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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

  ٢٠١٢دوم اپريل 

  

  بھشت و دوزخ،قيامت

 در اديان  بزرگ
 بخش سوم

لمانان اند ته و اھل بھشت که مسزخ رفيدن قيامت اصلی يا قيامت کبری دوزخی ھا به دوکه بعد از رس  اينۀدر بار

نويسم که در  ين صحبت ھمانا از قيامتی میاشوند  در ادامه خواھد آمد در يف فر ما میبه بھشت مورد نظر تشر

  . آن از آن ذکر شده است  و آن قيامت کبری است قر

 آسمان و -آنقدر از زمين نام اسالم  ه ساند که بنياد گذاران دينی بر ھای ضد و نقيض اسالمی چنين می هشت نوۀھم

 آنچه را به نظر شان درست جلوه نموده به پيروان يد گاه انسانی ھمان وقتکائنات و کھکشانھا اطالعی نداشته و از د

اما (زيزند ر ين ھستند به يکبارگی ھمه فرو میخود گفته  و از قول خداوند گفته  شده که اين ستارگانی که زينت زم

 )ند؟روی نگفته که به کجا م

چند حديثی ھم از صحيح  و می نمايد داريم که چگونگی واقعات قيامت اصلی را باز گو اکنون از آياتی صحبت می

 .؛ اميدوارم متفکران را به فکر بيندازدند، تقديم می دارمخواندنی اکه آن بخاری با پشتوانه آياتی از قرو مسلم 

. )ای را ندارند ارزش پشهد که آين نھای چاق و صاحب جثه ای میدر روز قيامت انسا:(پيغمبر گفت : ابو حريره گويد 

مايد ما در قيامت برای کافران و منافقان ارزش و فر  کھف را بخوانيد که میۀ سور١٠۵آيت : ابو ھريره گفت 

 و )١٧٧٣حديث. اعتباری قايل نيستيم 

 در روز بينيم که ما در تورات می. ای محمد: يکی از علمای يھود به نزد پيغمبر آمد و گفت : عبدهللا بن مسعود گويد 

ھا و اشجار را بر   تمام درخت،روی يک انگشترا بھا ر  تمام زمين،قيامت خداوند تمام آسمانھا را روی يک انگشت

 دھد و می قات را بر يک انگشت قرار میگشت و ساير مخلو ان گل و الی را بر يک،و آب، روی يک انگشت

که در تورات ھمچو آيتی که دال بر قدرت و عظمت الھی وجود  ينااز «پيغمبر . ھستم پادشاهتنھا من مالک و : گويد

زمر ۀ سور۶٧ ت آن عالم يھودی به نحوی خنديد که دندانھای آخرش نمايان شد آنگاه آيۀئيد  گفتأ در ت»دارد شاد شد و

  که سزاوار ذات اوست درک نکرده اندکافران و منافقان خداوند را آنچنان: (فرمايد  را برايش قرائت کرد که می
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دارد و تمام آسمانھا را با دست   در روز قيامت با يک مشت تمام زمين را بر می»دھند که برايش شريک قرار می«

 ١٧٧۴حديث ) دھند  تر از آن است که شريک برايش قرار می خداوند منزه و مبرا و بزرگ . کند راستش جمع می

  لولو والمرجان–

سمان را با دست  آدارد و  که در روز قيامت خداوند زمين را با يک مشت بر می:پيغمبر گفت : يد گو ه میريابو ھر

کنم  فکر می ( ١٧٧۵حديث ) د ؟؟ پادشاھان زمين کجا ھستن. من پاد شاه ھستم: گويد  کند سپس می راستش جمع می

که طعنه به  ان زمين کجا ھستند ؟؟ و يا ھم اينداند پادشاھ دارد  و نمی اين سؤالی عجيبی است که خداوند مطرح می

پيغمبر : بن عمر گويد  ھر صورته ب)  يک خدا ی بزرگ نيست ؟؟ۀشاھان زمينی است که اين نوع  طعنه ھا شايست

