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 مقدسات در اسالم
  

 بخش اول

 خاموشی اختيار  يت مردم  اکثر،ھين روا داشته شودتو ی نابغه و يا دانشمند– امروزی ما اکر  به  فيلسوفی ۀدرجامع

 يا – اما اکر نوشته ،دھند شده و ھمه با ناديده گرفتن آن به موضوع اھميتی نمیکه چه  کند و برای شان فرقی نمی

ھين به مقدسات توۀ جمل  شنيده شد فوراً  محمد و يا اساسات اسالمی از کسی خوانده و يا–آن حرفی در مورد قر

بيخ ام نکذاشته نه تنھا موجب تونام اينکه به مقدسات ديکران احتره ا بده روينده و يا نويسنگنمايد و  عرض وجود می

که رود و اين رسمی است کھن و ديرينه  شمار میه  می پندارند بلکه در بعضی شرايط واجب القتل ھم بو تحقير

و تاراجگران ھا در چوکات ھای دينی و مذھبی است   ران ھستی ملتستقرار و دوام تسلط غارت گمنشاء آن ھمانا ا

جنايات و چپاول ستی نگھداشته اند تا به ادامه و بقای ه  مردم را در خرافات پرشان مقدور بود ی که برایئ جاتا

قدسات چيست  و منشاء و عوامل موجوديت آن مقدسات  مکه آن  و اين مادی و معنوی مردم دکر بيفزايندزندگی ھای

 ،يزی عملیمثال چ .نمايد  میقعقالنی مردم در جوامع مختلف فر  سلما رو ی معيار ھای سنجشکه مباشد  چی می

دادی ديگر به اين باور نيستند و باور مندی ھای ديگری  اما تعنزد گروھی از مردم مقدس است....  و يا یباورويا 

 ايمان  باشد و اين باور مندی ھا بيشتر به صد ھا اعتقاد و ر تضاد با گروه اولی می دارند که د مقدساتۀدر بار

ھا ھر کدام سعی در مقدس نشان دادن اعتقادات خود شان و نفی باور مندی ديگران دارند و  سد که دنباله روان آنمير

افتد تا در  فته اند الزم میقدسات غير ارادی و بدون فھم پذيرکه مردم شريف ما دينداری و اسالم را منحيث م اين

   با آنھا در ميان گذاشته شود تا تقدس و عدم آن واضح گردد تحليل گرديده و،مورد آن مقدسات صحبت شده

 تسلط طلبی  استعماری و حفظ منافع شان سر ۀين نوشته  کوشيده ام در مقدس بودن آن مقدسات  که از آيدامن در 

ا در مه سی  و تحليل   قرار دھم تا بدانيم آنچه برا مورد برر ی فکری و قلمی آنئ تواناۀانداز به گيرد چشمه  می

ناھی باشد گکنم اين  يت آن در کجاست ؟  فکر نمیسينی مقدس قبوالنده شده  قد سال به عنوان باور ھای د١۴٠٠

 انسانيت فتن   در قاموسگررا آشکارا به تحليل  يزی را بر مال ساختن و ماھيت آن حقيقت چ يعنی،بخشودنینا

فاتی را رخزنديات و ميک سلسله چر)  قبل از قيامتثوقايع و حواد(قبال در مبحثی زير عنوان . رمی نخواھد بودج



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مراه منفعت جو و خاين به مردم  زير گخورد مردم داده اند و چند ه نام باور ھای دينی به  بش،که محمد و دنباله روان

و باالخره ھم دکتوران   - حجت االسالم– مولوی – فقيه ،  عالم– طالب العلم – چلی – مال –نام آيت هللا 

ن اسالمی و ھمچنان پرو فيسور اسالمی که اين آخری خيلی ھا ھم جالب و مضحک امحقق –شکران اسالمی ھپژو

در .. يانگومنحيث دنباله روان و دعا........پرو فيسور مجددی و  -  پروفيسور ر بانی–است  مثل پرو فيسور سياف 

نام مقدسات اسالم ياد ه  ھر چه خرافات  است ب اين افسانه و خيالبافی ھا رول مھم داشته و دارند و ازۀبسط و توسع

