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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جوالی ٠۶

 

 ابراھيمی خلقت از ديدگاه اديان

 بخش سوم

 

ا از تدريس تيوری تکامل رند تمايه در ممالک استعماری سعی و تالش دامذھبيون و اربابان خرافه برای حفظ سر

النند که لين آموزشی بقبوؤوکنند به مس ی کنند و کو شش می جلو گيرھا دانشگاهپوھنتونھا و ھا و  ن در مدرسهيودار

 که چيزی نيست جز  نيز بپر دازندينش ھوشمند آفردر کنار آموزش تدريس تکامل به تدريس و آموزش به اصطالح

 ........ ھای مذھبی ؟؟ ای کتابينش و خلق آدم و حوھمان اصول آفر

ر يخواھند  زندگی طبيعی بشری را بر قواعد الھی و سنت محمد بنا کنند و اين واضح است که قرآن تغي مسلمانان می

 سال از آن تاريخ ١۴٠٠سالم نبوده و حاال که ی بروز ا انسانھا در ابتداۀر يابنديناپذير پاسخگوی نياز و احتياجات تغي

گو بتواند جوا يمه است نمید ديگر و دور از حدود افکار قۀ مردم گيتی به پيمانکرد  دانش و عملگذرد و سطح می

 ھای قرآنی را دراحاديث محمد تکميل ين دارند تا کم و کاستیاباشد به ھمين لحاظ است که پيروان اسالم سعی بر 

يت را نه تنھا در رسيدن به آرزو بشری است که ئ جنجال ھاکه خود اين احاديث پر از مشکالت و نمايند در حالی

   عمالو اين ابا شد  نی است می ھر چه افکار روشن و انساۀکه لگد مال کنندکند بل  کمک نمیھای انسانی اش

تواند منحيث سنت محمدی مورد قبول و  کرد محمد و اصحاب محمد است فلھذا می بر مبنای  عملعدتاً امسلمانان ق

 مبين اسالم بھره مند ار شادات دين رام در پھلوی  محمد نشسته  و از محتوياتکحابه که ص پيروی شان گردد و اين

از مرگ  بايد بعد کرد ھا خود را عيار نمايند و ھمچنين   به آن عملءه اتکابھروان اسالم شد تا ر  میعثاند با شده

تيب پيروی از سنت  و به اين ترکردند می رجوع )تابعين (ۀھيز کار بايد به اصحاب صحاب اولی مسلمانان پرۀصحاب

 ی بود که در مخالفت با اھل تشيع رشد و تکامل نمود  و میئنجيره  زۀ سلسلنسل اندر نسل طول کشيد و اين يک

باز گشت به ( وری نمود که آنھا زير نام ھای ارتجاعی و دنباله روان شيخک ھای عربی ياد آ  کسان و گروهتوان از

ای   چرا چنين پديدهکه ی دارند و دليل اينئفر يبنده ای با استدالالت جديد و نو گرائی ھاھای طويل و  بر نامه) قرآن

 قرون وسطايی ۀ عقب ماندۀتوان در طرح ھای قدرت مند ھای استعماری جھانی و انديش را می به وجود آمده آن

ن ادعا نمود که شر مساری و توا آن  که ھيچ نوع مطابقت نسبی  حد اقل با علم و دانش امروزی ھم ندارد و میقر
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 که متأسفانه تعداد زيادی از پيروان اسالم مخصوصاً ھموطنان شريف ما !!جو نمود و خجالت اسالم است جست

يم و از وگو  ه ما میچھا ادعا دارند آن آن. نمايند  ھمچنان بدون تفکر و با مغز ھای منجمد از آن پيروی نموده و می

ت ندارد ؟؟ يعنی  که با قرآن در مغايرت قرار دارد آن احاديث صحید و احاديثاصل و صحت دار کنيم قرآن می

ھا چيزی را تشريح نمايد و يا در جھت مخالفت  يعنی احاديثی که نتواند به نفع آن ؟؟ بعضی از احاديث غلط اند ؟؟هچ

 ا فرق خوب و بد را نمی؟؟ اين بيچاره ھ!!!طرح ھای علوم و دانش بشری گفته نشده باشد ھمه و تماماً غلط است 

دارند و برای نجات خود و  دانند و فقط در جھت خوشنودی باداران غربی و ھمچنان سعودی و ايران گام بر می

راتی آورده و يشوند و مثل که محمد عمالً در آيات قرآنی تغي نگی متوصل می اسالمی شان به ھر حيله و نيرۀمفکور

