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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل

  ٢٠١٢ اگست ٠۴

  

 ابراھيمی خلقت از ديدگاه اديان

 بخش ھفتم

 

) ارواح شيطانی (يا ) ارواح خبيثه(ھا  مسيحيان ھم به جن معتقد بوده اما به آن: باور مندی دين باوران مسيحی به جن

يح شده ت تشرحشيطان و ابليس  با وضاحت و صرا،  اجنه، آيات عھد عتيق و عھد جديد از جنۀبا مطالع. گويند می

 ٢٢:١٢و ١:۴  متی١٣:١٠  اول تواريخ٧:٢٨ و ٩:٢٨ - ٣:٢٨  امول سموئل۶:٢٠ و ٣١:١٩است مثالً از الويان

 .بسياری آيات ديگر و ۴۴:٨  يو حنا١٢:٨ و  ۵:۴ قالو

دھد و در حال حاضر  را انجام می  اموری است که کليسای کاتو ليک به صورت تخصصی آنءضمناً جن گيری جز

المللی جن گيران برای ھمين موضوع توسط پدر  کند و انجمن بين پاپ بنديکيت شانزدھم از آن حمايت می

 .سيس شده استأگابريآلمرث ت

اجنه ببينيم جن و  باور داشتن به چنين .. …کرد و   عمل، خصلت،عيت نو،لقت خۀحال با اين مختصر در بار

خواھد به مردم  موجودی که اديان ابراھيمی مخصوصاً اسالم بر آن و موجوديت شان پا فشاری دارند چی را می

 مظلوم و خوشباور ما بفھماند ؟؟

 برداری به نفع استعمار جھانی مخصوصاً  ذھن نشين ساختن آن در مغز ھا  و بھره،خلقت خرافات(در يک جمله 

اجران عقل و شعور انسانی ت  مولوی ھا و تمام ،و اين ھمه خرافات است که تا حال از طرف  آيت هللا ھا) اسالم 

تا با پر بودن مغز ما از ھمچو شبح پرستی و موھومات گنجايش  :ن گرديده استيما گفته  و ذھن نشه زير نام دين ب

  !!  از بين برود عقل سليم در ما

آب ھای ايستاده و گنده ، مامح تنھائی و در مکان ھای مانند ، تاريکی،خی افراد جن ھا تنھا در شبدر باور بر

جن به شکل انسان است به اين تفاوت که پاھايش . ستان و بيابان وجود دارند نزديکی ھای قبر،ويرانه ھا) خندق(

. باشد ھا سرخ کمرنگ می مژه ھای انسان تفاوت دارد و رنگ موھای آنمژه ھای دراز او با .  سم دارد،مانند بز

آيد که شبيه نوزاد انسان است اما سياه و الغر و  ھمزمان با زاده شدن ھر انسان بين اجنه نيز نوزادی به دنيا می

 .زشت
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ه  انداختن شی ب–نه تنھا پيش از ريختن آب جوش روی زمين بسم هللا بايد گفت بلکه حتی پيش از ريختن آب سرد 

ساند و يا انجام آن عمل اھانت ه يک موجود فرضی و خيالی آسيب برتواند ب  و خالصه ھر کاری که میطرف ديگر

ون ماندن شان از آسيب برای دور کردن جن ھا از محل و مصآميز باشد نيز بايد بسم هللا گفت  و ذکر اين عبارت 

 .ھا مؤثر است احتمالی آن

سر بريم ه يان زندگی خود را بھميشه با وضو بوده و بسم هللا گوشر و آفات اجنه محفوظ باشيم بايد که از  و برای اين

ان ھمين مال گگ ھای و احياناً اگر ھم دچار جن زدگی شديم بايد نزد جن شناسان و جن بگير ھا که صد در صد ش

ۀ  برای بيرون کشيدن جن نظر به  اندازمقدار پول(مقدار پول ک ھای عرب ھستند رفته با  دادن يک خدنباله رو شي

خود و کسان خود را ) .نفوذ جن در بدن  و ھم قدرت و توانائی جن  و ھمچنان وضع مالی جن زده بستگی تام دارد

