اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪا و ﺟﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯽ
اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﺑﭽﮫ آھﻮ ﺗﻨﮭﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از
ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺎدرش از ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد .ﻣﺎرﺑﮫ ﻇﺎھﺮ ذﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﻤﯽ ﻣﮭﻠﮏ و ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺧﺘﻔﺎء ﻣﺠﮭﺰ اﺳﺖ
 .اﻣﺎ ﺑﭽﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ راه ﺑﺮود  .ﭘﺲ رﻣﺰ ﺑﻘﺎی او ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ راز ﺑﻘﺎی او ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ھﻮش و ﻣﻐﺰ اوﺳﺖ .ﺗﻮان ﻣﻐﺰی او در دوران ﻧﻮزادی دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎده ای اﺳﺖ و ﺑﮕﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت را داراﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎی او ﻣﯽ ﮔﺮدد.اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ او ﻣﯿﺪھﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪادی ﺧﻄﺮات و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ.ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ آھﻮ در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﺮی ﺳﯿﺮ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﭼﺮد ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ھﻤﻮاره ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ  ،ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﻄﺮات ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ،ﺗﺮس و ﺧﺪا :اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﮫ ھﻤﻮاره از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ .در ﻃﻮل روز ،ﻧﻮرآﻓﺘﺎب را ﻣﺄﻣﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ
و ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ،ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺎن را  .ﺑﺎ ﮐﺸﻒ آﺗﺶ ﻣﺪاﻓﻌﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ آن ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮای
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻤﺪم ھﻤﯿﺸﮕﯽ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﮑﺮه ای ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻧﺴﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺰودی رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺷﮑﺎر را از
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد و ﺳﭙﺲ ھﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻠﮫ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﻤﺎن
ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﭘﺪﯾﺪه ھﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ،ﺑﻨﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ھﺎ و
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ  .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﯿﺸﻤﺎری در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء  ،ﺗﻼﺷﯽ واﺣﺪ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﮔﻠﺒﻮﻟﮭﺎی ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ درازای ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﮭﺎﺟﻤﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﻮاره ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﺮ ﮐﺪام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎی روده و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  .اﻧﻮاﻋﯽ از ﺣﯿﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز روﺳﺘﺎھﺎ ،ﺷﮭﺮھﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ و دوﻟﺘﮭﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻐﺰی واﺣﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ
.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در آن ﻣﺮز ﺗﺒﺎدﻻت از ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺮزﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﮭﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻖ ﺑﻘﺎء دارد و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ  .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ در ﮔﻠﮫ ھﺎی وﺣﻮش ﻧﺮ
ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺰاﯾﺪ ﻧﺴﻞ و رھﺒﺮی اﺳﺖ  ،ﺗﺎ ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ
ﮔﺮدد و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺑﻘﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ازﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﯿﺎﺑﺪ  .ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ از
ﺣﯿﺎت)اﻧﺴﺎن( ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺳﺮﻃﺎن وار رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺪرت در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ )ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،اﺣﺴﺎﺳﺎت
و  ...ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﯿﮫ اﻧﺸﻘﺎق در ﻗﺪرت ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰاری ﺟﮭﺖ اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻓﺮاد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن
ﺑﺎورھﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ.از ﻃﺮﻓﯽ اﻋﺘﻘﺎدات ھﻤﭽﻮن اﻓﺴﺎری ﺑﺮ ﺧﻮی ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﮭﺎرآن در ﺟﮭﺖ اھﺪاف ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺮاﺋﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮر در ھﺮ ﺟﺎﻣﮫ و ﺗﻤﻨﯿﺎت ﻣﺮوﺟﺎن
اﻋﺘﻘﺎد  ،اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﻌﺒﻮد ھﺎ از آﻟﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﮫ ﭘﺎداﺷﯽ )دﻧﯿﻮی ﯾﺎ اﺧﺮوی( ﺑﺸﺎرت داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ
در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﮭﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﻮل ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ھﻤﻮاره در ذھﻦ
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺸﺮ ﺷﺒﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﻣﻌﺒﻮد ﯾﮑﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮدﻣﻨﺪان
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ از  5000ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن،ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮭﺮﯾﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
در ادﯾﺎن اﺑﺮاھﯿﻤﯽ )ﯾﮭﻮدﯾﺖ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم ( ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد .در
ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮق دور ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس و ﺑﻮدا و ﯾﺎ در ﻏﺮب دور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﺎھﺎ و ﺑﻮﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ،
ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ  ،وﻟﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺸﺨﺼﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎھﺎﺗﯽ دارد.ﻣﺜﻼ ﻧﮭﯽ دروغ ،دزدی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ.

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد رھﺒﺮ ﻣﺬھﺒﯽ )ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮع از ﮔﺮاﯾﺸﺎت( در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ آن ﮔﻮاه
اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدا را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ از ﻗﺪرت ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ھﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﻦ و ﺗﻮھﻢ :در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ از ﮔﯿﺎھﺎن و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط آﻓﺮﯾﻘﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ار ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﻮھﻢ زا ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺒﻮﮔﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺣﯿﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ و در ﭘﯽ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ،ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ در ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﻘﺎدﯾﺮی از ﻗﺎرچ آﻣﺎﻧﯿﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﯾﺎ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﮫ در
ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﭼﺎر ﺗﻮھﻢ ﺷﺪه و ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ ھﺎی ﺧﻮد اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ رھﺒﺮ ﻣﺬھﺒﯽ اﻋﻼم ﮐﺸﻒ
ﺟﺮم ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﮔﯿﺎھﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﮔﯿﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻗﻮﯾﺎ راﺑﻄﮫ اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎدات در آن ﺟﻮاﻣﻊ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .اﻟﺒﺘﮫ درﺟﺎﺗﯽ از
ﺗﻮھﻢ ھﻤﻮاره در اﻧﺴﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﮔﺎه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﻣﻨﺸﺎء اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﯾﺎ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺳﮑﯿﺰو ﻓﺮﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﻮھﻢ زا ھﻤﭽﻮن اﮐﺴﺘﺎزی ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﮑﯿﺰو ﻓﺮﻧﯽ ﮔﺎه در اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ھﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه
اﺳﺖ.آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻐﺰاﻧﺴﺎن ھﻤﻮاره ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه از ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﮫ او اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺴﺎن ﺑﺪون اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﻧﺴﻮر دﯾﻮاﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺳﮑﯿﺰو ﻓﺮﻧﯽ ﯾﺎ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺗﻮھﻢ زا ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ
را ﻧﺪارد  .زﯾﺮا ﻣﻐﺰ ھﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﮫ اﻧﺴﺎن اراﺋﮫ دھﺪ ﻧﮫ اﻟﺰاﻣﺎ ﺻﺤﯿﺤﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ " ﻣﻐﺰ و ﺧﻄﺎھﺎی ﺑﺮداﺷﺖ" ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از اﯾﻦ
رو ﺑﮫ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺗﻮھﻢ ذھﻦ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ
ﮔﻞ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ زﻧﺒﻮر  ،رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ دارد .ادراک اﻧﺴﺎن در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺮای دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ دارد و ﯾﺎ
اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﺻﻮات ﻣﻮش،ﻧﮭﻨﮕﮭﺎ و ﯾﺎ ﺧﻔﺎﺷﮭﺎ را ﺑﺸﻨﻮد .از اﯾﻦ رو ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ زﻟﺰﻟﮫ و اﺻﻮات آﻧﺮا
درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﺗﻮان ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده درک ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ از ژﻧﮭﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﺧﺘﺮی در روﺳﯿﮫ درون اﻓﺮاد و ﺑﯿﻤﺎری آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ
دﯾﺪ.اﻣﺮوزه از ﺳﮕﮭﺎ در ﮐﺸﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﺲ ﺑﺮﺗﺮ در
ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﺎدر وﺟﻮد دارد و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﻦ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن :ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ و راﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺴﺎن  ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ او ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ ھﻤﻮاره او
را ﻣﯽ آزارد و از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﮫ ارزﺷﯽ دارد ؟ ﻟﺰوم
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ از اﯾﻦ رو ،ﻧﻮﻋﯽ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺎﻟﻮده ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻻزم اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺧﺪا و
ﺣﯿﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻔﮭﺎﯾﯽ در ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﻋﻠﻢ و ﺧﺮد
ﮔﺮاﯾﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺧﺪا ﯾﺎ  ATHEISMدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﺑﺎوری ﯾﺎ  THEISMﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس داده ھﺎی ﮐﺘﺎب  ، the Cambridge companion to atheismدر ﺣﺪود  %41از
ﻣﺮدم ﻧﺮوژ %48،از ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﮫ و  %54از ﻣﺮدم ﭼﮏ ﺑﮫ ﺧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  10،19و  % 20ﺧﻮد
را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﺨﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﺨﺪاﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ آﻣﺎر
در ا ﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ،%25ﮐﺎﻧﺎدا  ،%22اﻧﮕﻠﯿﺲ  ،%31ﺳﻮﺋﺪ  %64و آﻣﺮﯾﮑﺎ  %9ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻨﮭﺎ  %17ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎرا ﻣﺪﻋﯽ
ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ %37 ،از ﻣﺮدم اﺳﺮاﯾﯿﻞ وﮐﻤﺘﺮ از  %2ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺨﺪا ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر
ﺧﻼﺻﮫ آﻣﺎر ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺧﺪا ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ،اﺳﻼم  1.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻧﻔﺮ،ھﻨﺪو  900ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺨﺪاﯾﺎن  750ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  2004ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺮوژ،ﺳﻮﺋﺪ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،ﮐﺎﻧﺎدا و ھﻠﻨﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎد ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺮخ ﺑﯿﺨﺪاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﻮد ﮐﺸﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی
ﺑﯿﺨﺪاﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺒﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮک ﺑﯿﺨﺪاﯾﯽ و ﻧﺎ اﻣﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﯾﯽ و

ﮐﺎھﺶ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻨﺪاری ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺨﺪاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ  ،از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻠﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﮫ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ .
