگران نقش واسطه نزد اين خدا که نشان می دهد اهللا نزد مشرکان مقام بااليی داشته است و 
.داشته اند   

 
شعار ال اله اال اهللا قبل از گرديد و ) اهللا ( اعراب خدای واحد خدای خالق انسان در بين   بعدا نيز

 تعداد حنيف ها قبل از اسالم کم بوده .، در قرآن به اين افراد حنيف گفته شده است م آغاز شداسال
حمايت يهوديان و حنيف  علت مهاجرت پيامبر به مدينه وجود.  و اکثرا در مدينه مستقر بودنداست
منه مادر  و حتی آ خانواده او حضرت خديجه و.از ايشان بود ) که با ايشان نسبت نيز داشتند ( ها 

  . حضرت محمد از آنها تاثير بسيار گرفت  جزو حنيف ها بودند وپيامبر
 

 بر  به عنوان اولين دين تشکل يافته توحيدی والبته قوی ترين دين توحيدی مهر پرستی بوده است
، واسطه اين تاثير اغلب دين زرتشتی و دين مانی بوده  تاثير گذاشته است بشرروی تمام اديان

: است  
 
 به و کندی م زنده را انسانها دوباره امتيق روز در ) ترايم( مهر خداوند ،یپرست مهر نييآ طابقم 

 دوزخ به را بدان و) نويم(بهشت به را کانين ،کندی می دگيرس صواب و گناه نظر از مردم حساب
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 ا يديخورش آسمان ( هفتم آسمان در خود و است کرده بنا طبقه هفت در را آسمان او . فرستدی م
  . است گرفته قرار ) ديخورش خود

 
زرتشتيان ( انسان در آنی بقا و روح به اعتقاد، )والدت مهر  ( لدا يشب ، لينو بابا ، روزيفی حاج

 ، نذورات وی قربان  ، زرتشت و تيحيمس در مقدس شراب ، آتش تقدس ،)به آن فروهر می گويند 
 آنان با بودا حضرت و زرتشت حضرت که : مغ ( ديتقل ضرورت و ونيروحان  متشکلطبقه جاديا

 البته بعدا موبدان زرتشتی در جهت منافع ،کردند منع را نذورات وی قربان و کردند اريبس مخالفت
، ) خود دوباره روشهای مغ ها را زنده کردند  

 و خواب ريتعب ، شودی م ميتنظ ديخورش غروب و طلوع با کهيی ها نماز ،  و آيين آنسمسيکر 
 سخت و زنان در روبند وی روسر ، ونحس سعدی روزها ، ستارگان بای نيب طالع ،آن به تياهم
 = محراب( سايکل و - در آيين مهر پرستی مزگت-جدمس محراب  شکل،ی تيجنس ضيوتبعی ريگ

، ) مهر( ی شمس هفتم ماه ،  ) تصوير طلوع خورشيد روی آب: مهراب  
ت بار گرديدن دور کعبه و زدن هفت سنگ به مجسمه مثال هف ( انياد در  و دوازدههفت عدد تقدس 

شروع آموزش کودکان   هفت فرشته مقرب الهی ، ، بهشت ورودیشيطان ، هفت آسمان ، هفت در
 گلهای دوازده برگ در تخت جمشيد ، ، هفت روز هفته ، )مهر   ( از هفت سالگی و در ماه هفتم

شبانه روز به دو تا دوازده ساعت ، دوازده امام دوازده روز عيد نوروز ، دوازده ماه سال ، تقسيم 
، )سيزده بدر (  در تمام اديانزدهيس عددی نحس و ... ) و دوازده حواريون عيسی،   
 آنی ها نييوآ ) ديخورش روز ( کشنبه يروز ، نيمقدس سر اطراف نور هاله های نقاش در  

 مهر  نييآ در شهير اسالم و یزرتشت ،تيحيمس انيدراد گريدی نيد مراسمی برخ و  تيحيدرمس
  .داردی ديتوح نيد نياول عنوان بهی پرست

 
 
  .شد انيخدای خدا به ليتبد مهر مناطق شتريب در و شدند وارد گريد انيخدا دوبارهی مدت از پس 
 اروپا و رانيا در سال هزار از شيب و ديگرد وارديی اروپای ها کشور به رانيا ازی پرست مهر نييآ

 خود عقايد تبليغ به آشکارا ميالد اول هایسال در مهرپرستان  .بود حاکمی عرب قمناطی وبرخ
 زرتشت حضرت توسط رانيا در نييآ نيا البته . يافت رواج سرعت به مهرپرستى آئين و پرداختند
دين مسيحيت وپا قديس آگوستينوس که پايه گذاردر ار.افت يادامه کشورها ريسا دری ول شد منسوخ

ه دين حضرت مانی معتقد بود لذا آيين های مهر پرستی که در دين مانی نيز جلوه گر است ابتدا ب
. بود در دين مسيحيت نيز وارد شد   

 
 بالكان شمال تا ميالدى ١٠٧ سال در و يافت راه مرآزى اروپاى به آئين اين ميالدى ۶٨ سال در 
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 فرانسه  و اطريش  ، آلمان ليا،ايتا در. آرد پيدا طرفدارانى  رومانى در ١۴٨ سال در . رفت پيش
 ارتش در. گرويدند سمييميترا آئين به امپراطوران درروم. شود مى ديده پرستى ميترا از آثارى

 پهلوانان و جنگجويان خداى مظهر را ميترا يونانى سربازان زيرا ، يافت نفوذ  مهرپرستى وناني
 را ) آتون ( ديخورشی خدا خوديی ايآر همسر ريتاث تحت زين مصر فرعون اخناتون . شناختند مى
  .ودنمی معرف عالم در خدا گانهي
 

سراييل متمايل به دين يهود نيز با قدمت خود پايه دين اسالم و مسيحيت است ولی چون قوم بنی ا
 . به دين خود نيستند پيامبران مجبور می شدند کم کم دين جديدی دست و پا کنند ورود افراد جديد

کوروش و داريوش که در ايران زندگی می کردند از دين زرتشتی تاثير پذيرفتند يهوديان در زمان 
بهشت و ( بطوريکه مثال در سوره های قبل از اين زمان هيچ سخنی از روح و حيات پس از مرگ 

) ت سوشيان(  اعتقاد به بهشت و جهنم و روح، پل صراط و پيامبر آخر زمان.وجود ندارد ) جهنم 
. که واسطه آن يهوديان بوده اند از زرتشتيان به اسالم رسيدادات ديگرو بسياری از اعتق  

 
 دنيد از برگردند دوباره گذشتگان اگر ، رسدی م عدد صد چند به بشر خيتار در انيخدای خدا تعداد

 نيغمگ ، اند دهينشن را آنها قدرتمندی خدا نامی حت )شناسان مردم از ريغ به(ی امروز انسان نکهيا
 گرانيد ا يو اند برده نيب از را خود ،انيخدا نيای برايی انسانهای عصر هر در ، شوندی م خجل و
  .اند کشته را

 
.ميبساز آنرا ديبا نباشديی خدا اگر: ديگوی م ولتر که استی حد به خدا وجود به انسانی فطر ازين   

 
سمان به زمين می  انسانها برای خدايان خود روی زمين خانه و معبدی می ساختند تا وقتی از آ

آيند جايی برای استراحت داشته باشند اين مکان بسيار محترم و ترسناک محسوب می شد و کسی 
 هميشه يک سنگ را به نشانه خدا در )يهوديان و اعراب(  قوم سامی.شهامت ورود به آنرا نداشت
 برای حشت زياد با ودر اقوام يهودی فقط سالی يکبار خاخام اعظم. داخل خانه خدا می گذاشتند 

 وارد معبد می شده است و تا يکصد سال قبل به پای خاخام اعظم )خدای کوه ( ه خانه يهوجاروب
اين عقايد در . !طناب محکمی می بستند که اگر خدايان متعرض او شدند با طناب او را بيرون کشند

 ) اهللا تيب ( لإ تيب را الی خدا خانه .گردروبی ساالنه کعبه و حرم امامان شيعه نيز مستتر است
 را آن لإی خدا بودند معتقد که بود حجراالسود بنامی اهيس سنگ اهللا تيب در آن مظهر و دنديناميم
)گ آسمانی يا شهاب سنگ وجود نداردالبته در اين سنگ خصوصيات سن(.است فرستاده آسمان از  

 
ی بوده که خدا او را به  در احاديث اسالمی روايت شده که حجر االسود از فرشته های مقرب اله
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سنگ تبديل کرده است و ابتدا اين سنگ سفيد بوده است ولی چون مشرکين آنرا عبادت می کرده 
م کم از گناه آنان سياه شده است ، به عبارتی پرستش اين سنگ توسط اند و لمس می کرده اند ک

  .مشرکين مورد تاييد اسالم است 
 

 اقوامی ها بتی وبرخ ال پسر هفتاد بت االسود حجر بر عالوه )خانه خدای خدايان  ( اهللا تيب در
ی خدا : منات ، روزی خدا: یعز ، آفتابی خدا: الت ( اهللا بنات ا يخدا دختران ازيی ها بت ، گريد

 عنوان به حيمس حضرت ) بت ( مجسمه  ، ) که در برابر آن قربانی می کرده اندوسرنوشت مرگ
ی برا مقدس آتشی حت و انيحيمسی برا خدا همسر عنوان به ميمر حضرت مجسمه و خدا پسر

  .ديرسی م بت  و شصتصديس حدود به مجموعا و داشت وجود انيزرتشت
 
ی ول بود آسمان در زين خدا نيا ،بود ) نيفلسط ( کنعان انيخدای خدا شتريب انث همسرش و بعل 

اسراييل بطرز فجيعی کشته می  ، طرفداران اين خدا توسط قوم بنی کردندی م عبادت مردم را او بت
 انيکنعان بعلی خدا ،ی اقوام بنی اسراييل با خدای إلروزيپ از پس .شوند و از گيتی حذف می شوند

 انيکنعان اگر که است مسلم. بوجود آمديل و بتدريج کشور اسرايشد نيگزيجا الی خدا و کرد سقوط
 نذورات) بعل تيب(بعل معابد ونيوحانر و بودوکاهنانی اصلی خدا امروز بعلی خدا شدندی م روزيپ
اهللا ، إلوهيم ، ( اسراييل دو دسته شدند برخی إل قوم بنی بعدا  .کردندی م جمع را مردم صدقات و

با پيروزی يهوه پرستان خدای واحد  را،)خدای کوه (  را خدای واحد می دانستند و برخی يهوه)اله 
.قوم بنی اسراييل يهوه گرديد   

    
 ديپرستيم را » لإ « که اسيال حضرت حتينص و بعل بت پرستش از صافات سوره ١٢۵ هيآ در
 و کندی م ذکر را » لإ « نام سوره نيهم ١٣٠ هيآ در خداوند و است شده ذکر بعل ازی دوری برا
 آل ،یاحتمال شبهات رفعی برا ترجمه در البته ،فرستدی م درود)  ونس يو اسيلإ ( آن محافظان بر
ين يکی از القاب حضرت  و می گويند ياس)است کسره با ال هيآ دری ول( است شده نوشته !نياسي

 حضرت يونس احتماال همان حضرت خضر  .!آل ياسين همان اهل بيت و امامان هستندمحمد است و
.است ، مطابق اديان ابتدايی اين دو پيامبر برای حفاظت از إل و کمک به مردم عمر جاودان دارند  

 
 ميقد نام ( مکورابا نام بهی معبد از محمد حضرت رسالت از قبل سال پانصدی ونان يدانشمند ک ي

هرودوت  .پرستندی م ) االسود حجر ا يلإ  بت( ی اهيس سنگ مردم آن در که است کرده ادي) مکه
و بت بزرگ به نام های اوروتال و می نويسد در عربستان مردم د)  قبل از ميالد ۴٨۶ – ۴٢٠(  

.می پرستندياله را ال إ  
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 ،شانيا پدر نام و است داشته وجود زين محمد حضرت از قبل  قرن ها  )اله - ال (اهللا به اعتقاد پس
 نه دانستندی م انيخدای خدا آنرا نيمشرک و است بوده خاطر نيهم به ، )الی خدا بنده ( عبداهللا
 مانيپی باالی عل رتحضی وقت ،محمد حضرت و مکه مشرکان نيب هيب يحد صلح در  .گانهی يخدا
 ميندار مهربان و بخشنده اهللا ما گفت کردو اعتراض نيمشرک ندهينما نوشت ميالرح الرحمن اهللا بسم
 اينکه از بين خدايان متعدد نام  .شد نوشته اهللا بسم نامه صلحی باال در نيا بنابر ميدار اهللا فقط و

.  اهللا بوده است در موردان، اعتقاد به خدای خداياهللا توسط مشرکين انتخاب شده است  
 

 در تاريخ ذکر شده است که يکبار که  ، حضرت محمد خود نيز بت اهللا را ستايش می کرده است
حضرت محمد برای ستايش اهللا به کعبه رفته بود مشرکين به او حمله کردند و قصد خفه کردن 

ر برای عبادت به کعبه ميرفته ايشان را داشته اند و يا ذکر می شود که زن ابولهب هنگامی که پيامب
اند در سر راه ايشان خار و خاشاک می ريخته است و به کودکان دستور سنگباران ايشان را می 

 بت در کعبه وجود داشته است البته حضرت محمد به غير از ٣۶٠در آن زمان حدود . داده ند 
عمر . مشرکين می شد حجر االسود به بت های ديگر احترامی قايل نبوده اند و اين سبب خشم

خليفه دوم گفته است که اگر من با چشمان خود نمی ديدم که رسول اکرم اين سنگ سياه را لمس 
يامبر خدای حجر البته مسلم است منظور پ.می کند و آنرا احترام می نمايد آن سنگ را می شکستم 

.االسود بوده است ، مشرکين نيز خدای بت ها را می پرستيدند   
 

 محمد حضرت از قبل  ،ی و خانواده اکثر و جهيخد حضرت مانند بودند فيحن به مشهور هکی افراد
ی مذهب تساهلی ا گونه به شانيای ول داشتند اعتقاد ... و وجهنم بهشت ،امتيق ، اهللايی کتا يبه زين
 حنيف یشعرا از عبداهللا بن سيق .کردندی نم تعرض گرانيد انيخدا وبه داشتندی عرفانی دگاهيد با
 حضرت از قبل اهللايی کتا يبه اعتقاد بر داللت که است سروده را ليذ شعر تيجاهل عصر بنام و

  :باشدی م محمد
ظلما فنفسه قلها يلم من         له کيشر ال اهللا الحمد  
اين شعر  .است کرده ظلم خود بر دينگو را نيا کس هر ، ستين اوی برای کيشر که را اهللا سپاس

.و در شعار ال اله اال اهللا مستتر است در نماز مسلمانان   
 
 تساهل آن  ،جهاد و منکر ازی نه و معروف به امر مانند  ینيقوان کردن اضافه با محمد حضرت 

 و ) غالم و زيکن( ی دار برده دييتا ، زکات و خمس دری نيقوان هيارا با و کرد فيتضع رای مذهب
 جاديا را متخاصمی حکومت شکل ) هخورد شکست  ملتیها نيزم و اموال تصاحب( ی جنگ متيغن

اکنون در پرچم عربستان شعار ال اله اال اهللا  و يک شمشير و جود دارد که شعار آن متعلق   .نمود
به گروه حنيف بوده است و شمشير آن متعلق به نوع تفکر حضرت محمد به خصوص پس از 
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.مهاجرت از مکه و شروع غزوات دارد   
  

حکيم (  طالس وف و نهی از منکر سخن می گوييم به ياد سخنان حکيمانه وقتی از امر به معر
: می افتم ) در قرن ششم قبل از ميالدیيونان  

 بسيار یپرسيدند چه کار، خود شناختن :  دشوار است ؟ جواب داد  ی که چه کارپرسيدند از طالس
 و عدالت چيست ؟ یوکه کمال تق  پرسيدند، اندرز دادن و نصيحت کردن: جواب داد  آسان است؟
. شماريم خود انجام ندهيمیدر آن است که هيچگاه آنچه را در ديگران عيب م: جواب داد   

 
 بدست کهيی های روزيپ و داد انجام انياد ريسا و نيمشرک با محمد حضرت کهی بعدی جنگها در

 فقط و برد نيب از را ها بت تمامی عل حضرت و شدند لإ در ديتوح قبول به مجبور اعراب ، آورد
 ،بود انيشيقری برا بت نيتر محترم االسود حجر . داشتند نگاه را ) االسود حجر ( خالق انسان بت
 افتخاری برا شيقر لهيقب ده نيب کعبهی بازساز از پس ، ) رسالت از قبل ( امبريپی جوان زمان در

 پارچه ک يدر را سوداال حجر داد نظر  محمد حضرت .درگيری ايجاد شد  اهللا تيب در بت نيا نصب
 . بگذارند اهللا تيب داخل و رنديبگ را آن ازی ا گوشه لهيقب ده هرنماينده ای از  و چندنديبپ بزرگ

 به زين محمد حضرت  وديگرد جاهل اعراب نيا نيبی زيوخونر جنگ ازی ريجلوگ باعث نيا
  .گرفت را آن ازی ا گوشه هاشمی بن از یندگينما

 
 هر چون نداشتی تازگ چندان اعرابی برا باشدی م )رسول اهللا (  لإ دهفرستا محمد حضرت نکهيا
ی م افتيدر را نيمومن وصدقات نذورات و داشتند درعربستان رسول نيچند آنها انيخدا از کي

 حضرت توسط عربستان ريتسخ از پس که ديرسی م نفر هزار نيچند به امبرانيپ نيا تعداد . کردند
 ال اله اال اهللا و رسول اهللا برای  به عبارتی شعار های اهللا اکبر ،. دندش کشته امبرانيپ نيا محمد

فرهنگ اعراب و حتی مشرکين قابل پذيرش بود و چيزی که سبب درگيری با مشرکين شد ضرورت 
  .از بين بردن بت های ديگر ، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر بود 

 
 از را ) حجراالسود ( لإ بتی ول بود مخالف بت نوع هر با محمد حضرت آنکه با شد چگونه نکهيا
 انيابوسف(سعبا حضرت واسطه با نهيمد در انيوابوسف محمد حضرتی پنهانی توافقها به نبرد نيب
 . گرددی م مربوط )داشتند اشتغال یبازرگان به و بودند امبريپی عمو و  همبرادر عباس حضرت و

  :جيبتدر که چرا
 

 هنوز ها بت باآنکه(  و کشتار يهوديان آغاز شدبازگشت کعبهی بسو المقدس تيب از مسلمانان قبله
 در مدينه که اولين مسجد اسالمی است به سوی مسجداالقصی ، محراب مسجد قبابود کعبه داخل در
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 بدون انيابوسف کمک با مکه فتح ، کرد ازدواج انيابوسف دختر با محمد حضرت ،) و اسراييل است
 در بردی م پناه  آنجا به کس هر که شد امن خانه انيابوسف خانه ، گرفت تصوری زيخونر و جنگ
 جگر هند است ذکر به الزم شد مسلمان انيابوسف همسر جگرخوار هند تعجب کمال با ، بود امان
 آب ظرفی بجا مقتول مسلمانان جمجمه از ،وخورد درآورد را حمزه جگر نکهيا بر عالوه خوار

  .کردی م استفاده
 
 که نذورات وی قربان حج مراسم ، شد بيتخر حجراالسود از ريغ به ها بت تمام مکه ميتسل از پس 

 حضرت و خداوند تنها عنوان به اهللا ، شد ابقا ،گرفتی م انجام ها بتی برا و بود مکه درآمد منبع
 به حمله ، مکه فتح از پس بالفاصله ، گرفت قرار نيمشرک رشيپذ مورد او امبريپ عنوان به محمد
 کهيبطور گرفت تعلق مسلمانان تازه به ميغنا اکثر و گرفت صورت  مسلمانان تازه کمک با فيطا
 نيمهاجر اعتراض که شد داده شتر صديس از شيب  پول و طالونقره رازيغ به انيابوسف خانواده به

 دهيچ وا خالفت نهيزم و گرفت قراری اسالم سران جزو انيابوسف پسر هيمعاو،ختيبرانگ را وانصار
 مجددا آنرا و کرده هيتخل را مکه دوبارهی همگ سربازان و گرفت قرار نهيمد در حکومت مرکز،شد
 شروعی نيد نفاق امبريپ لشکر در زمان نيا از ، نکهيا سرانجام.... . و کردند واگذار انيابوسف به
شته باشد دو هر چند وقتی اجبار برای قبول يک اعتقاد و مرگ برای خروج از آن وجود دا( .شد

.)رويی ناچار خواهد شد به عبارتی در ذات اسالم نفاق است   
 

 و مزدا اهورا ( زرتشت نيد دريی خدا دو به اعتقاد ، انيخدای خدا به اعتقاد بدنبال رانيا در
 بدين ترتيب  که،  )مهری خدای حت( شدندی نف گريد انيخدا تمام نيد نيا در و آمد بوجود ) منياهر
 و دارد کامل ارياخت انسان ، است بوده منياهر مولود هايبد وتمام مزدا اهورا مولود اهی خوب تمام
 جهنم به کند منياهر اطاعت کس وهر بهشت به کند را مزدا اهورا اطاعت کس هر امتيق روز در
 اکنون شانيا که صورت نيبد گرفت قراری پرست ديتوح ريتاث تحت زينی زرتشت نيتد البته .رودی م

  .هستند انسانی گمراه و تيهدا بر موثری روهاين در تيثنو و تيالوه در تيوحدان به معتقد
 

) سامويل ( و اسالم اهريمن نيز مخلوق خدا با نام شيطان حل بعدی در اديان يهود ،مسيحيت در مرا
 زلزله و ليس وی ماريب از را زيچ همه  کنترل )انيحيمس دری سيع و تورات در هوهي( اهللا . گرديد 
 هيتوجی برا البته.انسانها را بر عهده می گيردی وگمراه تيهدا و! ديوخورش نيزم حرکت تا گرفته
 را انسان شودی نمی راض که شودی م خلق طانيش ، انسان توسطی ودزد قتل مانند گناهانی برخ

 ات دهدی م اجازه نيهمچن و دهدی می جاودان عمر او بهی ول کندی م طرد را او خدا و کند سجده
 و شد تناقض در طانيشی نسب قدرت با خداوند مطلق قدرت! بپردازد ها انسانی گمراه به امتيق

   .شد جاديا » انسان ارياخت ا يجبر « دری طوالن مباحثات

 ٢١



 
 اي ( اتيح آب بهی دسترس خاطر به انيخدا که بودند معتقد انسانهايی خدا چند ويی ابتدا انياد در
 وهيم از خوردن علت به زين و رنديمی نم هرگز ) واسالم هود يدری جاودان اتيح درخت وهيم

 کرده ذکر ممنوعه درختان را درخت دو نيا نام وقرآن تورات در . دارند را علوم تمام علم درخت
ی م حوا کمک با را طانيش بيفری ول بود شده منع درخت دو نيا وهيم ازخوردن آدم حضرت . اند

 به آدم چون حال نيا در . رسدی می آگاه به و کندی م تفادهاسی وآگاه علم درخت از و خورد
 از خاطر نيا به . کشدی م وخجالت است لخت نديبی م کندی م نگاه که را خود است دهيرسی آگاه
  .کندی م درستی حجاب خودی برا ريانج درختی برگها

 
 به و است خورده ممنوعه درخت از آدم حضرت که فهمدی م نديبی م را برگها نيا خداوندی وقت
ی برا لذا !شود خدا و بخورد زين اتيح درخت وهيم از مبادا که ترسدی م و است دهيرسی آگاه

 سرانجام و اند شده ذکر» انيکروب« بنام قرآن در که گماردی م محافظی ها فرشته اتيح درخت
   .کند ارجخ بهشت از را حوا و آدم رديگی م ميتصم آدم حضرت هيتنب و خود تيامنی برا خداوند

 آدم بوطه داستان ( کندی م ديتبع نيزم به را آنها و سازدی م روز شش در را ستارگان و نيزم لذا
  .دهدی م قرار مرد دست ريز شهيهمی برا را زن حوای بکاريفر علت به و) در قرآن و تورات

 
 شهيهم و اند خورده )درخت حيات  ( اتيح آب از خضر حضرت و اسيال حضرت معتقدند مسلمانان

ی م کمک ايدر در انسانها به اسيال حضرت وی خشک در انسانها به خضر حضرت ، مانندی م زنده
 . است شده هيارا اسالمی علما توسطی خاص دستورات اسيال و خضر حضرت کمکی برا. کنند
 ها فرشته . بخورد آن از نتوانستهی ول دهيرس اتيح آب به زين ) نيذوالقرن( ی مقدون اسکندری حت
 تابع لذا ، اند شده منع علم درخت وهيم خوردن ازی ول اند کرده استفاده اتيح درخت وهيم از

   .هستند خداوند ارياختی ب و محض
 

 کنندی م حمل آنرا فرشته هشت که دهدی م قرار را خودی پادشاه  تخت ها ايدری رو بر خداوند
 اعمال وکتاب وحساب زلزله ،باران شزير ! نيزم بدور ماه و ديخورش چرخش کنترل به آنجا واز

ی سومر پرستان بت نيب در کامل بطور انسان جهالت عصر در قصه نيا . پردازدی م...  و انسانها
  .است شده وارد زين قرآن و تورات در و است شده ذکر

 
 که باشد داشته شهيواند فکر کردن خاموش در خاصی مهارتی ستيبا قصص نيا باوری برا انسان 

 که است تعجبی جا . ! است نداشتهی ارزان انسانها همه به را مهارت نيا خداوند ختانهخوشب
 به را انسانها ،یشخص منافعی برا قتيحق دری ول ،یخراف ديعقا نيا اساس بر و نيد بنامی گروه
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  .کنندی م دور  است  »علم و قتيحق راه «همانا کهی رستگار واز کشندی می ونابودی تباه
 

 کهی برخ اعتقاد خالف بريی خدا وتک ديتوحی بسويی خدا چند و سميميآن از انسان حرکت ريمس
 جهينت ودر گرانيد تحمل عدم وی مذهبی ها جنگ جزی زيچ ، دانندی م بشری برای افتخار آنرا
ی ها جنگ ، روم انيحيمس با رانيا انيزرتشتی طوالنی جنگها.است نداشته اتياخالق شدن ماليپا

 نيب  یوسط قرونی جنگها ، فراوانی کشتارها و کشورها گريد کردن مانانمسلی برا اعراب
ی ها جنگ(  شدی م دنبالی عثمان حکومت توسط زين شيپ سال صد تا که مسلمانان و انيحيمس
   انيحيمس توسط انيهود يکشتار  ؛  اسالم و تيحيمس دری مذهبی ها فرقهی ها جنگ ، )ی بيصل
  .است داشته گرانيد یمذهب تحمل عدم در شهير گريد اتيناج ازی اريبس و ) کاست هولو( 

 
 وی نيد اختالفات را جنگها درصد نودبيش از  علت تمدن خيتار سترگ کتاب سندهينو دورانت ليو

است که از   جنگ کوچک وبزرگ ثبت شده٣٠٠٠ سال تاريخ بشر ٣۴٠٠در « : داندی می مذهب
».نها را پديد اورده اندآ ی الهیست که حکومت ها بوده ای مذهبین جنگهاآ عدد ٢٨٠٠اين ميان   

 
 قلمرو در را انيهودی يستيبا ازپادشاهان ک يهر کرد اعالم سايکلی الديم ١۴۶٣ سال در مثال 

  انيهود يعام قتل دستور اياسپان در ١٣٩١ سال در . کنند تصاحب را آنان واموال بسوزانند خود
.شدند کشتهی هود يهزاری س  اليسو شهر در فقط و شد صادر  

 
 یشتن يک کافر جنايت نيست بلکه راه ک:چنين بوده است  ی صليبیشعار سربازان در جنگها 

! بهشتیاست بسو  
 

 بدنبال است شدهی م خدا نيا از کهی فيتعر ، است بوده ثابتی عصر در خداوند نام اگری حت البته
 در ، داردی خاص صفاتی ملت هر نيب در اهللا لذا . است کردهی م رييتغ مايدا انسانهای اخالق تکامل
 گرانيدی برا مزاحمت ويی جو بيع عدم ،ی اخالق مکارمی مناد تر تمدن با و تر متکاملی ها ملت
ی اله حدودی اجرا و منکر ازی نه و معروف به امر ، جهادی مناد مانده عقب اقوامی برا و است
.باشدی انسان ضد صفات با انسانها توحش دوره انيخدا وارث که است نيای ملت هری بدبخت . است  

 
 هالک ، اند مانده عقب انسانهای اخالق تکامل ازی ا مالحظه قابل بطور انيخدا که وقت هری ول 

 و مردانی برا امور نگونهيا که اند بوده دروغگو و زناکار و دزد ميقد ونان يانيخدا . اند شده
 است شده  تر ومهربان تر بايز زمان مرور به نايخدا صورت.بود مباح و زيجا تيبربر دوره زنان
  .بود ميخواه» اخمو و شويری خدا «مرگ شاهدی جهان دهکده عصر در ما و
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 عيتش در سپس وی الهور اقبال رينظی اسالم متفکران شد سببی نيدی ها بحث در فوق مشکالت

 نيا اساس بر   .ددهن هيارا را »ینيدی شينواند«   هينظر وريکد االسالم حجه و سروش دکتر
 نيا در کارهای بنا که است شدهی ا دوره وارد بشر که است نيا امبريپ تيخاتم از منظور هينظر

 بدست حکومت و انسانها امور خواهدی م خدا واقع در و باشد وعقل علم تيحاکمی ستيبا دوران
 ومکان زمان اتيضمقت اساس بری اله احکام و قرآن اتيآ معتقدند شانيا .باشد مردم نظر و مردم
ی امروز متمدنی ايدن بر حجازی هجر اول قرنی مکان وی زمان طيشرا ليتحم و  است شده نازل
   .استی نبو اسالم بر آشکاری جفا

 
 و ارتداد ، زنان کمتر حقوق ، حجاب رينظی قرآن احکام درصد نود از شيبی نيد شانياند نو

  بشر حقوق نيقوان معتقدند و دانندی می مکانوی زمان اعتبار فاقد را... و وزکات خمس ،قصاص
 و شودی م محسوبی شرعيی امضا احکام  ،است شده نوشتهی بشر شمندانيواند عقال توسط که
، به عبارتی مطابق اين انديشه ما در صورتی می توانيم اين احکام را اجرا نماييم شود اجرای ستيبا

 تمام با ینيدی شيان نو تفکر  .امکان پذير نيستکه شرايط زمان نزول احکام را ايجاد نماييم که 
 باشدی می سنت فقه تحجر بند از شمندانياند و انسانهای آزادی برا راهکار نيتريی اجرا های کاست
  .است زيبرانگ سوال و مبهم اند دهيرسی شياند آزاد به کهی کسانی برا چند هر

 
 فکر گذاران عتيشر اما ، شد وارد اسالم به آنجا از و زرتشت نييآ به مهر نييآ از وجهنم بهشت
 مردم ارشاد و امبريپ به ازين گريد باشد او از فقطی گمراه و تيوهدا باشدی ک يخدا اگر نکردند
ی بی ها بحث که»  ارياخت ا يجبر«  پاسخی بل . گرددی م مفهومی ب جهنم و بهشت و ندارد وجود

ی انسان اعتقادات ليتکمی خيتار ريس در است نداشته زينی ا جهينت و کرده جاديا اسالم در رای انيپا
 ريمس در است شدهی اشتباهات دچار تمدن جاديا در انسان که همانطور  ،شودی م افتي ) نيد(  
  .است شده مرتکبی اشتباهات زين نيتد

 
ی نم انسان را دگاريآفر نيا نکهيا دری ول ستينی شک دارد وجود جهان دری دگاريآفر نکهيا در 

 را چه هر خيتار طول در انسان . ستينی شک چيه زين داندی نم را او نشيآفر روش و اسدشن
 ليتخ از مبرا زين خداوند و است گرفته بهره آنی معرفی برا خود ليتخ قدرت از است نشناخته
 تا و داشت خواهد وجود نيد دارد وجود ترس ندويا جهينت در و جهل و فقر تا .است نشده انسان
 بود نخواهد جبار پادشاه  خداوندگريدی ول داشت خواهد وجود خداوند دارد وجود مرگ کهی وقت
. شد خواهد مهربانی پدر بلکه  
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 خط شودی م مردم بار نيد نام به که خرافات ازی اريبس بر رياخ قرن چند دری علمی ها کشف
 وتنين و اشدبی نم فضا دری سرگردان کره جز نيزم کرد اعالم کيکوپرن ، است دهيکش بطالن
 انتخاب و تکامل اصل نيدارو ، ستين جهان مرکز نيزم کرد ثابت و داد هيارا را خود جاذبه نيقوان
 برد سوال ريز را خلقت داستان و است افته يتکامل مونيم از انسان کرد ثابت و داد هيارا رای عيطب
 خسوف علت ، رفت والس ريز .. و وبا و طاعونی برا خدا قهر و کرد کشف را کروبيم پاستور ،
 و واناتيح بدل و کرد افشا را اتيح راز کيژنت علم  ،شد مشخصی عيطب عوامل ريسا و کسوف و

 ،ی هواشناس ديجد علوم ، شد هيارا خلقت شروعی برا بزرگ انفجار هينظر ، شد ساخته انسان
 وی شکپز ،ی شناس ستاره ،ی شناس سنگواره وی شناس نيزم ،یشناس ستيز ،ی ميش ، کيزيف

ی ايدر در را انسان تينها در و برد سوال ريزی نيد هایکتاب در را اتيآ ازی اريبسناخواسته .... 
  .نمود سرگردان علوم

 
 که اين نه کنند عمل و دهند رواج را پسنديده و نيک اعمال و رفتار بايد مردم می گويد بودا حضرت

 را ما یبدبخت و یخوشبخت اسباب که فکر اين ، کنند عمل) شريعت ( یمذهب مراسم به کورکورانه
 واميال سلوک محصول هميشه شقاوت و سعادت زيرا ، است احمقانه کند فراهم یديگر موجود
  .ماست خود

 
 

داندی نم چيهی خداشناس بحث در که ابدی يم در شمنديواند مدرن انسان  
.باشدی می مذهبی جنگها و مشکالت حل ديکل» دانمی نم« نيا دانستن و  
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،نپسند هم خود همنوع به یپسند ینم خود بر آنچه  
!تفسير؟ همه یباق و است اين شريعت  

 

: فيتحری کل فيتعر - ب  
 

  :ميبدان را فيتحر فيتعر است بهتر بحثی ابتدا در
 

 در الفاظ و ترکيبها و يا مفاهيم يک کتاب تحريف محسوب جابجايی و يا زيادی، نقصان هر گونه 
.می شود   

 
ی ظاهر فيتحر در . رديگيم صورت بشر بدست و داردی باطن وی ظاهر نوع دو فيتحر نيبنابرا
ی ول کندی نمی رييتغ ندهيگويی جز ای يکل هدف و مضمونی ول شوديم عوض جمالت ا يکلماتی جا
 اتيآ براساس شما نوشتاربه نيا انيپا در. ابدی يم رييتغ ندهيگو هدف و مضمونی باطن فيتحر در
.» است استناد قابل ريغ و افته يفيتحر قرآن« که شودی م ثابت  و مدارک مستندثياداح و  
 

  :باشدی م ليذ قرار به آورندی م قرآن فيتحر عدمی برا اسالم نيدی علما کهی ليدال  
 

 دهيآفر و است نکرده جاديا آنرا انسان رسانديم که  استی عيبد فصاحت و نظمی دارا قرآن - الف
  .شوديم آن فصاحت رفتن نيب از باعث آن در رييتغ نوع وهر  اشدب یم خداوند

 
 فيتحر از مصون ديبا کتاب نيا پس است خاتم نيد اسالم و است اسالم نيد کتاب قرآن چون - ب
  .بماندی باق رييتغ و
 
 تاس نبوده جدا آنان از قرآن گاه چيه و اند کردهی م استفاده مساجد در قرآن از ميدا مسلمانان - ج
  .ندارد وجود فيتحری برايی جای ارتباط نيچن با، 

 
  .شد با یم قرآن فيتحر عدم بری ليدل قرآن در یبيغ اخبار -د
 
  .است نداشته وجود فيتحر امکان و اند کرده حفظ آنرا قرآن انيوقار حافظان - ه
 
  .اند کردهی ريجلوگ آن در فيتحر واز اند نوشته آنرا  اسالم صدر در یوح سندهينو یتعداد - و
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 دلخواه جينتا  ، اثبات قابل ريغيی ها فرض شيپ اساس بر موارد همه در است مشهود که همچنان
ی ها کتاب ريسا مورد در توانی م را آن و بوده عام ليدال نيا البته   .است شده گرفته نظر در
 دانندی م خاتم نيد را خود ها نيد همه .داشت انيب زين حافظ رينظی نيد ريغی ها کتابی حت وی نيد
صاحت و اخبار غيبی و در ادامه مباحث به معنای ف . اند داشته را خودی نيد کتاب حافظان همه و

  .  و در نتيجه بی پايه بودن داليل پی خواهيد بردساير گفته ها
 
ی اهخو وتقدس اعتقاد و مانيا ،انيراديسا مانند داننديرمييتغ بدون را قرآن نيمسلم کهی اصل عامل 

ی نگر افسون وی خواه تقدس نيا .رسدی م شانيا بهی راثيمی باور بصورت که باشدی م نيمعتقد
 انسان چقدر هر ، هست و بوده ) ؟ ام آمده کجا از  ( سوال به پاسخ در انسانهای برخی فطر ازين
. بردی م پناه شتريب ها اسطوره و ها افسون به باشد دورتری بشری ها دانش و علوم از  
 
 نيا که )يقين (  باشد داشته باوری زيچ به فکر و تعقل ونبدی ستيبا انسان ،نيد دری عبارت هب

 و شک با جهان بينی علمی که بر اساس  دينی و اين جهان بينیاست باور و مانيای معنا همان
 بودنی آسمان در مسلمانان اعتقاد ،  است متفاوت است)تاييد يا رد  ( ترديد و در نتيجه آزمايش

  .دارد شهير تفکر طرز نيا در آن فيتحر عدم و قرآن
 
  :است نهفته ريز  مستندیماجرا در )تفکر عدم ا ي (تفکر طرز نيا به اعتقاد 
 

 پول  قسمتی ازو ديپسند رای قاطر بازار در ، رفت بازار بهی قاطر ديخری برا اکرم رسولی روز
  به فروشندهقاطر بردنی برا ا آوردند و باقيمانده پول ر ايشانیکوتاه مدت از پس. داد آنرا

 . ام فروختهی گريد به آنرا من وی ا نداده من بهی پول که گفت قاطر صاحبی ول .نمودند مراجعه
ی برای شاهد اگر ندگفت طبق رسم اعراب مردم ، گرفت باال فروشنده و اکرم رسول نيبی ريدرگ
 ثابت بن مةيخز ، نداشت وجودی شاهد یول . بود خواهد تو به متعلق قاطری اوريب خودی مدعا
 پول و ماجرا شاهد نکهيا بدون و کردی م عبور آنجا از مسلمان تازه و امبريپ اصحاب ازی انصار
 به قاطر لذا است داده فروشنده به را قاطر پول امبريپ است دهيد که داد شهادت باشد امبريپ دادن

  .گرفت تعلق امبريپ
 داده شهادت است دهيند کهی زيچ به چرا کردند نکوهش را او مانانمسل ريسا ماجرا نيا از بعد 

 آن بر که ، ام دهيد امبريپ بر را لييجبر فرود و امبريپ رسالت من مگر گفت پاسخ در مةيخز . است
 شهادت او نفع به دادگاه در دهيناد،دهمی م شهادت را او رسالت دهيناد که همانطور.دهمی م شهادت

 صاحب(  نيذوالشهادت لقب او به و شد خوشحال اريبس مةيخز سخن نيا از رسول حضرت .دهمی م
در صدر اسالم و هنگام جمع  .کردی م افتخار آن به و ماند اوی برا عمر آخر تا که داد ) شهادت دو
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.آوری قرآن نيز ارزش شهادت او برابر دونفر در نظر گرفته می شد   
 

ی  ول کندی م حفظ فيتحر و رييتغ گونه هر از را قرآن خداوند است شده اعالم قرآن متعدد اتيدرآ
 سه قرآن مورد در.  است گرفته قراری اديز بحث مورد ، قرآن در فيتحر  وجود عدم ا  يوجود
: دارد وجود  و يک نظريه جديدتریميقد هينظر  

 
ی ريتعب به ا يمسلمان ن يمتعبد شتريب که دانندی م رييتغ بدون و خدا کالم را قرآنی برخ -١

. هستند الناس عوام  
 
 است دهيگرد الهامی و بهی بصورت ا يو شده نازل اکرم رسول بر خدا کالم که معتقدندی برخ -٢
 زمان در آن صادقانهی آور جمع وعدم قرآن نوشتن با محمد حضرت مخالفت علت بهی ول

 ليتشک منمو محققانی برخ و انيعيش شتريب را گروه نيا است دهيگرد فيتحر ،یاسالمی خلفا
. دهنديم  
 
 اصحابی وبرخ محمد حضرت گفتار را قرآن و هستند اکرم رسول بری وح منکر گريدی برخ -٣
 مسلمان ريغ داران نيد شامل رياخ گروه ، دانندی می عربی بدو ليقبا در اتحاد جاديای برای و
  .دباشی م  و ماده گرايانمسلمان نانيد رها ،
 
ی روشنفکر  به غلطای ينيدی شياند نو  شوديم هيارا اخيرکه در قرون ی چهارم هينظر -۴ 
 وی زمان طيشرای دارای ول است نشده فيتحر قرآن که معتقدند شانيا ،شودی م دهينامی نيد

 شرط( حجاز) ی زمان شرط( شيپ سال صد چهار و هزاری بدو اعرابی برا و استی مکان
  .ندارد کاربرد زامروی برا قرآن احکام شتريب و است شده نازل) ی مکان

 
ی بررس ک يميبخواه و است بوده خدا کالم قرآن ميکن فرض ما اگر  ،شودی م مطرح سوال نيا حال
؟ ميداری راه چه ،ميده انجام قرآن رييتغ احتمال باره در خردمندانه وی علم  

 
 در و ساده روشی آسمانی ها کتاب مورد در است مشکل کار نيا انجام که ها کتاب ريسا برخالف 

 تيهدای برا خداوندی سو از قرآن کتاب « : که است نيمسلم اعتقاد نيا آن و دارد وجودی دسترس
 گونه هر از بدوربايستی  کتاب نيای عبارت به . »است شده نازل جهل وی گمراه ازيی ورها بشر
 . شدبا ...و مسلمی انسان حقوق ، اخالق ، شده ثابت علوم ، عرب اتينظرادب از اشتباه و شبهه

 خدای سو از کتاب نيا نکهيا ا يباشد داشته تواندی م ليدل دو شود اثباتی اشتباه قرآن در اگری عني
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 افته يفيوتحر رييتغ زمان طول در نکهيا ا يو است شده نوشتهی گروه ا يفرد بدست و است نبوده
  .رودی م سوال ريز آن اعتبار صورت دو درهر و است

 
 خداشناسی ا عده. دارد نيد به فرد نگرش نوع بهی بستگ آن جينتا و قرآن فيتحر مورد در بحث
ی راه هرکس و است خداوند به دنيرسی برا» ی بشر راهکار « ک ينيد که معتقدند یلو هستند
 راهکار ک يزين اسالم  .دارد خداوند ا يمطلق کمال به دنيرسی برا خود اتيخصوص با مطابق
 هيارا شانيا ازاصحابی برخ و محمد حضرت توسط که ستا بوده کمال و خداوند به دنيرسی برا
 نيايی جو کمال  اساس نيا بر. است نشده هيارا خداوند توسط زين راهکار نيای عبارت به است شده
   .هستند خردورز و آگاه  معموال گروه نيا که بخصوص کرد نخواهد رييتغ صورت هر در افراد

 
 را شانيا نام که همانطور آنها مادر و پدری عني کننديم ولقب را نيد عوامانه کهی شتريب گروهی ول

ی درگم سر دچار قرآن فيتحر اثبات صورت در ، کننديم انتخاب زين را شانيا نيد کنندی م انتخاب
چرا که اين گروه ترجيح می دهند بجای تفکر و انديشيدن ، يک راهکار را مقدس بدانند و . شونديم

 خدشه تقدس نيا اگر حال .و بدين گونه خود را از انديشيدن معاف کنندديگر راهکارها را نفی کنند 
ی مختلفی ها حالت دچار تاينهای ناچار صورت در و رنديگيم خود بهی تهاجم حالت ابتدا شود دار
 دنيشياند دری سع همی ا عده البته و شونديمی اخالق سقوط وی سرگردان ،ی گانگيب خود از رينظ
   .کنندی م
 

 درآن که افته ياصالح نيد ک ياحتماال و باشند داشتهی مقدس برنامهی ستيبا افراد نيااکثر لذا
 برنامه نيبهتر فعال  .است نهيگز نيتر سودمند ،باشد شده لحاظ » گرانيدی انسان حقوق تيرعا«

ی می جهان بشر حقوق هياعالم مطابق گرانيد حقوق به احترام  يک جهان بينی علمی وموجود
.دارد وجود اختالف» نهيگز نيبهتر «با» نهيگز نيتر سودمند« نيب عمل دری بارتع به . باشد  

 
 ک يبصورت که باشدی م مناسب تيترب بخصوص و آموزش محصول گرانيد حقوق به احترام 

 استعداد خاطر به انسانها همهی برا  پرورش و آموزش نيا ؛ باشد شده نهينهاد فردی برا فرهنگ
ی ازهاين از فرشتگان و بيغ به اعتقاد دگر طرف از . باشدی نم سريمی ا منطقه وامکاناتی ذات
 اگر انسانها ازی اريبسی برا انياد نيا بنابر ، باشدی م آرامش به دنيرسی برا انسانها ازی اريبس

 ک يفعال بلکه سودمند تنها نه ، باشد گرانيد به احترام و تحمل آموزش و  صالحاتا با همراه
  .باشدی م ضرورت

 
 فيتضع جهت در چرا است ضرورت کيو سودمند نيد اگر شودی م مطرحی گريد سوال اکنون اما
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؟ ميينما عمل نيد  
 

ی ول است سودمند باشد گرانيد ديعقا به احترام و تساهل با همراهی نيد تفکر اگر است نيا پاسخ
 .گردد فيضعتی ستيبا باشد گرانيد مرگ دستوری گاهی حت و گرانيد طرد وی نف سبب نيتد اگر
ی اسيس مطامع جهت در» نيد نام بهی دکاندار« و نيد از استفاده سوء ابنديدری ستيبا نيدی علما
 ،شد خواهد دو هر نيود حکومت فيتضع سبب مدت دراز در باشد شانيا نفع به مدت کوتاه در اگر
 در امروز و کرد تباه را شانيا مقتدر حکومت وهم زرتشت نيد هم انيساسان دوره در  کهی زيچ

 درازی حکومتها سيتاس امکان گريد  و پس از جنگ سرد ،یجهان دهکده جاديوا ارتباطات عصر
.ندارد وجود نيد هيپا بر مدت   

 
  تمدن شرفتيپ دری مهم نقش انياد ريسا مانند زين  اسالم نيد شوميم آور اد يزين را نکته نيا

 ، اسالم از قبل سال پانصد و هزار دودح که همانطور است داشتهی  بدو  اعراب نيب در بخصوص
 اسالم نيدی  ول.  داد انجام رانيا ملت مورد در تمدن جاديای برا را خود کمک نيای زرتشت نيتد
 و  است بودهيی فرودها و فراز با خود مکان و زمان  فرزند ، راهکارها و انيراديسا مانند زين

ی نم محسوب راديا لهيمس نيا »خيتار موزه« در  نجانبيا نظر به . ستين خود زمان وبيع از مبرا
 به زمان طول در اخالق و  نيد ، علم ، تمدن از اعم انسانی آوردها دست و انسان که چرا ،شود
 زمان«همه یبرا و خطا بدون و مقدس را نيدی گروه که است نيا در اشکال و راديا،رسديمی تعال
. دهند سوق خرافات و وسطا رونقی بسو را متمدن انسان و بدانند» ها ومکان ها   

 
 دهيد  به ،اشکاالت تمام با ،یساز تمدنی برا  نيزمی جا هر در انسانی تالشها تمام  بهی ستيبا

 دوست« و » داشتن باور « و » گذاشتن احترام « نيبی ستيبا نيهمچن شود ستهينگر احترام
 تنهای ول ميبدار دوست را خودی نرايا سنن و آداب ديبا انيرانيا ما  .ميشو ليقا تفاوت» داشتن

 ، ها یرانيا ،های مصر،های ونان يرينظ ها تمدنی برخ .باشدی علم و مستدل که ميکن باور رای زيچ
 دينبا . اند داشته بشری ساز تمدن دری ا ارزنده نقش انيياروپا رياخ قرون در و های هند ، هاينيچ

ی شرق تمدنی ها هيپا بری  غرب شمندانياند تالش محصولی امروز مدرن انسان ميکن فراموش
 خرافات وی وسط قرون افکار نبودند غرب در رنسانس از پس شمندانياند اگری ول است بوده
.کردی م حکومت جهان بر هنوز  
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 را ها کتاب نيا از سودمند هيآ چند البالغه نهج و قرآن به احترامی برا ،شروع از قبل
: مينمای م ذکر  

 
  :قرهب سوره ١٧٧ هيآ
ی زيچ نيا چه ) قبله جهت از هيکنا ( ديکن مغرب ا يمشرق جانب بهی رو که ستين بدانی کوکارين
ی آسمان کتاب و فرشتگان و امتيق وروز عالمی خدا به که استی کس کوکارين کنيل ، است اثری ب
 و رانيفق و مانيت يو شاوندانيخو به خدای دوست راه در را خوديی دارا و آورد مانيا امبرانيپ و

 به مال زکات و دارد بپا نماز و کند صرف بندگان کردن آزاد در نيهمچن و بدهد انيگدا و رهگذران
 و باشد بايشک و صبور هايسخت و کارزار در کند وفا خود موقع به بندد عهد هرکه با و دهد مستحق

 انيراستگو قتيحق به آنها اند آراسته اوصاف نيبد کهيکسان ، کند شهيپ صبر تعب و رنج وقت به
  .کارانند زيپره آنها و عالم

 
  :اعراف سوره ١٩٩ هيآ

.بگردانی رو نادان مردم از و کن امری کار کوين به و ريگ شيپ وبخشش عفو قهيطر  
 

  ) :البالغه نهج ٣١ نامه ( حسن امام پسرش بهی عل حضرت نامه
 

ی دار دوست خودی برا که را آنچه پس بده قرار گرانيد و خود انيم را خود وجدان پسرمی ا«
 مدار روا ستم ، دنپسن گرانيدی برای پسندی نم خودی برا آنچه و بدار دوست زين گرانيدی برا

 کنندی کين تو بهی دار دوست که آنگونه ، باش کوکارين . شود ستم تو بهی ندار دوست هک آنگونه
 نديبگو توی برای ندار دوست را هآنچ ، باشد اندکی دانی م را آنچه چند هر نگوی دانی نم آنچه ،

 تينها ، است عقل آفت وی راست مخالف غرور وی نيب بزرگ خود که بدان ، مگو گرانيدی برا
 برابرخداوند دری شوی م تيهدا راست راه به که آنگاه و باش داشتهی زندگ در را تالش و کوشش
ی نم رايز ، برساند اهدافت به را تو چند هر دار بازی پست گونه هر از را خود نفس ، باش فروتن
.ی آور بدستيی بهای دهی م دست از کهيی آبرو اندازه بهی توان  

 
 آن و ستينی کين دياين بدست شر با جز کهی کين آن. ديآفر آزاد را تو خدا که نباشی گريد برده
ی رزو طمع مرکب آنکه از زيبپره  .بود نخواهد شيآسا ديآ بدست فراوانی های سخت با کهی راحت
 بدست دنيشياند بای آگاه و ديگوی م اوه يکندی حرف پر کس هر . براند شيپ هالکتی بسو را تو
.  ديآی م  
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 کنی مهربان تو برگرداندی رو اگر.  کن برقرار رای دوست ونديپ تو ، گردد جدا تو از برادرت چون
 رديگی م سخت نچو شو؛ کينزد تو نديگزی دور کهی هنگام  ،باش بخشنده تو ورزد بخل چون و
 نعمت صاحب او وی هست او بندهيی گو که چنان ، ريبپذ را او عذر گناهش هنگام به و ريگ آسان تو
 اندرز که که مباشی کسان از . یده انجام خود دشمنان با را دستورات نيا مبادا البته است تو

».زدن با اتوانيح و رديگ پند اندرز با عاقل رايز ،فراوان آزردن با مگر ندهد سودشان  
 

 دارد وجود اريبس آموز حکمت وی اخالق سخنان مصر فرماندار اشتر مالک بهی عل حضرت نامه در
 بشر حقوق اسناد جزو امروز نامه نيا کهيی جا تا کنمی م هيتوص آن خواندن به را مندان عالقه که

  :ی وجود داردتر گسترده یحقوق وی اخالق اهگديد نامه نيا در ،است گرفته قرار ملل سازمان
 

 چونان هرگز مبادا . باش مهربان و دوست همه با و ده قرار خود کار پوشش را مردم بای مهربان«
 برادرانی ا دسته اند دسته دو مردم رايز ، یدان متيغن را آنان خوردن کهی باشی شکار وانيح
 آنها زندی م سر آنها زايی خطا ا يگناه اگر  .باشندی م نشيآفر در تو همانند گريد ودسته توی نيد
 . رديگ آسان تو بر و ديببخشا را تو خدای دار دوست که آنگونه ريگ آسان برآنان وی ببخشا را
 مردمی خشنود جلب در و نيرتريگ فرا عدل در و نيتر انهيم حق در تو نزد در زهايچ نيباتريز

» .باشد نيرتريفراگ  
 
 ،     باشد مستند اگری حت  عیعل حضرت نيدلنش و بايز بسار سخنان که شومی م متذکر نجايا در 

 سال پس از شهادت حضرت علی توسط سيد رضی ٣۶٠ هجری يعنی ۴٠٠اين کتاب در سال ( 
 شناخت که است اشکال نيای دارا )نوشته شده است و دارای پانزده نسخه متفاوت می باشد 

  .باشدی می عرب تعصبات وی اسالم اعتقادات اساس بر دشمن و دوست
 

 اهل کهی کس و باشدی نم دوستان جزو ، باشدی نم عرب نژاد از ا يو ستين مسلمان کهی کس لذا
 و کافر ، ذمه اهل ، تيب اهل ، اصحاب، ی وموال ديس طبقات جاديا . است دشمن  ،ستين کتاب

 بر اساس اعتقادات اسالمی  .دارد شهير باورها نيا در ، هستند مختلف حقوقی دارا که مشرک
 حدود هفتصد اسير مرد و  با همکاری زبير اموی  و بدستور حضرت محمد حضرت علیکهاست 

 گردن  ، با دستان بسته و جلوی چشمان همسران ايشانيک اسير زن از قبيله يهودی بنی قريظه را
 بين مسلمانان  و برده ايشان بودند به عنوان کنيز و کودکان زنان بيشتر و باقيمانده قبيله کهميزند
  . و احساس گناهی نمی کندمی نمايديم تقس

 پرتو – ١٠٨٨ تاريخ طبری جلد سوم صفحه – ٧٢منتهی االمال قمی جلد يک صفحه : اسناد ( 
 نفاس – ۵۴ منتخب التواريخ حاج محمد هاشم خراسانی صفحه – ٩٩٧اسالم احمد امينی صفحه 
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  )١١٠٣ تفسير طبری جلد پنجم صفحه – ٣٢العيون محمد آملی صفحه 
 
 حضرتی حت کهی کار ،کنند اجرا خود نيب توانستندی م را گفتار نيا مسلمانان حداقل کاشی ا اما  
 جنگ از ريغ به )کمتر از پنج سال ( ی عل حضرت کوتاه خالفت زمان در. دهد انجام نتوانستی عل
ی اه جنگ ، شدند کشتهی اريبس جهينت در و آمد شيپ مرتدان و کتاب اهل ، نيرکمش با کهيی ها
 قرآن از متعددی ها ريتفس در مسلمانان خود نيب در جمل و خوارج ، نيصف مانند یبزرگ و نيخون
  .شدند کشته مسلمانان از تن هزار صدها و  پنداشتی م کافر رای گريد گروه ره که آمد شيپ
 

 ولرس  همسرشهيعا ، ريزب ، طلحه ، هيمعاو رينظ امبريپ روزيد اصحاب و دوستان در اين جنگها 
 کس هر و برخواستند جنگ به هم بربرا در.... و ی عل حضرت ، اشتر مالک ،عاص عمرو ، اکرم
 ادگار يبه هنوز مسلمانانی برا های انگار کافر و ها جنگ نيا متاسفانه و خواند کافر رای گريد

ی انانس حقوق تيرعا و ها دولت از نيديی جدا تيحقان بر ليدل نيبهتر اسالم خيتار  .است مانده
 خاطر به را گرانيد قدرت کهيار بر زمان کوتاه در اگر که چرا  .باشدی م آنها اعتقادات ازی فرا

 خواهند محکوم را ما روش همان با و کهيار همان بر گرانيدی بزود ميبدان محکوم اعتقاداتشان
  .شد خواهد تعصب و خشونتی قربان شرفتيپ وی انسان مکارم مايدا انيم نيا در و کرد
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آينه شکستن خطاست ، آينه گر نقش تو را بنمود راست                 خود شکن  

 
    :قرآنی آور جمع روش -ج 

 
 

 متعددی سوگندها شانيا ليدل و است بوده محمد حضرت نزد قرآن ابتدا همان از که معتقدندی برخ
 هيآ ،حجر سوره ١ هيآ و ونس يرهسو ۶١ هيآ در  مثال . باشدی م قرآن اتيآ در قرآن و کتاب به
ی مکی ها سوره جزو ها سوره نيا کهی صورت در است شده ذکر قرآن نام ... و اسراء سوره  ٧٨

 جمعی اسالم نيمورخ و نيمستشرق و نيمسلم اکثر .است بوده نشده نازل قرآن اکثر هنوز و هستند
.دانند یم سوم فهيخل عثمان به منسوب رای فعل قرآنی آور  

 
 اعراب ضمن در ، کردی نم جاديا آنها در کتابت بهی ازين اسالم صدر در مسلمانان ساده اعاوض
ی م ) عرب ريغ(ی موال مخصوص و پستی کار  را قرآن از ريغ بهی علم آموزش اسالم صدر

  .شدی می نه کتابت و شدی نم جاديا کتاب بهی ازين لذا ، دانستند
  
 انينيشيپی گمراه : کندی م نقل امبريپ قول از) اسالم معتبر انيراو و اصحاب از(عباس ابن 

. است بوده نوشتن بواسطه  
  
 شانيا و آورم در ريتحر رشته به را علوم ازی ا پاره خواستم اجازه امبريپ از : ديگوی م سعد ابا 

  .ندادند اجازه
  

 نرويا از،است نشده نوشته محمد حضرت زمان در قرآن کتاب که است مسلم معتبر اسناد مطابق
 حافظان  نيا و شدی م منتقل نهيس به نهيوس شدی م حفظ تيجاهل عصر مانند ثياحاد و اتيآ

 استخوان ا يپوستی رو بر پراکنده بصورت زين اتيآ ازی برخ . دانستندی نم ونوشتن خواندن
  .است نداشته وجودی کتابی ول شدی م نوشته

 
ی ول . کنمی نم من نکرده امبريپ کهی کار : گفت و دز باز سر قرآن نيتدو از ابتدا در زين ابوبکر
 بودی وح کاتب خود که ديز . کند ريتحر ثابت بن ديز نظر با قرآن کتاب ک يفقط شدی راض سرانجام

 به  را قرآن نيا ديز . کردی آور جمع ، بود متفرق صحابهی برخ نزد در که را اتيوآ ها سوره، 
     .ديرس اکرم رسول همسر و دخترعمر حفصه به وسپس عمر بدست بعدا که داد ليتحو ابوبکر

  )مشهور به قرآن حفصه (
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 با زين عمر ، ابوبکر از بعد . است بوده کوچکتر و داشته تفاوتی امروز قرآن با قرآن نيا البته 

 هياسکندر مانندی بزرگی ها کتابخانهی و دستور به کهيبطور نداشتی خوب انهيم کتابت و کتاب
  .نگرفت صورت قرآن ازی کاملی آور جمع لذا شد سوزانده آتش در انيرانيای ها وکتابخانه

 
حضرت علی برای قرآن حفصه هيچ اعتباری قايل نبود در صورتی که خلفای قبلی برای آن احترام 

 شورای شش نفره ای جهت تعيين خليفه بعدی ، پس از قتل عمر خليفه دوم. زيادی قايل بودند 
ظر اين شورا حضرت علی انتخاب اول بود لذا از او خواستند که خالفت را بر از ن. انتخاب شد 

 حضرت علی اين شرط . عمل نمايد ) قرآن حفصه ( عهده گيرد به شرطی که مطابق احکام قرآن 
 از  را قبول نکرد و گفت با اجتهاد شخصی و مطابق سيره پيامبر عمل می کند و در نتيجه شورا

.د و خالفت به عثمان که اين شرط را پذيرفت ، تعلق گرفت انتخاب ايشان منصرف ش  
 

 نيبی  قرآن  اتيآ دری  ديشد اختالفات زمان نيا در ، ديرس خالفت بهی هجر ٢٣ سال در عثمان
 نسخه شهرها نيا ازی ک يدر کدام امبرهريپ اصحاب ، بود کرده بروز اسالم بزرگی شهرها مردم
 حفصه قرآن نوشتن در ثابت دبنيز با آنها اختالفات جهينت که دندبو کرده هيارا را قرآن ازی متفاوت
 اسود بن مقداد نسخه دمشق اهل مثال داشتند قبول را خود  قرآنینسخه فقطی شهر هری اهال  .بود
  .دانستندی م معتبر را   ....و یاشعری موس ابو نسخه بصره اهل ، مسعود ابن نسخه کوفه اهل ،
 

