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 احمد طارق فيض
  ٢٠١١ اکتوبر ١۶

  اسالم ستيزانۀ بر چند شبھیرد
 
  وجود آمد؟؟؟ه  خداوند چيست و چگونه ب- ١

واجب الوجود و علت ھر . قادر، عليم، حکيم و توانای مطلق است. استخداوند حی ال يموت و از ازل تا ابد : جواب

ال کننده از خداوند در واقع تصوير يک موجود ؤدر اصل مشکل عمده در سوال نھفته، تصور س. ممکن الوجود است

 خوب برای ازاله و برطرف نمودن ۀھر صورت بھانه ب. ال نموده استؤستی و چگونگی آن سيحادث است که از چ

مخلوق يعنی خلق شده وحادث است، آغاز و . خداوند خالق است و غير او ھمه چيز مخلوق می باشد.. ين شبه استا

به ھمين ترتيب ديگر زنده جان ھا و موجودات حيه . دارد) انجام(و مرگ ) آغاز(انجام دارد فرض مثال انسان تولد 

 ۀ زمين عمر قايل است، نقطۀعلم امروز برای کر. ردئيد علم امروزی آغاز و انجام داأدر مجموع ھمه کائنات با ت

که آغاز داشته باشد محکوما انجام نيز  شود و ھر چيزی  بزرگ يعنی انفجار بزرگ شروع میۀآغاز آن از حادث

  .دارد

وجود آمده ه  به ھمين ترتيب علم ساينس امروز برای آفتاب عمر قايل است و به اين عقيده است که از روی حادثه ب

جورج پلتزر دانشمند . دھد شود و در انجام نور خود را کامال از دست می ا گذشت ھر روز نورش کم میو ب

داشت بدون شک   نوبل به اين عقيده است که اگر کائنات آغاز و انجام میۀ جايزۀی و برندئمريکاااتريشی و اصل 

امروز دقيقا علم ساينس به . خلق نموده باشدھدف پيدايش اين کائنات بود و خالقی در کار است که اين ھمه ھستی را 

وقوع نمی پيوسته مگر دليل بيرونی و ه بای کائنات و ھستی آغاز و انجام قايل است و بدون شک ھيچ حادثه 

خداوند خالق است، خالق . خارجی دارد يعنی دليل اين ھمه ممکن الوجود ھمان واجب الوجود يعنی هللا متعال است

حادث نيست بلکه از ازل . شود، اما اگر خلق شد ديگر خالق نيست بلکه مخلوق می باشد  نمیکند اما خلق خلق می

  .بوده تا ابد می باشد

  علت و معلوم وجود پروردگار عالم را ثابت میۀ اساس فرمول و قاعده ابو نصر فارابی پدر فالسفه در الھيات ب

خود الف است يعنی دليل وجود خداوند ) الف(لت الف است و ع) ب(ب است و علت معلول ) ت(علت معلول . کند

شک : رساند ديکارت فيلسوف و دانشمند غربی اينگونه وجود خود و خدای خود را به اثبات می. خود وی می باشد

پس ال اقل اين را می توان پذيرفت که من می . وقتی شک می کنم، يعنی می انديشم. کردن در نھايت يعنی انديشيدن
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وجودم چيست؟ و چون به اين له که حقيقت أله بينديشم، اين مسأ می خواھم در مورد اساسی ترين مسنولی م. انديشم

بنابر اين اگر . که در جھان ھستی می توانم تشخيص دھم اين است که می انديشم له می انديشم، پس حداقل چيزیأمس

. می انديشم پس ھستم:  کنم، وجود دارممی انديشم، بايد بپذيريم که من کسی ھستم که فکر می کنم و چون فکر می

پس دور از عقل نيست . ول ھستی من است؟ ترديدی نيست که من خود را نيافريده امؤولی چه کسی يا چه چيزی مس

اگر نتيجه بگيريم که موجودی بزرگتر از من، مرا به وجود آورده که کامل تر، بی نقص تر، آگاه تر و داناتر از من 

   .بنابر اين می توان گفت که خدا وجود دارد. يمئکالم به آن خدا می گو يک است، موجودی که در

