
  انسان ،خدا و جھانبینی
  

بچھ آھو تنھا دو ساعت پس از  .یکی از ضعیفترین موجودات در بین تمام حیوانات میباشد   انسانانسان چیست؟
ذلیل بھ سمی مھلک و پروانھ بھ توانایی اختفاء مجھز است بھ ظاھر مار. گریزد تولد پا بھ پای مادرش از خطر می

 راز بقای او متکی بر ؟ پس رمز بقای او چھ بوده است .تواند راه برود یسختی مبچھ انسان بعد از دو سال بھ  اما .
 ناپختگی سایر بگونھ ای کھ است و  ای سادهدارای عملکردتوان مغزی او در دوران نوزادی .ھوش و مغز اوست 
 تحلیلھای ،کریتوانایی ف این.گرددمی  عامل بقای او و ولی بھ مرور زمان رشد پیدا کرده ،حیوانات را داراست

 سایر حیوانات بھ او نشان بیش ازھ او میدھد و چنین استعدادی خطرات و نگرانی ھا را نیز بپیچیده تری از محیط 
 ولی بھ ندرت میتوان انسانی را ، سیر با آسودگی خاطر می چردیبھ عنوان مثال یک آھو در کنار شیر.دھد می

  .ناھگاھی ، برای فرار از خطرات بوده استبھ دنبال پپس انسان ابتدایی ھمواره  .یافت کھ چنین کند
  

دھد  من خود قرار میأ نورآفتاب را مدر طول روز،. ترسد انسان اولیھ ھمواره از تاریکی می: خداو  ترس ،انسان
از سویی نیاز بھ برقرای .برد  بھ آن پناه میبا کشف آتش  مدافعی بھتر می یابد و . و شب ھنگام، ماه تابان را 

سازد و بدین شکل پایھ ھای ایدئولوژی و دین  تباط با یک ھمدم ھمیشگی او را مجبور بھ ساخت پیکره ای میار
   .شکل می یابد

کند تا زنده بماند ،اما بزودی رمز موفقیت در شکار را از  انسان ابتدایی بھ تنھایی و با مشقت فراوان شکار می
ی آورد و سپس ھمچون سایر حیوانات گلھ ھای انسانی یا ھمان طبیعت یاد گرفتھ و خانواده متمرکز را بوجود م

برای مثال تک سلولی ھا و  . بنیان طبیعت است ء،پدیده ھمکاری برای بقا .دھد جوامع کوچک را تشکیل می
بینید کھ موجودات  با نگاھی بھ بدن خود می .باکتری ھا با ھم متحد و یک موجود ابتدایی یکپارچھ را می سازند 

 ن میژمثال گلبولھای سرخ و سفید درازای تغذیھ بھ بدن اکسی . تالشی واحد دارندء ،ری در کنار ھم برای بقابیشما
از این  . ولی ھر کدام زندگی مستقلی دارندمیرند، کنند و ھمواره بسیاری می  و در برابر مھاجمین دفاع میرسانند
انواعی از حیات یکپارچھ در سطوح   .داره نموشا  روده و بسیاری دیگر،میتوان بھ باکتریھای باکتریھاقبیل 

برای مثال در دنیای امروز روستاھا ،شھرھا ،استانھا و دولتھا تبدیل بھ یک موجود جدید   .متفاوت ایجاد می گردد
 مغزی واحد  بھ نام اینترنت و شبکھ جھانی اطالعات در حال تکامل است ،شده اند و حتی برای این موجود جدید

 سلولی بھ مرزکشورھا تغییر  بینکند کھ در آن مرز تبادالت از مرز موجودی جدید را خلق می ن طبیعتبنابرای.
  .مھم بھ نظر می رسد کھ ما دیدگاھی جامع بھ حقیقت جھان داشتھ باشیماز این رو .یافتھ است 

 ھای وحوش نر ن جھت در گلھی بد. دارد و ضعیف محکوم بھ نابودی است ءدر طبیعت قویترین موجود حق بقا
 براحتی در جامعھ انسانی نقض میچنین قانونی . تا نژاد برتر حاصل شود ،  و رھبری استقویتر عامل تزاید نسل
جدید از گونھ این  بطوریکھ امروزه .تنوع میابد ی انسان بھ شکلی متفاوت ازقانون طبیعت گردد و معیارھای بقا

  . نابودی طبیعت گشتھ است سرطان وار رشد کرده و حتی عاملی بھ گونھ ا،حاکم بر طبیعت است ) انسان(حیات
کھ بر اساس خویشاوندی، احساسات ) قانون طبیعت( در جامعھ انسانی قدرت در بسیاری مواقع نھ بر پایھ شایستگی

بنابراین در جوامع اولیھ انشقاق در قدرت پدیدار می گردد و شایستگان خود را صاحبان  .تقسیم می گردد... و 
کھ ھمان برای نیل بھ این منظور ابزاری جھت اتحاد و یکپارچگی افراد الزم است  پس .لی قدرت می پندارنداص

از طرفی اعتقادات ھمچون افساری بر خوی حیوانی انسان و مھارآن در جھت اھداف مورد .باورھای آنان است
عور در ھر جامھ و تمنیات مروجان با توجھ بھ سطح ش .نظر بسیار موثر است تا جرائم در جوامع کنترل گردد 

تمام مکاتب اعتقادی بر پایھ بیم و امید  .شکل می گیردانواعی از معبود ھا از آلت پرستی تا یکتا پرستی  اعتقاد ،
بشارت داده می شود و یا ) ی یا اخرویودنی(بدین صورت کھ معتقد در صورت انجام کاری بھ پاداشی  .د نمیباش

 در ذھنھمواره بی ثبات در جوامع کھن باستانی افول خدایان  .ھ مجازات می رسددر صورت ارتکاب عملی ب
بدین جھت در این جوامع اعتقاد بھ قدرت بی پایان و معبود یکتا توسط خردمندان  .بشر شبھ ایجاد میکند ھوشمند 

ھرین و عربستان  سال قدمت دارد و در محدوده مصر باستان،بین الن5000معمایی کھ کمتر از  .مطرح می گردد 
در  .گردد عیان پیامبری میبنیان گذاشتھ میشود و منشاء تمامی مد) یھودیت،مسیحیت و اسالم (در ادیان ابراھیمی 

،  مایاھا و بومیان امریکا  مانندنقاط دیگر دنیا نظیر شرق دور خردمندانی مانند کنفسیوس و بودا و یا در غرب دور
، ولی پایبندی بھ قوانین  بینیم پیامبری نمی  در این نقاط جالب است کھالبتھ .کنند معتقدات متفاوتی را دنبال می

   .مثال نھی دروغ، دزدی و بسیاری دیگر.کھ بعضا با اعتقادات اقوام دیگر شباھاتی دارد شود مشخصی دیده می



اریخ بر آن گواه  جامعھ بھ قدرت و ریاست می رسد کھ تدر) با ھر نوع از گرایشات (در اغلب موارد رھبر مذھبی
   .باشندچشم پوشی کرده  جامعھ از قدرت بھ منظور ھدایت  را یافت کھ افرادی مانند بوداتوان  میاست و بھ ندرت

  
 طق دنیا رھبران مذھبی از گیاھان و نوشیدنی ھای خاصی در مراسم استفاده میادر بسیاری از من :دین و توھم

بھ عنوان مثال در آفریقا قبایلی وجود  .شود فریقا و دیگر نقاط دیده میکردند کھ امروزه نیز در بسیاری از نقاط آ
کنند و معتقدند در حین   نام ایبوگا استفاده میدر حین مراسم ار گیاھی توھم زا بھدارند کھ بھ خدای یکتا معتقدند و 

 در آمریکای جنوبی  قبایلی،مثال دیگر .کنند  صحبت میی یکتامراسم و در پی مصرف این گیاه مستقیما با خدا
قبیلھ در افراد .ریزند   مقادیری از قارچ آمانیتا موسکاریا می،در این قبایل رھبران مذھبی در نوشیدنی افراد.است 

با پایان مراسم رھبر مذھبی اعالم کشف  .کنند حین مراسم دچار توھم شده و نا خواستھ بھ خطا ھای خود اقرار می
بھ این دستھ از گیاھان در بسیاری از نقاط جھان گیاه مقدس می . دھد نسبت میجرم کرده و آنرا بھ قدرت برتر 

البتھ درجاتی از  .دھدی  با بنیان اعتقادات در آن جوامع را نشان ماین گیاھان رابطھ  قویا،شواھد موجودگویند و 
 اختراعات می گردد و یا   کھ گاه مفید بوده و منشاءوجود داردتوھم ھمواره در انسان و حتی برخی حیوانات دیده 

 شخص ثالثی ھ اسکیزو فرنی تصور می کنند کھ بابرای مثال افراد مبتال ب .گردد در حالت شدید بیماری تلقی می
 .دوشمی  اکستازی نیز دیده ھمچونچنین حالتی در حین مصرف مواد توھم زا  .مرتبط بوده و با او سخن می گویند

از حد نرمال قابل مشاھده ه در اشخاص با سطح ھوش باالتر جالب است کھ بیماری اسکیزو فرنی گا
 .آزمایشات متعدد نشان می دھد کھ مغزانسان ھمواره تصویری سانسور شده از محیط را بھ او ارائھ می دھد.است

 برای مثال ،افراد مبتال بھ اسکیزو فرنی یا .انسان بدون این سیستم سانسور دیوانھ خواھد شدبھ گفتھ دانشمندان 
مصرف کنندگان مواد توھم زا قادر بھ تشخیص تصاویر تو خالی می باشند ،اما انسان در حالت عادی چنین قابلیتی 

زیرا مغز ھمواره تالش می کند تا منطقی ترین برداشت را بھ انسان ارائھ دھد نھ الزاما صحیحترین  .را ندارد 
از این  .مراجعھ نمایید" مغز و خطاھای برداشت" برای مطالعھ در این رابطھ بھ آزمایشات مربوط بھ  .برداشت