آﯾﺎ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎن  ،او ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ای ﺑﯿﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﺠﻮﯾﺪ
.اﯾﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد .ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ای ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد آﻧﺮا درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﺟﺎ راﺑﻄﮫ ای
ﻧﯿﺎﺑﺪ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻣﺎوراء ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ.از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺳﺎزﻧﺪه اﺑﺰاری ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ؟ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ را ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻣﻐﺰ او ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺴﻂ داده و ﺑﺮای آن ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﺮوی
ﺑﺮﺗﺮ را در ﻧﻮر و ﮔﺎه در ﺗﮑﮫ ﺳﻨﮕﯽ از ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .اﻧﻮاﻋﯽ از اﻟﮭﮫ ھﺎ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﻟﮭﮫ روز ،اﻟﮭﮫ
ﺷﺐ،اﻟﮭﮫ ﺑﺎد،اﻟﮭﮫ درﯾﺎھﺎ و . ...اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن را ﺟﺎودان ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﺪ ﭘﺲ ذھﻦ ﺧﻮد را در ﺑﯿﻨﮭﺎﯾﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﯾﮑﺘﺎ و ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮال
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
ﻋﺪم ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن دو ﺧﺪا دارد و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﺷﺮ و ﺧﯿﺮ ھﺮ دو
ﻗﺪرﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ و ھﺮ دو ﺑﺮ ﺟﮭﺎن ﺣﺎﮐﻤﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺷﺮ ﺑﺮ ﺟﮭﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮭﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﯽ
ﺟﻮاب اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮاﻻت ﺑﯽ ﺟﻮاب اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﯿﺮ
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﮫ واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭼﺮا ﮐﮫ او ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﺖ
ذھﻦ ﺧﻮد را ﺗﻌﻤﯿﻢ داده و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ "ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻋﺒﺚ ﻧﻤﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ" .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺟﮭﺖ اﺛﺒﺎت آن از ھﯿﭻ
ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و دﻻﯾﻠﯽ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﺪان ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺮھﺎن ﻧﻈﻢ :ﻧﻈﻢ ،اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺸﺎھﺪات ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﺨﯿﻼت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ ذاﺗﮫ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﻮر ﻓﮭﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪان اﺣﺎﻃﮫ ﯾﺎﺑﯿﻢ .رگ ﺑﺮﮔﮭﺎی ﮔﯿﺎه از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان از
ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮﻋﻮام ﻣﺸﺘﯽ ﺧﻂ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان
ﺷﺒﯿﮫ ﻣﻮج ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻮام ﮔﯿﺠﯽ و ﺑﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ .ﻟﮑﮫ رﻧﮕﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﯾﺎ ﺗﮑﮫ اﺑﺮی در آﺳﻤﺎن
از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮی دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮه را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺷﺨﺺ اﺑﺘﺪا ذھﻨﯿﺘﯽ از آن ﻣﻨﻈﺮه را در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده و ﺣﺎل آﻧﺮا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ
از روﯾﺎھﺎی ﺧﻮد رﻧﮓ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺰﻧﺪ و آﻧﮭﺎرا ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎورھﺎ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻣﻐﺰ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎھﺪات روزﻣﺮه ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﮔﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ از آﯾﻨﺪه اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد در ﺣﯿﻦ ﺧﻮاب ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﯿﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ دراﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از روﯾﺎھﺎی ﺧﻮد را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ وﻗﺘﯽ آﻧﺮا ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﻧﺰدﯾﮏ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ  ،ﺑﮫ آن روﯾﺎی ﺻﺎدﻗﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
از دﯾﺪ اﻧﺴﺎن زﻣﯿﻨﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ او ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،زﯾﺮا ﮐﮫ او زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در ﮔﻮﺷﮫ ای از ﮔﯿﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ دو ﮐﮭﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرھﺎ ﺳﯿﺎرک و ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺮﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و از ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و اﺟﺰاء ﺑﮫ ﺣﯿﺮت ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ھﺮ ﻣﻮﺟﻮدی
ﺧﻮد را ﺑﺎﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﻃﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺳﺎل ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮫ آﻧﮑﮫ آن ﻣﻮﺟﻮد از اﺑﺘﺪا و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻮھﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ درﺧﺘﺎن ﮐﺎج
ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﺮﮔﮭﺎی ﺧﻮد را ﺳﻮزﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺠﺰا ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ
ﻣﺠﺮی اﻓﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺘﮭﺎی او ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ھﻮش ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در
ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰھﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻐﺰی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ،اﻧﺴﺎن ھﻤﻮاره در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن وﻗﺎﯾﻊ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ورزد ،اﮔﺮ ﭼﮫ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﺎرھﺎ از اﺻﻄﻼح
"ﺷﺎﻧﺲ" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﻧﺸﺎن از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﮑﺮر در زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﺑﮫ
ﺑﻨﯿﺎن ﻓﮑﺮی او در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﯿﻌﮫ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻨﮑﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .آدﻣﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺑﮭﺎم ﺧﻮد
ھﻤﻮاره ﺑﻮﺗﮫ ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻮﺗﮫ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻗﯿﺎس ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﯿﺴﮫ ای را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﮭﺮه ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﮭﺮه در آن ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺮخ وﺟﻮد دارد
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 ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﮭﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺣﯿﺎت و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ آن ﻗﯿﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﺒﺎره ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﯿﺎت را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻠﮫ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ او و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی

ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ھﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺑﺰرگ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ دارای
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﯽ ﺷﻤﺎر در ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت در رﯾﺎﺿﯿﺎت
،ﺷﺎﻧﺲ وﻗﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﻃﺒﯿﻌﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﻃﺒﻖ ﺗﺌﻮری ،ﺗﻨﮭﺎ در ﮐﮭﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی  40000ﺳﯿﺎره
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎط وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻋﺒﻮراز ﻋﺮض اﯾﻦ ﮐﮭﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺪای زﻣﯿﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﮭﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﻠﮭﺎ ﺑﮫ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ
.ﺣﺎل ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﮐﮭﮑﺸﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آری ،در ﺟﮭﺎن ھﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮھﺎن ﻋﻠﯿﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ،ﻋﻠﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﮭﺎن
ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ آن ﺧﺪا را ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻮن از ھﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺑﯽ
ﻧﯿﺎز ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل واﻗﻊ ﮔﺮدد .در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و اﻟﻔﺎﻇﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﮐﮫ در ﺳﻨﺨﯿﺖ ،آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺼﻮر اﻧﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺟﮭﺎن را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ،ﺧﻮد در
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻠﺖ از دﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺮا ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ آﻧﺮا از ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﮫ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﻟﻄﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﺪور
ﻣﯽ داﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ،آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻧﻮع دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻔﺎظ از ﺳﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺎده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﺷﺒﮭﺎت ﺧﻮد دﺳﺘﺎوردھﺎی
ﻋﻠﻢ رادﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺜﻼ ﺑﯿﮓ ﺑﻨﮓ را ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ آﻏﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﮭﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و در  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رخ داده
اﺳﺖ را ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد
ﮔﺎه در رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ھﺴﺘﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮﺳﻨﮕﯿﻦ و رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺧﻮدی دﭼﺎر واﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ).ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ و در ﺟﮭﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو را در ھﺴﺘﮫ اﺗﻢ ﺑﺮ ھﻢ زده و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﺴﺘﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ دﻧﺒﻞ ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﮫ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوت را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ھﺴﺘﮫ ای
ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮده و ھﺴﺘﮫ ﺑﮫ دو ﺟﺮم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد (.ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع واﭘﺎﺷﯽ ھﺴﺘﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ ﻏﺎﺋﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﯿﺮ اﺑﻌﺎد اﺳﺖ و آﻧﮭﺎ را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در واﭘﺎﺷﯽ ھﺴﺘﮫ ای اﺟﺮام ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه در دو ﺟﮭﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﮓ ﺑﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺎن ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﮫ در ﮐﺪام ﺟﮭﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﺧﻮد زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻧﺎﭼﯿﺰ از ﺟﮭﺎن ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﺴﺘﮫ ھﺎ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﯿﮓ ﺑﻨﮓ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﻣﺮزی از ﻓﻀﺎ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن
در ﻋﻠﻢ ﺑﮫ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮدد .ﺳﻮال دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح آن اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﭼﺮا آﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﯾﺎ ﯾﺦ ﺳﺮد
اﺳﺖ  .ﭘﺲ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺘﯽ داده اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب آن ﻧﯿﺰ ﺳﺎده اﺳﺖ.ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﻮزان آﺗﺶ ﺑﮫ ذاﺗﮫ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﮫ آن ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﻮزان ﻣﯽ دھﺪ .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺟﻤﺎد)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ و
ﻓﻠﺰ( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮال دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺣﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮﺗﺮ از ﺟﻤﺎد
