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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جوالی ١۴

  

 ابراھيمی خلقت از ديدگاه اديان

 بخش چھارم

 

راتی آفرينش برای  توۀا اسطوردر طول قرنھ:  در باره خلقت اندازيم  مسيحتۀ عقيدکنون بد نخواھد بود نظری به 

 اتھام کفر را پی آمد داشته و ،ديد داشتن به آنآن و يا ترازجھان مسحيت واقعيت انکار ناپذيری بود که منکر بودن 

 سال پيش از ميالد  مسيح آفريده ۴٠٠۴ بايد بپذيرد که دنيا به اجبارھر مسيحی مؤمن . دنبال داشته کيفر مرگ را ب

رسی ھای او  در قرن ھفدھم اعالن نمود که بر»جيمزآشر «واھيم نمود که اسقف بزرگ آيرلندو تعجب نخ شده است

فرينش در دين آفته است ؟؟؟؟؟؟؟  صورت گر اکتوبر٢۶آفرينش دقيقاً در ساعت نه صبح دو شنبه دھد که  نشان می

ح انجام شده در باب اول يی مساه آن افرينش توسط عيسولی مسيحيان معتقدند ک. مسيح ھمان است که دردين يھود 

  :ده آمحنا چنينانجيل يو

 . کلمه بود و نزد خدا بودءدر ابتدا« 

 او آفريده شد و به غير از او چيزی از موجودات ۀ ھمه چيز به واسط. نزد خدا بود ءھمان در ابتدا. و کلمه خدا بود

. ترا در نياف درخشيد و تاريکی آن  میدر او حيات بود و حيات نور انسان بود و نور در تاريکی. افت  يوجود نمی

جام کلمه جسم گرديد و ميان ما ن نشناخت و سر ااو آفريده شد و جھان او راۀ او در جھان بود و جھان به  واسط

 ». پدرۀ پسر يگانۀ او را ديديم جاللی شايستو جالل. پر از فيض و راستی . کن شد سا

 

 : خلقت در دين اسالم

  :خوانيم میآيد  يشه و در ھر کتابی وقتی صحبت از خدا پيش میيان ابراھيمی ھمدر اد

اند که او دارای  يح داشتهدينی او را چنين تشر نگاه و از!! کس و ھمه چيز   خداوند موجودی است غالب بر ھمه

 در مقابل موجودات ديگر و داشتن تسليحات خداوندی بوده و بر) ماليکفرشته و (لشکر ھای دفاعی و تعرضی 

و !! مقابل اين خداوند نيست  مقاومت در کس را يارای و ھيچ....  باشد نشسته و ملبس با ابا و قبا می) عرش(ی تخت

 د در حالینشو  خود باعث تراشيدن رقيب به خدا می،ی به خداونده ئ افسانھای اين ابلھان مذھبی با نسبت دادن قدرت
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شغول  عبادتش مگويند و به  ھستی تسبيح او را میۀ چيز و ھمھمه . قدرت جھانی است که ادعا دارند اين تنھا خدا و

ھم  گاھی خوانيم که اين خدای عالم و خالق جھان  احاديث نبوی و روايات يک تعداد نا آگاھان می،در قرآن.  اند

 پس يگر ؟؟ اگر قدرتی ديگری نيست شاھان د کجايند!!شاه واقعی که منم خدا و مالک ھمه چيز و پاددارد  اعالن می

يث يک امپراتور فاتح و حن ونا آگاھان  وجود خداوند را منکه دنباله روا خاطر اينه نمايند ؟؟ فقط ب چرا مقايسه می

ده ھايش به ھموطنان  را با بن خالقۀد شما قبالً طی نوشتاری اين مقايس   ارادتمن!؟دھند قدرتمند در جھان تبارز می

شود تا طرف مخالف  اند باعث می ھا از خدا ساخته گيری و موجودی که آنھمين به مقايسه !!  ام  خود تقديم داشته

کند به ايمان آوردن بعضی از  می گيری نمايد ورنه ھمين گفتن خالق يکتا  کفايت خداوند در ضمير انسان شکل

 در  سطح ينئخيلی پاۀ به پيمان مقدس ھای دارند او را  در صفحات کتاب ھا  معرفی می ی که آنئ خدا!ھا ؟ انسان

 ی ھمين برداشت است که رو!!نمايد  ايجاب تأمل و انديشه می!!گيرد می گان خودش  به مقايسهمخلوقات و بند

 ورنه هللا کبير می.  بزرگ نيستکه منظور شان خدای!!!! يعنی خدای بزرکتر. گويند می) هللا اکبر(مسلمانان 

