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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 مسايل ايدولوژيک

 
  .آزاد ل
 ٢٠١٣ اگست ٠٣

 

 ه ئیافسانتخيل يک  شب قدر  يا
 نوعــاين شھر مردگانست آواز تازه مم

 گل بی اجازه  ممنوع لبھای غنچه آزاد

 ه آزادــرافـھل و خــ جادــدارالخالفه آب

 رف اضافه ممنوعحـداد پشت بيداد ـبي

.  ماه رمضان است ١٩مال قوی  قبل از روز تحھای ماه رمضان است که به ا در باور مسلمانان شب قدر يکی از شب

 .افتد  اتفاق بزرگ افتاده و میين ماه سهاکه در

العاده و  ناھان مسلمانان توسط خدا به صورت فوقشايش گ بخھا و  انسانۀآيندۀ  تقدير يک سال– قرآن ۀبار زول يکن 

 .آنھا ۀ صورت توباستثنائی در

  طور کامل بر محمد نازل شده استھمچنان به) جدا از وحی تدريجی به محمد(ر آن در شب قدر ق

ين نگھداری خداوند  به يکبارگی نازل ودر آسمان زم از طرف) ھمه(ن ھمان مقوله ای است  که قرآن در ماه رمضان اي

 قبول کنيم ھرگاه؟ تعجب بر انگيز خواھد بود !!شد  تا  بعداً توسط جبرئيل  در وقفه ھای مختلف  به محمد وحی گرديد 

بينيم که  خوانيم  در روز ازل معين و مشخص شده باشد ؟ چون در آن صورت می ه در قرآن نوشته شده و ما میچآن

فتن ھمه قبل از تولد محمد در را به عقد گر) زينب خانم زيد(ر خوانده اش محمد در خوابيدن با کنيزش و يا ھمسر پس

 موجودات ھستی ۀ خالق کائنات و ھم–تقديرش نوشته  شده بود ؟؟ که در آن صورت بايد  قبول کنيم که خداوند عالم 

ھای آن که   از افسانهقر آنتوجه زيادی برای رفع مشکالت زير نافی پيامبرانش مخصوصاً محمد داشته است ؟؟ اگر در  

  قرآن را پر نموده است بگذريم  و موضوعات تشبث خداوند را در امور خانوادگی محمد و اينۀر چھار حصبسه يبا تقر

   تنھا چيزی که در آن باقی ميماند ھمانا کشتار مردم ديگر ،ن نوبت  خواب با ھمسران او را ناديده بگيريمدن نمويکه تعي

  در  ماه رمضان نازل میه وسيت ندارد که از روز ازل نوشته شدکه اين موضوع چندان قد. استانديش و غير مسلمان 

گرديد؟؟  کجای اين  ئيل وحی میاسالمی بر محمد توسط جبر نظر به وقايع جنايات انسانی يجاً  تدرترو بعدگشت؟  

 موضوع مقدس است ؟؟؟؟؟

ش گرديده است  و دعا و توبه و استغفار  داری سفار شب زندهموم وزنا بر باور ھای مسلمانان خوابيدن در آن شب مب 

 ۀ است  و روز قدر ھم به اندازصيه شدهين شب تواه بندگان برای بخشايش گناھان آنان در  خدا بۀالعاد  فوقبه علت توجه

 .شب آن قابل ارزش است

ته به ھمه نه بلکه با آن بزرگترين جنايت دارد آنھم الب ين شب به بندگانش توجه میاشود که خداوند فقط در س معلوم میپ
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 پيشه ھای اسالمی و دکانداران دينی ؟؟

شود و در  ن میيمقدرات بندگان در تمام سال در آن شب تعيو نوشت شده که جميع سرناميده ) قدر(شب قدر به اين جھت 

ميشه نظاره ديم و ما ھکر زلکت نامبين را در شبی پر برما اين کتاب  :خوانيم  چنين می»ندخا« ۀ سور۴ و ٣آيات 