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﺑﮫ اﺟﺪاد اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ در آﻏﺎز ﺣﯿﺎت ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ
،آﻧﮭﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﮭﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎﺑﻮد و در ﻣﻮاردی ﻧﺎدر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎی
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻧﺒﻮھﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .ﮔﻮﻧﮫ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪار
ﮔﺸﺘﮫ و ھﻤﭽﻮن ﺳﺮﻃﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ،ھﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدی او
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .داﯾﻨﺎﺳﻮرھﺎ ﺑﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن و ﻏﺮور او،
ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﯿﺪن اﻧﻘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﮫ ای ﺷﺒﯿﮫ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺴﯿﺮھﺎی
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎی او ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﮫ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮده و از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﻧﮫ ای از
ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﻗﺪ ﺣﯿﺎت .اﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ را در ھﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻮﻋﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﺗﻤﮭﺎ ،ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﮭﺎ و  ....ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﻮﻋﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﯿﻦ از ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻮر ﮐﮫ
ﻣﻮج اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ اﺳﺖ و در ﺣﺮﮐﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس،ﻣﺎده ھﻤﻮاره در ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﺠﻠﯽ آن در اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮﻋﯽ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ.
روح :اﻧﺴﺎن ازاﺑﺘﺪای اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﺎوراء ،ﺑﻘﺎی ﺟﺎوﯾﺪان ﺧﻮد را در ﮔﻮﻧﮫ ای از وﺟﻮد ،ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و از آن ﺟﮭﺖ
ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﮭﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻮھﻢ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﺮده و ھﻤﺰادی
ﺑﮫ ﻧﺎم روح را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ روح ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺼﻮر

ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﺷﯿﻄﺎن و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﮫ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﻘﺎدات اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﺎوراء ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ
ﺗﺼﻮرات و ﻓﺮﺿﯿﺎت اوﺳﺖ ،ھﻤﻮاره ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻇﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت و ارﺗﺒﺎط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.از اﯾﻦ رو ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ اﺛﺒﺎت روح در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ
اﺣﻀﺎر ارواح ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ روح ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎوراﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﺸﻢ
ﻣﺎدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا دﯾﺪ و ﯾﺎ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن
اﻧﺪﮐﯽ از وزن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ! اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻨﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻟﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن  CIAﮐﮫ در ﻣﻘﻄﻌﯽ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از
ﺑﻮدﺟﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮر ﻣﺎورا ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪن ﮐﺎراﺋﯽ اﯾﻦ روﺷﮭﺎ
از آﻧﮭﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮫ روح ،ﺟﻮاب رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد "روح ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﮐﺪھﺎی ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ" ﺟﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ژﻧﯿﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻮد داﺷﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ
ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را داراﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎن و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎم ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮوی آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﺎﻣﯽ ﺑﮫ آن اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻧﻮزاد آن ﻧﺎم را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻓﺮا ﮔﯿﺮی از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد).ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن در ﻣﺎه ھﺎی اول ﺣﯿﺎط ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮش را در آﯾﻨﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ" .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎھﻼﻧﮫ
اﯾﻦ "ﻣﻦ" را ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫ روح ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ"ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻐﺰ
ﻣﻦ،ﺑﺪن ﻣﻦ و  "...اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺑﺎورھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاس ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻐﺰ
ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬر ﻋﻤﺮ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت او اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن ھﻤﻮاره دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ دارد ،ﻋﻤﺮ در ﻧﻈﺮ او ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﭽﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ھﻮﯾﺖ ھﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺳﺎزد،ﺗﻤﺎم داﻧﺴﺘﮫ
ھﺎ و داﺷﺘﮫ ھﺎی اوﺳﺖ  .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس داﻧﺸﮕﺎه  MITدرﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2050اﻧﺘﻘﺎل داده ھﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺰ و
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ای در ﺳﺎل  1996ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ  CIAاراﺋﮫ ﺷﺪ و
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود اﺟﺮای آن زودﺗﺮ از آﻧﭽﮫ در ﺟﺮاﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﭙﮭﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﻮق ،ﺣﺎل ﮐﮫ ﺧﺎﻃﺮات اﻧﺴﺎن ھﻮﯾﺖ او را ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه آن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮات ،ﺷﺨﺼﯿﺖ آن ﻓﺮد دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﮫ
ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﺣﯿﺎء ﻣﺠﺪد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ذرق و ﺑﺮق ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮫ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﮫ اﺣﯿﺎء ﺧﺎﻃﺮات آﻧﮭﺎ وﺟﻮد دارد؟ دﯾﻨﺪاران ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺮگ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﺮوج روح آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺼﺪوم ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی را ﻣﺮده ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ؟!
ﻇﺎھﺮا آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮار ﻣﻐﺰ را ﻣﺮﮐﺰ ھﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻧﮫ روح ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ
ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﺮگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﻧﻠﯽ از
ﻧﻮر را در آن ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮن در آن اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در
ﻓﻀﺎﻧﻮرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎده ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
اﺗﺎﻗﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺿﺮﺑﮫ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﻮر ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺣﺎل
آﻧﮑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ! ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮگ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻓﻠﮑﺲ ھﺎی ﻣﻐﺰی
از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪات و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم اﺳﺖ.

ادﯾﺎن و ﺑﺎورھﺎ:
ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن :در ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮭﺎن را در  5800ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﻓﺮﯾﺪ وﺳﭙﺲ اﻧﺴﺎن را از ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﻌﺪ در او از روح ﺧﻮد دﻣﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ آﻧﮭﺎ آدم ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮرات در ﺑﮭﺸﺖ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﮫ ،اﻣﺎ ﺑﮫ وﺳﻮﺳﮫ
ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺣﻮا) ﮐﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ او و ازﯾﮏ دﻧﺪه آدم ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد( ،از ﺳﯿﺐ ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻣﻮرد
ﻋﺬاب اﻟﮭﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺐ از ﮔﻠﻮی ﺣﻮا ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رود ،وﻟﯽ در ﮔﻠﻮی آدم
ﮔﯿﺮ ﮐﺮده و اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﮔﺮه ﻏﻀﺮوﻓﯽ در ﮔﻠﻮی ﻣﺮدان ) Adam appleﯾﺎ ﺳﯿﺒﮏ( ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻏﺎز ﺑﮫ

ذﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪن زﻧﺎن و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪن آﻧﮭﺎ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .زﯾﺮﮐﯽ ﻻزﻣﮫ ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻔﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﻃﺒﯿﻌﺖ در زﻧﺎن ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ آﺛﺎر ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺳﻼح ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﺘﺮ در اﻣﺮ ﺷﮑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮد ،از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ راﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﮭﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻓﺮﺷﺘﮫ ﺧﺪا در ﺑﮭﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮ ﺑﺪور ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮا را وﺳﻮﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﯿﻢ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ
ﺧﻄﺎی اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻧﺰول ﻣﯽ دھﺪ و ﻋﺬاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و از ﮔﻨﺎه آﺗﯽ آدم ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﺑﻮده ،ﭼﺮا او را ﺑﮫ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺬاب ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ
ﮐﮫ ﮔﻨﺎھﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ اوﺳﺖ و ﺑﮫ آن اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ راﺿﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮫ آدم ﮐﮫ ﻣﺨﻠﻮق اوﺳﺖ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﮫ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺪی اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺷﺮ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﻋﺒﺎداﺗﺶ) ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪا ﭼﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ آن ﻋﺒﺎدات داﺷﺘﮫ( ﻣﮭﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،درﺳﺖ
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻗﻀﺎوت ﺷﯿﻄﺎن در ﻣﻮرد آدم اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ "اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد " .در دﯾﻦ اﺳﻼم آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ
از اﻧﺴﺎن ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺟﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ! ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﺒﺐ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ،ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ؟ ﭼﺮا ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺎز دارد؟ و اﮔﺮ ﮐﻤﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﮫ
ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد؟ اﻟﺒﺘﮫ ﻇﺎھﺮا ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﭼﻮن اﺑﻠﯿﺲ دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ! در ﺗﻮرات و ﻗﺮآن آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮭﺎن را در  6روز) اﻟﺒﺘﮫ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮدر ﻗﺮآن دو روز ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ! اوﻻ
آﻧﮑﮫ روز ،ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺷﺐ وﻗﺖ ﮐﺎرﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ روز ﺑﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ! ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روزھﺎی ﺷﻨﺒﮫ  ،ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ و ﺟﻤﻌﮫ در ادﯾﺎن اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ
از  6روز اﺳﺖ!
