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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 آزاد ل

  ٢٠١۴ اگست ٣١

 ؟!!!!!معجزه

  که معجزه نخواھد بودر چنين چيزی را ببينيم واقعاً گا

 بخش اول

  ناشی از مغز ھای بيمار ئیوگاسالم  در پھلوی صد ھا ھذيان  در دين يکی از خرافه ترين طرح ھای دينی مخصوصاً 

ين در ھر شرايط گان اين افکار زھر آگ ناشرين و بسط دھند،باشد  ھمين موضوع معجزه می،انگاشاعه دھندو ناسالم 

 ی و بوگشه دار و با زھر پاشی ھای خوش رن خزعبالتی ذھنيت ھای مردم خوش باور را خدۀکوشيده اند تا با اشاع

 ، نمايندء خود را اجراۀنانئيھداشته شده از دانش سھم خاگذھنيت ھای توده ھای مردم دور نھمه جانبه در مسموم ساختن 

ان بنی اسرائيل از دوره و به ھمين ملحوظ تالش داشته و دارند تا  اجرای يک سلسله اعمال خارق العاده را به پيامبر

  . نسبت دھند ،يامبر قلمداد نمودذشته تا محمد که خود را آخرين پگھای دور 

عقل سالم  ھيچ نوع معجزه ای را از ھيچ شخصی که خود را به نام پيامبر بر مردم قبوالنده و تحميل نموده نمی پذيرد و 

 عقيده دارند معجزه ای نداشته يند به آن گوی م به روايت ھمان قرآنی که مسلمانھا دانند که محمد  خود اصالً  ھمه می

ياتی به محمد معجزاتی را چسپانده اند در فتن چرندگمان شيخک ھای عربی ھستند که با اين عالمان دينی و غالاست اما 

 محمد  و در خواست معجزه از وی از طرف کسانی که مسلمان نبودند صحبت شده ۀکه در قرآن بار ھا در  بار حالی

ی برای خود از معجزات پيامبران قبل از  و کسب افتخار است اما برای غروراست اما محمد معجزه را به هللا نسبت داده

 .نجانيده استگرا به کرات در قرآن  نمايد و آن خود ياد  دھانی می

ِ َو إِنَّما أَنَا نَذيٌر ُمبينٌ    »،َو قالُوا لَْو ال أُْنِزَل َعلَْيِه آياٌت ِمْن َربِِّه قُْل إِنََّما اآْلياُت ِعْنَد هللاَّ

و به فرمان او نازل (معجزات تنھا نزد خداست : شود؟ بگو  از طرف پروردگارش معجزاتی نازل نمیچرا بر او: و گفتند

 .ای آشکار ھستم و من فقط ھشدار دھنده) شود نه به ميل ديگران می
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 مردم مشرق زمين، پذيرش خرافات  بيش از حد بوده و حرف مفت و افسانه ھای سفانه در بين مردم مخصوصاً أمت

ارند  چيزھای عجيب و غريب و و مردم خيلی  دوست د داران  بيشتری دارد تا واقعيت  ھای جامعهخرافاتی طرف

  . وجود دارندشوند باور کنند که واقعاً    راکه در تخيالت و داستانھا ذکر میئیزيکی و جادومتاف

 آيند است و مردم نسبت  زيرا خرافات برای مردم خوش،خرافات ھمواره طرفداران بيشتری نسبت به واقعيت ھا  دارند

و معموالً اميال انسانھا بر ! ديدهي يک ۀبه آنھا ميل بيشتری دارند تا نسبت به توضيحات دقيق  و صحيح علمی در بار

شود، يعنی اگر چيزی خالف ميل  ايشان باشد حتی اگر درست ھم باشد تمايل چندانی نسبت به  عقالنيت آنھا پيروز می

 .دھند فھم آن نشان نمی

 شود عی ياد میي غير عادی و ماورا طب،عجزه به تعبير عام از حوادث تعجب بر انکيزم

شود آنھم غرض تثبيت   هللا توسط پيامبرانش عملی میۀدانند که به اراد در دين اسالم معجزه را يک امر خارق العاده می

 . حق بودن پيامبری و نمايندکی از هللاهو ب

  ه  ثبوت چيزی است که معمول و عادی نباشدمعجز: به تعبير ديکر از مسلمين 

 و ھر نوع اتفاقات طبيعی و اجتماعی را به هللا نسبت می  سکنات،حرکات ،اجتماعات ،مسلمين کنترول تمام امور کائنات

