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 مقدسات در اسالم
 

 بخش  سوم

ين حيوان را ا .باشد  براق میھاآنيکی ازخوريم که   مقدسات اسالمی ھمچنان به اسمای مقدس ديگر بر میۀدر جمل

اما ھيچ کسی در . اند  آن سوار شده و به آسمانھا رفتهرمحمد جناب شان بۀ خاطری مقدس شمرده اند که به کفته ب

را نداشته فقط  خيالی و توھمی موجودی را تجسم و به دنباله روان  شان با حاشيه  طول تاريخ اسالم ادعای ديدن آن

ويد ؟؟ حال ببينيم  گبراقی موجود بوده است ورنه محمد که دروغ نمی که  نمايندکاريھای خود چنان تفھيمی می

 يند ؟گو  اين موجود مقدس چه میۀعلمای اسالمی در بار

 »معراج«را   خود که آنۀ پيامبری در سفر خيالی و شبانۀبراق در سنت اسالمی نام مرکبی است که محمد ادعا کنند

را با آن پيمود و در تمام روايات اسالمی به   در فلسطيند االقصانامند راه بين  مسجدالحرام در مکه تا مسج می

ر را سفيد رنگ و اندام متوازن پرو فيسوران اسالمی اکثراً اين جانو. ين براق ياد شده استاتباط معراج محمد از ار

ازه ساحه ديد  به اندچنان بوده که در ھر گام خود عت آنشته و سرصيف نموده اند که نزديک رانھايش دو بال داتو

در بعضی از روايات ھمين براق محمد مرکوب پيامبران ديگر مخصوصا ابراھيم نيز آمده . فته استخود پيش مير

است و از قرن چھاردھم ميالدی به بعد مسلمانان براق را در ھنر ھای اسالمی مخصوصاً سبک ميناتوری شامل 

ديوار   «مسلمانان ديوار غربی حرم مسجداالقصی راساختند تا در ذھن مسلمان تجسمی از آن باشد و ھمچنان 

  .اند  نام نھاده»براق

 ۀرا از ريش خی آنگويند معنی مرکب و بر  براق داعيان اسالم ھم اختالفاتی دارند بعضی میۀ کلمۀ ريشۀ در بار

اين حيوان . تباط داده اندرا به دوران قبل از اسالم ار  آنۀھا ھم ريش برق عربی و به معنای در خشش و بعضی

تنھا ) سفر معراج.(رديده استگ محمد ھمچو جانوری بوده و چنان سفری عملی ۀواقعيت وجودی نداشته و تنھا به گفت

اند و اين ابراز نظر ھای   آن نوشتهۀادعا کننده خود محمد است  و بقيه علمای اسالم ھم ھر کدام چيزی در بار

 را در ذھن مجسم ساخت حيوانیسيمی از وجود چنين توان تر که نمی در تضاد ھمديگر اند  ایمسلمانھا به اندازه

: گويند ھا می آن ،اند  که شايد حيوان شناس ھم بودهيت عالمان از نظر اکثر ایرويم به سراغ فشرده بدين ملحوظ می
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   االغ میتر از براق از چھار پايان بھشت و بسيار تند رو است و جثه ای کشيده داشته و کوچکتر از شتر و بزرگ

بيند ھر گام آن  باشد يال ھای پر مو دارد و رنگ جلدش سپيد است و دو بال نزديک رانھايش دارد و تا آنجا که می

صيف کرده است اما در ديگر را اسپی با گوش ھای لرزان تو آنش آنطبری در تفسير قر .سدر به ھمانجا می

عت برخی ھا ھم سر. شنود ه فھم بوده و ھر چه را میروايات او صورتی چون انسان داشته و مثل انسان قادر ب

 ،طبری، اگر چه سيره نويسانی مانند بن ھشام. دانند را دليل سپيدی پوست او می بيش از حد و در خشندگی زياد آن

برد ولی  ھا پاھايش را به سمت جلو می ه با استفاده از آنککنند  صيف مین سعد بالھای روی پای براق را توو ب

ھا براق را  کت زياد  براق بوده و در قديمت که اين توصيفات فقط به معنی سرعت حر معتقد اس»رودی پارت«محقق

ھا ھم يعنی  کنند و بعضی صيف میآسمانھا را از طريق زينه پايه توھا صعود محمد به  بدون بال دانسته اند و قديمی

  . تو صيف نموده اند،دار بودهو سيله براق که بال ه خر اسالمی صعود او را بأدانشمندان مت

که اين . شته و دم طاووس راق مرکبی است با سر يک زن يا فر يک تعداد از مسلمانان باور به اين دارند که ب

اضافه  »مجمع البيان«در رواياتی در . تصوير از براق در اغلب نقاشی ھا و ميناتور ھای اسالمی نيز ديده شده است