نام ناسخ و منسوخ طرح ه را ب  چند بار تکرار نموده آنا اشتباھاً ھدايتی مشخصی در مورد موضوع مشخصی ر

 زمين ۀ وضع نا بسامان مردم کرۀ عدم انسجام فکری خدای واحد و يا محمد را در امور ادارۀاند که نشاندھند داشته

ارد  و  دھد و خواسته اند اشتباھی را که درصدور آيتی مرتکب شده است با صدور آيتی ديگر تصحيح بد نشان می

و روی (دانند   سال می١۴٠٠بعد از ) يعنی دنباله روان شيوخ عرب(امروز روی ھمين انگيزه  فتواگران  مقلد 

تواند به عنوان  ھر  صورت سنت محمد نمیه ب. کدام حديث راست و کدام حديث غلط است ) ايجاب منافع بايد بدانند

 –رادتمندی را  ا–ت انسانی باشد وقتی قرآن نتواند کسی را ی احتياجانی و دين الھی پاسخگوموثق ترين تعبير قرآ

 انسانی و زندگی بھتر خارج ۀيجاد جامع باھمی و ا ملتی را و جامعه ھای انسانی را به طرف زيست–تماعی را جا

فت که پيروان اھل سنت و ادامه دھندگان شريعت ناب توان گ  میی کند به يقينئاز استثمار  فرد از فرد رھنما

 !!اشند ب گشا تواند مشکل مدی و يا دنباله روان علی و امام نمیمح

 که یچون صحبت ما روی خلقت از ديدگاه اديان است بھتر است  به طرح اديان در مورد خلقت و ھمچنان به کتب

ه  ببينيم ک تجزيه و تحليل  نمائيم تا،له را  نظر اندازیأ متن کتابھا   مسۀيسته  و از نوشتگويند آسمانی است نگر می

ی و يا گمراھی  بشر رول داشته و مستقيم و ياغير مستقيم باعث و مانع تحوالت و ئاديان تا کدام اندازه در رھنما

 با ٢١ين قرن اين است گه درپيشرفت ھای اجتماعی و سير  انکشافی اذھان مردم گرديده است و بد بختی بزرگتر ا

ملحوظات روی ، ھنوز ھم يک تعداد  کند مغزان و ناآگاھان از علم  بشری اين ھمه  پيشرفت علم و معرفت و تکامل

خاص به نفع استعمار جھانی در شرح و بسط اين مفکوره ھای عقب مانده تالش داشته و تا آنجا که توان و قدرت 

 . ورزند دارند به تبليغ اين خرافات سعی می

 ير ابراھيمی میغو نقل قولی غير مستقيم از اديان شده  اديان ابراھيمی کپی ۀکه  اکثر موضوعات مطرح شد ينااز 

 ۀتا از طرفی روشنگری در بار. باشد الزم افتاده تا در بعضی موارد به طرح ھای آن اديان ھم توجھی مبذول داريم 

قت  خاصی را مخصوصاً خله موضوعاتکيان در مورد خلقت باشد و  ھم  اديان ابراھيمی نظريه پردازی مجموع اد

 . رو شن شود،نمايد ی ھا و پشت ھم نمودن کلمات عربی  طرح میئی وافسانه گوئ آد م را با سفسطه گوکائنات و

  :گويد  اشو زرتشت می. ت  افرينش در دين زرتشت چگونه اسرويم ببينيم  می

 روز واقع شده است و آن شش وقت را شش ٣۶۵ اھورا مزدا جھان را  در شش ھنگام آفريد که در يک سال يعنی 

  :اھانبار يا گھنبار می نامند به شرح زير گ

  ين ھنگام خداوند آسمان و کھکشان و ستاره گان را آفريده استا در–ميديوزرم  -١ 

 که خورشيد روز است شروع و در پانزدھمين سرطانکه در صدو پنجمين روز سال يعنی از يازدھم : ميد يوشم -٢ 

  .ھان آفريده شده استھای ج ين ھنگام آبايابد در ھمين ماه خاتمه می

  .ين ايام اھورا مزدا زمين را آفريده استا  در. در يکصدو ھشتادمين روز سال است:پيتی شھيم: ٣ 
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  .ين ايام خداوند گياھان و اشجار را آفريدادر. که دو صدو ده روز پس از آغاز سال است :  اياترم -۴ 

