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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جوالی ٠۴

  ابراھيمی خلقت از ديدگاه اديان

 بخش دوم

مانروای اين زمين فر. ت  چيزی جز تاريکی و آب نبوده اسء زمين در ابتدا"با کوبا"در باور ::  پيدايش ۀاسطور

 ستارگان و ،شيداز آن خورکند و پس  اش احساس درد شديدی می زی او در معدهنام مبومبو بوده است روه غولی ب

. گردند کند و ابر ھا پديدار می  زمين را تبخير میۀشانندگرما و نور خورشيد آبھای پو .کند ماه را استفراغ می

کند و اين بار چيز ھای بسياری از  مبو مبو يک بار ديگر استفراغ می. ه استشکی بودخر آبھا پيدايش حاصل تبخي

.  دار و رعد و برق را باال می آورد ، تيغ، سندان، شھاب سنگھا، در ختان،حيوانات) نخستين زن و مرد(جمله مردم 

 .ديد گر"با کو با"شاه نخستين پاد  وتو کرده است و پسر او  در شرق زندگی می، نچينگزن آب ھا

او يک درخت را به سه : سائی ھا ما. دانند  ای آفريدگار می انک کار ۀوجود آمدن انسان را نتيجه  بئی ھای کنياما سا

به نخستين پدر کيکويا يک کج بيل داد به نخستين پدر . بخش تقسيم کرد به نخستين پدر ماسائی يک چوبدستی داد 

سائی ھا از چوبدستش برای گله ماپدر . تند در جھان وحش زنده بمانندھا توانس ھمگی آن. کامبا يک تير و کمان داد 

 .  پدرکيکويا ھا از بيلش برای کشاورزی و پدر کامباھا از نيروی کمانش برای شکار استفاده کرد،داری

مه ورد او ھآاو خود از نی پديدار گشت و مردم و دام را به وجود .  زولو اونکو لونکو لوستۀينندنام آفر – زولو

او نخستين انسان و پدر تمامی مردم شناخته شد او ھمان کسی . حيوانات را آفريد  چيز را از زمين و آب ھا گرفته تا

 .آتش بيفرو زند و غذای خود را آماده کنند است که به زولو ھا آمو خت که چگونه شکار کنند و چگونه

  يو نانی-اروپا 

 خائوس وجود داشته است که خود گا ءکند که در ابتدا ذکر می) ا خدای نامهنسب نامه خدايان ي(ھزيود در تئو گو نيا  

را ) تاريکی جھان زيرين (  و ار بوس )تاريکی شب(نوکس ) شھوت(آروس ) جھان زيرين(تارتورس ) زمين(يا 

 بسياری از جود آورد سپس گايا با اورانوس نزديکی کرده ووه گا يا از دل خود اورانوس و پونتوس را ب. پديد آورد 

و زندان آن دو که يکی از فرکرونوس .  فی بی و تيتان ھا را زائيد ، رئا–نان با ستان از جمله اوکتائوس خدايان يو

زندان آ ن  دو  کرونوس با رئا ازدواج کرد از فر او را نوس را اخته کرد سپس،يايکی از تيتان ھا بود با کمک گا

ادرانش کرونوس و ساير تيتان ھا را بر کنار کردند و برزئوس .  نام برد ھادس و زئوس را، پوزئيدون،ميتوان ھرا

مان روای فرس وعه کشی نمودند نتيجه بدين قرار بود که زئومانروائی خود قر فرۀشن شدن محدودای روو بر
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 يا ھا ازآ ن پوزئيدون گرديد و جھان زيرين نيز نصيب ھادس شددر. آسمانھا گشت 

  مغولی–آسيا 

کاھن (  آفرينش واحدی ندارند از ميان باور ھای متعدد آن ھا يکی داستان آفرينس توسط يک الما ۀسطورمغول ھا ا 

ين آمد و با ھمان ئاز آسمان پادست آھنينی در دست اشت و الما با چوبدر آغاز تنھا آب وجود د. است) اعظم

ی ئگرديد و افزايش غلظت مرکز جاچوبدست خود مشغول ھمزدن آب گرديد و اين ھم زدن سبب ايجاد  آب و آتش  

. کند  ذکر می"نااود"نام ه ئی بينش را مر بوط به ال ماباور ديگر آفر. زد خشکی را ايجاد کرد که الما به ھم می

 کرد او ھمچنين نه رود خانه به وجود اودان آسمان و زمين را از ھم جدا کرد و آسمان و زمين را به نه طبقه تقسيم

 . ھا شدند اين زن و مرد خود والدين تمامی انسان. يداو نخستين زن و مرد را از گل آفرش زمين  پس از آفر ينآورد