 آنھا را مقدس  به حساب آورده است  حال ۀنموده اند شرحی يا مدارک دينی و کتب اسالمی نوشته ام که اسالم ھم

) هوشته ھا اسالمی مقدس استند يا نآيا آن ن(ين باره اند درن و يا يکی از آن دانشمندان حاضراکر کسی از ھموطنان م

به مردم شريف و زجر کشيده خود ذاشته و با زبان منطق  بنويسند خوشحالم خواھند ساخت و قضاوت را گلو ج پا را

  .ذاريم گمي

 ، عالمان، سياست مداران،نامحقق ،مردمی ھستيم که در ھيج مقطع تاريخی از دانشمندان، يت مامی بينيم که اکثر

خواھان و توده ھای ضد استعمار و استبداد کشور تجليل ن و آزادی امخترع ، اقتصاد دانان، متخصصان،نااستاد

شمول راه و روش ه اب وحشی را بکان اعرانگاريم اما تمام خصوصيات اخالقی بينکرده و حتی آنھا را به ياد ند

 آنھا را عزادار  و تولد گيات آن بلد  بوده و ساالنه مرئبا جز........  رفتن و غسل نمودن   و  شکل تشناب،معاشرت

داد ما بوده و ھستی و زندکی  و اجءن آبای آنھای که قاتالئو درنده خوزشت  و به اعمال.... يريم  گرا جشن می شان

دھيم و به پيروی از اعمال آنھا خود را مکلف و افتخار خادم   تقدس میی شکلئا به تاراج برده اند با ديده درامار

ی از مردم ما با صداقت کامل روھگ.  داريم   روش را حکم میيد و  ھدايت ھمچوأئ ته،ران قصگديه  برا بودن شان

ی ئھنيت ھار ذگتا  رو شن. را بررسی نمايند  ارند تا اين قدسيت را به واقعيت وجودی آن درک و منطقا آنعالقه د

 تحصيالت که زير بنای فکری شان باور ھای کھنه و خرافاتی ھزاران سال قبل است باشد ممکن بعضی از آنھا

ر زندگی خود را در آموزش ھای قالبی و تحميل ی ھم د اشته باشند اما چون در يک فاميل دينی تولد شده و مسيعال

 و شمشير زنھای بی عفت عربی و خدمت به شيخک ھای اعراب عرب دينی و مذھبی پيموده اند دفاع از جانيان ۀشد

ی و ئ چپاول گری داراۀزمان موجوديت عقيدينفک  وظيفه وعبادت خود دانسته و  به وحشيانی که از  الءرا جز

ه مادران و دختران و خواھران ما تجاوز نموده و به کنيزی ھستی مردم در چوکات ھای مقدس بر ما ھجوم آورده ب

حساب نياورده اند ه  ب انسان ھمۀ در جملا نسل را حتۀصر ھا ساخته و باقيماند استخوانھای پدران ما قبرده اند از

ين راستا خواسته ام ادارند و بنده در حساب میين آنان را منحيث مقدسات گ  و انديشه ھای زھر آ!!!افتخار بدارند

 به آن ايمان داشته باشم نه دسيت اديان مخصوصا اسالم را در تشريح موضوعات خرافات مقدس بدانم و بعداً  قءابتدا

بايد ديد و ثابت . ق توھين به آن را ندارد من مقدس است و کسی حۀکه ادعا نمايم چون من مسلمانم پس عقيد اين

 و ضمنا بايد عرض !!ساخت آن باور مندی و اعتقاد واقعاً مقدس است يانه ؟؟ و بعد در دفاع  از تقدس آن بر خاست

 ! مفھوم توھين به آن نيست بههرسی يک پديده  و آيدنمايم که بر

سالم از آن خيلی سطحی گذشته و برای دنباله روان  اعات غير تشريح شده و مبھم که داعيه دارانموضوۀ از جمل 

 پل ،زخدو ، بھشت،ح محفوظلو ،ضوعاتی  مثل عرش خداعلوماتی ارايه بدارند  موخواھند م خود و يا ھم  مردم نمی

 ۀ بارحق و منطقی دره باشدچون چيزی  ب می... نامه اعمال و، براق،  زقوم، صحرای محشر، نامه اعمال،صراط

