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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 ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جون ٢٩

 

  ابراھيمی خلقت از ديدگاه اد يان

١ 
 

ين سلسله نوشته ھا وارد اکه  مدتی تأخير در ييناتال عزيز و گرانمايه از ار معذرت خدمت خوانندگان اين پوربا اظھ

ھا    نتوانستم  سلسله آن بی نھايتبا وجود سعی و کوششبه نسبت مريضی، شده بود فقط مختصر عرض بدارم که 

ھا بوده و افتخارانه در    اين سلسله نوشتهۀام تا ادامه دھند اينک با بھبودی نسبی دو باره در تالش شده. را ادامه دھم  

 . قرار گيرمخدمت عزيزان و ھموطنانم

 

 بخش اول

اطالعات نقل شده توسط تلسکوب  که وارد اين بحث  مھم  شويم الزم ديدم تا از راپوری که از تازه ترينن يابل از ق

 متر طول ١٣اين تلسکوب .  در امر يکا مخابره شده است ياد آوری نمايم "ناسا" که  به مرکز علمی "ھابل"فضائی 

 در مدار زمين قرار داده شده "دسکوری" توسط فضا پيمای  ١٩٩٠رد و در سال تن وزن دا ١١.۶تر قطر و  م۴.٣

طور ه ھای ارسالی آن توسط انستيتوت علمی مخصوص ب دش است و عکسدر گر کيلو متری زمين ۶١٠و در 

تصويری از انفجار آسمانی در  ١٩٩۴ اکتوبر١۶اين تلسکوب در روز . گيرد  رسی قرار میمنظم مورد بر

ليون سال نوری از زمين ما در يافت داشت که طبق محاسبات متخصصين نا سا ذرات ي م۵٠٠اقع در کھکشانی و

شيد تازه را به دنبال تا تولد چند مليارد خوراند   کيلو متر در ساعت پرا گنده شده٣٢٠٠٠٠ ناشی از آن با سر عت

 . بياورد

 زمين و کائنات از طرف ۀ  خلقت  شش روز مسيحی و مسلمان،ليونھا يھودیيدر عصر کنونی که در باور ھای م

علمی به ی ماورآ الطبيعی يعنی خدا ريشه دوانيده وجان گر فته است  تعداد خيلی کمی از ما به  موضوعات موجود

کنم الزم افتاده تا ھمو طنان ی داريم فکر می  حقانيت و چگونگی آن مطالعه مۀفته و در بارارتباط خلقت عالقه گر

يات و د در ھر زمانی که الزم دانند نظرين موضوعات مطالعات علمی و پژوھشی دارناکه دری ناندانشمند ما و آ
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صبر و بيطرف ماندن در چنين قضايا  !واھمه از عبا و قبا داران دينی و مذھبی بنويسند عقايد خود را بدون ترس و

ما که گاھی جوانان و مردم مظلوم دنبال خواھد داشت به اين مفھوم که  طول عمر ناآه عاقبت ھای نا ھنجاری ب

که  خاطر اينه   ب.کنم جرم خواھد بود تر خواھد شد و خاموشی در چنين مقطع فکر می بانی خرافات اند طوالنیقر

ش آنچه از علم و معرفت در مغز داريم با  پخ توان درۀيا داشته باشيم  تا اندازؤرولی در بيداری نسل خفته در ر

 ءتقاھای گسترده شده دانش در ار ر راهشنگاد طرح ھای علمی سعی داريم تا روی خود به استنايمان کامل به باور ھا

  !!  خود باشيم ۀخبر نگھداشت و تحول فکر جوانان و ھموطنان بی

می  پژوھش ھای علمی دانشمندان را به طور خيلی مختصر ياد آوری ۀاينک به ار تباط خلقت يک قسمتی از نتيج

  :نمايم

 مليارد سال و ازپيدايش زندگی ۶ شمسی ما در حدود ۀئنات و از منظو ممليارد سال از پيدايش کا ١۶ در حدود 