 ثابت بن ديز سپس .  اورنديب را رسول حضرت همسر حفصه قرآن  که ردک امر وقت فهيخل عثمان
ی ها نسخه گفت آنان به و نمود دعوت را حارث بن وعبدالرحمان عاص بن ديسع،ريزب بن عبداهللا ،

 نسخه«  مطالعه از پس و کنند قيتطب گريد قراء و خود محفوظات و حفصه نسخه با را موجود
 ٣٠ سال در . کنند انتخاب را شيقر لغت  داشت وجودی اختالف که جا هر در و ندينما هيته »یکامل
 نيا ازيی ها نسخه کرد امر عثمان . شد انجام کار نيا ، امبريپ وفات از پس سال ستيب ، یهجر
 استخوان و ها پوست ، حفصه قرآنی حت ها قرآن هيبق و بفرستند اسالم بزرگی شهرها به قرآن
  .شد هم نيوچن بسوزانند و نموده جمع را بود شده تهنوش اتيآ آنی رو بر کهيی ها

 
 ک يشد باعثی ول کنندی م ادی يزشت به نيمسلم اکثر را» یسوز قرآن« یعن يعثمان عمل نيا

 رسول صحابه از نفر دو حداقل که رای ا هيآ هر افراد نيا  .ديآ بوجود  اسالم در الشکل متحد قرآن
 حروف«  .نمودند وارد قرآن در ) نوشته شده آيه  عالوه سنديا يک نفر به ( کردندی م دييتا اکرم
 . باشدی م صحابه آن نام بارز ازحروفی ک يدانندی می قرآن رموز نيمسلم که ها سوره» يیابتدا
   شهيعا یبرا ) ح ( ، عثمانی برا ) ن ( و ابوبکری برا ) ک ( ، حفصهی برا ) ص ( حرف مثال
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ها  البته حضرت علی به علت عدم قبول روش آنان در اين گروه .ديگرد انتخاب .. و )  رايحم(  
.شرکت نکرد و خود مستقال قرآن را نوشت   

 
 ن گروهيا ، اند نداشتهی نام و است شده نازل کمتر ، کامل سوره بصورت قرآن اتيآ که ميدانی م

 ميتقس در انعثم .نهادند آن بر  نام کيو نمودندی بند دسته سوره رابصورت مختلف اتيآ نيهمچن
 سبب عوامل نيا . گرفت بهره هود يمقدس کتب ماتيتقس از هيآ و سوره ، جزء به قرآنی بند

 و گردد کتاب نيا واردی هود يوی عربی ها وسنتی شخص مطامع ديگرد قرآن دری اديزی دستکار
 قرن (  ظجاح ميابراه ، نظام ميابراه مانند  برجسته اسالمیعلما ازی برخ . ديگرد حذف اتيآی برخ
 فرقه معتزله از فرقه های متقدم اسالمی قرآن را و دانستندی نم خدا کالم را قرآن ، )یهجر دوم

 برخی از خلفا مانند مامون عباسی نيز قرآن را حادث می دانست و  . داندیم) بشر بدست(حادث
.  تنبيه می شد آنرا کالم خداوند اعالم می کرد ،اگر کسی  

 
  نام بهی مبحث  اسالمیفقه در  بعداکه بود اديزی قدر به یاسالمفقه  در دهو يقصص و اخبار ورود

 بوده کذب که را ليياسرای بن قومی خراف وقصص اخبار ،اسالم فقه در  .ديگرد باز  »اتيليياسرا «
ی خيتار وی علم تداخالت جهينت در زمان گذشت با  .نديگوی م اتيليياسرا است دهيگرد اسالم وارد و
 شده کينزدی قرآن اتيآ محدوده به وامروز شد تر گسترده اتيليياسرا نيا دامنه بناچار ،ثياحاد در

 اتيليياسرا نام بهی سالح لذا، ندارند نجايا در آن کردن محدود جزی ا چارهی اسالمی علما لذا است
  .است گلوله بدون ، اسالمی علما دست دری قرآن ابهامات به پاسخ در

 
 بطور ، شد قرآن وقصص اتيآ در اديز تکرار سبب اصحاب توسط گوناگون اشکال به اتيآ هيارا
. استی تکرار کامال ص ٧٢ و حجر سوره ٢٩ هيآ مثال  

 
  :است شده تکرار ليذی ها سوره در نوح حضرت قصه 
 

 - شعراء - هود - ونس ي- اعراف - عنکبوت - مومنون - رحمان - صافات - حجر - انعام - نوح
گريدی ها رهسوی برخ و صافات  

 
  :است شده تکرار  ليذی ها سوره در زينی موس حضرت قصه

 
 - شعراء - ط - غافر - کهف - اسراء - ميابراه - هود - ونس ي- اعراف - دهيما - بقره - مومنون

.گريدی ها سورهی برخ و قصص - نمل  

 ٣۶



 
 مانند عثمان رآنق . باشدی م مبرا ، است ندهيگو ضعف ازی ناش که سخن تکرار از خداوند مسلما

 وجودی فرق) ث (و) ت (و) ب  (نيبی عن ي،بود ونقطه حرکت بدون وی کوف خط با ها قرآن گريد
  اتيآ خواندن طرز نيبنابرا . شدی م نوشته هم مشابه ) تلوا يتتلوا؛ ؛ نبلوا ( کلمات مثال و نداشت

 صحابه و شد بزرگی ماسال دولت که کم کم.  داشت اتيآ فهم و معنا دری مهم نقش )  تيقرا( 
 حرکت وی گذار نقطه عدم خاطر به که شد جاديا قرآن از رگوناگونيتفاس و ها تيقرا شدند متفرق
 منظور ا ياست کتاب جمع شودی نم معلوم باشد نداشته حرکت اگر ) کتب ( کلمه مثال . بود حروف
  .شدی م اشتباه گريد کلمات با نداشت هم نقطه چون و است نوشتن

 
 تيقرا نهيمد در مثال آمد بوجود  با معانی مختلفقرآن از مختلف تيقرا نوع چهارده دودح در 
ی متوف( عامر بن اهللا عببد شام در ، ) ١٢٠ی متوف( ريکث بن عبداهللا تيقرا مکه در  ،قعقاع دبنيزي

 تفاوت .داشتند قبول را  ..و ١٢٨ی متوف عاصم  مانندیگريدی ها تيقرا شهرها گريد ودر  )١١٨
 و اختالفات نيا جهينت در و هيآی کل مفهوم رييتغ سبب  )عراب إ(حرکات وی گذار نقطه در کلمات
  .دانستی م مردودی گريد قرآن کس هر کهيی جا تا ديگردی م مسلمانان نيب يی های ريدرگی گاه
 جلدی البار فتح – ٢۵ صفحهی سجستان مصاحف – ۶٢ صفحه سوم جلد سعد ابن طبقات: اسناد ( 
  )١۶ صفحه نهم

 
 و سندهينو اعتماد عدم نشانه را آن انجام ،ی گذار حرکت وی گذار نقطه شروع از پسی حت اعراب
:نوشت نيچن مناطق ازی کيدر ذمه اهل شمارشی برای عباس متوکل.دانستنديم خواننده به نيتوه  

 
 بشمار هستند وت قلمرو در کهی انيذمی عني . عددهم بمبلغ عرفنا و نيالذم من قبلک من احص ان 
  .سيبنو مای برا آنرا تعداد و
ی های ذمی تمام فرماندار بدستور و گرفت نظر در) کن اختهی عن ياخص ( را منظور نامه خواننده 

 ماندهيباق آمار او سپس شدند هالک شکنجه آن جهينت در دونفرشان جز آنان همه ،شدند اخته منطقه
  .    !فرستاد فهيخلی برا را

 
  ندانستند مکروه آنرا تنها نه و کردند شروع را کتابت مسلمانی علما اختالفات نيا رفع خاطر  به

 به. ديگرد انجام اول قرن دراواخری  اختالفات با قرآنی گذار نقطه سرانجام و شمردند مستحب بلکه
 تا  .اند نکرده کتابتی زيچ قرآن جزی هجر اول قرن انيپا تا مسلمانانی اسالم نيمورخ دهيعق

ی ول  شديم جاديا نيمسلم نيبی ديشدی های ريگ در مختلفی ها تيخاطرقرا به چهارم قرن اواخر
ی ها فرقه که باشدی م ثياحاد و اتيآ از متعدد ريتفاس ،ی اصل واختالف است کرده فروکش اکنون

 ٣٧



  : در اختالف تفاسير مفيد استمثال چند  .است کرده جاديا را مختلف
 
 و رسول خاص آن خمس رسد »متيغن« شما به چه هر که ديبدان مومنان یا  :انفال سوره ۴١ هيآ

  ...و رانيفق و مانيتي و او شانيخو
 

 پس عهيشی علمای ول دانندی م گنج ای يجنگ تيغنی برا فقط را خمس ،هيآ نيا مطابق تسنن اهل
 حتماالا( رنديگی م خمس آن از و کنندی م محسوب ها متيغن جزو سال ک يدر را فرد ک يانداز
 او مال نپردازد را خود مال خمس عهيش ک ياگر ) .هستند امبريپ شانيخو جزو  نيزینيد مراجع
 درگاه قبول حج و روزه و نماز مانند اوی نيد ضيفرا و است حرام او بر همسرش ، است حرام
پی اينکه اين فقيهان بدون وحی الهی به عدم قبول فرايض دينی توسط خداوند . ؟ !شودی نمی اله

. می باشد معجزات علمای شيعهمی برند جزو   
 

 اين تفسير بين شيعه و سنی بقدری زياد است که علمای اهل تسنن علمای شيعه را به  اختالف در
الزم به ذکر است در زمان حيات پيامبر هيچ  . دزدان دينی خطاب می کنند  ،خاطر گرفتن خمس

ی يک حديث برای دريافت خمس مال وجود مبلغی به عنوان خمس مال دريافت نشده است و حت
لی همانطور که ذکر  و.ندارد و به نظر می رسد بر اساس فقه اسالمی اهل تسنن محق تر هستند 

 دهان باز و استحمار انسان از خصوصيات جدا نشدنی کاهنان و روحانيون معبدی شد جيب گشاده،
.است   

 
. هدايت نما ) مستقيم صراط(  خدايا ما را به راه راست: سوره حمد ۶آيه   

ان او علمای شيعه در تفسير اين آيه می گويند منظور از صراط مستقيم را ه حضرت علی و شيعي
. قبول ندارند  که مسلم است اهل تسنن به عبارتی اهل تسنن در صراط مستقيم نيستند،می باشد  

 
به مردم کم و گران ای مردم در سنجش وزن و اجناس عدالت کنيد و :  سوره هود ٨۶ و ٨۵آيه 

    باقی می گذارد  خدا برای شما، از اين مالنفروشيد و در زمين به فساد نپردازيد ، و بدانيد انچه
. بهتر است اگر واقعا به خدا ايمان داريد) بقية اهللا (  
 

اهللا يا حضرت مهدی  می گويند که منظور خداوند حضرت بقية)  بقيةاهللا( علمای شيعه در تفسير
احيانا در آن دستکاری و تحريف نکنند آنرا ) اهل تسنن ( ست که برای اينکه دشمنان شيعه بوده ا

 . !در ضمن آياتی ديگر نازل فرموده اند تا اهل تسنن آنرا نفهمند و خدای ناکرده تحريف نکنند 
البته اين تفسير بسيار دور از ذهن است ولی شيعيان آنرا باور دارند و آنرا لقب حضرت مهدی 
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  .رار داده اند ق
 

 عطا کرديم ، پس تو هم برای خدا نماز و قربانی )کوثر ( براستی ما به تو خير کثير : سوره کوثر 
.بپرداز ، محققا دشمن تو مقطوع النسل است   

 
:)تفسير امامت و شناخت او( براساس روايات خود چنين می گويندعلمای شيعه در تفسير اين آيه   

 
 به آسمان از خداوند يک خرمای بهشتی می گيرد آن خرما عراج خودحضرت محمد در هنگام م

ايشان قرار می گيرد ، همان شب پس از بازگشت ) کمر ( دارای نور الهی بوده است که در صلب 
از آسمان ايشان با حضرت خديجه کبری همبستر می شوند و اين نور بصورن نور امامت به  

منظور . از حضرت فاطمه به ساير امامان می رسد فرزنشان حضرت فاطمه منتقل می شود و 
خداوند از خير کثير دوازده امام و منظور از کوثر حضرت فاطمه زهرا می باشد که اکنون از القاب 

.حضرت فاطمه به خاطر اين نور الهی در شکم حضرت خديجه سخن می گفته اند .ايشان است   
علم غيب دارند و بواسطه اين نور  ايشان . است هاين نور درامامان باعث زيبايی ظاهر و باطن شد

گنجينه تمام علوم دينی و غير دينی هستند ، صورت ايشان نورانی است و صاحب معجزه و کرامت 
ايشان جانشين پيامبر هستند و مقام ايشان از نبی باالتر . و دارای مقام شفاعت نزد خدا هستند 

.است   
م قبلی ميرسد و علمای شيعه با توجه به اين مشخصات امام را  اين نور فقط به يکی از فرزندان اما

 علمای .از بين فرزندان متعدد امام قبلی تشخيص می دادند و مردم با ايشان موظف به بيعت هستند 
. با اين تفسير خالفت مخصوص امام است .دين با همين روش امام زمان را خواهند شناخت   

 
  : عبارتند از وجود داردسيله امامت و خالفت و ماشکاالتی که برای اين تفسير

 
پس چگونه  )خاتم النبيين ( در فقه اسالمی نبوت و علم غيب با حضرت محمد پايان می يابد  . ١

.امامان با جبرييل و غيب ارتباط داشته اند   
 
ام اگر اين نور بدين طريق منتقل گشته پس حضرت علی فاقد نور امامت بوده اند و نبايستی ام. ٢

.شوند و حتی قابل شناخت نيز نبوده اند  
 
چرا اين نور در زمان امام حسن و امام حسين به دوشعبه تقسيم شده است که خالف اصول . ٣

.توحيدی و عقالنی است  

 ٣٩



 
آيا .چرا اين نور به فرزندان امام حسن نرسيده است چرا که نور الهی نبايستی خاموش شود.۴

.نی با ايرانيان داشت در اينکار موثر نبوده است صلح امام حسن با معاويه که دشم  
 
  به معراج رفته اند در صورتی که سال تولد حضرت فاطمه حضرت محمد در سال ششم از بعثت.۵

 و هنوز  بوده است)شيعيان بيشتر بر سال دوم يا پنجم بعثت اتفاق دارند (سه سال قبل  يک تاحداقل
  !پيامبر خرمای بهشتی نخورده بوده اند

 
چرا از فرزندان متعدد امام حسين، امام سجاد که مادر ايرانی داشته است صاحب اين نور شده . ۶

است و در ساير امامان نيز داشتن مادر ايرانی لحاظ شده است بطوريکه حتی امام جواد با داشتن 
گی برادران بزرگتر در سن شش سالگی به امامت شيعيان جهان می رسد و امام زمان در پنج سال

امام موسی کاظم سی و يک پسر و بيست و هشت دختر داشته اند که از بين .به اين مقام می رسند 
.ايشان امام رضا که از مادر ايرانی بوده اند به امامت می رسند  

 
الزم به ذکر است اکثر شيعيان تولد حضرت زهرا را در سال پنجم بعثت می دانند که در زمان وفات 

:برای اينکه صحت اين تاريخ ها را بدانيد .  می شودعمر ايشان هجده سال  
 سال  اين زمان مادرشان حضرت فاطمه يازدهامام حسن در سال سوم هجرت بدنيا آمده اند يعنی در

 و حضرت خديجه در زمان تولد فاطمه زهرا بيشتر  سالگی حامله شده اند يعنی در دهسن داشته اند
 ی رسد که زمان تولد واقعی حضرت فاطمه بايستی  حدودبه نظر م .از شصت سال سن داشته اند 

  و ضرورت وجود نور الهی برای امامت ده سال قبل از بعثت باشد ولی اين احاديث قالبیپنج تا
  .سبب اين اشکاالت شده است 

   
 عثمان چه اگر.بهتر است از مباحث تفسيری بگذريم و به بحث چگونگی جمع آوری قرآن بازگرديم 

 گريدی ها نسخه هيکل ، دينامی م »امام نسخه«  آنرا که خود نسخه از ريغ به که کردی اديز تالش
 مطابقتی و نسخه با که شدی م افت ينيمسلم  نيب در همی گريدی ها نسخه معذالک ، شود معدوم
 بن عبداهللاقرآن  ، جبل بن معاذ قرآن ، سود ابن قرآن ، کعب بنی اب قرآن مانند ، نداشت
 نسخه  ،آنها نيمشهورتر و  ) بود گريد اختالفاتی برخ و نيمعوذت و حمد سوره فاقد هک ( مسعود
 نمود قرآنی آور جمع به اقدام کهی کس اول معتقدند انيعيش . بود) ی علو قرآن( ی عل حضرت
  .ندنکرد قبول را قرآن آن او، طرفداران و عثمانی ول ، بودی عل حضرت

 
  :کندی م ذکری فارس سلمان از است بودهی عل حضرت اران ياز که زين سيق بن ميسل 

 ۴٠



      کتاب نيا گريد که برآورد اديفر ديد خود کتاب به نسبت را مردمی مهری بی وقتی عل حضرت 
  .ديد دينخواه را ) قرآن( 

 
 دهيرس زمان امام به تينها ودر صادق امام به بودوی باقی علو درخاندان قرآن نيا اتيروا مطابق 

جمع آوری قرآن توسط حضرت علی و بی مهری مردم را  خود کتاب در  مورخ نامیميند ناب .است
 خود کتاب در چهارم قرن لياوا در عهيش مشهور نيث محد ازی نور نيحس رزايم حاج .ذکر می کند 

 نسخه و قرآن فيتحری  چگونگ مورد دری مبسوط شرح)  الکتاب فيتحری ف الخطاب فصل( نام به
.است کرده اعالم استناد قابل ريغ وی فيتحر را قرآن نيا و است تهنگاشی عل حضرت  

 
 امام قول از )از کتاب های اربعه شيعه (   کتاب اصول کافی از مراجع بزرگ شيعه درینيکل خيش

  :ديگوی م نيچن صادق
 

ی عل.نشود خارج آنجا از سديننو کامل بطور را قرآن تا کرد اد يقسم و شد کعبه واردی عل حضرت
 بر را خود قرآن کعبه از خروج از پس ، نوشت را خود قرآن و ماند کعبه در روز سه مدت) ع(

 براساس . ميکنی نم قبول را تو قرآن و ميدار را فهيخل قرآن ما گفتند مردمی ول نمود اظهار مردم
 ظهور زمان و است دهيرسی مهد حضرت به) ع(ی عل فرزندان توسطی علو قرآن تيروا نيهم
 تيقرا را)  یعثمان قرآن (یفعل قرآن چگاهيه عهيش امامانی عني .د شوی م داده انيعيش به ،شانيا
   .اند کردهی م استفادهی علو قرآن از بلکه  اند کردهی نم

 
 هفده و جزء چهلی دارا دارد جزءی س که عثمان قرآن خالف بری علو قرآن اتيروا نيا مطابق
 که همانطور   .است شده مرتب اتيآ نزول بيترت به و شتهدا تفاوت کامال آن با ، است هيآ هزار

 ازی اريبس  ، محدث نوری وابن نديم ،ی نيکل خيش،  ، سلمان فارسی )ع (صادق  اماماست مشهود
 در شناسان شرقی برخ خاطر نيهم به . اند نکرده دييتا را عثمان قرآن عهيش اول ترازی علما
 کتاب در ناسی ب جان مثال بطور . اند کرده ذکر را رآنق  به انيعيش اعتقاد عدم خودی کتابها

.است کرده ذکر را عدم اعتقاد شيعيان به قرآن »انياد جامع خيتار« نام به مشهورخود  
 

ی  عل حضرت نسخه و عثمان نسخه نيب کهی اختالفات وجود با نديگوی م عهيشی علما اکثر اکنون
سعی علمای  . کرد تيتبع عثمان نسخه ازی ستياب ناچار به زمان امام ظهور تای ول دارد وجود

.شيعه بر آن است که اين مسايل در بين مردم مطرح نشود   
 

  : مويد سخنان باال می باشدالبالغه نهج ٢١٠ خطبه

 ۴١



 
 هم ، باطل هم و دارد حق هم  ) و احاديثقرآن اتيآ( دارد قرار مردم دست در که  آنچهی براست «

 قيدق  هم، متشابه هم و محکم هم ، خاص هم و عام هم ، منسوخ هم و ناسخ هم ، دروغ هم راست
 ستاديا که شد داده نسبت به دروغ آنقدر امبريپ روزگار در . شده توهمات به آلوده هم و شده حفظ
 ) مقعد( گاه منينش امتيق در ، ببندد دروغ من به عمدی رو از کس هر فرمود و کرد راديا خطابه و
» .شودی م آتش از او  

 
 در کهی اختالفات  و فدکی ها نيزم ليمسا عالوه به ، یعل حضرت قرآن قبول خاطرعدم  به عثمان

 داد دست از را خود جان ، نمود دايپی غفار ابوذر مانند اصحابی وبرخ شانيا با مصر حاکم نييتع
 هصفح دوم بخش هشتم جلد اطقان کتاب(  شد مدفون نيمسلم قبرستان از خارج در مرگ از پس و

 را )مالک اشترهمچنين (بکری اب بن محمد، عثمان قاتلی عل حضرت نکهيازا پس . )٢٣۶ تا٢٣۵
 جهينت که شدند خواستار را قاتل قصاص  هيامی بن ريسا و ريزب  ، طلحه ، هيمعاو ،نمود مصری وال
 عربستان در اسالم قبول از پسی عبارت به .بود خوارج جنگ تينها در و نيصف ،جملی جنگها آن
 هزار کصد ياز شيب جنگها نيا در .شد آغاز رساندند قتل به را گريکد ينيمسلم کهيی جنگها نياول
   .شدند کشته نيمسلم از

 
 ، گرفتند زهين سر مشترک قانون و صلحی برا را قرآن هيمعاو طرفدارانی وقت نيصف جنگ در  

 حضرتی عبارت به هستم من ناطق قرآن فرمود و خواندی ا پاره کاغذ را کتاب آنی عل حضرت
 عنوان بهی عل حضرت قرآن نکهيا خاطر به هعيش  علمایهم هنوز.نداشت راقبول عثمان قرآنی عل

 بود اکرم رسول باسواد همسر نياول حفصه( عمر دختر قرآن و  نشد واقع فهيخل قبول مورد مرجع
 ، گرفت قرار قبول مورد  اکرم رسول گريد اصحابی برخ و ) آموخت سوادی و نزد زين شهيعا که
  .دارند  خصومت تسنن اهل با
 

 همانی فعل قرآنی ول  است رفته نيب از عثمانی اصل قرآنی حتی اصلی ها نسخهی تمام اکنون
 کهی رضو قدس آستان موزه در مثال ها موزه دری خطی ها قرآنی تمام.  باشدی می عثمان قرآن
 . است شده نوشته عثمان قرآنی رو واز باشد یمی جعل وی تقلب دارند را امامان خط دست با قرآن
ی حجتی آقا مثال بطور ، است شده ذکر لهيمس نيا عهيشی علمای حتی اسالم گوناگونی کتابها در

  . است شده اعالم  ها قرآن نيا بودنی جعل خود کتاب دری کرمان
 

  :پرسمی م انيعيش خصوص به مسلمانان از را سوال نيا مطلب نيا انيپا در
 

 ۴٢



 انيعيش چرا بودند ستهيشا آنقدر شانياگرا بودند؟  قرآنی آور جمع ستهيشا او اعوان و عثمان ايآ
دانند؟يم خالفت وغاصب منفور رای و واعوان عثمان  

 
 ازی خال  در باره عثمانانيعيش بالطبع وی عل حضرت ديعقا شناختی برا البالغه نهج سوم خطبه
  :ستين لطف

 
 و است سرگردانيی دستشو و آشپزخانه نيب همواره و کرده بادی رخو پر از شيپهلو دو عثمان«
 شتر چون. دادند باد بر و خوردند را المال تيب عثمان همراه به هيامی بن از اوی پدر شاوندانيخو

 و شد باز او بافته سمانير که کرد اسراف آنقدر عثمان ،فتديبی بهار اهيگ جان به کهی ا گرسنه
».کرد نابودشی بارگ شکم و ختيگبران را مردم او اعمال  

 
 و قوم هر بزرگان ازی ستيبا معتقدم نجانبيا ، باشدی نم نجانبيا اعتقادات جزو باال گفتار البته
ی نم مشهود باال گفتار در که ستين مبرا مودبانه انتقاد از چکسيهی ول کرد اد يمحترمانهی مذهب
  .باشد

 
بايستی خرافه ها وبديها و در گيری های گذشتگان را با خودشان مدفون کنيم و فقط از  

آنها درس عبرت بخصوص اخالقی بگيريم و بدانيم تاريخ تا کنون انسان مقدس و 
 معصوم به خود نديده است .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۴٣



  داندیرسيدن به بلوغ م را خروج از صغارت خود خواسته انسان و)روشنفکری ( یگر نامانوئل کانت روشن
  و» یايدئولوژ«يا » اقتدار دين « ،الوده بنيادين صغارت انسان دهد که شیو نشان م

.در انسان است»  عقل نقاد«  تعطيل يا توقف جهدر نتي  

 

   :قرآن فاتيتحری بررس -د 
 
 

ی ستيبا و باشد قرآن داخل از شودی م ذکر کهی ليدال که است آن بری سع ها بحث سلسله نيا در
 ، است گرفته قرار استفاده موردی ا قمشهی اله ترجمه با نقرآ  مواقع شتريب در که  شوم متذکر
دسته بندی اشکاالت قرآنی .شودی م دهيد ترجمه دری ا قهيسل اختالفات ،دار شبهه اتيآ در که چرا

در اين نوشتار بصورت تقريبی صورت گرفته است زيرا ممکن است يک آيه از جهات گوناگون 
از طرف ديگر يکی از .اشد قی و هم اشکال علمی داشته بدارای اشکال باشد مثال هم اشکال اخال

 می باشد که با توجه به گستردگی آن و وجود تضادهای متعدد در بين آيات  ،اشکاالت بارز ديگر
يه کنم و مبحث مستقلی تداخل با مباحث ديگر تصميم گرفتم در بين مطالب تعدادی از آنها را ارا

مطالب روان و قابل درک برای اکثر مردم باشد لذا از در ضمن سعی نموده ام  .تشکيل ندهم 
.اشکاالت غامض که سبب طول مطلب و خستگی خواننده می شود صرف نظر نموده ام   

 
 
کند؟ جاديا فيتحر خدا کالم در توانديم انسان ايآ -١  

 
 

 طتوس کالم نيا ديفرمای م و داندی م خدا کالم را ليوانج تورات قرآن .  است قرآن در پاسخ
 نيمعتقد توسط  کهی داتيتمه تمام با  خدا کالم فيتحر امکانی عبارت به  .است شده فيتحر انسانها

 کالم کندی م ذکر  خداوند زين کتابها آن در که چرا ، دارد وجود ، شوديم دهيچ! خداوند وی واقع 
.کرد خواهد حفظی فيتحر هر از را خود  

 
 سختی عذاب زين ما نمودند آن ريغ به ليتبد را خدا کمح ستمکاران آن از پس : بقره سوره ۵٩ هيآ
ميفرستاد آسمان از  

 
 نوشته خود شيپ از) تورات (کتاب ) بنامی زيچ (کهی کسان آن بری وا پس : بقره سوره ٧٩ هيآ

بفروشند اندکی بها به آنرا تا دهندی م نسبت متعالی خدا به آنگاه  

 ۴۴



 
  هيآ نيا که دارد احتمال اتيآيی جابجا به توجه با و ستا امدهين تورات ازی نامی اصل هيآ در البته
  .باشد شده هيارا کردندی م ليتبد خود نفع به اکرم رسول درزمان را قرآن اتيآ کهی کسان مورد در

 
ای بر ) آنها ريغ نه ( آمدی آسمان کتاب آنان بر که گروه همان سپس :  ...... بقره سوره ٢١٣هيآ

...کتاب حق شبهه و اختالف افکندند  در تعدی به حقوق ديگران  
 
 ) محمد بعثت در ( خدا که رای آسمان کتاب ازی اتيآ داشتند پنهان که آنان  :بقره سوره ١٧۴ هيآ

.نباشد آنها بينص جهنم آتش جز فروختند اندکی بها به آنرا و بود فرستاده  
 
 گروهی که در  فرستاد و حق اين است که خداوند کتاب آسمانی را براستی :بقره سوره ١٧۶ هيآ

. در خالفی دور از حق خواهند بود آن اختالف و مکابره کردند  
 
انگونه عذابی که بر کسانی که آيات خدا را قسمت کردند نازل نموديم    :حجر سوره ٩٢ - ٨٩هيآ

 قسم به خدای تو که از همه آنها سخت مواخذه  ،آنان که قرآن را جزء جزء و پاره پاره کردند
.م کرد خواهي  

 
 و ای پيامبر اندوهگين مباش از آن يهوديانی که جاسوسی کنند و ....  : دهيما سوره ۴١ هيآ

  به آن قومی که از کبر پيش تو نيامدند می رسانند ،)قرآن ( سخنان فتنه انگيز بجای کلمات حق 
کم قرآن را که  يا حکنند و گويند) تغيير ( کلمات حق را بعد از آنکه بجای خود مقرر گشت تحريف 
.اينگونه آورده شد بپذيريد و اال دوری از پيغمبر گزينيد   

 
 شده گفته سخن قرآن دری دستکار از واضح بطور ها هيآ  نيا در شودی م مالحظه که همانطور

 بعد که است مسلم ،اند بوده اتيح ديق در اکرم رسول که استی زمان در های دستکار نيا و است
ی ها قرآن شدن نوشته و است شدهی م شتريب فيتحر احتمال ،کتابت عدم به هتوج با شانيا فوت از

. باشدی م گستردهی ها فيتحر بری ليدل خود عثمان قرآن از قبل مختلف  
 

   
 را خدا سخنان آخرت در هم و  ايدن اتيح در هم  .......  :ميبخوان را ونس يسوره ۶۴ هيآ حال
  .ستينی ليوتبد رييتغ

 

 ۴۵



 ستين رييتغ قابل خدا کالم ديگوی م خداونديی جا دارد وجود مورد نيا در آشکار قضتنای عبارت به
ی گاه است شده فيوتحر رييتغ ديگوی م و خواندی م خود کالم را ليانج و تورات گريدی جا در و
 ضمن در  .بودند کرده فيتحر مردم کردن دلسردی برا زين را قرآن انيهودی يبرخ ديفرمای می حت

 نکهيا در و است اشکال مورد دهد رييتغ را خداوند کالم تواندی م انسان که لهيمس نيا به اعتقاد
تناقض در آيات نيز خود دليلی بر تحريف قرآن است  . کندی م جاديا شبهه است مطلق قادر خداوند

.که بعدا نيز نمونه هايی از آن را خواهيم ديد   
 

 زنده شهيهم کهی خداوند چگونه ، کنند فيتحر را او کتاب گذاردی نم است زندهی وقت تا انسان
ی معرف قرآن در کهی خداوند . کندی نمی ريجلوگ و کندی م رييتغ کالمش دگانشيد برابر در است
ی وقت ، کندی م باران سنگ را مردم شودی می احترامی ب صالح حضرت شتر بهی وقتی حت شده

 ، وقتی به کعبه کندی م نازل مصر مردم بر بال هزاران رديگی م را انيهود يخروجی جلو فرعون
البته بعد از اسالم دو ( می کشد  حمله می شود پرندگان ابابيل را می فرستد و همه حتی فيل ها را

بار کعبه تخريب و سوزانده می شود و حتی قرامطه سنگ حجر االسود را می دزدند و آنرا دوتکه 
 چگونه .! )ه می کنند و خدا کاری نمی کند به عنوان سنگ دستشويی استفاد چند سالمی کنند و

 ديد ميخواه ادامه در که همانطور و دهدی نم انجامی عمل خداوند و شودی م فيتحر ليانج و تورات
؟ کندی نمی کار  خداوندو گرددی م جاديای باطن وی ظاهر فاتيتحر قرآن در  

 
 
 
   :قرآن دری ظاهر فيتحر - ٢

 
 
 جابجا ها سوره و اتيآی جا ا ياست شده نازل محمد حضرت بر که استی قرآن همانی فعل قرآن ايآ

؟ است گرفته صورتی ظاهر فيتحر ايآی عبارت به ،است شده  
 

  کامالی ظاهر فيتحری  اسالمی علما و سانينو خيتاری ها کتاب مطابقی حت،  استی بل پاسخ
 امبرنازليپ به کهی ا هسور نياول دانندی م نيمسلم تمام که همانطور . است گرفته صورتی واضح
 رديگ قرار قرآن سوره نياولی ستيوبا است بوده ...) خلقی الذ ربک بسم اقرا ( علق سوره شد
 سال ده و مکه در سال زدهيس حدود محمد حضرت ميدانی م.  !باشدی م قرآن ٩۶ سوره اکنونی ول
 عمر اواخر در که مکه فتح سال تا مرگ خطر وی ريگ در به توجه وبا اند بوده نهيدرمد عمر آخر
 و بازگشتند نهيمد به دوباره شانيا زين مکه فتح از پس ، اند نگذاشته قدم مکه به است بوده شانيا

 ۴۶



  .بودند آنجا در وفات تا
 
 به حال  .باشدی مدن همه قرآن آخری ها وسورهی مک همهی ستيبا قرآنيی ابتدای ها سوره لذا 

:از عبارتند سورهی بيترت شماره ساسا بری مکی ها سوره ، ميکن نگاه قرآن  
 

 تا ٣۴ ؛ ٣٢ تا ٢۵ ؛ ٢٣ ؛ ٢١ تا١۴ ؛ ١٢ ؛ ١١ ؛ ١٠ ؛ ٨ ؛٧ ؛ ) انعام( ۶ ؛ ) فاتحه (  ١ سوره
١١۴ تا ١١١ ؛ ١٠٩ تا ١٠٠ ؛ ٩٧ تا ٧٧ ؛ ٧۵ تا ۶٧ ؛  ۵۶ ؛ ۵۴ تا ۵٠ ؛ ۴۶  

 
:از عبارتند سورهی بيترت شماره اساس بری مدنی ها سوره  

 
 ٧۶ ؛ ۶۶ تا ۵٧ ؛ ۵۵ ؛ ۴٩ تا ۴٧ ؛ ٣٣ ؛٢۴ ؛ ٢٢ ؛ ١٣ ؛ ٩ و ٨ ؛ ۵ تا ٣ ؛)  بقره ( ٢ سوره

١١٠ ؛ ٩٩ ؛ ٩٨ ؛  
 

به عبارتی تمام سوره ها جابجا شده است البته بايستی ذکر شود تغييرات و جابجايی  فراتر از اين 
 ميباشد، در بين سوره های مکی آيات متعدد مدنی وجود دارد و بالعکس  :

 
  .استی مدن ۵٠و ٢٨ ، ٢٣،  ١٧ اتيآ استی مک که قلم سوره در
  .استی مدن ٢٠ و ١١ ، ١٠ اتيآ مزملی مک سوره در 
  .استی مدن ٧ و ۴ اتيآ ماعونی مک سوره در 
  . استی مدن ٣٢هيآ نجم سوره در 
٢٨ی مدن هيآ از ريغ به مرسالتی مک سوره   
   ٧ و ۴  مدنیاتيآ از ريغ به ماعونی مک سوره 
  ۴۶و ۴۴اتيآ از ريغ به قمر ی مک سوره 
  ١٧٠ و ١۶٣ی مدن اتيآ از ريغ به اعرافی مک سوره 
  ٢۵ی مدن هيازآ ريغ به سی يمک سوره 
  ٧٠و ۴٨ اتيآ از ريغ به فرقانی مک سوره 
  ٧١ و ۵٨ اتيآ از ريغ به ميمری  مک سوره 
  ١٣١ و ١٣٠ اتيآ از ريغ به طهی مک سوره 
  ٨٢ و ٨١ تايآ از ريغ به واقعهی مک سوره 
  ١٠١ تا ٨٣ و ٢٨ اتيآ از ريغ به کهفی مک سوره 
١٢٨ تا ١٢۶ اتيآ از ريغ به نحلی مک سوره   

 ۴٧



  ٢٩ و ٢٨ اتيآ از ريغ به ميابراهی مک سوره 
٢٠ تا ١۶ اتيآ از ريغ به سجدهی مک سوره   
  ٢٢٧ تا ٢٢۴ و ١٩٧ اتيآ از ريغ به شعرای مک سوره 
 

  ٨۵ و  ۵۵ تا ۵٢ اتيآ از ريغ به قصصی مک سوره
  ٨٠ تا ٧٣ و ۵٧ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٢۶اتيآ از ريغ بهی اسری مک سوره 

، ٩۶ تا ٩۴ و ٣٠ اتيآ از ريغ به ونسی يمک سوره    
،  ١١۴ و ١٧ ، ١٢ اتيآ از ريغ به هودی مک سوره   
، ٧ و  ٣ ، ٢ ، ١ اتيآ از ريغ به وسفی يمک سوره   
، ٨٧ هيآ از ريغ به حجری مک سوره   
، ١۵٣ تا ١۵١ ، ١۴١ ، ١١٢ ، ٩٣ ، ٩١ ، ٢٣ ، ٢٠ اتيآ از ريغ به انعامی مک سوره   
، ٢٩ تا ٢٧ اتيآ از ريغ به لقمانی مک سوره   
، ۶ هيآ از ريغ به سبای مک سوره   
، ۵۴ تا ۵٢ اتيآ از ريغ به زمری مک سوره   
، ۵٧ و ۵۶ اتيآ از ريغ به مومنی مک سوره   
، ٢٧ و ٢۵ تا ٢٣ اتيآ از ريغ بهی شوری مک سوره   
، ۵۴ هيآ از ريغ به زخرفی مک سوره   
، ١۴ هيآ از ريغ به هيجاثی مک سوره   
، ٣۵ و ١۵ و ١٠ اتيآ از ريغ به احقافی مک سوره   
، ١٧ هيآ از ريغ به رومی مک سوره    
، ١١ تا ١ اتيآ از ريغ به عنکبوتی مک سوره   
 

؛ استی مک که ١٣ هيآ از ريغ به محمدی مدن سوره  
؛ است شده نازل نهيمد و مکه نيب که ۵۵ تا ۵٢ اتيآ از ريغ به حجی مدن سوره   
  ٣  مکیهيرآيغ به ده يمای  مدن سوره 
  ٢٨١  مکیاتيآ رازيغ به بقرهی مدن سوره 
  ٣۶ تا ٣٠  مکیاتيآ از ريغ به انفالی مدن سوره 
 

 کهی اتيآ مثاليعنی  البته بايد بدانيم ترتيب آيات مکی حتی در سوره های مکی نيز جابجا شده است
  در،است دهيگرد مخلوط است شده نازل گريدی سالها در کهی اتيآ در شده نازل چهارم سال در

 توجه با لذا ).در ادامه مطالب برخی از آنها را خواهيد ديد ( است نيچن زينی مدنی ها سوره مورد
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  .است دهيگرد اتيآ ولنز شان صيتشخ در اختالل باعث ، اند داشته »نزول شان« اتيآ نکهيا به
  

 کردهی م هيارا اکرم رسول اصحاب از نفر دو کهی اتيآ تمام عثمان توسط قرآنی آور جمع زمان در
 شده بيترک هم با  موضوع براساس اغلب و دلخواه به اتيآ نيا . است شدهی م درج قرآن در  اند
 اساس بر سپس ديگردی م ابانتخ سوره آنی برا دلخواه نام کيو دادندی م ليتشک را سوره ک يو

 است گرفته قرار ابتدا در بزرگتری ها سوره نيهمی برا  .شدی م مرتب اتيآ تعداد و  سوره حجم
 نيچنی عل حضرت قرآن که شودی م ذکر ثياحاد در البته  .است شده کوچکتر ها سوره جيبتدر و

ی نامگذاری برا .است هافت يرشانگ نزول بيترت براساس و نداشته را هايی جابجا وی بند دسته
 با تينها دری ول شد انتخاب» سفر مصحف« نام آنی برا ابتدا کرد بروزی اختالفات زين کتاب نيا

  .شد انتخاب » قرآن مصحف « نام مسعود ابن فشار و هيتوص
 

ی نامها مثال بطور ، شدی م انتخاب ها سورهی برا متعددی نامها اختالفاتی برخ اثر در نيهمچن
  :است شرح نيبد قرآن اول سوره

 
 سوره ؛ الشفا سوره ؛ الکتاب فاتحه  ؛سوره القرآن ام  سوره ؛ی المثان السبع سوره ؛ فاتحه سوره

 ؛ هيالواف سوره ؛ هيالکاف سوره ؛ االساس سوره ؛ الصاله سوره ؛ هيالشاط سوره ؛ الکتاب ام 
القرآن فاتحه سوره ؛ الحمد سوره  

 
 هر از را قرآن است گفته که خداوند ايآ ، است شده جابجا قرآن  اتيآ و ها سوره تمامی عبارت به
 دری راتييتغ کهی کسان توسط گفتار نيا ا ياست نکرده عمل خود گفته به کرد خواهد حفظی رييتغ
  .است شده اضافه بيفری برا اند کرده جاديا آن

 
 کهی قرآن  ؟ است نبودهی لاص چکداميه ا ياست رفته نيب از عثمانی سوز قرآن دری اصل قرآن ايآ

 ها سورهيی جابجا (قرآنی ظاهر فيتحر بر عالوه اياست؟آ بوده چگونه بوده نوشتهی عل حضرت
 نشان عنوان به کهی فصاحت ايآ ؟ است گرفته صورت)  ی باطن فيتحر ( گرهميد  راتييتغ ) اتيآ و

 نيای عبارت به است هشد جاديا ها سوره و اتيآيی جابجا همه نيا از پس شودی م اد يمعجزه
ماند؟ی می باقی فصاحت ميکنی کار نيچن حافظ اشعار بای حت اگر ايآ ؟!است بشر ساز دست فصاحت  

 
 شانيا که چرا است نشده نوشته اکرم رسول زمان قرآن که است نيا بری ليدلی ظاهر فيتحر نيا

  . گرفتندی م را فاتيتحر نيای جلو
 

 ۴٩



   :خدا کالم فيتحر ازی ا نمونهی قدس ثياحاد - ٣
 
 
؟ دارد وجود اکرم رسول زمان در خدا کالم رييتغی عملی ها نمونهی  اسالم فقه در ايآ  
 

 انيب  ، کندی ذکرم را قرآن  در رييتغ احتمال که  قرآن ازی اتيآ ، قبل درمباحث .استی بل جواب
. ميبدانی نبو ثياحاد  ویاله اتيآ با آنرا تفاوت و ميبشناس را یقدس ثياحاد است بهتر ابتدا .ميکرد
ی اله دو هر آن مفاد و الفاظ و است شده نازل امبريپ بر خداوندی سو از» هيآ«  یاسالم فقه در

 ستينی اله آن کالم و الفاظ است شده نازل امبريپ بر خدای سو از باآنکهی قدس ثياحادی ول هستند
ی اله مفاد وی بشر الفاظی عبارت به است افتهين رييتغ آن مفادی ول است افته يرييتغ بشر وتوسط
 نازل محمد حضرت بر خداوندی سو ازی اسالمی علما نظر مطابق آنکه بای قدس ثياحاد لذا . است
  .است نشده وارد قرآن در است شده

 
 اصحابی برخ و کاتبان و حافظان کهی اتياگرآ ، ديگردی می آور جمع اتيآ که عثمان زمان در
 شاهد  اگری ول شدی م قرآن وارد ديگردی م دييتا مذکور ازگروه ديگریفرد  توسط کردندی م هيارا

 .داشتی برنم خودی ادعا از دست مذکور فرد که چند هر،شدی نم قرآن وارد يا سندی وجود نداشت
 او چون و داد هيارا ثابت بن مهيخز که بود تيبرا سوره آخر هيآ دو مورد نيا در استثنا تنها البته

 اصحاب و وکاتبان حافظان کهی اتياگرآ  .!شد قرآن وارد گريد شاهد به ازين بدون بود نيذوالشهادت
 حذف گرفتينم قرار )  شد ذکر نامشان قبل مباحث در که (مذکور گروه دييتا مورد، کردندی م هيارا
  .شديم سوزانده بود شده نوشته مربوطه هيآ آنی رو بر کهيی ايواش شدی م

 
 صحابه ازی ک يا يمذکور گروه ، شدی م هيارا صحابه ازی ک يتوسطی ا هيآ که آمدی م شيپی گاه
 گونه نيبد هيآ کلماتی ول است دهيشن امبريپ ازی مفهوم نيچن بای ا هيآ که کردی م دييتا گريد

 ازی نوعی قدس ثياحادی عبارت به شدی م قلمدادی قدس ثياحاد جزو اتيآ گروه نيا ، است نبوده
 ليمسا نيا . است نکرده قرآن وارد  را آنها  تحريف کالمخاطر به زيد که هستند شده فيتحر اتيآ

 چند هر آمد بوجود امبريگرپيد اصحاب  توسطی  فراوانی قدس ثياحاد و شدی اديز اختالفات سبب
ی قدس ثياحاد خاصی گروه منافع جهت در زين بعدا .  کردی می معرفی اله اتيجزوآ آنرای راو

  .شد داده نسبت حاباص ازی ک يبه و شد ساخته
 
 نام آن در که دارد وجود عيتش در  )بود امبريپ اصحاب از جابر ( جابری قدس ثيحد مثال بطور 

 محمد حضرت از آنرا گفتی م جابر و است شده ذکر آنانی زندگ ازی مختصر با عهيش امام دوازده
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 ستين معلومی بدرست البته . است کرده افتيدر فاطمه حضرت ازيی طال لوح کی يرو بر و دهيشن
 صورت هر دری ول دهندی م نسبت جابر به آنرای ا عده ا ياست جابر به متعلقی قدس ثيحد نيا

  .ستين تسنن اهل دييتا مورد
 

 ثياحاد وجود .است شده نوشتهی قدس ثياحاد نيا ذکری برای  اسالم فقه دری متعددی ها کتاب
 صورت نيا در رايز است نشده نوشته اکرم سولر زمان در قرآن که است نيا بری ليدل زينی قدس
 نيچن هم شانيا خود و کردندی م وارد قرآن در آنرا و کردندی می ريجلوگ رييتغ نيا از حضرت آن
 ثياحاد خود فقه در اسالمی علما نکهيای عبارت به . دادندی نم انجام ) خدا کالم رييتغ(  ی گناه
 کالم ازی قسمت حداقل فيتحر نشانه ، است نشده قرآن واردی  کالم رييتغ علت به که دارندی قدس
  .باشدی م قرآن ا يخدا

 
. امبراستيپی ازسو مفاد هم و الفاظ همی عبارت به است امبريپ کالم و ستين خدا کالمی نبو ثياحاد
 جاديای اديزی هايريدرگ و اختالفات ،هم از» ینبو ثياحاد« و» اتيآ « کردن جدا عثمان زمان در

 بطور. است شتريب اختالفات دارد وجود ) ونيمل چند درحد( یفراوانی جعل ثياحاد که امروز و نمود
 وی قدس ثيحد هزار هاصد از شيبی مجلس بحاراالنوارعالمه وکتب عهيش اربعه کتب در فقط مثال
   .ستين تسنن اهل دييتا مورد آن اکثر که است شده ذکری نبو

 
 ا يعيتش دييتا مورد آن اکثر که است کرده تيروا ثيحد ونيلم ک يحدود تسننی علما از حنبل احمد
 دری خاص نيقوان ثيحد ک يدييتای برا نيا بنابر .   ستين ) های حنبل از ريغ ( تسنن گريد فرق
ی حنف سنت اهل مرجع فهيحن ابو . دارد خود دييتا دری ثياحادی ا فرقه هر و دارد وجودی اسالم فقه
 نيا ازی برخ! . است ليقای کمی اعتبار هيبقی برا و داندی م حيصح را ثياحاد از ثيحد هفده فقط
ی نم استنباط آن ازی زيچی انسان عقل تمسخر جز که باشدی م سبک و ذهن از دور چنان ثياحاد
 بزرگان ازی مجلس عالمه نيالمتق هيحل کتاب کنمی م هيتوص داياک مندان عالقهيی آشنای برا . گردد
 دستورات نيومومن شوديم سيتدر هيعلمی ها درحوزه اکنون هم کتاب نيا ندينما لعه مطا را عهيش
  .کنندی م اجرا آنرا

 
  :شودی م ذکر کتاب نيا از ثيحد چند مثال بطور  
 

 از مگس اگر و باشدی م آن سم ضد آن گريد بال وی سم مگس بال کي : فرمودند رسول حضرت
 ور غوطهخودی دنينوشرد کامال آنرا دينشو ممسمو آنکهی برا افتاد شمای دنينوش در طرف کي
  .برود آنی سم اثر تا ديکن
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 واگر دارد اريبس صواب ،باشد افتاده راه در و نيزمی رو بر کهی نان خوردن : فرمودند صادق امام
 صادق امام کهيبطور .!است شتريب اريبس آن صواب باشد افتاده ) توالت ( دارالخال در نان نيا
 غالمی ول ندينما ليم حاجت رفع از بعد آنرا تا دادند خود غالم به آنرا افتند يدارالخال دری نان کباري
 صوابی دارا نقدريا کهی فرد رايز ندينما آزاد را غالم آن فرمود دستور امام . خورد را نان آن

  .ستينی غالم ستهيشا بفرستند درود او بر ها فرشته و باشد
 

است تر نافع آن ريش از شتر رادرا : فرمودند کاظمی موس امام  
 

 و شودی م انداخته جهنم به سرنگون ديبجو مشورت خود زن از کس هر: فرمودندی عل حضرت
  .است وس يد ،رود رونيب خانه از زنش بگذارد کهی کس

 
 کرده نگاه خود مادر فرج به کهيی گو کند نگاه شطرنج صفحه در کهی کس :  فرمودند صادق امام
  .!است

 
 شک او بودن حرامزاده در ، باشد نداشته تيب اهل حب مسلمانان از کس هر :فرمودی لع حضرت

. ديکن  
 
 کند و ی او نظر میشيطان بسو ،است که هر گاه مرد عريان شود ز حضرت امير المومنين منقول ا

چون جامه خود را از بدن بيرون  : در آن که او را به معصيت در آورد و نيز فرمود ! کندیطمع م
. آوريد بسم اهللا بگوييد تا جن ها نپوشند و اگر نگوييد جن ها آنرا ميپوشند تا صبحیم  

 حليه المتقين باب اول فصل دهم
 
 زنا کردن در ،يان امت زياد شود ترک دار در میسول منقول است که هر گاه کاله هاز حضرت را

.ميان ايشان شايع شود   
 حليه المتقين باب اول فصل هشتم

 
 ريش ی توان کرد در درازیعقل مردان را در سه چيز امتحان مصادق منقول است که از حضرت 

.و نقش انگشترش و کنيه اش  
 
 

 ۵٢



 
 ديمف زمان طول دری احتمال فاتيتحر وشناخت خود مذهب قتيحق شناختی برا ثياحاد نيا خواندن

 است مشخص فيتکل که باشدی م امبريپ و امامان به مربوط ثياحاد نيا مييبگو ما اگر . باشدی م
 عالمهی برا عهيشی علما که چند هر ( است شده داده نسبت شانيا به دروغ به که مييبگو اگر و

 از فاتيتحر عمق از نشان ) کنندی م دييتا رای و ثياحاد تمام و هستند ليقا اديز احترامی مجلس
 در خود و اند بوده اصحاب جزو دروغگو نيمحدث نيا ازی تعداد . دارد کنون تا اسالم صدر

!اند داشته شرکت قرآنی گردآور  
 
 شمندانياندی برای قدر به است شده ناآگاه مردم بار نيد نام به که سبک و فيسخی گفتارها نيا

 هستند دسته دو مردم ديگوی م قبل سال هزار دری معری ابوالعال مانندی فرد که شودی م دردناک
   .ندارند عقلی ول دارند نيد گريدی رخب و ندارند نيدی ول دارند عقل مردم ازی برخ

 
 نيالمتق هيحل رينظيی ها کتاب و ندارند نيد ازيی زدا خرافاتی برای ميتصم نيدی علما هم هنوز
ی ها حوزه دری حت و کنندی می معرف عهيش محترم اريبس و  مقدسی کتابها از رای مجلس عالمه
. دهندی م حيترجی  خردورز بر رای بيفر وامع نيد داران دکانی عبارت به ،!کنندی م سيتدر هيعلم
 از انيعيش باالخص و مسلمانان و کند تباه رای ملت که استی کاف نيالمتق هيحل مانند کتاب ک يفقط
  .دارند اريبس ها کتاب نيا
 

 نيب خالفتی برا محمد حضرت وفات از پس ديدی وقتی و ،شد عنوان ابوبکر توسط ثيحد نياول
 مهاجران از ديبا نيمسلمی شوايپ دميشن امبريپ از من گفت ، آمده بوجود تالفاخ انصار و مهاجران

ی ثيحد خود نفع بهی گروه وهر گرفت شدتی ساز ثيحد نيا عثمان قتل از پس . باشد ) شيقر(  
 کرد صادر را ساز ثيحدی ابوالعجا قتل دستور فهيخل که ١۵٣ سال در مثال . دادندی م هيارای جعل
  :گفتی و
 

 و حالل را شما حرام ثياحاد آن با و ام ساخته ثيحد هزار چهار که ديبدان ديکشی م مرا که لحا« 
»ديگرفت روزه جهتی ب و ديگشود را خود روزه ثياحاد آن با و کردم حرام را شما حالل  

  
 ثياحاد در که بخصوص ؟ داشت اعتماد قرآن در فيتحر عدم به توانيم چگونهی طيمح نيچن در
 صحابه گريد و عثمان ايآ .است کرده دايپ رييتغ خدا کالم و الفاظ که هستند معترف خود علمای قدس
؟ اند بوده معتبری نبو ثياحاد از اتيآ افتراقی برا ثياحاد جعل همه نيا با  
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   :قرآن در دار شبهه اتيآ - ۴
 
 است اشکالی دارا تايآی برخ نکهيا ا يهستند استناد قابل و محکم اتيآ تمام ؛ قرآن اتيآ مطابق ايآ

؟ کرد استناد آنها به توانی ونم  
 

:ميکن مرور هم با را عمران آل سوره از هفتم هيآ ابتدا ؛ استی بل پاسخ  
 

 و احتمال که ( است محکم اتي، آ کتاب آن ازی برخ که فرستاد بتو را قرآن کهيی خدا اوست  «
ی اتيآ گريدی برخ و بود خواهد خدا تايآ ريسا مرجع و اصل آنها که)  ابدين راه او دری اشتباه
 گروهی که در دلهاشان ميل به باطل است از پی متشابه رفته تا به تأويل کردن آنکه تا است متشابه

   ». آن کسی جز خدا نداند  تاويلدر صورتيکه(!) آن شبهه و فتنه پديد آرند 
 

 و دارد وجود آن در اشتباه احتمال و ) متشابهات (است دار شبهه خداوند اتيآی برخی عبارت به
 حضرت اوقاتی گاه خاطر نيهم به  .هستند ) محکمات ( اشتباه و شبهه از بدور و نيمطمی برخ
:است کردهی نم اعالم را آنها ا يو کرديم شک اتيآ در محمد  

 
 خود انينيشيپ ازی دار دل در ميفرستاد بتو آنچه ازی بيور شک گاه هر پس : ونس يسوره ٩۴هيآ

  .یکن شک دينبا آن تيحقان در ابدا و آمد توی خدا جانب از کتاب نيا همانا  ؛ بپرس کتاب هلا علما
 

 حق به که دندينام شبهه نيای برا را شبهه : ديفرمای م البالغه نهج ٣٨ خطبه دری عل حضرت
  .ستين آنی ول دارد شباهت

 
ی گمراه دری هدف نيچن ستا فرستاده مردم تيهدای برا را قرآن کهيی خدا که استی منطق ايآ 

 راست راه به ،دارد وجود باطل به ليم آنها در کهی آنان که کند ینم حکم عقل ايآ باشد؟ داشته مردم
 در که دارد وجودی انسان ،ی قرآن ميمفاه مطابق ايآ ؟ ميببر راههيب به را آنها نکهيا ا يميکن تيهدا
ی سود باشد؟چه انسان تيهدا دينبای آسمان کتاب هدف ايآ باشد؟ نداشته وجود وگناه باطل به ليم او

بداند؟ خود فقط آنرا مفهوم که کند نازلی اتيآ خداوند دارد  
 

 شده اعزام خوارج با گفتگوی برای هجر ٣٨ سال در که عباس عبداهللا بهی ا نامه دری عل حضرت
  :ديفرمای م نيچن بود

 

 ۵۴



ی ها ريتفس و بودهی کل دگاهيدی دارا قرآن رايز نپرداز مباحثه و جدل به خوارج با قرآن به
  )  ٧٧ نامه البالغه نهج .( گريد زيچ آنها و گفتی خواهی زيچ قرآن از تو ،دارد گوناگون

 
 

 اگر و کنندی م ريتفس خود نفع به را اتيآی سن چه و عهيش چه اسالم نيدی علما هيآ نيا مطابق
 مشخص خود کهی محکمات با و دهنديم رقرا متشابهات جزو آنرا نباشد شانيا نظرات مطابقی اتيآ
 اريبسی کشتارها سبب که اختالفات وی زيانگ فتنه نيا از خداوند هدف . کنندی م ريتفس کنندی م

باشد؟ی آسمان کتاب ک يهدف ندتوای م فتنه جاديا ايآ و ستيچ است شده  
 

 معاد ،ثيواحاد تيوار تاصال ايو عقل اصالت بر اعتقاد، اريواخت جبر به اعتقاد در کهی اختالفات
 فرقه انواع سبب  و دارد وجود .... و امبريپ تيمعصوم ، خالفت و امامت ،ی روحان وی جسمان

 علم بای ا هيآ کنند مشاهده اگر فقها نيهمچن.دارد شهير زين نجايا در ،است شدهی وسن عهيشی ها
  :مثال چند . !دهندی م قرار تامتشابه جزو آنرا دارد تضاد ودانش

 
 برهان ديگری بر قدرت خدای دانا چرخديم ثابتی مدار دور به  کهديخورش : س يسوره ٣٨هيآ

  .!است
 
 تضاد در چونی ول رودی م سوال ريز امبريپ تيمعصوم و علم آن در که دارد وجودی اتيآ قرآن در 
: دهندی م قرار دار شبهه اتيآ جزو آنرا است عيتش اعتقاد با  
 
 و است من نزد در خدای ها گنج که ميگوی نم را شما من ) غمبريپی ا  (بگو : انعام سوره ۵٠ هيآ
ی وح من به را آنچه جز کنمی نمی رويپ من . ام فرشته من که ميگوی نم و آگاهم بيغ از آنکه نه
  .کنندی نم شهيواند فکر ايآ برابرند نايب و کور ايآ بگو رسدی م
 

 و حال )  کنندی نم شهيواند فکر ايآ برابرند نايب و کور ايآ  ( هيآ نيآخرا قسمت رسدی م نظر به
  .باشد مسلمانانی فعل روز

 
 ستمين شيخو ضرر و نفع مالک من که بگو ) مردم به ما رسولی ا : ( اعراف سوره ١٨٨ هيآ

 و افزودمی م شهيهم خود نفع و ريخ بر  بودم آگاه بيغ از من اگر و خواسته من بر خدا آنچه مگر
 کهی گروه دهنده بشارت و ترسانندهی رسول مگر مگر ستمين من دميدی نم نجر و انيز گاه چيه

  .ماننديا اهل

 ۵۵



 
ی زيچ که است تاسف  باعث تسنن اهل ازی ا عده و انيعيشی برا شمياندی م هيآ نيا به که اکنون

  .بندندی م او بر او خود کالم از ريغ
 
ی وح من به آنکه جز هستمی بشر اشم مانند هم من بگو امت به رسولی ا : فصلت سوره ۶ هيآ
  .....شودی م
 
 حضرت( تو بهی وحی برا شيخو فرمان به را خود روح ما گونه نيهم: ی شور سوره ۵٢ هيآ

 راه کهی کرد فهم نه و ستيچ خدا کتابی ندانست رسدی وح که آن از شيپ و ميفرستاد  )محمد
.است کدام وشرع مانيا  
 
 را تو پس افت يگمراه  )محمد حضرت ( را تو و :  ی  فهد ضاال ک وجد و: ی ضح سوره ٧ هيآ

  .کرد تيهدا
 

 گم ره مکه ابانيب در را تو و : است گرفته صورت نفع به ترجمهی ا قمشهی اله ترجمه در البته
 حمد سوره در  »ضال « کلمه نيهم ترجمه به ديتوانی م .! کرديی نما ره افت يرانيح و کرده
ی م ذکر زين بود کشته را نفر دو کهی موس حضرت مورد در  »نيضال «کلمه نيا .ديينما رجوع
  .شودی می دستکار ترجمه در مجددا که ) نيالضال من انا : شعرا سوره ٢٠ هيآ ( شود

 
.است نبودهی وگمراه ضاللت در چگاهيه شما ) امبريپ ( صاحب : نجم سوره ٢ هيآ  
 

تضاد آيات با هم نيز دليلی بر تحريف  (  ندهست باهم تضاد در اتيآ نيا است مشهود که همنطور
 ٧ هيآ نيهمی برا ، است امبرانيپ تيمعصوم با تضاد در و )است که در قرآن زياد ديده می شود 

 استناد قابل ريغ و گرفته قرار متشابهات جزو تسنن فرقی برخ و عهيشی علما توسطی ضح سوره
 تيمعصوم«  به  و نوانديشان شيعهتسنن اهلی ها فرقه شتريب اتيآ نيهم براساسی ول شودی م
. ستندين معتقد»  امبريپ  
 
 جزو آنرا عهيش که دارد وجود امتيق روز در شفاعت رد دری اريبس اتيآ بيترت نيهم به 

 ، انعام سوره ۵١ ، بقره سوره ۴٨ ،مدثر سوره ۴٨ اتيآ:  داندی م استناد قابل ريغ و متشابهات
رهيغ و بقره سوره ١٢٣  

 

 ۵۶



شودی نم رفتهيپذ چيه آنان حق در عانيشف شفاعت آنروز در پس : مدثر سوره ۴٨ هيآ  
 
نباشدی اور يرای کس و نباشد سودمندی کس شفاعت و :  ...... بقره سوره ١٢٣ هيآ  
 
 که هم مرتبه هفتاد،  نکن ا يکن مغفرت طلبی خواه مردم برآن تو امبريپی ا  :توبه سوره ٨٠ هيآ

  .ديبخش نخواهد را آنها هرگز خدا یطلب مغفرت خدا از برآنها
 
 ارتيز و امامانی برا حرم ساخت رينظ آنها اعمال و عيتش ميمفاه با هيآ چند نيهم که دينيبی م

 و دارد کامل تضاد ، مشکالت ريسا و های ماريب درمانی برا شانيا از ودرخواست شانيا قبور
 البته در قرآن  .دارد وجود آن راه قرآن در که مخصوصا ماندی نم آنها کردن باطل جزی ا چاره

  . که با آيات قبلی در تضاد استتعدادی آيه وجود دارد که شفاعت با اجازه خدا را تاييد می کند
 

 به امر خدا و  مگرند که شفاعتشان سودمند نيست در آسمان ها هستو بسيار:  سوره نجم ٢۶آيه
  .بر آنکس که خدا بخواهد و از او خشنود باشد

 
 

 
   :قرآن در منسوخ اتيآ - ۵

 
 

 ! می شود و بی اعتباردر فقه اسالمی با آمدن يک رسول جديد ، کالم خداوند در اديان قبلی منسوخ
 سوره بقره خداوند می فرمايد کسانی را که در حکم روز ۶۵ در آيه ،که مورد اشکال عقالنی است

داده بود که ر آن موقع خداوند دستورد.ه است و به بوزينه تبديل نمودهعذاب کردشنبه تعلل کردند 
اگر يک يهودی حتی برای  .  استراحت کنند بايدتی کاری کنند و فقطروز شنبه نبايسيهوديان در 

علت آن اين بوده است که خداوند جهان را در  .ضروريات زندگی کاری می کرد شکنجه می شد 
يز بايد همين کار را اران او نشش روز آفريده و سپس در روز شنبه استراحت کرده است و طرفد

آن نيز لغو شد  پس از اسالم و آمدن قرآن روز استراحت مردم جمعه شد و حکم اجبار .انجام دهند 
به عبارتی حکم تورات در قرآن تاييد شده است ولی برای مسلمانان جزو احکام منسوخ خداوند 

! .است  
 
اهيم نازل شده است منسوخ نموده است  به عبارتی حضرت موسی کالم خدا را که بر حضرت ابر 

 ۵٧



 و تمام کتاب های  قرآن محمد انجيل عيسیو حضرت عيسی تورات موسی را منسوخ کرده است و
  .! را منسوخ و بی اعتبار کرده است تمام سخنان قبلی خداوند ودينی

 
 اعتبار ا يشودی م ومنسوخ باطل زمان گذشت با  در قرآنخداوند اتيآ ايآ  حال به قرآن نظر کنيم،

؟ ميا داشته قرآنی آور جمع هنگام در را  بی اعتباراتيآ حذف ايآ  واستی شگيهم اتيآ  
. استی بل پاسخ    
 
 ازی برخ آن مطابق و است شده انيب نحل سوره ١٠١ و بقره سوره ١٠۶ هيآ براساس لهيمس نيا 
  :اند کرده  و بی اعتبارمنسوخ را گريد اتيآ ، اتيآ
 
 از !)؟(بهتر ميساز متروک آنرا حکم ا يميکن منسوخ را قرآن اتيآ از چه هر : رهبق سوره ١٠۶ هيآ
.است قادر زيچ هر بر خدا دانندی نم مردم ايآ مياوريب آنرا مانند ا يآن  
يعنی حکم قبلی بدتر بوده است که با علم خدا در وقتی از بهتر بودن يک حکم سخن می گوييم ( 

)تضاد است   
 
   .ميآور گريدی ا هيآ آنی بجا کرده نسخ مصلحت راه از که رای ا هيآ هر وما  :نحل ١٠١ هيآ
 

  :است نوع سه بری اسالم فقه مطابق قرآن در نسخ
 

 نازل خاص موارد در شانيا بری اتيآ اکرم رسول زمان دری عن ي :اعتبار و  لفظ در نسخ - الف
 به ،هديگرد نسخ اتيآ مفاد ا يگريد اتيآ براساس محمد حضرت خود زمان در بعدای ول ديگرد

ی آور جمع زمان در و) ی مفهوم ای ياعتبار نسخ ( رفت نيب از آن مفادی اجرا ضرورتی عبارت
)ی لفظ نسخ! ( د؟ينگرد قرآن وارد  منسوخ اتيآ نيا  ثابت بن ديز توسط قرآن  

 
)  یلفظ  نسخ (است نشده قرآن واردی ليدل به که هستندی اتيآ  :اعتبار نسخ بدون لفظ در نسخ - ب
 قرآن در مندرج ريغ معتبر اتيآ ، نسخ نوع نيای عبارت به .  باشدی م اعتباری دارا آن مفادی ول
  .باشدی م متفاوتی ا فرقه هری برا که باشدی م
 
 است شده درج قرآن در که شودی می اتيآ شامل نسخ نيا   :لفظ در نسخ بدون اعتبار در نسخ - ج
 ا يو علما اجماع ا يوی قرآن ميمفاهی برخ ا يو  قرآن در مندرج گريد اتيآ براساس آن مفادی ول 

  .است شده نسخ امبريپ سنت

 ۵٨

kaveh
Comment on Text
متاسفانه هر پيامبري که شريعت پيامبر قبلي را منسوخ مي کند و به قدري در قبولاندن مذهب خويش اصرار مي ورزد که مردماني که آنرا قبول ندارند، حتي اگر نيکوکار و ديندار باشند، گمراه و کافر و مستحق جهنم مي شمارد و در نتيجه آن جنگها و خونريزي هاي بسيار بوجود مي آيد. چگونه مي توان باور کرد فردي که از سوي خدا آمده است با پيروان فرستادگان ديگر خدا در امور جزيي به جنگ برخيزد .اگر مقصود از نماز، عبادت خداوند و نيکوکاري است ، اين مقصود با نماز مسيحيان و يهوديان و زرتشتي ها و ... نيز حاصل مي شود و اگر مقصود از دين نيکوکاري باشد که ابهامات بيشتر مي شود . اين امور برخلاف عقل سليم است. 



