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 1387 دیماه -دیباچه ای بر چاپ چهارم 

 
برای اینکه بت پرست نباشی، کافی نیست که بتها را شکسته "

 نیچه    ".باشی،  باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی

 
 

این مقدمه کوتاه را بر چهارمین چاپ کتابی مینویسم که اکنون جای " تولدی دیگر"هشت ماه پس از نخستین چاپ
ه تنها در هزاران خانه برونمرزی، بلکه در بسیاری ازخانه های ایرانیان درونمرزی نیز باز کرده خود را ن

 .است
 

در این مدت تقریبا همه مطبوعات و رادیوهای پارسی زبان خارج از کشور، و بهمراه آنها شمار بسیاری از 
ائیدی عالقه مندانه قرار داده اند که من دوستان شناخته یا ناشناخته از سراسر جهان، انتشار این کتاب را مورد ت

در اینجا از همه آنها از این بابت تشکر می کنم، و بموازات این اظهار امتنان تذکر این واقعیت را نیز ضروری 
میدانم که در هیچیک از این اظهار نظرها نه تنها از جانب خوانند گان ایرانی و مسلمان کتاب، بلکه از جانب 

زبان متعدد یهودی و مسیحی آن نیز، بخالف آنچه میتوانستم انتظار داشته باشم، درباره محتوای  خوانندگان پارسی
آن نظری انتقادی دریافت نداشته ام، و این به روشنی به من نشان داده است که جو فکری جامعه امروز ما، 

نه یا فریبکارانه هنوز هم بخصوص نسل جوان آن، در گرماگرم تحولی چنان بنیادی است که آنانکه کوتاه بینا
رویای تحمیل ضوابطی قرون وسطائی را به جامعه قرن بیستم و یکمی ایران در سر میپرورانند الزاما عرض 

 .خود میبرند و زحمت ما میدارند
 

با اینهمه از یاد نباید برد که در کمتر سرزمینی از سرزمینهای جهان کنونی ما این تالش واپسگرایانه با کمیت و 
علت این .فیتی سنگین تر از آنچه در بیست ساله گذشته بر ملت ما گذشته است و میگذرد، انجام گرفته استکی

ساله دارد، هزارو چهارصد سالی  0011است که نابسامانی بیست ساله ما ریشه در یک نابسامانی بسیار کهن تر 
هیچ دوران آن جزء تاریخ یک چماقداری که هر چند به طور سنتی تاریخ اسالمی ایران شناخته میشود، عمال در 

هزار و چهارصد ساله نبوده که فریبکارانه نام مذهب بر آن نهاده شده است تا بهتر بتواند ابزار سلطه جوئی 
سیاسی عرب و ترک و تاتار و ترکمن و ابزار سود جوئی و مقام طلبی شریکان جرم آنان در لباس دین ساالران 

، که به لطف آنان از دوران سعد بن وقاص تا به امروز، حتی یکبار اسالم در جلوۀ و دکانداران دین قرار گیرد
در همه این چهارده قرن، . پاکی و معنویتی که الزمه بنیادی هر مذهب است به ملت ایران عرضه نشده است

نین بهره اسالم در مفهوم یک آئین بهمان قدر مورد بهره کشی آشکار قرار گرفته که ملت ایران خود مورد چ
 . کشی قرار گرفته است

 
معروف خود بر این واقعیت " فلسفه تاریخ"، فیلسوف بلند آوازه قرن نوزدهم آلمان و اروپا، در Hegelوقتیکه 

تکیه نهاد که تاریخ همواره تکرار میشود، به احتمال بسیار نمیتوانست فکر کند که پیش از پایان قرن بیستم، در 
نخستین کشور تاریخ ساز جهان دانست، و در نزد همان ملتی که او آنرا نخستین ملت  همان سرزمینی که او آنرا

تاریخی جهان ارزیابی کرد، آنچه در نیمه هزاره اول گذشته بود دقیقا در پایان هزاره دوم تکرار خواهد شد، یعنی 
به میدان نهادند ولی  بهمان صورت که در هزارو چهارصد سال پیش بادیه نشینانی با وعده مساوات و اخوت پا

از کار در آمدند، و صحبت از عدالت اسالمی کردند ولی جز غارت  1خیلی زود شمشیر کشان  قادسیه و جلوال 
مغلوبان و اسیر گرفتن زنان و فرزندان آنان نشانی از این عدالت ارائه نداشتند، در پایان هزاره دوم نیز وارثان 

مؤکد آزادی و دمکراسی  و حقوق بشر پا به همین میدان خواهند نهاد، قرن بیستمی همین شمشیرکشان با وعده 

                                                 
1
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ولی این بار نیز از زبان ولی فقیه تازه، همچنان که پدرانشان از زبان سعد بن وقاص و حجاج ابن یوسف چهارده 
 هر  چه ما . اینهایی که از دمکراسی حرف میزنند دشمن اسالم هستند: "قرن پیش شنیده بودند، خواهند شنید که

 
اینها که ادعای روشنفکری میکنند اگر از فضولی . میکشیم از همین طبقه ای است که ادعا میکنند روشنفکریم 

ما باید مثل سایر انقالباتی که در دنیا واقع میشود چند هزار از این فاسدها را . دست برندارند سرکوب خواهند شد
اینها از یهود بنی قریضه هم بد ترند و . تا قضیه برطرف شوددر مراکز عام سر بریده باشیم و آتش زده باشیم 

به اذن خدا و امر خدا همه آنها را سرکوب میکنیم، به اقتدای حضرت امیرالمومنین علیه السالم . باید اعدام شوند
 ."شمشیر میکشیم و این فاسدها را مثل غده های سرطانی درو میکنیم و تمامشان را میکشیم

 
نیز که بیست سال پیش در تفسیر رادیوئی خود در روزهای پر تب و تاب انقالب پیش   BBCو شاید گزارشگر

در ایران بعد از انقالب حکومتی زمام امور را بدست خواهد گرفت که در برنامه هایش دیگر : " ... بینی کرد که
اقتصادی و اجتماعی  جائی برای رؤیای تمدن بزرگ وجود نخواهد داشت و به سبب شرایط حاکم بر جو سیاسی و

ایران این کشور مقامی همپایه کشور همجوارش افغانستان را خواهد یافت و برای همیشه رؤیای پنجمین قدرت 
نمیتوانست خودش باور کند که بیست سال پیش از پیشگوئی آینده نگرانه او " جهان شدن را فراموش خواهد کرد

ای تقریبا دویست گانه جهان پایان قرن بیستم خواهند بود که ایران و افغانستان تنها دو کشوری از جمع کشوره
عمامه داران حاکم بر آنها در گاهشماری زمینی و آسمانی خود آغاز هزاره سوم را با پایان هزاره اول عوضی 

 .خواهند گرفت
*** 

زبرای کوتاه مدتی با اینهمه، تردید نداشته باشیم که این بار نیز، چون در همه تاریخ تمدن بشری، چرخ تاریخ ج
به عقب باز نمیگردد، و قانون چماقداری اگر هنوز هم در قلمرو زمینی سیاست و اقتصاد در ابعاد مختلف هنوز 

اگر کلیسای مسیحیت، با . قانون حاکم باشد دیگر در قلمرو آسمانی خریداری در جهان متمدن هزاره تازه ندارد
داشت در رویاروئی با دگر اند یشان عصر روشنگر ناچار به  همه پشتوانه قدرتی که در غرب نیرومند مسیحی

ترک چماقداری هزارو پانصد ساله خود شد، روحانیتهای متحجر جهان مسلمان امروز که این بار نمایندگان یک 
مجتمع جهان سومی عقب افتاده و ناتوان بیش نیستند، به طریق اولی چماقی را که دیگر حتی نوجوانان و کودکان 

چرخ تاریخ . ن را هم نمی ترساند بناچار بر زمین خواهند نهاد و خود به فراموشخانه تاریخ خواهند پیوستخودشا
 .نیز دوباره در مسیر الزامی خود به راه خواهد افتاد

 
منتها چنین دگرگونی سرنوشت ساز بهمان اندازه زودتر تحقق خواهد یافت که نسل های نوخاسته امروز آگاه تر و 

همچنانکه عصر روشنگری جهان غرب اندیشه . تر برای رقم زدن فردا پا به میدان سرنوشت بگذارندآینده نگر
های اندیشمندان مکتب فروغ را از راه کتابها و نوشته ایشان به محیط ظلمت زده کلیسای تفتیش عقاید راه داد، 

تر از من در سالهای گذشته در همین کتابهایی از نوع کتابی که اکنون در دست دارید، و آنچه رهنوردانی پیشگام 
راستا در دسترس هموطنان خویش گذاشته اند یا از این پس خواهند گذاشت، میتوانند با کمک به آگاه سازی نسل 
راه گم کرده امروز جامعه ما راه را تا آن حد که در توانائی کتاب یا نوشته ای است بر این دگرگونی سرنوشت 

بریم که چنین تحول بنیادین تنها برای کشور و ملت ایرانی ما ضروری نیست، بلکه از یاد ن. ساز هموار کنند
ایران ما در این راه، و در ایفای رسالت تاریخی فرهنگ ایرانی حقا وظیفه دار است در این تالش روشنگری 

 .راهگشای دیگر کشورها و ملتهای جهان اسالم و فراتر از آن همه جهان سوم نیز باشد
 

تازه ای که از راه دانش و بینش بر ظلمتکده های ساخته و پرداخته دکانداران دین خاخام یا کشیش یا هر فروغ 
 ... بتابد، تحقق این پیشگوئی سپیده آور واالی فرهنگ پارسی را شتاب بیشتر خواهد بخشید که –آخوند 

 
 "حق رها نکند  چنین عزیز نگینی بدست اهرمنی
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 سرآغاز

 

کتاب حاضر در آخرین سال یک سده، و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است، وبا این انگیزه نوشته شده  

است که بتواند راهنمای فکری  نسل نوخاسته ای باشد که در کوتاه زمانی پا به قرنی تازه و به هزاره ای  تازه 

ی ضروری دانسته ام،  به این  خاطر است که این نسل  که اگر من چنین راهنمائی را تال ش. خواهد  گذاشت

میراث بر یکی  از واالترین تمدنها و فرهنگهای تاریخ بشری است ،   در جریان این  است که این جابجائی سده 

هم صغیر  شرعی و هم صغیر  -ها و هزاره ها را در بد ترین  صورت ممکن، یعنی بصورت نسلی صغیر

 .انجام دهد –سیاسی 

در پایان هر سال مردمان سودها و زیانهای سال کهنه خود را به حسابرسی میگذارند تا حاصل آنرا مالک کار 

در بعدی دراز مدت  تر در مورد  –ملتها نیز میتواند حسابرسی مشابهی را .  خویش برای سالی نو قرار دهند

د   مقیاس دهه ها را داشته باشد، برای برخی چنین بعدی برای برخی از آنها میتوان. گذشته و آینده  خویش بکنند

 .دیگر مقیاس سده ها را، و برای شمار انگشت شماری مقیاس هزاره ها را

از صد وهشتاد وهشت کشور عضو سازمان ملل متحد در جهان کنونی ما، نزدیک  به صد و بیست کشور  

رهائی مستقل از سالهای بعد از جنگ هستند، زیرا تاریخ موجودیتشان بعنوان کشو" دهه ای"کشورهائی فقط  

هستند که آغاز " سده ای"شصت کشور دیگر کشورهائی . جهانی دوم و پایان عصر استعمار آغاز شده است

موجود یتشان به تحوالت تاریخی پایان هزاره اول و آغاز هزاره دوم و به اکتشافات بزرگ جغرافیائی نیمه  دوم 

بشمار می آیند، یعنی از چند هزار " هزاره ای"کشورند که در حساب تاریخ این هزاره مربوط میشود و تنها ده 

ولی همه این کشورها در شرایطی یکسان به . سال پیش تا کنون بطور  مستمر در صحنه تاریخ  حضور داشته اند

ی کامال کشورهائی از آ نها    چون ژاپن و ایتالیا بصورت ممالک. هزاره ای که  از راه میرسد  پا نمیگذارند

کشورهائی چون چین و هند پس از گذراند ن دورانهائی دشوار ب  سوی آینده . پیشرفته وارد این هزاره میشوند

و یمن کماکان با ( حبشه)در عوض کشورهائی چون مصرو اتیوبی . ای بسیار امید بخش تر پیش  میروند

در این . تری را در پیش روی خود نمی بینندزندگانی جهان سومی خود   دست بگریبانند و آینده واقعا امید بخش 

میان تنها دو کشور اسرائل و ایرانند که در شرایط برزخ ک نونی  خویش  با این معمای حل نشده رویارویند ،که 

آیا همچنان با هویت های خاخامی و آیت الهی در درون پیله ای که بدور خویش تنیده اند باقی ،  بمانند، یا سر از 

کهف بر آورند و بصورت کشورهائی مترقی پا به هزار ه تازه ای گذارند که در آن منطقاً جائی غار اصحاب 

 .برای خاخام و آیت ال ه وجود نمیتواند داشته باشد

*** 

هزاره ای که به پایان می رسد هزاره ورشکسته تاریخ ایران است، زیرا هزاره ای است که با شاهنامه فردوسی 

قرنی نیز که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این . لمسائل خمینی پایان یافته استآغاز شده و با توضیح ا

بسر رسیده  است، " جارو کشان"هزاره است، زیرا قرنی است که با انقالب مشروطیت شروع شده و با انقالب 

ه انسانهایی خود پا جاروکشانی که با شعار یا مرگ یا خمینی به پیشباز هزاره سوم رفتند و در همان سالها یی ک

 .به ماه می گذاشتند اینان از دور چهره امام خویش را در آن دیدند

هم این هزاره و هم بخصوص این قرنی که بپایان می رسد در تاریخ جهانی جایی خاص دارند، زیرا هر دوی 

پراتوری رم شکل هزاره دوم برای اروپایی که با سقوط ام. آنها به مفهوم واقعی کلمه سرنوشت ساز بوده اند

گرفته بود در ظلمتی قرون وسطایی آغاز شد که قانون حاکم بر آن جهل و تعصب و خرافات بود و حکومت بی 

منازع کلیسا بسیار بیش از آنکه اخالق و معنویتی را برای بربر های نورسیده بارمغان آورد آنانرا به کشتارهای 

از قتل عام کاتارها تا کشتار سن بارتلمی، از . ا، وامیداشتباز هم بیشتری، ولی این بار در جهت منافع کلیس

جنگهای صلیبی تا مبارزات مذهبی کاتولیکها و پروتستانها، ازهیمه های آتشی که هزاران نفر بجرم ارتباط با 
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شیطان در آن سوختند تا چرخهای شکنجه انکیزیسیون که استخوانهای هزاران نفر دیگر در آنها خورد شد یا 

در همان . یشان از حلقها بیرون کشیده شد، پرچم مسیحیت مقدس از درون دریایی از خون سر بر افراشتزبانها

سالها، جهان اسالم که هنوز از آسیای میانه تا کرانه های اقیانوس اطلس را در برمیگرفت،با برخورداری از 

 . ه تر در جهان باستان بودشرایط ممتاز نخستین قرون امپراتوری اسالمی، نیمه بر تر و بسیار پیشرفت

در نیمه دومین این هزاره، جهان غرب که در آن هنگام تنها در اروپای کوچک کمتر از چهل میلیون نفری 

خالصه میشد، بناگهان جهش غول آسای خود را بسوی استیال جویی بر بقیه جهان بشری آغاز کرد، و این جهش 

بیمنازع بر جهانی رسانید که دو برابر آن جمعیت و هفده برابر  غول آسا او را در پایان قرن نوزدهم به سروری

آن مساحت داشت دریانوردان این اروپای کوچک دو قاره ناشناخته تازه را کشف کردند و مانند دو قاره شناخته 

 هشت کشور اروپایی به تنهایی امپراتوری جهانی عظیمی را بنیاد. شده پیشین به فرمان اروپای خود در آوردند

". آفتاب در آن غروب نمیکرد"نهادند که سی برابر مساحت خود آنها وسعت و بیست برابر آن جمعیت داشت و 

به موازات این جهش سیاسی، جهش همه جانبه علمی، صنعتی، آموزشی، هنری و فکری جهان غرب ساختار 

پرواز در همه خشکی ها و همه  در پایان قرن نوزدهم پرچم این غرب بلند. دنیای هزاره دوم را بکلی تغییر داد

دریاها افراشته بود، در انتظار آنکه همین پرچم در قرن بیستم درماه و شاید در قرن بعداز آن در مریخ و زهره 

درست در جهت عکس آن، جهان پهناور اسالمی در همین مدت به رکود و بدنبال آن به . نیز افراشته شود

نه . چ بالی آسمانی یا زمینی دراین سقوط فرا گیر دخالتی داشته باشدانحطاطی مرگبار روی آورد، بی آنکه هی

تنها همه آن عوامل که در طول قرون زعامت این مجتمع مذهبی را باعث شده بودند به فراموشی سپرده شدند 

،بلکه حتی موجودیت خود این جهان به پرسش گرفته شد، زیرا در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم تقریبا همه 

آفریقای شرقی و اردن  شورهای اسالمی کنونی، یا چون پاکستان و بنگالدش و مالزی و مصر و سودان وک

وعراق و کویت و شیخ نشین های خلیج فارس مستعمره انگلستان بودند، یا چون مراکش و الجزیره و تونس و 

ی و سومالی و اریتره مستعمره سنگال و موریتانی و مالی و چاد و سوریه و لبنان مستعمره فرانسه، یا چون لیب

ایتالیا، یا چون اندونزی مستعمره هلند، یا چون صحرای غربی مستعمره اسپانیا، یا چون ازبکستان و ترکمنستان 

و تاجیکستان و قرقیزستان و کازاخستان و آذربایجان اجزایی از امپراتوری روسیه شوروی، و شمار ممالک 

 .کیه و ایران و افغانستان و عربستان سعودی محد ود میشدمستقل یا ظاهرا مستقل مسلمان به تر

که ریچارد نیکسن رئیس جمهوری پیشین آمریکا در آخرین کتاب خویش آنرا  –قرن حاضر خود ما  –قرن بیستم 

بنوبه خود هم قرن بزرگترین ویرانیها و هم قرن بزرگترین  –بهترین و بد ترین قرن تاریخ جهان نامیده بود 

شمار کسانی که در دو جنگ بزرگ جهانی این قرن و در بیش از دویست جنگ . ی تاریخ بشر بودسازندگی ها

محلی آن در جبهه های جنگ یا در پشت جبهه ها کشته شدند از صد میلیون نفر، یعنی از شمار مجموع کشتگان 

و در چین، هر کدام بزرگترین انقالبهای تاریخ جهان در روسیه . جنگهای چند هزاره ساله پیشین فراتر رفت

بنوبه خود میلیونها قربانی دیگر ( ژنوسیدها)میلیون ها نفر قربانی به بار آوردند، و کشتار های دسته جمعی 

امپراتورهای قدرتمند انگلستان، فرانسه، اتریش، روسیه، آلمان، هلند، بلژیک، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، . گرفتند

قرن از هم پاشیدند و از بقایای آنها بیش از یکصد و بیست کشور مستقل پا به  عثمانی، ژاپن، آمریکا، همه در این

دو جنبش غول آسای کمونیسم و فاشیسم هر دو در این قرن بر سر کار . صحنه سیاست و جغرافیای جهان گذاشتند

 .آمدند و هر دو در همین قرن از میان رفتند

نیرومند ترین ابزار زند گی را همراه با مخوف ترین ابزار  جامعه انسانی در این قرن وارد عصر اتمی شد، یعنی

پیشرفتهای شگرف در امر ارتباطات از طریق تلفن، بیسیم، رادیو، تلویزیون، . مرگ در اختیار خویش گرفت

فکس، اینترنت، ماهواره های مخابراتی، بافت ارتباطی جهان را بکلی تغییر داد و مرزهای نژادی و جغرافیائی و 

 .را پشت سر گذاشتزبانی 
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بشر در . آغاز عصر کامپیوتر دفتر چند هزار ساله ای را در تاریخ  تمدن بشری بست و دفتر تازه ای را گشود

روزیکه اولین . این عصر پا از کره آشنای خودش بیرون گذاشت و راه کرات نا آشنای دیگر را در پیش گرفت

علیرغم همه جنگها و  همه .  د میلیون ساله پیشین بیرون آمدانسان پا به کره ماه نهاد بشر از صورت انسان چن

فاجعه های طبیعی، جمعیت جهان بر اثر پیشرفتهای بیسابقه بهداشتی و کشاورزی از یک میلیارد و نیم نفر در 

آغاز قرن به شش میلیارد نفر در پایان همین قرن افزایش یافت، در صورتیکه این رقم در درازای پنجهزار سال 

در طول یک قرن، جهان ما بیش از پنجاه . ا میان پنجاه میلیون نفر و یک میلیارد و نیم نفر نوسان کرده بودتنه

بیماریهائی چون وبا و طاعون و سل و آبله که پیش از آن هر چند . قرن گذشته در زمینه بهداشتی پیشرفت کرد

در سال هزار و نهصد حتی در . ه کن شدندیکبار داس مرگ در شرق و غرب جهان نهاده بودند تقریبا بکلی ریش

اروپای غربی و آمریکای پیشرفته از هر هزار کودکی که به جهان می آ مدند بطور متوسط صد وشصت و 

در جهان سوم طبعااین نسبت مرگ و میر باالتر . کاهش یافته است 00امروز این رقم  به. دوکودک میمردند

حد متوسط عمر که در آغاز قرن در جهان . گذشته بسیار کمتر شده استاست، ولی در آنجا نیز رقم آن نسبت به 

 0011در سال . رسید ه است 01و  01سال بود  اکنون به ترتیب به   10سال و در بقیه کشورها 04پیشرفته

سفر به دور دنیا از راه کشتی سریع السیر و راه آهن بیش از دو ماه طول میکشید، امروز این سفر با جت های 

 .ساعت انجام میگیرد 40فوق صوت در کمتر از ما

در آغاز این قرن،  چین امپراتوری فروپاشیده ای بود که از هر گوشه اش " هزاره ای " در جمع کشورهای 

بانک شورش و انقالب بر میخاست و دولتهای مستعمراتی اروپائی و ژاپن نورسیده،هر کدام در جابجای آن 

حاکمیتی از جانب دولت مرکزی بر آن اعمال نمیشد، چندا نکه دولتهائی چون مناطق نفوذی داشتند که مطلقا 

و در پایان . را ممنوع اعالم کرده بودند" ورود سگ و چینی"انگلستان در بخش های اختصاصی خود اصوال 

" اتمی"قرن، همین کشور چین یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی از هفت کشور 

ن، برخوردار از باالترین رشد اقتصادی ساالنه جهانی، و کاندیدای اعالم نشده ابرقدرتی قرن بیست و یکم جها

خطاب میشدند در " صاحب"است، هند که در آغاز قرن مستعمره انگلستان بود و اربابان انگلیسی همچنان در آن 

داده است، بلکه بصورت بزگترین  پایان قرن نه تنها به استعمار خود و اصوال به عصر استعماری پایان

زاپن که با پیروزی دریائی . دمکراسی دنیا و دومین ابر قدرت بالقوه جهان فردا آماده ورود به قرن تازه شده است

پر آوازه ای بر امپراتوری تزاری پا به قرن بیستم گذاشته بود، علیرغم شکست خود در جنگ دوم جهانی 

یونان و ایتالیا قرن بیستم خود را در . هان در پایان قرن در آمده استبصورت دومین قدرت اقتصادی این ج

مصر که این قرن را در موضع تحت الحمایه انگلستان .موضع کشورهائی کامال پیشرفته در حال بپایان بردنند

ا با و ایران، که قرن بیستم خویش ر... آغاز کرده بود امروز آنرا در مقام رهبری جهان عرب به آخر میرساند

شروع کرده بود، پس از آزماش پنجاه ساله ای موفق ولی نافرجام، " جهان سوم"نخستین  انقالب مشرو طیت در 

در اولین . به قرون وسطای خویش باز گشته است" اسالم ناب دمحمی"تنها کشور هزاره ای است که درجستجوی 

خودش " خاطرات"سفری بدور دنیا در کتاب محقق و جهانگرد ایرانی، در بازگشت از " حاج سیاح"سال این قرن 

جماعت ....»: که از جالبترین آثار زبان فارسی قرن حاضر است در توصیف وضع اجتماعی ایران آنروز نوشت

کسی نمیداند کدامیک از آنها فهم و سواد . عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را صاحب شده اند

نام آیت هللا و حجت االسالم و شیخ و مال دارند، و کارشان این است که به اسم شریعت همه . دارد و کدام ندارد

تکفیر میکنند، معامله بهشت و جهنم میکنند، کسی . هر چه میخواهند بکنند و جلو هرچه را که نمیخواهند بگیرند

راد میگیری، میگویند ایراد به به آنها ای. جرئت ندارد بگوید آقا دروغ میگوید، زیرا بیرق  واشریعتا بلند میشود

تکذیب میکنی، مثل این است که خدا و پیغمبر را تکذیب  کرده ای، به هیچ آخوند گردن کلفتی . مجتهد جایز نیست

و .... نمیتوان گفت که مجتهد نیست یا عادل نیست، زیرا جمعی قلچماق پشت سرش دارد که هر چه بگوید میکنند

. مه نشسته، رنگها زرد، بدنها الغر، لباسها کثیف، لبها آویخته، چشمها بر زمیناما مردم، گرد اندوه بر روی ه

آنچه از اسالم باقی . گویا خرمی و نشاط از این مملکت بار بسته است و بغیر از نوحه و گریه چیزی نمانده است

 .«است زیارت رفتن و نماز جمعه خواندن و نعش کشی است، وگرنه واجبات شرع متروک است 
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و در آخرین سال همین قرن، اگر حاج سیاح دیگری قصد وقایع نگاری داشته باشد، احتماال در توصیف وضع ...

جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را ....»: خواهد نوشت 4111اجتماعی ایران سال

همه نام آیت هللا و حجت االسالم و . اردکسی نمید اند کدامیک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ند. صاحب شده اند

شیخ و مال دارند، و کارشان این ست که به اسم شریعت هر چه میخواهند بکنند و جلو هرچه را که نمیخواهند 

کسی جرئت ندارد بگوید آقا دروغ میگوید، زیرا بیرق  . معامله بهشت و جهنم میکنند. تکفیر میکنند. بگیرند

تکذ یب میکنی، مثل این است که . آنها ایراد میگیری، میگویند ایراد به مجتهد جایز نیست به. واشریعتا بلند میشود

به هیچ آخوند گردن گلقتی نمیتوان گفت که مجتهد نیست یا عادل نیست، زیرا . خدا و پیغمبر را تکذ یب کرده ای

رنگها . ه بر روی همه نشستهو اما مردم، گرد اندو.... جمعی قلچماق پشت سرش دارد که  هر چه بگوید میکنند

گویا خرمی و نشاط از این مملکت بار بسته است و . زرد، بدنها الغر، لباسها کثیف، لبها آویخته، چشمها بر زمین

آنچه از اسالم باقی است زیارت رفتن و نماز جمه خواندن و نعش . بغیر از نوحه و گریه چیزی نماند ه است

 .«است  کشی است، وگرنه واجبات شرع متروک

*** 

چنین آزمایشی، با همه سنگینی آن، برای ایران آزمایشی تازه نیست، تکرار تازه ای از یک سناریوی کهن هزار 

و چهار صد ساله است، و ریشه در ارتباط نا سالمی دارد که از آغاز وجه مشخص ارتباط ایران و اسالم  بوده 

 . است

: خ نگذاشته بودیصورتی که این آئین پا به صحنه تاریخ گذاشت پابه تاپیش از اسالم هیچ آئینی در تاریخ جهان بدان

آئین مسیحیت توسط چند حواری گمنام عیسی به رم برده شد و سه قرن . آئین یهود اساسا قابل انتقال بدیگران نبود

را وادارد طول کشید تا تدریجا در میان طبقات محروم و غالمان جامعه رومی جا بیفتد و یک امپراتور حسابگر 

آئینهای ایرانی میترا و مانی . که با گرایش به مسیحیت این نیروی نوخاسته را در خدمت منافع خود بکار گیرد

هیچکدام نفوذ گسترده خویش را در امپراتوری رم و در سرزمینهای چین و هند به شمشیر اشکانی یا ساسانی 

از هند به چین و ژاپن و دیگر  –جمله شاهزاده ای اشکانی من –آئین بودا نیز توسط مبلغان بودائی . مدیون نبودند

وپیش از همه  اینها  نیز، نه .... سرزمینهای خاور دور راه یافت بی آنکه شمشیری در این راه به کار افتاده باشد

شیوا یا  مصریان کهن بنام  رع یا آمون جنگیده بودند، یا بابلیان بنام مردوخ یا فنیقیان بنام بعل یا هندوان بنام

میان همه مذاهب توحیدی و غیر توحیدی جهان، تنها اسالم بود . یونانیان و رومیان بنام زئوس یا ژئوس یا ژوپیتر

ایمانشان را "که همراه با شمشیر عرب برای دیگران برده شد، و فقط تازیان حجاز بودند که به تعبیر نهج البالغه 

 ". بر قبضه های شمشیرشان حمل کردند

ین تازه همانند دیگر آئینهای جهان باستان به صورتی مسالمت آمیز به ایرانیان عرضه شده بود، شاید تاریخ اگر آئ

مسلمانی ایران بکلی غیر از آن میبود که هست، و چه بسا که در طول زمان این آئین میتوانست بهمان صورت 

ولی در عمل این آئین . چین پذیرفته شدند در ایران پذیرفته شود که میترائیسم و مسیحیت در رم و بودائیسم در

طوری عرضه شد که استقرار اسالم مالزم قبول حاکمیت سیاسی عرب نیز بود و پذیرش استیالی بیچون و 

چرای شمشیر کشان بادیه، و این شمشیر کشان نورسیده کسانی نبودند که وارثان حکومت و تمدن و فرهنگی کهن 

 .ن تن در دهندبتوانند آسان به قبول سروری آنا

هنگامیکه عرب در موج جهانگشائی خود به ایران ساسانی حمله آورد، چهارده قرن بر آغاز تاریخ مدون ایران 

قبل \در کارنامه تاریخ، این دو کفه ما. امروز نیز چهارده قرن بر دوران اسالمی این تاریخ میگذرد. میگذشت

ار دارند و بر این مبنا آسانتر میتوان سودها و زیانهای اسالمی و اسالمی امروز در سطحی همتراز یکدیگر قر

آسانتر نیز میتوان دریافت که ایران در این جابجائی دورانها چه از دست داده . آنها را در ترازوی سنجش گذاشت

 .و چه بدست آورده است
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اریخ تقلب نشده باشد، یعنی ولی این حسابرسی تنها وقتی میتواند معتبر و بنا براین پذیرفتنی باشد که در آن با ت

مالک حسابرسی واقعیتها وشواهد مسلم باشد و نه پیشداوریها و موضعگیریهای پیش ساخته ای که یا مارک 

و در چنین صورتی آسان میتوان دریافت که دراین . تعصب مذهبی و یا مارک تعصب ملی گرایانه داشته باشند

نوی بازنده بوده است، یعنی آنچه را که داشته از دست داده است، سودای تاریخ، ایران در هر دوزمینه مادی و مع

 . و آنچه را که نداشته بدست نیاورده است

هجری تحویل گرفت یکی از چهار امپراتوری صدر نشین جهان باستان  10تا  00ایرانی که عرب در سالهای 

و ایرانی که . د قبول جهانیان بودبود، با اعتباری سیاسی و رونقی اقتصادی و شکوهی فرهنگی که عمیقا مور

همین عرب در قرن سوم هجری اجبارا تحویل صاحبان اصلی آن داد، همانند ایران دیگری که امروز وارثان 

عرب در قرن پانزدهم هجری در جریان تحویل آن به هزاره سومند، ایرانی بود که نه هویت ایرانی داشت، نه 

به استثنای  –در هزار و چهار صد ساله نخستین این تاریخ . کوه فرهنگیاعتبار سیاسی، نه رونق اقتصادی، نه ش

ایران بطور دائم یک ابر قدرت جهان باستان بود، و در دو قرن از این مد ت  –یک دوران کوتاه هفتاد ساله 

جای  در هزار وچهار صد ساله دوم، نه تنها نشانی از این سرفرازی بر. اصوال ابر قدرت منحصر به فرد آن بود

نماند، بلکه در بیش از نیمی از این مدت ایران حتی حاکمیت ساده ای نیز  نداشت و تنها بخشی از امپراتوریهای 

 . عرب و مغول و غزنوی و سلجوقی و ترک و تاتار بود

 

درهزار وچهار صد ساله نخستین تنها چهار سلسله پادشاهی، با پادشاهانی جملگی ایرانی، بر سر زمین ایران 

تای دیگر   40تای آنها ایرانی و  4سلسله که تنها    13نت کردند، و در هزار و چهار صد ساله دومین سلط

در هزار و چهار صد ساله  نخستین تنها یک هجوم موفق بیگانه به . مغول و ترک و تاتار و ترکمن و افغان بودند

شرق و غرب و شمال و جنوب به ایران صورت گرفت، و در هزار وچهار صد ساله دوم بیش از سی بار از 

در هزار و چهار صد ساله نخستین مشروعیت . ایران حمله آورده شد که تقریبا همه آنها هجومهائی موفق بود

سنتی پادشاهان اعمال خشونتی را برای تثبیت این مشروعیت ایجاب نمیکرد، در هزار و چهار صد ساله دوم این 

ای خانان و ایلخانان و اتابکان و امیران و سر کردگان عشایر و یا مشروعیت منحصرا در گرو برندگی شمشیره

راهزنان و یاغیانی قرار گرقت که با منطق خون و شمشیر تاج بر سر میگذاشتند و با منطق خون و شمشیر هم 

در هزار و چهارصد ساله نخستین تقریبا هرگز خون ایرانی بدست ایرانی . تاج و هم سر را از دست میدادند

ته نشد، در هزارو چهارصد ساله دوم خون ایرانی بیشتر از خارجی بر زمین ریخت و چشمهای ایرانی ریخ

بدست خود ایرانی بیشتر از دست بیگانگان از کاسه بیرون آورده شد در هزارو چهار صد ساله نخستین ایرانی 

صد ساله دوم مردان ایران را به  پیوسته آقای خود بود و این آقائی را با سر فرازی توام داشت، در هزار وچهار

 .بندگی گرفتند و زنان و دخترانش را به کنیزی فروختند

 

و اتفاقا این تقلب بیش از آنکه از جانب . در ارزیابی نحوه مسلمان شدن ایرانیان تقلب بسیار با تاریخ شده است

وقتیکه بزرگترین مورخ  .بیگانگان صورت گرفته باشد از جانب کسانی از خود ایرانیان صورت گرفته است

پیش از حمله اعراب ایرانیان سرزمینهائی پهناور در اختیار داشتند با جمعیتی "جهان، این خلدون، مینویسد که 

بسیار و با تمدنی بزرگ، ولی بعد از آنکه عرب با نیروی شمشیر بر آنان استیال یافت چنان دستخوش تاراج و 

زیرا گرایش طبیعی عرب این است که رزق خویش را سر نیزه  –ند ویرانی شدند که گوئی هرگز وجود نداشت

خود بجوید و اگر در این مسیر به قدرت و حاکمیتی دست یابد دیگر حد و حصری برای غارتگری خود نشناسد، 

 ".و بدین ترتیب است که تمدن اقوام مغلوب منقرض میشود، واین درست همان امری بود که در ایران اتفاق افتاد

 

ایرانی اسالم را با آغوش باز پذیرفت و "فرضیه پردازی ایرانی، در سالهای پایانی قرن بیستم، ادعا میکند که  اما

علی " )هیچکس نمیتواند بگوید که ایرانی از همان اول در روبروی اسالم قرار گرفت و نخواست آنرا بپذ یرد



 

9 

 

طبری ابن : مورخان خود جهان اسالم، و وقتیکه معتبرترین (علی و حیات بارورش پس از مرگ: شریعتی

االثیر،  دینوری، یعقوبی، بالذری، ابن فقیه، راوندی، مسعودی از صد هزار کشته ایرانی در جلوالء نام میبرند، 

نامیده شد که اجساد کشته شد ( پوشیده)و متذ کر میشوند که این دشت نبرد بهمین دلیل از جانب اعراب جلو الء 

حمله اعراب به ایران با هیچ "ر خود پوشانیده بود، فرضیه پرداز ایرانی مدعی میشود که گان سراسر آنرا در زی

، و باز هم وقتیکه همین تاریخ نگاران (اسالم شناسی" )مقاومت  درخشانی در جلوالء  و نهاوند روبرو نشد

فهان، کرمان، ری،همدان،اص)مسلمان از یکصد و سی شورش پیاپی در استانها و شهرستانهای مختلف ایران 

استخر، گرگان، قم، گیالن، طبرستان، دیلم، سیستان، فارس، خراسان،آذربایجان،خوارزم، فاریاب، نیشابور، 

که گزارش جامعی )و از سرکوبیهای خونین این شورشها و تجدید های مکررآنها خبر میدهند (   بخارا، دارابگرد

، باز همین (هشگر معاصرعلی میر فطروس میتوان یافتپژو" مالحظاتی در تاریخ ایران"از آنها را در کتاب 

ایرانی از همان اول احساس کرد که اسالم همان گمشده ای است که "فرضیه پردازان اظهار اطمینان میکنند که 

بدنبالش میگشته است، برای همین بود که ملیت خودش را ول کرد، مذهب خودش را ول کرد، سنتهای خودش را 

ایرانیان دیگری در این مورد با معیارهائی ( اسالمی –باز شناسی هویت ایرانی " )م رفتول کرد و بطرف اسال

که درآستانه انقالب والیت فقیه انتشار یافت، عبد " کارنامه اسالم" در کتابی بنام . کامال دو گانه سخن میگویند

غییر جهتی صد وهشتاد درجه الحسین زرین کوب که سالها پژوهشگری واقع بین و بیغرض شناخته شده بود با ت

همه جا در قلمرو ایران و بیزانس مقد م مهاجمان "مدعی شد که . ای در مورد آنچه خود او پیش از آن نوشته بود

نشر اسالم دربین مردم کشورهای فتح شده بزور جنگ نبود و . عرب را عامه مردم با عالقه استقبال کردند

روایتی که کتابخانه مدائن . به سبب مقتضیات و اسباب گونه اجتماعی بودانتشار آن نه از راه عنف و فشار بلکه 

را اعراب نابود کردند هیچ اساس ندارد، و آنچه هم که بیرونی راجع به نابود شدن کتب خوارزم گفته است 

قرن دو"و با اینهمه نویسنده این مطلب همان کسی بود که پیش از آن خوددرکتاب ارزنده ای بنام ." مشکوک است

شک نیست که در هجوم تازیان بسیاری از کتابها و کتابخانه های : "درشرح همین ماجرا نوشته بود" سکوت

این دعوی را از تاریخ ها میتوان حجت آورد و قراین بسیار نیز از خارج . ایران دستخوش آسیب فنا گشته است

این تردید چه الزم است؟ در آئین مسلمانان آن . دبا اینهمه بعضی دراین باب ابراز تردید میکنن. آنرا تایید میکنند

روزگار، تا آنجا که تاریخ میگوید،آشنائی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیدا است که چنین قومی تا چه حد 

از همه قرائن پیداست که در حمله عرب بسیاری از کتابهای . میتوانست به کتاب و کتابخانه عالقه داشته باشد

عربان فاتح برای اینکه از آسیب زبان ایرانیان در امان بمانند و آنرا همواره چون ...ز میان رفته استایرانیان ا

حربه تیزی در دست مغلوبان خویش نبیند با خط و زبان و کتاب و کتابخانه هر جا که در شهرهای ایران بر 

زبان مردم کردند بدین دعوی حجت  رفتاری که تازیان در خوارزم با خط و. خوردند سخت به مخالفت بر خاستند

در برابر سیل هجوم تازیان شهرهای بسیار ویران شد : "و هم او در جای دیگری از این کتاب نوشته بود". است

. اموال توانگران را تاراج کردند و آنها را غنائم و انفال نام نهادند. و خاندانها و دود مانهای بسیار بر بادرفت

را در بازار مدینه فروختند و آنانرا سبایا و اسرا خواندند، و همه این کارها را در سایه  دختران و زنان ایرانی

و چنین بود که ... شمشیر و تازیانه انجام دادندو هر گونه اعتراضی را با حد و رجم و قتل و حرق جواب گفتند

زمزمه های مغانه و سرود های  گوشهائی که به شنیدن. اندک اندک محرابها و مناره ها جای آتشکده ها را گرفت

کسانیکه مدتها از . خسروانی انس گرفته بودند بانک تکبیر و طنین صدای موذن را با حیرت و تاثر تمام شنیدند

خشن . طرب انگیز باربد و نکیسا لذت برده بودند رفته رفته با بانک حدی و زنگ شتر مانوس شدند–ترانه های 

ضمن . شتر معلوم گشت که زمام قدرت را در کشور فتح شده بد ست گرفتندطبعی و تند خوئی فاتحان وقتی بی

فرمانروائی و کارگزاری در بالد مفتوتح بودکه زبونی و ناتوانی و در عین حال بهانه جوئی و درنده خوئی 

ز که میدان فکرو عمل او هرگز از جوالنگاه اسبان و شترانش تجاو" نژاد برتر" عربان آشکار گشت، زیرا این 

نکرده بود، برای اداره کشورهای وسیعی که بدستش افتاده بود نیاز به همین موالی داشت و بناچار دیر یا زود 

برتری آنها را اذعان نمود، در صورتیکه از همان بامداد اسالم ایرانیان نفرت و کینه شدید خود را نسبت به 

 ".دشمنان و باج ستانان خود آشکار کرده بودند
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 :و در  جای دیگری از این کتاب نوشته بودو باز، هم ا

نبردی که ایرانیان در این دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تارکی خشم نبود، در روشنی دانش و خرد " 

برخی از همان اول با آئین مسلمانی به مخالفت و ستیزه بر خاستند، گوئی قبول این ... نیز این نبرد دوام داشت

از این رو اگر نیز در ظاهر خود را . رده بود اهانتی و ناسزائی در حق خویش تلقی میکردنددینی را که عرب آو

مسلمان فرا مینمودند در نهان از عرب و آئین او بشدت بیزار بودند و هر جا فرصتی و مجالی دست میداد سر به 

به بهانه ای و در جائی قیام و هر روزی ... شورش بر می آوردند و عربان و مسلمانان را از دم تیغ میگذرانیدند

 .که آورده است از ایران برانندشورش سخت میکردند و میکوشیدند عرب را با دینی 

در نهضت های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلکه مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و 

سلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم ایرانیانی که م. بدینگونه بیشتر این شورشها رنگ ضد دینی داشت

بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش 

شوهران خود را گرفته از خانه بر می آوردند و بدست مردان میسپردند تا آنها را بکشند، و چنان شد که در همه 

 ".مسلمانان یکسره بر افتادند طبرستان عربان و

بد نبالش گشته "واقعیت انکار ناپذیر تاریخ این است که اسالم از راه شمشیر به ایران تحمیل شد، بی آنکه ایرانیان 

، همچنانکه از راه شمشیر به دیگر سرزمینهای خاور نزدیک و شمال آفریقا و اسپانیا نیز تحمیل شد بی "باشند

بهمین  دلیل وقتیکه شمشیر عرب در پواتیه فرانسه از برندگی افتاد . به استقبالش رفته باشندآنکه هیچکدام از آنها 

گسترش اسالم در اروپای غربی متوقف شد، و وقتی که این شمشیر در قسطنطنیه از کار افتاد راه اروپای شرقی 

 . به رویش بسته شد

رد که از تبعضات اجتماعی و مذهبی پایان دوران این افسانه که عرب مساوات اسالمی را با خود به ایرانی آو

ساسانی رنج میبرد تقلبی دیگر با تاریخ است، زیرا که هر چند این تبعیض ها واقعا وجود داشت و این نارضائی 

ها را هم واقعا داشت، ولی فاتحان عرب نه تنها هیچکدام از اینها را از میان نبردند، بلکه تبعضات بسیار سنگین 

یز بر آنها افزودند که ناپذ یرفتنی ترین آنها برای ایرانیان شکست خورده ولی آزاده و سرفراز تبعض تری را ن

در این باره نیز واقعیت تاریخ را از زبان یک مورخ سرشناس  دیگر خود جهان عرب میتوان شنید . نژادی بود

بند )انیان مباهات میکردند و آنها را موالی عربهای فاتح خود را برتر از دیگران میپنداشتند و به ویژه به ایر: "که

سگ و االغ و : خود میخواندند و برای تحقیر آنان میگفتند که سه چیز است که نماز را باطل میکند( گان آزاد شده

 .ایرانی

 یک ایرانی دختری از قبیله بنی سلیم خواست و خانواده دختر با این ازدواج موافقت کردند، اما والی مدینه که از

این جریان خبر یافت امر کرد موی سر و ریش و ابروان داماد را بتراشند و او را در مالء عام دویست تازیانه 

: دمحم بن بشیر شاعر معاصر او این واقعه را به شعر در آورد و در آن گفت. بزنند و دختر را نیز از او بگیرند

ی با بندگان باز داشت و ریش آن مرد بی ادب را ابوالولید شرافت دختران ما را حفظ کرد و آنرا از زناشوئ

تراشید و او را تازیانه زد  تا برود و بعد از این با دختران کسری ازدواج کند، زیرا بنده میتواند فقط با بنده 

این ادعای دیگر نیز که مردم ایران آسان به دین تازه (. تاریخ تمدن اسالمی : جرجی زیدان". ) همسر شود

بی دیگر با تاریخ است، زیرا که به تصریح مورخان متعددی از همین جهان اسالم، حتی در قرون گرویدند تقل

اکثریت مردم فارس را در حال : "چهارم وپنجم هجری بخش بزرگی از ایران همچنان بر آئین زرتشتی باقی بودند

. در آن آتشگاهی نباشدزرتشتیان تشکیل میدهند و هیچ شهر و دهکده ای نیست که ( قرن چهارم هجری)حاضر 

: اصطخری" )در نزد بسیاری از دهقانان تصاویر پادشاهان و پهلوانان ایران با عالقه بسیار نگاهد اری میشود

در خراسان و نواحی دریای خزر و طبرستان و دیلم و نیز در کرمان عده زرتشتیان بسیار "، (مسالک و الممالک

غربی ایران جماعت عظیمی از خرمدینان به آئین خود باقی مانده  ، در بخش(مروج الذهب: مسعودی" )زیاد است
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، در فارس شهری و روستائی وناحیتی نیست مگر آنکه آتشکده ای داشته (تذ کره الموضوعات: مقد سی" )اند

 (. صوره االرض: این حوقل" )هنوز زرتشتیان در اکثر یت هستند( شمال غربی ایران)باشد، و در جبل 

 

پانیای عرب ایرانیان در نهایت آئین مهاجمان را پذیرفتند، بخاطر این بود که یا سقوط امپراتوری اگر بخالف اس

ایران دیگر پایگاهی برای آئین زرتشتی باقی نمانده بود، در صورتیکه با سقوط اندلس، مسیحیان پشت جبهه 

اروپای متصرفی ترکان  وسیعی در اروپای بیرون از مرزهای خود برای خویش داشتند، همچنانکه مسیحیان

 .عثمانی نیز با داشتن چنین پشت جبهه ای توانستند از هویت مذهبی خود دفاع کنند

: در کتاب معتبر تاریخ قم، نوشته مورخی مسلمان از قرن چهارم هجری، در ارتباط با این واقعیت میتواند خواند

ها نهاده شده بود ویران کردند، چندانکه عربان دست بر آوردند و مجموع سدهائی را که در میان رود خانه "

کشتزارهای مردمان بکلی خشک شدند، و بدیشان مضرت میرساندند و سدها و رودخانه ها یشان را میشکافتند، و 

الجرم مردم چون در دفع آنان هیچ چاره و حیلت نداشتند به ناچار حکم آنان فرود آمدند، اما چون عرب بانک 

 ".احیت او را دشنام دادندینماز گفتی، دهقانان آن ن

در چنین شرایطی تنها راه مبارزه ای که برای ایرانیان باقی مانده بود این بود که آئین حاکمان عرب را به رنگ 

تغییرات ناشی از " به تعبیر ادوارد براون . آئین ملی خویش در آوردند، و این درست همان کاری بود که کردند

ایرانیان با نو آوریهائی چون تشیع وعرفان . از پوست فراتر نرفت و به درون نرسیدقبول اسالم در نزد ایرانیان 

خیلی زود آئینی را که با شمشیر عرب به کشورشان تحمیل شده بود به چیزی تبدیل کردند که گرچه همچنان 

 ".وت داشت شباهتی با اسالم داشت، ولی محتوای آنان با آنچه احتماال پیامبر عرب در نظر داشت بسیار تفا

*** 

درهر ارزیابی که در باره دوران اسالمی تاریخ ایران صورت میگیرد باید این واقعیت اصولی در نظر گرفته 

شود که موضع ایران در جهان اسالم از آغاز موردی خاص بوده که با موضع هیچیک از دیگر کشورهای 

 . متصرفی عرب قابل تطبیق نبوده است

طول یکصد سال با شمشیر عرب پی افکنده شد به استثنای ایران شامل سرزمینهائی  امپراتوری پهناوری که در

بودند و تصرف آنها توسط اعراب عمال جابجائی یک ( بیزانس)بود که پیش از آن عمد تا مستعمرات رم شرقی 

سط رم و مذهب وارداتی با یک مذهب وارداتی دیگر بود، زیرا آئین مسیحیت نیز که از سه قرن پیش از آن تو

اضافه بر این، مذهب فاتحان نو نوع تازه ای از . بیزانس برای آنها آورده شده بود مذهب ملی هیچیک از آنها نبود

خدای آن همان : بود که آنها در هنگام حمله عرب داشتند Judeo-Chretienne" مسیحی –یهودی "همان آئین 

همان پیغمبران یهودی بودند که این بار حتی تغییر نام هم خدای یهودی بود که تغییر نام داده بود، پیغمبران آن 

بدین ترتیب اشکالی نبود که بهمان آسانی که ارباب عوض کردند مذهب ارباب پیشین رانیز با مذهب . نداده بودند

، "از بیخ عرب شوند"ارباب تازه عوض کنند، و بد نبال این هر دو زبان خود را هم تغییر دهند و این بار 

این ماجرا . که زبانهای بیشتر آنان شعبه هائی از خانواده زبانهای سامی یعنی خوشاوند زبان عربی بود بخصوص

 .بود که بصورتی یکنواخت در سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و لیبی وتونس و الجزایر کنونی تکرار شد ئی

عرب مستعمره کشور دیگری نبود، بلکه ایران نه تنها در هنگام حمله . مورد ایران از همه این موارد جدا بود

خود امپراتوری مقتدری بود که تنها چند سال پیش از آن بخش مهمی از همین جهان بیزانسی  مستعمره آن بود 

مذهب آن نیز مذهبی وارداتی نبود، آئین ملی خود او بود که سابقه ای کهن تر از مسیحیت و احتماال کهن تر از 

 .ان ملی آن زبانی آریائی بود که هیچ قرابتی با عربی یا دیگر زبانهای سامی نداشتیهودیت داشت، همچنانکه زب

بناچار ملتی که موجودیتش از هزار و چهار صد سال پیش از حمله عرب باهویت و آئین و زبان و فرهنگ 

مینهای خاص خودش در آمیخته بودرسالتی در پاسداری همه اینها برای خود قائل بود که هیچیک از دیگر سرز

درست هم بهمین دلیل بود که مبارزه ملی برای باز ستاندن این اصالت . اشغال شده اعراب برای خود قائل نبودند
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از شمشیر کشان بیگانه از همان فردای استقرار عرب آغاز شد و تا بازیابی استقالل از دست رفته به پایان 

ت، هرگز تسلیم عرب و فرهنگ بیابانی او نشد، و ایران با آنکه اسالم را پذیرف" Renan"به گفته . نرسید

علیرغم زبان و مذهبی که بدو تحمیل شده بود در کوتاه مدتی توانست حقوق خود را به عنوان یک ملت آریائی 

بیست سال پس از مرگ دمحم، عربستان در مقایسه با سرزمینهای پهناوری که متصرف شده بود . باز گیرد

صد سال بعد از آن، درحالیکه زبان و مذ هب برخاسته از حجاز از مالزی تا . سرزمین بیمقداری بیش نبود

مراکش و از تو مبو کتو تا سمرقند بر قرار شده بود، خود عربستان، رانده و فراموش شده، از صحنه جهانی 

 ".ودطرد شده  و به صحرا های بی آب و علفش، به همان صورتی که پیش از زمان اسماعیل داشت، باز گشته ب

تاریخ اسالمی ایران تاریخ مبارزه ای پیگیر برای دفاع سرسختانه از این اصالت ملی در همه زمینه های سیاسی 

و اجتماعی و مذهبی و فرهنگی آن است، و در این مبارزه ایران بطور دائم راه خود را از راه بقیه اعضای 

دنیای اسالم باقی مانده " بچه شرور"وزی جهان مسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش یا به اصطالح امر

 . است

به تعبیر صاحبنظری آلمانی، در حرمسرای شلوغ اسالم، ایران آن همسری بوده که هیچوقت قلبا به ازدواج 

نخستین قیامهای مسلحانه علیه خالفت عرب در سر زمین ایران . نگفته است" بلی"تحمیلی خود رضایت نداده و 

در شمال آفریقا " رستمیه"ر وحدت سیاسی امپراتوری عرب با تاسیس دولت مستقل اولین شکاف د. آغاز شد

بد ست عبد الرحمن رستم رهبر نظامی و مذهبی خراسانی صورت گرفت، و دومین ( الجزایر و صحرای کنونی)

م با نخستین ارتشی که در داخل امپراتوری اسال. شکاف اعالم استقالل خود ایران توسط یعقوب لیث صفاری بود

ارتش منظم خالفت عرب جنگید و آنرا در هم شکست ارتش خراسانی ابومسلم در جنگ زاب بود، و نخستین 

 .ارتشی نیز که بغداد پایتخت خالفت عرب را بتصرف در آورد ارتش ایرانی دیلمی بود

گشائی های درتمام هزار و چهارصد ساله تاریخ اسالم، ایران حتی یکبار بخاطر اسالم نجنگید، نه در جهان

دویست سال تمام با . در عوض بارها علیه دیگر مسلمانان جنگید. اسالمی شرکت جست و نه در جنگهای صلیبی

امپراتوری مسلمان عثمانی در پیکاری بی امان بود و در این راستا با کشورهای نامسلمان لهستان و بوهمیا و 

ما حتی یکبار در تاریخ خود با یک کشور مسلمان علیه ونیز و اسپانیا علیه عثمانی مسلمان پیمان اتحاد بست، ا

حتی در دوران خود ما، تنها جنگ خارجی ایران اسالمی جنگ هشت ساله ای . نامسلمانان چنین پیمانی نبست

در قلمرو فرهنگی، رویاروئی ایران آریائی با فرهنگ مهاجم سامی حتی . نافرجام با کشور مسلمان دیگری بود

تنها کشور مسلمانی که زبان عربی را به نفع زبان ملی خود طرد . یاسی آن، هم پیگیر تر بوداز رویاروئیهای س

کرد ایران بود، و تنها کشور مسلمانی نیز که گذشته پر افتخارش را به فراموشی نسپرد و آنرا در تمام جلوه های 

، در شرایطی که .یران بودادب و هنر و شعر و موسیقی و فولکلورو رسوم روزمره خویش زنده نگاه داشت ا

جملگی با ( مصر، عراق، اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، تونس، الجزایر، مراکش)سایر سر زمینهای اسالمی 

بااینهمه، اصطکاک بنیادی این دو فرهنگ آریائی و سامی . گذشته پیش از اسالمی خود قطع رابطه کردند

سیار کهن داشت، و این تضاد از دوگانگی اندیشه بخصوص در تضادی دیگر منعکس شد که ریشه در اصلی ب

مذهبی ما قبل اسالمی ایران و اند یشه اسالمی مایه میگرفت، زیرا همچنانکه دنیای سامی در طول دو هزار سال 

سه آئین یهودی و مسیحی و اسالم را به جهان عرضه کرده بود، جهان ایرانی نیز درهمین مدت سه آئین بزرگ 

و مانوی را عرضه کرد که با آنکه دنیای غرب با تعبیری اشتباه آمیز از برداشت دو گانه خیر میترائی، زرتشتی 

داده است، مذهبی توحیدی بودند، همچنانکه پیش از این دو، آئین در  dualisteو شر در آنها، بدانها عنوان 

ش هیچیک از این آئینها در گستر. مصر باستانی دوران اخناتون نیز نوع جداگانه ای از آئین های توحیدی بود

آئین مهر . جهان باستان، چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مکانی، از گسترش آئینهای سه گانه سامی کمتر نبود

چهار قرن تمام  آئین شماره یک امپراتوری پهناور رم بود و از دریای سیاه تا اقیانوس اطلس و از دریای ( میترا)

نفوذ خود داشت، نفوذی که هم امروز آثار آنرا در بقایای صد ها مهرابه در ایتالیا  شمال تا مدیترانه را در منطقه

و اسپانیا و فرانسه و آلمان و اتریش و انگلستان و رومانی  و بالکان و آفریقای شمالی و خاور نزدیک و آسیای 

مه سنتهای مذهبی خود وقتی هم که مسیحیت جایگزین این آئین شد، آئین مسیحی تقریبا ه. صغیر میتوان یافت
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روز تولد عیسی، تقدس یکشنبه، تعمید مسیحی، عشاء ربانی و بسیار ضوابط دیگری را که در فصل جداگانه ای )

 .از آن اقتباس کرد( در این کتاب از آنها سخن رفته است

 

ار ماوراء آئین مزدائی که بیش از شش قرن آئین شاهنشاهی های هخامنشی و ساسانی بود خمیر مایه همه ساخت

الطبیعه آئین یهود قرار گرفت که آن نیز تقریبا همه معتقدات خود را در باره جهان دیگرو رستاخیز و روز 

 .حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و شیاطین از آن گرفت و بعدا به مسیحیت و اسالم انتقال داد

انوس اطلس در آسیا و اروپا و آفریقا  آئین مانوی در کوتاه مدتی از کرانه های اقیانوس کبیر تا سواحل اقی

 .گسترش یافت و علیرغم بزرگترین سرکوبگری مذهبی تاریخ تا دوران قرون وسطائی اروپا پای بر جا ماند

اگر این سه آئین در نهایت . در این هر دو مورد نیز در خود این کتاب توضیحات مبسوط تری داده شده است

دند، نه برای این بود که اسالم و مسیحیت ارزشهای معنوی عالیتری را  جای خود را به مسیحیت و اسالم سپر

توضیحات بیشتری را در این باره . ارائه کردند، برای این بود که این دو با شمشیرهای برنده تری به میدان آمدند

 .در صفحات تاریخ میتوان یافت

یکصد . دند که برای ایرانیان ناشناخته باشدشمشیر زنان عرب از نظر مذهبی هیچ چیز تازه ای به ارمغان نیاور

ایرانیان »: در ارزیابی ظریفانه ای از این واقعیت نوشت Darmesteterسال پیش محقق سرشناس فرانسوی 

آئین نورسیده را رونوشتی از آئین کهن خودشان یافتند که در آن آسمان از همان فرشته ها و زمین از همان 

جای داده بودند و رستاخیز و بهشت و دوزخ نیز همان روز  د آنها پیش از آنشیطانهائی پر شده بود که خو

تنها . حساب و جهنم و بهشتی بود که یهودیان و مخصوصا مسیحیان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بودند

م مالئک و اهریمن تغییری که در این میان روی داده بود این بود که اهورامزدا تبدیل به هللا شده بودو فرشته ها نا

آنچه این ایرانیان حقا میتوانستند از آیین نو رسیده . زرتشت نیز نام خود را به دمحم داده بود. نام شیطان گرفته بودند

بطلبند بیش از حور و جنت آن جهانی، عدالت و مساواتی بود که در همین جهان تا حد زیادی توسط موبدان 

همین آخوند ساالری بود که جنبش هایی انقالبی چون جنبش مزدکی را پدید ساسانی از ایشان گرفته شده بود، و 

ولی نه تنها چنین مساواتی را مطلقا به ارمغان نگرفتند، بلکه سر فرازی هزار و چهارصد ساله . آورده بود

 خویش را نیز از دست دادند و

 «".نا یافته دم دو گوش گم کردند"

**** 

ساله ای که این دگرگونی به دنبال آورد بسیار بیش از سر کوفتگی مادی مبارزه فرهنگی هزار و چهار صد 

این مبارزه فرهنگی از آغاز بر پایه این . ایرانیان، زاده غرور ملی زخم خورده ای  بود که هرگز التیام نیافت

و بنا براین تضاد فکری شکل گرفت که در آیین های ایرانی هر آدمی فردی بود که با قدرت تعقل آفریده شده بود 

از توانایی تشخیص و انتخاب آزاذانه راهی که باید در میان خیر و شر و نور و ظلمت برای خویش برگزیند 

برخوردار بود، و به همان اندازه که در این مورد آزادی داشت مسولیت نیز داشت، آنچه آفریننده او از وی  می 

ویی را بر گزیند تا یاور خداوند در نبردی باشد که تا به طلبید این بود که وی در این گزینش راه راستی و نیک

در . پایانجهان میان روشنایی و تاریکی در جریان است و می  باید با پیروزی نهایی فروغ بر ظلمت پایان یابد

جهت مقابل، انذیشه زیربنایی آیین های توحیدی بر این وجه مشترک سامی شکل گرفته بود که سرنوشت آدمی  

برای او تعیین شده است و انتخابی که می کند انتخابی است که قبال برایش خواسته شده است و خود او  پیشاپیش

این قانون جبر مطلق به خصوص در سومین آیین توحیدی سامی، یعنی درست همان . در مورد آن اختیاری ندارد

اقل یکصد آیه قرآن بدین آیینی که عرب برای ایران آورد به صورتی قاطع  منعکس شده بود، زیرا که ال

خدا هر کس را که خود بخواهد به رستگاری میبرد و هر که را هم که بخواهد به گمراهی : صراحت  داشت که

میکشاند،هر کس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم مایل میکند و هر کس را که نخواهد در پذ یرفتن 
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شمول رحمت خود میکند و هر کس را هم که بخواهد عذاب ایمان سخت دل میکند، هر کس را که بخواهد م

 .میدهد، هر کس را که بخواهد عزت میبخشد و هر کس را هم که بخواهد ذلیل میکند

 

برای فرهنگ ایرانی که بویژه در آثار سخنوران و فالسفه و عرفای ایران تبلور یافته بود، از آغاز این پرسش  

ار بیش نیست چرا باید بابت آنچه میکند جواب پس دهد و بخاطر گناهی که مطرح بود که اگر بشر فردی بی اختی

در اختیارش نبوده است کیفر ببیند؟ وبه همراه این پرسش، این معما نیز برایش مطرح بود که چگونه دیدگاههای 

حالیکه این دو  ما قبل اسالمی خود را در این راستا با دید گاههایی که اسالم  برای او خواسته است تطبیق دهد در

عمال تطبیق ناپذیرند؟ بازتابهای این پرسش واین معما را تقریبا درتمام صفحات تاریخ فرهنگی ایران مسلمان 

ازقرن سوم هجری  تاقرن خودما میتوان یافت، گاه به صورتی نرم، گاه  در قالبی طنز آمیز، وگاه  با صراحت 

می آورد، مثال ادعانامه انقالبی  زکریای رازی در دو کتاب  چنان بی پروا که با توجه به شرایط زمانی شگفتی

هشت صد سال پیش از آنکه ادعا نامه مشابهی . فلسفی او علیه اساس نبوت وانکار ارتباط مذاهب با خدا

از جانب  کسانی  چون ولتر و روسو  وکانت  و هگل  و هزار سال  پیش از آنکه چنین " قرن فروغ"دراروپای 

 .درقرن خود ما از جانب کسانی دیگر چون فروید واینشتاین ومترلینگ مطرح شودادعانامه ای 

جهان اسالمی در قرون دوم تا . ایران شده است" فرهنگ اسالمی"تقلب دیگری باتاریخ، تقلبی است که درمورد 

ساخته ششم تاریخ  خود کانون فرهنگ شکوفایی بود که دانشمندان اسالم شناس قرن گذشته بدان عنوان خود 

داده اند بسیاری از نویسندگان کنونی دنیای مسلمان کوشیده اند ومی کوشند تا این شکوفایی را " فرهنگ اسالمی"

 .فرع اسالمی بودن این فرهنگ بدانند وباروری آن را به ضوابط مذهبی آن ارتباط دهند

نمیتوان کرد، و غنای آنرا نیز   ولی قانون واقعی تاریخ این است که هیچ فرهنگی را با معیار مذهبی ارزشیابی

اگر جز این میبود میبایست واالترین آئین . به حساب آئینی که این فرهنگ در آن شکل گرفته است نمیتوان گذاشت

و اتفاقا . جهان آئین اساطیریونان باشد، زیرا که واالترین فرهنگ جهان نیز در این سرزمین شکل گرفته بود

ه همراه فرهنگ واالئی دیگر،  یکی از دو رکن بنیادی فرهنگ اسالمی قرار درست همین فرهنگ واال بود ک

اگر یک فرهنگ واقعی میباید بر دو پایه علم و فلسفه بنیاد نهاده : "در ارزیابی آن مینویسد Renanگرفت، که 

و در دنیای شده باشد، نمیتوان اصوال از فرهنگی بنام فرهنگ اسالمی سخن گفت، زیرا پایه گذاران واقعی این د

 ". مسلمان ایرانیان و یونانیان بودند و اعراب خود در این باره سهمی نداشتند، یا سهمی بسیار ناچیز داشتند 

بسیار بیش از آنکه مربوط به خود اسالم باشد، مربوط به محیط مساعدی بود که " فرهنگ اسالمی" باروری 

اسی و جغرافیائی بخصوص زبانی در اختیار امپراتوری نوخاسته عرب با ایجاد یک واحد یکپارچه سی

چنین . فرهنگسازان ایرانی و سریانی و مصری و اندلسی وبطور مستقیم یونانی و هندی و چینی گذاشته بود

شرایطی قبال در امپراتوری های غیر اسالمی رم و بیزانس و ساسانی نیز بوجود آمده بود و بعدا هم در 

راتوری های مستعمراتی اروپای قرون شانزدهم تا بیستم بوجود آمد، بی آنکه امپراتوری های مغول وتاتار و امپ

رونق فرهنگی هیچیک از آنها به حساب فرهنگ سازی آئینها ی اساطیری رم و یونان یا آئین زرتشتی ایران و یا 

ی، اصطالحاتی از قبیل طب سوزنی، نجوم اسالم. آئین مسیحی مستعمره داران اروپائی گذاشته شده باشد

ریاضیات اسالمی، همانقدر بی محتوا است که غیر منطقی است، زیرا واقعیتهای تغییر ناپذ یر ریاضی یا پزشکی 

و یا نجومی را با ضابطه مسیحی بودن یا اسالمی بودن یا بودائی و برهمائی بودن و یا الحادی بودن آنها طبقه 

دی یا زبانی از هم جدا گذاشت، آنچه در دو قرن گذشته بندی نمیتوان کرد،همچنانکه نمیتوان آنها را بر اساس نژا

و حاضر از جانب اسالم شناسان جهان عرب فرهنگ اسالمی نام گرفته نتیجه گیری غلطی از این واقعیت است 

که در قرون اولیه اسالم آثار مختلف علمی  و فلسفی در جهان اسالمی عمد تا به زبان عربی نوشته میشدند تا در 

توری عرب گسترش بیشتری داشته باشند، ولی در عمل همه این نوشته ها به حساب مولفان عرب درون امپرا

گذاشته شدند در حالیکه بخش اعظم آنها کار دانشمندان، ریاضیدانان، پزشکان، هیئت شناسان، فیلسوفان مورخان، 

که این خلدون در باره آنها جغرافیا دانان، نحویان، اد یبان یا متالهین غیر عرب، بخصوص ایرانیانی بودند 
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از امور غریب این است که حامالن علم در جهان اسالم غالبا عجم بودند و اگر هم عالمی یافت میشد که »: نوشت

در نسبت عربی بود در مکتب عجمان پرورش یافته بود، زیرا قوم عرب نه از امر تعلیم و تالیف اطالعی داشت 

ارسیان که بر اثر رسوخ دیرینه تمدن در میان خود برای اینکار صالحیت و نه اصوال خواهان آن بود، بخالف پ

پنجم )در قرون یازدهم تا چهاردهم میالدی « دیرینه داشتند و هیچ قومی چون آنها به حفظ و تدوین علم قیام نکرد

توسط  و در جزیره سیسیل که در آنزمان( اند لس)تالش گسترده ای در بخش مسیحی اسپانیا ( تا هشتم هجری

فرماندهان اداره میشد برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جهان اسالمی به زبان التینی انجام گرفت که حاصل آن 

ترجمه صد ها اثر برجسته دانشمندان و فالسفه دنیای مسلمان بدین زبان بود، و قسمت مهمی از این آثار بزرگان 

ازی و ابن سینا و خوارزمی و مجوسی و ابن مقفع و طبری دانش و فلسفه ایرانی بود که از جمله آنها میتوان از ر

و بیرونی و غزالی و بدیع الزمان همدانی و صوفی نام برد، و از کتابهائی چون الحاوی رازی و قانون و شفای 

ابن سینا و طب ملکی مجوسی که بمد ت چند قرن کتابهای درسی دانشگاههای اروپائی بودند، با این ویژگی که 

دانش آموزان این دانشگاهها رازی پزشک عرب شناخته شد، و ابن سینا فیلسوف عرب، طبری مورخ برای همه 

عرب، و ابن مقفع ادیب عرب، و خوارزمی ریاضیدان عرب متصوف عرب، و هنوز هم که هنوز است در 

، هر خارج از خواصی معدود برای افکار عمومی جهان عرب شناسنامه همه اینان شناسنامه هائی عربی است

چند که در همین جهان غرب یکنفر از صد ها نویسنده ای که در قرون وسطای مسیحیت در کشورهائی چون 

فرانسه و آلمان و انگلستان و اروپای شمالی و شرقی به زبان التینی کتاب ورساله نوشتند ایتالیائی شناخته 

 . نمیشوند

انی و فرهنگ وارداتی سامی، در عین آنکه اصالت همه این تضاد های بیش از هزار ساله میان فرهنگ ملی ایر

فرهنگی ایرانی را در کشاکش بحرانها و سرکوبها و قربانی دادن ها استوار نگاه داشت، متاسفانه نیروی زاینده 

این فرهنگ را در کشمکشی پیگیر چنان فرسوده کرد که در چند صد ساله گذشته عمال فرصت نو آوری سنتی را 

 .به نوعی سترونی کشید که هنوز فرهنگ ایرانی در چنبره آن گرفتار استبدان نداد و کار 

* * * 

برای چه ایران که رستاخیز ملی خود را در آغاز این هزاره دوم اینطور سر فرازانه آغاز کرد، چنین راه گم 

 کرده در جریان پایان دادن بد ین هزاره است؟ 

مسلما نیز هر کدام از این . مختلف پاسخهای مختلف میتوان یافتبرای این پرسش مسلما در ارتباط با ارزیابیهای 

ولی پاسخ جامع در این واقعیت نهفته است که ایرانیان که این هزاره را . پاسخها بازتاب قسمتی از حقیقت هستند

بصورت بالغانی آغاز کرده بودند، خواسته یا نا خواسته آنرا بصورت صغیرانی بپایان میرسانند و بناچار 

 .صورت صغیرانی نیز پا به هزاره نو میگذارندب

کشور امروز جهان، ایران تنها کشوری است که بطور رسمی قانون اساسی کنونی خود در یک  000در میان 

رژیم قیموت قانونی بسر میبرد، و بنیانگذار این رژیم خود تصریح کرده است که این قیمومت  قیمومت شرعی 

و ( والیت فقیه: روح اله خمینی)ا قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد قیم بر صغیر است و قیم ملت ب

مردم جاهل و ناقصند "هم او برای اینکه جای شبهه ای باقی نماند لزوم این قیمومت را چنین توجیه کرده است که 

الیت فقیه نیز، که از نظر فرضیه پرداز بزرگ این و". و ناکاملند و نیازمند کمالند و شرعا احتیاج به قیم دارند

پیش از آنکه پیروان او از راه جنگهای خیابانی و آتش زدن و ویرانگری راهگشای  –تئوریک راهگشای آن بود 

جهل توده های عوام مقلد و منحط و بنده واری را به یک شکم : "در همین باره نوشته بود –علمی آن نیز بشوند 

نند و این رای آنان در ردیف آراء راس ها، یعنی االغها و گاوها است، آبگوشت به هر که بانی شود اهداء میک

علی شریعتی،امت و " )امامت باید بر اساس ایدئولوژی الهی انتخاب شود. نمیتوان مالک گزینش رهبری باشد

را حساب وجود امت مستلزم روحی است بنام امام، و انسانی که امام خود : "، و در جای دیگر نوشته بود(امامت

 (.یک حزب تمام : علی شریعتی" )نمیشناسد بمثابه گوسفندی است که چوپان خود را گم کرده باشد

 :اولین نخست وزیر منصوب همین ولی فقیه نیز بنوبه خود در تفسیر منطق حکومتی ارباب خود نوشت
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عزل مردم صغیر حضرت امام خمینی جمهوری اسالمی را به نظامی توصیف میکنند که در آن ولی فقیه قیم بال"

بنابراین همانطور که صغیر حق . است و مایه این والیت را از طریق ائمه اطهار از مرجع الهی گرفته است

 (.مهدی بازرگان، انقالب در دو حرکت" )عزل را ندارد، مردم نیز حق چون و چرا در مقابل ولی فقیه را ندارد

 

ای بقلم کاشف الغطاء که با تایید خود خمینی در آن شهر  در سالهائی که خمینی در نجف بسر میبرد، در رساله

 : چنین توجیه شده بود" قیم و صغیر"منتشر شد ضرورت این ضابطه 

بنابراین همیشه  باید عده . عالم  و عامی، مطلع و بی اطالع: طبیعی است که مردم همواره یکی از دو  دسته اند"

لزوم تبعیت جاهل از عالم تنها یک حکم شرعی . از مجتهد تقلید کنندای مجتهد و عد ه ای دیگر مقلد باشند، یعنی 

 ".نیست، بلکه حکم عقلی و فطری و وجدانی نیز هست

تو صیف کرده " شیعیان ضعیف العقلی"معروف خود این مقلدان را " کافی"ده قرن پیش، ثقته االسالم کلینی  در  

و بناچار باید تابع احکام و فتاوی مجتهدانی باشند که  بود که خودشان توانائی تشخیص مصلحت خویش را ندارند

در سالهای خودما، صاحبنظری با برداشتی امروزی تر این تقسیم بندی . میتوانند مصلحت آنها را تشخیص دهند

 . را تقسیم بندی دامان و دام پروران تو صیف کرده است

نه ساخته جهان تشیع است و نه " والیت فقیه"ل واقعیتی که بر سر بسیار کسان پوشیده است این است که این اص

دارد که شائول و داود و سلیمان " پیغمبران پاد شاه"اصوال ساخته جهان اسالم، بلکه ریشه در اصل یهودی 

سالها پیش از آنکه رژیمی بنام  –این واقعیت تاریخی که در آغاز قرن حاضر . شناخته ترین نمونه های آن هستند

مورد برر سی قرار  J.Wellhuasenتوسط محقق معروف آلمانی  –ران بر روی کار آید والیت فقیه در ای