 . مطلق استۀدھند که قادر و کنترول کنند

 دانند مسلمانان قرآن را ھم يک معجزه می 

زارش وقوع معجزه را خطای مشاھده گونه گدر مورد معجزه   که ھر ) د ھيوم ديوي( فتن نظر فيلسوف گرحال با ناديده 

ال ؤزير س»که معجزات با قوانين طبيعت در تضاد ھستند بيان اين«وقوع معجزه را مايکل ليواين  کنند  و قلمداد می

عی است که علل طبيعی وصيف وقايپندارد زيرا قوانين  طبيعی قصدش ت برده و از نظر فلسفی، يا علمی ناصحيح می

توان به جمع بندی وقايع و نسبت ھای طرح آن به نتيجه  به سادکی می) شته و نه وقايعی که علل فرا طبيعی دارنددا

 .رسيد

گروھی  ،تواند به قوانين طبيعی استناد بجويد ای علت فراطبيعی دارد، ديگر نمی زمانی که کسی فرض کند که واقعه  

گويند که تمامی قوانين  را رد کرده و می» تضاد وقوع يک واقعه با قوانين طبيعی«ان اثبات ديگر از فالسفه ھم امک

 آنچه طبيعت ممکن است توليد ۀوقت در موقعيتی نخواھند بود که بتوانند ھم اند و دانشمندان ھيچ  نشدهئیطبيعی شناسا

 که ظاھراً متناقض با قوانين طبيعی ھستند تالش ئیترين راه مواجه شدن  با چيزھا  کنند در نتيجه منطقیئیکند را شناسا

 .باشد برای افزايش فھم از قوانين طبيعی می

شود که ساليان متمادی دربين قبايل وحشی و نيمه وحشی  ری میگ جادو ،زينگ پيشرفت جامعه باور ھای دينی  جايبا

 .نموده بوددر قاره ھای مختلف دوام 

بانی کردن يک خدا و يا خدايان با قر ،ارواح : باور ھای مردم چنين بود کهری رواج داشتگی که جادوئدر زمانه ھا

  و شايد ھم روی ھمين منظور بود که در دين يھود ابراھيم می،دھد ت میگخشم پائين آمده و به انسانھا برشخص از 

وسفندی را گ پسرش شود که به جای بانی کند و به اصطالح به او وحی میاسمعيل را قر خواھد پسرش اسحق  و بعداً 

فته و تا امروز ادامه دارد گر شکل مقدس ،بانی کند که اين رسم و رواج دورانھای خيلی ھا خرافاتی  عملکرد ابراھيمقر

يان گوو تعدادی ازين پيروان وحشت بدون وحی و چون و چرا به کشتار انسانھا آنھم به شکل اسالمی آن يعنی  هللا اکبر 

 .ی از جھان رواج يافته استئوشه ھاگعمل شنيع و غير انسانی امروز در پرداخته و اين ) لو بريدنگ(بح نمودن ذبه 

معجزه  امر خارق عادتی است که مقرون به :  معجزه  نظر دارند کهۀمسلمانھا و دنباله روان شيخک ھای عرب در بار

 تحدی باشد و از طرف مطابقت با دعا داشته باشد

و در تشريح !!!!! به اسباب طبيعی محتاج است و ھمچنان از اسباب باطنی بھره مند معجزه  : عی اند که ھمچنان مد
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شمارند اما دنباله روان شيخک ھا  اسباب طبيعی ھمان موجوديت اشيا  و اسباب باطنی که اراده خدا در آن باشد الزم می

 ا در نظر ندارندفته ھای خود رگ به محمد  بچسپانند اين قسمت از خواھند معجزاتی را وقتی که می

 منکران و ان مخصوصاً گکند از ھم  يعنی پيامبری که معجزه می،يکی از شروط معجزه ھم مقرون بودن به تحدی است

؟ را بياورند را يک عمل عادی می پندارند نظير آن ر آنچه او به نام معجزه انجام داده است آنگخواھد که ا نا باوران می

 شود موريت الھی انجام میأزه  برای اثبات يک ممعج و ادعا دارند که فقط و فقط

 خدا انجام ۀ الھی نداشته و معجزه به ارادیری و معجزه وجود دارد آن است که جادو منشاگتفاوت بزرکی که بين جادو 

 می پذيرد

سبب ری که عالمان دينی بين جادو و معجزه قايل اند اين است که جادو مخصوص آدمھای عادی است و گتفاوت ھای دي

ر گ برای جادو،ردد گخاطر ھدايت مردم  راه اندازی میه شود اما معجزه از طرف پيامبران بوده و ب وجود شر می

اه و خوشباور به پيامبری گکه نا آ برای معجزه کردن فقط ھمين!! کار است برای معجزه نه ه شدن تمرين و تعليم ب