کند   ھستی صحبت میۀاز ھست و بود موجودات در داير. علم گستاخ است اما محدود به دايره ھستی می باشد

 حادث ھستی. روند از علم زده ھا برای اثبات و نفی خداوند متعال سراغ علم میای مشکل عمده اينست که عده 

  چگونه ممکن است که ما سراغ خالق را در مخلوق جستءً است و ھر چيز درين ھستی محکوما حادث می باشد بنا

ھر صورت امروز دست خدا ستيزان از عقب بسته شده ه جو کنيم؟ و اوصاف مخلوق را به خالق نسبت بدھيم؟ بو 

 اندازند چون امروز از ھر چيز بيشتر ثابت ھا و قول داکتر صاحب سروش بايد بازو بند علمی را نيز دوره است و ب

مسلمانان باورمند بر غيبيات . ئيد بيشتر بر نظريه وجود خداوند دارد تا انکار از آنأکيد و تأنظريه ھای علمی ت

 که که گفتيم سر و کار علم محدود به ھستی می ھستند، متوجه باشيد بين علم و باور فرق وجود دارد ھمانطوری

ی وجود دارد که از نظر انسان پنھان می ئيعنی چيز ھا. ھر صورت مسلمانان باورمند بر غيب می باشنده ب. شود

  .باشد از جمله جن، مالئکه، جنت و دوزخ، و ھمچنان هللا متعال

  دلی کز معرفت نور و صفا ديد

  زھر چيزی که ديد اول خدا ديد

  بود فکر نکو را شرط تجريد

  ديأئی از برق تاپس آنگه لمعه 

  ھر آنکس را که ايزد راه ننمود

  ز استعمال منطق ھيچ نگشود

  حکيم فلسفی چون ھست حيران

  نمی بيند ز اشيا غر امکان

   واجبتاز امکان می کند اثبا

  از اين حيران شد اندر ذات واجب

  گھی از دور دارد سير معکوس

  گھی اندر تسلسل گشته محبوس

  چو عقلش کرد در ھستی توغل

   تسلسلفروپيچيد پايش در

  ظھور جمله اشيا به ضد است

  ولی حق را نه مانند و نه ند است

  چو نبود ذات حق را ضد و ھمتا

  ندانم تا چگونه دانی او را

  ندارد ممکن از واجب نمونه
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  چگونه دانيش آخر چگونه ؟

  

  ؟ ساله ازدواج کرد٩ چرا محمد با دختر - ٢

کنند و انتقاداتی را بر شخصيت رسول خدا  را مطرح میاالت ؤاسالم ستيزان و مستشرقين ھمواره ھمچو س: جواب

شه از روی عاليق شھوانی و ين شھوت پرست بودند و با بی بی عاکنند گويا ايشا صلی هللا عليه وسلم وارد می

خواھند جايگاه زن را در اسالم به  االت میؤاز جانب ديگر با مطرح کردن ھمچو س. ی ازواج نموده استئغريزه 

گويا زن از ديدگاه اسالم يک موجود پست و در خدمت ھوا و ھوس نفسانی مرد که  نشان بدھند ی و طورنقد بگيرند

اما آيا واقعا اسالم چنين . شود  جنسی از آنھا استفاده میۀ غريزع اشباۀحيث ابزار و وسيله ھا قرار دارد و ھمواره ب

شکل مطلوب اين شبھه ازاله شود بيايد نگاھی گذرا به ه که ب ديد نا عادالنه و پست در قسمت زنان دارد؟؟؟ برای اين

 .موقعيت اجتماعی زن در طول تاريخ بيندازيم

بنا بر ھمين ذھنيت به اين عقيده . دانند ول گناه آدم میؤی و مسئموجود زمينی و محروم از روح خدا يھوديان زن را 

 هب. يدن، تو را خواھد بودائداری و درد زرباکنم و زحمت  زن گفت زحمت تو را بيشتر میه  گويا خداوند ب،ھستند

زن موجود شرير و . گرفتند  اشراف و سرمايه دار يھود حتی بيشتر از صد ھا زن میۀاساس روايات تاريخی طبق

 اساس ھمين باور مرد ه، مرد مظھر روح سازندگی و خالقيت می باشد که ب آنمظھر شھوت و ويرانگری و خالف

