
 "خدا"، يک کالھبرداری است! – حنيف معلم
 
 

، خدايی که اھداف او از روی من نمی توانم خدايی را تصور کنم که ھمزمان آفريده ھای خود را عذاب و پاداش می دھد" 
."يک خدا، به طور خالصه، چيزی نيست به جز بازتابی از ضعف و ناتوانی انسان - خود ما الگو برداری شده  

برنده جايزه نوبل–يزيکدان ف-ستيننآلبرت ا  
 
 
 

                                                       
 
 
 

به  خدايی معروف نشان می دھد در جستجو و تحقيقاتم در مورد خدا، به اين نتيجه رسيدم که شواھد قطعی وجود دارد که
!بله، خدا يک کالھبردار است! است ی، يک کالھبردار "خدا"  
 

، از آنھايی که در پرستشگاه "روحانی"شھايی که از افراد گوناگون داشته ام، از انسانھای عادی يا افراد به اصطالح در پرس
رای خود متصور می را در آسمان ب" خدايی"ھا چيزی يا روشنفکرانی که تن )به ظاھر( ھا، مشغول به عبادت خدايی بودند يا

ا تنھا از ھدر ھمه ی برخورد ھای خود با اين اشخاص، دريافتم که اين ،!)اشته باشدوجود د آنجا باشد و تنھا برای اينکه (شوند
- در واقع تنھا از روی احساسات– .ی خود باور دارند"خدا"روی شور و ھيجان و بدون ھيچ انديشه يا منطق به   

آنھا  باورھای که با را ا باوریھمچنين دريافتم که بسياری از مسلمانان و مسيحيان باورمند، ھيچ گونه انديشه، احساس و ي
.متفاوت باشد را تاب نياورده و در اين مورد بسيار ناشکيبا ھستند  

 
در واقع باورمندان متعصب مذھبی، ھيچ گونه ابراز عقيده ضد يا متفاوت با آنھا را نه تنھا به ھيچ عنوان تاب نياورده، که به 

پرخاشھايی است که نسبت به منتقدان مذھبی در رحمانه و شدت ھم به آن پرخاش می کنند و نمونه يا شاھد آن خشونتھای بی 
.طی دھه ھای اخير روا داشته اند  

ھيچ گاه به شکل گروھھای بزرگ گرد ھم نمی آيند تا به شکل وحشيانه و خشمگينانه نسبت به  و بی دينھا معموال آتئيستھا
و اين در حالی است که بسيار اتفاق  ا بخواھنديک امام مذھبی که از خدای خود تعريف کرده اعتراض کنند و نابودی او ر

افتاده که گروھھای خشمگين انسانھای مذھبی نسبت به يک عکس،فيلم،کاريکاتور يا حتی انتقاد کوچک از سوی يک منتقد 
خيلی ساده است؛ بسياری از مذھبيان و  پس چرا آنھا اين کار را می کنند؟. مذھب، واکنشھای شديدی نشان می دھند

.دارای يک احساس برتری نسبت به ديگران ھستند) به ويژه در ميان مسلمانان و مسيحيان متعصب(دان باورمن  
به آنھا داده شده تا دست به تنبيه يا موعظه آنانی که با خدا يا کتاب " خدا"از سوی  یآنھا گمان ميکنند که امتياز يا حق

.آسمانيشان مخالفند بزنند  
دن باورمندان و ک است که توسط افراد نيازمند و کالھبرداران شياد برای کنترل و چاپييک افسانه و فريب خطرنا" خدا"

!، بزرگترين دروغی است که تا به حال به سادگی به انسان قالب شده"خدا" !شد" اختراع"مومنان گول خور   



 
 

                                            
 

*** 
 

.نيست" اختراع ساده"چيزی به جز يک " خدا"من ميرسد که نشانگر آنست که سه نکته و مسئله اصلی به ذھن   
با توجه (آنان که امر و تعيين می کنند که  .نخست، افرادی که با شور و حرارت بسيار قوانين مذھب خود را موعظه می کنند

