بسمهللا الرحمن الرحیم

ای اسالمگرایان سنتی یا (بهفرموده سوره فتح) برجایماندگان از اعراب بادینشین دوران جاهلیت!
که بهعلت ایمان به مفهوم محکمات قران ،و نااگاهی از حقایق ایات تاویل شده قران در ک تاب
«قران بزرگ» ،امروز در قرن بیست و یکم درصدد جاری ساختن احکام دین اسالم ناب محمدی در
ایران و جهان هستید! ،و ای ستم دیدگان ایران و جهان که بهعلت نااگاهی از حقایق ایات قران
و ظلم ندانسته اسالمگرایان سنتی؛ از دین اسالم و قران برگشته یا جالی وطن کردهاید! ،و برای
گرفتن پناهندگی از کشورهای الئیک یا سکوالر؛ دین خود را تغییر میدهید!.
ً
لطفا به ایات قران که ترجمه انها توسط استادان قران شناس معروف «کشور جمهوری اسالمی ایران»
انجام و با تاویلهای داخل [گیومه] و (پارانتز) در وبسایت «پارس قران» منتشر شده توجه فرمایید ،و
ببینید :وقتی که بفرموده «ایه 7سوره العمران»،و هدایت محکمات قران ،متشابهات قران براساس
یافتههای علمی دانشمندان فرهیخته علوم مختلف جهان یا «راسخان در علم» تاویل علمی و منطقی
خردمندانه شوند ،چگونه حقایق خود را فاش میسازند! .اری ما با لطف پروردگار و هدایت محکمات و
شواهدی از ایات قران ،متشابهات قران را تاویل علمی نموده و در داخل {اکوالد} بشرح نمونههای
ذیل نوشته و حقیقت شگ فتانگیز «ف َيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َا ْمر َحكيم» را دیدهایمً ،
لطفا شما هم ببینید:
ِ
ٍ ِ ٍ
ات ُه َّن ُا ُّم ْال ِك َتاب َو ُا َخ ُر ُم َت َشاب َه ٌ
ات ُّم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه ا َي ٌ
 )3سوره العمران (ايه ُ :7ه َو َّال ِذ َي َا َنز َل َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
ات َف َا َّما
ِ
ِ
اّلل َو َّالر ِاس ُخ َ
َّال ِذ َين في ُق ُلوبه ْم َز ْي ٌغ َف َي َّتب ُع َ
ون َما َت َش َاب َه ِم ْن ُه ْاب ِت َغاء ْال ِف ْت َن ِة َو ْاب ِت َغاء َت ْا ِوي ِل ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْا ِو َيل ُه ِإ َّال ه ُ
ون ِفي
ِ
ِِ
َ ه َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َْ
ٌّ
ُ
ْ
َّ
ه
َ
ْ ْ َُ ُ َ
اب(ایه{ :7ای محمد امین} او کسی است که این
ال ِعل ِم يقولون امنا ِب ِه كل ِمن ِع ِند ر ِبنا وما يذكر ِإال اولوا اال لب ِ

ک تاب اسمانی را بر تو نازل کرد؛ که قسمتی از ان ایات« ،محکم» {با کلمات تغییر ناپذیر امده از سوی خداوند}
است که اساس این ک تاب میباشد ،و قسمتی دیگر «متشابه» {که بصيرتی و کامل کننده مفهوم منطقی ایات
قران} است ،اما انها که در قلوبشان انحراف است ،به دنبال متشابهاتاند ،تا {با تغییر دادن مفهوم حقیقی
ایات} فتنه انگیزی کنند ؛ و تاویل (نادرستی) برای ان میطلبند؛ درحالی که تاویل {درست} انها را جز
{فرستاده موعود} خدا و راسخان در عل م نمیدانند{ .انها} میگویند :ما {از طریق علم و دانش و خرد} به ان ایمان
اوردیم تمامی ان از جانب پروردگار ماست و جزخردمندان {حقیقت را ندانسته و حقیقت ایات را} متذکر

نمیشوند ()7
1

ون إ َّال َّ
 )6سوره انعام (ایهَ :116وإن ُت ِط ْع َا ْك َث َر َمن ِفي َاال ْرض ُي ِض ُّل َ
وك َعن َسبيل ه ِ َ َّ َ
الظ َّن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ َّال
اّلل ِإن يت ِب ُع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْخ ُر ُص َ
ون (ایه :116و اگر از بیشتر کسانی که در [این سر] زمین میباشند {و قران را تاويل و تفسير مینمايند}
پیروی کنی ،تو را از راه خدا گمراه میکنند( .زیرا) انان {علم و دانش الزم را ندارند و ایات راهنما را نیز نمیبینند! لذا
برای تفسير ايات قران} جز از گمان [خود] پیروی نمیکنند ،و جز به حدس و تخمین (واهی) نمیپردازند.

