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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جنوری ١۶

  

  مقدسات در اسالم
 بخش چھارم

ھوماتی شند تا ذھنيت دنباله روان و مشتاقان خود را بر موکو داعيان اسالم سخت کوشيده و می: ثر حوض کو

عکس کسانی را که خواسته باشند به ه سانيده و برا تر  دنباله روان شان،مشغول داشته و از عاقبت خالف رفتاری

دھند از آنجمله ھم  ی وعده میئھا اين خياالت پابند و مطابق ھدايات و دساتير اين دکانداران دين عمل نمايند به نعمت

 اعمال بايد ۀ روز محشر و نام–شت و دوزخ و قيامت اصلی که  در قسمت بھ(يکی بھشت و حوض کوثر است 

شد ی و يا مسلمانی خواسته باانبا تشريحاتی از علمای اسالم اگر ھموطن. )شنی انداختجداگانه نوشت و رو

قت ممنون خواھم شد تا از تقدس آنو دندارند بپذير ئيات که علمای دين تشريح میموجوديت اين حوض را با اين جز

 گاه سازند ؟؟آن مرا آ

 . ثر نداشته استای ھم به حوض گو وده و ھيچ اشارهاست که شامل سه آيت ب» ١٠٨«ثر  نام کوه ای ب در قرآن سوره

. ده است يعنی بسيار زياد و فراوانبه مبالغه تبديل ش» واو«فته شده که به اثر اضافه شدن کوثر از کثرت گر

فر ھنگ عميد . و نام نھری در بھشت . گ و پر خير و بخشنده شخص بزر. . ھر چيزی فراوان و متراکم = کوثر«

  :در روايات اسالمی آمده است » ١۶۶١ ص٢ج 

 طول و عرض و خاصيت ۀثر ھيچ نوع معلومات در بار کوۀدر سور.(  کوثر بر محمد نازل شد ۀ وقتی که سور

ثر چيست ؟ محمد مد پرسيد که  کوعلی از مح)  ساقی بودن و جام ھای آنۀحوض کوثر گفته نشده و ھمچنان در بار

اين نھر : ھمچنان محمد گفت که . شيرين و گوارا است. نھری است در بھشت برين که آبش بسيارزالل : گفت که 

  .  توست ن تو و دوستدارا واختصاص به من

 را از ستداران خودسر پرست آن علی است که دو -٣- اختصاص به پيامبراسالم دارد -٢-  اين يک حقيقت است -١

 ھر کس از آن بنوشد ھرگز پس از آن تشنه نخواھد -۴- . نمايد و دشمنانش را از آن منع خواھد نمود  آن سير آب می

 حوض ۀحضرت آيت هللا دستغيب در کتاب ھزار سؤال در بار )٢٧ص. ٨ج.بحاراالنوار . عالمه مجلسی ( شد 

و ھيجان بدون در نظر داشت عقل و منطق و ھم معيار  اسالمی را تا آخر رسانيده چنان با احساس ئیثر بی آبروکو

توان مرزی قايل شد و او ھم مثل صد  ندياتی آغاز نموده که در خرافی بودن آن نمی انسانی به پرداختن چرھای باور
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 ۀرھا ھزار مسلمان نا آگاه و تسليم شده اما در قالب يک آيت هللا و  عضو رابط بين خدا و بندگان نا آگاه شان در با

: ويد گچنين می مغز و طرز تفکرانسانی تاخته است و،ثر  چنين در فشانی نموده و بی رحمانه به شعورحوض کو

دست ه باشد که ب  و به عدد ستارگان آسمان جام در اطرافش می طول حوض کوثر از صنعا تا بصره است

اين حوض سه قسمت است . بلور استخی از  بھشتی و برۀام ھا مختلف است بعضی از نقرج. شود  حورالعين پر می

که از شراب بھشتی و شير  و عسل لبريز است قدر مسلم اين است که اين حوض از عسل شيرينتر و از برف 

که : روايت است . ی اش با محمد و علی است و ھر مؤمنی از آن خواھد نوشيدئحوض کوثر سقا. تر است  خنک

 شصت شاخه و برگ دارد و از موده که ھر درختی سه صدور اطراف اين حوض ھزار درخت خلق فخدای تعالی

