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۵۰/۵۰/۷۵۰۰          مسعود فارانی 
         

 مجریان دینی  و  ، روشنفکرنماهادین
  بخش سوم پیوست بگذشته :

 
قرآنی را مطابق به اصل  طبق وعده خدمت مخاطبین کرام   اصالت ، ترجمۀ دوکلمۀ کلیدیبحث بخش سوم آغازقبل از

   تحریف شده است  نه در اصالتها و تفاسیر در حقیقت قرآن درترجمه تقدیم میکنم.  چراکه 
توصیف شده اند  و فاقد فرهنگ  زشت ،ترسناک ، ناک وحشت  که از جانب دشمنان، عذابوکفر بطور مثال کلمات 

 جلب می نمایم. ت زیباکلما توجۀ شما را به اصالت آن 
 

 :فراک: 1
 .نندک یعنی از آن چشم پوشی نداشته قبول را اسالم در شده توصیف خدای که گفته می شود کسی به کافر مسلمانها بین در

  بگویند.  کافر مسلمانی غیر هر به  عادی مردمزمان  تابمرور شده باعث توصیف همین
  شود؟ می اطالق کسی چه به قرآن دیدگاه از کافر براستی اما

 اندنپوش بمعنی  لغت در کفر  که دیده می شود  مفردات در  است پوشاننده  بمعنی( ه ر   ف   ک  )  کفره از ریشۀ فاعیل اسم کافر
 ود.حساب می شکافر پوشاند ومی پنهان را ئشی که چیزی آن شود پوشانده دیگری شیئ یا چیزی توسطشیئ  هرگاه است شیئ 

 : ً   مثال  حساب می شود کافر شیئ پوشاننده شود پوشانده دیگر چیز بوسیلۀ که هرچیزی هصخال
    .است کفرشدن عمل  وگوش چشم مانع  ادراک است یعنی کفر خودش شدن  شنیدن مانع را وگوشها یدنانپوشها را  چشم
  .  باشدآنها نیز فعل یا ظاهر شامل تواند می انسانها درکفریا   پوشاندن این
 بلکه  شیئ را تغییر نمی دهد اصالت ،پوشاندنبا   باشد ئشی تغییرماهیت قادربه اینکه بدون چیزی  که بکار میرود  زمانی کلمه

 است.   کفرآنرا از ادراکات حسی زنده جان ها  پنهان می دارد که به حساب  
  رشرا بپوشاند و آن را ظاهر معکوس  مثل  نعمتیوخیر است  پس ازدیگاه قرآن  هرکسیکه  کفربیانگر مبالغه آمیز  کفران 

 . کافریا  پوشانندهتوصیف می شود  کافربدهد با کلمه   بدبختیو
 خطاب کردن گناه است. این اشخاص تحت تأثیر کلمۀ تحریف شده  قرار دارند . کافرکسانیکه می گویند مسلمان  را
 دانند از نوع تحریف شده آن ستفاده می کنند.را نمی  کفر وکافر، کفران وکفارهچون اصل معنی  وریشۀ کلمۀ 

 اند. کافراین چنین افراد نیز  توجه فرمائید کسیکه وظیفه خوب ودرآمد خوب دارد ولی مدام از کار خود  شاکی باشد
 است  زیرا حقیقت را پوشانده است. کافرصحتمند باشد وبخاطر گریز از کار خود رامریض جلوه دهند  یا کسیکه

 حقیقت را می پوشاند چه مسلمان باشد وچه نامسلمان کافر شمرده میشود .هر کسیکه 
 
 به چیزی اطالق میشود که شخصی گناهی را مرتکب شده است و ضررآن خطا وگناه  یا  کفاره 

 ب شده خودرا که سبپوشاندۀ و پنهانآن عمل کفاره بخودش ویا به فامیل ویا به جامعه رسیده است باید 
 زیان  شده  است بپردازد  تا زیان وارد شده جبران گردد و در آینده تکرار نشود. 