 
 

  :ميبخوان دوباره را البالغه نهج ٢١٠ خطبه
 

 ، باطل هم و دارد حق هم  ) و احاديثقرآن اتيآ( دارد قرار مردم دست در کهآنچه   کهی براست «
 قيدق ، متشابه هم و محکم هم ، خاص هم و عام هم ، نسوخم هم و ناسخ هم ، دروغ هم راست هم
 که شد داده نسبت  اوبه دروغ آنقدر امبريپ روزگار در. شده توهمات به آلوده هم و شده حفظ
 گاه منينش امتيق در،  ببندد دروغ من به عمدی رو از کس هر فرمود و کرد راديا خطابه و ستاديا

» .شودی م آتش از او ) مقعد(   
 

 نيبدی ا هيآ دوم فهيخل عمر که است شده ذکر تسنن اهل معتر کتب ازی بخار حيصح کتاب در  
 مشروع نا  روابط مرتکب  )رزنيپ ( خهيش و ) رمرديپ ( خيش اگر : آورد ثابت بن ديزی برا معنا
 تا کند دييتا آنرا اصحاب از گريدی ک يخواست او از ديز . شوند ) سنگسار ( رجمی ستيبا گردند

 قرآن وارد زين هيآ نيا اگر مسلما، دينگرد قرآن وارد لذا نکرد دييتا آنرای کسی ول شود قرآن اردو
 آنرا عمر آخر تا خود  بن خطابعمری ول  .ديگردی م تر گستردهی نيد عيفجا دامنه امروز شدی م
 الماس در سنگسار ميدانی م که همانطور ! .داشت آنرای اجرا درخواست و دانستی می اله هيآ

 مسن افرادی برا آنرا هيآ نيا نيمعتقدی ول است گرفته نظر در )متاهل افراد ( محصنهی زنای برا
ی اعتبار نسخ بدونی لفظ نسخ جزو تسنن اهل ازی برخ را هيآ نيا . داننديم االجرا الزم مجردی حت
  .شود اجرای ستيبا نديگوی م و دانندی م
 

 که کرد هيارا ديز به معنا نيا بهی ا هيآ حفصه قرآنی آور جمع زمان در نيهمچن  بن خطابعمر
ی ک يخواست او از ديز  مجددا  .است رفته کفر راه به بگرداندی رو خود واجداد پدر از کس هر
 قرآن در آنرا ديز لذا نشد آن دييتا به حاضری کسی ول اورديب هيآ دييتای برا را اصحاب از گريد

 ، است کرده دايپ اعتبار و لفظ نسخ که داننديمی اتيآ جزو سننت اهل اکثر را هيآ نيا . نکرد وارد
 نيبهتر در ا يو است گفته دروغ عمر ا يندا معتقد و داندی نم هيآ را آنها اصال که زين عيتش اهل
 اشتباهی اله اتيآ با است شده انيبی خاص مورد در که را) ی نبو ثيحد ( امبريپ گفتار شانيا حالت
.است بوده گرفته  

 
 مثال داد رييتغ رای قرآن حکم نود حدود منسوخ و ناسخ از استفاده با خود ساله ده خالفت در عمر 

 تازيانه تعيين  و برای شراب خواری و شراب را حرام کردنمود اعالم منسوخ را متعه و تمتع حج
. البته آيات بسياری از اين خليفه پذيرفته شده است  .کرد  

 ۵٩



 
 بن ديوز خلفا قبول مورد اکثرا و آوردی عل حضرت کهی اريبس اتيآ مورد در عيتش در ليمسا نيا

 جزء چهل بای گريد قرآنی عل حضرت کهيی جا تا است داشتهی شتريب شدت ، نشد واقع ثابت
 ، عهيشی ها فرقه شد سبب لهيمس نيا شد ذکر که همانطور . نکرد دييتا را عثمان قرآن و نوشت
 قرآن علوی اتيآ  ،عهيش نظر  ازلذا . ديآ بوجود خوارج و نيصف ، جملی جنگها و خوارج وی سن
  .شودی م شناختهی اعتبار نسخ بدونی لفظ نسخ جزو

 
 از شيپ دييبگوی سر سخن خدا رسول با که ديبخواه گاه هر مانيا اهلی ا : مجادله سوره ١٢ هيآ
ديده صدقه ديبا کار نيا  
 هيآ سوره نيهمی بعد هيآ در خداوند لذا شد هاآن اعتراض سبب و آمد گران مسلمانانی برا هيآ نيا

  :گرفت صورتی کالم نسخ بدونی اعتبار نسخی عن يکرد منسوخ رای قبل
 
 که حال پس ، ديديترس ديده صدقه رسول با گفتن راز از شيپ نکهيا از ايآ  :مجادله سوره ١٣ هيآ

  .ديبخش را شما خدا هم باز دينکرد صدقه اداء
 

 ثابت بن ديز توسط بلکه است نشده نازل محمد حضرت بر سرهم پشت هيآ دو نيا است مسلم البته
  .)تحريف ظاهری  ( است گرفته قرار هم سر پشت

 
 از خود مال به که است حالل را شما ،شد حرام آنچه از ريغی زن وهر : .........نسا سوره ٢۴ هيآ

  ) .ديکنيی شو زنا ( دييبجو تمتع آنها
 

 منسوخ آنرا تسنن اهل البته  . شودی م حالل  از نظر شيعه )موقت غهيص ( متعه ،هيآ نيا مطابق
 اعتبار ) روز سه حدود ( کوتاهی مدتی برای اسالم فتوحات ازی ک ياز پس نديگوی م و دانندی م

! است داشته  
 
.رنديبم تا ديکنی زندان ها خانه در را بدکاره زنان : نسا سوره ١۵ هيآ  
ی م ) رجم ( سنگسار را کار زنا زنان اکرم رسول که چرا !ديگرد سوخمنی نبو سنت با هيآ نيا

البته جای تعجب است . )ی لفظ نسخ بدونی اعتبار نسخ (  و اگر مجرد بودند شالق می زدندکردند
.! و خداوند هم اعتراضی نداشته است!که حضرت محمد خود دستور خدا را اجرا نمی کرده است   

 
ون دانست که شما در کار مباشرت با زنان خود را به ورطه گناه می خدا چ:  سوره بقره ١٨٧آيه

 ۶٠



از اکنون در شب رمضان رواست که با افکنيد لذا از حکم حرمت درگذشت و گناه شما را بخشيد 
.زنها به حالل مباشرت کنيد   

 
باشند ن با زنان نزديکی نداشته ابتدا طبق آيه ای خداوند دستور می دهد که مسلمانان در ماه رمضا

 ومردان به فساد و زنا کشيده ميشدند تندعايت حکم الهی دقت بيشتری داشمطابق معمول زنان در ر
چون اين نسخ در زمان رسول اکرم بوده است زيدبن ثابت . لذا در اين آيه حکم قبلی منسوخ شد 

)نسخ لفظی و اعتباری .( آيه منسوخ را وارد قرآن نکرد   
 

 ) دختران مهاجر، کنيزان ،، زنان عقدی! زنان هبه ای ( اين زنان:ب  سوره احزا۵٠قسمتی از آيه 
آيه (   تو در امر نکاح هيچ محدوديت و زحمتی نباشد عزيزکه بر وجودرا بر تو حالل کرديم همه 

)نسخ اعتباری بدون نسخ لفظی = منسوخ   
  
وقتی تعداد زنان  ، ندمعاف می ک) چهار عدد( عداد رسول خود را از محدوديت تدر اين آيهخداوند  

 نفر رسيد درگيری های خانوادگی آن حضرت زياد شد تا جايی که مدت سه ١۵حضرت محمد به 
 ۵٢  آيهخداوند در  محل نگهداری علوفه بسر می برد لذاماه ايشان نزد هيچ همسر خود نرفت و در

آيات قبلی را  به رسول خود دستور می دهد ديگر اجازه گرفتن زن عقدی ندارد و سوره احزاب
البته مسلم است فاصله زمانی اين دو آيه چندين سال بوده است که توسط زيد بن .منسوخ می کند

 زنی است که خود را بدون مهر و عقد به پيامبر » زن هبه ای«.ثابت نزديک هم قرار گرفته است 
!ببخشد و اين حکم فقط مخصوص پيامبر است  

 
حالل است و نه ) رسول اکرم ( گر نه عقد هيچ زن بر تو بعد از اين دي:  سوره احزاب ۵٢آيه 

 با ديگر زن هر چند از زيبای اش به شگفت آيی و بسيار در نظرت زيبا آيد !مبدل کردن اين زنان 
)آيه ناسخ ( .!مگر که کنيزی مالک شوی  

 
بترسيد و از خدا ربا را چند برابر نخوريدای کسانی که ايمان داريد :  سوره آل عمران ١٣٠آيه  

  
اکثر .  بيان شده است رباميزان لی در اينجا فقط رعايت در آيات ديگر قرآن ربا حرام شده است و

  ).نسخ اعتباری بدون نسخ لفظی ( علما اين آيه را منسوخ می دانند 
 

 اکرم رسول مثال شدی م منسوخ قرآن حکم با امبريپ دستور وی نبو سنت زين اوقاتی گاه البته
 منسوخ بقره سوره ١۴۴ هيآ با بعدا که شود خوانده المقدس تيبی سو به نماز بودند داده دستور
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  :ديگرد
 پس ميبگردان یشو خشنود کهی ا قبلهی بسو را توی رو البته : ........ بقره سوره ١۴۴ هيآ 

.ديکن جانب بدانی رو ديباش کجا هر زين نيمسلم شما زين و الحرام مسجد طرف به کنی رو  
 

نکه خداوند خانه خود و قبله مومنين را جابجا کند سوال برانگيز است ، به عبارتی بيش از البته اي
به . پانزده سال خانه خدا در بيت المقدس بود و نزديک صلح با ابوسفيان خانه خدا کعبه می شود 

 منسوخ نظر نميرسد پيامبر بدون اجازه اهللا قبله اولی را بيت المقدس قرار داده باشد و بايستی آيه
 ما نيز  اول را بر اساس سنت نبوی دانسته اند،داشته باشيم ، ولی چون در فقه اسالمی جهت قبله

.چنين نوشتيم   
 
 شوديم ذکر شراب حکمی برای اتيآ در ابتدا  .دارد وجود زينی مست و شراب حکم در ليمسا نيا

 زمان در سپس ،شودی نم داده آن بودن حرام دری حکمی ول استيی ها انيوز سودهای دارا شراب
      .شوند منسوخی قبل اتيآی ستيبا ناچارا لذا  ،شودی م حرام کال انجام سر و شودی م حرام نماز

 
ای اهل ايمان هرگز در حال مستی  به نماز نياييد تا بدانيد چه می گوييد و نه :  سوره نساء ۴٣آيه 

  )تباری بدون نسخ لفظی نسخ اع: آيه منسوخ ( .در حال جنابت تا وقتی غسل کنيد 
 

می پرسند بگو در اين دو کار ) نوعی قمار ( ای پيغمبر از تو حکم خمر و ميسر:  بقره ٢١٩آيه 
)نسخ اعتباری بدون نسخ لفظی : آيه منسوخ ( .گناه بزرگی است ولی سودهايی برای مردم دارد  

 
کار ) نوعی بازی ( اب ميسر و انص) مستی ( ای اهل ايمان خمر :  سوره مايده ٩١ و ٩٠آيه 

)آيه ناسخ ( .شيطانی و زشت است پس از آن دوری کنيد   
 

 علمای برخ شوديم ادی يمست و خمر وازحرمت شودی نم برده نام شراب از اتيآ نيا در چون البته 
 و شراب آبجو رينظ فتريضعی شرابها که ذيمب لذا دانندی م حرام را یمستدانندوی نم حرام را شراب
بيشتر مورخين معتقدند تا بيست سال پس از  . دانندی م حالل  رادهدينمی مست و اشدبی م سيب

ا تفسير شخصی خود از مستی و خمر  اسالم استفاده از شراب آزاد بوده است و خليفه دوم عمر ب
علت اينکه در آيات قرآن نيز مکررا به مومنين وعده .  و برای آن شالق گذاشتشراب را حرام کرد

.ابتدايی شراب در اسالم بوده است تی که مستی نمی آورد، داده می شود عدم حرمت شراب بهش  
 

بر بهشتيان حرير سبز و لطيف و بر دستهايشان دستبند نقره خام است و :  سوره انسان ٢١آيه 

 ۶٢



. می نوشاند  شراب پاکیخداوند به ايشان  
 
 روزی رما بدست می آيد جزو سوره نحل شراب های سکر آور و مست کننده که از انگور و خدر 

  : که در تضاد با آيات قبلی است به شمار می رودحالل و آيات و نشانه های خداوند
 

 شراب مست کننده و روزی حالل و  از ميوه های درخت انگور و درخت خرما: سوره نحل ۶٧آيه 
اری بدون نسخ نسخ اعتب ( . بدست آرند در اين کار نيز آيت قدرت حق برای خردمندان است نيکو

)لفظی   
 

هستند و با خوردن  که چون اکثر مردم نادان  می گويند علمای اسالمی برخیدر تفسير اين آيه
 ولی ،)نسخ عملی با تفسير شخصی  ( شراب حرکات زشت انجام می دهند لذا بر ايشان حرام است

نترل داشته باشد ، بر  بتواند بر حرکات خود کاز شراب در حد مستی نيز بخورد ولی اگر فرد عاقلی
 و غير قابل )متشابهات (  جزو آيات شبهه دار  سوره نحل را۶٧ برخی نيز آيه .او گناهی نيست 

 تضاد آيات در خوردن شراب زياد است و . قرار می دهند که قبال در باره آنها سخن گفتيم استناد
وسيله عمر خليفه دوم  ب شدن آن و شالق زدن شراب خواراننظرات مختلف است ولی شروع حرام

.بوده است و در قرآن چنين حکمی ندارد   
 

 ا يو امبريپ کردار ا ياو سخنان از گريدی برخ توسط خداوند سخنانی برخ نکهيا به اعتقاد نفس
 رسانديم و است تضاد در خدای وآگاه علم با ) منسوخ و  ناسخ (  شوديم وباطل منسوخ اجماع

 تيموقعی برا هم امبريپ زمان در ،ستندين ها مکان و ها زمانی تمامی برا نکهيا بر عالوه اتيآ
ی می نيدی شينواند دييتا دری ول است تضاد در مسلمانان اعتقاد با نيا که است شده آورده خاص
  .دينما منسوخ خود نفع به را اتيآی ا فرقه هر است شده سبب زين ومنسوخ ناسخ  .باشد

 
، از صدو چهارده سوره قرآن فقط حدود بيست سوره  است گسترده اريبس قرآن در ومنسوخ ناسخ

 می باشد در  و شبهات سوره هايی از قرآن که فاقد ناسخ و منسوخ!.فاقد ناسخ و منسوخ می باشد
 کاهش ازی ريجلوگی برا ی مسلمانعلما  .مانند فاتحة الکتاب اسالم دارای صواب بسيار است

مواردی ) و احيانا سوء استفاده های شخصی (سلمانان اذهان مشيتشو و جلوگيری از اعتبار قرآن
ی اسالمی علما ديديشن وقت هر اما ، را اعالم نمی کنند مانند ناسخ و منسوخ و متشابهات قرآن

 متشابهات ا يو منسوخ و ناسخ نيهم منظور) ديبدان را قرآن تمام ديبا هيآ کي درکی برا( نديگويم
  .باشدی م محکمات و

 

 ۶٣
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Comment on Text
برخي ديگر از آيات منسوخ عبارتند از :آيات عدد مقاتلين نظير آيات 65 و 66( ناسخ ) سوره انفال ، آيه امتاع ( آيه 240 سوره سوره بقره ) ، آيات توارث ايمان مانند آيات 72 و 75 سوره انفال ، آيات عفو و ارجاء ( آيه 14 سوره جاثيه) در اين آيه خداوند مي گويد مسلمانان از جزاي گناهکاران تا روز قيامت در کذرند که در فرقه هايي که آنرا منسوخ نمي دانند سبب تساهل بيشتري شده است البته شيعه آنرا منسوخ مي داند، آيات معاهده مانند آيه 89 سوره نساء ، و کليه آياتي که بر تدريجي بودن قتال و جهاد دلالت دارند و .... 



ی برا طيشرا نيا یگاه و شوندی م ليقای خاص طيشرا اتيآی اجرای برا علما اتاوقی گاه البته
.  شودی م حکم آن »یعمل نسخ «سبب که شودی م  و نايابدهيچيپ چنانی قرآن حکم کی ياجرا
  ولی و آيات آنرا معتبر می دانند با آنکه کنيز داری و برده داری را تاييد می کنندعلمای برخ مثال
 اي . شودی م منسوخی قرآن حکم نيا عمال که کنندی م طرحی ا دهيچيپ طيشرا زيکن گرفتنی برا
  .کنندی م منسوخ را منکر ازی نه و معروف به امر حکم روش نيهم بای اسالمی ها فرقهی برخ

 
 برای زنان پيامبر )و منع آرايش و خروج از خانه  ( برخی از علمای اسالم معتقدند که آيه حجاب

 البته.)نسخ عملی ( م عام نمی باشد و برای مردم داشتن پوشش مناسب کافی استبوده است و حک
  خطاب با زنان پيامبر می باشد و به نظر سخن اين علما صحيح تر است و در آياتی که آياتدراين

 و  استفاده می شود)روسری (  يا جالبيب )پوشش (  ستر جنبه عام دارد بجای حجاب از کلمات
الزم به ذکر است رعايت .رد، حتی در اين آيات منظور از حجاب ، پرده می باشد  دااختياریجنبه 
. برابر برده و غالم ضروت ندارد  زن مسلمانحجاب  

) سوره احزاب ۵٩ تا ۵٣ سوره احزاب ، آيات ٣٣آيه (   
 

 و ) نيالدی ف اکراه ال ( بقره سوره ٢۵۶ هيآ مانند دارد وجود نيد در اجبار عدم اتيآی برخ در
 است شده داده آنها وکشتن کافران با جنگ به حکم گريد اتيآی برخ در و کافرون سوره نيهمچن

 با ( منسوخ را نيد در اجبار عدم هيآ که آنها لذا ) .  محمد سوره ۴ هيآ - بقره سوره ١٩١ هيآ(
 ندروی می ستيترور حرکات ويی گرا اديبنی بسو کنندی م )  و يا تفسير خاصدهيچيپ طيشرا جاديا
  . روندی م تسامح و تساهلی بسو کننديم منسوخ را کافران کشتن که آنها و
 

 ايشان می گويند احکام قرآنی  بوجود آمده است ،نو انديشی دينیروش ديگر نسخ عملی در تفکر 
انسان امروزی معتبر و برای اعراب هزار و چهار صد سال پيش در حجاز نازل شده است و برای 

.شد قابل اجرا نمی با  
 

ترک (   است»کاله شرعی « در عوام مشهور به   که نيز وجود دارد نوع ديگر نسخ عملی 
، در کليه احکام دينی کاله شرعی وجود )واجبات يا انجام محرمات با روش های به ظاهر شرعی 

ن می کند و به عنوان  يک طلبه يا دانشجو فقط قصد مسافرت در روز های ماه رمضامثال. دارد 
 قصد  کهمتدينبه ظاهر  يک از روزه گرفتن فرار می کند هر چند که مسافرت نمی رود ، السفر دايم

 ابتدا خطبه :ين رابطه زنا محسوب نشود  برای اينکه اشته باشداجنسی با يک خانم متاهل دارتباط 
با فرد مورد نظر ) صيغه ( طالق برای زن و شوهر جاری می شود و سپس خطبه عقد موقت 

 می شود و بعد از اين به اصطالح ازدواج دوباره خطبه طالق با اين فرد و ازدواج با شوهر خوانده
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Comment on Text
لازم به ذکر است علاوه بر اين مورد حجاب براي کنيزان منع شده است تا جايي که در برخي روايات ذکر مي شود امام محمد باقر کنيزي را که حجاب مي گذاشت تنبيه مي کردند ،حجاب بر زن يايسه واجب نيست، حجاب براي زنان بيابانگرد مسلمان و زنان ساير اديان نيز واجب نبوده است.حتي افرادي مانند حضرت زينب بعد از واقعه کربلا هنگام سخنراني خود در کاخ يزيد ترجيح مي دهد بدون حجاب سخن بگويد و چادر و روسري خود را کنار مي گذارد . براين اساس در اکثر کشورهاي اسلامي حجاب اجباري وجود ندارد . 



  .او خوانده می شود، در اين کار گناه نگاه نداشتن عده وجود دارد ولی از گناه زنا کمتر می شود 
  
 با نام سود همانطور که مردم ايران می دانند اکنون ربا. نمونه ديگر کاله شرعی در ربا وجود دارد 

مثال سود بانکی در ژاپن . بانکی چندين برابر سودهای کشورهای غربی و کافر دريافت می شود 
به عبارتی با تغيير نام نيز . است  و حالل و در ايران حدود بيست درصد و حرامحدود يک درصد

د ، خود ياری  ربا را به عنوان سود، قرض الحسنه ، کارمزکار حرامی را انجام داد، بانکميتوان 
افراد ديندار و علمای دين هنگام دريافت سود از فرد مقروض يک عدد شکالت يا . می گيرد ... و 

 نه (يک حبه قند می دهند و فرد مقروض می گويد من اين پول را برای خريد اين حبه قند دادم 
ه شرعی استفاده نمی البته مسلم است که دينداران واقعی هيچگاه از کال) !. برای سود و ربای پول 

کنند ولی چون پوشش و ظاهر اين دو گروه شبيه است و فقط اعتقاد قلبی وجود ندارد در جامعه 
.اسالمی اشکال متوجه دين نيز می شود   

 
 
 
:ی  آسمان کتاب ريسا و قرآن دری طانيش اتيآ - ۶  

 
 

 توانديم طانيش ايآ ؟ وردآی م بوجود اختالل و سهيدس طانيش ،خدا کالم وی آسمانی ها کتاب در ايآ
 به ؟ دينما مقدس کتاب واردی اله وکالم اتيآ نام به را انحرافاتی برخ و شود وارد لييجبر درشکل
؟ است شده وارد قرآن وی آسمانی ها کتاب در »یطانيش اتيآ« ايآی عبارت  

 
ی روز ، شودی م ذکر نيچن  اسالم وبزرگ متقدمی علما از نيجالل ريتفس مطابق . استی بل  پاسخ
 هم ريز هيآ اتيآ نيب در شد نازلی و بر نجم سوره که بود شيقر نيمشرک با کعبه در اکرم رسول
  :شد نازل

 
 ) قيغران ( پرواز بلند پرندگان عرب بت سهی عن ي :یلترج شفاعتهن فسوفی العل قيغران تلک
  .باشد آنها شفاعت بهی ديام ديشا و هستند

 
 که انيشيقر هيبق و افتاد سجده به ) ةمنا وی عز،  الت(  ها بت ابلمق در محمد حضرت آن از پس
 امبريپ اران يماجرا نيا بعداز. کردند سجده به شروع ها بت بر زين وآنها شدند خوشحال دنديد نيچن

 ۶۵



 کرده لييجبر هيشب را خود که طانيش توسط اتيآ نيا که کردند عنوان شانيا . شدند معترض او بر
  .شد حذف اتيآ نيا و است شده نازلی و بر بود

 
:شد نازل امبريپ از دفاع در ليذ اتيآ نکهيا تا برگردند اسالم ازی برخ شد باعث لهيمس نيا  
 
ی اتيآ چون آنکه جز مينفرستادی غمبريوپ رسول چيه تو از شيپ ما و : حج سوره ۵٣ و ۵٢ هيآ

 محو کرد القا آنچه آنگاه کرد سهيدس القاءی اله اتيآ آن در طانيش کرد تالوت خلق تيهدای برا
 با خدا تا . است درستکار و دانا خدا و گرداندی م واستوار ميتحک را خود اتيآ و سازدی م ونابود

 وهمانا ديازمايب است قساوت و مرض به مبتال دلهاشان در که رای کسانی طانيشی ها القاء آن
.اشندبی م نجات از دور و شقاوت در سخت عالم وستمکاران کافران  

 
 رسول اکرم پس از اين واقعه در آيات شک می کرد و گاهی آنها را به مردم عرضه نمی کرد که 

:نازل گرديد آيات زير   
 

 تبليغ  اگر نرسانیای پيامبر آنچه از خدا بر تو نازل شده به مردم برسان«:  سوره مايده ۶٧آيه 
».مردمان محفوظ خواهد داشترسالت و اداء وظيفه نکرده ای و خدا تو را از شر و آزار   

 
 و چون  بوده استالبته علمای شيعه می گويند منظور خداوند از اين آيه اعالم امامت حضرت علی

نام حضرت علی بطور واضح بيان ) تحريف ( احتمال دستکاری آيه از سوی اهل تسنن می رفته 
.! نشده است  

 
 خود انينيشيپ ازی دار دل در ميفرستاد بتو آنچه ازی بيور شک گاه هر پس : ونس يسوره ٩۴هيآ

ی کن شک دينبا آن تيحقان در ابدا و آمد توی خدا جانب از کتاب نيا همانا، بپرس کتاب اهل علما  
 

) یطانيش اتيآ(یرشد سلمان کتاب نام. شودی م ذکر قيغران هيقض بنام نيجالل ريتفس در ماجرا نيا
ی اتيآ که است نگونهيا خداوند سنت  اتيآ نيا مطابق .  است شده انتخاب موضوع نيهم اساس بر

 در باز و شودی م برطرف ديجد نيد با آن از وبعد شودی م القای آسمانی ها کتاب در طانيش توسط
 ، شده حذف هيآ نيا از ريغ به قرآن  مورد در سنت نيا ايآ. شوديم تکرار لهيمس نيا زين ديجد نيد

؟ است نشده اجرا  
 

 مگر شد حرام شمای برا دار شوهر زنان نکاح شودی م گفته نساء سوره ٢۴ هيآ قرآن در کهی وقت

 ۶۶



 کالم ا يدينيبی م آن در را خدا کالم ،ديا شده ومالک متصرف کفار با جنگ در کهی دار شوهر زنان
؟ را طانيش  

 
 با ازدواج عقد بدون و گرفتی زيکن به توانيم جنگ در را زنان و دخترانی اخالق نيمواز کدام با 

 گرفته متيغن به که دار شوهر زن ک يبا بدتر همه از و ؟ ديرسان فروش به ا يو کردی کينزد آنها
 فروش  به  برده عنوان  به رای و وشوهری کن ازدواج او بای خواست هم اگر وی کنی کينزدی ا

  ؟ی برسان
 

مانان باقی با کدام موازين اخالقی زمين ها واموالی که انسانها از ترس کشته شدن توسط مسل
 و )مانند زمين های فدک ( خوانده و متعلق به پيامبر بدانند» انفال « گذاشته و فرار ميکنند به نام 

 . بدست ميآيد حالل است و خمس آن متعلق به پيامبر استاموالی که از مردم در فتوحات اسالمیيا 
  ؟ طانيش اتيالقا ا يخداست کالم نهايا ايآ
 

 بندگان تمام  ؟ داردی ميعظ قدرت نيچن طانيش نيا چرا که شودی م مطرح زينی گريد سوال البته
ی نم فرمان خدا دستور از ، کنديم جاديا اختالل هم خدا کالم وی وح دری وحت دهدی م بيفر را خدا
ی نم هيشب )منياهر( باستان انيرانيا بدی خدا به را او اديز قدرت نيا ايآ ؟ دارد جاودان عمر و برد
 کند؟

 
 
  :اشتباهات دستوری در قرآن وجود - ٧

 
 فصاحت نيهم و است شده فرستاده خداوندی سو از حيفصی عرب زبان به قرآن شودی م گفته چون
 زيبرانگ سوالی دستور اشتباهات وجود است آن بودنی اله و آن بودن معجزه بری ليدل بالغت و
قرآن را ذکر کرديم و مشخص شد هر چند قبال تحريف ظاهری و جابجايی شديد آيات در  .گرددی م

.اين فصاحت دست ساز بشر است   
 
 است دهيگرد گزارشی عرب نحو و صرف نيمتخصص توسط قرآن دری ادب اشکال کصدي از شيب 
  :گرددی م ذکر ليذ در آنها ازی تعداد که

 
 نيميلمقا و قبلک من انزل ما و کيال  انزل بما ومنون يالمومنون و : .... نساء سوره ١۶١ هيآ در

.....و باهللا المومنون و الزکوه الموتون و الصلوه  

 ۶٧



 
 باشد مونيمق ) مومنون ( فاعل مشابهی ستيبا عرب زبان مطابق و است اشتباه نيميمق کلمه

  .است شده نوشته موتون که همانگونه
 

 من رالب لکن و المغرب و المشرق قبل وجوهکم تولوا ان البر سيل : ..... بقره سوره ١٧٧ هيآ در
.............االخر وميال و باهللا امن  

 
.باشد الباری ستيبا است فاعل چون البر  

 
 ذهبا يو بسحرهما ارضکم من خرجاکم يدانير يلساحران هذان ان قالوا : طه سوره ۶٣ هيآ در
.یالمثل قتکميبطر  

 
  .باشدی م ) هارون وی موس ( نفر دو آن فاعل که چرا باشد نيهذی ستيبا هذانی بجا

 
   .......بغت فان نهمايب فاصلحوا اقتتلوا نيالمومن من فتانيطا ان و : حجرات سوره ٩ هيآ

  .شدی م ذکر اقتتلتای ستيبا ) فتانيطا ( آن فاعل مطابق اقتتلوای بجا
 
فانذر قم المدثر هايا اي : مدثر سوره ١ هيآ  

  .شود نوشته المتدثری ستيبا عرب اتيادب مطابق
 
ديآی م آنها هایخبری بزود پس : انبوا هميات يفسوف : انعام سوره ۵ هيآ  

. شود نوشته انباءی ستيبا انبوای بجا  
 
  افتديی جدا کانيشر شما انيم : نکميب تقطع لقد شرکوا کميف انهم : انعام سوره ٩۴ هيآ

  .شود نوشته شرکاءی ستيبا شرکوای بجا
 
  مينکن تصرف خودمان دلخواه به اموالمان با: نشوا ما اموالنای ف نفعل ان  : هود سوره ٨٧ ه يآ

.نوشته شود ) نشاء ( بايد ) نشوا ( بجای   
 
 کردندی گردنکش که آنان به فانيضع پس : استکبروا نياللذ الضعفوا فقال : ميابراه سوره ٢١ هيآ
نديگو  

 ۶٨



.بجای ضعفوا بايستی ضعفاء نوشته شود   
 
  )برادرم ( مادرم پسری ا گفت : بنؤم يقال : طه سوره ٩۴ هيآ

نوشته شود ، البته در قرآن چاپ الهی قمشه ای رفع ) قال يا ابن ام ( بايستی بجای اين کلمه 
.اشکال شده است   

 
  .نيمب بسلطانی نياتيل او اذبحنه ال او دايشد عذابا عذبنه ال : نمل سوره ٢١ هيآ

.باشد ) ذبحنه ( ورت بص) عذبنه ( اضافه است و بايستی مانند ) اذبحنه ( حرف الف در کلمه   
 
شفعوا هميشرکا من لهم کن يلم و : روم سوره ١٣ هيآ   

.باشد ) شفعاء ( در اينجا غلط است و بايستی ) شفعوا ( کلمه   
 

 شده نوشته مختلفی ها صورت بهی دستور مشابهت وجود با متفاوت اتيآ در کلمات اوقاتی گاه
  :است

 
  ديللعب بظلم سيل : حج سوره ١٠ هيآ
 
ديللعب بظالم سيل : عمران آل ١٨٢ هيآ  
 

غلط است، که در نسخه چاپی الهی قمشه ای تصحيح يافته ) بظلم ( است و ) بظالم ( کلمه صحيح 
!.است   

 
  ...تکميم يثم کميياح....   :بقره سوره ٢٨ هيآ
  .....تکميم يثم اکمياح....   :حج سوره ۶۶ هيآ

  .است شده درستی ا مشهقی اله قرآن در که است اکمياح کلمه حيصح
 

 سوره ۶٩ هيآ دری ول نيس با دادن گسترشی معنا به  »بسطه « کلمه بقره سوره ٢۴٧ هيآ در
 کلمه نيهم فعل » بسطي « کلمه که است جالب .است شده نوشته» بصطه « صاد با غلط به اعراف

.است شده نوشته نيس با رعد سوره ٢۶ در باز و صاد با غلط به بقره سوره ٢۴۵ هيآ در  
 

 ۶٩



 و در برخی از موارد اشکاالت ادبی در قرآن گسترده است ولی ما به همين موارد بسنده می کنيم
 برخی فقهای مسلمان برای توجيه آن ذکر .نسخه های چاپی جديد برخی از آنها تصحيح می شود

تغيير می کنند که مسلما ادبيات قرآنی صحيح تر است و دستور ادبيات عرب بايستی براساس آن 
  .!يابد

 
 

  :قرآن نزول وهيش دريی ها شبهه وجود - ٨
 
 
 

 مردم بر جيبتدری ول است شده نازل محمد برحضرت قدر شب در قرآن نديگويم مسلمانی علما
يی تنها به قرآن کلمه ، است شده ذکر قرآن کتاب به قسم متعدد اتيآ در مايدا رايز است شده خوانده
ی کتاب حتمای عبارت به است شده تکرار مايدا »کتاب «کلمه و است هآمد کتاب نيا در بار ١٨ حدود
  .است آورده راآن نام قرآن که است داشته وجود

 
  :از عبارتند است قرآن کتاب کباره ينزول نفع به که اتيآی برخ

 
 تو چه و ميکرد نازل قدر شب در را الشان ميعظ قرآن نيا ما : ( ديفرمای م خداوند قدر سوره در
) .است بهتر ماه هزار از قدر شب کرد تواند آگاه قدر شب نيا عظمت به را  

 
.است شده نازل مردم تيهدای برا قرآن آن در که استی ماه رمضان ماه : بقره سوره ١٨۵ هيآ  
 
.است کاران زيپرهی راهنما شک چيهی ب کتاب نيا :   بقره سوره دوم هيآ  
 

اولين ( . قرايت کنوردگارت که خدای آفريننده عالم استقرآن را به نام پر:  سوره علق ٢و ١آيات 
)آياتی که بر رسول اکرم نازل شد   

 
ی رويپ تا ميفرستاد ريخ و برکت بر ما که استی کتاب قرآن نيا و : دهيما سوره ١۵۵-١۵۶ هيآ
 نصارا و هود يفهيطا دو بر فقط ليانج و تورات کتاب که ديينگو تا ..... ديشو زکاريپره و ديکن

  .ميماند غافلی اله کتاب آن درس ميتعل از ما و شده فرستاده
 

 ٧٠



 
   :دارد داللت کتاب نبودن بر که دارد وجود قرآن در زينی اتيآ نيهمچن

 
آيه ٣٢ سوره قرقان : و باز کافران جاهل به اعتراض گفتند که چرا اين قرآن يک جا به رسول 

 بر را خود اتيآ سبب نيبد و ميکن دالرام آن با را تو ما تا ميفرستاد نيچن نيا ، است نشده نازل
ميفرستاد روشنی بيترت به و تومرتب  

 
 کافران باز کنند لمس خود بدست آنرا کهی کاغذ در ميفرست تو بری کتاب ما اگر  :انعام سوره ٧ هيآ
آشکاری سحر مگر ستين نيا نديگو  

 
.یکن تيقرا جيبتدر امت بر زين تو که ميفرستاد تو بر جزء جزء را قرآن: اسراء سوره ١٠۶ هيآ  
 
ی کن نازلی کتاب ما بر آنکه مگر  ........مينمآور مانيا تو به هرگز ما گفتند   :اسرا سوره ٩٣ هيآ
  ....... ميکن تيقرا آنرا که

 
 بر عالوه تورات خالف بر قرآن اتيآ  چرا که، دانندی می جيتدر را قرآن نزول شناسان شرق اکثر

 ، یامبريپ بر عالوه محمد حضرت و باشدی م دارا همی اقتصاد وی اجتماع لترسا ، ینيد رسالت
 بر است کردهيم ابالغ او بر خداوند کهی دستورات لذا است داشته هم را نيمسلم خالفت و استير

  وحیحاالت.  )نزول شان(  است آمدهی م بوجود نيمسلم جامعه در که است بودهی ليمسا اساس
 ؛ قيتعر ( کنندی م ذکری وح و اتيآ نزول هنگام در محمد حضرتی ابر اسالم خيتار در که

  .استی جيتدر نزولی برای آشکار ليدل)  ی دگيپر رنگ و ديشدی خستگ
 
ی جيتدر انيب و امبريپ در آرامش جاديا،فرقان سوره ٣٢ هيآ براساسی جيتدر نزولی گربرايد ليدل 
 که است نيای معنا به که دانندی م فرقان را رآنق گريد نام اساس نيهم بر . است بوده مردم بر آن

 اسالم خيتار در . است شده نازل ) فرقه فرقه ( قسمت قسمت بلکه است نشده نازل کباره يبه قرآن
 امبريپ بود شده متوقف )سال سه حدود تيروا بنابر (یمدت اتيآ نزول که فترت دوره در شوديم ذکر
 ا يو است بوده او توهماتی  قبل اتيآ ديشا که کرديم کرف رايز بود شده مضطرب و افسرده اريبس
:ديگرد نازل امبريپ بر مدثر سوره نکهيا تا است کرده فراموش را او خداوند گريد  
 

»گردان ترس خدا را خلق ،اندرز به و زيبرخی ا دهيچيپ لباس در را خود کهی رسولی ا«   
 

 ٧١



 
 شده نازل مشخص زمان در شودی م شخصم که ديگويم رای ليمسا اتيآی برخ در خداوند ايثان

 نايناب مستمندان ازی ک يکرديم دعوت اسالم به را شيقر مردم امبريپی وقت مثال )سبب نزول ( است
 نکهيا از امبريپ. کرد سوال او از و کرد توجه محمد سخنان به ) مکتوم بن عبداهللا ( مسلمان تازه و

 در چهره کرد توجه او به تيجمع انيم در فرد نيا فقط و نکردند او بهی توجه شيقر قوم بزرگان
 سوره خاطر نيهم به . نگفت پاسخی و سوال به و کرد عبوس را خود اعراب قول به ديکش هم

  :شد نازل او بر امبريپ از انتقاد در عبس
 

 او است ممکنی دانی م چه وتو. آمد حضورش نايناب مرد آن چون گشت وترشرو عبوس چرا( 
.....)ستين روا نيای کنيمی خوددار او به توجه از تو......باشد صفات زهيپاک و پارسای مرد  

 
 تکرار را خود اشتباه هم وباز داشته خبر قرآن نزول موقع لهيمس نيا از محمد که ميکن قبول اگر
 نزول اين سوره و عتاب با پيامبر خود دليلی بر عدم عصمت پيامبر .است قبول قابل ريغ است کرده
.است  

 
 و حفصه بخصوص خود همسران تيرضای برا محمد حضرت که شده نازلی وقت زين ميتحر سوره 
 خواهدی م محمد حضرت از خداوند سوره نيا در ، کندی م حرام خود بر رای مصر زيکن  ،شهيعا
  .کندی م خشم و عتابی و همسران با و نکند حرام خود بر است حالل او بر کهی زيچ
 
 
 بن ديز ، خود خوانده پسر همسر با محمد حضرت که شودی م نازلی قتو احزاب سوره ٣٧ هيآ

 خوانده پسر اعراب که چرا ، کنندی م اعتراض او بر شانيا زنان و اعراب و کندی م ازدواج حارثه
  .دانستندی م محارم جزو را او همسر و دانستندی م پسر مانند را

 
 زنان نيب را) ی خوابگ هم نظر از ( التعد محمد حضرت که شد نازلی وقت احزاب سوره ۵١ هيآ

 خود رسول به خداوند هيآ نيا در.  کردندی م اعتراض شانيا به زنان و کردندی نم تيرعا خود
  .نباشدی زحمت شانيا بر تا  دهد قرار عقب ا يجلو خواهدی م را کس هر نوبت که دهدی م اجازه

 
 امبريپی روح حاالت و فترت دوره  نزول،، سببنزول شان است شده نازل کباره يقرآن تمام اگر 
.است معنای بی وح هنگام در  
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 شانيا بری وح نزول ميعال وقت هری وح کتاب ای يوح سندگانينو  شودی م ذکر اسالم خيتار در
 به اعتقاد نيا بنابر . نوشتندی م را اتيآ بالفاصله و بودند آماده شانيا نيبال بر ،شدی م ظاهر
   .استی جيتدر نزولی برای ليدل زينی وح سندگانينو

 
ی منطق هيتوج آنی برا و  دارد وجود اتيآ در »کور گره« ک يبصورت  نزول وهيش در تضاد نيا

 چگونه کتاب به قسم همه نيا است بودهی جيتدر نزول کنند قبول مسلمانان اگر که چرا ،ندارد وجود
 بوده کباره ينزول که ميکن قبول اگر و کنند چکار اياحی ها شب و قدر شب با و است آمده قرآن در

 خيتار با و کندی م ذکر را کتاب و قرآن وجود عدم که گريد اتيآ با گردد دييتا قدر شب که است
.کنند چه اسالم  

 
ی فعل قرآن امبريپ وفات از پس سال ستيب تا شد ذکر قرآنی آور جمع روش در که همانطور البته
 تای خيتار مستندات مطابق و نداشتند کتابت اعراب و نانمسلمای کل بطور و است نداشته وجود

 تمام که بودند معتقد خلفا و مسلمانان . ننوشتند قرآن از ريغ بهی کتاب چيه ،یهجر اول قرن انيپا
 حضرت زمان در قطع بطور . ندارد وجود گريدی ها کتاب بهی ازين و دارد وجود قرآن در علوم
 اند کرده اتيآی آور جمع به اقدام کهی کسان و ،است نداشته وجود نيمسلم نيبی کتاب چيه محمد

  .اند شده مرتکب زين را اشتباهات نيا
 

 
) :ی ا اسطوره اتيادب ( قرآن در متعددی ليتخی داستانها وجود -٩  

 
 

 را داستان اصل نيمعتقد چون اما است آوردهی آموز پندی برا را داستان ها نيا کندی م ذکر قرآن
 است شده برداشت انيهود يتورات کتاب از داستان ها نيا . گرددی م اشکال سبب ننددای می واقع
ی می ويدن اموری دستکار و فتق و رتق مشغول خداوند آن در و است شده مختصر قرآن در که

 منافاتی بشر عقل و علم با شودی م برده نام  »قصص « نام به قرآن در که  ها داستان نيا .گردد
ی ها قصه بودنی واقع ريغ شدند مجبور اروپا در ساهايکل کهيی جا تا ، باشدی م کنمم ريغ و دارد
  .است آورده انسانها عبرتی برا را قصص نيا خداوند کننديم ذکری ول رنديبپذ را ايانب

 
 قتيحق شناخت به بشر ازين که روزگار نيا در و است ميقد اميا به مربوط  همهها افسانه نيا 
مخصوصا که امکان فيلم برداری و پخش جهانی آن   .است نشده تکرار هرگز ، است شده شتريب

وجود دارد و درنتيجه با نشان دادن يک معجزه تمام مسايل دينی در تمام جهان برای هميشه حل 
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.می شود   
 

 دارد فرد دگاهيد بهی بستگ ها قصه نيا به باور . اند دهيشن را ها قصه نيا مسلمانان همه بايتقر
 مقدسات به نيق يو مانيا نکهيا ا يکنديم قبول ليدل وبا شدياندی وم کندی م شک فرد ايآ نکهيا
 چگاهيه و باشدی م معجزه و خدا خواست لشانيدل دارند باور را نهايا کهی  کسان. دارد خودی راثيم
جالب است علمای دينی برای اثبات وجود   .کنندی نم سوال آنها بودن بيعج مورد در خود از
.اوند از رابطه علت و معلولی کمک می گيرند ولی در معجزات اين رابطه وجود ندارد خد  

 
 سوار ، را الجثه ميعظ واناتيح نيا مرگ علت شد کشف بار نياولی برا ها ناسوريدا ليفسی وقت 

 نيا کرد ثابتی شناس ليفس علوم نکهيا تا. !دانستندی م  حضرت نوحیکشت در توانايح نيا نکردن
.آمد بوجود نيد و علم نيب تضادها نيواول اند ستهيزی م ونوح انسان از قبل سال ونهايمل توانايح  
 

 به توسل و تعقل بدون باور جزی ا چاره نيمعتقد که شودی م عنوان ريز قصه البالغه نهج در
  :است نشده ذکر اکرم رسولی برای ا معجزهی  قرآن اتيآ در که است یوجود با نيا،ندارند معجزه

 
 کردهی بزرگی ادعا تو محمدی ا گفتند و آمدند او نزد شيقر سران که بودم امبريپ با منی روز«
ی نتوان اگر و ميخواهی می ا معجزه تو از ما ، اند نکرده خاندانت و پدران از ک يچيه کهی ا

 زا تا بخوان را درخت نيا گفتند ؟ ديخواهی م چه گفت رياميپ. يی دروغگو و ساحر دانست ميخواه
 امتيق روز و خدا به اگر درختی ا : فرمود درخت به امبريپ . ستديبا دستانت نيب و ديآ در شهير
ی رو شيپ در خدا فرمان به وی درآ تيها شهير با نيزم از ميخدا امبريپ منی دانيم وی دار مانيا

  .ايب من
 

 و شد کنده نيزم از شيها شهير با درخت ، کرد مبعوث حق به را او خدا کهی امبريپ به سوگند
 جلو آنی ها شاخه خوردن هم به ا يپرندگان بال خوردن هم به چونانی ديشدی صدا با که آمد شيپ

 گريدی بعض و امبريپی برا را خود بلندی ها شاخه ازی برخ که ستاديا امبريپی رو شيپ در و آمد
 را منظره نيا شيرق سرانی وقت . بودم ستادهيا امبريپ راست طرف در من و انداخت منی رو را

 در گرشيد نصف و ديايب جلو نصفش ده فرمان درخت به : گفتند غرور و کبر با کردند مشاهده
 امبريپ به سختی صدا و آور شگفت وضع با درخت ازی مين. داد فرمان هم امبريپ، بماند خودی جا
ی سرکش و غروری رو از شيقر سران اما ، چديبپ حضرت آن دور خواستی م ايگو شد کينزد

 چنان و داد فرمان امبريپ . شود ملحق گريد مين به و گردد باز نصف نيا ده فرمان: گفتند دوباره
 با اريبس داردو آور شگفتی سحر که دروغگو استی ساحر او گفتندی همگ شيقر سران اما . شد
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» .است مهارت  
 

جزه باال است و حتی با  سوره يونس را مطالعه نماييد که در تضاد با مع٢٠به عنوان نمونه آيه 
:معجزه شق القمر پيامبر که در سوره های ابتدايی قرآن ذکر شده است در تضاد است    

 
»...منکران رسول گويند چرا براو آيت و معجزه ای از جانب خدا نيامد که مردم مطيع او شوند «  
 

انسانها و حتی دانشمندان  را انجام دهد تمام يشرفت کرده اگر هر انسانی معجزه باالامروز که علم پ
مادی گرا سر تعظيم برای او پايين خواهند آورد، آيا جای تعجب نيست مردم خرافه پرست و بدوی 

 عربستان با چنين معجزه ای باز هم با او مخالفت کنند و حتی با او بجنگند ؟
 

 که شودی م انيبی بشر علم با ريمغا آنچنانی موارد نيچن البالغه نهج ١۶۴ خطبه در نيهمچن
 ترجمه در تصرف و دخل جزی ا چاره نيمترجم  بوده است ولی امروز خدايیقبال جزو معجزات

  :ابندی ينم
 

 زده حلقه نر طاووس چشم اطراف در که استی اشک قطرات لهيبوس طاووس شدن بارداری براست«
ی می گذار تخم و شده بارور اشکها نيهم با زشيآم بدون آنگاه نوشدی م آنرا ماده طاووس ، است
 نيهم که گذاردی م ماده منقار به طعمه نر کالغ که ستين آن از آورتر شگفت موضوع نيا . کند
» .است ماده کالغی  گذار تخم و شدن باردار سبب کار  

 
داستانهايی که در ادامه می آيد در تورات بصورت داستانهای مفصلی است که خوانندگان عالقمند 

.نند و در قرآن بصورت ضمنی و پراکنده به آنها اشاره شده است می توانند به آن رجوع ک  
 

  ) :ليياسرا کشور گذار انيبنی تولوژيم ( تورات در داوود حضرت قصه ازی قسمت
 

 با را داوود شهر مياورشل کنار در ونيصه کوه در داوود حضرت که شودی م اعالم تورات درکتاب
 سال چهل حدودی عيوسی ها نيسرزم بر  و  کندی م پا بری ميعظ قصر آن در و سازدی م عظمت
ی بزرگ معابد و کندی م حکومت به شروع همانجا در هم او پسر مانيسل حضرت . کندی می پادشاه

ی م دری و ارياخت تحت بادها. ديگوی م سخن واناتيح با ،کندی م حکومت وانس برجن سازدی م
ی م..و بايز نقوش ،ميعظی ها کاخ اوی برا و شوندی کارم به اومجبور مس معدن در وانيد و ديآ

ی کاالها شکوه پر تختيپا نيا در شودی م ذکر تورات در نيهمچن )  . قرآن در سبا سوره ( سازند
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  .شدی م افت يآن در ابانيبی گهاير اندازه به ميس و زر که بود فراوان چنان گرانبها
 

  :ميکنی بررس مکان نيا در رای شناس باستانی ها افته يحال
 

 دهکده ک يآنجا در پروتستانی سايکل از گروه ک يبا همراهی آلمان شناس باستان استاد ولف هانز
 رولف . نمودند افت يداوود حضرت زمان به مربوط نفر هزار دو حداکثر تيجمع بای وبدو کوچک
 خانه ک يهم  داوود عظمت با قصر . نامدی ميی روستا النه ک يآنرای نيبرل شناس مصر کلوس
 انجام خانه از رونيب در وپز پخت . ستينی خبر پنجره و آشپزخانه از آن در که استی متر ١۶
 گاهيجا نيا . استی سوراخ انشيم در که شودی م دهيدی سنگ تخته آن کنار در و گرفتهی م

.اند بودهی بدو لهيقب سيير ک يحد در پادشاهان اصطالح به نيای بل ! است بوده خانه مستراح  
 و نگهبان آن کشتن و نگهبانان ازی ک يهمسر با داوود حضرتی خوابگ هم هيقض  تورات در البته
! .استی خواندن زين نامشروع رابطه نيازا مانيسل حضرت تولد سپس  

 
: ) تورات و قرآن در هود يقومی برتری تولوژيم( تورات کتاب در نوح حضرت قصه ازی قسمت  

 
ی م آشکار او عورت و رودی م خواب به و کندی م مست  ميخورد وتاکستان شراب از نوحی روز
ی م نظر نوح حضرت عورت بر ارياختی ب کردهی م گذر آنجا از که پسرانش ازی ک يحام . شود
 ديبا عمر تمام که کندی م نينفر را حام شودی م آگاه امر نيا ازی اريهوش از پس که نوح . افکند
 امبريپ نيا پسران از نوح طوفان از پس بشر نسل ( کند را برادران گريد و سام گريد برادری نوکر

 جد را  نوح گريد پسر سام و انينيفلسط جد را حام که است ذکر به الزم) . باشدی م اولوالعزم
 از برتر را خود انيهود يکه استی عامل تورات دری مذهب افسانه نيا ، داننديم انيليياسرا
  !دانندی م ها ملت ريسا و انينيفلسط

 
  :تورات درکتاب لوط حضرت قصه ازی سمتق
 

 رنديگی م آنها با لواط به ميتصم لوط قوم و شوندی م وارد لوط بری مرد بصورت خدا فرشته دو
 ٧٨ هيآ( !باشند نداشتهی کار همانانيم به و نديجو تمتعی و دختران از کندی م شنهاديپ لوطی حت
 دخترانش و زن لوط . گرددی می حتم خدا ابعذ لذا کنندی نم قبولی و قومی ول )هود سوره ٧٩ و
 . بنگرند خود پشت به ندارند اجازه ديگوی م آنها بهی ول  کندی م خارج شهر از خدا قهر از قبل را
 کوهی رو در . گرددی م مبدل نمک سنگ ازی ستون به کندی نم اجرا را دستور نيا که لوط زن

 و بدين شوند آبستن او از تا کنندی می مخوابگه پدر با و کرده مست را لوط حضرت ، لوط دختران
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  ! ادامه می يابدطريق نسل اين پيامبر
 

  ) :اسالم در ختنه و حجی تولوژيم ( تورات کتاب در ميابراه حضرت قصه ازی قسمت
 

 به او با و !کندی م ازدواج او با ميابراه حضرت ،دارد سارا نام بهيی بايز خواهر ميابراه حضرت
 ديگويم و خواهدی م را ميابراه حضرت فرعون . رسدی م فرعون به سارايی بايز رخب روديم مصر
 طمع به ميابره حضرت .کند ازدواجی و خواهر با اديز احشام و جواهر و طال مقابل در است حاضر
 بر عالوه فرعون  .دهديم فرعون به را سارا و! است کرده ازدواج خود خواهر با ديگوی نم ثروت
 تن ٣١٨ با و گرددی برم عربستان به ميابراه . بخشدی م او به هاجر نام بهی زيکن  بسيار،اموال
 مشروع ثروت نيا با سپس  .کندی م رونيب را مردم و دهديم شکست را آنجا شاهان خود اران ياز

 پاداش به زين خداوند  .کندی م بنا خداوند پرستشی برا را کعبه خانه و ساخته شهر آنجا در( ! )   
 و !  بماند او خانواده دری امبريپ که بنددی م مانيپ ميابراه با) ! خداوندی برا خانه ساختن(  آن

  .بخشدی م او نسل و او به را نيفلسط نيسرزم
 

 خاندانش و او به و گذاردی م ) مردم پدری عني( ميابراه به است بوده ابرام قبال که را او نام خداوند
علتی که در اسالم  پيامبران !:کندی م خود امبريپ را او نسل(بندد و عهد پيامبری می دهدی م برکت

 به خداوند . ! مشکلی برای قوم او ايجاد نکند همچنين عهد می کند که )فقط از نسل ابراهيم هستند
 در را خود زين ميابراه و کند ختنه را خود پسر نوزادان تمام خواهديم ميابراه از عهد نيا عالمت
  .)ميتولوژی ختنه در اديان ابراهيمی (  کندی م ختنهی سالگ ٩٩

 
ی م ناراحت اريبس است داده او به را خود زن ،دروغ به ميابراه شودی م متوجه فرعون که بعدا 

. آوردی م او نزد و کرده ريدستگ را ميابراه او سربازان . کندی م را ميابراه کشتن قصد و شود
 و است فروخته او به خود خواهری بجا دروغ به را خود همسر چرا ديگوی م ميابراه به فرعون
 او گناه از فرعون بعدا. است بوده هم او خواهر سارا که چرا است نگفته دروغ که ديگوی م ميابراه
 داشتهی شتريبی اخالق سالمت فرعون رسدی م نظر به ( دهدی م پس او به را سارا و گذردی م در

  ) .است
 

 توسط لياسماع و هاجر طرد سبب او فرزند لياسماع و اجره بهی و حسادت و سارا بازگشت
 نبالدب بار هفت مروه و صفا کوه نيب و شده تشنه بشدت ابانيب در شانيا! شودی م ميابراه حضرت

مطابق اسناد تاريخی روی هر يک از اين کوهها يک بت اعظم قرار (  روندی م باال و نييپا آب
 سپس. )ين کوهها تقاضای کمک از اين بت ها بوده است داشته است و علت جابجايی هاجر روی ا
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 و لياسماع ذبح  زين بعدا ، کندی م درست لياسماع و هاجری تشنگ رفعی برا را زمزم چاه خداوند
ميتولوژی عقيقه فرزندان در  ( گوسفندی قربان و)  طانيش :توتم خدای گمراهی(  ماربه سنگ زدن

 فرق نيا با دارد و داشته وجود اسالم از بعد و قبل ، حج مناسک در همه که ديآی م شيپ )اسالم 
 ( گرددی م انجام  االسود حجری  برا اکنون و شدی م انجام ی مختلفها بتی برا زمان آن که

 جاديا ليياسرای بن جد اسحاقی برا ماجراها تمام تورات در البته ) . و مناسک آن  ميتولوژی حج
  !ديآی م شيپی سام اعراب جد لياسماعی برا ماجراها نيا قرآن دری ول شودی م
 

 ،ندازديب ابانيب در تشنه را خود بچه و زن  ، بفروشد را خود زن ، کند خطا نقدريا کهی کس ايآ اما
 و ميبدان اولوالعزم نوع از هم آن امبريپ را او ما که استی پدر مقام وی انسان نام ستهيشای حت

ی م جمع صواب ميکن فکر و ميده انجام حج مناسک دری شنگت رفعی برا را هاجر اعمال ناآگاهانه
 ثروتمند اعراب به  ، مناسک نيای برا را خودی مل ثروت ديبای ک تا رانيا مستمند مردم  ؟ !ميکن

 ازينی ب خداوند اگر ؟  نادانان ذبح شوندانات بی گناه برای پاک شدن گناه وتا کی بايستی حيوبدهند
؟ دارد مناسک نيا بهی ازين چه است مطلق  

 
  )  :ليياسرا کشوری تولوژيم ( تورات کتاب در  عقوب يحضرت قصه ازی قسمت

 
 نام به کوچکتری ک يو عساو نام به بزرگتری ک يپسر دو ) ميابراه پسرحضرت ( اسحاق حضرت

) !یامبريپ  (او قدرت و ثروت بود بزرگ پسر چون و بود پدر عالقه مورد عساو . داشت عقوبي
 حالت در عساو ، کرد درستی ا خوشمزهی غذا عقوبی يروز . ديرسی م او به ومرس مطابق
 مقابل در و داد بيفر را او عقوب يحضرتی ول خواست غذای کم عقوب يازحضرت ديشدی گرسنگ
 نای ريپ در اسحاق حضرت . کرد قبولی ناچار عساو ، کرد درخواست را عساو تيارشد حق غذا
  ديکش گوسفند پوست خودی رو عقوب يحضرت . افتاد عساو تبرک رفک به مرگ از قبل و شد نايب

 . کرد تبرک را او و گرفت اشتباه عساو با را او اسحاق حضرت و) بود مو پر اريبس عساو چون( 
  !شد امبريپ  يعقوببيترت نيبد

 
 زين را خوديی دا سپس کرد ازدواجی و دختر دو با و رفت البان خوديی دا نزد بعدا عقوبيحضرت 

 بود شده نيخشمگی و اعمال از که خدا .  آورد کنعان به و ديدزد را او گوسفندان رمه و داد بيفر
 مبارزه او با صبح تا و! کندی م حمله عقوب يحضرت بهی مرد بصورت شب مهين در راه نيب در
 قوبعي . کند رها را او خواهدی م عقوب يحضرت از خدا! شودی م روزيپ او بر عقوبی يول کندی م
 خداوند ) ! کند امبريپ( کند مقدس و دهد برکت را او که شودی م او کردن رها به حاضری شرط به
 تو نام بعد به نيا از ديفرمايم خداوند  .عقوب يدهدی م جواب او . ستيچ تو نام پرسدی م عقوب ياز
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 روزيپ وی کرد مبارزه» خدا« و» انسان «با تو رايز بود خواهد  )خدا با مبارزی عني ( ليياسرا
  .دهدی م برکت را او سپس ،ی شد

 
 

:قسمتی از قصه حضرت يوسف   
 
   ودارد قرآن و تورات دری اديز عشقی یداستانها که است عقوب يحضرت فرزند وسف يحضرت  

 او را می بينند مسحور او شده و بجای اينکه ی زيبا بوده است که وقتی  زنان کاخ فرعونبه قدر
 اين پيامبر که يک !د با چاقو پوست دست خود را می برند و متوجه نميشوند  بگيرنپوست سيب را

 فقط به خاطر يک تعبير خواب به نخست وزيری فرعون می برده زندانی از کشور بيگانه بوده است
به فرعون مستبد کمک می کند که اموال مردم را تصاحب کند بدين  بعد نيز حضرت يوسف  .!رسد

مصر قحطی می شود و مردم به يوسف برای گرفتن گندم مراجعه می کنند صورت که هفت سال در 
او در قبال دادن گندم بتدريج تمام اموال مردم مصر از قبيل سکه های طال ، اسباب خانه ، گاو و . 