 انتشارات تاس – ١٣٧١- کتاب ھزار سؤال چاپ«.شود  خيزد که از ديگری شنيده نمی گی نغمه ای بر میھر بر

  )۴٧ص 

 ، عالمان،رد مندانخ ، پيشوايان اسالم، حال با در نظر داشت چنين مفکوره و طرح خواستارم تا يکی از مسلمين

و راجع به اين  ش گذارنديمی قدم پ دانشمند و ھموطن گرامی درويش کابلی پرو فيسوران اسالۀمودان و به فرداکتر

 ،دارند تا با ھم  بتوانيم  با حفظ شرافت کاملارائه ای  حوض و خصوصيات محير العقول آن صحبت و نوشته

ظر من  و از چنين موضوعاتی که به ننگھداشت امانت فکری انسانی با معيار  قرار دادن قضاوت وجدان   صحبت

 جنايات اسالم و خرافات اسالمی  اين آيده به شکل ظاھر و باطن مزخرف ۀبان شدو صد ھا و ھزاران انسان قر

 مردم ما که تا ھنوز به نمايد صحبت بداريم اگر منظور خدمت انسانی و  راه راست نشان دادن به خود و  میهجلو

اين مردمی که . يد صادق باشيم اقالً در مقابل مردم ئباشد  پس بيا اتی  نداشته اند میمھمچو موضعاتی دسترسی معلو

چه بدی خواھد داشت اگر در . اند  صد ھا سال است رنج عرب و عرب زده ھا و نوکران شيخک ھای عربی را برده

افع مادی اجانب را نا ديده مقابل اين مردم شريف و خوش باور حد اقل يک بار فقط يک بار موقف انسانی اتخاذ و من

فتن و دفاع از بدی ھای آن چيست؟؟  بدون جبھه گر .نديات استرگرفت و شرافتمندانه اعتراف کرد که اين ھمه چ

ھا ارزش  به آن. ھا نظر خواھی نمائيد بی با مردم صحبت نمائيد و از آنفع دزدان و چپاول گران اسالمی عرمنا

شن اعتراضی و رو ،يد ؟؟ و شما حق داريد  سؤالیگو که اسالم چنين میئيد ھا بگوانسانی و حقوقی قايل شده و به آن

ئيد آنچه يم ؟ بگوئتوانيم صحبت نما يد ؟؟ با ھم میئ تان خطور نموده آزادانه طرح نماخواھی اگر در زمينه در مغز

ين جرأت را داشته و شرافتمندانه با توانيد ا آيا می .يد ؟؟ شما را تکفير نخواھيم کردئتا ھنوز نتوانسته ايد بگورا که 

 .توانيد ديگر مشکلی موجود نخواھد بود مرد م صحبت نمائيد ؟؟؟؟؟ اگر می

فتن است ؟؟  لطفاً يک نفر از اسالميون جلو بيايد و بنويسد که آيا باور نداشتن به ھمچو طرحی مقدسات را ناديده گر

 ای از خرافات مقدسات گفت ؟؟ توان به دسته یدر غير آن نم. اين طرح ھا مقدس است ؟؟ و ثابت سازد

  :صراط  مستقيم  و پل صراط 

ين ئده آن است که صراط مستقيم ھمان آدر قر آن  در چندين سوره راجع به صراط مستقيم آياتی آمده که ھمه نشاندھن

بستم که شيطان را ا شماپيمان نزندان آدم مگر بای فر: يد گو چنين می ۶٢ و ۶١ يس آيات ۀسور. ستی است خدا پر

 آل ۀدر سور. ستش کنيد ؟ اين ھمان صراط مستقيم است را پريد و مئ نکنيد و به دستورات او عمل ننماستشپر

 . تباط با خداسترسيده به صراط مستقيم پيوند و ار راه ١٠١عمران آيت 

 جھنم است که ھمگان گاھی بر فراز و منظور از پل صراط در آخرت گذراستمستقيم صراط در لغت به معنی راه 

 ۶۴ ص ٢٢ باب ٨بحار االنوار مجلسی ج . (يا غالب افراد بايد از آن عبور کنند 

صراط پلی : شود اين است که  از مفھوم آياتی که راجع به صراط و روايات اسالمی پيرامون پل صراط استنباط می
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گذرند و به  عت از آن مینيکان به سر. شوند است بر دوزخ در مسير بھشت که نيکان و بدان بر آن وارد می