گرفت، براین مبنای اید ئولژیک متکی است قدرت مطلقه یهود در آسمان میباید در شخص واحدی که نماینده این 

از سر در همین روزهای خود ما، یکی . قدرت در روی زمین در قلمرو قوم بر گزیده او است منعکس شود

شناس ترین مراجع مذهبی یهود، خاخام اعظم مناخیم فرومن از بنیاد گذاران مکتب افراطی گوش آموختیم 

 : در اسرائیل،این اصل یهودی را بصورت روشن تر توجیه کرده است( صخره ایمان)

ی مبارزه انقالب شایان ستایش خمینی در ایران درست بر همان مبانی اید ئولژیک تکیه دارد که اید ئولژ"

مفهومی که ما برای یهود، خدای واحد غیرتمند و بی گذ شت خود . امروزی ما در اسرا ئیل بر آن تکیه دارد

دید گاه های جهانی ما کامال مشابه همد یگرند، . قائلیم همان مفهومی است که خمینی از خدای اسالم دارد

ما برای دفاع از ارزشهای سنتی خود در مقابل  هر دوی. همانطور که بسیار مسائل دیگر میان ما مشترک هستند

را میشنوم همانقدر احساس رضایت میکنم که " هللا اکبر"من وقتی شعار . نو آوری کفر آمیز امروزی میجنگیم

یک امام جماعت جمهوری اسالمی هر . خرسند میشوم" جالل یهود متبارک باد"اسالم راستین از شنیدن شعار 

ریافت کرده است بصورت رهنمودی تکرار میکند، درست همان کاری که ما در مورد کالمی را که از شریعت د

من ساعتهای متوالی مجذوب موعظه های مذهبی خبرگان والیت فقیه مانده ام، زیرا آنان نیز در . تورات میکنیم

 : میخواهم بدانان پیام دهم که. خط مبارزه با لیبرالیسم و آزاداندیشی همزمان ما هستند

 11نقل از مصاحبه خاخام اعظم فرومن با روزنامه فرانسوی لیبراسیون،!" )د گرایان روی زمین، متحد شویدبنیا

 (.   1998آوریل

* * * 

فراموش مکنیم که همین ضابطه قیم و صغیر، همین نحوه برداشت والیت فقیه از حکومت، تا نیمه دوم هزاره 

اندکی تعدیل یافت، ولی تا سالهای " رنسانس"م در دوران کنونی در جهان مسیحیت نیز بر قرار بود، و اگر ه

 . قرون هفدهم و هیجدهم عمال بقوت خود باقی ماند" فروغ"

در تمام این احوال کلیسا شبان بر گزیده عیسی مسیح برای سرپرستی گوسفندان او بود،همچنانکه مسجد قیم 

رهر دو حال جامعه نوین از یک اقلیت ممتاز د. شناخته شده بودند" اکثر هم الیعلمون"شرعی مردمی بود که 
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مرکب میشد که رابطه مستقیم با عرش و جبرئیل داشت، و از یک اکثریت عظیم مردمی صغیر که میبایست 

 . بخاطر رستگاری روح خود در همه احوال گوش به فرمان کلید داران مطلق حقیقت باشند

 

وازی گام برمیداشتند، از قرون هفد هم و هجد هم مسیحی ولی اگر تا بدین مرحله کلیسا و مسجد در مسیرهای م

راههای آنها از هم جدا شد، زیرا در یکی از آن دواین منطق والیت و صغارت ترک برداشت و اندک اندک بکلی 

 . فرو ریخت، در صورتیکه در دیگری بهمانصورت قرون وسطائی که داشت باقی ماند

در جهان مسیحیت روی داد تحول فکری و فلسفی فراگیری بود که دگرگونی سرنوشت سازی که در این راستا 

در یک زمان تقریبا در همه کشورهای پیشرفته اروپای قرون هفدهم و بخصوص هجدهم آغاز شد، با این 

برداشت که تمام آن مسائل اجتماعی و مذهبی که تا آنزمان واقعیتهای مسلم زمینی یا آسمانی تلقی میشدند و اصوال 

ث بشمار نمی آمدند، در خارج از نفوذ دولت و کلیسا مورد تجد ید ارزیابی قرار گیرند، و در صف مقدم قابل بح

نتیجه این ارزیابی که در طول بیش از یک قرن . جای داشت Bibleهمه این آئین مسیحیت و کتاب مقدس آن 

تقریبا تمام آنچه در این کتاب  بزرگترین شخصیتهای علمی و ادبی و فلسفی اروپا در آن شرکت جستند این شد که

مقدس، یعنی در تورات و انجیل، در باره خدا و آفرینش  و واقعیتهای مختلف تاریخی و مذهبی آمده وهفده قرن 

تمام  ازجانب کلیسا حقایقی آسمانی و مسلم شناخته شده بود غلط یاضد و نقیض یا اشتباه  آمیز و یا بکلی ساختگی 

خود هشتصد خطای آشکار " دیکسیونر فلسفی"و در " ارزیابی کتاب مقد س"در  شخص ولتر. تشخیص داده شد

را در تورات ارائه داد و دیگرهمفکران اروپائی او چند صد مورد دیگر را بر این رقم افزودند، چنانکه اساسا 

ب فکری در همین انقال. مجموع برداشتهای پیشین در زمینه ماوراء الطبیعه در برابر عالمت سئوال قرار گرفت

زمینه نظام های جا افتاده سنتی و در قلمرو سیاست و قضاوت و قوانین اجتماعی نیز صورت گرفت و به نتایج 

بود که تا آنزمان در جامعه اروپائی، چه از " صغارتی"مشابهی انجامید، که اساسی ترین نتیجه آنها شکستن سد 

شدن همین سد بود که یکی از بزرگترین تحوالت نظر مذهبی و چه از نظر اجتماعی وجود داشت، و شکسته 

اجتماعی تاریخ را در اروپای قرون پایانی هزاره دوم با تکوین انقالب کبیر فرانسه و اعالم اصل آزادی و 

و لغو اشرافیت و جدائی دین از سیاست و پایان   0400برابری و صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر سا ل 

و در نهایت استقرار رژیمهای جمهوری و نهضتهای کارگری بدنبال آورد قرنی که انکیزیسیون و الغاء برد گی 

این نو آوری فکری را شکل داد، تقریبا در همه کشورهای پیشرفته اروپا ئی که بطور همزمان در آن شرکت 

 Sicele desدر فرانسه که کانون اصلی آن بود . نام گرفت" عصر فروغ"قرن روشنائی یا "جستند 

Lumieres   خوانده شد، در آلمانAufklarung در انگلسستانEnglightment  درایتالیاIlluminismo  در

اندیشمندان، " فروغ آوری"در این  Seculo das Luzes.و در پرتقال   Siglo de las Lucesاسپانیا 

نت، روسو، الیب نویسندگان، فالسفه و صاحبنظرانی بسیار شرکت جستند که از زمره آنها میتوان از ولتر، کا

نیتس، گوته، مونتسکیو، بوفون، دیدرو، لسینگ، هگل، نام برد، و نیز از این واقعیت جالب که زمامداران بر 

جسته ای چون فردریک کبیر پروس و کاترین کبیر روسیه برای تسجیل آزاد فکری خود بدین فروغ آوران اراد 

 .ت واحترام فراوان  نشان دادند

نشور جهان مسیحیت از جانب چنین کسانی به زیر ذره بین گذاشته شد و از آن موارد وقتیکه مقدس ترین م

ضعفی بیرون آورده شد که شمار آنها تابه امروز به هشتاد هزار رسیده است، و وقتیکه اصوال ماهیت مذهب و 

توانست   atheismeمورد تجدید ارزیابی قرار گرفت، در حدی که مکتب بیخدائی " توحیدی"اصالت آئینهای 

خود بصورت مکتب فکری مستقلی عرضه شود، و وقتیکه حاصل همه این موشکافی ها بصورت صد ها کتاب و 

رساله در دسترس عمومی گذاشته شد، اساس حاکمیت بی منازع و سنتی کلیسا خود بخود متزلزل شد و دوران 

منین، بلکه بر حق آزادی فکرو تازه ای در تاریخ تمدن بشری آغاز شد که این بار نه بر صغارت شرعی مو

جمله معروف ولتر را خطاب به یکی از منتقدان آشتی ناپذیر . آزادی بیان و آزادی اعتقاد مردمی بالغ تکیه داشت

من با آنچه میگوئی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام که تو حق گفتن آزادانه آنرا "او بارها نقل کرده اند که 



 

18 

 

ن جمله معروف بوماشه را که یکصد سا ل است بصورت شعار در سر لوحه روزنامه ، و نیز ای"داشته باشی

 ".تا آزادی انتقاد در کار نباشد، ستایش ارزنده ای نیز وجود نمیتواند داشت"فرانسوی فیگارو بچاپ میرسد که 

و ساخته اندیشه های بنیادی قرن فروغ از جانب غرب به آمریکای نوخاسته واز جانب شرق به امپراتوری ن

در آمریکا قانون اساسی کشوری که میبایست تا پیش از هزاره نیرومند ترین کشور جهان . روسیه گسترش یافت

شود برپایه آنها تدوین شد، و در روسیه زمینه فکری را برای انقالب اجتماعی فراگیری که قرن بیستم را به لرزه 

از یوغ مذهب دست دانشمندان را در اکتشافات  بخصوص درزمینه علمی، رهائی دانش. در آورد فراهم کرد

فراوانی که تقریبا همه آنها با اسطوره های کتاب مقد س مغایرت داشتند باز گذاشت، و راه را بر جهش علمی 

بیسابقه ای گشود که برتری بی منازع کنونی جهان غرب در زمینه های علمی و صنعتی و اقتصادی و فرهنگی 

 .حاصل مستقیم آن است

ین بود که صغیرانی شرعی بدرون این بوته آزمایش رفتند و از آن بصورت مردمی بالغ بیرون آمدند، و چن

 بسیاری 

 . از آنهائیکه تا آنزمان با مغز پدران روحانی فکر میکردند آموختند که میتوانند با مغز خود شان نیز فکر کنند

* * * 

دنبال آن به بخش غیر اروپائی جهان مسیحیت امکان آن اگر برداشتهای فکری قرن فروغ به اروپای مسیحی و ب

داد که از صورت صغیران هزار و چند صد ساله  مذهبی بیرون آیند و بصورت انسانهائی بالغ و آگاه با 

واقعیتهای مذهبی و اجتماعی خود روبرو شوند، چنین امکانی تا کنون در هیچ جای جهان اسالم، حتی در تنها 

هیچ مسلمانی داده نشده است، و به ناچار مردم این جهان همچنان در مقام صغیرانی مذهبی کشور الئیک آن، به 

نه تنها امروز در جهان دو . و الزاما صغیرانی سیاسی باقی مانده اند و از قرون وسطای خود بیرون نیامده اند

ساسا آ زادی داشتن یا و ا" کتاب مقدس"میلیارد نفری مسیحیت حق آزادی مذهب و آزادی قبول یا رد مطالب 

اجازه ابراز خشونتی در خارج از  –که کم هم نیستند  -نداشتن مذهب برای همه افراد وجود دارد و یه بنیاد گرایان

محدوده قانون داده نمیشود، بلکه در کشوری چون اسرائیل نیز که در حال حاضر عمال بدست خاخام های 

ین حق آزاد اند یشی مذهبی بر مبنای قانون اساسی الئیک آن واپسگرای افراطی و متعصب آن اداره میشود ا

بطور اصولی برای همه افراد وجود دارد، که نمونه ای از آنرا در سخنرانی پر سرو صدای چندی پیش یائل 

در این سخنرانی که گزارش آن با . دایان دختر ژنرال موشه دایان معروف در پارلمان اسرائیل میتوان یافت

در مطبوعات جهان انتشار یافت، یائل دایان نماینده چپگرای " و ماجرای همجنس بازی داود پیغمبر کنست"عنوان 

پارلمان اسرائیل با خواندن بندهائی از تورات که در آن داود پاد شاه و پیغمبر اسرائیل در لفافه به روابط عاشقانه 

از نمایند گان کنست خواست که خودشان در  خود با پسر زیبای  شائول نخستین پادشاه این کشور اعتراف میکند

حتی در (. 0001فوریه 04هرالد تریبیون، )باره درجه تقدس این پاد شاه و پیامبر بزرگ اسرائیل قضاوت کنند 

دمکرات ترین پارلمان های پنجاه و دو کشور اسالمی جهان امروز امکان چنین اظهار نظری در باره یک 

 . موضوع مذهبی وجودندارد

آفریقا ( آنمیست)هانهای بودائی و شینتوئی آسیای خاوری و در هند برهمائی و در قلمروهای مذاهب قبیله ای در ج

و اقیانوسیه نیز، با همه تعصباتی که در جوامع مذهبی وجود دارد، کسی در ارتباط با نظرات مذهبی خود مورد 

و عمال تنها دنیای اسالمی است که درآن باز خواست قرار نمیگیرد و فتوائی هم برای کشتنش صادر نمیشود، 

جائی برای حق آزادی تشخیص و آزادی انتخاب در زمینه مذهبی وجودندارد، بدانصورتی که برای صغیران 

 . نمیتواند وجود داشته باشد

مشکل در این است که این صغیران جهان اسالمی در چنین دوران بیسابقه ای از رشد آموزشی و فکری بشریت 

نه تنها مطلقا امکان آنرا ندارد که با اتکاء بر صغارت خود بخش غیر مسلمان جهان را، چنانکه در مترقی، 

آرزوی آنند، یه قانون اسالم در آوردند، بلکه در محد وده  دنیای اسالمی خود نیز روز بروز بیشتر با واقعیتهای 

تقریبا سراسر این مجتمع بیش از یک میلیارد بنیاد گرائیهائی که به نام خدا و اسالم بر . جهانی فاصله میگیرند
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حکمفرما است در همه جا  –گاه از جانب خود حکومتها و گاه از جانب افراطگرایانی غیر مسئول  –نفری 

پرسش صحیح این است که برای تعدیل شرائط . پاسخهای غلطی است که به پرسشهائی صحیح داده میشود

ز که بخش اعظم مردم آنرا قربانی خود گرفته است چه میباید کرد؟ و ظالمانه و بیرحمانه اقتصادی جهان امرو

پاسخ غلط این تصور است که با آدمکشی های مقدس یا از طریق رژیمهائی از نوع والیت فقیه و طالبان میتوان 

چندین دهه آزمایش بد فرجام در کشورهائی چون پاکستان، بنگالدش، اندونزی، . چنین مشکلی را حل کرد

، کومور، ایران و افغانستان که همه ادعای  حل مشکالت خود را از طریق اجرای طابق النعل بالنعل سودان

قوانین اسالمی داشته اند در هیچ جاحاصلی جزافزایش نابسامانیها ببار نیاورده و همه دستاوردها به دست بریدن و 

. نماز جماعت محدود مانده استسنگسار و قصاص و حجاب زنان و درازای ریش مردان و برگزاری اجباری 

اگر با چنین بیراهه رویها میتوان این جهان اسالمی را به قهقرای باز هم بیشتری برد، حتی با برخورداری از 

بیشترین عواید نفتی جهان نمیتوان آنرا بجانب جلو راند، و نمیتوان نیز آنرا بعنوان سر مشق قابل قبولی به جهان 

هر کسی، در هر درجه از بی اطالعی یا از خوشخیالی، میتواند دریابد که حتی اگر  نامسلمان عرضه کرد، زیرا

هم تمام مسلمانان جهان بطور یکپارچه بر این قوانین تاکید گذارند، باز هم بقیه مردم دنیا که شمارشان بیش از 

شاید هم بیشتر از آن چهار برابرمسلمانان است، و تنها یکی از کشورهایشان باندازه مجموع دنیای اسالمی و 

جمعیت دارد، نه به حجاب واپسگرای اسالمی گردن خواهند نهاد، نه مقررات قرون وسطائی سنگسار و دست 

بریدن و قصاص  و تعزیر را خواهند پذ یرفت، نه در قوانین خود جائی به تعدد زوجات خواهند داد، نه ضوابط 

وابط بهداشتی قرن بیستمی خویش خواهند کرد، نه ضوابط ابتدائی نجاست و طهارت و بول و غایظ را جانشین ض

غذائی خود را شکافتگی سم و نشخوار چهار پایان یا کمی و زیادی فلس ماهیان قرار خواهند داد، نه موسیقی و 

نه نقاشی را از مقام واال ی هنری خود به حد منکرات مذهبی پائین خواهند آورد، و نه اقتصادهای پر تحرک 

 .ش را تابع قوانین خمس و زکوه و مضارعه و قرض الحسنه خواهند ساختامروزی خوی

کشور جهان سومی است که همه آنها از نظر علمی و صنعتی در   34این دنیای اسالمی درحال حاضر شامل  

سطحی بسیار پائین تر از جهان پیشرفته قرار دارند و بهمین جهت سطح زندگی نیز در آنها بسیار پائین تر از 

در آمریکای ( PNB)آنجا که رقم متوسط در آمد سرانه ساالنه . ح زندگی مردم این جهان پیشرفته استسط

دالر است، این رقم در کشورهای غیر نفتی   04111و در اقیانوسیه  00111دالر  ودر اروپا   44111شمالی 

دالر در  00111مد سرانه وقتی که کشوری چون سویس دارای در آ. دالر فراتر نمیرود 011جهان اسالمی از 

دالر، و   41111دالر و دانمارک  43111دالر و ایسلند 10111دالر و نروژ  01111سال است، و ژاپن 

دالر، همین در آمد سرانه در  41،111فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، هلند، اتریش، استرالیا در حدود 

دالر، و در بهترین  001دالر و در چاد 401الدشدالر و در بنگ 001دالر است، و در پاکستان 401مصر

حتی در کشورهای . دالر 4011تا  0011شرایط در کشورهای غیر نفتی ترکیه و تونس و سوریه  و مراکش از

عربستان صعودی، عمارات عربی متحده، کویت، قطر، بحرین، لیبی، )بر خوردار از عواید سرشار نفتی 

توسط ده هزار دالر، یعنی کمتر از یک چهارم درآمد سرانه ای است که به هر این رقم در حد م( الجزایر، نیجریا

در دو کشور همسایه اردن و اسرائیل، که جمعیتی معادل . فرد کشور کوچک غیر نفتی سویس تعلق میگیرد

یکدیگر دارند و در منطقه جغرافیایی واحدی نیز زندگی میکنند، در آمد سرانه ساالنه با احتساب کمک های 

 .دالر است 0311دالر و در دیگری 00111خارجی در یکی 

آن غرب " فرهنگ اسالمی"در قلمرو دانش، این جهان اسالمی که روزگاری سرمشق واالی دانش پروری بود و 

طبق تازه ترین آمار ها، . جاهل را خیره کرده بود، در دوران حاضر مقامی چندان باالتر از آفریقای سیاه ندارد

در %  34درمراکش% 04در بنگالدش و پاکستان%  00در سنگال%  43در سومالی  نسبت بیسوادی

است، در صورتی که همین % 40در ایران% 40در سوریه% 11در تونس% 01در الجزایر% 00مصر

تجاوز نمیکند و در برخی از % 0نسبت در اروپای شمالی و غربی و مرکزی و کانادا و استرالیا و نیوزلند از 

همیمن نا برابری در زمینه آموزش پیشرفته میان جهان . دانمارک و ژاپن به صفر رسیده استکشور ها چون 

میلیون نفر جمعیت و  044تعداد دیپلمه های  ساالنه در دو کشور بنگالدش با: مترقی و دنیای اسالمی وجود دارد
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میلیون نفری  00رالیا با جمعیت نفر است، و تعداد دیپلمه های ساالنه است  00111میلیون جمعیت  03هلند با تنها

میلیون نفری است، همچنانکه دیپلمه های  010آن چهل هزار نفر بیشتر از شمار دیپلمه های ساالنه پاکستان 

میلیون جمعیت آن پنجهزار نفر بیشتر از شمار دیپلمه های  مراکش است که جمعیتی شش  3ساالنه فنالند با 

میلیون نفری دانمارک بچاپ میرسد از شمار کتابهائی که  3که ساالنه در کشور تعداد کتابهائی. برابر فنالند دارد

میلیون نفری انگلستان  01تنها در کشور. میلیون نفری اندونزی منتشر میشود بیشتر است 441هر ساله در کشور

نسبت . میرسدساالنه معادل مجموع کتابهائی که درکشور اسالمی با یک میلیارد جمعیت آنها منتشر میشود بچاپ 

نویسند گان کتابهای علمی  درهیچیک از کشورهای کنونی جهان اسالم در مقایسه با رقم جهانی آن حتی به یک 

، در %1.133در پاکستان % 1.40این رقم در مصر، پیشرفته ترین کشور عرب. در صد نمیرسد

ورتیکه حتی در در صد است، در ص 1.114در صد، در لیبی   1.10در صد، در سوریه  1.144عراق

 . درصد پائین تر نمی آید  3تا  1کشورهای کوچکی چون دانمارک  و فنالند  و سویس و ایسلند  این نسبت از 

در سطح عالیتر جهان دانش، یعنی در قلمرو دانشمندان بزرگ، تراز نامه جهان کنونی اسالم تراز نامه 

سه . جایزه معروف نوبل منعکس میتوان یافتورشکستگی باز هم بیشتری است که آنرا در فهرست برندگان 

اختصاص دارد ( فیزیک، شیمی، فیزیو لژی و پزشکی)رشته از رشته های پنجگانه این جایزه به علوم اساسی 

در قرن حاضر جمعا . که هر ساله به برجسته ترین دانشمندان جهان در هر یک از این رشته ها تعلق میگیرد

 44نفر آلمانی، 30نفر انگلیسی، 00نفر از آنها آمریکائی،  000ه گانه شدند که نفر برنده این رشته های س 100

نفر هندی، و بقیه از کشورهای دیگری  بوده اند که از  1سویسی، 04سوئدی،  00روسی، 04نفرفرانسوی، 

که زمانی ابن   و جهان اسالمی، جهانی. جمله آنها میتوان از آفریقای جنوبی، ایسلند ، گواتماال و اسرائیل نام برد

سیناها، رازی  ها، خوارزمی ها، بیرونی ها، جابر ها، ابن هیثم ها، مسلمه ها را به دنیای دانش اهدا کرده بود و 

میلیون نفری خود یک پنجم جمعیت تمام جهان را دارد، در همه این قرن بیستم  0411در حال حاضر با جمعیت 

آنهم به اتفاق دو فیزیکدان آمریکایی  0040ته که آن را در سالتنها و تنها یک برنده علمی جایزه نوبل داش

 .دریافت داشته است

  Quidرشته مختلف علوم در سالنامه آماری معتبر  00در فهرست ساالنه ای که از دانشمندان بزرگ جهان در

نمیتوان  بچاپ میرسد، در آنچه به شش قرن گذشته مربوط میشود، حتی نام یک دانشمند را از جهان اسالمی

یافت، همچنانکه نشانی از چنین دانشمندی در فهرست اختراعات و اکتشافات بزرگ دو قرن اخیر، و در فهرست 

و تازه تفاوت اساسی آموزشها و فرهنگها در این دو . ها هزار اختراع ساالنه جهان حاضر نمی توان یافت - -ده

صیلکرده ها و کتابها مربوط باشد به کیفیت آنها جهان شرق و غرب، بیشتر از آنچه به کمیت دانشگاها و تح

مربوط است، زیرا آنچه امروز در بسیاری از مراکز آموزشی جهان اسالمی تدریس میشود مطلقا آن نیست که 

 . بتواند نسلها ی فردای آن را برای آینده امید بخش تری آماده کند

 

ابتکار دانشگاه اسالمی بین المللی اسالم آباد و که چند سال پیش به " اسالمی کردن دانش"در سمینار جهانی 

سازمان بین المللی تفکر اسالمی آمریکا در پایتخت پاکستان تشکیل شد و توسط رئیس جمهوری وقت این کشور 

گشایش یافت، رئیس دانشگاه اسالمی پاکستان محتویات کلیه کتابهای درسی دانشگاههای جهان را در آنها تئوری 

مورد بحث قرار گرفته است باطل دانست و اعالم کرد که فرضیه اینشتاین در مورد قوانین نسبیت اینشتاین 

 .کائنات و اتم و ماده از نظر اسالم مردود و غیر قابل قبول است

پاکستان، موالنا ابواالء معدودی، که یکی از مهمترین مغزهای " جماعت اسالمی"بنیانگذار حزب سیاسی نیرومند 

حاضر شناخته میشود بنوبه خود تأکید میکند که اگر علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی،  متفکر اسالمی عصر

حیوان شناسی، زمین شناسی، جغرافیا، اقتصاد بدون تطبیق کامل با آنچه خدا و پیغمبرش در باره آنها گفته اند 

مری چند میلیارد ساله شما که برای کائنات ع"و میپرسد . تدریس شوند باعث گمراهی جوانان مسلمان خواهد شد

تعیین میکنید و نقش خداوندرا در آفرینش شش روزه آن نادیده میگیرد چگونه میخواهید جوانانتان مسلمان باقی 
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بمانند؟ و چطور میتوانید متوقع حفظ اصالت اسالمی آنها باشید در وقتیکه به آنان آموزشهائی را در زمینه های 

 " ی میدهند که بطور نهادی با آموزشهای سنتی اسالمی تفاوت دارند ؟اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی امروز

، با فشار همین حزب جماعت اسالمی در مجلس نمایندگان پاکستان قانونی وضع 0000تنها سال پیش، در ماه مه 

شد که از آن پس از ذکر علل و عوامل فیزیکی در کتابهای خوداری شود، فی المثل انرژی عامل فعل و 

هائی گوناگون شناخته نشود، زیرا معنی آن برای دانش آموزان این خواهد بود که عامل این فعل و انفعالها انفعال

نیروی الکتریسته است و نه خواست الهی، و فرمول شناخته شده  ترکیب اکسیژن و هیدروژن برای پیدایش آب 

داوند خواسته باشد میتواند آب بوجود بدین صورت تغییر یابد که ترکیب اتمهای اکسیژن و هیدروژن بشرطی که خ

و باز هم مقرر شد که هر فصلی از کتابهای علمی مدارس با حد یث یا متنی مذهبی که بدان مربوط باشد و . آورد

ناقض آن نباشد همراه باشد، و از ذکر نام دانشمندانی چون نیوتون و بویل و پاستور و فلمینگ و غیره نیز 

ن این است که قوانینی که به آنها نسبت داده  میشود بوسیله کسانی غیر از خداوند خوداری شود، زیرا مفهوم آ

یک دانشمند پاکستانی مقیم آمریکا، ضیاء الدین سردار، در کتابی که . وضع شده اند واین معنی بت پرستی دارد

اسالم هیچ نیازی : "است اخیرا بنام آینده اسالم در نیویورک منتشر کرده است این برداشتها را چنین خالصه کرده

ندارد که خودرا با اصول دانش مدرن تطبیق بدهد، بلکه این علم مدرن است که میباید با قرآن و با اسالم تطبیق 

 ." داده شود

* * * 

واقعیت موجود این است که بخش بزرگی از مردم جهان امروز اسالم، مسلمانی خودرا بیشتر بصورت سند 

صورت اعتقادی، زیرا که در خارج از این هویت اسالمی اصوال علتی وجودی برای هویتی بکار میگیرند تا ب

کشورهائی چون پاکستان و بنگالدش بدون تکیه بر مسلمانی خود تنها اجزائی از هندوستان بزرگ . خودندارند

سالمی خود نه شیخ نشین های خلیج فارس بدون ماهیت ا. بشمار میآیند که درهمه تاریخ نیز بدان تعلق  داشته اند

برای بخش بزرگی، اسالم عنوانی بیش نیست، زیرا دست کم هشتاد در . تاریخی دارند، نه فرهنگی، نه هویتی

صد از مسلمانان نه مفهوم قرآنی را که به زبانی غیر از زبان خودشان نوشته شده است میفهمند و نه مفهوم 

ییابند، همانطور که مومنان مسیحی در دورانی که هنوز نمازی را که به زبان غیر از زبان خودشان میخوانند درم

مراسم مذهبی تنها به زبان التین برگزار میشد نه معنی آنچه راکه میخواندند میفهمیدند، نه معنی آنچه را که 

 . دارند" روی به محراب و دل به بازار"به ناچار همه این نمازگزاران به گفته مولوی . میشنیدند

عرب زبانان نیز، تا وقتیکه برای اینان اختیاری در قبول یا رد آن و یا حتی سئوالی در باره حتی مسلمانی خود 

آن نباشد اعتباری بیش از مسیحیت بسیاری از مسیحیان قرون وسطی نمیتواند داشت، زیرا که هیچکدام از اینان 

بقول ولتر مذهب خودرا همان . دمذهب خویش را آگاهانه بر نگزیده اند و آزادانه نیز بر آن پایدار نمانده ان

قانون شناخته شده ای است که هر فرد بشری با همان . صورتی تحویل گرفته اند که پول رایج کشورشان را

کسی که در خانواده ای یهودی متولد میشود یهودی است و . مذهبی به دنیا می آید که مذهب خانوادگی اوست

ده میشود مسیحی یا مسلمان است، و بناچار ساختار مذهبی او از کسی که در خانواده ای مسیحی یا مسلمان زا

" توحیدی"در طول تاریخ مذاهب . آغاز بهمان صورتی شکل میگیرد که کارگردان این مذاهب برایش خواسته اند

میلیونها نفر بنام مذهب با یکدیگر جنگیده و بنام خدای مذهب همدیگر را کشته اند بی آنکه اطالعی از معتقدات 

نه آن صلیبیانی که در طول . آن دیگری داشته باشند یا حتی متوجه باشند که خدای او همان خدای خودشان است

دویست سال بصورت امواجی پیاپی به کشتار مسلمانان رفتند قرآن را میشناختند و نه آن مسلمانانی که بروی این 

از این دو اگر در کشور آن دیگری بدنیا آمده  هریک. صلیبیان شمشیر کشیدند چیزی از تورات وانجیل میدانستند

اگر روح اله خمینی در خانواده ای یهودی متولد شده بود احتماال . بود بنام خدای او به همین آدم کشی دست میزد

بجای آیت اله عظمای قم در سمت خاخام اعظم ارشلیم شمشیرکشی میکرد، و اگر بنیامین نتانیاهونیز در خاندانی 

 . ه شده بود احتماال امروز در مقام رهبری حزب هللا برای یهودیان کاتیوشاو نارنجک میفرستادمسلمان زاد
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یک مسلمان ایرانی، به همین منوال، تنها از این جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده است، و پدراو نیز 

ر شرایطی به زرتشتی فلکزده بدین دلیل مسلمان بوده که پدری مسلمان داشته است، وپایان این خط زنجیر در ه

و اگر همین مسلمان . ای میرسد که با شمشیر عرب ال اله االهللا گفته بود بی آنکه حتی معنی آنرا دانسته باشد

بخالف نه دهم از دیگرمسلمانان جهان سنی نیست و شیعه است، باز بدین دلیل است که اضافه بر شمشیر چهارده 

پیش یک قزلباش از او خواسته بود که یا به ابوبکرو عمر و عثمان لعنت  قرن پیش یک عرب، شمشیر چهار قرن

 . بفرستد و یا آماده آن باشد که جابجا سرش بریده یا شکمش اره شود

در همه دوران تاریخ اسالمی ایران، بخصوص از زمان صفویه، میان آنهائی که از نظر سیاسی بر ایران حکم 

بی کلیدداری دین را بعهده داشته اند، علیرغم تضاد منافعی که از جنگ قدرت رانده اند و آنهائی که از نظر مذه

ناشی میشده در یک مورد خاص همفکری و همکاری کامل وجود داشته است، آن این بوده است که این توده های 

سالطین همواره خودرا قیم . مسلمان خودرا در موضع صغارت سیاسی و در موضع صغارت مذهبی نگاه دارند

سیاسی مردم صغیری شناخته اند که حق فضولی در کار فرمانروایان خود کامه خویش را ندارند، وکلیدداران دین 

اگر در . نیز خود راقیم شرعی صغیرانی دانسته اند که از هزار سال پیش شعیانی ناقص العقل شناخته شده اند

این عامل نورسیده بنوبه خود تثبیت قیمومتی  قرن نوزدهم عامل سومی بنام استعمار پابدین میدان نهاد، برنامه

وبدین ترتیب بود که نشیب و فرازی هزار ساله، در سالهای پایانی قرن بیستم ... استعماری بر ملتی صغیر بود

استقرار نظامی بنام والیت فقیه رادر پی آورد که این بار مجموعه این صغارت ها یک کاسه شد و شاه فصل 

 .گرفت قانونی اساسی آن قرار

با چنین قانون اساسی، موضع ملت ایران در پایان قرن بیستم موضع فاوست معروف است که روح خود را به 

حتی در تاریکترین ادوار هزاره، سقوط فرهنگی ایران تا بدین حد نرسیده بود که زمامداران . شیطان فروخته بود

نشان استیالی نظامی بیگانه بدین کشور آمد و به  آن از اول تا به آخر عمامه ای را بر سر داشته باشند که به

" کاله لگنی"روح اله خمینی بارها در کشف االسرار خود . نشان استیالی فرهنگی بیگانه در آن باقی ماند

رابعنوان پس مانده اجانب نفی کرد، اما این واقعیت دیگر را یا درک نکرد و یا آنرا عمال نادیده گرفت که عمامه 

همانقدریادگار اجانب است، که کاله لگنی است، با این تفاوت که کاله لگنی الاقل با شمشیر به ایران خود اونیز ب

نیامد بلکه به نمایندگی تمدن و فرهنگی پیشرفته تر پذیرفته شد، همچنانکه بهمین صورت از جانب بخش اعظم از 

 .دیگرکشورهای جهان نیز پذیرفته شده است

* * * 

د کردم که در ارزیابی واقعیتهای هزار و چهار صد ساله تاریخ اسالمی ایران صورت گرفته قبال از تقلبهائی یا

ولی نباید فراموش کرد که بزرگترین این تقلب ها تقلبی است که در دوران خود ما، آنهم نه در تفسیر . است

بیستمی به یک انقالب واقعیتهای این تاریخ، بلکه در متن خود آن روی داده است، و آن تبدیل یک عصیان قرن 

 . واپسگرایانه قرون وسطائی است

ژی مذهبی قرار داشت، وآغاز شد نه عصیانی مذهبی بود و نه اصوالدر مسیر ایدئول 0130عصیانی که در سال

" توحیدی"و نه تنها در چنین مسیری نبود، بلکه درست در جهت مخالف آن بود، زیرا ایدئولژی همه مذاهب 

ق قوانین تغییرناپذیری متکی است که قوانین آسمانی شناخته شده اند، درصورتیکه خواست سامی بر حاکمیت مطل

اگر جامعه آخوند ایران با پیروی از اصیل ترین شیوه . این عصیان تأمین آزادیهای دمکراتیک بیشتربود

دف بودکه میدان ماکیاولیسم با شعار آراسته آزادی و دمکراسی وحقوق بشرپا به میدان گذاشت، تنها با این ه

راازدست میدانداران موجود بگیرد و بعد ازکسب قدرت،هم این مزاحمان غیرعمامه ای خود و هم محتوای 

 .شعارهای آنانرا یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ بفرستد

ه جهان که ازچنین تقلبی سر بر آورد، اگر برای کارگردانان والیت فقیه کمال مطلوبی بودک" قانون اساسی"آن 

اسالم در پایان قرنی چون قرن بیستم، یعنی اعالمیه جهانی حقوق بشر، بدان دست یافته بود، برای حتی عقب 

مانده ترین مردم جهان سوم و جهان چهارم سند شرمساری است، زیرا تنها قانون اساسی در جهان امروز بشری 
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اگر چنین مورد ناشناخته . تأکید نهاده است است که در آن ملتی بر صغارت خویش در برابر یک قیم شرعی مهر

کشور دیگری که امروز با رژیمهای جمهوری اداره میشوند نمیتوان  033ای را در قانونهای اساسی هیچیک از 

ملتی که . یافت، برای این است که هیچ قانون اساسی با هدف اعالم شده تثبیت صغارت ملی وضع میشود

شد، چه خواسته باشد وچه نخواسته باشد برحقارت خویش نیزصحه گذاشته خودبرصغارت خویش صحه گذاشته با

 .است

اگر وظیفه اولویت دار سازندگان ایران فردا این باشد که در اولین فرصت این بر چسب دوگانه صغارت و 

اره حقارت را از روی هویت ملی زخم خورده و دشنام شنیده خود بر دارند، وظیفه درازمدت تر آنان، درآغاز هز

که والیت فقیه تنها یکی از  –ای تازه، این خواهد بود که رابطه ناسالم هزاروچهارصد ساله ایران و اسالم را 

از صورت ناخوشایند گذشته بیرون آورند و آنراتبدیل به یک قرار داد واقعی عدم تجاوز و  -جلوه های آن است

شده خود را داشته باشد بی آنکه به حقوق شناخته شده احترام متقابل کنند که در آن هریک ازطرفین حقوق شناخته 

درصورت امضای چنین توافقنامه ای، اسالم متعهد بدان خواهد بود که در هزاره ای که . طرف دیگر تجاوز کند

ازراه میرسد، برخالف هزاره گذ شته، دیگر جا و بیجا و وقت به وقت علیه هویت وملیت ایرانی موضع نگیرد، 

دارنده ای در برابر هر گونه ترقی طلبی و نوآوری ملت ایران نباشد، دیگر بطورمنظم داعیه دیگر عامل باز

سلطه جوئی سیاسی نداشته باشد، و دیگر هر چند یکبار این کشور را خوکچه آزمایشی جهانگشائی یا صدور 

ای مسلمان به انقالب خود قرارندهد، و بخصوص درهیچ شرایطی از یاد نبرد که بفرض آنهم که دیگر کشوره

طیب خاطرملیت خویش را با مذهبشان یک کاسه کرده و  ازآن هویت واحدی بنام هویت اسالمی برای خودساخته 

و سرانجام اینواقعیت را . باشند، ملت ایران نه در گذشته بدین راه رفته است و نه درآینده بدان خواهد رفت

ی مسلمان بودن مرادف با صغیر بودن نیست، و یک نیزبطورقاطع بپذیردکه برای فرهنگ هزاران ساله ایران

مسلمان ایرانی در این مورد ازهمان حقوق بالقوه ای برخورداراست که یک مسیحی یا یک یهودی یا یک بودائی 

درجهانهای مسیحی وبودائی خود از آنها برخوردارند، ولو آنکه مسلمانانی در جهان اسالمی خویش خودخواهان 

 .حقوقی نباشندبرخورداری از چنین 

اگر چنین توافقنانه ای بصورتی دوستانه به امضا نرسد، این بارنتیجه آن به احتمال بسیار تکرار ماجرای هزارو 

هم ملت ایران این بارآزمایش بد .چهارصدسال پیش نخواهد بود، زیرا شرایط معادله دیگر شرایط آنروزی نیست

د که آنروزنداشت، و هم شمشیر زنگ زده مرسدس سوران فرجام هزارو چهارصد ساله ای را در پشت سر دار

نوشمشیربرنده شترسواران کهن نیست، هر چند که بفرض هم میبودامروز اصوالدورانی که شمشیر پشتوانه ای 

برای مذهبی باشد سپری شده است، واگر درپایان هزاره اول پیروزی ملی به مبارزه ای دویست ساله نیازداشت 

منطقا اینکار در دورانی بسیار کوتاهتر به سامان خواهد رسید، زیرا ضربتی که در سالهای در آغازهزاره سوم 

خورده وتحقیری که به اصالت انسانی وتاریخ او واردآمده است چنان سنگین " ایرانی"پایانی هزاره دوم به ایران 

الش، از طریق شاه و اگر این ت. است که برای تکرار کجدار ومریزهای گذشته جائی باقی نمانده است

سلطانحسینی بیست ساله گذشته به جائی نرسید این باراز طریق مبارزانی تازه نفس ترو بخصوص آگاه تر که در 

مسیر تاریخ حرکت خواهند کرد و نه در جهت خالف آن، با پیروزی همعنان خواهد شد، زیرا این مبارزان بالغ و 

ه حتی در اوج چماقداری بیضه داران اسالم، مولوی آن با آگاه، زادگان اصیل همان فرهنگی خواهند بود ک

صراحتی که در ادبیات هیچ سرزمین جهان اسالم نمیتوان یافت، به خدای مورد قبول خودش که غیر از خدای 

 :چماقداران بود میگفت

 

 !به عشق روی تو من رو به قبله می آرم          وگرنه من زنمازو زقبله بیزارم

 

در خرابات مغان نور خدا میدید و آنچه را که در مسجد کم داشت در میخانه میجست، به زاهد  و حافظ او، که

 :سجده نشین بانک میزند که
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 چو طفالن تا کی ای زاهد فریبی           به سیب بوستان و جوی شیرین؟

 

سئوال میبرد، و  و خیام او که آواز دهل شنیدن از دور خوش میشناخت اصالت دهل زنان را از نزدیک به زیر

 :صائب او، زندانه ندا میداد که

 !رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد           بگذارید که آوازه جنت شنود

 

چنین راهگشایان فردا دیگر همان شب پرستان دیروز نخواهد بود که بقول موالنا حدیث خواب بگویند، طبعا نیز 

، زیرا رسالت آنان فروغ آوری فردا است و نه همان صغیران امروزی والیت قیم و صغیر نخواهند بود

جاروکشی امروز، و این فروغ آوران راهگشای فردائی خواهند بود که در عین تکیه بر اصالت کهن، فردای 

نوآوری و آینده نگری است، و بجای خرافات قرون وسطائی به درک واقع بینانه واقعیتهای اجتماعی جهان هزاره 

نیم که مردمی که در درازای سه هزار سال کشاکش، بارها به کوره حادثات رفته و هر تردید مک. سوم روی دارد

بار از آن آبدیده تر بیرون آمده اند، این بار نیز علیرغم گذشت هزاره ای توانفرسا، و علیرغم اینکه مبارزه ای بی 

ایشان را نیز در رویاروئی دائم  امان و پیگیر نیروی حیاتی آنرا تا حد زیادی فلج کرده و اصالتهای اخالقی سنتی

با خودکامگی ها و بیدادگریهای ارباب دولت و فرییکاریها و فسادهای ارباب دین با ضعفها و آلودگیهای بسیار 

درآمیخته است، همچنان درزوایای وجود خویش از اصالت کهن برخوردارند، و در شرایط مساعد جهان پیشرفته 

ارهای پیشین، یکبار دیگر از درون خاکستر خود سر برآورند و زندگی از سر فردا می توانند مانند بارها و ب

 .گیرند

آنچه در این مرحله آغازین بیش از هر چیز دیگر برای این سازندگان فردا ضرور است، آگاهی هر چه بیشتر بر 

لی در بخش آن واقعیتهای اصولی است که برای بخش پیشرفته بشریت کنونی واقعیتهایی شناخته شده اند، و

اسالمی همین جهان، علیرغم اینکه منشور جهانی حقوق بشر حق شناسائی آنها را برای همه افراد بشری حقی 

و در این بخش اسالمی جهان، ایران بیش از هر کشور . مسلم شناخته است، غالبا همچنان ناشناخته مانده اند

ها کشور مسلمانی است که فرهنگ ملی خویش را دیگری صالحیت برخورداری از این آگاهیها را دارد، زیرا تن

 .قربانی فرهنگ اسالمی خود نکرده است

تقریبا همه این آگاهیهایی که نسل جوان ایرانی در جهان آغاز قرن بیست و یکم به آنها نیاز دارد ودر سطح آگاهی 

ارد، در دهه ها و سده دیگر جوانان جهان مترقی و نه در موضع صغیران دنیای مسلمان پا به هزاره تازه بگذ

های گذشته از جانب صدها پژوهشگر و اندیشمند و کارشناس دقیقا مورد بررسی قرار گرفته اند و حاصل 

اگر . ارزیابی های اینان به صورت هزاران کتاب و رساله و نوشته تحقیقی در دسترس عمومی گذاشته شده است

وجودندارد، و نمی تواند هم داشته باشد، در عوض این  طبعا امکان مراجعه به همه این مدارک برای نسل جوان

امکان و جود دارد که کسانی از نسل ارشد که فرصت و امکان بیشتری برای آشنائی با این مدارک داشته اند 

 .حاصل اطالعات خود را در زمینه های معین در دسترس آنان بگذارند

، مذهب، سیاست، جامعه شناسی را به طور یکجا در بر چنین کاری نمی تواند رشته های مختلفی از قبیل تاریخ

گیرد، زیرا این کار کار یک دایره المعارف است، آنچه مورد نظر من است دادن آگاهیهای اختصاصی در زمینه 

هایی معین است که دسترسی بدانها برای یک جوان امروزی آسان نیست، و چنین کاری در ایران امروز بیش از 

ساله گذشته ما و بویژه در 0011در زمینه آگاهیهای مذهبی ضرورت دارد، زیرا در تاریخ هر زمینه دیگری 

تاریخ چند صدساله اخیر ما و در همین دوران خود ما، تقریبا همه تحولهای فاجعه آمیز کشورمان ریشه مذهبی 

نگیرد، بسیاری از فاجعه  داشته اند، و تا وقتی که آگاهیهای بسیار بیشتری در زمینه جای نا آگاهیهای کنونی را

در ارزیابی های بیست ساله اخیر بارها . های آینده کشور ما نیز همچنان میتوانند ریشه مذهبی داشته باشند

صاحب نظرانی تذکر داده اند که اگر دانش آموختگان ایران در سالهای پیش از انقالب توضیح المسائل  و کشف 
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ال بسیار وعده های که او در نوفل لوشاتو بدانان داد بدین آسانی از جانب السرار خمینی را خوانده بودند با احتم

با  –آنها پذیرفته نمی شد، همچنان که امروز در جهان غرب بسیاری از آنچه کلیسای مسیحیت پیشنهاد میکند 

ز جانب ا -آنکه به مراتب منطقی تر و معقولتر از ضوابط قرون وسطائی والیت فقیهای جهان تشیع و تسنن است

 .مسیحیان پذیرفته نمی شود

در  -و نه اختصاصا درباره مذهب اسالم -هدف از نشر این دانستنی هائی که می باید درباره واقعیتهای مذاهب

اختیار نسل فردای ایرانی  گذاشته شود این نیست که چنین نسلی به قبول یا رد همه آنها یا قسمتهایی از آنها ملزم 

آنچه واقعا اهمیت دارد این است . ای است که صرفا در صالحیت و در اختیار خود اوست باشد، زیرا این مسئله

که چنین جوان ایرانی بتواند درباره مسائل مذهبی با همان آگاهی فکر کند و تشخیص دهد و تصمیم بگیرد که 

، و در نقش بلند میتواند در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تکنولوژیک تشخیص دهد و تصمیم گیرد

پروازانه تری هم که ایران فردا، به اقتضای میراث گران فرهنگی خویش در تمدن و فرهنگ بشری و اختصاصا 

در رهگشائی جهان سوم به عهده خواهد داشت، با برخورداری از همین آگاهیهای دیگران را از تکرار اشتباهاتی 

 .که خود کرده است تا سر حد امکان باز دارد

 

*** 

اگر امروز من وظیفه چنین آگاه سازی را در حدود امکانات محدود این کتاب به عهده گرفتم، نه از این جهت 

است که دراین مورد برای خود صالحیتی خاص قائل باشم بلکه از این جهت است که برای خود مسئولیتی خاص 

زندگی شخصی من از آغاز تا به . یردقائلم و این مسئولیت از سابقه زندگی گذشته شخصی و اداری من مایه میگ

در سالهای پیش از . امروز با خواندن و نوشتن و آموختن، بخصوص در زمینه مسائل ادبی و تاریخی گذشته است

انقالب بیش از شصت اثر تالیف و ترجمه از من منتشر شد که تقریبا همه آنها به یکی از این دو رشته مربوط 

ب آثار دیگری اینبار عمدتا در زمینه های سیاسی و مذهبی در دیارهای بیگانه از در سالهای بعد از انقال. میشد

من به چاپ رسید که تصور میکنم نقش کمابیش موثری در روشنگری جامعه ایرانیان برون مرزی و حتی درون 

اب کت00111کتابخانه شخصی من که در نخستین روزهای پیروزی انقالب مصادره شد شامل . مرزی ایفا کردم

 .فارسی و خارجی بود که تقریبا همه آن را خوانده و حاشیه نویسی کرده بودم

زندگی اداری من در ایران عصر پهلوی بنوبه خود در رابطه پیگیر با مسائل فرهنگی، بخصوص در ارتباط با 

ایران درسمت سفیر سیارفرهنگی . جنبه جهانی فرهنگی بخصوص درارتباط با جنبه جهانی فرهنگ ایرانی گذشت

توانستم به بیش ازپنجاه کشور مختلف جهان، وبه برخی از آنها بارهای متعدد، سفر کنم و تا آنجا که ممکن بود از 

نزدیک با واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آنها آشنا شوم، و در مقام معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی با 

درسراسر جهان و با صدها آکادمیسین و استاد دانشگاه و  بیش از یکصد آکادمی و دانشگاه و انستیتوی پژوهشی

دیگر کارشناسان و پژوهشگران این مرکز، بویژه در امور مربوط به تمدن و فرهنگ ایران ارتباط و همکاری 

در طول سالها در بیش از یکصد کنگره در سمینار ملی و بین المللی که در ارتباط با فرهنگ ایرانی . منظم داشتم

های دور و نزدیک جهان برگزارشد شرکت کردم، در شماری از آنها اصوال به کارگردانی خود من در در کشور

صدها دانشمند ایران شناس از غرب و شرق جهان به دعوت . پایتخت یا در شهرهای مختلف ایران برگزار شد

برای تالیف آثاری تازه و من به ایران آمدند و بررسی های ارزنده ای در مورد مدارک و اسناد مورد نیاز خود 

 . غالبا بسیار ارزشمند انجام دادند

کتابخانه بزرگ پهلوی که مسئولیت اداره آن با خود من بود و با همکاری نزدیک با سازمان یونسکو بصورت 

کانون جهانی مطالعات ایرانشناسی به سرپرستی مستقیم اعلیحضرت دمحمرضا شاه پهلوی بنیان نهاده شده بود 

رنامه وسیعی را آغاز کرده بود که از جمله مواد آن گرد آوری حداکثر آثار خطی فارسی و فتوکپی اجرای ب

صدها هزار اثر خطی فارسی دیگر متعلق به کتابخانه های ملی و دانشگاهی و خصوصی جهان، و در عین حال 

تحقیقی مربوط به تاریخ و شماره فیشهای مقاالت . تهیه کلیه آثار چاپ شده فارسی در داخل و خارج ایران بود
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فرهنگ ایران که از آغاز قرن نوزدهم در نشریات تخصصی جهان غرب به چاپ رسیده بود به تنهایی از چند ده 

 . هزار فراتر رفته بود

در جریان همین مسافرتهای و تماسها، امکان آن را یافتم که نه تنها با فرهنگیان برجسته دیگر کشورهای جهان، 

ی از شخصیتهای تاریخ ساز دوران خود ما نیز از نزدیک دیدار کنم و با کسانی از آنان گفتگوهایی بلکه با بسیار

دو نفری داشته باشم که تقریبا همیشه به فرهنگ ایران و به احترام عمیق آنان نسبت به نقش این فرهنگ در 

شارل دوگل، انورالسادات، کشورهای خودشان مربوط میشد، و می توانم از جمله آنان از جواهر لعل نهرو، 

ایندیرا گاندی، جووانی گرونکی، گلدامیر، تیتو، چوئن الی، حبیب بورقیبه یاد کنم و از کسان دیگری نیز چون 

خاطره گفتگوهایمان با شخصیتهایی فرهنگی چون . نیکتا خروشچف که هر چند فرهنگی نبودند تاریخ ساز بودند

، رنه ماهو و هانری ماسه و یا نریبکا و جوزپه توچی برایم همواره آندره مالرو،  ژول رومن و آندره موروا

 .گرامی است

 

زندگی دوران بی وطنی سالهای بعد از انقالب مرا الزاما به پژوهشهای اختصاصی تری در زمینه های مذهبی 

و در همین راستا زیرا که فاجعه والیت فقیه و پیامدهای ناشی از آن مستقیما از مذهب مایه گرفته بود، . واداشت

 . بود که چندین کتاب، من الجمله توضیح المسائل، از کلینی تا خمینی  از من به چاپ رسید

امروز، در بیستمین سالگرد انقالب والیت فقیه، و درآستانه قرنی تازه و هزاره ای تازه، برمبنای همین سوابق و 

م که اطالعاتی کلی درباره  آن واقعیتهائی که تجارب به همه این مطالعات، خودم را عمیقا مسئول آن میدان

بخصوص در راستای مذهبی از مدتها پیش در جهان مترقی شناخته شده ولی غالب آنها همچنان برای دنیای 

و اگر به موقع شناخته شده بود احتماال راه و انقالبی قرون  –اسالمی، منجمله ایران مسلمان ناشناخته مانده است 

در اختیار نسل  نو خاسته ای بگذارم که اگر  -پایانی قرن بیستم در کشور ما بسته میشد وسطائی در سالهای

بخواهد بصورت نسلی بالغ و نه صغیر شرعی و صغیر سیاسی پا به قرن و هزاره سرنوشت ساز تازه ای 

چیز هزاره کسانی  بگذارد به آشنائی با آنها نیازی حیاتی دارد، زیرا این هزاره ای که  از راه میرسد بیش از هر

است که بصورت انسانهائی بالغ فکر می کنند و بصورت انسان هایی بالغ عمل می کنند و به ناچار انسانهای 

 .صغیر در آنجائی که جز آنچه به صغیران تعلق میگیردندارند

آنچه دانشمندان  در این راهگشائی، وظیفه اساسی خویش را فقط  این دانسته ام که خوانندگان خود را با کلیاتی از

و پژوهشگران بسیار در دو سه قرن گذشته در زمینه این واقعیتهای شناخته شده جهان غیر اسالمی و واقعیتهای 

تا این نسل آینده در شرایط . ناشناخته جهان اسالمی منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار داده اند آشنا کنم

در این بازگوئی خود من جز در . قرن و هزاره ای تازه بگذارد کمابیش معادل نسل های جوان جهان مترقی پا به

موارد ضروری دخالتی نکرده ام، برداشت خاصی را نیز ارائه نداده ام زیرا هر گونه نتیجه گیری از آنچه را که 

 .نقل شده است و از هرگونه تصمیم گیری در مورد آن صرفا در صالحیت خود خواننده کتاب میدانم

من واقعا مهم است این است که چنین خواننده ای از آگاهی الزم برای چنین انتخابی برخوردار آنچه از نظر 

باشد، و برخورداری از این آگاهی نیاز بدان دارد که غالبا اطالعات ضروری، ولو به صورتی کلی، در اختیار 

وپا، در عین انکیزیسیون ، متفکر و مورخ نامی قرون وسطای ارPertrarqueمدتها پیش . او گذاشته شده باشد

وحشتناک کلیسا گستاخانه نوشت که هر مسیحی وقتی واقعا مسیحی است که با مغز خودش فکر کند و با شعور 

روزنامه نگار و نویسنده سرشناس ایتالیایی، در  Oriana Fallaciو در سالهای خود ما . خودش قضاوت کند

اب به توده مردمی که برای شنیدن سخنانش گرد آمده کتاب یک مرد خود از زبان قهرمان یونانی خویش خط

شما را بخدا تن به مغز شوئی خود ندهید با مغز خودتان فکر کنید و با شعور خودتان تشخیص : بودند گفت که

از یاد نبرید که اصالت انسانی هر کس در گرو این است که صاحب اختیار فکر و اندیشه خودش باشد این . بدهید

 .شما را بخدا گوسفند نباشید. ا به هیچ نفروشیدهویت انسانی ر
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و بسیار پیش از این هر دو، در انجیل آمده بود که تا زمانی که وارث صغیر است فرقی میان  او و غالم نیست  

 .اگر چه مالک همه دارائی پدر خود باشد
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 سیری در واقعیتهای مذهبی

 نبر اساس بررسیهای سیصد تن از اندیشمندا

 پژوهشگران شرق و غرب و 

 

 از زکریای رازی،  ابن سینا،  راوندی،  خیام

 تا آقاخان کرمانی،  کسروی،  هدایت،  دشتی

 و

 از نیوتون،  ولتر،  کانت،  هگل، شوپنهاور

 تا نیچه،  فروید،  برتراند راسل،  اینشتاین

 

 

 

 

 

  



 

29 

 

 خدا

 درآئین های توحیدی

 

بر این تصورند که تورات و انجیل دو کتابی هستند که از جانب  -یرانیانمنجمله ا -تقریبا همه مسلمانان جهان

این اعتقاد عمدتا از . خداوند بر موسی و عیسی نازل شده اند،  به همان صورت که قرآن بر دمحم نازل شده است

ا نیز بر فرستاد،  تورات و انجیل ر( دمحم) آن خدائی که قرآن را بر تو : تصریح خود قرآن ناشی شده است که

،  حدید،  40،  فتح،  000،  توبه،  034،  اعراف،  00،  مائده،  00،  1ال عمران،  )موسی و عیسی فرستاد 

ولی واقع امر این است که تورات و انجیل،  هیچکدام نه کتاب واحدی هستند و نه (. 3،  جمعه،  0، صف،  44

در تاریخ مذاهب جهان تنها شخص دیگری . ه اندموسی و عیسی آنها را به صورت وحی از آسمان دریافت داشت

به غیر از دمحم که مدعی دریافت مستقیم کتابی از جانب خداوند شده،  جوزف اسمیت بنیان گذار فرقه مذهب 

 0.مورمون در آمریکا است

عرضه میشود،  مجموعه ای از دو بخش عهد عتیق ( Bible)آنچه امروز در جهان مسیحیت به نام کتاب مقدس 

عهد عتیق که پنج کتاب . و عهد جدید است که تورات قسمتی از بخش اول و انجیل قسمتی از بخش دوم آن است

که نه تنها به صورت یکجا نازل نشده اند،  بلکه  2کتاب است 40اول آن اختصاصا تورات نام دارد،  جمعا شامل 

پیغمبری که  40کاهنان یهودی به اسم  تدریجا و در طول بیش از یک هزار سال توسط افراد یا گروه هایی از

عهد جدید نیز از چهار کتاب اول آن اختصاصا انجیل نامیده می . نامشان بر این کتابها نهاده شده نوشته شده اند

کتاب و رساله است که در طول دو قرن توسط افرادی مختلف نوشته شده اند که هیچ یک  44شود،  جمعا شامل 

خود عیسی تا هنگام مرگ خویش اساسا از وجود کتابی به نام انجیل بی خبر . نبوده اند از آنها از هواریون عیسی

 . بوده است

 

اصل زیر بنائی هرسه آئین توحیدی این است که آفریننده و گرداننده کائنات خدای واحدی است که در تورات 

ا آفرینش کائنات و خلقت آدم به دست این یهوه،  در انجیل پدر آسمانی و در قرآن هللا نام دارد در هر سه این کتابه

 .خداوند بصورتی مشابه روایت شده  است

پیامبرانی که وی برای نوع بشر میفرستد پیامبرانی مشترک هستند،  و قوانین مذهبی که اعالم میدارد قوانینی 

و اسالم بصورتی چنان با اینهمه،  ماهیت آسمانی و زمینی این خدا در آئین های یهودی و مسیحی . غالبا مشابهند

جهان . بنیادی بایک دیگر تباین و گاه صریحا تناقض دارد که غالبا یکی دانستن این سه خدا را غیر ممکن میکند

توحیدی اگر هم در تــئوری یک خدای واحد بیش ندارد درعمل دارای سه خدا است که وجوه اختالف آنها بیشتر 

 .از وجوه مشترکشان است

صرفا خدای قوم یهود است و ( بار از اونام برده شده است  0041و در تورات)وه نام دارد خدای تورات که یه

 پیامبرانی که از جانب خود میفرستد منحصرا پیامبران ملت یهودند . خودش نیز خدائی صد در صد یهودی است

 
                                                 

 به بخش سیری در تاریخ مذاهب،  بخش دین و دانش مراجعه شود -0
ت،  زیرا متن التینی تورات که در قرن چهارم میالدی توسط جرونیموی رقم فقط مربوط به متن عبری تورات اس این -4

و متنی است که مورد قبول کلیسای کاتولیک )نام دارد  Vulgataاز یونانی ترجمه شده است و  San Geronimoقدیس 
ز عبری ترجمه تورات مورد قبول کلیسای پروتستان که توسط مارتین لوتر مستقیما ا.کتاب تقسیم شده است  00به ( است

اسطالح عهد عتیق و عهد . کتاب است  10شده بخاطر اینکه هفت کتاب آن از طرف لوتر برسمیت شناخته نشده است شامل
  گرفته شده است (00باب چهاردهم ) و رساله دوم پائولوس رسول به قرنتیان ( 40باب بیست وششم، ) جدید از انجیل متی 
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ردد که منافع خاص قوم یهود تعالیم و قوانین آنان کال بر این محور میگ. و به کفر یا ایمان دیگران کاری ندارند

از هر راهی که الزم باشد حفظ شود،  ولو این مستلزم آن باشد که مسائل اخالقی و انسانی بسیاری زیر پا گذاشته 

در جریان حوادث . شوند و حقوق مشروع ملتهای دیگری نادیده گرفته شوند یا کسان بسیاری به ناحق کشته شوند

نگها و بالیای آسمانی و زمینی،  یهوه شخصا از آسمان به زمین میآید تا مسائل روزمره یا وقایع مهم از قبیل ج

مربوط به قوم برگزیده خود را مستقیما سر پرستی و درصورت ضرورت اداره کند و در همه این موارد در 

ندد که باپیغمبر خودش قرار داد میب. موضع یک خدای یهودی عمل میکند و نه خدای همه اقوام و همه سرزمینها

اگر پسران اسرائیل ختنه شوند او در عوض سرزمین کنعان را برای همیشه به آنها ببخشد،  و بعدا نیز شهرهای 

متعدد این سرزمین را یکی پس از دیگری تسلیم آنها می کند با این شرط که هیچکدام از آنها نه تنها مرد وزن و 

با یک پیغمبرش کباب و آبگوشت . ا نیز زنده نگذارندکودک بلکه گاو و گوسفند و بزغاله و سگ و گربه ای ر

در شب تاریک . باپیغمبر دیگرش کشتی میگیرد وزورش به او نمی رسد. میخورد و زیر درخت استراحت میکند

دنبال پیغمبر دیگرش در بیابان می دود تا او را به علت ختنه نبودن بکشد از پیغمبر دیگرش می خواهد که با 

به پیغمبر دیگرش دستور میدهد که روی نان روزانه اش گوه بمالد و بخورد . ا کار ازدواج کندزنی زنا زده و زن

به پیغمبر دیگرش شکایت می کند که دو خواهری که معشوقه او بودند یکی پس از دیگری سرش کاله گذاشته اند 

می دهد که دیگر مو بر فرج دختران ناز پرورده اورشلیم را غضب می کند و فرمان . و با دیگران زنا کرده اند

 .آنها نروید

با شیطان بر سر بنده اش ایوب . روده های کسانی را که به او بی احترامی کرده اند از مقعدشان بیرون می آورد

به پیغمبر دیگرش پرخاش می کند که چرا با زن یکی از سرداران خود زنا کرده است در . شرط بندی می کند

نحوه دقیق کباب کردن گاو و گوسفند . ده است زنان دیگری را به آغوش او بفرستدحالی که خود یهوه حاضر بو

را چون یک آشپز کهنه کار به پیغمبر اولوالعزم  خودش تعلیم می دهد و اخبار محرمانه دربار یهود را مانند یک 

ن مصر توصیه می در نقش یک رئیس مافیا به یهودیا. مامور مخفیه اطالعاتی به گوش پیامبر دیگرش می رساند

کند که از همسایگان مصری خود هر قدر بتوانند طال و نقره به امانت بگیرند تا آنها را در خروج از این کشور 

با خودشان ببرند،  و خود او در عرض یک شب چند میلیون نوجوان و کودک مصری و حتی گاو و گوسفندهای 

 .نوزاد را با دست خویش سر می برند

داوند تبدیل به خدائی دو شخصیتی می شود که در هیچ آئین دیگر اساطیری یا توحیدی تاریخ در انجیل همین خ

جهان مشابه اورا نمی توان یافت،  یعنی بر حسب آنکه کدام انجیل از انجیل های چهار گانه و کدام رساله از 

قامجو و فریبکار و رساله های عهد جدید بدست چه کسانی نوشته شده باشد،  از موضع خدای ترسناک و انت

حسودی چوی یهوه به موضع خدای مهربان،  نیک دل و بخشنده و بی عقده ای چون پدر آسمانی عیسی تغییر 

چنین خدایی پیوسته ناگزیر است نقش کارگردانی را داشته باشد که در آن واحد هم کینه توز است . ماهیت می دهد

هم خدائی منحصرا یهودی است و هم پدری است که همه و هم با گذشت،  هم سخت گیر است و هم آشتی جو،  

 .افراد بشر را به چشم فرزندان خویش می نگرد و غالبا در این جمع ازداد خودش نیز تکلیف خویش را نمی فهمد

در قرآن خدا نه خدای صد در صد کینه توز و ترش رو و بی رحم تورات است و نه خدای دو شخصیتی انجیل،  

اعال مطلق و خود کامه است که بیرون ازاو هیچ قانونی،  هیچ اراده ای و هیچ واقعیتی وجود  بلکه خدائی در حد

ندارد و حتی برگی بی اجازه او از درختی فرو نمی افتد و هر آنچه در آسمان و زمین می گذرد،  از جزء تا کل،  

ریخ مذاهب و مولف کتاب فریمن کالرک پژوهشگر تا. الزاما به همان صورتی می گذرد که او خواسته است

خدای موسی قدرت ترسناکی است که »: معروف مذاهب بزرگ این هر سه واقعیت را چنین خالصه می کند که

همیشه در میان بندگان خودش زندگی می کند و شریک همه درستیها و نادرستیهای آنها است،  خدای عیسی هم 

ی دمحم صرفا درباالی  سر آنها است و از موضع باالی سر آدمیان است و هم در درون آنها است،  و خدا

 «.فرمانروای مطلقی با آنان سخن می گوید که هیچوقت از مسند خدائی خودش فرود نمی آید
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میان این سه برداشت مختلف،  اگر برداشت خدای مسیحیت پدرانه تر و برداشت خدای اسالم سرورانه تر است،  

زیرا وی بر مبنای آنچه در تورات از او حکایت می شود . دنی تر استبرداشت خدای یهودی پر آبرنگتر و خوان

هم الوهیم یهودی است،  هم آتون مصری،  هم مردوخ بابلی،  هم بعل فینیقی،  هم زئوس یونانی،  هم ژوپیتر 

رومی،  و در جمع همه خدایان تاریخ،  هیچ خدای دیگری چه از نظر خصائص شخصی و چه از نظر فراوانی 

 .ماجراهائی که وی بازیگر اصلی همه آنها است با او برابری نمی کنند و تنوع

بهتر است شما هم با شماری از این ماجراها و این خصائص،  از خالل صفحات خود تورات که در اینجا عینا یا 

 3: به صورت تلخیص شده آن برایتان نقل می کنم آشنا شوید

مهاجرت خود به عرض کنعان،  یک روز در بلوطستانی در نزدیک  ،  در(ابراهیم)اولین پیامبر یهود،  آبرام 

. حبرون که وی همراه زنش سارا در آن سکونت گزیده است سه نفر ناشناس را می بیند که به دیدار او آمده اند

 آنها را مهمان می کند و وقتی دعوتش را به نهار می پذیرند برایشان گوساله بریان و شیر و کره فراهم می آورد

که همه با هم آن را می خورند و سپس زیر درخت استراحت می کنند،  و بعد معلوم می شود که یکی از آنها 

... و خداوند در بلوطستان بر ابراهیم ظاهر شد،  و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود: خود خدا بوده است

ون اگر منظور نظر توشدم،  پس اندک آبی ای مولی،  اکن: و به استقبال او رفت و رو بر زمین نهاد و گفت

بیاورم تا پاهای خود را بشوئی و زیر درخت بیارامی،  و لقمه نانی بیاورم تا دلت را تقویت دهی و پس از آن 

پس سه کیل از آرد به سارا داد تا آن را خمیر کرده . روانه شوی،  زیرا برای همین ترا بر اینجا گذر افتاده است

پس کره و شیر و گوساله بریان . وساله نازک از رمه گرفته به غالم خود داد تا آن را طبخ نمایدنان بسازد،  و گ

پس خداوند از وی پرسید که زوجه ات سارا . شده را آورد و زیر درخت ایستاد تا مهمانانش آنرا خوردند

و بر خواهم گشت و زوجه کجاست؟ گفت اینک در خیمه است،  و خداوند فرمود که البته موافق زمان حیات نزد ت

و سارا بدر خمیه این را شنید و دردل خود بخندید که شوهرم پیراست وازمن نیز . ات سارا را پسری خواهد شد

سارابرای چه خندید،  : عادت ماهانه منقطع شده است و چگونه مرا پسری خواهد شد؟ و خداوند به ابراهیم گفت

 مگر هیچ امری نزد خداونر مشکل است؟

و خداوند . آنگاه سارا انکار کرده گفت که نخندیم،  چونکه ترسیده بود. تی که سارا را پسری خواهد شدبدرس

آیا آنچه را که میکنم از : و خداوند به خود گفت: پس رفت و ابراهیم او رامشایعت نمود. نی،  بلکه خندیدی: گفت

 (.خالصه شده ازسفر پیدایش،  باب هجدهم " )ابراهیم مخفی دارم؟

................................................................................................................................. 

 

وقتی دیگر خدا در شبی تاریک و درصحرائی خلوت با پیغمبرش یعقوب کشتی می گیرد،  بااین که این کشتی تا 

پس یعقوب دو زوجه خود ودو کنیزش ویازده پسرش : "....زمین زدن او نمیشود سپیده دم ادامه مییابد موفق به

راهمراه باهمه مایملکش ازمعبر یربوق عبور داد،  ولی دراین موقع بامرد ناشناسی در بیابان روبرو شد که تا 

بازداشت،  طلوع فجربا وی کشتی گرفت و چون دید که بریعقوب غلبه نماید لگدی به ران او زدکه آنراازحرکت 

مرد ازوی . پس بدوگفت مرا رها کن زیرا که فجرمیشکافد،  اما یعقوب گفت تا مرا برکت ندهی رهایت نکنم

نی،  ازاین پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل خوانده : گفت. پرسید نام تو چیست؟ پاسخ داد یعقوب

. ب بدوگفت اکنون تو نیز مرا از نام خود آگاه سازو یعقو. شود،  زیرا که با خدا مجاهده کردی و نصرت یافتی

ویعقوب آن مکان را فنوئیل نامید زیرا که . چرا اسم مرا میپرسی؟ و او رادر آنجا برکت داد: آن مرد جواب داد

ازاین . در آنجا خدارا از روبرودیده بود،  و چون ازفنوئیل گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد وبر ران خود میلنگید

                                                 
3
انجمن مسیحی چاپ و انتشار "ات نقل شده،  عینااز ترجمه فارسی عهدعتیق که توسط مطالبی که درکتاب حاضر ازتور - 

 ،  گرفته شده استتجدید چاپ شده است 0001در نیویورک بچاپ رسیده ودرسال 0010درسال" بین المللی کتاب مقدس
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که بنی اسرائیل تا به امروز عرق النساء را که عضله ران است نمیخورند،  زیرا خدا ران یعقوب را  سبب است

 4(.  14 -44سفر پیدایش،  بای سی ودوم، " ) در عرق النساء لمس کرده بود 

................................................................................................................................. 

 

وقت دیگر خدا با پیغمبراولوالعزم خودش موسی مدتی چانه میزند تااورا به قبول مأموریت گفتگو با فرعون مصر 

برای واداشتن وی به صدور اجازه مهاجرت قوم یهود از خاک مصر متقاعد کند،  و موسی به بهانه های مختلف 

و خداوند به موسی گفت پس اکنون بیا تا ترا نزد فرعون : "....ولیت شانه خالی کندمیکوشد تا ازپذیرش این مسئ

موسی گفت مگر من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی . بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری

اینکه چون من نزد موسی به خدا گفت . البته من با تو خواهم بود: اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ خداوند گفت

بنی اسرائیل روم و به ایشان گویم که خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است واز من بپرسند که نام او 

مرا نزد " هستم"چیست بدیشان چه گویم؟ خدا به موسی گفت من همین هستم که هستم و به بنی اسرائیل بگو که 

ا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا نخواهد شنید بلکه خواهند و موسی در جواب گفت همانا مر. شما فرستاده است

پس خداوند به وی گفت که من عصای ترا تبدیل به مار کنم و دست ترا مثل . گفت یهود بر تو ظاهر نشده است

پس موسی به خداوند گفت .... برف سفید کنم و آب نهر را بدست تو بدل به خون کنم تا آنها گفته ترا باور بدارند

من زبانت خواهم بود و هرچه : خداوند گفت. مردی فصیح نیستم و زبانم الکن است و به کندی حرف میزنممن 

و موسی گفت با همه اینها ای خداوند،  استدعا دارم که کس دیگری را برای . باید بگوئی ترا خواهم آموخت

ه برادرت هارون الوی فصیح الکالم آنگاه خشم خداوند مشتعل شد و فرمود که مگر من نمیدانم ک. اینکار بفرستی

و تو کالم را به او القاء خواهی کرد و او برای تو به قوم سخن خواهد گفت و او ترا بجای زبان خواهد بود . است

بعد ازاین گفتگو موسی به ناچار زن خویش وپسر خود را بر االغ سوار کرده ". و تو او رابجای خدا خواهی بود

ند و خودش عصای خدارا بدست میگیرد و برای ابالغ او امر خداوند به سوی به زمین مصر مراجعت میک

ولی درست در همین موقع خداوند متوجه میشود که این پیغمبر او ختنه نشده است،  . پایتخت فرعون روانه میشود

نگی و و بقدری از این بابت عصبانی میشود که شبانه بدنبال او میرود تا وی را بقتل برساند،  و فقط زر

و واقع شد در بین راه که خداوند بدنبال او رفت تا ." هوشمندی صفوره،  زن موسی،  او را از مرگ نجات میدهد

آنگاه صفوره سنگ چخماقی تیز بر گرفته همانوقت علفه پسر خود را برید و گوشت . وی را به دست خود بکشد

ی به سبب ختنه،  پس خداوند موسی را رها بریده را نزد موسی انداخت و گفت اینک تو مرا شوهر خون هست

 (. سفرخروج،  خالصه شده از بابهای سوم و چهارم" )کرد

........................................................................................................... 

