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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٨ نومبر ٢٩

 
 

  بنياد اعتقادات دينی ما

٣ 

  دنبــال خــرافات و سوی قبـله درازيـــم،    مـا امـــت بيــچاره و در بنـــد نمـازيـــم،

  بـا سنـگ سياھی ھمـه در راز و نيازيــم   فتــه است ز يــاد ھمــگی ايـــزد دانــا، ر

  دنبــال روايـات عــرب ھـای حجـازيــم،    از عـــلم گذشتيــم و ز دانـش ببـريـديــم،

  ما سينه زنان درتب و در سوز و گدازيم  کشتنـد بـه کــوفـه عــربی رابه قسـاوت،  

  !!مدنبـال نيـازيـه ھـــر روز ســر چــاه ب  چــاھی عـــربی بــدو تــولــد، افتــاده بـه 

  عــالف حـالليــت خـوکيــم و کــرازيـــم   گــوينــد حـالل است زنـا بـا زن کافـــر، 

  !بـا شيــر و شتـر حال نمودن، مجـازيــم   محــروم ز ديـــدار زن و صحـبت آنيــم، 

  مـا درپـی مھــريـه و عقـديـم و جھازيــم    ويــر گرفتنــد بـکارت، بـا صيغــه و تــز

   غـازيــمۀدر مـذھـب مـا، مـا ھمـگی گلـ    رفتــن بـه خال تابـع فتــوای امـام اســت،

  مــت فقــريـم و ھمـه دسـت درازيـمـا ام     ثــروت مـا را به چـپـاول، ـۀد ھمــــبردن

 مـه دوبـاره وطـن از پايـه بسازيـميشد ک     و خـرد داشـت، اين امت بيچاره اگرعقل

 سيمين بھبھانی

  

 : گذشته با در نظر داشت ماھيت اصلی و خرافاتی قشر مفتخور روحانيون بايد گفتۀبه ادام 

 به نظر دارند كه عذاب قبر حق است و با توجه وجماعت نيست و ھمه اتفاق  ّسنت بين اھل  عذاب قبرۀ اختالفی دربار

         .گونه ترديدی در اين زمينه ندارند و احاديث  متواتر، ھيچ ) درين باب نيستًکه اصال(آيات قرآنی 

ّگرايان معتزلی و خوارج نخستين كسانی بودند كه با تفكروعقل منكر عذاب قبر شدند و راه متفاوتی را از  بعضی از عقل

 .ّقاطبة امت اسالمی پيش گرفتند
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طور مطلق عذاب قبر را انكار   معتزليان مانند ضرار بن عمرو و بشر مريسی و موافقانشان، به خوارج و بعضی از

ھبيره اين  حزم و ابن  كافران است نه مسلمانان؛ مذھب ابنۀھا اعتقاد دارد كه عذاب قبر ويژ اند؛ جيانی از معتزلی كرده

  ؛كه روح به جسد بازگردد شود بدون اين است كه فقط از روح سؤال می

 گردد  ّسنت اين است كه ھنگام سؤال و عذاب در قبر، روح به كل جسد يا به بخشی از آن برمی مذھب جمھور اھل

كنند؛   می ديدارمردگان با يكديگر: در اين زمينه احاديث ديگری نيز آمده است كه مفھوم برخی از آنھا عبارت است از

ّرود؛ بايد برای ميت قوم صالحی  ّيد؛ عمل ميت با او در قبر میگو  میانسان سخنقبر نخستين منزل آخرت است؛ قبر با 

شمار ديگر كه امام قرطبی بسياری از آنھا را در  را برگزينند، يعنی او را در ميان قبور صالحان دفن كنند؛ و احاديث بی

 .آورده است» التذكره«كتاب 

امام قرطبی  ،كند كننده، كسی آن را انكار نمی  و گمراهو جز انسان گمراهعذاب قبر حق است : گويد  امام احمد بن حنبل می

 .شود، ملحد است ميرد و فنا می ھركس بگويد روح می: گويد می

گويند   وجماعت است كه می ّسنت  ترين گفتار، مذھب اھل   روح صحيحۀدربار :نويسد  روح میً قرطبی پس از بحث دربار