()116
َ

َّ

ْ

ْ

ْ

ْ

ين ُم َنف ِهك َ
 )98سوره ّبینه (ایه :1ل ْم َي ُكن ال ِذ َين َك َف ُروا ِم ْن َا ْهل ال ِك َتاب َوال ُم ْشر ِك َ
ين َح َّتى َتا ِت َي ُه ُم ال َب ِهي َن ُة (ایه{ :1ای
ِ
ِ
ِ
ِ

محمد} کافران {به ایات خدا در قران} از اهل ک تاب و مشرکان! دست از {پندار و} ایین خود بر نمیدارند! تا
{زمانیکه ایات و متشابهات قران تاویل علمی شوند و} دلیل روشنی {از اعجاز و مطالب علمی قران} برای انان بیاید!.
()1
َ
 )98سوره ّبینه(ایهَ :2ر ُس ٌول هم َن َّ ُ
اّلل َي ْتلو ُص ُح ًفا ُّمط َّه َر ًة (ایه{ :2بطور یکه در ک تب تورات و انجیل نیز وعده دادهام}
ِ ِ
متشابهات} صحیفههای پاک {قران} را {برانان و ایندگان} بخواند،
{مکنونات
رسولی از سوی خدا (بیاید!) که
ِ
ِ
()2
 )98سوره ّبینه(ایهِ :3ف َيها ُك ُت ٌب َق ِهي َم ٌة (ایه :3که دران نوشتههای {حقیقی درست و علمی} پر ارزشی باشد!.
()3

ْ َ َّ ْ َ
يط ْوا بع ْلمه َو َل َّما َي ْاته ْم َت ْاو ُيل ُه َك َذل َك َك َّذ َب َّالذ َين من َق ْبله ْم َف ُ
ُ
انظ ْر
ِِ
ِ
 )10سوره یونس (ایه َ :39بل كذ ُبوا ِب َما ل ْم ُي ِح ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
َك ْي َف َك َان َعاق َب ُة َّ
الظا ِل ِم َين ﴿ :39بلكه {کافران به قران} چيزى را دروغ شمردند كه به علم {پنهان در ایات} ان
ِ

احاطه نداشتند! و هنوز {فرستادهای برای} تاويل ان برايشان نيامده است! ،كسانى [هم] كه پيش از انان
بودند؛ همين گونه {پیامبران و ک تبشان را} تكذيب كردند ،پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه است؟
()39

اگر در ایات قران دقت فرمایید :گوینده و راوی ایات «روح القدس» میباشد که قران کامل در شب
قدر یکجا براو نازل شده ،و بههمین علت در بعضی ایات فرموده :پروردگارم ،ربم « ،خداوند فرمود»
یا «خدا میداند»! ،لذادر بعضی ایات قران؛ خداوند را سوم شخص میبینیم! و ً
بعضا فرمانده! ،بنابر-
این چون بزرگان دین ما ایات را چنین تاویلی نکردهاند! ،لذا حقیقت ایات قران را نفهمیده و به ما
نگ فتهاند :که بعد از حضرت محمد (ص) پیغمبری برای تاویل کردن «متشابهات» قران خواهد امد!.
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 )43سوره زخرف (ایه َ :5ا َف َن ْض ِر ُب َع ُنك ُم ِهالذ ْك َر َص ْف ًحا َان ُك ُنت ْم َق ْو ًما ُّم ْس ِر ِف َين ﴿ :5ايا به [صرف] اينكه شما
قومى اسرافکار {و منحرفيد} اين ذکر {قران بزرگ} را {که در حقیقت روحالقدس گوینده ان است} از شما باز داريم
()5
َ

َ

دت َو َي ْو َم َا ُم ُ
السَل ُم َعل َّي َي ْو َم ُو ِل ُّ
 )19مریم (ایه َ :33و َّ
وت َو َي ْو َم ُا ْب َع ُث َح ًّيا ﴿ :33و درود بر من {= روح القدس}

روزى كه {بهشکل عیسی مسیح} زاده شدم و روزى كه {بهشکل عیسی مسیح اورنده ک تاب انجیل} مىميرم و روزى
كه {این بار :جهت تاویل کردن متشابهات قران به شکل بهنام؛ فرستاده موعود سوره بینه} زنده برانگيخته مىشوم.
()33
ْ

ْ

 )27نمل (ایهَ :79ف َت َو َّك ْل َع َلى َّ ِ َّ َ َ َ َ ه ُ
ين ﴿ :79پس {ای بهنام ،که فرستاده موعود در ک تب تورات
اّلل ِإنك على الح ِق الم ِب ِ

و انجیل و قران هستی} بر خدا توكل كن كه {روح} تو واقعا {روحالقدس است ،تو مسیح هستی و} برحق اشكارى
()79

 )76سوره انسان (ایهِ :3إ َّنا َه َد ْي َن ُاه َّ
الس ِب َيل ِإ َّما َش ِاك ًرا َو ِإ َّما َك ُفو ًرا ﴿ :3ما {با فرستادن فرستاده موعود ،به عهدمان

وفا کردیم و با تاویل کردن متشابهات قران} راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس
{توجه :او = انسان}
()3

َ
ُّ ْ
 )28سوره قصص (ایهَ :46و َما ُك َ
الطو ِر ِإذ َن َاد ْي َنا َول ِكن َّر ْح َم ًة ه ِمن َّر ِهب َك ِل ُت ِنذ َر َق ْو ًما َّما َا َت ُاهم ه ِمن َّن ِذ ٍير
نت ِب َجا ِن ِب
َ َّ َ
ه ِمن َق ْب ِل َك ل َعل ُه ْم َي َتذ َّك ُرو َن ﴿ :46و اندم كه {در ایه  8و  9سوره نمل موسى را] ندا درداديم {و خدا را انرژی داخل و

پیرامون اتش معرفی کردیم} تو {ای فرستاده موعود سوره بینه} در جانب طور نبودى {تا تاویل ايات ما را بر ايشان
بخوانى} ولى {این رسالت تو} رحمتى است از سوی پروردگار تو تا {امروز متشابهات قران را تاویل علمی نمای ی و}