 همه از یک ریشه اند. پس می بینیم که ترجمه وتفسیر غلط  کفر ، کافر، کفران  وکفارهکلمات 
 ونادرست از قرآن  ودیگر کتابهای آسمانی از جمله کفرهای بزرگ  اند که بوسیلۀ چنین تحریفات  

 ن جنایات بشری را  تحریف گران رقم زده اند. بزرگتری
  

ـ  ذ  ب   ) عذب  از ریشۀ   :عذاب2 ، گوارایی به لذات اطالق می شود  که از گوارایی بمعنی  عذب     .( عربی است« عذبه» ع 

 ،داشته باشد  گوارایی که در ذات اش یمثبت چیزهرد. بار می آوردرستی  سالمتی  و تننتیجه آن  و نعمات بدست می آید
ت بخش است وانسان راطبع لذ باشد ، حتما   آشامیدنی وخوردنی بوئیدنی ، و برای انسانها   دیدنی ، شنیدنی ، لمس کردنی،  

 محسوب می شود.  گواراییسازد  بخوش ساخته وتضمین سالمتی انسان  را حتمی 
مثبته که در انسان  ایجاد می شود واضح است که سالمتی ببار می آورد.  خود سالمتی  سبب هوشیاری، وبیداری انسان  لذات 

ها میگردد. هوشیاری در انسان سبب می شود که فرق نیک وزشت را،  خوب وبد را دقیق بداند ،  وقتی به شناخت دقیق مسایل 
عقل نی جان در کی ها  می پیوندد. در غیر آن ضرب المثل است معروف که :  آشنا باشد بدون شک از بدی میگذرد  و به نی

 عذاب 
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چیزیکه  انسان را محزون و خفه بسازد.  آزار دهنده باشد، نتیجه آن  ناخوشی  است که سالمتی   ناگوارایییعنی    عذاب پس 
ذی است که انسان را به سؤ تغ عذابسنگی  یک  را متضرر می سازد و بدین وسیله تعقل از او فاصله میگیرد.  بطور مثال  گر

کنجه  شرا  ناگوارایییعنی   عذاباست.  اما کسانیکه  ناگواراییدچار ساخته  از سالمتی خارج میکند.  واین چنین اعمال، اعمال 
ست.  پس  منظور بد آنها  ازین تحریف کامال   نادرست ا وظلم استبداد و رعب  و ترس و چیز  وحشت ناک تحریف میکنند

.  در شکنجه و رُعب وحشت  ودهشت  معرفی کرده باشندرا بخاطری بد معنی کرده اند تا دین را در انظار مردم،  دین  عذاب
 یعنی  .نرسیدن  است.  از نعمات  خلق شدۀ  خداوندی بدور ماندن است  و لذت نبردن  است گواراییبه   یعنیعذاب حالیکه  

و لذات برسانند، از نعمات آفریده شده لذت ببرند،  نه   گواراییسلیم تالش کنند  وخود را دوباره به  انسان  ها میتواند  با عقل 
معنی شکنجه و ترس وحشت ، دهشت، یعنی  گواراییاینکه بوسیله شکنجه  وزدن  به زنجیر کشیدن  باشد بلکه  دور شدن از 

است.  بدون شک  با چنین تحریف، رنجش   ا گوارایی  وعذابنخودش  ،بزن بزن  را نمیدهد  بلکه  محروم شدن  از نعمات 
ها را پیام  گواراییدورشدن از   عذاب وناراحتی  ها را بر او تحمیل میکنند، که در اصل کالم خداوند  چنین نیست  و بنام 

ه فاصله گرفته  وب ارایی هاگوها پیوسته است . از  ناگواراییها میدهد   که شخص به  ناگواراییخبراز  عذابمیدهد. و با کلمۀ 
پیام که تحریف ناپذیر است مراجعه شود نه به ترجمه های  تلاسردچار شده است.   در خلص به اص ها ناگوارایییعنی  عذاب

 که برای تضعیف دین اسالم طرح ریزی شده اند. ناقص وتحریف شده.
 

 غلط تحریف شده است  نه در اصالت  ها و تفاسیر حقیقت قرآن در ترجمه  چنانچه گفته شد که 

  
 اصل موضوع :

چرا  :  که برین استاصل بحث   .را به اصل بحث نزدیک می ساخت مافقط مقدماتی بود که  ،بحث  گذشتۀ بخشدو 

 خشکدر حالیکه کشانده شد؟   خشک اندیشی وجزم اندیشی، ناگهان به اسالممیالدی دین پیشرو  11بعد از قرن 

