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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل

  ٢٠١٢ سپتمبر ٠٨

  

 ؟؟!!جبر و اختيار 

 و قدر ؟؟ قضا
 بخش اول

 

شده است که دين وجه تمايز  خاصی از سوی مبتکرين اديان به مردم گفته ھزاران سال به اينطرف رو ی داليلاز 

 تمثيل و معيار سنجش ھا در شناخت  اين طرح دين را به باالترين وجهو خواسته اند که با!!  انسان با حيوان است 

 .نی قرار دھنداو حيوماھيت انسانی 

 خواه  خير،وجود آمده در جوامع بشری  در ابتداء  با موضعگيری در چوکات زندگی مسالمت آميزه  اديان بۀھم  

که  يان ھم به شرح و بسط  و شاخ و پنجه دادن به آن پرداخته اند  تا اينگشته و مبلغين آن ادپديدار ....و....و. بودن 

ش دين موافق  و از آن پيروی نموده اند  به مرور زمان با پذيری ھم  تعداددين شان را ذھن نشين مردم ساخته  

يده ا ۀخواستار سلطنت دينی گرديده منحيث تحميل کنندو خود را آشکار  اصلی ۀآھسته آھسته دين و دين سازان چھر

دشمنی و کدورت  .گيرد ای موعظه را میجشالق . نت ھای سبعانه  و کشنده  ظاھر شدندبه شکل خشوھای دينی  

را به  خواھند آن ی که مجريان آن میئسلسله باور ھا شود به يک فته و دين تبديل میرا گرجای برادری و ھمنوعی 

نام دين گفته شده وشکل ه باشد که ھر فرد جامعه مجبورا بايد از آنچه ب يعنی مسلک می. زور بر مردم تحميل دارند

 بايد پيروی نمايند تا باشد به حساب دين ،فتن استد گر فته است و يا در حال شکل گرخوه قانون اجتماعی را ب

  .سازان آنھا به بھشت بروند

ين طريق و اخواھيم از ماعی بر مردم دارد کسی حق ندارد بگويد نی ما نمیتسلط سياسی و اجدين تای که  در جامعه

را احترام و ھدايات   احکام آن، را قبولارند ؟؟ آنھا بايد ھمان دين مسلطچون اختياری ند!! راه به بھشت برويم 

با قدرت مندی !!! ردد تا به بھشت بروند را پابند باشند ور نه با تيغ شمشير بايد سر شان از بدن  جدا گ رھبران شان

رود تعصبات و ھدايت گری ھای غير انسانی   پاکی  انسانی تبليغ شده از بين می، جالل،دين سازان  آن شکوه

از  آن صفای قلب و !! گيرد محبت انسانی محو و جايش را خون و آتش می، جايگزين َمحبت و عطو فت شده

مال و ناموس مردم  جا نشين شده ه ری نيست  جنايت و بی شرافتی  و تجاوز ب اولی ديگر خبۀپاکدامنی وعظ شد
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 ؟!!است  

 ؟؟!!چه زيباست گفتار آن زن در جنگ ھفتم صليبی به سنت لوئيز

بود در مقابل آن پيره زن سر گردان در خيابانی که با آتشی در دست چپش و کاسه ای از آب در دست راستش  

با اين آتش بھشت : دھد  چنين با وقار جواب می!! نمايد   دو ظرف را با خود حمل میئيز که چرا اينسنت لو سؤال

خاطر دين به بھشت يا ه خواھم کسی ب چون نمی. کنم را می سوزانم و با اين آب تمام آتش ھای دوزخ را خاموش می

اطر رفتن به بھشت و بھره خه دھند اما نه ب دين ھا اعمالی خوبی انجام می بی!!! ترس از بيدينی به دوزخ برود 

؟؟ آيا !!ينه نگاه کنم ئنميتوانم خودم را در آاگر من از انجام کار خوبی  دريغ نمايم  !!! گرفتن از حور ھای بھشتی 