گوسفند و در نهايت زمين های آنها را تصاحب می کند تا جايی که مردم چيزی برای فروختن 
  می گيرد و کنيزیتن غذا مراجعه می کنند فرزندان ايشان را به بردگیندارند و وقتی برای گرف

 سوالی که پيش می آيد اين است که  .؟! خوار و تحت فرمان فرعون می شوندکامال ،مردم مصر
 اگر فراعنه مصر اينقدر جنايتکار بوده اند چرا حضرت يوسف نخست وزيری او را قبول کرده است

؟ البته اين داستانها چنان تخيلی است که بهتر است آنها را  ه استو به جنايت های او کمک کرد
.بررسی عقالنی نکرد   

  
 

  :تورات کتاب دری موس حضرت قصه ازی قسمت
 

ی ستيبا ديفرمای م و شودی م ظاهری موس بر آتش شعله بصورت خداوندی روز بود چوپانی موس
ی موس . اورديب کنعان به ) عقوبی يبن = ليياسرای بن ( را خداوند دهيبرگز قوم و برگردد مصر به

 نيب در . باشد او زبان تا کندی م نييتع خود ابتين به  را هارون خود برادر داشته زبان لکنت چون
خداوند دستور می دهد همه ساکنان اسراييل ( شودی م نيخشمگی موس حضرت  تعللاز خداوند راه

 موسی تمام مردان و زنان را می کشد ولی به را که بعل را می پرستيدند بايستی کشته شوند ،
 بای موس حضرت همسر پورايزی ول بکشد را او تا بردی م حمله او بر و  !)کودکان ترحم می کند 

 با خود عهد اد يبه خداوند  .زديری می موسی پا به آنرا خون و کندی م ختنه را خود نوزاد سنگ
، جالب است خداوند فراموشکار ابراهيم ايجاد نکند برای خاندان مزاحمت ( افتدی م ميابراه حضرت
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 حضرت موسی نيز توبه کرده و دستور خداوند را کامال  .کندی م نظر صرف او کشتن از و )است 
 در ضايب د يو اژدها به عصا ليتبدی ها داستان .اجرا می کند يعنی کودکان را نيز گردن می زند

  . نيز خواندنی استفرعون برابر
 

 و زديری م شپشک آنها برسر شوند خارج مصر از خداوند دهيبرگز قوم گذاردی نم نفرعو چون
 ، کندی م خون به ليتبد را لين رود ، زديری م مردم سر بر قورباقه ، رنديگی م ديشد خارش همه
 مصر مردم ذکور فرزندان تمام ،رودی م نيب از مردم محصوالت و فرستدی م کشتزارها بر ملخ

 شده باز هم از لين رود باالخره تا...  .  و زديری م سنگ باران ؛ شوندی م تهکش خداوند توسط
 به خداوند که نجاستيا جالب . شوندی م غرق انيفرعون سپس و گذرندی م آن از ليياسرای وبن

 قرض ستور ويی غذا مواد ها هيهمسا و مردم از توانندی م چه هر او قوم ديگوی می موس حضرت
!معلوم نيست چرا خداوند مردم بيگناه را عذاب می دهدو  !)دزدی( کنند فرار و رنديگ  
 

):هود يو اسالم دری قربانی ولوژتيم (تورات کتاب در فرعون وی موس حضرت قصه ازی قسمت  
 

ی نم ليياسرای بن قوم کردن آزاد بهی راض فرعونی ول زديری م انيمصر بری مختلفی ايبال خداوند
 زدن تاول ، تگرگ ، ها دام کشتن،  لين آب کردنی خون ،ی خاک پشه ، قورباقه ختنير مانند ( شود
  انيمصری ها زاده نخست تمام رديگی م ميتصم خداوند لذا.. ) و سنگ باران ، ملخ ختنير ، مردم

 و کندی قربانی ا بره ليياسرای بن خانواده هر دهدی م فرمان خداوند . بکشد را )پسران بزرگ ( 
ی مصر فرزندان کشتنی برا خداوند گاه هر که باشدی عالمت تا زديبر خانه رد پاشنه بر آنرا خون
 به نظر می رسد توحيد و يکتا پرستی ! بگذرد دار عالمتی ها خانه نيا از شودی م ها خانه وارد

اهريمن را که در دوران چند خدايی ووجود برای خداوند سبب اين دردسرها و تهمت ها شده است چ
افتيم  ياد همان جمله معروف می !شدندوب مجبور به چنين اعمال زشتی نمييان خ، خدا بدو خدايان

و مسلمانان که اين افسانه ها را باور  (که قدرت مطلق فساد می آورد که گويا برای خداوند يهوديان
. نيز صدق می کند)دارند   

  
 ديخورش کهی محل (مشرق از را خود حکومت که)بعد به ٨۶ هيآ کهف سوره( نيذوالقرن از درقرآن

 گسترانده ) !رودی م فروی فيکث آب چشمه در ديخورش کهی محل ( مغرب تا! )  ديآی م باال نيزم از
 اسالمی علما ازی برخ . رديگی می سد زدن با را ماجوج و اجوج يقومی جلو او شودی م اد يبود

  .دانندی می مقدون اسکندر اکثرای ول رانيا پادشاه کوروش را نيذوالقرن
 

ی برا بودند مانيسل حضرت سلطه تحت که جن و تهيعفر که شودی م ذکر )مورچه( نمل سوره در
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 ک يدر را تخت انيجن ازی ک يباالخره و کردندی م رقابت هم با من يملکه سيبالق  تخت آوردن
 قصر کفپوش ، ديآی م مانيسل قصر به سيبالق که زين بعد آورد  میمانيسلی برا زدن هم به چشم
ی م باال را خود دامن و است شده رودخانه وارد کندی م فکر من يملکه که است بوده شفاف چنان

 در همين سوره حضرت سليان با پرندگان ، جن ها ، عفريته ها، مورچه ها !نشود سيخ که رديگ
..سخن می گويد و به بادها دستور ميدهد جهت خود را عوض کنند و   

 
 دری ول ديبخوان آنرا کامل تورات کتاب در ديتوانی م که شود یم ذکر قصص نيا نام فقط ادامه در

:است شده ذکری ضمن بصورت هم قرآن  
 

  ،آدم حضرت چپ دنده از حوا ساختن   ،یگر کوزه رس خاک از او ساختن و آدم حضرت قصه
 حضرت ،  خايزل و وسف يحضرت قصه  ، ليقاب و ليهاب ، انسان سقوط و طانيش ،بهشت باغ قصه

 اصحاب قصه  ،ی ماه شکم در ونس يحضرتی  گ زند  ، نوح حضرت قصه  ،  اسباط و عقوبي
 ، فرعون وی موس حضرت قصه  ، لياسماع و ميابراه حضرت قصه  ،  لوط حضرت قصه  ، کهف

...و  ، قصه پرندگان ابابيل ،مانيوسل داوود حضرت قصه  ، باکره ميمر وی سيع حضرت قصه   
 

 بری ليدل رای بيغ اخبار نيا و دانندی م قرآن ! یبيغ اخبار جزو را قصص نيا اسالم نيدی علما
.! دانندی م  و همچنين دليلی بر عدم تحريف قرآنآن بودن معجزه  

 
.بود که ما برتو وحی رسانديماخبار غيب ای رسول ما اين حکايت از :  سوره يوسف ١٠٢آيه   

 
 انيهودی ينيد فرهنگ وارد که تاسی سومر و بابل تمدن به مربوط قصص نيا کهی صورت در 

ی زندگ انيهود ي،نهيمد در زمان آن در  . است آمده تورات کتاب دری کاملتر وبطور است دهيگرد
 افسانهی عن ي»نيراالولياساط «آن به و بودند دهيشن آنها از را قصص نيا  اعرابو  اند کردهی م
ی م قلم سوره ١۵ هيآ در مثال است شده ذکر بار ٩ قرآن در اصطالح نيا  .گفتندی م انينيشيپی ها

  .است انينيشيپی ها افسانه که ديگو شودی م خوانده او بر ما اتيآ چون : ديفرما
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  :قرآن در دعا شبهی اتيآ وجود - ١٠
 
 

 شامل اکثرا و ديآی م انسانی برا خداوندی سو از هيآ ،ميبدان را دعا با هيآ فرقی ستيبا ابتدا
 ا يتيهدای برايی ها درخواست نيمتد بنده دعا در و استی نيد آموز پند قصص ا يو دستورات
 نييپا از دعا و  )نيزم به آسمان( نييپا به باال از هيآی عبارت به . دينمای م خداوند از... و سالمت

   :ميکن مرور باهم را حمد سوره دييايب حال . است  )آسمان به نيزم ( باال به
 

 فرما تيهدا راست راه به را ما ، مييجوی می ار يتو از و ميکنی م پرستش را تو فقط پروردگارا (
  )گشتگان گم راه نه وی گرفت خشم شانيا بر که آنان راه نهی داد نعمت شانيا به کهی کسان راه ،
 

 گشودنی دعا (الکتاب فاتحه بنام سوره نيا  ،باشدی م بنده سخن و دعا هيشب سوره نيا انيب وهيش
 در مسلمانی علمای وبرخ شناسان اسالم و شناسان شرق ازی اريبس شودی م خوانده زين ) قرآن

) قرآن ختمی دعا(الکتاب خاتمه زين قرآن آخر در ،دانندی نم قرآن جزو وآنرا دارند ديترد سوره نيا
  .داندی نم قرآنی ها سوره جزو آنرای کس که دارد وجود

 
 به بيقر اکثر لذا است شده اشاره سوره نيا به وحاتل ٨٧ هيآ حجر سوره در اسالمی علما نظر به

 قرآن را جدا از اين سوره البته حتی در اينجا نيز خداوند ، اند کرده دييتا آنرا اسالمی علما اتفاق
قبال گفته شد برخی از قرآن ها در  (  و به نظر نمی رسد منظور آيه اين سوره باشداعالم می نمايد

 ،حمد سوره اتيآ تعداد حجر  سوره در چون  .) قرآن نمی دانستند صدر اسالم اين سوره را جزو
 جزو ميالرح الرحمن اهللا بسم که ها سوره گريد خالف بر اند شده مجبور است نموده اعالم هيآ هفت

 تعداد تا ندينما محسوب اتيآ جزو هم آنرا اجبارا حمد سوره در ، رديگی نم قرار اتيآ شمارگان
 اتيآ تعداد و شودی م قسمت دو آخر هيآ ها قرآنی برخ در البته برسد هيآ تهف  به سوره نيا اتيآ
   :!رسديم هفت به

 
 تو بر را عظمت با قرآن نيا و) حمد سوره در (هيآ هفت ما همانا :  .......٨٧ هيآ حجر سوره
  .ميفرستاد

 
 وی دستور لتحا کهی قبل اتيآ تمام برخالف سوره نيا هيآ نيآخری عن يبقره سوره ٢٨۶ هيآ در

  :رديگی ميی دعا لحن داردی احکام
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 فيتکل پروردگارا بار ، مکن مواخذه ميا کرده خطا به ای يبفراموش آنچه بر را ما پروردگارا بار
 طاقت فوقی فيتکل بار پروردگارا بار ، مگذار ما بری نهاد انينيشيپ بر چنانکه فرسا طاقت و گران
 اور يو ار يو ما سلطان تنها فرما رحمت ما بر و را ما گناه ببخش و امرزيب و منه دوش بر را ما
فرمای ار يکافران گروه بر را مايی تو ما  

 
 گفتار کی يانتها در مخصوصا ، !خدا بندهی سو از ا يخداستی سو از گفتن سخن لحن نيا ايآ

 آن در .. و حج و روزه ، طالق، حهاد ، ارث ، قصاص ليقب ازی قرآن احکام تمام بايتقر کهی طوالن
 از اين دست آيات  .ميشينديب عقل و علم اساس بر فقط مقدسات از فارغ دييايب ؟ است گرفته قرار

: در قرآن فراوان است  
 
ی فرمود تيهدا حق به آنکه از پس مده ليم باطل به را ما پروردگارا بار : عمران آل سوره ٨ هيآ
  .منت و عوضی ب بخشنده يیتو همانا که فرما عطای رحمت شيخو لطف از بما و
 
 خلق به کهی روز دری آور  جمع را خلق همه تو محققا پروردگارا بار : عمران آل سوره ٩ هيآ

  .کرد نخواهد شيخو وعده نقض وهرگزاو ستين آن در شبهه چيه کهی داد وعده
 
 باشد اشتهديی دعا جنبه هيآ اگر استی شتريب اعتبار آن صحت در کهيی ها سوره در که ميبدان ديبا
 ما فلق ، اخالص  ،ناسی ها سوره در مثال . است گرفته قرار بگوی عن ي »قل«  کلمه آن از قبل
   :مينيبی م را گفتن سخن نگونهيا
 

 شر از ، انيآدم اله ، انيآدم پادشاه ، انيآدم گارپرورد به ميجوی م پناه من بگو : اخالص سوره
...و طانيش وسوسه  

 
 فصاحت ضمن در و داردی شتريب اعتبار) ی مکی ها سوره ( قرآن آخری ها سوره رسديم نظر به
 ازی برخ رسدی م نظر به و دارد وجود قرآن سراسر در گونه دعا اتيآ دست نيا از .دارندی شتريب

ی بندگی خو اتيآ ازی برخ در و اند گنجانده آن در   ناخودآگاهرا خود افکار  قرآن  کنندگان ميتنظ
  .است دهيگرد گونه دعا نگارش سبب ،انسان
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  ) :سميآنتروپومورف ؛يی خدا انسان ( قرآن در خداوندی برای انسان اتيخصوص هيارا - ١١

 
 

 ، انسانها دادن عذاب ،ی شکن عهد ، گرانيد کردن تمسخر ،  کردن مکر ، پا و دست داشتن مانند
ی انسانها شکنجه و قتل ستورد ، گفتن دشنام  ،شدن نيخشمگ  ،انسانهای برخ کردن نيونفر لعنت

  ...و دختر بر پسر حيترج  ،قدرتمند پادشاه ک يرفتار ، گريد
 

 دست و کندی نم درک شياند ژرف افکار را خدا  :البالغه نهج اول خطبه در) ع(ی عل حضرت
 ا يو کند فيتعر مخلوقات صفات با را خدا کهی کس  ، ديرس نخواهد او به علومی ايدر غواصان

 نشان و است ناسازگار خداوند ديتوح با که کرده همتای موصوف با را او شود ليقا اوی رابيی اجزا
  .است نشناخته را خدا دهدی م
 
 ، دميدم او در خود روح از ساختم ) خاک از ( را انسان کامال چون پس : ص سوره ٧٣ و ٧٢ هيآ

سيابل مگر ندکرد سجده فرشتگان همه پس ، ديتفيب نيزم بر اوی برا کنان سجده پس  
 

 بدمد او در ديبا انسان کردن زندهی برا خداوند نکهيا و ) خاک ( واسطه ک يبا انسان ساختن
ی زيچ به چون خداوند  داردی م اظهار کهی متعدد اتيآ با و است خداوند مطلق قدرت در اشکال
 خود روح از زين متولد تازهی انسانها در خداوند ايآ .است تضاد در شودی م دهيآفر ، باش ديبگو
 شگاهيآزما دری کيژنتی ساز همانند روش به کهی واناتيح و انسانها کالبد در خداوند ايآ ؟ دمدی م
 با صفت نيا و داردی تنفس دستگاهی عن يبدمدی زيچ در خداوند نکهيا ؟ دمدی م زين شودی م ديتول
 ديتوح با ديکن سجده را نانسا ديبگو فرشتگان به خداوند نکهيا . است تضاد در خداوندی ازينی ب
الحمد اهللا رب (  .خداست مخصوص فقط عبادت و سجده متعدد اتيآ مطابق که چرا است تضاد در

)حمد و ستايش مخصوص خداست : العالمين  
 
 همه شودی م گفته اتيآ در ( خداوند مطلق قدرت با نکند اطاعتی موجود و دهدی فرمان خدا نکهيا
ی جا اريبس و است تضاد در )خداست فرمان بهی برگ افتادنی حت و است خداوند فرمان به زيچ

 . !کندی نافرمان است کرده درک را او قدرت و خداوند و بوده درگاه مقرب که طانيش که است تامل
 خودی اجزا به لذا و است ريپذ هيتجز خدا روحی عن ياست دهيدم انسان در خود روح از خدا نکهيا

 روح پس  دميدم آدم در خود روح از ديگوی م خداوند.  است تضاد در ديتوح با نيا و است وابسته
 از انسان روح که چرا ببرد گناهی بسو را انسانی ستينبا است انسان دری عمل هر عامل که انسان
 نيا. است اشکالی دارا که دارد زين جسم پس دارد روح خداوندی وقت  .باشد پاک ديبا و خداست
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 دميدم او در است من نزد کهی روح از « غلط به ها ترجمهی برخ در که است شده سبب تاشکاال
  ...و شود کم اشکاالت تا شودی م نوشته» 

 
 دقت مورد خواننده توسط داردی شتريب ليمسا که اتيآ گريد تا شد انجام هيآ نيا ازی کاملتر بحث 

: رديگ قرار   
دکنيم  )مسخره( استهزا را کافران خدا : بقره سوره ١۵ هيآ  
 
.ميکردی م استهزا و مسخره را آنها ما کهيصورت در : ص سوره ۶٣ هيآ  
 

 با آنها خشمخدا از ...کسانی که سوگند خود را به بهايی اندک بفروشند :  سوره آل عمران ٧٧آيه 
.ننگرد و به نظر رحمت در آنها سخن نگويد  

 
پشه به زند مثل  کافران رانکهيا در ستين مالحظه و شرم را خدا کهی بدرست:بقره سوره ٢۶ هيآ  
 
 خود حال به اورا ا يوی کن بيتعق را او اگر که ماندی می سگ به او مثل : اعراف سوره ١٧۶ هيآ

.کشد زبان عو عو بهی واگذار  
 

 از آب شتری که بيماری عطش مبتال استمانند ) کافران در جهنم ( شما :  سوره واقعه ۵۵آيه 
.می نوشيد ) حميم ( داغ جهنم   

 
 همه و ديبزن را شانيها گردن تا افکنمی م کافران دل در ترس من همانا : انفال سوره ١٢ هيآ

! .ديکن قطع را آنها انگشتان  
 
 مثل در دينمای م عمل آن خالف و دارد خود با را تورات آنکه حال وصف : جمعه سوره ۵ هيآ

.کندی م حمل خود پشت بر را کتابها بار که است یخر چون  
 
  .زنديگری م درنده ريش از که هستندی زانيگر خران گور کافران : مدثر سوره ۵١و ۵٠ هيآ
 
.است بدتر بلکه انيپا چهار مانند ) کافران ( آنهای ناشنوای گوشها : اعراف ١٧٩ هيآ  
 
 به باز   ..... بده نجات جهنم از را ما پروردگارا نديگو کافران : مومنون سوره ١٠٧ و ١٠۶ هيآ
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ديبند فرو سخن از لب من با و ديشو دوزخ به سگانی ا شود تسخ خطاب آنان  
 
 درکيی معنا آواز آن از کنند آواز را آن که استی وانيح چون کفار مثل  :بقره سوره ١٧١هيآ

.بندندی نم بکار را خود عقل رايز کورند و گنگ و کر هم کفار نشونديی صدا جز و نکرده  
 

 محسوب کافر... ) ويی بودا -ی زرتشت -ی حيمس -ی هودي (مسلمان ريغ اسالم در است ذکر به الزم
داندی م کافر رای گريد کس هر که استی اسالمی ها فرقه از ريغ به نيا البته شوندی م  
 

 دروغگو ،وانهيد  :دهدی م کافران به یزشتی ها دشنام اتيآ نيا در خداوند : ١٣ و ١١ قلم سوره
 به بدتر همه واز ، خشن ، کننده گمراه ، متکبر ، نيچ سخن ، جو بيع ، پست خورندگان قسم ،
  !ديگويم نسب و اصلی ب و ) زاده زنا ( زاده حرام شانيا
 
.باشد کافران بر خدا عنتل که :  بقره سوره ٨٩ هيآ  
 
.درخواستند خودی برا خدا جانب از سابق خشم بر عالوه تازهی خشم و : بقره سوره ٩٠ هيآ  
 
!کندی م عذاب بخواهد را که هر و بخشدی م بخواهد را که هر خدا : دهيما سوره ١٨ هيآ  
 
 راست براه خواهد را که هر و سازد گمراه خواهد را کس هر خداوند خواست :انعام سوره ٣٩ هيآ

!کند تيهدا  
 
  .کنم وفا شما عهد به تا من عهد به ديکن وفا : بقره سوره ۴٠ هيآ

.ی کنند خداوند هم عهد شکنی می کند به عبارتی وقتی کافران يا مسلمانان عهد شکن  
 
  ميگرفتی م راست بدست را او ما محققا بستی م دروغ ما به محمد اگر : حاقه سوره۴۶تا ۴۴ هيآ
  .ميکردی م قطع را نشيت و رگ و
 

  !کندی م تيجنا و ندارد عدالت ، است دست راست ، دارد دست خدای عبارت به
 
.شانيای نافرمان وی کار بد فريک به ميفرستاد آسمان از ختسی عذاب زين ما : بقره سوره ۵٩ هيآ  
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ی شانيپ آن ، وبکشد رديبگ شيشانيپی مو خدا البته نکشد دست کفر از او اگر : علق سوره ١۵ هيآ
.کار خطای گو دروغ  

 
 دميآفر خود دست دو با من کهی موجود به که شد مانع چه را تو سيابلی ا : ص سوره ٧۵ هيآ

.یکن سجده  
 
 آن از کترينزد ا يکمان دو بقدر کهی کينزد آن به آمد ما کينزد امبريپ آنگاه : نجم سوره ٩و ٨هيآ

  )امبريپ معراج داستان.( شد
 

 خداوند در آيات ديگر ،آيا خداوند دارای جسم است که بتوان به اندازه دو کمان به او نزديک شد
؟  معراج و نزديکی به خداوند چيستمی گويد من از رگ گردن به شما نزديکترم پس منظور از 

قاطر مانند زنان نزد خداوند ميرود، صورت اين »  براق «حضرت محمد با قاطری بال دار به نام
 پيامبر از هفت آسمان که می گذرد اتفاقات . و بال داردسم های او برعکس است! زيبا روی است

. ه آن می کنم جالبی برايشان می افتد که عالقه مندان را توصيه به مطالع  
 

جسم دارد برخی از فرقه های اهل تسنن بر اساس اين آيات معتقدند که خداوند شبيه انسان است ، 
) عرش( خت پادشاهی  که ما روی تخت می نشينيم او بر روی تو دارای دست و پا است وهمانطور

سن تقويم و أحسن أح(  خداوند در قرآن می فرمايد که انسان را در بهترين شکل .خود می نشيند 
آفريده است و چون بهترين صورت مربوط به کمال مطلق يعنی خداوند است پس بايستی ) خلقت 

.انسان شبيه خداوند باشد   
 

ی ميتقس هم باز بود نيچن اگر ، است دختر را وخدا پسر فرزند را شما ايآ : نجم سوره ٢٢ ٢١ هيآ
  )دانستندی م خدا دختران را شتگانفر ا يها بت کهی کسان به پاسخ در .( بود نادرست

 
. !است مکاران نيبهتر اخد و کرد مکر هم وخدا کردند مکر : عمران آل سوره ۵۴ هيآ  
 
 شانيا هالک بر ميعظی ليس هم ما کردند اعتراض سبا قوم باز نيا وجود با : سبا سوره ١۶ هيآ

 وترش تلخ درختانش بار که ميداد گرشانيد باغ دو نعمت پری ها باغ نوع دو آنی بجا و ميفرستاد
بود سدر درختی اندک و گز شوره و طعم بد و  
 
 افسانه نيندايگو کنند تالوت کافران بر را ما اتيآ چون کهيصورت در  :قلم سوره ١۶ و ١۵ هيآ
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  .مينه ريشمش داغ نهايای نيب دری بزود ؛ است انينيشيپ
 

  :است دقدرتمن پادشاه ک يمانند خداوند ،قرآن متعدد اتيآ در
 

در برخی آيات در  ( گرفته قرار آبی رو بر تخت نيا ندينشی م )عرش  ( یبزرگ تختی رو بر
 و دارندی م نگاه را بزرگ تخت نيا فرشته هشت و باشد نداشتهی دسترس آن بهی کس تا )آسمان 

! دياين شيپ خداوند و تختی برای مشکل ديشدی ها لرزه نيزم اثر در  مواظب هستندامتيق روز در
 پردازديم جهان ريتدب به آنجا از و کندی م استراحت خود تختی بررو جهان ساختن از پس خداوند

 را درخت از برگ ک يافتادنی وحت... و اهايدر و بادها ،اهانيگ شيرو و نيوزم ها ستاره حرکت ،
 و رکوع به و کنند اطاعت او از و) ی تقو ( بترسند او از خواهدی م  انسان از خدا . کندی م کنترل
 رای برخ و کندی م هالکی گاه ا يکندی م گرفتار عذاب به نديگو کفر کهی کسان.  بپردازند او سجود

 نشان ... و جنگ ، کسوف و خسوف ،ليس ،زلزله ،صاعقه،برق رعدو،یماريب ،دهدی م پاداش زين
. ) !اتيآ نماز حکمت(  است انيآدم گناهان از خداوند خشم  

 
 ، هستند او بارگاه و قصر در خداوند ميتعظ و کرنش حال در ) جن و فرشته( ی اديز افراد نيهمچن

ی ها شانه طرف دو در که کنندی م ادداشت يامتيق روزی برا را انسان اعمال مايدای فرشتگان
 مثال دارد گريدی ها فرشته بر استيری برا مقرب فرشته هفت حدود خداوند ، دارند قرار انسان
 است ها انسان جان گرفتن وليمس لييعزرا ، است امبرانيپ به خدای ها اميپ الانتق وليمس لييجبر
 وی بارگاه امور وليمس لييکايم ، کندی م مشخص را امتيق روز بزرگی پوريش با لياصراف ،

  ....و است فاتيتشر
 

 نپادشاها گاه شکنجه و گاه تفرج مانندی انسان شبهی تفکر رابا وجهنم بهشت  خداوند تينها در
 و دارد وجود ذيلذا انواع و بايز انيحور و باکره دختران بهشت در ، سازدی م  قرون وسطیمستبد
.کثافت و چرک و عقرب ،مار ،آتش جهنم در  
 ١٧ ؛ ونس ي١٣ ؛ ناس سوره ٢ هي؛آ هود سوره ٧ هيآ ؛ ونس يسوره ٣ اتيآ ؛ توبه ١٢٩ هيآ( 

  .... )رعد سوره ١٣و ١٢ هيآ و ونس يسوره ۶١ هيآ ؛ ونس ي٣١ ؛ حاقه
 
 بخصوص و دهد پاداش و دهد صيتشخ را نيصالح که کندی م شيآزما را انسانها خداوند مايدا

ی م براه زلزله و طوفان ،زديری م آنها سر بر قورباقه و شپشک  مثال کند عذاب را نافرمانان
 را آنها بزرگ نپسرا ، زديری م آنهای کشتزارها بر ملخ ، کندی م ليتبد خون به را رود ،اندازد

 ١۴ (،فرستدی م سنگ بارانی برخی رو بر ،کندی م ليتبد وخوک نهيبوز به رای برخ ، کشدی م
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... )و  لوط حضرت و نوح حضرت قصه ، دهيما ۶٠، اعراف ١٣٣ ، ونسي  
 

 نام و باشدی م درآن علوم تمام که دارد سخنگوی کتاب خداوند که شودی م ذکر قرآن در ضمن در
 . است آورده قرآن ژهيبو مقدسی کتابها در آنرا ازيی ها قسمت خداوند و است» بالکتا ام« آن
 تمام که شده ذکر قرآن ازی اتيآ در البته . است قرآن کمال برعدمی ليدل خداست نزد الکتاب ام نکهيا

 در را علوم تمام خداوند نکهيا  .است تضاد در الکتاب ام مفهوم با که دارد وجود قرآن در علوم
  .استيی ابتدا وی انسان کامال تفکر ک يدارد یم نگاه خود نزدی ابکت

 
  در ابتداد کتابها بسيار محدود بود و در قرون وسطی چاپ کتاب و کاغذ امروزی وجود نداشت تعدا

 وزن يک کتاب به صدها کيلو می رسيد و توسط دهها شتر يا .ی پوست حيوانات نوشته می شد رو
ن کتابها نيز بسيار زياد بود و يک انبار بزرگ برای نگهداری يک کتاب اسب حمل می شد ، حجم اي

 کتاب اوستا  يا دو مثال در انبار کاخ سلطنتی ايران فقط يک. لذا بسيار گران قيمت بود  ،الزم بود
  به کامل دسترسیندر مقدونی از بين رفت و ديگروجود داشت که در آتش سوزی کاخ بوسيله اسک

.د  کتاب ميسر نشاين  
 
 در کل اروپا تعداد کتاب های انجيل از انگشتان دست کمتر بود در آلمان  ميالدی قرن سيزدهدر 

 که بر روی ميز آهنی بسيار بزرگ و سنگين وجود داشتکليسای اعظم فقط يک کتاب مقدس 
لذا کسی به کتابهای مقدس دسترسی نداشت و نمی دانست در آن . بزرگی با زنجير بسته می شد 

مانند قرآن که ( چرا که به زبان عبری بود و مردم با آن زبان آشنايی نداشتند وشته شده است چه ن
اين کتابها از سوی خدا است و تمام علوم در آن ولی چون مردم فکر می کردند . )عربی است 

وجود دارد اگر کسی فقط ده صفحه از کتاب را می داشت به يک کشيش محترم و عالم تبديل می 
 صنعت  ارايهاز اين بحث خدمت بزرگی که گوتمبرگ با  )! زکات مردم را دريافت می کردو( شد 
. يادآور می شويم  راکرده استدر خرافات زدايی و آموزش انسان ها  ،چاپ  

 
به عبارتی داشتن کتاب در قرون وسطی .  وضع از اين هم بدتر بوده است  مسلما در صدر اسالم

مورد توجه و گاهی علتی که يهوديان در طول تاريخ . ده است برای حتی يک کشور افتخار بو
 داخل کتاب چه چيزی است، يعنی  داشتن کتاب بوده است هر چند مردم نمی دانستندبغض بوده اند،

.مردم نسبت به کتاب ها بخصوص کتاب های آسمانی و روحانيون توهم عجيبی داشته اند   
 

يد ،  را فرستاديم تا شما هم کتاب داشته باشبرای شما قرآنراب می گويد ما آياتی در قرآن که به اع
انجيل (روميان،) تورات ( ، بنی اسراييل ) کتاب اوستا ( ايرانيان . ناشی از اين حسرت اعراب است
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احترامی که در قرآن برای .و چينی ها دارای کتاب بوده اند) ودا ( و حتی هندی ها) های چهار گانه
چون )  صابيين (  تا جايی که ستاره پرستانبه همين خاطر بوده است اهل کتاب عنوان می شود

وم را نزد خود ل بنابراين اينکه خداوند همه ع .!دارای کتاب بودند در قرآن به احترام ياد شده اند
  در آنزماناين کتاب سخن هم بگويد) تخيالت ( داشته باشد و مطابق ساليق اعراب بدوی درکتابی 

.ست امر مهمی بوده ا  
 
ی رويپ تا ميفرستاد ريخ و برکت بر ما که استی کتاب قرآن نيا و : دهيما سوره ١۵۵-١۵۶ هيآ 
 نصارا و هود يفهيطا دو بر فقط ليانج و تورات کتاب که ديينگو تا ..... ديشو زکاريپره و ديکن

  .ميماند غافلی اله کتاب آن درس ميتعل از ما و شده فرستاده
 

 کتاب اصل« و کندی م ثابت خواهد را چه هر و محو خواهد را چه هر داخ : رعد سوره ٣٩ هيآ
)الکتاب ام عنده  ( ... اوست نزد »تيمش  

 
  .....ديگو حق به سخن کتاب آن که استی کتاب ما نزد ....  :مومنون سوره ۶٢ هيآ
 
 گريدی ايدر هفت عالوه به ايدر آب و شود قلم نيزمی رو درخت هر اگر : لقمان سوره ٢٧ هيآ

است حکمت و اقتدار را خدا همانا که بماند ناتمام ) خدا سخنان ( خدا کلمات نگارش باز گردد دوات  
  

 جهان در کهی زيچ هر . است خداوندی برا متضاد صفات هيارا قرآن در اهللا مورد در گريد اشکال
ی کم صفات توانی نم که همانطور ، باشدی می مشخصی فيک وی کم صفاتی دارا دارد وجود
ی فيک صفات توانی نم ) باشد کوتاهی ليخ وهم باشد بلندی ليخ هم درخت ک يمثال ( داشت متضاد
 صفت هزار حدود تا قرآن و اسالم در . ترسو هم و بود شجاع هم مثال بطور داشت متضاد و مطلق
  .باشدی م متضاد هم بای گاه که است شده ذکر خداوندی برا

 
 در که استی کس غفار : است شده ذکر بارج و عادل غفار؛  صفت سه خداوندی برا مثال بطور 

 دهدی م قايدق را زيچ هر حق که استی کس عادل ، بخشدی م را گناهان و خطاها رحمتی منتها
 گناه بخشش آن در و رديگی م پاداش کرده صوابی ا ذره اگر و عقوبت کرده گناهی ا ذره اگری عني

 ا يکندی م مجازات رای کس ليدل وبدون باشدی م زورگو و مگرست که استی کس بارج ، ندارد وجود
 هر باشدی نم شدن جمع قابل و هستند متضاد صفات نيا است مشهود که همانطور  .دهدی م پاداش
  .باشد مبرا مکار  و جبار مانندی صفات ازی ستيبا خداوند که چند
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    مذکر ريضم از مفرد ريضم از دهاستفا صورت در که است نيا اتيآ در تامل قابل  نکات ازی کي
ی برخ در . ندارد تيجنس خدا کهی صورت در داردی ساالر مرد در شهير که شودی م استفاده ) هو( 
 کی يبرا جمع ريضم از استفاده ،شودی م استفاده.. ) و ناإ ؛ نحن ( جمع ريضم از زين اتيآ

 و یشرقی ا محاوره خداوند ايآ . باشدی م افراد به احترامی برای شرق اتيخصوص ازی ک يشخص
دارد؟ ساالرانه مرد  

 
 ميکنی م زنده را قيخال که م ييما و : الوارثون نحن و تينم ويی نح لنحن ناإ : حجر سوره ٢٣ هيآ
  .ميهست خلق همه  وارث و ميرانيميم و
 
 که ودب ليقا )نهيسک (نهيشک نام بهی همسر خدای برا خود سميپگان ويی ابتدا شکل در هود ينيد
 کرفتی م را ها انسان ازی ا عده عذاب به ميتصم )  هوهي ( خدا اگر ، دادی م دستور ها فرشته به

 به نيمومن بر عذابی ها فرشته بود مواظب نهيسک . فرستادی م نهيسک با را عذابی ها فرشته
:است کردهی اشارات آن به توبه ۴٠ و توبه ٢۶ ؛ فتح ٢۶ اتيآ. نرسانندی آزار ) هوهي ( خدا  

 
 تروها لم جنودا انزل و نيالمومنی عل و رسولهی عل نتهيسک اهللا انزل ثم : توبه سوره ٢۶ هيآ
.....و  

ی نم شما که فرشتگان ازيی لشکرها و فرمود نازل نيمومن و رسول بر را خود نهيسک خدا آنگاه
کافران فريک است نيا و افکند ذلت و عذاب به را کافران و فرستاد ، ديديد  
 
 
 

  :اتيآ دری  عقالنی ها شبهه وجود - ١٢
 
 
 

 قرون عقل در وگرنه است مدرن عقل نجايا در عقل از منظور شومی م متذکر بحث نيای ابتدا در
ی جهان دهکده و ارتباطات عصر در متاسفانه ، است شدهی نم مشاهدهی اشکاالت نيچنيی وسطا
  .شندياندی ميی وسطا قرون ،یاريبس هنوز

 
ی م ابوجهل را او مسلمانان که امبريپی عمو ( ابوالحکم مانندی افراد زين زمان نآ در چند هر 

 خواندی م نياالول رياساط را نهايا زين مرگ دم تا بود خود زمان باسوادان و عالمان از که ) خوانند

 ٩١



 توانستی م و ديد خود سری باال بر را  حضرت علیريوشمش خورد شکست جنگ دری وقتی حت و
ی داستانها کهی حال در خواهمی م گفت و اوردين اسالم،دهد نجات را خود جانی مسلمان به تظاهر با

 حضرت . شد کشته ی عل حضرت توسط بيترت نيبد و بروم ايدن نيا از کنمی م انکار را محمد
ی موس به لين آب در شدن غرق از قبل فرعون رايز دانستی م فرعون از بدتر را ابوالحکم محمد

 به همين خاطر حضرت  .اوردين مانيا خدا رسول به زين مرگ از قبلی حت ابوالحکمی ول آورد مانيا
.محمد امر کرده است هيچ مسلمانی نبايستی نام ابوالحکم بر خود گذارد   

 
  :نمل سوره ٨٢ هيآ
 که ميزيبرانگ نيزم از ) االرض دابة( ی ا جنبنده وندديپ بوقوع کافران عذاب وعده کهی هنگام و 
  ...کند تکلم انآن با
 

ی چشمها فاصله فرسخ شش که استی ا الجثه ميعظ غول بصورت دابةاالرض نيا ثياحاد مطابق
! باشدی م فرسخ ک يآن فاصله که دارد بزرگ شاخ دو شودی م خارج ها ابر از او سر و است او
 ارچه ! است پر از دهيپوش که دارد کوه چونی کريپ و استی جانور  به هيشب او عضو هر و

 ازی ک يو شودی م خارج  مکه در صفا کوه از روز سه مدت در غول نيا! دارد  پا چهار  و  دست
  .اوست نزد مانيسل حضرت انگشتر وی موس حضرتی عصا .است امتيق شروع ميعال

 
 بر باشند مسلمان کهی کسان ، کندی م  داغ مهر  انسانهای شانيپ بر که است نيا کارش غول نيا
 ) الکافر هذا( مهر را گريد افراد و دنشوی می نوران که زندی م ) المومن هذا ( مهر شانيای ناشيپ
 جالب .! شود تر راحت خدای برا وکتاب حساب امتيق روز لذا دنشوی می رو اهيس که زندی م

 و !شودی م ظاهر بتيه آن با که استی عل حضرت ، موجود نيا که معتقدند عهيشی علما که است
 جزو انياد ريسا و اسالم گريدی ها فرقه به نيمعتقد و زندی م)  المومن هذا( مهر را انيعيش فقط

! .رنديگی م قرار کافران  
 
  :نمل سوره ٨٧ هيآ
 خواسته خدا آنکه جز است وآسمان نيزم در که هر روز آن شود دهيدم لياسراف صور کهی روز و 

  .نديآ در محشر به ليذل و منقاد همه و شوند هراسان و ترسان همه
 

 حلقه هر اندازه و دارد آنی رو حلقه هفتاد که است ميعظی شاخ صور نيا معتبر ثياحاد مطابق
 بهی گريود آسمان سمت بهی ک يدارد شعبه دو ، ) ايدن برابر هفتادی عني ( است ايدن کل برابر
 و رديگ یم قرار ) عرش ( خدا تختی رو و ديآی م آسمان از لياسراف خدا دستور به . نيزم سمت
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 و ها تهيعفر و نياطيش و شوندی م پراکنده وحشت از انسانها تمام اول بار مددی م بار دو آن در
 به نيزمی جا همه و شوندی م خراب و افتاده لرزه به کوهها و روندی م اطراف به.. و ها جن
 نيزمی ها خيم حکم در کوهها قرآن در که ميدانی م ( افتدی م لرزه به طوفان دری کشت مانند
 نيزم قيخال تمام دوم حهيص با ) !افتدی م لرزش به نيزم شود خراب ها خيم نيای وقت لذا هستند

  .رنديمی م آسمان و
 

 زنده دستور خداوند دوباره . ماندی می باق خدا فقط و رديبم کندی م امر لياسراف به خداوند سپس
 نيا اندازهی وقت. شودی م آغاز قخل کتاب و حساب و امتيق و دهدی م ) زيرستاخ ( قيخال شدن
 اندازه  )!؟رديگی م قرار آن در است ايدن از بزرگتر که یزيچ چگونه(  باشد ايدن برابر هفتاد صور
 دست در را بزرگ صور نيا بتواندی ستيبا که چرا شودی م ايدن برابر هفتصد احتماال لياسراف
 تخت نيا تعجب کمال با . !شودی م بزرگتر خدا تخت اندازه بيترت نيهم به  ، بدمد آن در و رديبگ
 لياصراف صوری صدا اسالمی نيد فرهنگ در ) . هود سوره ٧ هيآ ( دارد قرار ايدری رو ميعظ
  .است امتيق آغاز ميعال ازی کي
 
  :کهف سوره ٩۴هيآ
 خرج ما چنانکه ايآ کنندی م اريبس فساد کوه نيا پشت مأجوج و أجوجي نيذوالقرنی ا گفتند آنان 

.ی بندی م آنها و ما انيمی سد ميريگ بعهده آنرا  
 

ی م ريکب کوروشی برخ وی مقدون اسکندر اکثرا که را نيذوالقرن  شودی م معلوم سوره نيا در
کوروش کبير سدی در شمال   .است گفتهی م سخن خداوند با و است بودهی اله امبرانيپ از دانند

اين اقوام بر اساس دين خود اقدام ( ا ساخته استقزاقستان برای جلوگيری از اقوام وحشی سکاه
 بيتخر اثر در ومأجوج أجوج يمجدد ظهور ثيدراحاد ) .به خونخواری و آدم خواری می کردند 

 گفتار نيهمچن و عباس ابن از نقل بهی نبو ثيحد مطابق .باشديم امتيق شروع عالم جزو ، سد نيا
  :یعل حضرت

 او شد جدا او از آب و افتاد احتالمی وقت را آدم آنکهی برا واح نه آدمند حضرت فرزندان شانيا« 
 را مأجوج أجوج يآب آن از آدمی ناراحت رفعی برای تعالی خدا شد متاسف و شد داريب خواب از
!ديافريب   

 از تن هزار تا و است اريبس کوه در آنها عدد ،بودند خوار آدم که بود آن نيزم در شانيا فساد
 و ندارند شرم و کنند جماع هم با و هستند برهنه واناتيح چون ،نروند نيب از دياين شانيا صلب
 فرزندانی گروه  .شناسندی نم را خدا و ندارند نيد شانيا بخورند را اهانيگ و هايخوراک تمام
 ک يآنها قامتی ول استی آدم صورت هيشب شانيا صورت هستند مأجوج فرزندانی وگروه أجوجي
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 در گوش ک يبخوابند چون و دارندی مو واناتيح مانند و دارندی بزرگ و پهنی گوشها است ارش
 تا  کردندی م رنجه اريبس را مسلمانان و اندازند خودی رو بر لحاف چون گوش کيو کنند ريز

  .بساخت را سد آن نيذوالقرن
 را دس  با گفتن کلمه انشاء اهللا ،تواندی م او و شودی م مسلمان ها نيا ازی ک يامتيق روز در

 مردم شانيا . است خود صور در لياسراف دنيدم از قبل  درستکه کند آزاد را خود وقوم کند خراب
 تيب و مکه و نهيمد در جز به بکشند را انسانها ، بخورند را جانوران و اهانيگ تمام و بترسانند را

».المقدس  
 کوهها پشت نوح طوفان از پس که شناسدی م نوح بن افث يفرزندان را اقوام نيا تورات در البته 

  !اهللا اعلم .شدندی وحش و رفتند
 
  :قصص سوره ٣٨ هيآ
 پخته آتش در یخشت هامانی ا گفت و دانمی نم شمای خدا خودم جز را کيچيه من گفت فرعون و 
ی م دروغگو را او چند هر  ،شوم مطلعی موسی برخدا من تا بساز بلندی قصر منی برا آن از و

  .پندارم
 

 مانند( خدا پسر ويی خدا نوری دارا را خود و بودند پرست خدا مصر فراعنه ها بهيکت براساس
 ،قدرتمند قدرچ هر انسان ک يکه است ذهن از دور اريبس ، دانستندی م ) امبرانيپ و حيمسی سيع

 نادان نقدريا فرعون که است ذهن از دور اريبس نيهمچن . بداند گريدی انسانها دگاريآفر را خود
 ضمن در ! آيا بهتر نبود باالی کوه برود !بسازدی بلند قصری آسمانی خدا دنيدی برا که باشد
 اريخشا زمانی رانيا فرماندهان ازی کي )  به معنای دشت سر سبزیرانيا نام ک ي- هامون ( هامان
 کامل بطور تورات در آن داستان  ،شدند کشتهی اريبس انيهودی يو دستور به که است بوده شاه
 را او اران يوی رانيا فرمانده نيا شدن کشته روز. !ندارد مصر کشور بهی ربط و است هآمد
  )ميفور ديع(  رنديگيم جشن انيهودي
 
 و را شما کرد زنده و ديبود مرده آنکه حال و خدا به ديشوی م کافر چگونه : بقره سوره ٢٨ هيآ
گشت ديخواه باز اوی بسو عاقبت و کند زنده باز و را شما رانديبم بار گريد  
 

 زين سميبود در که اند دهيگرد تناسخ به معتقد نيمسلم ازی برخ لذا شوديم تناسخ استنباط هيآ نيا از
 اعتقاد نيا . ، مطابق اين اعتقاد وقتی انسان به اعتالی کامل رسيد به قيامت می رسدمعتقدند آن به
 قراری متعددی ها بدن در روح کي چراکه باشدی م کتاب و حساب روز وی جسمان معاد با تضاد در

 نص . دانندی می روحان را معاد عهيش خالف بر اسالمی ها فرقه ازی اريبس البته ، است گرفته
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  .دينمای م دييتا رای جسمان معاد قرآن اتيآ
 
 ليتفض نکهيا و کردم عطا شما به کهيی ها نعمت از ديکن اد يليياسرای بنی ا :بقره سوره ۴٧ هيآ
عالم اهل تمام بر را شما دمدا) یبرتر(  
 

.پيغمبران را برخی بر بعضی ديگر برتری و فضيلت داديم :  سوره بقره ٢۵٣آيه  
 
 امبرانيپ که ديگوی م متعدد اتيآ در خداوند است؟البتهی منطق ملل گريد بر قوم ک يدادنی برتر ايآ

 گريدی برخ بر امبرانيپی رخب اما در اين آيه ندارندی برتری گريد بر چکداميوه برابرند هم با همه
 دارندی کمتر جات در امبرانيپ ازی برخ نکهيا .)تضاد ( باشندی م اولوالعزم و دارندی برتر و فضل
 را انسانها ازی برخ خداوندی حت  .است تضاد در هستند معصوم و دارند بيغ علم شانيا نکهيا با
 ستهيشا را انسانهای برخ که يیجا تا ، دهدی می برتر گرانيد بر علم ا يقدرت و ثروت و مال در

  .داندی می انسان حقوق بدونی زيکن وی بردگ
 
.شانيای نافرمان وی کار بد فريک به ميفرستاد آسمان از سختی عذاب زين ما : بقره سوره ۵٩ هيآ  
 

 امتيق در ؟ ستيچ امتيق حکمت پس کند مکافات و دهد عذاب ايدن نيهم در را انسانها خداوند اگر
کرد؟ ديبا چه گناهشان قبال در ها دهيد فريک نيا با  

 
 انيعص شنبه روز حکم در که را گروه آن ديا دانسته محققا) را واقعه نيا(  : بقره سوره ۶۵ هيآ
!شوند »نهيبوز« ميگفت) و ميکرد مسخ ( کردندی تعد و  
 
نمود مسخ هنيبوز و خوک به و کرد غضب و لعن خدا که رای کسان : ..... دهيما سوره ۶٠ هيآ  
 
  ....ديشو نهيبوز شکل به ميگفت شدند مرتکب بود ممنوع آنچه....   :اعراف سوره ١۶۶ هيآ
 
ی م پرواز بال دو با کهی ا پرنده هر و نيزم در جنبنده هر که ديبدان محققا : انعام سوره ٣٨ هيآ

  ...نديشما مثليی ها امتی همگ کند
 

  .است تضاد دری قرآن ميمفاه ريسا و معاد ، علم ،عقل اب شودی م ذکر اتيآ نيا در که انسان مسخ
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 شهرشان از و ديرسان قتل به را آنانو ديکن کارزار نيمشرک و کفار با : بقره سوره ١٩١ هيآ
  .کافران جزاء است نيا............ ديبران
.ديزن گردن را آنها ديبا ديشد روبرو کافران با چون مومنان شما : محمد سوره ۵ هيآ  
 
.هستند نجس مشرکان ديبدان محققا ديا آورده مانيا کهيکسانی ا : توبه سوره ٢٨ هيآ  
 
 اسالم به تواضع و ذلت با که آنگاه تا ديکن کارزار و قتال ...... کتاب اهل با : توبه سوره ٢٩ هيآ

.دهند هيجز  
 
ی برا اديز بيامص باعث خيتار طول در  ؛ ذلت با هيجز دادن و کافران بودن نجس به اعتقاد نيا

  .شودی م ذکری حقوق وی اخالق مباحث در که است دهيگرد انيحيمس و انيهود ي؛ انيزرتشت
 

) ليقاب( او به تا دينما گود چنگال به را نيزم که ختيبرانگ رای کالغ خدا آنگاه:دهيما سوره ٣١ هيآ
.سازد پنهان را خود مرده برادر چگونه دهد نشان  

 
  !دهدی م آموزش را دروغ وی کار هانپن روش ليقاب به خداوند

 
 هرگز و خواندندی م مانيسل قلمرو در وانيد که رای سخنان کردندی رويپ و : بقره سوره ١٠٢ هيآ

شدند کافر همه وانيد کنيل نگشت کافر خدا به مانيسل  
 

ی نثا در نداردی مفهوم خدا به او شدن کافر نيبنابرا است بوده خدا ودرگاه محضر در خود طانيش
  ترجمه  هيآ در نياطيش کلمهی بجا محترم مترجم لذا اند نبودهی اديز تعداد و بوده نفر ک يطانيش
 اما . ندارد مصداقی عرب فرهنگ در و استی فارس کلمه ک يکه است نموده انتخاب را) وانيد( 
 و داشته ماده و نر جنس است جن طانيش چون نديگوی م علمای برخ ؟ هستندی کسان چه نياطيش

ی اديز انيلشکر است بودهی اله مقرب فرشته او چون نديگوی م زينی برخ . است کرده ولد زادو
 ها هينظر نيای دو هر. !شدند رانده زين انشيلشکر ،اوی نافرمان از پس که کردندی می رويپ را او
  .است دييتا قابلی بصورت قرآن در
 و یگر جادو روش ماروت و هاروت نام به خدا فرشته دو که شودی م ذکر هيآ نيهم ادامه در

.باشدی م سوال ريزيی عقال وی  قرآن ميمفاه نظر از هک آموختندی م مردم به رای گر جادو ابطال  
 
  ....است سال هزار بندگان شما حساب به مقدارش کهی روز سپس : ..... سجده سوره ۵ هيآ

 ٩۶



   .....بود اهدخو سال هزار پنجاه مدتش کهيروز :  .... معارج سوره ۴ هيآ
  !است انسان سال هزار پنجاه جای ديگر و سال هزار جا ک يخداوند روز هيآ دو نيا در

 
 آنجا که ميافت يکنيل را آسمان ميکردی م لمس شيپ نيا از ما گفتند انيجن و :  جن سوره ٩ و ٨هيآ

 وی سمانآ سخنان دنيشن نيکم در ما ، است اريبس سنگ شهاب ريت و قدرت با نگهبان فرشته
  .اوست نيکم در شهاب ريت شنود بخواهدی سخن  که هر نکيا اما مينينشی می وح اسرار

 
 آنها بر فروزان آتش عذاب و ميراند را نياطيش ستارگان آن شهاب ريت وبه : ملک سوره ۵ هيآ

  .ميساخت ايمه
 
 کاخ آن عالم انينايب چشم بر و ميافراشت بر بلندی ها کاخ آسمانها در ما : حجر سوره ١٨-١۶ هيآ
 هر کنيل ميداشت محفوظ طانيش دستبرد از وآنرا! مياراستيب  )ستاره(  وريز و نتيز به را ها
  !کند بيتعق را اوی آسمان شعله شهاب ريت شد کينزد آسمان به سمع استراقی برا کهی طانيش

 
 گنبد کنار ودر کنندی م! لمس را آسمان گنبد نياطيش و ها اجنه شودی م گفته اتيآ نيا در دينيبی م

 ، اقدام به دزدی از اين کنند سمع استراقی عبارت به  بشنوند را خدا سخنان تا! نندينشی م آسمان
 ؛ !زنندی م سنگ شهاب اجنه به لهيمس نيا ازی ريجلوگی برا نگهبان فرشتگان و کاخ ها می کنند

  !باشدی م ميعظی ها کاخ نيای ها چراغ مينيبی م ما کهيی ها ستاره ضمن در
 و ها ستاره فقط و باشد لمس قابل که ندارد وجودی آسمان گنبد نام بهی زيچی شناس هانيک علم در 
اينکه آيا در  .ستين شيبی سراب آسمان گنبد و دارد وجودی تناهيالی فضا در شماريبی ها ارهيس

.آسمان کاخ هايی برای خداوند و فرشتگان وجود دارد نيازی به توضيح ندارد   
 
 در ملک هشت روز آن در را پروردگار ) تخت ( عرش و ) امتيق روز در : ( حاقه سوره ١٧ هيآ

  .رنديبرگ
 فرشتگان نيا را خدای پادشاه تخت ديآيم در لرزه به نيزم و آسمانها که امتيق روز دری عبارت به
 آيا  بر اساس ؟ تسين پادشاه ک يمانند خدا ازی انسان برداشت ک ينيا ايآ . کنندی م حفظ سقوط از

 اين آيه واقعا خداوند بی نياز است؟
 
 را خود ) تخت ( عرش و ديآفر روز شش در را نيوزم آسمان که ستييخدا او : هود سوره ٧ هيآ
! داد قرار آبی رو بر  
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 انسان در قرون .تخت خداوند که چند برابر دنيا است، مطابق اين آيه روی آب دريا قرار دارد 
 اکثرا. در مورد عظمت آن دچار توهم و تخيالت می شدند لذاوس عبور نکرده بود ،وسطی از اقيان

 خشکی زمين توسط آبهای وسيعی احاطه فکر می کردند زمين مسطح است و مرکز دنيا می باشد و
تا کنون که تمام اقيانوسها فتح شده است گزارشی از يافتن اين تخت عظيم بدست  .شده است 
  .نيامده است

 
 است ذرع هفتاد آن طول که یريزنج از را گناهکاران فرشتگان توسط خداوند : حاقه سوره ٣٢ هيآ
کندی م زانيآو آتش در  

 
ستين  نيغسل از ريغ انيجهنمی غذا : حاقه سوره ٣۶ هيآ  

 باشدی م بدکاره زنان از مترشحه خونابه و بدکاره زنان فرجی چرک ترشحات »نيغسل« از منظور
 نيا که شده فيتوص نيچن نموده ذکر امبريپ از )نيالمتق هيحل در( ی مجلس هعالم کهی ثيحد در! 