 .وظ است، يا در نعمت و خوشی است و يا در عذاب و اين جسم پس از مرگ نيز محفروح يك جسم است

بينيم كه  ايم بشكافيم، به عيان می ّاگر قبری را كه برای ميت حفر كرده: گويند منكران عذاب قبر برای انكار عذاب قبر می

ه شود و نه از فشار قبر كه در روايات آمده خبری است؛ زيرا ن ھيچ اثری از عذاب و يا خوشی در آن مشاھده نمی

شود و نه مار و  ای ديده می جا فرشته تر، بلكه به ھمان حالت نخستين باقی مانده است و نه در آن تر شده و نه گشاده تنگ

 بنابراين عذابی در قبر وجود ،شد داشت، بايد آثارش ظاھر می  اگر در قبر عذابی وجود می،گردد موری مشاھده می

 .نداردندارد و مرده تا قيامت مرده است و احساسی 

عذاب قبر حق است و در آن «:  خود که رؤس عقائد اھل حديث را در آن نوشته است می گويدۀاحمد بن حنبل در رسال

نيز » منکر و نکير«از گناھان بندگان و از پروردگارشان و از بھشت و دوزخ سؤال می کنند و مسأله دو فرشته به نام 

 »حق است

 خوانديم الزم است فقط به مال ھای مشھور را(صد آن قول تعدادی از دردن صد  عذاب قبر و بحق بوۀحال که  در بار(

پس اين مال از روی ( . ين مورد نيست اسانم که در ھيچ جای قرآن از عذاب قبر صحبت نشده و ھيچ آيتی در عرض بر

  ) کنند؟؟ ی میئچی غرض ترسانيدن مردم چنين ادعا ھا

آن ماعی مردم موجود است که اين نوکران شيخک ھا به غير مسقيم به قرروايات زياد در موارد مختلف زندگی اجت

 اما ،که فقط يک دعا است !!  مثل دعای قنوت،دارند  دانند تحميل می نسبت داده و در جامعه بر مردم که عربی نمی

 ءن دعا جزکنيم ھمي خوانيم و فکر می دانيم و می  نماز ساخته اند و ما نمیءرا جز شيخک ھا و دنباله روان شان آن

) حيمحمن الربسم هللا الر(  ۀجمل: آن و سوره ای است که بايد در نماز خوانده شود ؟؟ ھمچنان بايد عرض نمود که قر

                                                   .آن نيست قرءجز) الحمد(  فاتحهۀآن باشد و ھمچمان سور قرءتواند جز نمی

پل (  که اين مال ھا در مجموع ديگر موضوعات خرافی بر ما موجوديتش را تحميل کرده اند یتيکی ديگر از مزخرفا

 .است) صراط 

در آخرت پل صراط، يکی « گو يند صراط نيست   اما شيخکان و دالل ھای شان می" پل"در قرآن کلمه ای در مورد 

 ياد ... ، صراط، پل صراط، پل جھنم و پلاز مواقف روز قيامت است و در روايات، از آن با تعابير مختلفی ھم چون

 .شده است

اوبری
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ْمرصاد«ترين عقبه ھای صراط، عقبه ای است که به نام   خطرناک گذاری شده است و خداوند به عزت و جالل  نام» ِ

  :فرمايد ستمگران را بازداشت نمايد چنان که می» عقبه«خود سوگند ياد کرده است که در اين 

  .»است) ستمگران( کمينگاه ّحقا که آفريدگار تو در«

يث يک ح  تبليغات شان منءفته شده و جزاز عقايد زرتشتی گر) پل چينوت(يند از گو ان میکاين پل صراط که شيخ

  . از اسالم شده استخشب

َآن را پل چينوت که دراشتود گاه ) ،زرتشتی است پل داوری درگذشتگان در عقايد ئیزبان اوستا(چينوتيا پل چينود
ِاست و پرتو ب» جدا کننده«ی امعنه  بئیاست، از دو بخش چينوت که در اوستا اوستا به آن اشاره شده » پل«ی امعنه ِ

