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 [۴]  ـ ریاسالم و شمش

 

 یآشکار با ب ی زهیو بر صاحبان خرد فرض است تا شجاعانه، ست دهیترک تعارفات فرا رس زمان

 یبه باورها نکیرا، که ا یا هیپا یپوچ و ب ماتیو تنظ باتیموجود و نبرد با ترت یفرهنگ یتیهو

همه مبتال و مشغول به  نیهراس از ا یمتنوع بدل شده، آغاز کنند و ب ییها نهیدر زم یمل

ما، با  یخیتار ییو دارا نیو د یو هست تیهو یموهوم درباره  یمطالب نیو تلق غیتکرار و تبل

 یدانشگاه ها اتیکه از هنگام آغشته شدن به معجون جعل ،یاتیاز واقع قیعم افتیدرک و در

ورت همراه شوند که به ص یغرب، مسخ و مذاب شده، با کوشندگان ییسایو کل سهیکن

 ن،یمورخ یها یسیجنگ با دروغ نو دانیکم شمار، به م ییها مجموعهدر  ایمنفرد و  یانیسپاه

عازم اند که صد سال است در  یادانیو کهنه ش فیکث یشناس رانیباستان شناسان، مراکز ا

عربده  ن،یمسلم یفرهنگ قرآن هیمردم ما و عل تیو هو یهست هیبال منازع، عل یفضا و فرصت

 اریکشور را تا هم امروز در اخت یو رسانه ا یغاتیو تبل یو مل یرسم یکشند، دستگاه ها یم

آمده اند و بنا بر رسم و سنت  دانیسپاه تازه رزم، با تمام توان به م نیا هیدارند، کف بر لب، عل

 ی وهیشرمانه و به ش یب ،یارعاب فرهنگ جادیا یو برا دیهجوم جد نیدر ا قت،یدشمنان حق

 !خود افزوده اند یها یفقط بر حجم دروغ پرداز انیهودی

ت از تالش که هزار سال اس -سهیوکن سایماموران کل نیا زیست یو مقصد اصل دانیو م مرکز

موفق  بیرق یب یتاز کهیدر  ریبزرگوار وانمانده و هرگز همانند صد سال اخ امبریاسالم و پ هیعل

 یستینطبق با واقع و شوونمنطق، نام یب ،یتصور واه نیما، به ا یآلودن فرهنگ مل -نبوده اند

عقب مانده اند و به فرمان  نیرود، مسلم یاز زمان ظهور اسالم به قهقرا م رانیا ایاست که گو

 یاریکسان بس مینداشته اند. چنان که هنوز شاهد یاثر یآدم خیخون در تار ختنیقرآن، جز ر

 یمطلق و محض م یشان برخاسته، جاهالن انیز مواال مقام ا امبریآشکارا قوم عرب را، که پ

 یاله یکنند، آموزه ها یم ریقرآن است، تحق انیب یبرا یاله یا نهیعرب را، که گز انزب ند،یگو

 یم نیدروغ یاز قماش سلمان فارس یگرانیرا وام دار نبوغ و نبوت پنهان د نیآن کتاب مب

رو کرده اند تا از  یها به قرآن شناس نیاز هم یشمارند و تاسف بزرگ آن جاست که دسته ا

 یکهنه  ریمنحرف کننده، مس یها فیها و تحر لیدل خواه و تاو یرهایترجمه و تفس قیطر

خود  ی انهیقوم گرا یو منظورها اتیقرآن را به منو ریرا همچنان باز نگه دارند، متن کب انیهودی

دهند که خداوند در قرآن  حیچنان توض او را یخداوند، کتاب سرمد یو در جا گاهیاز جا ند،یاالیب

 نیآلوده به کفر، که ا نیمضام لیقب نیو از ا دیسخن بگو یبه فارس امبریپ د،یرا بستا انیپارس

عرب  یها ییسب کنندگان تمدن و توانا نیکه هم نیجا و آن جا فراوان است. تاسف بزرگ تر ا

 یاز اسام یو طومار میکن یدانشگاه ها مالقات م یاستاد یها یبر کرس دهیو اسالم را، لم

کرده  لیبا اسالم و قرآن تبد زهیست یبرا یبونیکه کالس ها را علنا به تر میآن ها را در دست دار

 نیتا ا ،یجمهور نیا یآگاه بر اعمال خود، در دستگاه فرهنگ یآن ها به نبودن ناظر ایاند!!! آ

 !!دارند؟ نیقیاندازه واقف اند و 

مبادرت به  یگریهودی یمایبوده اند که بخواهند در س نیتر و مکارتر از ا رکیز اریبس انیهودی»