  . د می باشدحاکم و زن محکوم حکم مر

 غرب زمين و عيسويت ديدگاه بھتر از يھوديت ندارد، سقراط عشق را به عشق روح و عشق تن گروپ بندی ۀفالسف

جود زمينی و فاقد داند چون به اين عقيده است که زن مو و ميان مرد و زن عشق حقيقی را نا ممکن می. کند می

: نويسد يکی از نويسنده ھای غربی اليزابت بادنتر می.  دين زمان ناقص العقل می باشع ی و درئروح خردمند خدا

ی، ئتاريخ زناشو: رد، عشق حضور نداردزيرا در روابط زن با م.  غربی ھنوز از فقدان عشق رنج می بردۀجامع

باور و نظريه سقراط که زن از آن مرد است آنقدر در جوامع غربی .  بی سر و صدا دو سکس استۀتاريخ مبارز

تواند آنرا بزند، شکنجه اش نمايد، گرسنه که شوھر م مالی. شد حيث مال شوھر مطرح میه د که زن ببازتاب نمو

 که قوی یسن اگوستين زن را حيوان. نگاه کند و يا حتی در اختيار مرد ديگر بگذاردش تا از وجود آن کام بجويد

ازعه ھا و خيانت ھا و بی عدالتی ھا ی ندارد، کينه توز است و زشتی ھا را می پرورد، منشاء منأنيست، ثبات ر

در قرن يازده در بعضی جزاير اروپا گوشت سگ نسبت به زن بيشتر ارزش داشت و مھمانان . کند است تعريف می

ی بعد از جنگ جھانی اول ئاروپادر ضمن نبايد فراموش کرد که بيشترين ممالک . کردند ی میئمحترم را با آن پذيرا

که تا ھنوز باوجود تمام شعار و ادعای حقوق برابری و آزادی  بات قايل شدند کما اينی برای زن در انتخاأحق ر

دھند و يا با معاش کم زنان مجبور ھستند کار  که ھيچ کاری برای زن نمی زن و مرد در بعضی دفاتر و جا ھا يا اين

 دختر ھمراه عروس دره و قمچين کند پدر ين داشتند زمانی که دختر ازدواج میادر روسيه مردم تاتار رسم بر. کنند

سر می برد و بعد از ه  پدر بود تحت قيموميت او بۀکه در خان دھد يعنی دختر تا زمانی نيز به شوھر و دامادش می

  . ازدواج تحت قيموميت شوھرش می باشد

ت گرفته ون صورکمشکل ه  وجود دارد که ازدواج ھای اشتراکی يعنی بیدر تاريخ جوامع بشری مثال ھای فراوان

چند برادر با چند خواھر ازواج کرده اما مشخص نبوده که کدام برادر ھمسر کدام خواھر است؟ به ھمين . است

  .ی قبل از ازدواج به فرج دختر حلقه می انداختند تا پيش از ازدواج گول نخورندئافريقاترتيب در بعضی مناطق 
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ه  مسند قدرت رسيد با دخترش ازدواج کرد بعد ھا وی را بيزدگرد دوم که در اواسط قرن پنجم ميالدی در ايران بر

 قدرت رسيد ھمراه خواھرش ۀکه بھرام گور به اريک به ھمين ترتيب در قرن بعدی يعنی ششم زمانی. قتل رساند

آتش، آب و ھيزم مساوی و از مزدک زن را حالل گردانيد و به اين عقيده بود که مردمان در استفاده . ازدواج نمود

باور ھای مزدک از طرف مردمان فرصت طلب، فرومايه، .  بايد در زن و مال نيز شريک باشندءً  شريک اند بناباھم

 نجيب زاده حمايت شد و باالی خانه ھای مردم ھجوم آوردند و مال و ناموس مردم را به تاراج ۀسرمايه دران و طبق

د از زمان کمتر نه پدر فرزند را می شناخت و نه اين باور ھای ارتجاعی شرايطی را در ايران آورد که بع. بردند

  .فرزند پدر را و به ھمينطور ھيچ کسی صاحب مالکيت خصوصی نبود

ی و موضوعات تحريک کننده حتی ئمسايل شھوانی و غريزه . از ھر جای ديگر زن در ھندوستان حالت زار داشت