کس  نداشت،  حتی برع کلیدی آن،  جای کلماتدر متن واساس تحریف ناپذیر احکام قرآنی  و در  اندیشیاندیشی وجزم 
، تبعیض، خارج از هرنوع تمام جهاندر  که برتری رفاه اجتماعات بشری اندبرین  مشعرهمه قرآنی  نصوص متن

مجریان مخرب مغرض فرصت .  اینکه شدنیستتأمین (  طمع و آزهر)دور از   اخالقیوفقط با روشنگری وخدمات انسانی 
را زیر نام دین ترویج کرده اند،  باید آن  خشک اندیشی وجزم اندیشیبخاطر منافع شخصی ایشان   انسان نما ،طلب

نده میتواند نسل آی است کهوشناسایی  تشخیصتحریفات وتخریبات وارده  را تشخیص وشناسایی نمود.  با درک چنین 
 نندکسب کآگاهی الزم دینی را  ،جامعه ینمعلم این اگر روشنفکران د. نبگیر در جامعه جلو فرصت طلبان دینی را

روشنفکران از جامعه تجرید شده،  جامعه بدست  د تا شکار فرصت طلبان گردد.  درغیر آننجامعه  را نمی گذار
خشونت   خواهد شد.بیشتر غرق مثل امروزمعه  بفساد  سیاسی دینی جا فرصت طلبان مادام العمر خواهد بود  و

چون . یددگرخواهد بیشتر سبب ویرانی جامعه  ندارد وخشک اندیشی که با دین اسالم هیچ سرهمخوانی نداشته و
 مانند  مکروب ها فعال اند. و هم درمحتوی وعمل کرد علیه مزایایی دینی  خواستمجریان خصلتا  هم در 

 

توانیم بر واقعیات فایق آیم که از نظرها بوسیله جوابها می با روشن شدن   می پردازیمحاضر به چند پرسش   در بحث
 مغرضین کتمان شده اند. 

گرفته تا قبل  )ع (که بنام یهودیت شناخته شده است،  منظور از حضرت آدم )ابراهمی یا  سامیچرا ؟ ادیان اول  : 1

 ناقص از جانب خداوند بدنیا آمده بودند؟ که منسوخ شده اند،  آیا آن ادیان  گری ییکی پی د  )ع ( ازحضرت مسیح
 مود؟رف به بندگانش عنایت،  )ع ( بوسیله حضرت عیسی  مسیح مسیحیترا بنام سامی ویا  ابراهیمی خداوند دین بعدی 

حمد بوسیلۀ حضرت پیغمبر م اسالمبازهم ناقص بود که دین بعدی  را بنام  مسیحیتبنام   ابراهیمیآیا  دین بعدی  :2 

  فرستاد؟ )ص(مصطفی 

نفر* وبعد حضرت  11  )ع( نفر اند،  قبل از حضرت موسی22تعدادی از پیامبران ذکر شده  در قرآن شریف  :3

  ص() باشد ودیگری حضرت محمد  مصطفی  )ع ( نفر* مگر چرا دو نفر پیامبر بعدی که یکی حضرت عیسی 9موسی 

 ند؟ه امؤظف شدچه دلیل پیاده کردن ادیان جدید به به 

شود وچرا سلسلۀ  معرفی می  خاتم االنبیامنحیث  )ص( حضرت محمد مصطفی )ع ( بعد از حضرت عیسی چرا : 4 

 به پایان میرسد؟   )ص(ادیان با حضرت محمد 

حضرت پیامبر اسالم متوقف میشوند؟  آیا صلح و صفا و خواسته های  خداوند مبعوث شدن چرا ادیان  سامی با :5

 ؟ دیده نمی شود چرادین جدید  نیازی به ؟ وکه شامل ادیان آسمانی بود  در جهان تأمین شده است 
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چرا یکی پی دگری منسوخ می شدند ودین جدید زمینه روشن خواهد ساخت که ادیان ما را در  جواب سواالت فوق،
 بمیان می آید؟ گر دی
عمل انسانها را از تا  بر اساس رواج زمانه  آثار شفاهی رایج بود  قبل ازبمیان آمدن آثار کتبی در ادیان  سامی  

ور بمر  شرارت منع کرده  به  ترحم حق شناسی وصداقت، رهنمایی میکرد، زمانیکه ارشادات شفاهی اصلیت خود را
، کتاب های مقدس  نازل می شوند، کتابهای مقدس نیز بمرور زمان از جانب فرصت طلبان، زمان از دست میدهند