دھد و آسمان را به تصرف خود در  می در روز قيامت خداوند زمين را در قبضه ای قدرت خود قرار( :گفت 

کند اين است  که قبل   سؤالی که در ذھن آدمی خطور می١٧٧۶حديث . ) ادشاه تنھا منم پ: گويد  آورد و می می

دھد و   قدرت خود قرار  میۀرا در قبض ف و ملکيت کی قرار داشت که خداوند آنين زمين و آسمان در تصرااز

 کند ؟؟؟ کشد و خودش تصر ف می بيرون می.. …آسمانھا را در  از تصرف 

شوند که رنگ آن بسيار  مردم در روز قيامت بر روی زمينی جمع می: گفت  شنيدم پيغمبر می: يد سھل بن سعد گو

ست شده باشد و ھيچ اثر و نشانه ای برای کسی در آن درسفيد است  و مانند قرص نانی است که از مغز خالص گندم 

) شود ھا در آن ديده نمی  درخت و ساير نشانه،يعنی صاف و ھموار است  و آثاری از ساختمان(شود  ديده نمی

                                . والبته اين واقعه بعد از دميدن صور دوم اسرافيل است١٧٧٧حديث

پس گردد . نيده شود کوه ھا و روان گردا. پس گردد درھا . مان و کشوده شود آس (٢٠و ١٩آيات ( سوره النبااء «

وقوع آينده است پس آنگاه که ستاره ھا ه ب) شود  وعده کرده میآنچه ( »١٠ تا ٨سالت آيات سوره المر« )سراب

آنگاه ( » ۴ -١ االنشقاق آيات ۀسور. )  کنده شود و آنگاه که کوه ھا بر. فته گردد و آنگاه که آسمان شگا. محو شوند 

 ۴عارج آيات المۀسور«)نست و خالی شودو بيرون آيد آنچه درآ. ترده شود مين گس که زکه آسمان بشکافد و آنگاه

 روزی که باشد آسمان –ھست مقدارش پنجاه ھزار سال  که کنند ماليکه و روح سوی او در روزی عروج می (»٨و

 .فلز گداخته

ستاره ھا بی فروغ  شوند و آنگاه که کوه ه  آنگاه که آفتاب در ھم پيچيده شود و آنگاه ک  (١٣تا ١ التکوير آيات ۀسور

 ھا يا ھا بر افروخته  شوند آنگاه که نفسحوش حشر کرده شوند و آنگاه که در واه که  و آنگ–ھا  به حرکت در آيند 

 و آنگاه که نامه ھا –گناه کشته شدند  سيده شوند که به کدامر کرده پرجفت کرده شوند و آنگاه که دختران زنده در گو

 ديک کردهشود و آنگاه که بھشت نز افروخته  و آنگاه که از آسمان پرده گرفته شود و آنگاه که دوزخ–گشوده شود 

  )شود

  با دميدن صور اول :شود که می اشتث نبوی که در فوق ذکر شد چنين بردآنی و احاديآيات  قرادر نظر داشت ب

که  يعنی اين. خورد شود در ھای  آسمان باز شده و ھمه چيز بر ھم می که  توسط اسرافيل  ملک  عملی می» پف«

ليونھا يآورند ؟؟ به م و ستارگان و ھمه چيز در حر کت آمده و فرياد در می قبرھا د و زمين ی دارئآسمانھا دروازه ھا

ھا حر کت  کوه. دھند  ھا روشنی نمی ستاره. زمين و آسمان در تصادم شده . کھکشانھا به ھمديگر بر خورد نموده 

سانيدن بشريت آمده امت غرض تراز وحشت انکيزی روز قيدر قرآن به مراتب آيات تکراری ........ کنند و  می

ناک بوده و برای نجات ھا وحشت انگيز و ھول ساند که خيلیسته است  تا مردم را از روزی بتراست  يعنی محمد خوا