و ھمچنان بعضی شوند  زخ میرسد و بد کاران  سقوط کرده سرازير دو ھای بی پايان که انتظارش را دارد می نعمت

 بحاراالنوار از ٨باشد و آقای مجلسی در جلد  عت عبور مردم وابسته به ميزان اعمال شان میرواياتی است که سر

گاھی گذر . تيز تر از شمشير، باريکتر از مو، خطر ناک، لغزنده،گذرگاه مخوف: نمايد پل صراط چنين توصيف می

 جای ديگر از ،در يک جا از نماز. کنند  که مواقف و ايستگاه ھای متعددی دارد و در ھر موقف از چيزی سؤال می

طش در دوزخ از آن بگذرد سقونتواند به سالمت و اگر کسی ...... ی از عدالت و مانند آنئ جا،امانت و صله ای رحم

 . دگار يعنی بھشت راه نخواھد يافتعمتھای معنوی و مادی پرورحتمی است و ھرگز به کانون ن

نام پلی است که بر روی جھنم قرار دارد و تمام خاليق مجبور به عبور از آن استند اما مستقيم صراط به معنی راه 

د  عبور از صراط به طرق گوناگون خواھۀنحو: يد گو ثی میامام صادق در حدي. حساب ھمه يکسان نخواھد بود

 بعضی ھمچون  دويدن مردبعضی چون تاختن اسپ بعضی ھمچون. بعضی ھمچون برق و بعضی چون باد. بود

خی را رھا کرده است ی ھم آويخته و در حالی که آتش برخی از اندام ايشان را گرفته و برگان و باالخره گروھپياد

نظر به ھدايت و رواياتی از پيشوايان ) ۶۴ ص ٨  و بحار االنوار ج ١٠٧ از امالی صدوق ص نقل. (گذرند می

 اھميت ،کسی که علی را دوست داشته باشد( شود چنين است  اسالم اعمالی که باعث گذر برق آسا از پل صراط می

درد کشد و رنج خود را به روز در يک بيماری   ھر کسی که يک شبانه،دادن به نماز جماعت در حال و ھر مکانی 

 صبر نمودن در –ھا صبر داشته باشد   در بيماری، کسی که از دست رنج خود بخورد،عيادت کنندگان شکايت نکند

ثواب االعمال  (، صدقه بدھد، يک چھارم ھر شب را نماز گذارد، ده روز ماه رجب را روزه بگيرد،قر ضداری

 ) ۶٧٣جمه حسن زاده ص شيخ صدوق تر –کيفر گناھان  پاداش نيکی ھا و – ١١١جمه حسن زاده ص تر

چيست ؟؟ مگر بدون سيد که ضرورت موجوديت اين پل توان پر با در نظر داشت محتويات روايات اسالميون آيا می

توان تصوری از ھمچو پلی داشت که از شمشير  توانند بروند ؟؟ آيا می زخ و بھشتی به بھشت نمیآن دوزخی به دو

ی ھای اسالميون ئ خرافات و زياده گوۀتوان از جمل ی چنين را  نمیحتر است ؟؟ آيا طر ز مو باريکتر و ا برنده

 خواھم بدانم و بخوانم که کجای اين موضوع مقدس است ؟؟؟؟؟؟؟ انست ؟؟  مید

   :زقوم

ه غذای رويد ک درخت ميوه ای میين ادر. کند آن در قعر آتش جھنم رشد می قرۀختی است که به گفتزقوم نام در

 . زخيان استدو

 –۶٢ الصافات آيت ۀخت زقوم ياد آوری شده است سور زقوم و يا درۀطور مشخص از کلمه آن ب قرۀدر سه  سور

  میطين سرھای شياشکله خت باين درھای  و نظر به روايات مسلمين ميوه) ۵٢ الواقعه آيت ۀ و سور۴٣الدخان آيت

. نوشد کند و در پی آن آب جوش می ھا ھمچو فلز گداخته قليان می دل آنخورند و در  ھا می زخيان از آنباشند که دو