با درآمدن به کسوت اسالم و جا  هودی انیرو عالم نما نیشوم خود کنند.، از ا ینقشه ها یاجرا

 نیمسلم انیمقدس مآب، به نشر خرافات و ترهات خود در م یزدن خود به عنوان مسلمانان
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 یاز خلفا و حکام جور به آن ها داشتند، بازار دروغ پرداز یکه پاره ا یو با حسن ظن ندتپرداخ

 یبهره را بردند و داستان ها تیفرصت مغتنم نها نیشان روز به روز رونق گرفت، از ا یها

گسترها  اتیلییمسلمانان پراکنده ساختند. اسرا انیقرآن در م ریخود را به نام تفس یساختگ

 یافسانه ها یاله امبرانیپ یزندگ یو خرافه پردازان درباره  انیداستان سرا ریسا یبه همراه

ها و  ییاز گزافه گو یعظام را هاله ا یایانب یکه سرگذشت زندگ یساختند به گونه ا یفراوان

 نیمسلم انیاساس در صدر اسالم، م یب یافسانه ها نیها احاطه کرده و هم یدروغ پرداز

آغاز شد،  یسینو ریکه نهضت تفس یکه در قرن دوم هجر نیتا ا ،گشت یم نهیبه س نهیس

مغرض  یبود و به دست افراد افتهی وعیمردم ش انیکه م یخراف یها تیداستان ها و حکا نیهم

القدر  لیجل یاسالم و صحابه  امبریدرآمده و به پ ثیبه صورت حد اط،یاحت یو ب شیساده اند ای

 یرینسبت داده شده بود، به کتب تفس شانیمانند ا و ابن عباس و یرسول خدا همچون عل

موهوم و موهون ساخت که  یخرافات و داستان ها نیقرآن را مشحون از ا ریو تفاس افتیراه 

گرفته  یجا ریاز تفاس یاریبس انیدر م زیزمان ن نیمجعوالت تا ا لیقب نیگفت ا دیسوگمندانه با

 ،یمحمد قاسم دی)حم«. شده است بولبه ق یتلق شانیکج اند یبرخ ی هیو گاه از ناح

 (۲قرآن، ص  ریدرتفاس اءیانب یآن بر داستان ها ریو تاث اتیلییاسرا

و  یدر فرهنگ عموم اتیلییهنوز بر وسعت نفوذ اسرا یقاسم یرسد که آقا یبه نظر م گرچه

 یمسلمانان تا آن اندازه مشرف و مسلط نشده اند تا همچون استاد بزرگوار و ب یکنون یباورها

 یمعرف «یساختگ یصحابه  ۱۵۰» ،یعسکر یمقام، مرتض یعال خیو ش ریکب یمانند، عالمه 

در قرن مسلمانان،  ی نهیبه س نهیس یموجود یبر مبنا انیهودیباورند که  نیاکنند و هنوز در 

وجود کتاب در جهان  یاند که تمام ادعاها دهینقطه نرس نیقرآن نوشته اند و به ا ریدوم تفس

است و  یمیابن ند ناتیتلق یو در زمره جعل  کسرهیاز آغاز قرن چهارم  شیاسالم تا پ

و استحکام و امکان کتاب  قرن سوم اقتدار انیعرب تا پا طخاحتماال اشراف ندارند که 

مدون و محکم و به صورت کتاب را  یقرآن ها نیست که نخسترا تا آن حد نداشته ا یسینو

 چیهاند که  دهینرس نیقی نیو احتماال هنوز به ا میسراغ کرده ا یتنها از اواخر قرن چهارم هجر

ناقدانه و بدون ظن  یبدون کارشناس انتو یرا نم یاز قرن چهارم هجر شیمکتوب پ

 ریباب که تفس نیدر ا شانیهمه، تذکر ا نیا، اما با وارد کرد ی، به فهرست فرهنگ اسالمجعل

و در کار پراکندن  انیهودیتا هم امروز، ملهم و متاثر از موهومات و موهونات  ن،یبر قرآن مب یسینو

و  ریسخت گ تیاز عقالن یظهور باب تازه ا ازخداوند است،  میکتاب عظ ی کرهیآنان در پ لیاباط

اشارات چراغ سان عالمه  نیکه با ا یدهد، باب یخبر م یاسالم قاتیدشمن شناسانه در تحق

 :گرفته و گشوده شده است نیبه راه مسلم یعسگر ی

زننده انباشته شده است که با وجود  یدروغ و افسانه ها امبر،یپ ی رهیو س ثیقدر در حد آن»

دروغ باعث آن است که اسالم  ثیدر حد محال و وجود آن احاد حیبردن به اسالم صح یآن ها پ