که عربی » شناط« ھمچنين ھم اکنون برزنی به نام ،است و اين پل جداکننده پرھيزکاران از بدکرداران است تشکيل شده

  .وجود دارد) زنجان عربی(است، در فراز شھر ابھر در استان زنگان » َچينوت«ٔن واژه ٔشده ھمي

 نيزه است و برقله کوھی ٩شود تيغی تيز و شمشيرگونه است که ابعاد آن ھريک  آنچه در مورد پل چينوت تصور می

 البرز است تا عرش کشيده ۀ اين پل از تيره که بلندترين قل،قرار دارد» تيره«نام ه صد مرد ب اساطيری به بلندی يک

 گفته شده که اين پل ، بايد از آن بگذردبھشت است که درروز قيامت ھر فردی برای ورود به ِعنوان شاھينه شود ب می

  ،شود گناھکاران در زير آن افتاده و مورد عذاب الھی قرار گيرند است که باعث میشمشيرتر از و برنده موتر از  نازک

ی آمده که پل چينوت دو رو دارد برای نيکوکاران عريض و گشاده است و برای بدکاران مانند ئ  در باورھای اسطوره

  )٣، بند ١٩، فصل ٩کتاب( دينکرد  تيغ باريک و تيز استۀلب

... و  وج جاجوج و ماي ، شيطان خر دجال، جن ،حال اين آخوند ھا ما را وادار به قبول موجودات خيالی  مثل پل صراط 

زيکی نداشته است و فی که در قرآن ذکر شده  موجوديت ئسازند که در قرآن خود شان ھم وجود ندارد و بعضی آنھا می

  .چ کسی آنان را نديده و لمس نکرده اندتا امروز ھي

کتاب آسمانی است و بايد به آن (يند گو آن  از بھشت و دوزخ زياد صحبت شده است  اما  در تورات که آنھم میدر قر

کند  ست ھر چند در کتاب مقدس خداوند خطا کنندگان را به عذاب تھديد میده نشده انامی از دورخ بر )ايمان داشته باشيم

  . اندئیاما اين عذاب ھا ھمه دنيا

  :يندو گآخوند ھا می

 ھر آسمان تا ديگری، ھمين قدر ۀ و فاصلباشد سال می) ۵٠٠( مسافت ۀ آسمان اول تا آسمان بعدی، به اندازۀ فاصل

کرسی نيز ھمين مقدار فاصله است و از کرسی تا آب نيز پانصد سال فاصله است و عرش  و از آسمان ھفتم تا است

  خدا بر روی آب، و خدا بر روی عرش است

  :دعا شده استاھمچنين 

 ،ـ ميزان بزرگی کرسی، در مقابل آسمانھا قابل وصف نيست

 ،ـ ميزان بزرگی عرش، در مقابل کرسی قابل وصف نيست

 ،انھا پانصد سال ھستندـ فاصله بين آسم

 ،ـ حدفاصل آسمان ھفتم و کرسی نيز پانصد سال است

 ،ـ حدفاصل کرسی و آب پانصد سال است

 ،ـ حد فاصل زمين و آسمان پانصد سال است

 ،باشد  سال می۵٠٠ـ ضخامت ھر آسمان به اندازه مسافت

 ،باشد ـ عمق دريائی که برفراز آسمانھاست، پانصد سال راه می
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  ؟؟)د سال خوش شان می آي۵٠٠(اين آخوند ھا از که  مثل اين

ھا را به  ھا شده و آن  ھمچو موضوعا ت خوانديم که سبب گمراھی آدمۀنديات آخوند ھا را در بارتا اکنون قسمتی از چر

ت  رھبران اسالمی آي، آخوند ھا،س  تحليل مال ھا و ھر چه بيشتر در مورد موضوعاتی که  اساراه غلط سوق داده است

دھد بخوانيم چيزی بھتر نمی يابيم به جز ھمين   مولوی ھا و ديگر نمايندگان خدا را تشکيل می، االسالم ھا ة حج،هللا ھا