از نظر ما یک .  گفت ،آنچھ کھ ما بھ آن حقیقت می گوییم ،توھم ذھن و برداشت مغز ماست می توانرو بھ جرأت
ادراک انسان در بعضی موارد بسیار . رنگی دیگر دارد گل بھ رنگ خاصی دیده می شود و از نظر یک زنبور ،

برای مثال انسان برای دید در شب نیاز بھ دوربین ھای مادون قرمز دارد و یا  .ودات استضعیفتر از سایر موج
نرا آاز این رو حیوانات خانگی زلزلھ و اصوات  .انسان قادر نیست اصوات موش،نھنگھا و یا خفاشھا را بشنود

در حقیقت نوعی از ژنھای  اغلب انسانھایی کھ دارای توان خارق العاده درک ھستند، .درک می کنند و می گریزند
می  بھ عنوان مثال دختری در روسیھ درون افراد و بیماری آنھا را .مربوط بھ چنین قابلیتھایی را در خود دارند

در حقیقت باید گفت کھ حس برتر در .امروزه از سگھا در کشف برخی از بیماریھای خاص استفاده می شود .دید
  . و دلیلی بر ارتباط آنھا با قدرت برتر نیستمیان انسانھا بھ شکل نادر وجود دارد 

  
بزرگترین نگرانی او یعنی مرگ ھمواره او  با گسترش جوامع و راحتی نسبی انسان ، :دین گرایی در جوامع مدرن

 ؟ لزوم داردی شاست و اگر چنین باشد زندگی چھ ارز زندگی را می آزارد و از خود می پرسد کھ آیا مرگ پایان
  خدا واعتقاد بھ . نوعی از اعتقاد برای حفظ شالوده ھر جامعھ ای الزم است، از این رونین چیست؟ بھ قوایپایبند

با گسترش روز افزون علم و خرد . حیات پس از مرگ با شدت و ضعفھایی در فرھنگھای متفاوت ظاھر میشود
بھ سرعت   THEISMی یا  در برابر خداباور ATHEISM  در بسیاری از کشورھا عدم اعتقاد بھ خدا یا ،گرایی

 از % 41  در حدود،the Cambridge companion to atheism بر اساس داده ھای کتاب  . رشد یافتھ است
خود  %  20 و 10،19مردم  چک بھ خدا معتقد نیستند،اما بھ ترتیب از % 54 مردم فرانسھ و  از%48مردم نروژ،

این آمار  .ری از جوامع بیخدایی نوعی رسوایی تعبیر می شودچرا کھ در بسیا را در جامعھ بیخدا معرفی میکنند،
البتھ این آمار مربوط بھ .باشد  می %9آمریکا  و %64سوئد  ،%31انگلیس  ،%22کانادا  ،%25در ا سترالیا 

 مدعی ابطور آشکار% 17بھ عنوان مثال در سوئد تنھا  .دھند افرادی است کھ ھیچ نوع فعالیت مذھبی را انجام نمی
بطور  . بیخدا ھستندمردم کشورھای عربی% 2کمتر از واز مردم اسراییل % 37 ،در خاورمیانھ .خدایی ھستندبی 

 میلیارد 1.2 میلیارد نفر،اسالم 2مسیحیت : صورت زیر است خدا بھخالصھ آمار مردم جھان بھ لحاظ اعتقاد بھ
  . میلیون نفر 750 میلیون نفر و بیخدایان 900نفر،ھندو 

  کشورھای نروژ،سوئد ،استرالیا،کانادا و ھلند از باالترین 2004رش سازمان ملل متحد در سال بر اساس گزا
 برخوردار بوده اند و این در حالی است کھ باالترین ،فاکتور توسعھ انسانی کھ نماد شاخصھای متعدد اجتمایی است

 کشی در کشورھای با نرخ باالی بیشترین آمار خودالبتھ .نرخ بیخدایی سازمانی در این کشورھا وجود دارد
بھبود فاکتورھای زندگی محرک بیخدایی و نا امنی اجتمایی و دھد کھ  ھمچنین آمار نشان می.شود بیخدایی دیده می



 در توسعھ یافتھدر حال حاضر بیخدایی در کشورھای  .کاھش شاخصھای کیفی باعث گسترش دینداری می گردد
و رخ تولد در این کشورھا پایین و در برخی از آنھا مانند سوئد منفی است حال افزایش چشمگیر است ، از طرفی ن

   .از سوی دیگر نرخ رشد جمعیت در ملل در حال توسعھ کھ دارای بیشترین آمار خدا پرستی ھستند، نسبتا باالست 
  

جوید ب ھر علتی معلولی ای بین وقایع خلق کند و برای گیرد کھ رابطھ  تولد انسان ، او یاد میبا؟ آیا خدا وجود دارد
کند و ھر جا رابطھ ای  ھر جا کھ رابطھ ای یافت شود آنرا درک می.این روش تحلیل در مغز انسان وجود دارد .

پس سازنده من کیست ؟ بھ  از خود می پرسد اگر من سازنده ابزاری ھستم،.دھد نیابد آنرا بھ ماوراء نسبت می
گاه نیروی  . و برای آن خالقی می جویدبسط داده ،بھ جھانناشی شده است سرعت این معادلھ را کھ تنھا از مغز او 

الھھ روز ،الھھ :انواعی از الھھ ھا را خلق می کند  .برتر را در نور و گاه در تکھ سنگی از مغناطیس می جوید
 ان را جاودان نمیاما از آنجا کھ انسان ھمواره بدنبال جاودانگی است و این خدای... .و  شب،الھھ باد،الھھ دریاھا

این سوال  .کند قدرتی تسخیر ناپذیر می کند و آنرا یکتا و مطلق تعبیر میبیند پس ذھن خود را در بینھایت معطوف 
با ھر کسی بھ دنیا می آید و با مرگ او بدون جواب پایان می پذیرد چرا کھ درک انسان از جھان بینھایت در حد 

این جھان دو خدا دارد و یا نیروی شر و خیر ھر دو کھ شاید کسی بگوید  .اندعدم بوده و در این حد باقی خواھند م
تمام اینھا سواالتی بی  .قدرتی یکسان دارند و ھر دو بر جھان حاکمند و یا آنکھ نیروی شر بر جھان حکم می راند

 بھ خداوند و خیر اما از آنجا کھ اعتقاد .در حقیقت سواالت بی جواب انسان بسیار بیش از این است .جواب است
چرا کھ او برای خداوند نیز قانون علیت  .مطلق برایش جاودانگی بھ ارمغان می آورد ،کانون توجھ واقع می گردد

 از ھیچ  آنبدین منظور در جھت اثبات ."خداوند ھرگز بھ عبث نمی آفریند"ذھن خود را تعمیم داده و می پرسد 
   . کھ بدان می پردازیمتالشی فرو گذار نمی کند و دالیلی می آورد

  
پس پدیده ای بھ ذاتھ موجود  . انطباق مشاھدات ،تجربیات و تخیالت انسان با معیارھای مغز است،نظم :برھان نظم

رگ برگھای گیاه از نظر یک ریاضیدان از  .است و ما برای آن قانونی در خور فھم می سازیم تا بدان احاطھ یابیم
حرکت یک مست از نظر فیزیکدان  .شود  و از نظرعوام مشتی خط تعبیر مییک معادلھ ریاضی تبعیت می کنند

لکھ رنگی بر دیوار یا تکھ ابری در آسمان  .شبیھ موج سینوسی بھ نظر می آید و از نظر عوام گیجی  و بی تعادلی
ین مورد در ا .ن یا منظره را بازگو می کندااز نگاه یک ناظر بی معناست و از دید ناظری دیگر شکلی از حیو

برخی  بھ بھ ھمین شکل  .منطبق می سازد کرده و حال آنراشخص ابتدا ذھنیتی از آن منظره را در گذشتھ تجربھ 
از رویاھای خود رنگ حقیقت میزند و آنھارا با وقایع اطرافش منطبق می کند تا در استحکام باورھا بھ او کمک 

زمره می پردازد و گاه تحلیلی منطقی از آینده ارائھ می حال آنکھ مغز در حال خواب بھ تحلیل مشاھدات رو .کند
. پس آنرا بھ ماوراء الطبیعھ نسبت می دھد اما انسان چون خود را صاحب مغز خود در حین خواب نمی داند، .کند

 نزدیک و قابل  ایالبتھ دراین تحلیل نیز بسیاری از رویاھای خود را نادرست می داند و تنھا وقتی آنرا بھ حادثھ
  . بھ آن رویای صادقھ می گویدند ،یتقریب می ب

 زیرا کھ او زیر مجموعھ ای از این ،رسد  ھمھ چیز درست و منطبق با عقل او بھ نظر مییاز دید انسان زمین
حال آنکھ در گوشھ ای از گیتی ممکن است در ھر لحظھ دو کھکشان با میلیارھا سیارک و ستاره با ھم  زمین است،

حال آنکھ ھر موجودی  سان بھ خود می نگرد و از مشاھده تناسب اندام و اجزاء بھ حیرت می افتد،ان .برخود نمایند
 متناسب با محیط خود خلق  واز ابتدا آن موجود سازگار می کند ،نھ آنکھ  سال طی میلیونھاخود را بامحیط خود

ختان کاج رشود و یا د  مجبور میبدین جھت شتر برای بقا در بیابان بھ ذخیره چربی و تشکیل کوھان .شده باشد
برای مقاومت با سرمازدگی برگھای خود را سوزنی می سازند و یا انگشتان انسان کامل و مجزا می گردد تا 

در  .مجری افکار و خالقیتھای او شود کھ این تغییربا افزایش میزان ھوش بھ شکل فعلی تکامل یافتھ است
 انسان ھمواره در مسیر تکامل ، با این ھمھ.تا حدودی شکل یافتھ اند مغزی برای انجام امورانگشتان شامپانزھا نیز 

 بارھا از اصطالح  خوداگر چھ در زندگی روزمره  مخالفت می ورزد، بودن وقایع،طبیعت با ھر گونھ تصادفی
ری بھ اما آنجا کھ چنین تفک این کلمھ نشان از تصادفات مکرر در زندگی آدمی است، .استفاده می کند" شانس"

