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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  بوليت همکارۍ ته رانـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٧/ ١١/ ٢٠٠٩     تاريخ                                                                                                    ناصرپورپير
   

  رشياسالم و شم
  از سايت حق وصبر

  بخش پنجم
 

محبوس ترين متونی است  علوم شود که قرآن، در زمره ی مهجور واز عرضه ی مقدمات قبل، اين بود تا م مقصود
تبرک و تظاهر، در مراسم خانوادگی و رسمی و اداری، به سفره  که در ميان مسلمانان و معتقدان ايران، صرفا برای

به عرب نيز، متعلق  کار و قفسه ی کتابی سپرده می شود و از آن که زبان قرآن، از نظر زبدگان ما و تاقچه و ميز
دروغين ايران باستان، با زور و تزوير، ما را به پذيرفتن اسالم  متجاوز و دشمن خوست، که گويا با بر باد دادن تمدن

است، پس درک  و از آن که دانستن زبان دشمن هم، موجب بی اعتباری روشن فکری کند ذهن کنونی مجبور کرده
و ميان اقوام غير عرب زبان، چندان به ندرت  ر اقليم ايرانکننده ی مستقيم و درست و بی واسطه ی متن قرآن، د

 نداريم و نمی شناسيم و اين نکته آن جا عالمت گذاری و عيان می شود، که با يافت می شود که می توان گفت هيچ
نياز بينيم مترجمينی که قرآن را، به  نمونه های عرضه شده در يادداشت های قبل و آن چه از اين پس خواهد آمد، می

غالبا  زبان فارسی زبانان تغيير شکل و محتوا داده اند، خود از آيه های قرآن، اليه ای از عامی ترين مردم، به فهم و
 :درک درستی نداشته اند

     انعام،. (»ا بها بکافرينو النبوه فان يکفر بها هوالء فقد وکلنا بها قوما ليسو الحکم اولئک الذين آتيناهم الکتاب و»
  ) ٨٨آيه ی

در موضوع گزينش پيامبران، از ابراهيم تا  ، که خداوند پس از ذکر مقدماتی»انعام«اين آيه ای است از سوره مبارکه 
 زکريا و لوط و ديگران، سرانجام می فرمايد که حتی اگر همين پيامبران، که يوسف و موسی و عيسی و يونس و

آن ها کسانی را خواهد گمارد که به ماموريت و نبوت  ینبوت دارند، به وظايف خود کافر شوند، به جا حکم کتاب و
آيه  که به ميزان يک صاحب ديپلم معمول هم، زبان قرآن بداند، با خواندن متن اصلی هرکس. خود درست عمل کنند

که انحصارا گفت و گوی خداوند   سوره ی انعام، به سادگی بر مضمون اين آيات مسلط خواهد شد٩٠ تا ٨٣های 
صاحب کتاب و حکم و نبوت است، اما آن ها که کتاب خدا را دست مايه  سوالن و انبيا و پيامبران اعزامیدرباره ی ر

نااليقی قوم عرب، در حفاظت از اسالم  پرستی و کاسبی خود گرفته اند و مايل اند اين آيه را اشاره ی الهی به ی قوم
قضاوت الهی  ن پيام به راستی مهم قرآن را، که معلوم می کندقلمداد کنند، ناگزير اي و انتقال اين ماموريت به ايرانيان

يکسان است، در ترجمه ی فارسی، مفهوم و منظور  درباب وباره ی تمام بندگان، از پيامبر و رسول و نبی و غير آن
 :و به استخدام و انتخاب عالئق خويش درآورده اند آيه را به صورت زير مسخ کرده

شریعت ) به آن (پيامبر معاصران) و نبوت بخشيديم، پس اگر اينان حکمت يشان کتاب واينان کسانی هستند که بد»
، ترجمه ی ٨٩قرآن کريم، سوره ی انعام، آيه ی . (»کفر ورزند، قومی را بر آن گماريم که به آن کافر نباشند (الهی

 (بهاء الدين خرم شاهی
قوم پرستان درآورده و چه گونه با منظور  بهره برداریمالحظه کنيد که ترجمه، آيه را به چه صورت آماده ای برای 