 بنويسند فقط با پشت ھم نمودن کلمات و جمالت گاھی مجبور باشند يک چيزی  بگويند و يااھآنان ندارند و اگر ھم گ

دھند که قطعاً قابل قبول نبوده و موھوماتی بيش نيستند  خيلی از موضوعات مھم اسالمی   مضمونی را بيرون می

ت  و که از واقعي دارند بدون اين يشه از آن صحبت میو ھم آن  باور ھای  داشته ۀاست  که ھر مسلمان در  بار
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  ی ھایئمات  مسلمانھا فقط در حدودی از تبليغات و رھنماام معلوستی داشته باشند و تمچگونگی آن اطالع در

مات ھم ضد ع اعراب از ھيچ نوع شرف فروشی دريغ ننموده  و آن معلومين منافأکه در راه تی نانن دين وآادکاندار

 مسلمين خاموش  را ۀآن اطالعات در حدودی است که مغز باز نشدفرا تر نمی رود و ، باشد و سطی میو نقيض 

  .طه نموده  استاحا

يق و زرھان عامه  تخرافی  را به نرمی و سادگی در اذاند تا آيده ھای  ين داشتها مرو جين اديان ھميشه سعی بر 

تماعی جی خود را تضمين و در قلمرو ا تاريکی ذھنی مردم بقايناشبيه ھای موھوم  را خلق و انبساط دھند تا  در

  .شان سلطنت کنند 

دنيا آمده است  بايد ه  مسلمان بۀ مجبور شده مسلمان باشد و يا اگر در خانوادکنم اگر کسی مسلمان است و يا کر میف

ی ئ کتابھااشند مثل محتويات آن ھم بايد باخبر بۀکه بايد بداند  اسالم چيست ؟ از موضوعات مطروح در پھلوی اين

 از خرافات اسالمی و ئی که جزین و ماليک  و ده ھا موضوع، ج واقعات قبل از قيامتيند آسمانی است گوکه می

اطالعاتی ولو محدود اگر ھم باشد ....  فو ظ و پل صراط  و حلوح م،   عرش خداۀ ھمچنان در بار.باشد دينی می

وقايع و حادثات طبيعی و اجتماعی زندکی که نظر به ادعای اديان از طرف داشته باشد ؟ ھمچنان  از پيش آمد 

سفانه در صد أه بھشت موعود و يا دوزخ بايد بداند که مت اعمال خوب از بد  و رفتن بۀن شده و تصفييخداوند قبال تعي

ر ھم دارند  ند و اگی ندارين باره از نگاه اسالمااھيت و اصل قضيه دور افتاده و  معلوماتی در مسلمين از م ازیزياد

و موجوديت رض اطالع داشتن از مفاھيم  فقط غطرح مسايل فوق فقط و. باشد درد بخور نمیه  ناقص و ب،کوتاه

ست  ؟؟  تخيلی  و موھومی آن است تا مسلمانھا و ھمه بدانند ماھيت آنھا چی بوده و اسيم شکلواقعی آنھا و يا ھم تر

 باشند؟؟ و ما برای رو شن شدن  منکر  آنناب از آنھا به  چيز ھای باور داشته و ياو برای رسيدن به آنھا و يا اجت

يم ئامون اين موضوعات با آياتی از قرآن مراجعه نمايل آنھا پير  اسالميون و تحلاين مباحث مجبوريم به  نوشتار

ک و دانشمندان علوم يات استادان رياضی و فزيبيت اين ھمه موھومات متکی به نظربرای تث توانيم نمی چون

دارند در تضاد با علم و منطق انسانی بوده و   اين موضوعاتی که اديان مطرح میۀتحقيقی چيزی نوشت چون ھم

ان اربابان  اذھۀداخته ھا رفته و چرندياتی ساخته و پرھای عرب زد  سراغ ھمان نوشتهفلھذا. قابل پذيرش استغير

  .شد  بعضی از اذھان  بارگشد حد اقل روشنتا با. گيريم  را به بررسی مختصر می شان

ياليستی نرفته و با به  انديشه ھای ماترين موضوعات به سراغان پاره ای از بايد ياد  آور شد که  برای روشن شد

 آن ۀه در  بار فقيه علمایاحاديث و نظر ، قرآن،خواھم از ديدگاه اسالمی فقط می. دازيم ديدگاه ضد آن نمی پر