قومى را كه هيچ هشداردهندهاى پيش از تو برايشان نيامده است! بيم دهى ،باشد كه انان پندپذيرند
()46
ْ ْ

ُ َُ َ
اّلل ُه َو َا ْه َدى ِم ْن ُه َما َا َّتب ْع ُه إن ُك ُنت ْم َص ِاد ِق َ
ين ﴿{ :49ای
اب ه ِم ْن ِع ِند َّ ِ
 )28سوره قصص (ایه :49قل فاتوا ِب ِك ت ٍ
ِ ِ
فرستاده موعود سوره بینه به کافران} بگو {چنانچه فکر میکنید ک تب قران و قران بزرگ از سوی خدا نیامده} پس اگر
راست مىگوييد ك تابى ازجانب خدا بياوريد كه از ايندو {ک تاب} هدايت كنندهتر باشد تا پيرويش كنم

()49

3

ون َا ْه َو ُ
 )28سوره قصص (ایهَ :50ف ِإن َّل ْم َي ْس َت ِج ُيبوا َل َك َف ْاع َل ْم َا َّن َما َي َّتب ُع َ
اءه ْم َو َم ْن َا َض ُّل ِم َّم ِن َّات َب َع َه َو ُاه ِب َغ ْي ِر
ِ
اّلل َال َي ْهدي ْال َق ْو َم َّ
الظا ِلم َ
اّلل ِإ َّن َّ َ
ين ﴿ :50پس {ای فرستاده موعود سوره بینه} اگر {کافران و مشرکان
ُه ًدى ه ِم َن َّ ِ
ِ
ِ

قومت} تو را اجابت نكردند بدان كه فقط هوسهاى خود را پيروى مىكنند ،و كيست گمراهتر از انكه
بىراهنماي ى خدا از هوسش پيروى كند!{ ،اگاه باش} بىترديد خدا مردم ستمگر را راهنماي ى نمىكند!
()50
َ

ْ َ

ْ

َ َّ

َ

 )28سوره قصص (ایهَ :51ول َق ْد َو َّصل َنا ل ُه ُم ال َق ْو َل ل َعل ُه ْم َي َتذ َّك ُرو َن ﴿ :51و به راستى ما گ فتار {نا مفهوم
محکمات قران با متشابهات بسیار را که بر محمد نازل شده! ،توسط بهنام در ک تاب قران بزرگ تاویل علمی نمودیم و این ک تاب
روشنگر} را {از لوح مخفوظ} براى انان پ ى در پ ى و به هم پيوسته نازل ساختيم اميد كه انان پند پذيرند

()51

 )28سوره قصص (ایهَّ :52ال ِذ َين ا َت ْي َن ُاه ُم ْال ِك َت َاب ِمن َق ْب ِل ِه ُهم ِب ِه ُي ْؤ ِم ُن َون ﴿[ :52و برخی از] کسانی که پیش
از قران ک تابشان دادیم {مانند یهودیان و مسیحیان چون ببینند روحالقدس روح عیسی مسیح وعده خود را که در انجیل
داده بود عملی کرده و برای گ فتن سخنان ناگ فته خود در قران ،زنده برگشته} به {تو و ک تاب قران بزرگ} ایمان می اورند،
()52
 )28سوره قصص (ایهَ :53و ِإ َذا ُي ْت َلى َع َل ْي ِه ْم َق ُالوا ا َم َّنا ِب ِه ِإ َّن ُه ْال َح ُّق ِمن َّر ِهب َنا ِإ َّنا ُك َّنا ِمن َق ْب ِل ِه ُم ْس ِل ِم َين ﴿ :53و
چون {ایات ک تاب قران بزرگ} برايشان فرو خوانده مىشود مىگويند :بدان ايمان اورديم كه ان حق است
[و] از طرف پروردگار ماست ما پيش از ان {هم در ایه  52العمران اعَلن کردهایم که} از مسلمین بوديم
()53
 )28سوره قصص (ایهُ :54ا ْو َل ِئ َك ُي ْؤ َت ْو َن َا ْج َر ُهم َّم َّرَت ْين ب َما َص َب ُروا َو َي ْد َر ُؤ َ
ون ِب ْال َح َس َن ِة َّ
الس ِهي َئ َة َو ِم َّما َر َز ْق َن ُاه ْم
ِ ِ
ُي ِنف ُق َ
ون ﴿ :54انها {= مسیحیان} كسانی هستند كه اجر و پاداششان را به خاطر شكيبائيشان {در مقابل

مشکَلت زندگی و دشمنان} دو بار دريافت میدارند! ،انها {بنا بر دستور پیامبرشان عیسی مسیح} به وسيله نيكيها
بديها را {از طایفه خود} دفع میكنند! ،و از انچه به انان روزی دادهايم {به هم نوعاشان} انفاق مینمايند!
()54
َ
َ
ُ
ُ َ
ُ َ
 )28سوره قصص (ایهَ :55و ِإ َذا َس ِم ُعوا َّالل ْغ َو َا ْع َر ُضوا َع ْن ُه َو َقالوا ل َنا َا ْع َمال َنا َول ُك ْم َا ْع َمال ُك ْم َسَل ٌم َع َل ْي ُك ْم ال َن ْب َت ِغي
ْال َج ِاه ِل َين﴿ :55و هرگاه سخن لغو و بیهودهای بشنوند ،از ان روی بر میگردانند و میگویند :اعمال
4