 ظاهر زیر نام دین  خشک اندیشی وجزم اندیشیند. در چنین حالت است که گردغرض منافع شخصی تحریف می 
ر د مزورانهکشی های د تا بدین وسیله از مردم عادی بهره کشی را بنام خداوند موجه ساخته باشند. این بهره می شو

پیش می آید.  زمانیکه بازهم در کتاب بعدی د،  که ضرورت به کتاب جدید می کنبین جامعه ومردم  چنان فزونی پیدا 
اب کتماند الجرم می باقی ن ای  واز اصل کتاب نشانه میگیردتحریف صورت فرصت طلبان دست میزند  وجدید  

 .می گرددیی آن مؤظف گر نازل شده وپیامبر دیگری برای رهنمادی
  

در باغ ارشادات  کهچران شک به اصل قرین نیستند  بدوکه تا اکنون  به نوعی وجود دارند اولیه ارشادات شفاهی 
د که این خرافات کودکانه مذهبی متوجه می شو هر محقق اند، خرافات چون گیاهان هرزه  رسوخ کرده  شفاهی، 

 که در سطح ذوقاند  معمولیبلکه گفته های از انسانهای  نمی باشد،یا کالم مقدش    ( ج)وبیسوادانه منسوب به خداوند

.  این نوع تحریفات  چون مکررا   زیر نام کالم  *اند اضافه کردهخود  داستانهای را به  نام خدا  وعالیق  وسلیقه 

 یقبول  کنند.وتردید  گوش زد شده است پس عوام الناس جرئت نکرده اند  که بر آن شک مربوطه  در جوامع  مقدس
ه کسی را اجازه نداد ، فرصت طلبان شدهتمام  به نفع فرصت طلبان  از وجود چنین تحریفات ، عوام الناس وقناعت

.  داوم دارندتاین تحریفات  الم مقدسبنا   در بین اجتماعات کوچک هنوز هم بنام کاند تا به تصحیح تحریفات اقدام کنند. 
اما در نظرخبرگان چنین افسانه ها قابل اعتبار شده نمیتواند چون کودکانه  وسخیف اند. همچنان کتابهای آسمانی قبل 
از قرآن، کتابهای نیستند که دست نخورده  واصالت اولی را دارا باشند، هیچ کتاب مقدسی را نمی یابید که باالتر از 

قدامت تاریخی داشته باشد.  کتابهای یاد شده که جز افسانه از متن اصلی آنها چیزی  باقی نمانده  وهر  سال 066

یشترقابل ب باریکه تجدید تحریر، یا خوش نویسی ویا تجدید چاپ شده اند سند قدیمتر را ازبین برده اند تا سند تازه
نکار ایاد شده اما از کارتحریف  در آثار   ،حد القول انددرین نظر تمام  مجریان دینی یهودی ومسیحی متاعتبارگردد. 
نسانیت امتظاهرساختن دروغین  استچیزیکه  عیان  بیشترین مجریان دینی آنها،   در تجویز وعملکرد  ولی  .می ورزند

    (است  انتقاد شدهر اشعار متقدمین آنها دزشت  که اعمال.) مانند زاهدین متظاهر دردین اسالم ت دارندواخالق و دوروی آنهاست که با دین مغایر
بر اخالقیات تکیه دارد  و کتاب مقدس یهودی ونصرانی  یکی از دالیل که هالندی بزرگ  فیلسوفاسپینوزا  باروخ 

 ، بیم و اضطراب ترس رُعب  وحشت و دهشت  ودر عمل کرد مجریان آن که در متن آنها چنین  است ،را قبول ندارد
ح این نقیضه واضانسانیت بود. خواست خدا ومغایربه جای گرفته بود،  که  آسایش وآرامش بشریبیشتر از رفاه، 

ده ز قضدست به چنین تحریفات نا ، دینه میسازد که مجریان دینی بخاطر بهره کشی از انسان های مؤمن ومعتقد ب
  اتتوریهودی بنام های مجموعۀ کتاب وهم در یعنی شش جزوه( شاس) یا  تلموداین نوع تحریفات را درافسانه های شفاهی اند. 

