
 
 
 

 ٣دين ارثی 

 سوره الرعد:

اين سوره مي گويد: خداست آن ذات پاكي كه آسمان را چنان كه مي نگرديد بدون ستون بر افراشت آنگاه با كمال قدرت  ٢آيه 
 عرش را در خلفت بر افراشت و خورشيد و ماه را مسخر ارادهُ خود ساخت كه هر كدام در وقت خاص به گردش درآيند. . . . .  

چون جسمي حجيم دانسته كه بدون ستون برپاست و براي خورشيد هم گردش قايل شده است. ا آسمان ر در اينجا  

در آيه بعدي مي گويد:و اوست خدايي كه بساط زمين را بگسترانيد و در آن كوها برافراشت و نهر ها جاري ساخت.  هر گونه 
 ميوه پديد آورد و همه چيز را جفت آفريد. . . . 

  

مي گويد:وزمين را نمي مگرند كه آن را بگسترديم و در آن كوهاي استوار بيفكنديم و هر نوع گياه از ق نيز  رهُ سو ٧در آيه 
 حسن و طراوت در آت برويانديم؟

گسترانيدن هيچگاه ذهنيت كروي بودن زمين را ايجاد نمي كند. بلكه طبق اين آيه زمين بايد مسطح باشد تا قابل گستراندن باشد. 
به صورت جفت نيستند. براي مثال تك سلوليها از جمله آميب داراي جنس نر و ماده نيستند و  هُ موجوداتهمچنين هم

 موجوداتي هستند كه هر دو سلول نر و ماده را يكجا با هم دارند. (موجودات هرمافروديست)

 سورهُ ابراهيم:

اين سوره مي گويد: ۴آيه   

آن قوم تا بر آنها بيان كندو بر امت اتمام حجت شود. . .  ر به زبان ما هيچ رسولي در ميان هيچ قوم نفرستاديم مگ  

طبق اين آيه حضرت محمد يك پيامبر جهاني نيست و دين اسالم براي مردم هم زبانش آورده شده. بنا برا ين حجت بر ما فارسي 
ور مي كنند پيامبر ايراني ديگران تص زبانان تمام نشده است. زرتشت نيز به گذشته هاي بسيار دور تعلق دارد و بر خالف آنچه

نبود. چون در زمان بعثت زرتشت اصالُ ايران وجود نداشت(رجوع كنيد به كتاب زرتشت مزديسنا و حكومت.  نوشتهُ جالل الدين 
 آشتياني).

  

 سورهُ الحجر:

نخواهد شد.اين سوره مي گويد:اجل هيچ قومي از آنچه در علم حق معين است يك لحظه مقدم و ماُخر  ۵آيه   

حضرت محمد به موجب چنين آياتي كساني را كه رغبتي به جنگيدن نداشتند.  متقاعد مي ساخت كه اگر در جنگ كشته شديد.   
در حقيقت زمان مرگتان فرا رسيده بوده است و اگر در جنگ شركت نكنيد. ممكن است به طريق ديگر بميريد. چون جز اين 

است. اين آيه توجيه خوبي براي كشاندن انسانها به صحنه هاي هم نوع كشي  ن مقرر شدهنيست كه در حكم ازلي زمان مرگتا
آن هم براي اعتقاد است. مثال" خداي يهوديان يهوه و خداي مسلمانان هللا است. پيامبرمسلمانان محمد است و پيامبر يهوديان 

م قرآن بايد اهل كتاب را كشت. تا به جاي . پس به حكموسي. زشتي دروغ و دزدي و زنا و. . . .  كه در همهُ دينها بيان شده
يهوه بگويند هللا و به جاي موسي بگويند محمد. در غير اين صورت جزيه بدهند. از مردن در اين جنگها هم هراسي نداشته  

 باشند. چون اگر خدا نخواهد مرد. 

 سوره ُنحل:

تا از خود با موي و پشم آنها رفع سردي و گرمي شر خلق كرداين سوره مي گويد:و چهارپايان را براي انتفاع شما ب ۵آيه 
 كنيدو فوايد بسيار ديگر بريد و از شير و گوشتشان غذاي ماُكول سازيد



  

اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه خلقت چهار پايان ميليونها سال قبل از انسان صورت گرفته آيا پديرفتني است كه آنها  
ده باشند؟ع ما خلق شميليونها سال قبل براي انتفا  

اين سوره مي گويد:و اسب و استر و حمار را براي سواري و تجمل مسّخر شما گردانيد و چيز ديگري هم كه شما نمي  ٨آيه 
 دانيد براي سواري شما خواهد آفريد.

ماشين.  يد.  ترن ومفسرين مي گويند منظور  اين آيه كه مي گويد و چيز ديگري براي  سواري شما مي آفريند كه شما نمي دان
 . . .  است.  اما اين وسايل سواري به دست انسان ساخته شده است نه به دست خدا. 

مي گويد:اي رسول ما تو اگر چه بسيار حريص و مشتاق هدايت خلق هستي خدا گمراهان را هدايت نكند و آنها را  ٣۶آيه 
 ياوري نخواهد بود

كش خدا خودش نمي خواهد كه گمراهان را هدايت كند. معلوم نيست پس ت بيهوده ناين آيه به اين معني است كه اي پيامبر زحم
 قرآن براي چه كساني آمده . هدايت يافتگان خدا كه نيازي به ارشاد ندارند. 

اين سوره مي گويد: ٧٠آيه   

نمي دهد تا با زياده را  خدا رزق بعضي از شما را بر بعضي ديگر افزوني داده آنكه رزقش افزون شده به زير دستان و غالمان
 هم مساوي شوند

معلوم نيست چرا خدايي كه اينقدر به مساوات عالقه مند است خودش مساوات را رعايت نمي كند چگونه انسان مي تواند برتر 
 از خدا باشد . 