  .ين ماه جانوران آفريده شدهادر. در دو صدو نود روز از سال گذشته است .  ميد يارم -۵

  .ين ايام انسان را آفريدا ھمس پت مدم در سه صدو شصت و پنجمين روز سال است که خداوند در-۶ 

 ناميد شت و از روح خود در او دميد و نامش را کيو مرث اولين بشر در روی زمينسر مرث را از گل پس  کيو

رای او جفتی نيافريد ولی  است ولی بنخستين آفريده اھورا مزدابلکه ) ن کيومرث اولين پادشاه پيش دادی نيستاي(

پس .  خورشيد تصفيه و در دل خاک محفوظ ماند تو پرۀواسطه  بای خارج شد که ھنگام مرگ وی از پشت او نطفه

 و روز مھر که ھنگام جشن ]ميزان[مھر کل دو ساقه ای ريباس پيچيده در ماه گياھی به شاز چھل سال از آن نطفه

 قامت و  يافتند که درپس از رشد و نمو از شکل نباتی به صورت دو انسان  تبديل. ئيد ز زمين رو است اگانھرم

نيکرد در کتاب ھفتم چگونگی  کتاب ونمايد و نيز ئيد میأکتاب بندھش اين موضوع را ت( چھره شبيه يکديگر بودند 

 .گری ماده دي بود واين دو انسان  يکی نر) دھد اين آفرينش را شرح می

 مقابل دانش بشر ۀيان  ابراھيمی بوده و ھر سه دين در نقط ضعف در ادۀينش نقط آفرۀاز سه قرن به اينطرف افسان 

 ، شمسیۀم منظو، زمينۀھای جھان به ار تباط کر فته اند چون ھر قدمی که در راه  شناسائی واقعيتقرار گر

ی ھای نخستين تا به عصر  باکترۀ کشف ھای جديدی که در باربر داشته شده است و..... شيد ھا و و خورکھکشانھا 

حه اديان ابراھيمی را از  جھان و کائنات مطروۀ آفرينش شش روزه و يا ھشت روزۀامروزی انسانی شده است افسان

فت ھای علمی ھنوز ھم  در سفر پيدايش بخش بادانش با در نظر داشت ھمين پيشرنسل آگاه و . اعتبار انداخته است 

 : اول تورات چگونگی پيدايش جھان را که چنين آمده است ميخوانند

 خدا زمين و آسمانھا را آفريد و زمين تھی و باير بود و تاريکی سطح آنھا را فرو ءابتدا: شنبه بود  آن روز يک

يکی را وز و تار شنائی را ر و خدا روشنائی را از تاريکی جدا ساخت و رو–خدا گفت روشنائی شود و شد گرفت و 

 ميان آبھا و آبھا را از آبھا جدا کند و چنين شد و خدا خدا گفت فلکی باشد در: شب ناميد در روز دوم که دو شنبه بود 

خدا گفت آبھا در زير آسمان در يک جا جمع شوند و خشکی :سه شنبه بود . در روز سوم . فلک را آسمان ناميد 

چھار شنبه . روز چھارم . و خدا گفت زمين نباتات بروياند . يا  را درخشکی را زمين ناميد و آبھاظاھر گردد و خدا 

نير اعظم . دا دو نير بزرگ ساختخ... خدا گفت تير ھا در فلک آسمان باشد تا روز را از شب جدا کند : بود

 گفت آبھا خدا: شنبه بود  پنج. روز پنجم . را برای سلطنت شب ) ماه ( را برای سلطنت روز و نير اصغر ) خورشيد(

خدا گفت : جمعه بود . روز ششم . به انبوه جانوران پر شود و پرندگان باالی زمين بر روی فلک آسمان پرواز کنند 

شبيه ماه بسازيم تا و خدا گفت آدم را به صورت ما ه و موافق .... زمين جانوران را موافق اجناس آنھا بيرون آورد 

روز ..... نمايد و يم و تمام زمين و حشراتی که بر زمين می خزند حکومترندگان آسمان و بھايا و پبر ماھيان در

.                          کند خواند و استراحت می شود و اين روز را مبارک و ميمون می خدا از کار ھای خود فارع می: ھفتم شنبه بود 

سلمانھا مجبور اند به اين کتاب و اين نوشته ھا ايمان که م!!!!  پيدايش ھمه چيز در يک دين آسمانی ۀاين بود  خالص

 داشته باشند؟

)   را خلقت آسان  و بی درد سر  ناميد  توان آن که می( ئنات ر مبنای تورات  راجع به خلقت  کايه يھودان  بنظر