 ؟!!دارد را  ديگر خدايانی با ه ئتر و اين شکل مقايس بر يعنی بزرگ؟؟ و اکگفتند

ن شکل علمی و  طرح شده در قرآخواھند به موضوع خلقت ديگر میاديان روز مسلمانان بيشتر از دنباله روان ام 

 خلقت ۀيم تا باشد آنچه در قرآن در بارئرا به دقت مطالعه و ارزيابی نما  الزم است آن.يت بدھندقابل قبول برای بشر

  ،آدم،  زمين،سمانھا آ، کايناتبدين ملحوظ خلقت. آنھا  را رو شنتر ببينيم ) علمی(صطالح قايق به اگفته  شده است  ح

که توان باشد جدا از ھم تشر يح خواھم نمود تا در خلط شدن موضوعات ئی  آنجارا تا...... ماليکه  وو،  شياطين،جن

 ،جن، ارواح، فرشتگان، بھشت و دوزخ ،دھيم و نا گفته نبايد گذاشت که راجع به قيامت  اصلی را از دست نۀرشت

ف ھمين يدر آرش ھنوز ھم ھای قبلی خدمت دوستان ارايه شده است  که شرحی مبسوطی در نوشته خلقت آدم و حوا

ھا ھم  ر صورت لزوم البته اشاراتی به آنباشد و د  میھا ضياع وقت پورتال آزادگان موجود است و تکرار آن نوشته

 .خواھم  داشت

ھا را رديف بندی نموده و ھر  ين خلقت آورده شده که غرض سھولت در کار اۀ آيت در بار٢۵٠ش از در قرآن بي

 . داريم  مورد مطالعه میبخش را به استناد آيات نازل شده در ھمان

               کفات            - ٧ ،صدع -۶ ،مھاد -۵ ،بساط -۴ ،رتق -٣ ،قرار -٢ ،فراش - ١مين در قرآن به ھفت نام ذکر شده است ز

.) م و ھمه چيز ھای مناسب در آن برويانديمھای ثابتی فگندي ديم و در آن کوهو زمين را بگستر :( ١٩ حجر آيتۀسور

را نسبت به شما بگيرد و نھر ھا و  ھای ثابت و محکمی افگند تا لرزش آن و در زمين کوه:(١۵ نحل آيت ۀسور

 آيا شما به آن کسی که زمين را در دو روز آفريد: بگو :(٩ فصلت آيت ۀسور.)  تا ھدايت يابيدھای ايجاد کرده راه

ھا را به  زی را که کوهخاطر بياور روه ب: (۴٧ کھف آيت ۀسور) ..…تراشيد کافرھستيد وبرای او ھمانندھای می

 و احدی را فرو کنيم محشور میرا ) انسانھا(ھا   آنۀبينی و ھم حرکت در آورديم و زمين را آشکار و مسطح می

ھا کشيد و   در آن برای شما راهھمان کسی که زمين را بر انداز شما کرد و( :۵٣ طه آيت ۀسور) گذار نخواھيم کرد

محل  آيا زمين را :(٧و ۶  النباء آيات ۀسور) .از آسمان آبی فرو فرستاد و با آن ھر گونه گياھان گوناگون در آورديم

  ) .ھا را ميخ ھای زمين   و کوهآرامش قرار نداديم

را  جلسی يادم آمد بد نيست آنھا شد روايتی  به نقل از کتاب بحاراالنوار مال محمد باقر م حال که صحبت از کوه

زمين دارای يک : مايد فر امام صادق می: (دھند  شريح می راچنين تجناب شان علت وقوع زلزله. باھم بخوانيم 

 وقت می متعال ھر وردگاررپ. است) مکه (ءم القراا ھا در دست يک ملک در  آن رشتهه سرھای است ک  رشتهسلسله

کند که فالن رشته را تکان بده ؟؟ و   ملک امر می به يک جمعيت معين به آن، معينیۀخواھد غضب کند به يک نقط
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اينده ھای معروف آن   اين است آنچه اديان و نم)شود ؟؟ مخصوص با کشيدن آن رشته باعث ايجاد زلزله میۀ فرشت

ھا و  ه زمين را امتداد داد و در آن کوهست کاو :( ٣ رعد آيت ۀ سورھا ھمين است  استدالل آن. دارند ما تلقين میه ب

را ن سازند اگر علمای فزيک م دانم چه شکلی بزرگ می  امتداد دادن زمين را نمیۀو اين مسأل) .رود ھا قرار داد

ن آگاھی داده  کامالً از مسطح بودن زمي عايشهۀ سور٢٠ آيت خواھم شد ؟؟ و در آخرکمک و رھنمائی نمايند ممنون 