يائی و مقدس اعمال خود  و تشريح آن به شکل رور است که به  پيامبۀشخص ايمان پيدا نمودند کافی است و بقيه وظيف

يند که ديشب بر حيوانی سوار شده زمين و آسمانھا را پيمود ه و با هللا حرف زد گوح و بسط دھد و به بسيار سادکی بشر

ان دين  تفاوت ؟؟ و ھمچنان عالم!!ش خبر نداشت  ائی ھمخوابه و پھلوشت و نفرگ باره با ھمان حيوان به زمين بر و دو

 .کنند که ما با آن فعال سرو کاری نداريم ی را بين معجزه و کرامت پيامبران مطرج میئھا

 ری و معجزات پيامبران اشاراتی ھم شده است مثالً گن  به ھمين تفاوت ھای بين جادو آ از قریدر چندين سوره و آيات

را باطل خواھد  چه شما آورده ايد جادو است و خدا آنآن: فت گد موسی ن بيفکند،)حيله ھای خود را ( چون ساحران،(

 )  نمی آوردحيا خدا کار مفسدان را به صال ،ساخت

 .يکی معجزات فعلی و يکی ھم معجزات قولی: دارند دنباله روان معجزات را دو نوع تعريف می

 شق ،الشجر از طرف محمد  و شق ،شق القمر:  مثل ،تصرف در کائنات به اذن خداوند: معجزات فعلی عبارت است از 

 و شق الجبل از سوی صالح و شفا دادن اکمه و ، از طرف موسی ،االرض و شق البحر در داستان قارون و فرعون 

 ابرص و و زنده ساختن مرده ھا توسط عيسی

 عبارت است از کلمات و بيانات هللا و محمد که حاوی معارف عميق و حقی ھستند:  قولیۀمعجز

روی ه محراب من رو ب(فتگن استفاده از علم نجوم صورت پذيرفته که ن قبله را از طرف محمد که بدوييدنباله روان تع

 .دانند از معجزات فعلی او می)  خداست ۀناودان خان

فاق ی ازين معجرات را که فقط از طرف پيامبران بنی اسرائيل اتست برويم و خيلی ھا ھم مختصر چنداکنون الزم ا

 .نه ؟؟ به آن اضافه کنيمگوکه چراو چرا؟؟ و چ ينا البته صرف نظر از،يريمگ به بر رسی افتاده  مطالعه و

 به يلی دارد که من قبالً سر ھر دو پيامبر بودند داستان طوفتار عالمان دين اسالم پدر و پگيوسف  فرزند يعقوب که بنا بر 

 .کنم ران از او شروع میين بحث به ارتباط تشريح معجزات پيامبا اما در،شرج آن پر داخته ام

که چون او تعبير خواب  شود ھمانا تعبير خواب نمودن جناب شان است يعنی  اين معجزه ای که به ايشان نسبت داده می

 وی ملحوظاتی نمیر رگب بايد صبغت هللا مجددی را افکر ميکنم روی اين حسا(باشد  کرد ھمين يک معجزه می می

 ۀ عالوهمتی به ايشان در نزديکی با پيامبران قايل شد چونکه جناب شان ب حد اقل حر پيامبران حساب کردۀتوان در جمل

ر چنين نيست پس گ ا،تعبير خواب ھای کرزی و ديکر زور مندان کشور از فن و رموز استخاره ھم بھره مند ھستند

 ؟؟)مائيد چه مقامی را به ھمچو شخصی بايد قايل شد بفر

 خواندن آن سوره از طرف و(ذاری شده است  گ يوسف نام ۀ ھمين پيامبر يعنی سوردر قر آن در سوره ای که به نام

ی که جناب شان از خواب زندانيانی که با يوسف ئاز تعبير خواب ھا) محمد و عالمان دين برای خانم ھا ممنوع شده است
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فته شده است و مسلمانان گو  کمال اۀسف پيامبر نشانوابھا توسط يوعون مصر و تعبير آن خزندانی بودند تا خواب فر

 .شد فلھذا معجزه است  ھمان زمان محسوب میۀفتارند که تعبير خواب از علوم پيشرادعا د

ر باور کنم که صالح گکنم ا تعجب می!! صالح پيامبر وقتی شترش را  : صالح و ايوب پيامبر  ھم معجزاتی داشتند مثالً 

خاطر اين اذيت شتر نه ه اذيت نمودند و پايش را زحم زدند  هللا ب) ر اھانمگ(؟ !پيامبر ھم بود اما فقط يک شتر داشت !! 