آدمی برای رفع ابھام خود  .شود بکلی منکر آن می بنیان فکری او در رابطھ با ماوراء الطبیعھ آسیب می زند،
 با بوتھ جھان کھ نامحدود است ،قیاس می ،ھمواره بوتھ کوچک آزمایش خود را کھ بھ زمان و مکان محدود است

یزند کھ تنھا یک مھره در آن بھ رنگ سرخ وجود دارد بھ عنوان مثال کیسھ ای را با یک میلیون مھره مثال م .کند
و می گوید احتمال آنکھ کسی با چشم بستھ این مھره سرخ را بردارد برابر یک میلیونم است و بعد آنرا با تصادفی 

 بودن تشکیل  حیات و احتمال بسیار ناچیز آن قیاس می کند و یکباره غیر ممکن پیچیدهبودن تشکیل مولکولھای
  چنین امریبلھ ،ممکن است در طول زندگی او و حتی چندین نسل . می گیرد نتیجھ بھ صورت تصادفی راحیات



 است و از طرفی طبیعت دارای بزرگھر احتمالی بسیار برای انجام نغیر ممکن بھ نظر آید ،اما در طبیعت زما
ترین احتماالت در ریاضیات بنابراین کوچک .مکانی نا محدود برای انجام احتماالت بی شمار در ھر لحظھ است

 سیاره 40000بطوریکھ  طبق تئوری، تنھا در کھکشان راه شیری  .،شانس وقوع بسیار باالیی را در طبیعت دارند
کھکشان با سرعت نور بیش از تمام طول این اما عبوراز عرض  .با شرایط زمین و مساعد برای حیاط وجود دارد

ای زمینیان توسط سایر موجودات جھان ممکن است نسلھا بھ طول انجامد گیرد و پاسخ بھ ند تاریخ بشر زمان می
  .آری، در جھان ھر تصادفی ممکن است. را با بیشمار کھکشان  تصور نماییدحال جھانی .
  

 خدایی برای جھان برھاندر این برھان سعی میشود تا برای ھر معلولی ،علتی تصور گردد و با این : برھان علیت
 چون از ھر نظر کامل است و بی ، معلول نمی داند و مدعی است کھ خداوند خدا رااما ھرگز آن .قائل می گردد

در ادامھ می گوید کھ خداوند از سر لطف،دوست داشتن و الفاظی از این  .پس نمی تواند معلول واقع گردد نیاز،
 در  خود ،در ابتدا .ریده استجھان را آف ،داند میمتفاوت از تصور انسان را   آن خصوصیاتسنخیت،قبیل کھ در 

 انسان بدور شباھت بھ دوست داشتن و یا لطفرا متصور می شود و بعد آنرا از توصیف علت از دیگاه انسانی آن
 آن است کھ ھر نوع دوست داشتن و از این قبیل الفاظ از سر نیاز است و نیاز وابستھ ،اما آنچھ مھم است .می داند

 گاه انسان برای حل شبھات خود دستاوردھای . ماده است ،پس نمی تواند مطلق باشدبھ موجود و موجود وابستھ بھ
رخ داده  میلیارد سال قبل 15 آغاز تشکیل جھان شناختھ شده و در  نقطھمثال بیگ بنگ را کھ. علم رادنبال می کند 

اما جواب بزرگترین ابعاد  .د معلول علتی می بیند و متاسفانھ گاه برخی دانشمندان نیز چنین بھ خطا می روناست را
بھ طور خود بھ  بھ عنوان مثال ،ھستھ عناصرسنگین و رادیو اکتیو.گاه در ریز ساختارھای اطرافمان موجود است

 و ه بر ھم زد اتم توازن نیرو را در ھستھ،ارتعاشات نا منظم و در جھات متفاوت.(خودی دچار واپاشی می شوند
نیروی بار مثبت بر نیروی ھستھ ای  و نقطھ بار مثبت متفاوت را پیدا میکند،ھنگامی کھ ھستھ شکل یک دنبل با د

کسی برای این نوع واپاشی ھستھ بھ دنبال علت غائی  .)غلبھ کرده و ھستھ بھ دو جرم نسبتا برابر تقسیم می گردد
ستھ ای اجرام متولد ھمانگونھ کھ در واپاشی ھ.لیکن انسان اسیر ابعاد است و آنھا را متفاوت معنا می کند نیست،

جھان ھای متفاوت را خلق می کند و ما بھ حقیقت نمیدانیم بیگ بنگ نیز  د،نشده در دو جھت متفاوت پرتاب می شو
 بزرگتر جھان ھای بسیارشاید تمام جھان ما خود زیر مجموعھ ای ناچیز از  .کھ در کدام جھان زندگی می کنیم

ھمچنین واقعھ بیگ بنگ تنھا برای مرزی از فضا کھ انسان .ی باشند ھمانگونھ کھ ھستھ ھا زیر مجموعھ م،باشد
سوال دیگر مطرح آن است ،کھ چرا آتش می سوزاند و یا یخ سرد . در علم بھ آن رسیده است،می تواند معنا گردد

ماھیت سوزان آتش بھ ذاتھ موجود .جواب آن نیز ساده است؟  داده استی ماھیت چنینپس چھ کسی بھ آنھا. است 
مانند سنگ و (پس آتش برای جماد .دھد بلکھ مکانیسم تدافعی و تکاملی موجودات بھ آن ماھیت سوزان می نیست،

طور کلی گونھ ھای حیات متفاوت و برتر از جماد بسوال دیگر آن است کھ موجودات و  .نین معنا نمی شودچ )فلز
ھ اجداد انسان یعنی باکتریھا در آغاز حیات بنگریم در جواب باید گفت ،اگر ب . و نیازمند سازنده ای می باشندھستند

،آنھا را تنھا ترتیبی از مولکولھا می یابیم کھ در بسیاری از مواقع نابود و در مواردی نادر منجر بھ پیچیدگی ھای 
ار  میلیون سال بر زمین پدید2گونھ انسان تنھا کمتر از  .بزرگتری شده اند و انبوھی از حیوانات را پدید آوردند

 ھوش انسانی عامل نابودی او ،بطوریکھ بھ نظر برخی متفکران گشتھ و ھمچون سرطان در حال رشد است،
 ،اما انسان و غرور او . و سپس منقرض شدندزیستند میلیون سال بر زمین 100دایناسورھا بیش از  .خواھد گردید

حال آنکھ طبیعت و مسیرھای   داند،تحمل شنیدن انقراض خود را بھ عنوان گونھ ای شبیھ دیگر گونھ ھا نمی
و تحلیلھای او سرچشمھ بھ طور کلی بسیاری از تعاریف ما از دیدگاه انسان  . تعیین کننده آن است،تصادفی تکامل

 گونھ ای از متحرک بوده و از طبیعت تغذیھ می کند، از نظر انسانو  غذا می خورد موجودی کھمثال  .می گیرد
اما تعریف جامع آن است کھ ھر جنبشی را در ھر سطحی نوعی  .رت فاقد حیات و در غیر این صو استحیات

 کھ آنھا را نوعی تکاپو و حرکت می بینیم و البتھ بھ خطا نرفتھ ایم.... مولکولھا و  در اتمھا، .زندگی تلقی کنیم
 حتی نور کھ ،ین تعریفبا ا . از تنھا چند مولکول ساختھ شده اندزمینچرا کھ اولین موجودات  ،زندگی تلقی نماییم

براین اساس،ماده ھمواره در حرکت  .نوعی از حیات می باید تلقی گردد موج الکترو مغناطیس است و در حرکت،
  . نوعی حیات استگوناگونبوده و خواھد بود و فنا ناپذیر است و تجلی آن در اشکال 

  
  

می جوید و از آن جھت  را در گونھ ای از وجود، بقای جاویدان خود ن ازابتدای اعتقاد بھ قدرت ماوراء،انسا :روح
بھ توھم خود رجوع کرده و ھمزادی  نمی یابد، کھ پس از مرگ چیزی مشھود کھ نمایانگر ماھیت انسانی او باشد،

پس او نیز ظاھری انسانی برایش متصور   او باشد،نمایانگرباید روح ی از آنجا کھ م.بھ نام روح را خلق می کند 



ری یبھ ھمین گونھ از شیطان و گاه حتی خدا نیز تصو .ر تمام کتب دینی و اعتقادی مشھود استمی گردد کھ د
البتھ از آنجا کھ تمام اعتقادات انسان بھ ماوراء بر پایھ  . گرددتا ھمھ چیز برایش قابل فھم انسانی می سازد،

  با دنیای مادی تالش می کندھاط آنھمواره بھ آنھا ظنین می شود و برای اثبات و ارتبا تصورات و فرضیات اوست،
از این رو محققینی غیر مشھور بھ اثبات روح در آزمایشگاه دست می زنند و یا برخی با کنجکاوی بھ مسئلھ .