  دارد که ھندوان حالت تناسلی مرد را عبادت مینمونه ھای زياد وجود. در متون دينی ھندوان گنجانيده شده است

ثير أتواند تصور کند که چنين باور ھا و عقايد چه ت خوبی انسان میه ب. کنند  به ھمين ترتيب زن و مرد برھنه را

در طول تاريخ ھندوستان ديوداس ھا ھمواره در کباره ھا، روسپی خانه ھا . گذارد منفی و غير اخالقی در جامعه می

 سرمايه دار، اشرافيت رسم برين بود زن ۀ در بين طبقضمناً . انه ھا در خدمت ھوا و ھوس مردان قرار داشتندو ميخ

  . که صداقت و وفادری اش را به شوھر ثابت کند بايد زنده ھمراه جسد شوھرش آتش زده شود خاطر اينه ب

 ورد آن آدنيا میه که ھمسرش دختر ب ن حتی پدران ھميند ننگ و عار بودۀ عرب قبل از اسالم زنان مايۀدر جامع

کرد و  کردند، يک زن با چندين مرد ھمسبتری می شکل برھنه طواف کعبه میه کرد، زنان ب گور میه را زنده ب

خواند و  ش ھمبستری نموده با قيافه  شناس يکجا فرا میھمردان را که ھمراورد تمام  آدنيا میه که طفل ب زمانی

 تا ھمراه ندکرد کرد، شوھران خانمان شان را مجبور می يافه شناس به پدرش تسليم می اساس تشخيص قهطفل را ب

کرد،  که شوھران شان فوت می ھمچنان زمانی.  که اوالدش از نسل بھتر باشدظنمردان نجيب ھمبستر شوند به اين 

  . گرفت پسران شوھران شان آنھا را به ارث می

 ۀسالم قاطعيت در مقابل نابرابری، ظلم، زن ستيزی و طبيعت مرد ساالرانھيچ دين، فرھنگ و تمدن قبلی به مانند ا

 و با ٩ بِأَيِّ َذنٍب قُتِلَْت ٨َوإَِذا اْلَمْوُؤوَدةُ ُسئِلَْت : اين اسالم است که با قاطعيت و جديت می پرسد که. جامعه نداشته است

اسالم . گذارد  پايان میۀدوانده بود نقطود جامعه ريشه پ را که در تار و یچنين موقف اخالقی فرھنگ ناميمون

 ۀداند، و خالف فالسف ول گناه آدم میؤخالف يھوديت که زن را مظھر شھوت و ويرانگری و موجود محکوم و مس

داند و ھمينطور خالف عيسويت چنانچه اگوستين زن  غرب و سقراط که زن را موجود ناقص العقل و از آن مرد می

 اين ۀکند، اسالم خالف ھم  منازعه، زشتی ھا، خيانت و بی عدالتی تعريف میء منشارا موجود ضعيف، کينه توز،

اسالم معتقد است که انسان موجود . باور ھا و برخورد ھای اجتماعی ديدش در قبال انسان در واقع ديد آسمانی است

از غار حرا نخست ھمراه بھشتی می باشد، رسول خدا صلی هللا عليه وسلم بعد از مالقات جبرئيل امين و برگشتش 

محمد صلی هللا عليه وسلم به . رود  وی به ديدن راھب عيسوی میۀاساس مشوره بی بی خديجه مشوره می نمايد و ب

کند و بعد به نظريه و مشوره اش ارج  اين عقيده نبود که زن ناقص العقل است به ھمين خاطر ھمراه زن مشوره می

  .کند گذارد و عمل می می

 که دعوت اسالم را پذيرفت آن يک زن بود، اگر ما تاريخ اسالم را صفحه بزنيم حتی سال وفات یمان اولين مسل

حيث سال غم معرفی نشده است اما سال وفات بی بی خديجه که يک خانم می ه  خدا صلی هللا عليه وسلم بۀفرستاد

رخورد را که با مرد دارد با زن نيز اسالم عين ب. حيث سال غم و اندوه معرفی شده استه باشد در تاريخ اسالم ب