  .!؟دهندی م کاران زنا به و جوشانندی م جهنم دری بزرگی ها گيد در را ترشحات
 
 بر ابرها مانند را طور کوه اسالفشان بر که آنگاه  انيهود يآرند اديب و : اعراف سوره ١٧١ هيآ

  .افتاد خواهد فرو شتندپندا که !ميبرد آنها فراز
 

در . متاسفانه به غير از کتاب های دينی هيچ گزارشی از چنين اعمال خارق العاده ای وجود ندارد 
موارد معجزات ديگرمثال وقتی رود نيل توسط خداوند به خون مبدل می شود و همه مردم مصر 

 هيچ ونيم می کنددچار وحشت می شوند يا وقتی حضرت محمد با اشاره انگشت ماه را به د
اين در حالی است که کتيبه های سومری تا پنج هزار سال قبل کشف و . گزارشی وجود ندارد 

در يونان در دو هزارو پانصد سال قبل فالسفه مشهوری مانند افالطون ، . ترجمه شده است 
.می زيسته اند و کتابهای بسياری نوشته اند...ارسطو ، سقراط و  

 
:ن بهشت و جهنم در قرآ  

 
،کرددی م هيارا جهنم و بهشت ازيی ابتدا کامالی ريتصو گريدی ها سورهی برخ و واقعه سوره در  
 ميسقت ) گناهکاران ( شمال اصحاب و نيم ياصحاب ، سابقون دسته سه به انسانها امتيق روز در
: شوندی م  
 اي( يی ها ولدان و نندينشی م بفت زری ها تختی رو شانيا،  نديخدا درگاه مقرب :سابقون – ١ 

ی برا عرب وثروتمندان شدندی م اخته که شده یم گفته سال ١۵-١۴ حدودی ها پسر به غلمان
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kaveh
Comment on Text
گويند بهشت  و حور عين  خواهد بودآنجا مي و شراب و انگبين خواهد بودگر ما مي و معشوق پرستيم رواستچون عاقبت  کار  همين  خواهد بودحکيم عمر خيام



 بدور دارند! یابديی بايز که ) اند کردهی م استفادهی جنس تمتع بخصوص و منزل سبکی کارها
 و وهيم ، آوردی نمی عقل کم و سردرد شراب نيا ، چرخندی م! ناب شرابی ها کوزه با شانيا

 ديسف ديمروار مانند که) ی وشهوان چشم اهيس زنان ( ها یحور و است ايمه  ها مرغ انواع گوشت
  .باشدی م ايمه شانيای برا ند

 
ی م باکره شهيهم که دوست شوهر و بايزی زنان با نهرها کنار و درختان هيسا در :نيم ياصحاب -٢

  . آنها مهيا است و انواع خوردنی و آشاميدنی برایبرندی م بسر مانند
 
 ، برندی م بسری ابد آتش و دود و ) ميحم ( داغ آب و سموم انواع با عذاب در :شمال اصحاب -٣
....و است جهنم زقوم درخت تلخ وهيم از آنهای غذا  

 
 ايگو که رنديبگ هم دست از عيسر چنان را شرابی ها جام بهشت در آنها : طور سوره ٢۴ ٢٣ هيآ

 که) ی پسران( يی ها وغلمان ندارد وجود نزاع و هودهيب کار آنجا کهيورتص در کنندی م منازعه
گردندی م گردشان !) نخورده ودست ديسف ( مکنون ديمروار مانند  

 
 و کنندی م زانيآو گردن ازی ريزنج با را گناهکاران جهنم در ميگفت که همانطور هم حاقه سوره در
ی م ميابراه سوره ۵٠ و ۴٩ اتيدرآ ! خورانندی م را بدکاره زنان فرج خونابه و چرک شانيا به

 مشود ذکر ٢۵ هيآ نبا سوره در . دارند تن بر گداخته مس زای راهنيوپ رنديزنج به کافران ديفرما
 سوره در . خورانندی م زين  )انيجهنم بدن از مترشحه زرداب و چرک ؛ خون ( غساق شانيا به

  .است شده بازگو ليمسا نيا زين صافات
 

 و گوارا و زالل آب ازيی نهرها بهشت باغ آن در : ديفرمای م خداوند زين محمد سوره ١۵ هيآ در
 لذت کمال حد به را نوشندگان که شراب ازيی نهرها و کند رييتغ طعمش آنکهی ب ريش ازيی ها نهر

 آب هنمج در و   ......  استايمه آنهای برا ها وهيم متما وی مصف عسل از يینهرها و بخشد
  .گرداند پاره پاره را اندرونشان که نوشند شانجو

 
 شکم ريوز شکم مواهب به محدود انسان و ستينی خبر مدرسه و کتابخانه از بهشت دری عبارت به
 است تر مقرب آنکه و شودی م آزاد شده منع ايدن در که شراب و زنا و لوات از چه هر و گرددی م

 استفاده آنها از نيم ياصحاب و »است سابقون خصوصم ها ولدان کهيی جا تا «داردی شتريب لذات
ی ساالر مرد( است نشدهی فکر قرآن تمام در بهشت در مومن زنانی برا نکهيا جالبتر . برندی نم
  .! )آخرت در
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 همه نيا با البته ، نديآی م در بهشت در خود شوهران عقد به دوبارهی بهشت زنان ثياحاد براساس

 قول ازی  غزال امام! . است معلوم بهشت دری نيزم زنان فيتکل دوست هرشو و بايز وزنانی حور
 هشت و باکره دختر چهارصد وی حور پانصد با بهشت در مسلمان مرد  :ديفرمای م اکرم رسول
بطوريکه بهشتيان در  ! قدرت آنرا خداوند به مومنين عطا می نمايد  وکرد خواهد ازدواج زن هزار

. ش از چهل نفر جماع کنندهر روز می توانند با بي  
 

همچنين مطابق روايات منظور از مهيا بودن نعمت ها در بهشت اين است که انسان هر چه اراده 
بطوريکه بهشتيان فقط به تسبيح و عبادت خدا . کند بوسيله فرشتگان و ولدان ها نزد او می آيد

به ندای قلب آنان گوش فرا داده و مشغول هستند و فقط سبحان اهللا و الحمد اهللا می گويند و خداوند 
.نياز آنها را فراهم می کند   

 
 را بهشت ميخواستی م ابانگرديب و جاهل عرب ک ياز اگر ايآ که است نيا ديآی م شيپ کهی سوال
ی گاه شکنجه و بهشت نام بای ا کاباره دادن نسبت ايآ گفت؟ی م نيا از ريغی زيچ ، کند فيتوص
؟ ستين خداوند به نيتوه ، مطلق الکم ا يخداوند به جهنم بنام  

 

 
 

 
 شودی م لياستر بهشت طيمح مگر کرد؟ درستی جاری ها نهر توانی می سفت آن به عسل از ايآ
 چقدر ؟ دارندی بستر چه رودها نيا مگر ؟ کندی نم رييتغ طعمش و کندی م حرکت ريش رود که
؟ شود درست ددمتعی ها رودخانه که دهند ريش ديبا روز هر زبانی ب واناتيح  
 
 اکنون هم ، دارد نيزم گرم وی ابانيب مناطق در شهير مينيبی م قرآن در جهنم از ما کهی تصور 

ی ابد خبندان يکه استيی جا آن و دارد قرار » ريزمهر  «کره در جهنم معتقدند قطب در ها موياسک
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 فقطی بل  .کنند گرم را خود که ابندی ينمی آتش و لرزندی م سرما شدت از آن در ستمکاران و دارد
  ،ميريبگ کمک ها معقول نا نيا دييتا یبرا معجزات از و ميکن ليتعط را خود شهياند و عقلی ستيبا
  .ديآی نم بر همه از کهی کار

 
:مدت زمان آفرينش جهان در قرآن   

 
 ديحد ۴ و ق ٣٨ ، سجده ۴ ، فرقان ۵٩ ، هود ٧ ، ونس ي٣ ، اعراف سوره ۵۴ اتيآ در خداوند

 ديفرمای م ١٢ تا ٩ اتيآ فصلت سوره در اما است کرده خلق روز شش در را جهان ديفرمايم
 ک ياز را آسمان روزهفت دو در سپس و روز چهار در را نيزم اهل ارزاق ؛ روز دو در را نيزم
  !شوديم روز هشت جمعا که  کندی م درست دود

 
. خلق کرد  شش روزها و زمين را درخالق شما آن خدايی است که آسمان:  سوره اعراف ۵۴آيه   

 
دو روز ای رسول به مشرکان بگو که شما به خدايی که زمين را در :  سوره فصلت ١٢ تا ٩آيات 

او روی زمين . آفريد کافر می شويد و برای او مثل و مانند قرار می دهيد ، او خدای جهانيان است 
 آن قرار داد و قوت و ارزاق اهل زمين را در کوهها را برافراشت و انواع برکات و منابع بسيار در

 مقدر و معين فرمود ، آنگاه به خلقت آسمانها توجه کامل فرمود که سمانها دودی بود او چهار روز
، آنگاه نظم هفت ...فرمود که آن آسمان و زمين همه بسوی خدا به شوق و يا به زور بشتابند

آسمان دنيا را به چراغ  را به نظم امر فرمود و  استوار ساخت و هر آسمانیدو روزآسمان را در 
. زيور داد!های زيبا  

 
 است بوده روز دو در ها کهکشان و ستارگان کل و روز شش در نيزم نشيآفر که نجاستيا جالبتر

 هر و ارهيس چند ستاره هر و ستاره اردهايليم کهکشان هر و کهکشان اردهايليم که ميدانی م( 
 رانسانيتصو همان نيا ايآ ) است ديخورش ستاره اراتيس ازی ک ينيزم که دارديی قمرها ارهيس
  .است آسانتر آن ساختن ولذا هستند آسمان گنبد دری چراغ اوی برا ها ستاره که ستين هياول

 
 نيزم مغرب در و کندی م طلوع مشرق از ديخورش که کردی م فکری وسط قرون در انسان ميدانيم 

 کند یم عبور نيزم اعماق دری کانال از سپس  ،کندی م غروب يک چاهدر چشمه آب کثيف و يا در 
 آن ساختن و است بزرگ چقدر نيزم حالت نيا در ديکن تصور   .کندی م طلوع مشرق از دوباره و

 پرسندی م را ) مغرب و مشرق ( غروب و طلوع مکان فاصلهی عل حضرت از  .دارد زحمت چقدر
 نيا ) . البالغه نهج ٢٩۴ حکمت ( ديخورش حرکت روز کي اندازه به:  دهندی م پاسخ شانيا

 ١٠١



  .است نيزم در کانال وجود هينظر نيهم به اعتقاد ديمو پاسخ
 

 ديآيم بوجود باش ديبگو چون خداوند شودی م ذکر ميدا که است قرآن تيکل با اتيآ نيا گريد تضاد
 ولی در اين آيات  )انعام سوره ٧٣ هيآ ( است نندهيآفر و بخش اتيح خدا کالمی عن ي )کونيف کن ( 

 از انسان ساختن در تضاد نيا البته . خداوند آسمانها را از دود در مدت دو روز درست می کند
الزم به ذکر است که در اديان ابتدايی انسانها معتقد بودند  . دارد مصداق زينی گر کوزه رس خاک

جهان را درست ) اد ، آتش و دود ، خاک آب ، ب( که خداوند مانند يک معمار از چهار عنصر اوليه 
.ر عنصر را چه کسی می سازد امی کند و ديگر کاری نداشتند که اين چه  

 
 ارزاق و نيزم ابتدا خداوند که است نيا دارد وجود فصلت سوره اتيآ در کهی گريد عمده مشکل
ی ها چراغ به را ايدن نيا آسمان در و ساخته را آسمان هفت سپس و کندی م درست را انسان

اين که اول کره زمين ساخته شود و سپس معادن آن و ارزاق  .کندی م نييتز ) ستاره ( رخشنده
 است شده ساخته اول چون نيعمرزم اتيآ نيا مطابقی عبارت به .مردم چيز دور از ذهنی است 

 ها ارهست و ديخورش عمر ميدانی م کهی صورت در باشد شتريب ها ستاره ريسا و ديخورش ازی ستيبا
  .است سال ارديمل ٣٫٧ نيزم عمر و سال ارديمل ١٠ از شيب
 

:جبر يا اختيار در قرآن       
 
 امر را شهر آن ومتنعمان انيشوايپ ميکن هالک ميبخواه رای اريد اهل چون و : اسرا سوره ١۶ هيآ
 افت يخواهد لزوم عقاب و هيتنب وآنگاه رنديگ شيپ در اريد آن در ظلم وی کار تبه و فسق راه ميکن

  !ميساز هالک را رای همگ آنگاه
 
 قهر ، آورد نخواهند مانيای نترسان ای يبترسان است کسان يرا کافران :  بقره سوره ٧ و ۶ هيآ

 معارف و قيحقا فهم که افکنده پرده شانيها دهيد بر و نهاده مهر شانيای گوشها و ها دل بر خدا
تسخی عذاب راست شانيا و کنندی نم رای اله  

 
 و زبون جهانی قوا نيکوچکتر از و دينداری قدرت چيه نيزم در شما و: ی شور سوره ٣١ هيآ

  ...ديعاجز
  .!ديفزايب شانيا مرض بر خداوند پس است ضيمر کافرانی دلها :  بقره سوره ١٠ هيآ
 
ی می روز تنگ ا يوی روز عيوس خواهد را بندگان از کس هر که خداست : عنکبوت سوره ۶٢ هيآ

 ١٠٢



  .آگاهست قيخال هيکل صالح به او همانا که داندگر
 
!افتی ينخواه تيهدا براه را او هرگز پس کند گمراه خدا را که هر : ....بقره سوره ١۴٣ هيآ  
 
ی برا خدا رای ديپل و اورندين مانيا ندهد رخصت خدا تا را بشر نفوس : ونس يسوره ١٠٠ هيآ

 و رانيا ملتی بدبخت ليدل هيآ قسمت نيا . (داردی م مقرر نبندند بکار را عقل که خرديب مردم
 های ديپل ريسا و جنگ ، فقر ،ی چارگيب علت : کندی م انيب بوضوح را سوم جهانی کشورها

  )باشدی م آنها مردمی نادان و عقل بستن بکار عدمی براست مناطق نيدرا
 

ر اساس حديثی از امام ، شيعيان ب هستند جبر به معتقد نيمسلم اکثر اتيآ دسته نيهم اساس بر
. !صادق معتقدند انسان نه کامال آزاد است و نه کامال مختار ولی تحت تدبير و اراده خداوند است 

 مقصرخداوند نشوند تيهدا راست راهه ب کافران کندکهی می کار خود خداوند اگر ايآ نجاستيا سوال
 گردد کفر به مجبور انسان اگر ايرد؟آبی م کفر به اجبار نيا از خداوندی سود ناچار؟چه بنده ا ياست

؟ ميکن عذاب را او سزاست  
 ؟ ستيامبرچيپ فرستادن از منظور است ريتاثی بی اله نيفرام به شانيا بر کافران حتينص اگر ايآ
 بر اي؟آ رودی نم سوال ريز است نيمسلم نيد اصول جزو که ومعاد نبوت اصل اتيآ نيا مطابق ايآ

است؟ ميرح واقعا خداوند نيا ايآ ؟ رودينم سوال ريز است عيتش اصول از که عدل اتيآ نيا اساس  
 

ی عدالت آن دری عن يشودی می ويدن عقوبت و مکافات بعد شودی م گناه انجام به مجبور انسان
 انسان طانيش که چرا است بدتر طانيش از اتيآ ليقب نيا در خداوند نقش متاسفانه .  ندارد وجود
 را انسان خداوند  آياتنيای ول است آزاد گناه ارتکاب در انسان و کندی م گناه به وسوسه را

 باشد عادل خداوند نياگرا رسدی م نظر به  .افکندی م جهنم به ستمکارانه و کندی م گناه به مجبور
  :باشدی م جالب اميخ ميحک ازی تيبی ادآور ي.شود ساکن جهنم در خودشی ستيبا
 

ايخدا ستيچ تو و من انيم فرق پس                          ايخدای کن مکافات بد تو و کنم بد من  
 

 به ، ميکردی وح زين او از بعد امبرانيپ و نوح به جنانکه ميکردی وح بتو ما : نسا سوره ١۶٣ هيآ
.....ی سيع و اسباط و عقوب ياسحاق لياسماع ميابراه  

 
 امبرانيپ جزو زين ) اسباط ( وبعق يحضرت فرزند دوازده است مشهود هيآ نيا در که همانطور
 . هستند  خاندان سيير بلکه شوندی نم محسوب امبريپ افراد نيا هود ينيد در ، است شده محسوب

 ١٠٣



 برود نيب از تا انداختند چاه در را وسف يحضرت خود برادر ،عقوب يفرزندان ديدانی م که همانطور
  .ستندينی امبريپ حد در حداقل نباشند تکاريجنا اگر نيبنابرا

 
 پسر فرزند خواهد که هر به و دختر فرزند خواهد که کس بهر: .... ی شور سوره ۵٠ و ۴٩ هيآ

ی م نازا و ميعق خواهد را که هر و دهدی م قرار دختر و پسر فرزند دو رحم ک يدر ا يکندی م عطا
  .!کند

بر  .شری منافات دارد اينکه خداوند بندگان خود را نازا کند بدور از رحمت خداوند است و با عقل ب
 البته وند به شمار می رفت و نهی می شد ،اساس همين اعتقادات درمان نازايی دخالت در امور خدا

:از اين موارد در کشور های اسالمی زياد است . امروز ناچارا مورد قبول واقع شده است   
 

م فقط آب جاری پاک در حدود پنجاه سال قبل با لوله کشی آب نيز مخالفت می شد چون در اسال
است، با درس خواندن زنان مخالفت می شد ، با کار زنان مخالفت می شد ، با » کر« کننده و

 ...  .. مخالفت می شد و  و علومشرکت زنان در رأی گيری و انتخابات مخالفت می شد، با فلسفه
 و باعث عقب متاسفانه دين اسالم بصورت يک سد و مانع پيشرفت کشورهای اسالمی عمل می کند

.ماندگی اين کشورها شده است   
 
 آن بر کنيول کرد نخواهد مواخذه هودهيب و لغوی ها قسم به را شما خداوند : دهيما سوره ٨٩ هيآ

  .کرد خواهد مواخذه ديکن ادی يقلب دهيعقی رو از که قسم
اعراب گاهی  .دارد شهير هيآ نيا در نديگوی می براحت مسلمانان که هودهيب و شماريبی ها سوگند

 ٣۴بر اساس دستور آيه (  زنان خود قسم می خوردند ديگر با آنان نزديکی نمی کنندبرای تنبيه
.  و چون اين مردان کنيز و همسر زيادی داشتند ، مشکلی نداشتند )سوره نسا جهت تنبيه زنان 

جازه داد به حضرت محمد در اين باب شکايت نمودند و آن حضرت بر اساس اين آيه اعرب زنان 
 تقيه.  اين عدم پايبندی به سوگند به مسايل ديگر نيز کشيده شد  بعدهامردان سوگند خود را بشکنند

 به علت ترس از  بر همين مبنا است يعنی شيعيان که در بين تشيع متداول است)دروغ شرعی ( 
عتقد نيست آن م و چون در باطن به ند به زبان دروغ بگويد می توانخطر يا برای پيشرفت دين

:اشکال شرعی ندارد   
 

     دام تزوير مکن چون دگران قرآن را    ی کن و خوش باش ولی خور و رندیحافظا م
 

: سوره آل عمران است ٧٧البته اين آيه در تضاد با آيه   
همانا آنانکه عهد و سوگند خدا را به بهايی اندک بفروشند اينان در آخرت بهره ای ندارند و خدا « 

 ١٠۴



 آنها سخن نگويد و به نظر رحمت در آنها ننگرد و از گناه پک نکند و آنانرا در جهنم از خشم
».عذاب دردناک خواهد بود   

 
 و ( مرغان زبان خداوند را ما که گفت مردم به شد داوود وارث که مانيسل :  نمل سوره ١۶ هيآ

! .آموخت  )ها مورچه  
 

!ن می گويددر ادامه اين سوره حضرت سليمان با مورچه ها سخ  
 
 درگاه به بسرعت داشتند سابقه آن در کهی زشت عمل قصد به لوط قوم : هود سوره ٧٩ و ٧٨ هيآ

 سر همانانيم نزد مرا و کوترندين شمای برا من دختران نيا گفت آنها به لوط شدند وارد لوط
ی م جه مای دانيمی بخوب تو و ستينی ليم دختران آن به را ما گفتند لوط قوم .....دينکن شکسته
.ميخواه  

 
 . کند شکشيپ آنها به را خود دختران است ستهيشا خود قوم کردنی راضی برا خدا امبريپ ک يايآ
؟ دهندی م تيرضا ذلت نيبد  ، ندارند همی امبريپی ادعا کهی مردان ايآ  
 
طانيش جز کردند سجده همه ، آدم سجده به ميکرد امر را فرشتگان :   ...... اعراف سوره ١١ هيآ  
بود جن جنس از طانيش : ...... کهف سوره ۵٠هيآ  
 

 کهف سوره ۵٠ هيآ برخالف که گرددی م استنباط طانيش بودن فرشته اعراف سوره ١١ هيآ در
ی م عبادت به ها فرشته همراه زين اجنه خداوند بارگاه در نکهيا از قرآنی جا چيه در ضمنا  .است

  . است امدهين انيم بهی سخن پرداختند
 

 اد يپادشاه نزد مرا که خواست افت ينجاتش اهل کهی قيرف از وسف يآنگاه : وسف يسوره ۴٢ هيآ
 سال چند سبب نيبد و ببرد ادش ياز را خدا نام طانيش آنحال در برهاند زندان از مرا که باشد کن

  .بماند محبوس
 
 تيمعصوم هينظر با است خداوند توسطی و عقوبت و وسف يحضرت گناه دهنده نشان که هيآ نيا
 دنيرسی برا وسف يحضرت که شودی م ذکر سوره نيدرهم . است تضاد در عهيش فقه در امبرانيپ
 شانيا به و کندی م پنهان خود برادران اموال در را پادشاهی طال جام برادران آزار و نياميبن به

 وسف يبه ما را ريتدب نيا ديفرمای م خداوند وسف يسوره ٧۶هيآ در و!  زندی می دزد تهمت

 ١٠۵



!!ميآموخت  
 
 نيريش و گوارا آب نيا که ختيآم در هم به را ايدر دو که که استيی خدا او : فرقان سوره ۵٣ هيآ
باشند جدا هم از شهيهم که داد قراری ليحا و واسطه آب ندويا نيب و بود وتلخ شور گريد و  
 
 اعتقادات ازی برخ احتماالی لو نشدم هيآ نيا در خداوند منظور متوجه کردمی بررس چه هر نجانبيا

  .است مستتر هيآ نيا در اعرابی خراف
 

 نمود روشنی  اله نور او بر و شکافت را او نهيس خداوند که رای کس  ايآ : زمر سوره ٢٢ هيآ
  ... )لالسالم صدره اهللا شرح افمن....( 
 نيا اصل در اما . دشوی م استفاده ) صبر ( نهيسی گشادگ ا يصدر شرح کلمه از غلط به ترجمه در
 نهيس است شده نازل شانيا بر ابانيب دری اله فرشته دو که دارد امبريپ گفتار نيبرا داللت هيآ
 ) اسالم( ی اله حکمت سپس و اند شسته بهشت از کوثر آب با را شانيا قلب و شکافته را شانيا
 مورد ثيحد نيا . اند دوختهی عالمت چيه بدون را نهيس قفسه دوباره و اند کرده عطا شانيا قلب به
.گرددی م دييتا هيآ نيا در و استی اسالمی علما دييتا  
 
 و بال حرکت با گاه و گشوده پر سرشانی باال که دينگری نم را هوا مرغ ايآ : ملک سوره ١٩ هيآ

داردی نم نگاه فضا در را آنها مهربانی خدا جزی کس کندی م پرواز! بال حرکت بدون گاه  
 

 داشته نگاه را آنها خدا ،هستند آسمان فراز بر زدن بال بدون عقاب مانندی پرندگانی وقتی عبارت به
  !است

 
نوشاند گوارا و پاکی شراب  انيبهشت به شانيخدا و : انسان سوره ٢١ هيآ  
 
ی ريتصو دهندی م مشروب انيبهشت به و هستندی ساق های وحور ها غلمان بهشت در نکهيا

 اريبس دهدی م شراب انسان به کين اعمال پاداش به هم خداوند نکهيا یول است بهشت از ناپسند
  .کندی کار نيچن خداوند رسدی نم نظر به و است ذهن از دور و بيعج
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  :قرآن دری  حقوق وی اخالقی ها شبهه وجود - ١٣
 
 

 ،)ربانیق (گناهان بخششی برا واناتيح کشتن ،متيغن دييتا ،یدار برده دييتا ،یجنس ضيتبع مانند
......و ، ارتداد ، امر به معروف و نهی از منکر، قصاصها انسان حقوق ضيتبع ، هيفد   
 

اين اشکاالت در تمام اديان وجود دارد ولی هر وقت دين معيار حکومت شده است اين اشکاالت 
ومت دينی يکی از عوارض اين مخلوط شدن گناه و جرم در حک به عبارتی .بارز شده است 

مثال روزه خواری که يک گناه دينی است در حکومت اسالمی تبديل به جرم قابل . است  حکومتها
  .تعقيب می شود 

 
 نيا جز کوشند نيزم فساد در و زنديبرخ جنگ به خدا رسول با آنانکه فريک : دهيما سوره ٣٣ هيآ

 دستی عني(  ببرند خالف به شان يپا و دست اي و کشند بدار ا يرسانده قتل به را آنها که نباشد
  ...و) بالعکس و چپی پا و راست

 
  .شودی نم اجرای اسالم جوامع در اکنون که است آور شرم وی اخالق ريغ آنچنان حکم نيا البته

 
قصاص  در تورات نيز بر بنی اسراييل حکم کرديم که نفس را در برابر نفس:  سوره مايده ۴۵آيه 

بينی و گوش را با گوش و دندان را با دندان و هر کنند و چشم را در مقابل چشم و بينی را با 
.زخمی را قصاصی خواهد بود   

 
جالب است که .  است  دايمی از نظر سازمان حقوق بشر مورد اعتراض ،قوانين قصاص در اسالم

يا اگر . اگر پدر فرزند را بکشد قصاص نمی شود ولی اگر فرزند پدر را بکشد بايستی قصاص شود 
. اگر مسلمانی غير مسلمان را بکشد قصاص نمی شود .را بکشد قصاص نمی شودب برده خود اربا

اگر مردی زنی را بکشد بايستی خانواده مقتول نصف ديه يک انسان را بدهند تا آن مرد قصاص 
 را بکشد و  می تواند دو نفرمردی که زن خود را در حال زنا ببينند بدون هيچ جرم و گناهی. شود 

 و اگر دام به قتل انسانی کردستور عالم دينی می توان برای نهی از منکر اقبد. قصاص نمی شود 
  ودر حين نهی از منکر يا امر به معروف به ناچار مرتکب قتل شد بر او گناه و جرمی نيست

  .مجازات نمی شود
 

ديه يک مرد . نمايد ) ديه (  بجای قصاص می تواند طلب پول  در موارد غير عمد البته مدعی

 ١٠٧



ديه يک کافر يک دهم . مان براساس قيمت روز صد شتر يا هزار گوسفند تعيين می گرددمسل
جالب است بدانيم ديه بيضه چپ مرد . مسلمان است و ديه زن نصف مرد يعنی پنجاه شتر است

 علت . و بيضه راست مرد سی و چهار شتر است ! )بيشتر از ديه يک زن ( شصت و شش شتر
ب است که فکر می کردند نطفه پسر در بيضه چپ مرد و نطفه دختر در اين عقيده خرافی اعراآن،

.بيضه راست مرد است   
 

  .ديکن قطع ديبا را دزد مرد و زن دست : دهيما سوره ٣٨ هيآ
 
  و گاهی ايران ولی هنوز در عربستانشودی م اجرای کمتر  اسالمییها کشور در زين حکم نيا

 پرورش و آموزش و فقری کن شهير ، عدالت رينظی گريدی ها روش اخالق و علم.  اجرا ميشود
.کندی م هيتوص را زندان تينها در و مناسب  

 
.ديکن هيتنب انهيتاز صد به را کار زنا ومردان زنان از ک يهر مومنان شما ديبا : نور سوره ٢ هيآ  
 

ر در خاک می  شود ، بدين صورت که او را تا کمسنگسار البته اگر فرد زنا کار متاهل باشد بايستی
.کنند و مردم او را سنگباران می کنند تا بميرد   

 

 
 
.زنانی برا استی رنج آن بگو  زنان شدن عادت از را تو کنند سوال  :بقره سوره ٢٢١ هيآ  
 

 ريز و مانيزا درد همراه به ( ها رنج نيا وعلت است آمده ليتفض به لهيمس نيا تورات کتاب در
 به طانيش که چرا داندی م حوا توسط آدم حضرت خوردن بيفر ار ) مرد به نسبت زن شدن دست
  .دهد بيفر را آدم حضرت نتوانستيی تنها

 
 بر رای بعض خدا کهی برتر آن واسطه به است تسلط حق زنان بر را مردان  :نسا سوره ٣۴ هيآ

 هم باز اگر دينيگزی دور آنها بگاهاخو از نشدند عيمط زنان اگر و.........و داشته مقرری بعض

 ١٠٨



  ...ديکن هيتنب زدن با را آنها نشدند عيمط
 

 شوهر با  اين آيه اگر زن تمکين شوهر خود را نکند در مرحله اول خداوند می فرمايدبر اساس
در آن زمان چون مردان تعداد چهار زن و تعداد زيادی . ند ايشان رابطه جنسی خود را قطع ک

در صورتی که !  و در حکم يک تنبيه برای زنان بوددصيغه و کنيز داشتند برای مردان مشکلی نبو
زن باز هم تمکين نکند شوهر می تواند او را کتک بزند ، در مراحل بعدی نيز قطع نفقه و طالق 

.انجام می گيرد   
 
..... ديريبگ چهار ا يسه ا يدو است عدالت با و کوستين را شما مر اگر : ..... نسا سوره ٣ هيآ

  ...ديکن اکتفا آن به ديداری زيکن چنانچه
 

 .دراين آيه قرآن تاييد شده است ) بدون عقد ازدواج ( و اجازه ارتباط جنسی با کنيزتعدد ازواج
 سوره نسا خداوند می گويد شما مردان هر قدر تالش کنيد نمی توانيد بين زنان ١٢٩البته در آيه 

 ذکر شده است به عبارتی مردان  سوره نسا شرط عدالت٣خود به عدالت رفتار کنيد و چون در آيه 
 عدالت در دادن ٣ولی امام صادق می فرمايد منظور از عدالت در آيه . نبايستی زنان متعدد بگيرند
 عدالت در محبت است که مردان نمی توانند در صورت چند زنی ١٢٩نفقه است و منظور از آيه 

به نظر می رسد . حسوب نمی شود آنرا اجرا کنند ولی عدم عدالت در محبت منعی برای چند زنی م
! .خداوند با مردان مسلمان بسيار بخشنده و مهربان است   

 
بود خواهدی برتر وی افزون زنان بر را مردان کنيل  :  ......بقره سوره ٢٢٨ هيآ  
 
 کمک با را آدم طانيش که باشدی م حوا و آدم حضرت قصه همان علت به برتری مرد بر زن نيا

 زن هيد مثال بطور . باشد مردان از کمتر زنان حقوق شده سبب نگرش طرز نيا ، داد بيفر  حوا
 با مگر ندارد خانه از خروج و کار اجازه زن .است مرد با طالق حق .است مرد نصف زن ارث و

ی نيد ومسند قضاوت اجازه زن ، )  زن چهار ( کند ارياخت زن نيچند توانديمردم . شوهر اذن
ی نم قبول زنی گواه باشد مرد کهی موقع تا هم آن و است مرد ک يمعادل زن دوی گواه،  ندارند
   .....و شود

 قبال در البته .باشدی م بحث حوصله از خارج آن ذکر که است قرآن اتيآ اساس بر همه موارد نيا 
 عهده از کهی زنانی برا مسلما که) نفقه  ( کند نيتام را زنی زندگ مخارجی ستيبا شوهر ها نيا

  .باشدی م ساز سر درد نديآی م بر خود رجمخا
 

 ١٠٩



 داشته زن چهار مرد اگر و رسدی م همسرش به مرد ارث هشتم کی يقرآن احکام مطابق ضمن در
 متيق از فقط و رديگی نم ارث نيزم از زن.  شودی م ميتقس زنان نيب هشتم ک ينيهم هم باز باشد

 ا يشانزدهم ک يبه مبلغ نيا شودی م اعثب که ، رديگی م  را هشتم ک ينيا) يی هوا ( ساختمان
 باشد باغدار ا يمالک ک يزن شوهر اگر و رديگی نم ارثی کشاورزی ها نيزم از زن . برسد کمتر
 شوهر مرگ از پسی رانيا مادران است شده سبب عوامل نيا تمام.  نداردی ارث چيه او همسر
 متاسفانه به  .شوند معاش امراری برا خود فرزندان محتاج و کنند دايپ ازمندانهين و رانهيفقی زندگ

، خود نيز پرچمدار اجرای )ضعف اقتصادی و فرهنگی (  زنان مسلمان استضعاف مضاعفعلت 
.احکام اسالمی و آموزش آن به پسران خود هستند   

 
  :است مشهود  نيزالبالغه نهج در ،زنان مورد دری نيد تفکر نيا
 

: نهج البالغه٨٠ خطبه  
 بس نيهم زنان مانيا نقص در ، هستند عقل در ناقص و ها لذت در ناقص ، مانيا در ناقص زنان
 نيهم شانيای ها لذت نقص در در ، آورند بجا را خود روزه و نماز توانندی نم ضيح دوران در که
 ک يبرابر زن دو شهادت که بس نيهم شانيا عقل نقص در و است مردان نصف زنان ارث که بس
  .است مرد

 
  :البالغه نهج ١۵٣ خطبه
 زنان و گرانيد به کردن تجاوزی پ در درندگان و شکمند کردن پر تالش در واناتيح تمام همانا
  .باشدی م ايدن نيا در فساد جاديا و شيآرا ؛ نتيز همتشان تمام

 
  :البالغه نهج ١۴ نامه
 دهند دشنام را را ماش رانيام ا يزنديبر را شمای آبرو چند هر دينکن کيتحر دادن آزار با را زنان
 وی سنت افرادی برخ که فهيضع کلمه ( هستند فيضع عقل و روانی روين ، بدنی روين در آنان که

  )است شده گرفته نجايا از نديگوی م خود زنان بهی مذهب
 

 ديس توسطی عل حضرت شهادت از پس سال وپنجاه صديس حدود البالغه نهج که است ذکر به الزم
  .دارد تاملی جا خود و تاس شده فيتالی رض

 
  .است بزرگ اريبس زنان شما لهيح و مکر که : ..... وسف يسوره ٢٨ هيآ
  .است فيضع و سست اريبس طانيش استيس و مکر که : ........نسا سوره ٧۶ هيآ

 ١١٠



 
 زن مکر برابر در را طانيش مکر فقها اکثر کهيی جا تا هستند گر لهيح اريبس زنان اتيآ نيا مطابق
 مطابق و است شده ذکر زينی انصار عبداهللا خواجه نامه مناجات در سهيمقا نيا ،دانندی م فيضع
  :است آمده نيچن البالغه نهج در،  یقرآن ميمفاه نيا
 

 کينی ها خواسته دری حت . ديزيبپره خوب زنان از و ديبترس بد زنان از  :٨٠نهج البالغه خطبه 
  .کنند گرفتاری منکر در را شما نکنند طمع تا دينکن اطاعت زنان از

 
ی م سست زود آنانی رأ که زيبپره زنان با مشورت ازی اسيس امور در : البالغه نهج ٣١ نامه
 و ننگرند را نامحرمان تا دار نگاه حجاب پرده در را چشمانشان . است داريناپا آنان ميتصم و شود
ی کاری توانست اگر و ؟!ستندين عتمادا قابل گانگانيب برابر که کنی ريجلوگ خانه از آنها خروج از
.نشناسند را تو جز که کن  

 
 دختر زهرا فاطمه حضرت شانيا همسر که استی صورت در زنان ازی عل حضرتی منف ريتصو نيا
 تمام با حسن امام ! .باشدی م ) نيالعالم النساء دةيس ( مسلمان انزنی الگو علما قول به و امبريپ

 خود عمر مدت در شانيا ، ندتداشی منفی دگاهيد زنان به نسبت اند هداشتی کوکارين در کهی شهرت
 يعنی هر دادند طالق را همه بايتقر و کردند ارياخت همسر پنجاه و ستيدو حدود ،انزيکن از ريغ به

ی عل حضرت کهيی جا تا ، ) نداشتند را زن چهار از شتريب اجازه ( دو ماه يک ازدواج و يک طالق
 بهانه اندک با حسنامام  رايز ندهند زن پسرش به خواست آنها از و نمود معج را مردم مسجد در
  .)تاريخ تمدن اسالم جرجی زيدان ( کندی م شرمنده را آنها و دهدی م طالق را آنها دختری ا

 
 گاه هر ديشو کينزد بدانها کشتی برا پس نديشما کشتزار شما زنان : بقره سوره ٢٢٣ هيآ

.ديخواه را آنها مباشرت  
 

 هر از پس هستند شما کشتزار شما زنان : است شرح نيبد هيآ نيا مورد در فوالدوندی آقا ترجمه
.دييآ در خود کشتزار به ديخواه که ونهگ هر و جا  

 
 ريوغ متعارف ريغ بصورت زنان بای کينزد خداوند که معتقدند علما ازی اريبس هيآ نيا مطابق
 روابط دری ستيبا زن ديگوی م هيآ نيا ريتفس دريی طباطبا اهللا تيآ  !اند فرموده اجازه را معمول
 یم مرد و رديگی م تعلق او بر ناشزه زن حکم وگرنه باشد داشته شوهر از مطلق نيتمکی جنس
.ندهد نفقه او به تواند  

 ١١١



 
 به کهی زانيکن وی کرد ادا را مهرشان کهی زنان مای گرام امبريپی ا : احزاب سوره ۵١و ۵٠ هيآ
ی ب رسول به را خود کهی ا مومنه زن زيون  ...  و شد تو ملک و کرد بينص را تو خدا متيغن

 ميکرد حالل تو بر را همه زنان نيا  ... توست مخصوص فقط حکم نيا که ... ببخشد مهر و شرط
 را زنانت از ک يهر ... نباشدی زحمت و حرج چيه نکاح امر در تو وجود بر که بود سبب نيبد

  ..ريبپذی خواه را که هر و دار موخر را نوبتشی خواه
 

 او به را خود !مهر و عقد بدون کهی زنان با وصلت ازيامت گرانيد برخالف اکرم رسول هيآ نيا در
  .دارد  و بيش از چهار زن رابخشندی م
 

حالل است و نه ) رسول اکرم ( بعد از اين ديگر نه عقد هيچ زن بر تو :  سوره احزاب ۵٢آيه 
با ديگر زن هر چند از زيبای اش به شگفت آيی و بسيار در نظرت زيبا آيد ! ين زنان مبدل کردن ا

!.مگر که کنيزی مالک شوی  
 

يکی از رسوم اعراب چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم تعويض زنان با هم بوده است،  يعنی اگر 
گاهی ( ی ازدواج کنداز زن هم خوششان می آمد آنها را طالق داده و مجبور می کردند با ديگر

 می گفتند و در اصل يک نوع معامله »تبديل زن«که به آن ) مادر يا خواهر را پيشکش می کردند 
امام . وتجارت محسوب می شد و گاهی برای رسيدن به مقصود دستمزدهای کالن پرداخت می شد 

رد و با زن او سجاد وقتی از همسر يکی از ياران خود خوشش آمد مادر خود را به عقد او درآو
در اين آيه اجازه زن گرفتن و تبديل زنان از ) . تاريخ تمدن اسالم جرجی زيدان ( ازدواج کرد 

.رسول اکرم سلب شده است   
 
 بر مگر ، دارندی م نگاه حرام عمل از را اندامشان و فروج که آنان : مومنون سوره ۶ و ۵ هيآ

آنهای متصرف یملک زانيکن و شان ها جفت  
 
 جنگ در که زنان آن مگر ،است حرام شما بر زين دار شوهر زنان نکاح و  :نسا سوره ٢۴ هيآ
ديا شده مالک و متصرف کفار بای ها  

 
و  با مرد آزادی که به ابنده مملوکی که قادر بر هيچ حتی نفس خود نيستآيا :  سوره نحل ٧۵آيه 

. هرگز يکسان نيستند يکسانند،... رزق نيکو داده ايم   
 

 ١١٢



اعالم می نمايد برده ها برهيچ چيز  کرده دييتا رای دار برده خداوند نکهيا بر عالوه ها هيآ نيا در
 ! )عدالت ( حتی بدن خودشان تسلط ندارند و خدا به مردان آزاد روزی بهتر و بيشتری داده است 

 شده گرفته متيغن به جنگ در کهی زنان با را) ی جنس رابطه ( نيمسلم نکاح اجازههمچنين اهللا 
 خود زانيکن از نيمسلم  .است داده بدون نياز به عقد ازدواج ) باشد داشته شوهر اگری حت ( است
 اعراب ،زانيکن بای همخوابگ به ،فروختندی م را زانيکن نيای پول ازين صورت ودر آوردندی م بچه

.گفتندی م »ی تسر«  مسلمان  
 
 ! بردندی م تمتع زين شانيوا ديرسيم ارث به فرزندان به  وبود  اعراباموال جزو چون زانيکن نيا 
 مورد در که داشتند زيکن شماريب تعداد و زن چهار ک يهر خودی های روزيپ از پس اعراب لذا

 زيکن ١۵ حدود و همسر ٢٠ از شيب به اند نداشته هم را زن چهار تيمحدود چون محمد حضرت
 ما امامان و دانستندی می همسر تهسيشا را عرب زن فقط اعراب است ذکر به الزم . است دهيرس
 بوده نيحس امام زيکن شهربانو فرزند سجاد امام مثال . اند بوده) ی رانيا زيکن( زيکن فرزند همه
 ،ميابراه حضرتی حت ا  يباشدی م ) نرگس( ی عسکر حسن امام زيکن فرزند هم زمان امام و است
.آوردی م هاجر خود زيکن از را لياسماع  

 
 ابيکام آنها از که خود خوانده پسر زنان نکاح در مومنان نيا از بعد تا : ب احزا سوره ٣٧ هيآ

.نپندارندی گناه و حرج شيخو بر شدند  
 

 آن را او و شد مسلمان که داشت حارثه بن ديز نام بهی غالم محمد حضرت : هيآ نزول شان
 ديز لحظه آن ازی و نام  .خواند خود فرزند را او عموم انظار ودر کعبهی جلو و کرد آزاد حضرت

ی نم حجاب امبريپ برابر در و ديگرد محرم شانيا با اعراب رسم مطابق او همسر و ديگرد محمد بن
 با عرب سنت اساس بر که ديز مطلقه همسر با ازدواج به ميتصم محمد حضرتی وقت . گذاشت
  .شد نازل هيآ نيا که شدی اعتراضات باعث ديگرد ،بود محرم محمد حضرت

 
 ناراحت زنان از کس هر که ديفرمای م امبريپ به و است امبريپ زنان عتاب به احزاب سوره لبتها

 زانيکن بر عالوه ( زن چهار از شتريب توانديم امبريپ  .دهد طالقش و بدهد را او مهر امبريپ ، باشد
 رای نز هر بای خوابگ هم نوبت خود ليم مطابق تواندی م و ستينی حرج چيه او بر و رديبگ) 

....و دندار ازدواج اجازه امبريپ زنان با کسی شانيا مرگ از  پس.اورديب عقب و جلو  
 

 مورد دری حت انيجهان خداوند نکهيا اما اند بوده نفر شش وی س حدود امبريپ زانيوکن زنان تعداد
ل برای حداق(  است ديترد و تاملی جا دينمای م نازل ات متعدديآ امبريپيی زناشو مشکالت و ليمسا

 ١١٣



آيا اينکه انسان بتواند با زن پسر خوانده خود هم .)درک اين مورد سوره احزاب را مطالعه نماييد 
 ازدواج کند چه مشکل انسانی را رفع می کند و چه اثری در تکامل معنوی انسان دارد؟

 
 هم باز دبو نيچن اگر ، است دختر فرزند را خدا و پسر فرزند را شما ايآ : نجم سوره ٢٢ و ٢١ هيآ

  )دانستندی م خدا دختران را فرشتگان کهی کسان پاسخ در ( بود نادرستی ميتقس
 
 به را شما و نديبرگز را دختران شيخو بر خود مخلوقات از خدا ايآ : زخرف سوره ١٧ و ١۶ هيآ

 دهند مژده دادند نسبت خدا به کهی دختر مشرکان از کدام هر به آنکه حالو ،داد ازيامت پسران
  .بردی م فرو خشم بناچار و شودی م اهيس غم از شيرو

 
نديبرگز پسران بر را دختران خدا ايآ : صافات سوره ١۵٣ هيآ  
 

  .داندی می افکندگ سر هيما و دو درجه انسان را زنان خداوند اتيآ نيا دری عبارت به
 
 و خدا مخصوص انفال که ده جواب کنند سوال را انفال حکم تو از امت چون : انفال سوره ١ هيآ

  .خداست رسول
 

 ) جواهر ، دام ، باغ،  نيزم ( اموال مسلمانان توسط شدن کشته ترس از منطقه ک يسکنه هرگاه
اين اموال  هيآ نيا مطابق که شديم شمرده انفال اعراب نيب در بروند و کنند رها جنگ بدون را خود
 که آن اطراف باغستان هفت و فدکی ها نيزم نمونه بطور  .گرفت تعلق اکرم رسول به کامال
 شناخته ميعظ ثروت ک ياکنون و زمان آن ودر داشت طال ناريد هزار پنجاه حدودی ا ساالنه درآمد

 وحضرت زهرا فاطمه نيب نيزم نيسرهم بر بعدای ول ديرس اکرم رسول به گونه نيهم به شد یم
 انفال بود معتقد ابوبکر  .آمد شيپی اديزی های ريگ در سو گريد از فهيخل و طرف ک يازی عل

  .کند نهيهز ازمندانينی برای ستيبا فهيخل و رسدی نم ارث به و است وقت فهيخل به متعلق
 
و اموال ) هفتصد نفر ( بعد از اينکه يهوديان بنی قريظه  در حال اسارت همگی گردن زده شدند 

دند ، يهوديان فدک از ترس، آنان تقسيم شد و زنان و کودکان آنان به عنوان کنيز و برده تقسيم ش
حضرت محمد . ؟ و از آنان تامين جانی خواستند!اموال و زمين های خود را به مسلمانان بخشيدند

الزم به ذکر است اين يهوديان همان کسانی  .نيز جان آنها را تامين کرد ولی از مدينه اخراج کرد 
مورد آزار مشرکين خدا پرست است و ديدند حضرت محمد  وقتی چند سال قبل ازاين ماجراهستند که

حضرت محمد ، حضرت علی ، عمربن خطاب و . قرار می گيرد او را به سرزمين خود دعوت کردند

 ١١۴



.ساير اصحاب در همين زمين ها به کار مشغول بودند و امرار معاش می کردند   
 
 و رسول خاص آن خمس رسد متيغن شما به چه هر که ديبدان مومنانی ا  :انفال سوره ۴١ هيآ

  ...و رانيفق و مانيتي و او شانيخو
باد شمای گوارا و حالل ديبخور ديابيب متيغن چه هر از : انفال سوره ۶٩ هيآ  
 شمای برا را بريخ متيغن که داده اريبسی ها متيغن گرفتن وعده شما به خدا : فتح سوره ٢٠ هيآ

نمود ليتعج  
 

 مردان ، شديم تصاحب ساکنان اموال هيکل شدندی م روزيپ و کردندی م حملهيی جا به اعرابی وقت
 زين دختران و زنان شدندی م فروخته برده عنوان بهی جنگ ريغ مردان و شدندی م کشتهی جنگ
 بدست رياس نفر هزار ها ده جنگ ک يدر بسا چه . شدی م ميتقس انيسپاه نيب خمس دادن از پس
 و دنديتراشی م را آنها مردانی موها و تندبسی م طناب با را رانياس نيا گردن مسلمانان ، آمديم

ی عن يداشت وجود هيفد نام بهی گريد رسم اعراب نيب در البته . کردندی م ميتقس خود نيب جيبتدر
ی اعراب تيرضا صورت در بخرد را رانياس نيا ازی ک يخواستی م گريد منطقه دری آزاد فرد اگر
 محسوب مالک اموال جزو رياس.  شدی م واگذار ردف آن به داشت نام هيفد کهی کالن مبلغ برابر در
  .بزند گردن را خود رياس توانستی می اعراب ،خصومت داشتن صورت در و شدی م

 
 اسالم صورت در فقط و شد ممنوع مسلمانان ريغی برا هيفد رسم اعراف سوره ۶٧ هيآ در بعدا

ی بدو  اعراب نيب در  متيغن.دشدنی م برده ا يو شدندی م زده گردن گرنه و شدندی م آزاد آوردن
 به آن خمس دادن تيجاهل دوران با آن فرق تنها فقط ، شد دادهی نيد رنگ آن بهی ول بود مرسوم
 و گرفتی م تعلق خمس هم ها برده و زهايکن به ،اموال از ريغ به است ذکر به الزم  .بود رسول

 از نيمسلم المال تيب که شدی م داده توق فهيخل به شانيا از بعد و امبريپ بهی ستيبا آنها پنجم کي
 اگر و حالل متيغن شدی م پرداخت خمس نيا اگر ، شدی م ليتشک ) !گرانيد اموال ( ميغنا نيا

  . داشتی م ليگس افراد نيا سرکوبی برايی ها روين فهيخل و! ديگرديم حرام شدی نم پرداخت
 

 رنگ دادنی ول داشته وجود اکنونی حت و زمان آن انيزورگو نيب گرانيد اموال تصاحب البته
چنگيز هنگام حمله به ايران ابتدا اطراف شهر اردو ميزد و تقاضای  .است بيعج اريبس آن بهی نيد

 را داشت،اگر مردم اين قوانين و جزيه آنرا قبول می کردند داخل ی چنگيزی»ياسا«قانون پذيرفتن 
دند شهر را غارت می کردند و تمام اموال شهر نمی شدند ولی اگر مردم اين قانون را قبول نمی کر

نيشابور که در آن زمان بيش از يک ميليون جمعيت داشت به علت . ساکنان را تصاحب می کردند
مغول ها  . عدم قبول اين قانون به آتش کشيده شد و در طی چند روز صدها هزار نفر کشته شدند 

 ١١۵



.نيزبرای قانون ياسا ارزش دينی قايل بودند   
 

 .است ثبت اسالم خيتار در مصرو شام ، رانيا با جنگ ، بريخ ،بدر جنگ در ليمسا نيای ها نمونه
بيت المال مسلمانان از خمس غنيت های جنگی و جزيه پر می شد و عرب مسلمان کاری جز جنگ 

.وغارت نمی کرد   
 

 بلکه توست آن از نه و من مال نهی نيبی م المال تيب در که اموال نيا:  البالغه نهج ٢٣٢ خطبه
 شرکت جهاد و جنگ در تو اگر اند نموده جمع خودی ها ريشمش با مسلمانان که استی متيغن

.بود نخواهدی گريد خوراک !»گرانيد دسترنج  «گرنه و بردی خواه سهمی ا داشته  
 

ی برا را آن خمس و گرفت قايآفر شمال از برده هزار ششصدی هجر ٩١ سال در رينص بنی موس
 کرد تصاحب آنجا زگانيدوش از زيکن هزاری س آندلس در فرد نيهم . فرستاد عبالملک بنديول فهيخل
ی برای ا منطقه مسلمانان قاهره در . کرد ميتقس انيسپاه نيب را هيبق و داد فهيخل به آنرا خمس که

 و کشتندی م را او شدندی م نيظنی ا برده هر به اگر ، بودند کرده جاديا مناخ نام به برده فروش
 ) بيرالميامه(  نام بهی چاه در و دنديبری م را او سر ) نداشت داريخر ( بود ثمری ب وجودشان اگر
  .انداختندی م
 

 عده که شدندی م اختهی برخ ، داشتندی باالتر متيق که شدندی م انتخاب زين ) غلمان ( بايز پسران
ی اديز متيق به) غلمان-آمرد – خواجه ( مانندی م زنده کهی ا عده و مردندی م عمل نيا اثر دری ا
 لباس زين آنان ازی برخ و شدندی م انتخاب حرمسرا در کاری برا افراد نيا . دنديرسی م فروش به

 در چنانی باز آمرد. بودندی خوشگذران و حيتفری برا خود مالک  خدمت در و دنديپوشی م زنانه
 غلمان و ولدان به عنوان نعمت های  در قرآن نيز از.شدی نم زنان بهی توجه که داشت وجود خلفا

.بهشتی برای سابقون ذکر شده است   
 

 و زن راچه مرگ هنگامی عل حضرت ،اند داشته زيکنی اديز تعداد همه امامان و محمد حضرت
حدود چهارصد ( است داشته را زيکن و زن نيشتريب حسن امام ، امامان نيب در . داشت زيکن هفده

 با ديالرش هارونی عباسی خلفا نيب در و زيکن هزار با عثمان نيراشدی خلفا نيب در. )زن و کنيز 
ی شتريبی ها رتبه زيکن هزار ده با بامراهللا الحاکم و زيکن هزار چهار بای عباس متوکل،زيکن هزار دو

  .اند داشته
 

يی جا تا است بوده برده متيق ديشد کاهش و مسلمانان فتوحات ،ها برده تعدادی جيتدر شيافزا علت

 ١١۶

kaveh
Comment on Text
در احوال المقتدر بالله هجدهمين خليفه عباسي ( 295-320) که خود را جانشين پيغمبر مي دانست در کتاب تجارب السلف چنين ذکر مي شود:در سراي مقتدر يازده هزار خادم اخته که از روم و سودان آورده بودند خدمت مي کردند!؟



 ) درهم ده ( برده ده از کمتر نيمسلم و شد درهم ک يبرده هر متيق ) اياسپان ( اندلس فتح در که
 حقوق و درهم پانصد تا صديس حدود زمان نيا در عربی سپاه ک يماهانه حقوق . فروختندی نم
 قوقح نيا عمر زمان در ( است بوده درهم ونيليم ک يکدام هر هيمعاو از نيحس امام و حسن امام
 به را آنها حقوق شانيا تيرضای برا حسن امام صلح از پس هيمعاو که است بوده درهم هزار سه
 ) درهم هفت ( گوسفندان از انسان جان  در تاريخ صدر اسالمیعني ،)داد شيافزا درهم ونيليم کي
  .بود ارزشتری ب هم

 
 فرزندان تعداد .اند داشته ار متيق نيشتريب ها غلمان و رقاص و هنرمند زانيکن اسالم خيتار در

ی می سپری گرسنگ به قبلی اندک که عرب ک يکهييجا تا افت يشيافزا زانيکن خاطر به اعراب
 بر بالغ که خود فرزندان و داشت زيکن شماريب تعداد و زن چهاری اسالم نيقوان هيسا ريز ،کرد

ی م شناخته  » ديس«  نام بهی رانيا زانيکن از اعراب فرزندان . شناختی نم شدندی م نفر صدها
 خمس شانيا به قبلی چند تا و  هستند انيعيش احترام مورد هنوز و )به معنای آقا و سرور ( شوند

   .گرفتی م تعلق ژهيو حقوق و
 
 برخود تو فرمود حالل برتو خداوند که را آن چهی برای گرام امبريپی ا : ميتحر سوره ٢ و ١ هيآ

 خدا ، است مهربان و آمرزنده اخد کهيصورت در یساز خشنود ودخ از را زنانت تای  کرد حرام
  .....دييبگشا را خودی سوگندها که شمای برا کرد حکم

 
 رسولی برا هيمار بنام یپوست اهيسی زيکن مصر  پادشاهکه است بيترت نيبد اتيآی ا نزول شان
 با او خانه در حفصه بنام همسرانش ازی ک يبتيغ در امبريپ کهی هنگام. فرستدی م شکشيپ برسم
 وی ناسازگاری و گريد همسر شهيعا اتفاق به و رسدی م سر حفصه ،شودی م همبستر هيمار

 را لهيمس نيای کس با و کنند سکوت که خواهدی م شانيا از محمد حضرت . کنندی م جاديای ناراحت
 نازل هيآ نيا دابع  .نشود همبستری قبط هيمار با گريد که خوردی م سوگند عوض در او و ندينگو
 است حالل او بر کهی زيکن وترک بشکند خودرا سوگند که خواهدی م رسول از خداوندو شودی م

 کهی سوال  .گرددی م زيجا امبرشيپی برا آنهم خداوند توسط سوگند شکستنی عبارت به !  نکند
 نيا مبرايپی وجنسيی زناشو ليمسای برا خداوند است ستهيشا  ايآ که است نيا شودی م مطرح
؟ دينما نازل ها سوره در متعدد اتيآ همه  

 
 کس هر ........است سهلی کار یقربان فرستادن ديآ شيپی منع ا يترس اگر : بقره سوره ١٩٠ هيآ
  ...کندی قربان وگوسفند وگاو شتر از است مقدور آنچه به ديآ باز حج به

 

 ١١٧



 هم برای شکر گزاری به نماز و ما به تو خير کثير بخشيديم ، پس تو:  سوره کوثر ٢ و١آيه 
. بپردازقربانی  

 
 انياد موهن رسوم از که! گناهان شدن پاک و! خداوند شدنی راضی برا واناتيح کردنی قربان
  .است شده دييتا اسالم در است بوده سميپگان ويی ابتدا

 
 است شانيا به نيمومن و محمد حضرت و خدا آن از و سرافرازی عزت  :منافقون سوره ٨ هيآ
ستندين آگاهی معن نيا از منافقان کنيل و  
 
 شهرشان از و ديرسان قتل به را آنانو ديکن کارزار نيمشرک و کفار با : بقره سوره ١٩١ هيآ

  .کافران جزاء است نيا............ ديبران
 
.ديزن گردن را آنها ديبا ديشد روبرو کافران با چون مومنان شما : محمد سوره ۵ هيآ  
 
.هستند نجس مشرکان ديبدان محققا ديا آورده مانيا کهيکسانی ا : توبه سوره ٢٨ هيآ  
 
 اسالم به تواضع و ذلت با که آنگاه تا ديکن کارزار و قتال ...... کتاب اهل با : توبه سوره ٢٩ هيآ

.دهند هيجز  
 
ی ماعلی سو از آن قبول عدمی حت وی بشرجهان حقوق هياعالم تيرعا عدم سبب دست نيا ازی اتيآ

ی اسالم بشر حقوقی اجرا را وعدالت دهنديم هيارا رای اسالم بشر حقوق  شانيا. گرددی م  اسالم
 وجدان و اتياخالق با کامل تضاد در که رای اسالم بشر حقوقی ها محور است بهتر پس ، دانندی م

  .ميينما روشن،  است  و اعالميه حقوق بشر جهانییانسان
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  :یاسالم بشر حقوق
 
  : که در آن، انسانها طبقه بندی می شوندباشدی می اساس محور ششی دارا قوق بشر اسالمیح
 

است مسمانان غير با مسلمانان حقوق یتساو عدم نخست محور -١ -  
 

 ديدگاه، اين از و يابيم یم مختلف اديان معتقدان ميان یانکار قابل غير تبعيض اسالم احکام در
: شوند مي تقسيم درجه چهار به ها انسان  

 
 انيعيش فعال رانيا در که هستند )نجات يافته  ( ناجيه فرقه مسلمانان  :يک درجه یها انسان 

  انسان.باشدی می اسالم فرق ريسا زينی اسالمی کشورها ريسا در و هستند هيفق تيوال به معتقد
  .هستند برخوردار امتيازها و حقوق یتمام از يک درجه یها

 
 حقوق یبرخ از دو درجهی ها انسان.هستند یاسالم مذاهب ديگر مسلمانان  :ود درجه یها انسان 

با تشکيل حکومت دينی در ايران شيعيان غير معتقد به واليت  . اند محروم امتيازها یبرخ و یشرع
البته مسلم است که شيعيان و ساير فرقه های اسالمی در . فقيه نيز جزو اين گروه قرار می گيرند

.علنی با حکومت دينی جزو انسانهای درجه چهار قرار می گيرند صورت مخالفت   
 

 به زرتشتيان و يهوديان ، مسيحيان یيعن کتاب اهل اين انسانها شامل  :سه درجه یها انسان
، باشند کرده امضا معاهده یاسالم دول با که یمسلمانان غير نيز و بپذيرند را ذمه شرايط که یشرط
 مسلمان هيد دهم ک يآنها هيد مثال اند بهره یب یشرع حقوق اکثر از هس درجه یها  انسان .هستند
 بری سع و رديگی م تعلق او به نيوالد ارثی تمام شود مسلمان شانيا فرزندان ازی کي اگر و است
ی زندگ بر داللت کهی قرآن اتيآ تا شودی می اقتصاد وی اجتماع نييپا سطوح در شانيا داشتن نگاه
 پارچه کردندی م مجبور را افراد نيا قبل سال کصد يتا .گردد نيتام دارد شانيا شدن خوار و ذلت با

 به سيخ دست با و بشناسند ،هستند نجس که کافران نيا مسلمانان که بدوزند خود لباس بری زرد
! .نشوند نجس تا نشوند کينزد آنها به باران در ا يو نزنند دست آنها  

 
 یحرب کافران و معاهد وغير یذم غير غيرمسلمانان یيعن ها انانس ديگر  :چهار  درجه یها انسان

.روند یم شمار به) مرتد (  و مسلمانانی که از دين اسالم خارج شوند   
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 و مال و جان ، نيستند برخوردار یحقوق هيچ از چهارم گروه  به متعلق یها انسان اسالم در
 و »مهدورالمال « ،»مهدروالدم «، است» هدر «،ی شرع زبان به و احترام فاقد شاناي ناموس