که براستی آنگاه  - اران گناھکاریديند–مذھبی  و اشخاص چه چيز گناه است و چه چيز گناه نيست؛ رھبران) به قوانين آنھا
ديندارانی که حتی نسبت به قوانين خود که از آن . که پرده ھا فرو افتد و حقايق آشکار گردد، ھمه را از خود می رانند

.دورويی و فريبکاری ھای مخفيانه آنان در حدی است که ھر انسانی را منزجر می کند.  حفاظت می کنند گناھکارند  
 

بخش . ضد گويی، رياکاری و دورويی باورمندان استبه ذھن می رسد، " خدا"ه نسبت به مفھوم يا ايده دومين مشکلی ک
را تعيين می کنند " گناه"که مفھوم  آنان، شبيه ھمان رھبران و قانونگزاران مذھب است" دورويی"و " رياکاری"مربوط به 

که " دينفروشان"ھستند به جای " دينداران"ال دومی، اين قوانين ھم گناھکارند فقط در اين مث ناما حتی خود نسبت به ھما
و قرار  قوانين خود را زير پا می گزارند؛ بسادگی، آنان آنچه که اظھار می کنند باورھای آنان است و به آن اعتقاد دارند

را انجام می دھند، ايراد اما ھنوز نسبت به ديگران نيز که دقيقا عين ھمان کارھا  .را پيروی کنند زير پا می گزارند است آن 
.می گيرند و به قضاوت می ايستند  

 
ادعا ھای مذھبی، به سادگی توسط دانش  ی ؛ ھمه، دانش مدرن است" خدا"سومين و شايد مھمترين تناقض نسبت به ايده 

به گونه  د تاکه توسط عده ای از مسيحيان ابداء ش" فرضيه آفرينش"و من در مورد دانش نادرستی مانند .مدرن رد می شوند
در ھم آميزند و فرمول تازه ای ارائه دھند تا علمی به نظر برسد و به اين وسيله از ممنوعيت " تئوری تکامل" ای آن را با 

.منظور من، دانش واقعی است. جلوگيری کنند سخن نمی گويم به عنوان علم در مدارس" فرضيه آفرينش"آموزش   
مورد قرآن،انجيل و تورات موضع گيری می کنند و سخن می گويند که گويی به کلی بسياری از باورمندان به گونه ای در 

حقيقت اين است که قرآن،تورات و انجيل، سرشار از خطا و  .کامل، عاری از ھرگونه خطا و اشتباه و لغزش نا پذير است
شکار تاريخی که تنھا سادگی و اشتباه و ضدگويی و تناقض است؛ به ويژه اشتباھات آشکار علمی و خطاھا و تناقض ھای آ

.نھا را در زمانھای پيشين بازتاب می دھدآ نگارندگان بی خردی  
که اگر چنان که ادعا می شود بود، پس بايد ھيچ ! قرآن،انجيل و تورات، ادعا می کنند که کالم بی نقص و عالی خداوند است

ادعا می شود نيست، پس اين کتابھا نميتوانند و  نچنان کهآو اگر پس  .گونه خطا و اشتباھی از ھيچ نوع در آن يافت نمی شد
.نبايست در زمينه  يزدان شناسی و از آن مھمتر تاريخ و علم مورد استناد قرار گيرند  

 
 



 
 

او از ما  ا، يک خدای بسيار کينه توز، به شدت خشن و انتقام جو است ام"خدا" ؛تناقضات در اديان توحيدی، بسيار فراوانند
يک موجود بسيار صلح جو است اما از پيروان خود می خواھد که برای " خدا"در عين حال،  !د که صلح جو باشيممی خواھ

!دفاع و پشتيبانی از باور ھای خود به جنگ بروند و حتی اگر الزم است کشته شوند  
اما تا ھنگامی که اين دانشمندان کافر و بی دين از ھر گوشه سر بر  -يک موجود بسيار دانا و آگاه از ھمه چيز است" خدا"