گويد مسلمان يعنی زن و مرد مسلمانی با تقوا  گويد مرد مسلمان با تقوا نزد خدا نزديک تر است بلکه می دارد، نمی
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کند  شود و شخصيت اجتماعی آن را ترور نمی اسالم نه تنھا مانع رشد و تعالی زن نمی. نزد خداوند نزديک است

. کند من را ھمکاران و تعاون کننده ھای ھمديگر در کار خير معرفی میؤ زنان و مردان موضاحتبلکه قرآن به 

در بين . نزديک به دو مليارد نفوس روی زمين امروز در زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردی خود مديون زن است

 زحمات و کوشش عنیشه به امت رسيده است ييعاامت مسلمه اين ذھنيت پذيرفته شده که نصف دين توسط بی بی 

  .منان را اين چنين بيان و تبارز داده اندؤھای فراوان مادر م

صلی کنند تا از ازدواج رسول خدا  که از اسالم بر دلھای شان کينه دارند سعی می ھر صورت مغرضين و آنانیه  ب

 انتقادات غير وارد به اسالم حيث حربه و سوژه در توھين وه شه صديقه رضی هللا عنھا بيهللا عليه و سلم با بی بی عا

مغرضين و بيمار دالن دو شبھه، يکی بر اسالم وديگری بر پيامبر . و شخص پيامبر بزرگوار اسالم استفاده کنند

دھد مردان با دختران خورد سال ازدواج  که اسالم اجازه می  اول اينۀشبھ. کنند اکرم صلی هللا عليه وسلم وارد می

 ۀشه در خورد سالی ازدواج کرد يعنی اين اقدام وی را جنبيعا عليه وسلم ھمراه بی بی کند و ثانيا محمد صلی هللا

  .دھند شھوانی و ھوا پرستی می

در ضمن . که دختر و يا پسر به بلوغيت برسد حق ازدواج را دارند  معيار نزد اسالم بلوغيت می باشد يعنی ھمين

در عصر ای را در ھنگام ازدواج آنچنان که نزد عده  عرب در آن زمان طوری بود که تفاوت سن ۀرسم جامع

نمونه ھای فروان از چنين ازدواج ھا قبل و بعد از پيامبر خدا صلی . گرفتند کنونی حايز اھميت می باشد، جدی نمی

شه قبل از ازدواج با رسول يساس روايات دقيق تاريخی بی بی عا اهھمچنان ب. هللا عليه وسلم در تاريخ وجود دارد

 خدا ۀاما آيا واقعا محمد مصطفی اين مرد سترگ تاريخ و فرستاد. ا صلی هللا عليه وسلم با کسی ديگر نامزد بودخد

شه ازدواج کرده است؟؟؟ اين تھمت در حالی مطرح يی انگيزه ھای شھوانی با بی بی عاصلی هللا عليه وسلم از رو

چھل سال عمر داشت و قبل از محمد صلی هللا عليه شود که رسول اکرم در عنفوان جوانی با بی بی خديجه که  می

و تقريبا باالتر از بيست سال اين پيوند . کند وسلم دو ازدواج ديگر کرده بود حتی از آنھا اوالدھا داشت، ازدواج می

اگر محمد صلی هللا عليه وسلم فرد عياش و . کند و با مرگ بی بی خديجه پايان می يابد مبارک و ميمون داوم می

ای  سال بزرگتر و بيوه ١۵ که یبود به ھيچ عنوان بھترين ايام جوانی و زندگی خود را ھمراه زن وت پرست میشھ

  . گذراند  نمی،که قبل از وی دو ازدواج ديگر کرده بود

  

  شود ؟  مرد ھم داده نمی٢شود اما به زن حتی   حور بھشتی داده می٧٢خرت به مرد آ چرا در - ٣

چشمان بھشتی برای ھر مرد نيست، بلکه اين پاداش برای ) سياه( دو حور يعنی سيه ٧٢نخست از ھمه : جواب

ی، سر و جان خود را در راه خدا قربان ئی، ارتباط زنا شوھری، نعمات دنيائی است که حاضرند عاليق دنيائآنھا

که به زندگی و  انیکس. شوند کشند و کشته می که در راه خدا می يعنی اين پاداش برای شھداء است کسانی. کنند