 ، که معنای محکم انتساب و ماموريت را دارد، در ترجمه به«حکم» لغت نخست آن! خداوند متفاوت شده است
، که آيه آشکارا پيامبران صاحب کتاب و حکم و نبوت را می گويد، در پرانتز به «اینان» مبدل شده، سپس «حکمت»

است که گرچه منظور واضح  «آن» فلش زده شده و آن گاه نوبت اشاره به» اعراب«، يعنی «ن پيامبرمعاصرا» سوی
برگشت داده شده، تا » دين اسالم«يعنی  ،«الهی شریعت» آيه، همان ماموريت و کتاب و نبوت است، در ترجمه به

 ون اعراب اليق حفظ شريعت اسالم نبودهبرداشت دل به خواه، استدالل کنند که چ سرانجام با استعانت به اين ترجمه و
داده است که آن را، يعنی دين اسالم را، به  اند و خداوند هم، طبيعتا به اين ناتوانی اشراف داشته، پس پيشاپيش تذکر

 !سپرد که قدر شريعت الهی را می دانند ديگران، يعنی ايرانيان خواهد
پس اگر اين قوم به آن کافر شوند، ما قومی  ان و نبوت عطا کرديم،آن ها کسانی بودند که که ما آن ها را کتاب و فرم»

قرآن . (»برگماريم (و هميشه از دل و جان مانند علی عليه السالم و شيعيان او ایمان دارند) را که هرگز کافر نشوند
  (، ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای٨٩کريم، سوره ی انعام، آيه ی 

آشکارا و علنی به استخدام کامل تعلقات مذهبی و  عارفات را به سويی نهاده و آيه راو اين هم ترجمه ی قمشه ای، که ت
ارکستر  گمان نمی برند که اين کتاب خداست و آيا اين همنوايی وهم انگيز بدون رهبر آيا. قومی خويش درآورده است

ن ناباب تر، قرآن را به صورت دانند و از آ اجرا می شود؟ از دو حال خارج نيست، يا اين مدعيان، زبان عرب نمی
مباحث آن بی توجه اند، که در اين صورت چرا به دنبال حرفه ی موجه تر  آيه های مجرد می شناسند و به جمع
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ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوال: ياد ير و لولـ، ي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

خداوند محول است، اما در هر  نمی روند و يا می دانند که به چه کار مشغول اند، که قضاوت در باب آن ها به ديگری
کسی در حوزه ی غير عرب زبان سرزمين ما، متن شريف و متين  می کند که می گويمدو حال آن تذکر من سر بلند 

در کتاب خدا، که  نمی فهمد و مالک مصادر و ملوک و مجتهدين ما، در هزاره سال گذشته، نه غور قرآن را مستقيما
کردن آن بوده و لحظه وادار کردن چند کودک به از بر قرائت و خوش نويسی و طال اندازی و تذهيب و تابلو سازی و

ستيزی، سنتی  اگر دهه هايی می گذرد که در خانواده های معتقد و مسلمان ايران نيز، عرب ای درنگ نکرده اند که
داد، که آن را متنی عربی می شناسند و بيش  جاری است، پس چه گونه جوانان رغبتی به آموزش قرآن نشان خواهند

اند؟ آن ها  ينی می اندازد که ظاهرا اعراب مسلمان بر اجداد باستانی او روا داشتهدروغ از همه آن ها را به ياد بی داد
به تفسيرها و ترجمه های مغرضانه و هدفمند، به  بدون پی بردن عميق به عمق آشوبی که يهوديان، از جمله با توسل

ها  د پوريم، از گرده ی آناند تا مسئوليت تخريب تمدن شرق ميانه در ماجرای پلي راه انداخته اند و موجب شده
باور بدتر از جذام کنونی، که اسالم را  برداشته و به دوش عرب مسلمان منتقل شود، و بدون چاره انديشی برای اين

و تخريب تمدن باستانی ايرانيان می گويد و معرفی می کند، بدنه ی  مبتکر و مبدع خون ريزی و کتاب سوزی
باستان ستايانه، که تبليغ آن  شته اند که محصور و مشغول به زندان انديشه هایمومن مردم ايران را واگذا معصوم و

اصطالح اسالمی می بارد، قرآن را در زمره ی وسايل سفره ی عقد و عزا  شبانه روز از در و ديوار اين سرزمين به
مه و تفسيرهای هدف دار ترج ی خانه ی جديد بچينند، آيه های آن را از زبان روضه خوان محله بشنوند، به و تاقچه