 شمسی و زمين بدان تعلق دارد ۀمگذرد و کھکشان ما که منظو بر روی زمين در حدود سه مليارد سال  می) حيات(

دارد که  مليارد خورشيد ٢٠٠تنھائی تنھا يکی از پنجاه مليارد کھکشان جھان آفرينش است و اين کھکشان خودش به 

ھا با   است و حدود گسترش اين کائنات تا آنجا که شناخت آن"ھا نه بزرگترين آن"ھا  شيد ما فقط يکی از آنخور

 آن مفھوم سيصد ھزار کيلو ۀ تا بيست مليارد سال نوری است يعنی سالی که ھر ثاني١۵وسايل علمی امکان دارد 

اين با در نظر داشت اينموضوعات علمی  تثبيت شده  بايد  .  يک مليارد کيلو متر را داردمتر و ھر ساعت آن مفھوم 

 افکار انسانی تا آنجا که برای ما مقدور است بر رسی و ۀئنات و نظام ھستی را روی تمام معيار ھای طرح شدکا

رفتن !! است پژوھشگر و جوينده چون بشر دارای مغزی . را بيابيم  آنۀ نظم و ادار،مطالعه نمائيم و  علت پيدايش

که خالق آن مخلوقی ديگری شايد باشد و به ھمين سلسله دوام  ين مسير و تحقيق و ارزيابی خالق آن و يا ھم اينادر

ستی و تعدادی از تاجران دين و کھنه پردھيم کاری بدی نخواھد بود و ضرری ھم نخواھد داشت ؟؟ به جز آزردگی  

رويم به سراغ آنھای که از مجرای مشخص دينی   به خاطر دنبال نمودن اين صحبت میو!!  قھر و غضب استعمار 

ين موارد دارند و ھمچو موضوعات علمی و تحقيقی ای درئبه اين موضوع بزرگ نگريسته و تاريک نگری ھا

 شان مطرح نيست  ؟؟ برای

 مختلف باور داشتن و نا باوری طی ھای زيادی از ديدگاه ھای ھا و نوشته  کتاب،در مورد خلقت کائنات  و ھستی

خود غير علمی   با برداشتھا و باور ھای علمی يا گان  و نويسندانمتفکرازھزاران سال تحرير گرديده  و ھر کدام 

را به بررسی و تحليل گرفته و از آن  نآ اجتماعی  و محيطی –ت تأثير شرايط طبيعی حمطابق معيار ھای عقلی ت

پيگيری و ھا  يده ھا و نوشتها آن  ،اشخاص ديگر در مراحل مختلف تاريخ توسط که بعداً . اندی نموده ئگيری ھا نتيجه

بر نظری گذرا  با .دست فراموشی زمان سپرده شده است ه يات بيا ھمچنان بعضی از آن نظرست و  يافته اسعهتو

ان کن و آفات آن  باعث ھای وير ت و پديدهعي طبيت به سادگی خواھيم ديد که ترس ازجريان سير تکاملی بشر

وجود ه ھا را ب بين انسانستی و موجوديت خدايان متنوع در رات بشری گرديده و قسما اشباح پرگمراھی طرز تفک

باعث شده بود و است که ...... فانھا وطو – رعد و برق -ھا از زلزله آورده است  و اين باور ھای مختلف انسان

ھزار سال طول کشيده تا توانيم که صد ھا   و باور مند شوند و گفته می معتقدةطبيعال ءھای ماورآ ھا به قدرت انسان

 – خلقت ا به خدای واحد بدھد و زير تأثير اين مسأله پيروان باور ھای يک خدائی در مورد جايش ریئچند خدا

ی به ئ نوشتارھارا به شکل پندار ھای ذھن نشين طی تلقينات و يا تفکراتی داشته که آن..... دوزخ و ،  بھشت ،قيامت