   اخالقی ما نيست ؟؟؟؟ۀاين ابتدائی ترين تجرب

بر داشت کامالً معقول و آيد بايد  مینکنون که نسل ما  در شرايطی زندگی دارند گه ديگر دينی و مذھبی به وجود 

بانی بيگناھان در راه اديان مردم در چوکات اديان و قرعملکرد ، احکام، دنباله روان،  دين سازان،انسانی از اديان

نتايچ حاصله از پيروی نمودن دين و يا عدم آن را دانسته  گسترش و رواج و ،بدارند تا علل پيدايش مخصوصاً اسالم

  .کرد خود را عيار  سازند گيری  وعمل جهشنی تحليل آن نتيو در رو

در  ءخاطر اھميت آن از بين صد ھا موضوع قابل تبصره و  افشاه را ب)  قضا و قدر،جبر و اختيار(موضوع اينک 

 ۀئيد کننده و ادامه دھندأ ت،داری که اسالم دين برده فته و با در نظر داشت ايناسالم انتخاب و به بررسی مختصر گر

داريم چون دينی که به ھمه زور مندان و  زادی و استقالل فکری و عملی مسلمانان صحبت نمی از آ؛آن است

تاراجگران اجازه بدھد که برده و کنيز داشته باشند  و ضعفا و اسيران جنگی بايد و حتماً برده و کنيز قدرت مند ھا 

.                         ای خواھد بود اھيمی  کار بيھودهکات اديان ابردی انسانی و عدالت خداوندی در چوگردند صحبت نمودن از آزا

و از آنجا که در اديان !!  ھای برده و کنيز  انسانھای آزاد و آدم)  يو نان قديمۀفلسف (،ھا دو نوع اند در اسالم  انسان

 و فروش  آن را داری جايز شمرده شده و برده ھا حيثيت کاال و جنس را داشته و مالک آن حق خريد ابراھيمی برده

قسمی که قبال طی .   بت نمودحز آزادی ھای انسانی به شکل عام صتوان در چوکات بندی ھای آن اديان ا دارد نمی

آور شدم غارتگری ياد    متعدد  غرض روشن شدن  ماھيت اديان مخصوصاً اسالم  زير عناوين مختلفھای نوشتار

اسالم در ابتدا دينی  بود صلح طلب و . دھد ن  را تشکيل میتب و بنياد فکری شا اين مکۀليو چپاول اصول او

اسالم شد ) در زمان اقامت در مدينه و پيدا نمودن قوای جنگی و رھزنی(و بعداً ) آنوقت محمد قدرت نداشت(انسانی 

غير :ی عجم يعن(؟؟ !!گفتند  را عجم می که  غير عرب چه اسالم شده و يا غير آن!! بی عرفاشيسم !! دين  فاشيستی 

  )عرب

 اعراب وحشی و ۀاسالم دينی  که با زور  شمشير باور ھای خرافی را گسترش و در غارتگری ھای لجام گسيخت

ی  زبان و فر ھنگ ديگران  را ھم ترا تاراج نمود حگوشت سوسمار خور رشد نمود و ھمه ھستی ھای مردم دنيا 

ی ھمين و رو. . دست آرند ه ی بمنافع بيشترری  بتوانند  برند تا برده داران و نيرو ھای استعما ازبين برده و می

؟                          !!شود  ملحوظ از دين اسالم  به ارتباط استعمار  بايد فھميد که  در  دين اسالم ارزش انسان با شتر سنجيده می

 يک ۀھای چپاول گر در بار  قدرتۀت منافع ھمه جانب  با در نظر داش٢١برويم به بررسی آنچه اسالم مدرن قرن 

خواھند رو شنگر اذھان ما باشند   باشد و می   دنباله روان اعراب میۀ تفکر و انديشۀسلسله موھوماتی که زائيد

 . صحبتی داريم

اصول دين تقليد جايز نيست و (اند  که در  ای از اسالم سازان روی داليل خاص خود شان به اين باور رسيده پاره