 .نجات دھيم

  

 يکو مال ھا  خلقت فر شته

  آسمانی میشتگاننزول ماليکه و فرصورت مخصوص شب ه  قدر قرآن ماه رمضان و شب ليله القدر را بۀدر سور

 مدبرات امر ياد شده ، عبادمکرمون،ھا  عبادالرحمن ستند و در قرآن از آنافر شتگان در آسمانھای خدا ساکن . دانند

ھا را  ھا سخن گفته است و ايمان به آن نام آنھا را در کنار نام خود ذکر و با آن. ھا سوگند خورده است و خداوند به آن

 جن از آتش ياد ،در قرآن خلقت انسان از خاک. و قرآن الزمی بندگان دانسته است محمد ،خوده در پھلوی ايمان ب

کيب و فقط با ذکر مختصر که تر. ه استحی نيامده و يادی نشدز نوع ساختمان جسمانی فرشتگان شرشده اما ا

تی وجود ھا ھم بر بشريت معلوم نيست فقط روايا  شده است و حقيقت وجودی آنءوجودی شان از نور است اکتفا

ند  و به روايتی اوظيفه بر خوردار  علم و حيات و، عقل و شعور، عصمت،ھا از مقام که فر شته دارد مبنی بر اين

يت زياد تر ان تجسم کنند و تعداد شان از بشرشکل انسه توانند ب ھا به نسيم عرش زنده ھستند ؟؟ فر شتگان می آن

 .است

مورد ) مطاع(وير او را ک تۀ سور٢١باشد به اساس آيت ان فوق میماندھيل از فرئندی فرشتگان جبرب در درجه

رسالت او ابالغ کالم . کنند  ياد می،اشاره به دور در آسمان و نزديک عرش) ثم(آنجا ) زيقوه( قدرت مند ،اطاعت

 سوق داده ب شان به تقاعدکه بعد از محمد ديگر پيامبری نخواھد آمد حتماً جنا و از اين(باشد  خدا به پيامبران می

 ، حمل کننده ابر ھا،شتگان را خزانه داران آب و باران سجاديه گروھی از فرۀيفححضرت سجاد در ص)  شوند می

نظر به روايت اسالميون کار . آورندگان باران بر زمين خوانده است ھای برف و ژاله و فرود مشايعت کنندگان دانه

  :ست اند چنين ا ای که فر شتگان انجام داده ھای عمده

 ابراھيم و بشارت تولد ۀشته در خان مھمانی دو فر،بانی ابراھيم به عوض اسمعيلآوردن گوسفند از بھشت برای قر

 ندای ماليک در ، لوط و مجازات قوم اوۀورود به خان،  کسب اجازه از او برای مجازات قوم لوط ،اسحق در پيری

 فرستادن ھاروت ، باز گرداندن تابوت عھد به قوم موسی،و بشارت تولد يحيی پيامبر محراب عبادت زکريای پيامبر

کاری مشکلی انجام (ن روح القدس در بطن مريم باکره  دميد،و ماروت برای آموزش ابطال سحر و جادو به مردم

 جنگی درجه دار به محمد و ۀ ارسال ھزاران فرشت،پيامبر - شته از ديوار محراب داوود پادشاه باال رفتن دو فر،)داده

  !!!!!چنان اطالع رسانی به محمد در مورد حيله و مکر دشمنانش ھم

 و ءمود که اين ھمه فرشته و ماليکه چه وظايف مشکل را در زمين اجرا محترم توجه خواھند فرۀ چنانچه خوانند

 ھا را واضح سازد خيلی گشتم اما چيزی موثق و شتهرکی که خلقت فرعملی نموده اند ؟؟ به خاطر پيدا نمودن مدا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ساختمان جسمی ووظايف شان  گلو ۀنديات دنباله روان شيخک ھا که ھمه در بارقابل نوشتن نيافتم جز ھمان چر

ن در قر آن و ج(و ھمچنان ) و ماليک  فرشته، شيطان(ضوعات را من قبالً زير عنوان   پارگی نموده  اند و آن مو