و نبات ،  انسان، کھکشانھا،زمين،  خلقت  آسمانۀين جمله اديان در مجموع  در بارااند و در ھای بعدی گذاشتهنسل 

 در ھای مقدس  اديان کات بندی خرافات در قالب و چو ھذا روی ھمين  طرحۀشتغيره تحليل خود را دارد که نو
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ين مورد بايد يک نظر کوتاه به گذشته ھای دور انداخته اخد و قبل از بررسی تشريحات اديان در چر مورد خلقت می

فتاب و انسان آ ،ستارگان،  زمين،سمانھاآ(ن راجع به خلقت   آقر انجيل و ،سمانی توراتآو بعدا به طرح کتاب ھای 

 دين مکث خواھيم نمود تا ببينيم  اديان سماوی و مشخصا ) جن و ماليکه و خلقت روح -وی زمين جانھای رو زنده

يت  پيشنھاد و يا امر  ما و بشری برایئين باره چه چيز ھااگويند در می) دين علمی(را دين کامل و  نآسالم که ا

 دانند ؟ داشته و ما را به اجرای آن موظف می

تھداب ) آفرينش جھان(و ) خدای واحد(مبنای  را بر  حيدی  اساس باور ھای شانتوبه اصطالح ابراھيمی اديان 

 ھزار ۴ينش جھان وجود داشته و بيشتر از  آفرألۀحيدی ھم مسبايد ياد آوری نمود که در اديان غير تو. نھاده  اند 

بابِل و آشور در   آفرينش سومر وۀو قص) آن ليل (  سومر  ۀمثال خدای آفرينند. سال قبل از ميالد قدامت ھم دارد 

 بابلی و –گون پادشاه اکد اين داستان اکدی  سورۀوسيله مر ببعد ازاضمحالل سو. تورات وجود دارد) آفرينشسفر (

رود  دست آشوری ھا از بين میه ب که بابل وقتی گذارد و می)  مردوخ(خدای سومری جای خود را به خدای بابلی 

شود  و به  ی بابلی به خدای آشوری تبديل میشود و خدا  آشوری میۀرات  عقيديھمين  داستان آفرينش با کمی تغي

ھا اين آفرينش را به خدای خود يھوه نسبت دادند    يھودی بعداً . گردد خدای حاکم بر سر زمين می) آشور(جای مردوخ 

 آفرينش  ۀ ؟ و در اسالم ھم محمد قص آفريننده جھاند را داشت  نهی قوم يھوئخدانھا فقط ادعای قر که يھوه در حالی

 .کند ر میي کعبه بود تغيۀاز  يھوه به هللا  که اسم يک بت در خان سازد و فقط نام او کرد خدا می شامل عملرا 

خدای ) اھورامزدا (،ئيسمخدای ھندو) ھمهبر(خدای آشور ) آشور(، خدای بابل) مردوخ (، خدای سومر–ن ليل آ 

ھمه خدايان .......   و اسالمخدای ) هللا(خدای  مسيحيت و ) پدر آسمانی(خدای يھود ) يھوه (ديانت زردشتی،

دادند  که بايد بين خدايان قوم ھای مشخص و  ھا می  نسبتی را به آنکه پيروان شان چنين بودند و يا اين) آفرينش(

 ای اشاره داشته گاه اديان ابراھيمی به چند نکته؟؟ و بايد قبل از پرداختن به ديد آفرينش فرق گذاشت ۀخدايان ادعا کنند

 .باشيم

نام خدا يا هللا اين خلقت را آغاز ه  موجودی بای بپذيريم که خلقت از يک نقطه ای زمانی شروع شده و اگر لحظه

 مثالً در اديان ابراھيمی  مخصوصاً اسالم وقتی از .نمائيم نموده است احتياح به جواب گيری سؤاالت زيادی پيدا می

 در وقت خلقت زمين و آسمانھا ھمين هللا خالق در عرش خود  گردد که شود چنين استنباط می خلقت صحبت می

