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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 جوالی ١٩

 

 میيخلقت از  ديدگاه اديان ابراھ

 بخش پنجم

 

ھا را از ھمديگر  و ما آنم چسپيده بودند که آسمانھا و زمين به ھ) ندانستند(آيا کافران نديدند : ( انبياءۀ سور٣٠آيت   

ليارد ھا سال قبل يين آيت از ماکه در مثالی) قرار داديم آيا ايمان نمی آورند؟ای را از آب  ديم و ھر چيز زندهجدا نمو

 مسلماً ھيچ کسی چسپيدگی زمين و !! سال پيش مورد خطاب محمد بودند١۴٠٠شود برای کافرانی است که  داده می

سش نمود که چرا خدا زمين و آسمان را چسپيده و عالوتا بايد پر  نديده است چون در آن وقت وجود نداشتندآسمان را

که  چرا خداوند برای خود جنجال و مشکالتی  ھم خلق نمود تا بعداً مجبور به جدا ساختن آن دو باشد ؟؟  ھم اينه ب

نظر به لزوم ديد شان مجبور به جدا نمودن آن دو از ھم  ھم چسپيده ای زمين و آسمان ايجاد نمود که بعداً ه در خلقت ب

  باشد ؟؟

؟  شناخت ما را از قرآن غنی تر سازدين باره برای ما روشنی اندازد؟؟ و ديد و اتواند در  آيا حجت االسالمی می

که  ينا! منظور آسمان است) ساخت را منظم  ش را بلند کرد و آن»کلفت«سقف : (دمايفر می٢٨ نازعات آيت ۀسور

نظم بوده  چنين مفھومی را داراست که در ابتدای خلقت  اين سقف  بی. و  منظم ساخت درا بلند نمو) آسمان(خداوند  

آيد که اگر خالق  آورد ؟؟؟ دو باره ھمان سؤال پيش می نمايد به نظمش در می را بلند می که خداوند آن و بعد اين

 ۶ آيت کنون نميتوانا. رتکب شده؟؟ تا بعداً در اصالح آن کوشيده باشدھمين هللا است؟ چرا در خلقت اشتباھاتی را م

  :مايدفر  را ناديده گرفت که می قۀسور

 در »شکافی«ايم  و ھيچ پارگی  را ساخته و زينتش داده مگر به آسمان باالی سر شان ننگريسته اند که چگونه آن (

مايد و با استدالل ما را اگر قدم رنجه فر!!!!! عالم دين و يا اميد وارم يکی از پيروان اسالم باز ھم ) .آن نيست

  !!ين ھمه ياوه خواندن و سر در گمی فکری نجات دھند ادانند از  چيزی می

  !!!ببين ھمو طن 

 روی باشد چپيشه ای بعضی کننده و به اند مراهعدادی از ھموطنان گتن اين ھمه حقايق که شايد به زعم من با نوشت

؟ ما بايد بدانيم دين !و ما مسلمانھا بايد بدانيم آنچه را از ما پنھان نگھداشته اند !!! يق روشن شود خواھم حقا فقط می
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ز کجا ا( استاد ابوالقاسم فرزانه دانشمند ايرانی بدانيم که ۀيعنی چی ؟؟ مذھب يعنی چی ؟ و يا واضحتر به گفت

يم و از عقايدی دفاع نمائيم که به حقيقت عقايد مجبور ھستيم  روشنتر صحبت نمائ) رويم ؟ ؟ به کجا میايم آمده

 اجتماعی و تحول پذير مثبت مطابق خواست ھای مردم ما در جوامع مختلف بشری نزديک باشد تا تحليلگر ،انسانی

که  ايمانداری باشيم که جز افسانه و   موھوماتی که عقايد و باور ھای ما را در خود پيچانيده باشيم نه اينۀھم

ھای  مندی انسانی بر مردم فقط حرفليل و ثابت بودن و يا ساختن باورچيزی ديگر در مغز نداشته بدون دخيالبافی 

  باشد ؟؟  اين دين و باور انسانی نمی!! ويل دادنحمحتوا و زيادی و خرافات ت بی

: ٧حمن آيت الر ،سور) پيدايش آسمانی که هللا بنا کرد ؟آيا آفرينش شما سخت تر است يا  : (٢٧سوره نازعات آيت 

 ۀمشاھد)  ازوتر( اين  آيات از ميزان ۀشايد ھم ھدف صادر کنند) . ترازو گذاشت»در آن«و آسمان را باال برد و(

آيا نديدی  که : (۶۵سوره حج آيت !!!!!! شود  ھمان ستارگانی باشد که شبھا  قسمتی از آن به شکل ترازو ديده می

  اقيانوس ھا حرکت میۀمان او بر صفحی را که به فرئھا رد و کشتی را در زمين است مسخر شما کخداوند آنچه