روز بر روی نان  101میکند که مدت  وقت دیگر خدا به پیغمبر بسیار محترم و موقر خودش حزقیال،  امر

آنگاه خداوند یهوه به من فرمود که آهن تیز بردار و موهای سر و : "...روزانه خودش گه بمالد و بعد آنرا بخورد

ریشت را با آن بتراش،  و پس میان برو یک ثلث از آنرا بسوزان و ثلث دیگر را به زباله بریز،  و چون این را 

روز برپهلوی چپ خود بخواب،  زیرا من گناه یهود را  101شی موافق گناه اسرائیل به مدتبه انجام رسانیده با

پس غذائی راکه میخوری به وزن بیست مثفال برای هر روز وقت ... هر روزی بجهت سالی بر تو قرار داده ام

ا سرگین خود بوقت خواهی خورد،  و قرصهای نان جو را که میخوری آنها را در نظر همه اسرائیل همراه ب

                                                 
4
ستانی رویا روی خدا است معنی این کلمه درعبری با. ین نخستین باری است که در تورات نام اسرائیل برده میشودا -    

جالب است که خدا که با پیغمبرش کشتی میگیرد با همه خدائی خود نام . معنی میدهد " خدا را دیدم"همچنانکه کلمه فنوئیل 
خوانده میشود که نام خدایان " نیل "این پیغمبر را نمیداند،  و این نیز جالب است که در نامی که بدین پیغمبر میدهد خدا 

 .ابلی و کنعانی استاساطیری ب
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: آه ای خداوند،  من از طفولیت خود تا بحال سرگین آدمی رانخورده امإ آنگاه بمن فرمود: پس گفتم. خواهی خورد

 (. 04-0کتاب حزقیال نبی،  باب چهارم، ". )اینک پذیرفتم که بجای سرگین انسان سرگین گاو را برتو مقرر دارم

ربشاقی را بنزدالیاقیم بن حلقیا میفرستد که بدو بگوید من بر  چندی پس از آن همین خداوند پیغمبر دیگر خود

مردانی که بر حصار شهر نشسته اند فرستاده شده ام تا از جانب خداوند بدیشان بگویم که همراه با شما نجاست 

 (.44کتاب دوم پادشاهان،  باب هیجدهم، )خود را بخورند و بول خود را بنوشند 

وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر دیگر خود هوشع دستور میدهد که با زنی زناکار و زنازاده 

آش پادشاه اسرائیل وحی از جانب و در ایام عزیا و یوتا و حزقیا پادشاه یهودا و یربعام بن یو: "....ازدواج کند

و خداوند به هوشع گفت برو و زنی زناکار را که خودش نیز زنازاده  باشد . خداوند بر هوشع بن بنیری نازل شد

و ... پس هوشع رفت و جومر دختر دبالئیم را گرفت واو حامله شده پسری برایش زائید، ... برای خود بگیر

و با مادر و خودمحاجه نما،  زیراکه او ... یستید و من خدای شما نیستمخداوند گفت که شما دیگر قوم من ن

نیزدیگرزن من نیست ومن شوهر او نیستم،  لهذا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خویش را از میان 

و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چونکه ... پستانهایش رفع بنماید،  مبادا رخت او را کنده وی برهنه نمایم

فرزندان زنا میباشند و والده ایشان بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت،  زیرا که 

بنابراین من راه اورا بر خاره خواهم بست و بر . ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند

ند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد گرد او دیواری بناخواهم نمود تا راههای خود را نیابد و هرچ

پس خواهد گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود بر میگردم زیرا در آنوقت از اکنون مرا خوشتر ... رسید

اما او نمیداند که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طال ئی را که برای عمل . مگذاشت

اما من دیگر گندم خود را در فصلش و شیره خویش را در موسمش به او . رایش می افزودمصرف میکردند ب

نخواهم داد و پشم و کتان خود را که میبایست برهنگی او را بپوشاند از او بر خواهم داشت،  و قباحت او را به 

شادی او و عیدهاو نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید،  و تمامی 

هالل ها و شنبه ها و  جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت،  تاکها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت 

من است که عاشقانم به من داده اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا را 

ید که برای آنها بخور میسوزانید و خویشتن را به گوشواره ها و و انتقام روزهائی را از او خواهم کش. بخورند

-0کتاب هوشع بنی،  باب اول، ." ) زیورها ی خود آرایش داده از عقب خود میرفت و مرا فراموش کرده بود

0.) 

وقت دیگر شرطی که با شیطان بسته است یک بنده پاکنهاد و فرمانبردار خود را به انواع مصیبت ها گرفتار 

میکند،  هر هفت پسرش را میکشد،  گله های گاو و گوسفند وشترش را نابود میکند،  خانه و دارائی او را به 

یکند و به خاکستر نشینی وامیداردتا به شیطان آتش میکشاند،  و دست آخر او را نیز از سرتا پا دچار جرب م

در زمین غوص مردی بود : "ثابت کند که این بنده او علیرغم همه اینها تسلیم رضای اواست و اعتراضی نمیکند

که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خداترس بود و از بدی اجتناب مینمود،  و هفت پسر وسه دختر 

هزار گوسفند و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد االغ ماده بود و نوکران بسیار داشت  و اموال او هفت

و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا بحضور ....کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود

ای؟ شیطان در خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد،  و خداوند به شیطان گفت از کجا آمده 

خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که . جواب گفت از تردد در زمین و سیر کردن در آن

مثل او در زمین نیست و مردی راست و خدا ترس است؟ شیطان در جواب گفت آیا ایوب مجاناخدا ترس است یا 

تشر شد؟ االن دست خود را دراز کن ومایملک او از آن جهت که تو او را برکت دادی و مواشی او در زمین من

پس شیطان از . وخداوند به شیطان گفت اینک همه اموالش را بدست تو دادم. را بگیر و او ترک خواهد نمود

شیطان با داشتن این سفید مهر ترتیبی میدهد که پسران ایوب با باد سموم تلف ." حضور خداوند بیرون رفت

بران و گاوان واالغان او یکی پس از دیگری بدست دشمنان یا با آتش خدا که از آسمان میشوند،  و گوسفندان و ش

و با همه اینها ایوب سر خود را میتراشید و سجده میکند و میگوید خداوند داد و خداوند . می افتد نا بود میشوند
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د که بار دیگر پسران خدا آمدند تا و واقع ش: "گرفت و نام خداوند متبارک بادإ ولی ماجرا به همینجا پایان نمییابد

و خداوند به شیطان گفت آیا بنده من . در جلسه مشورتی خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان بود

ایوب را دیدی که کاملیت خود را قایم نگاه داشت،  هر چند مرا بر آن واداشتی که او را بی سبب آزاد برسانم؟ و 

پس االن دست خود را دراز . ت که هر چه انسان دارد برای تندرستی خود خواهد دادشیطان در جواب خداوند گف

و خداوند به شیطان گفت اینک جان او را در دست تو . کرده استخوان او را بلرزان و او ترا ترک خواهد نمود

و . بتال ساختپس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کله اش به دمل های سخت م. دادم

آیا بازهم کاملیت خود : و زنش او را گفت. او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر نشسته بود

را نگاه میداری؟ پس خدا را ترک کن و بمیر،  و او وی را گفت مثل یکی از زنان ابله سخن میگوئی،  آیا 

 ".این همه ایوب به لبهای خودگناه نکرد نیکوئی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ و در

او پایان میرسد،  و در این موقع است " صبر ایوبی"با اینهمه وقتی میرسد که طاقت این مرد خدا طاق میشود و 

اینک جانم بر من ریخته شده است،  و روزهای ": که با شکوه ای آمیخته به عصیان به یهوه خطاب میکند که

از . شبانگاه استخوانهایم در اندرون من سفته میشود،  و پی هایم از درد آرام ندارد. مصیبت گرفتارم کرده است

و در چنین حالی نزد . مثل خاک و خاکستر شده ام و درگل افتاده ام. شدت سختی گریبان پیراهنم مرا تنگ میگیرد

رحم شده ای و با قوت دست برمن بی. بر میخیزم و بر من نظر نمیاندازی. تو تضرع میکنم و بدان توجهی نمیکنی

احشایم میجوشد و . انتظار نور کشیدم و به ظلمت رسیدم. مرا در تند باد پراکنده ساخته ای. خود بر سرم میکوبی

پوستم سیاه شده . برادر شغاالن و دوست شتر مرغان شده ام. ماتم کنان در تاریکی براه خود میروم. آرام نمیگیرد

از من جز نوای نوحه بر نمیخیزد و از نای . استخوانهایم از حرارت سوخته است. است و ذره ذره از تنم میریزد

ولی این شکوه درد آلود،  یهوه را بجای اینکه به همدردی و عطوفت ". من جز ناله گریه کنندگان بگوش نمیرسد

ائی او را زیر بخواند به خشم می آورد،  زیرا وی از خالل آن چنین درک میکند که ایوب خواسته است کمال خد

تو کیستی که با پر حرفی های خودت در کار خدائی من فضولی : "...بدو بانک میزند که. پرسش قرار دهد

آیا به مخزنهای برف و خزانه های تگرگ که من آنها را ... وقتی که من زمین را ساختم تو کجا بودی؟... میکنی؟

ستی که شکار را برای ماده شیر صید میکنی تا اشتهای او برای روز جنگ ذخیره کرده ام راه داشته ای؟ آیا تو ه

را سیر نمائی؟ آیا از وقت زائیدن بز کوهی خبر داری؟ کیست که خر وحشی را رها کرد و بندهای گورخر را 

باز کرد و بیابان را خانه او ساخت و شوره زار را مسکن اوقرارداد تا غوغای شهر را نادیده بگیرد و به خروش 

میتی ندهد؟ آیا گاو وحشی راضی میشود که ترا خدمت کند یا نزد آخور تو خانه گیرد؟ آیا میتوانی بال چوپان اه

شتر مرغ را مثل پر و بال لکلک کنی که تخمهای خود را در زمین رها میکند و فراموش میکند که شاید وحوش 

مثل ملخ به جست و خیز در آورده ای و  صحرا آنها را لگدمال کنند؟ آیا تو هستی که اسب را یال داده ای و او را

خروش شیهه او را مهیب کرده ای،  وبه او این خاصیت را داده ای که هراسان نشود و ترکش بر او چکچک کند 

آیا ترا مثل خدا بازوئی .... و از نیزه درخشنده و مزراق  نگریزد و وقتیکه کرنا نواخته شود هه هه بگوید؟

و رعد آسا است؟ اگر راست میگوئی االن خودت را مثل من جالل و عظمت بده و هست،  و آیا مثل او صدای ت

مثل گاو علف میخورد،  . نگاه کن که او نیز مانند تو آفریده من است" بهیموت"به . شدت غضب خود را نمایان کن

های برنجین  و قوت او در کمر اواست و توانائی وی در رگهای رانش بهم پیجیده است و استخوانهایش مثل لوله

او آفریده خدا است ولی سازنده او شمشیر به رویش کشید و او را کوهستان . و اعضایش مثل تیر های آهنین است

ها و همه وحوشی که در آن بازی میکنند دور کرد و وی در گیاهان نیزارهای کنار مردابها و در سایه نیلوفرهای 

ز آن ندارد که رودخانه طغیان کند یا حتی نهر اردن در دهانش آبی و درمیان درختان بید مسکن گزید،  و بیمی ا

بریزد،  زیرا کیست که بتواند او را گرفتار کند یا قالب به بینی او اندازد؟ آیا تو میتوانی این کار را بکنی؟ یا 

ب بیندازی؟ آیا را مهار کنی یا زبانش را با ریسمان بکشی یا به چانه اش قال" لو یاتان " میتوانی آفریده دیگر من 

میتوانی با او مثل گنجشک بازی کنی یا او را به بردگی خود در آوری یا برای بازی دخترانت به طناب بکشی؟ 

اگر نمیتوانی این کارها را بکنی،  پس چیست که با من محاجه میکنی و داوری مرا باطل مینمائی و از من 

خالصه شده  از بابهای سی وهشتم تا چهل و یکم " )بازخواست میکنی تا خودت را عادلتر ازمن نشان دهی؟ 
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میدانم که بهر چیز قادر هستی و ترا از هر چه قصد کنی منع : و ایوب خداوند را جواب داده گفت(. "کتاب ایوب

وچون این بگفت خداوند .... نتوان نمود،  از اینجهت از خویشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمایم

چندان آنچه پیش از آن داده بود عطا فرمود و جمیع برادرانش و خواهرانش و تمامی آشنایان قدیمش  به ایوب دو

نزد وی آمده و در خانه اش با وی نان خوردند و او را در باره تمامی مصیبتی که خداوند به او رسانیده بود 

اوند ایوب را دو بار بیشتر متبارک تعزیت گفتند و هر کس از آنان یک قسیطه و یک حلقه طال به او داد و،  خد

و بعد از .... فرمود،  چنانکه او را چهارده هزار گوسفند و ششهزار شتر و هزار جفت گاو و هزار ماده االغ داد

پس پیر و سالخورده شد و . آن ایوب صد و چهل سال زندگانی نمود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم دید

به تعبیر صاحبنظری معاصر،  یهوه در مورد آزمایش صبر (. 04-0اب چهل دوم، کتاب ایوب،  ب" )وفات یافت

ایوب درست بهمان صورتی عمل کرده است که در آزمایشگاه های امروزی با خوکچه های آزمایشی عمل 

میکنند،  یعنی بخاطر اینکه قدرت خودش را به شیطان ثابت کند،  این مرد وارسته ای را که خود او صادق ترین 

خدمتگزار خویش در روی زمین دانسته بود به خواست شیطان به حد اعالی بالهای ظالمانه  محکوم میکند،  تنها 

 5". برای اینکه غرور خود را در زور آزمائی با شیطان ارضا کرده باشد 

وقت دیگر خدا از اینکه گروهی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل بر آمده اند نگران میشود،  

بدین جهت علیه . زیرا که میترسد این برج تا به آسمان برسد و آنوقت اینان بفکر تجاوز به دستگاه خدائی او بیفتد

تورات این ماجرا را . تا به پایان جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد آنان توطئه ای ترتیب میدهد که پیامد آن

و مردمان بیکدیگر گفتند بیائید شهری ... و تمامی جهان را یک زبان ویک لغت بود: "بتفصیل حکایت کرده است

خداوند و ... برای خود بنا نهیم و برجی را بسازیم که سرش به آسمان برسد،  تا نامی برای خویشتن پیدا کنیم

نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردند مالحظه نماید،  و خداوند با خود گفت همانا قوم یکی است 

کاری که قصد آن را بکنند  –و جمیع ایشان را نیز یک زبان است،  و االن این  کار را شروع کرده اند و دیگر 

. و زبان ایشان را مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند پس اکنون نازل شویم. برایشان نا ممکن نخواهد بود

پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند،  از آن سبب آنجا را 

بابل نامیدند،  زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و ایشان را از آنجا بر روی تمام 

 6(.  0-0سفر پیدایش،  باب یازدهم،   " )زمین پراکنده نمود 

 

                                                 
5
داستان ایوب به صورتی مشابه تورات،  در قران نیز روایت شده است،  با این برداشت که وی از این جهت که در هر  - 

شرایطی مطیع بی چون و چرای خواست خداوند است و اجازه پرسشی در باره آنرا حتی در بدترین مصائب به خویش 
 : انان معروفی شودنمیدهد انسان نمونه ای برای مسلم

و یاد کن بنده ما ایوب را وقتیکه پروردگار خویش را خطاب کرد که شیطان مرا به رنج و عذاب واداشته است،  و ما بدو "
گفتیم که پای خویش را بر زمین کوب و در آنجا آبی خنک برای شستن پاها ی خویش و برای نوشیدن خواهی یافت،  و بدو 

نچه را که پیش از آن داشت باز گردانیدیم تا نشانی از رحمت ما بر او و تذکری برای اهل خرد خاندانش را و دو برابر آ
،  و ایوب به خداوند خود استغاثه کرد که بال بر من روی آورده است،  اما شکایتی ندارم ( 01و 04سوره  ص،  )باشد 

ذیرفتیم و درد و عذاب را از او دور کردیم و زیرا که میدانم تو رحیم ترین رحمان هستی،  و مانیز استدعای او را پ
 (. 00و 01انبیا،  "  )خاندانش را دو برابر بارورتر ساختیم تا نشانی از رحمت ما و تذکری برای خدمتگزاران ما باشد

 

. ین مطلب تورات از اسطوره های بابلی گرفته شده است و به همین جهت است که درآن از بابل نام برده میشودا6 -

و نه )طوره بابلی موضوع مشابهی را در مورد برج بلندی که در قرن هفتم پیش از میالد در جنوب غربی بین النهرین اس
دروازه )ساخته شده بود حکایت میکند که با داشتن هفت طبقه بلندترین بنای جهان شناخته میشد و بعدها باب ایل ( در بابل

(   ادامه در برگ پسین)این داستان در قرآن بدینصورت تغییر . ابل در آمدخوانده شد که این نام تدریجا بصورت ب(  خدا
یافته است که فرعون مصر از هامان وزیر خود میخواهد برای او برج بلندی بسازد که وی بتواند بر ( ادامه از برگ پیشین)

او اسم میبرد در آنجا وجود دارد یا نه،   برسد و ببیند که خدائی که موسی از( بقیه در زیر برگ بعد)آن باال رود تا به آسمان 
 (.14و  10،  مومن، 10قصص، )هر چند که عقیده خود او بر این است که موسی آدم دروغگوئی است 
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دشاهی برای خود وقت دیگر یهوه به پیامبرش سموئیل مأموریت میدهد که قوم اسرائیل را از این که خواستار پا

شوند بر حذر دارد،  و بدین منظور انواع و اقسام خطراتی را که میتواند از ناحیه سالطین متوجه آنها شود به 

و سموئیل نزد خداوند شکایت کرد که جمیع مشایخ اسرائیل ازمن میخواهند که برایشان : "آگاهیشان برساند

وخداوند به سموئیل گفت که اینها ترا ترک نکردند،  . ت نمایدپادشاهی نصب کنم تا مثل سایر امت ها بر ما حکوم

پس االن ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد . بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خدائی ننمایم

 و سموئیل تمامی سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه خواسته بودند بیان کردو گفت رسم. نمود مطلع ساز

پادشاه این است که پسران شما را گرفته بر ارابه ها و سواران خود خواهد گماشت،  و پیش ارابه هایش خواهید 

دوید،  و بعضی را برای شیار کردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آالت جنگش و اسباب ارابه هایش 

واهد گرفت و بهترین مزرعه ها و تعیین خواهد نمود،  و دختران شما را برای عطر کشی وطباخی و خبازی خ

تاکستانها و باغات زیتون شما را گرفته و به خادمان خود خواهد داد،  و عشر زراعات و تاکستانهای شما را 

گرفته به خواجه سرایان وخادمان خود خواهد داد و غالمان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را گرفته برای کار 

های شما را خواهد گرفت و شما غالم او خواهید بود،  و درآنروز از دست خود خواهد گماشت و عشر گله 

اما . پادشاه خود که برای خویشتن بر گزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آنروز شما را اجابت نخواهد نمود

سخنان قوم را شنید و و سموئیل تمامی . نی،  بلکه میباید بر ما پادشاهی باشد: قوم که همه اینها را شنیدند گفتند

و با اینهمه،  همین خداوند بعدا داوود را (. 04-0کتاب اول سموئیل،  باب هشتم، " )آنها را به سمع خداوند رسانید

به پادشاهی اسرائیل بر میگزیند و او را پسر خود میخواند و در سمت راست تخت خدائی خویش مینشاند،  و به 

دهد و او را بنده برگزیده خود میخواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و سلیمان و وارثانش برکت پادشاهی می

 . را در اختیار او میگذارد باد صرصر

 

وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب میکند که فرمان میدهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید،  زیرا 

 :از خیابانها با ناز میخرامند و غمزه کنان راه میرونداین دختران هنگام عبور 

از این جهت که دختران اورشلیم بخود غره شده اند و به ناز میخرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه "

میروند و خلخالها را درپاهایشان به صدا در می آورند،  من فرق سرشان را کچل خواهم کرد و دستور خواهم داد 

بر فرج هایشان نروید،  وزینت خلخالها و پیشانی بندها و گوشواره ها و دستبندها و دستارهایشان را دور  که مو

خواهم کرد،  همچنین زنجیرها و  کمر بندها و عطر دانهایشان را،  و انگشترها و حلقه ها و جامه های نفیس و 

کاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود و به رداهاو شالها و آئینه ها و کتانهای نازک و برقع هایشان را،  و

عوض کمربند ریسمان ببندند و به عوض سینه بند زنار،  و به عوض زیبائی به آنها سوختگی خواهم داد و به 

 (.40-00کتاب اشعیاء نبی،  باب سوم، ." )عوض گیسوان بافته کچلی

  

تو عورت پدرانشان را منکشف ساخته اند و با ساکنان . تو ای اورشلیم،  اکنون خودت را نجس کرده ای"....

بعضی از آنهابا زن همسایه خود خوابیده اند و بعضی دیگر با عروسشان . زنان در حال حیض مقاربت کرده اند

حاال که اینطور است من هم ترا در نظر . کسانی نیز خواهر خودشان را بیعصمت کرده اند. به زور زنا کرده اند

 (.00-01کتاب حزقیال،  باب بیست و دوم، " )یکنم تا بدانی که من یهوه خدای توهستمهمه امتها بیعصمت م

 

،  دوپایتخت مقدس او به فساد گرائیده اند وقت دیگر خداوند به پیغمبرش حزقیال شکوه میکند که اورشلیم و سامره

و خودرا بدامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکنده اند،  ولی این شکایت را با زبانی مطرح میکند که 

های امروزی نیز به اشکال   Sex Shopنه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد،  بلکه مشابه آنرا در

 :میتوان یافت
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،  برمن که در آنوقت در جمع (از اسارت دربابل)ع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سی ام و واق"

ای پسر آدمی،  بدان که دو : اسیران نهر خابور بودم،  آسمان گشوده گردید،  و کالم خداوند برمن نازل شده گفت

نهایشان را مالیدند و بکارت ایشان را زن دختر یک مادر بودند،  و هر دو در مصر زنا کردند،  و درآنجا پستا

اما اهوله . و نام خواهر بزرگتر اهوله و نام خواهر کوچکتر اهولیبه بود،  و هر دوی آنها از آن من بودند. فشردند

ازمن رو تافته زنا نمود و به جمیع برگزیدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود،  و فاحشگی خود را که در 

ترک نکرد،  زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه میشدند و پستانهای بکارت او را مصر مینمود نیز 

لهذا من او را بدست عاشقانش که او بر ایشان عشق میورزید تسلیم . فشرده و زنا کاری خود را بر او میرختند

 .نمودم که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند

و دیدم . یبه در عشقبازی خویش از او نیز فاسد تر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمودو خواهرش اهول

و پسران بابل نزد وی در بستد عشقبازی در ... که او نیز نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است

د و عورت خود را منکشف آمده و او را از زنا کاری خود نجس ساختند،  و چونکه زناکاری خود را آشکار کر

اما او زناکاری خود را زیاده نمود و . ساخت جان من از او متنفر گردید چنانکه جانم از خواهرش متنفر شده بود

اینک تو به ... بر معشوقان خود عشق ورزید که گوشتشان مثل گوشت االغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان بود

خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نمایند،  و  من غیرت: او بگو که خداوند میفرماید

تراعریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زنا کاری توو قباحت و فاحشه گری تو ظاهر شود،  چونکه 

 (.13-0کتاب حزقیال نبی،  باب بیست و سوم، " )مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی

 :شکوه نامه خدا از این هم جالبتر است بخش دیگری از این

من ترا مانند علفی که در کشتزار میروید پرورش دادم تا رشد کردی و به سن وسالی رسیدی که دختران هوس "

در آنوقت بود که از کنار تو . کم کم پستانهایت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت روئید. زینت وآرایش میکنند

دامن ردایم را بررویت کشیدم و خون بکارتت را شستم و . عشقبازیت فرا رسیده استگذشتم و دریافتم که زمان 

به تو جامه های رنگارنگ و کفشهای آبی و کمربند کتانی دادم و . رویت خوابیدم تا بر قباحت عملت پرده بکشم

ودت غره شدی و ولی تو به زیبائی خ. ترا با زیورهای طال و نقره آراستم و برایت نان و عسل و روغن آوردم

زنای خود را به همه رهگذاران عرضه کردی و خانه ای برای زناکاریهایت ساختی و در همان حال در معابر 

نیز به فحشا روی آوردی،  و آنجا که به روسپیان پول میدهند تا با آنها بخوابند تو خود به عشاقت پول دادی تا با 

 ".تو زنا کنند

بخالف تصور سنتی مذاهب توحیدی،  یهوه خدایان دیگر را نفی نمیکند،  و در هیچ جای تورات نیز،  بعکس 

 ل میخواهم که غیر از او خدای قرآن،  بر این تأکید نمیگذارد که خدایان دیگر دروغین هستند، فقط از بنی اسرائی

 

 

تو نیاید خدایان دیگر را سجده کنی، زیرا که من : "در تورات وی به قوم خود میگوید. دیگری را پرستش نکنند

سفر " )که خداوند تو هستم خدائی غیرتمند و حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران آنها تا پشت سوم و چهارم

زنهار خدایان دیگر را عبادت منما،  برای اینکه یهوه که تام او غیور است خدای (. " 3خروج، باب بیستم، 

در اولین جمله ده فرمان معروف به موسی تأکید میکند (. 00سفر خروج، باب سی و چهارم، ")غیرتمندی است 

دی که موسی به در سرو. که یهوه خدای غیوری است و نمیتواند قبول کند که قوم او خدایان دیگر را نیز بپرستند

: مناسبت صد و بیست سالگی خود اندکی بیش از مرگش خطاب به قوم خویش در بیابان سینا میخواند، میگوید

چون مقام اعلی آدمها را در روی زمین منتشر ساخت و به هرامتی نصیب خودش را داد آنگاه قوم بنی اسرائیل 

رائیل را در زمین ویران یافت،  و او را مثل مردمک یهوه اس. را نصیب یهوه فرمود ویعقوب قرعه میراث او شد

چشم خود محافظت نمود، مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه های خود را فرو گیرد و بالهای خود 
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و خداوند تنها او را بدینکار رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه . را پهن کرده آنهارا بر دارد و بر پرهای خود ببرد

 7(. 04-0سفر تثنیه، باب سی و دوم،  " )مراه اونبوددیگری ه

تقریبا در همه کتابهای مختلف تورات، حتی تا اواخر دوره پادشاهان،  بطور پیگیر از ستایش خدایان دیگر توسط 

اشکال . قوم اسرائیل شکایت شده است بی آنکه وجود این خدایان نفی شده باشد یا خدایانی کاذب خوانده شده باشند

حتی بعد از دوران تبعید بابلی و بازگشت . خدای اسرائیل نیستند. ا در این بوده است که اینان خداهای دیگرانندتنه

بازهم حزقیال نبی شکایت از این میکند که قوم اسرائیل به پرستش خدایان بیگانه و " ارض موعود"یهودیان به 

به دهنه دروازه خود بطرف شمال برد که بعضی زنان  آنگاه خداوند مرا: "....ستایش خورشید و تموز پرداخته اند

در آنجا نشسته بودند و برای تموز میگریستند،  و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد و در آنجا بیست و 

پنج مرد را دیدم که پشتهای خود را بسوی هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به طرف 

ینمودند، و هفتاد نفر از مشایخ خاندان اسرائیل را دیدم که هر یک مجمری در دست خود داشتند و مشرق سجده م

در مزامیر داود از (.  00-00کتاب حزقیال نبی، باب هشتم، " )برای خدایان بیگانه در آنها بخورمیسوزانیدند

ان  کارهای شگفت یهوه را در یکطرف یهوه تنها خدای راستین شناخته شده و از طرف دیگر آمده است که خدای

جمع خود خواهند ستود و معجزات او را تحسین خواهند کرد،  زیرا کدامیک از آنان است که با یهوه برابری 

از این جمع خدایان در کتاب ایوب و کتاب ارمیاء نبی (. 0و  3کتاب مزامیر،  مزمور هشتاد ونهم،  )تواند کرد؟ 

اشتباه مسلمی است اگر آئین موسی را یک آئین : "رن در کتاب مذهب اسرائیلبه تذکر رینگ گ. نیز یاد شده است

این . واقعا توحیدی تلقی کنیم، زیرا در هیچ جای این آئین وجود خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است

ا دخالت آنها خدایان وجود دارند، فقط اهمیت یهوه را ندارند، و یهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد، تنها ب

 ."درقلمرو خاص خودش مخالف است

یکی از دیگر مشخصات یهوه دادن وعده های بی پشتوانه ای است که یا اصوال قابل اجرا نیستند یا خود او قصد 

تمامی این زمین را تا ابداالباد بتو "به ابراهیم قول میدهد که در مقابل ختنه شدن فرزندانش . را ندارداجرایشان 

خواهم بخشید و ذریت ترا مانند غبار زمین زیاد خواهم کرد، چنانکه اگر غبار زمین را بتوان شمرد ذریت تو نیز 

نیل تا فرات به نسل تو بخشیده ام که تا  این زمین را از"و ( 03سفر پیدایش، باب سیزدهم، " )شمرده شود

ذریت ترا مانند ریگهای "،  و به اسحاق وعده میدهد که (00باب پانزدهم، " )ابداالباد بر آن حکومت خواهی کرد

" کنار دریا کثیر گردانم و تمامی این سر زمینهارا به فرزندان تو ببخشم و از جمیع امتهای جهان را برکت دهم

و بر تو التفات خواهم کرد و ذریت ترا بارور خواهم گردانید و : "و به یعقوب میگوید( 0 باب بیست وششم،)

" دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا پیشاپیش شما خواهم خرامید

رات و تا دریای بزرگ از از صحرا تا نهر ف"و به یوشع تصریح میکند که ( 4سفر الویان، باب بیست و ششم )

آن تو خواهد بود و هیچکس را یارای مقاومت با قوم تو نخواهد بود،  و تمامی قومهای زمین دست مرا خواهند 

ولی واقعیت تاریخ این است که علیرغم همه این وعده ها،  نه (. صحیفه یوشع، باب اول" )دید که زور آور است 

گهای کناره دریا شدند،  نه هرگز از نیل تا فرات به تصرف اسرائیل در ذریت ابراهیم باندازه غبار زمین و ری

 . آمد، نه تمام قوم ها به شمشیر اوافتادند

خود با طنز همیشگی خویش خطاب به " ارزیابی کتاب مقدس"در ارتباط با این وعده های بی پشتوانه،  ولتر در 

تماال خداوند یهوه با این وعده های وفا نشده شما را دست دوستان من،  فکر نمیکنید که اح: " قوم اسرائیل مینویسد

انداخته است؟ زیراکه نه تنها شما هیچوقت از نیل تا فرات را صاحب نشدید،  بلکه بارهاو بارها خودتان مستعمره 

فردریک دوم، . صاحبان نیل و فرات شدید ومدت بسیار بیشتری از آنکه آقای خودتان بودید بنده دیگران بودید

قتیکه درجنگلهای صلیبی سرزمین موعود شما را از نزدیک دید گفت که موسی در آن به شما وعده شیرو عسل و

داده اند، ولی نانی برای خوردن با آنها نداده است، و خیلی بهتر بود اگر بجای راه پیمائی چهل ساله دربیابان شما 
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نام دارد و به ( فرزندان الهه اثیرتا)ین سرود اقتباس از حماسه های اوگاریتی در بین النهرین است که بنوائیرات ا 

 .ملت روی زمین از آنها زاده شده اند 44پسر داشته که  44حکایت آن این الهه 
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ود که حتی خدای ما و شما هم میتواند وعده بدهد و بهر حال یادتان نر. را با کشتی اجاره ای به ناپل برده بود

 ".بدان وفا مکند

........................................................................................................... 

رای آزار و عذاب یهوه به کرات اعتراف میکند که خودش مخالفین خویش را عمدا به راه خطا میبرد تا بهانه ای ب

نمونه بارز این بازی دوگانه یهوه جریان رویاروئی موسی با فرعون است که نازل شدن انواع . آنان داشته باشد

در این باره در فصل مربوط به موسی در کتاب حاضر توضیح . بالیای وحشتناک را بر مصریان بدنبال می آورد

 8. بیشتر داده شده است

…………………………………………………………………… 

در سراسر تورات این برداشت کلی منعکس است که یهوه خود را اختصاصا خدای اسرائیل و مسئول حمایت 

: در کتاب حزقیال پیغمبر آمده است که. ازمنافع او میشمارد، حتی اگر در رویدادهای مختلف حق با اسرائیل نباشد

میزاده،  نزد خاندان اسرائیل برو و کالم مرا کالم خداوند بر من، حزقیال بن یوزی، نازل شده فرمودکه ای آد"

برای ایشان بیان کن،  زیرا که من ترا اختصاصا برای اسرائیل میفرستم و نه برای قومهای غامض زبان و ثقیل 

در مورد دیگر به مردم (. 0-0کتاب حزقیال نبی،  باب سوم، " )لسان دیگری که سخنانشان را نمیتوان فهمید

دست اندازی اسرائیلیان به سر زمین خود جلو گیری میکنند بوسیله پیغمبر خود حزقیال  کوهستان سعیر که از

 :پیغام میدهد که او خدای اسرائیل است و بهر صورت از اسرائیل جانبداری خواهد کرد

د به کوهستان سعیر بگو خداوند یهوه میفرماید که من از این پس به ض: و کالم خداوند بر من نازل شده گفت"... 

تو خواهم بود و دست خود را بر تو دراز کرده ترا محل دهشت خواهم کرد،  و شهرهایت را خراب خواهم نمود 

به حیات خودم قسم که ترا به ... زیرا که با اسرائیل عداوت ورزیدی. تا ویران شوند و بدانی که من یهوه هستم

گان و آیندگان را از تو منقطع میکنم و کوههایت خون تسلیم خواهم نمود که خون ترا همه جا دنبال نماید و روند

را از کشتگان مملو میکنم که مقتوالن شمشیر بر تل ها و دره ها و همه وادیهای تو بیفتند،  و ویرانه هایت را 

حزقیال نبی، باب سی )دائمی میکنم که شهر هایت دیگر مسکون نشوند تا بدانی که من یهوه خدای اسرائیل هستم 

،  هر آینه من به آتش غیرت خود بر ضد همه امت ها و ملتها ی دیگر هستم که به سرزمین من (0-0و پنجم، 

 (. 3همانجا، باب سی و هشتم، )دست انداخته و آنرا مورد نفرت دیگران قرار داده اند 

عالقه خاص یهوه به اینکه برای او هر چه بیشتر قربانی کنند و بخصوص بوی خوش گوشت سوخته به مشامش 

باب وبیش از یکهزار بند  44یک کتاب کامل از تورات، سفر الویان،  با. برسد در سراسر تورات منعکس است

ن دست کم در سیصد مورد مختلف دیگر در عهد به مقررات قربانی تخصیص داده شده است،  و اضافه بر آ

شنیدن بوی کباب، بارها این خدا را به عدول از تصمیمات . عتیق به مناسبتهای مختلف به قربانی اشاره شده است

وقتیکه نوح در پایان . سخت قبلی وامیدارد و درواقع قربانی نقش رشوه ای را ایفا میکند که بدو داده شده باشد

خود بیرون می آید و از هر چرنده و پرنده حالل گوشت کشتی یکی را در آتشی که می افروزد  طوفان از کشتی

برای یهوه قربانی میکند،  یهوه با شنیدن بوی خوش آن از تصمیم پیشین خود درباره نابودی نسل بشر پشیمان 
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در صهیون سنگی قرار میدهم که مردم بر آن خواهند لغزید : کالم خدا میگوید"در همین زمینه در انجیل آمده است که   

و در قرآن نیز (. 11رساله پائولوس رسول به رومیان، باب نهم، " )تو از آن صخره ای میسازم که از روی آن خواهند افتاد
ما خودمان حرام میکنیم بر هر شهری که تصمیم به هالک مردم آن گرفته باشیم که آن مردمان از کفر خود "آمده است که  

آنها به ما نیرنگ زدند و ما هم در مقابل به آنها : "و در ارتباط با آیه های دیگری از قرآن که(. 03انبیاء، " )توبه کنند
" با ما مکر کردند و ما هم با آنها مکر کردیم،  و خدا بهترین مکاران است: "،  و(31غل، " )نفهمیدند نیرنگ زدیم و آنان

،  (11انفال، " )با خدا مکر کردند و خدا نیز با آنها مکر کرد،  زیرا خدا از همه مکارتر است: "،  و(30آل عمران، )
خدایا، به من کمک کن بر من : مله دعاهای پیامبر این بود که از ج: " گلدتسیهراین حدیث معروف ترمذی را نقل میکند که 

،  و نیز این حدیث طبقات الشافعیه (444صحیح، جلد دوم ص" )کمک مکن،  برای من حیله بزن ولی بر من حیله نزن 
خودم را اگر پایم در بهشت ویکپای دیگرم هنوز از آن بیرون باشد،  : عمربن خطاب میگفت: " را که(  30جلد سوم،  ص)

 ."از مکر خدا در امان نمییابم
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ار دیگر همه حیوانات را بعداز این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم و ب"میشود و در دل خود میگوید 

، و وقتیکه شائول نخستین پادشاه اسرائیل و ولینعمت (44-4سفر پیدایش، باب هشتم، " )هالک نکنم چنانکه کردم

داود او را یه سبب نادرستیها و کوتاهی هایش به غضب خداوند تهدید میکند داود بدو میگوید اگر یهوه ترا علیه 

کتاب اول سموئیل،  باب بیست وششم، )تش خوشبوی قربانی راضی خواهم کرد من بر انگیخته است من او را با آ

به بنی اسرائیل بگو هدیه طعام مرا از قربانیهای خوش : "در صحرا ی سینا یهوه به موسی دستور میدهد که(. 00

در  عطر و آتشین برای من بیاورند، و آن طعام قربانی دو بره نرینه یکساله بی عیب یکی در صبح ودیگری

عصر باشد، همراه با یک عشر ایفه آرد نرم مخلوط با یکربع ظرف روغن زالل برای هر بره،  و نوشابه مستی 

بجای یک بره دو بره و بجای یک عشر آرد دو عشر ( شنبه)آور که بر محراب من پاشیده شود، و در روز سبت 

 (. 00-0سفر اعداد،  باب بیست و هشتم، )" آرد منظور گردد،  سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی آن

پس کسی که برای من : "...در نخستین باب سفر الویان،  را برای خود با همه جزئیات آن به موسی ابالغ میکند

اگر قربانی از گاو یا گوسفند باشد پس خود . قربانی میگذارند حتما آنرا از بهائم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند

و بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند،  و پس پوست قربانی را بر سر ا

را بکنند و آنرا قطعه قطعه کنند و پسران کهنه آتش بر مذبح روشن کنندو هیزم بر آن بچینند و سر قربانی و پیه 

پاچه های او را با آب بشویند و آنگاه خود  او را بر هیزمی که بر روی آتش گذاشته اند قرار دهند،  و روده ها و

و اگر قربانی از مرغان .... کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن هر چه خوشبو تر باشد

باشد پس آنرا از فاخته ها یا از جوجه های کبوتربیاورد،  و کاهن آنرا نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد تا جدا 

مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود،  و چینه دانش را با فضوالت آن بیرون کرده شود و آنرا بر 

و آنرا بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد،  و پس آنرا از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند،  

تشین و عطر خوشبو بجهت خداوند و کاهن آنرا بر هیزمی که بر آتش است بسوزاند که قربانی سوختنی و هدیه آ

 (. 04-0سفر الویان،  باب اول، " )است

ظاهرا بوی کباب خر بخالف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه مطبوع نیست،  زیرا وی در تورات دستور 

اما  میدهد که نخست زادگان احشام اسرائیل همگی خاص خداوندندو صاحبان آنها نمیتوانند آنها را باز خرید کنند، 

نخست زاده االغشان را میتوانند باز خرید کنند یا آنرا با یک گوسفند معاوضه نمایند و در غیر این صورت میباید 

هر نخست زاده ای که رحم مادرش را : و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: "... گردن کره االاغ را بشکنند

نخست زاده بهائم که از آن تواست نرینه آن از آن  بگشاید هواه از انسان و خواه از بهائم مال من است و هر

 و هر نخست زاده انسان . خداوند است و هر نخست زاده االغ را به بره ای فدیه بده و اگر ندهی گردنش را بشکن

و چون پسرانت از تو سئوال کنند که این چیست به آنها بگو که چون یهوه . را از پسرانت به من فدیه بده

 از مصر از خانه غالمی بیرون آورد جمیع نخست زادگان مصر را از انسانها تا بهائم کشت،   میخواست ما را

لیکن هر نخست زاده از پسران خود . بنابراین من نیز همه نرینه ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح میکنم

هر چیزی که متعلق به . "(41-00،  باب سی و چهارم، 00-00سفر خروج،  باب سیزدهم، " )را فدیه میدهم

خداوند باشد چه از بهائم نه فروخته شود و نه فدیه داده شود،  زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است،  و هر 

  40سفر الویان،  باب بیست و هفتم،   " )وقفی که از انسان وقف شده باشد اگر فدیه داده نشود البته باید کشته شود

نخست زاده پسران خود را به من بده،  و نخست زاده گاوان و : "وسی میگویددر سفر خروج صریحا به م(. 40و

سفر خروج،  باب " )گوسفندانت را هفت روز نزد مادرانشان نگاه دار و در روز هشتمین آنها را نیز به من بده

 (.11و  40بیست و دوم، 

پس سلیمان به حضور خداوند : "ن یافتنمونه ای از اشتهای یهوه را برای قربانی در کتاب پادشاهان تورات میتوا

در همین باره در (. 01و 04کتاب اول پادشاهان،  باب هشتم، " )گوسفند بود 041111گاو و   44111گذرانید 

 پس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا همه اسرائیل در : "تواریخ ایام تورات آمده است که
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گوسفند از غنائمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند  4111گاو و   411اورشلیم جمع شدند و در آنروز

 (00-01کتاب دوم تواریخ ایام،  باب شانزدهم، ") 

که هر چه بیشتر برای او هدیه  بیاورد،  ولی برای اینکه در این  یهوه به کرات از قوم برگزیده خود میخواهد

به بنی : و خداوند به موسی فرمود"... مورد تقلب نکنند خودش نوع هدایای مورد قبولش را دقیقا تعیین میکند 

طال : یاسرائیل بگو که برای من هر چه زیادتر هدایا بیاورند،  و این است هدایائی که از ایشان برای من میگیر

و نقره و الجورد و ارغوان،  و سنگهای عقیق و سنگهای مرصع سینه بند، و کتان نازک و پوست خز و پوست 

-4سفر خروج،  باب بیست و پنجم، )قوچ سرخ شده و پشم بز،  و روغن برای چراغ و ادویه برای بخور معطر 

د بگزارند،  پس پیه آن ذبیحه را همراه با ،  و هر کس از بنی اسرائیل که ذبیحه سالمتی خود را برای خداون(3

سینه آن بیاورد تا سینه به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود،  و آنگاه کاهن پیه را بر مذبح 

بسوزاند و سینه آنرا بجنباند،  و آن سینه از آن خودش و پسرانش باشد،  و ران راست را برای هدیه افراشتنی از 

پس موسی طبق دستور خداوند دستهای (.  11-40سفر الویان،  باب هفتم، )تی خود به کاهن بدهد ذبایح سالم

خود را بر سر قوچ نهاد و آنرا ذبح کرد و قدری از خونش را گرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شصت 

پیه و دمبه و همه پیه  دست راست او و بر شصت پای راست او مالید،  و بقیه خون را بر اطراف مذبح پاشید،  و

را که بر احشاء راست و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از سبد ران فطیر که به حضور 

خداوند بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد 

انید و پس سینه قوچ تخصیص را که حصه موسی بود و همه آنها را برای هدیه جنبانیدن بحضور خداوند بجنب

 (. 40-41سفر الویان،  باب هشتم، " )برای هدیه جنبانیدنی جنبانید چنانکه موسی را امر فرموده بود

ی اینکه هر اسرائیلی خوب متوجه شود که گفته های خدای او جدی است و طفره بردار نیست،  گاه و بیگاه برا

 : یهوه عواقب تخطی از فرامین خود را به قوم برگزیده یادآوری میکند

 اگر مرا نشنوی و جمیع اوامر و فرایض مرا که به تو میفرمایم بجا نیاوری، آنگاه در شهر و در صحرا ملعون"

خواهی شد و ظرف خمیر و میوه زمین تو و بچه های گاووبره های گله ات نیز ملعون خواهند شد، و بر تو وبا و 

سل و تب و التهاب و حرارت و شمشیر و باد سموم و یرقان خواهم فرستاد، و فلک تو باالی سرت مس خواهد 

 ت تا از آسمان نازل شود و تراهالک کند، و شد و زمین در زیر پایت آهن، و باران را با گرد و غبار خواهم آمیخ

زنی را که نامزد . ترا به بواسیر و جرب و خارش و به دیوانگی و نابینائی  و پریشانی دل مبتالخواهم ساخت

کنی دیگری بااو خواهد خوابید، وگاوت در نظرت کشته شود و دیگران گوشتش را بخورند، و االغت پیش روی 

زانوها و ساق ها و از کف پا تا فرق سر ت را به دمل بد که از آن شفا نتوانی یافت تو به غارت برده شود، و 

تخم بسیار به مزرعه خواهی برد اما ملخ آنرا خواهد خورد،  و تاکستانها عروس خواهی کرد . گرفتار خواهم کرد

و است بر تو سر غریبی که در میان ت.اما شراب آنرا نخواهی نوشید زیرا کرم انگورت را خراب خواهد کرد

،  و وحوش صحرا را بر تو خواهم (00-03سفر تثنیه، باب بیست و هشتم، )خواهد شد و تو دم اوخواهی بود 

فرستاد تا ترا بی اوالد سازند و چهار پایانت را هالک کنند و راه هایت ویران شود،  و ده زن نان خود را در 

د و گوشت دختران خود را خواهید خورد،  الشه های شما یک تنور بپزند،  و گوشت پسران خود را خواهید خور

،  از اینجهت که اوامر خدایت ( 14-00سفر الویان، باب بیست و ششم، )را بر الشهای بت پرستان خواهم افکند 

 (. سفر تثنیه،  باب بیست و هشتم " )را گوش ندادی و از این نام مهیب یعنی نام یهوه نترسیدی

رماید که اورشلیم را به مأورای شغاله بدل خواهم کرد و خوراک مردمش را افسنتین قرار میف  9یهوه صبایوت  "

خواهم داد و آب تلخ به آنها خواهم نوشانید و الشهای مردمان مثل سرگین حیوانات بر صحرا خواهد افتاد و کسی 

که یهوه، خدای رحمت و انصاف  هر که فهم دارد از این فخر کند که مرا میشناسد. نخواهد بود که آنها را بر دارد

                                                 

-
9

بار در تورات به صورت یکی از القاب یهوه از آن یاد شده است معنی خدای جنگ و جنگجو را   404این کلمه که 

 .دارد
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هستم،  ولی ایامی می آید که ختنه شده ها و ختنه نشده ها را با هم عقوبت خواهم کرد و همه آنهائی را نیز که 

 (.40-00کتاب ارمیاء، باب نهم، " )گوشه های مویشان را میتراشند همراه ایشان عذاب خواهم داد

ک بر سر مردم اورشلیم چنان بالئی خواهم آورد که گوش هر کس که این: یهوه صبایوت خدای اسرائیل میفرماید"

گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ایشان خواهم خوراند،  و هر کس گوشت همسایه . آنرا بشنود صدا کند

 (. 0کتاب ارمیاء نبی، باب نوزدهم، " )خود را خواهد خورد

ه اسرائیل رسید که یهوه خدای پدرت داود میفرماید چونکه به یهورام پادشا( الیاس)و مکتوبی از ایلیای نبی " 

ساکنان اورشلیم را اغوا نمودی که مرتکب زنا شوند، همانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بالی 

عظیم  مبتال خواهد ساخت،  و در احشای خود تو چنان بیماری عارض خواهد کرد که روده هایت از مقعد بیرون 

وخداوند بهمین ترتیب عمل کرد و بمروراحشام یهورام هر روز بیشتد از مقعدش بیرون آمد تا با درد های . آیند

 (. 41-04کتاب دوم تواریخ ایام،  باب بیست و یکم، " )و قومش برای وی عطریات نسوزاندند. سخت مرد

ت خداوند بر اهل اشدود سنگین و دس: "برای تکمیل این فهرست، در جای دیگر همین کتاب سموئیل آمده است که

کتاب اول سموئیل، باب " )شد و همه آنهارا به بواسیر مبتال ساخت تا روده هایشان از مقعدها بیرون آمد و پوسید

 (.0پنجم، 

و در )وقتی دیگر کاهن معبد سلیمان در اورشلیم نسخه اصلی توراتی را که توسط خود موسی نوشته شده است 

بر حسب تصادف پیدا میکند و این کشف مهم توسط ( ان از وجود آن خبر نداشته اند إطول چند قرن خود کاهن

ولی واکنش یهوه این است که به پادشاه و کاهنان اسرائیل پیغام دهد که . یک کاهنه به اطالع خداوند یهوه میرسد

ای خداهای دیگر بخور تمام بالهائی را که در این کتاب نوشته شده است بر آنها خواهد فرستاد،  زیرا که بر

و در سال هجدهم سلطنت یوشیا در اورشلیم،  حلقیای کاهن کتاب تورات : "سوزانده اند وبرای او نسوزانده اند

خداوند را که بدست موسی نوشته شده بود در وقتی که نقره ها را ازخانه خداوند بیرون میبرند پیدا کرد وآنرا به 

شاه برد و بحضور او خواندو پادشاه حلقیای کاهن و چند تن دیگر را نزد خلده شافان داد و شافان کتاب را نزد پاد

کاهنه زن شلوم بن توقهته بن حسره لباسدار فرستاد و خلده کاهنه به ایشان گفت یهوه خدای اسرائیل میفرماید به 

ا هم نکرده کسی که شما را نزد من فرستاده است بگوئید اینک بالئی بر سر شما خواهم آورد که تصورش ر

باشید، وهمه لعنت هائی را که در این کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد، چونکه برای خدایان دیگر بخور 

 (.43-00کتاب دوم تواریخ ایام، باب سی و پنجم، " ) سوزاندید و برای من نسوزاندید 

 :به قوم بر گزیده یاد آورمیشود به موازات این تهدیدها، یهوه  مزایای  بیقید و شرط عبادت از خود را نیز

اگر یهوه خدای خود را عبادت نمائی، نان و آب ترا برکت خواهم داد و بیماری را از میان تو دورخواهم کرد، "

ودر زمینت سقط کننده و نازا نخواهد بودوشماره روزهایت را تمام خواهم کرد و خوف خود را پیش روی تو 

پیش تو روگردان خواهم ساخت، و زنبورها پیش روی توخواهم فرستاد تا خواهم فرستاد و جمیع دشمنانت را 

کنعانیان و حتیان را از حضورت برانند، و ایشان را به تدریج از پیش روی تو خواهم راند تا کثیر شوی و زمین 

آن را متصرف گردی، و حدود ترا از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان 

 (. 10-43زمینهارا بدست تو بسپارم،  

از دیگر خصائص یهوه این است که  در جریانهای مختلف مربوط به قتل یا فریبکاری و یا تجاوز عادتا جانب 

 .یا فریبکار را میگیرد و نه طرف آنکس را که قربانی تجاوز شده است قاتل

وقتی که قابیل، پسر آدم و حوا،  برادرش هابیل را بدین دلیل که هدیه او به  یهوه  بیشتر از هدیه  قابیل مورد 

که هر کس قابیل پسند خداوند قرار گرفته است میکشد،  یهوه نه تنها از او باز خواست نمیکند بلکه تهدید میکند 

موقعی هم که سارا، همسر (. 03سفر پیدایش، باب چهارم، )را بکشدهفت بار مورد انتقام او قرار خواهد گرقت 

ابراهیم، از شوهرش میخواهد که فرزند ارشدخود را با مادر او از خانه بیرون کند تا پسر کنیز شریک پسر خود 

و روزی که اسحاق را از شیر باز داشتند ابراهیم ضیافتی کرد، و ": او اسحاق نباشد،  یهوه جانب سارا را میگیرد
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پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که . سارا پسر هاجر مصری را دید که خنده میکند

این به ابراهیم سخت آمد، ولی خداوند به ابراهیم گفت که . پسر کنیزبا پسر من اسحاق شریک ارث نخواهد بود

و بامدادان ابراهیم بر خاست نان مشکی از آب گرفته آنهارا بر ... ر آنچه سارا به توگفته است سخن اورا بشنوه

پس هاجر با اسماعیل در بیابان برشبع سرگردان شد، . دوش هاجر گذاشت و او را با پسرش از خانه بیرون کرد

یر پرتابی رفته درمقابل وی نشست زیرا و چون آب مشک تمام شد پسر را زیر بوته ای گذاشت و به مسافت ت

هنگامی (. 00-0سفر پیدایش، باب بیست ویکم،  " )گفت مرگ پسر را نبینم،  و آواز خود را بلند کرد و بگریست

هم که یعقوب،  فرزند کوچکتر اسحاق، با فریبکاری برکت پیغمبری را از برادرش میگیرد واسحاق با وحشت 

حق برادرش را غصب کرده است، یهوه همچنان جانب فریبکار را میگیرد و نه در مییابد که یعقوب مزورانه 

این نحوه عمل بارها در تورات تکرار شده (. 0و 1سفر پیدایش، باب بیست و هشتم،  )جانب فریب خورده را 

 .است

.................................................................................................................. 

نخستین پادشاهی که یهوه بر اسرائیل میگمارد شائول است که از جانب یهوه مأمور نابودی کامل قوم فلسطینی 

عمالیق میشود، ولی چون بعدا یهوه در مییابد که وی چند گاو و گوسفند آنهارا باقی گذاشته است از انتصاب وی 

خداوند مرا فرستاده است تا بر تو برکت : وسموئیل به شائول گفت: "را میکشدپشیمان میشود و او و همه پسرانش 

پس االن کالم خداوند را بشنو که میفرماید چون در بر آمدن اسرائیل از . دهم که بر قوم او اسرائیل پادشاه شوی

یشان را بالکل مصر قوم عمالیق با او در راه مقاومت کرد پس برو و عمالیق را شکست داده و جمیع مایملک ا

نابود ساز و بر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن وطفل وکودک شیر خواره و گاو و گوسفند و شتر و االغشان 

پس شائول قوم را طلبید و از ایشان دویست هزار پیاده و ده هزار مرد از یهوه سان دیدو عمالقه را . را بکش

اما . تمامی خلق عمالقه را به دم شمشیر بالکل هالک ساختشکست داد و اجاج پادشاه عمالیق را زنده گرفت و 

اینک پشیمان شدم که : و کالم خداوندبر سموئیل نازل شده گفت....گوسفندان و گاوان و بره ها را هالک نکرد

و سموئیل خشمناک شده نزدشائول رفت و گفت ....شائول را پادشاه ساختم، زیرا کالم مرا بجا نیاورده است

داوند ترا مسح کرد تا بر اسرائیل پادشاه شوی مگر به تو نگفت که عمالقه و هر چه را که درملکیت هنگامیکه خ

آنهاست بالکل هالک ساز؟ و آیا اطاعت فرمان خداوند نیکو تر است یا گوش گرفتن از پیه قوچ ها؟ وچونکه کالم 

اه عمالیق را که شائول زنده نگاه و سموئیل اجاج پادش. خداوند را ترک کردی او نیز ترا از سلطنت رد نمود

ولی . داشته بود طلبیده و به حضور خداوند در جلجال بدست خود پاره پاره کرد، و خداوند از کار او خشنود شد

و خداوند ( "13-0کتاب اول سموئیل، باب پانزدهم، " )پشیمان شده بود که شائول را بر اسرائیل پادشاه ساخته بود

بکشت و جسدهای آنها را زیر درخت بلوط دفن کردند، و شائول به سبب خیانتی که به  شائول و همه پسرانش را

تواریخ " )خدا ورزیده و گوسفندان و گاوان عمالیق را نکشته بود مرد بجهت کالم خداوند که آنرا نگاه نداشته بود

 (.04ایام، کتاب اول، باب دهم،  

زنا پرداختند وبه خدایان ایشان سجده کردند، غضب خداوند و چون قوم اسرائیل با دختران قوم موآب به "... 

براسرائیل افروخته شد و به موسی گفت تمامی روسای قوم را گرفته ایشان را پیش آفتاب به دار بکش شدت 

و موسی به داوران اسرائیل گفت که هر یک از شما کسان خود را که به بعل روی آورده . غضب من فرو نشیند

ینک مردی از اسرائیل زنی را از قوم مدیان همراه داشت، و چون فینحاس بن العازاربن هارون و ا...اند بکشد

کاهن این را دید نیزه بدست گرفت و آنرا به شکم هردوی ایشان فرو برد و همانوقت وبا از بنی اسرائیل بر 

اینک : خداوند به موسی گفتو . و آنکه قبال به غضب یهوه از وبا مرده بودند بیست و چهار نفر بودند. طرف شد

فینحاس بن العازاربن هارون غضب مرا ازبنی اسرائیل برگردانید و باعث شد که بنی اسرائیل را در غیرت خود 

لهذا بگو که برای او و برای ذریتش بعد از او این عهد کهانت جاودانی خواهد بود، زیرا که از . هالک نسازم

 (.01-0باب بیست وچهارم،  سفر اعداد، " )برای خدای خودغیور شد
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بااینکه تصمیمات خداوند قاعدتا میباید حساب شده و بنابراین تغییر ناپذیر باشند، یهوه به کرات از انجام کاری که 

طوفان نوح بدانجهت روی میدهد که خداوند از آفرینش . ده کرده است پشیمان میشود و تغییر جهت میدهدبدان ارا

نوع بشر پشیمان شده است و درنتیجه بالئی رابه وجود می آورد که در آن بقیه موجوداتی نیز که وی آفریده است 

 وی کباب حیواناتی که نوح همراه با آدمیان هالک میشوند،  ولی همین خدا اندکی بعد با شنیدن ب

سفر پیدایش، باب )قربانی میکند از نظر خود عدول میکند و تصمیم به ادامه زندگی بشر و حیوانات میگیرد 

 (. 44-41و باب هشتم،   4-3ششم،  

داود پیغمبر و پادشاه به سر شماری قوم اسرائیل اقدام میکند،  و نتیجه میگیرد که عده شمرده شدگان هزارهزارو 

مرد شمشیر زن از اسرائیل و هفتاد و چهار هزار از یهودا هستند،  لیکن ( یک میلیون ودویست هزار )دویست 

این امر به نظرخدا ناپسند می . الویان بنیامینیان دراین رقم منظور نمیشوند، زیرا که داود آنان را مکروه دارد

لوی داود را نزد او میفرستد که وی را از جانب او آید، زیرا که او بعکس به الویان عالقمند است، بدین جهت خا

یا سه سال در کشورش قحطی شود،  یا تا سه ماه بعد بدست :  درانتخاب یکی از سه نوع مجازات مخیر کند

دشمنانش کشته شود یا سه روز وبا بر اسرائیل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران کند، و 

و بعد فرشته . در نتیجه خدا وبا بر اسرائیل میفرستد که هفتاد هزار را تلف میکند. انتخاب میکندداود شق سوم را 

خود را با شمشیر روانه میکند تا بقیه مردم اورشلیم را هالک کند، ولی ناگهان پشیمان میشودو فرشته را نزد خود 

کتاب تواریخ ایام، باب بیست ویکم، )یده باشد باز میخواند بی آنکه گناهکار اصلی یعنی داود در این میان آسیبی د

3-03.) 

حزقیای پیغمبر بیمارو مشرف به مرگ میشود، و یهوه اشعیاء بن آموص نبی را نزد او میفرستد که به وی بگوید 

حزقیا روی خود را بسوی دیوار میکند و . خداوند میفرماید تدارک خود را ببین زیرا که به همین زودی میمیری

یگرید، و کالم خداوند بر اشعیا نازل میشود که به پیشوای قوم من حزقیا بگو حاال که حاضر به مردن زار زارم

واکنون قرصی را از انجیر بگیر و بردمل خود ت . نیستی و گریه کردی پانزده سال بر روزهای عمرت میافزایم

 (.0-0کتاب دوم پادشاهان، باب بیستم، )بگذار تا شفا بیابی 

خاب پادشاه اسرائیل از الیشع پیغمبر درخواست میکند که برای پیروزی او در جنگ به حضور یهورام بن ا

خداوند دعا کند،  و الیشع باومیگوید که به حیات یهوه که اینک به حضور او ایستاده ام قسم که اگر احترام 

من مطربی بیاور، و چون  یهوشافاط پادشاه یهودا را نگاه نمیداشتم به سوی تو نظر نمیکردم، اما االن برای

مطرب می آید و سازمیزند خدا خوشش می آید و به الیشع پیغمبر خود دستور میدهد که به یهورام بگوید خداوند 

(. 04-01کتاب دوم پادشاهان، باب سوم، )میفرماید دراین وادی خندق ها بسازید تا دشمنان نتوانند پیشرفتی کنند 

سرش ایزابل که اورا بر خالف خواست یهوه به تصرف تاکستان وامیدارد خشم اخاب پادشاه اسرائیل به اغوای هم

خداوند را بر میانگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام میدهد که او را بالکل هالک خواهد ساخت و کلیه 

را بلیسند مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان خون خود او 

و ایزابل همسرش را نیز حصاریزرعیل بخورند، و آخاب که این را میشنود جامه خود را چاک میزندو پالس در 

در این حال کالم خداوند بر الیاس نازل میشود که دیدی چگونه . بر میکند و روزه میگیرد و برزمین میخوابد

ر من متواضع شده است دیگر بالئی بر سرش اخاب از من ترسید و متواضع شد؟ پس از اینجهت که در حضو

کتاب اول پادشاهان، باب بیست و یکم، )نمی آورم، اما درایام سلطنت پسرش بال را بر او عارض خواهم کرد 

40-40.) 

و چون سلطنت رحبعام استوار گردید او با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهوه را ترک کردند، و یهوه شیشق "

سوار و خلقی بیشمار از مصریان و لوبیان و  01111ارابه و 0411اورشلیم بر آورد باپادشاه مصر را به 

سکیان و حبشیان، و به شمعیای نبی گفت که از جانب او به رحبعام و سروران یهوه بگوید که من شمارا بدست 

گفت چونکه آنگاه رحبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند، و خداوند به شمعیا. شیشق هالک خواهم کرد
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کتاب دوم ")تواضع نموده اند ایشان را هالک نخواهم کرد ولی بنده شیشق خواهم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند 

 (.0-0تواریخ ایام، باب دوازدهم، 

 : قت دیگر خدا در نقش یک جاسوس یا مأمور اطالعاتی عمل میکندو

برخیز و صورت خود را تبدیل نما : "در آن زمان اینا پسر یربعام پادشاه بیمار شد،  و یربعام به زن خود گفت"

ر تا تا نشناسند که تو زن یربعام هستی،  وبه نزد اخیای نبی بروو برای او ده قرص نان و کلوچه و کوزه عسل بب

پس زن یربعام چنین کرد و برخاسته با صورت  مبدل به . ترا از آنچه بر فرزند ما روی خواهد داد خبر دهد

ولی خداوند . شیلوه رفت و به خانه اخیا رسید واخیا نمیتوانست او را ببیند،  زیرا چشمان او از پیری تار شده بود

در باره پسرش که بیمار است از تو بپرسد و چون داخل محرمانه درگوش او گفت که اینک زن یربعام می آید تا 

و چون اخیا . پس چون بیاید بدوچنین و چنان بگوی. شود و به هئت ساختگی خواهد بود که تو او را نشناسی

صدای پاهای زن اخیا راکه به در داخل میشد شنید گفت ای زن یربعام داخل شو، چرا هئت خود را تغییر داده 

نب خداوند یهوه به یربعام بگو که چون از خدایان غیر من روی نگرداندی از این راه غضب ای؟ اکنون از جا

و میفرمایم . مرا به هیجان آوردی من نیز اینک برهمه خاندان یربعام بال میفرستم و تمامی آنهارا دور می اندازند

د مرغان هوا او را بخورند، و که هر که از یربعام در شهر بمیرد سگان او را بخورند و هر که در صحرا بمیر

پس زن یربعام برخاسته روانه شد، و به مجرد رسیدن به . پسرت به مجرد رسیدن پاهایت به خانه خواهد مرد

 10(.  04-0کتاب اول پادشاهان، باب چهاردهم، ." )خانه پسرش مرد

کمال مطلوب یهوه در ارتباط با قوم بر گزیده اش این نیست که او را دوست داشته باشند،  این است که از او 

درکتاب مالکی نبی از قول خداوندآمده است که من با شما عهد بسته ام که میثاق حیات و رستگاری شما . بترسند

ن میثاق ترس از خودم را نیز داده ام،  برای اینکه ازمن بترسید و در مقابل نام من هراسان شوید است، و بهره ای

به گفته فون راد کار شناس معروف کتاب مقدس، برای یهوه پایه همه عبادات ترس از او است (. 4باب چهارم، )

ین یهودی از نظر او آن کسی است بهتر. نه عشق بدو یا عشق به بشریت و یا کوشش در راه نیل به کمال و تقوی

که از او بیشتر بترسد،  و نزدیک ترین مجتهدان مذهبی بدو آنهائی هستند که مهابت او را هر چه زیاد تر به 

از خدا ترسیدند و به بنده ( یهود)آنگاه قوم "در سفر خروج، خود یهوه حکایت میکند که . مومنان تفهیم کرده باشند

و سرودی را به افتخار خود دردهان موسی وبنی اسرائیل میگذارد که در بند یازدهم آن  ،"او موسی ایمان آوردند

کیست مانند تو ای یهوه،  در میان خدایان، که به اندازه تو ترسناک باشد و به سان تو مهابت داشته : "آمده است

ثرمنظوم مفقود شده ای بنام در دائره المعارف کتاب مقدس،  یکی از معتبرترین نشریات توراتی،  از ا". باشد؟

نام برده میشود که جزو ادبیات توراتی بوده و در آن یهوه با القاب خدای مهیب، فرعون شکن، " جنگهای یهوه "

در کتاب مالکی نبی که قبال ذکر آن . خورد کننده فلسطینیان و ادومیان و موآبیان و کنعانیان مشخص شده است

پسر از پدرخود و غالم از آقای خود " قوم یهود خشمگینانه بانگ میزند که رفت،  خداوند توسط پیغمبر خود به

اگر من پدر هستم ترس از من چه شده است؟ و اگر آقا هستم هیبت من کجا رفته است؟ خیال میکنید من . میترسد

له خود دارید نمیدانم که شما به عنوان قربانی نان نجس بر مذبح من میگذارید، و با آنکه گوسفند نرینه ای در گ

بره معیوبی را برای من سر میبرید؟ مگر نمیدانید که من پادشاه عظیم میباشم و اسم من در میان امت ها اسم 

آخرین جمالت تورات وعده بیماری و وبا و مرگ و آتش برای (.  0مالکی نبی، باب اول،  " )مهیب است؟ 

اینک من ایلیای نبی را :" د پایانی عهد عتیق این است کهکسانی است که از شنیدن نام یهوه به هراس نیفتند،  و بن

قبل از فرا رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد تا دل پدران و پسران را بر گرداند،  مبادا 

 (. 0و  3مالکی نبی، باب چهارم، " )که من با مهابت خود بیایم و زمین را لعنت بزنم

                                                 

 -
10

پیغمبر در پنهانی به یکی از زنان خود مطلبی را گفت ولی آن زن این مطلب را به کسی "درقرآن نیز آمده است که  

پیغمبر از آن زن مواخذه کرد، و او با . اطالع داد، و خداوند به پیغمبر خبر داد که فالن زن سر ترا فاش کرده است دیگر
 (1تحریم،  " )تعجب پرسید که چه کسی این را به تو گفت؟ پیغمبر فرمود خدای دانا به من خبر داد 
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در مواردی چند در تورات،  یهوه نقشی چنان غیر اخالقی ایفا میکند که نه تنها درعرف حقوقی به عنوان کاله 

دزدی "ف خود او نیز مباینت دارد که برداری جرمی قابل تعقیب است،  بلکه با محتوای فرمانهای ده گانه معرو

هنگامی که در مصر به موسی خبر میدهد که به همین زودی همه فرزندان ارشد خانواده های ". نخواهی کرد 

ارشد مصری را بدست خود خواهد کشت و بعد از آن در دل فرعون خواهد گذاشت که اجازه خروج یهودیان را 

د که قبل از این ماجرا یهودیان از همسایگان مصری خود هر قدر بتوانند از کشور خود بدهد،  به راهنمائی میکن

عین نوشته تورات در این باره چنین . ظروف و آالت طال و نقره به امانت بگیرند تا بعدا آنها را همراه خود ببرند

قره و آالت اکنون به گوش قوم خود بگو که هرمرد از همسایه خود و هر زن ازهمسایه خود آالت ن: "... است

،  و بنی اسرائیل به دستور موسی عمل کرده از مصریان آالت نقره ( 4سفر خروج، باب یازدهم،  )طال بخواهند 

همانجا، باب " )و آالت طال و رختها خواستند بدیشان دادند،  و یهودیان مصریان را به کمال غارت کردند

 (. 10و 13دوازدهم،  

 

عمون و موآب که در آن حق با موآبیان است،  یهود با کمین گذاری کلیه مردم در مورد جنگ یهودیان با دو قوم 

این دوقوم را هالک میکند و بدنبال آن یهودیان اطالع میدهد که تا سه روز اموال و البسه و اشیاء گرانبهای آنها 

رائیل در میان جماعت و آنگاه یهو شافاط پادشاه اس"... :را غارت کنند و در روز چهارم او را متبارک بخوانند

ای یهوه، ای خدای پدران ما، مگر تو در آسمان خدا نیستی : یهودا درخانه خداوند پیش صحن جدید بایستاد و گفت

و مگر در دست تو قوت جبروت نیست؟ آیا تو خدای ما نیستی که کلیه سکنه این زمین را از آنجا بیرون راند تا 

یش ابراهیم بدهد؟ پس اکنون بنی عمون و بنی موآب آمده اند تا مارا از آنرا برای ابداالباد به ذریت دوست خو

ای خدای ما،  آیا تو برایشان حکم نخواهی کرد؟ آنگاه روح . ملک تو که آنرا به تصرف ما داده ای بیرون کنند

گفت ای تمامی خداوند بر یحزئیل ابن زکریاابن بنایاابن یعئیل ابن متنیای الوی درمیان جماعت حلول کرد،  و او 

یهودا وای یهوشاط پادشاه، گوش گیرید که خداوند به شما میگوید از این گروه عظیم هراسان مباشید زیرا که 

فردا به نزد ایشان فرود آئید ولی جنگ . جنگ از آن شما نیست بلکه از آن من است که خدای اسرائیل هستم

ت شما خواهد کرد مشاهده نمائید،  و خداوند به ضد بنی ننمائید بلکه بایستید و آنچه را خداوند شما برای نجا

عمون و بنی موآب کمین گذاشت و ایشان را هالک ساخت و چون اسرائیلیان به دیدبانگاه بیابان رسیدند دیدند که 

 بجهت( اسرائیل)و آنگاه یهوه شافاط پادشاه با همه قوم . اینک الشه ها بر زمین افتاده و احدی رهائی نیافته بود

گرفتن غنیمت آمدند و آنقدر اموال و البسه و چیزهای گرانبها برای خود برداشتند که نتوانستند ببرند، و تا سه 

" روز مشغول غارت میبودند، پس روز چهارم در وادی برکه جمع شدند و درآنجا خداوند را متبارک خواندند 

 (.40-3تواریخ ایام، کتاب دوم، باب بیستم،  )

مسئله شکل ظاهری یهود از معماهای کتاب مقدس است،  زیرا با آنکه خود وی در کوه سینا به موسی میگوید که 

اب مقدس درموارد متعددی پیغمبران او و دیگران وی را در هیچکس نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند، درهمین کت

صورت خدا یا به صورتهائی ناشناس می بینند و نه تنها نمیمیرند،  بلکه خودشان این دیدارهارا به تفصیل در 

عزت خود را به "در دیدار موسی با یهوه درکوه سینا،  موسی از او درخواست میکند که  :تورات حکایت میکنند

تو نمیتوانی صورت مرا ببینی، زیرا هیچ آدمی نمی تواند مرا ببیند و : " ، ولی خداوند بدو میگوید"ن دهداو نشا

با اینهمه تورات میافزاید که به موسی امکان داده شده که (.  41-00سفر خروج، باب سی وسوم،  ")زنده بماند 

علیرغم همه اینها درهمین سفر خروج (. 41-00 همانجا،)بعد از گذشتن خداوند از برابراو، نشیمنگاهش را ببیند 

پیش از آن ". مثل شخصی که با دوست خود سخن بگوید: "آمده است که خداوند از روبروبا موسی سخن میگفت

،  و با یعقوب (0-0سفر پیدایش،  باب هیجدهم، )نیز به حکایت تورات خدا با پیغمبرش ابراهیم غذا خورده بود 

سفر خروج،  )،  و به دنبال موسی دویده بود تا اورا بکشد (10یدایش،  باب سی و دوم، سفر پ)کشتی گرفته بود 

درکتاب دوم سموئیل وصف دقیقی از یهوه از زبان داودآمده است که بموجب آن یهوه از فراز (. 4باب چهارم،  

میجهد و از مهابتش زمین  ابرها بزمین فرو می آید،  در حالیکه از بینی او دود برمیخیزد و از دهانش آتش بیرون

آنگاه زمین متزلزل گردید و پایه های آسمانی بلرزیدند، و از بینی وی دود متصاعد شد و از دهان او : "میلرزد
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آتش سوزان در آمد و اخگرها از آن افروخته گردیدواو آسمانهارا خم کرده نزول فرمود،  و تاریکی غلیظ زیر 

پس اعماق دریا ظاهر شد و . گرها ی آتش افروخته شد و برق جهانیده شداز درخشندگی او اخ...پایهایش بود، 

کتاب دوم سموئیل، باب ")پایه های ربع مسکون منکشف گردید و خداوند از اعلی علییین فراستاده مرا گرفت 

قوت حزقیال نبی نیز در کتاب خود خداوند یهوه را به چشم می بیند که بر اورنگی شبیه یا(. 04-0بیست و دوم، 

و باالی فلک شباهت تختی مثل یاقوت کبود دیدم و بر آن تخت صورتی مانند صورت انسان، و از "، .نشسته است

کمر او به طرف باال مانند منظره فلز تابان دیدم و بر گرداگردش و اندرونش شعله های آتش مانند نمایش قوس و 

هوه است و چون آنرا دیدم به روی خود در افتادم و قزح که در روز باران درابر باشد، ودانستم که منظر جالل ی

کتاب حزقیال " )ای پسر آدمی بر پایهای خود بایست تا با تو سخن گویم : آنگاه صدائی را شنیدم که به من گفت

آنگاه خداوند را دیدم که : "اشعیاء نبی بنوبه خود یهوه را درمیان مالئک بالدار می بیند(. 40-40نبی، باب اول، 

رسی با شکوه خود نشسته بود و سرافین باالی آن ایستاده بودند که هر یک از آنها شش بال داشت،  و هر بر ک

و پایه های خانه از . یکی از آنها دیگری را صدا زده میگفت قدوس قدوس یهوه صبایوت مملو از جالل اوست

زیرا چشمانم یهوه صبایوت پادشاه   پس گفتم وای بر من که هالک شده ام،.صدای او میلرزد وخانه از دود پر شد

یهوشافاط پادشاه یهودا،  باآنکه پیغمبر نیست،  به آخاب پادشاه (. 3-0کتاب اشعیاءنبی، باب ششم، " )را دیده است

اسرائیل حکایت میکند که یهوه را برکرسی خودش دیده و شاهد آن بوده است که وی کسی را فرستاده است تا 

و یهوه شافاط  به آخاب گفت : "ا وادارد که به جلعاد حمله کند تا در آنجا شکست بخوردآخاب را فریب دهد و او ر

بدرستی که خداوند را بر کرسی خودش نشسته دیدم و تمامی لشکر آسمان بطرف راست و چپ او ایستاده بودند و 

به ( شیطان)روح پلید خداوند گفت کیست که برود و اخاب را فریب بدهد تابه راموت جلعاد برآمده و بیفتد؟ و 