و ھمچنان وجدان و عقل انسان ھم ) دھان بپذير کند و اصول دين را با دليل و برمسلمان بايد در مورد دين تحقيق
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دانيم که  پذيرد و ھمه می ھا نمی نوشت سازی دين برای انسان مھمی چون سرۀتقليد کورکورانه و تعبد را در مسأل

!!!! تر از آنچه تصورش را بايد کرد و قبول چنين طرحی از طريق مناديان اسالم  ازيب! اين صحبت خيلی زيباست

اين مردم را با ۀ بود ھم ق در دين و پذيرش آن ؟؟ اگر محمد زنده میيتحق! بر انگيز است  غير قابل باور و تعجب

ی ائای قرون وسط يند تا انديشه؟؟ اما  اين بيچاره ھا مجبور اند  يک چيزی بگو. !!يدمی بر ومحلقی ئاھچنين انديشه 

 مدرن و جاودانی داده و چيزک ھای بگويند تا ساده  انديش  ھافکر نمايند که اسالم چنين چيزی را ،را شکل مقدس

  دانيم ؟؟ دانسته و در قرآن آمده است و ما نمی از قبل می

فته اند  ما ھم بايد را پذيراسالم ) ينتحققی بودن اصول د(اجران دين و  دينداران بدون ريش تاز  کنون که يک تعداد 

ن فته  و نتايج حاصله از آرا به بررسی گر بدون تعصب  و بد بينی  و يا خوشبينی نه تقليدی  بايد دين  و اصول آن

دانيم که  ھمه می. ساند حد اقل برای شناخت  نسبی آن ما را کمک خواھد نموداگر ما را به کشف حقيقت دين نر

 علم قياس ، علم تاريخ، علم اخالق، علم کالم، فلسفه،يه و قابل اعتبار اسالمی  در حوزه ھای تفسيرلمتون اوآن و قر

و و فقه اسالمی به زبان عربی نوشته شده است  و از آنجا که ما مردم زبان عر بی را بلد نيستيم چند محصل عرب  

م  از خود مسلمان آگاه و باور مند تحقيقی اما اگر تصميم داشته باشي. دانيم  راغ خود میچريش دار را چشم و 

جديت و صبر و حوصله مندی تام  به تحقيق در . بسازيم بايد که در شناخت دين اسالم زحمت کشيده با صداقت 

گيری نسبی از  ضانه تحقيق نموده و با نتيجهبی غرباشد   ی دين اسالم می زير بناۀمورد اساسات دين و آنچه سازند

 . مندی ھای خود را عيار سازيمباور تحقيق خود ۀثمر

شود که سر دمداران اديان مخصوصاً اسالم از  نشر شدن عقايد  ت ديده میحبه وضا تاريخ اديان و اسالم  ۀبا مطالع

يات و استدالالت غير اسالميون  باعث فھميدن نظرکه مطالعه و  مخالفين شان ھميشه در ھراس بوده و با تبليغ اين

 باور ھای مخالف ۀنشر و تکثير آنچه در بر دارند، گردد به ھر شکل و صورتی از مطالعه ين میخرابی عقايد مسلم

نام ه ھای سازنده  ب و بحث  جرۀھای مخالف اديان ھم زمين اديان است جلوگيری نموده  حتی به کسان  و شخصيت

ھای روشن و غير  وپيدايش انديشه که اين ھمه از ترس روشن شدن مغز ھا ، ملحد و بيدين  داده نشده،زنديق، کفار

 ۀھميشه اسالم سازان خود را کليد حل تمام مشکالت انسانی دانسته و با زمزمه نمودن چند جمل.  باشد خرافی می

 . شيده و بر مردم تحميل نموده اندخ حقانيت آنچه را گفته شکل تقدس بعربی

رويم  بايد اصول دين تحقيقی باشد می: گو يند ل خاص می که بنا بر داليای از مسلمين  موافقه عدهحال که بنا ست به.