ما : (٣٨ قاف آيتۀسور)   خداوند به مردم رحيم و مھر بان استد فتنيدارد آسمان را که رو ی زمين  دنگاه میکنن

تفاوتی که  ).ر شش روز آفريديم و ھيچ گونه سختی و رنجی به ما نر سيدآسمانھا و زمين و آنچه را که بين آنھاست د

 قرآن ھردو خالق ۀمود و هللا خدای اسالم که نظر به فر خدای يھوده کائنات مطرح شده يھوۀبين  خلقت شش روز

اما !! خلقت را در شش روز تمام کرد و روز ھفتم استراحت نمود ) يھوه(باشد که خدای يھود  ين میايکی است در

گويد که خلقت را در شش روز تمام نموديم و  ان دھد در قرآن میکه هللا را توانمند تر از يھوه نش محمد برای اين

  !!رسيد ھيچ گونه سختی و رنجی به ما ن

کنيد و بر او مثل و مانند  راستی کسی که زمين را در دو روز آفريد انکار میه آيا ب: (١٢ تا ٩ فصلت آيات ۀ سور

کت ھا را در آن قرار استوار بر افراشت و انواع برھای  او هللا جھانيان است و در باالی زمين کوهدھيد؟  قرار می

داد و قوت و ارزاق را در چھار روز مقدر و معين کرد و روزی طلبان را در کسب رو زی خود يکسان نمود آنگاه  

بت و يا از غق و ريد  خواه  از روی شوئه آن و زمين دستور داد به وجود آه آفرينش آسمانھا که دودی بيش نبود  بب

ز استوار کنيم او ھفت آسمان را در دو رو ما از تو فر مانبرداری می: آسمانھا و زمين گفتند. اکراه و بی ميلیروی 

اين تقدير هللا . ادکرد و به ھر آسمانی وحی نمود که به نظم در آيد و آسمان دنيا را به چراغھای در خشنده زينت د

 يناصرف نظر از !!(سمانھا و زمين دودی بيش نبود ه شود که آدانم که توج اينجا قابل تذکر می) مقتدر و دانا است

شود که به وجود آيند ؟ اگر بپذيريم که به دود دستور داده  ھا دستور داده می به آن) که آن دود را کی خلق کرده بود

 صرف نمودن وقت و زمان که عبارت از شش روز يا ھشت.  وجود آينده شده است که به شکل زمين و آسمان ب

که قبول کنيم که اجرای دستور محتاج زمان بوده است ؟؟ و اين  شود موردی نخواھد داشت ؟؟ مگر اين روز می

 رساند کند صدمه می را تبليغ می نياز بودن خدا که اسالم آن خودش به بی

 يرد ؟؟ میگ کند و شش روز وقت گران بھايش را می که خداوند برای خلق کائنات  به زمان احتياج پيدا می ھمين 

کشد   زحمت ب، سالی، ماھی، روزی، زمين  بايد چند ساعتیۀنياز باشد و مثل صانعين کر تواند بی ساند که او نمیر

که خدا چرا در قيد زمان باشد و عملش   زمينی  را شکل و سامان دھد ؟؟ اصالً اينو کار نمايد تا صنعت و مخلوق

  شد ؟ با تابع قوانين زمينی ؟؟؟ سؤال بر انگيز می

که در آن صورت الزم نبوده !!! نظر به تشريح  آيات فوق خداوند بعد از خلقت زمين پرداخته به خلقت آسمانھا 

 فصلت ۀيحات آيات سور و تشرخداوند به زمين و آسمانھا دستور پيدايش دھد ؟؟؟؟؟ چون زمين را قبال خلق نموده

شود و در آيت ديگری فقط امر  صحبت می) قيد زمان(در يکی از خلقت زمين در دو روز در تضاد ھم بوده که 
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موجود شدن بعد از خلقت زمين و قبل از خلقت ) امر(شوند ؟؟؟؟ و اين  ا ھم موجود میھ شود که موجود باش و آن می

مان موجوديت داده شود ؟؟؟چون که قبالً خلق شده و موجود است فرکنم به چيزی  آسمان است ؟؟ که فکر نمی

  !! موجود است

شود    منظور ھمين کبودی فضا که ديده میدشاي(  آسمان زمين : آن استۀيح کنند تشر۵ الملک آيت ۀمچنان سورو ھ

باشد ؟؟؟ حال  ھا می ئين شده که ھمين ستارهبا چراغ ھای  در خشان تز)  است ؟باشد که به نام آسمان اول ياد شده

 آسمان اول و چراع ھای زينتی ۀزند تا شک داشتن ما در بارشنی انداين باره روابايد علمای دين با علمای فزيک در 