 .ھمی  بھتر است که مردم مسلمان شده و به دين او بپيوندندبر از چنين درھم

 روز حساب آورده شده که به پاداش و جزای اخروی ، قيامت،ن بيشتر از ھزار آيت در مورد روز رستا خيزآدر قر
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  :بخشی از آنھا را در اينجا می آوريمجھنم آمده است که  دايم در ۀ بھشت وعذاب و شگنجۀبرای مردم با مژد

خورم به روز قيامت  آيا می پندارد  گند مینه چنان است که منکرين گويند سو ( »١٣ و تا٣-١ سوره القيامه آيات «

سد که کی باشد می پر . راست گنيم انگشتھايش راينکه ا آری توانيم بر – را مع نخواھم کرد استخونھايش جانسان که

گويد انسان آن روز کجاست  .  و تيره گردد ماه و جمع شود آفتاب و ماه.روز قيامت ؟ پس چون خيره شود چشم 

 خبر داده شود انسان در –روز جای فرار در آن .   به سوی پروردگار تست -گريز گاه؟ نه چنين است نيست پناھی 

 .ستاده و باز پس دادهآنچه پيش فره آن روز ب

ھر سو ه جا شدن آفتاب و مھتاب بنده ھای بيچاره ب يعنی وقتی که اين  ھمه واقعات رخ داد بعد از تيرگی ماه و يک

را دو باره زنده و آماده حساب ھا  نمايد به جمع آوری استخوانھای مردگان تا آن سر گردان اند خداوند شروع می

کھکشان که ھر ا ليارد ھيات و مالی از بر ھم خوردن اين ھمه سياربا تصور خي(  اعمال شان سازد ۀدھی و تصفي

آيا ... ھمه ..........محشر و عدالت فراھم شود تا   صحرایۀکنم زمين کدام مشتمل است بر مليارد ھا سياره فکر نمی

 )؟؟؟؟؟خورد ھا بھشت و دوزخ ھم ازبين برودين بر اکنيد در فکر نمی

خاطر ايجاد وحشت در دل مردم ه کنم شايد ب دانم فکر می که چرا ؟؟ چنين ھيبت و بير و بار الزم است نمی اين 

 ؟؟؟؟

شيد و خورستاره از نوع لياردھا سياره و يليارد ھا کھکشان مار پيچی است و متشکل از مياين تصوير يکی از م

 ۀمليون سال نوری از کر٣٠اين کھکشان ) ژان رنه روی( داکتر ۀ آسمانی  است  و نظر به گفتير اجراماقمار و سا

موده و بگويند که اين کھکشان در کدام آسمان ھی لطف فرل آيت ال–زمين فاصله دارد ؟؟؟؟؟؟ اگر حجت االسالمی 

 در نظر داشت معراج محمد؟؟ و ھمچنان از قرار دارد؟؟؟؟؟ چون از ديدگاه اسالم ھفت آسمان موجود است؟؟ البته با

از ديد ما دور ای اند و به اندازه  ليارد ھا سياره تشکيل شدهيليونھا کھکشان ديگر که خود  از موجوديت و تراکم ميم

ھا در کدام طبقه  بينيم تشريح دارند که موقعيت آن ھا را فقط به شکل غباری در آسمان؟؟ می ھستند که موجوديت آن

پارچه ھا  .خورد  اين کائنات بر ھم میۀآسمان است ؟؟؟؟ و ھمچنان در روز قيامت که با پف دوم اسرافيل ھمای از 

 شوند ؟؟ ھا به کجا رفته و تبديل به چی می  اينۀو يا ھم ذرات باقيماند

ين باره چه ا درحال که سخن از آسمان آمد بد نيست نظری به آيات قرآنی در مورد آسمانھا اندازيم تا ديده شود اسالم

را ساخته و زينتش  شان ننگر يسته اند که چگونه آنمگر به آسمان باالی سر:(گويد   ق میۀ سور۶آيت : گفته است