پس خدا فرمود برو و . حضور خداوند گفت من اینکار را میکنم و دردهان جمیع انبیایش روح کاذب خواهم بود

کتاب " )پس هشدار باش که االن خداوند روحی کاذب را در درون جمیع این انبیای تو گذاشته است. چنین بکن

اشعیاء نبی تصریح میکند (. 44-00تواریخ ایام، باب هجدهم، ، کتاب دوم 41-00اول پادشاهان،  باب دوازدهم، 

حزقیال نبی یهوه را شخصا در داخل (. 00کتاب اشعیاء، باب هشتم، )که یهوه در کوه صهیون ساکن است 

پس جالل خداوند از : "معبداورشلیم می بیند که بدو خبر میدهد که خیال دارد برای همیشه درآنجا سکونت گزیند

ای که رویش به سمت مشرق بود به معبد درآمد، و مرا برداشته به صحن اندرونی آورده و صدائی  راه دروازه

را شنیدم که از میان خانه با من تکلم میکرد،  و شنیدم که مردی که پهلوی من ایستاده بود گفت ای پسر آدمی، 

کتاب " )سرائیل تا به ابد ساکن شوماین است تخت خدائی من و مکان کف پایهایم که خیال دارم درآن درمیان بنی ا

اکنون به صهیون مراجعت "و زکریای نبی از زبان خداوند میشنود که (. 4-0حزقیال نبی، باب چهل وسوم، 

به حکایت تورات داود (. 1کتاب زکریا، باب هشتم، " )نموده ام و بعد از این درمیان اورشلیم ساکن خواهم شد

نه ای که در اورشلیم برای خداوند بسازد که او درآینده مسکن معینی داشته پادشاه و پیغمبر درنظر میگیرد خا

برو به بنده من داود بگو خداوند : "باشد و سر گردان نباشد،  ولی کالم خداوند به ناتان نازل شده بدو میگوید

بیرون آورده ام  میفرماید که الزم نیست تو خانه ای برای سکونت من بناکنی، زیرا از روزی که بنی اسرائیل را

تا امروز در خانه ای ساکن نشده ام، بلکه از خیمه ای به خیمه ای و از مسکنی به مسکنی رفته ام، و آیا دراین 

کتاب اول " )مدت به احدی از برگزیدگان اسرائیل گفتم که چرا خانه ای ازچوب سرو آزاد برای من نساختید؟

یمان، جانشین داود، این کار را سرانجام عملی میسازد و خداوند را با اینهمه سل(. 0-1تواریخ ایام، باب هفدهم، 

و خداوند در شب بر ... پس سلیمان بنای خانه خداوند را تمام کرد:".... از بی سرو سامانی بیرون می آورد

 و. اینک تقاضای ترا اجابت نمودم و این مکان را برای سکونت ثابت خود برگزیدم: سلیمان ظاهر شده بدو گفت

اکنون اگر آسمان را ببندم تا باران نباردو اگر امر کنم که ملخ ها حاصل زمین را بخورند و اگر وبا درمیان قوم 

خود بفرستم و با اینهمه قوم من متواضع شوندو دعا کرده با وجود همه اینها طالب حضور من باشند، آنگاه من 

به دعائی که در این مکان بحضور من کرده شود  تقاضایشان را از آسمان اجابت خواهم فرمود واز این ببعد

علیرغم همه این گفته های (. 00-00کتاب دوم تواریخ ایام،  باب هفتم، " )ازنزدیک از نزدیک شنوا خواهم بود

وباب   00یوحنا، باب اول، )مکرر تورات،  آنجیل یوحنا تصریح داد که هیچ آفریده ای تاکنون خدارا ندیده است 
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تأکید میکند که دیدن خدا از ( 4باب سیزدهم، )ائو لوس رسول نیز در رساله اول خود به قرنتیان پ(. 04چهارم، 

 11.روبرو تنها در زندگانی آن جهانی ممکن است و هرکس مدعی آن دراین دنیا باشد دروغ گفته است

 

در موارد مختلفی یهوه درموارد رابطه قوم یهود با همسایگان غیر یهود خود،  آشکاراموضعی میگیرد که در 

حتی یکبار شدت خشم او از اینکه قوم اسرائیل از غیر . نام دارد( تبعض نژادی) Apartheidاصطالح امروزی 

و من چون آگاه شدم که : "....معتبر او عزرا را از ناراحتی به آستانه مرگ میکشاند یهودیان زن گرفته اند پیغمبر

قوم اسرائیل خویشتن را از مردم کشورهای دیگر جدا نکرده اند بلکه از دختران ایشان برای خود و پسران 

و ردای خود  خویش زنان گرفته و ذریت مقدس خود را با رجاست و نجاست امتهای دیگر مخلوط کرده اند جامه

را چاک زدم و موی سر و ریش خودرا کندم و تا وقت شام متحیر نشستم،  و در وقت شام از تذلل خود بر خاستم 

و با لباس و ردای دریده به زانو در آمدم و دست خود را به سوی یهوه خدای خویش برافراشتم و گفتم ای خدا،  

برای تصرف آن ( بنی اسرائیل)رموده ای آن زمینی که شما من خجالت دارم که اوامر ترا  ترک نموده ایم که ف

میروید زمینی است که از نجاسات امتهای کشورها نجس شده است و آنها به رجاسات و نجاسات خویش از سر 

تاسر مملو ساخته اند، پس دختران خود را به پسران ایشان مدهید و دختران ایشان را برای پسران خود میگیرید و 

تمندی وسالمتی را برای ایشان مطلبید تا خودتان این زمین را بخورید و آنرا برای پسران خود به  هرگز سعاد

پس عزرا گریه کنان پیش خانه خدارو به زمین نهاده بود وگروه بسیار عظیمی از مردان .... ارثیت ابدی واگذارید

به عزرا گفت پس حال با خدای خویش عهد و زنان و اطفال اسرائیل زار زار میگریستند، و شکنیا، ابن یحیا ئیل 

پس در روز سوم که روز بیستم ازماه نهم بود همه مردان ... ببندیم که این زنان و اوالد آنان را از خود دور کنیم

آنگاه عزاری کاهن .یهودا و بنیامین در اورشلیم جمع شدند و از ترس خدا ونیز به سبب باران سخت میلرزیدند

پس جمیع کسانی ... گفت شما خیانت ورزیده و زنان غریب گرفته و جرم اسرائیل را افزوده ایدبرخاسته به ایشان 

که در شهرهای ما زنان غریب گرفته اند در وقتهای معین بیایند و مشایخ و داوران هر شهرهمراه ایشان بیایند تا 

برای تفتیش این امر نشستند وتا  پس در روز اول ماه دهم...حدت خشم خدای ما در باره این امر ازما رفع گردد

کتاب عزرا، باب نهم و ." )روز اول ماه اول کارهمه مردانی راکه زنان غریب گرفته بودند به اتمام رسانیدند

 (. دهم

وند آب پاکی را روی دست پیغمبرانی که بارها خودش به ایشان وحی فرستاده و آنهارا واسطه وقت دیگر خدا

 :های خویش با قوم برگزیده خود دانسته است میریزد و همه را دروغگو و فریبکار میخواند

ن به نبوت با ایشان سخن نگفتم، اما از جانب م. من این انبیاءرا نفرستادم، ولی آنها ادعای رسالت مرا کردند"

سخنان این انبیای کاذب راشنیدم که به مردمان میگفتند یهوه درمکاشفه یا درعالم رویا به من چنین ... پرداختند

تا به کی این انبیائی که به دروغ نبوت میکنند به روی خودشان نمی آورند که انبیای دل خودشان بیش ...گفت

خود بازگوئی میکنند کاری میکنند که اسم مرا از یاد قوم من  نیستند و با نقل رویاهائی که هر کدام به همسایه
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" را ببیند، ولی خداوند همه دیدگان را میبیند( خداوند )او هیچ دیده ای نمیتواند "در قرآن در همین باره آمده است که 

، (00قمر، )، چشم خدا (00مائده، )با این وجود در قران نیز مواردی وجود دارد که در آنها به دست خدا (.  011انعام، )
شن به جنبه این اشارات رو. اشاره شده است( 3طه ،  )و خدا در عرش خود در میان مالئک ( 003بقره، )چهره خدا 

 جسمانی خداوند کشمکشهای فکری بسیار را دراسالم میان مالکیان از یکسو و حنبلیان و کرامیه و ظاهریان از سوی دیگر
که بنیانگذار آن ابو داود اصفهانی بود و بخصوص دراسپانیای مسلمان نفوذ )فرقه اسالمی معروف ظاهریه . برانگیخته بود
وند درعرش خانه دارد که بر دوش مالئک است و هر وقت که حرکت کند، از عرش معتقد بود که خدا( بسیار یافت 

بعضی عقیده دارند که چهره خدا به . صدائی شبیه آنچه از زین شتر درزیر سواری قوی هیکل بر میخیزد بگوش میرسد
شرو میدانند که نعلینی چهره مرد سالخورده ای با موی سیاه و سپید میماند و برخی بعکس دارای چهره جوانی ساده و خو

گفته شده است که پس از طوفان نوح خدا آنقدر گریست که به درد چشم مبتال شد، بطوری که مالئک . طالئی به پای دارد
تشیع وتصوف، نوشته هاشم معروف )به عیادتش رفتند، و موقعی دیگر نیز آنقدر خندید که دندانهای آسیایش پدیدار شد 

،  نقل از کتاب اله اکبر،  0100عارف، نشریه بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، مشهد الحسینی، ترجمه سید صادق
 (دکتر روشنگر همان دکتر مسعود انصاری است(. )040نوشته دکتر روشنگر، ص
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ببرند، چنانکه پدران ایشان مرا به خاطر بعل از یاد بردند؟ چرا آن نبی که مرا درمکاشفه یا در رویا دیده است 

با گندم  رویای خود را به راستی بیان نمیکند؟ و آنکه کالم مرا دارد کالم مرا به درستی نقل نمیکند؟ آخر کاه را

 چه کاراست؟ اینک من به ضد این انبیائی هستم که کالم مرا از یکدیگر میدزدند و به دروغ  میگویند که او گفته

و . مرا با اکاذیب خود گمراه مینمایند، زیرا که من هیچیک از ایشان را نفرستادم و مأموریتی به آنها ندادم. است

کدام وحی؟ و اگر بگویند وحی یهوه، پس من که : به ایشان بگوچون قوم من پرسند که وحی خداوند چیست؟ پس 

لهذا اینک شمارا به الکل فراموش خواهم . یهوه هستم میفرمایم که به شما فرموده بودم ادعای وحی یهوه را مکنید

کتاب ارمیاء نبی، باب بیست " )کرد و عار عبدی و رسوائی را که فراموش نخواهد شد بر شما خواهم فرستاد

 12(.01-40وم، وس

چیز دیگری غیر از همه اینهاست، چیزی که نه تنها در تاریخ " خداوند یهوه"با همه اینها،  شاهکار شاهکارهای 

 .بصورت کلی،  پدیده ای منحصر به فرد استمذاهب، بلکه در تاریخ جهان 

چنانکه پیش از این گفته شد، در جریان مهاجرت ابراهیم از بین النهرین به ارض کنعان خداوند بر وی ظاهر 

میخواهم با تو عهدی ببندم که ذریت ترا بسیار بسیار کثیر گردانم و ترا پدر امتهای فراوان : "میشود و بدو میگوید

رور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند تا ترا و بعد از توذریت خداباشم کنم و بسیار با

و زمین غربت تو یعنی تمامی ارض کنعان را به تو و بعد ازتو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم، به شرط آنکه تو 

، و (سفر پیدایش، باب هفدهم" )یل ختنه شودنیز عهد مرا نگاه داری که بعد ازتو گوشت غلفه هرذکوری از اسرائ

ولی گذشته از این مشکل که چرا آلت فرزندان اسرائیل . سالگی ختنه میشود 00پیش از همه خود ابراهیم در

ارتباطی چنین سرنوشت ساز با دستگاه الهی داشته است،  این مشکل دیگر نیز در کار بوده که این سرزمینی که 

لزم تا بحر فلسطین و از صحرای سینا تا نهر فرات بطور دربست و برای همیشه به ذریت خداوند آنرا از دریای ق

ابراهیم بخشیده یک سرزمین بی صاحب و خالی از سکنه نبوده بلکه مسکن هفت قوم بزرگ و ده ها قوم کوچکتر 

ش از اجرای مفاد این درچنین شرایطی منطقا میبایست پی. بوده است که اسامی همه آنها دقیقا در تورات آمده است

تعهد نامه ترتیب قابل قبولی برای جابجائی این مردمی که بهر حال آنها نیز بندگان خدا بوده اند داده شود تا خانه 

راه حل انتخابی یهوه مطلقا این نیست، راه حل . بصورتی منصفانه ومشروع برای مالکان نورسیده خالی شده باشد

بند به شرح دقایق آن  011باب و  40اب تمام از کتابهای تورات، شاملغیر منتظره دیگری است که یک کت

پس موسی به دستور خداوند دوازده هزار نفر را به جنگ مدیان فرستاد و آنها همه : " اختصاص داده شده است

کشان ذکوران مدیان را کشتند و زنان و اطفال ایشان را به اسیری گرفتند و جمیع بهائم و مواشی ایشان همه امال

را غارت کردند و تمامی مساکن ایشان را به آتش سوزانیدند و پس اسیران و غنائم را نزد موسی و العازار کاهن 

آوردند، و موسی به روسای لشکر غضبناک شد چرا زنان و اطفال را زنده نگاه داشته بودند، و گفت پس االن هر 

خته باشد بکشید، ولی هر دختری را که مردی را ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی را که مردی را شنا

 (.00-0سفر اعداد، باب سی ویکم، " )نشناخته و بااو همبستر نشده باشد برای خودتان نگاه دارید 

بعد از در گذشت موسی، خداوند با رئیس سپاهیان او یوشع بن نون تماس میگیرد و طرح جنگی خویش را به 

و خداوند بعداز وفات موسی به بنده خود یوشع : ".... آنها را مشخص میکند اطالع او میرساند و جزئیات اجرای

بن نون خطاب کرد که موسی بنده من وفات کرده است، پس بر خیز از رود اردن عبور کن، و من چنانکه به 

فرات موسی وعده کردم هر جائی را که کف پای شما بر آن نهاده شود به شما میبخشم، از صحرا و لبنان تا نهر 

 و تمامی زمین حتیان تا دریای بزرگ به طرف مغرب، و تو تمامی این قومهارا که به دست تو تسلیم میکنم هالک
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این ارمیای نبی که به نمایندگی خداوند انبیای گذشته اسرائیل را فرستادگان کاذب یهوه اعالم میکند، قبالشخص خودش  

را درکتاب خویش نه تنها فرستاده یهوه میداند، بلکه تأکید میکند که حتی پیش از آنکه نطفه او بسته شده باشد پیغمبر بوده 
پس کالم خداوند بر من نازل شده گفت قبل از آنکه ترا در شکم مادرت صورت بندم ترا شناختم و درهمانجا : "..... است

 (.3و 0کتاب ارمیا نبی، باب اول، " )دم ترا تقدیس نمودم و نبی امتها قرار دا
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خواهی کرد، ومبادا که بر آنها ترحم کنی،  زیرا یهوه خدایت ایشان را به اضطراب عظیمی پریشان خواهد نمود 

 تسلیم خواهد نمود تا ایشان را هالک سازی و نامشان تا به دست تو هالک شوند و پادشاهان ایشان را به دست تو 

سفر تثـنیه، باب " )را از زیر آسمان محو کنی،  از ایشان مترس زیرا یهوه خدای تو خدائی عظیم و مهیب است 

 (.43-00هفتم، 

ف پس آنرا تصر. و خداوند به یوشع گفت اینک اریحا و پادشاهش و مردان جنگی آنرا به دست تو تسلیم کردم"

کرده باشی هر موجودی را که در شهر است از مرد و زن و جوان و پیر و گاو و گوسفند واالغ را به دم شمشیر 

هالک کن و ذینفسی را در آنجا باقی نگذار،  و تمامی نقره و طال و ظروف مسین و آهنین که به غنیمت گیری 

سوزانید بجز راحاب فاحشه را که زنده نگاه و یوشع شهر را با آنچه درون آن بود به آتش . وقف من خواهد بود

 (.43-4صحیفه یوشع،  باب ششم، " )داشت 

پس تمامی مردان جنگی خود . پس خداوند به یوشع گفت اینک ملک عای و همه قوم اورا به دست تو دادم".... 

آتش سوخته شد شهر به . وچون شهر را به تصرف درآوردی پس آنرا به آتش بسوزان... را بردار و به عای برو

و یوشع و تمامی اسرائیل مردان عای را کشتند بطوریکه کسی ازآنان باقی نماند، زیرا که یوشع دست خود را 

پس نکشید تا تمامی ساکنان عای را هالک کرد،  لیکن بهائم و غنیمت آنرا اسرائیل برای خودبه  تاراج برد موافق 

." عای را سوزانید و آنرا خرابه ساخت که تا امروز باقی استپس یوشع . کالم خداوند که به یوشع فرموده بود

 (.43-44صحیفه یوشع، باب هشتم،  )

در تصرف شهر عای مثل همیشه به فرمان یهوه همه آدمیان و چهار پایان شهرحتی سگان وگربه ها قتل عام 

 کند که هنوز چیزی با این وصف یهوه با علم خدائی خود احساس می. میشوند و خود شهر نیز ویران میشود

یوشع پس از . باقی مانده که نابود نشده است و یوشع پیغمبر را بخاطر این قصور مورد عتاب قرار میدهد

جستجوی فراوان پی میبرد که یکی از یهودیان بنام عخان بن کرمی بن زبدی بن زارح یک شمش طال و دویست 

عخان خود بدین گناه اعتراف میکند و طال و نقره را . ستسکه نقره را از بین نبرده و برای خود ش نگاه داشته ا

پس میدهد، ولی به دستور یهوه او را با زن و فرزندان و تمامی بستگانش و خدمتکاران و خران و گوسفندانش به 

صحیفه یوشع بن نون، باب )دره آخور میبرند و در آنجا همه آنهارا سنگسار میکنند و بعد در آتش میسوزانند 

 (.  43-00 هفتم، 

و یوشع تمامی شب را از . از ادونیان مترس، زیرا ایشان را به دست تو دادم: پس خداوند به یوشع گفت"... 

جلجال کوچ کرده ناگهان برایشان بر آمدو خداوند ایشان را پیش اسرائیل منهزم ساخت و ایشان را درجبعون به 

دند خداوند بر ایشان از آسمان سنگهای بزرگ بارانید کشتار عظیمی هالک کرد، و چون پیش اسرائیل فرار میکر

صحیفه "  )و مردند، و آنانی که از سنگها ی تگرگ مردند بیشتر بودند از آنهائی که قوم اسرائیل به شمشیر کشتند

 (.00-0یوشع، باب دهم، 

ردند و برهر قطعه و اسرائیلیان قوم موآب را که از حضور ایشان منهزم شدند کشتند و شهرهایشان را منهدم ک"

زمین نیکو سنگ انداختند و آنرا از سکونت انداختند و تمامی چشمه های آب را مسدودساختند و کلیه درختان 

 (.43و 40کتاب دوم پادشاهان، باب سوم، " )میوه راقطع نمودند و در جای آنها سنگهای قیر گذاشتند 

که در آن بودند به دم شمشیر هالک کرد و کسی را پس یوشع مقیده را گرفت و به امر خداوندهمه نفوسی را "

ل تسلیم نمود، پس ییباقی نگذاشت، و بعد از آن با تمامی اسرائیل با لبنه جنگ کرد و خداوند آنرا نیز بدست اسرا

همه کسانی را که در آن بودند به دم شمشیر کشت و کسی راباقی نگذاشت،  و بعد از آن به الخیش گذشت و به 

و زده با آن جنگ کرد و خداوند الخیش را بدست اسرائیل سپرد که در روز دوم تسخیرنمود ویوشع مقابلش ارد

آنگاه هورام ملک جازر برای اعانت الخیش آمد ویوشع . همه کسانی را  که در آن بودند بدم شمشیر کشت

آنرا گرفته بدم  اوراشکست، بحدی که کسی را برای او باقی نگذاشت، و پس به علجون گذشت و در همان روز

و پس به حبرون . شمشیر زد و همه کسانی که در آن بودند در یک روز هالک کرد چنانکه با الخیش کرده بود
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و یوشع این . بر آمده با آن جنگ کرد و هر ذی نفس را هالک کرد، چنانکه یهوه خدای اسرائیل امر فرموده بود

 ." اسرائیل برای اسرائیل جنگ میکرد ملوک و زمینهای ایشان را گرفت زیرا که یهوه خدای

و شهری نبود که با بنی اسرائیل صلح کرده باشد، زیرا از جانب خداوند بود که دل ایشان را سخت کند تا به "

مقابله اسرائیل درآیند و او ایشان را بالکل هالک سازد و برایشان رحمت نشود،  بلکه ایشان را نابود سازد، 

 (.صحیفه یوشع، باب های اول تا بیست و یکم" )امر فرموده بود چنانکه خداوند به موسی 

شهر دیگر نام برده میشوند   40دردنباله اینها، درباب های بیست و دوم تا بیست و چهارم همین صحیفه یوشع، 

که یکایک آنها بهمین ترتیب، بدستور یهوه و با نظارت مستقیم او وگاه به فرماندهی او تصرف و قتل عام و 

 .رت و سوزانده میشوندغا

این قتل و عامها آنقدر برای خداوند یهوه و برای قوم برگزیده او مهم است که حتی یکبار یوشع گردش خورشیدرا 

آنگاه یوشع :"... وکشتن همه آنها داشته باشد" اموریان"درآسمان متوقف میکند تا فرصت بیشتری برای تعقیب 

اسرائیل تسلیم کرد،  به آفتاب گفت که بر جبعون بایستد، و به ماه نیز درروزی که خداوند آموریان را پیش بنی 

گفت که بر وادی ایلون بایستد، پس آفتاب ایستاد و قریب به تمامی روز درفرورفتن تعجیل نکرد، و ماه نیز توقف 

 13(. 01و 04صحیفه یوشع، باب دهم، " )نمود تا قوم بقیه آموریان را نابود کردند

گارلی محتوای صحیفه یوشع تورات را اقتباسی ازمنظومه های حماسی آشوری میداند که به شرح  محقق ایتالیائی

پیروزی های خونین پادشاهان آن اختصاص یافته است،  و نمونه ای از آنها را هم اکنون درموزه باستان شناسی 

 : برلین میتوان دید

مقدس، با لشکریان و ارابه ای جنگی خودم از کوه  به یاری ایشتار و آشور، خدایان بزرگ، و به فتوای کاهنان"

به شهر و قلعه مستحکم آن یورش آوردم و آنجا را تصرف کردم، همه مدافعان . ها گذشتم و بجانب کینابو رفتم

قلعه را از دم تیغ گذراندم و سه هزار اسیر را زنده زنده در آتش سوزاندم و حتی یک تن از آنان را باقی نگذاشتم 

آنگاه به . سردار دشمن را بدست خودم پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم. ار گروگانی رودتا به ک

چون صاعقه بدان یورش بردم و سرانجام آنرا . جانب شهر تال رفتم که بخوبی مستحکم شده بود و سه بارو داشت

. سیاری دیگر را در آتش سوزاندمسه هزار سپاهی را در همان دروازه شهر از دم تیغ گذراندم، سپس ب. گشودم

اسرای فراوانی نیز گرفتم که از آنهاپاره ای را دست بریدم و پاره ای دیگر را گوش و بینی، و چشمان بسیاری 

از بدنهای کشتگان پشته ها ساختم و سرهایشان را به تاکهای بیرون شهر آویختم و جوانان و . از آنهارا درآوردم

کاری کردم که خدای بزرگ، آشور، و خدای بزرگ ایشتار، ازمن . ای آتش انداختمدختران را زنده در شعله ه

 (.پادشاه آشور درقرن نهم پیش از میالد  Assurnazirpalسنگنوشته آشورنضیربعل ")راضی شدند 

دیگری با " ملت برتر"بحکم اینکه تاریخ تکرار میشود درسالهای جنگ جهانی دوم نیز تالشی مشابهی از جانب 

صورت گرفت که میلیونها نفر در لهستان و روسیه و در دیگر سرزمینهای اروپای شرقی " فضای حیاتی"ق منط

 !قربانی بار آورد، منتها این بار آدمکشان اجازه نامه ای از یهوه در دست نداشتند، ختنه هم نشده بودند 

 

* * * 

که ( سن پل )اشد یا خدای پائولوس قدیس در انجیل، چنانکه قبال گفته شد، خدا بر حسب آنکه خدای عیسی ب

و سازمان دهنده واقعی آئین مسیحیت است، دو شخصیتی مخالف یکدیگر " عهد جدید"نویسنده تقریبا نیمی از 

در آن بخش که منعکس کننده برداشتهای فکری و مذهبی پائولوس است رستگاری هر انسان دردرجه اول . دارد

                                                 
13

قرار داشت زیرا قضاوت  0000این نوشته تورات یکی از دالئل محکومیت گالیله در محاکمه معروف او در سال-    

کلیسا با استناد به اینکه یوشع خورشید را از حرکت باز داشته بودو نه زمین را، نتیجه گیری کردند که فرضیه گالیله مبنی 
 .رکت زمین بر خالف کتاب مقدس و بنا براین باطل استبر ح
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صلی است که در مورد تأکید کلیسا قرار گرفته است، درصورتی که در آن درگرودرجه ایمان اواست، و این ا

بخش دیگری که منعکس کننده نظرات خود عیسی است حتی مسیحی بودن وبه عیسی ایمان داشتن نیز برای 

رستگار شدن شرط اساسی شناخته نشده، بلکه این شرط صرفا محبت به دیگران و دوست داشتن آنها شناخته شده 

دین بار در انجیلهااز قول عیسی نقل شده است که هرکه با محبت زندگی کند در خدا ساکن است و خدا چن. است

باز آمده است که اگر کسی ملکوت خدا را با پاکدلی کودکان نپذیرد هیچوقت بدان راه نخواهد . دراو ساکن است

،  ولی دربخش (04و 00لوقا، باب هیجدهم،  : 03مرقس، باب دهم،  03-01متی، باب نوزدهم، )یافت 

: عهد جدید در باره نحوه رابطه یک مسیحی مومن با حکومت و با هیئت حاکمه آمده است که" یهودی"

ازفرمانروایان خود با چنان خلوص و احترامی اطاعت کنید که از مسیح اطاعت میکنید، و این راازراه چاپلوسی "

سی مسیح از این راه اراده خداوند را بجا می آورید،  زیراکه نکنید، بلکه با این اعتقادبکنیدکه مانند غالمان عی

رساله پائولوس رسول به افسیان، باب ششم، " )زمامداران جهان جز با اراده خداوند بدین مقام برگزیده نمیشوند 

شما . هیچکس نمیتواند بنده دو ارباب باشد: ،  در صورتیکه در انجیلهای چهارگانه از قول عیسی آمده است که(3

دو محقق سرشناس (. 44،  لوقا،  باب دوازدهم، 40متی، باب ششم، " )نیز یا باید بنده خدا باشید یا بنده طال 

آلمانی،  اشتاوفر و الرت درباره این تضاد مینویسد که برداشت انجیل دررساله های پائولوس را مالک قرار 

ن تاجدار تاریخ بعنوان برگزیدگان خدا مورد تقدیس ما دهیم،  باید نه تنها نرون دوران خود او، بلکه همه آدمکشا

عهد جدید آنهائی که باید رستگار شوند پیشاپیش توسط خداوند تعیین شده اند " توراتی"دربخش . قرار گیرند

،  درصورتیکه دربخش آن هر کس میتواند بامحبت خود را شایسته (11رساله پائولوس به رومیان،  باب هشتم، )

کند و آنجا که حقیرترین حقیران آسان به ملکوت خدا راه مییابد،  مالیان ریاکار هر قدرهم با  ملکوت خداوند

قوانین شرایع کتاب مقدس آشنا باشند نه تنها بدین ملکوت آسمانی راه نمییابند،  بلکه درهای قلمرو خداوند را به 

 (.01،  مرقس،  باب دوازدهم،  34دهم،  ،  لوقا، باب یاز10متی،  باب بیستو سوم، )روی دیگران نیز میبندند 

انجیل،  خدا همان خدای خود کامه و قهار و سختگیری است که در تورات متجلی میشود و " یهودی"در بخش 

 :دراین مورد انجیل آمده است. بعدا نیز او را بصورتی بازهم مطلق ترو مقتدرتر درقرآن میتوان یافت

داری کردم زیرا اورا دوست داشتم، اما از برادرش عیسو که توأم با او خداوند میفرماید؛ که از یعقوب جانب"

و به فرعون میفرماید که ترا بهمین منظور به شرارت برانگیختم تا بوسیله تو قدرت خود را نشان . زائیده شده بود

ا ایراد پس دیگر چرا خدا ازم: یکی از شما به من خواهد گفت. دهم و اسم من در سراسر جهان انتشار یابد

میگیرد، زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟ ولی ای آدم إ تو کیستی که از خدا جواب میخواهی؟ آیا 

کوزه ازکوزه گرمیپرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ چه میشود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی 

تا بدینوسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم  شود که مورد خشم او هستند ولی سزاوار هالکت نمیباشند،

قدرت خود را نشان دهد؟ چه میشود اگر خدا بخواهد عظمت وجالل خود را به کسانیکه مورد رحمت او هستند و 

 44رساله پائولوس رسول به رومیان،  فصل نهم، " )قبال آنها را برای این جالل آماده کرده است ظاهر سازد؟ 

 14(.  41و

هیچ انسانی نمیتواند خود بخود خدا را بجوید یا بدو گرایش یابد،  "دیگر همین پائولوس تذکر میدهد که در جای 

این درست همان برداشتی است که در صدها آیه ". زیرا این مستلزم آن است که قبال خدا به او روی آورده باشد 

انجیل این نظر منعکس است که خود " عیسائی"بعکس در مواردی متعدد در بخش . قرآن منعکس میتوان یافت

یا سپرس تحلیلگر سرشناس کتاب مقدس درارزیابی این . آدمی است که میتواند با محبت خدارا به خویش بخواند

 : دو برداشت مختلف انجیل از نقش خدا درزندگی انسانها،  مینویسد

                                                 

 - 
14

منم که خدای روشنائی و تاریکی،  خدای صلح و جنگ،  خدای تندرستی  و بیماری : " اشاره بدین نوشته تورات که

. وای بر کسی که بر من مخاصمت نماید. هرکسی را که بخواهم میبخشم و برهر کس که بخواهم رحمت می آورم. هستم
سفرخروج باب سی " ) کوزه به کوزه گر میگوید که چرا مرا اینطورساختی،  یا کسی به زن میگوید چه زائیدی؟ مگر

 (.4و کتاب اشعیاء، باب چهل و پنجم،   00وسوم، 
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بار خود را درمعتقدات مسیحیت حفظ آنچه پائولوس با تشبیهاتی عالی ولی وحشتناک بیان داشته تا بامروز اعت"

این اصل عدم اختیارانسان و تقدیر ازلی خداوند را به عنوان ( سن اوگوستن)آوگوستینوس قدیس . کرده است

لوترو کالون نیز چون او،  این فرضیه را هسته کنونی مکتب مذهبی خود قرار داده . اصلی مسلم پذیرفته است

که رستگاری یا گمراهی ابدی هر انسان حتی قبل از انعقاد نطفه او مشخص  این اعتقاد دراین خالصه میشود.اند

شده است، و در این راستا سرنوشت انسان وابسته به خود او نیست، بلکه صرفا منوط به خشم یا رحمت الهی 

 ."است

* * * 

انجیل،  بلکه در قرآن، چنانکه قبال گفته شد، خدا نه خدای هزار چهره تورات است،  نه خدای دو شخصیتی 

خدائی در حد اعلی خود کامه است که اساسا پرسشهائی که میتوانند برای دو آئین توحیدی دیگر مطرح شوند در 

. مورد او مطرح شدنی نیستند، زیرا که در بیرون از این خدا اصوال هیچ واقعیتی و هیچ اختیاری وجود ندارد

ه باشد وهیچ برگی نیست که بی اجازه او از درختی هیچ تروخشکی نیست که قبال درلوح محفوظ او ثبت نشد

هیچکس جز به فرمان او بدنیا نمی آید و جز به فرمان او نمیمیرد و هر عزتی از او است و هر ذلتی نیز . فروافتد

هرکس رستگار شود او رستگارش کرده است و هرکس هم که به گمراهی رود او گمراهش ساخته . ازاواست

ن شود به خواست او مسلمان شده است و هر کس هم که کافر بماند بخاطر این است که هر کس که مسلما. است

خود او است که مهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمها ی آنهائی میگذارد . خود خداوند او را کافر خواسته است

م میکند که از کفرخود وقتیکه باید مردم شهری هالک شوند خود او بر آنان حرا. که میباید خطاکار باقی بمانند

توبه کنند،  وقتی هم که باید صاعقه غضب خود را بر قومی بفرستد خود او حکام آن قوم را به راه فسق میبرد تا 

مستحق کیفر شوند،  و پس از هالک آنان نیز اقوامی دیگر پدید می آورد و آنها را هم یکی پس از دیگری به 

حتی لباس مردمان به فرمان او برایشان دوخته . عبرت دیگران شودخاک هالک می اندازد تا سرنوشت هر قوم 

او است که از شاخ و برگهای . میشود و خانه ها یا خیمه های آنان به فرمان او برایشان ساخته یا افراشته میشود

 درختان یا از دامنه های کوههابرای مردم سایبانهائی در برابر تابش خورشید میسازد، او 

وکشتزارها را به مزارع گندم یا تاکستانها و نخلستانها تقسیم میکند،  و باز هم او است که برخی از  است که باغها

 . میوه ها را برای خوردن بر بر خی دیگر برتری میدهد

 : در سی و دوسوره و بیش از دویست آیه قرآن بطور پیگیر برهمه اینها تأکید نهاده شده است

، انعام، 0ابرهیم،  " )گمراهی میکشاند و هر کس را که بخواهد هدایت میکند خداوند هرکس را که بخواهد به 

هر که را که بخواهد فهم " ، 001، یوسف، 04، سجده، 0، نحل، 0،  فاطر، 033، اعراف، 44، رعد، 043

ش هر که را که بخواهد مسلمان کند دل"، ( 144،  400، 433بقره،  " ) میدهد و هر که را که نخواهد نمیدهد 

، 014،  43انعام، " )را به اسالم مایل میگرداند و هر کس راکه نخواهد دلش را در پذیرفتن ایمان سخت میکند 

، هر کس را بخواهد مشمول رحمت خودمیکند ( 11، جاثه،  011، و00،  یونس، 41، بقره، 34، کهف، 043

هر که را که " ،  (00مائده،   ، 040و  40آل عمران،  " )و میبخشد،  و هر کس را بخواهد عذاب میدهد 

بخواهد عزیز میکند،  و هرکه را بخواهد ذلیل میکند،  به هر کس که بخواهد همه چیز میدهد و از هر کس که 

هر کسی را که خدا ذلیل کند دیگر " ،  ( 11و  40، اسراء،  40آل عمران،  " ) بخواهدهمه چیز را میگیرد 

خداوند هر کسی را که بخواهد فراخ روزی میکند و هر " ،  00و  00 حج،" )کسی او را عزیز نمیتواند کرد 

،  ( 00،  10،  40،  نور 10، سبا، 14روم،  04، عنکبوت، 40رعد، " )کس را که بخواهد تنگ روزی میکند 

و ما بعضی از مردم رابر بعضی دیگر برتری درجه دادیم تا عده ای از آنها عده دیگری را به خدمت خود "

آرزو و توقع بیجا در مزیتی که خدا برای بعضی بر بعضی دیگر قائل شده است " ،  (14زخرف،  ) "گیرند 

بنگر که چگونه بعضی از مردم را بر بعضی دیگر برتری بخشیدیم،  و البته در آخرت " ،  (14نساء، " )مکنید 

است کار خدا،  که هر آنچه ،  چنین (40اسراء، " )برتری بسیار بیشتری به بعضی بر بعضی دیگر خواهیم داد 

هیج مرد و "،  (41انبیا ء،  " )درکرده خدا چون و چرا نمیتوان کرد " ،  (01آل عمران،  " )خواسته باشد میکند 
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هییچ مصیبتی به شما "، (10احزاب، " )زن مومن رادرکاری که خدا و رسول او بدان حکم کنند اختیاری نیست 

البته بشرط  –هر کس خواستار دنیا باشد متاع دنیا را به او میدهیم "،  (00ن، تغاب" ) نمیرسد مگر به اذن خداوند

(. 00اسرا ء " )آنگاه جهنم را نصیب او میکنیم تا با خواری بدان در آید . -آنکه ما خود چنین اراده کرده باشیم 

درفاصله این دو بر  درموارد متعدد دیگری،  تصریح شده است که وقت دقیق تولد و مرگ هر آدمی،  کلیه آنچه

 : خداوند ثبت شده است و به هیچ صورت قابل تغییر نیست" لوح محفوظ"او میگذرد پیشاپیش در 

برگی از درخت فرو نمی افتد که ما "، (014بقره، " )به هیچکس مصیبتی نمیرسد مگر آنکه خدا خواسته باشد"

" تر و خشکی که در لوح محفوظ ما ثبت نباشد بر آن آگاه نباشیم،  و دانه ای در زیر تاریکی زمین نیست هیچ

، 11سبا، " )و مثقال ذره ای در آسمانها و درزمین نیست مگر آنکه در لوح محفوظ ما نوشته باشد"، (30انعام، )

آل عمران، " )هیچکس جز به فرمان خدا و وقتی که اجل او معین شده است نمیمیرد"،  (34،  قمر، 40نمل، 

آنانکه باید کشته شوند اگر درخانه های خود هم باشند با پای خود " ،(10، لقمان،  4ام، ،  انع00،  فاطر، 003

همه امور علم، پیش از آنکه اتفاق بیفتد،  وبعد از آن،  تابع امر "، (030آل عمران، " )به قتلگاه خواهند آمد

یش از آنکه بوقوع پیوندد در هرچه برای شما پیش آید، یا نفس شما به شما برسد، پ"،  (0رم، " ) خداوند است

ما خود برای هر پیغمبر دشمنانی را از آدمیان و از اجنه و "،  (44حدید،  " )کتاب ازلی خداوند مقررشده است

 (.004انعام،  ")شیاطین بر انگیختیم،  و البته،  اگر نمیخواستیم چنین نمیشد 

ل یا پوشش یا تغذیه مورد استفاده آدمیان قرار گیرند و چهار پایان تنها برای این آفریده شده اند که برای حمل و نق

البته دیگر . کشتیها برای این ساخته شده اند که مسافرانی که بر آنها سوار میشوند از بابت شکر نعمت بجا آورند

 :جانداران روی زمین نیز تنها برای بهره آدمیان بوجودآمده اند

،  و اسب وقاطر و االغ را آفریدیم تا (40بقره، )دمیان خلق کردیم همه موجودات زمین را برای بهره شما آ".... 

، و چهارپایان را آفریدیم تا از مو و پشم آنها بهره ببرید و گوشتشان را بخورید و (0نحل،  )بر آنها سوار شوید 

 (. نحل،)آنها بارها ی سنگین شمارا که جز با مشقت حمل نتوانید کرد از شهری به شهر دیگر ببرند 

زخرف، )و برای سواری شما کشتی ها را خلق فرمودیم تا چون بر آنها سوار شوید شکر نعمت مارا بجا آورید 

 (".11شوری،  )ستند ی،  و اگر اراده کنیم باد را فرومینشانیم تا کشتیها بر پشت آن از حرکت با(04

زمین نگاه داشتیم در حالیکه میتوانستیم  و ما آب را در اندازه الزم از آسمان بر زمین فرستادیم و آنرا در روی" 

آنرا از میان ببریم، و به برکت آن برای شما نخلستانها و تاکستانها آفریدیم تا میوه های خوراکی خود را به 

و درختی را نیز رویاندیم که از کوه سینا می آید و برای خورندگان خود میوه ای پرروغن . فراوانی درآنها بیابید

و نیز برای شما گاوان و گوسفندان را بوجود آوردیم تا شیره ای را که از پستان آنها . ار می آوردبه ب( زیتون)

بیرون می آید بنوشید و بهره های دیگر ببرید و گوشتشان را نیز بخورید، و بهنگام ضرورت آنهارا بکار حمل و 

 (.44-00مومنون، " )نقل خود بگمارید و بر پشتشان،  چون بر روی کشتی سفر کنید

در مورد  ساده ترین امور زندگی روزمره آدمیان نیز از آنان سلب اختیار شده و حتی در مسائلی مانند مسکن و 

برای شما لباس خلق کردیم تا از : "لباس و خوراک و کشت و کار هیچ سهمی برای خود آنان منظور نشده است

ا را برایتان ساختیم و برای سکونت موقتتان خیمه گرما و سرما محفوظ باشید، و برای سکونت دائم شما خانه ه

هائی را از پوست چهار پایان ترتیب دادیم تا در وقت حرکت سبک باشید،  و از پشم و کرک و موی این چهار 

،  و در کوه ها و جاده ها راههائی برای (01نحل، )پایان برای شما اثاثه منزل و متاع های مختلف خلق فرمودیم 

،  و برای حفظ شما از گرما از درختان سایبان ساختیم و نیز (10انبیاء،  )ا تعبیه فرمودیم رفت و آمد شم

،  و به زمین قطعاتی (14نازعات، )دیوارهای کوهها وغارها را برایتان پوششی در برابر آفتاب قرار دادیم 

،  و (1رعد، )خلستان مجاور یکدیگر دادیم که یکجا باغ انگور باشد و  جائی مزرعه غالت و جائی دیگر ن

 (". 0رعد، )بعضی از میوه ها را برای خوردن بر برخی دیگر برتری دادیم 

آیات متعدد دیگری از قرآن بر این موضوع شگفت آور تأکید نهاده اند که این خود خداوند است که افرادی را به 

ری میکشاند تا آنانرا مستحق دوزخ راه راست میبرد تا شایسته رفتن به بهشت شوند، و افرادی را نیز به خطاکا
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ما خود پرده بر دل برخی ". "وعده خداوند تخلف ناپذیر است که جهنم را از آدمیان و از اجنه پر کند"کند،  زیرا 

، (011،  اعراف،  00، اسراء، 43انعام، " )از افراد نهاده ایم که گوششان بر شنیدن سخن حق سنگین باشد

اگر میخواستیم همه مردمان را به راه "،  (4و  0بقره، " )شها و چشمها یتان نهاده ایممهر بر دلها و پرده بر گو"

 040انعام، " )راست هدایت میکردیم، ولی وعده ما تخلف ناپذیر است که جهنم را از اجنه و از آدمیان پر کنیم

،  (03،  علق، 00،  توبه، 00و  01،  نساء، 01، سجده، 040و  040،  اعراف، 000و 000،  هود، 000و

اگر میخواستیم، تمام خالیق را امت واحدی می آفریدیم، لیکن چنین نکردیم تا هر که را خود بخواهد مشمول "

هر کس که خداوند او را به گمراهی رساند، دیگر هیچکس هادی او نشود و " ،  (0شوری، " )رحمت خویش کنیم

 0، فاطر، 11، غافر، 11، رعد،  10و 41، زمر،  001، نساء، 000و 11اعراف، " )پیوسته درگمراهی بماند

اگر خدا میخواست اینها مشرک نمیشدند، اما ما خود چشم و دل ایشان را از گرویدن به "، (0، شعرا، 10مدثر، 

به موازات (. 0تحریم، " )و تا روز قیامت میان آنها دشمنی انداختیم"... ، (001و  014انعام،  " )حق گردانیدیم

که بر آدمیان به صورت فردی حکمفرما است، قانون مشابهی نیز بر زندگی دسته جمعی اقوام و ملل  این قانونی

 :جهان حکفرما است

چون بخواهیم اهل "... ،  (01رعد، " )صاعقه غضب خود را بر سر هر قومی که بخواهیم فرود می آوریم"

ند و مستحق کیفر شوند،  آنگاه آنهاراهالک دیاری را هالک کنیم فرمانروایان آنرا وامیداریم تا راه فسق برو

و حرام است بر هرشهری که باید مردم آن هالک شوند که آن مردم از کفر خود "، (04و 00اسراء " )میکنیم

بر گردنشان تا زنخ زنجیر عذاب نهادیم و راه پس و پیش را بر آنان بستیم و پرده بر "،  (03انبیاء، " )توبه کنند

تند بادی سرکش فرستادیم که هفت شب و هشت روز متوالی بر "،  (01- 4یس، " )افکندیمچشمها و دلهایشان 

پس آنهارا "،  (4و  0حاقه، " )آنها مسلط بود، و جملگی مانند ساقه نخل خشک شده ای به خاک هالک افتادند

 00ذاریات، " )ندصاعقه آتش در گرفت در حالیکه نه توان گریختن داشتند و نه یار و مددکاری برای خود یافت

و تنور " ، (10قمر " )و برای هالک آنها صیحه ای از آسمان فرستادیم که همه مانند گیاه خشک شدند"، (03و

و عذاب خدا به شکل بادی سهمگین بر آنها روی آورد و چون صبح شد جز "، (01هود، " )آتش بر آنها بجوشید

دیدگانش را بی نور کردیم وگفتیم که اینک عذاب قهر " ، (43و 40احقاف، " )خانه های ویران از آنها اثری نماند

 زلزله ای سخت فرستادیم که برای آنان "، (10و 14قمر، " )و انتقام مارا بچشید

تند بادی خزانی به سوی آنان فرستادیم که بر هرچه میوزید آنرا مانند "، (14عنکبوت، " )مرگ مسلم بهمراه آورد

قسم به "، (40و 41حجر،  " )بر آنان سنگباران عذاب نازل کردیم"، (04و 00  ذاریات،" )استخوان میپوسانید

 و جز نوح و اصحابش همه " ، (0- 0بروج، " )آسمان بلند و قسم به روز موعود، که همه اصحاب حدودرا کشتیم

ز اهل و قوم لوط را ج"، (04صافات، " )را غرق دریای هالکت گردانیدیم، و همانا خدای توخدای رحیمی است

 پس "، (041و 044شعرا، " )بیت او با سنگباران عذاب هالک ساختیم، وهمانا خدای تو توانا و مهربان است

ازهالک اینان اقوامی دیگر پدید آوردیم، و آنها را نیز یکی بعد از دیگری به خاک هالک انداختیم تا سرنوشت هر 

اب حجر رسوالن ما را تکذیب کردند و برای اصح"،  (00و 10مومنون، " )قوم را عبرت دیگران قراردهیم

" فرار از خطر درکوهها منزل گزیدند، اما ما صبحگاهی آنانرا در همان باالی کوههابا صیحه عذاب نابود کردیم

،  (41اعراف، " )قوم عاد سرکشی کرد و ما با تندبادی درایام نحس عذاب ذلت را به آنها چشاندیم"، (01حجر، )

" را پی کردند، پس بر آنان زلزله ای فرستادیم که همه را در خانه هایشان از پای در آورد قوم هود شتر صالح"

و "،  (00هود، " )و قوم شعیب را چنان هالک کردیم که گوئی هرگز درروی زمین نبوده اند"، (40اعراف، )

و قارون "، (10رقان، ف" )نیز اصحاب رس را، و بسیار طوایف و اقوام دیگر را به کیفر کردارشان هالک کردیم

، در مواردی متعدد تذکر داده شده است که (00قصص، " )را با همه ضیاع و عقارش به زیر زمین فرو بردیم

هدف خداوند از رویدادهای بد یاخوبی که برای مسلمانان میافتد و درک علت آنها برای خود ایشان دشوار است، 

در قرآن آمده است که ایمان یا عدم ایمان افراد بسته به اراده  در صورتی که بارها. آزمایش درجه ایمان آنهاست

در مورد دو جنگ احد و بدر که اولی به شکست و . خود خداوند است و آنان شخصا اختیاری دراین باره ندارند
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آسیبی رسید در عوض به دشمنان ( احد)اگر به شما در جنگ : "دومی به پیروزی مسلمانان انجامید گفته شده است

آسیبی سخت وارد آمد،  زیرا ما پیروزی وشکست را بدینجهت در میان مردم میگردانیم ( درجنگ بدر)شما نیز  

( درجنگ احد )روزی که دو گروه با یکدیگر ( 001آل عمران، )که بدانیم آنهائی که ایمان آورده اند کدامند؟ 

و (. "000آل عمران، " )یانند و منافقان کدام؟ روبرو شدند آنچه به شما رسید به اذن خدا بود تا بداند مومنان ک

وقتی که تو به مومنان گفتی آیا شما را :...درصورتیکه ضعیفانی بیش نبودید. خداوند شما درجنگ بدریاری کرد

بس نیست که پروردگاراتان سه هزار تن ازمالئکه را به یاری شما فرستد، و اگر از او بترسید و بردباری نشان 

دشمنان بر شما حمله آورند خداوند پنجهزار ملک دیگر را نیز به کمک شما خواهد فرستاد که بر  دهید هنگامیکه

آل " )آنان بتازند، خدا چنین نکرد مگر برای اینکه خبر نکوئی را به شما بشارت دهد تا دلهایتان آرام گیرد

م تا دریابیم چه کسی از پیامبر ما قبله ای را که تو پیش از آن برآن بودی تغییر دادی" 15،(040و 043عمران، 

ما اصحاب کهف را ازخواب برانگیختیم تا "، ( 001بقره، ")پیروی میکند و چه کسی با او به مخالفت برمیخیزد 

و شیطان را " ، ( 04کهف، ") بدانیم کدامیک از آن دو گروه حساب مدت درنگ در غار را بهتر نگاه داشته اند 

سبا، ") ی اینکه بدانیم کیست که به آخرت مومن است و کیست که درآن شک داردبرمردمان تسلط ندادیم مگر برا

میتوانی ( دمحم)پس چگونه تو . اگر خدا میخواست که همه کسانی که درروی زمین هستند ایمان میآوردند"، ( 40

 011و  00یونس ف:) همه مردم را به اکراه مومن کنی؟ زیرا که هیچکس بی اجازه خداوند ایمان نمی آورد

چگونه میخواهی کسی را که خدا گمراه کرده است هدایت کنی؟ برای چنین کسی هرگز راهی به هدایت نخواهد (

و نوح به قوم خود گفت اگر خدا خواسته باشد شما را گمراه کند، اندرز من به شما سودی (.  01نساء، )بود 

کرر که آدمیان کمترین اختیاری درآنچه و با همه این تأکیدات مکرر در م("....  10هود، )نخواهد داشت 

پیشاپیش برایشان مقدرشده است ندارند، در مواردی قرآن ناگهان راه عوض میکند و برای کسانیکه راهی جز راه 

 :حق را بر گزیده اند خط و نشان میکشد

وا کنیم باز روی از بدترین جانوران در نزد خدا کسانی هستند که تعقل نمی کنند و اگرهم آنان را به کالم حق شن"

اگر هم مالئکه را بر اینها بفرستیم یا مردگان از قبرها "، ( 44انفال،  ") آن بر میتابند و بدان اعتراض میکنند 

خدا کافران را فراموش کرد،  زیرا " ، ( 000انعام، " ) برخیزند و با اینان سخن گویند،  باز ایمان نمی آورند 

در یکی دو مورد حتی تصریح (.  01،  جاثیه، 04، توبه، 30اعراف،  ")ه بودند که آنان نیز او را فراموش کرد

برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده حاصلی : "میشود که خوب و بد آدمیان حاصل اعمال خودشان است

ی که از سوی خدا برای شما آمده است، هر کسی که آنرا دید به رستگاری رسید وهر کس"،  (10نجم، ")نیست 

 (. 010انعام ف")کور ماند درخسران ماند 

علیرغم قدرت مطلقه و همه جانبه ای که قرآن برای خداوند قائل است، گاه همین خداوندبه روایت آیات مختلف 

همین قرآن بصورتی عمل میکند که گوئی فقط سخنگوی پیامبر خود و منعکس کننده خواسته های او درمواردی 

. حجب یا فروتنی ویا برای احتراز ازبرخوردهای نا خوشایند مایل به ابراز آنها نیست است که خود وی به دلیل

این موضوع کرارا این پرسش را درپیش آورده است که اگر قرآن پیام آسمانی برای همه مردمان وبرای همه 

ه پیمبراختصاص دورانهاست چگونه مسائلی که از لحاظ زمانی و مکانی تنها به امور معینی از زندگانی روزمر

 دارند میتوانند درآن مطرح شده باشند؟

ای کسانیکه ایمان آورده اید،  به خانه های پیغمبر داخل نشوید مگر آنکه خود او اجازه آنرا داده باشد، و بر "

وقتی هم که دعوت به خانه یا به طعام شده . سفره طعامش منشینید مگر آنکه خود او شما را دعوت کرده باشد

زودتر از وقت مقررنیائید و بعد از صرف طعام پی کارخود بروید نه اینکه برای صحبت کردن باقی بمانید باشید 

                                                 

 -
15

باب )در کتاب دوم سموئیل . موضوع فرستاده شدن مالئک برای کمک به پیغمبران از تورات وانجیل مایه گرفته است

این رویداد بصورتی مبهم نقل شده است،  ولی در ( 01- 0وباب یازدهم، .0- 4باب پنجم، )و کتاب مکابیان (40پنجم، 
انجیل صریحا از قول عیسی گفته میشود که اگر خواسته باشد میتواند از خدا بخواهد که دوازده فوج از مالئک را به یاری 

 (. 31متی،  باب بیست وششم،  )او بفرستد 
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که این کار مایه آزار پیغمبر است هر چند که خود از گفتن آن شرم کند، ولی خداوند از اظهار حقیقت به شما 

او را آنطوری صدابکنید که یکدیگر را  هنگامیکه میخواهید پیغمبر را صدا کنید،(.  31احزاب، ) شرمی ندارد 

صدایتان را از صدای پیغمبر باالتر نبرید و با او به همان بلندی صحبت (. 01نور، )میان خودتان صدا میکنید 

آنهائی که پیغمبررا پشت خانه با بانک بلند میخوانند بیشترشان مردمی بیشعور ... مکنید که با همدیگر میکنید

هنگامیکه (.  3 – 0هجرت، )خیلی بهتر است که صبر کنند تا پیغمبراز خانه خارج شود  هستند، زیرا برایشان

پیغمبر از شما میخواهدکه جا باز کنید پس جا را برای دیگران باز کنید  و زمانی که به شما میگوید بر خیزید پس 

بطلبید و رسول خدارا هرگاه از زنان پیغمبر متاعی را میطلبید از پشت حجاب (. 04مجادله، ) بر خیزید 

احزاب، .)پس از وفات او نیزهرگز با همسرانش ازدواج مکنید که این نزد خداوند گناهی بزرگ است. نیازارید

در جای دیگر در مورد همین زنان پیغمبر، در هنگامیکه با او گله مندیهای زناشوئی داشته اند، در قرآن (".  31

اگر خواهان زینت دنیائی هستند بیائید تا مهریه تان را بپردازم و به ای پیغمبر،  به زنان خود بگو:"آمده است

خوبی و خوشی آزادتان کنم، اما اگر طالب زندگی اخروی باشید خداوند به شما پاداشی بزرگ خواهد داد، 

همچنانکه کار ناروای شمارا دو برابر دیگران به کیفر خواهد رسانید، و هر که را شما که مطیع فرمان رسول 

پس با مردان . شما ای زنان پیغمبر،  بدانید که مانند سایر زنان نیستید. باشد اجری مضاعف نصیب خواهد کرد

و ( 10- 40احزاب، )به نرمی ونازکی سخن مگوئید و در خانه هایتان بمانید و خدا و رسول او را اطاعت کنید 

هر یک از آنها را که مایل . مراعات کنی تو ای رسول الزم نیست در همبستر شدن با زنان خود نوبت آنها را

هیچکدام از آنها نباید . بدو نبودی نوبتش را به عقب بینداز و اگر هم بدو مایل شدی دو باره او را نزد خود بخوان

برای (.  30احزاب، ) از خواسته تو ناراضی باشند، بلکه باید همگی به آنچه تو بدانان عطا میکنی رضا دهند 

 (" 0تحریم، )از آنچه خدا بر تو حالل کرده برای خشنودی زنانت صرفنظر میکنی؟ چه ای پیغمبر 

دو آیه مختلف قرآن حکایت ازآن دارند که خداوند نخست به پیامبر خود توصیه کرده است که کسانیکه به قصد 

ار اکراه نشان تبرک به دیدار او می آیند پولی بپردازند تا به مصرف معاش او برسد، ولی چون اینان از این ک

 : داده اند خداوند نیز بعدا آنان را از پرداخت این پول معاف کرده است

توبه، " )ای رسول،  از کسانیکه به دیدنت می آیند صدقه  دریافت کن تا آنانرا پاک گردانی و طهارت بخشی " 

راه عذری در برابرشان ولی چون مراجعه کنندگان از این کار سر باز میزدند،  خداوند در آیه دیگری (  011

 آیا اکراه دارید که پیش از دیدار خود . اگر نمیتوانی چنین کنی بدانید که خداوند بخشنده و رحیم است:"... میگذارد

صدقه ای بدهید؟ دراینصورت ما نیز توبه شما را میپذیریم به شرط آنکه نماز خود را برپا دارید و زکوه خویش 

 (. 01و  04محاجه، " )را فرمان بردار باشید را بدهیم و خدا و پیغمبرانش 

درجائی دیگر،  خداوند در اشاره به نیشخند یکی از دشمنان دمحم،  عاصی بن دائل،  که فرزند نیاوردن پیامبر را  

دلیل بر عقیم بودن او دانسته و دمحم را سخت به خشم آورده بود تأکید میکند که این دمحمنیست بلکه دشمن بد خواه 

،  و باز در جائی دیگر خداوند به ابولهب عم پیامبر و همسرش که با دمحم ( 1کوثر، )که خودش عقیم است اوست 

 (. 1-0لهب،  ! " )بریده باد دست ابو لهب، و زنش نیز هیزم کش جهنم باد : " دشمنی کرده اند نفرین میکند که
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 امبرانیپ 

 "دییتوح" ن های یدر آئ

 

ربنائی یو سنگ ز" دییتوح"ای اسالم ، تورات کتاب اول از کتابهای سه گانه یدن ت و هم دریحیهم در جهان مس

ن کتاب و دو کتاب یان ایشداوری، میابی دور از پیک ارزینهمه در یبا ا. ن بزرگ جهان سامی استیهر سه آئ

ام یرا که پی، زت و اسالم وجود داردیحینهای مسیهود با آئین یان خود آئیگر همان فرق اصولی وجود دارد که مید

ان را از هر قوم و نژاد و یامی جهانی است که همه آدمینهای زرتشتی و بودائی، پیام آئیل و قرآن، همانند پیانج

: ن استیک قوم معیکند، کتابی خاص یح میرد، درصورتی که تورات چنانکه خودش تصریگین در برمیسرزم

ام درجه سود و ین پیه است، و مالک خوب و بد در اهود صادر شدیامی است که منحصرا برای قوم یام آن پیپ

هود باشد خوب است ولو آنکه تحقق آن مستلزم آدمکشی و دزدی و یآنچه به نفع قوم . ان استیهودیان آن برای یز

ن سنتی اخالق و عدالت یهود باشد بد است، ولو آنکه با موازیبکاری و حق شکنی باشد ، و آنچه به ضرر قوم یفر

گر تفاوتی اساسی وجود دارد، و آن لحن و ید" دییتوح"ان تورات با دو کتاب یز میگر نیاز جنبه ای د .ق کندیتطب

ک کتاب آسمانی ید وجه مشخص یبایل وقرآن از متانتی که حقا میکه انجیرا درحالیات آن است، زیمضمون محتو

ب یت و توطئه و فریای قتل و جنا هزار وچند صفحه ک سولاریشتر به ین نظر بیباشد بر خوردارند، تورات از ا

فا یهوه نقش پهلوان اصلی را ایبا در همه آنها خود یو دروغ و دزدی و بخصوص زناکاری شباهت دارد که تقر

  .کند یم

ش از آنکه به ارزش یار بیت و اسالم به تورات تعلق گرفته است، بسیحیاعتباری که بعدها در هر دو جهان مس

گری بطور یم و دیکی بطور مستقین، ین دو آئیباشد مربوط به ارزشی است که ا ن کتاب مربوطیواقعی خود ا

هودی یسی خودش یرا عیز. سی داردین مورد عیم برای آن فراهم آورده اند، و نقش اساسی را در ایر مستقیغ

او اطالعات مذهبی . دیهودی گذرانیهودی و در درون جامعه ای ینی یش را در سرزمیبود، و تمام زندگی خو

ام ینکه پین جهت برای ایبد. ان بودندیهودیش یز در همه موعظه هایتماما از تورات آمده بود و طرف خطاب او ن

: ام را ناقض تورات نداند، بلکه مکمل آن بشماردین پین نبود که ایتازه وی گوش شنوائی داشته باشد راهی جز ا

. ان رامنسوخ کنم، بلکه آمده ام تا آنها را به کمال برسانمامبرید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیفکر نکن"

ن نخواهد رفت تا همه آن یچ حرفی و نقطه ای از تورات از بین برجای هستند هید که تا آسمان و زمین بدانیقی

اری ی، در صورتی که عمال خود وی نه تنها حرف ها و نقطه های بس( 00و 04متی ، باب پنجم ،")ابد یتحقق 

ن و اصول اخالقی مربوط بدان مطرح کرد که درست یر داد، بلکه اصوال برداشتی از خدا و دییات را تغاز تور

ام جهانی و نه یک پین بار یکه ا –سی یام عیکه پین شد که وقتیجه اینت. در نقطه مقابل برداشتهای توراتی بود

هود رفت و در امپراتوری یکوچک  ائی و نژادی و مذهبی قومیبه خارج از مرزهای جغراف –هودی بود یصرفا 

نه مساعدی را در درون طبقات محروم و غالمان جامعه برای گسترش یط اجتماعی ناسالم آن زمیپهناور رم و مح

گری یام دیسی خواسته بود دنباله و مکمل پیچنانچه خود ع( نام گرفت Bibleل  یکه بعدا انج) امین پیافت، ایخود 

ای ین امپراطوری در بخش خاوری دریکی از متصرفات کوچک ایتاب مذهبی به نام تورات اعالم شد که ک

گر و مکمل یکدیی وابسته به یامهایام را به عنوان پیست هردو پیحی الزاما می بایترانه بود، و نو مذهبان مسیمد

ازهای ین که بخش توراتی آن نه با آنان ارتباطی داشت و نه از نظر محتوی پاسخگوییرند، در صورتیگر بپذیکدی

ب نامتجانسی یبدانان عرضه شد ترک Bibleب کتاب مقدسی که بعدا به نام ین ترتیبد. فردی و اجتماعی آنان بود

ی شرور،  ین خداینشتایف ایهوه خدای تورات را که به تعریل نو بود، که الزاما یاز تورات کهن و از انج

سی اورا مظهر اعالی یل عیآسمانی می شمرد که انج ست مرادف  با همان پدریش نیر بینه توز و حقیانتقامجو، ک

م و لوت و اسحاق یهود چون ابراهیوخ مذهبی قوم ین استحاله، شیبه موازات ا. گذشت و محبت معرفی کرده بود

ت شدند و از یحیامبران باستانی جهان مسیل به پیز تبدیگران نیاء و دیوشع و عذرا و اشعیعقوب و موسی و یو 
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وخ محلی ین شیحی قبل و بعد از دوران رونسانس همه ایقرون متوالی متفکران و هنروران مس ن راه در طولیا

خی یت تاریواقع. تورات را در هاله ای از تقدس جای دادند که در خود تورات مطلقا نشانی از آن وجود نداشت

هود باقی یخود ملت کوچک دان نگذاشته بود امروز اثری از تورات جز در نزد یت پا به میحین است که اگر مسیا

ز یش می شمارند احتماال حتی نامی از آن نیون مردمی که امروزه آن را کتاب مقدس خویلینمانده بود، و صدها م

 .ده بودندینشن

 -هودی نبودیبا آن که  -زین بار دمحم نیرا اینه در جهان اسالم صورت گرفت، زین زمیدگرگونی مشابه ای در هم

ک یابی قرار گرفته است، نه یل از جانب پژوهشگران مورد ارزی، بنا به عللی که به تفصن نوخاسته خود رایآئ

روان آنها در عربستان و یحی اعالم کرد که جمعی از پیهودی و مسیگر یدی دین توحیمذهب نو بلکه ادامه دو آئ

ت در مورد یحیمسجه همان استحاله ای که در جهان یدر نت. ک مستقر بودندیگر خاور نزدینهای دیدر سرزم

وخ به ین شیل ایز در امر تبدیحی صورت گرفته بود در جهان اسالمی نیامبران مسیهودی به پیوخ یل شیتبد

وب، یمان، ایوشع، شائول، داوود، سلی، یعقوب، موسیم، لوت، اسحاق، یابراه.  امبران عالم اسالم انجام گرفتیپ

ان یامبران آسمانی برای تمام جهانیل به پین آمدند و تبدرویهودی خودشان بیونس، از چهار چوب صرفا یعذرا، 

ق نمی کند و سخنانی که از زبان یشدند که رسالت آنها مطلقا با آنچه در خود تورات درباره آنان آمده است تطب

شان در یر از آن سخنانی است که ایز به کلی غیت الهی و دعوت به قبول آن نقل شده است نیآنها در مورد وحدان

 .هود به زبان می آورندیهوه و قوم یرات در ارتباط با تو

:  نان او می توان خواند که یم و جانشیه قرآن از زبان خداوند در باره ابراهیست و پنج سوره و شصت و نه آیدر ب

ا ریز( 043نساء، ) م یدی، و او را به دوستی خود برگز( 043بقره، ) م یم را راهنمای مردمان قرار دادیما ابراه

آل ) فی متقی بود یو حن( 00صافات، )و قلبی پاک و رئوف داشت ( 00م، یمر)ق بود یغمبری صدیکه وی پ

 ت کنند یان را به سوی ما هدایم تا جهانیم و لوت را رسوالن خود قرار دادی، و ابراه(03و 04عمران، 

ز ی، و ن(004صافات، ) ارانند کو کیه او را که همگی آنان از نیم اسحاق و ذری، و برکت داد(40اء ، یانب) 

، و (00وسف، ی) م یسته ما بود و در همه احوال فقط آنچه را می خواست که ما می خواستیعقوب را که بنده شای

) ند یح گویم تا همراه او ما را تسبیم و کوهها و مرغان را امر فرمودیش را به داوود عطا کردیفضل و کرم خو

مان ی، و سل( 03نمل، ) م یز حق را از باطل عطا کردیق و تمیقدرت درک حقاو به او ( 40اء، ی؛ انب01سبا، 

ن جهت باد صر صر را مسخر او ی، بد(11سبا، )وسته به درگاه ما تضرع می کرد یکو بنده ای بود که پین

ضر م تا در رکابش حایور را فرمودیو جن و انس و ط( 00اء، یانب)م ین را به فرمانش گماشتیاطیم و شیدیگردان

د عذاب آتش یچیم که کمر به خدمت او ببندند و به هر کدام از آنان که سرپیو اجنه را فرمان داد( 04نمل، )ندیآ

نک آنها را بی حساب به هر کس ی، ا ین نعمتها را از ما داریم که همه ایو بدو گفت( 04سبا، ) م یسوزان چشاند

( . 01ص، )ار مقرب بود یمان نزد ما بسیکه سل رایز( 10ص، )ر یکه خواهی بده و از هر کس که خواهی بگ

غمبر دو بار همسر یم پیش از پنجاه فصل تورات می توان خواند که ابراهیامبران، در بین پیولی درست درباره هم

ن جرار می فرستد و هر بار ینکه خواهر اوست به حرمسرای فرعون مصر و پادشاه سرزمیخود را به عنوان ا

افت می دارد، و لوط یش و گاو و خر ماده االغان و شتران دریز و میال و نقره و غالم و کنای فراوانی از طیهدا

اپی در غاری با دو دختر باکره خود همخوابگی می کند و از هر دوی آنان صاحب فرزند می یغمبر دوشب پیپ

هوه یمی کند و  غمبری را از برادر ارشدش غصبیب دادن پدر خود اسحاق حق پیغمبر با فریعقوب پیشود، و 

عقوب دختران دائی خود را همراه گله های گاو و گوسفند او می ین ین کار او صحه می گذارد، و همیز در این

هود در روز روشن و در کنار یغمبر زاده یعقوب و پیهودا فرزند ارشد یدزدد و از نزد وی فرار می کند، و 

کی از آنها بعد ها جد یفرزندانی دو قلو می شود که  دروازه شهر با عروس خودش جماع می کند و از او صاحب

ل یغمبر با زن سردارش که در جبهه جنگ با دشمنان اسرائید، و داوود پادشاه و پیسی از کار در می آیارشد ع

نکه موضوع فاش نشود دستور کشتن شوهر او را در یمی جنگد زنا می کند و چون وی حامله می شود برای ا

لوم پسر داوود با خواهر باکره خودش تامار به زور همخواب می شود و بعد او را از خانه جبهه می دهد، آبشا

ز همچنان یکن 111زن عقدی و  411غمبر با وجود داشتن حرمسرائی از یمان پادشاه و پیرون می کند، و سلیب
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ا و حلقه کی از کتب مقدس تورات است در وصف پستانهیچشمچرانی می کند و در غزل غزل های خودش که 

م داد سخن می دهد و وصف می کند که چگونه وقتی که در زده و دست ین دختران اورشلیهای ران و ناف و سر

 .ش به جنبش در آمده استیده احشایمحبوبه خود را از پشت در د

ن موارد را از  یک از اینها بخشهای کوتاهی از فصول مختلف مربوط به هر یی از همه ایبه عنوان نمونه ها

خوانندگانی که بخواهند متن مفصلتر از مطالب را . تان نقل می کنمیروی ترجمه رسمی فارسی کتاب مقدس برا

 0. ن کتاب مراجعه کنند یبخوانند می توانند به اصل ا

رون ینی که به تو نشان دهم بیش بسوی سرزمیت خود و از مولد خویاز وال: گفت( م یابراه) و خداوند به آبرام "

م چنانکه خداوند بدو فرموده بود روانه شد، و یپس ابراه. را برکت دهم و نام ترا بزرگ سازمشو، ومن ت

رون آمد هفتاد و پنج ساله بود، و زن خود سارا و برادر زاده خود لوط و همه اموال و یکه از حران بیهنگام

هوه راخواند یداوند بنا نمود و نام و در آنجا مذبهی برای خ... ن کنعان داخل شدند یاندوخته خود را برداشته به زم

ن شدت یرا که قحط در زمین شد ابرام به مصر فرود آمد تا درآنجا بسر برد، زیو چون قحطی در آن زم... 

کو هستی، پس به اهل یدانم که تو زنی جوان و نیم: ک به مصر شد به زن خود سارا گفتیکرد، و چون نزدیم

م و سارا به مصر وارد یو چون ابراه... ت شود یریخاطر تو برای من خمصر بگو که تو خواهر من هستی تا به 

دند و او را در حضور فرعون ستودند، پس وی را به حرم فرعون درآوردند، و یشدند ، مأموران فرعون او را د

زان و ماده یش ها و گاوان و خران و غالمان و کنیم احسان نمود و او صاحب میفرعون بخاطر وی به ابراه

ای سخت مبتال یولی خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارا زوجه ابرام به بال. غان و شتران شداال

ست که به من کردی؟ و چرا مرا خبر ندادی که او زوجه تو است، ین چیا: ساخت، و فرعون آبرام را خوانده گفت

آنگاه فرعون در خصوص وی کسان  .نک زوجه خودت را برداشته روانه شویو گفتی که او خواهر من است؟ و ا

م از آنجا به سوی ارض یپس ابراه"..."ند یملکش روانه نمایخود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام ما

ن جرا در خصوص زن خود سارا گفت که او خواهر من یان قادش و شور در سرزمیجنوبی کوچ کرد و در م

 ای شب بر این ملک ظاهر یولی خداوند در رو. را به نزد او بردند و ملک جرا مأمورانی فرستاد که سارا. است 

------------------------------------------------------------- 

انگذارخانه کعبه، و یای قوم عرب و بنیغمبر اوالوالعزم و نیم درمقام پیاحتماال کسانی به منظور دفاع از تقدس ابراه -0

ان یهودین عذر سنتی را مطرح خواهند کرد که چنانکه در قرآن آمده برخی از مطالب تورات توسط ینان او، ایجانش

، 00، انعام ،00و 03و 01،مائده، 00،نسا ، 40،آل عمران ، 000و 40و 43بقره ،) مورددستکاری قرار گرفته است 

ن هدف صورت گرفته باشد که ید با این دستکاری ، اگر هم واقعا صورت گرفته باشد، تنها می بایولی چن(.  004انفال ،

ری توسط خود یین تغینکه چنیاافته باشد، نه یر ییگر تغیان مذاهب دیا زیان اسالم یهود و به زیمتن اصلی به نفع مصالح قوم 

م به عمل آمده است نفی کنند و در یل فراوانی را که در قرآن از ابراهین هدف انجام گرفته باشد که تجلیهود با ایکاهنان 

حی در طول قرون از خالل صفحات یهودی و مسیون یلیگری را بگذارند که صدها میم دروغگوی دیجای آن آن ابره

گر ین هدف نفی بخشی از مطالب تورات در مورد دیز، با همیگری نیکسان د. شناسندیز میمروز نتورات شناخته اند و ا

مان یق مبعد سلینت دارد ،ادعا کرده اند که نسخه اصلی تورات در حریل قرآنی از آنها مبایل که با تجلیغمبران اسرائیپ

ن یدرا. ت که بعدا به جای آن نوشته شده استدرزمان بخت النصر پادشاه بابل سوخته شده و تورات کنونی نسخه ای اس

ک نسخه ای ین یهود نمی توانسته است منحصر به همین ین تذکر که نسخه های تورات درسرزمیز ،گذشته از ایمورد ن

جه گرفت که متن بعدی تورات توسط گروهی از کاهنان یتوان نتین رفته است، منطقا نمیباشد که در آتش سوزی معبد از ب

رغم قرآن به بد نامی و رسوائی یهود را علیغمبران یاری از پیسی شده  باشد که بسیمان بصورتی باز نویسل خود معبد

ادآور ضرب المثلهائی از نوع کاسه یا مذهبی باشد، یخی یتهائی تاریانگر واقعیش از آنکه نمایه ها بین توجین چنیا. بکشاند

ک تر از پاپ و سلطنت طلب تر از شاه در زبانهای یا کاتولیارسی ه مهربانتر از مادر در زبان فیا دایگرمتر از آش 

 .اروپائی است
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پس گفت ای خداوند، . کی نکرده بودیگری است، و ابی ملک هنوز با اونزدین زن زوجه دیشده به وی گفت ا

خود گفت که او برادر من است ؟ به سادگی و پاکدستی ز یمرد همراهش گفت که او خواهر من است، و آن زن ن

ن بابت یز از همیدلی خود کردی ،و من نن را به ساده یدانم که ایم: ا گفتین را کردم و خدا وی را در رویخود ا

را ین مرد را به او رد کن، زیپس االن زوجه ا. اشتم که با او همخوابه شویترا آگاه کردم که خطا نورزی و نگذ

ملک را بخاطر ابراهیم یغمبر است و برای تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی، و خداوند فرج های زنان ابیکه او پ

ردنی با من کردی ؟ به تو چه گناه کرده بودم که کارهای ناک: ملک ابرام را نزد خود خوانده بدو گفتیپس اب. بست

پس ابی . زان ابی ملک را دوباره باز کند تا اوالد بهم رساند یم نزد خدا دعاکرد که فرج های زنان و کنیو ابراه

د و زوجه اش سارا را به وی رد کرد و به سارا یم بخشیزان به ابراهیملک گوسفندان و گاوان و غالمان و کن

وباب  01ش ،باب دوازدهم ،یدایسفر پ" )د ینجا برویادم، پس زودتر از انک هزار مثقال نقره به برادرت دیا:گفت 

 ( . 0- 4ستم ،یب

ن کنعان آمده ولی به مصر یم که همراه او از اور سرزمیغمبر برادر زاده ابرهین ماجرا ، لوط پیهمزمان با ا

را مرد سدوم یند است ، زیش نا خوشایط زندگی او برایند ، ولی محیگزیدوم سکونت منرفته است در شهر س

ن جهت خداوند دو فرستاده خود را یبهم(. اصطالحی که از نام لوط آمده است ) عمدتا همجنس باز و لواط کارند 

و ساکنان آن گرفته  م به نابودی سدومیهوه تصمیفرستد تا به وی خبر دهند که یبه صورت دو مرد جوان نزد او م

 :است

 ,ر پخت ، پس تناول کردندیو وقت عصر آن دو نفر وارد سدوم شدند و به خانه لوط درآمدند و وی نان فط"... 