.                          و خوش باور خود درين زمينه باشم يات ھموطنان مسلمان و منتظر نظرروشنی انداخته

نين نظريات علمای يح آيات قرانی و احاديث و يا ھم چدا چيست ؟ و در کجاست ؟؟  به تشر بايد ديد که عرش خءابتدا

  اسالمی ؟؟)دانشمندان(ه و  يا به اصطالح فق

تخت پايه ) ٣٢٩ راغب اصفھانی ص -آنايب القرالمفردات فی غر. (جای سقف دار:  عرش در لغت به معنی ۀکلم

لويس معلوف  -المنجد فی اللغه(تفع مکان مر) ٢٠٠ ص ٢م شيرازی دار الکتب جتفسير نمونه آيت هللا مکار (.بلند

نگ عميد ج ھفر - کاخ،سقف، يبان سا، خيمه، سرير،تخت= عرش .  (به کار رفته است) ۴٩۶ ص١٣٧١تو نشر پر

ه که تمامی آنھا در يک نقطه آن با توجه به موارد استعمالش در معانی مختلفی اطالق شدولی در قر )١۴٣٢ ص ٢

برای عرش معانی ديگری نيز ذکر شده ) کنايه از عظمت خداوند و مخلو قات اوست( که عرش  کند و آن اينمشتر

 صفات کماليه و حالليه الھی ز ھر يک ا-٣- ما لکيت و حکومت خداوند - ٢ –ر  علم بی پايان پروردگا-١از جمله 

 ص ٢٠تفسير نمونه ج ( علمی که خداوند به پيامبران اعطا نموده است - ۵5 –منان ؤاوصيا و م ، قلب پيامبران-۴
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مفسرين سعی شمول تمام  ب. خواران عربيا جيره کنند دانشمند اسالمی ھستند چه عرب و  که فکر میی انآن )٣۵

ی و قدرت خداوندی  را نمودار ساخته و چنان وانمود سازند که يعنی ئدانا ،اند تا از عرش خدا مفھوم علم داشته

لوس قدرت نی خواھيم ديد که عرش ھمان تخت و جای جآخداوند که با رجوع به چند آيت قری و علم ئدانا= عرش 

يان زياد و با عظمت  دارای تخت و تاج و لشکروند را موجودی  خداکه  مندان و پادشاھان است  که محمد برای اين

 ۀحيآن وارد ساخت تا بتواند به اين وسيله رو عرش خدا  در قرۀی در بارئيه ھاقدرت ما فوق ھمه تجسم دھد آ

يد ئ به آيات ذيل توجه فرما.يجاد نمايدفدارانش اچپاول گری را در  مغز طردشمنانش را ضعيف و روح سر کشی و 

  :ارد ھای اسالمی مغايرت کامل د با تمام تفسير ھا و رو شنی اندازکه

سوره . نام تخت بزرګ  ياد شده است ه  به ار تباط داستان سليمان  از عرش ب٢٣ النمل آيت  ۀ آن در سوردر قر

 عرش به ٣نس آيت  يوۀدر سور. ار عرش عظيم استگندی که معبودی جز او نيست و پرورد ، خداو٢۶النمل آيت 

  :معنی  تخت تعبير شده است 

فت و ر قرار گ»قدرت«يد سپس بر تخت آسمانھا و زمين را در شش روز آفر دگار شما خداوندی است کهپرور 

 که آسمانھا و زمين را و آنچه ميان اين دو وجود »خدای«ھمان : يد گو  چنين می۵٩قان آيت سوره فر...........  

 او خداوند رحمان است »اختد جھان پربيرو به تد « قرار گر فت »قدرت«ريد سپس بر عرش  شش روز آفدارد در

 حديد آيت چھار که تکرار مکرر ھمان موضوع است چنين ۀھمچنان  سور.   است از او بخواه که بر ھمه چيز آگاه

 ھم که اينجا» او کسی است که آسمان و زمين را در شش روز آفريد سپس بر تخت قدرت قرار گرفت «: گو يد  می

 .  عرش به معنی قدرت استفاده شده استۀکلم

 ادامه دارد  

 

 

 