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان :ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در اﺳﻼم  124000ﻋﺪد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ اول آﻧﮭﺎ آدم و ﺧﺎﺗﻢ آﻧﮭﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ.ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﻗﺒﺮ"آدم" در ﺳﻮرﯾﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در ﺣﺪود  10ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮرات آدم  930ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ!و
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻼم ﻧﻮح ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺮی ﺑﯿﺶ از  1000ﺳﺎل داﺷﺘﮫ! ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﺷﯿﺮ
ﺧﻮارﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از  2ﺳﺎل ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  250000ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯿﻦ را ﺑﮫ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ!!! در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮرات و ﻗﺒﺮ "آدم"  ،دﯾﻨﺪاران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ "آدم" ﮐﻤﺘﺮ از  8000ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ،ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ را  20ﺳﺎل ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎدل  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد!!! اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ در
ھﺮ زﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﺳﻦ آﻧﮭﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻓﺮض ﮐﺮده اﯾﻢ  .از ﻃﺮﻓﯽ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر دور اﻗﻮام ﺑﺸﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺧﻂ وزﺑﺎن ،ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻣﺤﺪود و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ دارد .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺎ ﻣﺮدم زﺑﺎن ﻧﻔﮭﻢ ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ؟! ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮای
ارﺷﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮭﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد از ﺷﯿﻄﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ او ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن )ﮐﮫ ﺧﺪا ﺑﮫ آﻧﮭﺎ از ﭘﯿﺶ آﮔﺎه ﺑﻮده (
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻠﮫ ﮔﺎه :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻗﺮب ﺑﮫ ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﮕﺮش ﻣﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺘﮭﺎ را واﺳﻄﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪس و ﮐﻌﺒﮫ را .ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺧﺎص
در ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ از ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻗﺒﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪان ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﮭﺖ آن داراﻟﺨﻼء ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺣﺎل
آﻧﮑﮫ ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﭘﺸﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﺳﻮ اﺳﺖ!؟ اﻟﺒﺘﮫ در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻣﮑﺮرا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ  ،ﺛﺒﻮت آن و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اھﻤﯿﺖ ﻗﺒﻠﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ رو ﺑﮫ آن ﻣﯽ
ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﮐﺘﺐ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،دﻟﯿﻞ آﻧﺮا ھﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺷﺪن ﺧﻄﻮط ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ و آھﻦ ﺧﻮن ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
از ﺳﮑﺘﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻔﺎوت در زﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
دارد.
ﻧﻤﺎز :ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻌﺒﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﮑﻞ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺤﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎ
،ﯾﮭﻮدﯾﺎن در ﮐﻨﯿﺴﮫ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .اھﻤﯿﺖ ﻗﺒﻠﮫ در اﺳﻼم ،ﺑﯿﺶ از ﺑﺎﻗﯽ ادﯾﺎن اﺳﺖ و زﻣﺎن
ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪول ﮐﻔﺎره ﻧﯿﺰ دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎزدر ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ

ﻗﻄﺐ ﮐﮫ  6ﻣﺎه ﺷﺐ و  6ﻣﺎه روز دارﻧﺪ ،ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در ﻗﻄﺐ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﯾﺨﮭﺎ ﺷﻨﺎورﻧﺪ ،اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﻟﺨﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن در ﺧﻔﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ
زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﻐﻮﻟﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ "آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ " ﺑﮫ ﻣﻐﻮﻟﯽ آﻟﻮده ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺣﻤﻠﮫ اﻋﺮاب ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﮫ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎرﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
"ﻟﻔﻆ ،ﻟﻔﻆ ﻋﺮب اﺳﺖ،ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﮑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ دﮔﺮ ﺑﺎد ﺧﺮ اﺳﺖ".ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﺮﮔﺰ از اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﯿﺶ از  %50زﺑﺎﻧﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪه ،ﻧﻤﯽ ھﺮاﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﮫ "ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ" ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺮب ،رگ ﻏﯿﺮت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده
و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ" :ﭼﺮﺧﺒﺎل" .اﻟﺒﺘﮫ اﻣﺮوزه در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﺑﮫ زﺑﺎن "ﺑﺎد ﺧﺮ" اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺪون آن ﭼﺮخ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻤﯿﺖ ارزش ﮔﺬاردن ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﮫ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺪر ﻣﺘﻌﺼﺐ
ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﺑﺪه ﺑﺮ ﺳﮓ ﻣﺪه ﺑﺮ ﺑﯽ ﻧﻤﺎزان "
"اﮔﺮ ﺧﻮاھﯽ دھﯽ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎن
و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز ﺳﺘﻮن دﯾﻦ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال در روز ﻣﺤﺸﺮ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻤﺎز اﻧﺴﺎن را از ﮔﻨﺎه
ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .اﻟﺒﺘﮫ ﺷﺪت ﻓﺴﺎد در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﮑﺮ آن اﺳﺖ و ﻇﺎھﺮا ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎز را دوﺳﺖ دارد و
ﺑﺪون آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯽ ارزﺷﻨﺪ!
ﻓﺴﺎد در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ :ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺗﺒﺼﺮه ھﺎی ﻣﮑﺮر را ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﻼم زﻧﺎ ﺑﺎ زن ﺷﻮھﺮ دار ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ زن ﮐﺎﻓﺮ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺣﻼل اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم زﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ)ﮐﻨﯿﺰ( ﻧﯿﺰ داﺷﺖ و در ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﮫ  50ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺑﮫ ﻣﺪت  28ﺳﺎل و ﭘﯿﺶ از ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در اﻋﺮاب ﺻﺪر
اﺳﻼم ھﻤﮕﯽ ﻣﺪﯾﻮن زﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اﻃﺮاف ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮭﺮﺑﺎﻧﻮ و ﻧﺮﺟﺲ .در اﺳﻼم دروغ ﺣﺮام
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ،ﭘﺎی ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪ را در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪی)ﺑﮫ او ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻻﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ای ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ( ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﺟﻮاب او ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﻋﺒﺪود ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :اﻟﺤﺮب ﺧﺪﻋﮫ" .در اﺳﻼم دزدی ﺣﺮام اﺳﺖ و دﺳﺖ دزد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺣﻼل
اﺳﺖ .اﻧﮕﺸﺘﺮی ﮐﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﮫ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی ﮐﮫ دﺧﺘﺮش ﻗﺼﺪ
داﺷﺖ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮای ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮدارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﮐﻨﺪه از ﻏﻨﺎﯾﻢ اﯾﺮان ،روم و ﻣﺼﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .در اﺳﻼم ﻏﯿﺒﺖ و رﯾﺨﺘﻦ آﺑﺮوی اﻓﺮاد ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﺳﻮا ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و ﺟﺸﻦ :ﺳﺎﻻﻧﮫ ،ﻗﺮﯾﺐ  10روز در ﻣﺬھﺐ ﺳﻨﯽ و  60روز در ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺬا داری
ﺑﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺣﺪود  20روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺗﺸﯿﻊ وﺟﻮد دارد .در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ روزه داری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدرد ،ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ و ﺗﺮش ﮐﺮدن ،ﺑﺎزده ﮐﺎری در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮراک اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ!