نشسته و عرش ھم در رو ی آب بوده است؟؟ و اگر خالق آب و عرش را قبل از وجود کائنات خلق نموده  در کدام 

رش که اين ع ھا را خلق نمايد خدا تنھا و بدون عرش بوده ؟؟ و يا اين که خالق آن ينااند ؟ و قبل از زمان خلق شده

ی وجود داشته و يا ئکه خالق به خلق شروع کند چيز ھا يناباشد ؟ بايد فھميد قبل از ازلی بوده  و آب ھم ازلی می

البته با خواندن ) !چون جيزی برای گفتن ندارند .( يدگو ما نمیه ين باره چيزی باقبالً خلق شده بودند ؟؟  اديان در

 ؟؟ و ھمچنان با خواندن و استدالل قرآن خواھيم ديد  ھمين خالق هی خلقت  خواھيم ديد  خلقت يعنی چبخش اسالم

احتياج به زمان داشته  ؟ چون گاھی   از خلقت زمين و آسمانھا در شش روز  يا به اصطالح مال ھای نکتائی پوش  

  در قيد بودن زمانی ۀشش دوران و گاھی ھم از ھشت روز صحبت شده  که ھمين عدد شش و يا ھشت  نشاندھند

که قبول نمائيم که خالق زمان و  باشد ؟؟ ولو اين دھد  و نشانگر نياز خالق به زمان و مکان می خالق را نشان می

زمان و (يانی از خلقت به پدبده ھای مخلوق خودش نياز مند است که خالق در جر ھمين. مکان ھم او بوده است

نياز   چون اديان ابراھيمی خالق را بی،برد  میطرح دينی را از خلقت و  ار تباط اين مسايل زير سؤال) مکان

 !کنند تعريف می

کردند که زمين  يان تصور میکردند و ھند در زمانه ھای قديم مردم زمين را به شکل ھموار و صاف تعريف می
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روی شاخ گاوی است که زلزله ناشی از تکان خوردن يائی ھا ھم اين بود که زمين  فيل ايستاده و تصور آر۴روی 

 منحيث نيرو ھای تش فشانھا  و امثالھمآ ، زلزله، رعد و برق،ھان در کل به خورشيد جشد و مردمانبا خ گاو میشا

شيد صبح گاه از يک گوشه ای زمين بيرون آمده و در جريان روز به که خور فوق طبيعی اعتقاد داشته و تصور اين

شيد را  به عنوان رب النوع بشر پرستش خور و شين گرديده بودکند ذھن ن  ديگر زمين رفته و استراحت میۀگوش

در افسانه !! ای داشت  و محمد ھم چنين عقيده. اندشده يده شان که ستاره ھا در آسمان چش خيال آغاز نمود و به

 کريتی مثل  ھراکليت و دموئ انسان ھاۀيات روشنگرانعقايد و نظر.دايان است  و مقر خبابليان آسمان گنبدی بوده

ن زمان جای برای خود باز آ خرافات مذھبی يھودی ھا و بعدا مسيحی ھا در اجتماع بشری نتوانست درثير تحت تا

 ھا ھزار  چندی را در نظر داشته و بايد خاطر نشان ساخت  که از ده و به ارتباط اين موضوعات بايد نکاتنمايد

که گاليله   زمين رواج داشت تا اينۀکر ميالدی عقيده بر مسطح بودن ١۵سال به اينطرف در بين تمدن ھا تا قرن  

سيحيان شگنجه شد چون باور ھای او با  اديان مخصوصاً سط م توخاطر اين اثباته ثابت کرد زمين کروی است و ب

ثير ھمين  أ قرن پيش از ھموار بودن زمين صحبت داشته تحت ت١۴اگر اسالم . کتاب مقدس مسيحيان در تضاد بود

 استباور ھای غير علمی بوده 

 

 ادامه دارد

 

 