 مریسو 

خشی وی براين اسطوره بر. گردد   قرن پيش از ميالد باز می١٨يان به حدود  آفر ينش سومرۀقديمی ترين اسطور 

انا و بينھور ساک دست به آفرينش  ، انليل، آنويانشود که خدا ينجا آغاز میالوح از . حی گلی نگاشته شده استاز لو

 الرسا و شورو ،آيند و نخستين شھر ھا از جمله اريدو ئين میآسمان پازنند سپس پادشان از   يان و حيوانات میسومر

دھد که خدايان تصميم به  شوند و بخش بعدی لوح از ميان رفته است ولی پس از آن لوح نشان می پاک بنا نھاده می

. سازد شود و يک کشتی می ين مسأله با خبر میازبود سورا از . گيرند يت میدن طوفانی برای نابودی بشرفرستا

زيود سارا . گردد شيد بر زيود سو را نمايان میکه خدای خور گردد تا اين فان میروز اسير طو کشتی ھفت شبانه

. کند بانی میايش گاو و گوسفند قرفتد و برا به خاک می) او تو ( کشتی را می گشايد و در مقابل خدای خور شيد 

بخش بعدی داستان نيز به دليل شکستن لوح از بين رفته است و در  قسمت پايانی خدايان به زيود سورا عمر جاودان 

ۀ ی انو ما اليش اسطوره آفرينش بابِل است و در آن مردوک برای حفظ ساير خدايان در مقابل حملبابل. بخشند  می

ھا او را پيشوای خود  از خدايان را در صورتی که آن مردوک پيشنھاد مجافظت. آيد وجود میه نيامات ب ۀطراحی  شد

دھد و بدن او را دو پاره کرده از  ست میکتيامات را شمردوک . پذيرد  دايان ديگر میخ. کند قرار دھند مطرح می

شيد و ماه و ستارگان را نظم سازد و خور سازد او سپس تقويم را می يک پاره آسمان را و از ديگری زمين را می

 دھد با اظھار وفا داری خدايان به مردوک او دست به ساخت بابِل به عنوان معادل زمينی سر زمين خدايان می می

او اين کار . کند  کند و از خونش برای ساخت انسان استفاده می مردوک پس از آن ھمسر  تيامات را نا بود می. زند 

 .يان را داشته باشدخداھا نيز توان انجام کار ھای   دھد که انسان ين جھت انجام میارا از

 تيوری داروين بر مبنای ح قبل از طرتا ھای مختلف  اسطوره آفرينش در سر زمينۀضيحاتی در بارمختصر توبا 

 و نقش منفی در رشد يت ذھن نشين ساخته ھم به بشرسر شت پرا   ندياتاديان تمام  چر) ر و تبديل انواع يتغي(

 ن يک تعداد از عيسويان متوجه علميتيو عقايد دارحاما بعد از طر. ازی نمودند  مختلف بھا در جوامع افکار  انسان

نفکران به اصطالح ش از رو ندارد که بعداً يک تعدادمسيحيتد  ضۀابداً جنب داروين ۀيشده و اظھار داشتند نظرمسأله 

 ی ترانسفورميسم استوار نگھداشته و از آياتربر تيو يت  آيات قرآنی راشوايان عيسواز تفکر پياسالمی به پيروی 

ھای خود  ھای علمی را در تحليل اند تا بعضی از پديده  سعی داشته،مشخصه نموده قرآنی تفاسيری در تطابق با علوم

آن در باب شن قربا بيان رو ھيچ وجه هجلوه دھند که ھمه دور از حقايق علمی بوده و ب) اسالمی(دينی مخصوصاً 

داکتر  ،شنفکران مثل داکتر سحابیاين رو. ينش و خلق آدم و حوا مطابقت نداشته و قابليت تفسير را ندارند آفر

يگر سياسيون مذھبی به  پوش و دئیو مال ھای جديد نکتا) با تظاھر به آن(يعتی و شاگردان و پيرو چنين انديشه شر

فته و باعث کج ات پيشرفت ھای علمی به معرفی گرکچوارند تا اسالم را در  قيان اسالمی سعی داصطالح متر
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تحليلی درست و  سد تار که عقل وفھم اديان مخصوصاً اسالم   به پايه ای نمی دیبا وجو(انديشی  مردم ما شوند 

بينش غير )   دارندباستدالل شان   معقول از طرح ھای علمی پيرامون اين مسايل  راداشته و مردم را  معتقد و برای

فشاری پای آن ی خواست ھای باداران شان بوده روعلمی مداحان استعمار از عينک تقليد و خدمتگذاری فقط  بر مبنا