، برنامه ھای علمی ! اما تا ھنگامی که کانال ھای تلويزيونی کفرآميز و کفرگو - بر ھمه چيز آگاه است" خدا" !نياورده بودند
!و مستند خود را در مورد حقايق ھستی آغاز نکرده بودند  

آگاه و " باورمندان"ا تک تک ياز ميان نخواھد رفت مگر اينکه  به طور کامل سادگی و راحتبه " ايمان"خود  گرچه، البته
!يا اينکه خودشان تا آخرين نفر يکديگر را در جنگھا نابود کنند با سواد شوند  

 
جام داده اند ناه آلودی که انگعده ای از باورمندان می گويند که خدا ھمه ی گناھکاران  را برای ھمه ی کارھای کفرآميز و 

در حالی که عده ای از ھمان باورمندان ادعا می کنند که خدا، آنھا را به خاطر گناھانی که انجام داده .  مجازات خواھد کرد
.نھا يک بار مرده و خون خود را داده استآبرای آمرزش گناھان ) يا پيامبر ديگری(اند خواھد بخشيد چرا که عيسی مسيح   

چه می خواھند در طول زندگيشان به طور نا محدود دست به گناه دعا می کنند که آنھا می توانند ھرو حتی برخی در واقع ا
و آنگاه در لحظه مرگ به يک باره ھمه گناھان ) و حتی برای اثبات اين ادعا به وحی و حديث و کتاب استناد می کنند( بزنند

!خوبچه ! می يابند هآنھا بخشيده شده و آنھا به بھشت را  
 
بسياری از مسلمانان و مسيحيان، بھشت را محلی برای خوشی . يک مفھوم پوچ، ياوه و نامعقول است" بھشت"تی ايده ی ح
که البته تنھا مسلمانان و مسيحيان راستين و باورمند به آن راه مييابند و گاھی ھم  .رامش جاويد و ابدی توصيف می کنندآو 

!حتی حيوانات خانگی آنھا  
به راستی چه کسی می خواھد پس از ھمه ی چيزھايی که در  !و بيھوده ای است ی چه جای خسته کنندهراستوآن بھشت ب

به نوشيدن شراب و الس زدن و عشق بازی !) تا ابد(زندگی ياد گرفته و توانايی ھايی که بدست آورده، بقيه زندگی خود را 
ترين و راحت ترين شرايط زندگی ھم برای مدت طوالنی حتی بھترين، زيبا!! با دختران يا پسران باکره بھشتی بگزراند؟

عياش ترين و مفتخور ترين آدمھا حتی . خسته کننده و کسالت آور است و ھر انسانی نياز به تنوع و نوآوری در زندگی دارد
بھشتی يعنی ھمان مال ھا و کشيش ھا ھم پس از يکی دو ھفته غلت زدن در جويبارھای شراب و عشق بازی با باکره ھای 

!خسته خواھند شد  
تمامی آنچه که در زندگی ياد  مسيحيان، خسته کننده ترين جايی است که من می توانم تصور کنم، جايی که موعود بھشت

نياز ندارند تا حتی در مورد  ديگر چرا که ساکنان بھشت گرفته ام و توانايی ھای فکری و توان انديشه ام به ھدر خواھد رفت
.چيزی فکر کنند  



در آنجا احتماال پر است از تعداد بی شماری از روسپی  !ھشت مسلمانان از ديگر سو، گمان می کنم که جای جالبی باشدب
چرا که به آنھا وعده داده شده ھر کس که به خاطر هللا خودش را منفجر کند و بترکاند، ھفتاد و دو دختر باکره در ! ھای باکره

پس اگر در بھشت به ازای !!) به دختر ھا يا پسرھای ھمجنسگرا، ھفتاد و دو پسر باکرهو احتماال ! (بھشت به او خواھند داد
چه جای با حالی است بھشت ...ھر يک نفر که خودش را برای هللا منفجر کرده، ھفتاد و دو روسپی باکره موجود باشد