  .الی کلمات پيچانيده شده استه يات که در البندچر

 مردم يت مازير نام دين و مذھب سراسر زندگی ما را احاطه نموده و اکثر بينيم که يک سلسله خرافات  در مجموع می

         .توان تصورش را ھم کرد ايم که نمی فات غرق ساخته شدهين خرااچنان در 

 ما را ۀ عالقًشغال نموده و اصالا ھای ما را کثافت ھای کلچر عربی به کمک ھمين عجمی ھای رقاص شيخک ھا زمغ

 .ختن دانش از بين برده است آثار علمی و آموۀ خواندن و مطالعبه

 در کشور ھای عقب نگھداشته شده  زندگی داريم  به ًيت مسلمانھا که عموماکنيم ما مردم و اکثر حال که مشاھده می

 ھای اسالمی ما الزم است تا تاريخ اسالم را مطالعه و تاريک بودن انديشهبر  ،ست شديممرور زمان مال زده و عرب پر

  زشت بودن ،را در دوره ھای مختلف تاريخی نظر اندازيم آنوقت می بينيم که اين وحشتناکی  وحشت آفرينی آنھا و

 بودن آيده ھای بيرون شده از مغز ھای متعفن آنھا تا چه اندازه ای خجالت آورو سياه است که ئیاعمال شان و افسانه 

 .کشند از تفسير  و تحليل آن  با  وجود نداشتن وجدان سالم خجالت میحانيون تعدادی ازين مال ھا و يا ھم رو

 ،شود مثل تاريخ طبری  خ اسالمی گفته میی که تاريئخصوص اسالم  بايد به ھمين کتابھاه برای شناخت اديان و ب 

 ، الفتوح و چند کتاب ديگر مراجعه،تاريخ يعقوبی ،طبقات ابن سعد، تاريخ الرسل والملوک ،سيره ابن ھشام ،تاريخ رسل

 . نتيجه گيری نمودًمطالعه و بعدا

 سال به اينطرف نتوانسته اند يک نظام انسان ساالر را در يکی از جوامع تحت تسلط خود پديد ١۴٠٠اسالمگرايان از 

مردم عوام .. . دشمن ھای دانش و تمدن و، چپاولگران ،که دين اسالم در ذھنيت ھای قدرتمندان ينبياورند چرا ؟ برای ا

 .نظر به موقعيت ھای اجتماعی و بر داشتھای شان از دين فرق دارد

که   پيشوايان اسالم از   دين اسالم  از زمان ظھور خود تا امروز در ھيچ کشوری به صلح و صفا تبليغ نشده مگر اين 

 ئی چپاول دارا، حقوقی و نظامی ضعيف شده باشند اين دين ھميشه با تھاجم به کشور ھای ديگر، اجتماعی ، سياسینگاه

  مولوی  و در،مال  ،حانيونی بی وجدان به نام روفباخته ھاو ھستی مردم بومی آن سر زمين ھا به کمک تعدادی از شر

 . و ملت ھا را به تباھی کشانيده اندمستقر شده … داکتر ھای اسالمی و ،ين اواخرعالم دينا

شرح وحشت آفرينی اسالم طی ھزاران نوشته و صد ھا کتاب درطول تاريخ  طی چندين سال به قلم ديگر انديشان نوشته 

   شده است  که تا اندازه ای قابل توجه به خردمندی مردم افزوده است

 ،و پخش خرافات در ذھنيت ھای عامه  بی عدالتی،مصيبت ، عدم مراعات حقوق انسانی ،چپاول ، جاھليت،بختی بد،فقر

مغان اسالم  تحميلی بوده  و  ھمه ار… پيروی از فتوا ھای شيخک ھای عرب و ، اجنه، اعتقاد به ارواح،مرده پر ستی

 .در طول تاريخ پايه ھای خالفت و امارات اسالمی را تشکيل داده است

ياليسم؟ خود توان شناخت تا از ديدگاه ماتر خوبی میه ی رھبران و پيشوايانش ب تاريخ و عملکرد ھاۀاسالم را از مطالع 

 .ھمين کتابھا در نشان دادن ماھيت اصلی اسالم خيلی کمک کننده است تا نظرات بی دينان و يا مفکو ره ھای  ضد اديان