شد در گويد بياورند تا با ئيد آنچه علم  میأکنند  تا از آيات قرآنی تفسير ھای  متنوع به ت دارند و سعی کرده و می می

ی انسانی صحبت دارند ئين دارند تا از روح خدااو آنھا سعی بر   بيشتری داشته باشندفريبکاری نسل ھای بعدی سھم

نند که انسا ن جسم کتوجه به اين دارند تا تشريح !! ھای مغزی انسانی  شعور و خصلت–و بی توجه به ماھيت روح 

ن جھت انسان موجودی است ياحيوانی تکامل يافته دارای روح خدائيست که او را از حيوانات متمايز ساخته و از 

  :يکانا چنين انعکاس  يافته است  المعارف امرةخدا  که اين بينش غير علمی در داير شبيه

فت و ھمين روح است که او را پيوند گری با جسم حيوانی ئشده است و در او روح خدا آد می توسط آفر يدگار خلق 

 الطبيعی دارد و جھان ديگر اءعد الھی و ماورند که انسان بُ يگو مینه مسلمانان و به ھمين گوسازد  به خدا شبيه می

ات ابدی و ارای حيماند و د قی میآن است يعنی پس از مرگ روح تو بابوط به زندگی واقعی مرکه وجود دارد 

حی نيز  ای از ملکوت الھی است و تمام ارزشھا و کماالت رويند  حقيقت انسان  لمعهگو جاودانی است و يا می

چه ( حانيون رواز و يا بعضی باشند   ر ھمين واقعيت دارد يعنی انسانھا دارای فطرت اصيل الھی میريشه د

کيفيت عی است از لحاظ يھای طب  پديدهۀمی از  لحاظ جسمی زائيد آداگر چه: يند گو می) مسيحی و چه مسلمان

می را به اصطالح ازخطر بد  آدی منشاءئکردند اصالت خدا به اين ترتيب گمان می. ق طبعيتمخلوقی است ما فو

ھا فی  داشتند که اين ينھا بدون انکار مشابھت ھای تکاملی انسان و حيوان اظھار میا بعضی از .اند نامی نجات داده

اصلی انسان بايد از ھر يافتن به جو است و برای دست ء اصل و ابتدا، ثانوی دارند و روح خالصهۀالجمله جنب

زيرا روانشناسی نشان خواھد داد که بين روان آدمی و !! تحقيق کرد نه از جانور شناسیمی آغاز  به روانشناسی آد

ھيچ وجه در  منشاء انسان به ۀرسی مسألاست و برالعاده  جانور ھيچ وجه مشترکی نيست لذا انسان موجود خارق

ی ندارند لذا روح ھا و حيوانات وجه مشترک انور شناسی نمی باشد و چون روح انسانجصالحيت زيست شناسی و 

 ۀگيرند که آدمی مشتق از سلسل ين استدالل نتيجه میايق تکامل طبيعی حاصل شده باشد و از طرتواند از  انسان نمی

شند حال که نتوانستند تکامل را منکر شوند  روح و کو ن داروينيسم و تکامل میاين مخالفاجانوران نيست بنا بر 

ن انظر مخالففی کنند و از جدا از ھم و مستقل از يکديگر معر عنصر ھر ترتيب که شده دوه جسم آدمی را ب

  از تظاھرات روح جاويد که ازلی است و تا روز...)  اراده و غيره ، تفکرات،احساسات(ينسيم و تکامل شعور دارو

 مغالطه کاری ی ناشی ازئناگفته نبايد گذاشت که ھمچو طرح ھا .دارند  بحث می،ه اندابد در کالبد به امانت گذارند

ھا  از  باشد نه مالگک ھا و رقاصان دينی و سياسی اعراب که البته تعداد زيادی از آن تئوريسن ھای اسالمی می

 .يات گمراه کننده باشند چنين نظرۀکه طراح و يا بسط دھند ؟؟  چه رسد به اين!!! سواد کامل ھم بی بھره اند 

شود اين نظريه  مغز انسان پيموده می ساختمان و اعمال و تکامل مسير تکاملی انسان و جامعه که با مطالعه در

کلی ه  از خالق است و به عنوان ھمزاد جاودان ماده جسم را در  اختيار دارد بئیعی است روح جزمذھبی را که مد

حی به عمل دھد که تمام کيفيات رو وظايف بدن در مفز نشان می کند وجود مراکز خاص برای اعمال و رد می

 مان آن بستگی داردتمام سازطور کلی به ه ھای سالم مغز و ب يعی قسمتطب

 ختم بخش دوم

 

 