يه دقت كنيد:د به اين آاين آيه نه تنها برده داري را نفي نمي كند بلكه مالكان آنها را نيز برتر از بردگان مي دان ٧۵آيه   

خدا مثلي زده آيا بندهُ مملوكي كه قادر بر هيچ چيز نيست با مرد آزادي كه ما به او رزق نيكو و مال حالل عطا كرديم كه پنهان 
 و آشكار هر چه خواهد انفاق كند اين دو يكسانند. مسلمانها با داشتن چنين آيه اي چگونه مي توانند بگويند كه دين اسالم دين

برابري است. برادري و   

اين سوره گواهي است بر اين كه قوانين خدا اليتغير نيست ١٠١آيه   

و ما هر گاه آيتي را نسخ كرده و به جاي آن آيت ديگري آوريم در صورتي كه خدا بهتر مي داند چه چيزي را نازل كند. مي  
مند.گويند تو بر خدا افترا مي بندي چنين نيست بلكه اكثر اينها نمي فه  

االسراء:سوره   

 آيه يك اين سوره مي گويد:

پاك و منزه است خدايي كه شبي بندهُ خود را از مسجدالحرام به مسجدالقصايي كه پيرامونش را مبارك و پر نعمت ساخت سير 
 داد تا آيات و اسرار غيب خود را به او بنمايد كه خدا به حقيقت شنوا و بيناست

بيان شده، پر از تناقض گوييهايست كه قرب خدا را نيز پايين مي آورد. حضرت   شب معراجآنچه در احاديث فراوان دربارهُ 
محمد در اين سفر پيامبران پيشين را مي بيند(در صورتي كه قبل از اينكه كسي بتواند به بهشت برود طبق احاديث فاصلهُ مرگ  

عالم برزخ)و محمد در اين سفر آنقدر به خدا  دنياست نه تا قيامت را بايد در عالم برزخ طي كند و بهشت و جهنم متعلق به آن
نزديك ميشود كه حتي جبرئل اجازهُ ورود به آنجا را نداشته است(در اينجا به خودش اجازه مي دهد كه خود را برتر از معلمش 

شده ايم و از مكان قايل معرفي كند)و سپس به جايي مي رسد كه ديگر اجازهُ ورود نداشته است. با قبول معراج براي خدا جا و 
طرفي گفتن اينكه خدا از پشت يك حجاب با محمد سخن گفت به اين معني است كه خدا در يك طرف حجاب حضور داشت و در 

 طرف ديگر حضور نداشت.

نا ما اين سوره مي گويد:خداي تو به آنچه در آسمانها و زمين است داناتر و به قابلييت هر موجودي آگاه تر است. هما ۵۵آيه 
از پيامبران را بر بعضي برتري داديم و به داوود زبور عطا كرديم  اما كتاب زبور مجموعه دعاهايي است كه در آن بشر  بعضي

به نيايش پروردگار خود مي پردازد  و هيچگاه اين كتاب سخن خدا به بندگانش نيست.  قسمتي از اين كتاب در زمان داوود شاه 



ز اسارت بابل نوشته شده است.  براي خواندن كتاب زبور داوود مي توانيد به اين  يهوديان ا و قسمت ديگر پس از بازگشت
 آدرس در اينترنت مراجعه كنيد  

http://www. farsinet. com/injil/psalms/index. Html 

اين آيه مي گويد: ٧٣آيه   

ما فرابندي تا مشركان ترا دوست خود ديگري بر  نزديك بود كه ترا فريب داده و از آنچه به تو وحي كرديم غافل شوي و چيز
گيرند و اگر ما ترا ثابت قدم نمي گردانيديم نزديك بود به آن مشركان اندك تمايل و اعتماد كني و در آن صورت كه توجه مي 

 خشم ما هيچكردي به تو جزاي اين عمل را مي چشانديم و عذاب ترا در دنيا و آخرت مضاعف مي گردانديم و آنگاه از قهر و 
يار و ياوري نمي يافتي  انسانهايي كه با خرد و انديشهُ خود از لغزش و اشتباه دوري مي كنند بسيار گران قدر تر از پيامبران 

 مي باشند. به طور غير ارادي از خطا و لغزش به دور ماندن چه ارزشي دارد.   

 سورهُ كهف:

د خدا كه از موسي بسيار داناتر بوده(معلوم نيست چرا او  همراهي يك مراين سوره به شرح مسافرت موسي با   ٨٣ تا ۶٠آيات 
كه در علم بر موسي برتري داشت به جاي او پيامبر نشد)مي پردازد.  در اين داستان مرد خدا بي جهت يك كشتي را مي شكند و 

را تعمير مي كند.  ك ديوار خرابسرنشينان آن را غرق مي كند و در جاي ديگر يك پسر را بي جهت مي كشد و در جاي ديگر ي  

وقتي موسي علت را مي پرسد جواب مي دهد. آن كشتي را كه غرق كردم به اين دليل بود كه پادشاه كشتيهاي بي نقص را 
غصب مي كرد .  وچون اين كشتي متعلق به زن ومردي فقير بود خواستم چشم طمع پادشاه را از آن به دور دارم(آيا جان 

ار معاش دو نفر ارجحيت داشت؟مگر امرار معاش وسيله اي براي زنده ماندن نسيت) موسي از كشتي بر امر چندين سرنشينان
علت قتل پسر بچه مي پرسد در پاسخ مي گويد: اين پسر پدر و مادر صالح داشت من ترسيدم كه اين پسر آنها را گمراه كند. به  

قبل از جنايت درست است؟.  آيا آن زن و شوهر فقط با  د.  آيا قصاصاين وسيله مي خواستم خدا فرزندي صالح به آنها عطا كن
 مرگ آن پسر مي توانستند صاحب فرزندي صالح بشوند؟ 

موسي از علت تعمير ديوار پرسيد و او در جواب گفت: اما آن ديوار در اين شهر به اين جهت بود كه زير آن گنجي از دو يتيم 
آن اطفال به سن رشد رسندو كنج تا آن زمان در زير ديوار بماند تا به لطف دا خواست تا كه پدري صالح داشتند نهفته بود و خ