ر از هر جانب خانه لوط را احاطه کردند و به او یاما هنوز به خواب نرفته بودند که مردان شهر از جوان و پ

رون آمد و در را از یشان بیآنگاه لوط نزد ا. رون آریو درآمده اند نزد ما بگفتند آن دو مرد را که امشب به نزد ت

. نک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته اندیا, عقب خود ببست، و گفت ای برادران من ، زنهار بدی مکنید

ن یکاری به ا د، لکنیشان بکنید با ایرون آورم تا همگی شما آنچه در نظرتان پسند آیشان را االن نزد شما بیا

پس به لوط هجوم آوردند تا در را . میشان بدتر کنیگفتند دور شو وگرنه با خود تو از ا. دیدومرد نداشته باش

بشکنند ، ولی آن دو مرد لوط را نزد خود به خانه درآوردند و در را بستند و آن اشخاص را که بر در خانه بودند 

پس لوط را گفتند که پسران و دختران و . ن در را نداشته باشنددا کردیاز خرد و بزرگ کور کردند که قدرت پ

را خداوند مارا فرستاده است تا آنرا هالک یرون آور، زین مکان بیدامادان خود و هر که را در شهر داری از ا

وط و هنگام طلوع فجر آن دو فرستاده به ل. ن سخن مسخره آمد و در شهر ماندندیم ، اما بنظر دامادان لوط ایکن

رون یو چون آفتاب طلوع کرد لوط و زن و دخترانش از سدوم بجانب صوغر ب. گفتند که در رفتن شتاب کند

د و آن شهرها و تمام وادی و یرفتند، آنگاه خداوند بر دو شهر سدوم و عموره باران گوگرد و آتش از آسمان باران

و . ست و ستونی از نمک شدیعقب خود نگر اما زن لوط از. ن را واژگون ساختیع سکنه آنها و نباتات زمیجم

و دختر بزرگ به . رون آمده با دو دختر خود به کوه در آمد و در مغاره ای سکنی گرفت یلوط از صوغر ب

. دین نمانده است که بر حسب عادت کل جهان به ما درآیر شده و مردی بر روی زمینک پدر ما پیا:کوچک گفت 

پس درهمان شب پدرخود . میم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم و با او همبستر شویا تا پدر خود را شراب بنوشانیب

گر خواهر بزرگ به یش همخواب شده و واقع شد که روز دیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خویرا شراب نوشان

او  ن بار تو بایم و ایز او را شراب بنوشانیپس امشب ن. ش با پدرم همخواب شدم ینک شب پیکوچک گفت ا

دند و دختر کوچک یز پدرخود را شراب نوشانیپس آن شب ن. م یهمخواب شوتا هر دو نسلی از پدرخود نگاه دار

د که او را موآب نام یو هر دو دختر لوط از پدر خود بار دار شدند ،و دختر بزرگ پسری زائ. با او همخواب شد

" او را بن عمی نام داد و وی پدربنی عمون است د که یز پسری زائیان است ، و دخترکوچک نیداد و او پدر موآب

 (.ش ، باب نوزدهمیدایخالصه شده از سفر پ)
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گر کنعان دچار قحطی شده است در نظر یشود، وچون بار دین او میم ، پسرش اسحاق جانشیپس از مرگ ابراه

و خداوند فرمود اکنون تو به : " کندین بار خداوند با نظر او موافقت نمیمصر برود، ولی ارد مانند پدرش به یگیم

ت ترا مانند ستارگان آسمان یدهم و ذرین را به تو مین زمیا، بلکه در جرار ساکن شو، و من تمام ایمصر فرود ن

م یرا که ابراهیدهم ، زیرا برکت مع ملتهای جهان یت تو جمیبخشم و از ذرین را به تو میگردانم و تمام زمیر میکث

 (. 3- 0ست و ششم،یش ،باب بیدایسفر پ")ض مرا نگاه داشتید و اوامر و احکام و فرایقول مرا شن

ر ین وحی فراموش کرده بود که غیدهد که احتماال خداوند در فرستادن این نوشته تورات ولتر تذکر میدر اشاره بد

 . م ابالغ نکرده بود یه ای به ابراهیچگونه امر و حکم و فرضیهل یاز موضوع ختنه فرزندان ذکور اسرائ

ز در آنجا درست همانند آنچه پدرش در مصر یرود ، ولی وی نین جرار میهوه ، اسحاق به سرزمیبه دستور 

پس اسحاق درجرار اقامت نمود ، و مردمان آنجا درباره زنش : " کند یکرده بود زن خود را خواهرش معرفی م

Rebecca(  رفقه )پس چون مدتی . ا شدند و او گفت که خواهر من است یکو منظر بود از او جویکه زنی ن

نک اسحاق با رفقه مزاح ید که ایچه نظاره کرد و دیملک پادشاه از دریدرآنجا توقف نمود چنان اتفاق افتاد که اب

کی از یتی که خواهر من است تا ن زوجه تست ،و چرا گفیپس اسحاق را نزد خود خواند گفت همانا که ا. کند یم

 ( .  01 – 0ست وششم ،یش ، باب بیدایسفر پ") قوم من با او همخوابه شود و مارا به گناه بزرگی آورده باشی ؟

عقوب متولد یسو زودتر از یو چون ع ا آمده اند ،یعقوب،که دو قلوبدنیسو و یاسحاق دارای دو فرزند است بنام ع

شتر مورد عالقه مادراست، با یعقوب، که بیگرش ینی پدر را با او است ،ولی در عمل فرزند دیشده حقا جانش

هوه خداوند یکند و بعدا یغمبری را از برادرش غصب مین حق پیدهد ایب میتوطئه ای که به طراحی مادرش ترت

دن تار گشته بود ، یر شد و چشمانش از دیو چون اسحق پ"...  :گذارد یصحه مبکاری بر آن ین فریز با علم بدین

ری برای من یش را گرفته به صحرا برو و نخجیده به وی گفت ترکش و کمان خویسو راطلبیپسر بزرگ خود ع

ت دارم برای من ساخته نزد من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم ترا برکیر خورشی چنانکه دوست میبگ

عقوب را ید و رفته پسر خود یگفت رفقه که زوجه اسحق بود شنیسو سخن میو چون اسحق به پسر خود ع. دهد

ار تا از آنها یسو به صحرا رفته بسوی گله بشتاب و دو بزغاله خوب از بزها برای من بیخوانده گفت اکنون که ع

سو یر تابخورد و ترا قبل از وفاتش بجای عدارد بسازم و آنرا نزد پدرت ببیکه دوست میغذائی برای پدرت بطور

د، و خورش و نانی که پخته بود بدست پسر یعقوب پوشانیسو را گرفته به یو رفقه جامه فاخر ع... برکت دهد 

سو هستم و آنچه بمن فرمودی یعقوب نزد پدرخود آمده گفت ای پدر، من نخست زاده تو عیپس . عقوب سپردیخود 

ش آورد و اسحق آن طعام وشراب را بخورد یپس شراب برا... ن و از شکار من بخور یز و بنشیاالن برخ. کردم

عقوب از یرون رفتن یو چون از برکت دادن به بعقوب فارغ شد، بمجرد ب. غمبری خود را به او دادیو برکت پ

پسر خود  ز و از شکاریز پدر به  پدرخود گفت پدر من برخیسو از شکارباز آمد و او نیحضور پدر، برادرش ع

آنگاه . سو هستم ین تو عیستی؟ گفت من پسر نخستیپدرش اسحاق به وی گفت تو ک. بخور تا جانت مرا برکت دهد 

م آورد و قبل از آمدن تو او را برکت ید کرده برایری صیلرزه بر اسحاق افتاد و گفت پس آن که بود که نخج

له آمد و یگفت برادرت به ح. ز برکت بدهیدرم به من نم وتلخ برآورده به پدرخود گفت ای پیسو نعره عظیدادم؟ ع

ره را رزق یدم و غله و شیز غالمان او گردانیبرکت تراگرفت و او را بر تو سرور ساختم وهمه برادرانش را ن

  0(.  01 – 0ست و هفتم ، یش ، باب بیدایسفر پ")ز برادر خود را بندگی خواهی کرد یبه ناچار تو ن. او دادم

__________________________________ 

ش و مورخ یسی و بوالنژه کشینگبروک محقق انگلین نوشته تورات از قول بولیابی خود از کتاب مقدس ، دراشاره بدیولتر درارز -1

م با یهم ابراینیرا می بیل سابقه دزدی داشته اند ، زیاء بزرگ اسرائیکند که بر اساس مندرجات تورات ،ظاهرا همه انبیفرانسوی نقل م

دزدد یغمبری را از برادرش میب دادن پدرش برکت پیعقوب با فریدزدد، و یای فراوان مید از او عطایگویدروغی که به فرعون مصر م

همانان خود را، و فرزندان یل دارائی میدزدد ،و پسران راحیل حق لبنان را از او میو بعد هم دو دختر دائی خود را از پدرشان، و راح

ستند که بهر یان متوجه نین کفر گویا: دیافزایش میشگی خویو خود ولتر با طنز هم. ان رایر را و بعد هم همه اموال کنعانآنها ملت مص

  .دهد یص میده اش را بهتر از ما تشخیحال خداوند مصلحت خودش و قوم بر گز
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رغم منع مذهبی یت علیارود تا با دختر او زناشوئی کند، و درنهیعقوب بعدا به شهر ارام نزد خالوی خود می

ک زمان واحد ندارد ،هر دو دختر او را به زنی یان حق ازدواج با دو خواهر را در یهودیح تورات که یصر

کند که یخداوند درعالم خواب از باالی نردبانی که تا آسمان ادامه دارد بدو اعالم م 4ن سفر ، یدر راه ا. ردیگیم

اد خواهد شد و ین زیت تو مانند غبار زمیذر:"... بخشد یت او میبه ذر نی را که وی درآن خفته است به او ویزم

م ، و تا آنچه را که یمغرب و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و من ترا در هر جائی محافظت فرما به مشرق و

 (.  04- 01ست وهشتم ،یش ،باب بیدایسفر پ" )ت نخواهم کردیاوردم رهایبه تو گفته ام بجا ن

هوه به من نان دهد تا یاگر : " د که یگویدار شدن بجای هر گونه سپاسگزاری میعقوب در هنگام بینهمه یبا ا

هوه یز حاضر خواهم بود او را یبخورم و رخت دهد تا بپوشم ، و مرا به سالمت بخانه پدرم باز گرداند من ن

(.  41 – 00ست و ششم ،ی،باب ب شیدایسفر پ")ک آنرا به او بدهم یخدای خودم بشناسم و از آنچه به من بدهد ده 

دارد و به سوی کنعان یعقوب پس از وصلت با لئا و راحل دختران او، گله او را همراه با دخترانش بر میدر ارام 

 .گرددیرد به موطن خود باز میگیمه راه با خدا کشتی میکند و پس از آنکه در نیفرار م

ک یان یشود و در جریعقوب مینا دختر یم نام دارد عاشق دیله که شکیس قبیعقوب ، پسر حمور رئیدر بازگشت 

. ن دختر برای او خواستگاری کندیخواهد که از ایکند، و فردای آن از پدرش میدار به زور با او همبستری مید

فته دختر و خواهر یم شید که دل پسرم شکیگویپسرانش مد و به او و یعقوب می آین منظور به مالقات یحمور بد

ز دختران ما را برای جوانان خود به زنی ین پس نید و از یشما است و چه بهتر که او را به زنی به وی بده

د و ید و درآن خانه بسازین ما ساکن شوید ، و در زمیز به جوانان ما به زنی بدهید و دختران خود را نیریبگ

کند که دختر را به زنی بدو بدهند و هر اندازه یشنهاد میعقوب و پسرانش پیم به یو بعدا خود شک .دیتجارت کن

عقوب در جواب یاما پسران : " دیه داستان را از خود تورات بشنویبق. شکش از او بخواهند یه و پیبخواهند مهر

ست که خواهر خود را به شخص ن کار برای ما ننگ ایشان گفتند ایم و پدرش به مکر سخن گفتند، پس بدیشک

م که هر ذکوری از شما ختنه شود، آنگاه دختران خود را یشوین شرط با شما همداستان میم، لکن بدیختنه نشده بده

ن صورت دختر خود یر ایم، در غیکقوم شویریم و با شما ساکن شده یم و دختران شما را برای خود گیبه شما ده

پس حمور و .... م پسند افتاد یشان به نظر حمور و پسرش شکیو سخنان ا. کرد مینجا کوچ خواهیرا برداشته از ا

ش ما ین مردمانی که نزد ما آمده اند صالح اندیم به دروازه شهر خود بر آمده به مردمان گفتند ایپسرش شک

م و یریگشان را به زنی بین ساکن شوند و در آن تجارت کنند و دختران این زمیپس بهتر است که در ا. هستند

ن شرط با ما متفق خواهند شد که هر ذکوری از ما ختنه شود یشان فقط بدیاما ا. میشان بدهیدختران خود را بد

ن کار رضا دادند و هر ذکوری از یپس همه کسانی که به دروازه شهر در آمدند بد. شان مختونندیچنانکه خود ا

عقوب شمعون و الوی هر ید و بستری بودند دو پسر و در روز سوم که همه آنان دردمن.... آنان مختون شدند 

ز به دم یم را نیرانه به شهر آمدند و همه مردان را کشتند، و حمور و پسرش شکیر خود را گرفته دلیکی شمشی

عقوب بر کشتگان آمده شهر را غارت یرون آمدند، و پسران یم برداشته بینا را از خانه شکیر کشتند و دیشمش

شان و همه یو رمه ها و االغها و آنچه در شهر و آنچه در صحرا بود گرفتند، و تمامی اموال اکردند، و گله ها 

عقوب به شمعون و الوی گفت یپس . ری بردند و آنچه درخانه ها بود تاراج کردندیشان را به اسیاطفال و زنان ا

و من درشماره نسبت بدانان . دیان مکروه ساختیعنی کنعانین ین زمید و مرا نزد سکنه ایمرا به اضطراب انداخت

عصمت کند؟ یا او خواهر ما را بیگفتند آ. لم، همانا که برمن جمع شوند و مرا بزنند و من با خانه ام هالک شومیقل

ل برآ و در آن ساکن شو و در آنجا برای من یت ئین شده بر خاسته به بینک که چنیعقوب گفت ایپس خدا به 

د و یشتن را طاهر سازیاهل خانه خود و همه کسانی که با وی بودند گفت خو عقوب بهیپس . قربانگاهی بساز

پس کوچ کردند و خدا خوف خود را برشهر های . میل برویت ئید تا بر خاسته به بیرختهای خود را عوض کن

 (.م ش ، باب سی وچهارم و سی و پنجیدایسفر پ") عقوب را تعاقب نکردند یشان بر قرار کرد که بنی یگرداگرد ا

وی از دختر مردی کنعانی صاحب . دارد یافت میغمبری را از پدر دریهودا است که برکت پیعقوب یفرزند ارشد 

ر ید، ولی خداوند از عریگیر میشود، و زنی به نام تامار برای پسر ارشدش عیله میر و اونان وشیسه پسر بنام ع

کند که به تامار زن یف میهودا پس از مرگ او، به پسر دومش اونان تکلیو . راندیمید و او را میایخوشش نم
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ه داستان را از زبان خود یبق. دا کندید تا حق برادر شوهری را بجا آورده نسلی برای خود پیبرادر خود درآ

که به زن برادرخود درآمد یست که آن نسل از آن او نخواهد بود هنگاملکن چونکه اونان دان: ".... د یتورات بشنو

. راندیز بمین کار او در نظر خداوند ناپسند آمد و او را نیو ا. ن انزال کرد تا نسلی برای برادر خود ندهدیبر زم

را که یود، زله بزرگ شین تا پسر سوم من شیوه بنشینک در خانه پدرت بیهودا به عروس خود تامار گفت که ایو 

 .رد، پس تامار رفته در خانه پدر خود ماند یز مثل برادرانش بمیمبادا او ن

و به تامار . نان گله خود به شهری که پدر تامار درآنجا ساکن بود آمدیهودا نزد پشم چیو چون روزها سپری شد 

رون یشتن بیگی را از خو وهیپس وی رخت ب. د یآیش میدن پشم گله خوینک پدر شوهرت برای چیخبر دادند که ا

له پسر ید که شیرا دید و به دروازه شهر بنشست ، زید و خود را در چادری پوشیکرده برقعی به روی خود کش

د وی را فاحشه پنداشت یهودا او را بدیو چون . هودا بزرگ شده است ولی تامار را به زنی به او نداده اندیسوم 

دهی تا به یگفت مرا چه م. میا تا به تو درآیل کرد و گفت بیه سوی او مپس ب. ده بودیرا که روی خود را پوشیز

دهی تا بفرستی؟ گفت ترا چه گرو دهم ؟ گفت یا گرو میآ: فرستم، گفتیت میمن درآئی؟ گفت بزغاله ای از گله برا

وی آبستن  و او از. نها را به وی داد و بدو در آمدیپس ا. مهر و زنار خود را و عصائی را که در دست داری 

هودا بزغاله را توسط دوست خود یو . دیوه گی پوشیشد و برخاسته برفت و برقع را از روی خود برداشته رخت ب

هودا را خبر دادند که یو بعد از سه ماه ... افت یرد، اما وی او را نیفرستاد تا گروها را از دست آن زن بگ

د تا سوخته یرون آوریهودا گفت وی را بیپس . ده استنک از زنا آبستن شیعروس تو تامار زنا کرده است و ا

ن مهر و زنار و عصا آبستن یرون می آوردند نزد پدر شوهر خود فرستاده گفت از مالک ایو چون اورا ب. شود

و چون وقت .... له ندادم یرا که او را به پسر خود شیهودا آنها را شناخت و گفت او بی گناه است زی. شده ام 

رون آورد و یکی دست خود را بید یزائیو چون م. نک دو فرزند توأم در رحمش بودندید ایوضع حملش رس

نک ید و ایرون آمد و دست خودرا باز کشین اول بیسمانی قرمز گرفته بر دستش بست و گفت ایدرحال قابله ر

 0باب سی وهشتم ، ش ،یدایسفر پ. ) دند یدند و برادرش را زارح نامیپس او را فارص نام. رون آمد یبرادرش ب

غمبر یک پید جای تعجب باشد که یقاعدتا با: " سد ینویع نگاری کتاب مقدس مین وقایولتر در اشاره بد(.  11 –

ده مجامعت کند ، ولی از یک فاحشه رو پوشید، در روز روشن و در کنار دروازه شهر با یمحترم ، با موی سپ

سی از یح آورده، عیسی مسیل از عیر شجره نامه ای که انجن موضوع جای شگفتی دارد که دیشتر ایز بین نیا

م اسحاق را آورد، و اسحاق یو ابراه: "....شود یهودا و تامار شناخته مین دو پسر زنا زاده یکی از همینسل 

هودا فارص و زارح را از تامار آورد ، و فارص حصرون را ، یهودا و برادران او را ، و یعقوب یعقوب را ،و ی

م را ، که یوسف شوهر مریعقوب یلعاز متان را، و متان یو ا....مان را یسا داود پادشاه را و داود سلیو... و 

 (. 00 – 0ل متی ،باب اول ،یانج" ) ح از او متولد شد یسی مسمی به مسیع

 : غمبرند ین حال هم پادشاه و هم پیرسد که در عیل میرائغمبران ، نوبت به پادشاهان اسیپس از پ

و واقع شد در وقت عصر، که داود پادشاه از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه گردش کرد، و از پشت بام " 

پس داود فرستاده درباره زن استفسار . کو منظر بودیار نیکند و آن زن بسیشتن را شستشو مید که خویزنی را د

و داود قاصدان . است( ان یل در جنگ با موآبیسردار اسرائ" ) ا یاور" ن بتشبع زوجه یو را گفتند که انمود، و ا

و آن زن . اورند، و چون او نزد وی آمد داود با او همبستر شد، پس او به خانه خود برگشتیفرستاد که او را ب

د و به او گفت به یا شوهر او را نزد خود طلبیپس داود اور. غام به داود فرستاد که من حامله هستم یحامله شد و پ

ن قصد داشت که او در خانه با زوجه اش همبستر شود و پندارد که یهای خود را بشوی، و چنیخانه ات برو و پا

و داود را خبر . د و به خانه خود نرفتیش خوابیر بندگان آقایا درخانه داود با سایاما اور. زنش از او حامله است

امده ای، پس چرا به خانه خود یا گفت مگر تو از سفر نیپس داود به اور. ا به خانه خود نرفته استیوردادند که ا

چگونه من به . نند یمه نشیابان خیم در بیل در اردوها ساکنند و بندگان آقایا گفت که سربازان اسرائینرفتی؟ اور

و داود که . ن کار را نخواهم کردیتو قسم که اات یخانه خود بروم تا بخورم و بنوشم و با زن خود بخوابم؟ به ح

ا برای او یوآب فرمانده جبهه جنگ دربرابر بنی عمون نوشته بدست خود اورید بامدادان مکتوبی برای ین دیچن

د ید و عقبش را خالی بگذاریا را در موضع مقدم جنگ بگذارین مضمون نوشت که اوریفرستاد و در مکتوب به ا
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دانست مردان شجاع دشمن یا را درمکانی که میکرد اوریوآب شهر را محاصره میو چون  .ردیتا زده شود و بم

ا یو چون زن اور.....ا کشته شد یوآب جنگ کردند و اوریرون آمده با یباشند گذاشت ، و مردان شهر بیدرآنجا م

و . به خانه خود آورد ام ماتم گذشت داود فرستاده اوراید که شوهرش مرده است برای او ماتم گرفت، و چون ایشن

ت ین جنایل در برابر ایهوه، خدای اسرائیواکنش (. ازدهم یل ، باب یکتاب دوم سموئ" . )دیش پسری زائیاو برا

( لین پادشاه اسرائیشائول نخست)ت یغام فرستاد که من خانه آقایو خداوند به داود پ: "... ن آمده استیدر تورات چن

پس چرا . کردمین و چنان میت بس نبود بازهم چنین برایآغوش تو انداختم ، و اگر ا را به تو دادم و زنان او را به

ش یخواهی که زنان ترا پینک میدی؟ ایر بنی عمون به قتل رسانیزنا کردی و شوهرش را به شمش  ایبا زن اور

نهمه گناه ترا یبا ا.....  ل با آنها بخوابد ؟یش تمام اسرائیه ات بدهم که در برابر آفتاب و پیچشم تو گرفته به همسا

 -4ل ، باب دوازدهم،یکتاب دوم سموئ)کن پسر حرامزاده تو البته خواهد مرد یم و تو نخواهی مرد، لیفرمایعفو م

00  . ) 

ر و سالخورده یغمبرپیو داود پ: " را که در تورات آمده است ین روال باقی ماند، زیظاهرا داود تا آخر عمر بر هم

شد، و خادمانش وی را گفتند به جهت آقای ما باکره ای جوان بطلبند تا یپوشاندند گرم نمیباس مشد و هر چنداورا ل

زه ای را یدند و دوشیکو منظر طلبیل دختری نیپس درتمامی حدود اسرائ. درآغوش تو بخوابد تا آقای ما گرم بشود

 ( .  1 – 0، باب اول ، کتاب اول پادشاهان" )کو منظر بود یار نیافته آوردند که بسیه یبنام شونم

ن استنباط از یز بوده است، و ایغمبر همجنس باز نیافته اند که داود پین یمحققان متعددی درتورات نشانهائی از ا

با روی شائول یوناتان فرزند جوان و زیافت خبر مرگ نابهنگام یشود که داود پس از دریه ای ناشی میمرث

: " آمده است (  14 – 40باب اول ، ) ل یه و متن آن درکتاب دوم سموئل درسوگ او سرودین پادشاه اسرائینخست

را محبت من و تو تنها محبت دو برادر نبود، محبت ین بودی، زیار نازنیوناتان، برای من بسیای برادر من 

کند یم آنان میان هفت پسر شائول را تسلین داود بعدا بخاطر ارضای جبعونینوصف همیبا ا". مردان با زنان بود

ده شوند، همچنانکه سردار و پسر عم شائول را که قبال با تطمع به خود جلب کرده و بدست او توطئه یتا به دارکش

رد و بعد یمیر میدن به سلطنت به شمشین او شود، پس از رسیده بود تا خودش جانشیه شائول را به ثمر رسانیعل

 (. 11و  14ل ، باب سوم ، یکتاب دوم سموئ )خواند ینوازد و سرود میکند و عود میدرمرگش عزاداری م

 

در خود تورات آمده است که داود زندگی اجتماعی خود را با راهزنی آغاز کرد و در رأس ششصد راهزن به 

س نرسد همه ینکه خبر کشتار او به اطالع پادشاه اکیکبار برای ایغارت و کشتار درنواحی مختلف پرداخت و 

که راهزنان یوقت(. ست و هفتم یکتاب اول پادشاهان ، باب ب) د یرخوار را سر بریمردان وزنان و حتی کودکان ش

کند یه میهوه بدو توصیکند و یند، وی از خداوند چاره جوئی میکنند و در صدد کشتنش بر می آیان میه او عصیعل

) ز او راضی شوند ن راهزنان در آنجا به غارت پردازند و این ثروتمند عمالقه دستبرد بزند تا ایکه به سرزم

که مردمش به سختی مقاومت کرده اند، داود دستور " رابا "بعد از تصرف شهرک (. همان کتاب ، باب سی ام 

کتاب دوم پادشاهان ، باب ) دهد که همه ساکنان آنرا از وسط اره کنند و بعد در کوره های آجر پزی بسوزانند یم

 (. دوازدهم 

شود که در کنار وی بر تخت نشسته است، و خود ینخست زاده او شناخته م ن داود در تورات پسر خدا ویو هم

عنی بنده یده آنها را تفقد خواهم کرد ، آنها را بچراند ، یش را طلبیمن گوسفندان خو: " دیگویهوه درباره او می

ان نبی یب حزقکتا")شان خواهد بود یر ایشان خواهم بود و بنده من داود امیهوه خدای ایخودم داود را ، و من 

 ( . 40 – 00،باب سی وچهارم ، 

گر داود او را یکو صورت بنام تامار بود و امنون پسر دیو واقع شد که ابشالوم پسر داود نبی را خواهری ن"

را که او باکره بود و به نظر یمار گشت، زیو امنون چنان گرفتار خواهر خودش تامار شد که ب. داشتیدوست م

وناداب بن شمعی که برادر زاده داود بود، و یو امنون دوستی داشت بنام . امنون دشوارآمد که با وی کاری کند

شوی؟ امنون وی را ین الغر میو او وی را گفت ای پسر پادشاه چرا روز به روز چن. رک بودیار زیمردی بس
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را گفت بر بستر خود یوناداب ویو . توانم با او کاری کنمیدارم و نمیودم را دوست مگفت که من تامار خواهر خ

د و مرا یاینکه خواهر من تامار بید وی را بگو تمنا ایایادت تو بیده تمارض نما، و چون پدرت برای عیخواب

ده یخوابپس امنون . نم و از دست وی بخورمیخوراک بخوراند و خوراک را درنظر من حاضر سازد تا بب

د و دو قرص طعام یاینکه خواهرم تامار بیادتش آمد امنون به پادشاه گفت تمنا ایتمارض نمود و چون پادشاه به ع

ش یو داود نزد تامار فرستاده گفت االن به خانه برادرت امنون برو و برا. ش من بپزد تا از دست او بخورمیپ

ش او قرصها یر کرد و پیده بود، و آرد گرفته خمیو او خوابو تامار به خانه برادر خود امنون رفت . طعام بساز

اما امنون از خوردن ابا نمود و گفت همه کس را از نزد . ش او نهادیساخته آنها را پخت و تابه را گرفته آنها را پ

ت تو اور تا از دسیو امنون به تامار گفت خوراک را به اتاق ب. رون رفتندید و همگان از نزد اوبیرون کنیمن ب

ش او گذاشت تا یبخورم، و تامار قرصها را که ساخته بود گرفته نزد برادر خود امنون به اطاق آورد، و چون پ

ل ینی، ای برادرم ، مرا ذل: تامار وی را گفت . ا با من بخوابیبخورد او وی را گرفته به او گفت ای خواهرم ب

را من ننگ خود را کجا ببرم؟ یاور زیاحت را به عمل من قبیل کرده نشود و این کار در اسرائیرا که چنیمساز ز

کن امنون نخواست سخن وی را بشنود و بر یل. غ نخواهد نمود ینکه به پادشاه بگوئی و او مرا از تو دریپس تمنا ا

او . ز و برویو چون از مجامعت فارغ شد بر وی بغض نمود و وی را گفت برخ. دیاو زور آور شد و با او خواب

گری که با من یکنی بدتر است از آن ظلم دیرون کردن من میم که در بین ظلم عظیرا این مکن زیفت چنوی را گ

ن دختر را از نزد یکرد خوانده گفت ایپس خادمی را که او را خدمت م. کن او نخواست که وی را بشنودیل. کردی

و تامار جامه رنگارنگ . عقبش بسترون کرده در را از یو خادم او را ب. رون کن و در را از عقبش ببندیمن ب

خت، و برادرش ابشالوم وی یده و خاکستر بر سر خود ریشدند دریخود را که دختران باکره پادشاه بدان ملبس م

پس تاماردر خانه برادر . نکار متفکر مباشیرا گفت که ای خواهرم اکنون خاموش باش چون برادرتو است و از ا

 (.  04 – 0زدهم ،یل ، باب سیکتاب دوم سموئ) د شانحالی مانیخود ابشالوم در پر

 

که یکس" هوه به موسی گفته شده است که یم یبصورت فرمان مستق(  04ستم ،یان ،باب بیسفرالو)ن تورات یدر هم

ن حکم یولی ظاهرا ا" شود( نابود)د در مقابل چشمان پسران قوم خود منقطع یعورت خواهر خود را کشف کند با

ن ماجرا، امنون به دستور یت خود تورات دو سال بعد از ایرا به روایغمبر را شامل نشده، زیپ هوه پسر پادشاهی

اندکی بعد از . شودید و در آنجا بدست برادرش کشته میجویب داده است شرکت میافتی که ابشالو ترتیداود درض

ام همه مردم ین قیکند و درایام میل، قیغمبر اسرائیه پدرش داود، پسرخدا و شبان او و پادشاه و پیآن ابشالو عل

شدند، و کسی نزد داود آمده او را خبر داد یادتر میروان ابشالوم روز بروز زیوپ: " .... رندیگیجانب ابشالوم را م

م بودند گفت یده است، و داود به تمامی خادمان خود که با او دراورشلیل به ابشالوم گرویکه دلهای مردان اسرائ

پس پادشاه و تمامی اهل خانه اش با وی رفتند و . واال ما را از ابشالوم نجات نخواهد بود میبرخاسته فرار کن

(  00- 01ل ،باب پانزدهم ،یکتاب دوم سموئ" )پادشاه تنها ده زن را که متعه او بودند برای داشتن خانه واگذاشت 

 . 

غمبر با او زنا کرده و بعد شوهرش رادر یهمان زنی که داود پ) ، پسر داود و بتشبع (وپادشاه ) غمبر یمان پیسل

ر العقولی که به وی نسبت داده شده، در دوران یرغم همه آن داستانهای محی، عل(ده بود یجبهه جنگ به قتل رسان

ل ین کوچک اسرائیدود قدرتش از سرزمروزی نظامی مهمی بدست می آورد و نه حیچهل ساله پادشاهی خود نه پ

رام پادشاه صور، دوران آرامشی را یدر عوض از راه ازدواج با دختر فرعون مصر و اتحاد با ه. رودیفراتر م

ر آنچه را مسس یار است، نظیبرای کشور خود فراهم می آورد که حاصل آن رونق اقتصادی و ساختن بناهای بس

را داود پدر او در ماه آخر یشود ، زیغمبر با برادرکشی آغاز مین پیا دوران پادشاهی. دوم مصر کرده بود

نی خلع یعهد قانونی خود را از جانشیلی که در تورات آمده، ولیمان، به تفصیش به اغوای بتشبع مادر سلیزندگان

مزاحم  ن برادرینکه از شر ایمان درآغاز پادشاهی خود برای ایگذارد، و سلیمان رادر جای او میکند و سلیم

کتاب اول پادشاهان ، باب ) رساند یز پدرش را دارد به قتل مین گناه که قصد ازدواج با کنیراحت شود او را بد

خی، درتورات و مخصوصا در قرآن چنان درشکوه آسمانی و یتهای تارین واقعیرغم همه ایعل(.  40 – 0دوم ، 
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ر یخ جهان نظیگر تاریا مذهبی دیاسی یتی سیچ شخصیهمان داد سخن داده شده که احتماال در مورد ین سلینی ایزم

ار او گذاشته شده اند یاها و قاره ها جمعا در اختینهای افسانه ای آنسوی دریان و سرزمیرا که نه تنها آدمیندارد، ز

و باد : " .... ز همگی سر به فرمان او دارندیان نیطان و باد و آب و مرغان و موران و ماهی، بلکه جن و ش

ن را مسخر او یاطینی که مورد نظرش باشد ببرد، و شیم تا او را به هر سرزمیدیمان گردانیر را مسخر سلصرص

، و (  04- 00اء ، یانب) گر بپردازند یا در دستگاه حکومتش به کارهای دیا غواصی کنند یش در دریم تا برایکرد

، و اجنه را فرمان ( 04نمل ، )ند یضر آم که در رکابش حایمان را از جن و انس و مرغان فرمودیان سلیسپاه

د عذاب آتش سوزان یچیم که به اذن پروردگارشان کمر به خدمت او ببندند ، و به هرکدام از آنان که سرپیداد

م ساختند یگهای عظیخواست از کاخها و نقوش و ظروف بزرگ و دیمان هر چه میم ، و آن اجنه برای سلیچشاند

" کرد یوسته به نزد ما تضرع میکو بنده ای بود که پیار مقرب بود، و نینزد ما بسرا که وی ی، ز(01- 04سبا ،)

 (. 11سبا ، )

مان نبی ی، مجموعه اشعاری که سل"مان یغزل غزلهای سل" ن تضرع را خود تورات درکتاب ینمونه ای از ا

ب ها تازه ید و به سیهت دیمرا به قرصهای کشمش تقو: "... درباره محبوبه ناشناس خود سروده نقل کرده است

ده یر سر من است و دست راستش مرا در آغوش کشیدست چپ دلدارم ز. مار عشق هستم یرا که بید ، زیساز

ای محبوبه من، چشمانت از پشت برقع مثل چشمان کبوتر . است، محبوبه ام از آن من است و من از آن او هستم 

ان سوسن ها یپستانت مثل دو آهوی دو قلو است که م دو. با استیت مثل رشته قرمز و دهانت زیلبها. است

ش را از سوراخ یمحبوبه من دست خو. ر استیر زبانت عسل و شیچکد و زیت شهد عسل میاز لبها. چرندیم

ش باز کنم، اما دلدارم باز کشته و یبرخاستم تا در را به رو. م برای او به جنبش در آمد یدرداخل ساخت، و احشا

مار عشق هستم ید که من بید وی را بگوئیابیدهم که اگر محبوبه مرا بیم، شمارا قسم میران اورشلای دخت. رفته بود

. چشمانش کبوتران نزد نهرهای آب است. د و سرخ فام استید که او سفیست، بدانید که محبوبه من کیاگر بپرس. 

. که به زبرجد منقش باشدش حلقه های طال است یدستها. چکدیش سوسن ها است که از آنها مرصافی میلبها

ن است یا. ن استین و تمام او مرغوبتریریار شیدهان او بس. ه های زرناب استیش ستون مرمربر پایساقها

 !م یمحبوب من، ای دختران اورشل

ورهااست که صنعت دست صنعتگر یت مثل زیحلقه های ران ها! با استین چه زیت در نعلیای محبوب من ، پاها

گردنت مثل برج عاج و . دو پستانت مثل دو بچه دوقلوی آهوانند . ه مدوری پراز شراب استناف تو کاس. باشد

ت مثل خوشه های انگور و بوی یقامتت مانند درخت خرماست و پستانها. چشمانت مثل برکه های حشبون است 

که پستانهای  ای دلدار من ، کاشکی مثل برادر من بودی. ن یب است و دهانت مانند شراب بهترینفست مثل س

 ". ساختند یم نمیدم و رسوایبوسیافتم مییرون مید، تا چون ترا بیمادرم را مک

ن باره آمده ی، ولی در خود تورات درهم( 014بقره ، )سته ای است دانسته شده است یمان بنده شایدر قرآن سل

 : است

ن زنان از امتهائی بودند که یهمه اداشت، و یاری را دوست میگانه بسیمان سوای دختر فرعون زنان بیسل" .... 

ند، مبادا که دل یایز به شما در نیشان نید و ایائیشان درنیل را فرموده بود که به ایشان بنی اسرائیخداوند درباره ا

. مان اطاعت امر خداوند را نکرد و خودش به آنها درآمدیولی سل. ل گردانندیان خود مایروی از خدایشما را به پ

ری یدند، و در وقت پیهوه برگردانیو زنانش دل او را از خداوند . ه بودیصد جاریزن عقدی و س و اورا هفتصد

ل ساختند، و دل او مانند دل پدرش یگانه مایان بین زنان او را به پرستش خدایمان واقع شد که برخی از ایسل

ان رفت و به خداوند یمونان و ملکوم بت عیدونیپس به دنبال عشتورت خدای ص. ش کامل نبودیداوود با خدا

ان است و بجهت یم است مکانی بلند به جهت کموش که بت مو آبید و درکوهی که روبروی اورشلیشرارت ورز

ها یدند و قربانیسوزانیش بخور میان خویگانه خود که برای خدایمولک بت بنی عمون بنا کرد و بجهت همه زنان ب

روی یمان افروخته شد ، و به او امر فرمود که پیخداوند بر سلپس خشم . ب عمل نمودین ترتیدند بهمیگذرانیم

مان گفت یپس خداوند به سل. اوردید، اما او آنچه را که خداوند به او امر فرموده بود بجا نیر را ننمایان غیخدا
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را به  نیام تو ایکن در این عمل را نمودی البته سلطنت را از تو پاره کرده به بنده ات خواهم داد، لیچونکه ا

ازدهم ، یکتاب اول پادشاهان ، باب ) خاطر پدرت داود نخواهم کرد، اما از دست پسرت آنرا پاره خواهم کرد 

 (.  04تا  0بندهای  

ح در یسی مسیز درنسب نامه عیشود که از او نیمان از فاحشه ای بنام راحاب صاحب فرزندی بنام بوعز میسل

کند بی آنکه یله موآب وصلت میهوه با زنی از قبید یبر خالف دستور اکن بوعز یاد شده است خود ایل لوقا یانج

مان شده یل و قرآن از سلیلی که درتورات و انجیبا همه تجل. اوردین گناه را به روی خودش بیهوه این بار یا

و رفشارهای مالی یخی پادشاه خود کامه فاسد و ستمگری است که پشت ملت خود را در زیاست، وی از نظر تار

رد توسط سربازان یگین مناسبت از جانب توده های محروم انجام میکند و تمام شورشهائی که بدیاجتماعی خم م

هوه یل تورات از وی اختصاصا بخاطر بنای معبد بزرگ یتجل. شودیمزدور و غالبا اجنبی او در خون غرق م

مت کار ین معبد به قیولی ساختمان ا .شودیم است و نه بخاطر حکمت و عدالتی که به وی نسبت داده میدراورشل

زده سال تمام یاجباری دسته جمعی هفتاد هزار باربر و هشتاد هزار سنگتراش و ده ها هزار بنا بمدت س

بردگی به . کندیکار شاق درمعادن هزاران کارگر را هر ساله تلف م(. 03کتاب اول پادشاهان، باب پنجم ،)شودیم

مان، خود را مالک روح و جسم مردم یست و طبقه حاکمه با اتکاء به سلن صورت آن برقرار ایرحمانه تریب

 04111ارابه با  0011مان به نوشته تورات یخود سل(.  03 – 0کتاب اول پادشاهان ،باب دوازدهم ، ) داند یم

و حرمسرا (  40کتاب اول پادشاهان ، باب چهارم ،) ش دارد یار شخصی خویله دراختیطو 01111ارابه ران و 

 ( . 0ازدهم ،یکتاب اول پادشاهان، باب ) ز است یه و چند هزار کنیجار 111زن عقدی و  411ی او شامل 

سپر طالی چکشی  411مان یو سل...  وزنه طال بود  000د یمان رسیک سال به سلیو وزن طالئی که در" 

 111برای هر سپر  سپر کوچک طالی چکشی که 111مثفال طال بکار برده شد ، و  011ساخت برای هر سپر 

د، و تخت را شش پله و پا انداز یمثقال طال به کار برده شد ، و تخت بزرگی ساخت و آنرا به طالی خالص پوشان

ز از یمان پادشاه از طالو تمامی ظروف خانه او نیدنی سلیوسته بود، و تمامی ظروف نوشین بود که به تخت پیزر

 (. نهم  ام ، بابیخ ایکتاب دوم توار" )زرخالص بود

مان حساب کرده است که ارزش صد و سه هزار تاالن یخود درفصل مربوط به سل" ونرفلسفی یکسید" ولتر در

د بدون احتساب یمان رسیزده هزارتاالن نقره که به نوشته تورات از داود به ارث به سلیون و سیلیک میطال و 

ارد یلیم 40نگ معادل با یره استرلیون لیلیم ارد و صد و نوزدهیلیک میر زمان ولتر یبهای جواهرات، به تسع

ان نبود، یای آن زمان هم درجرین رقم پولی در مجموع  دنیسد که چنینویفرانک فرانسه زمان او بوده است ، و م

ازی داشت که کشتی های افسانه ای خود را یگر چه نیمان بود، وی دیار سلین ثروتی دراختیو اگر واقعا چن

 روس بفرستد ؟یدرجستجوی طال به اوف

شد یل میمان بدوش طبقه دهقان و کارگر تحمیغمبرانه سلین ولخرجی های پینه همه ایزی که مسلم است که هزیچ

هوه را متزلزل کرد و انفجار و ین فشار طاقت فرسا بود که ساختار اجتماعی جامعه یل دورانت همیو به قول و

 . اعث شدمان بیفاصله پس از مرگ سلیهوه را بیدوپارگی کشور 

دی مظهر عدالت معرفی شده است بنوبه خود بهتر از پرونده ینهای توحین پادشاهی که درآئیپرونده قضائی ا

رغم سوگندی که یوی درهمان آغاز سلطنت خود چنانکه گفته شد برادر بزرگترش را عل. ستیاجتماعی او ن

م یر داود را که در تحکیوآب سردار پیو  ( 43کتاب اول پادشاهان ،باب دوم ، ) کشد یدرمعبد یاد کرده است م

، (10کتاب اول پادشاهان ،باب دوم ، )رساند یهوه به قتل میسلطنت خاندان او نقش اساسی داشته در درون معبد 

، هر ( 00همانجا ، )برد ید مو را که داود سوگند موکد خورده بود که به جانش تجاوز نکند سر میسپ" شمعی" و 

که  -می او رایب قدین رقیت کرده بود که ایمان وصیخود داوود نبی به هنگام مرگ به سلن مورد یچند که درا

در (.  0کتاب اول پادشاهان ، باب دوم ،)ن فرصت به قتل برساند یدر اول –خودش قسم خورده بود او را نکشد 

همه آنچه :" سد ینویخ معروف خود میولز در تار. ج . هود، ه یخ ین پادشاه تارین بزرگتریت ایابی شخصیارز

ش از پادشاهی خردمند مردی آدمکش ، یدارد، وی را بین پادشاه خردمند به ما ارائه میکتاب مقدس در باره ا
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گانش ندارد یمان مذهبی استوار از همسایبکار، مذبذب و خرافاتی با عدم تعادل روانی و حاکم بر ملتی که ایفر

ش از هر یتجمل طلبی ها و حرمسرای چند صد نفری او ما را برحمی ها و یدهد که بیو تذکر م" کندیمعرفی م

م که معابدی که وی برای سولوخ و یفراموش مکن. اندازدیاد امپراتوران رومی و سلطان های عثمانی میز بیچ

م برای یتون بنا کرد، بمراتب از معبدی که در اورشلیهودی خودش درباالی تپه زیر یان زنان غیعشتارته ، خدا

ز پرونده ای چندان پر یمان نینها پرونده حکمت و فضل افسانه ای سلیبموازات همه ا. خت بزرگتر بودهوه سای

مان به یمان تورات که همه اشتهار سلیهای محققان، کتاب امثال سلیرا که بر اساس بررسیست، زیافتخار ن

ک یبا بطور کامل از یح تقریالد مسیش از میپ 11تا  01خردمندی از آن آمده است، کتابی است که درسالهای 

م یانگذار معبد اورشلیمان بنیمی مصری به عبری ترجمه و بعدا توسط خود خاخام های مترجم بنام سلیکتاب قد

 .نامگزاری شده است 

:" ن است یمان را آورده است که از جمله آنها چنیسل" امثال"ن یونر فلسفی خود نمونه هائی از ایکسیولتر در د

ر عقاب درهوا و مار درروی خاک و کشتی در یمس:توان آنها را مشخص کرد یش نمیشاپیکه پر است یچهار مس

د ین آفرین موجودات روی زمیوان را خداوند بصورت کوچکتریچهار ح" ، و "ا و آلت مرد در داخل فرج زنیدر

لبهای زن " که ز جالب است یمان نین نمونه از کلمات قصار سلینقل ا". مورچه و خرگوش و ملخ و سوسمار : 

ر دو دم ین تلخ است و مثل شمشیکن آخر او مثل افسنتیچکاند و دهان او از روغن نرمتر است، لیاجنبی عسل را م

ن تورات آمده است یو درهم". ک مشویق خود را از او دور ساز و به درخانه او نزدین طریبرنده است، بنا برا

 . از آنان زنان اجنبی بودند اری یمان خودش هفتصد زن عقدی داشت که بسیکه سل

شود که تا یآغاز م" پادشاهان کوچک" ابد و دوره ییان میل پایاسرائ" پادشاهان بزرگ"مان دوران یبا مرگ سل

پادشاه بابل و اسارت ( بخت النصر) م بدست نبوکدنصر یسقوط اورشلعنی تا هنگام یالد، یش از میپ 304سال 

با همه آنها به قتل یکنند که تقریم حکومت مین مدت بر اورشلیهشتاد و دو پادشاه درا. ابدییان ادامه میهودیبابلی 

انت و یبکاری، خیک توطئه، برادر کشی، فرزند کشی، فری تارک سولارین سالها یل در ایخ اسرائیتار. رسندیم

مان که به ین سلیرحبعام، پسر و جانش. ل، نقش اصلی را داردیهوه، خدای اسرائیت است که درهمه آنها یجنا

ندگان همه یزدارد، در روز آغاز سلطنت خود به نمایکن 111متعه و  01زن عقدی و  00ت از پدر خود یتبع

ن کرد که کمرمان را یوغ ما را چنان سنگیو پدر ت" ک او آمده و به وی گفته اند که یل که به تبریمردم اسرائ

د که سه روز بعد برای گرفتن یگوی، م" م یشکست و اکنون تو بار بندگی ما را سبکتر کن تا ترا بهترخدمت کن

ن تر یوغ شما را سنگین ساخت اما من یوغ شما را سنگیپدرم :" د یگویپاسخ بنزد او باز گردند و ٱنگاه بدانان م

ه خواهم کرد، چونکه انگشت ینمود، اما من شما را به عقربها تنبیه میانه ها تنبیشما را به تازخواهم کرد، پدرم 

مان یورام نواده سلی(.  00 – 1کتاب اول پادشاهان ، باب دوازدهم ، ") کوچک من از کمر پدرم کلف تر است 

کسال یاو اخزنا پس از پسر . کشدیشاوندانش را میادی از خویهنگام آغاز سلطنت همه برادران و شمار ز

ا فرزندان خودش و همه یپس از مرگ او مادرش عتل. رسدیکانش بر اثر توطئه ای بقتل میپادشاهی با همه نزد

کی از پسران او بنام یولی پس از شش سال . گذراند تا خودش سلطنت کندیغ میافراد خاندان سلطنتی را از دم ت

کشد و خودش به یشورد و مادرش را میه او میافته است علیوآش که بدست عمه کاهنه خود از مرگ نجات ی

ا سلطنت خود را با کشتن یپسرش اماز. شودیز دربستر خواب گردن زده میرسد و اندکی بعد خود او نیپادشاهی م

م یشورند و او از اورشلیکند، ولی پس از مدتی مردم براو میده اند آغاز میهمه کسانی که اورا به پادشاهی رسان

ا بخاطر بدرفتاری با کاهنان بدست ین بار اوریا. شودیا شاه میرسد و پسرش اوریکند و در راه به قتل میمفرار 

ونام بجای او سلطنت یماند و پسرش یشود و تا آخر عمر درخانه خود زندانی میماری خوره مبتال میهوه به بی

ابی بلخ پسر جدعون . کند یست مین نکه از جذام مرده است سر بهیکند که چندی بعد پدرش را به بهانه ایم

زند تا حکومت خود را یکند و به دست آنها هفتاد برادر خود را بر روی سنگی گردن میر میچماغدارانی را اج

ن یشوند و ایرسند پنج نفر کشته میاز شش پادشاهی که درعرض ده سال به حکومت م. ب ادامه دهدیبدون رق

ل که پس از یهودا و اسرائیان دو کشور یابد، همچنانکه جنگ خانگی مییمسری کشتارها صد وده سال تمام ادامه 
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هوه بدست ین مدت بارها پرستش یدرا.. انجامد یکصد سال بطول میه کشور او آغاز شده یمان با تجزیمرگ سل

 .رد یگیشود و پرستش بعل و ملکارت و فحشای مقدس و قربانی کودکان جای آنرا میل موقوف میپادشاهان اسرائ

شتری را برای یرانی بیا با خودشان، هر باره مرگ و ویه ین پادشاهان با اقوام همسایرایان ناپذیجنگهای پا

و قحطی سخت در سامره بود ، :"کند یت مین حکایکی از نمونه های آنرا چنیتورات . ان بهمراه می آوردیهودی

کربع قاب چلغوزه به یغی به هشتاد پاره نقره و نک سر االیرا که بنهدد پادشاه ارام آنرا محاصره کرده بود، و ایز

اد برآورده گفت ینمود زنی نزد وی فریل بر باره شهر گذر میو چون پادشاه اسرائ. شد یپنج پاره نقره فروخته م

روز به من گفت پسرت ین زن دیپس پادشاه او را گفت ترا چه شده ؟ عرض کرد ا. م پادشاه مرا مدد کن یای آقا

نک یگر وی را گفتم ایم، و روز دیم و خوردیپس پسر مرا پخت. م خوردیم و پسر مرا فردا خواهیوررا بده تا بخ

 .(29 -40کتاب دوم پادشاهان ، باب ششم ،" )م، اما او پسر خود را پنهان کرده استیپسرت را بده تا او را بخور

م را یدارد تا اورشلیبابل را وام هود و ناامنی مزمن آن سرانجام بخت النصر پادشاهیهرج و مرج داخلی دولت 

ن ماجرا درخود تورات یا. شودیان داده میهود پایب به تاریخ پادشاهی ین ترتیما به اداره خود درآورد، و بدیمستق

خت و ظروف خانه یم به نجاست آمیان خانه خداوند را در اورشلیپس نبوکدنصر پادشاه کلدان: "ن آمده است یچن

م را ید و حصار اورشلیگنجهای پادشاهان را تماما به بابل برد و خانه خدا را سوزانخدا و خزانه های خدا و 

ری برد که تا زمان سلطنت یف آنها را به بابل به اسیه السیر کشت وبقیران را به شمشیمنهدم ساخت و جوانان و پ

ش پادشاه فارس را پادشاهان فارس در بندگی او و پسرانش بودند ، تا آنکه پس از هفتاد سال خداوند کور

هوه خدای آسمانها ید یفرمایخت و وی درتمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد که کورش پادشاه فارس میبرانگ

هودا است بنا یم که در ین را به من داده و امر فرموده است که خانه ای برای وی در اورشلیتمامی ممالک زم

 (. 41- 00ام، باب سی وششم ،یخ ایکتاب دوم توار" )م ینما

م یران شده اورشلید بنای معبد وینه تجدیکند و حتی هزیل مین خود تسهیل را به سرزمیکورش بازگشت قوم اسرائ

ن همه، به توشته کتاب یبا ا. پردازدیران میکند از خزانه پادشاهی ایت میار حکایشی بسیرا چنانکه تورات با ستا

برند تنها سی هزار نفر حاضر به بازگشت یبه اسارت بسر مهودی که در بابل یاء نبی از صد وپنجاه هزار یرمی

ش مرفهی که در دوران تبعد در بابل برای خود یدهند به زندگی کم و بیح میه آنان ترجیشوند و بقیبه وطن م

ست دوهزار و پانصد یبایشی که میآزما(  ل باشندیفراهم آورده اند ادامه دهند و فقط از دور فرزندان خوب اسرائ

 .افته خودشان تکرار شودیان کشورهای جهان غرب به کشور باز یهودیعد درمورد بازگشت سال ب

رسند و به باز سازی معبد یاده، به مقصد میلومتر راه پیک  111گردند پس از طی یم باز میانی که به اورشلیهودی

ان یوش به پایرزمان پادشاهی داررد که بنای معبد تنها دیگین کار با چنان کندی انجام میپردازند، ولی ایم میاورشل

شود و بعد ، با حمله یران مین معبد بدست سربازان رومی بکلی ویگر ایبا ششصد سال بعد بار دیتقر. رسدیم

وار حصار خارجی آن بنا م یکه امروز تنها قسمتی از دیسپارد، بطوریاعراب جای خود را  به مسجد عمر م

 .وار ندبه بر سر پا استید

د که یوس روی کار می آیل که مستعمره روم است پادشاه تازه ای بنام هرودین اسرائی، درسر زمسییدر زمان ع

ن یر دارد، به سنت پادشاهان گذشته اول همه رقبا و مخالفیز، که لقب کبیوی ن. دست نشانده امپراتوری روم است

سی، به یظهور و مرگ ع رساند، و اندکی بعد از مرگ او ویش و سه فرزندش را بقتل میخود و بعد زن خو

هودی آنرا نهم ماه آب سال یم یتوس امپراتور روم درروزی که تقویون های تیل، بدست لژیپادشاهی دوباره اسرائ

 .  شودیان داده میبطور نهائی پا( الدییم 41اوت سال  40)داند یا میاز خلقت دن 1011

*   *   * 

انه از یل و آنهم منحصرا درمنطقه کوچکی از خاورمامبری که تنها درمدت دوهزار سایپ 040111ان یدر م

م اله از یل اله و موسی کلیم خلیان فرستاده شده اند، پنج تن مقام اولوالعزم دارند که ابراهیجانب خداوند برای جهان

خی و مذهبی یت تاریهود و موسی مظهر هویت قوم یم مظهر موجودیل ابراهیدگاه تورات و انجیاز د. زمره آنانند

م ید آمده است و از نظر قرآن ابراهین دو پدیب ایل از ترکیاسرائ" مذهبی  –خی یتار" شوند و مجتمع یتلقی م آن
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ش از یامبر پین پیو موسی بزرگتر(  010بقره ، ) خ ین مسلمان تاریهود و عرب و نخستیپدر مشترک هردو قوم 

خی و یهای تاریها ، در هزاران صفحه از بررسنیبا همه ا. دمحم و کسی است که با خدا از روبرو سخن گفته است 

د و در ین هر دو نفر مورد تردیخی ایت تاریر اساسا موجودیخ مذاهب درسه قرن اخیقی پژوهشگران تاریتحق

 .ار موارد مورد انکار قرار گرفته استیبس

رد، و بی مقدمه یگیم ما تماسیل، با او مستقیهوه ، خدای اسرائیکند که یهودی معرفی مین یم را اولیتورات ابره

گهای ین و ریادی ستارگان آسمان وغبار زمیدهد که در نظر گرفته است از نسل او قومی را به زیبه وی اطالع م

ن یزبعد از این شرط که آنها نیشه بدانان ببخشد، به ایل و فرات برای همیان نینی را در مید آورد و سرزمیا پدیدر

سفر )شود یم آغاز میهوه و ابراهیثاق ین میل عمال با ایخی قوم اسرائیت تاریپسران خود را ختنه کنند، و موجود

  0(. 00 – 0ش ، باب هفدهم ، یدایپ

کائی، در قرن گذشته و قرن حاضر در یخ مذاهب درکشورهای مختلف اروپائی وامریپژوهشگران متعدد تار

م، بدانصورت که در یتی بنام ابراهیده اند که شخصیجه رسین نتیقی و مذهبی خود بدیخی و تحقیهای تاریبرس

تی توسط ین شخصیارمتاخرتر چنیتورات آمده است، اصوال وجودخارجی نداشته است، بلکه در دورانی بس

خی مشخصی یت تاریت هویسندگان واقعی تورات بوده اند برای تثبیکاهنانی که درسالهای بعد از اسارت بابلی نو

ک افسانه اسطوره ای روبرو ینه با ین زمیخ دراین پژوهشگران تاریازنظر ا. هود ساخته شده استیجهت قوم 

م و غالب افراد خانواده او بطوری که در تورات آمده است در واقع اسامی شهرهای مختلف یاست و اسامی ابراه

ز ش ایجدهم پین هستند که آنهارا درلوحه های باستان شناسی مکشوفه در اور و ماری مربوط به قرن هین النهریب

مربوط به ( راس الشمراء کنونی)ت یالد و الواح اوگاریش از میالد و الواح کاپادوکی مربوط به هزاره دوم پیم

 درمتون . افتیتوان ینامیالد عیش از میستم پیز الواح مصری مربوط به قرن بیالد و نیش از میقرن پانزدهم پ

________________________________ 

را یخ بشری است ، زیغمبرش امضاء شده است ، احتماال عهدنامه تاریان خداو پیل میامه ای که درباره آلت تناسلی قوم اسرائعهد ن – 0

دهد که خود او آن یمتر پوستی قرار میده شدن چند سانتیش در گرو بریده خویوند خود را با قوم برگزیدگار کائنات پین قرارداد آفریدرا

. ده باشد یانیچ اشکالی نداشت که آنرا اساسا نروین اندازه مهم بود برای او هیده است ، و اگر بود و نبود آن تا بدیانیرا بر آلتهای آنان رو

را که نه یر بوده است، زیه ناپذین عهد نامه توجیه ایات درباره منافع بهداشتی ختنه، صرفا کوششی برای توجیرهای بعدی علمای الهیتعب

ط بهداشتی نا یم تا کنون ختنه نشده اند در شرایاردها نفر مردمی که از زمان ابراهیلید است و نه مهویخدا پزشک خصوصی قوم 

نی هستند که به دنبال یم همان آئیر مستقیروان غیاردها نفر، از پیلین میسته اند، و اتفاقا بخش بزرگی از ایمطلوبتری از ختنه شده ها ز

ل برای خدا دارد درحدی است که یتی که آلت پسران اسرائیاهم. گذارد یم پا به وجود میابراهروان یمان خداوند درباره آلت تناسلی پیپ

وشع ،باب پنجم و یه ،باب های دهم و سی ام ، کتاب یش ، باب هفدهم و باب سی و چهارم ، سفر تثنیدایسفر پ)گر تورات یدرده جای د

ل از مصر و یتی است که تورات برای خروج اسرائیه اهمیته و ظاهرا همپاز موکدا مورد تذکر قرار گرفین( ا ء، باب چهارم یرمیکتاب 

ن برداشت توراتی که ختنه فرزندان یرغم اینهمه ، و علیبا ا. م قائل شده است یمان در اورشلینا و بنای معبد سلیصدور ده فرمان کوه س

خی نشان داده اند یت ، مدارک متعدد باستان شناسی و تارده خودش بوده اسیهوه در مورد قوم برگزیل ابتکار خاص خداوند یذکور اسرائ

گر اسطوره های تورات، از تمدنها و سنتهای ماقبل توراتی اقتباس شده است و چهار هزار سال یبا همه دیز، مانند تقرین سنت نیکه ا

کی هرم ینقوش گوری باستانی درنزد کی ازیه معمول بوده است، چنانکه دریقیز در کنعان و فنیح در مصر و بعدا نیالد مسیش از میپ

) ن عمل ختنه در روی پسر بچه ای هشت تا ده ساله بدقت مشخص شده است یالد ،نحوه ایش از میسال پ 4011سکره ، مربوط به 

 . ه اند ن سنت آشنا بودیز از دورانهای کهن با ایگرسامی ، منجمله اعراب نیاقوام د(. Circumcisioکا درمقالهیتانیدائره المعارف بر

 

م درمهاجرت وی به کنعان که درباب یانه ساخته شده، چنانکه همراهان ابراهیار ناشیم بسیابراه تیتوراتی، شخص

ل یش تنها زن او سارا و برادرزاده اش لوط و چند مستخدم دانسته شده اند ،در خود کنعان تبدیدایدوازدهم سفر پ

الم یروهای چهار امپراتوری منجمله بابل و اینفر از آنها به تنهائی مجموع ن 100شوند که یره بزرگی میبه عش

 (. ش ، باب چهاردهم یدایسفر پ)شکنند یرا درهم م

هوه به دو که تمامی ارض یم و وعده یزه های اصولی اختراع داستان ابراهیکی از انگیها، ین بررسیبر اساس هم

هوه را در یفرماندهی ادعائی ن بوده است که یت او خواهد داد، و جعل داستانهای بعدی، ایکنعان را به ذر
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ت الهی وانمود کنند که یک مشینهای کنعان ناشی از یه شهرها و سرزمیهود برای تصرف کلیاپی قوم یجنگهای پ

 . م فراهم شده بوده است یهوه با ابراهیثاق یش از آن در میار پیمقدمات آن از بس

ا آنچه به نام آنان در دورانهای بعدی نوشته شده و یان ، یهودیش از دوران اسارت بابلی یمبران پیدر نوشته های پ

شود و یخی و قومی او دیده نمیم و نقش تارید خاصی بر ابراهیچ تاکیامبران نسبت داده شده است، هین پیبعدا بد

وخ یهود ضرورت استفاده از شین اسارت است که کاهنان یتی که بدو داده شده مربوط به دوران بعد از ایتمام اهم

م یهود دخالت مستقیخی قوم یه تحوالت تاریوخ در کلین شیهوه را از راه ایتی را که یخود و ساختن روا مییقد

هودی عادی است که به دالئل ناشناخته ای که به یک یم یها ابراهین اسطوره سازیدر تمام ا. دهد احساس کرده اند 

لی دارای همه نقاط ضعف و اشتباهات و شود مورد توجه خاص خداوند قرار گرفته است، ویهوه مربوط میخود 

ل از آنها سخن یک بشر معمولی است که در تورات به تفصیهای یبکاری ها و دروغگوئیحتی نادرستی ها و فر

 .رفته است 

ز یکند که در آن نیدا میت توراتی خود پیتی بکلی متفاوت با هویهو"  دییتوح"گر یم در دو کتاب دین ابراهیهم

ن اختالف طبعا ناشی از اختالف هدفهای یآن با برداشت قرآنی اختالف اصولی دارد، و ا لییدر برداشت انج

سندگاه یهدف نو. های آن استیژگیم و ویهای مورد نظرشان از نقل داستان ابراهیریجه گیدی در نتیکتابهای توح

ه بر یق تکیهود از طری خ قومیم به صحنه ، چنانکه گفته شد، دادن بعدی آسمانی به تاریتورات از آوردن ابراه

ن جهت درآن نه صحبتی یم برقرار شده است، بدیبا ابراه –هود یخدای اختصاصی  –هوه یان یثاقی است که میم

شکند، نه قانونی را می آورد، نه به آتش یم بتی را مید ، نه ابرهیآیان میدی به مین توحیم به آئیاز دعوت ابراه

ت یخوخیت شیم از اول تا به آخر تنها بر اساس تثبیافسانه توراتی ابراه. کندیشود و نه معجزه ای میافکنده م

 .ن در آن راه نداردیرون از ایزه ای بیچ انگیهود ساخته شده است و هیت قوم یهودی او و اعالم موجودی

ن یرارد، و بیگیت میحیدئولوژی مسیما از ایگری است که مستقیزه دیم، انگیل از توجه خاص به ابراهیزه انجیانگ

د جست و نه یمان و خلوص وی به خداوند و در نکوئی او بایم را در ایاصل متکی است که راز قداست ابراه

کی یم را به عنوان نیمان ابراهیخدا ا: " د آمده استین مورد در خود عهد جدیدر ا. هودی بودن اویصرفا در 

ا بعد از آن؟ یت بود؟ قبل از ختنه شدن او بود م در چه حالیا درآن زمان ابراهیولی آ. مطلق به حساب او گذاشت 

ش از آنکه ختنه شده باشد به خاطر ین خود عالمتی بود برای اثبات آنکه خدا او را پیالبته قبل از او بود، و ا

ک شمرده یمان می آورند و نیم پدر همه کسانی است که به خدا این رو ابراهیاز ا. ک شمرده بودیمانش نیا

نکه ختنه ین پدر کسانی است که مختون هستند، ولی نه تنها به خاطر ایمختون نباشند، و همچن شوند، حتی اگریم

رساله پائولوس رسول " ) کنند یروی میم دروقت نامختونی داشت پیمانی که ابراهینکه از ایشده اند، بلکه بخاطر ا

م تورات یود که هم با ابراهشیم بصورتی معرفی مین ابراهیدر قرآن هم(. 04 – 0ان ،باب چهارم ،یبه روم

هوه است، نه یخی قوم یت اصالت تاریطلبد نه تثبیرا نقشی که قرآن از او میل، زیم انجیمتفاوت است، هم با ابراه

اد یش را بر آن بنیام اسالمی خویدی است که خود دمحم پیت، بلکه بت شکنی توحیحیمس" ختنه قلبی"د اصل ییتا

ت تنها جلوه های ناقص و یحیت و مسیهودیکه اسالم از ازل وجود داشته است و ری یجه گین نتینهاده بود، با ا

م پس از مهاجرت به کنعان در تورات آمده در قرآن ین جهت همه آنچه درباره ابراهیبد. ماقبل اسالمی آن بوده اند

م یل نقش ابراهیل که برای تکمیده گرفته شده است به استثنای تولد معجزه آسای اسحاق و قربانی اسماعیناد

م و یل بت شکنی ابراهین ماجرا افزوده شده است از قبیدر عوض صحنه های تازه ای بد. ضروری بوده است

می که در تورات یان ابراهیتوان میابی کلی میک ارزیدر . انگذاری خانه کعبه بدست اویرفتن او در آتش و بن

ک امام جماعت مسلمان یهودی و یک گله دار یان یم افت کهیم قرآن همان تفاوتی را یر شده است با ابراهیتصو

 .افت یتوان یم

ن کلده یشود که در شهر اور در سرزمیکی از سه فرزند مردی بنام تارح معرفی می( آبرام )م یدر تورات ابراه

سر م و همسر او سارا، ولوط و فرزند پیسکونت دارد و به علتی نا معلوم به اتفاق فرزندش ابراه(ن ین النهریب)

مه راه درشهر بزرگ حران بار اقامت یکند ولی در نین شهر به سوی ارض کنعان مهاجرت میگرش ، از اید
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م یح شده است که ابراهیدر تورات تصح. ماند ین شهر میش در ایساله خو 413ان عمر یافکند و از آن پس تا پایم

مت به کنعان یم هنگام عزیب ابراهین ترتیافت، بدیست و پنج سالگی وفات یدر هفتاد سالگی تارح متولد و در دو

س ین تناقض از سه قدیسال ولتر در اشاره به ا 43سال داشته است و نه چنانکه تورات نوشته است  013

ار خداوند است، ین مشکل دراختیکند که حل این و سن ژروم نقل قول میحی سن اوگوستن و سن اتیمعروف مس

 .ن مورد قاصر است یرا عقل بشر در ایز

کند که بسوی کنعان برود، و آبرام هفتاد و پنج ساله به اتفاق یشی میبعد از مرگ تارح خداوند به ابرام صالح اند

روند و آبرام در آنجا در یش به کنعان میگر از همراهان خویزن نازای خود سارا و برادر زاده اش لوط و چند د

ن کنعان یولی چندی بعد در سرزم. سازدیخداوند مشود و قربانگاهی برای یک حبرون ساکن میبلوطستانی نزد

رود که در آنجا فراوانی نعمت است، و در مدت یشی خداوند به مصر مین بار به صالح اندیشود و وی ایقحطی م

د صاحب گاو و گوسفند و شتر فراوان یش خواندیاقامت خود به نحو شرافتمندانه ای که شرح آنرا در صفحات پ

شکند، نه کسی را یم نه بتی را میان، از کلده گرفته تا مصر، ابرهین جریدر تمام ا. گرددیز مشود و به کنعان بایم

 . کند یکند، نه معجزه ای از او بروز میبه خدا پرستی دعوت م

م یکه ابراهیشود که بت پرست دو آتشه ای است، بطوریم فرزند مردی به نام ازر معرفی مین ابراهیدر قرآن هم

با پدرش (  04آل عمران ،) ح قرآن مسلمان شده است یده و حتی به تصریکتا پرستی گرویبه ض الهی یکه با ف

ن گناه درآتش می افکنند ولی یشکند و بت پرستان شهر او را بدیکند و بت ها را مین باره محاجه میدر ا

 :کند یپروردگار آتش را بر وی گلشن م

و خنکی بهمراه آورد وآن کسانی را که قصد سوزاندن او را  م آرامشیم که برای ابراهیو ما به آتش فرمان داد"

 (40- 00ا،یانب" )میم فرستادینی که بدان برکت داده بودیم، و او را به همراه لوط به سرزمیداشتند شرمنده ساخت

م با پدر بت پرستش ، او وی را خود ین مناقشه ابراهیگری از قرآن گفته شده است که بدنبال دومیدر جای د

 (.  00- 04م ،یمر) د یگویشه ترک میش را برای همین خویم سرزمیاند و ابراهریم

با همه مفسران یکند که تقریم در ارض کنعان، تورات ماجرائی را نقل میع مربوط به اقامت ابراهیدر شرح وقا

ن یطبق ا. ابندیه آن بیرهای مختلفی برای توجیده اند تا تعبیکتر دانسته و کوشیگی به شوخی نزدیآنر  از بی پا

م در حبرون ساکن شده است و برادر زاده اش لوط از او جدا شده است و در یداستان ، در آن موقع که ابراه

وک شاه یالم، امرافل شاه بابل، اریک، کدرالعمرپادشاه ایبرد ،چهار پادشاه قدرتمند منطقه خاور نزدیسدوم بسر م

اری یدهند و غنائم جنگی بسیو عموره را در نبردی شکست م ان سدومیسپاه" پادشاه امت ها "االسار وتدعال 

ن جنگ ماجرا را در یافتگان ایکی از نجات یبرند که همه اموال لوط از جمله آنها هستند، و چون یهمراه خود م

رون آورده درعقب یتن از خانه زادان خود را ب 100د و یآیدهد وی به خشم میبلوطستان ممری به آبرام اطالع م

حوبه که در شمال دمشق واقع "تازد، و بعد از شکست دادن دسته جمعی آنان همچنان تا ین تا شهر دان مشایا

رد و لوط و اموال او را با زنان و یگیشان باز میمتی را از ایکند و آنگاه همه اموال غنیآنهارا تعاقب م" است

م که تنها با زن یک سو ابراهیب از یترتن یبد( .  00- 0ش ، باب چهاردهم ، یدایسفر پ) مردان باز می آورد 

خانه زاد  100ناگهان (  04ش ،باب پنجم ، یدایسفر پ) خود و چند تن از کسانش به کنعان مهاجرت کرده است 

ن کشورهای زمان خود را یرومند تریخانه زاد نه تنها چهار ارتش متحد از ن 100ن یگر ایکند و از سوی دیدا میپ

 .شتابند یب آنها میز به تعاقیلومتر فاصله نینه تا چند صد کدهند، بلکه شبایشکست م

گر به یت تورات در هنگام اقامت آبرام در کنعان ، خداوند در بلوطستان بطور ناشناس همراه با دو نفر دیبه روا

ل یکند که آنان با میه میر و عسل تهیان و شیهمانان خود غذائی ازگوساله برید و آبرام برای میآیدار او مید

شوند که از جانب ین سه نفر مالئکی معرفی می،  ولی در قرآن ا(  03- 0ش ،باب هجدهم ،یدایسفر پ)خورند یم

م و همسرش را یه شده توسط ابراهیخدا نزد لوط فرستاده شده اند ، و چون جوهر انسانی ندارند غذای ته

 (. 40 – 41 هود ،) کنند یم معرفی میخورند ، و سر انجام خودشان را به ابراهینم
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خواهد که با یم میم نداده است، خود او از ابراهیت تورات چون سارا زنی نازا است که فرزندی به ابراهیدر روا

د قرآن یرد از دیگیل نام مین فرزند که اسماعیاورد، و ایش هاجر همخوابگی کند تا از او فرزندی بیز مصریکن

ت الحرام عالم اسالم یکند تا بیاق پدرش خانه کعبه را بنا مای بزرگ اعراب است و کسی است که بعدا به اتفین

خداوند به هاجر : را حاکی است که ین مورد متن تورات برای مسلمانان اصوال موهن است، زیرد درایقرار گ

ل خواهی گذاشت و او مانند خری وحشی خواهد بود که دست ید که نامش را اسماعینک پسری خواهی زائیگفت ا

ش، باب یدایسفر پ)کس خواهدبود و دست هر کس به ضد او ، و هاجر خداوند رابنام خواند وی به ضد هر

 (. 01- 04هفدهم،

نکه با یشود، از ایت تورات ، سارا بعد از آنکه خودش به امر خداوند در نود سالگی صاحب فرزند میدر روا

خواهد که یشود واز شوهرش میمان میپشم پسری به وجود آورده است یز او از ابراهیاجازه قبلی خود او هاجر کن

ست به فرمان خداوند ین کار راضی نیز با آنکه قبال به ایم نیرون کند، و ابراهیز و فرزند او را از خانه بین کنیا

فرستد، ولی یابان بئرشبح میل با دست خالی به بیکند و هاجررا به اتفاق فرزندش اسماعیب عمل مین ترتیهوه بهمی

ل یشوند و پس از رشد اسماعیابان ساکن مین بیل در ایدهد و هاجر و اسماعیچاه آبی بدانها م در آنجا خداوند

ماند و یل میساله خود در اسرائ 014ل تا به آخر عمر یرد و اسماعیگیش مین مصر برایمادرش زنی از زم

ن کنعان یاز سرزمرون یشود بی آنکه گذارش به بیز به خاک سپرده میشود و همانجا نیصاحب دوازده فرزند م

(  14م ،یابراه)دهد یم هاجر و فرزندش را درصحرای عربستان مسکن میت قرآن ابراهیولی در روا. افتاده باشد

نده عالم اسالم یت الحرام آیو آنرا ب(  40حج ، )کند یل خانه کعبه را بنا میو بعد خود او همراه با اسماع

حج )زه نگاه دارد یم تا آنرا برای طواف کنندگان و نمازگزاران پاکیم را در آن مکان دادیو ابراه"... : دهدیقرارم

م و یم را محل پرستش خود قرار دادیم و مقام ابراهین مقرر داشتی،الغ و خانه کعبه را مقام امر و مرجع د(  40،

ا عرض کرد که م بمی، و ابراه( 043بقره ،)م که حرم ما را از بتها بپردازند یمان گرفتیل پیم و اسماعیاز ابراه

 ن یه خودم را در ایپروردگارا ، من ذر

………………………………………….. 