 . دانم ام که افتخار نشر را   در ھمين پورتال آزادگان يافته است و تکرار آنرا ضياع وقت می  نوشتهقبالً ) اسالم 

  !!ھموطن نھايت عزيز

تر شده زحمت و  و دانش نزديکيان زندگی تفکر و توجه نموده باشی ھر چه انسان بوده و به علم رجاگر در !  ببين 

ه است و در نتيجه زود تر به اثر رھنمائی و گفتار فيلسوفان به نمود می) ھستی( شناخت ۀ بيشتر در زمينتالش

 ، زندگی،طبيعت، ھا توانسته است از خدا تو اين انديشهاند و بشر يت در پر  و روشن دست يافتهجديدھای  انديشه

طبيعت و  ندتوان اند  که با توجه به ھمديگر توانستند و می ھا بوده ھستی تصويری در ذھن داشته باشد و ھمين انسان

  !!سند زندگی را بھتر بشنا

  !! ھمو طن نازنين 

 مسلمان نا آگاه بايد باشيم و ما را چنين نگھداشته اً دانم ھر کدام ما در فاميل مسلمان متولد شده و اجبار تا آنجا که می

  !!که من وتو با سواد شده علم بياموزيم يناسند از تر ھا می آن. اند

زرق و برق فعلی و خريدار امروزی  !جنس شان کمرنگتر خواھد شد! رزش نخواھد داشتھا ا چون آنوقت متاع اين

بلی . بانی گيرندخود و باداران شان از من و تو قرھای  و قادر نخواھند بود برای پر نمودن جيب را نخواھد داشت

 ؟!!!زت را تکان بده غخود آ و مه ھموطن ب

ين شيادان و تاجران دين که اصالً امی و مادی بوده و تعدادی زيادی ازنوشتم که دين اسالم توحيد و خدا شناسی جس 

ی از خون ئھا خود غالم و نوکر بودند و ھستند چطوری صاحب ھمه چيز شدند وبقايای امروزی شان که چه ثروت

ر چشمت را ندوختند ؟؟؟ فقط يک باھا گرديده ني سته و اميال شوم آنبانی خوا تو و ھزاران انسان مثل ما که قرمن و

ھا که وضع  ھا مخصوصاً شريف ترين انسان و  ببين که خدای ابراھيمی  با آدم!! و تاريخ اسالم را بخوان !! باز کن

  چی می،خوابند  در زمستان در کجا می،دارند  نان شب و روز خود را چه شکلی تھيه می،اقتصادی بد دارند

ماندھی اش ه غير عادل با رعيتش  از مرکز فرشا مثل يک پاددارد ؟ بر خورد میچه گونه  ،خورند و چی می پوشند

ھمه چيز را ....  زلزله و،شمول باريدن بارانه  و با داشتن لشکر و تشکيالت سياسی تمام دنيا ب؟؟!!که عرش است

ش به گرگان و درندگان ووحشيان من و رحيم نيست ؟؟ فقط ھمه توجھمحروم رحۀ کند اما در مورد طبق ھدايت می

  ؟؟!!می است اسال

؟؟ و مختصر درد دلی با ھموطنان !! خلقت ۀدر بار!! ھای آسمانی نديات دينی مندرج در کتابه ای از چراين بود شم

ی ھا و چرنديات را زير ئھا صفحه نوشت و اين ھمه ياوه گو که ميتوان روی ھر آيتی  ده با وجودی!!!!  عزيزم 

حالجی نمايم و از را  ،فته  و آنچه خالف عقل و منطق است تحليل گرنديدم تا ھر آيتی را بهسؤال برد اما الزم 

گر شان يد  و مقابسه به يکيک از آياتيا است که فقط با خواندن  ھر ذات خود آنقدر گوه فی ھمين آيات خود بطر

به فارسی فقط بايد قرآن را . روشنگر و تحليل کننده ندارد، توان  به کنه مطلب پی برد که حاحت به نويسنده می

 خلقت و زندگی ۀليونھا انسان به آن  نا خود آگاه و غير شعوری ايمان دارد  در باريتا ديد اين قرآنی که م!! خواند 