در ﺗﺸﯿﻊ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻔﺮه اﺑﻮﻟﻔﻈﻞ ﮐﮫ ﺟﻮان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن و آﻧﮭﻢ ﺑﮫ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎﺑﯽ ﺧﺎص
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺶ از  40ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﻣﺮگ  9زن در ﺧﺎﻧﮫ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎرف
،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﭽﮫ دار ﺷﺪن ﯾﮏ زن و ﻣﺮد  %17اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﯿﺶ از  1000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻏﻠﺐ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﻣﺮدﻧﺪ
)ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از  5ﻧﻔﺮ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻃﺒﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻤﺮد (.ﺣﺎل ﺧﻮد
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ  40ﺑﭽﮫ ﭼﻨﺪ روز وﻗﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟! ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه" ﻣﮕﺮ در آن
زﻣﺎن ﺑﺪون ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؟
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ،ھﺮﮔﺰ از ھﺠﻮم ﻗﺎﻓﻠﮫ
ﮐﺮﺑﻼ ﺑﮫ ﮐﺎروان ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺷﺎم ،راﺑﻄﮫ ﺧﻮاھﺮ زادﮔﯽ اﺑﻮﻟﻔﻈﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺮ ،وﺟﻮد آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﻮره ﮐﺸﯽ در ﻇﮭﺮ
ﻋﺎﺷﻮرا و ﯾﺎ راﺑﻄﮫ ﺣﺴﯿﻦ و اﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﮫ در دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺦ در
داﻧﺸﮕﺎھﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻓﺎﻃﻤﮫ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﮫ  40ﺳﺎﻟﮫ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در  63ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺮود و 5
ﻣﺎه ﭘﺲ از او دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻧﯿﺰدر  18-17ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﯾﺠﮫ ،اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ آﺧﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ در  61-60ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آورده ﺑﺎﺷﺪ؟! از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺲ از  45ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ
زﻧﺎن ﺟﻮان) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﯾﺸﮫ  9ﺳﺎﻟﮫ ( و ﻣﺘﻌﺪد)در ﺣﺪود  (20و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮ ،ھﺮﮔﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
و در ﺟﻮاب ﻋﺎص اﺑﻦ واﺋﻞ آﯾﮫ "ان ﺷﺎﻧﺌﮏ ھﻮ اﻻﺑﺘﺮ" ﻧﺎزل ﻣﯿﮕﺮدد!

داﻧﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ  :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﻣﻮرد داﻧﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﺪﯾﺚ "اﻧﺎ ﻣﺪﯾﻨﮫ اﻟﻌﻠﻢ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﮭﺎ" را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ،داﻧﺶ ﺧﻮد را ﻣﮑﺘﻮب و ﺑﮫ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﮫ ارﺳﻄﻮ .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﺎﮐﺴﻮل" ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی
ﺷﮕﺮف ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﺣﺘﯽ ﻗﺮآن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﮐﺘﺎب در ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﻋﻠﻢ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ ﺑﺪن و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﺟﮭﺎن در ﻗﺮآن اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﻧﯿﺰ از آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از
ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آﯾﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ
ﻣﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺟﻨﮕﮭﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﮫ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﮐﻔﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در ﮐﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻮن ﻃﺐ در اﺳﻼم اﻧﻮاع رواﯾﺎت ﻣﺤﯿﺮاﻟﻌﻘﻮل را در ﺑﺎب ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ و ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .
اﻣﺎم زﻣﺎن :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﮭﻮر اﻣﺎم ﻣﮭﺪی ،ﺗﻨﮭﺎ  2/27از ﻋﻠﻢ ﮐﺸﻒ ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم در ﻗﺮآن ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﮫ  ،50اﻟﻨﻤﻞ  65و اﻻﺣﻘﺎف آﯾﮫ  19اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد ﮐﮫ از ﻏﯿﺐ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .ﺷﺪت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
در ﺑﺎره اﻣﺎم ﻋﺼﺮ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﮫ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﯾﮑﯽ از 313ﺗﻦ ﺳﺮﺑﺎز او ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺰودی ﺑﺎ او در ﯾﮏ رﮐﺎب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ!!!
ﻣﻌﺠﺰه و دﺧﯿﻞ ﺷﺪن :در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و در ﺗﻤﺎم اﻗﻮام و ﺑﺎورھﺎ ،ھﻤﻮاره اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک از ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﻮاﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ،ﮔﺮﺑﮫ و ﺟﻮﺟﮫ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺮاﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ھﯿﭻ
ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ را ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ .اﻣﺎ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﮫ اﻣﯿﺪ ﺷﻔﺎ در ﺻﻮﻣﻌﮫ ای ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﺮ ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﺎم ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ و ﯾﺎ ﻓﻼن
ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪﻣﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ھﺮﮔﺰ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮔﺸﺘﮫ
اﻧﺪ؟ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب آﻧﺮا ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮار ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و ﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد دﻋﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎز اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .از اﯾﻦ رو
دﯾﻦ ﺑﺎوران ﺑﺮای دﻟﺨﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "از ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ" .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺠﺰه ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺗﻼش اﻧﺴﺎن
و ﺗﻔﮑﺮ او ﻗﺮار دارد و ﺟﺰء ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﺑﺎورھﺎ
راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد و از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ "ﻧﺎ ﺑﺮده رﻧﺞ،ﮔﻨﺞ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد"
ﻣﺎھﯿﺖ ﮔﻨﺎه :ﭘﺎﯾﮫ ادﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ از ﻋﺬاب وﺗﺮس از اﻧﺠﺎم آﻧﭽﮫ ﮔﻨﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ
دﯾﻨﺪاران ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮔﻨﺎه ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮآﻧﺎن ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎھﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺧﻼف آن اﺛﺒﺎت ﺷﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮای ﺑﻘﺎء و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ رو دروغ روﺷﯽ ﺗﺪاﻓﻌﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ،ﺣﺮص ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﯾﻨﺪه و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از آﻧﭽﮫ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﺰارھﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﻧﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن وﺳﻮﺳﮫ ھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ ھﻤﺎن
ﻣﻨﺸﺎء ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ در درون ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﺮا ﺷﺮارت و ﺑﺪی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻄﺢ ھﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﺪی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ راھﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺷﺮارت ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ رﯾﺸﮫ در ﻃﺒﯿﻌﺖ دارد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺸﺮی ،ﺗﻨﮭﺎ اﻓﺴﺎری ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺗﺠﺎوز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ھﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻘﺎء داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﮐﮫ ﻋﺪاﻟﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ
،ﺧﺎﻃﯽ را ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮو ﻋﺬاﺑﮭﺎی دردﻧﺎک ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد ﺗﺎ دردھﺎﯾﺶ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺠﺲ و ﭘﺎک،ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎﻃﻞ :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ادرار ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻌﯽ
اﺳﺘﺮﯾﻞ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺷﺢ آن ﺑﺮ ﺑﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ

وﯾﮋه اﺳﺖ .وﺿﻮ در ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از آرﻧﺞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻮرات ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی رواﻧﯽ ھﻤﭽﻮن وﺳﻮاس و  ...در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و او را ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺗﻔﺮﻗﮫ ای ﺷﺪﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ از ﻣﺤﺒﺖ و ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮔﺎه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ادﻋﺎی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻇﺮف ﺳﮓ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻤﻮاره دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﻦ ﺳﮕﮭﺎی وﻟﮕﺮد ﻣﺪﯾﻨﮫ
را ﻣﯽ داد( ﺣﺎوی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﮭﻠﮏ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ  7ﺑﺎر ﺧﺎک ﻣﺎل ﮐﺮدن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ،ﺧﻮاه ﺳﮓ ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮاه
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺸﺴﺘﮫ آب در ﺷﺐ ،ﻣﮑﺮوه ﺑﻮدن ﻓﻮت ﮐﺮدن
ﻏﺬا ،آداب داراﻟﺨﻼء ،اﺳﺘﺒﺮاء ،دﻓﻊ ﺷﮭﻮت از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮزاد ،ﺟﻤﺎع ،وﻃﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮﮐﮫ
ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺐ در اﺳﻼم ،ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﺳﺮات ﻧﺠﺎت از ﻋﻼﻣﮫ ﻣﺠﻠﺴﯽ،
ﻧﮭﺞ اﻻﺑﻼﻏﮫ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن و ...را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﻘﻠﺪ اﻋﻠﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه "ﻻ ﺗﺠﺴﺲ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ".