، بعد از آنکه آدم و حوا از بهشت رانده یت طبرینش کائنات ساخته شده بود، و به روایش از آفریت اسالمی خانه کعبه پیطبق روا – 0

ست سال جدا یس به گرگان افتادند و آدم و حوا دوین و ابلو حوا به جده در عربستا( سری النکای کنونی )ب یره سراندیشدند آدم به جز

ن دو در کوه عرفات یب این ترتیوندند و بدیگر بپیکدیرفت و اجازه داد که دوباره به یگر بسر بردند تا خداوند توبه آنها را پذیکدیاز 

ه آرد و گاو آهن آموخت ، و در یگندم و تهل به فرمان خداوند به آدم خانه سازی و کشت یافتند و جبرئیگر را باز یک مکه همدینزد

مه درمحل کنونی کعبه برای خود و همسرش ساخت که ده هزار از مالئکه ناظر بنای آن بودند و برای یه خیجه آدم خانه ای شبینت

ن خانه به ینوح ا پس از وقوع طوفان. ش سنگ آوردند ین و لبنان و کنعان براین النهریره و بینا و حینکار از پنج کوه مختلف درسیا

اهی که طبق ین بار حجراالسود، سنگ سیل از نو ساخته شد و ایم و فرزندش اسماعیر آب رفت ، ولی مدتی بعد دوباره بدست ابراهیز

ت نظارت بر آدم و حوا را درباغ بهشت داشت ولی یگر ملکی بود که مأموریاتی دیات اسالمی از بهشت نازل شده بود و طبق روایروا

م یافت و در محل کنونی آن درمقام ابراهیل درین دو از جبرئیاه درآمد ، توسط ایسهل انگاری مجازات شد و بصورت سنگی س به گناه

ابعاد غالبا کوچکتر بصورت  است که هر ساله صدها هزار مشابه آن در meteoriteک ین سنگ یهای علمی ایبموجب برس. نصب شد

اری از ین شناسی بسیافتد، و نمونه های فراوانی از آنها را درموزه های زمیجهان فرو م اهای مختلفیشهاب تاقب در خشکی ها و در

شده یز در خانه کعبه حفظ میش از اسالم نیار کهن در عربستان شناخته شده بوده و پیت کعبه از ادوار بسیمتنور. افتیتوان یکشورها م

 . است 

 

ن شهر را مکانی امن یبپا داشتن نماز مسکن دادم ،تو ا ت الحرام تواست براییو زرع که نزد بوادی بی کشت 

ن سالهائی که یولی درست در هم(".  13م ،یابراه)مقررفرما و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور نگاه دار 

م در ارض کنعان بعد از درگذشت همسرش سارا ، درصد و چند یت تورات ابراهیل به روایم و اسماعیابراه

سالگی  043شود ، و سر انجام دریرد و در طول زمان از او صاحب شش فرزند میگیتازه م سالگی خود زنی

به ی، ابن قتیطبر) به نوشته چند تن از مورخان اسالمی . شود یگذرد و درهمان ارض کنعان بخاک سپرده میدرم

 .کند یم دایگر پیرد که از او پنج پسر دیگیز از قوم عرب میگر نیم زنی دیابراه( ر ی، ابن االث
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ست قربانی شود و بعدا خدا از قربانی او بدست پدرش منصرف یبایم که به امر خداوند میدر باره فرزند ابراه

ن فرزند اسحاق پسر دوم یرا در تورات ایات تورات و قرآن وجود دارد، زیان رواین اختالف فاحش میشود، همیم

 (.  014 – 010صافات ، )دانند یل پسر ارشد وی میکه مسلمانان او را اسماعیم شناخته شده در صورتیابراه

سالگی  044را که به گفته تورات سارا در یکی از تناقض های مهم تورات است، زیز یموضوع قربانی اسحق ن

ش از ین صورت اسحاق که به فاصله کوتاهی پیده بوده دریمرده است، وچون وی اسحاق را در نود سالگی زائ

زده ساله بوده یح تورات سیکه به تصریساله باشد در صورت 14ست یبایرده شده است ممرگ سارا برای قربانی ب

گانه یاپی از اسحاق به عنوان فرزند ین است که تورات در چند جای پینه این زمیتناقضی مهمتر درهم. است

رزند ارشدی بنام ن موقع فیم به گفته خود تورات در ایکه ابراهیبرد، در صورتیم در ماجرای قربانی نام میابراه

 . ز داشته است یل نیاسماع

در تورات آمده است . گر اختالف دارندیکدیت تورات و قرآن کامل ابا یم با خدا همچنان روایمان ابراهیدر مورد پ

ل تا رود یز از رود نیم قول داد که در مقابل ختنه شدن فرزندان ذکور قوم او ، او نیکه وقتی که خداوند به ابراه

مان خواست و خداوند بدو گفت که ین پیم از خدا نشانی بر ایه وی واگذار خواهد کرد ، ابراهیبه ذر فرات را

د و آنها را دو شقه یریگوساله ماده ای سه ساله و بز ماده ای سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و کبوتری را بگ

نه ین زمیولی در قرآن در هم(  00 – 0ش ، باب پانزدهم ،یدایسفر پ)کن و هر پاره ای را مقابل جفتش بگذار 

مگر : خداوندا، بمن نشان داده که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد؟ خدا فرمود : م گفت یو ابراه: " آمده است 

پس : و خداوند گفت . دا کنم ینان قلب پیخواهم اطمیشک ندارم ،ولی م: ؟ عرض کردین باره شکی داریدر ا

های مختلف بگذار و سپس آنها را بسوی ین قطعات را روی بلندیارا قطعه قطعه کن و ار و آنهیچهار پرنده را بگ

 (. 401بقره ،" )ابی که خداوند توانا و دانااست یند ،و دریایخود بخوان تا با شتاب بسوی تو ب

صه ن خالیم را چنیخی مربوط به ابراهیتهای تاریونر فلسفی خود واقعیکسیش، ولتر در دیست و  سی سال پیدو

توان یدگاه مقدسی که روح القدس نوشته است و درباره آن چون و چرائی نمیم را نه از دیاگر داستان ابراه"  :کرد

ش در ین پسر کوزه گری بنام تارح که زندگینکه ایم ، قبول ایخی نگاه کنیکرد ، بلکه از نظر بررسی صرفا تار

هود در ارض یکطرف پدر قوم آسمانی یذشته ،از گیکلده از ساختن و فروختن بتهای سفالی بزرگ و کوچک م

ابانی خشک و استوائی برای فرزندان یگر در چند صد فرسخی آنجا شهر مکه را در بیکنعان باشد و از طرف د

ن پدر یرا که اگر ایرسد ، زیش ساخته باشد دشوار بنظر مین صد و پنجاه سالگی خوینی خود آنهم در سنیزم

حاصل کنعان به سراغ تصرف ین خشک و بیست بجای سرزمیبایدمی جهانگشا بود مدی آیان توحیمشترک همه اد

نی آنقدر دور یتوانست به سرزمیش نبود نمین آباد و پرنعمت آشور رفته باشد ، و اگر گله دارساده ای بیسرزم

رش تارح م هنگام مرگ پدید که ابراهیگویکتاب مقدس بما م. دست برود تا در آنجا خانه ای برای خدا بسازد 

ن ید که ایگویگر به ما مین کتاب مقدس در جائی دیو باز هم  ,ن حران هفتاد و پنج سال داشت یکوزه گر درسرزم

م که در هفتاد سالگی او متولد شده بود درهنگام مرگ پدر یب ابراهین ترتیست و پنج سال عمر کرد و بدیتارح دو

ن بت پرست ین بت پرست به سرزمیک سرزمید که از ن سن و سالی بویصد و سی و پنج سال داشت ، و در چن

س در یدن به آنجا بخاطر فرار از قحطی بدستور خداوند به ممفیگری مهاجرت کرد ، و تازه به محض رسید

ار ین سفر سارا زن بسیدر ا. دیفهمیست فرسنگ با آنجا فاصله داشت، و زبان مردم آنرا هم نمیمصر رفت که دو

را که شصت و پنج یبا بچه بشمار می آمد، زیسه با خود او که صد و چهل سال داشت تقریجوان خود را که در مقا

د ، قطعا با الهام از روح القدس به فکر افتاد که او را یکه به مصر رسیشتر نداشت ، همراه داشت و وقتیسال ب

ز به گوسفندو گاو و االغ ین بابت به نان و آبی برسد ، و عمال نید از ایبجای زن خود خواهرش معرفی کند تا شا

ن برنامه روح القدس افتاد و بار ید ایکه بعدا به هوس تجدید ، بطوریز فراون رسیو ماده االغ و شتر و غالم و کن

ز عاشق سارا شد که در آن هنگام فقط نود سال داشت ، و باز هم یافت که او نیگر پادشاهی را درصحرای جرا ید

. افت داشت یز فراوان دریعرفی کرد و باز هم بره و گاو و شتر و غالم و کنن مرد خدا او را خواهر خود میا
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نها یرهای متعدد روشن کرده اند در همه ایات ما در تفسین و علمای الهین و محققیاری از مفسریالبته چنانکه بس

با خلوص و  ن جزیمصلحتی در کار بوده که عقل ما از درک آن قاصر است ، و بهر حال در باره پدر همه مومن

 " . توان گفت یمان کامل سخن نمیا

م در تورات و قرآن وجود دارد ، از همان آغاز اسالم مورخان و مفسران یتناقضات فراوانی که در باره ابراه

ن نوع تناقض ها واداشته است که نمونه های آنرا در یه ایحاصلی برای توجیمختلف قرآن را به تالشهای ب

ح بخاری ، یبه ، صحیه ابن هشام ، معارف ابن قتیره النبویری طبری ، سیر کبیخ و تفسیارت)کتابهای متعدد آنان 

،قصص یقیل المعرب جوالیر رازی ،جامع االحکام قرطبی ،ذیر الکبیان طوسی ،تفسیبدی ، التبیکشف االسرارم

رونی، طبقات یه بیباقاء ثعلبی ، مروج الذهب مسعودی ، آثارالیاقوت ، قصص االنبیاء ، نجار، البلدان ییاالن

 . افت یتوان یم( خ و القصصیمون و مجمل التوارین ابن میالکبرای ابن سعد ، دالله الحائر

خ یمثال مجمل التوار. ابندیکی بیا نزدیم و زرتشت ارتباط دور یان ابراهیده اند تا مین مورخان کوشیبرخی از ا

ن پسر بود یند او نهمیرفت، و گوین وی بپذیاسپ درون آمد و گشتیاندر عهد گشتاسپ زرتشت ب: " سد کهینویم

زرتشت به زبان " و در برهان قاطع آمده است که (خ والقصصیمجمل التوار" ) ه السالم یل علیم خلیازآن ابراه

بنا :" کند که یخ بزرگ خود نقل می، و طبری در تار" غمبر است یم پیانی نام ابراهیتی سریز در روایپهلوی و ن

اء از آنجا به عراق ین استادش ارمیت المقدس ساکن بود و سپس به نفریتها زرتشت درآغاز در بیبر برخی روا

 (. اخبار الرسل و الملوک ،جلد اول ")رفت 

*   *   * 

م با همه آب و رنگ تقدسی یکی از شاه فصل های قرآن همانند داستان ابراهیداستان موسی ، شاه فصل تورا ت و 

ه شده است و با آنکه منبع الهام آثار فراوان هنری و ادبی قرار گرفته است ،از نظر که درطول قرون برآن زد

ش یز باستان شناسان عصر حاضر اسطوره ای بیخ مذاهب و نیار از پژوهشگران و کارشناسان تاریشمار بس

ن یکنند که این حکم میخی بر ایخی ندارد ، بلکه درست بالعکس شواهد و قرائن تاریست که نه تنها اصالت تارین

انگذاری یهودی با هدف بنیاسطوره مدتها بعد از دوران فرضی که تورات برای آن قائل شده ، توسط کاهنان 

ن یه عمدتا بر این نظریا. هود ساخته و پرداخته شده استین ینی برای آئین و ضوابط مذهبی و حقوقی معیمواز

گری که در جهان کهن نقشهائی در یزرگ و کوچک دخی بیتهای تاریه شخصیه دارد که بر خالف کلیت تکیواقع

به ها یک از نوشته ها و لوحه ها و کتیچیتی به نام موسی در هیفا کرده اند ، از شخصیت ایدرجات مختلفی از اهم

 و آثار هنری

 . ا مذهبی تمدنهای باستانی شرق و غرب ، بجز درخود تورات نشانی وجود ندارد ی 

ل قرن نوزدهم ، و یون باستان شناس فرانسوی دراوایمصر باستانی توسط شامپولف یروگلیقرائت نوشته های ه

روسی که از آن هنگام تا به امروز در کاوشهای فراوان باستان شناسی یترجمه هزاران سنگنوشته و لوحه و پاپ

را از  خ مصریگانه تار 414خی مربوط به فراعنه یع تاریدر سرتاسر مصر بدست آمده است ، امروز تمام وقا

ات یش با توجه به جزئیسال پ 4114ن آنها دریش تا آخریسال پ 3031ن فرعون مصری در یزمان منس نخست

ش در موقع یسال پ 3011ن فرعون در حدودینکه اولیاری از آنها مشخص کرده است ، مثال ایروزمره زندگی بس

ک پا یو فرعون سلسله بعدی از نپ تح دیپ تح و مینکه سیا ایک گراز وحشی کشته شده است، یشکار توسط 

ک متر و پنجاه یس سوم که قد کوتاهی دریماری آبله در گذشته و آمنوفینکه رامسس پنجم از بیا ایده اند ، یلنگیم

ر را شکار بدست خود کشته یش 014متر داشته و غالبا به درد دندان گرفتار بوده ، در عرض ده سال یوشش سانت

عی درحد اعال ین اشاره ای درارتباط با وقاین مجموعه هزاران لوحه و سند ، کوچکترینها ،در ایو با همه ا. است 

ان مصر ینکه تمام چهار پایا ایل به خون شده باشد ، یکروز تبدیل در عرض ینکه آب رود نیخارق العاده ، مثال ا

ونها خانواده یلید من تمامی فرزندان ارشیمه شب معیک نینکه دریا ایکجا مرده باشند ، یبصورتی ناگهانی و

نکه یا ایده شده باشند ، یعهد خود فرعون و حتی نوادگان گاوها و گوسفند های مصری سر بریمصری منجمله ول

و نه تنها . افت یتوان یای سرخ غرق شده باشد، نمیک فرعون با سواران و سپاهان و ساز و برگ خود در دری
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ونانی و یقی ، یچ مدرک بابلی، آشوری ، فنیافت ، در هیتوان یچ مدرک مصری نمین اشاره هائی را در هیچن

 . افتیتوان یز نمینی نیالت

نه صورت گرفته ، از زبان ین زمیهائی را که درایابین ارزین حال از جالبترین و درعیکی از نخستیبهتر است  

 : تان نقل کنم ینا برایونر فلسفی اوعیکسیولتر درد

توانسته است ین مردی که میام موسی وجود خارجی داشته باشد ، ولی از چنتوان قبول کرد که مردی بنیا میآ" 

ر خود منحرف سازد و از معجزات خارق یر دهد و آنرا بارها و بارها از مسییل خود تغیعت را به میدستگاه طب

دوت و ونانی چون هرویان سخنی گفته نشده باشد ، و مورخان کنجکاو یخ مصریک کلمه در تاریالعاده او ، حتی 

هودی یوس ، مورخ معروف یوسف فالویز مطلقا بدواشاره ای نکرده باشند ؟ یاتون و مانتون و مگاستن نیسانخون

ک کلمه یخ خود جمع آوری کرده است ، نتوانسته است حتی یهود بوده در کتاب تاری، که هر چرا که به سود قوم 

کنند نقل کند که ارتباط با موسی و یان استناد مک از مورخان متعددی که به مناسبتهای مختلف به آنیچیاز ه

ل به خون شده باشد، و یل تبدین باشد که آب رودخانه نید تنها معجزه واقعی همیمعجزات او داشته باشد ، و شا

مه شکافته شده و آبهای آن یا به دو نیکشبه گردن زده شده باشند ، و دریتمام پسران ارشد خانواده های مصری 

سنده ای چه در خود مصر چه یچ نوینها هیدو طرف چپ و راست آن معلق مانده باشد ، و با همه ا وار بریچو د

دادها را بکلی ین رویز ایدادهائی حرف نزده باشد و ملتهای مختلف نین روین از چنیگر روی زمیچ جای دیدر ه

ع، آنها را ین وقایسال بعد از همه انی ، چند هزار یک قوم کوچک ذره بیاد برده باشند ، در انتظلر آنکه تنها یاز 

ک ین موسی که همه جهان متمدن باستانی از وجود او بی خبر بود تا روزی که ظاهرا یت کند؟ ایبرای ما حکا

ونانی ترجمه کند ، یان را به یهودیهوس کرد نوشته های ( موس یبطل) پادشاه خاندان سلطنتی مصری پتو لومه 

ن نوشته ها ترجمه شد قرنها بود که افسانه های شرقی همه آنچه را که در یکه ا توانست باشد؟ وقتییواقعا که م

عنی گفته بودند یت کرده بودند ،یونانی با کوس حکایآنها به مردی بنام موسی نسبت داده شده بود در باره خدای 

خون کرده بود ، و ل به یش خشک شده بود گذشته بود و آب رودخانه را تبدیش پایائی که در پیکه باکوس از در

هائی که یگسارین قصه ها در قالب ترانه های مستانه در میهمه ا. عصای خود را به صورت اژدها در آورده بود 

ن خبری ازوجود قوم کوچک یشد بی آنکه کسی کمتریافت تکرار میب می یبه افتخار باکوس ، خدای شراب، ترت

توان با واقع یآنچه م. ن داشته باشد ینی بنام فلسطیدر سرزم ری بنام قوم عبریین و فقیابان نشیده و بیتازه رس

ن مستقر ین سرزمیانی که در این صحرا گردان تازه وارد پس از اشنائی با فنقین است که ایشتری گفت اینی بیب

ا بکار انه و بی آنکه ظرافتی در نقل  آنهیبودند با افسانه های ملی و مذهبی آنان آشنا شدند و از آنها بصورتی ناش

اهو ی، الیزبان شناسان ما بطور روشن نشان دادند که حتی کلماتی چون ادونائ. برده باشند رونوشت برداشتند 

 ." قی دارند یشه فنیهود معنی خدا را دارد همه ریالوها که در نزد قوم  –،الوهی 

چ مدرک یات سنتی ، ما هیارغم همه روین است که الیت ایواقع: " هود یخ یبه نوشته فولتر محقق سر شناس تار

ن کسی در دست نداری ، نه نوشته ای یت موسی بلکه اصوال در باره وجود چنیقابل قبولی نه تنها درباره شخص

ا دسته کم نام ساده ای از او یخی او صحه بگذارد و یاز آن دوران ، نه لوحه ای ، نه اشاره ای که بر اسالت تار

ل قوم یهود فقط در عالم تخیخ یت تارین شخصیم که بزرگتریریاور نکردنی را بپذضه بین فرید ایببرد ، و الزاما با

قی یخی و تحقیهمه عناصر تار:" گر ، چارلز بوکور یو به نوشته محقق د. " خودش وجود خارجی داشته است 

جه یوان نتتیت کامل میبا با قاطعیامبری بنام موسی چنان اتفاق نظر دارند که تقریدر مورد عدم وجود واقعی پ

خ یهود هرگز و جود خارجی نداشته و همه تارین یان گذار آئیهود و بنیخ یت محوری تاریگرفت که شخص

ت فعور در ین او در دره بین تدفیل سپرده شده تا آئیزندگانی او ، از سبدی که در درون آن به امواج رود ن

ن بوبر در کتاب یز ، به قول مارتین حتی در مورد مرگ او." ست یش نیعربات موآب ، داستانی ساختگی ب

چ یرا نه هیفه گور کنی و دفن موسی را بعهده داشته است ، زیهوه وظیاحتماال خود : " معروف او بنام موسی

." چ کسی ادعای شناسائی قبری را برای او کرده است ین مراسم سخنی گفته ، نه هیکسی از حضور خود درا

دهد که مردی بنام موسی ، در مقام رهبر ین راستا تذکر میخ مصر درهمیواندنبرگ مورخ و استاد هلندی تار

خ جهان یتهای برجسته تاریکی از شخصید یان گذار مذهب آن حقابایهود و قانون گذار آن و بنیآزادی بخش قوم 
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ش یور خیرغم کوششهای فراوان و پی گیاپی از باستان شناسان علیب است که نسلهائی پین همه عجیباشد ، و با ا

ن یافتند ، و همه آنچه ما درباره ایت پر آوازه دست نین شخصین نشان قانع کننده ای بر وجود واقعی ایبه کمتر

عنی از کتابی که اصالت خودش  مدتهااست به اندازه ید ، یایم منحصرا از تورات میدانیناشناخته سرشناس م

خ مذاهب ، یو ، استاد کانادائی تاری، روش تر گریبازهم محقق د." د قرار گرفته است یاصالت موسی مورد ترد

ا عدم وجود یمسئله وجود ( ون  یسیزیانک) د یش عقایوانهای تفتیشود که اگر تا به هنگام انحالل دیاد آور می

ان رفتن هر مانع و یرغم از میز علیت که امروز نین واقعیتوانست اصوال مطرح شود ، ایخی موسی نمیتار

دا نشده است که ین جهت پین بار بدیمنتها ا –دا نشده است ین معما راه حلی پینان برای ان باره همچیمشکلی درا

افته ید افسانه توراتی مردی بنام موسی به مدرک قابل توجهی دست نییچ پژوهشگری برای تأیج مورخ و هیه

د ین افسانه ای جای تردن قهرمایخی ایه باشد که در اصالت تارین فرضیل قابل قبولی بر ایتواند خود دلیم –است 

ت یسلب مالک"ن مورد بارها مورد نقل قرار گرفته است که ید درایگموندفرویتذکر معروف ز." ار وجود دارد یبس

ا یچ محقق یگمان برای هیشناسد بیخی خود میت تارین شخصین ملت او را بزرگتریتی که ایک ملت از شخصی

ت بزرگ یدو شخص". ن نداشته باشدیفه خود راهی جز ایوظست، هر چند که گاه بحکم یر نیمورخی کاری دلپذ

ت را ین واقعیارنست رنان ا. رباخ درآلمان و رنان درفرانسه اظهار نظر هائی مشابه دارندیگر قرن گذشته ،فوید

ن دوران یگر نوشته های مربوط بدیچ قسمت از کتاب داوران تورات و دیکند که نه تنها در هیاد آوری میز ین

د ، بلکه حتی نام یان نمی آیهود سخنی بمیخ یل از مقام استثنائی موسی در تاریدوران پادشاهان اسرائ داوران و

 . افت یتوان ین نوشته ها نمیک از ایچیکبار ، در هیساده او را ولو 

 : ن است یتورات آمده ، چن" سفرخروج "ل دریخالصه داستان موسی، آنطور که به تفص

 نند و یگزیکنند و در آنجا اقامت میعقوب، به مصر مهاجرت میوسف، پسر یمت انی که در زمان حکویهودی

........................................................................... 

در لوکسور، سنگنوشته ای از او  بدست " مرنپ تح"، در کاوشهای باستانی در مقبره فرعون مصری  0003در سال  – 0

ن بار ینوشته شده بود و در آن برای نخست(ح یالد مسیش از میپ 0141حدود سال )آمد که در سال پنجم از سلطنت او 

لی ها قوم مهاجری بودند که از جانب ین لوح، اسرائیبر مبنای ا. ل اشاره شده استیصر به وجود قومی بنام اسرائخ میدرتار

ه یده بودند، ولی چون وجودشان مایدر جستجوی کار به مصر آمده و در محلی در شمال کشور سکونت گز( کنعان )شرق 

ژاک برند در کتاب متون باستانی خاور )از آنان باقی نماند دردسر شده بود به امر فرعون از مصر رانده شدند و اثری 

برد که بر یش از سندی مصری نام میخو" خ جهانییبرداشتی از تار"ولز بنوبه خود در . ج . ه (. ل یخ اسرائیک و تارینزد

ه بودند به ن خود مهاجرت کردیاساس آن در زمان پادشاهی رامسس دوم برخی از اقوام سامی که بر اثر قحطی از سرزم

ان به کار های بنائی و ساختمانی گماشته شدند و بعد یمصر آمدند و در منطقه ای بنام جوشن ساکن شدند و از جانب مصر

ن باره در تورات نقل یع خارق العاده ای که در ایچ جا صحبتی از وقایاز مدتی فرعون دستور اخراج آنانرا داد بی آنکه ه

 .ان آمده است یای سرخ به میا از غرق فرعون در دریوسی ا از وجود کسی به نام میشده، 

شوند که بنا به گفته تورات فرعون را به نگرانی یت بزرگی میل به اقلیدهند ، در طول زمان تبدیل خانواده میتشک

  0.ل برسانند هود را بهنگام تولدشان به قتیدهد که همه نوزادان ذکور قوم یکه وی فرمان میمی افکند، بطور

د از یشود تا شایل افکنده میر اندود به رود نیهودی الوی، توسط مادرش در سبدی قیله یموسی، نوزادی از قب

برد یرد و کودک را نزد خود میگیل آمده است سبد را از آب میابد، و دخترفرعون که به کنار رود نیمرگ نجات 

رد و به شبانی پدر زن خود یگیبعد ها موسی زن م" . ده بود یرا که اورا از آب کشیز" دهد یموسی مو بدو نام 

شنود یک روز صدای خداوند را از درون شعله آتشی بی دود مین شبانی است که یان همیشود و در جریگماشته م

ده اش یده است تا قوم بر گزیعقوب است و او برگزیم و اسحاق و یه صاحب صدا خدای ابراهدهد کیکه بدو خبر م

ت یش مقرر فرموده است رهبری کند، و موسی را مأموریرون آورد و به ارض موعود که برایرا از مصر ب

فت او خداوند هود را از مصر بخواهد تا درصورت مخالیدهد که به نزد فرعون برود و از او اجازه خروج قوم یم

ن معجزات شامل ده بالی مختلف است که یا. ن اجازه ای بشودیر از صدور چنیمعجزاتی بکند که فرعون ناگز

دل "ک از آنها عمدا یهود در پی هر یرا به گفته تورات خود یشود، زیگری بر مصر نازل میکی پس از دی
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. ان وارد آوردیاو بالی بعدی را بر مصر تا فرعون از دادن اجازه خود داری کند و" کندیفرعون را سخت م

ر یخوابگاهها و خانه ها و تنورها و تغارهای خم"شود، و وزغها بر یل به خون میل تبدیب است که آب نین ترتیبد

اسبان و االغان و شتران و "ند، و یریگیهجوم می آورند، وپشه ها و مگسها سراسر مصر را فرا م" ان یمصر

خته یشوند، و تگرگ آمی، و مردم مصر همگی دچار دمل م"رندیمیاما به وبای سخت مگاوان وگوسفندان مصر تم

شوند، و یر میکند، و ملخ ها به خاک مصر سرازیاهان مصر را نابود میوه ها و گیبا آتش تمامی درختان م

ای شود، و نخست زادگان فرعون و همه خانواده هیکی مطلق به مدت سه روز بر سراسر مصر حکمفرما میتار

. رندیمیکشب میان در عرض یو چهار پا( انیهودیبه استثنای )بردند یرانی که در مصر بسر میمصری و حتی اس

ان پس از یهودیکند و یل را از کشور خود صادر مینها سر انجام فرعون اجازه خروج قوم اسرائیبعد از همه ا

با "شود و یمان میگر فرعون پشیبار دان به رهبری موسی به سوی کنعان به راه می افتند، ولی یغارت مصر

دهد یان را نجات میلیگری اسرائین بار معجزه دیشتابد، و ایبه دنبال آنهام" تمامی اسبان و ارابه هاو سواران خود

شود، ولی بالفاصله یر آنان خشک میان درمسیهودیدر هنگام گذر (بحر قلزم)ای احمر یب که آب درین ترتی، بد

 .گردد تا فرعون و تمامی سپاه او را در آب غرق کندیاز مبعد از آن بجای خود ب

خی و یت تاریچ واقعین داستان با هیک از فصول ایچیست ساله گذشته نشان داده است که هیهای فراوان دویبررس

ن یرالعقولی که درایگی معجزات محیکند، ولو آنهم که بی پایق نمیت علمی تطبیچ واقعیائی و طبعا با هیجغراف

هودی در مصر در زمان یون نفر یلین اشکال اصولی وجود سه مینخست. ده گرفته شودیآمده است ناد افسانه

انی که در یهودیح شده است که شمار کل یرا در خود تورات تصرین است، زین سرزمیفرضی زندگی موسی در ا

عقوب و زنان و یان نفر بودند که همگی آنها فرزند 41دند یوسف به مصر رفتند و درآنجا اقامت گزیزمان 

ت زور آور شدند و یر و بی نهایبارور و کث"ن هفتاد نفر بودند که در طول زمان یفرزندان آنان بوده اند، و هم

سال  011ان یهودین تورات ی، و باز هم به گفته هم( 4- 0سفر خروج ،باب اول ،")شان پر شد ین مصر از ایزم

ن هنگام به موجب یدرا(. 01سفر خروج،باب دوازدهم ،)رد در مصر بسر بردند تا زمانی که موسی ظهور ک

ست سال یل سپاه انجام گرفت، شمار مردان باالتر از بیری که به نوشته تورات از جانب موسی برای تشکیآمار گ

که با احتساب آنان شمار "سوای زنان و اطفال و سوای قوم الوی " نفر بوده است 011، 331ل یدرقوم اسرائ

ست یک محاسبه ساده زیکه یده است، در حالیرسیم ون نفریلیم 1درمصر در زمان موسی به حدود  انیهودیکلی 

ک نسل ده هزار یش از یسال نمی تواند ب 011ن شرائط از هفتاد نفر درطول یدهد که در بهتریشناسی نشان م

گر یاز طرف د(. ه استنفر برآورد کرد 01، 010قا ین رقم را دقیمحقق آلمانی ا P.Lukas)د ینفری به وجود آ

ن سفر خروج آمده است که قابله های عبرانی در آن زمان فقط دو زن بنام شفر و فوعه بودند که فرعون یدر هم

، قاعدتا شمار خانواده هائی که ( 00و 03باب اول،)گر قابله گری برای زنان عبرانی نکنند یبدانها امر کرد د

ب ین ترتیبد. تواند ششصد هزار بلکه حتی ششهزار هم باشدیا آورند نمیا بدنبتوانند تنها با دو قابله فرزندان خود ر

ک از مدارک یچیکه هیکرده اند ،در حال  431ن رقم را به سادگی ضرب در یسنده سفر خروج ایخاخام های نو

ن ویلیک میل چندان از یهودا دراوج شکوفائی اسرائیل و یت اسرائیدهد که شمار تمام جمعیخی نشان نمیتار

 .نفرفراتر رفته باشد

خ یرا خود تورات که تاریهود در خاک مصر است، زیساله قوم  011گر ادعای تورات، اقامت یمشکل اصولی د

ل یان به تفصیهودیوسف، و بعدا از ظهور موسی تا آغاز اسارت بابلی یم تا یل را از زمان ابراهیق قوم اسرائیدق

عقوب، یعنی از مهاجرت هفتاد نفری خاندان یلی خاموش مانده، ساله بک 011ن دوران یشرح داده، در باره ا

هود از مصر پرداخته است، بی آنکه کلمه ای درباره یفاصله به داستان تولد موسی و ماجرای خروج قوم یب

رفته است که در یب عمال پذین ترتین فراعنه نوشته باشد، و بدیهود در سرزمیزندگی چهار صد و سی ساله قوم 

ما سراغی از آنها یگانه به حال خود رها کرده، نه مستقین بیده خودش را در سرزمیهوه قوم برگزیمدت ن یهمه ا

ل کردند یشان را به کارهای دشوار ذلیان ایمصر" ان درازی که یشان فرستاده، نه در سالیغمبری بر ایگرفته، نه پ

 . ست ده ایبه دادشان رس" و به بندگی سخت و کار گل و خشت سازی گرفتند 
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ز تورات را در ین سکوت مطلق و اسرار آمیا ایآ: " پرسدیمحقق و تورات شناس آلمانی قرن گذشته م" نوت"

ن دوران اقامتی وجود خارجی یه کرد که اساسا چنین توجید چنیبایان درمصر نمیهودیسال اقامت  011مورد 

گر آلمانی، یساخته شده است؟ محقق سرشناس دهودی، آنهم قرنها بعد، یسندگان ین افسانه توسط خود نوینداشته و ا

ان رامسس دوم و رامسس چهارم یان تنها در حدود هشتاد سال درفاصله زمانی میلیده دارد که اسرائیاردمان، عق

را که بعد از رامسس یبصورت گروههای کوچک کارگران ساختمانی و سنگتراشی در مصر حضور داشته اند، ز

چ یشود که در اسناد باستانی مصر، هیهم او متذکر م. دیآیان نمیخنی از آنان بمگر در الواح مصری سیچهارم د

قی و یف با کارگران فنیک قوم و ملت اشاره نشده و فقط از کارگران مصری همردیل بصورت یجا به اسرائ

ونانی قرن یمورخ . رفته اند نام برده شده استیانه که برای کار به مصر میر اقوام و قبائل خاورمیکنعانی و سا

خ خود که در حدود سال یع نگار دربار پتو لمئوس اول پادشاه مصر، در کتاب تاریالدی هکاتئوس، وقایسوم م

ر مصری که یله غیسد که در آنزمان چند قبینویع دوران رامسس دوم میف شده در شرح وقایالدی تألیم 111

ه . هودی، به امر فرعون از مصر اخراج شدندیوجودشان در مصر مطلوب نبود، و از جمله عده ای از کارگران 

خ یتار: " خود نوشته است "خ جهانی یتار"نه در ین زمیسی در همیسنده و مورخ سرشناس انگلیولز نو. ج . 

ت از یک سند مصری حکای. ک استیان در مصر به اسارت نگاه داشته شدند آکنده از نقاط تاریهودیسالهائی که 

نی جوشن درمصر روی آوردند یسامی در زمان رامسس دوم بر اثر قحطی به سرزم آن دارد که برخی از اقوام

ای یا از بالیچ سند مصری وجود ندارد که از وجود شخصی بنام موسی یدند، ولی هیو در آنجا سکونت گز

ای سرخ خبر یک فرعون مصری و سربازانش در دریا از غرق یدهگانه ای که بر ملت مصر روی داده باشد 

 ."د در جزو افسانه هائی که بعدا ساخته و پرداخته شده اند منظور داشتیباینها را میظاهرا همه ادهد و 

دهد، نه یهود در دوران اسارت مصری آنان ارائه میا قوم یهوه یساله ارتباط  011لی که تورات برای قطع یدل

ده یگر قوم برگزیهای فراوان دیتارهوه به علت گرفین مدت یرا گفته شده که در ایرفتنی، زیمنطقی است و نه پذ

دم ، یشان را شنیدم و استغاثه ایبت قوم خود را در مصر دیاکنون که مص: " خودش را فراموش کرده بوده است

 عیکو و وسینی نیشانرا به زمیاد آوردم ، و نزول کردم تا ایعقوب بسته بودم بیم و اسحاق و یعهدی را که با ابراه
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  0(. سفر خروج ،باب های دوم و سوم .")عسل جاری است ر ویبر آورم که در آن ش 

ش توسط یپ ش ازیخی او بین مربوط به خود موسی است که چنانکه گفته شد اصالت تاریمشکل اصولی سوم

که فهرست کتابها و یخ مذاهب مورد سئوال قرار گرفته است، بطوریخ شناسان و محققان تاریپژوهشگران و تار

خی از یب تاریت عجین واقعیا. نه امروزه از صدها فراتر رفته استین زمیمقاالت پژوهشی منتشره در ا

ان دو یانگشت نهاده شد بحثهای فراوانی را مر مورخ آلمانی قرن نوزدهم بر آن یهمانوقتی که توسط ادوارد می 

حی، بر یهودی و چه مسیز ادامه دارد، ولی هر دو جانب، چه یخت که تا به امروز نیمکتب مذهبی و علمی بر انگ

چ یان آمده و نه در هیامبران بعد از موسی در تورات سخنی از موسی به مین توافق دارندکه نه در کتابهای پیا

کتر، به دو اظهار نظر جالب از دو پژوهشگر سر یدر سالهای نزد. نامی از او برده شده است گریسند باستانی د

هر جمله ای از داستان توراتی موسی و حماسه : " سد ینویکی از آنها میتوان اشاره کرد که یخ مصر میشناس تار

ز یپ عزیلیف" )ی ساختگی استزند که متعلق به افسانه ایابی ممکن ، بانگ میدگاه هر نوع ارزیمصری او ، از د

تها سر و کار یگری به عنوان محققی که علی الرسم تنها با واقعیو د(  0001س ،یدر کتاب موسی و آخناتن ، پار

ات توراتی خروج قوم یم که اگر روایز مواجه هستین معمای شگفت انگیمدتها است که ما با ا:"پرسد یدارد م

چ مدرک و سندی در یت در هین درجه از اهمیاست که از حوادثی با اقت دارد ، چگونه یل از مصر حقیاسرائ

تواند از اول تا به ین مهم میقت ندارد چطور ماجرائی چنیات حقین روایخ مصر اثری وجود ندارد، و اگر ایتار

خ ناشناخته مصر یژان لوئی برنار ،درکتاب تار")ا اشخاصی ناشناخته پرداخته شده باشد؟ یآخر توسط شخص 

تی چون یوجود شخص" د که یگوین پاسخ مین پرسش را چنینگ گرن، ایمحقق فنالندی ، ر(.  0001س ،یر،پا

خی و مذهبی است، و درست یک اصالت تاریل به برخورداری از یاز بی چون و چرای قوم اسرائیموسی زاده ن

ر یم ، ناگزیقرار دهد یل منطقی مورد تردیک دلیخی موسی را به هزار و ین جهت اگر هم اصالت تاریبه هم

در کنفرانس علمی پر سروصدائی دردانشگاه ". م یگری را در جای او اختراع کنیت دیم بود شخصیخواه

ن ین بار این دانشگاه برای نخستی، ادوارد روس استاد مطالعات مذهبی ا 0011استراسبورگ فرانسه، در سال 

های خودشان که بموجب کتاب مقدس همه آنها بعد از مبران تورات در کتابیک از پیچیت را متذکر شد که هیواقع

ن کتابها بخوبی احساس یبرد، بلکه از مضمون ایسفر خروج موسی نوشته شده اند نه تنها نامی از موسی نم

ن او ندارد، و یر قوانیز از وجود او و از کتابش و طبعا از فرمان های ده گانه و سایشود که اساسا اطالعی نیم

ت یحیکی های عصر مسین کتابی اصوال نه توسط موسی نوشته شده و نه حتی تا نزدیت که چنجه گرفین نتیچن

خ یت موسی را در تاریشخص:"سد ینویر ، که قبال بدو اشاره شد ، مین بوینه ، مارتین زمیدر هم. نوشته شده است

 بر( همروس)ر سه همیت اودیت بنا شده است ، همچنانکه شخصیت بر رواین شخصیرا ایتوان جست ، زینم

......................................................................... 

نکه ینکه کاری برای نجات آنها بکند، در انتظار ایشود بی ایهوه شاهد بد بختی های قوم خودش میدر تورات بارها  – 0  

،  0،باب چهارم ، 10،  03،  04 – 4کتاب داوران ، باب سوم ، )د یهوه به دادشان نخواهد رسیز ابند که خدائی جیآنان در

موسی و "کائی در کتاب تازه خود یسنده امریچارلز بوکور ،نو(. گر ی، و دوازده مورد د 0زدهم ،ی، باب س 0باب ششم ،

اری در یان بسیلیز اسرائیر است که در عصر خود ما نایه تاسف بسیما: سد ینوین نوشته تورات میبا اشاره به ا" اقوام او 

عقوب یم و اسحاق و یهوه عهد خود را با ابراهین بار یدند، ولی ایتس و داخائو استغاثه کردند و نالیاردوگاههای مرگ آوشو

 . اوردیاد آورد به روی خودش نیا اگر هم بیاورد یاد نیب

خ معاصر خود ما در دوران یت مشابه تارین واقعیاد ایرانی را به ینندگان ااری از خوایتواند بسیکائی میتذکر پژوهشگر آمر

ار مهمی بعنوان فرمانده جنگی در یندازد که در آن صاحب الزمان که در سالهای اول جنگ نقش بسیران و عراق بیجنگ ا

دانست ،در سالهای بعدی، چه یع روزمره جبهه ها داشت و خود را به دفاع از لشکر اسالم در برابر سپاه کفر متعهد میوقا

ن بار مطلقا یده گرفت و ایران، تعهد خود را نادیدر جبهه های جنگ و چه در موشک پرانی های عراقی ها بر شهر های ا

 .نی و هوائی نبرد نگذاشت یدان های زمیپا به م

افسانه قتل کودکان نوزاد . نی هستندیر هائی از دورانهای معیسه و موسی هر دو تصویت بنا شده است، اودیروا

ن افسانه است یر با منطق خود این مصر که اسطوره تولد موسی بر آن ساخته شده از اصل مغایعبری در سرزم
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که این یروی کار است، در حالیی هدف اصلی افزودن نک اقتصاد برده ای چون اقتصاد مصر باستانیرا در ی، ز

خی یت های تارید کرد که در اسطوره های مذهبی واقعیفراموش نبا. دهدیروی کار را کاهش میقتل عام کودکان  ن

ات یدر روا. رندیگین اسطوره ها بخاطر آن شکل میادی ندارند و آنچه مورد نظر است هدفی است که ایجای ز

 ". ه شده باشد یل از مصر توجیت رهبر برای رهائی قوم اسرائیک شخصیست که وجود ن ایتورات هدف ا

ه بنام یهودی ساکن اسکندریبرد مورخ ین کسی که از موسی نام میسان باستانی ، نخستیخ نویان تاریدر م

ی که خیکهزار سال پس از تاریش از یعنی بیسته است، یزیح میالد مسیش از میآرتاپانوس که در قرن دوم پ

گر در باره موسی یخ توسط مورخان دین تاریتمام آنچه بعد از ا. خ زندگی موسی شناخته استیتورات آنرا تار

نام دارد گرفته شده است ، همچنانکه همه "ان یهودیدرباره "ه که ین کتاب مورخ اسکندرینوشته شده از هم

ن ین مورخیکی از ای. ورات آمده استدی درباره موسی از کتاب سفرخروج خود تیاطالعات جهان مذاهب توح

او " هود یخ باستانی یتار"الدی است که در کتاب یهودی قرن اول میخ نگار سر شناس یوس تاریوسف فالوی

ل برای خروج از یهوه مامور سازمان دادن مبارزه قوم اسرائیش از آنکه از جانب یتوان خواند که موسی پیم

پادشاه حبشه عاشق او شده و موسی در "ز یکامب"کرده و در آنجا دختر ( وپییات)مصر شده باشد، سفری به حبشه 

 .س دختر پادشاه ازدواج کند یان، قبول کرده است که با تاربیبرابر واگذاری شهر سلطنتی ملکه سبا به مصر

صر فرعون م. ض استیداستانی که در خود تورات در باره موسی نقل شده، از اول تا به آخر آکنده از ضد و نق

" کند که یگری فوعه است امر میکی شفره و نام دیهودی که نام یشود، به قابله های یکه نام مشخص او برده نم

بقول کار ". د و اگر دختر بود زنده بماند ید اگر پسر باشد او را بکشیچون قابله گری برای زنان عبرانی بکن

گذشت چند قرن نام دو قابله عبری موسی را سنده سفر خروج پس از یب است که نویگراف محقق آلمانی ، عج

نا از داستانهای ین افسانه عیا. ن دستوری را داده است فراموش کرده باشدیاد داشته باشد، اما نام فرعونی که چنیب

، به نمونه های " هودی ساختگی درباره زندگی موسی یافسانه های "ن اقتباس شده که در کتاب ین النهریمی بیقد

ر یدارد و بعد سبدی از نی را به قیپس از تولد موسی مادرش او را سه ماه پنهان نگاه م. اره شده استمتعدد آن اش

ن داستان یا. داردیگذارد و دختر فرعون آنرا بر میل میزار کنار نیگذارد و آنرا در نید و نوزاد را در آن میمی آال

ست و سوم یپادشاه اکد در سده ب)آن سارگن ک افسانه اکدی است که بموجب یبه نوبه خود رونوشت کاملی از 

شتار است در درون سبدی یمعبد الهه ا" روسپی مقدس"ک یپس از تولد توسط مادرش که ( ح یالد مسیش از میپ

ن باره، درلوحه ای که در کاوشهای باستان یمتن نوشته خود سارگن درا. شودیراندود به امواج فرات سپرده  میق

ن ترجمه شده یچن" دی ین توحیموسی و آئ"د در کتاب یگموند فرویآمده است، توسط زشناسی بابل از وی بدست 

چوقت نشناختم، در یک روسپی مقدس بود، پدرم را هیمنم سارگن ، پادشاه مقتدر، پادشاه اکد،  مادر من :  "است

پس درسبدی از نی  ا آورد ویانه بدنیمرا مخف. رانی در ساحل رود فرات بود که مادرم مرا آبستن شدیشهر آزوپ

امواج فرات مرا . گذاشت و روزنه های آنرا با انگم بست و مرا بدست امواج سپرد که من در آنها غرق نشدم 

آکی آبکش رودخانه مرا مانند پسر خودش بزرگ کرده و وقتی . نزد آکی بردند که کارش آبکشی از رودخانه بود

شتار ، الهه بزرگ ، مرا مورد یموقعی که باغبان بودم ا. م دم باغبان آکی آبکش رودخانه شدیکه به سن رشد رس

ن ید در همیفرو". گذرد یشتار پادشاه شدم و چهل و پنج سال بر سلطنت من میبه همت ا. مهر خود قرار داد 

س ، کارنا یپ ، پرسئوس ، پاریاود: گر یری ملل دیگری در معتقدات اساطیکتاب خود از قهرمانان افسانه ای د

ش مشابهی داشته اند ، و یا بیکند که همه آنها ماجرا های کم یاد میون و زتوس یلگمش ، آمفیس ،هرکول ،گ،تله فو

افت ، یتوان یش میست و پنج قرن پین آنها را در داستان منظوم مهابهاراتا ، حماسه کهن و معروف هندی بیجالبتر

د ، یزایره کننده میبائی خیشود و پسری با زیبای هندی از خدای آفتاب باردار میت آن رونت دختر زیکه به حکا

ن منظور او را در یبد. رد نوزاد را از سر باز کند تا گرفتار بد نامی نشودیم می گیولی چون شوهر ندارد تصم

رد و کودک یگیکند ، ولی مرد رهگذری سبد را از آب میگذارد و آنرا در امواج رودخانه رها میسبدی از نی م

با همه یدر  مورد داستان موسی در تورات، امروز تقر. کندیرد و او را بزرگ میپذیی خود مدرون آنرا به کودک

ن داستانی ین النهرینا از داستان سارگن که در بین توافق نظر دارند که افسانه تولد و نجات او عیمحققان بر ا

تر فرعون کودک نوزادی را ن نوشته تورات که دخیابی اید در ارزیفرو. سی شده است یشناخته شده بوده رونو
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دهد که یاست ، تذکر م"رون آمده یاز آب ب"ل گرفته بود موسی نام نهاد که معنی آن در زبان عبری یکه از رود ن

ک شاهزاده خانم مصری که پدرش به کشتن نوزادان ذکور عبری فرمان داده است نه یار نامعقول است که یبس

ز بر روی او بگذارد، و اضافه یگی خود انتخاب کند بلکه نامی عبری نهودی را به فرزند خواندیک نوزاد یتنها 

از "را معنی موسی در زبان عبری باستانی یز است، زیت تورات اشتباه آمینصورت هم روایکند که حتی در ایم

 شهین کلمه را از ریهود ایدائره المعارف جهانی . آوردیرون میست، بلکه کسی است که از آب بین" آب برآمده

ن نام کرده با لغت شناسی یری که تورات از اید که تعبیافزایداند که معنی فرزند را دارد، و میم Mesu یمصر

های یبررس. تواند معنی از آب بر آورنده را داشته باشد ین کلمه میرا در حد اکثر ایزبان عبری مطابقت ندارد، ز

س، ین اصطالح موسیزبان مصری باستانی ا زبان شناسان و مصر شناسان قرن حاضر روشن کرده است که در

ا پسر را دارد، چنانکه فرعونهای مختلفی یر اصطالح بن در زبان عبری و ابن در زبان عربی معنی فرزند ینظ

، و از همه شناخته تررامسس (پسر توت )س ی، توت موس(پسر پات )س ی، پات موس(پسر آمون )س یآمون موس

رفته است که در ذکر مفهوم نام موسی در یک پذیسای کاتولیحتی کل. شده اند ده ینام( انیخدای خدا" را"پسر )

 . زبان عبری، در تورات اشتباه شده است

ک پرنسس مصری کودکی ناشناس را که از آب گرفته ین تذکر خود که برای چه ید در دنباله ایگموند فرویز

ل می آورند که کودک ین پرسش دلیبا در ارتباط با اخاخام ها غال:سد ینویده باشد ، مید به نامی عبری نامیاست با

ر منتظره از یعبری بوده است ، ولی کدام مدرکی برای عبری بودن او وجود داشته است؟ سبدی بطور غ

ن سبد کودکی سه ماهه وجود داشته یا عالمتی باشد ، و در ایرودخانه گرفته شده است بی آنکه در آن نوشته ای 

ست در یبایهود وی درصورت عبری بودن میر یکه طبق سنت تخطی ناپذیت ، در صورتکه ختنه نشده بوده اس

گر از نقاط ضعف افسانه توراتی یکی دیموضوع ختنه نشدن موسی خود . ن روز تولد خود ختنه شده باشدیهشتم

ن مورد به یهود در ایدائره المعارف جهانی . هودی نداردیشه ین افسانه رید آن است که ایرا مویموسی است ، ز

ن یولی چن. ا آمده بودیکند که موسی از همان هنگام تولد ختنه شده بدنیهود اشاره میث سنتی کاهنان یک حدی

ت شده یکه در خود تورات حکایهوه ناشی شده باشد، در صورتیمعجزه ای مستلزم آن بود که از خواست خداوند 

شود که یکند متوجه میل از مصر را به موسی محول میت نجات قوم اسرائین خداوند پس از آنکه ماموریاست که ا

دود تا او را بکشد ، و فقط حضور ذهن صفوره همسر ین جهت درطول راه بدنبال او میموسی ختنه نشده است، بد

 (.  40سفر خروج ،باب چهارم ، ) دهد یرا از مرگ نجات میموسی و

غمبری خود را یز پیه خود آغاز کرده بود ، موسی نهمچنانکه سارگن پادشاهی خود را با باغبانی آکی پدر خواند

ان یکروز صدای خداوند را از مین زمان است که یکند، و در همیان پدر زن خود آغاز میبا گله بانی کاهن مد

سر " ل را از مصر و فرستادن آنان را به یت خروج قوم اسرائیشنود که به او مأموریشعله های آتشی بی دود م

، ( 0 – 0سفر خروج ، باب سوم، )  0دهد  یم" ر و عسل در نهرهای آن جاری استیع که شیکو و وسینی نیزم

کند که یعقوب معرفی میم و خدای اسحاق و خدای یپرسد وی خود را خدای ابراهیو چون موسی نام او را م

همانجا ، )ه اند خبر بودیسال زندگی در مصر از آن ب 011رغم یز علیدانسته است و قوم او نیموسی نام او را نم

دهد وعده چنان بی یر وعسل میع شین وسیهود به سرزمیوعده ای که خداوند درباره فرستادن قوم (.  01و  0

نی ی، مترجم الت(سن ژروم )موس یرونیت ، هیحیس های مسین قدیکی از معتبریپشتوانه ای است که حتی 

خود " ابی کتاب مقدسیارز"ن ترجمه شده آنرا در گری نوشته و ولتر متیس دیتورات، آنرا در نامه ای که به قد

ک یهود پس ازخروج از مصر یکه مدعی هستند قوم یمن از همه آن کسان: "است نقل کرده مورد تخطئه قرارداده 

کنم آنچه را که یار گرفت تقاضا میر و عسل درآن جاری است در اختیع را که نهرهای شیکو و وسین نیسرزم

ت اللحم یوبه تا بین از ین سرزمیدانم عرض ایرا تا آنجا که من میبه ما نشان دهند، زن قوم صاحب شده اند یا

ابان بی آب و علفی یز بیان ندارد، و بعد از آن نیر وعسلی هم در آن جریچ نهر شیست که هیشتر نیپانزده فرسخ ب

نی بوده که یهوه آن سرزمید که مراد ید به من بگوئیشا. کنندینان عرب در آن زندگی میه نشیاست که فقط باد

ن ین باشد ایشود، ولی اگر چنیل تا فرات را شامل میف آن از زبان موسی در کتاب اعداد آمده است و از نیتوص
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ار نداشته اند، از آن قلمرو ینی را هرگز در اختین سرزمیان چنیهودیچوقت وفا نشده است و یوعده خداوند ه

 ".چ صحبتی نشده است یآنرا به من وعده داده است در تورات هل زندگی آن جهانی در یآسمانی هم که انج

ن ین زمان شروع اییدر تع. خورد ین تناقض های آشکار در کتاب مقدس به چشم میدرباره رسالت موسی هم

ق گفتگو با فرعون مصر یت خود را از طریکه ماموریح شده است که موسی وقتیرسالت در سفر خروج تصر

ت ین ماموریولی در کتاب اعمال رسوالن آمده است که ا(  0سفر خروج ،باب هفتم ،)بود آغاز کرد هشتاد ساله 

ن سفر خروج از یدر هم(.  10 – 0د ،اعمال رسوالن ،باب هفتم ،یعهد جد)در چهل سالگی او به وی محول شد 

ت را به کسی یامورن میای خداوند ،ا: ت به خداوند گفت یموسی نقل شده است که برای تفره رفتن از قبول مسئول

که با بنده خودت سخن گفتی ، ین زبانی گشاده داشته ام و نه از وقتیش از ایرا من نه پیگری واگذار کن ، زید

نه در کتاب اعمال ین زمی، ولی در هم( 01سفر خروج ، باب چهارم ،)بلکه مردی کند زبان و الکن هستم 

د،کتاب اعمال رسوالن ،باب یعهد جد)ار داشت یدنی بسح شده است که موسی زبانی رسا و قدرت بیرسوالن تصر

 (.  44هفتم ف

ن فصول همه یند ترین حال ناخوشاین و در عیکی از نامعقولتریرالعقول موسی در مصر یمعجزات محفصل 

گر خدائی ین گرداننده کائنات تناقض دارد، و از سوی دیک سو محتوای آن با همه قوانیرا از یتورات است ، ز

ر آنرا یدهد که نظیان زشت و نامطلوبی قرار مدگاه اخالقی در موضع چنین گردانندگی است از دیرا که مدعی ا

 ده مرحله ای مرگ و ن سولاریدر ا. افت یتوان یری جهان کهن نمین اسطوره های مذاهب اساطیحتی در بدتر

هوه، هر یم یموسی و برادرش هارون ، به دستور مستق: شودیاپی تکرار میوی واحد ده بار پیک سناریوحشت ، 

نصورت خدای یر ایرا که در غیل از مصر موافقت کند، زیبا خروج قوم اسرائ خواهند کهیبار از فرعون م

هوه بطور خصوصی یش یشاپیز پیان نازل خواهد کرد ، ولی هر بار نیل بالی وحشتناکی بر مصر و مصریاسرائ

اه ن ریرد و از این درخواست موسی را نپذیدهد که خود او دل فرعون را سخت خواهد کرد تا ایبه موسی خبر م

ان اصلی مردم عادی مصر ین موارد قربانیدر همه ا. هوه بهانه بدهد که بالی تازه ای بر مصر نازل کندیبه 

ن یاپی اینه بارپ. ن باره نظری خواسته شده استیچ سهمی در گناه فرعون دارند و نه از آنان در ایهستند که نه ه

ای نه گانه تمام ین بالیدرا. کندیر مییبار نوع بالها تغن تفاوت که هر یشود، تنها با ایک صورت تکرا میماجرا به 

ل به خون یل آب نیل بر اثر تبدیان نیرند، تمام ماهیمیگاوها و گوسفند ها و اسب ها و االغ  ها و شتران مصر م

اهی یچ درخت و سبزی و گیه" که یشوند بطوریوه مصر خشک میوه دار و بی میشوند ، تمام درختان میتلف م

ماری مبتال یر و جوان و زن و مرد و کودک به انواع بیان ، پی، همه مصر"ماند یر مصر باقی نمدر سرتاس

منطقا وقتی که نوبت به بالی . شودیا شامل حال آنها نمین بالیک از ایچیل هستند که هیشوند، و تنها قوم اسرائیم

سفندی، نه آدم تندرستی، و خود اه و درختی وجود داشته، نه گاو و گویرسد ، در مصر نه مطلقا گین میدهم

طی زنده بمانند و ین شراین مشکل را حل نکرده است که اصوال چگونه مردم مصر توانستند در چنیز ایتورات ن

ائی ، به زندگی ینی و درین بی آب و علف و محروم از هر موجود زمین سرزمیگری از آنان بعدا در اینسلهای د

ن بار خداوند به یا:  مرگ و وحشت است ن سولاریهوه ، نقطه اوج ایالی ن بین و آخریدهم. خود ادامه دهند 

ز بر سر فرعون و مردم مصر وارد آورد و بعد یگر نیک بالی دیم گرفته است یدهد که تصمیغمبرش خبر میپ

 لیو موسی به قوم اسرائ:" .... رون روند یان را رها کند که از کشورش بیهودیگر دل اورا سخت نکند تا ید

..................................................................... 

ن جوی ها بجای ارض موعود در بهشت یز تکرار شده، منتها ایر و عسل در قرآن نیهای شینی با جوین وعده سرزمیا – 0

 (.  03 ،دمحم)جای داده شده اند 

  

رون خواهم آمد و در خانه هر خانواده یان مصر بیب به نصف شب خود در مید که قریفرمایخداوند م: فتگ

ری خود باشد ، وارد خواهم یر گیزی که در پشت دستگاه خمیمصری ، از فرعون که بر تختش نشسته است تا کن

رانی را که در زندانها هستند یاسد ، و همه نخست زادگان یشد و فرزند ارشد خانواده را بدست خود سر خواهم بر
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ن یمی در همه سر زمیخواهم زد، و نعره عظ( که البته قبال تمامی آنها مرده بودند )ز یو نخست زادگان بهائم را ن

را که خانه ای نخواهد ماند که در آن یگر نخواهد شد، زیمصر بر خواهد خاست که مثل آن نشده و مانند آن د

د که خداوند یز نکند و نه بر بهائم آنان تا بدانیز زبان خود را تیل سگی نیع بنی اسرائیمرده ای نباشد، اما بر جم

نی از یب تریل در آن باشد بره بی عیو هر خانه ای که اسرائ...ان فرق گذارده است یلیان و اسرائیان مصریدر م

ائمه و بر سر درخانه خود بپاشند رند و آنرا در عصر ذبح کنند و از خون آن بر هر دو قیا از بزها بگیگوسفندان 

وانات اهلی و یک بالی قبلی همه حیدر تورات مشخص نشده است که درحالی که در )تا برای من نشانی باشد 

و گوشت ( ب را از کجا آوردند؟یکساله بی عینه ین ششصد هزار بره نریان ایلیر اهلی مصر مرده بودند اسرائیغ

چ خام نخورند، و نه یهای تلخ ، و از آن هیر و سبزیان کرده با نان فطیتش برقربانی را در آن شب بخورند ، به آ

زی از آن تا صبح نگاه ندارند یش و اندرونش را، و چیان شده کله اش را و پاچه هایپخته با آب، بلکه به آتش بر

و در . ل بخورندیتعج ن بر پا و عصا در دست بهیو آنچه تا صبح مانده به آتش بسوزانند ، و آنرا کمر بسته و نعل

ن مصر را از انسان و بهائم خواهم کشت، ین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زادگان زمیآن شب من از زم

نم از خانه شما ید و چون خون را ببیباشیو آن خون عالمتی برای شما خواهد بود بر خانه هائی که در آنها م

ن روز را یال برای هالک شما بر شما نخواهد آمد ، و ازنم آن بین مصر را میکه زمیخواهم گذشت و هنگام

سفر خروج ،خالصه شده از ")د ید نگاه دارید و آنرا به قانون ابدی نسال بعد نسل عیدی برای خداوند نگاه داریع

ن مصر را از نخست یو واقع شد که در نصف شب خداوند همه نخست زادگان زم(. "ازدهم و دوازدهم یبابهای 

ری که در زندان بود و همه نخست زاده های بهائم را یکه بر تخت نشسته بود تا نخست زاده اس زاده فرعون

 (.  11و  40همانجا ،" )بدست خود کشت و خانه ای نبود که در آن مرده ای نباشد

مرد  هر"ه کند که یان توصیلیدهد که محرمانه به اسرائیز به موسی میت را نین ماموریهوه این خبر ، یبه همراه ا

شتر آالت نقره و آالت یه مصری خودش هر قدر بیهودی از همسایه مصری خودش و هر زن یهودی از همسای

من قوم " کند که یو اضافه م" ن امانتی ها را با خود ببرند یرون رفتن از مصر ایطال به امانت بخواهد ، تا در ب

به ". شان بدهند ید کنند و هر آنچه خواستند به اان مکرم خواهم ساخت تا به آنها اعتمایل را در نظر مصریاسرائ

ه خانواده یرد و درشب مقرر در سرتاسر مصر نخست زادگان کلیگیقا انجام مین هر دو برنامه دقیت تورات ایروا

ان با همه اموال غارتی مصر را ترک یهودیشوند و بعد یده میهوه سر بریواناتشان بدست یهای مصری و ح

 (. ازدهم و دوازدهم یبابهای  سفر خروج ،)ند یگویم

هودی که بعدا از جانب جهان ید ساالنه ین عیکی از دو بزرگتری( فصح)د پسح یاد آوری است که عیالزم به 

. در مصر است " خدا پسندانه"ن کشتار یادگاری از همیرفته شد یپذ(  Easter)د پاک یت به صورت عیحیمس

و "ابی کتاب مقدس یارز"نه ، تذکری را که ولتر در ین زمیشتری در ایح بیبهتر است بجای هر توض

مان پر و پا قرصی ین ، که البته ایاری از منتقدیبس:"نا ترجمه کنم یخود آورده است ع" یونر فلسفیکسید"در

در درجه اول برای آنان . کنندیزی اظهار نظر مین فصل از تورات مقدس با بی پروائی کفر آمیندارند ، درباره ا

ده خود دستور دزدی یدی به قوم بر گزین تاکین صراحت و چنین امر دشوار است که خداوند با چنیا درک فلسفه

ان هر یهودیه های مصری یش را بکار برده باشد تا همسایز نفوذ خدائی خویو کال هبرداری داده باشد و خود ن

که بدست خودش همه نخست  در درجه دوم تجسم خدائی. ب بخورند و بهتر غارت شوندیشتر فریچه آسانتر و ب

ان بزرگ و کوچک را گردن بزند یه چهار پایک ملت را، از فرزند ارشد پادشاه گرفته تا نوزادگان کلیزادگان 

ری داشته اند، گناه یر وجوان تقصیپرسند که اگر هم آدمهای پیرا از خود میار دشوار است ، زیبرای آنان بس

ا آمده ای که یخورند و گناه بره ها و گوساله های تازه بدنیر میشان شن شب از پستان مادرانینوزادانی که در ا

ن و آسمان یسابقه که بدست شخص خداوند زمین سالخی بیکشته شدند چه بوده است؟ و اصوال مصلحت چن

رون روند و در مدت چهل یان از مصر بیهودین ینکه به نوشته خود تورات ایصورت گرفته چه بوده است، جز ا

 کنفرشان به ارض موعود خود پا نگذارد؟ یرند و حتی یابان بمین نفرشان در بیردانی تا به آخرسال سر گ

ن یگذشته نداشته اند در ایتی در آنچه در کشورشان مین مسئولیچه تعدادی جوان و کودک مصری ، که کمتر

 قصابی آسمانی گردن زده شده اند؟
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هودی تنها در استان جسن مصر ششصد هزار نفر بوده، یان مسلح یدرخود تورات آمده است که شماره جنگجو 

م که مصر در آنزمان به چهل استان یدانیسته اند ، و میزیالت مین ایهودی در ایعنی حداقل ششصد هزار خانواده ی

ز تنها یون خانواده درآن زندگی کنند ، و خداوند نیلیست و چهار میستی بیباین حساب میعنی با ایم شده بود، یتقس

وان نوزاده بدست خود یون نوجوان و نوزاد مصری را، به اضافه شمار نامحدودی حیلیم۴۲کشب یعرض در 

        ۰کشته باشد

ز و فضول انجام یان ناچیار بزگتر از ابعاد ما آدمیشه در ابعادی بسیان همید فراموش کرد که کارهای خدایالبته نبا

 (.  0و  0ه یابی کتاب مقدس ،مصل خروج ،حاشیارز")رد یگیم

ن یانه ایر انسانی و وحشیش از ولتر، به جنبه غیت حتی درطول قرون پیحیشمندان جهان مسیگر از اندیاری دیبس

،سن یالدیس معروف قرن چهار مین نوشته قدیداستان توراتی اعتراض کرده اند که از جمله آنها از ا

ان بابت ید همه مصریفرعون مقصر است چرا بااگر :" توان نام برد که یونانی میسای یانگذار کلیوس، بنیگرگور

فر گناه یا نوجوان آنان کید فرزندان نوزاد یمند چرا باین گناه سهیان در ایگناه او مجازات شوند؟ و اگر هم مصر

 " پدرانشان را پس بدهند ؟

. باهات است ز ، آنطور که در تورات آمده بنوبه خود پر از تناقض ها و اشتیل از مصر نیفصل خروج قوم اسرائ

گر و گله یاری از گروه های مختلفه دیبس"ل با ششصد هزار مرد مسلح همراه با زنان و فرزندانشان و یبنی اسرائ

هوه و با اشاره عصای موسی یای سرخ که به امر یکنند و از دریکوچ م" ن یار سنگیها و رمه ها و مواشی بس

شتر به ینکه قدرت خود را باز هم بیهوه از این موقع یدر ا گذرند ، ولییم شده است به راحتی میان به دو نیازم

گر یکبار دیشود و طبق عادت چند ماهه ، یمان میان نشان  نداده و از آنان زهر چشم کافی نگرفته است پشیمصر

شان یتمامی اسبان و ارابه ها و سواران خود از عقب بر ا" تا او را وادارد که با " کندیدل فرعون را سخت م"

کی یکی یشود و چرخهای ارابه های آنان را ین وقت خدا دوباره دست بکار می، و در"د یا دآیان دریخته به متا

ا دراز کند تا یدهد که دست خود را بر درینی برانند ، سپس به موسی فرمان میرون می آورد تا آنها را به سنگیب

ه خود یا بصورت اولیوقت طلوع صبح در و به" شان برگرددیان و بر ارابه ها و سواران ایآبها بر مصر"

" ماندیشان هم باقی نمیکی از ایپوشاند که یارابه ها و سواران و تمامی لشکر فرعون را چنان م"گردد و یبرم

هوه نقل کرده نه ین ماجرا را برا اساس گفته خود یولی کتاب مقدس که ظاهرا همه ا(. سفرخروج ،باب چهاردهم )

است که چگونه اسبهائی که همه انها قبال درمعجزه موسی با بالی آسمانی مرده بودند  ن باره دادهیحی درایتوض

نی کرده است که سه هزار سال بعد یش بیان بسته شده بودند ، و نه پیهودیب یبر ارابه های جنگی فرعون در تعق

شده بود بصورتی  ای سرخ غرقیهوه و موسی در آبهای درین فرعونی که در معجزه نمائی یائی همیاز آن موم

ز ظاهرا ین موضوع را نیا. دست نخورده در موزه باستان شناسی قاهره در معرض انضار عمومی گذاشته شود

ر یک مسیک لشکر و عبور آن از یش روی یا در پین افسانه دو پاره شدن آب دریاد برده است که تمامی ایاز 

شود و ولتر آنرا یش از تورات مربوط میار سال پق افسانه ای بابلی است که دست کم به هزیخشک رونوشت دق

 ابی کتاب مقدس خود نقل کرده است یدر ارز

ت ین آنها تذکر جان براید جالبتریداده شده است که شا"ای قلزم یدر"ن افسانه یگری در ارتباط با ایتذکرات متعدد د

رون یلی هائی که از مصر بیاسرائون نفری یلیت سه میباشد که حساب کرده است اگر جمع" موسی"سنده کتاب ینو

ل یلومتر از آنان تشکیک 011کردند صفی بطول یگر حرکت میکدیک ستون چهار نفری پشت سر یآمدند در 

ن صفی چگونه در یپرسد که چنیگرفت ، و مینا را دراشغال خود میان مصر و سیشد که تمامی صحرای میم

ان او را در یا برگردد و فرعون و سپاهیان شب درنکه سحر گاه همیا گذشت برای ایعرض چند ساعت از در

ان یلیاد آوری است که اگر اسرائیان یام کنسو بنوبه خود شایلیسی قرن گذشته، ویخود غرق کند؟ تذکر اسقف انگل

ر ین عده کثیان داشتند، و چرا ایاجی به فرار از برابر مصریدارای ششصد هزار مرد جنگی بودند اصوال چه احت

دند و نزد خداوند استغاثه یسخت ترس"دند، یار معدود تر فرعون را درپشت سر خود دیان بسیپاه، وقتی که س
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سفر خروج،باب " )م؟یرینجا بمیا در مصر قبر کافی نبود که ما را آوردی تا در ایکردند، و به موسی گفتند که آ

 (  00و 01چهاردهم ،

که به نوشته افالطون داستان یگشت نهاده اند که در حالت انین واقعیر بر ایاری از پژوهشگران در سالهای اخیبس

ت شده بود، چگونه یس در چند هزار سال بعد از وقوع آن توسط کاهنان مصری برای وی حکایغرق قاره آتالنت

ن افالطون یای سرخ و غرق فرعون کشور خودشان درآن برای همین کاهنان حتی کلمه ای از داستان دریهم

چ خاص و عامی ین ماجرای خارق العاده بگوش هیز خبری از ایه است که بعد از آن ننگفته بودند؟ و چگون

ائی توانستند ین بالید، و از آن مهمتر، چطور کشور و ملت مصر بعد از چنیای کهن نرسیگر دنیچ گوشه دیدره

ات یچکی از روات اگر حتی بخش کویلی ادامه دهند؟ به تذکر جان برایبه زندگی خود ادامه دهند، وبا کدام وسا

شمار مصر کهن ، که همه آنها باقی مانده یداشت مسلما در اسناد بیت مین معجزات ادعائی واقعیتورات درباره ا

ات ین حوادث از قحطی هائی که جزئیرا که هر کدام از ایشد، زیاد میار مهم از آنها یاست، بصورت حوادثی بس

تواند قبول کند که حادثه یمی میتر بوده اند، و کدام عقل سل رانگرین اسناد ثبت شده است بمراتب ویآنها در ا

گر در یا و غرق چند هزار نفر دین دریکپاره شدن دوباره همیون نفر از آن و یلیا و عبور چند میدوپاره شدن در

گر ملل یخ دیا تواریخ مصر یت نداشته باشد که الاقل اشاره ای در تاریآن ، منجمله پادشاه کشور ،بدان اندازه اهم

 باستانی جهان بدان شده باشد؟

ن یسا ایگان کلیر بلند پایتر اسقف آلمانی قرن گذشته که همانند ساینال هرگن رویجناب کاردینها ، عالیبا همه ا

خ خروج یده است که تاریجه رسین نتیق بدیرفته است، با محاسبات دقیافسانه بی پشتوانه را بی کم و کاست پذ

مز یجناب جیب که عالیا بوده است، درست بهمان ترتیاز خلقت دن 4444قا سالیمصر دق ان او ازیهودیموسی و 

 . ن کرده بود ییش تعیسال پ 3434اکتبر  40ا را دوشنبه یخ خلقت دنیق تاریرلندی قبل از او با محاسبات دقیآشر ا

ج عقبه یحمر و مجاور خلان در شمال بحر ایان بر سر راه خود از منطقه قوم مدیلیپس از خروج از مصر، اسرائ

د یگموندفرویکند که زیدا میتی سرنوشت ساز پیان بعد ها برای آنان اهمین تماس با قوم مدیکنونی میگذرند و ا

ل را به وجود آوردند پس از ترک مصر خدای محلی قوم یهودی که بعدا ملت اسرائیل یقبا: سد ینویدرباره آن م

ن ینان برای نخستیهوه نام داشت که این خدای یدند و ایائی خودشان برگزان را که بر سر راه آنها بود به خدیمد

ن خدا ساخته شد ، منجمله نقش خاص او در یتمام افسانه هائی که بعد ها در ارتباط با ا. شدندیبار با او آشنا م

سرکردگی ان به یهودیهود از مصر و معجزات دهگانه ای که به نام او ساخته شد ، و خروج یمورد خروج قوم 

 .ار بعد از آن شکل گرفت یالی است که بسیهودی به نام موسی، افسانه هائی صرفا خیمردی 

هوه ، ی: "سدینوین خدای ناشناخته میف ایدر توص( هودی استیکه خودش )دین کتاب، فرویگر همیدر جای د

اده شد خدائی بزرگ و دی به ملتی نو ساخته ارمغان دینی که به عنوان خدائی توحیک قوم فلسطیخدای محلی 

ر خونخوار و خشن و درنده ای بود که برای تحقق وعده ای بی پشتوانه که قوم خود یبرتر نبود ، بعکس خدای حق

ن یافت که از آنها بخواهد همه ساکنان این نیر و عسل کند، راهی بهتر از ایهای شینی با جویرا صاحب سرزم

ان به رهبری موسی یهودیل ازمصر ، یرون آمدن بنی اسرائیبعد از بسه ماه ". ر بگذرانندین را از دم شمشیسرزم

 زنند ، یند و در آنجا اردو میآینا میبه صحرای س

 :ل در تورات آمده است یدار بتفصین دیماجرای ا. رودیدار خداوند به باالی کوه میو موسی برای د

ل یل باال رفت، و همگی آنان خدای اسرائیرائخ اسیگر از مشایهو و هفتاد نفر دیو موسی با هارون و ناداب و اب"

و . دندیدند و خوردند و آشامیپس خدا را د. اقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان درصفایش یر پایدند، زیرا د

ا و آنجا باش تا لوحهای سنگی و احکامی را که نوشته ام بتو بدهم اما یخداوند به موسی گفت نزد من به کوه باال ب

و روز . پس موسی به کوه خدا باال آمد و چون به فراز کوه برآمد ابر کوه را فرو گرفت. ند یایو باال نقوم همراه ت

 (.  00 – 0ست و چهارم ،یسفر خروج ، باب ب" )ان ابر ندا در داد ین خدا موسی را از میهفتم

کند ینا به موسی فاش میه سهوه را در باالی کویعنی ین بار نام واقعی خود یبه نوشته تورات خداوند برای نخست

ت دادن به یش از آن ، در هنگام مامورین تورات خدا پیگر همی، و باز به نوشته د( 4ستم ،یسفر خروج ،باب ب)
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قی یگرش گفتگو کرده ولی نام حقیامبر دیز با چند پیدار فرعون، به وی بروز داده بود که او قبال نیموسی برای د

م و اسحاق و ین به ابراهیش از ایهوه هستم که پیمن : و خداوند به موسی گفت ..:".خودش را به آنها نگفته است 

ز مرا به یشان نگفتم ، بلکه خود را ال شدائی خواندم و آنها نیز ظاهر شدم ، ولی نام واقعی خود را به ایعقوب نی

 "ن نام شناختندیا

ن اعتراف خداوند به موسی از یاز ان تورات آمده است که قبل ی، ولی در هم( 1و 4سفرخروج ،باب ششم ،)

هوه خدای پدران شما به من یل را جمع کن و به آنها بگو که یخ بنی اسرائیمشا: " درون آتش بی دود گفته بود

هوه درگفتگو ین تورات آمده است که خود ی، و باز در هم( 03سفر خروج ،باب سوم ،")ن گفت یظاهر شد و چن

ت به ین را به ارثین زمیرون آوردم تا ایان بیخدای تو هستم که ترا از اور کلدان هوهیمن : " م بدو گفت یبا ابراه

دار خدا یش از دین تورات مدتها پی، باز هم به نوشته هم( 4ش ،باب پانزدهم ،یدایسفر پ")ت تو ببخشم یتو و به ذر

د او در مستی عورت د و مست شد و فرزنیغمبر پس از آنکه شراب فراوان نوشینا ، نوح پیو موسی در کوه س

ن یگر مرا برکت دهد ولی ایهوه که فرزندان دیمتبارک باد "ن کرد و گفت که ید وی را نفریبرهنه او را د

هنوز به روشنی معلوم (.  40 – 41ش ، باب نهم ،یدایسفرپ")ده است بنده آنان باشدیفرزندی که عورت مرا د

ا خاخامهائی که یغمبرش موسی ، یا پیهوه اشتباه کرده ی اپی خودیض های پین ضد و نقینشده است که در مورد ا

 . بعدا تورات را بنام خدا و موسی نوشتند 

نا به یبه نوشته تورات ، خداوند شخصا دو لوحه حاوی ده فرمان معروف را که بدست خود نوشته است در قله س

 (.  01ه ، باب نهم ،یو سفر تثن 04ست و چهارم ،یسفرخروج ، باب ب)دهد یموسی م

 31بقره ،" )میو ما کتاب قانون را به موسی عطا کرد:"د شده است ییت در قرآن از زبان خود خداوند تأین روایا

ر از من نخواهی داشت یخدائی غ:  "ل آمده استین در دو کتاب مختلف تورات به تفصین قوانیمتن ا(. 00اء،ی،ابن

چ کاری نخواهی یمقدس خواهی داشت و در آنروز ه ، نام خدای خود را به باطل نخواهی برد، روز شنبه را

ت درازتر شود، قتل نخواهی کرد، زنا نخواهی یکرد، پدر و مادرت را احترام خواهی گذاشت تا روزهای زندگان

ز و گاو و یه خودت و به زن او و غالم و کنیکرد، دزدی نخواهی کرد، شهادت دروغ نخواهی داد، به خانه همسا

 (. 40 – 4ه ،باب پنجم ،ی،سفر تثن 04 – 4ستم ،یسفرخروج ،باب ب" )ی کرداالغ او طمع نخواه

ا بدو نازل کرده است یما متن آنها رابه موسی داده ینی که خداوند مستقین قوانید هر دو کتاب آسمانی، ایطبق تأک

توسط  0010ل نهمه کشف الواح باستانی اکدی در شهر شوش در ساینی آسمانی و ناشناخته بوده اند، با ایقوان

ن، ین قوانیئت باستان شناسی فرانسوی و ترجمه متون مفصلی که بر آنها حک شده است نشان داده که تمامی ایه

الد یش از مین حمورابی پادشاه معروف بابل در قرون هجدهم پیبا بصورت تحت اللفظی، ازمجموعه قوانیتقر

قانون است، به زبان اکدی و به خط  404ا شامل ن مجموعه که جمعیا. گرفته شده اند(  0000 – 0440)ح یمس

خدای آفتاب نقش "شمش "ن لوح از یافت ایر حمورابی در حال دریخی بر روی لوح بزرگی که دباالی آن نصویم

 . شود حکاکی شده است یشده و اکنون در موزه لوور نگاهداری م

گری که ین جزائی و حقوقی دیرا درقوان گر مواد قانون حمورابییر از ده ماده معروف، قسمت اعظم از دیبه غ

ه تورات بدانها اختصاص یان و بخش اعظم کتاب تثنیکند و تمام کتاب الویهوه بطور شفاهی به موسی ابالغ می

سفر )ن قانون تورات یشود که ایهود متذکر مین یکارشناس برجسته آئ" تیآلبرا."افت یتوان یافته، منعکس می

د گاو را یرند بایا زنی را طوری شاخ بزند که آنها بمیکه هر گاه گاوی مردی ( 40کم ،یست و یخروج ، باب ب

دهد که کلمه ین حال تذکر میسنگسار کنند ولی گوشتش را نخورند، تکرار کلمه به کلمه قانون بابلی است، و در ع

ر قابل حلی برای یبکار رفته و در طول قرون متمادی مشکل غ( خدا)که در تورات بجای الوه ( انیخدا")م یالوه"

 . صورت گرفته است " انیخدا"مفسران تورات بوجود  آورده است، اقتباسی است که بدون توجه از متن بابلی 

ده یبی مربوط به زندگانی روزمره قوم برگزینا شامل مسائل حقوقی و مذهبی عجیهوه به موسی در کوه سین یفرام

نمونه های . شود یتورات را شامل م"ه یسفر تثن"خش مهمی از و ب"ان یسفر الو"با تمام کتاب یاو است ،که تقر

ستد تا با او یش چهار پائی نایزنی پ: و خداوند به موسی گفت: "ن فرمانهای الهی است یر منتخبی از ایکوتاه ز
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د تا کشف عورت او بکند ، و کسی که عورت پدر یکی ننمایش نزدیچکس به احدی از اقربای خویو ه. جماع کند 

را که عورت یکس خواهد بود ، زید البته کشته شود ، و کسی که با زن عموی خود بخوابد بیرا کشف نماخود 

عموی خود را کشف کرده است، و البته عورت مادر خود را کشف مکن و عورت زن پدرخود را کشف مکن ، 

ختر پسرت و و عورت خواهر خود را خواه دختر پدرت و خواه دختر مادرت باشد کشف مکن ، و عورت د

ده شده باشد، و عورت خواهر پدرت و خواهر مادرت را یدختر دخترت و دختر زن پدرت را که از پدر تو زائ

کشف مکن، و عورت برادر پدرت را کشف مکن، و عورت عروس خود را کشف مکن و عورت زن برادر 

ا دختر دختر او یپسر او  خود را کشف مکن ، وعورت زنی را با عورت دخترش را با هم کشف مکن ، و دختر

 (.ست وسوم یه ،بابهای دوازدهم تا بی، سفر تثنست وهفتمی،باب بانیسفر الو")ر تا عورتشان را کشف کنی یرا مگ

گری که از جنس او نباشد به جماع وادار مکن و در تاکستان یمه دیمه خود را با بهیبه: و خداوند به موسی گفت"

ار وادارمکن، و پارچه مختلط از پشم و کتان باهم یاالغ را با هم به کار ش خود دو قسم تخم مکار، و گاو و

هوه یرا که من ینند، زیش خود را نچینند و گوشه های ریمپوش، و به قوم بگو که گوشه های موی سر خود را نچ

تا قربانی د یایمه اجتماع نیک خیبی در بدن داشته باشد نزدیل که عیو هر کس از بنی اسرائ. خدای شما هستم

ا یا شکسته دست یاد االعضاء و نه شکسته پا ینی و نه زیخدای خود را بگذراند، و نه مرد کور و لنگ و نه پهن ب

و آن . ضه یا کوتاه قد ، و نه کسی که در چشم خود لکه دارد ، و نه جرب دار و کر و نه شکسته بیکوژپشت 

. دید و قربانی مگذرانیاریک میده باشد برای خداوند نزدیا بریا شکسته یا فشرده یضه اش کوفته یحه ای را که بیذب

ده باشد داخل جماعت خداوند نشود، و حرامزاده داخل جماعت خداوند یا آلت بریضه یده بیو شخصی که کوب

نه کشته شود، اما اگر قصد او نداشت یرد هر آیو هر  که انسانی را بزند و او بم... نشود، خودش تا پشت دهم او 

هر که آدمی را بدزدد و او . ن کنم تا بدانجا فرار کندید  آنگاه مکانی برای او معیه خدای وی را بدستش رسانبلک

و اگر کسی را پسری . نه کشته شود یا مادر خود را لعنت کند هر آیو هر که پدر . نه کشته شودیرا بفروشد هر آ

خ شهر به دروازه محله آورند و به یگرفته نزد مشاباشد که سخن پدر و مادر خود را نشنود پدر و مادرش او را 

ع اهل شهر او را به سنگ ها یشنود، پس جمین پسر ما سر کش است و سخن ما نمیند که ایخ شهر گویمشا

اگر دزدی در رخنه کردن گرفته شود اگر آفتاب بر او طلوع کرد بعوض دزدی که کرده . ردیسنگسار کنند تا بم

و اگر دختر . نه کشته شودیو زن جادوگر هر آ. نه کشته شودیانی مقاربت کند هر آویهرکه با ح. فروخته شود

شان را به یافته و با او بخوابد پس هر دوی ایگری او را یباکره ای به مردی نامزد شود ولی در شهر کس د

هوه را یر کسی اسم ، و اگ( ست و چهارمیه ،باب بیسفر تثن)رند یدروازه شهر ببرند و با سنگها سنگسار کنند تا بم

نه کشته شود و تمامی جماعت البته او را سنگسار خواه در شهر خود باشد و خواه در یبه بدی بر زبان آورد هر آ

، و اگر ( 00ست وچهارم ،یان ،باب بیسفر الو)هوه را به بدی آورده است کشته شود یغربت باشد چونکه اسم 

اورد البته او یک قالب تو اسم مرا به بدی بیا دوست جان در یتو  ا همسر هم آغوشیا دخترت یبرادر تو با پسرت 

را به قتل برسان، و اول دست تو به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم ، اورا با سنگها سنگسار نما که 

 0هم ، ه ، باب چهاردیسفر تثن)ن عمل زشت را نکنند یگر چنین را بشنوند بار دیان چون ایلیع اسرائیرد تا جمیبم

– 00  " .)0  

.......................................................................... 