نمی دانند و نمی فهمند، ارتباط عمده ای با آموزه های اصلی و عمده  نيازمند شوند و از آن که لسان کتاب را مستقيما
 !نداشته باشند ی آن

در همين حوالی و . شکست خورد روم ...فی بضع سنين. فی ادنی االرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبت الروم»
 (٣ و ٢قرآن سوره ی روم، آيه ی . (»...سال های نزديک  در. کست دوباره غلبه خواهند کردپس از ش

منطقه و پيروزی سريع و دوباره ی  اين متن صريح و روشن قرآن مبين، اشاره ای به شکست کوتاه مدت روم در اين
 ی دوباره و مشخصات طرف خوانيم، محل و زمان شکست، چه گونگی غلبه در متن قرآن، چنان که می. آن ها دارد
پيش تاکنون، براين آيات  روميان معلوم نيست، اما انبوه تهمت هايی که مفسران و مترجمين، از هزار سال جنگ با

را به نتايجی می رساند، تا واضح و بی ترديد، آغاز کنندگان و  مبارک بسته اند، در عين حال که خجالت آور است ما
  .وده ها بر آيات الهی را، به کمال شناسايی کنيماين گونه افز ادامه دهندگان

آن بود پيش از روزگار پيغامبر ما صلی اهللا عليه،  :قصه ی غلبه ی پارسيان بر روم و غلبه ی روميان بر پارسيان»
کرد،  در آن وقت که پيغامبر عليه السالم به مکه دعوی پيغامبری. وقايع بسيار بودی ميان فارس و روم حرب ها و

عرب همه از دست روميان بيرون کردند، و  ه ای افتاد پارسيان را بر روميان سخت، چنان که شام و يمن و جزايرغلب
و بر مسلمانان شماتت کردند که شما می گفتيد که نصرت، اهل کتاب را  مشرکان خاصه قريش، بدان شادی کردند

ابی  .چه گونه غلبه کردند پارسيان بر روم ل کتاب،پارسيان، نه از اهل کتاب اند و روم اه بود، پديد آمد که خواهد
ببينی که : بوبکر گفت. بود پديد آمد دروغ يار شما که می گفت غلبه اهل کتاب را خواهد: بوبکر را گفت خلف جمحی

هرگز اين نتواند بود با چنان غلبه که پارسيان بر روم : ابی گفت .زود بود که روم بر پارسيان غلبه کنند يکبارگی
پنج شتر تا پنج سال که گر تا پنج  گرو بستند به. بندم: گرو بندی؟ ابوبکر گفت: ابی گفت. تا ببينی: ابوبکر گفت .ردندک

چون ابوبکر گرو ببست بيامد رسول . شتر به ابی بدهد و اگر نه، بستاند سال روم را بر فرس غلبه نبود، ابوبکر پنج
رسان و سال هم به هفت  اشتر به هفت. »فی الخطر و زد فی االجلزد «يا ابابکر، : خبر کرد، رسول گفت خدا را
ابوبکر به مدينه بود نامه نبشت به . بر پارسيان غلبه گرفتند ابوبکر چنان کرد، هفتم سال خبر آمد که روميان. رسان

شهور به نيشابوری، م قصص قرآن مجيد، تفسير ابوبکر عتيق. (»مکه تا اشتر از پسر ابی خلف بستد پسر خويش به
 (٣١٠سور آبادی، ص

در ايران، يعنی نيشاپور، که فقط  اينک آن آيات صريح قرآن را، کسی منتسب به يکی از مراکز بزرگ تجمع يهود
سال پيش، به صورتی درآورده که می خوانيد، با همان شگرد  ١٠٠٠ خداوند بر احوال اصلی او مسلط است، در

دروغ شان دشوار شود،  شاهد می گيرند تا جدال با  را شريک می کنند ويهوديان که در دروغ خويش خلقی شناخته ی
پارسيان، که جاعالنه در جمع قصص قرآن آورده، با پنج  چنان که نيشاپوری در اين جا، بر شکست و فتح روميان و