ربه چنين چيزی باور مند باشيم بايد دانست که اين معجزه را گون ساخت اگ قومی را سرن،تنھا اذيت کنندکان بلکه

ز خود خواھيم پرسيد که هللا  باز ھم چنين چيزی را قبول داريم ااگرو !  خود هللا انجام داده است نه صالح پيامبر شخصاً 

 انش به انجام معجزه ضرورت دارد ؟؟گخاطرعملکرد خود و قبول آن بر بندر بگھم م

خواست او را در صبر و مقاوت امتحان کند در صبر  حضرت ايوب پيامبر  که بدنش را کرم زده بود يعنی هللا می

 صبر داشتند ۀمودند معجزين و مذھبی را تبليغ ميفرت ونه دکه جناب شان نه پيرو داش دیونمودن مقاومت داشت با وج

 چون اراده و مشيت هللا در آن نبوده است ؟؟!! اما نميتوانستند کرمی را از زخم ھای بدنش دور کنند !! 

بدنش شد کشت و با  آن شو ھر زنی را که ديد و عاشق  :  مثالً ،شاه ھم معجزاتی داشته است حضرت داوود پيامبر و پاد

 چون از شرف انسانی فاصله دارد!! اين ھم يک نوع معجزه است !!! شی نمودغوزن ھم آِ 

 را به ... عليه دشاھی ھم از پدرش داووفته بود پادگرکه پيامبر بود و اين مقام را ارثی  نه تنھا اين! ش سليمان پسر

 بلکه تمام ،شاه آدميان بودو پاداو نه تنھا پيامبر : ويد گ قرآن  می... استثنائی استۀب اين يک اعجو...فت گرميراث

و اين کالنترين !! شاه بود  ھمه را پاد...ان وگ درند،انگ خزند،انگ پرند، حيوانات، پری ھا، ديو ھا، اجنات ،انسانھا

کرد مثل ساير   اما اين جناب به تنھا چيزی که فکر می،ديده استگرشاه  است  که نصيب سليمان پيامبر پادمعجزه ای

اريخ اسالم و اديان را  لطفا ت،اين تھمت و بھتان نيست!! جمند ان ارگخوانند!!!! (تسکين شھوتش بود مبران به پيا

داشتی را خواھيد داشت که من اال عرض بدارم که شما ھم ھمان برتوانم ھمين ح و به يقين کامل می) مطالعه فرمائيد

و عاشق شدن ) شرح اين واقعه را من قبال نوشته ام (   سبا توسط جنيان و ديو ھا به در بارش ۀآوردن تخت ملک( دارم  

  با ملکه سبا ؟؟؟....به او و خالصه 

 معجزات را داشته است  و از يک  ترين مھم ترين و باور نکردنی،ترينگم از جمله پيامبرانی است  که بزرسی ھمو

 که او در کوه طور می داشته است ؟ برای اينتوان فکر کرد که او مقامی باالتر از محمد نزد هللا بنی اسرائيل  اه میگديد

 ) ...ھر ملحوظی که است( اما محمد برای ،کرد  رفت و با  يھوه که ھمين هللا محمد است راست و مستقيم صحبت می

ه کند  رکاذرد تا با خدا مذ گ آسمانھا میۀئيل از ھم به کمک جبرفوق آسمان ھا با سواری االغی  با چھره ای آدم آنھم زن

 خالصه تمام آسمانھا را پشت ھم میداند ؟  ؟ کس چه می،يا ھم شايد به فکر رسيدن به حور ھای بھشتی رفته باشد و 

 کند ؟؟؟؟؟؟؟ اما هللا با او از پشت پرده صحبت می!! ساند ر ذارد و خود را به هللا میگ

 تاراج و ،پيوستند  که به دين او نبريدن ھای کسانیحمانه و سر  کشتار بيراگر اما ، زيادی دارد اين موسی معجزات

 ۀترين معجزگفت که بزرگيريم و معجزه ندانيم بايد گانش را نا ديده بگران را توسط او و ھم پالگی ديگچپاول مال و زند

  ، اين عصا خواص عجيب و غريبی داشته است ، خصيه ماالن اديانۀفتگه ب ! ، بودی که داشتئآن حضرت  ھمانا عصا

يعنی آنچه موسی ! دھد  ير شکل و عمل میي نظر به خواست موسی تغ...اھی ھم گاھی پل و گ ،ی اژدھاھگ! اھی مار گ

 .شود و داشتن اين عصا بر ترين فضيلتی است  که موسی بر ساير پيامبران داشت بخواھد ھمان می

  ادامه دارد

  