 .گردد ن میي حکمت خداوند تنظيم  و تعيايم در آن شب که ھر امری بر طبق کننده بوده

که اگر اين آيت قرآن  باشد می ... و٢انعام آيت ، ٢٩  نباء آيتۀ سور۵ حشر آيت ۀ آيات سوۀ نفی کننديحاً واين آيت صر

خالف آنچه است که خداوند در آيات ديگر قرآن  ر تدوين ميگرددکه ھمه چيز يک ساله در ھمين شب قد مبنی بر اين

توان قبول  ھا از روز ازل معين و ترتيب شده است  و در صورت قبول اين حکم نمی گفته که سر نوشت و تقدير انسان

 مردم ،امعهنمود که ھر ساله در شب قدر خداوند به کاری که قبالً انجام داده است تجديد نظر نموده و سر نوشت ساز ج

 در آنجا به »جبر و اختيار و فضا و قدر« زير عنوان اين قلمھای  رجوع شود به نوشته(و ھمه چيز در شب قدر باشد؟؟ 

 )يحاتی در ين مورد داده شده است تشرتوضاح

قدر نازل را در شب ) قرآن(ھمانا ما آن : د يگو باشد چنين  می  آيت می۵ قدر که دارای ۀنام سوره  ب٩٧در قرآن سوره 

) شب(در آن ) جبرئيل( و روح فرشتگان.  شب قدر بھتر از ھزار ماه است .  قدر چيست دانی شب  میتو چهو . کرديم

 .باشد) و رحمت (تا طلوع فجر سالمتی) آن شب( .شوند نازل میھر کاری ) انجام(مان پروردگار شان  برای به فر

ر وگردد و رزق و پايان عمر ھا و ام ن میيھا  تعي سال انساندر آن شب مقدرات يک : روايت اسالميون چنين است 

 اختيار ندارد  ۀگونه تضادی با آزادی انسان و مسأل البته اين امر ھيچ. شود ن میييق و تعيرديگر  در آن شب مبارک تف

پاکی نيت و اعمال و ا   تقو، ميزان ايمان،تگان طبق شايستگی آنھا  و لياقت اشخاصش فرۀچرا که تقدير الھی  به وسيل

  ).يک کمی تعجب آور است(برای ھر کس آن مقدر ميکند که اليق آن است : آنھا است  يعنی 

  حج میۀ سور٧۴در آيت. ظيمی است  شرافت عميده اند که دارای قدر وين جھت شب قدر ناا شب را ازآن  ھمچنين

 ديدگر صاحب قدر نازل ۀشت فرۀواال قدر و به وسيل با تمام قدر و منزلتش به رسول  است که قر آنبه خاطر آن: خوانيم

ھبت ين موايده و احدی از امت ھای پيشين  از  من بخشخداوند شب قدر را به امت: ر حديث آمده است که محمد گفت د

 .بر خوردار نبودند

 .  مل داشتنداين موضوع اعتبار ندارد چون در اديان قبل از اسالم ھم پيروان آن اديان به چنين شبی اعتقاد کا

 از ده شب آخر ماه رمضان واقع شده است  قدر در يکیل سنت به اين عقيده استند که طبق يکی از احاديث نبوی شباھ

اما . پر دازند  داری می دانند  و در آن شب به دعا و شب زنده تم رمضان را شب قدر می بيست و ھفو اغلب آنھا  شب

 و دو . فقط ھمان شبی بود که قرآن  در آن شب نازل گرديد يتعمر بشر طول درمسلمانان سلفی معتقدند که در شب قدر 

 .باره شب قدری وجود ندارد

شد و پس از مرگ محمد آن شب از  می سال تکرار دادی ھم عقيده دارند که که شب قدر تا زمان زندگی محمد در ھرتع

 بين رفته است

ن عثمان که وی از احسان بن علی از امام ششم جعفر صادق روايت د اھل تشيعع که از حديثی از حماد بياما نظر به د