 و به ( فارسی ۀترجم) و الی االرض کيف سطحت: (نويسم   فارسی میۀجمرا با تر بی آناست که اينک متن عر

 تا به:( ح مسطح بودن زمين چنين بيان شده  شر٨۶ کھف آيت ۀھمچنان در سور) .زمين که چگونه مسطح گشته

ای : جا مردمی يافت گفتيم کند و در آن میسيد ديد که در چشمه ای گل آلود و سياه غروب غروب گاه خورشيد ر

اين آيت به محل غروب آفتاب ) .ھا به نيکی رفتار کن اھی با آنخو ی شان کن و مخواھی عقوبت می: نين ذوالقر

داشتگی اسالم موجودی  که خدای معرفی  با در نظر داشت اين. ھموار بودن زمين استۀ دھنده نشان داشته کاشاره

 نسبی ۀسنده نموده  و نتيجبآنی ند آيت عجيب قر ھمين چدر مورد خلقت زمين به کند است که با قلبش فکر می

 اين کند و مين غروب میر زخند مسطح و ھموار خلق نموده و خورشيد  در آخداو زمين را که يناخواھيم گرفت بر 

  قابليت امتداد را ھم دارد ؟؟) در صورت لزوم(زمين 

 

  :ھا خلقت آسمان

-٧ ، رثق وفتق- ۶ ،شداد -۵ ،طباق - ۴ ،طرائق ٣- ،سقف - ٢ ، بنا- ١: در قرآن آسمان به ھفت نام ياد شده است 

 اشحا قائل و در روايت وھب منيه ، سماق،ظفظاف، فيلون،  رقيع، ديقا،حدينا: نام ھای ه  که در تورات ب، الدخان

 . معروف بوده است و اين اسامی برای مسمی در ھر طبقه ای از طبقات آسمانھا ست

نانيان است که از علمای اسکندريه به ن عدد ھفت آسمان گرفته شده از ھمان افکار يوي تعيۀبايد توضيح داد که ريش

)  زحل، مشتری،مريخ،  خورشی، زھره، عطارد،ماه( ھا   آنفلک را قايل  بودند که ھفت عدد) ٩(ارث رسيده که نه

ه اين افکار بوده است  ک) فلک اطلس( جايگاه ثوابت و فلک نھم مبدأ حرکت خند و فلک ھشتمچر به دور زمين می

 . سی شدو عرش کرقرآن ) سموات سبع(ما رسيده است که باعث تطبيق با ه علی سينا باز طريق فارابی و بو

کار ه  مرتبه ب٣٠٠بيش از ) سموات ال،سموات (و جمع) سما، السما(در قرآن به صورت مفرد ) آسمان( کلمه سما 

 . رفته است

وا ضحا .) بخشيم  را وسعت می ما آسمان را با دست بنا نموديم و ھمانا ما آن :( ۴٧ ذاريات آيت ۀسور: آيات قرآنی 

اھل آنوقت اين آسمان بدون ج اعراب ۀکه به عقيد ؟ و ايننگارد که با دستان خود آسمانھا را ساخته است؟ هللا می

فته است تا نيفتد و اگر بيفتد ھمانا هللا آسمانھا و زمين را گر (۴١ فاطر آيت ۀسور:  گويد افتد قرآن می ستون چرا نمی

ا که دارای ی رئيعنی تنھا اوست که  آسمانھا) .دارد اوست برد بار آمرزنده ھا را نگاه نمی س آن کبعد از او ھيچ

ھداشته است تا بر سر مظلومين بشری نيفتد بايد ممنون  وزن و ضخامت است خلق نموده و باال نگ، عرض،طول

توانست به شکلی ديگری اين آسمانھا را نگھدارد ؟؟؟ وھمين هللا که آسمان را با دستانش  مگر ھمين خدا نمی .بود

سمی جخاطر تثبيت نمودن ه  ب٨ جن آيت ۀه است ؟؟در سورنگھداشته زحمت و تکليف ابدی برای خويش ايجاد نمود

 آسمان را لمس نموديم و آنجا را پر از نگھبانان توانا و تير ھای از) جنھا(ما : (گويد بودن آسمان از زبان اجنه می

 نباله روانيک تعداد از دتوان به صراحت به ديده درائی و سفسطه بازی  باخواندن اين آيت می) .شھاب يافتيم

 به ھر چيز و  ی بی زباناين بيچاره ھا!!! ست خنديد  اءن از آسمان فضاآکه منظور خدا و قر اعراب  مبنی بر اين

 روايت کشيدن ، دروغ گويی، سفسطه بازی، شارلتانی،شوند تا اگر بتوانند حد اقل  با مکارگی  میھر شکلی متوصل
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توانند روی آيات قرآنی و آنچه گفته است پرده اندازند؟؟    ی برای  باداران خود کسب نمايند اما نمیئآبرو...... و