خدا خودشان كنج را استخراج كنند.  و من اين كار ها نه از پيش خود كردم اين است باطن كارهايي كه تو طاقت و ظرفييت بر 
گوهر.  در اين صورت چرا بايد اين گنج  ود و نه زر وانجام آن نداشتي(برخي از مفسرين گويند كه اين گنج از جواهر علوم ب

 زير زمين باشد. بهتر نيست آن گنج بر روي زمين باشد تا همگان از آن بهره من شوند)

در رابطه با ذواقرنين مي باشد. در اين آيات مي گويد:ما او را در زمين تمكن و قدرت بخشيديم او هم از آن  ١٠٠تا  ٨۴در آيه 
ده و موفقييتها مي يافت تا هنگامي كه به مغرب رسيد جايي كه خورشيد را چنين يافت كه در حق پيروي كر رشته و وسيلهُ 

 چشمهاي آب تيره رخ نهان مي كند

( در كجاي دنيا خورشيد در چشمه اي آب تيره غروب مي كند؟!!!!!) و آنجا قومي را يافت كه ما به ذوالقرنين دستور داديم كه  
يا لطف و رحمت به جاي آر(يعني اختيار به دست خودت هر كاري دلت خواست بكن. به چه  ا قهر و عذابدر مورد اين قوم ي

 جرمي ؟و يا به  پاداش چه كاري؟ معلوم نيست)

. . .  ذوالقرنين باز راه سفر را در پيش گرفت تا به مشرق رسيد.  در آنجا مردمي را يافت كه ما بين آنها و خورشيد پوششي 
سكن و خيمه اي كه از حرارت خورشيد سايبان كنند نداشتند. همچنين بود البته ما از احوال آنها كامأل عني لباس و منگذاشتيم ي

خبر داشتيم (مگر لباس و خيمه و چادر را خدا مي سازد. مگر وسايل رفاهي خود انسان نمي سازد؟)باز با وسايل تعقييب مي 
نمي كردند( يعني زبان بلد نبودند)آنان گفتند اي ذوالقرنين ياُجوج و  كه سخني فهم كرد تا رسيد ميان دو سد آنجا قومي را يافت

ن را به عهده بگيريم كه ما را از شر آنها آسوده كني. (اگر آنها ماُجوج فساد و وحشيگري زياد مي كنند آيا چنانچه ما خرج آ
و سد بودند سد سوم را براي چه مي خواستند. آنها ميان د زبان نمي فهميدند چگونه با ذوالقرنين ارتباط بر قرار كردند؟ و اگر

 اگر آنها اينقدر عقب افتاده بودند كه زبان نمي فهميدند آن دو سد را چگونه ساخته بودند. . . . . .  

 سورهُ مريم:

اين سوره مي گويد: ١۶آيه   

فت و به مكاني در مشرق روي ويش كناره گرو اي رسول ما ياد كن در كتاب خود احوال مريم را آن روزي كه از اهل خانهُ خ
 آوردو آنگاه از همهُ خويشانش به كنج تنهايي محتجب و پنهان گرديد.  ما روح خود را بر او مجسم ساختيم. 



طبق اين آيه خدا جسميت مي يابد و با مريم هم بستر مي شود. به  ترجمهُ عربي اين آيه توجه كنيد فارسلنا اليه روحنا فتمثل لها 
يعني اين كه روح خود را به صورت بشري بر او عرضه داشتيم. اگر پندار مسحيان را كه مي گويند عيسي پسر  شرا سويّا.  ب

خداست كفر ميدانيد. چگونه اين آيه را كفر نمي دانيد؟چگونه خداي شما جسميت يافت. چه فرقي است بين اين خدايي كه  
يسويان معتقدند به شكل انسان به اين زمين آمد تا كفاره گناه بشر ا خدايي كه عجسميت مي يابد و با مريم هم بستر مي شود . ب

 را بدهد؟

هين سوره مي گويد: اي خواهر هارون تو را نه پدري نا صالح بود ونه مادري بدكار.  ٢٨آيه   

كه سالها  با حضرت مريماشتباه فاحشي كه محمد در اينجا كرده اين است كه مريم خواهر هارون را كه خواهر موسي  هم بود ,
 بعد از مريم خواهر هارون ميزيسته اشتباه گرفته است.  چون حضرت مريم برادري به نام هارون نداشته است.  

اين آيه مي گويد: ٨٣آيه   

 آيا نديدي كه ما شياطين را بر سر كافران فرستاديم تا آنها را سخت آزار كنند؟

 آيا شياطين سپاه خدا هستند؟

 سورهُ طه:

مي گويد : تنها   2ره مي گويد:( اي رسول ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خويشتن را به رنج افكني در آيه تداي اين سوبا
 غرض از نزول قرآن آن است كه مردم خدا ترس را متذكر و بيدار سازي)

ازي به قرآن است؟ آيا تنها . ديگر چه نيآيا مردم خدا ترس بيدار نيستند. اگر آنان به وجود خدا اعتقاد داشته و از او مي ترسند
مردمي كه خدا ترس هستند  با قرآن هدايت مي شوند؟آنان كه خداترس نيستند چگونه هدايت مي شوند. ؟آيا قرآن فقط براي 

 قشري خاص است؟

شفاعت  اين سوره مي گويد: و در آن روز شفاعت هيچ كس سود نبخشد.  جز آن كس خداي رحمان به او رخصت ١٠٩در آيه 
است.  چگونه جهنميان با شفاعت آنان كه خدا رخصت شفاعت به آنها داده در روز قيامت نجات مي يابند؟ خدا هم به دالل داده 

و واسطه نياز دارد؟ تكليف آن جهنمياني كه كسي ندارند شفاعتشان را بكند.  چيست؟ فرقشان با ديگر جهنمي ها كه كسي را  
ا آن دنيا هم پارتي بازي رواج دارد؟ارند چيست؟آيبراي اينكه شفاعتشان بكند د  

مي كويد:هركس از ياد من اعراض كند همانا معيشيتش تنگ شودو روز قيامت  او را نابينا محشور كنيم ١٢۵آيه   

 آيا همهُ آنها كه به خدا اعتقاد ندارند فقيرند و همهُ آنها كه خدا پرست هستند همه غني هستند. 