محمد . کند  گاو و پاھای شتر مانند و يالی چون يالی اسپ معر فی می چون دمیمصيف فوق براق را بادبر  تو

ين بيانات مجسم ساختن امر اتوان حدس زد که منظور از  ين از ھمين جا میابنا بر: گويد  حسين طباطبائی چنين می

ه تمثيالت در کتاب و وقوع اينگون صورت امر مادی به نحو تمثيل و يا تمثل وه غير جسمانی و غير مادی است و ب

 . شود انکارش کرد سنت امری است واضح که به ھيچ وجه نمی

در بخشی از احاديث معراج از قول محمد آمده است که او در بيت المقدس از براق فرود  : يوار ندبه يا ديوار براقد

 آنگاه داخل مسجد شد و پس از .بستند بست  را به حلقه ای که پيامبران افسار مرکب خود را بدان می افسار آن. آمد 

ين رو مسلمانان ديوار غربی مسجداالقصی را ااز. اردن نماز گردش آسمانی را به ھمراھی جبرئيل آغاز کردزگ

 سليمان پيامبر  را بخشی از ھيکل اين ديوار در بين يھوديان به ديوار ندبه مشھور است و آن. ديوار براق نام نھادند

تا حال چندين بار بر سر حاکميت اين ديوار بين (و برای آنان نيز مقدس است  . دانند ی میه ئو پاد شاه افسان

ای روايات براق در صعود از بلندی ھا دو  بنا بر پاره) فته استھای شديدی در گر ھا جنگ  و يھودیفلسطينی ھا

بنا .  در حالت افقی بماند دھد تا سوار ھمواره شود و در موقع فرود عکس آن رخ می تر از دو پايش می دستش کوتاه

عيل اخواست به ديدن ھاجر ھمسرش و اسم بر رواياتی براق مرکب ابراھيم نيز بوده است چنانکه ھر گاه ابراھيم می

کرد و بعد از ظھر  می آوردند و او صبح بر براق سوار شده و از شام حرکت میوی پسرش برود براق را برای 

 احاديث اسالمی براق یخدر بر. گشت ام دو باره نزد ساره خانمش بر میسيد و شب ھنگر ھا می در مکه به آن

 کتاب –ھای يھودی و مسيحی مثل سوداپيگرافا  ھمچنان در کتاب. ر روز قيامت نيز گفته شده است مرکب محمد د

لس بر مرکبھای مشابھی سوار و پو – خنوخ –لس گفته شده که ابراھيم کتاب خنوخ و مکاشفات پو –عھد ابراھيم 

  .اند اند و يا به نقاط ديگر زمين رفته شده و آسمانھای مختلف را سير کرده

بنا بر روايتی که از . محمد از مکه به مسجداالقصا ظاھر شدۀ لين بار در سفر شبانبه روايت ديگر براق برای او 

ئيل براق را برای او می  آورد ست که زمانی که جبرھستند  آمده اخود محمد نقل شده است و مسلمانان بر آن معتقد 

 آيت ء االسراۀقرآن در سور.  رام شد»پيامبر«کرد اما پس از نھيب و شناختن راکب خود   براق سر کشی میءابتدا

ی که بنده اش را در يک شب از مسجدالحرام ئپاک و منزه است خدا :گو يد  به ارتباط براق و معراج چنين میيک

چرا که او . خی از آيات خود را به او نشان دھيم  بر برد تا»ايم که گرداگردش را پر بر کت ساخته«قصی به مسجداال

  . ستشنوا و بينا
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 يکی ديگر از مقدسات اسالم ؟؟ اکنون در ۀيات مسلمانان و دنباله روان در بارھا و نظر اين بود يک سلسله نوشته

حات کيھانی دارند فتو. کنند  مھتاب کمره نصب میۀبه سطح کر. درو  مريخ میۀيت به  کر بيست و يکم   بشرقرن

ھا را در  کشند  و ما نتايج مؤثر علمی  آن رسی ھای پيرامون کھکشانھا شب و روز زحمت میو در تحقيق و بر

ر يتغيوار ديگر  گانشتاين و چند بزر ، داروين،يات گاليله و کو پرنيکبعد از  نظر.  اکثر موارد زندگی شاھد ھستيم 

ھا   اسالم زحمات و کشفيات آنرسی نظام جھان و انسان پيدا شد که متأسفانه در جھانبر، کلی  در طرز عقيده

اه اسالم رد و قابل قبول گلھذا  نظريات شان از ديدباشند  ھا ھيچ کدام مسلمان نبوده و کافِر می اری ندارد چون آنباعت

ھای آقای محسنی رھبر يک  و شه ای از صحبتگارتباط اين موضوع خواھم به  باشند حاال می نيست و ھمه غلط می

 فشرده آن کفتار  را ،يانا پخش گرديدآرحزب و يا رھبر يک تعداد از ھموطنان شريف خود را که از تلويزيون 