و آسمان را سقفی محفوظ قرار :( گويد   انبياء میۀ سور٣٢آيت.)   ھيچ  شکافی و شکستی در آن نيستايم و داده

ان جاھليت تشريح بدارد که اين سقف بدون ستون نيست آيتی را نازل که برای اعراب دور و برای اين....) داديم 

ه آنھا را ببينيد بر ی کئھا ھا را بدون ستون خدا ھمان کسی است که آسمان: گويد    که می٢ رعد آيتۀنمود سور

خر و خورشيد و ماه را مس) فت مام تدبير جھان را در کف قدرت گرو ز( سپس بر عرش استيال يافت ... افراشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

                 و...........ساخت 

را از ھر شيطان  ی قرار داديم و آن را برای بينندگان آراستيم و آنئما در آسمانھا برجھا ( ١٧ و ١۶ حجر آياتۀسور

که  جھی مخصوصی به شگافته شدن آسمان در قيامت دارد و اينآيات قرآنی تو واين. ) ای حفظ کر ديم  رانده شده

در ھای آسمان باز (ت قرآنی  تکرارا آمده است که  در آيا.باشد  میاستزمين در که ای سقف خانه آسمان ھم مثل 

 صحرای عربستان چنين تصوری ۀليونھا سياره در سکوت شبانيآسمان  کبود رنگ  وچشمک زدن م)  ....گردد  می

اشته بر ھمان شکافته شدن آسمان دتکرار  را بار آورده بود   که آسمان بايد مثل سقف اتاق باشد و به ھمين لحاظ

شود  آنچه در آن است  و فھميده نمی. و خالی شدن مغز آن) ھا کوه(شود که  حرکت زمين  است  و بعداً اضافه می

مسلماً محمد با آوردن چنين . تواند به نمودار شدن قيامت داشته است  تباطی میکه  خالی شدن محتويات زمين چه ار

م را به دين نو بنياد خود توانست تعدادی مرد  ترس در دل مردم از محتويات داخلی زمين میآيات وحشتناک و ايجاد

 ذب نمايد ؟؟ججلب و 

 بر کافران غير – پس اين است آن روز روز دشوار –ده شود در   صور  پس چون دمی ( ١٠-٨ثر آيات  مدۀسور

  )آسان

 و ھا فرو ريزند بشکافد و آنکاه که ستارهن  آنگاه که آسما (مايندفر  می۴ تا ١ انفطار آيات ۀخداوند مسلمين در سور 

 العاديات آيت ۀسور) و مردگان خارج شوند( آنگاه که قبر ھا زير و رو شود يا ھا با ھم راه داده شود وآنکاه که در

ن سينه ھاست شوند و آنچه درو ھا ھستند بر انگيخته می آن روز که تمام کسانی که در قبردانيد در آيا نمی:  (١٠و٩

  پس اما اين–گردد   حالجی شده میگارنگھا چون پشم رن و  کوه ( ١١تا ۵ القارعته آيات ۀسور) گردد آشکار می

که گران آمد سنجنيدنی ھايش  پس اوست در عيش پسنديده و اما آنکه سبک آمد سنجيدنيھايش پس ماوايش  دوزخ 

بيده چنان در ھم کو«ھا  ھا سخت به لرزه می آيد و کوه ن و کوهدر آن رو ز که  زمي  ( ١۴ المزمل آيت ۀسور). است 

ده شود و  دمي»صور«که يک بار در    به محض اين)  ( از توده ھای  از شن نرم در می آيد ی به شکل»شود که  می

 ی میای عظيم رو بيده و متالشی گردند در آن روز واقعهباره در ھم کو ھا از جا برداشته شوند و يک زمين و کوه

و ( گيرند  شتگان در اطراف آسمان قرار میفر. گردد و فرو می ريزد دھد و آسمان از ھم می شکافد و سست می

  آنھا حمل میۀشته بر فراز ھم آن روز عرش پروردگارت را ھشت فرو) شوند موريت ھا آماده میأبرای انجام م

 ) . کنند

 ادامه دارد

 