  شروع نموده) ھای قبلی در نوشته(قبالً از قرآن که اساس و اصول و پايه اصلی اسالم است ، به تحقيق در دين اسالم 

ان ھمه يابی نموده و ب ی که توان بوده موضوعات اسالمی را ريشهئو از آوردن احاديثی  به ارتباط موضوع تا جا

و  نمايم تا در اين نوع جر شکل اين تحقيقات را اد امه داده و از مسلمانان و اسالم سازان ھم دعوت انسانی می

چون اگر بنا . ھنگ خود مانی و حقيقت يابی را بھتر و رو شنتر جلوه دھندسھم گرفته فرواھمه  ھا بدون ترس و بحث

ی است ئمل بايد دانست که متوجه ايشان نيست ؟؟  ھدف آنھاھا  خطری داشته باشد به يقين کا باشد اين نوع صحبت

دين و دين سازان و . دارند  و يا آنچه ضد استعمار و استثمار است ستی صحبت میواھمه پر که خالف تيوری دين و

 خواھند نوکر صادق رااز بين ببرد ؟؟؟؟ تواند و نمی دين داران که خود در خدمت استند  و آنھا نمی

  

    عجيبی است با طرح ھای عجيب ترديندين اسالم 

ھا گذشت صورت گيرد  موجود  اگر  سرسری و بدون تعقل از آن. پيرامون آنچه محمد  از زبان قرآن گفته است

تواند در ذھن    ستی نمیچيزی جز ھمان دگم انديشی و شبح پرگردد و  معتقد تبديل به يک آله و ابزار  خرافاتی  می
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يشی  باشيم  و درست اندتحقيقی اصلی بر  مبنای خواھيم جدا مسلمان واقعی و يا ديندار گر میفلھذا ا. داشته باشد 

دھد به دقت مورد مطالعه و تجزيه قرار داده   راتشکيل می افتد تا تمام طرح ھای اسالمی را که اساسات آن الزم می

چه  عمل کرد  و يک پاربه آنفت ورا پذير توان آن و بياموزيم  اگر به معيار ھای علم و منطق سالم در ست آمد می

يعنی مسلمان فھميده  و آگاه از تمام  موضوعات اسالمی  خواھيم !! ؟؟ تنھا به يک فرق و تمايز کلی !!مسلمان بود 

  و استدالل نمود ؟ در ه دفاع از دين و مخصوصاً اسالم  به پا خاستۀبود و در  آن صورت خواھيم   توانست در جبھ

شت و از چيز فھم ھای توان بر آن انگشت انتقاد گذا  چيزی مشکوک و در ھم و بر ھمی ديديم میغير آن اگر

الم شده و خالی از ھر نوع شبه  کمک و رھنمای  نمود تا باشد در رو شنگری ايشان  عقايد ما  ساسالمی توقع

 م  تا اگر نتوانيم به قناعت اھل دانشالزم است حد اقل از خود مسلمان آگاه و چيز فھم بسازي!!  ستی و او ھام باشدپر

مسلمان باشيم ؟؟  که اگراز ما دازيم حد اقل بتوانيم خود را قناعت داده  و با وجدان راحت   رو علم  در دفاع اسالم بپ

  !!ئيم داليلش را از مال ھای  ما بپرسيد  شود چه نوع مسلمانی ھستی ؟؟ نگوسيدهپر

 سر – بھشت و دوزخ ، خلقتۀر بارگويند کتاب آسمانی است  د  قرآن که میيد ؟گو ببينيم اين دين اسالم چی می

 –تماعی ج و مسايل ا– شيطان – ماليک – جن – عرش خدا –نوشت زنده جانھا  مخصوصاً انسان  لوح محفو ظ 

ا که بر اساس آن عقيده خود ری داشته و دارد تا بتوان ئاقتصادی و سياسی ابنای بشر چه معلومات و رھنمائی ھا

دانيم  منسجم  بوط به آن می از دين  که خود را مرمعقوليتيشه و از اسالم بودن رسيده است  با اند ماه ثی بميرا

 سازيم

 پايان بخش اول

 

 

 