 بايد از خدا و خالق شکر گذار بود که آسمان را با دستانش نگاه ۶۵ حج آيت ۀآن رفع گردد ؟؟؟   و مطابق سور

هللا کسی است که :( گويد   رعد که میۀ سور٢  آيت با آيتکه متن اين فتد ؟ با وجودیيی سر ما نداشته است که باال

ھا را ببينيد باال برد آنکاه بر عرش مسلط گرديد و خورشيد و ماه را رام گردانيد   ی که آنئھا آسمانھا را بدون ستون

ھاست شش  ن و آسمانھا و آنچه در بين آنبه قدرت و توانمندی او که در خلقت زمي. در تضاد کامل است .......) …

شدند؟ اما نشدند ؟؟  واقعاً با صرف اين ھمه انرژی بايد خسته می) خسته ھم نشده(روز وقت مصرف نموده و 

 بلند ۀووظيف ين افتادنش ھميشه در ترس و لرز بود؟ئا چنان متزلزل خلق نمود که از پااصالچرا شی و يا چيزی ر

                                                    به عھده بايد داشته باشد ؟؟) دانم تا چی وقت نمی(لقش را خا نگھداشتن آن

 و عرش با شش روز آفريدۀ ی که آسمان و زمين را در فاصلئو اوست خدا: (خوانيم ی م٧ ھود آيت ۀر سورد

 )فت تا شما را بيازمايد که عمل کداميک از شما نيکو تر استعظمت او بر آب قرار گر

ان شيخک ھای عرب برای خود نمائی و فريب اذھان مردم ين عالمان دينی يھودی و ھمچنان نمايندگابعضی از 

خواھند نشان دھند که منظور خداوند از شش روز  شش مرحله است که فاصله بين ھر مرحله  تفاسيری دارند که می

وم احساس ناتوانی و بيچارگی در مليون ھا سال طول کشيده است؟ اين بيچارگان اکنون که زير تأثيرات پيشرفت عل

گويند که شش روز شش دوره  ی و بيچارگی خاص میئنمايند با ديده درا  تفسير دنيای کوچک دينی  میليل وحت

 روز  دوران را استعمال نمايد تا اين ھمه ۀتوانست  عوض استفاده  کلم اما بايد دانست که خدای خالق می!! است 

باھات دستوری خدا را اصالح نمايند، که اشتين ھمه سر گردانی و خجالتی اکاسه ليسان و نوکران اعراب را از

 داد ؟؟ نجات می

شيد گر آفريده و ماه منبع نوری و خوربينی چگونه ھفت آسمان را بر روی يکدي آيا نمی: (١۵ - ١۴نوح آيات سوره 

نمايد  استفاده می) الم تر(اسالم برای بيان واقعيت مسلم از لفظ آيا نديدی .) را چون چراغی آفريده ميان آنھا قرار داد

کردند  و اين موضوعی  و طبق اين آيه موضوع طبقه طبقه بودن آسمان را در آن زمان قطعی و مسلم تصور می

آن شود  که آسمان از ديد قر اما اکنون سؤالی  مطرح می. نوقت کوچکترين شکی در آن نداشتندآبود که مردم 

ين مورد که در  ا در٣٠ انبياء آيت ۀدر سورست حقيقی ؟ و خود قرآن اچيست؟ آيا جسمی است مجازی و يا چيزی 

 آسمانھا قرار دارد نه در پس ماه و خورشيد در ميان اين طبقات.  صراحت دارد ،شروع اين بخش آورده شده است

ين آيت  ماه را منبع نور توصيف اخداوند در (شيد و ماه که خور يعنی اين. اولی که ستارگان در آن قرار داردۀ طبق

 آسمانھا ؟؟؟ که در آن صورت ۀھا قرار داده است معلوم نيست بين کدام طبق  چراغی ميان اين آسمانو چون )نموده

بوده دارای دروازه ھا و ) چون سقف درشت( يت نمی بودؤد از پشت آن ھمه آسمانھا قابل راوالً بايد ماه و خورشي

ل فرض نمائيم که نور ؟؟ حا!!داشت  میبود  اين تجلی و نور فعلی وجود ن  و اگر ھم می؟؟!!نگھبانھای ھم است

 زمين قابليت ۀھا در کر تواند از چند آسمان گذر نمايد و به چشم آدم شيد بيش از اندازه بوده و میمھتاب و خور

طرف خورشيد نا ممکن است چون گذشتن از آسمانھا که حتماً ه يت داشته باشند  به اين تناسب رفتن به ماه و يا بؤر
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ی آفريده است و ھيچ ئوازه ھاکن است و خداوند برای آسمانھا در وطول و عرض داشته باشد نا ممبايد قطر و حجم

ھا و ماليک ھم دارند   فرشتهاز سنخ یين ھمه آسمان که نگھباناناتوانند از  موجودی حتی جن ھا و شياطين ھم نمی