نازل شده   )ع (که برحضرت موسی   است عهد عتیقمعروف به  توراتو مجموعه  بنام پنج کتاب یعنی قسمت اول 
ر  دلیل آمدن ادیان یکی پی دیگوشناسایی کرد. تفکیک واضح میتوان نقایض را  )ع (داؤد زبور همچنان  در کتاب  است

 بوده است. کالم داخل شده  بجای اصل  سبب اش تحریفات 
 بمیان آمده اند.)ع (بعد از رحلت حضرت عیسی مسیح مختلفۀ  اناجیل همچنان 

 ا ام ازبین رفته اند عهد جدیدویا   عهدعتیقچه در کتاب مقدس بنام   مجموعۀ ارشادات مؤثق نازل شدۀ کالم خداوند  
   .است آمدهاساسات آنها  تکرار  متن ونصوص  قرآنی  در

تا ظهورحضرت پیامبراکرم محمد  )ع ( شش قرن یعنی از زمان حضرت عیسی مسیح ظرفسوال ایجاد می شود که در

 ؟دلیل آن در چیست چرا؟ و قرن قرآن تحریف نمی شود 14اناجیل تحریف میشوند  ولی در  ،)ص( مصطفی

دربین آنها نوشته شده اند،  )ع (واز مراجع مختلفه  که بعد از حضرت عیسی جانب اشخاص ازاناجیل همه : جواب
ت  اساجیل که موضوع اساسی ان )ع (شخصیت حضرت عیسیمثال  در بخش معرفی  د. نشو اختالفات فاحش دیده می

و در اجرای مقاصد خود، هریک بر جنبه های متفاوتی از شخصیت  را بیان ف متمایزی اهد، اآنیک از نویسندگان هر

  .ات جدا گانه دارندکیدأت )ع (عیسیحضرت  و خدمت 
"، عیسی، "پادشاه موعودکه  میخوانیمهستند چنین  (ا)یعنی یهودی ه که مخاطبین آن عبرانی ها انجیل متیاین تمایز را در 

  .اسراییل خواهد نشستو "پسر داود" است که تا ابد بر تخت سلطنت 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

، خادم رنج دیده تاکید می کندبه عنوان  را  مسیح حضرت مرقس  است و مخاطبان غیر یهودیانجیل مرقس در  
مده آ بدنیا  )ع ( عیسیبلکه    بدنیا  نیامده است تا انسانها را درخدمت خود بگمارد  )ع (عیسی یعنی معتقد است  که 

 (.42:16مرقس ) است تا درخدمت مردم  قرار داشته باشد

  )ع (که یک طبیب  محبوب مردم بود  منحیث یک مورخ از چشم دید هایش  نسب نامه حضرت عیسیلوقا  انجیلدر  

سر پبرخالف دیگران حضرت مسیح را به عنوان "لوقا  را مبتنی بر روایات در انجیل اش  ثبت وتدوین کرده است.
در که در اناجیل دیگران وجود ندارند  راچیز های دیگر  لوقا وبر انسانیت او تأکید می ورزد.اشاره دارد  انسان"

 ن پیشکش نموده است.   انجیل خود به خدمت مسیحیا
و مفهوم  )ع ( شامل محتوای الهیاتی بیشتری درباره شخص مسیحو رسول نوشته شده،  یوحنای، که توسط انجیل یوحنا

آغاز نمی شود بلکه پیش از آنکه او انسان شود، با فعالیت  )ع (با تولد یا خدمت زمینی عیسی  انجیل یوحنا .ایمان است

بر الوهیت مسیح تاکید می کند، همانطور که در استفاده  انجیل یوحنا. (1441)یوحنا آغاز می شود  پسر خداو شخصیت 
خداوند و »، و (رفته استبارها بکار ) «پسر خدا»، (4244)یوحنا « منجی جهان»، (141)یوحنا « کالم، خدا بود»از عباراتی نظیر 

 .  (22422)یوحنا  .دیده می شود« ... خدا

مصطلح شده بخاطری است که مسیحیان بخش از کتاب مقدس را که به حضرت  "عهد جدید"  ،انجیل عهد جدید
 می نامند.  انجیل را مسلمانان  کتاب عهد جدیدمسیح وپیروانش اختصاص دارد  بیشتر توجه دارند.  اصال   

 ن  قبول ندارند آنها را جعل و تحریف شده شناخته اند.حیاخود مسی کهو اناجیل  بعدی دیگری را  