 و بريزد را شان یآبرو ببرد، را شان مال شود، آنها متعرض یکس اگر .هستند» مهدورالعرض«
 ديه و ندارد قصاص حق نيست، تعقيب قابل بگيرد، را شان جان يا  ومتعرض ناموس ايشان شود

.گيرد ینم تعلق او به  
 

 دوم، ، نخست مواد با آشکار و صريح تعارض در نهزمي اين در اسالم در یشرع احکام بنابراين
: است بشر حقوق یجهان اعالميه هفتم و سوم  

 به تبعيض گونه هيچ بدون کس هر «،» آيند مي دنيا به برابر حقوق و شان با بشر افراد تمام«
 حق کس هر"» است برخوردار اعالميه در مذکور یها یآزاد و حقوق تمام از دين حيث از ويژه
 برخوردار قانون يکسان حمايت از تبعيض  بدون همه «و." دارد یشخص امنيت و یآزاد ، حيات
»شوند  
 دين و نيست برخوردار حقوق از است انسان که حيث آن از انسان ،یسنت اسالم در که است واضح

.است انسان انسانيت بر مقدم عقيده و مذهب و  
 

تاس مردان و زنان یحقوق یتساو عدم دوم محور -٢ -  
 

 ،یکيفر حقوق و یمدن حقوق در ، است یسنت اسالم در یحقوق تبعيض منشا دومين جنسيت
 یموارد در . است انسانيت بر مقدم جنسيت یسنت اسالم در .است حقوق تفاوت موجب جنسيت
 در زنان متعدد، یموارد در اما ،است زنان نفع به یحقوق تبعيض اين نفقه، مورد در مثال ، اندک

: برخوردارند یتر کم حقوق از مردان با مقايسه  
 

 امامت «،» واليت و امارت «،»قضاوت «،»تقليد مرجعيت «یيعن یدين مهم منصب پنج از  
.محرومند مطلقا زنان»  جماعت امامت «و» جمعه  

 
 ارزش مرد نصف تنها ديدگاه اين از زن گفت توان یم و است مرد ديه نصف زن یبها خون يا ديه
 یبرخ در و است قبول  قابل غير مطلقا یمتعدد موارد در یقضاي  محکمه در انزن شهادت . دارد
 غير مرد با ندارد حق مطلقا مسلمان زن   ،است مرد يک شهادت معادل زن دو شهادت نيز موارد

 موقت همسران نامحدود طور به و یدايم همسر چهار تا توانند یم مردان. کند ازدواج مسلمان
 خارج خانه از ندارد حق شوهرش اجازه بدون زن. است خانواده رييس عاشر مرد .باشند داشته
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.شود  
 

 حق مرد یشرايط با نکند، تمکين که یصورت در و کند تکمين شوهرش از که است واجب زن بر
 سهم نصف دختر االرث سهم ،ارث در. کند تاديب و بزند کتک را او دادگاه به مراجعه بدون دارد
 علمای برخ لذا کند طلب دستمزد دادن ريشی برا خود شوهر از تواندی م زن .  است پسر االرث

 اسالم در که داشت توجه ديبای ول دانندی م اسالم در زنان حقوق به احترامی برای ا نشانه را نيا
.رديبگ دستمزدی ستيبا ، دهدی م ريشی گريد بچه به مادر چون و است پدر به متعلق فرزند  

 
  ماده با نمونه یبرا است، بشر حقوق متعدد اسناد با آشکار تعارض در شده ياد یها تبعيض
 و باشد جنسيت بر یمتک که یتبعيضات«: ١٩٧۵ مصوب زن از تبعيض رفع یجهان اعالميه نخست

 است یامر کند، محدود را یتساو اين يا و گردد زنان یبرا یمتساو حقوق یبرقرار مانع نتيجه در
».شود یم وارد انسانيت مقام و شان حريم به که است یتجاوز و عادالنه غير  

 
است آزاد انسان با برده یحقوق ینابرابر سوم محور -٣ -  

 
) کنيز و غالم (برده یبرا برآن فزون و پذيرفته یشرايط با را یدار برده و یساز برده یسنت اسالم
 یحت یسنت سالمدرا بنابراين.  است گرفته نظر در آزاد انسان از تر کم بسيار و متفاوت حقوق

 یمعنا به برده امروزه البته.  ندتنيس برابر یحقوق لحاظ به نيز مونث يا مذکر مذهب هم مسلمانان
 کرد احيا را یدار برده توان یم شرايط شدن مهيا با که است معتقد اسالم اما ندارد وجود آن یسنت

  .برد بهره شريعت چهارچوب در آن یمزايا از و  
 

 خود یموال ملک برده،.  هستند محروم آزاد یها انسان حقوق از یمتعدد واردم در کنيز و غالم
 بر آزاد مرد مالکيت . کند تصرف خود ملک در بداند صالح هرگونه است مجاز شرعا مالک و است
 جايز کنيزانش از آزاد مرد یجنس یکش بهره هرگونه بنابراين و اوست با ازدواج حکم در کنيز
 ازدواج بدون مثال نيست الزم مطلقا زن رضايت نيز یجنس روابط اين در شندبا نامسلمان ولو است
  اجازه بدون برده.بفروشد را مادر سپس ، اورديب فرزند ازاو و شود خوابه هم او با تواندی م

 مکلف و بپردازد خود عالقه مورد کسب و کار به ندارد حق است، مالکيت حق فاقد خود، صاحب
. رسد یم او صاحب به نيز برده کسب درآمد. است کرده تعيين صاحبش که است یکار انجام به

 اخته را بايز پسران نيمالکی موارد در.   ندارند ازدواج حق شان صاحب اجازه بدون کنيز و غالم
  )غلمان ، خواجه(  دادنديم قراری جنس سواستفاده وی گاريب مورد و کردندی م
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 فرد خانواده به هيفد  نام بهی مبلغ گرفتن با را ها برده نيا تواندی م مالک  ،ازين عدم صورت در
 شده آزادی ها برده نيا . کند آزاد را خود اقساط بصورتی مبالغ پرداخت تعهد با برده ا يو فروشدب
 مالک به متعلق او ارث و رسدی نم فرزندان به ارثی موال از است جالب ، نديگوی می موال را

ی م اعراب به را خود فرزندان ،اتيمال و هيجز اديز فشار ريز در فرادای برخ اسالم صدر در . است
 را خود مالک و دادندی م قرار عرب زادگان اشراف ازی کی يموال جزو را خودی برخ و فروختند

 جزو را خود  انيرانيشترايب . نداشت هيجز بود عرب آن به متعلق اموال چون لذا دندينامی می مول
ی م تعلق حضرت نيا به مرگ از پس شانيا اموال و کردندی م) ی علی لمو( ی عل حضرتی موال
. گرفت  

 
میعمو امور حوزه در فقيهان با عوام یتساو عدم چهارم محور -۴ است  

 
 فقيهان و دين عالمان ميان در متفاوت ديدگاه دو یاساس حقوق ويژه به یعموم امور حوزه در

 اما )واليت ( است قايل شريعت در یسياس ويژه قح فقيهان یبرا نخست ديدگاه. شود یم مشاهده
  .شناسد ینم تيرسم به فقيهان یبرا را یحق چنين دوم ديدگاه

 
 با بيعت  .هستند فقيه یول با بيعت به موظف مردم باشد یانتخاب تواند ینم واليت برداشت اين در
 ثبوت اصل بر یتاثير هيچ مردم پذيرش عدم يا پذيرش وگرنه واليت پذيرش اعالم یيعن فقيه یول

 امور در روحانيون يا فقيهان ويژه حق.  نيست انتخاب حق یمعنا به بيعت وظيفه و ندارد واليت
 اعالميه اصل اين با مثال است، بشر حقوق انديشه با آشکار تعارض در یوالي حکومت و یعموم
 خود کشور یومعم مشاغل به شرايط یتساو با دارد حق کس هر«: گويد یم که بشر حقوق یجهان
 و یادوار آزاد، انتخابات طريق از اراده اين و است مردم اراده حکومت منشا و اساس. يابد دست
» .شود یم بيان یبرابر رعايت با یعموم  

 
است بيان و مذهب و عقيده یآزاد مسئله پنجم محور -۵  
 

 با حبس يا داماع (شود یم مجازات شدت به وگرنه دهد تغيير را خود دين نيست آزاد مسلمان
 اسالم دين از متشرعه عرف در که را یامور ینظر لحاظ به نيست آزاد مسلمان.  ) شاقه اعمال
  مرتد کننده انکار ، شود شمرده دين ضروريات از انکار مورد اگر.  کند انکار شود یم دانسته
 ها آن از یيک اب والدينش که ینوجوان.  شد خواهد یجار او بر مرتد احکام و شود یم    شناخته
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 اعدام (یمل مرتد احکام وگرنه کند اختيار اسالم جز یدين نيست آزاد بلوغ از پس بوده مسلمان
 نيست آزاد مسلمان. شود مي یجار او درباره) دختر یبرا شاقه اعمال با حبس و پسر یبرا

 معتقد انانمسلم. شود مي مجازات وگرنه شود یدين محرمات مرتکب يا و کند ترک را ینيد واجبات
 مثال. کنند اقدام مومن مسلمانان ميان در خود مذهب تبليغ به نيستند مجاز یاسالم مذاهب ديگر به

.. وبپردازند شيعه مسلمانان ميان در خود مذهب تبليغ به نيستند مجاز سنت اهل مسلمانان  
 

 پذيرفته را ذمه دقراردا که یزرتشتيان و يهوديان مسيحيان، یيعن ذمه اهل: غيرمسلمانان مورد در
 ذمه اهل. بازدارند اسالم یبليغت مراکز و مجالس در حضور از را شان فرزندان که نيستند آزاد اند
 و کنند تبليغ را خود دين ندارند حق کنند احداث آتشکده و صومعه و کليسا و کنيسه نيستند آزاد
 ها آن دين در که را یامور که ندنيست آزاد چنين هم ذمه اهل. دهند قرار نقد مورد را اسالم تعاليم
 دين ندارند حق ذمه اهل. دهند انجام یعلن طور به است حرام اسالم در اما شود یم شمرده مباح
.شوند یم کشته وگرنه دهند تغيير اسالم از غير به را خود  

 
 رغي يا باشند نپذيرفته را ذمه شرايط که کتاب اهل از اعم غيرمسلمانان یسنت اسالم ازديدگاه
 یم شناخته یحرب کافران باشند، نشده یاسالم حکومت با قرارداد انعقاد به حاضر که یمسلمانان
 تا که شود یم جهاد ايشان با نپذيرفتند اگر .شود عرضه ها آن به اسالم است واجب  وشوند
 و قتل و در صورت عدم پذيرش اسالم و معاهده تا ) ذمه  قبول شرايط (معاهده يا اسالم پذيرش

 ندارند حيات حق اصوال آدميان گونه اين یسنت اسالم دری عبارت به، يافت خواهد ادامه  آنهاسارتا
  .مذهب و عقيده یآزاد به برسد چه

 
- است یشرع یها مجازات بودن موهن و خشونت موضوع ششم محور -۶  

 
 
 به اندتو یم دادگاه و یقاض حکم بدون یمکلف هر را یشرع یها مجازات یبرخ یسنت دراسالم 

 اين نفس قصاص شرايط از یيک .باشد اعدام مجازات اين است ممکن یحت ،کند اجرا خود تشخيص
 توان یم را یپيامبر یمدع و یالنب بس ،یفطر مرتد بنابراين و باشد محترم مقتول خون که است
 لحاظ به ببيند غير با بستر هم را خود همسر یمرد اگر. باشد دادگاه به نياز که اين بدون کشت
 یفيزيک تعرض و یعمل ینه ،منکر از ینه  مراتب از یيک.   بکشد را دو هر است مجاز یتکليف
 منکر از ینه  یبرخ و است مجاز فقيه اجازه با تنها منکر فاعل قتل يهانقف اکثر نظر به. است
.اند دانسته مجاز را منکر فاعل شدن مجروح به منجر  
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 خود یها مجازات بودن مجاز بشر حقوق اصول با ینتس اسالم فقه تعارض یها جنبه از يکي
 بشر، حقوق با یسنت اسالم تعارض  دوم نکته.است یقضاي مجوز فاقد یها مجازات يعني سرانه
 مجرم سوزاندن آتش در قبيل از یهاي مجازات. است یشرع مجازات یاجرا شيوه در تعارض
 صليب به  ،شاقه اعمال با زندان سنگسار، بسته، یپا و دست با یبلند يا کوه یباال از مجرم پرتاب
 است بشر حقوق ضوابط خالفو  خشن یها مجازات مصاديق از زدن شالق و عضو قطع  ،کشيدن
 بشر حقوق یمعيارها با) شکنجه( ازمتهم اطالعات گرفتن یبرا یشرع تعزير تعارض سوم نکته
  .است

 
 
 

 بشر حقوق هياعالم نهی اسالم بشر قحقوی اجرای عنی ياسالم عدالت که شومی م متذکر مجددا
 عدالتی اجرا در چهارم فهيخلی عل حضرت و دوم فهيخل عمر رينظی افراد اسالم صدر در .ی جهان
 خارج اسالم حدود از شانيا کانينزد اگری حت و بودند اغماض بدون و ريگ سخت اريبسی اسالم

ی وقت نيبنابرا . شدی م قطع فاصلهبال دزد دست مثال کردندی م برخورد شدت به آنان با شدندی م
ی اسالم وحدود نيمواز گذشت و اغماض بدونی اجرا منظور شودی م گفته سخن یعلو عدالت از
 برای آشنايی با قضاوت های حضرت علی توصيه می نمايم کتاب .باشدی م ، شد ذکر باال در که

:ين قضاوت ها اشاره می نمايم به يکی از ا. آيت اهللا محمد تقی شوشتری در اين زمينه را بخوانيد  
 

مرد لواط شده ای را نزد عمر آوردند، در آن هنگام عمر تصميم گرفت او را تازيانه زند و از « 
عمر در حکم درمانده گرديد پس به . آری : گواهان پرسيد آيا شما ديديد با او لواط کردند ؟ گفتند 

به نظر : د چيست ؟ امير المومنين فرمود نظر شما در عقوبت اين مر: امير المومنين عرضه داشت
: عمر گفت او را برداريد ، اما حضرت علی فرمود . گردنش را زدند. من بايد گردنش زده شود 

آن چيست ؟ آن حضرت به وی فرمود يک بسته هيزم : يک عقوبت ديگر از او مانده ، عمر گفت 
»!بخواه و او را در وسط آن قرار بده و با آتش بسوزان   

 
 قوانين اسالم را خداوند جهان  :  نويسدی م٢٩٢ صفحهرکتاب کشف االسرار  دی خمينروح اهللا

   قوانين ديگر عالم دين اسالم تمام  ، همه اقوام بشر نازل کرده استی هميشه فرستاده و برایبرا
  را در جهانیهيچ قانون ديگر باطل کرده است و بيخرد در آمدهی مشتی سفليسیرا که از مغزها

. داندیقانون نم  
 

 ١٢۴



  سکوالريسم  .است  سکوالريسم  ومردمی آگاه سطح شيافزا اعتقادات قرون وسطايی نيا چاره 
  را و انسان گناهکارآورد) دست يافتنی ( به زمين) نی دست نيافت( علم و انديشه را از آسمانها
ه بدنبال علم الهی و علم  انسانها از اين زمان بجای اينک . و پويا نمودتبديل به انسان انديشمند

 و به پيشرفت های شگرف علمی و اخالقی رفتند بدنبال علوم تجربی و علوم انسانی غيب باشند
.رسيدند  

 
در .  است  نگاه ضد ملی اديانمشکل عمده ديگری که در اديان مختلف بخصوص اسالم وجود دارد
د و دفاع از حقوق ملی وجود اسالم چيزی به مفهوم ملت که در مرزهای يک کشور زندگی می کنن

امت « در اسالم مفهومی به نام . ندارد ، لذا سازمان بين المللی در فقه اسالم قابل پذيرش نيست
تمام افرادی که دين  .  وجود دارد و وظيفه حاکم اسالمی دفاع از حقوق اين امت می باشد»اسالمی

ند و از بيت المال حقوقی برابر و مذهب مشابه دارند در هر جای دنيا جزو امت محسوب می شو
 اين مسايل .برعکس يک هم ميهن با دين ديگر حقوق پايين تر دارد و يا اصال حقی ندارد. دارند 

 تا جايی که يک عراقی در برنامه های سياسی و اجتماعی حکومت اسالمی ايران مشهود می باشد
  .به رياست قوه قضاييه ايران می رسد

 
 از منظور معتقدند شانيا .نيز قدمی سودمند استی  سنت فقهی بجا شی دينینو اندي  مردمیاشاعه 

 راه تواندی م خود که است دهيرس شعور و عقل ازی ا درجه به انسان که است نيا امبريپ تيخاتم
 قدندتمع همچنين . است نبوده خداوندی سو از رسالت بهی ازين  به همين خاطرو ابديب را حيصح
 االجرا الزمی نيد حکم مانند است دهيرس علم و عقل دييتا به بشر حقوق هيعالما مانندی موارد چون
  . است
 . شود اجرای ستينبا و است شده منسوخ اکنون علم و عقل حکم بهی نيد آداب از درصد نود حدود
 ديتقل مجتهد ک ياز مسلمانانی ستيبا تيخاتم از پس است معتقدی سنت فقه  اين انديشه ،مقابل در
 .دارد شهير نجايا در زين هيفق تيوال هينظر ، دنريبپذ» ی ول« عنوان به رای کسی عبارت به و دنکن

 ولی برای انسانهايی که البته متذکر می شوم روشنفکران و دانشوران واقعی از دين عبور کرده اند
.نياز معنوی به غيب و فرشتگان دارند نوانديشی دينی جايگزين خوبی است   

 
 هری برا شانيا رايز بود محمد حضرت کرد جاديا حکومت و نيد در رايی جدا نيا کهی فرد نياول 

ی برا هيفق ک يوی حکومت اموری برا فرماندار ک يشدی م تصرف مسلمانان بدست کهی ا منطقه
 هشتم سال در مثال . داشتند را مقام دو هر نهيمد در شانيا خود فقط و کردی م نييتعی نيد امور
 را مردم ديبرو :فرمود و نمود غيتبل مامور را عمروعاص وی انصار ديابوز دمحم حضرتی هجر
 امام ديابوز و باشد آنان فرماندار عمروعاص آورد اسالمی قوم که نيهم و ديکن دعوت اسالم به

 ١٢۵



.اموزديب قرآن و نيد آداب را مردم و باشد آنان ماعتج   
 

 )سال پنج و ستيب  (امدندين یعل  حضرتیبسو حکومتی برا مردم  وقتیتا ،  بر اساس فقه شيعه
 به خواستند انيسپاه ، شانيای را برخالفی وقت نيصف جنگ در و نمود ارياختی ريگ کناره
 از هيمعاو با عتيب و خالفت ازی ريگ کناره با حسن امام .  رفتيپذ را تيحکم ، دهد تن تيحکم

بين امامان فقط حضرت علی حدود  در  .ماندی باقی نيد مرجع تنها و نمودی ريگ کناره حکومت
.چهار سال و امام حسن حدود شش ماه خالفت داشته اند   

 
 انيبن که صادق امام  نتايج منفی ترکيب خالفت و امامت ، حتی با وجود درخواست مردم ، سبب شد

 ابومسلمی وقت ،  خوانندی می جعفر عهيش او نام به رای امام دوازده عهيش و استی جعفر فقه گذار
 بر عالوه ،  رديبپذ را نيمسلم خالفت خواست صادق امام از و داد شکست را هيامی بنی خراسان

 ابومسلم نامه . نکنند قبول آنرا خواست زين هاشمی بن هيبق از زد باز سر خالفت رشيپذ از نکهيا
 قتل دستور يکی از علل درخواست نيهم که است شده ثبت خيتار در صادق امام بهی خراسان

  . گشت  عباسیمنصور توسط مسلمابو
  
 فيتحر آنچنان زمانی ط در محمد نيد که است نيبرا اعتقاد عهيش ثياحاد مطابق گريد طرف از
 ونيروحان زنديخيبرم شانيا با مخالفت به کهی کسان نياول زمان امام ظهور زمان در که گرددی م

 حکومتی برايی جا چيه ثياداح نيوا وامامان امبريپ روش نهيزم شيپ با پس هستند مسلمان
 کهی ودربار ) کاهن( ی معبد انيمال و ونيروحان مگر ماندی نم عارف و نيمتد ونيروحانی برا
  .دارند ثروت و قدرت به دنيرسی برا نيد از سواستفاده دری سع

 
  :١٨٢نهج البالغه خطبه 

خود را به حرکت در  می کند و  چونان شتری در راه مانده که دم غروبدر آن زمان که اسالم 
.آورده و گردن به زمين می چسباند ؛ حضرت مهدی به غيبت خواهد رفت   

 
  :٣۶٩نهج البالغه حکمت 

.  باقی نخواهد ماند از قرآن جز نشانی و از اسالم جز نامیروزگاری بر مردم خواهد آمد که 
 و  سجد نشينان م. اما از هدايت ويران است  و آباد با شکوهمسجدهای آنان در آن روزگار
     و  می باشند که کانون هر فتنهبدترين مردم زمين مساجد ،  سازندگان بناهای شکوهمند

     هر کس از فتنه بر کنار باشد اين مسجد نشينان او را به.جايگاه هر گونه خطا کاری هستند 
. فتنه بازگردانند و هر کس که از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها کشانند   

 ١٢۶

hosein
Comment on Text
بيا به  ميکده و جامه ارغواني کنمرو به صومعه،کانجا سياه کارانندحافظدور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگويمن  نه  آنم  که  دگر  گوش به تزوير کنمحافظمرغ زيرک  بر در صومعه  اکنون نپردکه  نهادند به  هر مجلس وعظ  داميحافظ



 
 

  :قرآن در خرافاتی برخ وی علم اشتباهات وجود - ١۴
 
 

 مرکز نيزم کره  آن در که استی وسيبطلم آتيهی مبنا بر قرآن اتيآ دری  نجوم نگرش نوع
 سبب ديخورش نيهمچن اند دهيچرخی م نيزم بدور ستارگان و اجرام ريوسا است بوده  و ثابتجهان
ی ها تالش به هفدهم قرن در اتينظر نيا ).ديورشخ نور نبودن نه( باشدی م شب سبب ماه و روز
بسياری  کهيی جا تا کرد اتينظر نيا بای سختی برخوردها سايکل ابتدا.شد باطل لهيگال و کيکوپرن

.کردند مقدس بيصل برابر دری خواه عذر به مجبور را لهيگال و ندسوزاند آتش در را از دانشمندان  
 

زمستان و . ير نيروی جاذبه خورشيد حرکت مداری دارد نيوتن نيز ثابت کرد که زمين تحت تاث
تابستان به خاطر تغيير زاويه تابش نور خورشيد بوجود می آيد ، ماه از خود نوری ندارد و فقط 

.نور خورشيد را منعکس می کند   
 
 بر . بود تضاد در  آنانمقدس متون با  کهچند هر ديگرد قتيحق قبول به مجبور سايکل جيبتدر 

 ريوسا ها آسمان و است بوده هياول خلقت انسان قرآن و ليانج ، توراتی نيد  هایباکت اساس
 ردشده کامال علم توسط لهيمس نيا امروز . است شده خلق او از بعد و انسان خاطر به موجودات

  .است
 

 معل دری ول است شده ، داردی م نگاه آنرا خداوند که آسمان گنبد از سخن قرآن متعدد اتيآ در  
 فقط )  و يا هفت طبقه باشد(دارد نگاه آنرا خداوند که ندارد وجودی گنبد آسمان نام بهی زيچ نجوم
 باال به نيزم از مای ذهن ريتصوی گنبد آسمان ، دارد وجود  ستاره و ارهيسی شماريب تعداد با فضا
د آسمان را از  در برخی آيات ذکر می شود زمين و آسمان به هم متصل بوده اند و خداون .باشديم

 ستارگان تمام است ذکر به الزم . ) سوره انبيا٣٠آيه ( زمين جدا کرده و شبيه گنبد در آورده است
 نيای ول باشدی م هياول انفجار اثر در شونده دور وی انبساط حرکت کی يدارا ديخورش زين و

  .ستين است آمده قرآن در کهی مدار وی چرخش حرکت
 
 نسبت ،  و هر ستاره تعدادی سياره دارددارد ستاره ارهايليم هکشانک وهر کهکشان اردهايليم

 و خورشيد از کوچکترين ستاره های است بسکتبال توپ به نخود ک يمثل ديخورش به نيزم اندازه
 حدود(  ستاره ارديمل اردهايمل نيا چگونه امتيق روز در ديکن تصور حال.  اين کهکشان است

 ١٢٧



ی کوچک نيا به نيزمی رو بر  ) ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ارديليم ارديليم ستيدو
! . کنندی م فرار طرف آن و طرف نيا به ترس از هم مردم و زديريم  
 
 ديآ یم در جوری درحالت فقط و است تری بدو و تر فيضع زينی وسيبطلم تييازهی اليرخيتصو نيا
 باشند آسمان نتيزی برا و شب در انسانی برايی ها چراغ واقعای قرآن ميمفاه مطابق ستارگان که
 را خودی ها چراغی آسمانی ها نينش کاخ نيا که شب دری عني : آسمانی ها کاخی ها چراغ( 

) . حجر سوره ١۶ هيآ! مينيبی م آسمان دريی ها ستاره بصورت را ها چراغ نيا ما کنندی م روشن
 کندی م طلوع مشرق از ديشخور اند کردهی م فکر قرون وسطی در مردم شد گفته قبال که همانطور

ی م طلوع مشرق از دوباره و گذردی م نيزم دری کانال داخل از سپس کندی م غروب مغرب در و
  .دارد مطابقت شعرا سوره ٢٨ و کهف سوره ٨۶ اتيآ با که! کند

 
  :ميينما مطالعه ، دارد مطابقت شده ذکر ميمفاه با که را اتيآی برخ است بهتر حال

 
 است نيزمی رو در که موجودات همه شمای برا کرد خلق کهييخدا اوست : رهبق سوره ٢٩ هيآ

 هر به او و افراشت بر گريکد يفراز بر را آسمان هفت و آسمان خلقت به گماشت نظر آن از پس
.داناست زيچ  

 
  .کرد خلق محکمی طبقات به را آسمان هفت چگونه خدا دينيبی نم ايآ : نوح سوره ١۵ هيآ
 
 و فرمود خلق را نيزم هفت آن مانند و را آسمان هفت که استی کس آن خدا : طالق سوره ١٢ هيآ

.کند نازل نيزم و آسمان هفت نيب را خود نافذ امر  
 

 کره نيزم ، مجزا طبقه هفت با نيزم نه دارد مفهوم مجزا طبقه هفت با آسمان نهی امروز علوم در
.گردانند سر فضا رد که ارهيوس ستاره ارديمل ااردهيمل نيب در استی ا  

 
 تمام شودی م ذکر سوره نيا در . ( کرد خلقت شما انتفاعی برا را انيپا چهار و : نحل سوره ۵ هيآ

  )است شده دهيآفر انسانی برا... و هايماه و ونباتات واناتيوح وستارگان کوهها جهان
 
 است گردش به فاختال چيهی ب ميدا خود! نيمع مدار بر که ديخورش زين و : س يسوره ٣٨ هيآ

  .است مقتدری دانای خدا بر گريد برهان
 

 ١٢٨

kaveh
Comment on Text
از نظر علم فيزيک حدود پنج ميليلرد سال ديگر خورشيد آنچنان بزرگ مي شود که زمين را در خود مي بلعد و زمان  بسيارقبلتر به علت گرماي ناشي از انبساط خورشيد آبها بخار مي شود و حيات از روي زمين رخت بر مي بندد . به عبارتي ساکنان زمين و خود سياره زمين مرگ خورشيد را نخواهند ديد که تعارض کاملي با مسايل قيامت و خاموش شدن خورشيد دارد. 

kaveh
Comment on Text
قانون انيشتين : ماده و انرژي نه خلق مي شود و نه نابود مي شود بلکه از شکلي به شکل ديگر تبديل مي شود.اين قانون با خلق ماده و انرژي توسط خداوند مغايرت دارد ، بخصوص که در اسلام اين خلق کردن ادامه دارد. در ضمن با مسيله نابودي ستارگان در قيامت نيز منافات دارد . دانش آموزان ايران در کتاب ديني خود در مورد خلقت مي خوانند و در کتاب فيزيک خود از عدم امکان خلقت مي خوانند . همانطور که در زيست شناسي نظريه تکامل داروين را مي خوانند و در کتاب ديني خلق آدم و حوا را مي خوانند .



 نيا درآورده گردش به او نيمعی نظم به را ماه و ديخورش و :  ..............  انعام سوره ٩۶ هيآ
.است مقتدری خدا ريتقد  

 
 بندگان باره در خدا همانا که !؟فتدين نيزم بر که داشته نگاه او آسمانرا و : حج سوره ۶۵ هيآ
.است مهربان اريسب  
 

علت اينکه در اسالم خداوند مهربان است در اين آيه مشخص می شود چرا که در آيات ديگر سخن 
.از عذاب دنيوی و اخروی است   

 
.زندير فرو آسمان ستارگان کهيهنگام و شود شکافته آسمان کهی هنگام: انفطار سوره ٢و ١ اتيآ  
 
 با فرشتگان و شود شکافته هم از ابر و آسمان هک رای روز کن اد يو:  فرقان سوره ٢۵ هيآ

.نديآ فرو حق امر به تمام سرعت  
 
 که افت ينيچن را ديخورش که يیجا ديرس مغرب به نيذوالقرن کهيهنگام تا:  کهف سوره ٨۶ هيآ
  ) !رودی م فرو( کنديم غروبی ا چشمه در

 
 مکان ( مغرب و ) ديخورش لوعط مکان ( مشرق نندهيآفر همان نيالعالم رب : شعرا سوره ٢٨ هيآ

است شب و روز و ) ديخورش نزول  
 
!ميشکافت را آنها ما و بود بسته نيزم و ها آسمان که دنديند کافران ايآ  :ايانب سوره ٣٠ هيآ  
 
  !ميختير فرو آسمان ازی البيس و ميگشود را آسمانی ها درب همه : قمر سوره ١١ هيآ

.دن تگرگ را بيان می کند ، می آوريم بعدا نيز آياتی که در آن چگونگی آم  
 
 ما که افت يرای قوم آنجا و ديرس ديخورش طلوع محل و مشرق به نکهآ تا  :کهف سوره ٩٠ هيآ
  !مينداد قراری پوشش ديخورش و آنها انيم
 
 ريت به و ميداد وريز ،  ) ستارگان( رخشانی ها چراغ به را ايدن آسمان ما و : ملک سوره ۵ هيآ

  .ميساخت ايمه برآنها فروزان آتش وعذاب ميراند را نياطيش ستارگان آن شهاب
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 قرار باال در ستون بدون دينگری م چنانکه را آسمانها کهی پاک ذات آن خداست : رعد سوره ٢ هيآ
 تخت بر که است نيا تر درست ترجمه ( اراست؟يب را عرش قدرت کمال با آنگاه )برافراشت( داد
 از هيکنا دادن هيتک ا ينديکش دراز پشت بهی معنا بهی استو  ،کرد تراحتاس اي ديکش دراز  خود

 و خاص وقت در کدام هر که ساخت خود اراده مسخر را وماه ديخورش ) . باشدی م کردن استراحت
  ....نديآ گردش به نيمع مدار

 
 را ها کاخ آن لمعا انينايب چشم بر و ميافراشت بر بلندی ها کاخ آسمانها در ما : حجر سوره ١۶ هيآ
 کهی طانيش هر کنيل ميداشت محفوظ طانيدستبردش از آنرا و! مياراستيب ) ستاره ( وريز و نتيز به
  !کرد بيتعق را اوی آسمان شهاب ريت شد کينزد آسمان به سمع استراقی برا

 
ها بوسيله شيطان ربوده نشود دليل اينکه در آيه ذکر می شود خداوند مراقب است اين زيور

. است )چراغ های کاخ های آسمان ( اضحی بر نوع نگرش اين کتاب بر ستارگانو  
 
 را آسمان از قطعه ک يا يميبردی م فرو نيزم به را آنها ميخواستی م اگر : ..... سبا سوره ٩ هيآ
  ......!ميانداختی م سرشان بر

 
 خواهند باز ننديبب شمچ به را !آسمان ازی ا قطعه سقوط اگر هم کافران نيا : طور سوره ۴۴ هيآ

است متراکمی ابر پاره نيا گفت  
 
  )!امتيق روز ( شود گداخته فلز چون عظمت آن با آسمان کهی روز : معارج سوره ٨ هيآ

 
  :است مشهود زين البالغه نهج دوم خطبه در نيزم و آسمان از ريتصو نيا
 

 فراتر آسمان از شانيها ردنگ و داشته قرار نيزم نييپا طبقات در شانيپاها فرشتگان ازی بعض
 شانيها دوش بری اله عرش و گذشته جهان اطراف از فرشتگان نيای ها بدنی پهنا ، است

 دهيچيپ خود به را بالها آن ريز در و افکنده ريز به دگانيد خدا عرش برابر در و! است استوار
)قبال آياتی که بيان نموده عرش خدا روی آب است اشاره کرديم ( .اند  

 
 لهيبوس چه حال است شده استوار نيزمی رو بر ستاره و کهکشان آنهمه با آسمان چگونه ماا

ی م اعالم خداوند هفت هيآ نبأ سوره در  .شوندی نم دهيد کهيی ها ستون لهيبوس چه و فرشتگان
ی م منهدم خهايم نيا ابتدا شودی م لرزه نيزم که امتيق در . هستند نيزمی ها خيم کوهها که کند
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 ) !رود در آنی ها خيم کهی صندل ک يمانند( ، کندی م لرزش به شروع شدت به نيزم بعد و شود
 بخصوص  استینيرزميز ها گسل و  کوهها اطراف ،مناطق نيتر ثباتی ب ميدانی م کهی صورت در.

. باشندی آتشفشان اگر  
 
  :شودی م دهيد زين البالغه نهج کيو نود خطبه دری علم ريغ دهيعق نيا 
 

 از را آنها خود قدرت دست با و داد قرار سنگ شهاب ازی نگهبان آسمان ازی شکاف وی راه هر بر
ی کوهها و ميعظی ها صخره با را نيزم حرکت و .........نگهداشت آسمان در ناموزون حرکات
 آنی ها شکاف در ها کوه شهير رفتن فرو و آن سطح در کوهها نفوذ جهت به نيزم ، داد ظمن بلند
.ستاديا اضطراب و لرزش از ها صحرا و ها دشت پشت بر شدن سوار و  
 

 ، حرکتند در اديز سرعت با که باشندی م فضا در کوچکی سنگها ، سنگها شهاب ميدانی م امروز
 و شدهی متالش نيزم جو با برخورد اثر در و شودی م کينزد نيزم به آنها ازی ک ياوقاتی گاه
  .مينيبی م شب در ما که شودی م جاديا آتش

 
  را نيزم عمر دييايب . باشدی م سال ارديليم ٣٫٧ حدود نيزم وعمر سال ارديمل ١٣٫۶ جهان عمر
  :ميکنی بررس

 
.است بوده جاندار فاقد نيزم و بوده اردساليليم دو که  :کييوزويآرک دوره - ١  

 
.است داشته یايدر ساده وجانوران اهانيگ فقط که سال ارديليم ک يحدود :کييپروتروزو دوره -٢  

 
 ويی ايدر مهرهی ب جانوران آنی ابتدا در که سال ونيليم ٣۶٠ حدود  :کييوزويپال دوره -٣
  .اند آمده بوجود خزندگان تينها در و ستانيدوز اواخر در و هايماه

 
 نينخست و گذار تخم پرندگان خزندگان انواع با سال ونيليم ١۵٠ حدود  :کييمزوزو دوره - ۴

.شودی م صمشخ پستانداران  
 
 گونه همه آثاری دارا و ميهست آن در اکنون که سال ونيليم ٧۵ حدود : کييسنوزو دوره -۵

  .باشدی م نما انسان و پستاندار
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 علوم اساس بری عبارت به ، است شده افتی يآدم آثار کييسنوزو آخر سال ونيليم ک يحدود در
 نيا  .است نيزم موجود نيمتکاملتر و نيآخر ، نيجوانتر انسانی  شناس سنگواره وی شناس نيزم

 ابتدا خداوند داردی م اذعان که فصلت سوره ١٢ تا ٩ اتيآ و بقره سوره ٢٩ هيآ بای علم نکته
ی حت  .است کامل تضاد در است کرده خلق را ستارگان و آسمان سپس و آن موجودات و نيزم

 مگس عمر مثال کهيحال در است شده خلق بهشت در آدم حضرت ،همهی ابتدای قرآن ميمفاه موافق
 مونيم هيشبی حت کهی زمان حداکثراز انسان عمری ول است سال ونيمل کصد ياز شيب نيزم در

  .است سال ونيمل هزاران زين اهانيگ عمر ، است سال ونيليم ک يبوده
 

 و اهانيگ انواع کرد ثابت نيدارو . است شده هيارا نيداروی جيتدر تکامل هينظر اساس نيبرهم
 براساسی جيتدری تکامل روند ک يجهينت بلکه شوندی نم خلق خداوند لهيبوس مقدمهی ب جانوران
 شده ليتشک ژنياکس و تروزنين و کربن از که باشدی م ژن اتيح هياول عامل . باشندی م بقا تنازع
 شناختی مبنا بر کيژنت علم و دارد را موجودی ظاهر شکل به مربوط اطالعات تمام ژن ، است

 انفجارات دری تصادف بصورت ها ژن نياول . است شده گذاشته انيبن آنها اطالعات و ها ژن نيا
.شد شروع ها انوسياق کف از اتيح لذا و آمد بوجود ها انوسياق بستر دری آتشفشان  

 
 اثر در ، آمدند بوجوديی ايدر ساده جانوران سپس ويی ايدر ساده اهانيگ ابتدا هياولی ها ژن نيا از

 ، ديگرد جاديای تر شرفتهيپ موجودات و آمد بوجودی تر ليطوی ها ژن ونيموتاس ای يژن جهش
ی خشک وارد کهی موجودات نياول و شدندی خشک وارد شش به آبشش رييتغ با کم کم موجودات

  .آمدند بوجود پستانداران سپس و گذار تخم پرندگانی بعد مراحل در . بودند خزندگان شدند
 
 طول و تعداد در  ،یالکترون کروسکوپيم ريز در مختلف اهانيگ و جانوران یسلولها  تفاوت 

 مثال دهندی م ليتشک را کروموزوم ک يهستند متصل هم به که ژنها ازی تعداد .باشدی م ژنها
  جفتک يو ستيب حدود انسان و دارد اختالف کروموزوم ده حدود انسان با سرکه مگس

 وشکل رنگ و اندازه در شگرف راتييتغ باعث ژنها در چککو اريبس راتييتغ . دارد کروموزوم
شماره پنج  مثال يک نقص کوچک در کوروموزوم   .شودی م او مغز اندازهی حت و زنده موجود

باعث برخی امراض شده و صدای نوزاد شبيه صدای گربه می شود که به سندرم صدای گربه 
  .مشهور است 

 
مغز ( افت يخواهد ادامه تکامل نيا مسلما و دارد جهان در ار ژن نيبزرگتر و مغز نيبزرگتر انسان

 توانندی می حت امروز کيژنت علم دانشمندان . )انسان از ابتدا تا کنون حدود شش برابر شده است
ی سگ توانندی م مثال کنند باهوشتر را او هستند وانيح ک يهوش ولسيم کهيی ها ژنيی شناسا با
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 بوجود مختلفی ها اندازه و اشکال در امروزه کهيی ها سگ . کند صحبت بتواند که اورنديب بوجود
 است نهفته او ژن در انسان مرگ علتی حت . باشندی می کيژنتی هايدستکار محصول اند آمده
 و هستند تر فيضع قلب کننده هيتغذی کرونری رگها که استی ا گونه به شانيژنهای افراد مثال
 نيا تواندی م ژنها نيای دستکار با کينتژ علم ، شوندی م زودرس مرگ و نييشرا تصلب دچار
  انسان به عمر طوالنی و شايد،بزودی با کنترل ژن توليد کننده تصلب شرايين .دهد رييتغ را روند

.دست يابد » بی مرگی«  
 

 عصر در سال هزار نود و نهصد حدود انسان ،نيزمی رو بری آدم عمر سال ونيليم ک ينيا از
 ٢۴ را جهان عمر اگر . دارد وجود تمدن سال هزار ده فقط و است بردهيم بسر  حجر و خبنداني

 سه و پنجاه و قهيدق نه و پنجاه و ساعت سه و ستيب  (ساعت در انسان ميريبگ نظر در ساعت
 در ساعت ٢۴ را نيزمی رو انسان عمر اگر و است گذاشته اتيح به پا ) فقط هفت ثانيه يعنی هيثان
 از  )هيثان پنج وی س و قهيدق هشت و پنجاه و ساعت سه و ستيب  (زمان در انسان ميريبگ نظر
 به که است هيثان دهم دو حدود فقط  واست دهيرس تمدن به و شده خارج توحش وی وانيح مرز
  .است دهيرس سميمدرن

 
 بودهيی خدا چند به معتقد و پرست بت سال هزار  تا هشتهفت حدود انسانها سال هزار ده نيا از
ی وسط قرون در ژهيبو رياخ سال هزار سه  دو تادر . است داشته شماريب انيخدا انسان هر و اند  
 در و است کرده حرکتی آسمانی خدا و ديتوحی بسو انسان )  الديم از بعد ١۴۵٠ تا ٣۵٠( 
 ستيدو محصول)  مطلق کمال مفهوم به( ی واقع یپرست خدا و نيد ازيی رها وی شياند آزاد تينها
  .باشدی م تهيمدرنی عن يرياخ سال

 
 بعد )  ارديليم ١٫١ (شانياند آزاد  ا ي نان يد رها ابتدا بيترت به جهان دری اعتقاد آمار امروز 

  .است ) ونيليم نهصد ( اسالم سپس و ) ارديليم کي ( تيحيمس
 

 را مدنت و تيبربر و توحش دوره ، اندرتالين ، نما مونيم انسان خودی تکامل دوره در انسان
 گفتن سخن ، آهن ، مفرغ ، غذا پختن و آتش جيبتدر وا ، است دهيرس سميمدرن به و است گذرانده
 ليوسا ساخت ،ی مفرغ ليوسا ساخت ، تبر مانندی سنگ ليوسا ساخت ، خانواده ليتشک ، ونوشتن

 ، چاپ صنعت ، برق  تينها در و  صنعت ، ودولت لهيقب ليتشک ،ی دامدار وی کشاورز ،ی آهن
  .است دهيرس تهيمدرن عصر به و است کرده کشف را  ...وی ارتباط ليوسا و وتريکامپ

 
فرمود ميتعل آدم حضرت به را اسماء خداوند : بقره سوره ٣١ هيآ  

 ١٣٣



 
.آموخت یکلمات خودی خدا از آدم حضرت پس : بقره سوره ٣٧ هيآ  
 

را آموخت و به انسان آنچه  علم نوشتن با قلمآن خدايی که به انسان :  سوره علق ۵ و ۴آيات 
.نمی دانست تعليم داد   

 
 او جفت آن از هم و ديافريب ) آدم حضرت( تن کي از را شما همه کهييخدا : ..... نسا سوره ١ هيآ
.ختيبرانگ عالم اطراف در اريبسی خلق تن دو آن از و کرد خلق را  

 
.ديآفر بو بد و دهمان اهيس گل از را انسان خداوند قتيحق در : حجر سوره ٢۶ هيآ  
 
ديآفر دهيخشکی گر کوزه گل از را انسان خداوند : رحمن سوره ١۴ هيآ  
 
 چپ  دنده از حوا ساختن سپس و آن در خدا روح دنيدم و خاک از آدم خلقت داستان به اتيآ نيا

بال همانطور که ق . ميديآفر نفر ک ياز را شما که شده گفته هيآ نيا در لذا ، دارد اذعان آدم حضرت
ذکر شد اعتقاد به ايگونه آفرينش انسان از پنج هزار سال قبل در تمدن سومری وجود داشته است 

.که بعدا وارد کتاب دينی يهود و سپس قرآن شد   
 ، کالفخار صلصال ( است متفاوت انسان ساختی برا رفته کار به مصالح نوع متعدد اتيآ در 

 حکمت . ) ، نطفة من منینيمه ماء ،علق ، ابتر ، نيط ، الزب نيط ، حماممسنون من صلصال
 واسطه با طانيش از آدم حضرت خوردن بيفر نيهمچن و شانيا خلقت نوع در زنان کمتر حقوق
.گرددی م بر حوا  

 
بخوان به نام پروردگارت که آفريننده عالم است ، آن خدايی که انسان را :  ٢ و ١آيات سوره علق 

.خلق کرد ) علق ( خون بسته از   
 

 می ديدند زنان در موقع بارداری ديگر عادت ماهانه نمی شوند و فکر می  انسانهادر قرون وسطی
 در ، امروزه می دانيماند در خلقت جنين استفاده می شودکردند اين خونی که در بدن زن می م

انجام نمی  )عادت ماهانه ( هنگام بارداری به علت تغييرات هورمونی ، ريزش مخاط رحم زنان 
.شود به عبارتی خونی وجود ندارد که بخواهد برای خلق جنين مورد استفاده قرار گيرد   

 
 اين آيه برخی می گويند خداوند امر می کند که پيامبر کتاب قرآن را در) اقرأ (  کلمه در تفسير
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 خدا را بخواند  شروع هر کاریبخواند ولی برخی منظور آيه را اين می دانند که حضرت محمد در
  .بگويد نی همان بسم اهللا يع

 
 در انيآدم رايز ، آنهاست سرشتی گوناگون مردم انيمی گوناگون علت : ٢٣۴ خطبه البالغه نهج
 خاکشانی کينزد نسبت به آنان پس . اند بوده نرم و سخت ، نيريش و شور خاک ازی بيترک آغاز
 و قامت بلندی گريد ،خرد کم و یرو بايزی کي . متفاوتند هم از آنی دور اندازه به و کينزد هم به
  ....و فکر خوش و قامت کوتاهی گريد ، کار کوين وی رو زشتی کي،  همت کم

 
 نيزم در اهللا فهيخل را او و دمدی م آدم حضرت در فقط خود روح از خداوند  اتيآ نيا براساس

ی روح ا يو ندارد وجود خدا روح او در است شده دهيآفر آدم دنده از حوا وچون دهدی م قرار
 ، انسان بدن سلول ک يازی حت کيژنت علم کمک با امروز  .دارد  وجودجانداران ريسا روح مشابه

 سلول دهنده فرد مشابه کامال تيجنس و ظاهر نظر از بدل نيای ول شودی م ساخته او »بدل« 
  .بود خواهد

 
 کايآمر در اهيس مسلمانان شده باعث ميديآفر اهيس گل از را انسان شده گفته اتيآی برخ در نکهيا 

 مخلوط ها انسان نطفه با طانيش که بعدا و اند بوده پوست اهيس وحوا آدم حضرت که گردند معتقد
!ديآی م بوجود زين ديسف نژاد شودی م  
 

 ند،ا کردهی می دامدار ليقاب وی کشاورز ليهاب ، آدم حضرت فرزندان از شده ذکر نيهمچن قرآن در
 نيالمتق هيحل کتاب در نکهيا جالبتر...  .  و اند دادهی م ليتشک خانواده ، ندا کردهی م تکلم هم با

 است کرده حک را اکرم رسول نام آنی رو و است ساخته نقرهی انگشر آدم حضرت شودی م ذکر
 نکهيای برا لييجبر است بوده سرگردان نيزم در و شده فرستاده نيزم به آدم حضرتی وقت اي

 واو خواندی م آدم حضرتی برا را نيحس امام روضه و ديآی م نيزم به دده نيتسک را آدم حضرت
!ابدی يم آرامش و کرده هيگر شدت به است شدهی ظلم چه نيحس امام سر بر نکهيا از  
 

 قبل سال هزار هفت حدود انسان خلقتی اسالم  مستندثياحاد و تورات اساس بر است ذکر به الزم
. !دباشی م مردود کامال که  است بوده  

 
 انيعص شنبه روز حکم در که را گروه آن ديا دانسته محققا) را واقعه نيا : ( بقره سوره ۶۵ هيآ
شوند! نهيبوز ميگفت) و ميکرد مسخ ( کردندی تعد و  
 

 ١٣۵



) ی سميميآن (ی استانب انياد خرافات جزو و مردودی علم نظر از واناتيح به انسان ليوتبد مسخ
شوديم محسوب  

 
  ...زنند زخمت چشم ،بد چشمان به کافران که بود کينزد : قلم سوره ۵١ هيآ
 ريغ وی خراف اعتقادات از و شودی م انسانی برا حادثه ای يماريب سبب که چشم زخمی عبارت به
 بوده زخم چشم علت به امبريپ شدن ماريب هيآ نزول شان . است اسالم دييتا مورد ، باشدی می علم
 دعابندها برای رفع بيماری و دفع جن وشيطان بين مسلمانان هم اکنون انواع تعويذها و .است

.وجود دارد   
 
...ميفرستاد شوم و نحس اميا دری تند باد قوم آن برهالک هم ما : فصلت سوره ١۶ هيآ  
ميديآفر ) ميتقو احسن(  اميا نيبهتر در را انسان ما قيتحق به : نيت سوره ۴ هيآ  

. در روز کامال نحسی فرستاديم د بادی تنما برهالک آنها:  سوره قمر١٩آيه   
 

ی خلفا . است شده دييتا ونحس سعد به روزها ميتقس به مربوطی خراف اعتقادات اتيآ نيا در
در فقه  .کنند مشخص شانيای برا را سعد اوقات تا داشتند  و طالع بينمنجم ک يهمهی اسالم

نحس است و انجام آن نهی می .. .اسالمی روزهايی وجود دارد که جابجايی منزل يا مسافرت يا 
شود و روزهايی برای برخی کارها سعد است مثال حجامت در روز پنج شنبه توصيه می شود ، 

 جنگ به ميتصم اگر .عالقه مندان می توانند به کتاب های فقهی نظير حلية المتقين مراجعه کنند 
  .افتادی م قيتعو به جنگ کردی م اعالم نحس را روز آن منجم و شديم گرفته

 
 جنگ( یازهرعمل قبل و داشت نام استخاره که)وهست( بود زينی اسالمی نيب طالع روش ک يالبته 
 فهيخل شدی م خوب اگر ، کردندی م استخاره فقها ابتدا.... ) و مسافرت ، طالق و ازدواج ، صلح ،

استخاره با قرآن و در فقه اسالمی دو نوع  .دادی نم انجام ، شدی م بد اگر و دادی م انجام آنرا
.استخاره با تسبيح وجود دارد و استخاره با قرآن اهميت زيادتری دارد   

 
 نويسنده حلية یمجلس عالمه جمله از ( فقها از نيحس سلطان ،رانيا به ها افغان حمله هنگام در

 بد اريبس که کرد استخاره درخواست ها افغان برابر در مقاومت و سپاهی آور جمعی برا ) المتقين
 همه ها افغان تا پرداختند خداوند شياين و نماز به فقط فقها اتفاق به نيحس سلطان لذا . داد جهينت

 خواستی می وقت شاهی عل محمد، ريصغ استبداد و معاصر درقرون .کردند تصرف را رانيا مملکت
 دوران در ، کرد حمله مجلس به آمد خوب چون و کرد استخاره ابتدا ، ببندد توپ به را مجلس
ی عموم اعتصاب اعالن به ميتصم ) پهلوی  شاهوزير نفت محمد رضا ( بازرگانی وقت زين انقالب

 ١٣۶
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تا حدود صد سال قبل براي دادن مجوز به اطبا نيز استخاره مي شده است . نمونه اي از اين مجوز در قرن يازدهم هجري بدين شرح است :.......چون شمس الدين محمد رساله خود را به نظم در آورده و آنچه لازمه تحقيق و تدريس است معمول داشته است پس از «استخاره » اجازه داديم که به معالجات جراحي و فصد و کشيدن دندان بپردازد .



  .کرد استخارهی طالقان اهللا تيآ نزد ابتدا گرفت نفت وزارت در
 
 اموزديب خوابها ليتاو علم و نديبرگز را تو خدا که توست خواب ريتعب نيا : وسف يسوره ۶ هيآ
....و  
 

 ،ی نيب طالع ، کردن داغ ، حجامت ، خواب ريتعب رينظی ليمسا آن از قبلی حت و یوسط قرون در
ی برا همه نيسالط کهيی جا تا شدی م محسوب علوم جزو.. وی گر ايميک ،ی ريگ جن ،ی نيب کف
 را خود خواب روز هر . کردندی م استخدام.. و جادوگر و نيب طالع ، حجام ، گزار خواب خود
 نيب طالع از ابتدا جنگ اعالمی برا ، کردندی م مشخص را ونحس سعدی وزهار ، کردندی م ريتعب
 دريی روزها ، کردندی م استخارهی عمل هری برا . بدهد ها ستارهی رو از را نظرش خواستندی م

  و شاخ گاوزالو از اکثر اوقات ( حجامتی برا که چرا دادندی م قرار حجامت مخصوص را هفته
ی علم ارزش فاقد امروز علوم نيا  .بودند ليقا اديزی طب ديفوا)  شدی م هاستفاد منظور نيای برا

 و علوم نيا از وقرآن تورات رينظی نيد مقدس کتب در چونی ول ، گرددی م ميتقس خرافات وجزو
  .است نشده مطرود کامال هنوز است شده ذکر آن ديفوا

 
ی نم خواب ريتعب به قادر کس هر که دشوی م ذکری ا دهيچيپ اريبس علم اسالم در خواب ليتاو علم 

  :است جالب داستان نيا ذکر علما نظر بايی آشنای برا باشد
 

 مراجعه نفر کي . بود نشستهيی گو پاسخی برا مسجد در خواب ريتعب بزرگی علما ازی کی يروز
 حج سفر بهی بزود تو فرمود عالم . خوانمی م را مسجد اذان دميد خواب شبيد من گفت و کرد
 کرد ذکر را خواب نيهم و آمد گريد فرد بعدی ساعت ؛ شدی خواهی اله نيمقرب از و رفتی واهخ

 را خواب نيهم و آمد گريد نفر  بعدی ساعت ، شود قطع دستت ديبا وی ا کردهی دزد تو فرمود عالم
 !اقرار گرفتن از پس عالم اراني. ی شو قصاص ديبا وی ا شده قتل مرتکب تو فرمود عالم ، گفت
  .!کردند اجرا رای اله حدود و است بوده حيصح خواب ريتعب که دنديد
 
  .گشت داريپديی اژدها عصا آن از ناگاه به و افکند را خودی عصای موس : اعراف سوره ١٠٧ هيآ
 
 ،  و چنين فسيلی نيز يافت نشده استنداشته وجود اژدها بنامی موجود نيزم کره در که ميدانی م

 ديآی م آتش دهانش از که پا و دستی دارا و دار شاخ و بزرگ مار بصورت( ها افسانه در فقط
.شودی م اد يآن از) ی فردوس شاهنامه در مثال  
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ی المنته سدره درخت نزد در کرد مشاهده رسول را او هم گريد کبار يو : نجم سوره ١۵ و ١۴ هيآ
 آگاه آن ازی احد که را آنچه پوشاندی م سدره چون .همانجاست است انيمتق مسکن کهی بهشت ،
ستين  
  

 نيا است گرفته قرار) ی المنته سدر ( سدر درخت جهان آخر در، ثياحاد ازی رايبس هيآ نيا مطابق
 ) . ص (محمد حضرت مگر است نگذشته آن ازی ا فرشته چيه و دارد قرار هفتم آسمان در درخت
ی دارا درختان نيا است ذکر هب الزم ، است دهيد درخت نيا کينزد را خداوند زين محمد حضرت

 نشاندهنده عالمی انتها در بزرگ درخت ک يوجوداعتقاد به . باشندی م پهن وی قو اريبس شهير
 شکلی بادکنک جهان نجوم علم دری ول است ) نيزم مانند ( جهان ازی طول ويی ابتدا دگاهيد کي

  .گشت ميخواه باز اولی جا دوباره ميکن حرکتی مشخص ريمس در اگر و است
 

 به خدای وح به آنکه از بعد ديبرآ مجادله مقام در تو با کس هر پس : عمران آل سوره ۶١ هيآ
 به دعا در و ميکن مباهله خود زنان و فرزندان با شما و ما دييايب بگو او بهی افتی يآگاه او احوال
  .ميساز مبتال خدا نينفر و لعنت به دروغگو تا ميورز اصرار خدا درگاه

 
 زمان از رسم نيا . باشدی می گريدی برا عذاب درخواست و گريکد يکردن نينفری معنا به لهمباه
 است نبوده خدا پسر ا يخدا حيمس که شد اعالم قرآن دری وقت .  داشت وجود اعراب نيب تيجاهل
 اسقف و نجران انيحيمس ، است آمده بوجود خداوند بدستور ميمر حضرت رحم در پدر بدون بلکه
 خود خانواده با که خواست آنان از  محمد حضرت . خواندند دروغگو را او و آمدند امبريپ زدن آنها
 عذابی وقت تا و ندينما دروغگو بر خداوندی سو از عذاب نزولی برا مباهله و نديايب صحرا به

  که از اعتقادات اديان ابتدايی وقرآن در نينفر دييتا علت به  .نکنند ترک را صحرا نشود نازل
 نيب آنهای برا عذاب درخواست و دشمنان نيونفر لعن زين اکنون ، جادوگران قبيله ها بوده است

  .است عيشا مسلمانان
 

 تار شب شر از و مخلوقات شر از روشن صبح فروزندهی خدا به برميم پناه بگو : فلق سوره
.بدمند ها گره در جادو به چون گر جادو زنان شر از و ديآ در کهيهنگام  

 
 ر آيات مختلف قرآن جادوگری به عنوان يک علم موثر و ترسناک مورد تاييد قرار گرفته استد
 لييجبر نکهيا تا ، دهدی نمی بهبود شانيا بريی دوا چيه و شودی م ماريب محمد حضرت کبار يايگو
 دهيدم خود سحر با آن در و زده گره ده رای طنابی گر جادو زن ديگوی م و شودی م نازل امبريپ بر

 ١٣٨



 بای عل حضرت و دهدی م امبريپ به لييجبر را مذکور چاه آدرس . است انداختهی چاه در و است
 شودی م باز که گره نيآخر ، کندی م باز را ها گرهی کی يک يمخصوص هيادع و خداوند نام ذکر
  .ابدی يم بهبود امبريپ حال

 
ی گر جادوی ها روش مردم به وانيد و نياطيش که ديفرمای م خداوند زين بقره سوره ١٠٢ هيآ در 
 با ( بودند آموخته بابل در ماروت و هاروتی ها فرشته از رای جادوگر نياطيش که آموختندی م
  )!است بوده انسانها شيوآزما ريخ ،یجادوگر آموزش از وماروت هاروت قصد که تفاوت نيا
 
ميفرستاد ميمر پسری سيع بر زين را ليانج و : دهيما سوره ۴۶ هيآ  
 

 نام به امروز که است شده نوشتهی سيع حضرت ونيحوار توسط ليانج ديدانيم که همانطور
 ، لوقا ليانج مانند باشدی می سيع حضرت با شانيا خاطرات شامل و شودی م خوانده آن سندهينو
 وجود  که به او وحی شده باشد ،یسيع حضرت ليانج نام بهی کتاب چيه. ی مت ليانج ، وحنا يليانج
  .ندارند مورد نيا دريی ادعا زين انيحيمس و دندار

 
ی کوهها از زين زدير فرو ابر انيم از را باران قطراتی بنگر آنگاه....   :نور سوره ۴٣ هيآ

  .دارد باز خواهد که هر از و کند اصابت خواهد خدا که هر به که بارد فرو تگرگ آسمان
 

ی ها چراغ که شب در و کرده بنا فرشتگان و ودخی برايی ها کاخ خداوند آسمان در که ميديد قبال
 کاخ نيا رسديم نظر به . ننديبی م  ستاره بصورت را آنها انسانها ، کنندی م روشن را ها کاخ نيا
 باال آن از و شودی م درست تگرگ است سرد چون آنی باال که باشد شده بنايی کوهها کنار ها
 آمدن باران های سيل آسا را نيز در قرآن ذکر روش !کندی م پرتاب بخواهد خدا که هر سری رو

 کدام علم قبول می کند که در آسمان کوه وجود داشته باشد تنها راه حل اين قبيل آيات برای .کرديم 
. بوده است  و گمراه کننده تفسيرهای پيچيده ،فقها  

 
، در مسير دادبرای ماه نور قرار اوست خدايی که برای خورشيد رخشندگی و :  سوره يونس ۵آيه 

.م را بدانيد ازلی را تعبيه کرد تا بدينوسيله شماره سنوات و حساب اياماه نيز من  
 

در هر شب هالل . امروز می دانيم که ماه از خود نوری ندارد و نور ماه انعکاس نور خورشيد است
به  شکل جديدی می گيرد که در اين آيه از اين وضعيت زمين و ماه نسبت به هم،ماه بستگی 

در آن زمان ماهها بر اساس . ال را بدانند  تعبير شده است تا مردم ايام ماه و س!جايگاه نشستن ماه
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مطابق تحقيقات اخير وجود حواريون زير سوال رفته است و معتقدند که انجيل حدود يکصدوپنجاه سال پس از وفات عيسي نوشته شده است و پايه گذار اين دين را قديس آگوستينوس مي دانند.