   

 سوره االنبياء: 

سوره مي گويد:و هرگز مقربان آن درگاه از احدي شفاعت نكنند جز آن كس كه خدا از او راضيست و آنها دايم از  اين ٢٧آيه  
 خوف قهر خدا هراسانند

 اگر شفاعت فقط شامل آنهايي مي شود كه خدا از آنها راضيست. لزوم شفاعت براي چيست وقتي خدا از آنها راضي است.  

 سورهُ حج: 

حج كه شكنجه گاه خداي مهربان را به تصوير مي كشد توجه كنيد:رهُ ي از سوبه آيات  

در توصيف جهنم مي باشد. (اين دو گروه مُومن و كافر) كه در دين خدا با هم به جدال برخاستند  ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٨آيه 
ن حميم جهّنم فرو ريزند. آنان آب سوزامخالف و دشمن يكديگرند و كافران را لباسي از آتش دوزخ به قامت بريده اند و بر سر 

تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنهاست ( از امعاء و احشا همه ) به آن آب سوزان گداخته شود.  گرز گران و عمود هاي  
آنان را به   آهنين بر سر آنها مهيّا باشد .  هر گاه خواهند از دوزخ به در آيند و از غم و اندوه آن نجات يابند باز فرشتگان عذاب

 دوزخ برگردانند و گويند باز بايد عذاب آتش سوزان را بچشيد. 



اين سوره مي گويد:ما پيش از تو هيچ رسولي نفرستاديم جر آنكه چون آياتي براي خلق تالوت كرد شيطان در آيات  ٢۵آيه 
ستوار مي گرداند و خدا دانا را تحكيم و االهي دسيسه كرده آنگاه خدا آنچه شيطان القا كرده محو و نابود مي سازد و آيات خود 

 به حقايق امور و درستكار در نظام عالم است.  

اين آيه براي محو و نابود سازي آيه اي كه محمد مدعي بود آن را شيطان بر زبانش جاري ساخته نازل شد كه به شرح مفصل 
شته شده استين داستان نوهُ هم نيز به واسط داستان در سورهُ نجم خواهيم پرداخت. كتاب آيه هاي شيطاني سلمان رشدي  

در آيه بعدي مي گويد:تا خدا با آن القائات شيطاني كساني را كه مبتال به مرض نفاق و شرك يا كفر و قساوت است بيازمايد. . .  
  . . 

با  ند؟چگونه خداچگونه القائات شيطان آنقدر به آيه هاي خدا شبيه است كه حتي پيامبران معصوم از تميز بين آنها عاجز
 همكاري شيطان كافران را مي آزمايد؟

اين سوره مي گويد:. .  و آسمان را دستور او نگه داشته كه بر زمين نيفتد ۶۵آيه   

 آيا آسمان جسمي حجيم است كه قابل افتادن باشد؟

 سورهُ نور: 

مي زنند. در سورهُ نور آياتي است كه همگي در مذمت كساني است كه تهمت زنا به زن مُومن    

سالگي عايشه را از ابوبكر خواستگاري مي كند وقتي ابوبكر به او مي گويد ولي تو برادر من هستي  ۵٣رت محمد در سن حض
در جواب مي گويد. تو برادر ديني من هستي و ازدواج من با عايشه بال مانع مي باشد(در جاي ديگر خواهيم ديد كه آيه اي نازل 

گ او ام المُومنين خوانده و مادر مُومنين با فرزندان خود نمي توانند ازدواج كنند. را پس از مر مي شود و زنان حضرت محمد
 يعني در اينجا ام المُومنين مادر واقعي مسلمانان تلقي شده و مادر ديني نيستند)

ناه برده از به گوشه اي پزمانيكه در يكي از سفرهاي تجاري عايشه را با خود ميبرد. عايشه به علت اينكه براي اجابت مزاج 
كاروان عقب مي ماند. صبح روز بعد صفوان يكي از ياران پيامبر كه قرار بود به فاصلهُ كمي از كاروان حركت كند اما به دليل 
دل درد شديد از كاروان عقب افتاده او را پيدا مي كند و به قافله مي رساند. اما توضيحات عايشه به نظر اهالي كاروان كافي و 

نمي رسد و به او و صفوان تهمت زنا مي زند. آيات اين سوره تالش براي تبرئهُ عايشه از اين تهمت نارواست منطقي به نظر  

اما مگر اجابت مزاج چقدر طول مي كشد كه عايشه به اندازهُ يك شبانه روز از كاروان فاصله گرفت؟چگونه صداي  حركت 
به جاي دوري مي رود؟ اين محل چقدر از محل اطراق كاروان  ي اجابت مزاجكاروان را نشنيد؟ چرا به كسي نگفت كه برا

فاصله داشت؟ چگونه ديگران متوجه غيبت عايشه كه صد در صد يكي از افراد بسيار مهم اين كاروان بود نشدند؟چگونه 
بت كند كه  واند ثامي ت شاهد ۴صفوان تصادفا" در همين روز دلدرد ميگيرد و از كاروان عقب مي افتد؟ و آيا تنها حضور 

شاهد در آن بيابان برهوت دليل مبري بودن عايشه از اين تهمت است؟ اما عايشه تقصير كار  ۴عايشه خطا نكرده.  نبودن 
 است؟آيا همبستر شدن با مردي كه از نظر سني پدر بزرگ او به حساب مي آمد براي او مالل آور نبود؟

 سورهُ فرقان: 

  ۶٩به هر اندازه بدي كند در روز قيامت به همان اندازه عذاب خواهد شد.  اما در آيه  ديم كه هر كسدر آياتي از قرآن خوان
 سورهُ فرقان خدا عهد خود را فراموش كرده و مي گويد:

ا كسي را شريك قرار نمي دهند و نفس محترمي را كه خدا حرام كرده به قتل نمي رسانند و هرگز و آنان هستند كه با خداي يكت
 گرد عمل زنا نمي گردند كه هر كه اين عمل كند كيفر گناهش را خواهد ديد و عذابش در آخرت مضاعف شود.