 (۲۲ص  ،یساختگ یصحابه  ۱۵۰ ،یعسکر ی)مرتض«. بد آموخته شود

حوادث صدر اسالم  یاز داده ها را درباره  یاریتوان نادرست بودن بس یم نیقیو  نییبه تع نکیا

 انیم یو تفرقه افکن یکه در کار فرقه ساز ییغور در مطالب کتاب ها قیو از طربه اثبات رساند 

 یمایبه س انیهودیکتب،  نیاز ا یاریبس سندگانیبوده است، معلوم کرد که نه فقط نو نیمسلم

 یخیتار تیو آثار مطلقا هو یاسام نیاز ا یدرآمده اند، بل بخش عمده ا یمتفکران اسالم

در مکتب و  دیجد یاز کارگاه ها یدر اصل و فرع ساخته ا م،یندارند و همچون الفهرست ابن ند

در  مایمستق ایغرب و  یا سهیو کن سهیکن یدانشگاه ها و موزه ها نیزم ریعل، در زصنعت ج

 چیه تیکه تاکنون اصل آن ها به رو یاند، مصنوعات میاورشل یدست عیو صنا اتسوغ یزمره 

 .است دهیکس نرس
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او  ثیاحاد م،یا دهید فیس ثیدر احاد فیو انواع تحر یو افسانه ساز یآن چه از دروغ پرداز با»

راه  یخود باز نموده، در مدارک به اصطالح معتبر اسالم یبرا یعیوس یجا یدر متون اسالم

اش در کتب خود آورده  یها یکار زهیاو را با همه ر ثیبزرگ افسانه ها و احاد یو علما افتهی

 فیرا که از س ییفهرست علما زیتلخ و شگفت انگ قتیحق نینمودن ا یفصل برا نیاند. ما در ا

است،  افتهیدر آن ها راه  یو ثیرا که احاد یفهرست کتب و مدارک نیگرفته اند و همچن ثیحد

 (۱۰۰ص  ،یساختگ یصحابه  ۱۵۰ ،یعسکر ی)مرتض. «میآور یم

وبالگ، گرچه  نینقل در ا یآورند، برا یمقدمه م نیا لیدر ذ یرا که عالمه عسکر یفهرست

در فرهنگ  اتیعام و وفور جعل یو جلوه  تیمطول است، اما از آن که ما را با کثرت و جامع اریبس

 یکاهد که در گمان کسان یم یکالن یکند و از جبروت نام ها یآشنا م یتا اندازه ا ،یاسالم

فرهنگ اسالم اند، آن را به صورت مختصر شده، تنها با  میو تحک غیو تبل نیتدو یها توانهاز اس

را  یآورم تا کسان یجا م نیآن ها در ا فاتیتال ایو  اتیذکر نام مولف و بدون اشاره به سال ح

شناسند، شرح  یو آنان که کتاب را م دیندارند به کار آ یدست رس یکه به کتاب استاد عسکر

ابن قانع، ابو  ،یالبغو»: افتیساز خواهند  داریتاب بآن ک ۱۰۴تا  ۱۰۰ یرا در صفحه  آنمفصل 

ابن عبدالبر، عبدالرحمان بن منده، ابن فتحون،  م،یابن منده، ابونع ن،یبن السکن، ابن شاه یعل

ابوبکر  م،یابونع وسف،یحمزة بن  خ،یابوالش ا،یابن حجر، ابوزکر ،یالذهب ،ریابن اث ،یابوموس

 ه،ی، ابن الفقیذهب ،یراز ،یمقدس ،یابن عساکر، ابن بدران، ابن حزم، سمعان ب،یطخ

 ،یطبر ،یبالذر اط،یابن خ د،یمف خیابومخنف، نصر بن مزاحم، ش ،یریعبدالرحمان، حم ،یحمو

 ،ینیبلق م،یونعاب ،یغندجان ،یالعسکر ،یابن اعراب ،یابن کلب ،یوطی، سابن خلدون ر،یابن کث

 یابن حجر، متق ،یرمیالنج ،یترمذ ،یدیابن بدرون، ابن منظور، زب ،یاصبهان ،یقلقشند

 .«یوطیو س یابن جوز ،یلیعق ،یهند

 یتا قرن دهم هجر ،یو ادب اسالم خیفرهنگ و تار یمعتبر در معرف ینام ها یتمام بایتقر نیا

حال،  نیدر ع شانیکند. ا یم یمعرف هودی نیاز جاعل نیآن ها را متابع یاست که استاد عسکر

و  یابن ماکوال، رشاط ب،یابوبکر خط ،یدارقطن ،یچون مرزبان یشاعران ظاهرا بزرگ و نام دار