 ۀ در سور.آسمانھا احتياح به محافظ دارد تا آن عالم باال از تجاوز شياطين و اجنه در قلمرو آسمانی هللا محفوظ باشد 

ھر شيطان خبيثی را از  تا آن - ا ستارگان آراستيم را ب) ينئپا (ما آسمان نزديک: (فرمايد   می١٠ تا۶صافات آيات 

دف  از ھر سو ھ)و ھر گاه چنين کنند(رشتگان عالم باال گوش فرا دھند ف) سخنان(ه ب توانند  آنھا نمی- حفظ کنيم 

ۀ ی که در لحظئ مگر آنھا.دايم است مجازات ھا و برای آن، شوند  ھا به شدت به عقب رانده می  آن،گيرند قرار می

 از اين آيت به وضاحت می) .ھا را تعقيب مکند آن) شھاب ثاقب(شوند که ک  نزديکوتاه برای استراق سمع به آسمان

ای ھم است برای راندن  سيله است و که زينت زمينۀ عالوهستنباط نمود که موجوديت ستارگان آسمان پائينی ب اتوان

ن باال ھا گوش دھند ؟؟  شتگان که ھمه بر عبادت خداوند مشغول اند در آھا نتوانند به سخنان فر شياطين و اجنه  تا آن

سپس خود را به کنيد بدون ستون بر افراشت  که مشاھده می  است که آسمانھا را چناناو هللا  (٢رعد آيت  ۀسور

شيد و ماه و خور) ١۴٣٢ ص٢ھنگ عميد ج فر - . کاخ، سقف، سايبان، خيمه، سرير،تخت= عرش (عرش نشانيد 

ضيح ين  آيت  توادر ) ...کند   میکار ھارا او تدبير. ت دارندسخير کرد که ھر کدام تا زمان معينی حر کرا ت

شيد و ماه را می رساند و خور) عرش( خود بدون ستون  خود را به تختیشود که خداوند بعد از خلقت  آسمانھا می

  .باشد  فاطر در تضاد مطلق میۀ سور۴١کند ؟؟ که متن اين آيت با آيت که قبالً خلق شده اند تسخير می

نام عرش ه  او دارای  تختی ب، و ھمه چيز از طرف خداوندتل از تصميم گيری بر پيدايش کائناايد دانست که قباما ب

 بعد از خلقت زمين و آسمانھا  به عرش خود که روی آبی قرار "هللا"ذکرش رفت  آياتی که قبالً و نظر به . بوده است 

ش ازلی است و تواند بگويد که اين عر دمت گاران شان میکھا و يا يک تن از خخين شياآيا يکی از. رود   می،دارد

 و بايد به اين نوشته خوردهر يھای ما از ريشه تغي   صحبت،؟ چون بايد بدانيم که  اگر ازلی استکه خلق شده يا اين

ھا شکل فلسفی داد تا بتوان بعد آن روی ازل و حادث صحبت نمود و اگر عرش خدا و آب مخلوق ھستند پس معلوم 

ست ؟؟ ليارد ھا سال اين خدا بدون عرش و آب تنھای تنھا بوده و کاری ھم نداشته ايشود که مدتھا و شايد ھم م یم

قت چون آنو!! . ين مورد ندارنداای در ن اسالم و دنباله روان پرو پا قرص شان اشارها طراحۀ محمد  و ھم،آنقر

ين ا که دری  فلسفيوابدھی در مقابل صد ھا سؤالل و جکه تحلي!!  شود  و شروع خلقت مطرح میصحبت بی نھايت

 .دور استه ب) دانشمندان اسالمی(ورد وجود دارد از توان و قدرت  م

رام = تسخير . (شود  شيد و ماه توسط اين خالق ابراھيمی  ھم مطرح میب دھنده اين است که   تسخير  خورعذا 

 يعنی اين) ۵٧۴ ۀھنگ عميد جلد يک صفحفر. واداشتن به کار بی  مزد ، مغلوب کردن،مانبر دار کردنفر، کردن

او ماه و . خلق شده و موجود بوده است ) خدای ديگر( وجود داشته و  توسط کسی ديگر شيد و ماه قبالً که خور

  ربوده باشد ورنه اگر ی  ديگرا مالکبايد از چنگ خالق و ي. خورشيد را تسخير کرد يعنی در اختيار خود در آورد 

شن رو) علمای دين(و اين موضوع را  . وم خواھد بود تسخير بی مفھۀ و خور شيد را خلق نموده باشد کلمخودش ماه

 سازند

 ختم بخش چھارم

 

 