 . اختصارا آورده شد

 است و چھار آسمان) سمانی جيا ( سه آسمان ھيوالئی. مان است خاخام ھای يھود بر اين عقيده اند که ھفت آس

 باشد که ماليکه و مقدسين در آنجا ساکن اند حانی میرو

 ۵٧۶١ين ااز . ينش جھان ت دنيا است و روز ھفت اکتوبر آفر از خلق۵٧۶١در تقويم رسمی يھود سال کنونی سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

صله ميان ابراھيم و  سال فا١٨١٢ سال فاصله ميان نوح و ابراھيم ٨٩٢ سال فاصله ميان آدم و نوح ١٠۵۶سال 

معبد سليمان در ) ؟؟؟؟ (محل آيندهشته شده از مذھبی يھود خاکی که آدم با آن سرو طبق روايات . عيسی است 

 ۀدر تقابل با دانش و علم امروزی پيروان تورات و انجيل چون در دفاع از  اسطور. شليم بر داشته شده استاور

يات ديگری ارايه ه کار گرفته و نظرخود از مغالطه ی برائت دادن ب جھان عاجز آمدند اجبارا براۀخلقت شش روز

ھا را معادل چند صد  را نبايد روز ھای معمولی حساب نمود بلکه ھر کدام آن) توراتی ( شد که روز ھای بيبليک 

فان که طوما رد نمود و چنين برداشتی که خود کليسا اين تفسير را رس يناھزار سال بايد حساب نمود ولی گذشته از

ليون سال عمر ي سال چند م١٢٠ای ه ججای چھل روز چندين ھزار سال ادامه داشته بوده باشد و موسی به نوح ب

 ته نه اشتباھی عادی ؟؟ بلکه به آن اشتباه مقدس نام گذاشتند ؟؟؟؟بوغلط و اشتباه وانمود ساختند ال........و.کرده باشد

سی و علم فزيک بيچاره فت علم زيست شناه فوسيل ھای کشف شده  و پيشرد از آنجا ک. بايد اضافه نموين مبحثادر 

را   شانۀدانند دچار سر گيچه ساخته و بنياد فکری ھزاران سال که خود را پيشقراوالن اديان میرا ی ھای بی مغز

 موجوداتی رقبل از خلقت آدم و نسل امروزی بش:  که تشريح دارند ،زه در آورده است تازه ھا شروع نمودندربه ل

العجب به اين !!!!!! اند   سر بردهه  زمين حيات بۀشتر  از آدم خلق شده  و در ھمين روی کريديگر سالھا و قرنھا پ

 ديده درائی؟؟؟؟؟

حه  روز نام برده شده است که شرح مربوط به ھر روز از آن بر روی لودر اساطير بابلی  از خلقت عالم در ھفت

 »بوترو«به تذکر . .  اشورينی بعل در نينوا ثبت شده است ۀای باستان شناسی کتابخان کاوشھۀای از الواح ھفتگان

 ۀ از معتقدات تمدنھای قبلی را در باریينش غالباً مجموع الھی آفرۀمتفکران مذھب يھود برای پی ريزی اسطور

ی اص خود شان دست کار خلوژی دينی آن معتقدات را در مسير ايديوۀ با ھم در آميختند و ھمةالطبيعءمسايل ماورا

ه بدر بابل سال .ش بابلی مايه گرفت  آفر ينۀکردند و به ھمين دليل است که متن  رسمی کنونی کتاب مقدس از حماس

بر  . گرديد ن میي ماه به اساس قمری  نه شمسی تعي١٢شد و آغاز آن بھار بود و اين   روز تقسيم می٣۶٠ –ماه ١٢

م ھا فقط خاخا. زمين و آسمان در ھشت روز انجام گر فته است  نه در شش روز ينش اساس متون اوليه تورات آفر

ينش استراحت کند تا به زم دانستند خدا در روز ھفتم آفرف به تورات کاھنان النويسندگان تورات کنونی معرو

  .ه شود و کائناتی دادعیلطبيءا ماوراۀھا جنب  يھودیۀرخصتی روز شنب

آسمانھا و زمين و آنچه را که در ميان : ( نمايد که   طرح می٣٧ ق آيت ۀه در سور قرآن اين موضوع را مضحکان

رسی خواھيم ع را در بخش اسالمی اين نوشته برخوب اين موضو) آنھاست در شش روز آفريديم و خسته ھم نشديم

 . نمود

 ختم بخش سوم

 