 سورهُ نمل: 

سليمان به مردم مي گويد كه ما را زبان  ١۶آيه  در اين سوره از حضرت سليمان سخن مي راند كه باد ها مسخر اويند و در
مرغان آموختندو سپاهيان سليمان از گروه انس و جن و مرغان همه تحت فرمان اويند.  او با مورچگان نيز سخن مي گويد و 

ا سليمان از  آنقدر قدرت دارد كه تخت ملكهُ صبا را پيش از ورود او به كاخ خود مي آورد.  در اين داستان هد هد به راحتي ب
علت غيبت خود سخن مي گويد. به عبارتي سليمان در قرآن يك پارچه خداست. اما حيوانات زباني كه حاوي كلمات باشند 

ندارند. شايد بوسيلهُ بعضي از حركات  با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند مثال" زنبورهاي عسل با حركت چرخشي در جهتهاي 
نشان مي دهند. يا مورچگان از طريق بو با يكديگر ار تباط برقرار مي كنند.  اما كالمي در اين مختلف محل گلها را به يكديگر 



ارتباطات وجود ندارد. آيا مورچه صوت دارد كه سليمان صداي مورچه راشنيد و  اگر هدهد زباني براي ارتباط با هم نوعانش 
آيا در صوتهاي آواز هدهد(قاموس هدهدها) مفاهيمي.  داشته باشد(مثال" نوعي آواز كه جفتش را به سوي خود جذب كند)

نظيرخداپرستي' شيطان' ملكهُ صبا ' تخت و . . . .  وجود دارد كه سليمان توسط آن واژه ها با هد هد سخن بگويد. گيريم كه 
د گرفتند. آيا واژهُ پرندگان براي خود زباني دارند كه پر از واژگان جور واجور است . اما آنها واژگان انسانها را چگونه يا

تلويزيون ' راديو' فاكس و. . . . پيش از اختراع آنها در زبان انسان پيشرفته وجود داشت ؟كه واژگان  انساني كه به درد  
حيوانها نمي خورد در قاموس حيوانات وجود داشته باشد؟. مثأل هد هد چه زمينهُ ذهني از تخت بلغيس و جاه و جبروت او و 

داشت كه بخواهد آن را در واژگان خود وارد كند تا بعدها به مدد آن بتواند تنها و تنها با يك انسان سخن   شيطان و. . . .
بگويد؟ يا مگر باد عقل و هوش دارد كه تحت فرمان كسي در بياييد.  در سورهُ سبا مي گويد. ما ديوان را به اذن پروردگار به 

؟. سپس مي گويد كه از مرگ سليمان به جز موريانهاي كه عصاي او را خورد خدمتش وا داشتيم.  آيا ديو وجود خارجي دارد
كس ديگري به مرگ او رهبر نشد. چگونه اين ديواني كه در خدمت سليمان بودند. نفهميدند كسي كه براي سالها به آنها امر و 

نسانها بر گزيده مي شوند چرا جنازهُ نهي مي كرد روزهاي طوالنيست كه فرماني صادر نكرده و اگر همهُ پيامبران از ميان ا
 حضرت سليمان متعفن نشد؟

روز در شكم ماهي بود. چگونه   ٣داستانهاي ديگر قرآن نيز به همين بي پايگي مي باشد.  مثالُ داستان حضرت يونس كه 
 حضرت يونس كه يك انسان عادي بود.  توسط اسيد معدهُ ماهي هضم نشد؟ 

مي توان باور كرد كه حيوان ها به حرف او گوش داده و همراه او آمدند و سوار كشتي شدند. يا در مورد داستان نوح, چگونه 
چگونه در آن زمان كه نه هواپيما بود نه قطار و نه وسيلهُ تند رو ديگري او حيوانات را از سرتاسر كره زمين جمع آوري كرد. 

ا خرس قطبي را از قطب و. . . . . آيا جا دادن اين همه حيوان نياز به  مثأل كوآال را از استراليا, شير را از آفريقا, شتر را از آسي
يك كشتي نداشت كه به اندازهُ چند اقيانوس وسعت داشته باشد؟ چگونه حساب ميليونها جانور را كه در روي كره زمين زندگي 

را به كشتي برد به حيوانات گوشت مي كند در ذهن داشت و هيچ كدام را فراموش نكرد؟ و اگر از همهُ جانوران فقط دو جفت 
خوار براي تغذيه چه مي داد؟اين همه حيوان حجم غذايشان به تنهايي تمام فضايي را كه كشتي داشت به راحتي پر مي كرد كه  
ديگر حتي جا براي انسان ها هم باقي نمي ماند. آيا مگر گردش آب يك چرخهُ ثابت نيست. چگونه در اين چرخهُ ثابت به ناگاه 

جم آب آنقدر باال مي آيد كه از سطح كوه ها هم باالتر مي رود. ؟ ح  

 آيا كشتن كافران براي خدا راحت تراز برپايي آن طوفان عظيم و  كشتن آن همه حيوان  بي گناه در آن طوفان سهمگين نبود؟  

 سورهُ احزاب: 

مي گويد زنان پيغمبر ام المُومنين هستند.  ۶آيه  اين سوره مي گويد كه پسر خوانده هاي شما پسران شما نيستند و در ۵در آيه   

در جايي كه حضرت محمد مي خواهد با عايشه ازدواج كند' ابوبكر برادر ديني اوست و ازدواج با عايشه بال مانع است. اما آنجا 
واج كنند. عايشه در سن كه انساني بسيار حسود است زنانش را ام المُومنين مي خواند و مسلمانان نمي توانند با مادر خود ازد