بنابراین با ھیچ چشم  حال آنکھ اگر فرضا بپذیریم کھ روح بخشی ماورایی است، .احضار ارواح توجھ می کنند
انسان ندازه گرفت و جالب است کھ برخی جاھالنھ مدعی می گردند کھ با مرگ مادی نمی توان آنرا دید و یا ا
تا کنون ھیچ یک از  . می گیرندهاین افراد بنیان اعتقاد خود را نیز با جھالت نادید! اندکی از وزن ناپدید می شود 

 از  میلیون دالر50ی کھ در مقطع CIAحتی سازمان  .این تحقیقات در مراکز پیشرفتھ جھان بھ اثبات نرسیده است
بھ علت بھ اثبات نرسیدن کارائی این روشھا  ھزینھ کرده بود،  برای استفاده از امور ماورا خود رابودجھ تحقیقاتی

روح چیزی جز "در مورد مسئلھ روح ،جواب رییس مرکز شبیھ سازی آمریکا کھ گفتھ بود  . صرفنظر نمودھااز آن
البتھ در فرآیند شبیھ سازی میتوان یک انسان را با تمام خصوصیات  .یدجالب بھ نظر می آ" کدھای ژنتیک نیست

داشتھ و تنھا رفتارھای ژنتیکی مشابھ اما انسان ایجاد شده تنھا کالبدی شبیھ بھ منشاء خود  بازسازی کرد، ژنیتیکی 
سان و تکامل با تولد ان حال این سوال مطرح است کھ ھویت حقیقی یک انسان چیست؟. با صاحب خود را داراست
ن اختصاص آگردد و نامی بھ   نصب میی ابتدا بروی آن سیستم عامل، کامپیوتر خام یکساختار مغز درست ھمانند

 نام را بھ خود منسوب می کند و بھ فرا گیری از محیط می  ،نوزاد آنمی یابد کھ پس از گذشت چندین ماه
اما با تکمیل  ت کھ تصویرش را در آینھ تشخیص دھد،نوزاد انسان در ماه ھای اول حیاط خود قادر نیس.(پردازد

.) ابل بررسی می باشداین پدیده در حیوانات ھوشمند نیز وجود دارد کھ ق .ساختار مغز بھ وجود خود پی می برد
البتھ برخی بھ شکل کامال جاھالنھ   ".آن تصویر من است"بدین ترتیب انسان بھ منیت خود می رسد و مثال می گوید 

چرا ما می گوییم مغز "دھند و بھ عنوان دلیل می گویند را متفاوت از انسان ساختھ و بھ روح نسبت می" نم"این 
این  .اما ھرگز نگاھی عمیق بھ ریشھ مسائل نداشتھ و این نیز تالشی بر اثبات باورھایشان است..." من،بدن من و 

مغز مل موجود در آن را دریافت و براساس بطور پیوستھ از طریق حواس خود محیط و عوا کامپیوتر بیولوژیک،
 عمر بھ تجربیات او افزوده می شود و چون ھمواره دسترسی آنی بھ تمام ربا گذ .خود آنھا را تحلیل می کند

آنچھ شخصیت و ھویت ھر انسان را می سازد،تمام دانستھ  .عمر در نظر او کوتاه می نماید خاطرات گذشتھ دارد،
 انتقال داده ھا بین مغز و 2050درصدد است تا قبل از سال   MITبر این اساس دانشگاه  . ھا و داشتھ ھای اوست

 ارائھ شد و CIA توسط یک شرکت آمریکایی بھ 1996البتھ چنین پروژه ای در سال  .سخت افزار را اجرا نماید
 چیپھای بیولوژیک در حال حاضر . عملی گردد، از آنچھ در جراید بحث می شودر آن زودتاجرایاحتمال می رود 

با توصیف فوق ،حال کھ خاطرات انسان ھویت او را می  .در چندین کشور تحت تست عملیاتی قرار گرفتھ است
چھ  شخصیت آن فرد دوباره بازسازی می شود،  نرم افزار مرتبط کننده خاطرات،هسازند و با ذخیره آن بھ ھمرا

ز انسانھا زندگی کامال حیوانی و تنھا با ذرق و برق مدرنیتھ نیازی بھ احیاء مجدد انسان است؟ از طرفی بسیاری ا
دینداران با دیدن مرگ اطرافیان خود پس چھ الزامی بھ احیاء خاطرات آنھا وجود دارد؟  را با خود یدک می کشند،

 !اما از خود نمی پرسند چگونھ یک مصدوم با مرگ مغزی را مرده می پندارند؟  می شوند، آنھامدعی عروج روح
زیرا در غیر اینصورت مرتکب قتل  ، نھ روحظاھرا آنھا نیز در مواقع اضطرار مغز را مرکز ھویت انسان میدانند

تونلی از  اغلب انسانھایی کھ در آستانھ مرگ قرار گرفتھ و دوباره بھ شرایط نرمال خود برمی گردند، .نمی شدند
این حالت در .چشم بھ کاھش خون در آن استنور را در آن لحظھ مشاھده می کنند کھ ناشی از عکس العمل 

در آزمایشی ساده شما می توانید در .فضانوردانی کھ تحت آزمایش گریز از مرکز قرار می گیرند نیز ایجاد میشود
حال .ان بستھ خود بھ آرامی ضربھ بزنید و نور تصور شده توسط مغز خود را درک نماییداتاقی تاریک بھ چشم

در حقیقت رفلکس ھای مغزی   تمام تجربیات مربوط بھ تجربھ نزدیک مرگ،!داشتھ استآنکھ منبع نوری وجود ن
   . است فرد مصدوماز آخرین مشاھدات و نیز تجربیات گذشتھ

  
  :ادیان و باورھا

  
 ساخت انسان را از گل  آفرید وسپس سال قبل5800 خداوند  جھان را در در کتب دینی آمده است کھ :خلقت انسان

 ،اما بھ وسوسھ ھاولین آنھا آدم نام داشت کھ مطابق تورات در بھشت می زیست .از روح خود دمیدو بعد در او 
از سیب ممنوعھ می خورد و مورد  ،) کھ برای رفع تنھایی او و ازیک دنده آدم ساختھ شده بود(ھمسر خود حوا

 ولی در گلوی آدم ،رود ایین میالزم بھ ذکر است کھ این سیب از گلوی حوا بھ سھولت پ .عذاب الھی واقع می شود
آغاز بھ  .نسبت داده می شود)  یا سیبکAdam apple( گیر کرده و امروزه بھ گره غضروفی در گلوی مردان



زیرکی الزمھ جبران ضعفھاست کھ  . قوت می گیردی تاریخداستانذلت کشیدن زنان و شیطان نامیدن آنھا از این 
ن جھت است کھ آثار عصر سنگ نشان می دھد کھ زنان اولین سازنده طبیعت در زنان قوت بخشیده است و از ای

از طرفی آمده است کھ چون شیطان بر انسان  .سالح بوده اند تا بتوانند با نیروی کمتر در امر شکار موفق باشند
ھ این اما جالب است ک . انحراف نسل انسان تا قیامت مھلت خواستبرایاز درگاه خداوند رانده شد و  سجده نکرد،

فرشتھ خدا در بھشت نیز کھ می باید از شر بدور باشد حوا را وسوسھ می کند و خداوند رحیم نسل انسان را بھ 
حال اگر خداوند عالم مطلق است و از گناه آتی آدم با  .دکنخطای اجدادشان بھ زمین نزول می دھد و عذاب می 

اگر برای این بوده کھ بھ او بفھماند  ذاب قرار می دھد؟چرا او را بھ امتحان می گذارد و سپس برایش ع خبر بوده،
پس چگونھ راضی شده است .ست و بھ آن افتخار کرده اخالق اوستمنطقی نمی نماید چرا کھ  کھ گناھکار است،

 و از طرفی با منشأ شر یا ھمان شیطان برای جبران چھ مخلوق بدی است کھ بھ بھ آدم کھ مخلوق اوست بفھماند،
 درست  رفتار خداوند،ینا. مھلت ایجاد فساد می دھد) معلوم نیست خدا چھ نیازی بھ آن عبادات داشتھ( عباداتش

در دین اسالم آمده است کھ پیش  ".این موجود فساد خواھد کرد "مشابھ قضاوت شیطان در مورد آدم است کھ گفت 
 موجوداتی را کھ بھ ،چرا خداوند! اندفرشتگان و جنیان نیز موجود بوده اند و برای پرستش خلق شده  از انسان،

و اگر کمال می یابند چھ  چرا بھ پرستش آنھا نیاز دارد؟  خلق کرده است ؟،عالی نمی رسندتسبب پرستش خود بھ 
در تورات و قرآن آمده  !البتھ ظاھرا برخی از آنھا چون ابلیس دارای اختیار بوده اند نیازی بھ خلقت انسان بود؟

اوال  ! استآفریده)در قرآن دو روز نیز ذکر شده است البتھ در جایی دیگر( روز6ن را در است کھ خداوند جھا
 نبوده و از طرفی روز بھ خورشید خداوندمعیار انسان برای کار است و نشان میدھد کھ شب وقت کار ،آنکھ روز

 استراحت خداوند پس ،ھیمیبھ ھر حال دلیل تعطیلی روزھای شنبھ ، یک شنبھ و جمعھ در ادیان ابرا !وابستھ است 
   ! روز است6از 

ھم اکنون . عدد ذکر شده کھ اول آنھا آدم و خاتم آنھا محمد است124000تعداد پیامبران در اسالم  :پیامبران
و ! سال زندگی کرده است930بر اساس تورات آدم  ! متر می باشد10در سوریھ وجود دارد کھ در حدود " آدم"قبر

حال اگر فرض کنیم کھ ھر پیامبری تنھا پس از شیر  ! سال داشتھ1000یز عمری بیش از بر اساس اسالم نوح ن
 را بھ خود  از تاریخ زمین سال250000تمام پیامبران زمانی معادل   سال فوت کرده باشد،2خوارگی یعنی پس از 

 سال 8000 کمتر از "مآد" دینداران معتقدند کھ ،" آدم"در حالیکھ بر اساس تورات و قبر  !!!اختصاص می دھند
 برای  سال20میتوانیم متوسط عمر را  ،پیامبر شود فرد می تواند ،البتھ از آنجا کھ بعد از بلوغ .زیستھ استمی قبل 

تھ برخی می گویند کھ در ب ال!!! میلیون سال می گردد2.5 معادل  محاسبھ قبل در نظر بگیریم کھ حاصلپیامبران
از طرفی در گذشتھ ھای . ار کم فرض کرده ایم یلیکن ما سن آنھا را بس تھ است، زمان چندین پیامبر وجود داشرھ

 قدمتی محدود و چندین ،بسیار دور اقوام بشر از نظر تعداد بسیار محدود بوده اند و از طرف دیگر ،خط وزبان
 پیامبران را برای  می گویند خداوند،!پس پیامبران را با مردم زبان نفھم چھ کاری بوده است؟ .ھزار سالھ  دارد

اما با وجود تمام این تالشھا خداوند در ماموریت خود از شیطان شکست خورده است و در .ارشاد فرستاده است
) کھ خدا بھ آنھا از پیش آگاه بوده (غیر این صورت با او تبانی کرده تا شاھد تنبیھ مخلوقات بھ خاطر گناھانشان 