در اداﻣﮫ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ رواﯾﺎت از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺪور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ در  40ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت  10ﺳﺎل در
ﻣﮑﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ)ﺣﺪود  100ﻧﻔﺮ( را ﺑﮫ اﺳﻼم دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻘﺒﮫ و اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اوس و
ﺧﺰرج ﺑﮫ ﯾﺜﺮب ) ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در  53ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﺪل ﻣﯽ
ﺷﻮد .آﯾﺎت ﻣﮑﯽ در ﻣﮑﮫ و آﯾﺎت ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺪﯾﻨﮫ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻧﺪ .آﯾﺎت ﻣﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﻮی ﻧﺮم و ﻣﻼﯾﻢ ﮐﻔﺎر را ﺑﮫ اﺳﻼم ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ " :ﻟﮑﻢ دﯾﻨﮑﻢ وﻟﯽ دﯾﻦ" و ﯾﺎ "ﻻ اﮐﺮاه ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ" و در ﻣﺪﯾﻨﮫ و ﭘﺲ ازﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺎھﺪ ﮔﺮدن زدن  700ﻧﻔﺮ از اﺳﺮای ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻃﻮل  10ﺳﺎل آﺧﺮ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از  50ﺟﻨﮓ را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮدرﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﯿﺮت رﺳﻮل اﷲ ) اﺑﻦ ھﺸﺎم( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی)16
ﺟﻠﺪی( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺎرا)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر اﻋﺮاب در اﯾﺮان( ،ﻃﺒﻘﺎت) 8ﺟﻠﺪی (،
ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون) 5ﺟﻠﺪی( ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ) 13ﺟﻠﺪی( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮕﮭﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ) 3ﺟﻠﺪی( و ﺳﻠﺴﻠﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻧﺎﺳﺦ
اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﺎپ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺘﺐ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﻌﮫ را ﻣﻼک درﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﺮی اﮔﺮ از اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ
ھﻤﭽﻮن ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ،ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و اﮔﺮ از ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺻﺪر اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ را دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺷﯿﻌﮫ ﻋﻤﺮی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮫ دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرﺧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در اﯾﺮان ،ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﺎر و اﺟﺒﺎر ﺑﮫ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺻﻔﻮﯾﺎن ،ﺳﻨﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻗﺮآن
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ دارد وﻟﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ)ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻋﺮاب
ﺑﻮده اﻧﺪ( و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻮره ﻗﻤﺮ 17و22و32و، 40ﺳﻮره اﻟﺰﺧﺮف، 3ﺳﻮره اﻟﺰﻣﺮ28
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼم ﺑﺮای ھﻤﮫ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ،وﻟﯽ ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮره اﺑﺮاھﯿﻢ ،4ﯾﻮﻧﺲ ،47ﻧﺤﻞ،36ﺗﻮﺑﮫ
،120ﯾﻮﺳﻒ ،2ﻃﮫ ،20ﺣﺞ 22و34و67و، 78ﺷﻌﺮاء ،195اﻟﻘﺼﺺ ،46ﺳﺠﺪه ،32ﻓﺼﻠﺖ ،41ﺷﻮری ، 42ﻗﺮﯾﺶ
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آﯾﺎ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی در ﺷﮑﻢ ﻣﺎھﯽ ﻋﺬاب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻟﻐﺰش ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮔﺮدد
و ﯾﺎ ﺧﺬر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻌﺼﻮم را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه آﺗﯽ او ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ :ھﻮد
24و40و، 42اﻟﮑﮭﻒ  65ﺗﺎ ، 82اﻻﻧﺒﯿﺎء، 21اﻟﻘﺼﺺ15و16و33
آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮد؟ ﺑﺎرھﺎ در ﻗﺮآن ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ اﮔﺮ ھﺪاﯾﺘﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ
ﺷﺪی .ﺗﺤﺮﯾﻢ، 1ﺿﺤﯽ6و، 7ﺗﻮﺑﮫ ، 43ھﻮد ، 12اﻻﺳﺮاء  73ﺗﺎ ، 75اﻟﺸﻌﺮاء 213و، 214اﻟﻔﺘﺢ1و، 2اﻻﺣﺰاب 37

آﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ داﺷﺖ؟ ﺧﯿﺮ :اﻻﻧﻌﺎم، 5اﻟﻨﻤﻞ ، 63اﻻﺣﻘﺎف 9
آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ داده اﺳﺖ؟ در اﻻﺣﻘﺎف آﯾﮫ  8ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﺪارد و اﻣﺎ
اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن :اﻻﻧﻔﺎل 1و41و، 58اﻟﺘﻮﺑﮫ103و، 120اﻟﻨﻮر، 62اﻻﺣﺰاب 6و30و) 31در اﯾﻨﺠﺎ
اﺳﺖ(.
ﺷﺪه
ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﺑﺪ
،ﮐﺎر
ﻣﺘﻌﺼﺐ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺎﺣﺸﮫ
ﮐﻠﻤﮫ
و28و36و37و50و51و53و،56ﻣﺤﻤﺪ،33اﻟﺤﺠﺮات1و2و، 4اﻟﻤﺠﺎدﻟﮫ ) 12ﺻﺪﻗﮫ دادن ﻗﺒﻞ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ(،اﻟﺤﺸﺮ،7اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ 3و4و، 5اﻟﺒﻠﺪ 1و2
آﯾﺎت اﷲ ﭘﺲ از ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ، 13اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﮫ 8و، 9ﺑﻘﺮه ، 191اﻟﺘﻮﺑﮫ 13
ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﻌﺠﺰه در ﻗﺮآن :در آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺤﻤﺪ در اراﺋﮫ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﮫ ﮐﻔﺎر ﻃﻔﺮه ﻣﯽ رود و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "ﻣﮕﺮ ﻣﻌﺠﺰات
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ" .اﻟﺒﺘﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻗﺮﯾﺶ )ﻗﺮاردای ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﻮچ
ﺑﮫ ﺷﻌﺐ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺮﯾﺶ ﺗﺠﺎرت را ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ و زن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺪادﻧﺪ واﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ ﺗﮏ ھﻤﺴﺮی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﮑﮫ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ (.ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﯾﺎﻧﮫ ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺦ آن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻗﺮآن ھﺎ در ﻣﻨﺎزل ﻣﺮدم ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﭘﻮﺳﻨﺪ؟!
دو ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺪن ﻣﺎه در ھﯿﺞ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ آﺛﺎر آﻧﺮا ﺑﺮای ﻋﺒﺮت
آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ درﺑﺎره ﺗﻮﻓﺎن ﻧﻮح و ﺳﺎﯾﺮ داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻇﺎھﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰات را ﺑﺮای ﻋﺒﺮت ﻣﺮدم در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر آن را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺎک
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻮره ﻣﮑﯽ اﻟﻘﻤﺮ1و، 2اﻟﺮﻋﺪ، 27ﺑﻘﺮه ، 118اﻻﻧﻌﺎم 35و37و، 109ﯾﻮﻧﺲ ، 20اﻻﺳﺮاء ، 59ﻃﮫ 133
ﻗﺮآن و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
ﻗﺮآن در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﮫ  82ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ در آن اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ و
ﺣﺎل ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آن  :اﻟﺒﻘﺮه62و253و، 285اﻻﻧﻌﺎم ، 73اﻻﻋﺮاف ، 54اﻻﻧﻔﺎل 65و، 66اﻟﺤﺠﺮ 52و53و، 54ھﻮد 69
ﺗﺎ ، 71اﻟﺘﻮﺑﮫ ، 46اﻟﮑﮭﻒ 93و، 94اﻟﺤﺞ ، 52اﻟﻨﺤﻞ ، 99آل ﻋﻤﺮان ، 85اﻻﺣﺰاب 30و31و، 62اﻻﻧﺒﯿﺎء 47
،اﻻﻋﺮاف ، 54ﻓﺼﻠﺖ  9ﺗﺎ ، 12اﻟﻨﻤﻞ ، 9اﻟﻨﺴﺎء ، 164اﻟﺸﻮری  23و)51ﺣﺮف زدن ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺸﺮ راﺳﺖ ﯾﺎ دروغ(
،اﻟﮑﺎﻓﺮون ،6ﻣﺤﻤﺪ ، 4اﻟﺮﺣﻤﻦ ، 39اﻟﻘﺼﺺ ، 62اﻟﻤﺠﺎدﻟﮫ 12و، 13اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ، 10ھﻮد 42و، 49ﯾﻮﺳﻒ 102
،اﻻﻧﻌﺎم ، 25اﻟﻤﺰﻣﻞ ، 9اﻟﺮﺣﻤﻦ )17اﺷﺎره ﺑﮫ دو ﺷﺮق و دو ﻏﺮب(،اﻟﺼﺎﻓﺎت )5ﺧﺪای ﻣﺸﺮﻗﮭﺎ ﮐﮫ از ﻣﻐﺮب ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﻔﺘﮫ اﺳﺖ.(.