سالگي ميميرد . اين همه سال را بايد بدون شوهر زندگي كند چون ام المُومنين بوده  ٧٨سالگي بيوه مي شود  و در سن  ١٨
 است 

اينكه در زمان جاهليت هيچ مردي نمي توانست با زن مطلقهُ پسر خواندهُ خود ازدواج كند.  رسمي بسيار نيكو بود.  چون در 
اگر زن پسر خوانده صورتي بسيار زيبا هم داشت هميشه پدر خوانده به چشم عروس يا همانند دختر خود به او  اين صورت

نگاه مي كرد و هيچگاه خيال بدي در سر نمي پروراند. آيا اين رسم بدي بود كه حضرت محمد براي اينكه بتواند با زن زيد 
 ازدواج كند آن را از بين برد؟  

گويد: اي پيغمبر با زنان خود بگو اگر شما اگر زندگاني با زيب و زيور دنيا را طالبيد بياييد تا من مهر  اين سوره مي  ٢٨آيه 
شما را پرداخته و همه را به خوبي و خرسندي طالق دهم و در آيه بعدي مي گويدو اگر طالب خدا و رسول  و مشتاق دار آخرت 

ي عظيم خواهد داد . اي زنان پيغمبر هر كدام از شما كار ناروايي را دانسته هستيد,همانا خدا به شما به نيكوكاران از شكا اجر
 اقدام كند او را دوبرابر ديگران عذاب كنند.  و اين بر خدا سهل و آسان است.  

ان اين آيه در زماني نازل شد كه زنان او از او در خواست زندگي راحت تر كردند و در كل به خوبي نشان دهندهُ اين است كه زن
پيامبر از وضع زندگي خود راضي نبودند. اما به جاي رسيدگي به وضع آنان به آنها پيشنهاد طالق مي دهد. مگر مجبور بود 

وقتي توان اداره كردن آنها را نداشت تعداد آنها را زياد كند. بهتر نبود به زنان كمتري قناعت مي كرد و در عوض آنها را 
 راضي نگه مي داشت؟ 

ز زنان پيامبر از نوبت خود گذشت كرده و نوبتشان را به عايشه مي دادند داللت بر اين دارد كه آنها تمايل اينكه بعضي ا
 احساسي به پيامبر نداشتند و تنها دليل ازدواج آنها اين بود كه پيامبر مشهور شده بود. 



بايد به وسيلهُ ارث منتشر شود؟حضرت  عده اي تعدد زوجات پيامبر را وسيله اي براي بسط اسالم مي دانند.  اما مگر دين
 عيسي كه اصأل ازدواج نكرده بود با جنگ و به زور شمشير هم دينش را گسترش نداد پس دين او چگونه گسترش يافت؟

در خيلي از جاهاي قرآن كه مي گويند كتابي است براي همهُ قرون به زنان پيامبر اختصاص داده شده . معلوم نيست اين كونه 
اين سوره مي گويد:اي زنان پيامبر شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر خدا ترس و  ٣٢به چه درد ما مي خورد. مثال" آيه آيه ها 

پرهيزكار باشيد زنهار نازك و نرم با مردمسخن نگوييد مبادا آنكه دلش بيمار است به طمع افتد و سخن نيكو بگوييد.  و در خانه 
مانند دورهُ جاهليت پيشين آرايش و خودآرايي مكنيد.  ونماز به پاي داريد و زكات مال به فقيران هايتان بنشينيد و آرام بگيريد و 

بدهيد و از امر خدا و رسول اطاعت كنيدخدا چنين مي خواهد كه رجس هر آاليش را از شما خانوادهُ نبوت ببردو شما را از هر 
 عيب پاك و مطهر سازد. 

د آيه دربارهُ زنان پيامبر مي باشد.  اما به ترجمهُ عربي توجه كنيد كه كه در وسط آيه اشتباه به طوري كه مي بينيد همهُ اين چن
 گرامري وجود دارد كه حكايت از معجزه بودن قرآن مي كند!!!!!! به متن عربي توجه كنيد:

 و قرن في بيوتكن و ال تبّرجن الجهاهليه الولي و اقمن اصلوه و اتين ازكوه و اطعن هللا و رسوله  

 انما يريدهللا ليذهب عنكم الرجس و يطهركم تطهيرا 

توجه مي كنيد كه اين آيه در بارهُ زنان محمد است اما در بيوتكن ضميرجمع مونث مخاطب استفاده مي كند .  فعلهاي التبرجن و 
غايب. در اينجا مشخص  اقمن و آتين همه داللت بر اين دارد كه روي سخن با زنان است اما عنكم و يطهركم ضمير مذكر جمع

مي شود كه خدا موقع حرف زدن حواسش جاي ديگر بوده كه براي زنان پيامبر ضمير مذكر استفاده مي كند در آينده به آياتي 
بر خواهيم خورد كه فقط در رابطه با چگونگي صحبت با پيامبر و اصول وارد شدن به خانهُ اوست.  و  لزوم آوردن آن در 

  زمانهاست معلوم نيست.كتابي كه براي همهُ 

اين سوره توجه كنيد: ۴٠ ٣۶به آيه   

هيچ مرد و زن مُومني را در كاري كه خدا و رسول حكم كند اراده و اختياري نيست و هر كس نافرماني خدا و رسول كند به 
نب مي گويد من از  يگمراهي سخت افتاده است( پيغمبر دختر عمه اش را به زيد غالم آزاد كردهُ خويش  به زني مي دهدو ز

اشراف قريش هستم و با يك غالم ازدواج نخواهم كرد اين آيه نازل مي شود و او مي پزيرد)و چون تو با آن كس كه خدايش 
نعمت اسالم بخشيد و تواش نعمت آزادي به نصيحت گفتي برو زن خود را نگه دار و از خدا بترس و آنچه در دل پنهان مي 