ما از ان ماست ،و اعمال شما ازان خودتان؛ سالم بر شما ما خواهان {درگیری با} جاهالن نیستیم.
()55
َّ
 )7سوره اعراف (ایه َّ :157ال ِذ َين َي َّتب ُع َ
ون َّالر ُس َول َّالن ِب َّي ُاال ه ِم َّي ال ِذي َي ِج ُد َون ُه َم ْك ُت ًوبا ِع َند ُه ْم ِفي َّالت ْو َر ِاة َو ِاإل ْن ِجي ِل
ِ
ْ
ْ
ُّ َ
َّ
ْ
ْ َ
ات َو ُي َح ه ِر ُم َع َل ْي ِه ُم ال َخ َبا ِئ َث َو َي َض ُع َع ْن ُه ْم ِإ ْص َر ُه ْم َو َاال ْغ ََل َل
َيا ُم ُر ُهم ِبال َم ْع ُرو ِف َو َي ْن َه ُاه ْم َع ِن ال ُمنك ِر َو ُي ِحل ل ُه ُم الط ِهي َب ِ
َّال ِتي َك َان ْت َع َل ْي ِه ْم َف َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا ِب ِه َو َع َّز ُر ُوه َو َن َص ُرو ُه َو َّات َب ُع ْوا ُّالنو َر َّال ِذ َي ُا ِنز َل َم َع ُه ُا ْو َل ِئ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُح َون ﴿:157

همانان كه از اين فرستاده {موعود ایرانی ،همان} پيامبر درس {عربی و قران} نخوانده كه {نام و نشان} او را نزد
{ک تاب اسمانی} خود در تورات و انجيل {و قران بهمعنی احمد} نوشته مىيابند! ،پيروى مىكنند! {همان پيامبر
موعود خدا كه} انان را به كار پسنديده فرمان مىدهد و از كار ناپسند باز مىدارد و براى انان چيزهاى
پاكيزه {بدون الودگی میکربی و انگلی} را حالل و چيزهاى ناپاك {الوده به میکرب و باک تری و فاسد} را برايشان
حرام مىگرداند و از [دوش] انان قيد و بندهاي ى را كه {از طرف متحجران و نااگاهان بر علم و دانش امروز}
برايشان بوده است برمىدارد ،پس :كسانى كه بهاو ايمان اوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و
نورى را كه با {تاویل} او {بهنام ک تاب قران بزرگ} نازل شده است پيروى كردند ،انان همان رستگارانند!.
()157
 )28سوره قصص (ایهَ :87و َال َي ُص ُّد َّن َك َع ْن ا َي ِ َّ
اّلل َب ْع َد إ ْذ ُا َنزل ْت إ َل ْي َك َو ْاد ُع إ َلى َر هب َك َو َال َت ُك َون َّن ِم َن ْال ُم ْشر ِك َ
ين
ات ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ

﴿ :87و البته نبايد تو را از {تصحیح} ايات خدا بعد از انكه {صحیحاش} بر تو نازل شده است باز دارند!.
{ایات اشتباه را اصَلح کن} ،و {مردم را به درستی} به سوى پروردگارت دعوت كن و زنهار از مشركان مباش
()87
َ ْ
َّ
َ َ َّ
َ
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ
اّلل ِإل ًها ا َخ َر ال ِإل َه ِإال ُه َو ُك ُّل َش ْي ٍء َها ِل ٌك ِإال َو ْج َه ُه ل ُه ال ُح ْك ُم َو ِإل ْي ِه
 )28سوره قصص (ایه :88وال تدع مع ِ
ُت ْر َج ُع َون ﴿ :88و {ای فرستاده موعود سوره بینه ،هرگز همصدا با مشرکان قومت} با خدا معبودى ديگر مخوان،

خداي ى جز او نيست! جز ذات او {که انرژی مطلق همیشه زنده ماندگار است} همه چيز نابودشونده است،
فرمان از ان اوست و {بعد از انجام ماموریت خود در این دنیا ،بهصورت روح} به سوى او بازگردانيده مىشويد!
()88
 )7االسراء (ُ :77س َّن َة َمن َق ْد َا ْر َس ْل َنا َق ْب َل َك ِمن ُّر ُس ِل َنا َو َال َت ِج ُد ِل ُس َّن ِت َنا َت ْح ِو ًيَل ﴿{ :77اری طبق} سنتى كه
همواره در ميان فرستادگانى كه پيش از تو {برای هدایت مردم هر زمان} گسيل داشتهايم [جارى] بوده
است و براى سنت ما {که اگاه کردن مردم و هدایت به سوی علم و دانش زمان است} تغييرى نخواهى يافت
()77
5

ْ

ْ

ْ

ْ

َّ

 )17اسراء (ایهَ :105وبال َح هق َا َنزل َن ُاه َوبال َح هق َن َز َل َو َما َا ْر َسل َن َ
اك ِإال ُم َب ِ هش ًرا َو َن ِذ ًيرا ﴿ :105و {ای فرستاده موعود
ِ ِ
ِ ِ
سوره بینه ای بهنام بدان} ان {محکمات قران} را به حق {بر محمد} فرود اورديم! ،و {تاویل کردن متشابهات قران در
ک تاب قران بزرگ نیز از طریق وحی بر تو} به حق فرود امد ،و تو را جز بشارتدهنده و بيمرسان نفرستاديم!