آﯾﺎت ﻣﮑﯽ)ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت و ﺣﮑﻮﻣﺖ( و آﯾﺎت ﻣﺪﻧﯽ )ﭘﺲ از ﻗﺪرت( :ﺳﻮره ﻣﮑﯽ ﮐﺎﻓﺮون ،6ﺳﻮره ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ 4
،ﻣﮑﯽ اﻟﺸﻮری ، 43ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻘﺮه ، 194ﻣﮑﯽ اﻟﺸﻮری ، 23ﻣﺪﻧﯽ اﻻﻧﻔﺎل ، 41ﻣﮑﯽ اﻟﻔﺼﻠﺖ ، 34ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻘﺮه 178
،ﻣﮑﯽ اﻟﻨﺤﻞ ، 82ﻣﺪﻧﯽ اﻻﻧﻔﺎل ، 39ﻣﮑﯽ اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت ، 46ﻣﺪﻧﯽ اﻟﺘﻮﺑﮫ 29
اﷲ اﻋﻠﻢ ؟ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﯿﻦ را ھﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪﯾﻢ .آﺳﻤﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺪون ﺳﺘﻮن ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ .ﺷﮭﺎﺑﮭﺎ را
از ﭘﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .آﺳﻤﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ را از ھﻢ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را در ﻣﺪاری ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﻣﺮاﻗﺒﯿﻢ ﮐﮫ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد .در آﺳﻤﺎن ﻣﺎه را ھﻤﭽﻮن
ﭼﺮاﻏﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ )ﻣﺎه از ﺧﻮد ﻧﻮری ﻧﺪارد! اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺴﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد
ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﮭﺎ در دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.(.ﮐﻮھﮭﺎ را ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد).ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ از زﻟﺰﻟﮫ ﻣﺼﻮن ھﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ژاﭘﻨﯽ ھﺎ ﭼﻮن ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ
زﻧﺎﮐﺎرﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻟﺰﻟﮫ را دارﻧﺪ.(.در آﺳﻤﺎن ،از ﮐﻮه ﺗﮕﺮگ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎران را از
آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ )ﭘﺲ آﺳﻤﺎن ھﻢ ﺗﺮاز اﺑﺮ اﺳﺖ( .آﺳﻤﺎن را ھﻤﭽﻮن روز اول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻣﺎر در ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﻢ) ﺗﺸﺒﯿﮫ
آﺳﻤﺎن ﺑﮫ ﺧﯿﻤﮫ اﻋﺮاب ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﭼﺮاﻏﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ( .ﺷﺐ را ﺑﮫ روز و روز را ﺑﮫ ﺷﺐ در ﻣﯽ
آورد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﻦ رواﻧﻨﺪ )اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ زﻣﯿﻦ
دارد(.آﺳﻤﺎن را ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آراﺳﺘﯿﻢ )ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﻧﻮراﻧﯽ در آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺎرک و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﮭﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ از زﻣﯿﻦ ﺑﮫ

ﺷﮑﻞ واﺣﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( .زﻣﯿﻦ را ﮔﺴﺘﺮدﯾﻢ و در آن ﻟﻨﮕﺮ ﮐﻮھﮭﺎ ﻓﺮو اﻓﮑﻨﺪﯾﻢ .ھﻤﺎن ﮐﮫ ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن را ﻃﺒﻘﮫ
،ﻃﺒﻘﮫ آﻓﺮﯾﺪ .ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ)ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ( ﺑﮫ ﻏﺮوﺑﮕﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ در ﭼﺸﻤﮫ ای ﮔﻞ آﻟﻮد و ﺳﯿﺎه ﻏﺮوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از
ھﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻧﺮ و ﻣﺎده ای آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ )ﮔﯿﺎھﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﮏ ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ( .ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن و
ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ھﻔﺖ زﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪ ) ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  7و ﺿﺮاﺋﺐ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺑﮭﺖ دادن ﺑﮫ
اژدھﺎ و ﻣﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "اژدھﺎی ھﻔﺖ ﺳﺮ ﯾﺎ ﻣﺎر ھﻔﺖ ﺳﺮ " .از ﻃﺮﻓﯽ اﺷﺎره ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮭﺎی دﯾﮕﺮ در ﻗﺮآن ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .(.آﺳﻤﺎن را ﺑﮫ ﭼﺮاﻏﮭﺎﯾﯽ زﯾﻨﺖ دادﯾﻢ و آﻧﺮا ﻣﺎﯾﮫ ﻃﺮد ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .اﻧﺴﺎن را از ﻧﻄﻔﮫ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ )اﻟﺒﺘﮫ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎوی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ اﺳﭙﺮم زﻧﺪه در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ
ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺗﺨﻤﮏ در زﻧﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺸﮭﻮدات ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه ! ( .اﻧﺴﺎن را از آب ﺟﮭﻨﺪه ای ﮐﮫ از
ﺻﻠﺐ ﭘﺪر ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد آوردﯾﻢ)ﻣﺤﻞ اﺳﭙﺮم ﮐﯿﺴﮫ ﭘﺮوﺳﺘﺎت اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺘﮭﺎی آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺮ ﻗﺮار دارد.اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎﺳﺎژ ﮐﻤﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻓﻼن ﻣﺮد ﻋﺠﺐ ﮐﻤﺮی دارد!!! ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ( .در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را
از ﮔﻞ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ .آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ :ﺑﻘﺮه ، 2اﻟﺮﻋﺪ2و، 3اﻟﺬارﯾﺎت ، 48اﻟﺤﺠﺮ ، 18اﻧﺒﯿﺎء  30ﺗﺎ ، 33اﻟﺤﺞ ، 65اﻟﻔﺮﻗﺎن61
،ﻟﻘﻤﺎن ، 10اﻧﺒﯿﺎء، 104ﻓﺎﻃﺮ ، 13اﻟﺼﺎﻓﺎت  6ﺗﺎ ، 10ق 6و، 7اﻟﺮﺣﻤﻦ ،37اﻟﻤﻠﮏ ، 3اﻟﺰﻣﺮ ، 5اﻻﻧﻌﺎم 96و97
،اﻟﻨﺤﻞ 5و، 69ﮐﮭﻒ 86و، 90اﻟﻨﻮر ، 43ﯾﺲ ، 39اﻟﺼﺎﻓﺎت 143و، 144اﻟﺬارﯾﺎت ، 49ﻃﻼق ، 12اﻟﻤﻠﮏ ، 5اﻟﺤﺎﻗﮫ
، 16اﻟﻤﻌﺎرج ، 8ﻧﻮح 15و16و، 19اﻟﺠﻦ 8و، 9اﻟﻨﺒﺎء 7و، 19اﻟﻨﺤﻞ ، 15ﻓﺼﻠﺖ  10اﻟﻨﺎزﻋﺎت27و28و، 29اﻟﺘﮑﻮﯾﺮ
، 11اﻟﺸﻤﺲ 6

اﷲ ﻋﺎدل؟
ﺑﮫ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺳﻨﯽ ھﺎ ﻋﺪل را از اﺻﻮل دﯾﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ.
آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻨﯿﺰ و ﺑﺮده :اﻟﻨﺤﻞ75و، 76اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن 5و) 6ھﺎﺟﺮ ،ﻣﺎدر اﺳﻤﺎﺋﯿﻞ و ﻣﺎرﯾﮫ ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ را ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آورد،ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.اﺑﺮاھﯿﻢ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻤﺮد،(.اﻟﻨﻮر ، 33اﻟﺒﻘﺮه، 221ﻧﺴﺎء 24و ) 25اﺟﺎزه ﻧﮑﺎه ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﺎﻧﻮاده اش(،اﻻﺣﺰاب 50
ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد :ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﺮﮔﺰ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻔﺎوت ﻏﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮی در آن ،ﻗﺪرت و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎده ھﺎ رھﺒﺮی ﮔﻠﮫ را دارا ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﺮھﺎ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن اﮔﺮ
ﻣﺮدی  4ﺷﺎھﺪ ﺑﺮای زﻧﺎی ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد و ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ زن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ  4ﺷﺎھﺪ
آورد و ﯾﺎ  4ﺑﺎر ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد و اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻮن ﻗﺮآن دﺳﺖ ﻣﺮدان را در اﻣﺮ داﺷﺘﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد اﻋﻢ از ﮐﻨﯿﺰ و  ...ﺑﺎز
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان او)ﺣﻔﺼﮫ( ،وی را
در ﺣﯿﻦ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮش)ﻣﺎرﯾﮫ( در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ "آﻧﭽﮫ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻼل ﮐﺮده
اﯾﻢ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻣﮑﻦ!" )آﯾﮫ  1ﺗﺎ  5ﺳﻮره ﺗﺤﺮﯾﻢ( .زﻧﺪه ﺑﮕﻮر ﮐﺮدن اﻋﺮاب ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﮫ اﻗﻮاﻣﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﯾﮕﺮ اﻋﺮاب ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ؟( و ﻋﻠﺖ آن ﺣﻔﻆ
ﺷﺮف و ﻧﺎﻣﻮس از ﮔﺰﻧﺪ دﯾﮕﺮ اﻋﺮاب ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻧﺎﻣﻮس دﯾﮕﺮان اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺑﻮده و
زﻧﺪه ﺑﮕﻮر ﮐﺮدن دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﻨﮓ در آﯾﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ:
اﻟﺒﻘﺮه222و223و228و، 282اﻟﻨﺴﺎء1و3و11و15و34و43و،127ﯾﻮﺳﻒ، 28اﻻﺳﺮاء ، 40اﻻﺣﺰاب32و33و59
،اﻟﻄﻼق6
ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ :ﻗﺮآن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻠﻮل ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن)ﺷﺎﻣﻞ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺮک( ،ﮐﻨﯿﺰ و
ﺑﺮده و زن و ﻣﺮد را ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽ داﻧﺪ :اﻟﺒﻘﺮه  47و، 253آل ﻋﻤﺮان ، 33اﻟﻤﺎﺋﺪه ، 18اﻟﻨﺤﻞ 71
،اﻻﺳﺮاء ، 55اﻻﺣﺰاب 30و، 31اﻟﺰﺧﺮف 32
اﷲ ﻏﻔﻮر اﻟﺮﺣﯿﻢ؟!