لکه  مجموعۀ از نیستند ب  هر محقق مذهبی متوجه می شود که همه این اناجیل  کالم وبیان خداونددر کل  خالصه 
  )ع(سیحضرت  عیرحلت بعد از  روایاتی شفاهی شنیده شده است که بااعتقادات  خشک بشری تغییر یافته اند.  چون

وند مؤثق بودن کالم خدا ازمی باشد.   ازینروست که  دخیل  هابوسیلۀ  کسانی ثبت شده اند که اعتقادات خود آنها در آن
قرآن مجموعه از پس . ها صورت گرفته استحریف ت (مذهبی  )غرض منافع تیکه دارانفاصله دارند وچه شفاهی وچه کتبی 

واشیای پهن مانند استخوان، پوست مانند صفحات براز گذشته وحال  )ص(کالم خداوند است که بوسیلۀ محمد مصطفی 
.  اسناد قرآن  اولیه زیر نظر متخصصین  شناخت کالم خدا تثبیت شده و موجود شده اند  حفظنوشته ووغیره  اندرخت

 خاتم االنبیانجات داد.  پس آشکارا  بشر را از گروه انسان نماهای شرور  )تحریف ناپذیر( است. موجودیت قرآن اصیل
پیامبری دیگر درین نه کتابی ونه هم موجه است که بعد آن  اساس موجودیت کالم مقدسرب بودن حضرت پیغمبر

 است. ظهور نکردهوند قرن 14

  :کندمی تحدیبه بنی اسرایل  قرآنخداوند در قول ما  صراحتی است که  مؤید
ا أُوتِي  ) ْكفُُروا بِم  ل ْم ی  ى أ و  ا أُوتِي  ُموس  ا ق الُوا ل ْوال  أُوتِي  ِمْثل  م  قُّ ِمْن ِعنِدن  اءُهُم اْلح  ا ج  ل مَّ ا بُِكلٍّ ف  ق الُوا إِنَّ ا و  ر  اه  ظ  اِن ت  ى ِمن ق ْبلُ ق الُوا ِسْحر  افُِرون  ُموس   (ك 

چرا مثل همان چیزی که به موسی داده شد به این پیامبر داده »ولی هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند: 

 :مگر بهانه جویانی همانند آنان، معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد، انکار نکردند و گفتند«  نشده است؟!
؟! بگو: «و ما به هر دو کافریم )تا ما را گمراه کنند( اندند که دست به دست هم دادهدو ساحر )موسی و هارون( این دو نفر»
 «.از آن پیروی کنم اتر از این دو از نزد خدا بیاورید، تا مکتابی هدایت بخش،  گوییداگر راست می»
 

م نازل شدن کال ودیگر ان یکی پی به علت عدم اسناد مؤثق از کالم خداوند ضرورت  مبعوث شدن پیغمبر:  نتیجه
  .پایان پیدا کرداین رسالت  )ص( محمد مصطفیو فرستاده او به امرخداوند  بالخره نیازمندی انسانها بود.خداوند نیاز 

از نیست خدای شروع میشود به این  الإله  «الإله االهللا، محمد رسول هللا»که در سرلوحۀ و مانیفست اسالم چنین مشعر است 

بر بشریت را برا همۀ  االهللا یعنی احد خداوند میکند و در برابر  نفی حبان قدرت را که در زمین برمردم خدایی میکردند ومی کنند اص معنی که تمام 

 را  فرستاده خداوند  معرفی میدارد.  محمد  و نماید اعالم می ومساوی

شود وجوامع اسالمی  تحریف میبا تفاسیر ناقض اینکه امروز قرآن از جانب اشخاص غیر مسلمان وبظاهرمسلمان  
آشنایی دارند.  واین یک توطئه کمتر به اصل قرآن روشنفکران  جامعه نشانه اینست که    هم انداخته اندرا بجان 

جوامع اسالمی را توسط خود شان از بین ببرند.  پس وظیفه  توانستند ازین خالء  کهیهودی،نصرانی ومجوسی  بود 
قرآن در تشریح وتوضیح درست  )سید جمال الدین افغانی(است که همچون سید بزرگ ما درین مذهبی آگاه روشنفکران 

در دراز مدت  می شود که دین را از دست نابکاران بظاهرمسلمان  چنین روشنگری بصورت روشن آن کوشا شوند.
  نجات داد.

 ادامه دارد.
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