خواھند بشريت را به بند  که می  آنھائی يعنیی حاکميت خدا در مقابل طاغوتئکنند برای برپا لذايز آن پشت می

 اين ءً بنا. جنگند تا يا دشمنان انسانيت و اسالم را شکست بدھند و يا شھيد شوند  می،بکشند و آنھا را استثمار کنند

ولی و حاين ابھامات تراوشات مغز ھای الک. شود که آنھا نياز جنسی دارند ه نمی برای شھداء دادآنپاداش از روی 

ی حاکميت الھی به ئو از خود گذری در راه خدا و برپابلکه اين پاداش در بدل قربانی، ايثار . دشمنان اسالم است

د که نشريعت جواز ندار اناث از لحاظ جنسکه خواھران و  شود و از آنجائی شھداء يعنی بھترين ھای امت داده می

شود از   اين پاداش برای مردان مجاھد که شھيد میءً د بناندر خط اول در مقابل دشمن بجنگند و دشمن را نابود کن

  .طرف آن ذات متعال قرار داده شده است
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را مطرح  یخاطر ايجاد شک و شبھه حتی مسايله  اينھا ب، واقعا انسان به حيرت می افتد به اين ھيوال ھای بی ھويت

. کنند که خود شان به آن باور ندارند اما برای دفاع از باور ھا پوچ و توخالی و ايجاد شبھه به آنھا پناه می برند می

خواھد   دارد میءی نياز به تناسل بقائی مطرح است، انسان در زندگی دنيائحيث تقاضا در زندگی دنياه نياز جنسی ب

دھد اما در   غرب که بعد حيوانی مسايل جنسی را بيشتر ارزش میۀرھنگ پوسيدتنھا ف. اوالد و خانواده داشته باشد

که ھمسر  خاطر اينه مثال ھای فراوانی وجود دارد که مردان ب. طول تاريخ،  بشريت به آن چندان ارزش نداده است

 می بود آنھا نياز شود ازدواج دوم نموده است يعنی اگر ھدف بعد حيوانی غرايظ جنسی شان بار دار و اميدوار نمی

کنند نياز به اوالد در زندگی دارند و  اما آنھا برای بار دوم ازواج می نمايند چون احساس می. به ھمسر دوم نداشتند

اما در آخرت و بھشت انسان نياز جنسی ندارد يعنی آنجا ديگر تناسل . کنند در عدم موجوديت آنھا احساس کمبود می

  .شود امله نمی وجود ندارد و ھيچ زنی حءبقا

 از خروی از ھر لحاظ متفاوت است از لحاظ باور ھای اسالمی حتی ساختمان فزيکی انسان متفاوتا زندگی 

در احاديث ثابت است که آتش جھنم ھفتاد چند غليظ تر، گرمتر، و سوزان تر و به .  انسان می باشدۀساختمان موجود

شود چگونه   انسان به آتش انداخته شود به خاکستر مبدل مییئاگر جسم دنيا. عفن و بوی ناک استھمين ترتيب مت

شود اما عذاب جھنم   می باشد که خاکستر نمیی ساختمان فزيکی انسان در آخرت طورءً تاب آتش جھنم را دارد؟ بنا

ن  اساس باور ھای اسالمی اھل جنت آنقدر ماال مال با نعمات الھی می باشند که ھرگز اين چنيهضمنا ب. کشد را می

 زهداشتم، اصال چنين غري کردم که مانند آنکس چنان نعمات را می کنند که کاش من اينکار و آنکار را می آرزو نمی

  .کنند و انگيزه در بھشتيان وجود ندارد اما در اخبار دينی از آدرس دوزخيان چنين آرزو ھا را نقل می

  : مطرح نکردندال را اينگونهؤکه چرا اين دين ستيز بی خدا س  آخر اينۀ نقط

که تمام مردھا  نياز جنسی دارند؟ که در عوض به اسم زن پناه می   حور تنھا برای شھداء است در حالی٧٢ چرا 

را نشان بدھند اما  کنند اسالم را نام بد کنند و در انظار مردم متنفر آن وای بر حال اينھا که ھر قدر کوشش می. برند

  .ر و پر نور تر می تابدآفتاب اسالم ھر روز از ديروز بيشت

  

  

  

  

 
  