سوی  ه  را بايد رد نمود چه رسد به رفتن ب ماهۀکربگذرند فلھذا مطابق اين آيات قرآنی بايد ھر نوع ادعای رفتن به 

  :خوانيم  می۴٠ آيت يس ۀشيد ؟  در سورخورو سيارات 

و سير ماه را در منازلی . سد و نه شب را که بر روز  سبقت گيردو نه خورشيد را اجازه داديم که به ماه بر.  …(

  سبب ھالل و سند اگر پر: ۵ يس آيت سورۀ .)معينی قرار داديم تا بدينوسيله شما حساب ماه ھا و روز ھا نگھداريد

   )دليل خيلی  بجا (ن او قات حج و معامالت مردم استيمنظور از آن تعيبدر چيست ؟ بدانان پاسخ ده که 

جمند توجه خواھند نمود که خداوند از زمان ھای قديم درفکر باشندگان سرزمين ھای دين خيز بوده و  ارۀخوانند

شليم و  از دو اثر مذھبی يھود تلمود اور اخيرت؟؟  اين دو آي!!ن اوقات حج آفريده است يھالل و بدر را برای تعي

ر شکل ماه مشخص شدن روز ھای جشن ھا و فرايض دينی يھا ھدف از تغي اند که به روايت آن ميدراش اقتباس شده

نشينان فضا پيمای  توسط سر ١٩۶٩ی که در سال ئ کيلو گرام سنگھا٣٨١رسی ھای ھجده ساله در روی بر. است

  ماه در حدود چھار و نيم مليارد سال میۀشن کرده است که از عمر کر ماه به زمين آورده شدند روۀ از کر"لواپو"

 ماه را به وجود آورده تا نسل ھای بعد از چھار و نيم مليارد سال  در عربستان بتوانند حساب ۀو خداوند  کر.  گذرد

 در  ھالل و بدر نگاه دارند ؟؟ و ھمچنان طريق حج و معامالت اسالمی را ؟؟روز ھا و سالھای خود را بر روی

  ؟؟!!چنين صورتی بايد به چنين دورنگريی از صميم قلب آفرين گفت

که خداوند خورشيد را  اين...) .نور بخشيدا ی داد و ماه رئ خو شيد را رو شنااو کسی است که( :۵ تره يونس آي سو

شنی خود را از نور آفتاب که مھتاب از خود نور ندارد و روه را مفکور اينداده بايد  نور شنائی بخشيده و ماه رارو

  دور انداخت؟؟ه  ب،گيرد می

 ١ حديد آيت ۀ  در قرآن  چندين جا از حواس پريشانی هللا  طی آيات جداگانه  روشنی انداخته شده  مثالً در سور

آنچه در : (١ حشر آيت ۀسور) .يند و او عزيز و حکيم استگو یآنچه در آسمانھا و زمين است  برای هللا تسبيح م(

آنچه در : (١ الصف آيت ۀسور) .گويد و او عزيز و حکيم است ه در زمين است برای هللا تسبيح میچآسمانھا و آن

يت را يک آتا و هللا يادش رفته )  .يند و او عزيز و حکيم استگو آسمانھا و آنچه در زمين است برای هللا تسبيح می

  :دارد با کمی تفصيل بيان میرا  ھمين مفھوم ۴۴ آيت ء اسراۀو در سور!! در سه جای قرآن نياورد 

و ھر موجودی تسبيح و حمد او . يند گو ھا ھستند ھمه تسبيح او می آسمانھای ھفتگانه و زمين و کسانی که در آن (

 چنين ۴١ نور آيتۀ خالف ھمين آيت در سورو)  استفھميد او حليم و آمرزنده ھا را نمی يد ولی شما تسبيح آنگو می

ندگان به ھنگامی کنند و ھمچنين پر که در آسمانھا و زمين ھستند برای هللا تسبيح میی آيا نديدی تمام آنان: (گويد می

 ).ھندد داند  و هللا به آنچه  انجام می ھا نماز و تسبيح خود را می که بر فراز آسمان بال گسترده اند ھر يک از آن

و حال تعجب بيشتر خواھيم نمود که ) .وردگار دو مغرب استراو پروردگار دو مشرق و پ( :١٧حمن آيت الرۀسور

 ؟؟؟!!جھان  بيشتر از دو مشرق و دو مغرب دارد 

گويد   کاری را مقرر کند تنھا به آن میکند و می ميراند و ھنگامی که او کسی است که زنده می (۶٨ غافرآيت ۀسور

 ؟؟!! اما برای خلقت زمين و آسمان ھشت روز وقت الزم دارد))شود  بی درنگ موجود می)  باشموجود(

 ختم بخش پنجم

 

 