ن باره در تورات آمده یز بدست خود او صورت گرفته است ، بر اساس آنچه در ایک مورد نیهوه ، و در یما به فرمان یشماره قتل هائی که مستق – 0 

ان موسی ینا توسط الویی س  انی که به جرم پرستش گوساله طالئی یهودی:   ری شده استیر آمارگیاو به شرح ز"خ یفلسفه تار"توسط ولتر درکتاب 

 00031هوه نازل شد سوختند یا در آتشی که به فرمان یه موسی گردن زده شدند یان قارون علیانی که در عصیهودینفر ،  41111گردن زده شدند 

را  Shiboletانی چون نتوانسته بودند کلمه مقدس یهودینفر،  40111ه سوراخ شد زیان شکمشان با نیانی که بخاطر زنا با دختران قوم مادیهودینفر ، 

نی هائی که خودشان یامینی ها گردن زده شدند و بنیامیانی که بدست بنیهودینفر ،  04111هوه هالک شدند یتلفظ کنند در گلوگاه رودخانه اردن به امر 

هوه همه آنها را دچار یکه )نی های غاصب پس گرفتند یرا از فلسط"ثاق یصندق م" انی که یهودینفر،  03111هودی کشته شدند یگر یل دیتوسط قبا

ن صندوق را به محل اصلی آن باز گرداندند ولی بعلت نگاه کردن به درون ی، و ا(رون آورده بود یشان را از مقعد ها بیر کرده و روده هایبواس

شود ، باضافه چند صد هزار ینفر م 410141نفر ،که جمع همه آنها  31141دند یهالکت رسصندوق مورد خشم خداوند قرار گرفتند و دسته جمعی ب

 .هوه کشته شدند یکشب بدست خود یل از مصر در عرض ینخست زاده خانواده های مصری که در ماجرای خروج قوم اسرائ
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 :ت شوندید تا ابداالباد رعاین مقررات بایکند که اید میدر مورد برخی از احکام ، اختصاصا خداوند تأک 

ده شده برای روشنائی یتون صاف کوبیل را بفرما تا روغن زیبنی اسرائ:و خداوند موسی را خطاب کرده گفت "

ضه ابدی خواهد ین پشت در پشت برای آنها فریبه آنان بفرما که ارند تا چراغ را دائما روشن داشته باشند ،و یبگ

د، یچون محصول خود را درو کن" :ز خداوند فرمود ی، و ن( 4و  0ست و چهارم ،یان ، باب بیسفر الو") بود 

ب یکساله بی عیک بره ید تا او آنرا به حضور خداوند بجنباند، و درهنگام جنباندن یاورینوبر آنرا نزد کاهن ب

ه شما به ید تا هدیفزائیبرای قربانی به حضور خداوند کباب کند، و دو عشر آرد نرم مخلوط با روغن به آن ب

ست یان ،باب بیسفر الو")ضه ابدی خواهد بود ینها برای شما پشت در پشت فریحضور خداوند خوشبو باشد، و ا

 (. 00 – 01سوم ،

ز لباس زنان نپوشد ، و کسی بر قربانگاه ینپوشد و مردی نزنی لباس مردان :"ن است که یگر فرامیو از جمله د

 (." 40کم ،یست ویان ،باب بیسفر الو)خداوند از پله ها باال نرود مبادا عورت او بر آن مکشوف شود 

*   *   * 

 .ن فصول تورات است یز ترینا از بحث انگیهود در صحرای خشک سیفصل مربوط به اقامت طوالنی قوم 

 

 

ن ینند که کاش در زمکیت مینا به موسی و برادرش هارون شکایان در صحرای سیهودیدر تورات آمده است که 

ن یکه در ایم ، در حالیخوردیر میم و نان سیگهای گوشت می نشستیک دیرا در آنجا نزدیم ، زیمصر مانده بود

و خدای بر آنها مائده ( 1سفر خروج ،باب شانزدهم ،)م مرد یصحرای بی آب و علف همه ما از گرسنگی خواه

ن مردم ین خدا اینوصف همیو با ا(.  43همانجا ،")ا خوردند ل مدت چهل سال آنریبنی اسرائ"فرستد که یآسمانی م

ابان بی آب و علف برای او صندوق مرصعی را بمنظور ضبط ین بیکند که در همیآواره و گرسنه را مأمور م

به بنی : و خداوند موسی را خطاب کرده فرمود : "ن آمده استیالواح وی بسازند که مشخصات آن در تورات چن

م و یک ذراع ونیم و عرضش یبرای من صندوقی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نل بگو یاسرائ

ش به هر طرف تاجی از طال بساز ، و یو آنرا به طالی خالص بپوشان و بر باال. م باشدیک ذراع و نیش یبلند

و بعد آن تخت ....م بساز و آنها را با طال بپوشان یز ، و دو عصا از چوب شطیش چهار حلقه طالئی بریبرا

دو کروبی از طال بساز . م یک ذراع و نیم و عرضش یرحمت را از طالی خالص بساز ، طولش دو ذراع و ن

م یو پس خوانی از چوب شط...گر باشد یکدیشان بسوی ین آن پهن کنند و روی های ایکه بالهای خود را برزم

به طالی خالص بپوشان و تاجی از طال به هر  و آنرا. م باشد یک ذراع و نیبساز که طولش دو ذراع و عرضش 

ن از هر طرف یه اش تاجی زریه ای بقدر چهار انگشت به اطرافش بساز و برای حاشیو حاش. طرفش بساز 

ش بساز و حلقه هارا بر چهار گوشه چهار قائمه اش بگذار تا خانه ها باشد بجهت یو چهار حلقه از طال برا. بساز

و صحن ها وکاسه ... م بساز و آنهارا به طال بپوشان یو عصاها را از چوب شط.  عصاها برای برداشتن خوان

و چراغدانی از طالی خالص بساز که شش ...ش را بساز وآنها را از طالی خالص بساز یاله هایها و جامها و پ

ز به یبی نیگر آن و سیر دو شاخه دیگری زیب دیر دو شاخه آن و سیبی زیو س...د یرون آینش بیشاخه از طرف

ک چرخکاری یش از یبها و شاخه هاید ، و سیرون می آیگر بر شش شاخه ای که از چراغدان بیر دو شاخه دیز

ش روی آنرا روشنائی یش را بر باالی آن بگذار تا پیو هفت چراغ برای آن بساز و چراغها. طالی خالص باشد

ک وزنه طالی خالص یا همه اسبابش از و خودش ب. ش از طالی خالص باشد ینی هایرها و سیو گلگ. دهند

سفر خروجی ،باب ")و مراقب باش که آنها را موافق نمونه ای که در کوه به تو نشان دادم بسازی . ساخته شود

ن موضوع را حل نشده باقی گذاشته است یات را روشن کرده ، اما این راستا همه جزئیهوه در ای(. ست و پنجم یب

د از آسمان برسد چوب سدر و شمعدان طال وجامهای یجل که حتی نانشان هم بان صحرا گردان آسمان یکه ا

 اورند؟ید بین و تاجهای مرصع را از کجا بایزر
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ان که آزادی یلیماند ، اسرائینا می رود و چهل روز درآنجا میدار خداوند به باالی کوه سیوقتی که موسی برای د

روزمندانه اش هستند با بی اعتنائی از هارون یبری جنگی پزشان را مرهون معجزات او و رهیخود را و همه چ

رون آورد چه بر سرش آمده است ین مصر بین مرد که اسمش موسی بود و مارا اززمیراستی ا:پرسند یبرادراو م

ان تازه ای بسازد که بخالف یخواهند که برای آنان خدایسپس از هارون م( 0سفر خروج ،باب سی و دوم ،)؟

ان خداوند موسی و فرعون مصربوده و نقشی یت باشند ، و هارون که قبال واسطه میل روخدای موسی قاب

خواهد که گوشواره های طالی زنان و پسران و دختران خود را یفا کرده است از آنها مین ماجرا ایمبرانه در ایپ

ند یگوید و آنان مشتاقانه مسازیکند گوساله ای طالئی میک شبه آنها را آب مین طالها که یاورند و از اینزد او ب

قربانی های " کند و قوم یهارون قربانگاهی بنا م. رون آورده استین خدای ما است که ما را از مصر بیکه ا

ن موقع یو درهم". پردازند یدن و لعب میای سالمتی می آورند و به خوردن و نوشیگذرانند و هدایسوختنی م

را قوم یل برود  ، زیر شود و نزد بنی اسرائیهرچه زودتر از کوه سرازد که یگویخداوند در باالی کوه به موسی م

. کنندیرون آورده است فاسد شده و گوساله ای برای خود ساخته اند و نزد آن سجده مین مصر بیکه او از سرزم

هوه با ی ند از خشم دو لوحه فرمانهای دهگانه ای را کهیبیکه گوساله طالئی را میگردد، و وقتیموسی به شتاب برم

شکند ، و بدنبال آن گوساله را در آتش یم" و نوشته آن نوشته خود خدا است "دست خودش نوشته و بدو داده است 

آنگاه موسی :"پردازد یدهد، و سپس به کشتار آنها میل میکند و به خورد بنی اسرائیای آنرا نرم میسوزاند و بقایم

ش بگذارد یر خود را بر ران خوید هر کس از شما شمشیگویل میئهوه خدای اسرای: ستاده گفت یبه دروازه اردو ا

و بنی . ه خود را بکشدیو از دروازه خود تا دروازه اردو رفت و آمد کند و هر کس برادر خود و دوست و همسا

سفر ")ل کشته شدند یست و سه هزار نفر از بنی اسرائیب به بیالوی موافق سخن موسی کردند و در آنروز قر

 (. اب سی و دوم خروج ،ب

خود درباره " ن یسیموزه قد"سنده فرانسوی و دوست ولتر، در کتاب یلسوف و نویش، بارون دولباخ فیدو قرن پ

ن مردانی بوده که از آغاز یر تریکی از شریک مرد خدا باشد، یست یباین مردی که قاعدتا میا:"موسی نوشت 

نانش ملت ین کسی که در دوران خودش و جانشیفاقا خود همخ تا به امروز در جهان وجود داشته اند ، و اتیتار

ر سر و کار داشت یان ناپذیهای پایبکاریهود بطور دائم با قتل عامها و جنگهای تجاوز کارانه و نادرستی ها و فری

گر یش دیلسوف آزاد اندیهمزمان با او ، ف". ست یش نیهوه بیمدعی بود که خدمتگزار مهربان و نرمدلی برای 

اپی ، از پدران ما یدرطول نسلهای پ: "ن باره نوشتیش درهمیخو" ادیسیمو" کال فرره، در کتاب ی، ن"فروغ قرن"

م یان مومن ، مردی بنام موسی را قانونگذار بزرگ خدا بشماریحیو از خود ما خواسته شده است که به عنوان مس

ان را یهودین و کودکانشان را کشت ، بلکه خود هودی نبودن قتل عام کرد و زنایگانه را بجرم یکه نه تنها اقوام ب

ر بکشند و مخصوصا برادران برادران خود را بخاطر یگر شمشیز بارها و بارها واداشت تا به روی همدین

ان و یهودیر است برای ساکت کردن یهوه ناگزینا یدر صحرای س". هوه از پای در آوردند یفرونشاندن خشم 

پشت سر هم معجزه کند ( لی از آن آمده استیراد های بنی  اسرائیالح معروف اکه اصط)غروغرهای دائمی آنان 

، و بجای گوشت، ( 0سفر خروج ،باب شانزدهم ، )برای آنها بفرستد " من و سلوی"از آسمان بجای نان مائده : 

ر اعداد ،باب سف)اورد یرون بیشان از سنگ آب بیوقتی که تشنه اند برا(  01همانجا ،)ن کباب شده یفاخته بلدرچ

ده یگری از مس بدست موسی بسازد که هر مار گزیگزند مار دیابان آنها را میو وقتی که ماران ب(  00ستم ،یب

ما را :"ت آوردند که یان شکایلینها اسرائیو با همه ا( 0کم،یست و یسفر اعداد،باب ب)دن آن عالج شود یای با د

ست و دل یست و آب هم نینجا نان نیز بود و ایرا که آنجا همه چیم، زیریابان بمیچرا از مصر بر آوردی تا در ب

ز که آنانرا مالمت یحتی سخن گفتن االغ ن(. 3همانجا ،")رسد کراهت دارد ین خوراک بدمزه ای که بما میما از ا

هوه به شفاعت موسی از هالک دسته یبا آنکه (.  40ست و دوم ،یسفر اعداد ،باب ب)بخشد یجه ای نمیکند نتیم

را که سهل انگاری او باعث شده است یگذرد ، زیکند، از گناه خود موسی در نمیل صرفنظر میجمعی قوم اسرائ

ش از آنکه قوم او پا به خاک یکند که پین جهت وی را آگاه میل به اندازه الزم از او نترسند ، بدیکه بنی اسرائ

آنگاه که :و خداوند به موسی فرمود : " کنعان بگذارد خواهد مرد و شخصا به ارض موعود داخل نخواهد شد
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را که مرا باور نداشتی و ین موعود داخل نخواهی شد ، زیوست و به سرزمیدی به اجدادت خواهی پیکنعان را د

 (.00و  01ست وهفتم ،یسفر اعداد ،باب ب")ان کوچک کردی یلیدر چشم اسرائ

سد و ینویقوم خود را در توماری م" لییاسرائبهانه های بنی "ها و یش از مردن خود ، شرح نافرمانیموسی پ

ه خود خواه و ین قوم تا چه پاینکه ایبگذارند و مدرکی باشد بر ا"ثاق یصندوق م"سپارد تا آنرا دریان میبدست الو

 . کند ین میینی خود تعیوشع را به جانشیره سرند ، و آنگاه یمنحرف و نافرمان و خ

مانند تا به ارض کنعان ینا سرگردان می، چهل سال تمام در صحرای سل بعد ازخروج ازمصریموسی و قوم اسرائ

اتفاقا در خود تورات آمده است که . توانست در کمتر از چهل روز طی شود ین فاصله میکه ایبرسند ، در صورت

ری درباره ینا ،موسی بدستور خداوند گروهی را برای جاسوسی و خبرگیسه روز پس از فرود آمدن از کوه س

همانجا )روند ینان به کوهستان جنوبی میو ا( 1- 0زدهم ،یسفر اعداد ،باب س)فرستد ین کنعان بدانجانب میسرزم

محقق آلمانی، . زند یابان در جا مین بیل چهل سال در این آسانی، خود قوم اسرائیولی با همه ا(.  44 – 04،

نفر قوم خود  011331موسی مدت چهل سال ا میشود قبول کرد که واقعا یآ:"پرسد ین امر میداوبه در اشاره بد

 0؟ "ش از هزار نفر را نداشته است نگاه داشته باشد یه بیچوقت امکان تغذیابانی که هیرا در ب

نان به وعده خداوند یانی که مصر را با اطمیهودیشود که همگی آن ین سرگردانی چهل ساله باعث میبهر حال ،ا

نا یابان بی آب و علف سیر و عسل ترک کرده بودند در بین شیسرزم اپی موسی به قصدید های پیهوه و تأکی

رفتند تا تمامی آنان یابان سرگردان میل چهل سال در بیبنی اسرائ:"ن باره آمده است یوشع در ایدر کتاب . رند یبم

ند را رون آمده بودند به سر راه در صحرا مردند از آن رو که آواز خداویعنی آن مردان جنگی که از مصر بی

ر و عسل درآن جاری است و ینی را که شیگذارم که آن زمیشان قسم خورده گفت شما را نمیدند و خداوند به اینشن

 (.  0وشع بن نون، باب پنجم ،یفه یصح")د ینیبرای پدرانتان قسم خورده بودم که آنرا به شما بدهم بچشم بب

ن یان نوزاد در ایهودیچکدام از ین است که هینا ایهود در صحرای سین اقامت چهل ساله قوم یژگی های ایاز و

ان ششصد هزار نفری که از مصر باز یشوند، هر چند که در میرغم دستور غالظ و شداد مذهبی ختنه نمیمدت عل

ن یوشع ، جانشین جهت یبد. ضه مذهبی را اجرا کنند کم نبوده اند ین فریگشته بودند قاعدتا کسانی که بتوانند ا

شود همه آنها را دسته یهوه مجبور میش از آغاز قتل عامهای خود در ارض کنعان به فرمان یجنگی موسی پ

 . جمعی ختنه کند 

. ل را همگی مختون ساز یوشع فرمود که کاردها از سنگ چخماق برای خود بساز و بنی اسرائیو خداوند به "... 

ن بود که یختنه کرد ، و سبب ختنه کردن ال را بر تل غلفه یوشع کاردها از سنگ چخماق ساخته بنی اسرائیو 

شانرا ختنه یوشع ایا آمدند مختون نگشتند و یرون آمدن پدرانشان از مصر بدنیتمامی قوم که در صحرا بعد از ب

 (.  4 – 4وشع ،باب پنجم ،یفه یصح")شان را در راه ختنه نکرده بودند یکرد چونکه ا

ابی ادعای تورات یآنرا به موسی اختصاص داده است ،در ارزن صفحه یونر فلسفی خود که چندیکسیولتر در د

 :سد ینویهوه و موسی، میلی مسلح از مصر به رهبری یاسرائ 011111ش از یروزمندانه بیدر مورد فرار پ

من شما را به صورت "ان گفته باشد یهودیبه –کند یچنانکه تورات ادعا م–توان فرض کرد که موسی یا میآ"

ان بدو پاسخ یهودین یوا"رون آوردم ؟ ین مصر بیت خدای شما از سرزمیمسلح تحت حماششصد هزار جنگجوی 

شتر نداشت یست هزار سرباز بیه فرعون که دویروی ششصد هزار نفری ما را علین نیبرای چه ا"نداده باشند که 

نداختی؟ اگر ینز او به تصرف مادرمی آمد بکار ین آباد و حاصلخیشد و سرزمین مغلوب میقیو دربرابر ما به 

روی یب نین ترتید و بدیصد هزار خانواده مصری را سربریکشب بخاطر ما نخست زاده های سیخدای ما در 

 اوردی؟ ویار ما در نین بی دفاع را در اختین سرزمیز بدو اقتدا نکردی و ایزنده مصر را فلج کرد چرا تو ن

............................................................. 

 (. 00سفر اعداد ،باب اول ،)رقمی است که در خود تورات آمده است نفر  011331رقم  – 0
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انی بی آب وعلف سرگردان گذاشتی؟ و تازه بفرض ابیف و گرسنه در بیانی بی تکلیبجای آن ما را بصورت فرار 

انتخاب –م یت آن نداشتیچ حق قانونی بر مالکیکه ما ه –ن کنعان یم برای بردن ما به سر زمینکه راهی مستقیا

دا ببری، به راهی درست درجهت خالف آن بردی که اگر قصد یا بسوی سور وصیعنی از راه کناره دریکنی ، 

ن انتخاب کنی؟ خدا مارا با معجزه ای یتوانستی راهی بهتر از ایه دشمنانمان داشتی نمم دست بسته مارا بیتسل

گوئی فرستاده او هستی پس از مردن تمام نسل اول ما در صحرا، تازه پس از چهل سال بما ینجات داد، و تو که م

آنها ارض موعود را بچشم  چکدام ازیابان مردند تا هیهوه در بیگوئی که پدرانمان بعلت  گناهکاری به فرمان یم

 "نند ؟ینب

ت خود موسی ، آنطور که در تورات از آن سخن یابی شخصین فصل ، در ارزیگری از همیو هم او ، در بخش د

دار یغمبرشان که پس از دیست به پیباینا ،نمیان سرگردان صحرای سیهودین یا ایآ:"دهد که یرفته است ، تذکر م

دار گوساله طالئی آنچنان به خشم آمده بود که جابجا ینزد آنان بازگشته و با داروی با خدا در باالی کوه بیرو

گوئی که خدا را از روبرو یکبار بما میتو که :ست و سه هزار نفر از آنان را داده بود گفته باشند یدستور کشتن ب

ون را که خودش در نکه برادرت هاریدی، چرا به عوض ایمنگاهش را دیگوئی که فقط نشیگر میده ای و بار دید

دهی، ولی یم بجای مجازات کردن عنوان کاهن اعظم مین را ساخت تا او را بپرستیاب تو برای ما گوساله زریغ

کنی ؟ و تازه بما یم به دست الوی های خودت قتل عام میست وسه هزار نفر از مارا که به دنبال او رفته بودیب

را یز کشته شوند، زیگر نیست و چهار هزار نفر دیهوه بیت یرضاد برای یست و باین کشتار کافی نیگوئی که ایم

ن یغمبر مائی خودت با زنی از همیکه تو که پیده است، در صورتیان خوابیله مدیک زن قبیکی از آنها با یکه 

م خداوند هستی ؟ ظاهرا یار مهربان و رحیطی ادعای آنرا داری که بنده بسین شرایتازه در چن ده ای؟ ویله خوابیقب

ن برداشته ین بار نسل ما از روی زمیم تا ایت باشیگر مهربانی و رحمت تو و خدایکی دو بار دیانتظار  د دریبا

 ." شود 

 

ن است که یهود گفت ایخ یت تارین شخصین بزرگتریتوان درباره ایآنچه بر اساس داستان توراتی موسی م

هود یل اسطوره یامبری را بسازند که برای تکمیده اند تا از موسی درست همان پیسندگان واقعی تورات کوشینو

غ به یدریدهد و موسی بیمغ فرمان کشتار یدریهوه بیدر سرتاسر سفر خروج تورات، . ضرورت داشته است

هوه گردن یدر مصر چند صد هزار کودک و نوجوان مصری با کمک موسی بدست . پردازدین فرمان میاجرای ا

در . گر را بکشندیدارد که همدیهودی را در صحرا وامیهوه چهل هزار ینا موسی به دستور یدر س. شوندیزده م

هوه به موسی یه زنا کرده اند و نه با دختران قوم خودشان، یاان با دختران قوم همسیهودینکه یم به خاطر ایطیش

ست و چهارهزارنفر از آنها یزند و علی الحساب بیاویش آفتاب به دار بیدهد که تمامی روسای قوم را پیفرمان م

 ن جمع کرده ،یزم از زمینکه در روز شنبه هیزم کش بدبخت به گناه ایدر صحرا ه. را با وبا ازپای درمی آورد 

ن روزهای زندگی ، سرداران سپاه خود را یشود، و در آخریان سنگسار میهودیبه دستور موسی توسط مجموع 

ن دشمن به کشتن مردان آن اکتفا کرده و زنان را نکشته اند و دستور یکند که چرا بعد از تصرف سرزمیغضب م

ا دوازده خوان هرکول از او یفتخوان رستم ده معجزه خارق العاده که همانند ه. ده گرفته اندیهود را نادیخداوند 

ست ، داستان مرگ و خونی است که یهای حماسی نیگر داستان دالوریت شده، به خالف آن دو تای دیحکا

ان مصری هستند که در زور آزمائی یوان و جادوگران زنان و مردان و کودکان و چهارپایان آن بجای دیقربان

 .  فا کرده اند یا مثبتی ایچ نقش منفی یت داشته اند، نه هیولچ سهمی از مسئیموسی با فرعون نه ه

 

انی که به گفته تورات و قران بدنبال آنهمه معجزه و یهودیرود، ین است که برخالف آنچه عادتا تصور میجالب ا

ت ن بابیدارند، نه تنها از ایافت مینا مرتبا مائده آسمانی دریند و در صحرا ی سیایرون میمبارزه از مصر ب

اد بر یستند و با فریل گریو همه قوم اسرائ:"ر هستند یهوه در گیش یا موسی و با خدایتی ندارند، بلکه دائما یرضا

نجا ما را گوشت یست که در ایرا کیم ، زین مصر مرده بودیموسی و هارون همهمه کردند و گفتند که کاش در زم
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از به ما بدهد ؟ واالن جان ما یر و پیربزه و تره و سار و خیم و خیخوردیبخوراند و ماهی را که در مصر مفت م

سفر اعداد ،بابهای ")م یزی برای خوردن ندارید چیمزه ای که از آسمان می آین خوراک بیر از ایخشک شده و غ

آنگاه ... م یگر گفتند بهتر است سرداری برای خود مقرر کرده و به مصر برگردیکدیو به ("ازدهم و چهاردهم ی

ر را که بر ین جماعت شریند و این قوم مرا اهانت نمایمه اجتماع ظاهر شد و گفت تا به کی ایند در خجالل خداو

ن صحرا خواهد یشان درایکنم ، و الشهایشان را به وبا مبتال ساخته هالک مینک ایکند بشنوم؟ و ایمن همهمه م

 (. همانجا ، باب چهاردهم ")نی که بدانان وعده کرده بودم هرگز داخل نخواهند شد یافتاد و به زم

*   *   * 

؟ از یاز کجا آمده است؟ از وحی اله –خ دانسته شد یتار" یدیتوح"ن ین آئیکه بعدا نخست –هوه ین پرستش یآئ

ک؟ بررسی گسترده یکی از اقوام سامی خاورنزدیبه عنوان (انیعبر)رها یهود؟ از درون فرهنگ اپیامبران یپ

ن نو آوری را نه در یشه ایرا وی ریدهد، زین پرسشها پاسخ منفی میهر سه ا نه بهین زمید درایگموند فرویز

الد توسط یش از میداند که در قرن چهاردهم پیدی خاصی مین توحیباستانی مصر و در آئ  جهان سامی، بلکه 

ن نوآوری جائی که تا آنزمان در تمدن مصری به یاد نهاده شد و در ایس سوم ، فرعون مصری ، بنیآمنوف

 .سپرده شد"آتون"گرفت به خدای واحدی بنامیان متعدد تعلق میصورت سنتی به خدا

 

به ( االقصر)ز از لوکسور یتخت کشور را نیرداد و پاییتغ"آخناتن"ش را به یل خود فرعون نام خوین دلیبه هم

آخناتن رسم . ت در محل تل العمارنه کنونی منتقل ساخ(افق آتن" )آخت آتن"ل به نام یشهری نو ساخته در کنار ن

ری مصر را منسوخ کرد و کاهنان را از ادامه مراسم یان اساطیگر خدایپرستش خدای بزرگ آمون و همه د

به صورتی (د یخورش)دی شگفت آوری را رواج داد که در آن خدای آتن یش توحیمذهبی سنتی باز داشت و گرا

ادی او یبائی جلوه های بنیزندگی و روشنائی و ز گانه بود کهیعرفانی بر همه جهان هستی فرمانروا بود و خدائی 

با و معروفش نفرتی ین نوع آوری آخناتن وهمسر زیا. شدینش منعکس میبود و جاللش در جزء جزء اجزاء آفر

ن یش را از ایت و قدرت همه جانبه خویتی واکنش گسترده ای را از جانب کاهنان قدرتمند مصری که موجود

ن ین نوخاسته او را سرکوب کرد و آئین فرعون آئیخت که پس ازمرگ زود رس اینگافتند براییبابت در خطر م

ده شد ینام Tutankhamonن اخناتون توت عنخ آمونید ، چنانکه جانشین را بجای آن باز گردانیشیری پیاساط

 . و نه توت عنخ آتون 

 

هود شناخته شده از مکتب یهوه وقوم ی دیین توحیده دارد که آنچه آئین ساله خود عقیهای چندید به دنبال بررسیفرو

کی از یا یک مصری از دستگاه حکومتی آخناتن یم آن یافته و حتی عامل مستقیک راه یمصری آتون به خاور نزد

ن بوده است که پس از ین کار ایزه اصلی او از ایدی بوده است ، و انگین مکتب توحیروان نسل اول ایپ

ن آتون درمصر آغاز شد یه ادامه آئیمرگ آخناتن از جانب کاهنان مصری علسرکوبگری همه جانبه ای که بدنبال 

ن آتن بعدا رنگ یواگر برداشتهای انسانی وعرفانی آئ. ه گذاری کندیگری پاین دین نوخاسته را در سرزمین آئیا

ل یل بدست قبان نقل و انتقاین بود که رهبری علمی ایهوه را بخود گرفت بخاطر این یر انسانی آئینه توزانه وغیک

قی یرحم و خون آشام تمدنهای کلدانی و بابلی وآشوری و فنیان بیهوه، با خدایافتاد که خدای آنان، " انیمد"سامی 

ن باره ید خود درایفرو. شتری داشت تا به آتن مصری مظهر زندگی و روشنائی یار بیک شباهت بسیخاور نزد

خدای " آتن"هود ساخته شد آن مظهر بزرگ منشی و محبتی که یم هوه که برای قویکتائی به نام یخدائی : سد ینویم

خواست یروانش میرحم و خون آشامی بود که از پینده آن بود نبود ، خدای محلی تنگ نظر و بیکتای آخناتن نمای

 ر و عسل جاری کند به زور یده و وعده داده بود که در آن رودهای شینی را که او بدانان بخشیساکنان سرزم
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  0". ان بردارند و آنها را قتل عام کنند یاز م ریشمش

ر یاروئی خیشه های مذهبی آنان در راستای روین اندین پژوهشگر ،آخناتن را همزمان با زرتشت دانسته و بیچند

ن ینکه مادر ایادی به راستی و مبارزه با دروغ ارتباط قائل شده اند ، بخصوص با توجه به ایه بنیو شر و تک

تی بود که از یا هیتانی یائی های هیز از آریائی نژاد بود و احتماال همسرش نفرتی تی نیی های آرتیفرعون از ه

" آتن"ن مصری یشه آئیده است که رین عقیمحقق فرانسوی برتلو، اصوال بر ا. ر به مصر آمده بودندیای صغیآس

کند که نمونه مکتب یه خود اشاره مز دررسالید نیفرو. ش از زرتشت جست یان پیرانید درمعتقدات مزدائی ایرا با

ن ین هردو استنباط بر ایا.افت ید در برداشتهای جهانی گاتاهای زرتشت یباین آتون را احتماال مینی آئیجهان ب

خ است که بطورسنتی یک هزاره مقدم برآن تاریه متکی است که دوران واقعی زندگانی زرتشت در حدود ینظر

 .زرتشت قائل شده اند برای 

کطرف حامل وحی و یز تی بودن خدای آن ، موسی ایل، به اقتضای دو قطبی بودن کتاب و دو شخصیدر انج

اد یچ حرف و نقطه ای از تورات او را کم و زیه"شود که یهود شناخته مین یسنده تورات و قانونگذار بزرگ آئینو

سی نقض و مقررات ین و دستورهای مذهبی او بارها و بارها توسط خود عیگر قوانیو از طرف د"توان کرد، ینم

ل به ادامه زندگی با زن خود نباشد یاورد که هرگاه مردی مایون مموسی قان. شودیگری در جای آنها گذاشته مید

چ ازدواجی یدهد که هیسی فتوا میرون کند، و عیسد و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیتواند طالقنامه بنویم

موسی قانون می آورد که . چ مردی حق طالق زن خود را نداردیست و هیجز در صورت زنای زن، قابل فسخ ن

لی بزند گونه چپت را ید اگر کسی به گونه راست تو سیگویسی میشم به جای چشم و دندان بجای دندان ، ولی عچ

سی زن یداند، ولی عیسته مجازات سنگسار مید و شرط شایقیموسی زن زناکار را ب. ز به سوی او بگردانین

ق و مشخصی را در مورد یقموسی مقررات د. ردیگیت خود میبرند در حمایزناکار را که برای سنگسار م

شود یخته مینها سرانجام به مزبله رین استدالل که همه ایسی با ایکند، ولی عیخوراکی های حرام و حالل وضع م

هوه ختنه شدن را ینکه خودش ختنه نشده است در اجرای فرمان یموسی با ا. شماردیخوردن همه آنها را مجاز م

کند ید میند و تأکینکار ضرورتی نمی بیی که خود ختنه شده است برای اسیکند، ولی عیمان اعالم میشرط اساسی ا

 ضه اییو مقررات مذهبی آنرا فر( شنبه)موسی احترام به روز سبت . که ختنه واجب ختنه قلبی است و نه بدنی 

……………………………………………... 

1 - Sigmund Freud  ش از جنگ جهانی یقی پر سروصدای خود را در سالهای  پین اثر تحقیقسمتی از ا

ن حساب که ید بدیسا از چاپ قسمت دوم ان خودداری ورزید کلین منتشر کرد، ولی به علت مخالفت شدیدوم در و

ن خطر ، وی یولی با وقوع ا. ت کند یش از او حمایک در برابر خطر تجاوز آلمان نازی به اتریسای کاتولیکل

ن یخودش درمقدمه ا.و در آنجا متن کامل اثر خود را منتشر کرد. زد وبه انگلستان برودیش بگریموفق شد از اتر

 : سدینویرساله م

ن اثر ین داشتم که با آنتشار ایم از ایک در کشور خودم بودم و بیسای کاتولیت کلیدوار به حمایمن در آنزمان ام"

ش یز در اتریکانالیروان و شاگردان مکتب پسیت پیاز دست بدهم و بخصوص باعث شوم که از فعال ن اتکا رایا

د که بتواند یگویک لرزانتر از آن سخن میسای کاتولیافتم که کلیاما با حمله ناگهانی نازی ها در.ری شود یجلوگ

 ".د بشنوند برساند یش را بگوش آنهائی که بایصدا

ن آتن با معتقدات مزدائی توسط یو ارتباط احتمالی آئ" آتن"ن مصری یی با آئه ارتباط داستان موسیفرض

 Moise etتوان ازین آنها میابی قرار گرفته است که ازجمله جالبتریپژوهشگران متعددی مورد ارز

Akhenatonو(0001س،یپار)زیپ عزینوشته فلLes Dieux de l’Egypte س یپار)نوشته کلودترونکر

ن یتازه تر. نام برد( 0001ورک،یوین)یکفسکیمانوئل ولینوشته ا Oedipus and Akhnatonو(0004،

توان یم(0004س ،یپار)هینوشته ژرارمساد Histire generale de Dieuنه در کتابین زمیبررسی را در ا

 افت ی
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 هود حقیموسی برای کاهنان معبد . ندیه نمی بیضین فریت ایسی اشکالی در عدم رعایشمارد ، ولی عیشرعی م

ن حق فقط مال خداوند است و یکند که ایح مین مجازات گناهکاران قائل است، ولی موسی تصرییمسلم برای تع

 . شتری داده شده استیحات بین کتاب توضیگر همینه درجای دین زمیدر ا. ن داوری را ندارند یکاهنان حق چن

*   *   * 

ار فراتر یز بسیل نیلی تورات و انجیاز حد تجللی قرار گرفته است که ین موسی مورد چنان تجلیدر قرآن هم

سوره مختلف  قرآن بدو  10ه ای که دریآ010با همه آنچه درتورات درباره موسی آمده، در یتقر. رودیم

ن کنعان یت سرزمیهوه مالکیزکه یل نین وعده موسی به قوم اسرائیافته منعکس شده است و حتی ایص یتخص

 :د شده است ییده است از زبان هللا درقرآن تأیل بخشیده خود اسرائیقوم برگز را برای ابداالباد به( ن یفلسط)

م که بدان برکت داده ینی کردین قومی را که مستضعف بشمار می آمدند صاحب مشرق و مغرب سرزمیو ما ا"...

  0(.  014اعراف ،")افت یم تحقق یکوئی که داده بودین بود که وعده نیو چن. م یبود

ن است که درتورات یافت ایتوان یان قرآن با تورات مین مورد میکه در ا –و البته تفاوتی اساسی –تنها تفاوت 

گری جز یزه دیچ انگیدهد به هیا انجام مید یگویل است و آنچه میهوه خدای اسرائیامبر اختصاصی یموسی پ

غمبر اولوالعزم خداوند یپن نقش را در مقام یکه در قرآن وی همیشود، در صورتیل مربوط نمیمصالح قوم اسرائ

 . کندیفامیان ایدی به همه جهانیام توحیبرای ابالغ نوعی از پ

هود از مصر و یت او برای نجات قوم یغمبری و مأموریت قرآن درباره تولد موسی و انتصاب او به پیروا

ل به یقرآن تبد معجزات دهگانه موسی درتورات، در. ات توراتی موسی استیق روایاپی او، تکرار دقیمعجزات پ

عنی قتل صدها هزار نوجوان و نوزاد مصری بدست خداوند، ین ، ینه معجزه شده است و ظاهرا معجزه آخر

ل به یل آب نیدرسوره اعراف از پنج معجزه تبد. بقدری زننده بوده که از انعکاس آن در قرآن صرفنظر شده است

ضای او و ید بیل عصای موسی به اژدها و یتبدگر یخون ،طوفان ،ملخ،  شپش و قورباغه و در چند مورد د

ات نه یاد شده که خود قرآن آنها را آیان و غرق فرعون و سپاه او در آب یهودیش پای یا در پیشکافته شدن آب در

ای قوم :"ز درقرآن از زبان موسی گفته شده است که یک مورد نیدر (.  04،نمل، 010اسری ،)ده است یگانه نام

د به یامبران و پادشاهان مقررفرمود، و اندر آئیتان پیکه براید نعمت خدا را بر شما، هنگامیاوریاد بیمن، ب

که در زمان موسی هنوز ی، درصورت( 40و 41مائده ،")ن مقدسی که خداوند برای شما مقرر فرموده استیسرزم

را بخواهد که بدانان  توانست از قوم خود شکر نعمتییده بود و الزاما موسی نمیل پادشاهانی بخود ندیاسرائ

 . اعطانشده بود

،نساء  01،00، 30بقره ،)هود اشاره شده است یثاق خداوند با موسی و با قوم یه مختلف قرآن به میدر نه آ

د قرار ییثاق همه جا درقرآن مورد تأین میا(.  00،زخرف ، 00و  01،طه ،  010، اعراف ،033، و 030،

مان انتقال یثاق ضبط شده و بعدا به معبد سلیکه در صندوق م)در متن آن ح تورات یکه به تصریگرفته، در صورت

 . هوه خواهد بود ید شده است که مذهب الهی تا ابداالباد فقط مذهب یق( افته است ی

،محب ( 34م ،یمر)مخلص خداوند ( 001اعراف،")نیاول المومن"از خود موسی در قرآن به صورت 

چ اشاره ای درآن به کشتارهائی که به یاد شده، ولی هی( 00طه ،)مان ده بر همه مردیو برگز( 10طه،)خدا

ده یابان نادیل در بینا انجام گرفته نشده و اصوال دوران چهل ساله سرگردانی قوم اسرائیدستور وی در صحرای س

 .گرفته شده است

 

....................................................................... 

ن را چنانکه به ین زمیتمامی ا:خداوند فرمود :"وشع درتورات است که یفه یه اقتباس آشکاری از صحین آیا – 0

ده ام و هر جائی را که کف پای شما بر آن گذاشته شود به شما داده ام، از یبخش(ل یبنی اسرائ)موسی گفتم به شما 

 (.  0و  1باب اول ،  وشع ،یفه یصح")ای بزرگ یعنی دریعنی نهر فرات تا مغرب یمشرق 
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 ":توحیدی"کتاب های 

 تورات، انجیل، قرآن

  

سه کتاب توحیدی تورات، انجیل و قرآن که در جهان اسالم سه کتابی شناخته میشوند که مستقیما از آسمان بر 

نها از نظر موسی و عیسی و دمحم نازل شده اند ، نه تنها نحوه پیدایش مشابهی ندارند، بلکه بعکس هر کدام از آ

نحوه شکل گیری و تدوین و انتشار تاریخچه ای بکلی جدا از دوتای دیگر هستند، بطوریکه ازاین دیدگاه هیچ 

 .شباهتی بین آنها نمیتوان یافت 

یهودیان و مسیحیان در طول قرون متمادی بطورسنتی براین عقیده بوده اند که تورات براساس گفتگوی موسی با 

به موازات آنان ، مسلمانان در طول قرون اعتقاد داشته اند که این کتاب . نوشته شده استیهوه بدست خود موسی 

تا آنجا که به یهودیان . بصورت کتابی آسمانی مستقیما از جانب خداوند از طریق وحی بر موسی نازل شده است

اقعیتی مسلم بدانان مربوط میشود چنین اعتقادی امری طبیعی است ، زیرا که از روز اول آن را به صورت و

درمورد مسیحیان میتوان این اشتباه را عمدتا فرع این دانست که الاقل تا قرن هفدهم کسی از ترس . ارائه کرده اند

کلیسا و تکفیر و شکنجه حتی جرئت ابراز تردیدی را درباره موضوعی که خود عیسی نیز بر ان صحه گذاشته 

احتمال قوی میباید علت آنرا دراین جست که بسیاری از علما و فقهای  بود نداشته است، ولی درمورد مسلمانان به

مسلمان اصوال تورات را از نزدیک نمیشناخته اند و امروز هم نمیشناسند، زیرا در خود این کتابی که یا نوشته 

موسی و یا وحی الهی براو تلقی شده جریان مرگ شخص موسی و مراسم کفن و دفن او و عزاداری یکماهه 

پس موسی بنده خداوند درزمین موآب برحسب قول : " هودیان درمرگ وی به تفصیل شرح داده شده است ی

و موسی در . خداوند بمرد، و او را در مقابل بیت فعور دفن کردند، ولی احدی محل قبر اورا تاکنون ندانسته است

بنی اسرائیل برای او در عربات  وقت وفات صدو بیست سال داشت، و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود ، و

ونبی مثل موسی تا به حال دراسرائیل . موآب سی روز ماتم گرفتند تا روزهای ماتم برای موسی سپری گشت

اینانند :"درجای دیگری درتورات نوشته شده است که (.  04 – 3سفر تثنیه ،باب سی و چهارم ،")برنخاسته باشد 

سفر پیدایش ")ردند قبل از آنکه پادشاهانی بر فرزندان اسرائیل سلطنت کنند پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت ک

، درصورتیکه درزمان موسی هنوز نه پادشاهانی دراسرائیل روی کار آمده بودند ، نه ( 10، باب سی و ششم ، 

ز دوران اصوال صحبتی از چنین احتمالی به میان آمده بود، و مسلم است که این مطلب نمیتوانسته است پیش ا

فتوائی که قدیس معروف ارتدکس، اوریگنس، در قرن سوم میالدی علیه کسانی . داود یا سلیمان نوشته شده باشد

که درانتساب تورات به شخص موسی شک میکنند صادر کرد، نشان میدهد که از همان زمان اصالت تورات 

ودیان ومسیحیان ، ابراهام بن عزرا، درقرن دوازدهم ، یعنی دراوج تعصب مذهبی یه. مورد تردید بوده است

میزیست و آثار او درهمان ( طلیطله) بزرگترین عالم الهیات یهودی قرون وسطی که درشهر تولد وی اسپانیا 

زمان به التینی ترجمه شد ، درچندین کتاب و رساله خود آشکارا با اصالت بسیاری از نوشته های تورات مخالفت 

اشتاهلین . موسی را نوشته کاهنانی دانست که مدتها بعداز موسی میزیسته اند کرد و اصوال تورات منتسب به

محقق آلمانی در ارزیابی رساالت بن عزرا متذکر میشود که وی با معجزات ادعائی موسی مخالف بوده و منجمله 

از قسمت عبور معجزه آسای یهودیان را از دریای سرخ چنین توجیه میکرده است که آنان درهنگام جزر دریا 

بن عزرا بدلیل . باالی آن که عمقی بسیار کم دارد گذر کرده اند وهیچ آبی درپیش پای آنها شکافته نشده است 

سرخوردگی از قشریت یهودیان مولد و شهر خود را ترک گفت و به قرطبه و ناربن ورم و لندن و مصر و 

در کتابخانه ملی پاریس نگاهداری میشود فلسطین سفرکرد و نسخه های خطی مجموعه نوشته های او که اکنون 

شخصیت یهودی سرشناس دیگری که بعدا این نظر . از ارزنده ترین آثار فرهنگی قرون وسطی به شمار میرود 

-Tractatus thelogicoبن عزرا را تأیید کرده اسپینوزا فیلسوف بزرگ هلندی قرن هفدهم است که دررساله  

politicus یچیک از کتابهای عهد عتیق توسط موسی و توسط دیگر پیغمبرانی که مولف خود تصریح میکند که ه
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این کتابها شناخته شده اند نوشته نشده اند ، بلکه بعدها توسط کاهنان دیگری به نام آنها نوشته شده اند ، منجمله 

یارشا به تورات موسی را نوشته عزرا کاهن اعظم دوران بعد از اسارت بابلی یهود و فرستاده مخصوص خشا

این کتابهای منتسب به :" عنوان فصل خاص مربوط بدین بررسی در رساله اسپینوزا چنین است . اورشلیم میداند 

موسی و همچنین کتاب داوران و کتاب روت و کتاب سموئیل و کتاب پادشاهان آیا واقعی توسط کسانی که نامشان 

کتابها یک یا چند مولف دیگر داشته اند و در اینصورت اینها براین کتابها نهاده شده نوشته شده اند یا اینکه این 

 "چه کسانی بوده اند ؟

بدنبال طوفان خشمی که چاپ این رساله اسپینوزا درجهان یهودی برانگیخت ، خاخام های سراسراروپا مجمعی 

ز جالبترین نمونه در آمستردام تشکیل دادند و در پایان آن نفرین نامه معرفی را علیه او صادرکردند که یکی ا

طبق رأی مقدس الهی و داوری همه " :ترجمه این نفرین نامه چنین است. های نوع خود درتاریخ جهان است 

گانه آن  001و قوانین (تورات )پیامبران او ، ما باروخ اسپینوزای بیدین و مرتد را در برابر کتاب مقدس قانون 

ه لعنتهائی را که یوشع بر مردم اریحا و الیشع بر پسر بچه برای همیشه نفرین و طرد و اخراج میکنیم ، وهم

. هائی که خرس آنها را خورد فرستادند و تمام لعنتهای دیگری را که درتورات مقدس آمده است بر او میفرستیم 

 لعنت بر او باد در هر وقتی که مینشیند و در هر. لعنت بر او باد درهمه روزها و لعنت بر او باد درهمه شبها 

. لعنت بر او باد در هرموقع  که به محلی داخل میشود و در هر موقع که از آن خارج میشود. وقتی که برمیخیزد

خداوند هرگز اورا نبخشد و خشم اوبراین انسان ملعون کاهش نیابد و همه نفرینهائی را که درکتاب مقدس آمده 

ما هیأت داوران این مرتد ملعون را بنمایندگی از . است بر او نازل سازد و نامش را از صفحه روزگار بر اندازد

". جانب همه یهودیان روی زمین ممنوع المالقات و ممنوع المکالمه و خواندن نوشته هایش را کفر اعالم میکنیم

دو یهودی بسیار سرشناس دیگر دوران ما، زیگموند فروید و آلبرت اینشتاین ، بنوبه خود اصالت تورات را با 

از جمله دیگر متفکران سرشناسی که این اصالت را مورد انکار قرار داده اند میباید از . رده اند قاطعیت نفع ک

ولتر نام برد که در دیکسیونر فلسفی خود نه تنها اصالت تورات بلکه وجود خود موسی را به استهزاگرفته است، 

ایمان پرو پا قرصی ندارند و بیجهت برخی ازمحققین که متأسفانه :"و درمورد انتساب تورات به موسی مینویسد 

سال پس از  0004به همه چیز شک میکنند ،اظهار تعجب میکنند از اینکه هیچ پیغمبری از پیغمبران یهود ، تا 

تاریخی که خود تورات برای زندگی موسی تعیین کرده است ، درکتابهای خود مطلقانامی از موسی نبرده و 

خواه در مزامیر داود ، خواه درکتابهای منتسب به سلیمان ، خواه کتابهای  درهیچ نوشته مقدسی عهد عتیق نیز ،

معتبر یرمیای نبی و اشیاء نبی و حزقیال نبی ، کمترین اشاره ای بدو نمیتوان یافت ، همچنانکه اسامی اسفار 

. ت نیامده استپیدایش ، خروج ، اعداد ، الویان ، تثنیه ، درهیچ کتابی از هیچ پیغمبر تورا: پنجگانه تورات 

همین آدمهای شکاک میپرسند که اگر واقعا موسی نویسنده این اسفار پنجگانه بود، چگونه میتوانست درسفر 

الویان بنویسد که یهوه ازدواج با زن برادر را حرام کرده است ولی خود او درسفر تثنیه این ازدواج را وظیفه ای 

یچوقت حتی ده شهر آباد هم به خود ندیده است قبیله الویان شرعی بشمارد؟ و چطور میتوانست درسرزمینی که ه

را صاحب چهل وهشت شهر اعالم کند ، آنهم دربیابانی که خود او و قومش بیش از چهل سال درآن سرگردان 

بودند بی آنکه حتی خانه ای داشته باشند؟ و باز هم چطور میتوانست از پادشاهانی سخن بگوید که تنها پانصد سال 

راسرائیل پیدا شدند، ولی از وجود داوران و قاضیانی که دراین فاصله قوم اسرائیل را اداره کردند خبری بعد د

و از جمله آنها )فهرست همه اندیشمندان و تاریخ نگارانی که دراین باره اختصاصا نظر داده اند " نداشته باشد ؟

( ولز ، برتراند راسل ،آلبرت شوایتسر نام برد. ج . میتوان از دیدرو ،مونتسکیو ، گوته ، کانت ،رنان ، نیچه ، ه 

از چند صد فهرست کتابها و مقاالتشان از چند هزار فراتر میرود ،که درکتاب حاضر به مناسبتهای مختلف از 

 .شماری از آنها یاد شده است 

شن کرده است از جانب دیگر، برسیهای گسترده تورات شناسان غربی درهمین سه قرن، این واقعیت را نیز رو

که خود تورات اصوال یک متن واحد نیست که توسط خود خدا یا موسی نوشته شده باشد، بلکه ترکیبی از چهار 

متن مختلف است که بدست نویسندگان مختلف درسالهای مختلف و درشرایط سیاسی و اجتماعی و مذهبی مختلف 

نه تنها با یکدیگر هماهنگ نیستند ، بلکه در  نوشته شده اند و چه از نظر سبک نگارش و چه از لحاظ محتوای
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قدیمی ترین این متن های چهارگانه تورات موسوم . بسیار موارد ناهماهنگ و گاه اصوال متناقض یکدیگرند

دومی . که درقرن نهم پیش از میالد نوشته شده است( زیرا خداوند درآن یهوه نامیده میشود ) است "یهوی "

ازخدا بصورت الوهیم نام برده شده ، و درقرن هشتم پیش از میالد درسرزمین یهودا  است که درآن"الوهی"تورات

متن سوم متنی است که درزمان حزقیال نبی . که درآنوقت یکی از دو کشور مستقل یهود بود تدوین شده است

ت متنی است تألیف شده و سرانجام متن چهارمی که متن رسمی کنونی اس(اواخر قرن هفتم پیش از میالد مسیح )

قرن ششم و پنجم پیش از میالد )که بعدا از دوران اسارت بابلی یعنی درزمان حکومت هخامنشی در فلسطین 

توسط گروهی از کاهنان معبد سلیمان درارتباط  با تحوالت و نیازهای فکری ومذهبی جامه یهودی آن (مسیح 

معروف است ، و تکمیل آن احتماال  تا قرن  Sacerdotalدوران تدوین شده است و به متن خاخام ها یا کاهنان

بسیاری از معتقدات بنیادی تورات در برخی از این چهار متن دیده نمیشوند و . دوم پیش از میالد ادامه یافته است 

تورات آمده ، درمتن " یهوی"فقط به یک یا دو متن از آنها تعلق دارند ، مثال داستان تولد آدم و حوا که درمتن 

آن وجود ندارد، و موضوع استراحت خدا در روز هفتم آفرینش که تعطیل الزامی روز شنبه آئین یهود "الوهی "

دو پژوهشگر یهودی امریکائی ،دیوید روزنبرگ و . از آن سرچشمه گرفته است تنها درتورات خاخامی آمده است

ادعاکرده اند که یکی The Book of J.هرولد بلوم درسالهای اخیر درکتاب پر سروصدائی بنام کتاب یهوه  

 . ازچهارموألف توراتهای چهار گانه یک زن کاهنه یهودی بوده است 

فورلندر استاد آلمانی الهیات و کشیش پروتستان ، تذکر میدهد که پیامبران یهودی بعد از موسی ، منجمله اشعیاء ، 

ی اشاره ای نمیکنند و اصوال در میکاه ،عاموس ، هوشیا درهیچ جای کتابهای خودشان به سفر خروج و به موس

هیچیک از نوشته های مذهبی اسرائیل مربوط به دوران پیش از اسارت بابلی نه نامی ازموسی برده شده و نه به 

ماجرای خروج اسرائیلیان ازمصر اشاره شده است ، در صورتیکه بر مبنای خود تورات در زمان اسارت 

از نظر فورلندر آنچه دراین باره درمتون . ن موسی میگذشته استزیهودیان در بابل نزدیک هزار سال بر دورا

موجود کتاب مقدس دیده میشود مطالبی ساختگی است که بعدا به متون اصلی افزوده شده است و حتی اسامی 

بنیادی مربوط به سفر خروج از قبیل موسی و هارون و مریم و یوشع که درسفر تثنیه از آنها یاد شده است 

 .ز نوشته های پیش از دوران اسارت بابلی یهودیان وجود ندارد درهیچیک ا

درجائی دیگر از عهد عتیق از متن ناشناخته دیگری از تورات نام برده شده که در زمان یکی از پادشاهان یهودا 

درهنگام تعمیر معبد اورشلیم توسط رئیس کاهنان معبد کشف و برای پادشاه فرستاده میشود،و قرائت آن یک 

شرح این ماجرا، طبق آنچه درباب بیست ودوم .را درکشور به وجود می آورد "مذهبی  –سیاسی "ول بزرگ تح

پیش از میالد  044)یوشیا پادشاه یهودا در هجدهمین سال سلطنت خود : کتاب دوم پادشاهان آمده چنین است که 

کردن طالها و نقره های معبد ، نسخه  از کاتب خود میشنود که رئیس کاهنان معبد اورشلیم درهنگام جابجا(مسیح 

وقتی که کاتب این . ناشناخته ای از تورات را درخانه خداوند یافته و آنرا توسط وی برای پادشاه فرستاده است

کتاب را برای پادشاه میخواند شاه از نگرانی جامه خود را میدرد و حلقیاءکاهن و شافان کاتب و عکبوربن میکایا 

از اینجهت که " بروند و از خداوند مسئلت کنند که غضب او برقوم یهودا بر افروخته نشود را مأمور میکند که

، و پس از "پدران ما سخنان این کتاب را گوش ندادند تا موافق هر آنچه درباره ما مکتوب است عمل نمایند

یم درباره پیام واقعی این مشورت با کاهنه ای به نام خلده زوجه شالم بن تقوه بن جرجس لباسدار محله دوم اورشل

کتاب، مراسم مذهبی مجللی به نشان تجدید میثاق خداوند با قوم برگزیده خودش ترتیب میدهد، و از آن پس 

سیاست کلی دولت یهودا دراین مسیر قرار میگیرد که کلیه امور مذهبی دراورشلیم و درمعبد آن تمرکز یابد و 

علق گیرد، و درعین حال همکاری همه جانبه ای میان دستگاههای امتیازات بسیار بیشتری به کاهنان معبد ت

برسیهای چندین ساله ریچاردفریدمن استاد . سلطنت و روحانیت بنفع تحکیم مواضع هر دو طرف برقرار گردد

روشن " کتاب مقدس راچه کسی نوشته است ؟"یهودی االصل دانشگاه سن دیه گوی کالیفرنیا دراثر تحقیقی او بنام 

است که این متن از اول تا به آخر توسط یرمیا یکی از کاهنان معبد اورشلیم ومعاصر با یوشیا پادشاه یهودا کرده 

نوشته شده و بطور جعلی ، طبق برنامه ای که با همکاری خود یوشیا طراحی شده بوده نسخه ناشناخته ای ازعهد 

که برای مقابله با تردید 0041ان درسال کلیسای واتیک( Council)درشورای مذهبی . موسی به قلم رفته است
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های مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعالم شد که تورات وحی خداوند است که بوسیله روح القدس 

منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است، ولی همین کلیسا یکصد سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی 

پیش ازمیالد  000صالت تورات مسلم نیست و تدوین نهائی این کتاب حتی تاسال پذیرفت که ا" هیرونیموس "

بعضی از پژوهشگران براین عقیده  0.پایان نیافته بوده است( هزار سال بعد ازتاریخ سنتی مرگ موسی)مسیح 

 311سال اند که این کار تنها درقرن اول میالدی پایان گرفته است ، وچندتن ازآنان حتی این تاریخ راحدود 

بموجب روایتی ازقرن اول میالدی ، چون نسخه های قدیم و معتبر کتاب عهدعتیق درهنگام . میالدی دانسته اند 

ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود مدتها هیچ نسخه دیگری از آن دردست نبود، تمام متن آن درمکاشفه ای از 

ن بسرمیبرد وحی شد و وی آنرا در مدت چهل روز و چهل جانب یهوه به عزرا کاهن اعظم یهود که قبال درایرا

شب پیاپی به پنج کاتب یهودی دیکته کرد ، و وقتی که از جانب خشایارشا مأمور تدوین قانونی برای یهودیان 

وی با گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و  ،(که درآنزمان بخشی از شاهنشاهی هخامنشی بود )فلسطین شد 

به عقیده کرنفلد مورخ و تورات شناس . ونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابالغ کرددرآنجا تورات کن

آلمانی علت پافشاری کلیسای کاتولیک درجلوگیری از بی اعتباری اصالت تورات این است که درچنین صورتی 

یرفته شود که همه فی المثل اگر پذ:" پایه مسیحیت نیز که برروایات تورات استوار است متزلزل میشود 

مندرجات کتاب یوشع وحوادث آن برمبنای واقعیتهای مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است ، درانصورت تمام 

اسطوره قوم برگزیده یهود درمورد بخشش ارض موعود بدین قوم برگزیده از جانب خداوند نیز داستانی تخیلی 

یهود بکلی متزلزل خواهد شد ، زیرا بدون میثاق یهوه و خواهد بود و با قبول چنین واقعیتی مبنای دین قومی 

 ".برگزیدگی قوم یهود، دین یهود دیگر محتوائی نخواهد داشت 

دو کاهن یهودی را که نویسندگان واقعی تورات کنونی بوده اند عزرا و " یهودیان ،خدا و تاریخ"دیمونت درکتاب 

میکرده اند و هر دو نیز از جانب اردشیر با مأموریت  نحمیا میداند که هردوی آنها در دربار هخامنشی خدمت

تدوین قانونی برای قوم یهود به فلسطین فرستاده شده بودند ، و به ابتکار آنان بوده که سفر تثنیه که درزمان یوشیا 

سه اسفار خم"نوشته شده بود با تجدید نظر الزم به کتابهای چهار گانه قبلی تورات اضافه شده و از این ترکیب 

 .کنونی بوجود آمده است ( تورات ")

مفهوم این واقعیت این است که آئین یهود بر اساس پنج کتابی بنیانگذاری شده است که هشتصد تا هزار و دویست 

، کتاب تفسیر "هگده"همین محقق تذکر میدهد که در . سال پس از تاریخ ادعائی مرگ موسی نوشته شده اند 

ر عید فصح به یاد بود خروج قوم اسرائیل از مصر درکنیسه هامیخوانند ، حتی معروف یهودی که یهودیان دره

تاریخ اواسط قرن پنجم پیش از میالد برای تدوین واقعی تورات ،که . یکبار نیز نامی از خود موسی برده نمیشود 

 . مصادف با زمان اردشیر درازدست در ایران است، تاریخ مورد تایید اسپینوزا نیز هست 

توضیح میدهد که وقتی که کار "تورات و باستان شناسی جدید "کنیان پژوهشگران امریکائی درکتاب .  م.ک 

تألیف تورات توسط عزرا و نحمیا انجام گرفت ، این دو تصمیم گرفتند سناریوی یوشیا را تجدید کنند، یعنی 

عه را رواج دهند که اسفار خمسه این شای(که خاور نزدیک و مصر قسمتی از آن بود ) درتمام امپراتوری ایران 

موسی که به صورتی معجزه آسا یعنی درعالم مکاشفه به عزرا الهام شده درروز اول سال نو یهودی ( تورات)

پیش  000درمعبد اورشلیم برای عموم قرائت خواهد شد، و بدین ترتیب بود که آئین یهودی سرانجام درسال 

تا این تاریخ آنچه واقعا تورات تلقی میشد مجموعه ای . آورد ازمیالد سند کتبی موجودیت خود را بدست 

ازروایات شفاهی بود که درطول قرون سینه به سینه نقل شده بود ، و درهر نقل وانتقالی مطالب آنها به دلخواه 

از دستنویس های قدیمی تورات امروزه حتی نسخه ای که از . راوی میتوانست مورد تغییر و تبدیل قرار گیرد

ه های اول مسیحیت باقی مانده باشد دردست نیست و ترجمه ای که فی المثل توسط مارتین لوتر بنیانگذار آئین سد

 بنا به گزارش سازمان بین المللی . پروتستان از کتاب مقدس صورت گرفته از روی نسخه متأخرتری است 

...................................................................... 