  :بنويسم

 ه میدارند و موعظ يانا پخش میآريق تلويزيون ای از طر نامهبر )روز ھای جمعه( يک روز ۀ جناب شان که ھفت

 بسياری از مردم معراج محمد  و براق را انکار می:( سال قبل در يکی از بيانات شان فرمودندنمايند حدود چند 

رود اين   سفينه و قمر مصنوعی اعتقاد داريد که به باال می،اگر شما به راکت: ھا بکو يم که خواھم به آن نمايند  می

فت که خداوند به علم خود ھمين وسايل گتوان  فته و میگرصورت را ھم بايد بدانيد که معراج محمد توسط براق 

موده اند پس چرا اين امروزی را در آن وقت به شکل ديگر آن به پيامبر اسالم مھيا ساخته و ايشان سفر به آسمانھا ن

اور داشته ھای خداوند ب يد اصالح شويد و به قدرتئيريد ؟؟؟ پسی بيا گمراه قدرت خدا را ناديده میگشما بندکان 

خاطر ه يد بايد شکايت نداشته باشيد برو زخ میوقتيکه به دو کين ھستيد  وداشته باشيد شما از مشر باشيد اگر نمی

فتار يک رھبر جھادی که سالھا  کثافت خور آخوند ھای گاين بود . طنبلی ھمو) ھکار و مشرک ھستيدنگاينکه شما 

 .شد ايرانی بوده وتغذيه مادی می

ی است که در زمان جنک  اين ھمان آدم. داند تر از منافع کشورش مینوری است  که منافع ايران را برااين ھمان ج

فت و خواھر چھارده ساله خود را به اين فرزند  آدم  و بنده ر نام مشتاق را که به جنک میه ندانش بخواھر قوم

دواج و او را خانم ن طفلک معصوم ازن نموده بود با آشيطان به امانت سپرد و جناب شان چون عشق پيری طغيا

  انسان  از قبول . براق و آقای محسنی و اعمال و فتوای شان، معر اجۀاين بود مختصر ی در بار. خود ساخت

که آن را در جمله مقدسات اسالمی دانسته به آن احترام ھم داشته  کشد چه رسد به اين ھمچو خرافات خجالت می

ھای  توان گفتار و فَتوا ھای آدم   می. فوق قبول داشته باشدۀي ميان خالی را مثل نظرغير علمی و ۀباشد  و يا عقيد

ذاشته گ که نزدش یدواج اورا به امانتتوان از فت اما نمیطن البته بدون احترام نا ديده گرمثل او را منحيث يک ھمو

اگر .  يک خيانت انسانی است . استاين يک جنايت.  را ناديده گر فت»معصوم ھم چھار ده ساله بود« شده بود و آن

 بی ناموسی ھا و خيانت ھای  اعضای حزب دموکراتيک ،از چنين جرمی بايد منصرف شد بايد ھمه بی وجدانی ھا

حفيظ هللا ، ه کیچون به نظر بنده  ميان جنايات ترديده گرفت را ھم بايد نا) پر چمی ھا و خلقيھا(خلق افغانستان 

 ، محقق،ستمدو ،حقانی، گلبدين الدين حکمتيار، شورای نظار،  ربانی،هللا مجددیصبغت ،  نجيب،ببرک، امين

 معلم ، اسمعيل، جنرال ملک، عبدهللا، خليلی، جنرال بابه جان، بريالی،نس قانونیيو،  مولوی خالص،محمدی، گيالنی

، غفار لکنوال، دهللا امين اس،کشتمند،  اسدهللا سروری، سيد نادر نادری-می جنرال علو، عطا محمد،  گل آقا،فريد

 حاجی ،ندان زردادقوم ،ندان عبدالحققوم) معاون گلبدين(حاجی امين وقاد ،  اتمر،محبوب هللا کوشانی، جنرال ملک

موده به فر  دستگير پنجشيری که فعالً ،سليمان اليق،  حضرت علی،حاجی عبدالقدير) معاون دوم گلبدين(امين فروتن 

 ،گالبزوی -شکور دبير - کشد بندی که ديگر نفس نمیقدوس غور - يف دارندتشردر اتازونی ) روفی صاحبعم(
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امين ارسال نوکر بانک جھانی بچه کاکای  ،الل الدين حقانی، جظاھر شاھد) يا معلم عطا( ، عطا محمد نور،تنی

ت ھر صورت چون صحبه  اسالمی و غير اسالمی فرقی گذاشت ؟؟ بۀ  و صد ھا خاين و جنايت پيش،نس خالصيو

را به  نايات رھبران جھادی و دموکراتيک منصرف شده  و آنجھا است از بحث روی  ت و تحليل آنما روی مقدسا

  . گذاريم وقت ديگر می

 ادامه دارد

 

 

 