شب قدر تا قيامت باقی است و در ماه رمضان واقع است  و در روايات اھل تشيع آمده است که : دارد چنين است  می

 .  در ماه رمضان است که احتمال شب  بيست و سوم بيشتر است٢٣ و٢١-١٩شب قدر يکی از سه شب 

ستاديم را در شبی مبارک فرو فر تی ما آن به راس.شنگر سو گند به کتاب رو«: خوانيم   می۶ تا ١ آيات  دخانۀدر سور

ن آن امر يگردد تعي  جدا میدر آن شبی که ھر امری با حکمت معين و ممتاز و.  بوديم  ھشدار دھندهزيرا که به حقيقت

ه   بوردگار تستو مھربانی پر و اين البته از رحمت  ده بوديمستنالبته از سوی ما خواھد بود  که ما رسوالن را فر

 » داناستۀراستی او شنوند
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ن عظيم است أای بلند و ش اند  که دارای شرف و پايه از آن رو به اين شب قدر گفته: گويد  سی میه شب قدر طبردر بار 

 .يعنی دارای شرف و منزلت: مرد دارای قدر: يند گه گو مثل اين

  ۀاند که زمين به واسط گفته) قدر(ن رو  از آاين شب را: دارند   شب قدر را چنين تعريف میی از اسالميونبعض 

م ھمصدا با ه دنی است که تا سپيدشتگازمين در آن شب سر شار از فر. شود  ب تنگ می در آن ششتگانکثرت فرود فر

 ؟دانند که کدام وظيفه ؟ ويند و نمیگ اما نمی .سندر   و به وظايف خويش میزمينيان  به احيای آن شب می پردازند

ين شب ھمه چيز اچون در: ه اندگروھی ديگر از فالسفه و دانشمندان اسالمی  برای شب قدر اين معنی را پذير فت 

حوادث و پيش آمد ،  جامعه،افراد نوشت  سر،شود از جمله مقدرات اين شب ب قدر گفته می آن ششود به گيری می اندازه

 و ھر آنچه  افراد و جوامعنوشتين شب سرااست در. …کست  سعادت و شقاوت و  ش، پيروزیلزله ز،مانند جنگ، ھا

ھا باوردارد ؟ لطفاً  کی به اين حرف .خورد  مصلحت و حکمت رقم می اساسهتباط دارد بھا ار با سرنوشت انسان

 ؟بنويسند ؟

 بدی ،از قبيل خوبی. بوط به سال است مر  چون آنچهاين شب را شب قدر ناميده اند: مام رضا روايت شده استاز ا 

 ؟؟جای تعحب است .شود گيری می والدت در آن شب اندازه و مرگ و  روزی، سود،زيان

 بر خرافات ه ایخراف ودارند  که در عشق عرب و عرب زدگی سينه چاک میی اين است آنچه پيروان اسالم و آنان

 |؟؟!!ی ائمعنھم  نه مفھومی دارد و نهدر اصل ديگر افزوده اند  که 

نام ه افتد  که تا حال از دوران به وجود آمدن خرافه ای ب داند آن شب کدام شب است و چی اتفاقاتی می ھيچ کسی ھم نمی

 فتاده  و آب از آب ھم تکان نخورده   است ؟؟نيدين مخصوصاً دين اسالم  اتفاق 

 خورده ھای  عرب و نوکران و دکانداران دين فقط نين انديشه و توسعه دادن آن در بين مردم توسط فريبچموجوديت 

 ؟؟!!باشد و بس  ھنيت ھای  مردم اسير و در بند عقايد مزخرف  میذغرض اغقال  مردم و مسموم ساختن 

 ؟؟!!معنی  و خيالی  يک  مسأله و موضوع بی= شب قدر 

نويسند تا ما ھم از برکت علم و دانند ب ين مورد میاارباب ھنر اسالمی و غالمک ھای عربی اگر چيزی عقالنی در

 ؟؟!!شمار آئيم به  بندگان صالح ۀجمل فت شان  روشن شويم و درمعر

 

 

 