با صريح آن  مکالمات، رسول خدا و ابوبکر را هم حاضر و شاهد و با خبر گرفته، تا مغايرت صفحه شرح حوادث و
. به دور ريختن اين گونه مبطالت وا می دارد تشريح همين تصورات، صاحب خرد را! آيه ی کتاب خدا معلوم نباشد

پس دو مدخل نو ! روميان صاحب کتاب، و پارسيان مشرک قلمداد می شوند در اين قصه ی ساخت نيشاپوری ما،
کجا زيست می کرده اند؟ زيرا  نخست اين که بپرسيم اين روميان مسيحی، به اوائل قرن هفتم ميالدی، در: شد گشوده

هستی خود، لجوجانه و بدون اندک انحراف، بر هلنيسم مقيد و پای بند  آن روميان شناخته و مشهور، تا پايان حيات و
مشرک و بدون کتاب می شناسد،  هجری، پارسيان راو ديگر که، اگر اين نيشاپوری، در نيمه ی قرن پنجم ! اند بوده

پندار و گفتار و رفتار خوش، که کتاب اوستای فرا آسمانی با شش  پس آن زردشتيان پارسی نيک کردار و بنيان گذار
شبه مورخ در نيشاپور معرفی  قدمت داشته اند، چرا پيامبر و کتاب و دين خود را، به انديشه ی اين مفسر و هزار سال

 !!بزرگ زمان ساسانيان در آن شهر برپا بوده است؟ ده اند، که می گويند يکی از سه آتشکده ینکر



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوال: ياد ير و لولـ، ي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

زمينی و ايشان از پس آن که غلبه کردند بر ايشان، غلبه کردند  اندر نزديک ترين .پارسيان غلبه کردند روميان بر»
  (۴٠١ ص  هجری،۵۵۶محمد جعفر ياحقی، ترجمه ی قرآن، نسخه ی مورخ ) .«بر پارسيان

پنج صفحه، از هزار سال و اين هم ترجمه  آن چه در باال خوانديد، تفسير مفصلی سراپا دروغ و افترا بر قرآن بود در
ترجمه ای که نام و محل زيست و انتساب .  سال پيش٩٠٠افترا بر قرآن، از  ای است کوتاه و باز هم سراپا دروغ و

کاشانی و اصفهانی و نيشابوری   قبيل يعقوب و داود و سليمان همدانی وآن را نمی دانيم و نگفته اند، که از صاحب
 .ديگری بوده است، به احتمال زياد

نيز خويش  است که مشرکين در مکه با مسلين ستيزه کردندی که روميان اهل کتاب اند، شما «زهری» از سيغلبون،»
يستند، بر روميان از اهل کتاب چيره شدند، ما نيز ن را اهل کتاب می دانيد، پس همچنان که فارسيان که از اهل کتاب

چنين مرا خبر داد که  عبداهللا بن عتبه بن مسعود و. پس در اين باره اين آيت فرود آمد. يافتن بر شما غلبه خواهيم
روم تا هفت سال ديگر بر  اگر ابوبکر، پيش از اين که قمار تحريم گردد، با بعضی از مشرکين گرو بست بر اين که

پيغمبر بر اين داستان آگاه شد، بدو گفت چرا هفت سال  ارس چيره نشد، چيزی بدان مشرک بدهکار باشد و چونف
بر روم تا نه  خوانند و سپس چنان افتاد که غلبه فارس» بضع«عدد هرچه کم تر از ده باشد،  تعيين کردی؟ با آن که

روم را بر فارس پيروز گردانيد و مسلمين به غلبه ی  ندسال به طول انجاميد و به هنگام غزوه ی حديبيه بود که خداو
را از اين داستان پرسيدم گفت ما با  «ابا سعيد خدری» است که «عطيه» و نيز از. شدند اهل کتاب شاد و خرسند

با فارس و چون خداوند، پيامبر و مسلمين را بر مشرکين نصرت داد و  مشرکين عرب از در ستيزه در آمديم و روم
قرآن . (»گرديد، خرسند شديم فارس، ما بدين دو پيروزی، که از برای اهل کتاب بر غير اهل کتاب نصيب ا برروم ر

 (تفسيری بر آيات نخستين سوره روم کريم، ترجمه و تفسير محمد کاظم معيری، حاشيه ی
 راويان و گرو بندان و اما به جز اسامی  سال فاصله است،٩۵٠ميان آن تفسير سور آبادی و اين تفسير معيری، گرچه 