  .باشد
  

 . مادی نیازمند بوده استنگرششر برای قرب بھ معبود خویش ھمواره بھ نوعی از ب ھمانطور کھ گفتیم،: قبلھ گاه
تمام مسلمین با حساسیتی خاص  . کعبھ راودھند و یکتا پرستان قدس  بتھا را واسطھ این امر قرار می ،نبت پرستا

حال  .سازندب دارالخالء نآبر خالف جھت تا بدان نماز خوانند و یا  در ھر نقطھ از جھان بھ دنبال قبلھ می گردند،
؟ البتھ در تمام کتب آسمانی !آنکھ بر روی کره زمین بھ ھر سو بایستیم بھ طور ھمزمان پشت ما نیز بدان سو است

  ازبھ گونھ ای کھ این امر باعث مرگ برخی .مکررا بر زمین ، ثبوت آن و مسطح بودن آن تاکید شده است
اھمیت قبلھ در میان مسلمین بھ حدی است کھ ترجیحا رو بھ آن می  . در طول تاریخ شده است مخالفدانشمندان

دلیل آنرا ھمراستا شدن خطوط مغناطیسی زمین و آھن خون برای ممانعت  خوابند و حتی در کتب بی اعتبار علمی،
چرا کھ در نقاط متفاوت در زمین قطب نما چرخشی متفاوت  از سکتھ می خوانند کھ البتھ بسیار مضحک است،

  .دارد
  

مسیحان در کلیسا  .پرستش معبود در تمام باورھای مذھبی وجود دارد و تنھا در شکل آن متفاوت است: نماز
 بیش از باقی ادیان است و زمان ،اھمیت قبلھ در اسالم. ،یھودیان در کنیسھ و مسلمین در مساجد خدا را می پرستند

 کشورھای نزدیک بھ درن سوال مطرح است کھ نمازاما ای . مھم است و در صورت عدول کفاره نیز دارد نیزنماز



چرا  در قطب کھ مردم بر یخھا شناورند ،احکام نماز چیست؟؟  ماه روز دارند ،چھ می شود6 ماه شب و 6قطب کھ 
خداوندی کھ انسان را لخت آفریده الزم میداند کھ زنان در خفاء نیز با حجاب کامل نماز بخوانند و یا آنکھ با چھ 

بھ مغولی آلوده شد " آقا و خانم " با حملھ مغولھا تنھا بخش کوچکی از زبان فارسی مانند کلمھ  ز بخوانند؟زبانی نما
برخی نیز با افتخارمی گویند  جالب آنکھ، . گردید منجراما حملھ اعراب بھ نابودی بخش بزرگی از زبان پارسی

مین دلیل یک مسلمان ایرانی ھرگز از اینکھ بھ ھ".لفظ ،لفظ عرب است،فارسی شکر است ،باقی دگر باد خر است"
 ساخت غرب ،رگ غیرت بلند کرده "ھلیکوپتر" نمی ھراسد ولی با شنیدن کلمھ ،ربی شدهزبانش ع% 50بیش از 

باشد و  افتخار می" باد خر"البتھ امروزه در جھان اسالم یادگیری علوم بھ زبان ". چرخبال": بگوییم ،و میگوید
 کھ پدر متعصب  بھ حدی است  ارزش گذاردن بر نماز اھمیتھمچنین .نش بی حرکت استن آن چرخ علم و دابدو

   :بھ فرزند بگوید
  "    بده بر سگ مده بر بی نمازان                اگر خواھی دھی یک لقمھ نان   "             

 اینکھ نماز انسان را از گناه و نیز گفتھ می شود، نماز ستون دین است و اولین سوال در روز محشر نماز است و یا
البتھ شدت فساد در جوامع اسالمی منکر آن است و ظاھرا تنھا خداست کھ نماز را دوست دارد و . باز می دارد

  !بدون آن بندگان برایش بی ارزشند
  

 داند و  علت فساد گسترده در میان مسلمین میھای مکرر را تبصره خواجھ نصیر طوسی : جوامع اسالمیدرفساد 
ھمچنانکھ  .اما با زن کافر و غنیمت گرفتھ شده حالل است در اسالم زنا با زن شوھر دار حرام است، :می گوید

البتھ  . داده است نیز خداوند برایش دستور50نیز داشت و در سوره احزاب آیھ ) کنیز(پیامبر اکرم زنان غنیمتی
 تعدد زوجات در اعراب صدر . ا خدیجھ زندگی کرد سال و پیش از قدرت گرفتن در مدینھ تنھا ب28 بھ مدتپیامبر

در اسالم دروغ حرام .  مانند شھربانو و نرجس،اسالم ھمگی مدیون زنان غنیمتی از کشورھای اطراف بوده است
بھ او می (پای عمروبن عبد را در جنگ خندق با ترفندی از این رو امام علی، .اما بھ مصلحت مجاز است است،

 و در جواب او ناراحتی عمروبن جدا میکند)  کیستند ایبارزه با تو نیستم، آنھا کھ با خود آوردهگوید اگر من الیق م
اما غنایم جنگی حالل  در اسالم دزدی حرام است و دست دزد باید قطع شود،". الحرب خدعھ: "عبدود می گوید

نطور گردنبندی کھ دخترش قصد  بود و ھمیید از غنایم جنگیانگشتری کھ امام علی حین نماز بھ فقیر بخش .است
روم و مصر بوده  در حقیقت بیت المال مسلمین آکنده از غنایم ایران، .برای عروسی بردارد داشت از بیت المال

  .اما رسوا کردن کافران مجاز است در اسالم غیبت و ریختن آبروی افراد گناھی کبیره است، .است
  

  روز در مذھب تشیع مراسم عذا داری 60سنی و مذھب در  روز 10ساالنھ، قریب : مراسم سوگواری و جشن
  در ماه رمضان عالوه بر انواع مشکالت پزشکی. روز تعطیلی مذھبی در تشیع وجود دارد20حدود  .استبرگذار 

 . پایین می آیدت بھ شدی بازده کاری در جوامع اسالمبیحالی و ترش کردن، مربوط بھ روزه داری مانند سردرد،
  !مصرف و کیفیت خوراک افزایش می یابد نرخ البتھ

تنھا توسط زنان و آنھم بھ رنگ و لعابی خاص   بوده است،ییمراسم سفره ابولفظل کھ جوان تنومند و زیبا در تشیع،
در شرایط متعارف  . زن در خانھ9 فرزند داشتھ است و در زمان مرگ 40امام علی بیش از  .برگزار می شود

  سال پیش اغلب بچھ ھا می مردند1000از طرفی در بیش از  .است% 17ن و مرد ،احتمال بچھ دار شدن یک ز
حال خود .) طبق تاریخ طبری در کودکی بمردمانند محسن سقط شده کھ . نفر زنده می ماند 5شاید تنھا یکی از (

گر در آن م" محسن سقط شده"شیعیان می گویند !  بچھ چند روز وقت نیاز است؟40محاسبھ کنید کھ برای داشتن 
  زمان بدون سونوگرافی برای بچھ نام می گذاشتند؟

ھرگز از ھجوم قافلھ  مثال،. شود مراسم سوگواری حسینی با تحریف ھر چھ تمام تر تاریخ بھ نمایش گذاشتھ می
وجود آب کافی برای نوره کشی در ظھر  رابطھ خواھر زادگی ابولفظل با شمر، کربال بھ کاروان مالیات از شام،

البتھ کتب تاریخی معتبر کھ در دوره فوق لیسانس تاریخ در  .ا و یا رابطھ حسین و ابن زیاد بحث نمی شودعاشور
  .بیانگر حقیقت است دانشگاھا مورد تحقیق قرار می گیرد،

  
 5 سالگی از دنیا میرود و 63 و در  سالھ ازدواج می کند40 سالگی با خدیجھ 25پیامبر اسالم در : پیامبر و فاطمھ

 این فرزند آخر پیامبر را می ،بنابر این خدیجھ . سالگی فوت میکند18-17 پس از او دخترش فاطمھ نیزدر ماه
 سالگی و با وجود داشتن 45از طرفی عجیب است کھ پیامبر پس از ! ؟ سالگی بھ دنیا آورده باشد61-60بایست در 
ی نمی شود دھ داشتن پسر ،ھرگز صاحب فرزن و عالقھ ب)20 در حدود(و متعدد)   سالھ9مانند عایشھ ( زنان جوان

  !نازل میگردد" ان شانئک ھو االبتر"و در جواب عاص ابن وائل آیھ 



  
 .را می خوانند" انا مدینھ العلم و علی بابھا"مسلمانان درمورد دانش پیامبر حدیث  :  دانش پیامبر از زبان مسلمین

ا مکتوب و بھ آیندگان عرضھ کردند دانش خود ر امکانات،در طول تاریخ تمام دانشمندان برجستھ با وجود کمبود 
سالھا پس از مرگ، توسط نگاشتھ ھای خود شناختھ شدند و " لماکسو"افرادی مانند . ما بعد الطبیعھ ارسطو: مانند

حتی یک کتاب را کھ منشاء پیشرفتھای  نھ است فردی کھ صاحب علم مطلق است،وچگ. بھ بشریت خدمت کردند
حتی قرآن سالھا پس از پیامبر و بھ دستور عمر و پی گیری عثمان بھ شکل  .از خود باقی نمی گذارد شگرف باشد،

علم بر دو نوع است ،علم دین و علم بدن و یا :البتھ شاید بدان دلیل است کھ مسلمین نقل می کنند  .کتاب در می آید
یز از آن تا کنون استخراج نشده و تنھا پس از ھر چند یک ابتکار ن. ویند تمام علوم جھان در قرآن استاینکھ می گ

 در زمان پیامبر عده زیادی بر اثر بیماری می از طرفی. عملیات انطباق با آیات صورت می گیرد ،علمیکشفیات 
باعث سالحی برای غلبھ بر کفار طراحی نمود و نھ  با این وجود پیامبر نھ، مردند و یا در جنگھا کشتھ می شدند

طب در اسالم انواع روایات محیرالعقول را در باب بیماریھا و بھ  اسالمی ھمچون تھ در کتببال .شدنجات بیماران 
  .خصوص مسائل جنسی می توان یافت 