!!..مسلمان ھا  
ما روسپی ھای بھشتی خسته خواھند شد از سکس و کمی محدود تر است چرا که حت البته گنجايش وعده بھشت به مسلمانھا

!!عشق بازی با مسلمانان ريشويی که مجبورند برای داشتن سکس خودشان را منفجر کنند  
 

 
يھوديت البته وقت کمتری برای توصيف بھشت صرف کرده و يھوديان زيادی ھستند که حتی ايده ی درستی از اين که 

در ميان يھوديان، باعث پيدايش کمدين ھای " بھشت"ين درھم برھم بودن داستان و ا !بھشت چه جور جايی است، ندارند
!!يھودی بسياری شده است  

 
 

بسياری از مردم، خود  - به آن اشاره شد ھمانطور که در نقل قولی که در آغاز نوشته از انستين آوردم-نکته اصلی اينجاست؛ 
.ای خويش ساخته اندبر با شخصيت ھای انسانی آن خدای ايده آل خودشان را  

زانو زدن در مقابل عادت و شايد ! اند بسياری از خداھای ساخت بشر حتی دارای آلت تناسلی بسيار بزرگی توصيف شده
!!خدا به ھنگام نيايش ھم از ھمينجا سرچشمه گرفته باشد  

پوچی نھفته در پس اين  از زاويه بازتری به اين موضوع بنگريد تا تمامی -اھش می کنم برای يک لحظه ھم که شدهوخ
.تئوری ھا را مشاھده کنيد  

اما در ھمان کتابھای مقدس شواھدی موجود است برای  به اتفاق بر اين باورند که خدا موجودی کامل است ھمه باورمندان
.مرتکب شده است -بدتر از ھر انسان احمق و بی خردی–" خدا"اشتباھات و نقاط ضعفی که ھمان   

 
 

ھست را رد ميکنند " خدا"و مذھب ھای اختراع کننده " خدا"يا ھر آنچه مرتبط با " خدا"ديگر به طور کلی آتئيستھا از سوی 
پس آيا ھيچ جای تعجبی باقی می ماند که آتئيستھا زندگی به مراتب  .و به جای آن به دانش و خرد روی می آورند

دارند؟ زيباتر،شادمانه تر، سالم تر و پربارتری نسبت به ھر انسان مذھبی  



 ربه طو" خدا"در آينده ای نه چندان دور، آتئيستھا سررشته ی ھمه امور زندگی را در دست خواھند گرفت، باور به يک 
.به دانش روی خواھند آورد -به پيروی از آتئيستھا–و بقيه مردم نيز  کلی ناپديد خواھد شد  

 
شته و آن را در جھان جاودانه کرده اند؛ نفرتی که در واقع گناھکاران واقعی در راستی آنانی ھستند که ريشه ی نفرت را کا

.سرچشمه می گيرد" دين"از  به طور طبيعی ھمه  
.در واقع يک شکلی از اغفالگری يا فريب عمومی يا حداقل يک آرمان گرايی و خيالپردازی توھم گونه است" مذھب"  

پری ھای " يا" بابا نوئل"معقول است که جنگيدن برای در واقع به ھمان اندازه پوچ و نا" خدا"جنگ و خونريزی به نام 
".دريايی  

من می توانم تصور کنم ھمه ی آنھايی که در جنگ ھای مذھبی کشته اند و کشته شده اند، تنھا به اين می انديشيدند که طرف 
ی دھند به بھشت خواھند يشان انجام م"خدا"و آنان برای اين کار نيکی که به خاطر  مقابل اھريمن است و بايد نابود شود

!رفت  
!در واقع ھمه ی جنگھا و خونريزی ھا در پيوند با بھشت است و صلح در پيوند با جھم  

 
 "خدا" ..  يک فريب و "کالھبرداری" است.
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