دانند نام  از اسالم چيزی نمی) ستار سيرت(روفيسور اسالمی مثل پ ترين مسلمان تا ئیيت مسلمانان جھان از ابتدااکثر

 . اميد و ترس ھای خود را اسالم گذاشته اند،اندوختن ثروت ،رسيدن به مقام ھای عالی اجتماعی ،تمام آرزو ھا

اند ورنه امروز جھان اسالم   نخواندهعلمی تعداد انگشتان شان ھم کتاب ۀاين تعداد مسلمانھا در تمام عمر خود به انداز
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 .داشت رنگ ديگری می

دارند  حانيون تبليغ میآنچه اين رو؟  توان پيدا کرد دينی که مال و رو حانی اش از نعمت سواد محروم باشد چه میدر 

؟ ودر بی علم بودن پيروان !بابان شان ھدايت کننده  و محرک  شان بوده است نه تقوا و يا ھدايت مردمنفع خود و ار

 .شوند بيشتر و بيشتر صاحب ثروت می! دينی 

کران شان  در طول تاريخ با استفاده از نام قرآن در منجمد اور به اين داشته باشيم که که تمام شيخک ھا و نواگر ب

 . دروغ نيست،ساختن مغز ھای انسانھای از دانش دور نگھداشته شده تالش نموده اند

 ،کند بر مردم خوشباور تحميل میبی يک دانشمند اسالمی  آخوند و رو حانی خود را با گفتن و تبليغ چرندياتی عر،مال 

و منافع مادی اش از طريق استعمار جھانی تمويل شود   داشته باشدئیکسی که عربی بياموزد با تفسير و حديث کمی آشنا

 ؟) رو حانی (شود يک  او می

و ھر  دھند بت میدانند به اسالم نس  نيک می،ديدگاه عوام به اسالم آرمانگرايانه است اين قشر مردم ھر چه را خوب 

دھند و به ھمين دليل  ده ھا ھزار تفسير مختلف از اسالم  و ھزاران  چه در نظر شان بد جلوه کند به اسالم ار تباط نمی

 .قه و روش در بيان اسالم وجود داردفر

پيشوايان آن که که بيان ھمان قرآن و حديث است و ھم از عملکرد )  تيوريک (ۀسادگی اسالم را از زاويتوانيم ب ما می

حانيون مخالف ھر نوع  اما رو،رسی و تحليل گيريمکند به بر يخ اسالم بيان میمتکی به ھمين قرآن و حديث که تار

دارند ارزش   باشند چون در آن صورت متاعی که عرضه داشته ومی  شدن حقيقت اسالم میءتجسس انسانی در افشا

  .نخواھد داشت 

شد و خود و با انشش در حدود اسالم خودش میتمام فھم و د داند ی که خود را منصوب به اسالم میاھر گروه و فرقه 

  .دانند رااصلی و بقيه را مردود می راه روش خود و رھبران شان

  . اين نوشته خارج استۀتباط تمام اين موضوعات ھزاران مثال و دليل وجود دارد که  بيرون نويسی آن از حو صلبه ار 

 پيرو چگونه انديشه ھای خرافاتی و بی اساس می سادگی ديد که ما چرا مسلمان ھستيم؟ بتوان حال با اندک توجه می

خت دھد و اگر باز ھم با شنا  تشکيل مییباشيم و مجموع اساسات باور ھای ما را چه موضوعات و چه پديده ھای کثيف

عالقه داشته باشيم تا باور مند به !!ی دينی و سير  تاريخی منفی آن در زندگی انسانھای سر زمين ما  اين پديده ھاۀھم

 ؟!!کنم فقط بايد بگو يم که لعنت بر ما ھمچو مزخرفات و خرافات باشيم فکر می

توان  باز ھم ادعا  و رقاصه ھای سياسی شان می) حانيونرو( يات تمامند احاديث و چر،آيا با خواندن متن فارسی قرآن 

 ؟؟ ) قر آن حرف و ھدايت هللا است(  کرد که 

 

 
 
 
  