و هزاران » یبا افزودن جمله  انیشمارد و در پا یم یهودی فیرا مخلوق ذهن س لدباغابن ا

دفتر فرهنگ  «ین غربو اسالم شناسا نیمتقدم و متاخر و مستشرق نیاز مولف گریکتاب د

کند تا دست از رسم  یبندد که ما را موظف و مجاب م یم یرا به گونه ا یمجعوالت اسالم

 نیاز مکاشفات مهمل ا زیحفاظت گرانه از اسالم، پره یشیاند نوبه  م،ییبشو نیتعصب و تلق

 یعنی ،یاله نیتنها د نیسند ا نیتر نیمکتوبات و توسل مطلق و محض و منفرد به مطمئن و مت

 .میآور یرو انیب یقرآن عال

نواقص خود را دارد که به آن خواهم  زین یفهرست استاد عسکر یکه حت میخواهم بگو یم نکیا

در آلودن اسالم به جدال  یو فرهنگ یخیکه عرضه و ارائه کنندگان اطالعات تار میپرداخت و بگو

 وغدر روسیو در اثر ابتال به و نکیعمل کرده اند که ا یچه گونه استادانه و به گونه ا یزیو خون ر

اعتنا به  یو ب میانگار یم نیافتخارات مسلم یعام را، در زمره  یکافر کش ان،یهودی یساز

 یضربه  یدعوت را، ب امیاز ا یاش، دم ارانیخدا و  امبریکه پ میقرآن، گمان دار یها هیتوص

مرتبه تا  عیرف امبریاز زمان وفات پ سندینو یو م دنیگو یبرگزار نکرده اند، چنان که م ریشمش

 !!!برگزار نشده است ریشمش ی غهیانتشار اسالم جز با توسل به ت ز،ین یفتوحات اسالم انیپا

است  افتهیدر روزگار ما، تا آن جا گسترش  ،یقرآن یجسورانه به آموزه ها ییاعتنا یب نیا کار

 رند،یگ یربا م نیاز مسلم ان،یهودیمضاعف بر نرخ  یآشکارا و با ربح ،یکه در حکومت اسالم

، شمارد یم طانیاز رسم ش یرویرا پ یو شعر خوان ییحال که قرآن مبارک شعر گو نیدر ع

 یم فیکه تکل یتوجه به فرمان اله یآورند و ب یکتاب خدا را هم به شعر در م یتلجوجانه ح

 م،یریبگ هیو از آن ها جز میرا مشرک و نجس بشمار لیتورات و انج روانیپ ن،یمع یکند، از زمان
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دهند،  یم یندگینما یکرس یاسالم یدر مجلس شورا یحیو مس یهودینه فقط به چند هزار 

 انیهودی« تراب»که در عرش انگلستان و با  گر،یبر چند هزار گبر د یشتزرد یبل با نام گذار

 رویکهن پ انیرانیآن ها با عنوان ا یاست، برا یو کتاب شان قالب امبریو پ نیساخته شده اند و د

همه کاغذ که در طلب  نیگذارند تا عالوه بر ا یمسند م نیدر مجلس مسلم یراست کردار

کنند، فرصت استفاده  یآزاد ضد اسالم که اعمال م غاتیهمه تبل نیو ا اهیس نیاز مسلم یکار

آورند که در روزگار  ید و اگر بهانه ماز دست ندهن زیکشور را ن یو رسم یقانون گذار بونیاز تر

 دیآن گاه بپرس م،یرا منظور کن یجهان کیدموکرات یکه فضا دیقرآن، با نیاز فرام تیتبع یما به جا

قرار  بونیو تر یکرس کی یدر مجلس اسالم ل،یچند هزار تابع اوستا و تورات و انج یاگر به ازا

 نیدر ا کایها مسلمان ساکن آلمان و فرانسه و انگلستان و آمر ونیلیم یپس برا د،یده یم

 یکه چشم و گوش شما را از قرآن برگردانده است، چند کرس ،ییو ادعا یقالب یدموکراس

 گرانید تیکه خداوند در قرآن ما را به رعا رندیبهانه بگ گریدمقرر است؟!!! و اگر بار  یپارلمان

اعراض  یهمه دستور موکد و مهم قرآن نیگاه که از اآن  دیموظف شمرده، پس پاسخ بخواه

و گبران را  انیهودیحال  تیچرا فقط رعا د،یبه کفش ندار یگیاگر ر د،یزن یو سر باز م دیکن یم

 !!! )ادامه دارد(د؟یده یقرار م یقرآن تیو مشمول رعا دیشمار یواجب م د،یبر ینم ادیاز 
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