()105

ْ

َ

َ

ْ

ْ

ً

َ ُ ْ ً َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ
اس َعلى ُمك ٍث َو َن َّزل َن ُاه َت ِنزيَل ﴿ :106و {ای محمد محکمات}
 )17اسراء (ایه :106وقرانا فرقناه ِلتقراه على الن ِ
قرانى{مجید را} بخش بخش نازل كرديم تا ان را به ارامى به مردم بخوانى و ان را به تدريج نازل كرديم

()106

ْ
ْ ْ
َّ
 )17اسراء (ایهُ :107ق ْل ا ِم ُن ْوا ِب ِه َا ْو َال ُت ْؤ ِم ُن ْوا ِإ َّن ال ِذ َين ُا ُوت ْوا ال ِعل َم ِمن َق ْب ِل ِه ِإ َذا ُي ْت َلى َع َل ْي ِه ْم َي ِخ ُّرو َن ِل ََلذ َق ِان
ُس َّج ًدا ﴿{ :107ای پیامبر} بگو {ای کافران} خواه به ان ايمان بياوريد ،يا نياوريد ،كسانى كه {راسخان در علم

هستند و} پيش از ان به انها دانش {قوانین طبیعت} داده شده ،هنگامی که {تاویل متشابهات} قران برانان
خوانده میشود {و انها را مطابق با قوانینی که خودشان کشف کردهاند میبینند} سجدهكنان به خاک مىافتند.
()107
 )7سوره اعراف (ایه َ :35يا َب ِني ا َد َم إ َّما َي ْا ِت َي َّن ُك ْم ُر ُس ٌل ه ِم ُنك ْم َي ُق ُّص َ
ون َع َل ْي ُك ْم ا َيا ِتي َف َم ِن َّات َقى َو َا ْص َل َح َف ََل َخ ْو ٌف
ِ
َع َل ْيه ْم َو َال ُه ْم َي ْح َزُن َ
ون ﴿ :35اى فرزندان ادم! چون پيامبرانى از خودتان برای شما بیايند و {متشابهات}
ِ
ايات مرا {براساس مکشوفات راسخان در علم ،تاویل علمی و منطقی نموده و بهتفصیل} برشما بخوانند {از انها اطاعت
کنید} پس هركس {با اگاهی} بهپرهيزکاری و صالح گراید ،نه بيمى برانان است و نهاندوهگين میشوند.

()35
ََ ْ َْ ُ َ
اب َف َّص ْل َن ُاه َع َلى ِع ْل ٍم ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ِهل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َون( :52در حقیقت ما برای
 )7اعراف (ايهَ :52ولقد ِجئناهم ِب ِك ت ٍ
انان {= مردم}ک تابی اوردیم که ان را از روی دانش {راسخان در علم} روشن و شیوایش ساختهایم و {قبل از
تاویل و تفسیر شدن براساس دانش راسخان در علم فقط} برای گروهی که ایمان میاورند هدایت و رحمتی است
()52
َّ
َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َى ُ ه َ
اّلل َول ِكن َت ْص ِد َيق ال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو َت ْف ِص َيل
ون ِ
 )10سوره یونس (ایه  :37وما كان هذا القران ان يفتر ِمن د ِ
ْال ِك َتاب َال َر ْي َب ِف ِيه ِمن َّر هب ْال َع َالم َ
ين ﴿ :37و {اگر به علم اگاه باشند؛ پس از تاویل صحیح ایات قران خواهند دید}:
ِ
ِ
ِ
چنان نيست كه اين قران از جانب غير خدا [و] به دروغ ساخته شده باشد! ،بلكه تصديق [كننده]

انچه {ک تب} پيش از ان است مىباشد ،و { تاویل شدن ایات قران در ک تاب قران بزرگ} تفصیلى برای انهاست!،
6

{پس} شكی در ان نيست كه {ک تب اسمانی و قران و قران بزرگ همه} از طرف پروردگار جهانيان {امده} است.
()37
ْ

ْ

َ

 )50سوره ق (ایهَ :2بل َعج ُبوا َان َج ُ
اءه ْم ُم ِنذ ٌر ه ِم ْن ُه ْم َف َق َال ال َك ِاف ُرو َن َهذا َش ْي ٌء َع ِج ٌ
يب ﴿{ :2کافران به قران ایمان
ِ
نیاوردند! که هیچ} بلكه از اينكه هشداردهندهاى از خودشان برايشان امد در شگ فتشدند و کافران
گ فتند اين { امدن پیامبری از بین خودمان بجای امام زمان و توضیحی که برای روز قیامت میدهد}چيزى عجيب است!

()2

ْ
 )2سوره بقره (ایهَ :108ا ْم ُتر ُيد َ
ون َان َت ْس َا ُل ْوا َر ُس َول ُك ْم َك َما ُس ِئ َل ُم َ
وسى ِمن َق ْب ُل َو َمن َي َت َب َّد ِل ال ُك ْف َر ِب ِاإل َيم ِان َف َق ْد َض َّل َس َواء
ِ
َّ
الس ِب ِيل ﴿ :108ايا {امروز هم} مىخواهيد از پيامبر خود همان را بخواهيد كه قبال {در هزاران سال پیش} از

موسى خواسته شد؟ ،و {اما امروز با توجه به مکشوفات «راسخان در علم» که خداوند را انرژی مطلق و به وجود اورنده
هر چیزی که میبینید شناختهاید} هر كس ك فر را جانشین ايمان كند مسلما از راه درست گمراه شده است