و حرمت ازدواج با زن پسر خوانده را كه در جاهليت بود منسوخ كني ) خدا آشكار ساخت و تو از  داشتي (كه زينب را بگيري
مخالفت و سرزنش خلق ترسيدي و از خدا سزاوارتر بود بترسي پس ما هم چون زيد از آن زن كام دل گرفت او را ما به نكاح 

ه از آنها كامياب شدند بر خويش حرج و گناهي نپندارند و كتو آورديم تا بعد از اين مُومنان در نكاح زن پسر خواندهُ خويش 
فرمان خدا به انجام رسيد. پيغمبر را بر حكمي كه خدا بر او مقرر فرموده گناهي نيست و سنت الهي در ميان آنان كه در گذشته  

يغ رسالت خدا به خلق مي لاند نيز اين است و فرمان خدا حكمي نافذ و حتمي خواهد بود.  اين سنت خداست در حق آنان كه تب
كنند و از خدا مي ترسند و خدا براي حساب .  مراقبت كار خلق به تنهايي كفايت مي كند . محمد پدر هيچ يك از مردان شما  

 نيست ليكن او رسول خدا و خاتم انبياست.  و خدا هميشه بر همهُ امور عالم آگاه است.  

ا برخالف ارادهُ خدا و رسول او كاري انجام دهد نبود.  واگر كسي اين كار را انجام بدر ابتداي آيه ديديم كه كسي را توان اينكه 
مي داد به گمراهي سختي افتاده . بنا بر اين ارادهُ خدا به زور زني را به عقد مردي درآورد. اما در ادامه وقتي كه در روز 

رسمي خوب به شمار مي آمده و در پناه آن پسر خوانده  بازدواج زينب شيفتهُ او مي شود. رسمي را كه تا ديروز در ميان اعرا
هاي بينوا احساس مي كردند كه به درستي صاحب پدر شده اند به كلي منسوخ مي شود . چرا كه پيامبر مي خواهد با عروسش 

د. چون در آن نازدواج كند و بايد به طريقي از زير بار سرزنش هاي مردم شانه خالي كند و همينطور او را از ارث محروم ك
زمان پسر خوانده ها مانند پسران معمولي از پدر خوانده ها ارث مي بردند در اينجاست كه عايشه به او مي گويد.  اينطور كه 
معلوم است خداي تو آماده هست تا هر لحظه خواسته هاي تو را برآورده كند(به نظر مي رسد كه عايشه به منبع وحي بودن 

). تاين آيات شك داشته اس  

اين سوره مي گويد: اي پيغمبر  ما زناني را  كه مهرشان ادا كردي بر تو حالل كرديم و كنيزاني كه به غنيمت خدا تو را  ۵٠آيه 
نصيب كرد و ملك تو شد و نيز دختران عّمه و دختران خالو و دختران خاله آنها كه با تو از وطن خود هجرت كردند و نيز زن 

ول بي شرط و مهر ببخشد و رسول هم به نكاحش مايل باشد كه اين حكم مخصوص تو است دون سمومنه اي كه خود را به ر
مومنان كه ما حكم زنان عقدي و كنيزان ملكي مومنان را  بيان كرديم اين زنان همه را كه بر تو حالل كرديم (و تو را مانند 

تو در امر نكاح هيچ حرج و زحمتي نباشد و خدا را بر  دمومنان اّمتت به احكام نكاح مقيد نكرديم) بدين سبب بود كه بر وجو
 بندگان مغفرت و رحمت بسيار است.  



خداوند در اين آيه بيش از آنچه براي مُومنان در نظر دارد. دست محمد را در امر نكاح باز مي گذارد و به امور جنسي پيامبر  
ايد هيچ زحمت و حرجي داشته باشد. ود. چرا كه پيامبر خدا نبشعالقه نشان مي دهد.  و بين او و ديگر مُومنان تفاوت قائل مي 

در آيه بعدي خواهيم ديد كه خدا چگونه در نقش كارگزار محمد به دخالت درامور زنان پيامبر مي پردازد.  و به جاي اينكه  
و در قبال اين بي عدالتي  دپيامبر را الگوي عدالت بين زنانش قرار دهد او را مختار مي سازد, كه نوبت زنانش را رعايت نكن

در آيات قبل ديديم كه اگر زنان پيامبر خطايي مرتكب شوند دو برابر زنان ديگر مجازات خواهند شد.  و در برابر تفاوتي كه بين 
اين سوره نگاه كنيد: ۵١زنهايش قايل مي شود زنان حتي محزون هم نبايد بشوند.  به آيه   

ه خواهي نوبتش را مُوّخر دار و هر كه را خواهي به خود بپذير و هم آن را كه از خود كتو اي رسول تو هر يك از زنانت را 
راندي اگرش باز خواندي بر تو باكي نيست اين بهتر و شادماني دل و روشني ديدهُ آنهاست. هيچ يك نبايد هرگز محزون باشند . 

دل شماست آگاه است و خدا دانا و بردبار است. اي  ربلكه به آنچه ايشان را عطا كردي همه خشنود باشندو خدا به هر چه د
رسول بعد از اين ديگر نه عقد هيچ زن بر تو حالل است و نه مبدل كردن اين زنان به ديگر زن هر چند از حسنش به شگفت 

ر نيست ضآيي و بسيار در نظرت زيبا آيد مگر كنيزي كه مالك شوي(باز هم دست خودش را باز مي گذارد و به هيچ طريقي حا
 خود را محدود كند)و خدا بر هر چيز مراغب و نگهبان است.