 يد ؟؟گو بشری چه می

 اسالمت را نه خوشباورانه وکورکورانه بلکه انتقادی  و انسانی مرور و ،بيا فقط برای يک ماه دينت را!!ھموطن 

 اين  مقلدان و خدمت گذاران ۀيد ؟؟  دنبال انديشگو را به زبان مادری خودت بخوان ؟ ببين چه میقرآن !! مطالعه نما

خاطر ه  ب، خودتۀخاطر عقيده فقط ب!! شاگر رقص ھای مضحک اين رقاصان مقدس اسالمی مباش  تما!عربی نرو
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فقط !! ک حد مک ھای مضگويد نه اين آ پاکدلی و نيت خوبی که داری فقط روی اسالم و آنجه اصل اسالم می

خاطر خوش قلبی ھايت ترا نگھداشته ه بانی بن تو ھستی که ھميشه در صف اول قرچون اي!! خودت بخوان و بدان 

بيا ھمو طن بدانيم؟ چی بوديم؟ چی ھستيم و چی  .ست خواندن  و فھميدن من و امثال ما خواندن و فھميدن تو.اند

 ٩٩ستيم ؟؟ چرا اکر ھای شان اب و نو؟؟ چرا بيچاره و مظلوم  و دنباله رو اعرايم  خواھيم بود ؟ بدانيم چرا خلق شده

ھا و نوکران استعمار جھانی  ھای گوچگ غالم ستند ؟ و گروها نانی سر گردان ۀدر صد امثال من و تو دنبال لقم

ما کجا است ؟ چرا ما ھای بد بختی  ستند ؟ ريشهاا از ھمه نعمات دنيا بر  خوردار مخصوصاً نماينده ھای اعراب چر

سواد ترين   بیۀبا موجوديت افتخارات و مبارزات ھزاران ساله در راه انسانيت و عدالت و استقالل ھنوز ھم درجمل

 ، پسمانده ترين ممالک دنيا است ؟ چرا فقر اقتصادیۀو نه فھم ترين مردم جھان قرار داريم ؟ چرا مملکت ما از جمل

  منگير ما است ؟ھنگی فقط دا فقر فر،فقر سياسی

يست ؟ و چرا ستيم ؟ نقش ما در پيشبرد تمام امور زندگی اجتماعی و سياسی ما چااجتماعی ۀ  ما مر بوط کدام طبق

  ،ای ؟ از باسوادان ھا را مطالعه کن و اگر مثل من از نعمت سواد بی بھره نگھداشته شده ؟؟ ايناز ھمه چيز بی خبريم

روز ما نه قدمی به پيش خواھيم  تالش کن تا علت ھمه را بدانی؟ ورنه روز تا برای فھميدن!! از چيز فھمان بپرس

ی به شرافت افغانی و انسانی که داردانم نظر  گشت ؟؟ و میھا گام به عقب خواھيم بر روزه دهداشت بلکه ھر بر

ن دينی و غير دينی و ھای مشتی از ستمگارا بانی اميال و خواسته ما قرۀين من و تو  و جامعابينی بيش از الزم نمی

بيا !! برای نسل ھای آينده مايه شرم خواھيم بود !! ين و اسالم شويمريش دار و بی ريش آنھا زير نام دنماينده ھای 

ھم شکستن ديوار ھای موھومی و خيالی اديان و مذاھب فقط با در. ل بعدی را نجات دھيم خود را و نس!! ھموطن

 ؟؟!!

 ختم

  

 :منابع

 به نقل از التفسير والمفسرونرسائل بن سينا 

 بحار االنواز مال باقر مجلسی

 الميزان

  نوشته محمد باقر بھبودی–ھفت آسمان 

 ١تفسير نمونه جلد 

  استاد مصباح يزدیۀمعارف قرآن نوشت

  از حسين توفيقی–شنائی با اديان بزرگ آ

  ويکی پدياۀدانشنام

  نوشته جيمز ھاکس–قاموس کتاب مقدس 

 قرآن

  عھد قديم و عھد جديد– کتاب مقدس

 ھنگ مھريدی نو از دين کھن نوشته دکتر فر د– زرتشت ۀفلسف

 

 