()108
 )2بقره (ایهَ :209فإن َزَل ْل ُت ْم همن َب ْعد َما َج ْ
اءت ُك ُم ْال َب هي َن ُ
ات َف ْاع َل ُم ْوا َا َّن ه َ
اّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم ﴿ :209و اگر بعد از
ِ ِ
ِ
ِ
{دیدن این همه} نشانه های روشن که برای شما امده است {و با تاویلهای بهنام واضح و روشنتر شده است بازهم}
دستخوش لغزش شديد بدانيد كه (گریزی از مجازات الهی نخواهید داشت) زیرا خداوند تواناى حكيم است
()209
ْ

ُ

ْ

َ

َ

ْ

اّلل َن ْتل َ
 )2سوره بقره (ايهِ :252تل َك ا َي ُ
وها َعل ْي َك بال َح هق َوإ َّن َك لم َن ال ُم ْر َس ِل َ
ين ﴿{ :252ای فرستاده موعود
ات ه ِ
ِ ِ ِ ِ

سوره بینه} اين ايات خداست كه ما ان را بحق بر تو مىخوانيم و به راستى تو از جمله پيامبرانى
()252
ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ه َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
اءنا ائ ِت ِب ُق ْرا ٍن َغ ْي ِر َه َذا َا ْو َب ِهدل ُه
ات قال ال ِذين ال يرجون ِلق
 )10سوره یونس (ایه  :15و ِإذا تتلى علي ِهم اياتنا ب ِين ٍ
َ
َ
َ
َ
ه
ون ِلي َا ْن ُا َب ِهد َل ُه ِمن ِت ْل َقاء َن ْف ِسي إ ْن َا َّتب ُع إ َّال َما ُي َ
ُق ْل َما َي ُك ُ
وحى ِإل َّي ِإ ِني اخ ُ
اف ِإ ْن َع َص ْي ُت َر ِهبي َعذ َاب َي ْو ٍم َع ِظ ٍيم
ِ ِ ِ

﴿ :15و چون ايات روشن ما {از ک تاب قران بزرگ} برانان خوانده شود ،انانكه به ديدار ما اميد ندارند
{چون :مفهوم علمی ایات تاویل شده ما را نمیفهمند یا دوست ندارند که چنین باشد!} مىگويند :قران ديگرى جز اين
بياور يا {تاویل} ان را عوض كن! بگو مرا نرسد كه {تاویل} ان را از پيش خود عوض كنم ،جز انچه را كه
7

بهمن وحى مىشود پيروى نمىكنم! ،اگر پروردگارم را نافرمانى كنم از عذاب روزى بزرگ مىترسم!
()15
َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ
ون ِب َال ِس َن ِت ِهم َّما
اب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغ ِفر لنا يقول
 )48فتح (ایه
 َ :11سيقول ل َك ُ المخلفون ِمن االعر ِ
َل ْي َس ِفي ُق ُلوبه ْم ُق ْل ف َمن َي ْم ِل ُك لكم هم َن َِّ
اّلل ب َما َت ْع َم ُل َ
اّلل َش ْي ًًئ ِإ ْن َا َر َاد ِب ُك ْم َض ًّرا َا ْو َا َر َاد ِب ُك ْم َن ْف ًعا َب ْل َك َان َّ ُِ
ون َخ ِبيراً
ِ
ِِ

﴿ :11برجاىماندگان از اعراب باديهنشين {دوران جاهلیت! که در قرن بیست و یکم و عصر اینترنت و اگاهی
مردم! در صدد جاری ساختن احکام اسَلم ناب محمدی در کل جهان بودند} بهزودى بهتو خواهند گ فت :اموال ما و
كسانمان ما را گرفتار كردند {تا نتوانیم در خدمتت باشیم و به نامههایت جواب بدیم} براى ما امرزش بخواه،
چيزى را كه در دلهايشان نيست {به دروغ} بر زبان خويش مىرانند .بگو{ :شما خدا را خوب نشناختهاید ،تا
که بدانید به امرزش خواهی من احتیاجی نیست} اگر خدا بخواهد بهشما زيانى يا سودى برساند چهكسى در
برابر او براى شما اختيار {گ فتن} چيزى را دارد ،بلكه خداست كه به انچه مىكنيد همواره اگاه است

()11

َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
ون ِإلى َا ْه ِل ِيه ْم َا َب ًدا َو ُز ِهي َن َذ ِل َك ِفي ُق ُلو ِب ُك ْم َو َظ َن ُنت ْم
 )48فتح (ایه :12بل ظننتم ان لن ينق ِلب الرسول والمؤ ِمن
َظ َّن َّ
الس ْو ِء َو ُك ُنت ْم َق ْو ًما ُبو ًرا ﴿ :12بلكه پنداشتيد كه فرستاده {موعود سوره بینه برای تاویل کردن متشابهات قران؛

هرگز نخواهد امد} و مؤمنان {مهاجرت کرده نیز} هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت! و اين [پندار] در
دلهايتان نمودى خوش يافت ،و {نسبت به عدالت خدا} گمان بد كرديد و شما {درحقیقت از همان اول}
مردمى در خور هالكت بوديد ()12
میدانیم« :راسخان در علم» قوانین علوم مختلف جهان را به مرور زمان کشف کرده و در مقاالت ،ک تب،
ً
تدریجا
دانشگاه و اینترنت ما را از حقایق اگاه میسازند ،بنابراین چنانچه متشابهات قران براساس این یافتهها
تاویل و بالغ میشد از اینکه هست خیلی بهتر بود! ،و زودتر از این میدیدیم :خداوند تدبیر بینظیری در تدوین:
محکمات و متشابهات قران و ً
نهایتا امدن فرستاده موعود سوره بینه نموده و بهدرستی در ایه  5سوره قمر فرموده:
«قران حکمت بالغه است»! ،پس امروز :با ه
تحقق چنین امری ایات قران بالغ شدهاند که برخَلف گذشته پیام
های علمی جدیدی را به انسان قرن بیست و یکم میدهند! .و به درستی فرموده:

 )54سوره قمر(ایه ِ :5ح ْك َم ٌة َبا ِل َغ ٌة َف َما ُت ْغ ِن ُّالن ُذ ُر ﴿{ :5کافران ندانستند که ایات قران} حكمت بالغه است ،و
{همه بر اساس علم گ فته شدهاند و چون هنوز مردم اگاهی الزم را ندارند ،لذا} هشدارها ً
{فعَل} سودی نبخشیده است!
()5
8

الداع إ َلى َش ْي ٍء ُّن ُكر ﴿ :6پس {ای محمدً ،
َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َّ
فعَل} از انان روى برتاب
 )54سوره قمر(ایه  :6فت َول َعن ُه ْم يو َم يد ُع ِ ِ
ٍ
(تا) روزى كه ان دعوتگر {موعود در سوره بینه ،انها را} بهچیزی غریب و ناشناخته {قران بزرگ} دعوت كند
()6
 )44سوره الدخان(ایهِ :4ف َيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َا ْم ٍر َح ِك ٍيم ﴿ :4دران {ک تاب «قران بزرگ» که در شب قدر همزمان با
انفجار بزرگ انرژی! بر روحالقدس نازل شده ،و در لوح محفوظ ضبط است} هر امری براساس حکمت تدبیر میگردد

()4

ه
اّلل م َيث َاق َّالنب هي ْي َن َل َما ا َت ْي ُت ُكم همن ك َتاب َوح ْك َمة ُث َّم َج ُ
َََْ ه
اءك ْم َر ُس ٌول ُّم َص ِهد ٌق ِل َما
ِ ِ ٍ ِ ٍ
 )3سوره العمران (َ :81و ِإذ اخذ ُ ِ
ِِ
نص ُرَّن ُه َق َال َا َا ْق َر ْرُت ْم َو َا َخ ْذ ُت ْم َع َلى َذ ِل ُك ْم إ ْصري َق ُال ْوا َا ْق َر ْرَنا َق َال َف ْاش َه ُد ْوا َو َا َن ْا َم َع ُكم ه ِم َن َّ
َم َع ُك ْم َل ُت ْؤ ِم ُن َّن ِب ِه َو َل َت ُ
الش ِاه ِد َين
ِ
ِ

﴿ :81و [یادکن] هنگامى را كه خداوند از پيامبران (و پیروان انها) پيمان گرفت ،كه هر گاه به شما ك تاب
و حکمتی دادم؛ سپس شما را فرستادهای امد كه انچه را {ک تاب اسمانی} باشماست تصدیق کرد {ولی

برخَلف هوای نفس شما که متحجر و خواهان اداب و رسوم سالهای بسیار پیش از این است ،حرف علمی تازه ای در ک تابش
اورد} البته بهاو ايمان بياوريد و او را ياری كنيد انگاه فرمود ايا اقرار کردید و در این باره پیمانم را

پذیرفتيد گ فتند( :ارى) اقرار کرديم( ،خداوند به انها) فرمود پس گواه باشيد و من (نیز) با شما از گواهانم.
()81
ک تاب «قران بزرگ» معرفی شده در این سایت ؛ ک تاب روشنگری است که در ان سورههای پراکنده «قران» به
ترتیب نزول برحضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد = مسلمانان) در بیش از  2000صفحه تنظیم و
متشابهات قران تاویل علمی گردیدهاند ،لذا راز سر بسته کلیه حروف مقطعه و حقایق شگ فت انگیز ایات قران
برای بنده اشکار شده و بطور خَلصه میگویند:
پیامبران از ک تابی که در شب قدر همزمان با «انفجار بزرگ انرژی یا  »Big Bangبرلوحمحفوظ نازل شده!،
هر کدام مطالبی؛ متناسب با فهم مردم زمان خود را (بهنام دین) برای هدایت انها به همزیستی مسالمت امیز در
اجتماعی سالم اوردهاند ،ولی منظور نهای ی همه انان دین «اسالم خالص» که در ک تاب «قران بزرگ» تابع
قوانین طبیعت معرفی میگردد! و در احکام ان تفاوتی بین حقوق زن و مرد (غیر از جنسیتی) و هیچ نژاد و قومی
دیده نمیشود! ،یا قوانینی که توسط «راسخان در علم» بهعنوان «قانون حقوق بشر سازمان ملل» تنظیم
شده :معادل ان میباشد! ،پس ازادی اندیشه ،بیان ،روش و پوشش در ان ملحوظ شده و هیچ کس حق ندارد؛
مردم اجتماع را از نظر عقیده! به خودی و غیرخودی تقسیم و غیرخودی ها را به نام خدا مجازات نماید.
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اما ً
قطعا مؤمنین و اگاهان بر ترجمه و تفسیر قران با توجه به اینکه شنیده و یا در ایه  40سوره احزاب
َ
َ َ
َ
اّلل َو َخ َات َم َّالنب هي َ
ين َو َك َان َّ ُ
اّلل ِب ُك ه ِل َش ْي ٍء َع ِل ًيما ﴿:40
دیدهاندَّ :ما َك َان ُم َح َّم ٌد ا َبا ا َح ٍد ه ِمن ه ِر َجا ِل ُك ْم َول ِكن َّر ُسول َّ ِ
ِِ
محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست .او رسول خدا و خاتم االنبیا است؛ و خداوند به همه چیز
داناست!/)40( .
لذا تاویلهای فوقالذکر بنده را متناقض با این ایه دانسته و باور نخواهند نمود! ،ولی باید بدانند تاویل صحیح این
ایه بشرح ذیل میباشد:
 )33سوره احزاب (ایهَّ :40ما َك َان ُم َح َّم ٌد َا َبا َا َح ٍد همن هر َجا ِل ُك ْم َو َل ِكن َّر ُس َول َّ
اّلل َو َخ َات َم َّالنب هي َ
ين َو َك َان َّ ُ
اّلل ِب ُك ه ِل
ِ
ِِ
ِ ِ
َش ْي ٍء َع ِل ًيما ﴿ :40محمد {یکی از ان پیامبران است و هرگز} پدر هیچ یک از مردان شما نیست .او رسول خدا