 از علم کشف میشود ولی جالب است کھ پیامبر 27/2شیعیان می گویند تا زمان ظھور امام مھدی ،تنھا  :امام زمان
شدت تبلیغات  . اعالم میدارد کھ از غیب خبر ندارد19 و االحقاف آیھ 65نمل ال ،50اکرم در قرآن سوره انعام آیھ 

 در حداقل یک بار در باره امام عصر در میان شیعیان بھ حدی است کھ بسیاری از مردان شیعھ با گرایش مذھبی،
  !!!با او در یک رکاب خواھند جنگید کھ بزودی تصور می کنندسرباز او  تن 313 یکی از خود رازندگی

  
در رسانھ ھا  . ھمواره اتفاقاتی غیر معمول می افتد،در تمام دنیا و در تمام اقوام و باورھا :معجزه و دخیل شدن

تنھا یک کودک از فاجعھ ھوایی زنده می  زنده ماندن انسانی را پس از سقوط از ساختمانی بلند می بینید،،
ھیچ  .ا شخصی مبتال بھ سرطان بھ ناگاه بھبود می یابدماند،گربھ و جوجھ در کنار ھم براحتی زندگی می کنند و ی

نھا نا امید آاما از تعداد بسیار زیادی کھ امید شفا در صومعھ ای بستھ اند و اغلب  .یک از آنھا را معجزه نمی دانیم
 و یا فالن بر کندوی عسل بھ دنبال نام خدا می گردیم .بھ موارد نادر توجھ کرده و آنرا معجزه می نامیم برگشتھ اند،

ھرگز از خود نمی پرسیم چھ تعداد بھ امید معجزه بوده اند و نومید گشتھ  .تصویر را با عقایدمان منطبق می کنیم
چرا کھ اغلب انسانھا در مواقع اضطرار بھ یاد خدا می افتند و طلب کمک  .ھر کسی جواب آنرا خوب می داند اند؟

از این رو  . مگر آنکھ تالشی متناسب با آن نیاز انجام دھند،ھ است و در اغلب موارد دعای آنھا بی نتیجمی کنند
در حقیقت معجزه حقیقی در تالش انسان  ".از تو حرکت از خدا برکت"  می گویندخوددین باوران برای دلخوشی 

ھا ورشود ،ھرگز با و تفکر او قرار دارد و جزء موارد نادر کھ خود نیز از فرآیند تصادفات در طبیعت ناشی می
  "نا برده رنج،گنج میسر نمی شود" و از این رو می گوییم راه بھ جایی نخواھند برد

  
بطوریکھ  . استوار است آنچھ گناه تصور می شود، انجامترس ازپایھ ادیان بر ایجاد رعب از عذاب و: ماھیت گناه

د، خود را مورد سرزنش رس  عدم ارتکاب گناه و حتی تصور آنچھ کھ گناه بھ نظر میبا وجود اغلب ،دینداران
حقیقت آن است کھ . مگر خالف آن اثبات شود  ھر کسی گناھکار است، بھ نظرآناندر حقیقت .دھند قرار می

از این رو دروغ روشی تدافعی  .موجودات برای بقاء و انطباق با طبیعت بھ ویژگی ھای مختص خود مسلح شده اند
ی ا بسیاری دیگر از آنچھ ما گناه می نامیم در حقیقت ابزارھحرص بھ دلیل نگرانی از آینده و در برابر خطر،

 خدا و شیطان یا ھمان ،بنابراین .شیطان می گوییموسوسھ ھای  نھ آنچھ کھ ما بھ آن ،پیشرفت انسانند و نتیجھ تکامل
ل عکس العم نرا شرارت و بدی می نامیم،آاغلب رفتارھایی کھ ما  .منشاء خیر و شر در درون مغز انسان است

 سطح ھوش باالتری نیز زاز این رو دروغگویان حرفھ ای معموال ا .ھای طبیعی یک موجود ھوشمند است
اما برای شخص مرتکب راھی برای گریز از  زند، چون بھ حریم ما آسیب می ما آنرا بدی می نامیم، .برخوردارند

 شرارت بر جامعھ انسانی رهھموااز این جھت می توان گفت کھ  .شرایط نامناسب و رسیدن بھ مطلوب است
چرا کھ ریشھ در طبیعت دارد و قوانین و عقاید بشری، تنھا افساری بر قوانین طبیعت  مستولی بوده و خواھد بود،

تجاوز  می کشد، تمام قوانین را می شکند، بھ ھمین دلیل ھر گاه انسان در شرایط اضطرار قرار می گیرد، .است
بیند  انسان مورد تعرض کھ عدالتی را نمی .ند تا کمی بیشتر بقاء داشتھ باشدمی کند و حتی ھم نوع خواری می ک

   . تسکین یابدش،خاطی را بھ قدرت برترو عذابھای دردناک خداوند می سپارد تا دردھای
  

ادرار کھ مایعی  .این کلمات منشاء بسیاری از مسائل در زندگی مسلمین می باشند: نجس و پاک،صحیح و باطل
  و حتی ترشح آن بر بدن نیازمند دستوراتی  نجس است، و تا پیش از ورود بھ محیط فاقد آلودگی استاستریل است



بسیاری از دیگر دستورات کھ نیازمند سخت گیریھای بی دلیل . وضو در پایینتر از آرنج  باطل است. استویژه 
کھ نتایج آن در بسیاری دیده   گرددمیمسلمین در جامعھ ...  باعث تشدید بیماریھای روانی ھمچون وسواس و ،است

  . و او را ناپاک میدانند با فرزند خود مشاجره می کننداتپدر و مادر  بھ خاطر اعتقاد .می شود
زند خود را حتی از محبت و ارث محروم می ر ف،خانواده ھا ایجاد می گردد و پدراز این رو تفرقھ ای شدید در 

پیامبر ھمواره دستور کشتن سگھای ولگرد مدینھ ( ی شود کھ ظرف سگگاه برای ثبت ادعای نجاست گفتھ م. کند
 سالم و خواه  سگخواه رود، از بین می  بار خاک مال کردن7 حاوی میکروبی است مھلک کھ تنھا با )را می داد
مکروه بودن فوت کردن  شامل نوشیدن نشستھ آب در شب، برخی از مسائل موجود در بین مسلمین، .بیمار باشد

 کھ موارد دیگر ازارییوطی با حیوانات و بس جماع، دفع شھوت از طریق نوزاد، استبراء، آداب دارالخالء، ،غذا
  عالمھ مجلسی، ازسرات نجات توضیح المسائل، ی مانند طب در اسالم،شدت گسترش علم از طریق کتب معروف

در ھیچ یک از این مسائل مسلمان  .گرددبرای مطالعھ توصیھ می  را میرساند، ...مفاتیح الجنان و نھج االبالغھ،
  ."ال تجسس فی الدین"چرا کھ مقلد اعلمترین انسان عصر خود است و بھ او گفتھ شده  فکر نمی کند،

  
  

   .در ادامھ برای بررسی بیشتر بھ کتاب قرآن کھ بنا بھ روایات از تحریف بدور مانده است می پردازیم
  

 سال در 10کند و بھ مدت   اعالم پیامبری می سالگی40 در محمد است کھ  الزم بھ ذکر قرآن،قبل از بررسی آیات
وس و ا و پس از پیمان عقبھ و ایجاد صلح بین  نماید را بھ اسالم دعوت می) نفر100حدود (کیدمکھ تعداد ان

دل می  سالگی بھ قدرتی با نفوذ ب53مھاجرت می کند و سھ سال بعد در ) بعدھا مدینھ نام گرفت( خزرج بھ یثرب 
آیات مکی با خوی نرم و مالیم کفار را بھ اسالم می  .آیات مکی در مکھ و آیات مدنی در مدینھ نازل شده اند. شود

 نھایت پیامبررسیدن قدرت بھ  و پس از و در مدینھ"ال اکراه فی الدین" و یا " لکم دینکم ولی دین" :خواند مانند
  بھ دست امام  یھودیان بنی قریظھ اسرایاز  نفر700 ردن زدنشاھد گبطوریکھ پیامبر  .خشونت اعمال می گردد

برای اطالعات . کند  جنگ را ھدایت می50 سال آخر حیات خود بیش از 10شود و در طول  می علی و زبیر
 16(تاریخ طبری ،)ابن ھشام( سیرت رسول اهللا  : اسالم مانند معتبر بھ تاریخھایدرباره پیامبر و امامانبیشتر
 ،) جلدی 8(طبقات ،) ایران کشتار اعراب درربوط بھم( و تاریخ بخارایعقوبی تاریخ اریخ طبرستان وت ،)جلدی

و سلسلھ کتابھای ناسخ  ) جلدی3(تاریخ جنگھای پیامبر ،) جلدی13(تاریخ ابن اثیر ،) جلدی5(تاریخ ابن خلدون
برخی شیعیان متعصب تنھا کتب . ر چاپ شده در ایران موجود استوتمام کتب مذک .التواریخ مراجعھ نمایید

چرا کھ در تاریخی مانند طبری اگر از امامانی  .تھ اشتباه استبخی شیعھ را مالک درستی قرار می دھند کھ الیتار
دلیل بر آن  راند، ھمواره بھ خوبی یاد کرده و اگر از کشتارھای صدر اسالم سخن می برد، ھمچون حسین نام می

از طرفی مورخین شیعھ عمری چند صد سالھ دارند و اکثر ایرانیان و . شمرد د میاست کھ آن ھا را دستور خداون
  .سنی بوده اند  پیش از کشتار و اجبار بھ تشیع بوسیلھ سلسلھ صفویان، در ایران،نیز مورخان تاریخ اسالم

  
  قرآن

مخاطب اعراب (زبان عربی ولی در قرآن آمده است کھ ما این کتاب را بھ  قرآن نیاز بھ تفسیر دارد آیاتمی گویند
   28 ،سوره الزمر3 ،سوره الزخرف40و32و22و17سوره قمر .و روشن بیان نمودیم تا قابل فھم باشد) بوده اند