امروز اين تقويم کمترين ارزش علمی و کاربردی را دارد تا جايی که . بود ) قمری ( حرکت ماه 
در اين تقويم چرا که .  اعراب نيز از آن استفاده نمی کنند و از سال خورشيدی استفاده می کنند

مثال در اين تقويم نمی توان گفت در چه ماه  .ا در فصل های مختلف جابجا می شود دايم،ماهها
 ....قمری بايستی دانش آموزان به مدرسه روند و يا در چه ماهی بايستی کاشتن بذر انجام شود و 

   ؟آيا خداوند که برهمه چيز عالم است اشکاالت اين تقويم را نمی دانسته است. 
 

  ......ديآفر ) ماء ( آب از رای وانيح هر خدا و  :نور سوره ۴۵ هيآ
 
 فهيطا و ميساخت افته يرييتغ و سالخوردهی ال و گل را انسان همانا  :حجر سوره ٢٧ و ٢۶ هيآ
  .ميکرد خلق گدازنده آتش از شتريپ را ) نياطيش ( وانيد
 

.ای را آفريديمو از آب هر موجود زنده : ....  سوره انبيا ٣٠آيه   
 

 از واناتيح وی گر کوزه خاک از انسان ، آتش از وفرشته جن که بدانندی ستيبا نيمومنی عبارت به
 اعتقادات ازی ک يشد ذکر قبال که همانطور . انبيا تضاد دارد ٣٠که البته با آيه  !اند شده ساخته آب

 در و است اتيح هياول عناصر آتش و خاک ، باد ، آب عنصر چهار که است بوده نيا قدمای خراف
 خداوند که شودی م اعالم فصلت سوره در کهيی جا تا است مشهوديی مبنا نيچن زينی قرآن اتيآ

. کندی م درست آتش دود از را آسمانها  
 

ی ول است گرفته بهره معمار مانند عناصر نيا از خداوند کردندی م فکر سميپگان انياد ازی برخ در
اين  .است ساختهی کس چه را عنصر چهار نيا که است نيا ماندی می اقب آنهای برا کهی سوال

  .موارد با اصل داروين و تکامل تدريجی انسان در تضاد است 
 

ی م تمام عمرش انسان مانند و دارد ارادهلذا  است خوردهی آگاه درخت وهيم از انسان مانند جن  
 درخت وهيم ازی ول دارند دانيجاو عمر و دان خوردهی  جاودان درخت وهيم از ها فرشته  یول ،شود
 جن را طانيش اگر البته . هستند خداوند محض عيمط و ندارند اراده و  اند نخوردهی وآگاه علم
  ) .حجر ٣۶ هيآ( است دادهی جاودان عمر ! انسانها کردن گمراهی برا استثنا بطور او به خدا ميبدان

 
 داشته وجود ابتدا از ماده نديگوی م انيگرای ماد هک است نيا دارد وجود کهی گريد جالب نکته

 خدا را ماده نديگوی م داران مانيای ول است آمده بوجود ماده نيا از زيچ همه و است ميقدی عني
 انيگرای ماد  ،ميريبپذ را علت بدون وجود ميمجبور اعتقاد دو هر در . است ميقد خدا و ساخته

 ١۴٠



ی کس چه را خدا که ميدانی نمی عن ي .را خدا وجود داران مانيا و دانندی م علت بدون را ماده وجود
  .ميريبگ نظر در علت بدون را خدا وجود تسلسل دوره نيا رفعی برا ناچارا لذا است آورده بوجود

 
يی ها برنامه با ... و ها فرشته و امبرانيپ و خلقتی برايی داستانها به خدا بر عالوه که ندارانيد 
 داستان نيا با عوامانه و ساده تفکر البته . کنندی م تر دهيچيپ را قضيه نيا ريال دمعتقدن نيد نام به
 است مسطح نيزم کردندی م فکر ميقد در های هند مثال  .داردی م بر شتريبی کنجکاو از دست ها
 بزرگ پشت الک کی يرو زين بزرگ ليف چهار نيا و است گرفته قرار بزرگ ليف چهاری رو بر و

 پشت الک کردی نم فکر گريدی کس و افتی يم انيپا عوامی کنجکاو گونه نيبد و است گرفته قرار
 نيزم اطلس نام به خدا مهين پهلوانان ازی ک يکردندی م فکر انيوناني . دارد قراری زيچ چهی رو
  .است داشته نگاه خود دست در را

 
لباس هايشان  که ستينی گناه نآنا بر ندارنديی زناشو ديام کهی ا سهيا يزنان : نور سوره ۶٠ هيآ

  .....نمايان کنندنزد نامحرمان  و زينت و زيور خود را گذارند فرو را )حجاب شان   ( 
 

 ، کردندی م سر بری روسر ا يچادر اورنديب وبچه کنند ازدواج خواستندی م کهی زنان اسالم از قبل
 کهی کس . بود شانيا دواجاز به ليتما  ویبارور قدرتی برای نشان حجاب داشتن یعبارت به

 بر را حجاب ضرورت خداوند که هيآ نيا . بودی م حجاب بدونی ستيبا نداشتی حاملگيی توانا
  .باشدی م زين اعراب سنت نيا نشاندهنده داردی برم سهيا يزنان

 
  .....استی خوار ريش و حمل مدت تمام ماهی س و : .......احقاف سوره ١۵ هيآ
  ....دهند ريش را خود کودکان ديبا تمام سال دو مادران  :بقره سوره ٢٣٣ هيآ
 

 ماه سه وی س مجموعا دادن ريش و حمل مدت دهد ريش خود فرزند به سال دوی ستيبای مادر اگر
 شش دری جهان بهداشت سازمان نظر اساس بر وی پزشک علوم نظر از البته  .ماهی س نه شودی م
ی غذای ستيبا جيبتدری ماهگ شش از و استی کاف کودک رشدی برايی تنها به مادر ريش اول ماه
 موقع نيا از و بخورد را سفرهی غذا ی کسالگي در کودک نکهيا تا شود شروع کودکی برای کمک
 ضعف رينظ مادری برا اديز عوارض و کودکی برا مادر ريش کميی غذا ارزش به توجه با

.گردد قطع دادن ريش ،مادر دری استخوان  
 

است دهيآفر زديری م زنان رحم به مردان کهی ا نطفه از رای آدم او : نجم سوره ۴۶ هيآ  
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ینبودی من آبی ا قطره اول در ايآ : امتيق سوره ٣٧ هيآ  
 
يی بايز نيبد قدری ب نطفه آب از را انيآدم شما ما ايآ : مرسالت سوره ٢٢ و ٢١ و ٢٠ هيآ
.نيمع مدت تا ميتساخ منتقل رحم گاه قرار به را نطفه آن سپس ، ميديافرين  
 
 ، است شده دهيآفر چه از که بنگرد خود خلقت بدو در مغرور انسان : طارق سوره ٧ و ۶و ۵ هيآ
 استخوان انيم از و) ی من( پدر کمری ها مهره انيم از که است دهيگرد خلقی ا جهنده نطفه آب از
  .است آمده رونيب ) ريش ( مادر نهيس قفسهی ها

 
 و شودی می بارور سبب خود نطفه با که است مرد فقط که کردندی م فکر انسانهای وسط قرون در

  .)حاملگی : حمل جنين  ( باشدی م خود رحم در نطفه نيا هيتغذ و حمل دارند کهی نقش تنها زنان
 و ندارد را مرد نطفهی نگهدار و حمليی توانا او رحم که بود معنا نيبد شدی نم بارداری زن اگر لذا
مطابق اين خرافات   ) .اخته ( باشد نداشتهی من ا يضهيب نکهيا مگر شدی نم قصرم مرد چگاهيه

بيضه سمت چپ نطفه پسر و بيضه سمت راست نطفه دختر دارد، که بصورت ديه دو برابر بيضه 
.چپ در اسالم باقی مانده است   

 
 که در هر نطفه  ايشان فکر می کردند قرون وسطايی با اسپرم تفاوت دارد ،نطفه نيز در اعتقادات

  اين افراد در قرون وسطی می . ولی بسيار کوچک وجود دارديک انسان کامل با تمامی اندامها
ديدند گاهی فرزند به مادر شبيه است که با اين طرز تفکر آنها مغايرت داشت لذا به اين نتيجه می 

 ن آيه مستتر است ود که در ايرسيدند که شير مادر نيز در شکل کودک و اخالق او اثر می گذار
 نسبت به هم خواهر و برادر رضاعی.  است در اسالم باقی ماندهخواهر و برادر رضاعیبصورت 

.محرم هستند و می توانند حجاب نگاه ندارند و حق ازدواج با هم ندارند   
 

 و فقط می توانست داشتی نم نگاه را پسر نطفه بودکه او رحم از شکالا آوردی م دختری زن اگر  
 افتاده دور مناطق در تفکرات نيا، ) دخترزا ( طفه دختر که سبک تر و ضعيف تر است نگاه داردن
 تواند یم او به دادن ريشی برا مادر است مرد فرزند فقط ،بچه چون . دارد وجود هنوزيی روستا و

 پدر به بچه هم طالق از پس ، است پدر ليفام بچهی ليفام  نام ،!)نفقه شير (  کند دستمزدی تقاضا
 اين خرافات در اسالم بقدری قوی است که .رسدی می پدر جد به بود کرده فوت پدر اگر و رسد یم

. تر از شير مادر برای دخترش است فقهای اسالمی معتقدند شير مادر برای پسر قوی تر و سنگين  
 

ر که يکی  يعنی اگر بين دو ماداز اين مورد استفاده می شده است ،وت های حضرت علی ا در قض
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دختر و ديگری پسر آورده بود ولی ادعای هر دو برای پسر بود ، حضرت علی مقدار معينی از 
 .ری داشته باشد پسر متعلق به او بود شير دو مادر را وزن می کرد و هر کس شير سنگين ت

مگر نمی دانيد خداوند زن را از نظر جسمی و فکری :  علی در حکمت اين مورد می فرمايدحضرت
ايين تر از مرد قرار آفريده است و ميراثش را کمتر قرار داده است لذا شير دختر سبکتر از شير پ

خواندن اين کتاب را :قضاوت های حضرت علی تاليف آيت اهللا محمد تقی شوشتری ( .پسر است
.)توصيه می نمايم   

 
کی از اين ي و فرهنگ اعراب  در صدر اسالم وت های حضرت علی ا برای آشنايی شما با قض

:قضاوت ها را  از اين کتاب بيان می کنم   
 

نفر فرزند را  ، کنيز فرزند زاييد هر کدام از آن سه !سه نفر با کنيزی در يک ظهر مجامعت کردند«
آن حضرت مشکل را با قرعه حل . آوردند ) ع(، نزاع را به نزد حضرت امير از آن خود می دانست

به هر کدام : مده بود تسليم کرد و به وی فرموده به نامش در آکه قرع نمودند و کودک را به مردی
 پيامبر گرامی از شنيدن اين قضاوت چنان تبسم نمود که  . دو نفر ديگر يک سوم ديه بپردازد از

».دندانهای مبارکش نمايان گرديد   
 

 تحضر و دانستی م تر پست نيزم کفی ا پارهی ايبور از نشود حامله که رای زن محمد حضرت
 و رديگی م زن مرد  اسالم در کهی حکمت رايز ) نيالمتق هيحل ( دانستی م شوم را شانيای عل

 نيا با خواستندی م داياک مردان از شانيا . آورد فرزند اوی برا که است نيا دهدی م را اوی خرج
. ! )یمجلس عالمه نيالمتق هيحل ( نرود هدر است اتيح آب که شانيای من تا نکنند مجامعت زنان  

 
  :که کرده ثابت علم امروز

 در هر و است درصد پنجاه کدام هری بارور در ) تخمک توسط( زن و)  اسپرم توسط( مرد نقش 
 و حمل تنها زن نقشی عبارت به جود دارد، و و تخمک هر کدام پنجاه درصد اطالعات ژنتيکیاسپرم

 اگر چنين خرافاتی را قبول ( نداردک هيچ تاثيری تغذيه و شير مادر در ظاهر کود.ستين  دادن ريش
کنيم کودکانی که از شير گاو استفاده می کنند بايستی با گوساله قوم و خويش شوند و اخالقشان به 

 ها ضهيب توسط و باشدی نم مربوط او کمری ها استخوان به مردی من ضمن در )گاوها شبيه شود
ن نزديکی دچار کمردرد می شدند فکر در قرون وسطی چون گاهی اوقات مردان زما،شودی م ديتول

ی ربط اوی ها دنده به مادر ريش نيهمچن.ز مهره های کمر وارد بيضه می شودمی کردند که نطفه ا
 در زيپوفيهی ها هورمون ريتاث تحت مادری پستان غدد از و )فقط روی آن قرار گرفته است ( ندارد
  . شودی م وترشح ديتول ) نيتوسی اکس و نيپروالکت ( مغز
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 بودن وپسر دختر خداوند نيجنی ريگ شکل از پس که است شده اشارهی ضمن بطور اتيآی برخ در
 ريسا و عهيش اربعه کتبی حت و  نيالمتق هيحل و بحاراالنوار در متعدد ثياحاد . کندی م نييتع آنرا
 اگر و کندی م مشخص را نيجن جنس خداوند چهار ا يسه ماه در که است شده ذکری اسالم فرق
 و بگذارد او شکمی رو دست و بخواباند قبلهی سو به را مادر شود پسر فرزندش خواهدی می کس
. شود پسر او نيجن تا بخواند مخصوصی ها دعا اي ؛ گذاشتم محمد را او نام خداوندا ديبگو  

 
ی رگيد ثياحاد . کند شک آنها در دينبای مسلمان چيه لذا است متواتر و متعدد اريبس ثياحاد نيا

 اهل دشمن ا ياهل نا او فرزند شود حامله ) ماهانه عادت ( ضيح زمان دری زن اگر که شده ذکر
  .شودی م.. ا يوجذامی سيپ دچار نکهيا ا يو شودی م امبريپ تيب
 
 تلگويو( ی سيپ و درمان قابلی کروبيم عفونت ک يجذام که کرده ثابت امروزی پزشک علوم البته 

 تخمک با اسپرم لقاح وی کينزد موقع همان در نيجن تيجنس . است کيمونولوژيا اختالل کي) 
 از پس هفته ک يحدود زن تخمدان از تخمک. )بسته به نوع اسپرم نر يا ماده  ( شودی م مشخص

 نيهم به محدود فقط زنی بارور قدرت و است زنده ساعت ۴٨ حدود و گرددی م آزاد عادتپايان 
  .شودی نم جاديای حاملگ وجه چيه به عادت زمان در و باشدی م ماه هر در ساعت ۴٨

 
 گناه ضيح زمان در زنان بای کينزد  در تمام اديان از جمله اسالمکه شده باعث  خرافیديعقا نيا

 و شونديم نجس عادت زمان در زنان )و اديان ديگر  ( اسالم مقدس شرع در .  ديآ شمار بهی بزرگ
 در را زنان نيهمی برا ودشی م نجس زين باشد اشتهد تماس شانيا با سيخ دست بای مرد اگر
  .شود تمام عادت دوره تا کردندی م محبوسی انبار

 
 قرآن به دست دينبا ، شوند مسجد وارد دينبا شوندی م نجس وديپر موقع در چون زنان همچنين 

ت و هزينه زنان وقتی با زحم(  نمی توانند مراسم حج را بجا آورند ،رنديبگ روزه و نماز و بزنند
 ،....  و ) باز می گردند دست خالی و شرمنده زياد به مکه ميروند و دچار خونريزی می شوند 

 .  و می توانند مراسم دينی بجا آورندشوندی م وپاک و کرده غسل زنان دوره نيا شدن تمام از پس
ت هورمونی و  و اگر اختالالهستند نجس روز ده تا هفت حدود ماه هر در مسلمان زنانی عبارت به

 مردان و زنان وقتی محتلم می شوند نجس می شوند  .خونريزی داشته باشند هميشه نجس هستند
 واناتيح نيب در .و همين محدوديت ها را دارند البته می توانند سريعا غسل کنند و پاک شوند 

 وارد دمسج دری ستينبا زين واناتيح نيا ، هستند پاک هيبقی ول هستندی ذات نجس خوک و سگ
.شوند  
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  )القمر شق ( شد شکافته ماه و آمد کينزد ساعت آن : قمر سوره ١ هيآ

 وی مهم نيا به واقعه البته . کندی م مين دو به آنرا و کندی م اشاره انگشت با ماه به محمد حضرت
ی حت جهان مناطق ريوسا روم ؛ رانيا ، مصر دری سينو خيتار ا يدانشمند چيه توسطی نامعقول
 مطابق احاديث کامال مستند، حضرت علی هم با ذوالفقار خود ماه را به  .است نشده ذکر تانعربس

  .دو نيم می کند 
 

 نه و است ) آفتاب( ديخورش نه آنجا در و زنند هيتک تختها بر بهشت آن در : انسان سوره ١٣ هيآ
 آنهاست ارياخت به و دسترس در شيها وهيم و آنها سر بری بهشت درختان هيساو ، سختی سرما

.زنند دور برآنها نيبلور و نيميسی ها جام با وغلمان حور از بايز انيساق و  
 

 ريسا و ديخورش و دارد آن تابش هيزاو رييتغ و ديخورش از فاصله بهی بستگ تابستان و زمستان
ان  ، گياهدارد وجود ديشدی سرما حتما نباشد ديخورش اگر و هستند گرما وی انرژ منبع ها ستاره

 نغز نکته ميبگذر کهی علم ليمسا از البته . نيز بدون نور خورشيد زنده نمی مانند که ميوه دهند
 آن ريز در که ستين زين درختان ريدلپذ هيسا ، نباشدی آفتاب و ديخورش اگر که است نيا اتيآ نيا

  .دهند مشروب ما به بايز  و حوريانپسران و ميکش دراز
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:ه ک ميداری قرآن ما ، ثيواحاد اتيآ مطابق انيپا در  
 

 
  .ستين استناد قابل و است اشتباه و شبههی دارا آن اتيآی برخ

 
در هنوزی برخ و حذف قرآن از ها منسوخ ازی برخ که  است شده منسوخ و باطل آن اتيازآی برخ  

.دارد وجود قرآن   
 

.دارد وجود قرآن دری طانيش اتيآ وجود احتمال  
 

  .است... و تيمعصوم ؛ نبوت ؛ معاد مانندی ميمفاه در گريد اتيآی برخ با تضاد در تايآی برخ
 

  .باشندی م تضاد در دانش و علم با اتيآ ازی برخ
 

  .است تضاد دری انسان وی اخالق اصول با اتيآی برخ
 

  .است تضاد دری عقل ميمفاه با اتيآی برخ
 

) .ی ظاهر فيتحر ( است گرفته صورت یبشر قهيسل به ها وسوره اتيآ آشکاريی جابجا  
 

  .است اختالف باب نيا در اتيآ ودر ستين مشخص آن نزول وهيش
 

 حذف قرآن ازی کالم وی لفظ فيتحر علت به شده نازل اکرم رسول بر که خدا کالم و اتيآ ازی برخ
) .ی قدس ثياحاد ( است شده  

 
  .است ديتردی جا باشد خدا سخن هنکيا در و است بنده کی يدعا هيشب  ، اتيآ اوقاتی گاه

 
 او مانند و است انسان هيشبی ظاهر نظر از و دارد جمع قابل ريغ و متضاد صفات قرآن در خداوند

  .ديگوی م دشنام کهيی جا تا کندی م احساس و شدياندی م
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 آنرا زين عهيش متاخری علما و داننديم استناد قابل ريغ و شده فيتحر را قرآن عهيش متقدمی علما
 آنرا از استفاده) ی علو قرآن( ی اصل قرآن آوردن و زمان امام ظهور تای ول دانندی م شده فيتحر
  .دانندی می اضطرار وی ناچار

 
  :بنابر اين می توان نتيجه گرفت 

 
 کتاب خدا نبوده است و توسط حضرت محمد و جمعی از اصحاب نگارش شده است و يا يا قرآن

. صورت گرفته است و قابل استناد نيست ات واضحیريفحداقل در اين کتاب تح  
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انيرانيا بخصوص ملل ديگر  فرهنگتمدن اگر  
شترش و ماندی م عرب فقط  ميريبگ اعراب از را  

 ارنست رنان
 
:ی  اسالم تمدن در رانيا - ه  
 
 

 ليتعد را شانيای وحشی خوی مقدار و آورد مکنت و ثروت اسالم ابانگرديب وی بدو اعرابی برا
    محمد و کردندی م بگور زنده را خود دختران وجهل فقر  فرط از که اعراب مردمی بودند  .نمود

 بارز نمونه . کرد هيارا  از اين عملشانيا ترساندنی برا را ريتکو  نيآهنگ و بايز سوره ) ص( 
 زين اعرابی حت کهيی جا تا ودب آدمکش و راهزن ک يکه بودی غفار ابوذر،اعرابی اخالق تکامل

 از پسی ول ،دانستندی م مهدورالدم را آنها و کردندی م اد ينفرت با ) غفار ( اش لهيقب و او از
 قرار خود کردار و رفتار لوحه سر رای اسالم اخالق و برداشت دستی راهزن از آورد اسالم آنکه
 بر صورت او تيرضای برا ، ديگرد دلخور او از پوست اهيس بالل سهوا  وقتی چنان شد کهو داد

 اسالم صدر دری عبارت به ديترسی م امتيق و گناه از واقعا اوی بل  خواست عذر بارها و ديمال خاک
  .افت يعزت )با اسالم آوردن (  ريفق و پوست اهيس غالم کي
 
زه نداشتند  قبل از اسالم تدوين شده بود ديگر قبايل اجار چند در قانون حمورابی که هزاران ساله

 ولی ر ايران نيز وضعيت همين گونه بود،به خاطر کشتن يک نفر قبيله های هم را از بين ببرند و د
. سالها به کشتار و غارت يکديگر می پرداختند در بين اعراب بدوی و دور از تمدن هنوز قبيله ها 

. دين بود  اين اعراب قدمی بسوی تمدن از راهبنابر اين حکم قصاص برای  
 

 و خود زمانی برا ،است زيبرانگ سوال امروزی برای اسالم اتياخالق و حقوق چه اگربه عبارتی 
 شهياند و خود درخشان تمدن با انيرانيا ايآ اما . است بوده جلو بهی حرکت عربستان بخصوص

دند؟يرسی باالتر کمال وی تعال به اسالم با ،زرتشت حضرتی ها  
 

 ميبدانی ستيبا و بودند )بدوی و بيابانگرد  ( تمدن فاقد رانيا فتح از قبل تا و اسالم از قبل اعراب
 اعراب به ) شام ( انيرومی کمتر زانيم به و انيرانيا خصوص به که است بودهی ا هيهد تمدن که
 را انيرانيا تمدن  ، مسلمانانی راشدينخلفا زمان در رانيا فتحی ابتدا در . کردند هيهد مسلمانان و

 که بودی کس نياول هيمعاو . کردندی می زندگی بدو حالت در هنوز و دانستندی م اسالم مخالف
 عرب و متعصب اريبسی وی ول کرد شام در انيروم و انيرانيا تمدن از گرفتن بهره به شروع
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 به انيرانيا . ستنديزيم فقر وی خوار تينها در هيامی بن ريسا و او زمان  درانيرانيا و بود پرست
  ،بودند انيامو سرسخت مخالف که نيحس امام و حسن امام سپس وی عل حضرتی سو به ناچار
  .شدند دهيکش

 
 هيعل بر نيحس امامی خونخواه به مختار که ) سال پس از فتح ايران ٢۵ ( یهجر ۵۶ سال در 
 شتريب نيريسا از او سپاه در انيرانيا تعداد کهيبطور آمدند او کمک به انيرانيا ، کرد اميق هيامی بن

ولی تعصب عربی سبب شد وقتی   .شد کشته شانيا بدست اعراب و هيامی بن ازی اديتعدادز و بودند
ات  اشتباه دختر امام حسين برای د ،او سر کشندگان امام حسين را برای دختر امام حسين بر

! دستور قتل وی را صادر کرد و همسر وی مصعب بن زبير سر مختار را بريد  اوبزرگ  
 
 تا موالی را با اعراب برابر کرده بود که  اين بود از نظر سکينهمختاربزرگ  اتتباهاشيکی از  

موالی فقط در صورتی که تا قبل از آن ،  ! روی اسب بنشينندی اجازه داده بودجايی که به موال
   ).موالی مسلمانان غير عرب بودند (  و در پياده سپاه باشند زه داشتند از خر استفاده کننداجا

 
 و ديشور شانيا بر) ی هجر ١٣٢ ( یخراسان ابومسلم ، رانيا فتح از پس سال کصد  يسرانجام ماا

 زنده عرب کی يحت خراسان دری و،  گرفت هيامی بن باالخص و اعراب از را انيرانيا انتقام
 کند هيامی بن نيجانش را ) صادق امام( ی علو عهيش داشت ميتصمی خراسان مسلم ابو .  نگذاشت

  .شد منتقل ) عباسی بن ( عباس عهيش به خالفت  ،شانيا توسط خالفت قبول عدم علت بهی ول
 
 که بغداد  بهی اسالم حکومت تختيپا  ، بودند انيعلو دشمنی ول انيرانيا دوستدار هم عباسی بن

 بودند مواجه زحمت با عباسی بن زمان دری رانيا انيعلو چند هر . شد منتقل  ، بود رانيا جزو
تا زمان مأمون ( شدند  در خالفت اسالمیملت نيمحترمتر و نيقدرمندتر  بتدريجانيرانيای ول

 و رانيدب ، حاجبان ، سرداران ، رانيوز ، افتاد انيرانيا بدستی دولتی کارها تمام و )عباسی 
 رينظی رانيای وزرا توسطی شتريب سهولت با زمان نيا دری رانيا تمدن . بودندی رانيا همه انيوال
 رسوخ اسالم به... و طاهر خاندان ، قحطبه خاندان ، وهب خاندان ، سهل خاندان ، برامکه اندانخ

  .داد ليتشک رای اسالم وتمدن کرد
 

  ،هارون که چرا آمد شيپ اختالف خالفت سر بر مامون و نيامی عن ياو پسر دو نيب هارون از بعد
 ايبدنی رانيا مادر از مامون  .  بود کرده نيام عهديول را مامون و بود دهيبرگز خالفتی برا را نيام

ی زرتشت عمر اواخر تا که سهل بن فضل و بود عهيش که برامکه جعفر( ی رانيا معلمان ، بود آمده
 بود شده بزرگ خودی هايی دا نزد خراسان در ، داشت ) شد عهيش انيرانيا قيتوفی برا فقط و بود
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 وی باز چوگان و ديپوشی م لباس انيرانيا مانند ، داشت انيرانيا فرهنگ بهی اديز عالقه و
 انيرانيا لذا ...  . و بود مباحثه و مطالعه اهل ، کردی م بودی رانيای هايباز که نرد تخته و شطرنج

 حمله بغداد به انيخراسان بخصوص هم باز و انيرانيا ازی ميعظ سپاه و کردند تيحما مامون از
 يعنی شروع موقع نيا از .آوردند مامونی برا را نيام دهيبر سر ، اعراب شکست از پس بردند

 راه سر بر اعراب کهيی جا تا گرفتندی شيپ انيرانيا و شدند ناتوان کامال اعراب خالفت مأمون ،
  .باشد مهربان انيخراسان مانند عرب با که کردندی م تقاضا ناله و آه با و گرفتندی م قرار مامون

 
 آنها کهيی جا تا افتادند ذلت وی خوار به و شدند فيتضع کامال اباعر ، مامونی روزيپ از پس

 منتظر روزها فهيخل نزد به رفتنی برا و گذارند سر بر را انيرانيا مخصوص کاله شدند مجبور
ی اسالم تمدن و ثروت اوج . هستند آمد و رفت دری براحت دارالخالفه در انيرانيا که ننديبب و بمانند

ی آقا نظر خالف بر انيرانيای بل است)  خالفت هارون ومأمون  ( موقع نيهم به مربوط زين 
 وی مذهب تيريمد ضعف علت به جنگ در آنها ، نکردند سکوت چگاهيه زرکوب نيعبدالحس
 از پس و کردندی م شورش مايدا ابتدا همان از . نکردند سکوتی ول خوردند شکستی حکومت

 با  از ابو مسلمبعد سال کصد يو دنديرسی خوب جهيتن بهی خراسان مسلم ابو اميق با سال کصدي
اما ايران از نظر مذهبی و  .کردند کوتاه حکومت از را اعراب دست مامون آوردن کاری رو

.اعتقادی استقالل خود را از دست داده بود  
 

ی رانيا تمدن همان آمد بوجود مامون بخصوص و هارون زمان در کهی اسالم تمدن اوجی عبارت به
ی آزاد آنی جا به و بست بر رختی عرب خشک تعصب  .بود وششی از فرهنگ دينی اسالمبا پ
 نيا اوج و شد نيگزيجا ، بود انيرانيای برا زرتشت حضرت مواهب از که شهياندی آزاد و گفتار
 ، عهيش زمان نيا در البته . افتی يتجل ، بود عهيش که  عباسیمونأم زمان در شهياندی آزادگ
 که بعد البته ، بود فرد ک يطرفداران منظور و بودی اسيس حزب ک  يبلکه شدی من محسوب مذهب
 همچنان انيرانيا بای ول گرفت سخت انيعلو بر ديد خطر در انيعلوی سو از را خود خالفت مامون
  .بود دوست

 
 شدند ، خارج اعراب کيولوژيديا طرهيس از انيرانيا جيبتدر عهيش مذهب ليتشک با ابتدا همان از
 نييآ رييتغ به مجبور انيرانيا امور ليتسه جهت و ندشدی م خالفت دستگاه وارد انيرانيا  گاه هر
 گفتندی می عبارت به ، کردندی م انتخاب را عيتش ، برامکه خاندان و مقفع ابن مانند شدی می پدر
ی م عهيش اکثرا و کردندی م تيتبع شانيا از هم  دوستانرانيا ريسا.  » است شده غصب خالفت« 

 ليبدال را نيراشدی خلفا که بس نيهم اعرابی عبارت به ا يتسنن اهل با عهيش خصومت در ، شدند
 را ، بود شده کشتهی رانيا ک يبدست که دوم فهيخل عمر وفات روز و کردندی م لعن  مذهبییواه
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.ی کردند اما در واقع شيعيان ندانسته غارتگر ميهن خود را لعن م!)عيد عمر  ( گرفتندی م جشن   
 

 شهيهم فرد نيا و باشد داشتهی دلبستگ انيرانيا به که دنديگزی برم رای کس امام انتخاب در انيعيش
 شدی م انتخاب کوچکتر پسر بودی رانيا ريغ از بزرگتر پسر اگری حت . است داشتهی رانيا مادر
 متعدد فرزندان از . تداش بزرگتر برادران نکهيا با ديرس امامت بهی سالگ شش در جواد امام مثال
 که ) سجاد امام ( نيحس امام ماريب و جوان فرزندی ول دينرس امامت بهی کس حسن امام بزرگتر و

 شانيا کشتن به حاضری کسی ماريب فرط از کربال درواقعه و بودی رانيا شاهزادگان ازی ک يفرزند
  .ديرس امامت به  ، بود نشده

 
 وحی و اطالع از  ، حضرت محمد خاتم النبيين است و با اوالزم به ذکر است مطابق فقه اسالمی

امور غيبی پايان می پذيرد لذا مطابق فقه اسالمی و آيات متعدد اعتقاد به امامت و ارتباط ايشان با 
 شايد ساختن تشيع با تضادهای بارز اسالمی و احاديث .غيب و جبرييل بی پايه و شبهه دار است 

بوده است تا وقتی ايرانيان به مطالعه آنها بپردازند دوباره به خويشتن غريب تنها چاره زمان خود 
 مذهبی کلبه ای بر روی آب ساخته )غلو  (  به عبارتی انديشمندان ايرانی با.خويش بازگشت کنند 

حتی غالء در زمانی اعالم کردند که . اند، در تاريخ اسالم از اين افراد به غالء شيعه ياد می شود 
خداوند است يا اينکه جبرييل به اشتباه به حضرت محمد وحی کرده و قصد خداوند حضرت علی 

نيا آمده تمام کتابهای دينی مانند مصحف ابراهيم ، دحضرت علی بوده است،وقتی حضرت علی ب
و حتی کتاب قرآن را که هنوز بر . ...امثال سليمان ، انجيل موسی و تورات موسی ، زبور داوود ،

  . نشده بود ، با صدای بلند خوانده است رسول اکرم نازل
 

 را او انيرانيا کردی م فکری عسکر حسن امام برادر جعفر و نداشتی فرزند یعسکر حسن امام
 اما او غافل بود )همچنين امامت  (  و ثروت و مکنت برادر به او می رسدننديگزی برم امامت به

 شهادت از پس انيعيشی وقت .م جديد ندارند ايرانيان حکومت مستقلی دارند و ديگر نيازی به اما
همانطور که  : گفت شانيا به جعفر ، کردند مراحعهی بعد امام با عتيب جهتی عسکر حسن امام

  . و امامت به وی می رسداست نداشتهی فرزندی و برادر می دانيد
 
ر احمد اسحاق  که وکيل امام حسن عسکری نيز بودند نظيیرانيا انيعيش  چند تن ازبعد روز چند 

 خاطر به که است داشتهی مهد نامی فرزند امام نيا افتنديدر  ابن بابويه قمی ، ابواالديان قمی،قمی 
ی عسکر حسن امام برادر لذا است شدهی مخفی چاه در نشود کشته  و اهل تسننجعفر توسط نکهيا
  .شد وکشته شد ملقب کذاب جعفر به

 

 ١۵١



 شيعه معتقد است  شهر فرزند امام را نديده بودند ،و اهالیالبته تا آن زمان هيچ يک از بزرگان 
بدنيا آوردن و بزرگ کردن مخفيانه   به اسالم و خدمت امام حسن عسکری!بزرگترين معجزه

 هيچ کس !؟ اهل قم نيز هستند اکثرا بطوريکه به غير از همين چند نفر کهحضرت مهدی بوده است
  .ايشان را نديده است

 
 کهيی جا تا کشدی م را انيعيش ريغ به کافران تمام و شودی م ظاهر الزمان رآخ درحضرت مهدی 

 شروع امتيق سپس . رنديگی م قرار خون در زانو تا ها اسب و شودی م جاديا خون ليس جهان در
 استقالل به زمان نيا در انيرانيا است ذکر به الزم .روندی م بهشت به انيعيش فقط و شودی م

 هيبو آل زمان دری بعد قرون در . بودندی اسالم خالفت به وابستهی مذهب نظر زا اما بودند دهيرس
 ، شدند خارج اعرابی مذهب سلطه ريز از انيرانيا و گرفتندی شتريب قدرت انيعيش هيصفو  سپسو

  . گرفتولتی و با خشونت و کشتار انجام  با برنامه دشيعه سازی در زمان صفويه 
 

 نزول ، شدند خالفت وارد ها ترک و شدند دور خالفت از انيرانيا ، شد  مستقل رانيا کهی وقت
 خالفت اواخر در حکومت با انيرانيا رابطه کهيی جا تا شد شروع زمان نيهم از زينی اسالم تمدن
 ترک طرهيس تحت اعراب نباريا  . شد ها ترک نشانده دست فهيخل و شد فيضع اريبس عباسی بن
  .کشاندند فقر و انحطاط به رای اسالم مدنت شانيای ول گرفتند قرار ها

 
 دوست آنرا فرهنگ و رانيا که استی کسی رانيا دانمی می ضرور انيرانيای برا را نکته نيا ذکر

 اگر عهيش امامان ازی برخ و مامون مانندی افراد خيتار طول در لذا کند خدمت آن به و باشد داشته
 به  خواسته يا ناخواسته  )!پنجاه درصد ايرانی بوده اند ( اند نبودهی رانيا کامالی ژن نظر از چه
 آنانی برا و ميبدانی رانيا تمدن به وابسته را شانيای ستيبا ما ، اند کرده خدمت انيرانيا و رانيا

 انيرانيا دارد ضرورت لذا.  به خصوص که امروز وارد فرهنگ ايرانی شده اند ميباش ليقا احترام
تشيع در زمان آغاز خود برای ايرانيان دارای مزايايی   .نکنندی احترامی ب مامون مانندی فرد به

 نيز از آنها تبعيت کردند  ايران دوستناچار آنرا پذيرفتند و مردمبوده است که ايرانيان فرهيخته ب
به عنوان يک مانع در برابر ) بخصوص پس از مدرنيسم (  ولی متاسفانه هر چه زمان می گذرد

البته تمام اديان اين موانع را با شدت و ضعف هايی در برابر . می کند پيشرفت کشور عمل 
.می باشد سکوالريسم مدرنيسم داشته اند و راه عملی رفع آن فقط   

 
 بر یاسالم خالفت انيپا و بغداد به خان هالکو حمله بهی اسالم تمدن دوران در انيرانيا گريد اثر
 شد حمله در بغداد )انيرانيا ( انيعيش به ، مستعصمال خالفت زمانی هجر ۶۵۶ سال در.  گرددی م
، از طرف ديگر در حمله مغول به ايران هيچ کمکی از شد انجام شانيا حق دری تيجنا نوع هر و
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 رينص خواجه . سوی خالفت اسالمی به ايران نشده بود و ايرانيان از خالفت اسالمی ناراضی بودند
 پنهان در فهيخلی عيش ريوزی علقم ابن و مغول خان کوهال ريوز وی رانيا دانشمندی طوس نيالد

 بغداد به حملهی برای ليم که را هالکوی طوس نيالد رينص خواجه و دنديکش را بغداد به حمله نقشه
 انيب را خالفت ضعف نقاط و حمله روش زينی علقم ابن و کند حمله آنجا به نمود بيترغ ، نداشت
 و شد دهيبرچ انيرانيا ا مديريتب عباسی بن خالفت و  دخور شکست جنگ در فهيخل لذا . نمود
.افت يانيپا ی اسالم خالفت  

 
 

  :باشدی م ليذ شرح بهی اسالم تمدن در انيرانيا راتيتاث ازی قسمت
 

ی ساالر وانيد ، )ديبر ( پست و اتيمالی ها اداره ،ها خانه وزارت از اعمی  دار مملکت امور هيکل
 گارد( ی حفاظت گارد ،ی سلطنت تخت ،ی دربار حاجبان ، قصرها ،  فاتيتشر وی دربار امور و

 که است بوده رانيای پادشاه ازی ديتقلی اسالم خالفت دری  سلطنت تجمالت ريسا و ) دانيجاو
 نهايا از چکداميهی اسالم خالفتی ابتدا در و است دهيگردی اسالم خالفت واردی رانيای وزرا توسط
  .است نداشته وجود

 
 اشراف بدست رای مملکتی کارهاو  دادند قرار ) بغداد ( رانيا در را خود تختيپا کهی عباس یخلفا
ی ادب وی علم مجالس انواع به نيمز را خودی دربار دستگاهی رانيا شاهان مانند و سپردندی رانيا

 ، کشور امور بهی دگيرس مجلس جمله آن از داشتندی مجلسی کار هری برا کهيی جا تا کردند
 ، نيمشاور مجلس ،ی کالم وی نيد مذاکرات مجلس ،ی ادب مذاکرات مجلس ،ی علم مذاکرات سمجل

 شهياندی آزاد و ديرس خود عظمت اوج به مجالس نيا مامون زمان در....  . و غنا و شيع مجلس
 جلسات شنبه سه روز در مامون  ،ديگرد خالفت وارد داشتی رانيا فرهنگ در شهير که گفتار و

 امام رضا نيز که از سوی مادر ايرانی   .بود نظر صاحب زين خود و دادی م ليتشکی سففل وی فقه
مأمون چنان به امام . بود و وليعهد و دوست مأمون بود در اين جلسات شرکت می کرد ) تکتم ( 

.رضا ارادت داشت که وصيت کرد پس از مرگ او را کنار قبر اين امام دفن نمايند   
 

 ستاره ، فلسفه ،ی پزشک ، هندسه مانند گانهيب علومی ک يبود قسم دوی اسالم تمدن در علوم
ی اسالم تمدن وارد روم ازی قسمت و رانيا از شتريوب بودند ناآشنا آنها با کامال اعراب کهی شناس
 آن عالمان شتريب  بازهم که بودی قرآن وی فقه علومی اسالم تمدن در علوم گريد قسمت ،شد
 بن طاووس و منبه بن وهب مانند فقها و مفسران و ثياحاد انيراو ، حافظان شتريب .بودندی رانيا
  .اند بودهی رانيای شابورين حجاج بن مسلم ، سانيک
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ی حت اند بوده زادهی رانيا ای يرانيا ،مالک و فهيحن ابو مانند تسنن اهل فرقه چهار هری فقها 

 . باشندی می رانيا زين  زجاج ، فشاخ ، هيبويس ، ليخل رينظی عرب نحو و صرف مشهوری علما
 و نداشتندی ازين آن به زرع يلمی ابانهايب و فقر در که چرا دانستندی نمی زيچی اضير از اعراب
اعراب مدينه .شمردندی م پستی کار آنرای ريادگی يول افتنديی يآشنا آن با وشام رانيا فتح از پس

شغول خوردن و توليد مثل بودند و در ، مکه و ساير شهرهای حجاز پس از رسيدن به ثروت م
 مقابله و جبر نام به جبر علم کتاب نيمشهورتر . جنگها برای گرفتن غنيمت شرکت می کردند

  .دانندی م علم نيا اساس آنرای اريبس که استی خوارزم فيتال
 

 حامد ابو ، بودی رانيا بود معتقد احکام در عقل و اسيق به کهی  غزال واصل معتزله فرقه موسس
 حضرت افکار دری ا شهيری گری صوف اصل در و باشدی می رانيا تصوف اهلی شوايپی غزال
ی بزرگ مانيحک ،فلسفه در . اند بودهی رانيا اسالم در زين نيمتکلم اکثر . داردی رانيا امبريپی مان
 دور به معل ازی بقدر اعراب . بودندی رانيا نايس ابن وی ثان معلم به ملقبی فاراب نصر ابو رينظ

 کار : گفتندی م و کردندی م سرزنش را او پرداختی م علم ليتحص به عرب ک ياگر که بودند
 ١٠٠ از شيب تا که بودی ا گونه به مسلمانان تفکرات نيا ! است گرفته شيپ را ) انيرانيا( ی موال
 حکومت وارد انيرانيای وقت و است نشده نوشته قرآن از ريغ بهی کتاب چيه اسالم از پس سال
  .نمود رييتغ وضع نيا شدند

 
 روزيف روزبه ( مقفع ابن آن نمونه نيبهتر و ديگردی اسالم تمدن وارد انيرانيا توسط کتاب فيتال
 استعداد با سندهينو او .نگاشتی عرب به را دمنه و لهيکل که استی قمری هجر ١۴٣ وفات) ی آباد
 نيآم، نامهی خدا مانند رانيا اتيادب ازی تقسمی عرب زبان آموزش از پس که بودی دوست رانيا و

 فيتال نيتری ميقد . کردی ريجلوگ آنها شدن نابود از و کرد ترجمهی عرب به را.. و خردک ،نامه
 اسلوب ، انشا نظر از که باشدی م مقفع ابن کتاب نيهم شودی م دهيدی عرب زبان در کهی  ادب

 مانندی افراد البته ، است بوده تری عال آن از عدبی حت و خودش زمان فاتيتال ريسا ازی  بند جمله
   .است بوده تيروا بصورتی ول اند داشتهی راتيتقر زين) ی اغان( ی اصفهان ابوالفرج

 
ی ازين خيتار به شانيای بدوی زندگ و بودند ايدن مردم نيتر ناتوان خيتار دانستن ثيح از عربها
 خيتار ) . نياالول رياساط( بود انيهود يافته يشکل رييتغی ها افسانه شانيا خيتار شتريب و نداشت

 ازی اريبس . اند بودهی رانيای اصفهان حمزه وی مسعود  ؛ی طبر ريجر رينظی اسالم تمدن سانينو
  .اند بودهی رانيا ،یهمدان هيفق ابن وی استخری فارس اسحاق ابو مانندی اسالم تمدن دانانی جغراف
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 گفتندی م شعر زين وانگانيد و دزدانی حت کهيی جا تا بود ورمشه تيجاهل اعراب نيب در شعر 
 پس  ، بود دشنام و زشت کلمات از مشحون و بود برخورداری کمی ادب سطح ازی جاهل شعری ول
 نيآهنگ نثر بصورت کهی فاتيتال . ديگرد تر سالم و باتريز وشعر عرب اتيادب انيرانيا با تماس از
 آغازی اسالم تمدن در آنرا کهی کس نياول و شد اعراب وارد انينرايا از شودی م دهينام سجع اي

  .است بودهی هجر ٣٩٨ی متوف مقامات مولفی همدان الزمان عيبد کرد
 

 و راه کردن دايپی برا فقطی ول بودند مند عالقهی شناس ستاره به ابانيب دری زندگ علت به اعراب
 منصور بار نياول . کردندی م استفاده آن زا اميا نحس و سعد وی نيب طالع رينظ موهاماتی برخ
 ين ستاره شناسانا نيب از ، کرد دعوت الخالفه دار به رای رانيا شناسان ستاره که بودی عباس
 ترجمه و فيتال انيعباسی برا کواکب حرکات دريی ها کتاب و دنديرس وزارت به نوبخت خاندان
 جيز ( نوشتی فارس به را خود جيز بغهنا شناس ستارهی خوارزم محمد مامون زمان در. کردند

  .گرفت قرار استفاده موردی اسالم خالفت سراسر در و شد ترجمهی عرب به بعدا که) ی خوارزم
 
 بای  معروف خانه رصد که بودی طوس نيالد رينص خواجه نجوم علمی شوايپی هجر هفتم قرن در 

 به زينی جيز او. کرد سيتاس جانيآذربا همراغ دری نيقزو نيالد نجم رينظی رانيا دانشمندانی تعداد
 از . داشت وجود کتاب جلد هزار چهارصد به کينزد خانه رصد نيا کتابخانه در ، دارد خود نام
 ابو وی طوس نيالد شرف خيش و اميخ عمر ميحک از توانی م نجوم علمی رانيا دانشمندان گريد
برد نامی رونيب حانير  
 

 افراد که برامکهی رانيا خاندان نظارت با و مامون زمان در لومع ترجمه و منطق و فلسفه گسترش
 برامکه خاندانی ها آموزش تحت خلفا دوران نيا در ،گرفت صورت بودند دوست دانش و دانشمند

ی م نيالکافر ريام مامون به  عوام و فقها  لذا کردندی م رفتاری مهربان بای نيد هر از دانشمندان با
 معتقدند هدف مأمون از ترجمه علوم و فلسفه دور کردن مردم از اهل بيت و و می گويند زيراگفتند

 دوران نيا در و بودند بصره مانند رانيای ها عرب و شام از نيمترجم شتريب . !امامان بوده است
 و هايمصر ، های هند ،انيرانيا ، انيونان ي، انيکلدان از زمانه علوم اکثر استی اسالم تمدن اوج که

 مجموع از و  شدی اسالمی امپراطور وارد مختلف عيصنا و شد ترجمهی عرب به ... و هايآشور
 دارالخالفه از انيرانيای جيتدر خروج و رانيا استقالل از پس.گرفت شکلی اسالم تمدن و آداب آنها
ی مخف تيجمع و گرفت شدت فلسفه با مخالفت ،ی اسالم تمدن افول و ترک عناصر گرفتن قدرت و

 نيا .افت يليتشک بغداد در بودندی رانيا اکثرا که الصفا اخوان تيجمع نام به فلسفه خواه هوا
ی نادان و اوهام با اسالم انتيد که بودند معتقد و دادند انتشاری اسالم فلسفه در رساله پنجاه تيجمع

  .است فلسفه آن هيتصف راه و است شده مخلوط
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ی م ) غزوه ( ها کاروان غارت وی نينش کوچ به را خود عمر انيرانيا بايی آشنا از قبل اعراب
ی ب زمانه علوم از ، )غزوات پيامبر همه حمله به کاروان های مال التجاره بوده است  ( گذرانند
ی برايی ها دعا عربها . گرفتندی م بهره اوهام از خود زمان ملل ريسا از شتريب لذا بودند بهره
 مناطق در اکنون که بردنديم بکار جن دفعی برا طلسم و داشتند طانيوش جن و ثهيخب ارواح اخراج
 نعره االغ چون ترس رفعی برا که بود نيا عرب معتقدات از . شودی م دهيد رانيای سنت وی مذهب
ی م وارد آنجا بهی وقت اعراب ، بود عيشا ايماالر بودند ساکن انيهود يکه بريخ منطقه . دنبکش
 عر «شدت با و رفتندی م راه وپا دست چهار نيزمی رو االغ نندما رندينگ ايماالر نکهيای برا شدند
! .شوند خارج آنجا از زودتر کردندی می سع و کردندی م» عر  

 
 او درمان راهی کس اگر تا گذاشتندی م راهها ريمس در را خود مارانيب ، ديشد فقر خاطر به اعراب 
 نان بهی فرد البته .  .مردندی می نگگرس از مارانيب نيا اکثری ول کند کمک او به دانستی م را

 بود رفته عربستان به و بود خوانده درس شاهپوری جند دانشگاه در اسالم از قبل کلده بن حرث
 به حرث پسر زين او از بعد  ،داشتندی دسترس او به انيهود يبخصوص عرب ثروتمندان فقطی ول
 ،کردی م وطبابت بود خوانده فلسفه و طب دانشگاه نيا در بود اکرم رسول خاله پسر که ،نضر نام
.شد کشته اکرم رسول امر به فرد نيا   
 

 انيرانيا طبابت و اهواز در شاپوری جند بزرگ دانشگاه و مارستانيب با اعراب ، رانيا فتح از پس
 ٨٨ سال در شاپوری جند دانشگاه و مارستانيب ديتقل بهی اسالم مارستانيب نينخست شدند آشنا
 ساختند بغداد در خود نام بهی مارستانيب برامکهی رانيا خاندان سپس ،شد سيتاس دمشق دری هجر
.کردند مارستانيب ساختن به شروع زين شهرها ريسا آن از بعد و شد مشهور اريبس که  

  
 او افتاد اتفاق  ،بود گرفتهی سختی ماريب کهی  عباس منصور زمان دری عرب بهی رانيا طب ترجمه

 ،ی انيسر ،ی عربی ها زبان که را شوعيبخت بن سيجورج نام به شاپوری جند دانشگاه سيير
 از باب نيا دريی ها ترجمه او و  کرد دعوت دارالخالفه به دانستی می خوب به رای ونان يوی فارس
ی رانيا زين نايس ابن وی راز رينظ  اسالم از بعد مشهوری اطبا.نمودی آور جمع مختلفی ها کتاب
  اند بوده

 
 ، کفش ،شلوار اعراب ، بود ) زانو تا ( کوتاه وی سرتاسر بلند راهنيپ شامل عراباپوشاک 
 را آنها هيمعاو بار نياول . کردند ديتقل و آموختند انيرانيا را آنها و نداشتند وکاله قبا  ،چکمه
ی رسم بطور انيعباس حکومت لياوا از . ديپوشی رانيا چکمه وی رانيا ريحری قبای و کرد مرسوم
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 همه داد دستور ١۵٣ سال در منصور و بپوشند را انيرانيا لباس ملل ريسا و اعراب شد رمقر
 هم باز تداش دوست عرب ک ياگر.گذارند سر بر ) قلنسوه( ی رانيا کاله مردم وی حکومت کارکنان
 ها عرب روز آن از ! . گذارد عمامه ،بودی بلند کاله که کاله نيای روی ستيبا بگذارد عمامه

  .دنديپوشی م چکمه و سانيطل و جوراب و شلوار ، قبا انيرانيا ديتقل بهی دولت کارکنان بخصوص
  بدانيداستفاده از عطر و خضاب نيز از فرهنگ ايرانی قبل از اسالم به اعراب رسيد و جالب است

.عبدالمطلب پدربزرگ رسول اکرم اولين کسی بود که آنها را در مکه استفاده ميکرد   
 
 انيرانيا از آنرا اسالم از قبل اعراب که بود رانيا در اشراف خانوادهی برای رانيا مرس ک يحجاب 

 وی رانيای رسمی ارياخت حجابی عبارت به ، آمد دری اجبار بصورت اسالم از بعد و آموختند
 حجله از را زن مسلمانانی برخ کهيی جا تا استی اسالم وی عربی رسمی اجبار حجاب وی اشراف

 ، زنان يايسه و زن آزاد در برابر غالم البته در اسالم نيز کنيزان .کنندی م حبس انهخ در گور تا
.ند ه ا حجاب اجباری نداشتخود  

 
 دنديدی م نانی حت بندرت شانيا ،بود گوشت بندرت و خرما ، شتر ريش عرب ثروتمندان خوراک
 اکثر که عربی فقرا.  دانستندی م نمک را کافور و کاغذ را لواش نان رانيا فتح در کهيبطور
 دايپ آنهم اگر و کردندی م هيتغذ عقرب و سوسک و سوسمار ، ملخ از دادی م ليتشک را اعراب

 علهز خوراک نيا به خوردندی م و پختندی م شتر خون ازی کم در را شتر پشم و کرک شدی نم
 باشد و  بنابراين عجيب نيست که در اسالم خوردن ملخ و سوسک و سوسمار حالل .گفتندی م

 لهيقب نيبرتر جزو که شيقر لهيقب خلدون ابن نوشته اساس بر .خوردن گوشت خوک حرام شود 
 و آردی کمی عن يبود قره نام بهی زيچ شانيا گريدی غذا! . خوردندی م علهز اکثرا بود اعراب
 شکمبه ترشحات ا يشتر خون آبی بجا و خوردندی م و جوشاندندی م را شتری مو و پشمی مقدار
 انيرانيا از را آنها پختن طرز و گريدی ها خوراک  اعراب رانيا فتح از پس . خوردندی م را شتر

  .آموختند
 

 پس ،کردنديمی زندگی ن ازيی ها کوخ در  نيزیگاه لیو بود چادر  رانيا فتح از قبل اعرابمسکن 
ی ها کاخ خودی برا انيرانيا رسم به خلفا و کردند آغاز را آجر بای ساز خانه روم و رانيا فتح از

ی رانيا ساختار ک يکامال زين مساجد در )مهراب (  و محراب  )قبه(  گنبد طرح . ساختند بزرگ
 اختالط از جي بتدر .آموختند انيرانيا از رای باد ابيآس و لويس ساخت نيهمچن اعراب .است
.گرفت شکلی اسالمی معماری روم وی رانيای معمار  

 
 خواندندی ميی آوازها خود شترانی چرا همراهی گاه فقط دانستندی نمی زيچ غنا و ساز از اعراب
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 آالت ريسا رانيا فتح از پس بودند آشنا رانيا از لبکی ن و دف با نهيمد مانند مناطقی برخ در و
 نيبی رانيای غنا جيبتدر . آموختند آنرا امثال و کمانچه ، طنبور ، عود رينظ دار پرده  آالت وی باد

 نام مسجح بن ديسع کرد اقدام کار نيا به اعراب نيب در کهی کس نياول و گشت ولمعم اعراب
 با متقدمی خلفا اکثر و بود مذموم اريبس حداقل نبود حرام اگری قيموس اسالم در البته. داشت
ی ول ، کنند اخته را خوانان آواز داد دستور عبدالملک بن مانيسل کهيی جا تا بودند مخالفی قيموس
 ريسا وی رانيای سازها بيترک ازی فاراب. ديگرد نيمسلم دارالخالفه واردی قيموس و آواز جيبتدر

 در او  ،آورد بوجود را گريد ساز چند و قانون نام به خود معروف ساز زمان آن متمدن ی کشورها
  .بودی قيموس سرآمد خود زمان

 
 وی بازرگانی ها روش شانيا رانيا فتح از پس بود فيضع ويی ابتدا اريبس اعراب دری بازرگان
 اقامت نينشی رانيای ها قسمت در و بودندی روم وی رانيا بازرگانان شتريب . آموختند رای صراف
 دهيرس اسالم از قبل اعراب به رانيا از  ) و دريکدراخما( ناريد و درهم اعراب پول واحد . داشتند
 از قبل کل در .شدی م استفادهی رانيا رهمد فقطی ول بود عيشا زينی روم ناريد آنها نيب چند هر بود

 ريش مثال کردندی م کاال مبادله شتريب و داشتند ازين پول به کمتر ديشد فقر علت به اعراب اسالم
  .نداشتندی چندانی مصرفی کاال که چرا گرفتندی م خرما و دادندی م شتر

 
 محرمات جزوی ساز مجسمه وی نقاش زين اسالم از بعد دانستندی نم  و هنرینقاشی جاهل اعراب
 شدی اسالم تمدن وارد رانيا از هنرها نيا جيبتدر  عباسی بن بخصوص و هيامی بن زمان در  ،بود
 دری و نظر تحتی مستقل حکومت و شد سرنگونی اسالم خالفت که مغول خان هالکو زمان در و
 تمدن سراسر به رانيا از و ديرس خود اوج به  ايراندری ساز مجسمه وی نقاش شد ليتشک رانيا

  .افت يانتشاری اسالم
 
 ازی پران کبوتر ،ی انداز گکوله ، نرد تخته ، شطرنج ،ی باز چوگان رينظيی های سرگرم و هايباز 
 جهت داشت وجود اعراب نيب در که شکار وی سوارب اس ، ديگرد مسلمانان فرهنگ وارد رانيا

  .شدی ا حرفه و قانونمندی  ورزش مسابقات انجام
 

 آموختند انيرانيا از را تجمالت  اسباب وريسا و پرده و فرش ،ی ا شهيش ظروف استعمال ها عرب
ی می نه را آنها از استفاده دوم فهيخل عمر و کردندی نم استفاده ليوسا نيا از اعراب آن از قبل تا

 به انيرانيا مانند اعراب مبادا گفتی م عمر ديرسی م نهيمد به رانيا از تجمالت نيا گاه هر و کرد
البته برای اعراب بدوی حجاز که وسايل  .شوندی خوار دچار رانيا مانند و بپردازند تجمالت نيا

 . يک چادر و يک کوزه و يک شتر بود همه چيز جزو تجمالت قرار می گرفتزندگی شان محدود به
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 مانند و ردک تکه تکه آنرا عمر رفت نهيمد به) ی کسر فرش ( بهارستان نشان جواهر فرشی وقت
 شدت عباسی بن زمان در و شد خالفت وارد هيامی بن زمان از تجمالت نيا . کرد ميتقس ميغنا ريسا
 که که بسا چه و فروختندی م اندکی بها به آنرا و دانستندی نم را جواهر ارزش ابتدا اعراب .افتي
  .بود درهم هزار ستيب آنی بها کهيحال در فروختندی م درهم پنج به را نينگ کي
 
 

ی مشخص حقوق و کردی می زندگ مردم مانند او و بود ساده اريبس ابتدا در مردم و خلفا نيب رابطه
 ميتکر انيرانيا نفوذ از پس . کردندی م اکتفا یعاد سالم ک يبه فهيخل با تماس در مردم ، داشت
 وارد اعراب نيب زين شدی م انجام رانيا پادشاهانی برا کهی فاتيتشر ريسا وی و ميتعظ و فهيخل
 از نيا که باشد داشته گونه خدا و ژهيو حقوق خودی برا و شود جدا مردم از فهيخل شد باعث و شد

اين مشکل برای اسکندر مقدونی نيز ايجاد شد که سبب  ( بود اعرابی برای رانيا فرهنگ عوارض
  .)نارضايتی سپاهيان و مرگ او شد 

 
 با اعراب که چرا بودی نوش باده وی خوشگذران راباعی برای رانيا فرهنگ عوارض گريد از 

 شومی م متذکر البته . گرفتند فرا انيرانيا از آنرا و بودند گانهيب نهايا با داشتند کهی سختی زندگ
 چنان مصر فهيخل ناصر ملک مثال . نمودندی م افراط آن در بودند گانهيب ادب و علم با چون اعراب

 پرتاب قيمنجن با را خود اران يو اعوان ازی برخی مست حال در که کردی م افراطی گسار باده در
 خواستی م مانيند از شدی م مستی وقت زين نيام .بردی م لذت آسمان در آنها دنيد از و کردی م
 انجام خلفای گساريم زمان در زشت و پستی کارهای اريبس و کندی خرسوار او تا شوند او خر
  .ستين انيب قابل که شدی م
 
 قره و علهز مثليی غذاها انسان اگر ، است داشته وجود اعراب نيب دری ديشد فقر که است اضحو
 ريتقد که همانطور البته  .کرد خواهد درک اعرابی برا را بهشت جذبه بخورد کباری يحت را

 یازاتيامت سببی ابانگرديب و ديشد فقر نيا ، باشدی نمی منف و بد سراسر چيزی چيه است خداوند
 ليتخی قوا کيتحر سببی ابانيب و تنهای وزندگ ديگرد اعرابی برای آزادگ و صبر ، شجاعت رينظ 
 در و آورد بوجود هم با اعراب ونديپی برای  ديجدی نيد نظام شانيا فرهنگ با ومطابق شد شانيا

 التتجم بنده که روم و رانيا مجهز و شمار پر انيسپاه بر ، کم انيسپاه با بعدا که شد سبب تينها
.شوند روزيپ ، بودند شدهی خوشگذران و  
 
 و شوند جدا حکومت ازی بزود اعراب شد باعث مناسب تمدن و فرهنگ وجود عدم گريد طرف از 
 که ) عربستان ( حجاز اعراب گفتارها نيا در عرب از منظور  .ابند يليتحل شده فتحی کشورها در
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 فرهنگ و تمدن جزو ) ميقد رانيای غرب وبجن ( رانيا اعراب . است ، باشدی م اسالم خواستگاه
ی عرب زبان بعدا )  بود تحت نظر روم کهشام ( هيسور و مصر ماننديی ها کشور و اند بودهی رانيا
البته اعراب  .اند داشتهی ا جداگانهی تمدن وی فرهنگ شهير اصل دری ول شدند وعرب رفتنديپذ را