 آيه بعدي در رابطه با آداب معاشرت با پيامبر مي باشد. باز هم خدا در نقش كارگزار پيغمبر عمل مي كند به اين آيه توجه كنيد:

بر سفرهُ طعامش دعوت كند و در آن حال واي كساني كه به خدا ايمان آورديد. به خانهُ پيغمبر داخل نشويد مگر آنكه اذن دهد 
هم نبايد زودتر از وقت آمده و به ظرف غذا چشم انتظار گشاييد بلكه موقعي كه دعوت شده ايد بياييد .  وچون غذا تناول كرديد 

دهد.  وبه   زود از پي كار خود متفرق شويد. نه آنجا براي سرگرمي و انس به سخنراني پردازيد كه اين كار پيغمبر را آزار مي
شما از شرم اظهار نمي دارد ولي خدا را از شما به اظهار حق هيچ خجلتي نيست.  و هر گاه از زنان رسول متاعي مي طلبيد از 

پس پرده طلبيد.  كه حجاب براي آنكه دلهاي شما پاك و پاكيزه بماند بهتر است و نبايد هرگز رسول خدا را بيازاريد و نه هيچ 
 وقت پس از وفات او زنانش را به نكاح خود درآوريد كه اين كار نزد خدا بسيار بزرگ است . 

اول به متن عربي قسمتي كه زير آن خط كشيده شده توجه كنيد.  كلمه اي كه به احتمال زياد كلمهُ ذنب بوده حذف شده . كه     
در كل به معني جمله آسيب مي رساند.  اما مترجمين فارسي از خود كلمهُ گناه را جايگزين كرده اند.  اّن ذالكم كان عندهللا 

 عظيما. 

در اين آيه از اينكه مردم بايد از پشت پرده با زنان پيغمبر صحبت كنند.  وديگر اينكه بعد از او نبايد با زنانش ازدواج كنند. ما 
اهنمايي مردم همهُ  ررا متوجه اين امر مي سازد كه محمد شخصي بسيار حسود بوده است. در كل اين آيه چه چيزي براي 

 زمانها وجود دارد كه بايد در قرآن ثبت شود. 

مي گويد: خدا و فرشتگانش بر روان  پاك اين پيغمبر درود مي فرستند . شما هم اي اهل ايمان بر او صلوات و درود  ۵۵آيه 
 بفرستيدو با تعظيم واجالل بر او سالم گوييد. 

راضي حضرت محمد مي باشد.  داين آيه به خوبي نشان دهندهُ شخصيت از خو  

اين سوره مي گويد : وگويند اي خدا ما اطاعت امر بزرگان و پيشوايان خود را كرديم كه ما را به ضاللت كشيدند.  در  ۶٧آيه 
 آيه ۶٨ مي گويد : وتو اي خدا عذاب آنها را سخت و مضاعف گردان و به لعن و غضب شديد گرفتارشان گردان.

 چگونه در اين آيه خدا خودش را خطاب قرار مي دهد.

 سورهُ سبا:

اين سوره مي گويد:اي رسول ما بگو خداي من هر كه از بندگان را بخواهد وسيع روزي يا تنگ روزي مي گرداند.  و  ٣٨آيه 
 هر چه شما در راه رضاي حق انفاق كنيد به شما عوض مي بخشد.  و خدا بهترين روزي دهنده است. 

ينكه عوض انفاق را به ما بدهد.  به او كه تنگ روزيش كرده بدهد كه چشمش به انفاق ديگران نباشد؟ابهتر نيست خدا به جاي   

 سورهُ يس:

اين سوره مي گويد:و نيز خورشيد تابان كه بر مدار معين خود دائم بي هيچ اختالف به گردش است برهان ديگر بر  ٣٧آيه 
قدرت خداي دانا و مطلق است.  و در آيه بعدي مي گويد نه خورشيد را شايد كه به ماه فرا رسد و نه شب به روز سبقت گيرد و 

 هر يك بر مدار معيني شناورند. !!!!!



 آيا در هنگام كسوف شب بر روز سبقت نمي گيرد.  ودر وسط روز به ناگاه شب فرا نمي رسد؟

دانند. مي كوشند .  تا اين آيه را با  عده اي از علماي دين براي توجيه آيه اي كه خورشيد را به جاي زمين در گردش مي
دستاورد هاي جديد علمي آن را توجيه كنند و مي گويند. دانشمندان كشف كرده اند كه ابر هاي خورشيدي در سطح خورشيد در 

حال حركت هستند.  و اين گواهي بر حركت خورشيد است و حرف قرآن درست است.  اما آيا حركت ابرهاي خورشيدي كه به 
فجارات شديد خورشيدي است , حركتي در يك مدار است؟نعلت ا  

  

 سورهُ الصافات:

اي رسول تو از اين مشركان بپرس آيا خدا را فرزندان دختر است و شما را پسر؟ يا آنكه ما چون فرشتگان را خلق كرديم آنجا 
د البته دروغ مي گويند.  آيا خدا دختران شحاضر بودند؟بدان كه اينان خود بر خدا دروغ بسته و مي گويند.  خدا را فرزند مي با

 را بر پسران بر گزيد؟

معني اين  جمله كه آيا خدا را فرزندان دختر است و شما را پسر ؟ به اين  معني است كه اگر قرار بود خدا فرزندي داشته باشد 
ي است كه پسران نزد خدا بر دختران نبرگزيد ؟ به اين معپسر خواهد داشت 'نه دختر.  و جملهُ آيا خدا دختران را بر پسران 

 ارجحيت دارند. 

 از اين آيه به خوبي مشخص مي شود كه حضرت محمد چه قدر به بزرگ كردن مقام دختر كوشيده است!!!!!!!. 

همانطور كه دخترش ام كلثوم را به عقد عثمان در آورد. با وجود اينكه مي دانست دخترش رقيه زير ضربات شالق  عثمان جان 
ده است.  و مي گويد اگر دختر ديگري داشتم باز آن را هم به عثمان مي دادم.  رسپ  

سورهُ فصلت:   

اين سوره توجه   ١٢تا  ٩روز خلق كرده است. به آيات  ۶به ياد مي آوريد كه در چند جاي قرآن خدا مي گويد كه جهان را در 
روز افزايش مي يابد. ٨روز به  ۶كنيد كه   

  

  

 دين ارثی   ۴  
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