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﮐﺎﻓﺮان ،در ﺟﮭﻨﻢ ﺑﻄﻮر اﺑﺪی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت ،اھﻞ ﺟﮭﻨﻢ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﯿﺰان ﻋﺬاب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﻨﺎه از ﺣﺪ ﺗﺨﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺪور اﺳﺖ .ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه اﻟﮭﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن ﺣﮑﻢ را ﺑﺎ ﻋﺬاب اﻟﮭﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ
آﯾﺎ او ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺧﺪا ﺟﺒﺎر ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ ﻣﺎده اﺳﺖ و در ﺟﮭﺎن ﻣﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.

اﻟﺒﻘﺮه،54آل ﻋﻤﺮان90و، 178اﻟﻤﺎﺋﺪه،38اﻻﻧﻌﺎم 42و، 44اﻋﺮاف، 141اﻻﻧﻔﺎل ، 12اﻟﺘﻮﺑﮫ14و، 55اﻻﺳﺮاء 58
،اﻟﮑﮭﻒ، 42ﻣﺮﯾﻢ 71و، 72ﺳﺠﺪه ، 13اﻻﺣﺰاب ، 61اﻟﺰﺧﺮف74و75و، 77اﻟﺠﺎﺛﯿﮫ،28ﻣﺤﻤﺪ ،4اﻟﺬارﯾﺎت) 56آﯾﮫ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻠﻖ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ(،اﻟﺤﺎﻗﮫ35و، 36اﻻﻧﺴﺎن، 10اﻟﺒﻠﺪ 4
آﯾﺎ اﷲ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟ ﺑﺎرھﺎ درﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ " ﻣﺎ ھﺮ ﮐﮫ را ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ راه راﺳﺖ رھﻨﻤﻮن ﮐﻨﯿﻢ" و
ﯾﺎ "ﻣﺎ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ و دل آﻧﮭﺎ)ﮐﺎﻓﺮان( ﻣﮭﺮ زدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ" و ﯾﺎ "ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ،ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﯽ
)ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯽ"
ﻣﺒﺤﺚ "ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر" و "ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﮭﯽ" از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪش ز ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﯽ داﻧﯽ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﻢ ﻗﻀﺎ ﭼﻮ ﺑﯽ ﻣﻦ راﻧﯽ
اﻟﺒﻘﺮه 6و7و، 10اﻟﻨﺴﺎء، 88اﻟﻤﺎﺋﺪه، 41اﻻﻧﻌﺎم 25و35و39و108و125و، 149اﻻﻋﺮاف ، 186اﺑﺮاھﯿﻢ ،4اﻟﻨﺤﻞ 93
،اﻟﻘﺼﺺ ، 56اﻟﺰﻣﺮ، 36اﻟﺠﺎﺛﯿﮫ ، 23اﻟﻤﺪﺛﺮ31
اﷲ ﻗﺎﺗﻞ؟
در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ" ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﺎﻓﺮان را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﮔﺮدﻧﮭﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ".از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﻠﻤﮫ "ھﺮ ﮐﺠﺎ" آﻣﺪه اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز ،دﺳﺘﻮر ﺗﺮور ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻓﯿﻠﻢ "ﻓﺘﻨﮫ" ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ آﯾﮫ از
ﻗﺮآن اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮآن ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن را ﺑﮫ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺳﺨﺖ و ﺟﺰﯾﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﯾﮏ دﯾﻦ و آﻧﮭﻢ اﺳﻼم را ﻣﺠﺎز ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرھﺎ و ﺳﭙﺲ ﺣﻤﻠﮫ اﻋﺮاب ﺑﮫ
اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
آل ﻋﻤﺮان، 152اﻟﻨﺴﺎء71و74و89و، 91اﻻﻧﻔﺎل 12و39و، 65اﻟﺘﻮﺑﮫ 5و14و29و، 111اﻻﺣﺰاب 60و، 61اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ
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ﺟﮭﻨﻢ و اﷲ
اﻟﺒﻘﺮه، 24اﻟﺘﻮﺑﮫ، 35اﺑﺮاھﯿﻢ ، 16اﻻﺳﺮاء، 97اﻟﺰﻣﺮ، 72ق30
ﺑﮭﺸﺖ و اﷲ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﻞ ﺟﮭﻨﻢ زﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻗﺮآن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ آﯾﮫ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﮭﺸﺖ اراﺋﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﻣﺮوارﯾﺪ در آﯾﮫ  19ﺳﻮره اﻻﻧﺴﺎن و اﻟﻄﻮرآﯾﮫ  ،24وﺻﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ درﭘﯽ آﯾﺎت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﮭﺸﺖ
ﺑﺮای ﻣﺮدان آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻮاط ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ زﯾﺎد و ﺟﻮاﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺒﻮد .در ﺑﮭﺸﺖ ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺠﯿﺐ آﻧﮑﮫ در آﻧﺠﺎ ﺷﺮاب آزاد اﺳﺖ و ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺣﻮرﯾﺎن ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣﺮد ﺧﻮد ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ؟!
اﻟﺒﻘﺮه، 25اﻟﻄﻮر20و23و، 24اﻟﺮﺣﻤﻦ 56و 70ﺗﺎ ، 76اﻟﻮاﻗﻌﮫ 17و22وو23و36و، 37اﻻﻧﺴﺎن19و21
،اﻟﻨﺒﺎء32و33و34
آﯾﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﺎزه ﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از ادﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﮭﻮدﯾﺖ)اﯾﻦ
اﻗﻮام در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﺪﯾﻨﮫ و ﺟﻨﻮب ﻣﮑﮫ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ  ،روزه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ داﺷﺘﻨﺪ (.اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺮآن ﮐﮫ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺮھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﮫ ﺷﺎم و ﻣﺪﯾﻨﮫ
و از ﻃﺮﯾﻖ ورﻗﮫ اﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﮐﮫ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺧﺪﯾﺠﮫ )اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﻧﮭﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ
داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺐ ادﯾﺎن ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ داری ھﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻔﺎر در ﺟﻮاب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻗﺮآن اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ" ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺼﺺ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ).ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮآن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻃﺮاف آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ( .ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﺎدات ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن دﺳﺖ دزد ،ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﮫ)ﮐﻌﺒﮫ ھﻤﻮاره ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻋﺮاب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و
ﻣﺮوه ﻧﯿﺰ دو ﺑﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوزه اﻟﻠﮭﻢ ﻟﮏ ﻟﺒﯿﮏ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ( .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از اﻓﺮاد ﺑﮫ اﷲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﮫ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎم داﺷﺖ .اﺻﻄﻼح اﷲ اﮐﺒﺮ )ﺧﺪا
ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ( اﺷﺎره ﺑﮫ آن دارد ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺖ ھﺎی ﮐﻌﺒﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺎل ﺑﮫ آﯾﺎت ﻗﺮان در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ:

اﻻﻋﺮاف) 32ﺣﻼل و ﺣﺮام ﮐﺮدن ﺳﻨﺘﯽ(و، 124اﻻﻧﻔﺎل 31و35و) 36ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﮐﻔﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ(،اﻟﺘﻮﺑﮫ 17و19و، 36ﯾﻮﻧﺲ) 18ﻗﺒﻮل اﷲ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺎر(و، 31ھﻮد، 91اﻟﮑﮭﻒ، 22اﻟﺒﻘﺮه 158
اﷲ و ﺷﻌﺮ و ھﻨﺮ
اﻟﺸﻌﺮاء224
ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
 -1ﺗﻮھﻤﺎت اﻧﺴﺎن  ،اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺸﺎھﺪات ﺑﺎ ذھﻨﯿﺎت و ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺎورھﺎی ﻣﺎوراﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -2ﺑﯿﻦ ھﻮش و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻣﺎوراء ،راﺑﻄﮫ ای ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﯿﺶ از  %90از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮﺑﻞ
در ﻋﻠﻮم ،اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ.
 -3رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ھﻤﻮاره از دﯾﻦ در ﺟﮭﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﮫ اﻧﺪ.
 -4ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻧﮫ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد)ﺗﺰاﯾﺪ ﻧﺴﻞ ( زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
 -5ﮔﺮﭼﮫ ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.