 مجدد آن ها، تفاوتی پيدا نيست و بدانيد که علی رغم جست و جوی بسيار، هنوز مدت زمان شکست روميان تا غلبه ی
آغازين سوره ی روم را با مخاصمات ميان  تفسير و ترجمه ای را نيافته ام، که بی اعتنا به آيات اصلی قرآن، گفتار

درباره  زیرا تایيد وقوع جنگ های ایران و روم، از زبان قرآن، هر تصوری .ه باشدروميان و پارسيان مخلوط نکرد
 !ابرام و اثبات می کند ی رخ داد پليد پوریم را ابطال و قصه های یهود ساخته ی شاه نامه را

 تنها .هيچ ترجمه ای هرگز قرآن نخواهد بود در آغاز بايد گفت که ترجمه ی قرآن، اصوال کاری غير ممکن است و»
... شد آخرين کتاب آسمانی که از طريق آخرين پيامبر، برای راه نمايی بشر نازل قرآن واقعی، قرآن عربی است،

عقايد شخصی و تعبير و تفسير در قرآن و  برخی از پيروان قرآن بر اين عقيده اند که برای جلوگيری از دخول
 بايد تحت اللفظی ترجمه شود و هر چيز ديگری، از پرانتزنمودن آن، قرآن فقط  همچنين برای جلوگيری از کم و زياد

ولی به نظر می رسد ترجمه ی . کنند گرفته تا نقطه گذاری و عالمت سئوال و غيره را اضافه کردن بر قرآن تلقی می
چون فهم آن را بسيار مشکل می  از هدف اصلی ترجمه ی قرآن جلوگيری می کند، تحت اللفظی به اين صورت،

 .(حسين علی کوثری، قرآن مجيد، همراه با ترجمه و تحشيه ی فارسی، مقدمه. (»سازد
، از »تنها قرآن واقعی، قرآن عربی است» بايد ببينيم چه گونه همان مترجم و حاشيه نويس بر قرآن، که معتقد است

جمه ی تحت حمايت می کند و آن هدف اصلی قرآن که به اعتقاد ايشان، تر افزوده هايی بر ترجمه ی فارسی آن
خواننده دارد، چه محتوايی  برآورده نمی سازد، چه مقصدی است و آن فهمی که کوثری قصد انتقال آن را به اللفظی
 !دارد؟

روم توسط ساسانيان است که حتی به سوريه و فلسطين  اشاره به شکست امپراتوری :۵ تا ٢سوره ی روم، آیه ی »
اين آيات  . ميالدی پای تخت روم را محاصره کردند۶١۶الخره در سال و با. دست يافتند نيز) سرزمين های نزديک(

 ٣در عربی اشاره به » فی بضع سنين: سال در ظرف چند«. نازل شده اند) هفتم قبل از هجرت( ميالدی، ۶١۶حدود 
  روميانسال پس از نزول اين آيات، همان طور که خداوند متعال فرمود، باز تا ده سال دارد و درست هفت و يا هشت

قرآن مجيد، ترجمه ی حسين . (»بردند  به دروازه های امپراتوری ساسانيان حمله۶٢۴پيزوز شدند و باالخره در سال 
 .(در پايان کتاب علی کوثری، حاشيه نويسی بر سوره ی روم،

 دارد، که محتوای اثبات دولت ساسانی را پس معلوم شد که دفاع کوثری از ضرورت افزودن بر آيات و کلمات قرآن،
اين سياست مشخصی بوده است، که از آغاز، با ! پليد پوريم حساب می شود به بيان ديگر رد زيرکانه ی رخ داد

خواست خداوند، تفصيل  کردن حوزه ی شرقی اسالم، از آموزش و گزينش زبان عرب، که به فرصت عمر و محروم
ن، به واسطگانی سپرده شد که نه فقط فضا را برای قرآ اجرای آن را باز خواهم نوشت، کار انتقال منظور و متن

های به  متن معصوم و فروتنانه و اصيل و صريح قرآن مناسب بيابند، بل با گشودن سرفصل تفسير نويسی ناسالم بر
محصور و منسوخ و ناسخ و غايت و  ظاهر فاضالنه ای چون منطوق و نص و مؤول و مفهوم و خطاب و مشروط و