و {در گروه پیغمبرانی که روحشان «روحاالمین» بوده} خاتم االنبیاء است؛ و خداوند بههمهچیز داناست!.
()40
در قران دو روح معرفی شده «روح االمین» و «روحالقدس» ،که روح تمام پیغمبران و مردم و
موجودات دورانهای مختلف از انهاست و روح حضرت محمد (ص) روحاالمین بوده لذا او در گروه پیغمبرانی

که روحشان «روح االمین» بوده خاتم االنبیاء است! نه خاتماالنبیای کل پیامبران! ،و امدن فرستاده موعود
سوره بینه بهشکل بهنام که به موجب ایه  33سوره مریم؛ روحش «روحالقدس» میباشد؛ حق است و پس از
تاویل شدن متشابهات قران براساس مکشوفات علمی دانشمندان علوم مختلف؛ توسط فرستاده موعود و ثبت
شدنش در ک تاب «قران بزرگ» ً
قطعا ک تاب کامل؛ و حقایق دین و ک تاب اشکار شده! ،پس :داوری در مورد
پیامبران و ادیان الهی اینست که هر کدام برای زمان خود الزم بوده! ،ولی امروز در قرن بیست و یکم ،تنها دین
الزم برای مردم امروز دین «اسالم خالص» است که تمام احکامش برای سَلمتی جسم و روح و روان و بهبود
روابط اجتماعی ماست و معادل همان است که بر اساس یافتههای دانشمندان علوم مختلف یا «راسخان در
علم» برای قوانین حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده!.
پس به استناد این ایه و ضربالمثل معروف ایرانی:گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل،
بههیچ مردی نباید امتیاز :اوالد محمد پیغمبر بودن را داد! ،یا هیچ کسی اقازاده جدا بافته از دیگران ندارد! و
امتیاز هرکس نسبت به علم و دانش و فضیلت و تقوای خودش میباشد.
ً
لطفا برای مشاهده دالیل علمی و ایات شاهدی که سبب چنین تاویل شدن ایه  40سوره احزاب و سایر ایات

قران گردیده به ک تاب «قران بزرگ» مراجعه فرمایید ،و از دیدن عجایب و اعجاز قران شگ فت زده شوید!.
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فکر میکنم رسالت بنده در دهه هشتاد سالگی :تاویل نمودن متشابهات قران و نوشتن این ک تاب «قران بزرگ»
برای اشکار کردن و رسانیدن پیام خداوند بزرگ به استحضار مردم شریف ایران و جهان امروز بوده ،که الحمدهللا
با انتشار این مطالب و فایل ک تاب «قران بزرگ» در وبسایت  rasekhan.coانجام شد ،و خدا شاهد است
در این ک تاب برخَلف وحی «خداوند بزرگ» یا «انرژی مطلق» و «هدایت محکمات قران» کَلمی غیرعلمی و
غیرمنطقی و مغرضانه علیه کسی یا دینی نوشته نشده ،پس :انچه ً
قبَل سخنان غیرعلمی و غیرمنطقی در مورد دین
اسَلم و قران شنیدهایم ،نتیجه برداشت از مفهوم محکمات قران و مربوط به  1440سال قبل بوده؛ امیدوارم
ً
مخصوصا ایرانیان عزیز داخل و خارج کشور و حکومتهای مجری قوانین حقوق بشر که از حل
مردم شریف جهان
مسئله پناهندگان ستمدیده مظلوم عاجزند! و حکومتهای دینی «اسالم» که بهعلت اجرای احکام اشتباه دین و
باور خود در کشورشان ،متهم به عدم اجرای قوانین «حقوق بشر سازمان ملل متحد» و تحریم شدهاند! ،همه
باهم برای رهای ی از معضَلت نامبرده ،برای تشکیل «شورای راسخان در علم» از دانشمندان بینالمل کلیه علوم
و ترجمه و انتشار این ک تاب بهزبانهای مختلف حمایت همه جانبه نمایند ،تا هرچه زودتر با اگاه شدن مردم از
حقیقت قران و دین؛ صلح و صفا و امنیت در جهان حاکم شود.

خواهشمندم وبسایت  rasekhan.comرا بهدوستان و اشنایان خود معرفی نموده و دانلود مجانی
فایل «قران بزرگ» را به انان توصیه فرمایید.
 19دسامبر 2019

بنده خدا :بهنام بهنام = احمد
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