  
،توبھ 36،نحل47،یونس 4سوره ابراھیم : گوید ،ولی قرآن چنین نمیمی گویند اسالم برای ھمھ دنیا است

 ،قریش 42،شوری 41،فصلت 32،سجده 46صص ،الق195 ،شعراء 78و67و34و22،حج 20،طھ 2،یوسف 120
106   

  
 پیامبری در شکم ماھی عذاب می شود و یوسف توسط خداوند از لغزش حفظ می گردد  آیا انبیاء معصوم ھستند؟

ھود : قرآن با معصومیت آنھا موافق نیست .و یا خذر پیامبر کودکی معصوم را برای گناه آتی او می کشد
   33و16و15 ،القصص21،االنبیاء 82 تا 65 ،الکھف 42و40و24

  
منحرف می  ،بارھا در قرآن خطاب بھ پیامبر گفتھ شده کھ اگر ھدایتت نمی کردیم آیا پیامبر اکرم معصوم بود؟

   37 ،االحزاب 2و1 ،الفتح214و213 ،الشعراء 75 تا 73 ،االسراء 12 ،ھود 43 ،توبھ 7و6 ،ضحی1تحریم .شدی



  
   9 ،االحقاف 63 ،النمل 5عاماالن:  خیرآیا محمد علم غیب داشت؟

  
 می گوید کھ پیامبر امتیازی بر دیگر مومنان ندارد و اما 8 در االحقاف آیھ آیا خدا بھ پیامبر امتیازاتی داده است؟

در اینجا  (31و30و6 ،االحزاب 62 ،النور120و103 ،التوبھ58و41و1االنفال  :امتیازات پیامبر بر اساس قرآن
.)  متعصب ،کار بد ترجمھ شده استنکلمھ فاحشھ توسط مترجما

صدقھ دادن قبل از گفتگو با پیامبر  (12  ،المجادلھ4و2و1،الحجرات33،محمد56و53و51و50و37و36و28و
   2و1 ،البلد 5و4و3،التحریم 7،الحشر)توصیھ شده است

  
   13 ،التوبھ 191 ،بقره 9و8 ،الممتحنھ 13محمد  :آیات اهللا پس از ھجرت پیامبر

  
مگر معجزات " محمد در ارائھ معجزه بھ کفار طفره می رود و می گوید ،در آیات متعدد :در قرآنمحمد و معجزه 

قراردای کھ منجر بھ کوچ (شود کھ قرارداد پیامبر و قریش  البتھ گفتھ می ".کند پیامبران پیشین برایتان کفایت نمی
احتماال علت تک ھمسری  وبھ آنھا ندادندبھ شعب ابیطالب گردید و قریش تجارت را با مسلمین ممنوع کردند و زن 

بعد از مدتی توسط موریانھ خورده شده و تنھا نام خدا باقی مانده است و .) پیامبر در مکھ نیز ھمین امر بوده است
  ! می پوسند؟مانند دیگر کتب بوسیلھ طبیعتپس چرا قرآن ھا در منازل مردم ھ .علت فسخ آن نیز ھمین بوده است

 در ھیج جای دنیا دیده نشده و در تاریخ ثبت نگشتھ است و خداوند بر ماه نیز آثار آنرا برای عبرت دو نیمھ شدن ماه
 ظاھرا . نیز صدق می کندی قرآناین وضعیت درباره توفان نوح و سایر داستانھا .آیندگان باقی نگذاشتھ است

ام آثار آن را بھ شکل زیبایی پاک خداوند معجزات را برای عبرت مردم در ھر زمانی ارائھ کرده است و سپس تم
  .نموده است

   133 ،طھ 59 ،االسراء 20 ،یونس 109و37و35 ،االنعام 118 ،بقره 27 ،الرعد2و1سوره مکی القمر 
  

  قرآن و تناقضات
اگر این کتاب از جانب غیر خدا بود ،قطعا در آن اختالف زیادی می یافتید و " می گوید 82قرآن در سوره نساء آیھ 

 69 ،ھود 54و53و52 ،الحجر 66و65 ،االنفال 54 ،االعراف 73 ،االنعام 285و253و62البقره :  آناقضاتحال تن
 47 ،االنبیاء 62و31و30،االحزاب  85،آل عمران  99 ،النحل 52 ،الحج 94و93 ،الکھف 46 ،التوبھ 71تا 

 )ا با بشر راست یا دروغحرف زدن خد(51 و23 ،الشوری 164 ،النساء 9 ،النمل 12 تا 9 ،فصلت 54،االعراف 
 102 ،یوسف 49و42 ،ھود 10 ،التحریم13و12 ،المجادلھ 62 ،القصص 39 ،الرحمن 4،محمد 6،الکافرون 

 از مغرب چیزی کھخدای مشرقھا (5،الصافات )اشاره بھ دو شرق و دو غرب(17 ،الرحمن 9 ،المزمل 25،االنعام 
  .).نگفتھ است

  
 4،سوره مدنی محمد 6سوره مکی کافرون : )پس از قدرت(ات مدنی و آی) قبل از ھجرت و حکومت(آیات مکی

 178 ،مدنی بقره 34 ،مکی الفصلت 41 ،مدنی االنفال 23 ،مکی الشوری 194 ،مدنی بقره 43 مکی الشوری،
  29 ،مدنی التوبھ 46 ،مکی العنکبوت 39 ،مدنی االنفال 82،مکی النحل 

شھابھا را  .آسمانھا را بدون ستون بر افراشتیم .چون فرشی گسترانیدیم در قرآن آمده است کھ زمین را ھماهللا اعلم ؟
. آسمانھا و زمین کھ بھ ھم پیوستھ بودند را از ھم جدا ساختیم . کھ استراق سمع می کند رھا ساختیماناز پی آن

ماه را ھمچون در آسمان  .مراقبیم کھ آسمان بر زمین فرو نیافتاد .خورشید و ماه را در مداری معین قرار دادیم
 احتماال تصور کوچک بودن ماه و خورشید عامل قسم پیامبر در مورد !ماه از خود نوری ندارد( چراغی قرار دادیم

بھ ھمین دلیل .(کوھھا را ھمچون میخ بر زمین کوفتیم تا زمین ثابت شود)..گذاشتن آنھا در دستانش بوده است
البتھ ژاپنی ھا چون نسل اندر نسل  .ز زلزلھ مصون ھستندبسیاری از مسلمین فکر میکنند نواحی کوھستانی ا

باران را از  . از کوه تگرگ نازل کردیم،در آسمان.).با وجود کوھستانی بودن بیشترین زلزلھ را دارند زناکارند،
تشبیھ ( آسمان را ھمچون روز اول مانند طومار در می پیچیم ).استپس آسمان ھم تراز ابر ( آسمان نازل کردیم

 شب را بھ روز و روز را بھ شب در می .)مان بھ خیمھ اعراب بادیھ نشین کھ بر باالی آن چراغی می گذاشتندآس
اشاره بھ مرکزیت زمین ( کھ ھر یک تا ھنگامی معین روانندخورشید و ماه را تسخیر کرده است آورد و 

ارک و بسیاری کھکشانند کھ از زمین بھ بسیاری از نقاط نورانی در آسمان سی( آسمان را با ستارگان آراستیم).دارد



ھمان کھ ھفت آسمان را طبقھ  .زمین را گستردیم و در آن لنگر کوھھا فرو افکندیم ).شکل واحد دیده می شوند 
از  .بھ غروبگاه خورشید رسید کھ در چشمھ ای گل آلود و سیاه غروب می کند) ذوالقرنین(تا آنگاه کھ .،طبقھ آفرید

ھفت آسمان و  ).مثل کرم خاکی.گیاھان و حیوانات تک جنسی زیادی وجود دارد (  ای آفریدیم نر و ماده،ھر چیز
 بھ نحتی گاه مردم برای ابھت داد.  و ضرائب آن احتماال ھمین است7علت توجھ بھ (  ھمانند آن ھفت زمین آفرید

نھای دیگر در قرآن نشده اشاره بھ زمی از طرفی ". یا مار ھفت سر اژدھای ھفت سر" می گویند  و ماراژدھا
البتھ (انسان را از نطفھ گندیده ساختیم  .آسمان را بھ چراغھایی زینت دادیم و آنرا مایھ طرد شیاطین ساختیم .).است

البتھ  .ولی قطعا گندیده نیست و حاوی میلیونھا اسپرم زنده در محیطی استریل است شاید بوی خوبی نداشتھ باشد،
انسان را از آب جھنده ای کھ از  ) .! چون تنھا بھ مشھودات پرداختھ شده شده استتوجھی بھ تخمک در زنان ن

البتھ با .محل اسپرم کیسھ پروستات است کھ در انتھای آلت جنسی نر قرار دارد(بوجود آوردیم صلب پدر می آید،
ین دلیل می گویند ذھنیت القا می شود و در جامعھ بھ ھمشود این  ماساژ کمر از آنجا کھ میل جنسی تحریک می

را در جایی دیگر نیز آمده است کھ ما انسان . )یعنی از نظر جنسی خیلی فعال است!!!فالن مرد عجب کمری دارد
 61 ،الفرقان65 ،الحج 33 تا 30 ،انبیاء 18 ،الحجر 48،الذاریات  3و2 ،الرعد2بقره  :آیات مربوطھ .از گل آفریدیم

 97و96 ،االنعام 5 ،الزمر 3،الملک 37 ،الرحمن 7و6 ،ق 10 تا 6فات  ،الصا13 ،فاطر 104 ،انبیاء10،لقمان 
 ،الحاقھ 5 ،الملک 12 ،طالق 49 ،الذاریات 144و143 ،الصافات 39 ،یس 43 ،النور 90و86 ،کھف 69و5،النحل 

 ،التکویر 29و28و27 النازعات10 ،فصلت 15 ،النحل 19و7 ،النباء 9و8 ،الجن 19و16و15 ،نوح 8 ،المعارج 16
   6 ،الشمس 11

  
  اهللا عادل؟

  .بھ دالیل زیر سنی ھا عدل را از اصول دین نمی دانند
ھاجر، مادر  اسمائیل و ماریھ کھ ابراھیم را برای  (6و5 ،المومنون 76و75النحل : آیات مربوط بھ کنیز و برده