ت ، هر چند انسان از ريشه های خود کامال جدا بدوی حجاز با ملت فعلی عربستان نيز متفاوت اس
. نمی شود   

 
م تما دييتا مورد است با روکشی از اخالق اسالمیی روم -ی رانيا تمدن همانی اسالم تمدن  نکهيا

 اگر  ديگوی م  بزرگی مانند ارنست رنانمورخ کهی حد به است مسلمان ريغ و مسلمانعلمای 
 به ،  شترش و ماندی م عرب فقط  ميريبگ اعراب از را انيرانيا بخصوص ملل ديگر  فرهنگتمدن
 ... و فرهنگ ، صنعت ،ی معمار ، حکومت روش ،  ثروت ، اتيادب ، علم از حجاز اعرابی عبارت
  .دهد شکل رای اسالم تمدن آنها با بخواهند که اند نداشتهی ا بهره
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ی و قالبیشه ا تخريب افکار و رفتار کليیمدرنيته به معنا  
.د  ميباش،که سد راه تحول افکار و رفتار هستند

 بودلر
 

:ی  فرهنگ ونيزاسيمدرن ضرورت وی رانيا تيهو - و  
 
 
 

 که باشدی م خود به مخصوص تيهو کی يدارا نهيريد تمدنی دارای ها ملت بخصوصی ملت هر
 . دارند دوست را خود ورکش تيهو آن با مردم و ابندی يم ها ملت گريد با تفاوت ،  تيهو آن با
ی بی گاه و تيهو آن در اختالل سبب ارکان آن در تزلزل که استی ارکانی دارای ملت هر تيهو
 که چرا باشدی م ملت آنی فرهنگ تيهو ،  يک ملتتيهو رکن نيمهمتر . گرددی می تيهو

 در لتم ک يفرهنگی ول گرددی م مستهلک زمان گذشت با عيصنا نيبزرگتر و قصرها نيبزرگتر
  .ابدی يمی جيتدر شکل رييتغ  کهچند هر ،ابدی يم ادامه ها قرنی ط
 

 ملت آنی تيهوی ب سبب ا يو ستين ريپذ امکان اصال ا يملت کی يفرهنگ تيهو دری ناگهان رييتغ  
 تينها در و شده گانهيبی ها فرهنگ برابر در ملتی ريپذ بيآس سببی تيهو اختالالت .  گرددی م

 نيبد خيتار طول در ها ملت و کشورها ازی اريبس . کندی م جاديا را کشوری دگيشپا هم از امکان
.ندارد وجود آنها ازی نام چيه امروز و اند رفته نيازب صورت  

 
 در اگرچه  :که است نيا بری ليدل خود است ماندهی باق قرونی ط دری رانيا تيهو اگری عبارت به
 نشده دگرگونی ول است رفتهيپذ ريتاث ،کرده کسب که يیشکستها و های روزيپ در رانيا خيتاری ط

 تحت را رانيا کشوريی ها مدتی برا انيياروپا و اعراب ، مغولها ، انيونان يخيتار طول در . است
 حمله را ريتاث نيشتريبی  ول اند شده کشور نيا دری فرهنگ راتييتغ سبب و اند داشته خود طرهيس

ی فرهنگ ريتاث نيشتريب .  اند داشته انيرانيا نيد رييتغ طرخا به رانيا به مسلمانان و اعراب
ی رو بر انيرانيا راتيتاث عمده که فرق نيا با است بوده مسلمانان و اعرابی رو بر زين انيرانيا

 اعراب ريتاثی ول اند داشته انتخاب قدرت و اند بوده روزيپ ملت آنها رايز است بوده مثبت اعراب
  .است بودهی منف و مثبت راتيتاث ازی مخلوط مغلوب ملت عنوان به رانيای رو بر

 
 فرهنگی بتازگ و اسالم از بعد رانيا فرهنگ ، باستان رانيا فرهنگ هيال سه ازی رانيای فعل تيهو
 را سه هر و باشند داشته نقادانه برخورد سه هر ابی ستيبا روشنفکران  .است شده ليتشکی غرب
 خيتار سال هزاران جهينت که استی فرهنگ ،ی غرب فرهنگ لبتها . دهند حرکت ونيزاسيمدرنی بسو
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 ديجد  فکرییدستاوردها ازی ک يکه زاسونيمدرن با و دارد اريبسی منف و مثبت نکات و بوده اروپا
  .دارد تفاوت باشدی م غرب

 
 ليقا چکداميهی برای تقدس چيهی ستينبا لذا هستند بيمعا و محاسنی دارای فرهنگ هيال سه هر 

 و خود به ؛ باشد داشته هيبقی نف دری سع و بداند مقدس را نهايا ازی کی يا بگونه کس هر  .ميشو
 و شوند غرق چنان رانيا باستان فرهنگ در کهی کسان نکهيا تر روشن . است زده ضربه رانيا به
 بعد فرهنگ دری برخ که کنندی م وارد  رانيا و خود به رای انيز همان درست کنندی دشمن هيبق با
  .زنندی م ضربه عيتش اعتقادات و رانيا وبه هستند غرق اسالم از

 
ی ا مجموعه خود رانيا و ندارد وجودی رانيا کامال زيچ چيه و هستند هم با تعامل در ها فرهنگ 
 سال هزارانی ط در که است گوناگون مذاهب و بلوچ ، عرب ، فارس ، ترک ، کردی فرهنگها از

 است آن مدرن تفکر زانيم به فرهنگ ک يازيامت ارتباطات عصر دری لک بطور . است گرفته شکل
ی رانيا تيهوی ها هيال گريد با مدرن فرهنگ نيا دوستانه ارتباط در انيرانيای برا خاص بطور و
  .باشدی م
 
 داشته نگر جهان شهياند ،باشد داشته انتقاد تحمل و کند نقد را خود بتواند ديبا مدرن فرهنگ کي

 به و باشد مسلح روز علم به ، نکندی نف را گرانيد ، باشد آماده مباحثه و گفتگوی راب ، باشد
ی برا البته . باشند معتقد... وی مدن جامعه ، انسانها برابر حقوق ،ی دموکراس رينظيی ها ارزش

. باشد آنی رو بر  باستان رانيا ازی ا برجسته نقوشی ستيبا باشدی رانيا فرهنگ نيا نکهيا
ی ها ولوگيديا و انيمال توسط هيال سه نيا که استی ا گونه به رانيا تيوضع اکنون نهمتاسفا

 روشنفکران هدف نيمهمتر پس از سکوالريسم،.است گرفته قرار هم با تعارض دری افراطی اسيس
  .باشد  مردمی فرهنگی ها هيال ونيزاسيمدرنی ستيبا

 
  فرزند زمان خويش بودنیمدرن بودن يعن: هويسمن  

 
ی بطورنسبی ول باشند داشته مدرن نگاه مطلق بطور توانندی نم  مطابق تعريف هويسمنانياد البته

: سه روش امکان پذير است با نگاه نيا  
 
ثياحاد و اتيآ از  و مدرنديجدی رهايتفس -١  
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  نوانديشی دينی  -٢
 
   در جهت مدرنيسم احکام نسخ-٣

 
دوست به عبارتی با اين روش ها اگر چه اديان . ايمقبلی در هر سه مورد سخن گفتهدر طی مباحث 

 ميکنی سع عوام شدن مدرنی برا اگر . مدرنيسم نخواهند شد ولی حداقل دشمن آن نخواهند بود
در  ميکن ممکن ريغ را ها ممکن ديشا که ميا برداشتهی بزرگ سنگ ميکن حذف را مقدسی ها کتاب

ياز به دين و فرشته ها دارند و برخی ديگر اگر ثانی برخی از انسانها برای رسيدن به آرامش ن
   دست به هر عمل ناشايستی خواهند زداحساس کنند در قيامت مورد بازخواست قرار نمی گيرند 

.به عبارتی يک دين با فرهنگ مدرن هنوز سودمند و ضروری است  
 
 و نام آنرا نددهی م انجام خود منافع جهت در وی سنت شکل به فقها که استی کار  آياتريتفس 

به عبارتی در اجتهاد   . می گذارند لذا امکان ارايه تفسير مدرن برای امروز وجود دارداجتهاد
  از تفسير آيات هدف است ولی در اجتهاد مدرن و فردیتفسير آيات منافع فرقه ایاز سنتی هدف 

فسيرهای مدرن را در مباحث قبلی برخی از ت  .منافع ملی ، آگاهی مردم و حذف خرافات می باشد 
.در باب حجاب و شراب ذکر کرديم   

 
  :مينيبب را آن ريتفاس و بقره سوره ١٩٣ هيآ حال 
 
ی رو از فتنه تا ديکن قتال و جنگ) کافران با  : ( هللا نيالد کون يو فتنة تکون الی حت قاتلوهم و
.نديآ در خدا نييآ به همه و شود طرف بر نيزم  

 
 لذا گردندی م نيمسلم نيب در جنگ و فتنه جاديا سبب خودی انحراف ارافک با کافران  :الف ريتفس
 که چرا بروند نيب از ديبا معاهد ريغ کفاری تمام . برد نيب از را آنها و  ديجنگ آنها بای ستيبا
 کافران نکهيا مگر . کشندی م انحراف به رای اسالم جامعه و هستند طلب آشوب و جو فتنه شانيا

 صورت در و بدهند هيجزی خوار با شوند حاضر و ببندند معاهده مسلمانان يا با، مسلمان شوند و 
  .شودی م حالل شانيا خون تعهد بهی بنديپا عدم نوع هر

 
 خود منافع برابر دری سد را اسالم اشاعه که ... و نمرود ، فرعون رينظ کفار سران   :ب  ريتفس
ی ستيبا زور و ظلم پادشاهان نيا لذا پردازندی م نيمسلم نيب دری زيانگ فتنه و جدال به دانندی م
 نيای بسو فوج فوج مردم و کنند غيتبل خدا نيدی برای آزاد به بتوانند مسلمانان تا روند نيب از
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ی نم تعرض مردم به و باشندی م انيفرعون حمله نوک ريتفس نيا دری عبارت به . نديايبی اله نييآ
.ميکن جذب را آنها غيتبل با شودی می وسع گردد  

 
 و اعتقاد ازی تياقل ا يفرد داشتن باز« آنها ازی ک يداردی متفاوتی معانی عرب در فتنة   :ج ريتفس
 خودی ا لهيقب اعتقادات به نسبت اعراب تيجاهل زمان در ؛ باشدی م» تياکثر توسط خود نظر

 و آزار مورد دادی می نظری ا لهيقب تعصب خالف بری گروه ا يفرد اگر و داشتندی ديشد تعصب
 مرگ به محکوم ادامه صورت در و ديگردی م طرد لهيقب از ، شدی م شکنجه ، گرفتی م قرار تياذ
 دنديرسی امبريپ به محمد حضرت نکهيا از بعد شدی م دهينام فتنةی جاهل عرب رفتار نيا. شدندی م

. شد اجرا شانيای برا ها فتنه نيا تمام  ، بودندی عرب تعصبات مخالف و بودند تياقل در چون  
 

 راه سر در خاشاک و خار جهل ابو زن ، شدندی م باران سنگ کودکان توسط مايداحضرت محمد 
 و شدند طرد لهيقب از ، است شده برده نام او از الحطب حمالة نام به قرآن در که ختيری م شانيا

 بهيی غذا مواد فروش اجازهی کس و دنديگرد طالبی اب شعب به ديتبع ، شدند اعالم الدم مهدور
 خاطر به شعب در ابوطالب شانيای عمو و جهيخد حضرت شانيا همسر کهيبطور نداشت را شانيا

 هنگام در کبار يگرفت قرار شانيا کشتن بر لهيقب ميتصم تينها در ؛ نمودند وفات ماريب وی گرسنگ
 زين بعد  ، شوند خفه تا دنديکش شانيا سر بر گوسفند شکمبه امبريپی عمو ابوجهل بدستور عبادت

  .آمد شيپ نهيمد به هجرت لهيمس که شد فرستاده شانيا کشتنی برا لهيقب هر از نفر ده
 
ی برا افراد ديتهد با خداوند هيآ نيا در اجراشد شانيا مورد در ها فتنه نوع نيدتريشدی عبارت به 

 و قتال حکم مظلوم تياقل نيا از دفاعی برا و کرده مخالفت دايشد اعتقاداتش از فرد دنيکش دست
 تياکثر فتنه دفع و مظلوم از دفاعی برا جهادی عبارت به . شماردی م فرض برمسلمانان را جهاد

  .رديگی م قرار اسالم در جهاد اربعه ارکان ازی کي
 
 رسول محمد ....   .   ...   نيينبلا خاتم و  اهللا رسول لکن و : .............. احزاب سوره ۴٠ هيآ

  ...است ايانب مخات و خدا
 

   .آمد نخواهدی امبريپ او از بعد و استی اله امبرانيپ کننده ختم محمد حضرت  : الف ريتفس
 

 نينگی معنا به آن در فتحه با و کننده ختمی معنا به» ت« در کسره  با خاتم  : ب   ريتفس
 امبرانيپ نيب دری انگشتر نينگ چون محمد حضرت که است نيا هيآ نيا منظور و استی انگشتر

.اند بوده آنها نيتر برجسته و   
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 گذار بدعت و دروغگو ،اند کردهی امبريپی ادعا محمد حضرت از پس کهی افراد اول ريتفس مطابق
هر چند می توان از بدعت  ( دارد ادامه نبوت دوم ريتفس مطابقی ول شوندی م مهدورالدم هستندو

ی وسط قرون وی امبريپ است بهتر انيجهان و انيرانيای برا  البته.)گذار نيز تفسير مدرن ارايه داد 
 یآسمانی ها حل راه بدنبال گريود کنند حل نيزم در را خود مشکالت کنندی سع مردم و رديپذ انيپا

ی برا و ديجدی امبريپ روش به» بارانی دعا«  بدنبالباران زشيری برا گريد است بهتر ، نباشند
 دل آرامشی برا فقط خداوند از و ميباش ابرهای ساز بارور فکر به بلکه ،باشيمن گريد نام بايی خدا
  .ميريبگ کمک

 
 جامعه ، دارد وجود مدرن ريتفاس اتيآ تمام در و است ريتفاس نيا ازی برخ شد ذکر کهی  موارد

 ازی سنت برداشت محو و جامعه در آن شدن ريفراگ تا اتيآ مدرن ريتفاس از دارد فهيوظی روشنفکر
 البته ، ميداری شتريبی همفکر به ازين سميمدرنی بسو سنت از گذار مرحله در .  کند تيحما نيد

قايل شدن زمان و مکان برای آيات راه عملی  .باشدی نم فکر آن قبولی معنا به فکر ک ياز تيحما
. می باشد ) نوانديشی دينی ( ديگر برای مدرن شدن تفکر معتقدين اديان     

 
 عتيشری پرست خدای برا  کاهناناما پرستندی م آنرا و دانندی م جهان نندهيفرآ را خداوند انياد همه
  .اندازندی م هم جان به را مردم گونه نيبد و کنندی م وضع ) گوناگونی راهکارها ( گوناگونی ها

 ، مزدا اهورا ، اهللا مانند خداوند گوناگونی نامهای برا که دنباش جهالت تينها دری ستيبا انسانها
 یمعبد) ونيروحان(کاهنان خيتار طول در ها فتنه نيا وليمس . فتنديب هم جان به مقدس پدر ، ههوي

  . بوده اند  کسب قدرت و شهرت نيز زکات و ساير منافع مادی و،برای دريافت خمس 
 
 را قرآنی معنا که ميهست روبرو )بطور کل ديندارانی  ( یتسنن اهل و انيعيش با ما ميبدانی ستيبا

ی ريتفس و معنا وهر دانندی م خدا کتاب آنرای موروث بصورت و خواند نخواهند و اند نخوانده هرگز
عاملی که سبب اعتماد .) الناس علی دين ملوکهم  ( کرد خواهند قبول شود هيارا شانيا به که

سياسيون ايران به علمای روحانی در زمان انقالب اسالمی گرديد عدم شناخت صحيح دين و علمای 
 روشنفکران دوران انقالب مشروطيتی بوده است به عبارتی در دوران انقالب اسالمی جای دين

.خالی بوده است   
 
 کتاب کمتر همه از وی خبری تهايسا و روزنامه سپس و ونيتلوز بخصوص  ها رسانه نقش 

 ستندين حاضر است نوشته شانيای برا خدا که رای کتاب کهی افراد که چرا ، است مهم اريبس
 در مطالعه مدت ، ميبشناس را خود مردم ديبا . خواند نخواهند هرگز را شما و منی کتابها خوانندب
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 حدود روز در ديمف کار مدت و باشدی می درسی ها کتاب آنهم و روز در قهيدق پنج حد در رانيا
 روشنفکران و است شدهی جهان دهکده و ارتباطات عصر وارد جهان امروز  .باشدی م قهيدقی س
مسلما وقتی ملت  .برد خواهندی جهان دهکده نيا از را سود نيشتريب رانيا مردم جهينت در و رانيا

 مهمترين نقش را در روشن نگری و آزاد انديشی ايرانيان خواهند مدارسايران به مدرنيسم برسند 
.داشت   

 
 کيزماتيارک چگاهيه روشنفکر کی يول رديگ صورت آزادانهی ستيبای روشنفکر مباحثات چه اگر
 ک يو ميدار کيزماتيکار اشخاص جاديا به ازين ميهست رييتغ فکر به اگر ، شد نخواهد المله هيوج اي

 محکم و هيال سه هر در مدرن فرهنگ کننده تيتقوی ستيبا انيرانيای برا مطلوب کيزماتيکار فرد
  .باشد نيماب ارتباطات کننده

 
   :است ليذ شرح به زسونيمدرن راه دری رانيا اقوامی فرهنگها نواقصی برخ ازيی ها مثال

 
 و نوروز ديع بلوچها ، دنداری  رانيا وی غرب مدرن دگاهيد بدون سنت اهل مذهب های ايرانبلوچ 

 بهی فرهنگ نظر از متاسفانه و دانندی می پرست آتش وی مجوس نييآ رای سور چهارشنبه
 با را آنها که است بلوچ روشنفکران فهيوظ . دارندی شتريب قرابت وی کينزد پاکستان و عربستان
 هستند آنچه در همچنان بلوچ مظلوم ملت وگرنه دهند ونديپی غرب ونيزاسيمدرن وی رانيا فرهنگ
 ازی فرهنگ نظر از که باشند داشتهيی ها وجههی رانيا اهل سنت است بهتر. کرد خواهند سقوط

  .باشند مجزا جهان اهل سنت گريد
 
 مذهب علت به رانيای ها ترکی ول دارند مشابه تيوضع زين  ايرانعرب و ترکمن ، کرد اقوام 

 کرد ها نيز  .اند داده نجاتی نينش هيحاش از را خود و دارند نيريسا بای تر گسترده ارتباط عيتش
 نيا در تيمحروم کرد دييتای ستيبا البته .زمينه های مثبت تری برای ارتباط با ايران باستان دارند 

 دری ستيبا اقوام نيا نيمتفکری ول است شده جاديا خيتار طول در گرا اقتداری دولتها طتوس مناطق
  .رنديبگ نظر در را ها هيال نيا گسترش  ،خود قومی فرهنگ زاسونيمدرن

 
 دو هر . شوندی م ميتقسی سنت و غربگرا دسته دو به هستند عهيش اکثرا که پارس ا يفارس قوم
 رانيا به و داشته باستان رانيا بای بهتر ارتباط ، آنها اعوان و عهيشی سنتی علما از ريغ به گروه

  قبيلازی رانيا اقوام هيکل به متعلق رانيا آنکه با نجاستيا جالب دارندی شتريب تعلق وی دلبستگ
 به اقوام ريسا ،دارند مشابهی حقوق کدام هر و باشدی م وفارس عرب ، لر ، بلوچ ، ترک ، کرد
 در حاکمانی سو از که تفکر نيا و پندارندی م نينش اجاره کشور نيا در را خود فارس قوم از ريغ
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 فشارهايی که در  .است آمده در فرهنگ ک يبصورت اقوام نيای برا  واست شده قيتزر شانيا
 مگر سيستم های طول تاريخ بر اقوام ايرانی آمده است احتمال تجزيه ايران را مطرح می کند

برای قدرت های جهانی و بخصوص کشورهای منطقه پروژه . نهادينه شود  ک و فدرالیدموکراتي
  .  تجزيه و ايجاد ايران کوچکتر و ضعيفتر خواهان بيشتری دارد 

 
ی عيش حکومت خوشبختانه ، هستند دور رانيای باستان فرهنگ از زين گرا واپس وی سنت انيعيش
 . استی جيتدری خودکش حال در فقه نيای عبارت به زنديم و زده خود به را ضربات نيبهتری سنت
 رانيا دری فرهنگ هيال سه ونيراسيمدرن نفع به و رانيا دری روشنفکر نفع به حکومت نيا تداوم

 جاديا مردم بالطبع  و انيدانشگاه و روشنفکران دری فرهنگ ونيزاسيمدرن نکهيا از پس . باشدی م
 بخود خود حکومت نيا رييتغ ديگرد حکممستی فرهنگی ها هيال نيب ارتباطات نيهمچن و ديگرد

ی روشنفکر انيجر و رانيا نفع به انقالب و کودتا و جنگ اثر دری ناگهان رييتغ . ديآی م بوجود
امروز نيز مانند  .» چه می خواهند«بايستی ابتدا مردم ايران بفهمند چه دارند و بود نخواهد

را نمی خواهند ولی هنوز نمی دانند ) ی حکومت دين( ادوار گذشته مردم فهميده اند اين حکومت 
 زاسونيمدرن صدد در ديبا زين عهيش روشنفکران .چه ميخواهند و شايد دوباره تاريخ را تکرار کنند 

.باشند انيعيش دری باستان فرهنگ نفوذ و  
 

 و مدرن فرهنگ از که اند شده غرق خودی نيد احکام وی باستان گذشته در چنان  رانيا انيزرتشت
 شانيا  ، رانيا در نيد نيای برای فرهنگ مثبتی ها نهيزم وجود با و اند شده دور انيرانيا گريد

 و برندی م بسر اعراب و رانيای جنگها نفرت در هنوز انيزرتشت. اند مانده فيضع و محدود
 را خود و کنندی می نف را گرانيد ، کنند برقرار انيرانيا گريد بای ا دوستانه ارتباط اند نتوانسته
 به اند داده ارتباط مدرن فرهنگ با را خود که هند انيپارس ،رانيا انيزرتشت مقابل در ، مطرود
 برداشته ونيزاسيمدرنی برايی قدمها گروه نيا در زين  انيزرتشت نو . اند دهيرسيی شکوفا و اوج
 کيزماتيکار وی ملی ها وجهه اند نتوانسته هنوز اسالم بای ميدای کالم تعارض خاطر به  اما اند
  .دهند هيارا

 
  : را برای اين گروه مفيد می بينمجواهر لعل نهرواين سخن 

 
 کنند ی نگرند و به آن افتخار می دور می از مردم کشور ما هستند که هميشه به گذشته های برخ«

شد  بزرگ بای انجام کارهای برایاگر گذشته واقعا الهام بخش. و تنها ميخواهند از آن الهام گيرند 
 مناسب و شايسته ی هيچ فرد و هيچ ملتی نيست و بايد از آن الهام بگيريم اما به نظر من برایحرف

 گويند اگر قرار بود انسان به عقب برود یهمانطور که م. ه دايما به گذشته نظر داشته باشدنيست ک
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 به یم ول ما بايد از گذشته عبرت بگيري.و يا هميشه به عقب بنگرد چشمانش در پشت سرش بود
». ما هميشه به پيش برودیجلو بنگريم و قدم ها  

 
 با مثبت ارتباط وی فرهنگ نيزاسيمدرن ، ها فرهنگ گريد با ارتباط جاديا نظر از رانيا انييبها

 آنکه با است شده سبب عوامل نيهم و اند بودهی مذهب گروه نيتر موفق رانيای باستان فرهنگ
 نييآ بهی رانيا هزار هشتصد حدود است گرفته صورت رانيا رد گروه نيا با برخوردها نيدتريشد
 ونيمل چندی جهان شهياند داشتن علت به و ) ساله پنجاه و کصد يکوتاه مدت در ( نديدرآيی بها
 مگر داشت خواهندی ا برجسته نقش رانيا مدرن ندهيآ در شانيا . نديآ در آنها نييآ بهی رانيا ريغ
  .بزنند اصالحات به دست ترزود چه هر مذاهب هيبق نکهيا
 

 رو و داشت خواهند مدرن رانيا دری متوسط و متفاوتی نقشها انيحيمس رينظی رانيا انياد ريسا
ی ول شوندی م آزادتر چند هر دارندی قوم و محدود نيد که انيهودی يول بود خواهند توسعه به

 روند در ضربه نيشتريب امسلم .  افت ينخواهند توسعه اند بوده نيچن خيتار در که همانطور
 نگاه فيتضع و انهيگرا اقتدار رفتار فيتضع شامل جهت دو ازی سنت عهيش به رانيا زاسونيمدرن
 زاسونيمدرن روند به ورود به ميتصم زين سنت مذهبی علما اگر . شودی م جاديا ، مردمی  مذهب
 آنها مردم منافعی ول ودب خواهند ريپذ بيآس رندينگی واقتصادی فرهنگی نينش هيحاش از خروج و
  .بود خواهد آن مضار از شتريب اريبس ونيزاسيمدرن از

 
 انييبها و کسو يدر   و سپس شيعهیسنی گرا واپس انيمال رانيای فرهنگ  هويتکمان نيرنگ در
  . دارند قرار گريدی سو در

 
 بعد نسلی عن يچهارم نسل روشنفکران و وستيپ خواهد بوقوع بناچار رانيای فرهنگ زاسونيمدرن
 وی حيمس وی زرتشت وی سن وی عيش انيمال . داشت خواهند را نقش نيمهمتری اسالم انقالب از

ی ب آنان با گفتگوی ول شد دينبا آنان معطل ، هستند رانيا ونيزاسيمدرن راه در سنگالخ جاده...  
 افته يرا زاباحی ها ولگيديا نقش امروز ، رانيای قبلی ها نسل روشنفکران . بود خواهد ضرر
 دوران در هنوز شانيای عبارت به کنند اجرا توانندی نم روند نيا دری بارز نقش شانيا و اند

 از بتواند کهی ولوگيديا هر  . برندی م بسر ...  و هيروس انقالب ، سلطنت ، مصدق  ، مشروطه
 نهيزم نيا دری مثبت نقش ، نهدی کنار را خودی دتيعق تعصب و شود خارج خوديی ستايا افکار
  .داشت خواهد

 
 

 ١۶٨



داشت باور هستند حقيقت یجستجو در که آنان به بايد : ژيد آندره  
  .کرد پرهيز اند يافته آنرا که آنان از و

 

: تاريخی برخی اسناد  
 

ی از اسناد  برخیفرهنگ ونيزاسيمدرن با آن مثبت ارتباط و  ايرانباستان خيتار شناختی برا
  :تاريخی ارايه می شود 

 
 
 

:به پسرش  ) یفرعون همزمان با حضرت موس(   از وصيتنامه رامسس دومیقسمت  
 
هيچ وقت به  .  اهميت ميدهد که از او بترسدیچه ملت به کس،  کن یبر تمام زيردستان خود سخت 

ود دوست مگير و  خی پر مساز و برای دلت را از محبت هيچ انسان، به ايشان نزديک مشو یتنهاي
. داشتی نخواهی دوستی بدبختیابدان که در روزه  

 
 
 
 

  :) قبل از ميالد ۶۴۵ ( الميع در او فتوحات مورد در پاليبان آسور بهيکت
 

 آسور به تماما را الميع گريدی شهرها و) ی فعل همدان بايتقر( ماداکتو شهر و شوش شهر خاک
 نيا من . کردم جاروب آن عرض تمام به را الميع کشور روز ک يو کماه يمدت در و دميکش

 و درندگان به و نمودم بينصی بی قيموسی ها نغمه وی آدم و گوسفند و حشم عبور از را مملکت
  .رنديگ فرو آنرا که دادم اجازه ريکو جانوران و مارها

 
 کتاب دری نب اليحزق که بود چنان شهرها در آسور پادشاه نيا غارت و کشتار است ذکر به الزم

»اند گذشته ريشمش دم از آن تيجمع تمام ، قبرستان هيشب الميع است نيا « ديگوی م تورات   
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 قبل از ميالد ، اولين منشور حقوق ۵۴۵مشهور به استوانه کوروش در(  بزرگ کوروش منشور

:) بشر سازمان ملل متحد   
 
 

 چهار نشاهشاه اکد، و سومر شاه بابل، شاه دادگر، شاه بزرگ، شاه جهان، شاه کوروش، منم
بزرگ شاه پيش چيش نبيره ،.... ........... انجه گوشه  

 
 ، ام گذاشته سر به را اربعه جهات یآشورها و بابل و ايران سلطنت تاج ، مزدا یيار به آه اينك
.دهد یم من به را سلطنت توفيق مزدا و هستم زنده من آه یروز تا آه آنم یم اعالم  

   
 آه گذاشت نخواهم و شمرد خواهم محترم ، هستم آنها پادشاه من آه یملتهاي رسوم و آيين و دين
 را ديگر یملتها يا هستم آنها پادشاه من آه یملتهاي رسوم و آئين و دين ، من دستان زير و حكام
.نمايند توهين آنها به يا بدهند قرار تحقير مورد  

 
 بسته که را ینيايشگاههاي تمام دادم فرمان و ساختم نو از بود شده ويران که را یشهرهاي همه من
 که را یمردمان همه و بازگرداندم خود یجاها به را نيايشگاهها اين خدايان همه. بگشايند بود، شده

.کردم آباد را آنان ويران یها خانه و برگرداندم خود یجايگاهها به بودند شده آواره و پراکنده  
 

 را سلطنت توفيق مزدا و تمهس زنده آه یروز تا ، ام نهاده سر به را سلطنت تاج آه امروز از من
 آه ، است آزاد ملت هر و آرد نخواهم تحميل ملت هيچ بر را خود سلطنت گز هر ، دهد یم من به
 سلطنت یبرا من ، بداند خود پادشاه مرا نخواهد گاه هر و ننمايد يا آند قبول خود سلطنت به مرا
آرد نخواهم جنگ به مبادرت ملت آن  

 
 به یآس ، گذاشت نخواهم ، هستم اربعه جهات یآشورها و بابل و اناير پادشاه آه یروز تا من

 او به و گرفت خواهم ظالم از را یو حق من ، شد واقع مظلوم یشخص اگر و آند ظلم یديگر
   .آرد خواهم مجازات را ستمگر و داد خواهم

  
 به يا زور به را یديگر منقول يا منقول غير مال گذاشت نخواهم ، هستم پادشاه آه یروز تا من
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.دننماي تصرف ، مال صاحب رضايت جلب و آن یبها پرداخت بدون ديگر نحو  
 

 بدون و بگيرد یبيگار به را یديگر ، یشخص آه گذاشت نخواهم ، هستم زنده آه یروز تا من
  وادارد بكار را یو ، مزد پرداخت

 
 هر در و دتبپرس ، دارد لمي آه را یدين هر آه ، است آزاد آس هر آه ، آنم یم اعالم امروز من
 را یشغل هر   .ننمايد غضب را یآس حق آنجا در اينكه بر مشروط آند سكونت دارد ميل آه نقطه
 به مشروط ، برساند مصرف به ، است مايل آه نحو هر به را خود مال و بگيرد پيش ، دارد ميل آه

  .نزند ديگران حقوق به لطمه اينكه
 

 مناسبت به نبايد را آس هيچ و باشد یم خود اعمال مسئول آس هر آه ، آنم یم اعالم من
 یآل به برعكس و گناهكار برادر مجازات ، آرد مجازات ، آرده خويشاوندانش از یيك آه یتقصير
 مجازات بايد مقصر فقط ، ميشود تقصير مرتكب یا طايفه يا خانواده از فرد يك اگر و است ممنوع
   .ديگران نه ، گردد

 
 غالم بعنوان را زنان و مردان آه گذاشت نخواهم ، آنم یم سلطنت ، مزدا یيار به آه یروز تا من
 ، خود ماموريت و حكومت حوزه در آه ، هستند مكلف ، من دستان زير و حكام و بفروشند آنيز و

 از یآل به بايد یبردگ رسم و بشوند آنيز و غالم بعنوان زنان و مردان خريد و فروش از مانع
  .فتدبرا جهان

  
 یملتها و بابل و ايران یملتها به نسبت آه یتعهدات یاجرا راه در مرا آه ، خواهانم مزدا از و

  .گرداند موفق ، ام گرفته عهده اربعه ممالك
 

 
  :بزرگ داريوش نامه وصيت

 
 پول کشورها اين تمام در و است ايران یامپراتور جزو کشور ٢۵ روم مي دنيا اين از من که اينک
 ايران در نيز کشورها آن مردم و هستند احترام یدارا کشورها آن در ايرانيان و دارد رواج نايرا
 راه بکوشد کشورها اين حفظ در من مثل بايد خشايارشا من جانشين . باشند مي احترام یدارا
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 را آنها شعائر و مذهب و نکند مداخله آنها یداخل امور در که است اين ها کشور اين یدارنگه
.بشمارد رممحت  

 
 اين و یدار یسلطنت خزانه در زر )درهم  ( دريک کرور ١٢ تو روم یم دنيا اين از من که اکنون
 نيز ثروت به بلکه نيست شمشير به فقط پادشاه قدرت زيرا باشد یم تو قدرت ارکان از یيک زر

 ینم من یبکاه آن از اينکه نه یبيفزائ ذخيره اين به بايد تو که باش داشته خاطر به البته . هست
 هنگام در که است آن خزانه در زر اين قاعده زيرا نکن برداشت نآ از یضرور مواقع در که گويم

.برگردان خزانه به یبرداشت آنچه فرصت اولين در اما شود برداشت آن از ضرورت  
 

.کن فراهم را خاطرش رضايت وسايل پيوسته پس دارد حق من بر آتوسا مادرت  
 

 ساختن روش من و هستم کشور مختلف نقاط در غله یانبارها ساخت مشغول من که است سال ده
 انبارها چون آموختم مصر در است استوانه شکل به و شود یم ساخته سنگ با که را انبارها اين

 اينکه بدون ماند مي سال چند اين در غله و آيند ینم بوجود آن در حشرات ميشود تخليه پيوسته
 سه يا دو آذوقه همواره اينکه تا یده ادامه غله یانبارها ساختن به من از بعد بايد تو و شود فاسد
 در موجود غله از آمد بدست جديد غله اينکه از بعد ساله هر باشد موجود انبارها در کشور سال

 انبار به شد یبوجار اينکه از بعد را جديد غله و کن استفاده خواربار کسر تامين یبرا انبارها
 سه يا دو ولو داشت ینخواه دغدغه مملکت اين در آذوقه یبرا هرگز تو ترتيب اين به و انم منتقل
.شود یخشکسال یپياپ سال   

 
 تو با بودن دوست مزيت همان آنها یبرا نگمار یمملکت یکارها به را خود نديمان و دوستان گزهر
 کنند ظلم مردم به آنان و یبگمار مملکتي یکارها به را خود نديمان و دوستان اگر چون است کافي
 و هستند دوست تو با چون یبرسان مجازات به را آنها توانست ینخواه نمايند نامشروع استفاده و
   .یبنماي یدوست رعايت که یناچار تو

 
 تمام و نرسيده اتمام به هنوز بياورم بوجود سرخ درياي و نيل شط بين ميخواستم من که یکانال
 و یبرسان اتمام به را کانال بايد تو و دارد اهميت یخيل یجنگ و یازرگانب نظر از کانال اين کردن

 که بدهند ترجيح ها یکشت ناخدايان که باشد سنگين آنقدر نبايد کانال آن از ها یکشت عبور عوارض
.نکنند عبور آن از   
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 آنها یدو هر چون نده راه خود به را متملق و دروغگو هرگز که است اين تو به من ديگر توصيه
  .نما دور خود از را دروغگو ترحم بدون و هستند سلطنت آفت

 
 یبرا نشوند مسلط مردم به ديوان عمال اينکه یبرا و نکن مسلط مردم بر را ديوان عمال هرگز
 را قانون اين اگر و است کرده کم یخيل مردم با را ديوان عمال تماس که کردم وضع یقانون ماليات
  .داشت نخواهند تماس زياد مردم با حکومت عمال یکن حفظ

 
 آنها یکن یرفتار بد انها با اگر نکن یبدرفتار انها با و نگهدار یراض را ارتش سربازان و افسران
 کشته قيمت به ولو کرد خواهند یتالف جنگ ميدان در اما کنند متقابل معامله توانست نخواهند
 تا شوند یم تسليم و گذارند یم دست یرو تدس که بود خواهد طور اين آنها یتالف و باشد شدنشان
  .نمايند فراهم را تو خوردن شکست وسيله اينکه

 
 اينکه تا بنويسند و بخوانند بتوانند تو اتباع بگذار و بده ادامه ام کرده شروع من که را اموزش امر
 یم یيشترب اطمينان با تو شود زيادتر انها عقل و فهم که قدر هر و شود بيشتر آنها عقل و فهم
یکن سلطنت یتوان  

 
 و نمايد یپيرو تو کيش از که نکن مجبور را یقوم هيچ اما باش یپرست يزدان کيش یحام همواره
.کند یپيرو دارد ميل که کيش هر از که باشد آزاد بايد هرکس که باش داشته خاطر به پيوسته   

 
 بر ام کرده فراهم خود که را یکفن آنگاه و یبشو را من بدن گفتم بدرود را یزندگ من اينکه از بعد
 یم که زمان هر تا نکن مسدود را قبرم اما. بگذار قبر در و بده قرار یسنگ تابوت در و بپيچان من
 بودم مقتدر یپادشاه و تو پدر که من یبفهم و یببين مرا یسنگ تابوت و یبشو من قبر وارد یتوان
 یآدم سرنوشت زيرا مرد یخواه من مثل زني تو و مردم آنجا ؛ کردم یم سلطنت کشور ٢۵ بر و
 ینم یباق جهان اين در کس هيچ و خارکن يک يا باشد کشور ٢۵ پادشاه خواه بميرد که است اين
.ماند  

 
 یخودخواه و غروری ببين را تابوت وی شو من قبر وارد یآور مي بدست یفرصت که زمان هر اگر
 وصيت و نمايند مسدود مرا قبر که بگو یديد نزديک را خود مرگ یوقت ؛ کرد نخواهد غلبه تو بر
.ببيند را تو جسد یحاو تابوت بتواند اينکه تا بگذارد باز را تو قبر پسرت که کن  
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 یقاض يک کن موافقت یدار یادعاي یکس از اگر مشو یقاض هم و یمدع هم هرگز زنهار زنهار
 اگر است یمدع که یکس زيرا . بنمايد صادر أیر و بدهد قرار یرسيدگ مورد را ادعا آن بيطرف
.کرد خواهد ظلم باشد هم یقاض  

 
 یويران به رو تو کشور یبردار کردن آباد از دست اگر زيرا ندار بر دست کردن آباد از هرگز
 آباد در ميرود یويران طرف به شود ینم آباد کشور یوقت که است اين قاعده زيرا گذاشت خواهد
.بده قرار اهميت اول درجه در را یساز شهر و جاده احداث و قنات حفر کردن   

 
 است عفو پادشاهان صفت ترين برجسته عدالت از بعد که بدان و نکن فراموش را سخاوت و عفو
 یديگر به اگر کرده یخطاي تو به نسبت یکس که بيفتد بکار بايد یموقع فقط عفو یول. سخاوت و

   .یا نموده پايمال را یديگر حق ازير یا کرده ظلم یکن عفو را خطا تو و باشد کرده یخطاي
 

 هستند حاضر جا اين در تو از غير که یکسان حضور با را اظهارات اين و گويم ینم اين از پيش
 بگذاريد تنها مرا و برويد اينک و ام کرده را ها توصيه اين من مرگ از قبل بدانند اينکه تا کردم
» .است شده نزديک مرگم ميکنم احساس زيرا  

 
********************************************************* 

 
 به شوندی م بيترک هم با زرتشت نيد و حکومت ،ی ساسانی پادشاه در یخيتار نهيشيپ نيچن با

البته انتظار .  و دولت مقتدری تشکيل می دهند شوندی م کيشر اعظم کاهن و شاهی عبارت
  دور از انتظار است،ی علمی امروز کشف نشده بودسکوالريسم در هزار و هفتصد سال قبل که مبان

  و سبب شد حکومت قدرتمندی ايجاد شودبود  و کشور ايرانکاهن و شاه نفع به ابتدا در چه اگر. 
 حکومتی ساسان حکومت اواخر در و شد شتريب کاهنان قدرت و شد کم پادشاه قدرت جيبتدری ول
  . )ی حکومت دين( بودی زرتشت موبدان دست در بايتقر

 
 حکومت(کامل قدرتی برا ،کردند عوض رانيا در پادشاه ٩ی ساسان آخر سال چهاری ط در موبدان

 ارمنستان مردم کردنی زرتشتی برا ، رساندندی پادشاه به را زنان و کودکانی حت)  !مطلقيی وال
 مردم . دادند هدر اريبسی ها هيسرما و کردند اريبس کشتار و دنديجنگم رو با مايدا و ديگر ملت ها

به عبارتی در   .شد آماده اعرابی روزيپی برای داخل نهيزم و شدند دلسرد موبدان و حکومت از
قرون وسطی اگر دين به کمک حکومت می آمد سبب قدرت حکومت می شد ولی حکومت دينی 
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در عصر مدرنيته و دهکده جهانی ، بايستی حتما  .حتی در قرون وسطی محکوم به زوال بود 
.ت از دين جدا باشد وگرنه حکومت، محکوم به زوال است حکوم  

 
 همراه فساد با قدرت ، ديد ميخواهی اسالم تمدن در را حکومت و نيد بيترک عوارض زين ادامه در

 فيتضعی درون فساد نيهم علت به زينی اسالم تمدن  .شودی م فاسد حتما مطلق قدرت و است
  :ميبخوان گفتار صدقی برا رای اسالمی لفاخ زمان اسناد ازی برخ است بهتر . ديگرد

 
 

  ) :امبريپ مانيپ ( عهدالنبوة
 
ی عل حضرت توسط و است شده منعقد یحيمس شانيکش با هجرت دوم سال در نامه عهد نيا 

است شده نگاشته  
 

ميالرح الرحمن اهللا بسم  
 رساندن ميبی برا را وا خداوند . نگاردی م مردم همه به عبداهللا فرزند محمد که استی ا نامه نيا
 نيا محمد . داردی م نگاه مردم انيم در را خدا امانت او . است فرستاده مردم همه به دادن مژده و

 و دور مغرب و مشرق در . نديآ در حيمس نيد به نيا از بعد کهی کسان و حيمس ملت به را نامه
 در رای حيمس مسافر ا يهدد پناه رای راهب کس هر . ناشناس و سرشناس ، عجم و عرب،  کينزد
 در و هستند من تيرع آنها چون کنمی م تيحما آنان از خود اران يو ومال جان با من دهدی جا
 شانيکش ، بدهند رغبت و ليم به آنچه مگر خواهمی نمی زيچ آنها از زور به من. هستند من پناه
 ندهم رييتغ را آنها راهب و شيکش کنمی م عهد من. ندارندی اجبار چگونهيه اتيمال پرداختی برا
 آنها منازل و و خانه نماز و ندارم باز سفر از را مسافر ، نرانم صومعه از را ايدن تارک اشخاص و
 کند نيچن مسلمانان از کس هر و اورمين مسجدهای برا را آنهای ها سايکل ازی زيچ. نکنم خراب را
ی گاريب به را آنان و شود مدارا آنها با و نشوديی گو زور آنان به  .است شکسته را خدا مانيپ

  ......و  نبرند
 

 بسته می شده است ده نسبت به معاهداتی که با مردمنيون دينی بسته شااين معاهده چون با روح
: نظری کنيم  حال به معاهده با مردم در زمانی که قدرت مسلمانان بيشتر شده استمثبت تر است،  

 
  :هجرت نهم سال در مقنا و ذرح اهل با امبريپ عهد
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يمالرح الرحمن اهللا بسم  
 خبر من به . شودی م فرستاده مقنا اهل و بهيحبی بنی برا خدا امبريپ محمد طرف از نامه امان نيا

 و خدا پناه در شما ديرس شما به من نامه نکهيهم ، ديگردی برم خودی منزلگاهها به شما شد داده
 چشم ديا ختهير کهی خون هر از و است دهيبخش را ماش گناهان همه خدا غمبريپ . ديهست غمبريپ

 کيشر شما با که خدا غمبريپ مگر بود نخواهد شما کيشر شما هيقر در چکسيه .است دهيپوش
 کندی م حفظ را خود که همانطور خدا غمبريپ . دارد روا ستم شما بر ندارد حق کس چيه  .است
 شده خدا غمبريپ به متعلق شمای ها برده و امهاد و ها اسلحه اکنون  .کرد خواهد حفظ زين را شما
ی م شما زنان کهی پشم ک يچهار پس نيا از و برگرداند شما به خدا غمبريپ که را آنچه مگر است
 نيا ديبود فرمانبردار بعدها اگر و ديبده هيجز بطور ديبا که بود خواهد خدا غمبريپ به متعلق سندير
 را شما کاران کوين و گذردی م شما گناهکاران گناه از خدا رغمبيپ شودوی م برداشته شما از هيجز
 بر چکسيه. است کردهی بد خودش به کندی بد شما به کهی مسلمان فرمانده هر. داردی می گرام
  .باشد غمبريپ خاندان از ا يو باشد شما خود از مگر شودی نم فرمانروا شما

 
 
 

  )ذمه اهل با همعاهد  ازی ا نمونه : ( دوم فهيخل عمر عهدنامه
 

ميالرح الرحمن اهللا بسم  
 و فرزندانمان و خودمان به . است شام انيحيمسی برا مومنان ريام عمر خدا بنده نامه نيا

 و مينساز سايکل روستاها و شهرها در در پس نيا از که ميشوی م متعهد ما و ديده امان اموالمان
 خانهی درها و مينشو وارد آن به بوده مسلمانان قلمرو در آنچه و مييننما ديتجد شده خراب که آنچه
 مهمان را او شب سه شد وارد ما بهی مسلمان اگر و !ميبگذار باز مسلمان رهگذرانی رو را مان
 پنهان مسلمانان ازی بد زيچ ؛ مينده پناه را جاسوسان خودی ها خانه و خودی ها سايکل در ، ميدار
 به آنان نکهيهم و ميبگذار احترام مسلمانان به ميندار زبا شدن مسلمان از را خود کسان ، ميندار

 مسلمانان مانند را خود لقب و شيآرا و کاله و لباس در ؛ ميزيبرخ آنانی برا آمدند ما مجلس
.مينشو اسب سوار ، مينساز  

 
 ، مينکن هيتهی عرب زبان با را خودی مهرها ؛ مينفروش شراب ، ميندار بر اسلحه ا يريشمش گريد

 ميبپوش مخصوص لباس و مينگذار سر به عمامه و ميببند کمر به زنار ، ميبتراش را خود سری جلو
 ناقوس آهسته ، مينگذار بيصل وی حيمسی ها کتاب مسلمانان راه سر ، بشناسند را ما نيمسلم که
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 ونريب رای مذهب ادياع ، مينخوان دعا بلند آنان حضور در آمدند مای سايکل به مسلمانان اگر ،ميبزن
 مسلمانان راه در ، کننم خاکی پنهان و ميندار بر بلند را خودی ها مرده جنازه عييتش موقع ؛ ميياين

 ، ميرينگ بنده و برده مسلمانان از ؛ مينده قرار مسلمانان کينزد را خود گورستان ، ميفروزين آتش
 را مسلمانان رانياس ميندار حق ، نباشد مشرف آنان به و باشد مسلمانان از کوتاهتر مای ها خانه
يمبخر  

 
 ک ياگر : نمود امضا آنرا سپس و کرد اضافه زين را موارد نيا معاهده نيا دنيد از پس عمر
 نيا ميورزی تخلف نيکوچکتر اگر ، شودی م خارج اسالم پناه از بزند کتک رای مسلمانی حيمس
 رسالت شروع از پس که يی ساهايکل .  بشود رفتار انيجنگجو مثل ما با و است باطل مانيپ

 سايکل ازی وانيا، نشود ساختهيی سايکل گريد و ، شود بيتخر ديبا است شده ساخته محمد حضرت
.شود خرد ديبا سايکلی متول سر بر شود دهيد سايکل رونيب ازی بيصل اگر و نباشد خارج به  
يی گو بد اسالم از و نزنند طعنه محمد حضرت و قرآن به : از عبارتند شد اضافه کهی گريد طيشرا
.نشوند همبستر مسلمان زن با نامشروع ا يمشروع بطور ، نکنند  

 
 

  :ميبخوانی قمری هجر ١٣٠٢ درسال را مصر بکر اريد دری  حيمس ک يدفن جواز که است جالب
 

بکر اريد فيشر شرع محضر طرف از  
یانيسر کافران گروه شيکش به  
 هالک و شده  سقط ملعون کردار بد کافران شما گروه از کافر نام عقوبي روديم گمان ناپسندی ا

 اتيمال تا کرده استرحام ما از برزنی کدخدا خاک ريبز او دهيگند الشه داشتن پنهانی برا و گشته
 نشود فاسد آنجای هوا نکهيای برا اما رديپذی نم را او ناپاک الشه نيزم چه گر گردد افتيدر مقرر

 به خودتان گورستان در خودتان باطل مذهب مطابق را وا که ميداد اجازه فيشر محضر بنام  ؛
ی ريجلوگی کس که شده صادر آنی برا پروانه نيا . وندديبپ انيدوزخ به زودتر تا ديبسپار خاک
یقمری هجر ١٣٠٢ سال االولی جماد ٢۶  .نکند  

 
****************************************************** 

 
ی ماد دريافت های هنگفت ريسا و اتيمال و هيجز از ريغ به ها هدهمعا نيا در شده ذکر موارد

 بهی خوار با کافران که است فرموده قرآن در خداوند که است مورد نيا در فقط و است شانيا
  در تاريخ اسالم گاهی نيز برای اينکه حالت خواری در ديگر اديان بهتر  .دهند هيجز مسلمانان
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به اديان ديگر برای دادن جزيه نزد حاکم منطقه می رفتند ، حاکم اجرا شود هنگامی که مومنين 
البته اين !. پشت خود را به فرد می کرد و پس از گرفتن جزيه يک پس گردنی به وی ميزد 

 در . مسلمان شوند يا کشته شوند يا بايستی) مشرکين ( وضعيت اهل کتاب است و ساير اديان 
رخورد می شد بطوريکه معتقدين به اديان ديگر درعربستان عربستان با اهل کتاب نظير مشرکين ب

.يا فرار کردند يا کشته شدند يا مسلمان شدند و اکنون عربستان صد در صد مسلمان هستند   
 

ی م تر ظالمانه ها معاهده دری اسالم طيشرا مسلمانان گرفتن قدرت با شودی م مشاهده که همانطور
.و قدرت های دينی فساد بيشتری خواهند داشت قدرت با فساد همراه است   .است شده  

 
سکوالريسم و مدرنيزاسيون فرهنگی مثبت انداز آينده ايران بسوی دموکراسی خوشبختانه چشم  

.است   
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ميکند نجس را انسان ميرود فرو دهان به آنچه نه : یعيس حضرت  

.کند یم نجس ار انسان ) زشت سخن ( آيد یم بيرون دهان از آنچه بلکه  
 

 ابتدا سخنی از حضرت حال بهتر است برخی از سخنان مسيوالن جمهوری اسالمی را مطالعه کنيم
:علی را بخوانيم   

 
 بهره ، تنها انسان که ديزيبپرهی پراکندگ از : البالغه نهج ١٢٧ خطبه در ) ع( ی عل حضرت

 شعار با را مردم که کس هر ديباش آگاه.  است گرگ طعمه ، تنها گوسفند که آنگونه است طانيش
  .باشد من عمامه ريز که چند هر ديببر نيب از ، اندازدی ميی جدا و تقرقه به
)!به نظر منظور حضرت علی ماليان شيعه و سنی باشد(  
 

   :فيلسوف برجسته شيعه یآيت اهللا مطهر
  

 ی مبلکه پست تر،نات  نبوده و آنان را همچون حيوا قايلی اهل کتاب هيچ ارزش انسانی اسالم برا
نان را ميان پذيرش اسالم و گر نه آرش و تسريع انقالب جهانگير خويش شناسد و و از طريق گست
. سازدیقتل با شمشير مخير م  

 
: ١٣٨۵در سخنرانی نماز جمعه ی رييس شورای خبرگان رهبریيت اهللا جنتآ  
 

  .د ميکنند چرند و فسای زمين می هستند که بر روی غير مسلمانان حيوانات
 
 

:  روحانيون قمرای ب١٣۶٣ آذرماه ی روز س سخنرانی دریخمينروح اهللا   
 

 شمشيرش را کشيد و خوارج را از اول تا به آخر درو  است که امير المومنينیيوم اهللا روز « 
ا وارد  ری يک زلزله ای است که خداوند تبارک و تعالیايام اهللا روزهاي. کرد و تمامشان را کشت

 زند که آدم یبه اين مردم شالق م کند، ی را وارد می کند، يک طوفانید، يک سيل را وارد م کنیم
در  . کشيد تا هفتصد نفر را بکشدیر قرار بود مسامحه بکند شمشير نم امير المومنين اگ.بشوند

ان که اگر ما آنها را نکشيم هر کدامش.  ما هم بيشتر اين اشخاص که هستند مفسدندزندان های
را فقط سراغ احکام نماز و شما آقايان علما چ.   شوند اينهایآدم نم.   کشندیون مي روند آدم مبير

! رويد؟یروزه م   
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kaveh
Comment on Text
سخنراني ايشان در نوروز 1349 نيز خواندني است که از سايت فرهنگ ايران نقل مي شود:  با سمنو پختن از نحسي خارج مي شيم؟ با پهن کردن سفره هفت سين از نحسي خارج ميشيم؟ بيچاره بد بخت !  ؛ از اين کارهاي زشت بيا بيرون! از اين عادت زشت بيرون  بيا؛ از اين حرکات زشت خودت خارج شو! تا از نحوسات بياي بيرون ! از اين حرکات زشت و کثيف و پليد که به آن گرفتار هستي خارج شو تا از نحوست بياي بيرون !بخدا ننگ اين مردم است که روز سيزده و اين ايام را بعنوان جشن سيزده بدر بيرون ميرن ! و شما احمقها هم اين حرکات را هر سال انجام مي دهيد  بلکه آنها شما بدبختهاي احمق ؟؟!! را تمجيد مي کنند تشويق مي کنند! اينها از اسلام نيست! اينها ضد اسلام است !  

kaveh
Comment on Text
ادامه: نياکان ما در گذشته جشن مي کردن، پس ما هم بايد چنين کنيم ! چهار شنبه آخر سال مي شود؛ بسياري از خانواده ها که بايد بگويم خانواده احمقها ! آتش روشن مي کنند و هيزمي روشن مي کنند و آدمهاي سر و مر و گنده با آن هيکلهاي نمي دانم چنين و چنين از روي آتش مي پرن که اي آتش زردي من از تو سرخي تو از من! اين چقدر حماقت است !  مي گويند پدران ما چنين مي کردند ما نيز چنين مي کنيم !اگر پدران شما چنين مي کردند و شما مي بينيدکه آن کار احمقانه است و دليل خريت پدران شمااست! رويش را بپوشيد! چرا اين سند حماقت  راسال به سال تجديد مي کنيد؛ اين يک سند حماقت است که شما هي مي کوشيد که اين سند حماقت را زنده نگهداريد و بگوييد ماييم که چنين پدران خري داشته ايم » .



 گويد بکشيد، یقران م   خوانيد؟یانيد و آيات قتال را نم خوی آيات رحمت را در قران میچرا ه
 رحمت ت مي کند؟بزنيد، حبس کنيد، چرا شما فقط همان طرفش را گرفته ايد که صحبت از رحم

نگ پيدا شود،  ميدان جنگ، از محرابها بايد جی مکان حرب، يعنیمحراب يعن!! مخالفت با خدا است
د، ائمه ما پيغمبر شمشير دارد تا آدم بکش.  اسالم از محرابها پيدا مي شدیچنانکه بيشتر جنگها

دند، آدم مي کشتند  کشيی بودند، شمشير می جنگی بودند، همگی و نظامی جندیعليه السالم همگ
 اهللا عليه دست یهمانطور که رسول صل . خواهيم که دست ببرد، حد بزند، رجم کندیما خليفه م... 

 بودند ی ناراضی قريظه را چون جماعتی زد، رجم مي کرد و همانطور که يهود بنیمي بريد، حد م
نه را آتش بزنيد، فالن طايفه اگر رسول اهللا فرمان داد فالن محله را بگيريد، فالن خا. قتل عام کرد

ن کرد، زيرا حيات  بشر را بايد به قصاص تاميیزندگ... را از بين ببريد، حکم به عدل فرموده است
 شود، اين عواطف ی با چند سال زندان که کار درست نم قصاص خوابيده است، توده زيراين

».کودکانه را کنار بگذاريد  
 

 تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی بدون ترحم اعدام شدند و الزم به ذکر است پس از اين سخنرانی
 نفر کشته  ده هزار پنج تاحدود ١٣۶٧ فقط در اعدام های سال .در گورهای دسته جمعی دفن شدند 

 ثبت ها در کتاب خاطرات آيت اهللا منتظری اعتراض ايشان به آيت اهللا خمينی برای اين کشتار،شدند 
.شده است   

 
» که بدون آگاهی مردم بدست نخواهد آمد و دموکراسی در ايرانبا آرزوی آزادی«  

 
انيپا  
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_______________________________________________________________________________________________ 
 

 پژوهش  و نتيجه نجانبيا اعتقادات ، من سخنان تمام و باشم داشته را صداقت تيرعا مطالبی آور جمع در ام نمودهی سع نجانبيا : محترم خواننده بای سخن
 نرسندی آگاه به رانيا مردمی وقت تا . است رانيا دريی زدا خرافات به کمک وی آگاه دادن من قصد تنها ، ام نداشته را نيمومنی آزردگ قصد  و می باشد ميها

.گرددی می ماندگ عقب حهينت ودری معنوی مادی ها هيسرما هرز باعث  اين تکرار اشتباهاتکه رنديبگ جهينت تجربه با و کنند تکرار را خيتار مجبورند  
 
 بودا ،ی موس ،ی سيع ، بهاء ،عمر ،ی عل ، محمد ، زرتشت( امبريپ ا يامام تواندی م بت نيا و مييگو ترک را»  یپرست بتی خو« ی ستيبا ، محترم خواننده 
 مجسمه ،فرد ک يقبر تينها در و ..) وی نيچ ، عرب ،يی ايآر( نژاد تواندی م ،باشد... ) و ، انيب ، تورات ، ليانج ، قرآن( ی نيد کتاب تواندی م ؛ باشد ...)  و
 در صورتی که در ايام حج حدود دوميليون زاير دارد مقدس اميا در ريزا ونيليم چهل حدود که گنگ مقدس رود مانند ( رودخانه ک يا يدرخت ک ي، فرد کي
. باشد )  مکه وجود دارددر  

.است  بت      »کند سو کم قتيحق افتيدر برابر در را تو چشمان چه هر «   یآر  
 

ی ها پژوهش با دوارميام و ام نداشتهی عمد خود و است بوده نجانبيا شناخت و دانشی کم خاطر به ام نمودهی اشتباه اگر زرتشت حضرت نيمت گفتار به
 انتشار و چاپ لذا ستمين خواستاری گريد منفعت خودی برا و است انسانی آگاه کتاب نيا از نجانبيا منفعت تنها .شود طرف بر وبيع آن خوانندگان عدیب

 نيا اگر دارم تقاضا ،  نشره العلم زکات : است فرموده که محمد حضرت گفتار مطابق نجانبيا .  است مانع بال ها تيسا و ها هينشر در کتاب نيا مطالب
  .برساند هم گرانيد به آنرا حتما ، است داشته خوانندهی برای ا دهياف نوشتار

 
 
 

:نظرات خود را به اين آدرس بفرستيد و نظرات ديگران را بخوانيد   
kaveyeahangar@ gmail.com       

pass: ahoora 
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جهت دريافت و دانلود اين کتاب ميتوانيد به سايت زير مراجعه نموده و « قرآن و اسلام» يا  eslam va ghoran   را جستجو نماييدwww.4shared.com



 
 

   :مراجع
 
 
 
یا قمشهی اله دکتر ترجمه        :                        ديمج قرآن.   ١  

 
یدشتی عل     :                   سال سه و ستيب .  ٢  

 
)ی انصار ( روشنگر دکتر      :                    قرآنی بازشناس .  ٣  

 
یانيآشت اقبال      :         اسالم از بعد رانيا خيتار .  ۴  

 
یرازيش مکارم اهللا تيآ :                            نمونه ريتفس .  ۵  

 
عالمه مجلسی:                             حلية المتقين  .  ۶  

 
یراوندی مرتض     :               رانيای اجتماع خيتار .  ٧  

 
دانيزی جرج        :                اسالم تمدن خيتار .  ٨  
 
وريکد محسن االسالم حجه    :     ی سنت فقه وی نيدی روشنفکر .  ٩  
 

جهانبگلو نيرام دکتر       :                       چهارم موج.  ١٠  
 

دورانت ليو:                               فلسفه لذات. ١١  
 

یعل حضرت به منسوبی رض ديس                               :البالغه نهج. ١٢  
 

يانیتحقيقی در دين يهود                     مهندس جالل الدين آشت. ١٣  
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