قرآن، پيشاپيش نيازمند فرسايش خواهنده در پيشگاه مساند و معاريفی است  د که درک و دريافت ازغيره، وانمود کنن
اين چه فرياد اعجاب و شوقی است  آدمی در می ماند که پس! کار فهماندن قرآن به خلق الناس به آن ها محول است که

ل عرب، بی نشست دو زانو و دراز مدت دانشگاهی و کاسب کار معمو که از گلوی يک کارگر و فالح و خانه دار و
  !!شود؟ قرآن گو، پس از شنيدن آيه ای از زبان قاری قرآنی، بی اختيار جاری می در محضر علمای



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوال: ياد ير و لولـ، ي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

معمرين و مترجمينی واگذار است که نمونه  اينک زمام انتقال حاصل قرآن، به مخلوق ايرانی مسلمان، به مفسرين و
 کاه دانه ای از ميان خرمنی از اشتباهات آن ها بود و بقيه نيز سخت در کار هی کار مطرح ترين آن ها را ديديم ک

تلفظ عربی بر او دشوار  در نماز يک کشاورز خاک آلود مشغول نيايش اند، که» غين«و » عين«تصحيح مخرج 
ند تا در ابتدا تلفظ هم نمی داند، و به قدر ارزنی همت ندار است و معنی لغات قرآن را با صحيح ترين و غليظ ترين

نيز، همانند اين همه ملت  کسانی، چه گونه و از چه زمان و مسير مانع شدند تا زبان قرآن ميان ايرانيان معلوم کنيم چه
يهوديان سخنی به ميان اندازيم » پوريم«خواهند در باب ماجرای  غير عرب و مسلمان شده ی جهان جاری شود و نمی

تاريخ و حوادث  ن دروغ ها معلوم شود، که به نام تاريخ و حوادث صدر اسالم،و کليت يکسره ی آ تا تکليف يکجا
رافت و رحمت، با قصد آلودن بنيان اسالم، به کينه  غزوات و سرايا و ديگر تواريخ و حوادث دوران پيامبر مسالمت و

پشتيبان و مصرح  ن سليمقبيله پرستی و قوم خويش بازی و خون ريزی، نشر داده اند و قرآ و ستيزه و مقام خواهی و
 .هيچ يک نيست و کالم و عددی از آن ها را تاييد نمی کند

و محدث و شاعر و فلسفی و سيره نويس  اينک اسالم را به ما از زبان و بيان و قول و غمزه ی گروهی ناقل و راوی
رقه باز و مورخ و زبان دان و شيميست و ساحر و طبيب و مفسر و ف و رجال شناس و مغازی شمار و سخن سرا و

زمانی می گويند که  منتقل می کنند که چيزی از شخص آن ها نمی دانيم و نوشته های شان را از مغنی و مطرب،
نداشت، تا زبده صاحب کتابی از ميان خراسانی و  هنوز جهان عربی اسالم، شکل فرهنگی و حتی سياسی معينی

بگويند و  نشانی ندارند و نمی دهند که اسالم را از زبان قرآنو غيره ظهور کند، و  مصری و مغربی و شامی و کوفی
ان شاهديم که صدها مرکز و محفل  بشناسانند که ارزنی درصحت و امانت و صداقت آن شبهه نيست و در جای

را به پرده می کشاند و همت شبکه عمومی » شکوه تخت جمشيد«فريب  فرهنگی و نمايشی و فرهنگ سرا، فيلم احمق
است، که بدون هيچ فاصله  لويزيون جمهوری اسالمی به تبليغ تمدن دروغين ايران باستان متوجه و مصروفت و اول

داير کرده اند که از جيب مردم مسلمان و معصوم ايران، شال  ای ستيز با عرب و اسالم محسوب می شود و کارگاهی
و ايران توجه ندارد و  ی به بنيان شناسی اسالمشعوبيه را می بافند و به محفلی مربوط اند که ذره ا و رشته ی دراز

اسالم و حيات پيامبر، کافی است نگاهی به اسناد و  باب تاريخ و حوادث صدر برای معلوم کردن حد آلودگی در
ادامه . (اند بياندازم، که در باب شمشير کشی های رسول خدا، داد سخن داده و صحنه ساخته ادعاهای سراپا دروغی

  )دارد