اجازه نکاه با  (25 و 24نساء ،221 ،البقره33،النور .)ابراھیم در کودکی بمرد.پیامبر اسالم بھ دنیا آورد،کنیز بودند
   50،االحزاب )دختر با اجازه خانواده اش

 قدرت و  در آن،طبیعت ھرگز بین حیوانات تفاوت غائل نیست و معیار  برتری :تفاوت گذاشتن میان زن و مرد
 اگر  بر اساس قرآن.اری نیز نرھایدر برخی حیوانات ماده ھا رھبری گلھ را دارا ھستند و در بس .توانایی است

 شاھد 4 نکھآمگر   می شود،محکوم شاھد برای زنای ھمسر خود بیاورد و یا چھار بار قسم یاد کند زن 4مردی 
باز ...  متعدد اعم از کنیز و نقرآن دست مردان را در امر داشتن زنا بار قسم بخورد و البتھ چون 4ورد و یا آ

وی را  ،)حفصھ(ای پیامبر از اینکھ یکی از ھمسران اواما بر . بر عمل آنان چنین حکمی نیامده است،گذاشتھ است
آنچھ را بر تو حالل کرده "دستور می دھد کھ  در خانھ خود مشاھده می کند،) ماریھ(در حین جماع با زن دیگرش

 زنده بگور کردن اعراب نیز قطعا ). سوره تحریم5 تا 1آیھ !" (خود بر خود حرام مکن زنان ایم برای رضایت 
 علت آن حفظ و) در غیر این صورت زنان پیامبر و دیگر اعراب کھ بودند؟( قوامی خاص می شده استمحدود بھ ا

چرا کھ تجاوز بھ ناموس دیگران امری عادی بوده و  شرف و ناموس از گزند دیگر اعراب بادیھ نشین بوده است،
 :آن را بدانیمحال نظر قر . برای پیشگیری از ننگ در آینده بوده است دخترانزنده بگور کردن

 59و33و32 ،االحزاب40 ،االسراء 28،یوسف127و43و34و15و11و3و1 ،النساء282و228و223و222البقره
   6،الطالق

کنیز و  ،)شامل ادیان دیگر و یا کافر و مشرک(مسلمان و غیر مسلمان قرآن فرد سالم و معلول، :برابری انسانھا
 71 ،النحل 18 ،المائده 33 ،آل عمران 253 و47البقره : دبرده و زن و مرد را متفاوت از لحاظ برتری می دان

   32 ،الزخرف 31و30 ،االحزاب 55،االسراء 
  

  !اهللا غفور الرحیم؟
اھل جھنم اغلب زنان  و بر اساس روایات، در جھنم بطور ابدی خواھند سوخت  بر اساس قرآن مشرکان و کافران،

ھر کسی می  . برای یک گناه از حد تخیل انسان بدور استدر بسیاری از موارد میزان عذاب تعیین شده .ھستند
تواند خود را قاضی دادگاه الھی فرض کند و سپس حکم براند و سپس آن حکم را با عذاب الھی مقایسھ کند و ببیند 

بھ ھر حال خدا جبار نیز ھست و جالب آنکھ تمام این خصوصیات وابستھ  .آیا او مھربانتر است یا خداوند مخلوقات
  .ھ ماده است و در جھان مادی قابل بحث استب



 58 ،االسراء 55و14 ،التوبھ12 ،االنفال 141 ،اعراف44و42،االنعام 38 ،المائده178و90،آل عمران54البقره
آیھ  (56،الذاریات4،محمد 28 ،الجاثیھ77و75و74 ،الزخرف61 ،االحزاب 13 ،سجده 72و71 ،مریم 42،الکھف

   4 ،البلد 10 ،االنسان36و35،الحاقھ)رستشمربوط بھ خلق جن و انس برای پ
  

و " ما ھر کھ را بخواھیم بھ راه راست رھنمون کنیم"  بارھا درقرآن آمده است کھ آیا اهللا گمراه کننده انسان است؟
ھرگز نتوانی  کسی را کھ خدا گمراه کرده،"و یا " مھر زدیم تا حقیقت را نبینند) کافران(ما بر چشم و دل آنھا"یا 
  "ھدایت کنی) یامبرای پ(

  : تا جاییکھ شاعر می گوید از اینجا ناشی می شود،" توفیق الھی"و " جبر و اختیار"مبحث 
    بر من قلم قضا چو بی من رانی               پس نیک و بدش ز من چرا می دانی                                

 93،النحل 4 ،ابراھیم 186 ،االعراف 149و125و108و39و35و25 ،االنعام 41 ،المائده88 ،النساء10و7و6البقره 
 31 ،المدثر23 ،الجاثیھ 36 ،الزمر56،القصص 

  اهللا قاتل؟
آمده است در دنیای " ھر کجا"از آنجا کھ کلمھ ".گردنھا بزنید ھر کجا کافران را یافتید،"  در قرآن آمده است کھ

نیز بھ این آیھ از " فتنھ"ا را شامل می گردد و در فیلم چرا کھ تمام کشورھ  دستور ترور توصیف می شود،،امروز
ھمچنین قرآن طرفداران سایر ادیان را بھ تنبیھ سخت و جزیھ محکوم می کند و تقریبا برای  .قرآن اشاره شده بود

علت نامھ محمد بھ سران کشورھا و سپس حملھ اعراب بھ  .نھم اسالم را مجاز می داندآتمام نوع بشر یک دین و 
  .ران و دیگر کشورھا نیز ھمین استای

 ،التحریم 61و60 ،االحزاب 111و29و14و5 ،التوبھ 65و39و12 ،االنفال 91و89و74و71 ،النساء152آل عمران
9   
  

  جھنم و اهللا
   30 ،ق72 ،الزمر97 ،االسراء16 ،ابراھیم 35 ،التوبھ24البقره

  بھشت و اهللا
حتی  .آیھ در مورد وضعیت زنان در بھشت ارائھ نشده است ولی در قرآن حتی یک ،ھنم زنھا ھستندجبیشتر اھل 

، وصف شده اند درپی آیات توصیف بھشت 24 سوره االنسان و الطورآیھ 19پسرانی کھ ھمچون مروارید در آیھ 
 میاحتماال لواط با پسران نیز مجاز برای مردان آمده است کھ با توجھ بھ آنکھ گفتھ شده کھ در آنجا گناھی نیست،

در بھشت نیز دخترانی کھ ھمواره باکره می  .در غیر اینصورت نیازی بھ زیبایی زیاد و جوانی آنھا نبود .باشد
 ولی حوریان تنھا ،عجیب آنکھ در آنجا شراب آزاد است و گناھی نیست .مانند برای مردان در نظر گرفتھ شده است

  !  بھ مرد خود نظر دارند ؟
 21و19 ،االنسان37و36و23وو22و17 ،الواقعھ 76 تا 70 و56 ،الرحمن24و23و20 ،الطور25البقره
   34و33و32،النباء

  
این (بسیاری از توصیھ ھای اسالم برگرفتھ شده از ادیانی مانند مسیحیت و یھودیت آیا دین اسالم تازه گویی است؟

 مانند ،است) .تند و تعطیلی آخر ھفتھ داش می گرفتند روزه، اقوام در زمان محمد در مدینھ و جنوب مکھ می زیستند
و پیامبر از طریق سفرھای تجاری بھ شام و مدینھ   کھ برگرفتھ شده از تورات و انجیل استبسیاری از مسائل قرآن

 البتھ .آنھا را شنیده بود بوده است،) اولین تایید کننده پیامبر(ورقھ ابن نوفل کھ خویشاوند خدیجھ و از طریق 
بھ ھمین دلیل کفار در جواب   و شایددانھ داری ھیچ پشتوانھ تاریخی نیستنداستانھای موجود در کتب ادیان سھ گ

م پیامبران تما.(دھد آنھا بھ این قصص آشنا بوده اند کھ نشان می" قرآن افسانھ ھای پیشینیان است" پیامبر می گفتند
عدیل عادات جاھلیت  نیز ت از احکام بسیاری ). زندگی کرده اند و اطراف آنربستانع مذکور در قرآن در منطقھ
کعبھ ھمواره مرکز پرستش اعراب بوده است و بین صفا و (ف کعبھاطو  دست دزد،نبوده است مانند قطع کرد

اری یاز طرفی بس .)مروه نیز دو بت قرار داشتھ کھ امروزه اللھم لک لبیک با الفاظ بت پرستان جایگزین شده است
خدا (اصطالح اهللا اکبر  .عبد اهللا نام داشتمثال پدر محمد  .ست نبودنداز افراد بھ اهللا معتقد بودند اگر چھ یکتا پر

حال بھ آیات قران در این .اشاره بھ آن دارد کھ خداوند از بت ھای کعبھ و سایر خدایان بزرگتر است) بزرگتر است
  :باره بنگریم



ر نیز نماز می نشان میدھد کھ کفا (36و35 و31 ،االنفال124و)حالل و حرام کردن سنتی (32االعراف
   158 ،البقره 22 ،الکھف91 ،ھود31و)قبول اهللا توسط کفار (18 ،یونس36و19و17،التوبھ )خواندند

  
  اهللا و شعر و ھنر

   224الشعراء
  

  سخن آخر
  . ماورائی می گرددباورھای عامل ایجاد  و ترس از مرگ با ذھنیاتاق مشاھداتب انط،توھمات انسان -1
از برندگان نوبل % 90بطوریکھ بیش از .  رابطھ ای معکوس وجود داردبین ھوش و اعتقاد بھ ماوراء،-2

.در علوم، اعتقادی بھ خدا ندارند
.رھبران مذھبی ھمواره از دین در جھت تثبیت قدرت خود بھره جستھ اند-3
.زندگی کند) تزاید نسل (ھر انسانی باید برای بقای بشریت و نھ بقای خود-4
د از خردمندی برخوردار بوده اند، اما در دنیای امروز حرفی برای گرچھ کتب دینی در مقطع زمانی خو-5

  . گفتن ندارند
   