 آخرت و بھشت وجود دارد به ی که برای نيکو کاران در جھانئدن  پاداشھاھا قرآن در کنار بر شمر ين سورهادر 

ات اسالمی بر که از رواي نمايد آنطوری ھا را به تر ک  گناه دعوت می ی جھنميان با زقوم اشاره کرده و آنئپذيرا

ين درخت به ااز.  قرار دارد،خت بھشتی است مقابل و متضاد درخت طوبی که درۀخت در نقط اين درشود داشت می

خت در ين درا باطن خود ازۀ گناه  و قذار،خت شقاوت نيز تعبير شده است که ھر شخص گناه کار به ميزان شرکدر

 ۀسور. کند خت آويزان میين دراگناه خود را به شاخه ای از ھرود ريشه دارد و به تعبير ديگر ھرکسی با انجامدل خ

  :گويد  زقوم چنين میۀ در بار۶۴ تا ۶٢الصافات آيات 

 شکنجه و درد ۀخت زقوم را وسيلی بھتر است يا درخت زقوم ؟ ھمانا ما درئبرای پذيرا »ھای بھشتی نعمت« آيا آن 
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 و ۵١ واقعه آيات ۀھمچنان سور. يدق دوزخ می رو از عمختقرار داديم ھمانا اين در »کافران«و رنج ستمگران 

 که زقوم است »بد منظرو بد طعم و بد بو«<حتماً از درختی . ھمانا ای گمراھان انکار کننده :  چنين مشعر است ۵٢

    .خواھيد خورد

ی که در کل سالمفت ؟ اين ھمه نظر يات علمای اتوان گر ای می يحات اسالميون چه نتيجهحال با در نظر داشت تشر

 ،گترانا د، پژوھشگران اسالمی، آيت هللا ھا،  بيان کننده چی است ؟؟ چون ماليان،آن استدر مخالفت با آيات قر

توانند استداللی منطقی در  برابر آيات صادر شده  داشته و تحليلی منطقی از   چلی و طالب نمی، مال،يسورانفپرو 

 دارند و را بيان می وليت آنؤآورند بدون احساس جزئی ترين مس بان می به زآن بدھند دست پاچه شده و ھر چه 

!! يند راست استگو را قبول و می واھند شد و ھمه مسلمانان چشم بسته آنخمطمئن ھستند به مخالفتی مواجه ن

را  ادگی آنگز  آمته و رابطين بين خدا و آدم ھم ھری در مقابل پيشوايان خود  عادت نداشتمسلمانھا به مخالفت عقيد

که به تکفير طرف  ھان مسالمت آميز بياورند جز اينل منطقی غير مسلمين داليل و برندارند تا در مقابل استدال

 !ئیدين شمشير است و زور گو ،بلی ھموطن اين دين. ظھار قوت مسلحانه و شمشير نمايندخاش کنان اپرداخته و پر

مغزی ندارند تا . گنجد منطق و دليل در ضمير شان نمی. يش برودخواھند به پ از ھمين راه به پيش رفته است و می

 فعال شده و راست را از غلط تميز دھند

البته انواع  . می دارمی از پرو فيسوران اسالمی در موارد فوق عجالتاً اين نوشته را ختم ئھا  انتظار نوشتهدر 

فته اند را پذير اده دل ما ھم نا آگانه آنريف و سخورد مردم داده شده و ھموطنان شه نام مقدسات به خرافاتی که ب

 .داختھا ھم خواھم پر ع الزم به شرح آنزياد است که در مواق

  

  :منابع 

 ١٢تفسير نمونه از  آيتا مکارم شيرازی ج 

 فر ھنگ عميد

 قران

 ھانویت –کشاف اصطالحات الفنون 

 یبحارالنوار مال باقر مجلس

 .ھيدیجليل احمد بن فرا. ترتيب العين

 جامع االبيان

 تفسير کبير

 تفسير سدره المنتھی از عالمه حسن زاده

 ٢۵تفسير قمی ج 

  نوشته آيت هللا دست غيب–کتاب ھزار سؤال 

  ترجمه حسن زاده– شيخ صدوق –پاداش نيکی ھا و کيفر گناھان 

 ١٣دار المنثور ج 

 ٢۵ عالمه طباطبائی ج–تفسير الميزان 

 