 (.  0003 – 0004)شورای واتیکان دوم  – 0
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دستنویس مختلف تورات وجود  0111قرون وسطی ، یعنی دردوران لوتر ، درحدود  تنها درآلمان" کتاب مقدس "

بدین ترتیب درطول دوهزار سال از متنی به متن دیگر . داشته که مندرجات بسیاری از آنها باهم نمیخوانده است 

ئی درکتابهای مختلف عهد عتیق صورت گرفته که نه تنها اصالت مطالب آنها را از میان برده انواع دستکاریها

بلکه گاه انحرافات جبران ناپذیری رانیز از جانب مومنان مسیحی همراه آورده است، مثال اشتباه پائولوس 

نی زاده خاک و به مع" آدم"، بزرگترین شخصیت مسیحیت بعد از عیسی ، که دو کلمه عام St Paulusقدیس

به معنی مادررا درمتن یونانی مورد ترجمه خود اسامی خاص اولین مرد و زن آفرینش پنداشته و آنرا به " حوا"

منعکس کرده است باعث شده است که جهان مسیحیت واسالم " رساله پولس رسول به رومیان" همین صورت در 

دا نام آدم با همین برداشت درقرآن و نام حوا در دیگر آدم وحوا را نامهای خاص این دونفر به حساب آورند و بع

درترجمه کلمه ( سن ژروم)بهمین ترتیب ،اشتباه جرونیموی قدیس . کتب جهانی اسالم نیز منعکس شود 

malum باعث شده که درطول (کلمه ای که درعین حال معنی ممنوع رانیز دارد )درمتن التینی تورات به سیب

هان مسیحیت گناه رانده شدن آدم و حوا رااز بهشت زمینی به گردن سیب بیگناه بیندازد نزدیک به دو هزار سال ج

،هر چند که این اشتباه به جهان اسالم گسترش نیافته ،زیرا که در سنتهای اسالمی ،به دلیلی که روشن نیست 

 .اساسا سیب جای خود را به گندم داده است 

ختلف عهد عتیق که بنام پیامبران یهود نامگذاری شده ولی هیچکدام از امروزه تاریخ تدوین تقریبا همه کتابهای م

مثال مسلم است که کتابهای دانیل ، ایوب ،عزرا ،نحمیا . آنها توسط خود آنان نوشته نشده اند مشخص شده است 

هار ،داوران ،زکریا ،مالکی ،استر، یونس ،هوشع همگی درقرون ششم تا چهارم پیش از میالد مسیح با دوتا چ

کتاب مزامیر داود ،که خود او درقرن دهم پیش از . قرن فاصله از زمان زندگی خود این پیغمبران تألیف شده اند 

بصورتی چند (ودرقرآن تصریح شده که بصورت یک کتاب آسمانی برداود فرستاده شده است )میالد میزیسته 

نگارش یافته ، و کتاب غزل غزلهای سلیمان (قرون هشتم تا چهارم پیش از میالد )مرحله ای درطول چهار قرن 

بنا بر برسیهای دو دانشمند آلمانی و انگلیسی . بهمین صورت درطول بیش از سه قرن تدوین شده است 

،Holscher وM.Burrows بند نوشته خود اوست و  031بند کتاب معروف حزقیال تورات فقط  0441، از

 .ار قرن بعد از خود او درقرون دوم و سوم پیش از میالد نوشته اند بقیه آن کار کسان دیگری است که آنها را چه

تا  401که خودش درفاصله سالهای  –متذکر شده است که درکتاب اشعیاء  J.Botteroآشورشناس فرانسوی

نه تنها از سقوط بابل بدست ایرانیان دردو قرن بعد ازآن بصورتی دقیق سخن  –پیش از مسیح میزیسته  411

ه حتی نام کوروش فاتح بابل و بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی نیز پیش از آنکه وی بدنیا آمده باشد رفته ،بلک

 .صراحتا ذکر شده است 

درطول دو سده ای نوشته شده اند که سرزمین اسرائیل یکی ازاستانهای شاهنشاهی " عهد عتیق"بسیاری کتابهای 

ز آئین زرتشتی در آنها دیده میشود که بعدا از طریق تورات ایران بوده ، بدین جهت تأثیرات فراوان و آشکاری ا

از این جمله اند کتابهای دانیال واشعیاء و . بازتابهای کسترده آنهارا درمسیحیت و دراسالم نیزمیتوان یافت 

یخ درباره این فصل مهم از تار. مزامیرداود و تواریخ ایام و ایوب و عزرا ونحمیا و یونس و استروامثال سلیمان 

 .مذاهب توحیدی درصفحات آینده توضیحات بیشتری خواهید یافت 

بار  44:درکتابهای تورات ، ایران وپادشاهان و شهرهای مهم آن جای ممتازی دارند که هیچ کشور دیگری ندارد

بار ازماد  11بار از پارس ، 13، (خشایارشا یا اردشیر ) بار بخشورش  40بار از داریوش ،   00از کوروش ،

بار از تخت جمشید و یکبار از ری درآنها سخن رفته است و درباره شاهنشاهی ایران آمده  4بار از شوش  0

بندگانی بیش نیستیم ،ولی خدای ما دراین بندگی مارا ترک نکرده ،زیرا سایه ( ملت یهود )هرچند ما :"است که 

،و کوروش ،بصورت یک ( 3هم ،کتاب عزرا ،باب ن")بزرگواری پادشاهان پارس را برسرمان گسترده است 

به . و  کمربسته خدا لقب گرفته است "آزادی بخش بزرگ "و"مسیح خداوند "نمونه منحصر بفرد درتمام تورات ،

که خودش یهودی است  –یکی از برجسته ترین کارشناسان  تاریخ مذاهب درآغاز قرن حاضر  L.H.Millsنوشته



 

102 

 

طین، یهودیان بقدری تحت تأثیر اندیشه های ایرانی قرار گرفته درطول دو قرن حکومت ایران هخامنشی برفلس"–

 ".بودند که بسیاری از نویسندگان یهودی آن زمان اورشلیم را بیش از آنکه یهودی بدانند شهری ایرانی میشمردند

پیش ازمیالد مسیح بخشی از شاهنشاهی هخامنشی 111تاسال  310یاد آوری میشود که سرزمین فلسطین از سال 

د و به ساتراپی پنجم از ساتراپی های بیست گانه ای که بفرمان داریوش ایجاد شده بود و مرکز آن دمشق بود بو

تجدید ساختمان معبد اورشلیم که درزمان کوروش آغاز شده بود درزمان خشایارشا یا اردشیر به پایان .وابسته بود 

ایران خدمت میکردند از طرف این پادشاه به  رسید و درآن هنگام عزرا و نحمیا پیغمبران یهود که دردربار

دراین دوران بود که نفوذ فرهنگی ایران درمقیاس .فلسطین رفتند و مأمور تدوین قانون برای یهودیان شدند 

 . وسیعی درفرهنگ یهود گسترش یافت 

ساختگی و  برخی از متون دیگر تورات که درقرون گذشته به عنوان نسخه های کهن عرضه شده اند متونی بکلی

مثال درقرن چهاردهم درآلمان نسخه خطی توراتی بدست آمده که بعدا طغرای مقدس نابلوس نام . تقلبی بوده اند 

گرفت و تاریخ کتاب آن سال سیزدهم از ورود قوم اسرائیل به کنعان یعنی سیزده سال پس از مرگ موسی بود و 

یخت که همان توراتی است که درزمان موسی نوشته بدین ترتیب درسراسر اروپای مسیحی این تصور را برانگ

شده است ، بخصوص اینکه نام کاتب این طغرا که برروی پوست بیست گوسفند کتابت شده بود فینحاس بن 

ولی .العازاربن هارون کاهن نواده برادر موسی ذکر شده بود و بهمین جهت آنرا تورات فینحاسی نیز نام دادند 

یعنی درحدود  0100ینحاس بن العازار کاهن یهودیان دمشق بوده و تورات اودرسال بعدا معلوم شد که این ف

 ! سال بعد ااز تاریخ فرضی موسی کتابت شده است  4311

*   *   * 

 . نیز تذکرمیتوان داد ( عهدجدید )گفته شد ، درمورد انجیل (عهدعتیق )نظیر آنچه راکه درباره تورات 

نتی که کتاب مشخصی است که از آسمان برعیسی نازل شده است، نه یک کتاب انجیل نیز برخالف این اعتقاد س

هیچیک از این چهار . بلکه چهار کتاب مجزا ازیکدیگر است که جمع آنها انجیلهای چهارگانه نامیده میشوند 

ر چها. انجیل نه توسط خود عیسی نوشته شده اند و نه خود او هرگز مدعی دریافت آنها بصورت وحی شده است

انجیل کنونی حتی توسط حواریون مستقیم عیسی، یعنی آنهائیکه از نزدیک شاهد زندگی و مرگ وی بوده اند 

بعد ازمیالد مسیح و شاید هم دیرتر از آن نوشته شده اند  001تاسال  41نوشته نشده اند ، بلکه به تفاوت از سال 

ست ، عقیده اکثرانجیل شناسان براین است که انجیل با آنکه تاریخ دقیق تألیف هیچیک از این انجیل ها روشن نی. 

میالدی و  01و  01دردهه های  Lucو لوقا Matthewمیالدی ، انجیل های متی  41در دهه  Macusمرقس

ازاین چهار نفر مرقس یونانی . میالدی یا بعد از آن تألیف شده اند  001درحدود سال  Johannesانجیل یوحنا

نجیل خود را به زبان یونانی دررم تألیف کرده است ، متی یهودی ساکن اورشلیم و زبان مسیحی و غیریهودی ا

عبری زبان انجیل خود را در اورشلیم به زبان عبری ، لوقا ادیب و روشنفکر غیر یهودی انجیل خود را 

مسیحیت  به زبان التینی، وسرانجام یوحنا روحانی یهودی وابسته به کلیسای(یا احتماال دررم )درآسیای صغیر

نوشته " افسوس"انجیل خود را که از نظر محتوای خود با سه انجیل دیگر تفاوت آشکار دارد به زبان آرامی در

 .اند 

انجیل های تألیف شده درسالهای بعد ازمرگ عیسی منحصر به همین چهار انجیل نامبرده نیستند ، بلکه انجیل 

بریان ،انجیل مصریان ،انجیل بردیصان ،انجیل مرقیون های متعدد دیگری نیز بنام انجیل ناصریان ،انجیل ع

،انجیل برنابه و انجیل توماس نوشته شده اند که کلیسا هیچکدام از آنها را بجز چهار انجیل که به رسمیت شناخته 

انجیل توماس که توسط قدیس مسیحی سن توماس تألیف شده است و معروفترین آنها است . شده اند نپذیرفته است 

 .دارد (باب)سوره  000به اندازه قرآن درست 

بصورت اثر دستجمعی بیش از یکصد کارشناس مذهبی کاتولیک  0044که درسال " دائره المعارف مسیحی"در

 Introduction a la traduction oecumenique du Nouveauو پروتستان با عنوان 

Testament ازمیالد مسیح اصوال هیچگونه مدرکی بعد 001در پاریس منتشر شد ،تصریح شده است که تاسال
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حاکی از اینکه یک مجموعه نوشته های انجیلی دردسترس مسیحیان قرار داشته است وجود ندارد ، وتنها درسال 

خاطرات "قدیس فرانسوی برای نخستین بارازچهار متن نامبرده به صورت " سن ژوستن"میالدی است که  031

اسقف "ایرنه"میالدی توسط  001تا  041تنها درسالهای دهه " انجیل"نوان ع. نام میبرد( و نه انجیل" )حواریون

آمده که معنی خبر Evangelionاین کلمه از کلمه یونانی قدیم .شهر لیون فرانسه به انجیلهای چهارگانه داده شد 

جیل متی ،لوقا با آنکه کلیسای کاتولیک میان همه انجیلهای متعدد ومختلف تنها چهار ان. رادارد "مژده"خوب یا 

،مرقس ،یوحنا را به رسمیت شناخته است، میان خود این انجیلها نیزنه تنها هماهنگی کامل وجود ندارد،  بلکه 

حتی ضدونقیض ها و خالفگوئی های  چنان آشکاری وجود دارد که غالبا اعتبار همه آنها را دربرابر عالمت 

انجیلها تا کنون هشتاد هزار برداشت و تفسیر مختلف به ما از مطالب "وینکن . گ " به گفته . سئوال قرارمیدهد

آیا کسی هست که با اطمینان به ما بگوید کدامیک از اینها را باید وحی خداوند و کدامیک را .رسیده است 

معروفترین این تناقض ها که غالبا بدان اشاره میشود ، شجره نامه عیسی در دو انجیل ". نظریات آدمیان بدانیم ؟

واسطه به ابراهیم پیغمبر میرسد،  04واسطه به داود پیغمبر وبا  40و لوقا است که اولی نسب عیسی با متی

واسطه یعنی سیزده واسطه بیشتر میان عیسی و ابراهیم شامل  33درصورتیکه این نسب نامه درانجیل دوم 

یب که درانجیل متی عیسی پسر میشود، و تازه هویت این واسطه ها نیز بکلی بایکدیگر تفاوت دارد ، بدین ترت

معرفی شده است و درانجیل لوقا همین عیسی پسر ... یوسف، پسریعقوب ،پسرمتان ، پسرایلعازار، پسر ایلیهود و

بطوریکه میتوان تصور کرد که اصوال .... یوسف ، پسر هالی، پسربن متات، پسرالوی ، پسرملکی ، پسرینا و 

از طرف دیگر دراین هر دو شجره نامه انجیل های متی و لوقا ،  .صحبت از دو عیسای مختلف درمیان است

عیسی از راه یوسف شوهر مریم از داود و ابراهیم نسب میبرد، درصورتیکه خود انجیل متی مدعی است که 

 .مریم درهنگام باردارشدن باکره بوده و با شوهرش رابطه زناشوئی نداشته است 

ز روح القدس که از اصول معتقدات مسیحیان است و در قرآن نیز بارها این مسئله بکارت مریم و تولد عیسی ا

ولی درخود انجیلهای چهارگانه تنها در یک انجیل متی مطرح شده و درسه انجیل ) بر آن تأکید نهاده شده است 

ئید و باکره ای خواهد زا: از یک جمله کتاب اشعیای تورات ریشه گرفته است که ( دیگر نادیده گرفته شده است 

 نام فرزندش عمانوئیل خواهد بود که معنی آن خدا با ما است 

ولی بررسیهای زبان شناسی روشن کرده است که این کلمه باکره ترجمه (.  00کتاب اشعیاء ، باب هفتم ، ) 

است که معنی واقعی آن دختر زیبائی است که خود را وقف معبد کرده است "آلماح "یونانی غلطی از اصل عربی 

براین مبنا ، تمام اسطوره باکره گی مریم درانجیل و بخصوص درقرآن و انعکاس . اختصاصا معنی باکره نداردو 

 . فراوان آن درجهان مسیحیت تنها از یک اشتباه لغوی نویسنده انجیل متی سرچشمه گرفته است 

یله و نقاط مختلف دیگر و درسه انجیل متی و مرقس و لوقا ، دوران فعالیت مذهبی عیسی و موعظه های او درجل

این مدت ( انجیل یوحنا)در اورشلیم  بتفاوت از چند ماه تا یکسال تعیین شده ، درصورتیکه درانجیل چهارمین 

به نوشته همین انجیل عیسی دراین مدت سه بار به اورشلیم آمده ودرآنجا . بیش از سه سال به حساب آمده است

تیکه به روایت سه انجیل دیگر وی تنها یک بار به اورشلیم سفر کرده جمعا هفت بار معجزه کرده است ، درصور

درانجیل لوقا تصریح شده است که عیسی پس از مرگ ، درروز . و در اینمدت بیش از بیست معجزه داشته است 

کتاب اعمال )عید فصح که پس فردای آن بود از درون گور خود به آسمان رفت ، ولی درجای دیگر تورات 

توسط خود لوقا نوشته شده تاریخ این صعود چهل روز بعد از آن تعیین شده است ، و در دو انجیل متی ( رسوالن 

این تاریخ چهل روز بعد از مرگ از طرف کلیسای . و یوحنا اصوال ذکری از صعود عیسی به میان نیامده است

رد ظهور عیسی به درمو. شناخته شده است(Ascension)کاتولیک تاریخ رسمی صود عیسی به آسمان 

. حواریون خود پس از مرگ ، انجیل متی محل این ظهور را جلیله میداند ،انجیل لوقا یهودا، انجلیل یوحنا طبریه

درانجیل متی فرشته خداوند درخواب به یوسف شوهر مریم درهنگام تولد عیسی میگوید که بیدرنگ طفل نوزاد و 

ه فرشته مجددا دستوری بدو نداده باشد به اسرائیل باز نگردد، مادرش را بردارد و به مصر برود و تا وقتی ک

زیرا که هیرودیس پادشاه یهود بخاطر یک پیشگوئی که بدو شده درجستجوی طفل است تا اورا هالک کند ، و 

متی ،باب )یوسف شبانگاه همراه با نوزاد و مادر او روانه مصر میشود و تا هنگام مرگ هیرودیس درآنجا میماند 
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، ولی از این چنین سفر مهمی درسه انجیل دیگر مطلقا سخنی به میان نیامده و حتی درانجیل لوقا ( 03- 01، دوم

تصریح شده است که مریم پس از آنکه ایام تطهیر خود را طبق شریعت موسی پشت سر گذاشت به اتفاق شوهر و 

ناصره درانجیل متی گفته شده است که  درباره همین. فرزندش از بیت اللحیم به اورشلیم و بعد به ناصره رفت

یوسف بهمراه مریم و فرزندش عیسی دربلده ناصره ساکن شدند تا آنچه به زبان انبیای بنی اسرائیل گفته شده بود 

تحقق یابد که مسیح ناصری خوانده خواهد شد ، ولی درکتاب هیچ پیامبر یهودی درتورات چنین چیزی نوشته 

سی که سنگ زیر بنای آئین مسیحیت است تنها دریک مورد آنهم دریک انجیل از به مسیح بودن عی.نشده است 

ای پدر، حیات جاودانی این است که :و عیسی رو به آسمان کرد و گفت :"انجیلهای چهار گانه اشاره شده است 

ه انجیل متی س(.  1یوحنا ،باب هفدهم ،")آنها ترا خدای واحدحقیقی وعیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند 

و لوقا و مرقس هیچکدام چنین سخنی را از جانب عیسی نقل نمیکنند ، و اصوال موضوع مسیح بودن عیسی 

بعد از میالد  01نیز فقط درحدود سال "مسیحی "عنوان . موضوعی است که پس از مرگ او مطرح شده است 

خداست، نه از جانب خود عیسی  به این اصل بنیادی دیگر آئین مسیحیت که عیسی پسر. ابداع شده است 

درانجیلهای چهارگانه اشاره شده است نه از جانب حواریون او، بلکه طبق این روایت مجعول این عنوان پس از 

!" حقا که او پسر خدا بود"مرگ او در روی صلیب توسط یک سنتوریون رومی بدو داده شده که گفته است 

ن این اصطالح را ازجانب خودش ، و نه از جانب عیسی ،بکار برده پائولس رسول بعدا در رساله خود به غالطیا

وقتیکه زمان معین فرا رسید خداوند فرزند خود را که از یک زن و در شریعت یهود متولد شده بود به :"است 

ولی همین نامگذاری نیز خودش اقتباسی از مزمور دوم داود (. 0غالطیان ، فصل چهارم ، ") میان ما فرستاد

تو پسر من هستی و امروز تورا به دنیا : خداوند به من فرموده است :"رات است که درآن داود میگوید درتو

ایشان را به عصای : اینک امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید . آوردم 

و تازه خود این (.  04- 0دوم ،مزامیر ، مزمور " )آهنین خواهی شکست و مثل کوزه گر خورد خواهی کرد 

مزمور داود نیز بازگو کننده لوحه حمورابی است که در آن وی مردوخ خدای بابلی را پسر آنو خدای بزرگ 

زنده شدن ایلعازار بدست عیسی درچهار روز )از بزرگترین معجزه عیسی یعنی زنده کردن مرده . نامیده است 

سخن رفته (  00 – 10یوحنا ،)تنها در یک انجیل ( 001مائده ،)د شده که درقرآن نیز از آن یا( پس از مرگ او 

 . و سه انجیل دیگر اصوال چنین معجزه ای را مطرح نکرده اند 

آنگاه :" ...برای عیسی تنها دریک مورد و در یکی از انجیلها بکار رفته است " پسر انسان "اصطالح معروف 

ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم پاداشمان چه خواهد بود ؟و عیسی ما که همه چیز را : پطروس از عیسی پرسید 

پاسخ داد که درروز معاد، در آنهنگام که پسر انسان درجالل آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس میکند شما نیز 

 40 – 44متی ،باب نوزدهم ،")بر دوازده تخت خواهید نشست و بر دوازده طایفه اسرائیل داوری خواهید کرد 

بررسیهای زبان شناسان امروزه روشن کرده است که این اصطالح پسر انسان زاده اشتباه درترجمه کلمه (. 

است که دریکی از بند های کتاب دانیال درتورات بکار رفته است و معنی کلی بنی آدم را دارد و "بن آدم "عبری 

ه سلطنت برهمه قومها و ملتها و زبانها دیر یا زود بنی آدمی از جانب خداوند ب:"... نه فرد بخصوصی را 

موضوع حواریون دوازده گانه عیسی نیز ، بنا به بررسی (.  01کتاب دانیال ، باب هفتم ،")برگزیده خواهد شد 

بسیاری از محققین افسانه ای است که بعد از مرگ عیسی توسط نسل سوم مسیحیان ساخته شده با این هدف که 

،نسل اول مسیحی صورت یک مجموعه متشکل وبهم پیوسته را داشته باشد ، رقم  دربرداشت تاریخی از مسیحیت

. دوازده بدین منظور برگزیده شده که نشانه دوازده طایفه اسرائیل و ارتباط سنتی دوعهدعتیق وعهد جدید باشد 

H.Keneselmann پژوهشگر آلمانی آغاز قرن حاضر یک تحقیق کامل خود را بدین موضوع اختصاص داده 

و روح القدس بنوبه خود درهیچیک از انجیلها ( خدا و عیسی )مسئله تثلیث مسیحی یعنی ترکیب پدر وپسر . است 

مطرح نشده است،و حتی پائولوس نیز که در رساله های خود درعهد جدید فرضیه الوهیت عیسی را مطرح کرده 

اند که اساسا تا سده پنجم میالدی مسئله بسیاری از محققین درین مورد متذکر شده . از تثلیث سخن نگفته است 

، از زمانی که "دیکسیونرفلسفی"به تذکر ولتر در. تثلیث جزو معتقدات اصولی سران کلیسای کاتولیک نبوده است 

عیسی به صلیب کشیده شد تا وقتیکه وی به خدائی شناخته شد سه قرن فاصله بود ، و این تبدیل بشر به خدا دراین 
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درآغاز عیسی فقط مخلوقی برتر .تبدیل امپراتوران به خدایان درامپراتوری رم انجام گرفت  مدت درست برالگوی

از دیگران شناخته شد ،بعد مافوق مالئک جای گرفت ،بعدا تراوش خدا دانسته شد که پیش از خلقت کائنات وجود 

 .داشته است، و سر انجام خودش خدای دوم اعالم شد 

خداوند :" که عیسی فرزند خدا است مورد نفی صریح قرآن قرارگرفته است  شعار شناخته شده جهان مسیحیت

، یهودیان گفتند عزیر فرزند خدا است ، (040نساء )خدائی یکتا است و منزه است از آنکه وی را فرزندی باشد 

  0!"خدا بکشدشان که بدوچنین دروغ میبندند . و ترسایان گفتند مسیح فرزند خدا است 

این کس عیسی بن مریم است و نه فرزند خدا ، زیرا خدا را نمیشاید که فرزندی برای خود (." 10- 11توبه ،)

نهاده شده است ماجرای مصلوب شدن عیسی نیز که درهر چهار انجیل برآن تأکید (. 13- 10مریم ،")داشته باشد

آنها گفتند :"ب کشیده شددرقرآن مورد نفی قرار گرفته و تصریح شده است که این عیسی واقعی نبود که به صلی

که آری ،ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبرخدا را کشتیم ،ولی اورا نکشتند و به صلیب نکشیدند بلکه برآنان 

چنین مشتبه شد و کسانیکه براین عقیده اند به راه خطا میروند واز حقائق امور بی اطالعند و بدنبال پندار باطل 

 (.030 – 034نساء ")اورانکشتند بلکه خداوند اورا بسوی خویش باال بردخویشند، زیرا که آنان به یقین 

گلدتسیهر این دو آیه را بازتاب گفته معروف مانی میداند که عیسی واقعی چون جوهرمادی نداشت نمیتوانست به 

 این اعتقاد بعدا توسط. صلیب کشیده شود و آنکس که بر باالی صلیب رفت قالب زمینی و غیراصیل او بود

باید درنظر داشت که حتی پیش از سلمان فارسی که . مانویان گسترش یافت و موافقان ومخالفان بسیار پیدا کرد 

 .خود سابقه مانوی داشت ، بسیاری از اندیشه های مانویان درمکه و مدینه شناخته شده بود 

خواه واقعی وخواه اسطوره  –یسیاز دیدگاه ارزیابی تاریخی، آئین مسیحیت بهمان اندازه که پیدایش خود را به ع

مدیون است ، شکل گیری و موجودیت خویش را مدیون پائولوس است، هرچند که انحراف بنیادی خود را -ای 

 : مینویسد Bibliotheque de Philosophie Scientifiqueدراین باره گوستاولوبون در . نیز از اودارد 

ئیهاو مواعظ اخالقی او را به دیگران ابالغ کنند، ولی پس ازمرگ عیسی شاگردان او کوشیدند تا پیشگو"

درمراحل نخستین موفقیت چندانی دراین راه بدست نیاوردند ، و بدانصورتی که کار پیش میرفت احتمال اینکه 

اگر درعمل درست غیر از این .خاطره مسیح مدت زیادی پس ازمردن خود او باقی بماند بسیار اندک بود 

که پائولوس ، خاخام دانشمند یهودی که خودش هرگز عیسی را ندید و رویاروئی معروف او شد،بخاطر این بود 

با عیسی درجاده دمشق پس ازمرگ و رستاخیز عیسی نیز طبعا افسانه ای بود که بعدا ساخته شد ، با قدرت تخیل 

ان گذاشت ،و بنام مسیح فراوان خود وبااحاطه ای که به فلسفه یونانی و به مذاهب خاورزمین داشت ، پا به مید

مذهبی را ساخت و شکل داد که اگر خود مسیح زنده بود هیچ چیز از آن سر درنمی آورد، و بهمین دلیل این 

واقعیت شایان تذکر این . مذهب بسیار بیشتر منعکس کننده ظوابط توراتی بود تا اندیشه های انقالبی خود مسیح 

ود که از مسیح یک خدا بسازد ،بلکه او را فقط یک بنده خدا معرفی است که پائولوس نیز درصدداین برنیامده ب

این زندگی ( عیسی)میکرد که مأموریت داشت تا به مردمان ابالغ کند که زندگانی ابدی درانتظارآنان است و او 

ی هیچ نشانه ای از این وجود ندارد که درقرن اول مسیحیت عیس. را به قیمت مرگ خود برای آنان خریده است 

از نظر پیروان او خدا یا فرزند خدا شناخته شده باشد ، این اسطوره ای بود که تنها درقرن دوم مسیحی ساخته شد 

 ."و تدریجا درجوامع عیسوی رواج یافت 

................................................................... 

بسیاری از محققین اورا همان عزرا پیغمبر تورات . که ازاونام برده شده معلوم نیست"عزیر"هویت این  – 0

دی خدا را نکرده و یهودیان شمرده اند که البته نقش مهمی درآئین یهود بر عهده دارد ،ولی هیچوقت ادعای فرزن

 .از جانب خود خدا نیز بسیار جالب است "خدا بکشدشان "نفرین . نیز برای او چنین مقامی را قائل نشده اند 
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خود درهمین باره  Levolution des Dogmesاستاد فلسفه دانشگاه سرین درکتاب معروف "گینی بر"

عیسی که بعدا خدای زنده شناخته شد، درتمام دوران زندگی خود نه خویشتن را  واقعیت این است که آن:"مینویسد 

اگربه دوازده حواری ساده دل او میگفتند که عیسی تجلی خداوند . خدا دانست، و نه مدعی اعالم مذهبی تازه شد

 .تهام برمیداشتنددر روی زمین بود، درمرحله اول معنی این حرف را نمیفهمیدند ، و در درجه بعد فریاد کفر و ا

اندیشه فرزند داشتن خدا برای این حواریونی که هر دوازده نفرشان یهودی بودند نمیتوانست جز یک کفر 

ای خویش مقامی جز یکی از پیغمبران متعدد یهود قائل نبود، تنها این وحشتناک تلقی شود ،زیرا خود عیسی که بر

ادعا را داشت که نزدیکی ملکوت خداوند را که از دیرزمانی پیش به یهودیان وعده داده شده بود بدانان بشارت 

عی که البته همه آنچه گفته شد ، فرع بر این فرض است که اصالت تاریخی خود عیسی محرز باشد و وقای". دهد 

درانجیلهای چهارگانه و درسایر کتابها و رساالت عهد جدید ازاوروایت شده اند واقعا به وقوع پیوسته باشند ، 

درصورتیکه بسیاری از پژوهشگران معتبر و سرشناسی که درباره عیسی و مسیحیت بررسیهائی گسترده انجام 

ام عیسی جای تردید است ، و همچنانکه نوح داده اند ، براین باورند که اصوال در وجود خارجی شخصی به ن

وابراهیم ویعقوب و یوسف و به احتمال بسیار موسی شخصیتهائی اسطوره ای بیش نیستند که از جانب کاهنان 

نویسنده تورات با هدفهائی معین ساخته وپرداخته شده اند، عیسی نیز شخصیت اسطوره ای دیگری است که با 

استدالل اصولی این دسته از . مسیحیت در برابر آئین قشری یهود ابداع شده است  هدف بنیانگذاری آئین انقالبی

محققان براین واقعیت بنیاد نهاده شده است که همانند مورد تورات و شیوخ بزرگ اسرائیل ، درمورد عیسی نیز 

صورتیکه هیچ مدرک تاریخی یا باستان شناسی که حاکی از وجود واقعی چنین کسی باشد وجود ندارد ، در

. دوران وی دورانی است که امپراتوری رم از آرشیو های منظم و از وقایع نویسی دقیق برخوردار بوده است

درعین حال بررسیهای باستان شناسی مدارک فراوانی از این دوران را دراختیار پژوهشگران گذاشته اند که 

 .ایستی درآنها منعکس شده باشد منطقا ماجرای عیسی، درصورتیکه چنین شخصی واقعاوجودداشته، میب

معروفترین متفکر یهودی زمان آغاز مسیحیت فیلون مشهور به فیلسوف اسکندریه است که از سال هشتم پیش از 

وی چند بار به فلسطین مسافرت کرده بود و با تحوالت سیاسی و . میالدی میزیسته است  31میالد مسیح تا سال 

تأثیر اندیشه های فلسفی . بخشی از امپراتوری رم بود آشنائی نزدیک داشتاجتماعی این سرزمین که درآنزمان 

او درمحیط مذهبی مصر و درسرزمینهای خاور نزدیک و میانه درحدی بود که بسیاری از پژوهشگران شکل 

گیری فلسفی مسیحیت را مدیون این فیلسوف افالطونی میشمارند و فردریک انگلس فرضیه پرداز نامی کمونیسم 

را اساسا پدرمسیحیت لقب میدهد ، و با اینهمه درهیچیک از نوشته های فیلون که معاصر عیسی است به وجود او 

نویسنده و مورخ سرشناس دیگرهمان زمان یوسف فالویوس است که او نیز . چنین شخصی اشاره نشده است 

هود از مهمترین تواریخ قرن اول یهودی است  و دو کتاب تاریخ او بنامهای جنگهای یهودیان و تاریخ باستانی ی

این کتابها درزمانی نوشته شده اند که مسیحیت به صورت نهضت مذهبی پویائی . میالدی بحساب می آیند 

درامپراتوری رم درحال شکل گیری و گسترده بود ، و با اینوصف جز اشاره ای چند سطری که بعدا حتی خود 

که درقرون اولیه مسیحیت بدین کتاب افزوده شده است هیچ سخنی کلیسای کاتولیک آنرا توشته ای جعلی دانست 

همین پرسش درمورد تاریخ یهود دیگرآن زمان، یوسیوس وجود دارد که با اینکه . از عیسی درآن نمیتوان یافت

خود او اهل طبریه، یعنی  شهری بود که به روایت انجیل بارها عیسی درآنجا موعظه کرده بود ، هیچ نامی از 

و (پلوتارخوس)شخصی درکتاب او برده  نشده است، همچنانکه مورخین غیریهودی همان زمان، پلوتارک چنین

لوکیانوس یونانیو پلینیوس وسلزوس رومی ، معتبرترین تاریخ نگاران قرون اول و دوم میالدی ، ذکری از عیسی 

 .نکرده اند

ل ها و تجزیه های تاریخی وتحقیقی درسه قرن گذشته ، زندگی عیسی موضوع یکی از گسترده ترین تحلی 

درجهان غرب قرارگرفته است، بطوریکه شمار کتابها ومقاالتی که درکشورهای مختلف اروپائی وامریکائی 

بخش زیادی از این کتابها و . ودردیگر سر زمینهای مسیحی دراین باره بچاپ رسیده از چندین هزار فراتر میرود

ب و دیگر محققانی برجسته نوشته شده اند که غالبا آکادمیسین یا استاد مقاالت توسط پژوهشگران تاریخ مذاه

مورخ هستند، باضافه  اینکه برخی از آنها خود جامه مذهبی برتن داشتند ، و شاید تذکر این واقعیت شگفت آور 
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از آنچه باشد که شمار آن گروهی از این جمع که وجود تاریخی عیسی را مورد انکا ریا تردید قرار داده اند 

میتوان مطلقا انتظار داشت بسیار بیشتراست، و من دراینجا به عنوان نمونه ای از آنها به نقل دو برگزیده کوتاه از 

ولز نویسنده . ج . نوشته های آلبرت شوایتسر، متفکرو نویسنده معروف سویسی که خودش کشیش نیز بود ، و ه 

شوایتسر درتحقیق دو جلدی مفصل خود درباره عیسی . و مورخ سرشناس انگلیسی قرن حاضر ، اکتفا میکنم

حقیقت این است که آن عیسی ناصری که به روایت عهد جدید ظهورکرد و معنویت حکومت خدا را :"مینویسد 

اعالم نمود و قلمرو الهی را درزمین قرار ساخت و سپس بر باالی صلیب جان سپرد تا اقدام خود را تثبیت و 

خارجی نداشته است، بلکه شخصیتی است که توسط ناسیونالیسم طراحی شده ، توسط تقدیس کند هرگز وجود 

لیبرالیسم شکل گرفته و توسط تئولوژی براو لباس تاریخی پوشانده شده است ، و علیرغم همه کوششهائی که 

دید منطقی مدرن بعمل آمده است تا عیسای کلیسا را از ( الهیات )درصد و پنجاه ساله گذشته از جانب تئولوژی 

وعلمی توجیه کنند وازاین نظرگاه بدو هویتی تاریخی ببخشند ، میتوان با اطمینان گفت که این عیسای تاریخی 

آنچه بعکس واقعیت دارد مسیحیت بدون عیسی و جدا از معجزات و اعمال خارق العاده . واقعا وجود نداشته است 

 " ت ای است که به یک شخصیت اسطوره ای نسبت داده شده اس

از همه این بررسیها بدین نتیجه میرسیم که :"... ولز بنوبه خود درکتاب نگاهی به تاریخ خویش مینویسد . ج. ه

غالب سنتهای انجیلی توسط منابع اولیه مسیحی تأیید نشده اند و آن عیسائی که در قدیمی ترین مدارک معرفی شده 

این است که اولین نویسندگان مسیحی، اناجیل کتابت شده  واقعیت. است بهیچوجه عیسای انجیلهای چهارگانه نیست

ای را دراختیار نداشتند و آنچه درباره زندگی عیسی نوشته شده به زمان متأخرتری از زمان نویسندگان این 

قصور نخستین نویسندگان در ذکر وقایع مشخصی از زندگی عیسی زمانی قطعیت مییابد که ....انجیلها برمیگردد

 ". ایع تاریخی به وسیله همین افراد طراحی شده و شکل گرفته و سپس وارد انجیل شده اند بپذیریم وق

دراواسط قرن نوزدهم متفکر آلمانی داوید اشتراوس، از شاگردان مکتب هگل ، که خودش کشیش و استاد الهیات 

ی درباره مقابله بود ، براساس روش تحلیلی تاریخی و مذهبی هگل یعنی با ارزیابی علمی، طی کتاب قطور

انجیلهای چهارگانه و تضاد های آنها ارزش تاریخی این انجیلها را بکلی انکار کرد وچون از نظر عقلی جائی 

. برای معجزات مسیحائی ندید ، کوشید تا مسیحیتی بدون اسطوره و بدون معجزه یعنی عیسی ارائه دهد 

منتشر شد، یکی از محققین سرشناس تاریخ مذهب  بنام نقدی بر زندگی عیسی 0014هنگامیکه کتاب او درسال 

 : دراشاره بدان نوشت 

کاش الاقل اشتراوس اثری چنین ویران کننده را به التینی نوشته بود تا مومنین عادی امکان خواندن آنرا نداشته 

 . باشند 

لدین آشتیانی درباره اصالت یا عدم اصالت وجود عیسی، بررسی جالبی توسط پژوهشگرمعاصر ایرانی جالل ا

 .صورت گرفته است که برای اطالعات بیشتری میتوان بدان رجوع کرد " تحقیقی دردین مسیح"درکتاب 

*   *   * 

قرآن، به خالف تورات و انجیل ، کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است ، 

ب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد ، زیرا در آن از به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتا

بااینهمه ، . خداوند بصورت شخص سوم یاد نمیشود، بلکه خود خداونداست که بصورت شخص اول سخن میگوید

در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز ازهمان آغاز درجامعه اسالمی تردیدها و اختالف نظرهای بسیار وجود 

 .وران خود ماهم همین اختالف نظرها و تردیدها درنزد اسالم شناسان وجود داردداشته است، چنانکه درد

قرآن درزمان وفات دمحم مجموعه پراکنده ای از آیاتی بود که توسط عده ای از صحابه دمحم ضبط یا توسط عده ای 

فراد بیم آن میرفت که دیگر از آنها از برشده بود، و چون با درگذشت خود دمحم و بدنبال آن با مرگ تدریجی این ا

متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر، کار گرد آوری قرآن به زیدبن ثابت که دربازپسین سالهای 

زندگی دمحم کاتب او بود محول شد، و وی مأموریت یافت تا قطعات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با 

متنی که زیدگرد آورد بدون نقطه و اعراب . رآن ازمجموع آنها تنظیم شودیکدیگر مقابله کند تا متن جامعی از ق
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بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت وتنها به 

ت بعدا توسط چند تن دیگر از صحابه دمحم آیا. استفاده شخصی پیشوایان جامعه اسالمی اختصاص داده شده بود 

دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخرآیات نیز تغییر یافت، و بدین ترتیب چندین متن مختلف از 

وقتیکه پس از مرگ عمر عثمان به . قرآن تدوین شد که بی شباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود

آن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن خالفت رسید ، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قر

شناخته شده و مورد قبول به حساب آید، واین بار نیز این وظیفه به زیدبن ثابت کاتب دمحم محول شد، وعثمان 

ازحفصه دخترعمر و زوجه دمحم خواست که اوراق قرآنی را که ابوبکر بدوداده بود به هیئت چهارنفری زید و 

زتدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه مسترد شد،ولی تمام مدارک ونوشته های بعد ا. همراهانش تحویل دهد

هجری به امر مروان اول خلیفه   00نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او درسال . دیگرقرآن منهدم گردید 

 . هیه شده بود اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان ت

تقریبا همه محققانی که دراین باره به بررسی پرداخته اند براین عقیده اندکه عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه 

. ای. از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بوده اند

خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده ، تأکید میکند که " رایراناسالم د"پتروشفسکی که درکتاب . پ

میتوان با اطمینان گفت درجمع آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه درمتن آن داده شده و زیدبن ثابت 

یکی از  عبدهللا ابن مسعود. بخاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است 

نزدیکان دمحم و از حافظان سرشناس متن قرآن که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود آشکارا سوره های 

الاقل تا قرن .قرآن را غیر اصیل میدانست ،و خوارج نیز اصالت سوره  یوسف را منکر بودند 000و 001

بدهللا  ابن مسعود تدوین شده بود در میان چهارم هجری هنوز نسخه هائی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و ع

کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمیشناختند رواج داشت ،ولی ضبط منظم این نسخه ها و انهدام 

برد و فقط روایت عثمان باقی   آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی ، اندک اندک همه این نسخ را از میان

شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده میشمردند ناچار آنرا  ماند ، بطوریکه حتی

 . پذیرفتند

اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود دمحم مورد تردید قرار گرفته است ، 

سوره احزاب  34تا  00آیه های مثال دراحادیث چندین کتاب معتبر ، از قول عایشه همسر پیامبر ، پس از نزول 

که درآنها از خداوند به پیغمبرش درمورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام او به رعایت 

می :"ضوابط جاری دراین زمینه اختیاری کامل داده شده است ، نقل شده است که خطاب به همسرش گفته بود 

کس دیگری که اصالت این آیه هارا ". های قلبی تو خیلی شتاب دارد بینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته 

مورد تردید قرار داده بود عبدهللا بن ابی سرح از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی های او بود 

که پس از مدتی اصالت این وحی ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد ، زیرا مدعی بود که چندین بار 

خود او درمتن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیزاین تغییرات را پذیرفته است، و حتی یکبار 

را که ساخته خود عبدهللا بن سرح بوده درمتن قرآن جای داده (  00مومنون ،" )فتبارک هللا احسن الخالقین"آیه 

دمحم نیز خونش را حالل کرد و پس از مدتی به  ابی سرح پس از طرح این اختالف اسالم را ترک گفت و. است 

شرح این ماجرا به تفصیل درتاریخ طبری و تفسیر ابوالفتوح رازی و کامل ابن اثیرو . کشتنش فرمان داد

روایات متعدد دیگری نیز حاکی است که درچندین مورد عمرابن خطاب نظراتی . تفسیرشریف الهیجی آمده است 

 .  اظهار داشته که بعد در آیات قرآنی جای داده شده است درباره مسائل مختلف به دمحم

خداوند جان ومال مومنان را به بهای :"از عجیب ترین مطالبی که درقرآن آمده ،این آیه سوره توبه است که 

این وعده ای قطعی است که درتورات و انجیل . بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند 

 (. 000توبه ،")آمده است و قرآن 
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چون شهری را "اگر این گفته درمورد تورات مصداق پیدا میکند که درآن یهوه به پیامبرش یوشع امرمیکند که 

بدست تو بسپارم جمیع ذکوران آنرا به دم شمشیر بکش و در هیچیک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت 

سفرتثنیه ،باب بیستم ")وحیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هالک ساز  تو در می آورد هیچ ذی نفسی را از انسان

چون با کفار روبروشوید گردنهایشان را بزنید تا از :" ، و اگر درمورد قرآن نیز صادق است که ( 04- 01،

تی که درآن ح)،درعوض درمورد انجیل نه تنها مطلقا صادق نیست (  0دمحم ،...)فرط خونریزی از پای درآیند 

، بلکه درست بعکس دراین کتاب (یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد 

 34متی ،باب بیست و ششم ،)هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیربکشد با شمشیر نیز کشته میشود 

تا به امروز درهیچ جای انجیل ،و هیچ مفسری نیز ( 00،لوقا ،باب بیست ودوم ، 04،مرقس ، باب چهاردهم ،

نیافته است که جان و مال مومنین به  بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته " وعده قطعی خداوند"نشانی از این 

  1.شدن خریداری شود

*   *   * 

و :"قرآن درجزو کتابهای آسمانی که از جانب خداوند به انبیاء فرستاده شده اند از زبور داود هم نام برده است 

و همانا برتری دادیم بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر ،و "، ( 001نساء ،)زبور را نیز به داود فرستادیم 

که درخود تورات از آن بصورت مزامیریاد )ولی این کتاب زبور (.  33اسراء،")زبور را به داود عطاکردیم 

ت وخود داود نیز درهیچ جا چنین ادعائی را هیچوقت درتورات یا درانجیل کتاب آسمانی بشمار نیامده اس( شده 

نکرده است ،زیرا مزامیر داود مجموعه ای از سرودهای صد وپنچاه گانه ای است که داود ، پادشاه و پپغمبر 

نظیر آنچه درگاتاها در مورد زرتشت و اهورامزدا میتوان دید )یهود ،خطاب به یهوه ،خداوند یهود سروده است 

و تازه انتساب بسیاری از این سرودها به داود انتساب . د خداوند با داود سخنی نمیگوید ولی درهیچ جای آن خو(

غلطی است ،زیرا چنانکه قبال گفته شد بررسیهای کسترده دو قرن اخیر نشان داده که این مجموعه درچهار 

ست که سر زمین دوران مختلف ودرطول چند صد سال تدریجا سروده شده که الاقل یکی از ادوار آن دورانی ا

 . یهود جزء شاهنشاهی هخامنشی بود 

*   *   * 

از جانب یک خدای واحد ( تورات ،انجیل ،قرآن )علیرغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی 

 قوانین ابدی و ثابت و"و بنابراین میباید منطقا منعکس کننده حقایقی واحد و مشترک درقالب ) فرستاده شده اند 

، میان بسیاری از قوانین اعالم شده دراین سه کتاب تفاوتها وگاه تناقض هایی چنان (باشند "تغییر ناپذیرالهی 

بنیادی  وجود دارد که اگر فرض براین باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفته اند ، به ناچار باید 

. درجه ای تغییر عقیده داده است 001بصورتی نتیجه گرفت که خداوند درفاصله تنها چند قرن چندین بار 

چون کسی زنی را به نکاح خود :"درمورد زناشوئی چنانکه قبال نیز تذکر داده شد، حکم تورات این است که 

درآورده باشد ، هرآنگاه که این زن دیگر در نظرش پسند نیاید طالقنامه نوشته و بدستش بدهد و اورا از خانه 

ر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طالقنامه نوشته بدستش بدهد و خود بیرون کند ، و اگ

او را از خانه اش بیرون کند ، شوهر اول که اورا رها کرده بود دیگر مجاز نیست اورا دوباره به نکاح خود 

دو یا سه یا :سندتان باشند زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پ:"درهمین راستادرقرآن آمده است ". درآورد 

، و اگر نافرمانی کنند اول آنهارا نصیحت کنید ،سپس از بسترشان دوری گزینید ، و دست ( 41نساء،)چهار زن 

 (". 00نساء،)، و چنانچه دلپسندتان نباشند درامر طالق آنها نگران مباشید ( 10نساء ،)آخر کتکشان بزنید 

........................................................................... 

این فرضیه که عیسی میتوانسته است طرفدار کشتن درراه خدا باشد مورد تأیید هیچ مفسر اسالمی نیز قرار نگرفته  – 0

ی دردیدار با کارگردانان علیرتبه رژیم والیت است ،و ظاهرا تنها اظهار نظر موافقی که دراین باره شده گفته آیت هللا خمین

اگر به عیسی مسیح فرصت داده بودند او هم شمشیر میکشید و میکشت ، زیرا :"فقیه درمراسم سالم سالروز دمحم است که 

 (. 0101آذر  11جماران ،:)وظیفه هر پیغمبرهمین است که شمشیر بکشد وبکشد 
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آنگاه عیسی فرمود مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج :"شده است که  ولی درست درهمین زمینه درانجیل تصریح

و .پس آنچه را که خدابهم پیوسته است انسان نباید جداسازد . میکنند دیگر دو نفر نیستند ،بلکه یک تن واحد هستند

و عیسی فریسیان پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طالقنامه به زن خود از او جداشود ؟ 

اما من به شما میگویم هرکس زن خود را به علتی بجز زنا طالق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند :درجواب گفت 

، و هر زنی نیز که از شوهر خود جداشود و بامرد ( 0- 3متی ،باب نوزدهم ،)خودش مرتکب زنا شده است 

 ".( 04، 00مرقس ،باب دهم ،)دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است 

خداوند به موسی گفت ازهمه حیواناتی که برروی :"ت آمده است درمورد خوراکی های حرام و حالل درتورا

زمین هستند هرکدام را که شکافته سم باشند و نشخوار کنند ، بشرط اینکه سم آنها تماما شکافته باشد ، بخورید و 

ا اما شتر را نخورید که شکافته سم نیست ، و خرگوش را مخورید زیرا نشخوار میکند ولی سم ندارد ، و خوک ر

نخورید ، زیرا شکافته سم هست ولیکن نشخوار نمیکند ، و از هرچه درآب است هرکدام که پر و فلس دارد 

بخورید و هر کدام راکه پر و فلس ندارد نخورید، و از مرغان هوا عقاب ومرغ الشخوار و مرغ استخوان خوار 

راکه بر چهار پا راه میروند بخورید و شتر مرغ و جغد وشب پره و هد هد را نخورید ،ولی همه حشرات بالدار 

موش کور و موش و سوسمار و کرباسه : و از حشراتی که برزمین میخزند اینها برای شما نجس اند .... 

(  11- 0سفرالویان ،باب یازدهم ،")وچلپاسه و بوقلمون و هرچه برشکم راه رود و هر چه پایهای زیاده دارد 

ام گردانید خدابرشما مردار و خون و گوشت خوک را ، و هر حیوانی را حر:"ودرهمین مورد درقرآن آمده است 

 ،( 041بقره،)که به نام خدا ذبح نکرده باشند 

، ( 1مائده ،)و هر حیوانی را که به خفه کردن یا چوب زدن یا از بلندی پائین انداختن یا به شاخ زدن مرده باشد 

نر و ماده بره و نروماده بز و بچه های آنها را که درشکم : و حالل کردیم بر شما هشت جفت از چهار پایان را

 001انعام ،)مادرشان باشند ،و نر و ماده شتر و نر و ماده گاو وبچه های آنها را که درشکم های ماده ها باشند 

 بدانید که انسان از راه:و عیسی به آنها گفت : "....ولی درست درهمین راستا درانجیل آمده است که (". 000و

آنچه میخورد و مینوشد نجس نمیشود، زیرا که هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده میرود و پس از آن به 

مزبله ریخته میشود، اما آدمی از راه آن چیزهائی نجس میشود که از دل ودهانش بیرون می آید ، مانند سخن 

خیانت، فریب، حسادت، تهمت، خودبینی،  زشت ، اندیشه پلید ، قتل ، زنا، فسق، دزدی، طمع،  شهادت دروغ،

 41، 04متی ،باب پانزدهم ،" )اینهایند که از درون بیرون می آیند و آدمی را نجس میکنند . بدخواهی و حماقت

چرا مطیع مقرراتی از قبیل این میشوید که این : "و باز درهمین زمینه آمده است (.  41- 00،مرقس ،باب هفتم ،

و به این دست بزن یا دست مزن؟ عیسی به شما گفته است که در مورد خوراکی و  را بخور و آنرا نخور

رساله پائولوس به کولسیان ")به انتقاد دیگران اهمیت ندهید (شنبه ) آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت 

ندان به جای دندان ، چشم به جای چشم و د: "در باره قصاص درتورات آمده است که ( .  40 – 00، باب دوم ، 

و اگر کسی چشم غالم یا کنیزخود را کورکند اورا به عوض چشمش آزاد . و دست وپا بجای پا و داغ بجای داغ 

مرد آزادرا درمقابل مرد " ودرهمین زمینه درقرآن آمده است که (.  10- 40سفرخروج ،باب بیست و یکم ،")کند

، چشم بجای چشم وبینی بجای بینی و ( 040بقره ، )ابل زن بکشید آزاد ،وبنده را درمقابل بنده و زن را در مق

،و اگر مقتول از قومی باشد که با شما محاربند ، پرداخت (  03مائده ،)گوش بجای گوش و دندان بجای دندان 

ولی درهمین مورد درانجیل آمده است (".  04نساء ،)خونبها برقاتل ضرور نیست ولوآنکه مقتول مومن باشد 

اما من به شما میگویم که . شنیده اید که گفته شده است چشم به جای چشم ودندان بجای دندان:وعیسی فرمود . :"..

 – 44لوقا، باب بیست و ششم، )انتقامجوئی فقط حق خداوند است، و او است که میباید سزای گناهکاران را بدهد

ریده خداوند است و فقط ارباب آسمانی تو ،تو کیستی که بخواهی درباره انسان دیگری قضاوت کنی؟ اوآف( 40

چرا پرکاهی راکه "،و(0رساله پائولوس به رومیان ، باب چهاردهم،)میتواند این کار رادرمورد او انجام دهد 

درچشم دیگری است می بینی ولی چوبی را که خودت درچشم داری نمی بینی ؟ اگر آن چوب رااز چشم خودت 

 0متی، باب هفتم ،")خواهی توانست پر کاه را نیز از چشم برادرت بیرون آوری  بیرون آورده باشی ، آنگاه بهتر

ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت میکنی ؟ وقتی تو دیگران را "و ("  04- 14،لوقا،باب ششم ، 0-
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متی، ")رده ای محکوم میکنی ولی خودت همان کاری را که آنها انجام داده اند انجام میدهی ، خودت را محکوم ک

در باره دیگران قضاوت مکنید ، زیرا بهمانطور که دیگران را محکوم میکنید "و ( 31 – 34باب بیست وهفتم ، 

 (.  4و  0متی ، باب هفتم ،") خودتان محکوم خواهید شد 

افته اگرزنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را درشهر ی: "درمورد مجازات زنا ،تورات مقررکرده است که 

سفرتثنیه، باب " )با او همبستر شود پس هردوی ایشان رابه دروازه شهر ببرند و با سنگها سنگسار کنند تا بمیرند

زن زناکار و مرد زناکار هرکدام را صدضربه شالق بزنید :"،و قرآن تصریح میکند که ( 40و 41بیست ودوم ، 

ولی (". 4نور، )ور گروهی ازمومنان انجام گیردو هیچگونه ترحمی بدانان روا مدارید، و این مجازات درحض

آوردندو به (عیسی)کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او :"درهمین مورد درانجیل آمده که 

توچه میگوئی؟ و عیسی گفت .او گفتند موسی درتورات به ما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار  شوند 

نین کنید ، بشرط اینکه سنگ اول را کسی براو اندازد که خود زنا نکرده باشد ، وآنان تا دراینصورت شما هم چ:

توکه میگوئی زنا "و درجای دیگر انجیل آمده است (". 01- 1یوحنا ،باب هشتم ،)به آخر یکی یک بیرون رفتند 

توکه دیگران را تعلیم  مکن ،آیا خودت زنا نمیکنی؟ توکه میگوئی دزدی نباید کرد ،آیا خودت دزدی نمیکنی ؟

 (.  44- 40نامه پائولوس به رومیان ،باب دوم ،")میدهی ،چرا خودت راتعلیم نمیدهی ؟

و خداوند به موسی فرمود :"وقوانین اکیدمربوط بدان درتورات آمده است که (شنبه)درمورد تعطیل روز سبت 

روز سبت یهوه خدای تو است ودرآن شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را بجا آور ،اما روز هفتمین 

هیچ کار مکن،نه تو و نه پسرت ودخترت وغالمت وکنیزت وچهارپایانت و میهمانت که درون دیوار 

،و حتی قرآن دراین مورد تصریح دارد که چون یهودیان مقررات شنبه ( 01و 0سفرخروج، باب بیستم ،")توباشد

،ولی درهمین مورد درسه انجیلهای چهارگانه میتوان ( 03قره ،ب)را رعایت نکردند خداوند آنها را بوزینه کرد 

درآنزمان عیسی دریکروز شنبه باشاگردان خود از میان مزارع گندم میگذشت ،و چون شاگردانش :"خواند که 

شاگردان تو کاری را : قریسیان به او گفتند .گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند 

آیا شما آنچه را که داود وقتی که :و او درجواب فرمود .که درتورات اکیدا برای روز شنبه منع شده است  میکنند

خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد درتورات نخوانده اید ،که چگونه به خانه خداوارد شدند و نانهای تقدیس 

ای یارانش ممنوع بود ؟ و آیا درتورات نخوانده شده راخوردند و حال آنکه خوردن آن نان ها هم برای او و هم بر

متی ،باب دوازدهم ")اید که کاهنان یهود با آنکه درروز شنبه درمعبد مقدس قانون سبت را میشکنند مقصرنیستند ؟

 (.  3 – 0،لوقا ، باب ششم ، 40- 41، مرقس ،باب دوم ،  3- 0،

ترا بسیار بارور نمایم و پدر  امت :ظاهر شده گفت خداوند برابراهیم:"درمورد ختنه پسران،درتورات آمده است

و درمقابل تو نیز باید ....های بسیار قرار دهم و تمامی زمین کنعان را به تو و به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم 

عهد مرا نگاه داری ، و عهد من این است که بعد از تو هر ذکوری ازقوم تو ختنه شود، گوشت غلفه او بریده 

هر ذکور ختنه نشده که گوشت غلفه او بریده نشده باشد آنکس ازقوم خود منقطع شود ، زیرا که عهد مرا شود ، و 

ولی درهمین باره درانجیل (.  04 – 00،باب سی و چهارم ، 00- 3سفر پیدایش، باب هفدهم، ")شکسته است 

، بلکه کسی است که قلبش  مومن واقعی کسی نیست که فالن عضو بدنش ختنه شده باشد: "تصریح شده است که 

اگر از شریعت پیروی کنی ختنه تو ارزش دارد ، اما اگر ازآن سربپیچی مثل این است که اصال . ختنه شده باشد

آنچه اهمیت دارد ختنه شدن یا نشدن :"و ( 40و 43رساله پائولوس به رومیان ، باب دوم ، ")ختنه نشده باشی 

بین :"و ( 00رساله اول پائولوس به قرنطیان ، باب هفتم ،")ند است نیست، اطاعت پاکدالنه از فرامین خداو

رساله پائولوس به کولسیان ،باب ")یونانی و یهودی و بربر و ختنه شده و یا ختنه نشده فرقی درپیش مسیح نیست 

درجای دیگر عیسی خطاب به همین کاهنان یهود که خواهان اجرای بیقید و شرط قوانین تورات (.  00دوم ،

شما درهای پادشاهی آسمانی را به روی مردم میبندید ، خودتان وارد آن نمیشوید ودیگران راهم :"هستند میگوید 

مال بیوه زنان را میبلعید ولی برای خود نمائی نمازتان را طول میدهید و دعاهای . از ورود بدان باز میدارید 

بارهای سنگین بردوش مردم میگذارید ولی . ترمیکنید بسته شده به بازویتان را قطورترو دامن رداهایتان را پهن
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متی ، باب سیزدهم ،مرقس ،باب یازدهم ")خودتان حاضرنیستید برای بلند کردن آنها حتی انگشتتان را تکان دهید 

 (.، لوقا ،بابهای یازدهم و بیستم 

*   *   * 

نفری او با خداوند شناخته همچنانکه درسنن مذهبی یهود ،تورات نوشته شخص موسی براساس گفتگوی دو

میشود، و همچنانکه درسنن مذهبی مسیحیت انجیلهای چهارگانه منعکس کننده حقایقی هستند که عیسی مسیح از 

آسمان دریافت داشته است، درجهان اسالم نیز بطور سنتی قرآن کتابی شناخته میشود که همه آن بصورت وحی 

 ران متعددی با اینهمه ، پژوهشگ. بر دمحم نازل شده است

را از دیدگاه صرفا علمی و با اتکا به مدارک مختلف باستان "توحیدی"که دردوقرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس 

شناسی و زبان شناسی و اسطوره شناسی ارزیابی کرده اند، براین باورند که همچنانکه تورات تقریبا درهمه 

ی است ،و همچنانکه انجیل دربسیاری از موارد بازگو موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل تورات

کننده مطالب تورات است ، قرآن نیز دربسیار موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است ، بطوریکه حتی 

آنانکه آیات ما را :"مثال این آیه سوره اعراف را که . عین جمالت یا اصطالحات آنها درآن بازگوئی شده است

بازتابی از این گفته (  01اعراف ، ") به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشم سوزن بگذرد  تکذیب کنند

به شما میگویم که گذشتن شتر از چشم سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به :"عیسی درانجیل شمرده اند که 

خداوند هرکه را که بخواهد "، یا این جمله سوره آل عمران که ( 40متی ، باب نوزدهم ،")ملکوت خدااست 

بازتابی ازاین جمله ( 40آل عمران ،")مشمول رحمت خود میکند و هر کس راهم که بخواهد به عذاب میکشاند 

بر هرکه بخواهم : زیرا که خداوند به موسی میفرماید (: " که خود آن نیز از تورات گرفته شده است )انجیل 

 00- 03رساله پائولوس رسول به رومیان ، باب نهم ،")ت بفرستم رحمت بیاورم و بر هرکس هم که بخواهم ذل

تکراری " بردلهایشان پرده افکندیم و برگوشها و چشمها یشان مهر زدیم :"، و یا این جمله سوره بقره راکه (

ولوس رساله پائ" )اینان چشمهائی دارند که نمی بینند و گوشهائی دارند که نمیشنوند :" ازاین جمله عهد جدید که 

 (. 0رسول به رومیان ،باب یازدهم ،

و " آنگاه که خورشید تاریک شود، و آنگاه که ستارگان خاموش گردند:" جمالت آغازین سوره تکویر در قرآن که 

بازگوئی آشکار این گفته عیسی ...." آنگاه که آسمان بشکافد، و آنگاه که ستارگان بپراکنند :"سوره انفطار که 

متی ، باب بیست و " )درآنوقت خورشید تاریک خواهد شد، و ستارگان بیفروغ خواهند شد ": درانجیل است که 

خداوند برآنان سنگهای سجیل " ، و نیز آیه های پایانی سوره فیل که ( 00، لوقا ،باب بیست ودوم ، 04چهارم ، 

صحیفه " )برآنها بارانید  آنگاه خداوند سنگهائی بزرگ از آسمان: "بازگوئی این جمالت که "از آسمان بارانید 

 (.  00یوشع ، باب دهم ، 

،  04،فصلت ، 04، مومنون ، 40بقره ،)درقرآن هفت بار از خداوند بصورت آفریننده آسمان نام برده شده است 

تقریبا همه محققان براین نظرند که این فرضیه هفت آسمان از (.  04، نباء ، 03،نوح ، 1،ملک، 04طالق ،

،مزامیر داود ،مزمور  44،کتاب اول پادشاهان ، باب هشتم ، 00سفر تثنیه ،باب دهم ،)تورات کتابهای مختلف 

بت حامیدراش ،میثاق الوی ،هکده ،ربی ناتان )و از کتابهای تفسیری وابسته به تورات (  0صد و چهل و هشتم ،

  0. گرفته شده است (، عروج اشعیا 

.......................................................................... 

عطارد ،زهره ،مریخ،ماه ، مشتری ،زحل ، )د از اسطوره بابلی هفت فلک اسطوره توراتی هفت آسمان ، خو -0

متون مربوط بدین ضوابط فلکی در روی الواح . گرفته شده که اختر شناسی بابلی برآن بنیاد شده است(خورشید

 . متعددی که در کاوشهای باستان شناسی اوایل قرن حاضر دربین النهرین کشف شدند ، به تفصیل ثبت شده است 

 



 

113 

 

دم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او درباره آفرینش آدم ، درقرآن آمده است که آ

این (. 0، سجده ، 44و 40،ص، 00،اسری ، 40، 40، 40،حجر ، 04،اعراف ، 30آل عمران ، )دمیدیم 

آنگاه یهوه الوهیم آدم را از گل سرشت و دم زندگی را دربینی او : "توصیف قبال درتورات چنین آمده است که 

،ای خداوند ،دستهای تو مرا سرشته ومانند سفال از گل آفریده ( 4سفر پیدایش ،باب دوم ،)م زنده شد دمید و آد

کتاب اشعیاء،باب )، ای خداوند، ما گل هستیم که با دستهای توسرشته شده ایم( 0- 0کتاب ایوب ، باب دهم،)است 

ذشته و آینده جهان و آدمیان درآن که تمام رویدادهای گ"لوح محفوظ"در شش سوره قرآن (".  0شصت وچهارم،

وصف این لوح قبال درچند (. 44،حدید ،1،سبا،43، نمل،0،هود، 00، یونس، 30انعام ،)ثبت شده آمده است 

 کتاب)کتاب مختلف عهد عتیق

 40و باب سی ودوم ، 40،باب اول ، 4،کتاب اول حنوخ،باب پنجاه و سوم ، 00زامیر، مزمورصدوسی ونهم ،م

نیز ( 00و 4باب اول ،")روش هاشانا"درتلمود. عینا بهمین صورت آمده است (  10،عروج اشعیا ،باب دوم ،

  0فوظ ثبت میکند ،آمده است که خدا در روز اول هر سال سرنوشت یکایک آدمیان را درلوح مح

،مومنون  01هود،....")به نوح گفتیم وقتی که موعد قهر ما فرارسد و تنورآتش بجوشد "درقرآن آمده است که 

هرقطره آبی که :" گرفته شده که درآن آمده است ( 3سهندرین دهم ،)این اصطالح از تلمود اورشلیم (.  44،

 ".یده شده بود خداوند در طوفان نوح نازل کرد در کوره دوزخ جوش

درسوره انعام آمده است که ابراهیم طلوع ستاره شب رادید وگفت که این خدای من است ، ولی وقتیکه ستاره 

سپس طلوع ماه رادید وگفت این خدای من است، ولی . چیزی را که ناپدید میشود دوست ندارم :غروب کرد گفت 

پس طلوع خورشید . نکند از زمره گمراهان خواهم بودبا غروب کردن آن گفت که اگر خدای راستین مرا هدایت 

را دید و گفت که این یکی حتما خدای من است زیرا که بزرگترین همه است ، ولی آنرا هم دید که غروب کرد ، 

آنگاه به قوم خود گفت من به اینهائی که شما شریک خدای آفریننده آسمانها و زمین قرار میدهید اعتقاد ندارم و به 

این نوشته تقریبا اقتباس کامل روایتی است که درکتاب تفسیر یهودی (.  40 – 40انعام ،)رک نمیروم راه ش

 .آمده است ( 04- 01باب سی وهشتم ،)میدراش 

به آتش امر کردیم :"درباره همین ابراهیم ، وقتیکه بخاطر بت شکنی به آتش افکنده میشود در قرآن آمده است که 

این صحنه ،اقتباس آشکاری از (. 00انبیاء ، ") برایش آرامش و خنکی به همراه بیاورد  که ابراهیم را نسوزاندو

کتاب دانیال تورات است که درآن به فرمان بخت النصر پادشاه بابل سه جوان یهودی به آتش انداخته میشوند ولی 

 40- 41دانیال ،باب سوم ، کتاب)فرشته یهوه به آتش میدمد و آتش برای آنان خنکی و لطافت به همراه می آورد 

 ) 

از گوساله زرین تورات که درهنگام اقامت چهل روزه موسی درکوه سینا برای مالقات با یهوه توسط قوم یهود 

درقرآن بصورت گوساله سامری نام برده (سفر خروج ،باب سی ودوم )ساخته میشود تا آنرا بجای خدا بپرستند 

آری ،پس از رفتن تو از قوم ، ما قوم ترا آزمودیم و دیدیم که سامری :آنگاه خداوند به موسی گفت :"شده است 

اسرائیل نیکوئی را :"این اسطوره از کتاب هوشع نبی گرفته شده است که(.  03طه ،")آنهارا گمراه کرده بود 

درباره همین (.  3و 0هوشع، باب هشتم ، ")ترک کرده و از نقره وطالی خویش گوساله سامری ساخته است 

پس یربعام پادشاه سامره دو گوساله طالئی ساخت و یکی از آنها را :"وساله درجای دیگر تورات آمده است که گ

 (.  40کتاب اول پادشاهان ،باب سیزدهم ، ") دربیت ئیل و دیگری را درمعبد پادشاهان گذاشت 

................................................................ 

گرفته است که بموجب آن مردوخ خدایان  Enuma Elishخود تورات این اسطوره راازمنظومه بابلی – 0

متن این منظومه . درآغاز هر سال سرنوشت آدمیان را درطول آن سال بدست پسرش بر لوح محفوظ رقم میزند 

 .چاپ شده است Choix des texts religieux assترجمه ودرکتاب    E.Dhormeتوسط 
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ست و چپ او مینشینند تا درقرآن آمده است که وقتیکه دوفرشته ای که مأمور هر آدمی هستند در دو جانب را

اعمال او را یادداشت کنند ، وی نمیتواند هیچ سخنی برزبان آورد مگر اینکه کاتبی آماده ثبت در آن درکنار 

این برداشت اقتباس از تلمود است که به نوشته آن دو ملک ،یکی خوب و یکی بد (.  04ق ،) خویش داشته باشد 

 000،الف ،شبات ، 010،الف،کتوبوت ، 00حقیقه ،)همراهی میکنند  ، هر مومنی را که از کنیسه باز میگردد

آمده است که دو ملک درلحظه مرگ روح مرده را ( 3باب نوزدهم ، )درهمین زمینه کتاب دوم حنوخ (.،ب

 .بدست خود میگیرند تا نامه اعمالش را به خدای داور عرضه بدارند 

علیین کتاب :"که تنها نزدیکان به خداوند بر وجود آن اگاهند  درسوره مطففین ازکتابی بنام علیین سخن رفته است

 00مطففین ،")نیکان است، و تو چه دانی که علیون چیست ؟  کتابی مکتوب است که مقربان خداوند برآن گواهند 

 درباره این کتاب درقرآن توضیح بیشتری داده نشده است ،ولی پژوهشگران متعددی این کتاب نیکان را(. 00و

 14سفر خروج ، باب سی و دو،)تورات دانسته اند که در چهارکتاب مختلف عهد عتیق "کتاب برگزیدگان "همان 

و دردو کتاب عهد ( 1، حنوخ،باب چهل وهفتم ، 0، دانیال ، باب دوازدهم ، 40، مزامیر ،مزمور شصت و نهم ،

بصورت دفتر مکتوب خداوند از آن یاد شده 03)و مکاشفه نوحنا ،باب بیستم ، 41انجیل لوقا ، باب دهم ،)دید ج

 است 

 000،انعام ، 01نساء،)اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم ، درپنج سوره قرآن مورد تأیید قرار گرفته است 

ست که نوع بشر از نسل آدم و حوا پدید آمده اند ،  و در هربار تذکر داده ا(  00،شوری ،  0، زمر ، 40،روم ،

بدین ترتیب قرآن نیز چون تورات همه آدمیان را زاده زنا، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با مادر یا 

میشمارد که همه این نوع (خواهر زاده یا برادرزاده یا عمه و خاله)خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان 

   0. دو کتاب منع شده اند همخوابگی ها درهر

 :بخشی دیگر ازآیات قرآن مستقیما از انجیل و عهد جدید گرفته شده اند 

درسوره نمل ازحیوانی بنام دابه االرض نام برده شده که به امر خداوند از زمین بیرون می آید تا به آدمیان 

این توصیف اقتباس روشنی (.  04نمل ،)دهشدار دهد که کسانی ازآنان به آیات پروردگاراعتقاد واقعی نداشته ان

آنگاه حیوانی وحشی را دیدم که از زمین بیرون آمد و دو شاخ داشت و :"ازمکاشفه یوحنا درعهد جدید است که 

 (. 00مکاشفه یوحنا ، باب سیزدهم ،")همچون اژدها سخن می گفت 

....................................................................... 

تقریبا همه محققانی که درباره قرآن بررسی کرده اند براین عقیده اند که پیامبراسالم با تورات ونیز با کتابهای تفسیری  -1

جامه یهودی عربستان آن زمان مورد استفاده و مراجعه که همه آنها در(تلمود ،میشنه ،هلخه ،هگده ،میدراش )مربوط بدان 

بودند از نزدیک آشنا بوده است ، ولی انجیل و کتب مربوط بدان را تنها از طریق راهبان مسیحی درسفرهای تجارتی خود 

دمحم نخستین  طبری درتفسیر کبیر خود مینویسد که هنگامیکه. به شام و فلسطین شناخته و آشنائی مستقیم با آنها نداشته است

 . آیه های قرآن را عرضه کرد حتی همسرش خدیجه نیز از متون توراتی و تاریخ پیامبران عهد عتیق آگاهی داشت 

مربوط به بخش اخترشناسی ،آفرینش ،پزشکی ،تصوف و داستانهای )نولدکه تذکر میدهد که دمحم الاقل متون مذهبی هگده 

 Die Abhangigkeit des"  اقتباسهای قرآن از آئین یهود "م رودلف درکتاب ویلهل. را درخود مکه آموخته بود (تورات 

Qorans von Judentum بنیاد یهودی اسالم "و توری درکتاب  "The Jewish Foundation Of 

Isalam سموئل تسویمردرکتاب . فهرست مفصلی از احکام و قوانینی را که درقران از تورات اقتباس شده ارائه کرده اند

براین نکته تأکید میگذارد که اسامی و مطالب مربوطه به پیامبران عهد  Studies in  Islamرسیهائی درباره اسالم بر

مارگولیوث درکتاب . عتیق درقرآن غالبا از کتابهای تلمود و میدراش و کمتراز خود تورات اقتباس شده اند 

Mohammad and the Rise of Islam رد نقش خود قرآن این بوده است که روایت مینویسد که درهمه این موا

 . تورات را با برداشتهای اسالم تطبیق دهد و برآنها مهر اسالمی بزند 
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ردن هر کس می آویزیم و بدو در روز رستاخیز دفتری  گشوده را به گ"درجای دیگر قرآن آمده است که  

این گفته تکرار (. 01معارج ،")میگوئیم این نامه اعمال تواست ، آنرا بخوان تا حساب نیک و بد خویش را بدانی 

و دیدیم که دفترهارا گشودند ،پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات :"مطالب دیگری از مکاشفه یوحنا است که 

مکاشفه یوحنای رسول ،باب ")عمالشان ازآنچه در دفترها مکتوب استاست و برمردگان داوری شد به حسب ا

درسوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دور دستی رفت و درآنجا در زیر (. 0بیستم ،

درخت خرمائی درد زایمان براو عارض شد وبا خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه  در بیابان 

 .میماندمن

ولی فرزندش اززیر پای او خطاب کرد که غم مخور ، زیرا خداوند تو برایت چشمه آبی از زمین برآورده است، 

 (. 43 – 44مریم ،")تازه و رسیده برتو فروریزد وبرای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای 

مضمون این آیه ، تکرار صحنه ای از سفر پیدایش تورات است که درآن هاجر کنیز و همسر ابراهیم که 

شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا بهمراه فرزند نوزادش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از 

گوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه دربیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او گرسنگی و تشنگی مینالد و می

معجزه خم (.  00- 00سفر پیدایش ،باب بیست ویکم ،)چشمه ای از زمین بیرون آورد و بدو خوراک میرساند 

ولی  روایت شده(باب بیست )شدن درخت خرما برای عرضه میوه خود به مریم وفرزندش درمتن تعدیل شده متی

این ماجرا نه در زمان تولد عیسی ،بلکه درهنگام سفر مریم و همسر و فرزند نوزادش به مصر دربیابان اتفاق 

 .می افتد

درهمین سوره مریم ، بمناسبت بارداری مریم از روح القدس داستانی از زکریای پیغمبر درقرآن آمده است که 

و یاد آور از رحمت پروردگارخود : "درقرآن چنین آمده استدراین باره . بطور روشن اقتباس از انجیل لوقا است

به بنده اش زکریا ، هنگامیکه وی از خداوند مسئلت کرد که وارثی برایش تعیین فرماید، زیرا زوجه اش نازاست 

و خودش نیز پیر شده است و ما به او گفتیم ای زکریا به تومژده میدهیم که صاحب پسری خواهی شد که او را 

پروردگارا، چگونه چنین :عرض کرد . ام خواهی داد ، و این نامی است که درگذشته به هیچکس نداده ایم یحیی ن

گفتم . شود که من سالخورده ام و همسرم نیز فرزند نمی آورد ، اگر چنین است، مرا نشانی براین مرحمت فرما

د بیرون آمد و به مردمان فهماند که و زکریا ازمعب. نشان ما این است که سه شب تمام با مردمان سخن نگوئی 

و ما به یحیی خردمندی بسیار دادیم ، و مهربانی وصفا ، و حال آنکه هنوز . صبح و شب خداوند را تسبیح گوئید 

درزمان "درهمین راستا ، درانجیل آمده است  (.  01 – 0خالصه شده از سوره مریم ،")کودکی بیش نبود 

اهنی بنام زکریا زندگی میکرد که همسر او از خاندان هارون بود و الیصابات سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه ک

و چون زکریا به معبد خداوند درآمد که بخور بسوزاند ، فرشته خداوند . و ایشان را فرزندی نبود .... نام داشت 

اهد زائید که بروی ظاهر شد و بدو گفت که خداوند دعای ترا مستجاب کرده است و زوجه ات برای تو پسری خو

زکریا به فرشته گفت این را ... اورا یحیی خواهی نامید و از درون رحم مادر خود همراه روح القدس خواهد بود

من جبرئیل هستم که درحضور :چگونه بدانم چونکه من پیر هستم و زوجه ام نیز دیرینه سال است؟ فرشته گفت 

ده دهم ، و لیکن چون سخنهای مرا باور نکردی تا هنگام وقوع خدا میایستم و فرستاده شدم تا از این امور ترا مژ

و چون الیصابات پسری بزاد همسایگان در روز هشتم .... این امور الل خواهی شد و نیروی تکلم نخواهی داشت 

 بدو گفتند که از. برای ختنه طفل آمدند و نام زکریا را براو نهادند، اما مادرش گفت نی ، که نام او یحیی است

پس درساعت طفل نوزاد دهان گشوده به حمد متکلم شد و برتمامی آنان خوف . قبیله تو هیچکس این نام را ندارد

 (.  00تا  0خالصه شده از انجیل لوقا ،باب اول،")مستولی گشت و گفتند خداوند متبارک باد 

وآنروز مردان و زنان "...  :اقتباس آشکار دیگری از انجیل ، آیه ای از سوره حدید است که درآن آمده است 

کافران مرد و زن بدانان . مومن و مومنه را خواهی دید که مشعلهائی را بدست دارند تا راهشان را روشن کند 

میگویند اندکی درنگ کنید تا ما نیزبه شما برسیم و از نور مشعلهایتان بهره مند شویم، ولی مومنان بدانان پاسخ 

و دراین میان حصاری میان مومنان و کافران . نند ما برای خودتان مشعل تهیه کنید نه، باز گردید و ما: میدهند 
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درهمین باره ، درانجیل (.  04حدید ،")پدید خواهد آمد که مومنان در درون وکافران دربیرون آن خواهند بود 

 :آمده است 

را برداشتند و به پیشباز داماد درآن روز پادشاهی آسمان بمانند آن ده دوشیزه ای خواهد بودکه چراغهایشان "

چون داماد درآمدن تأخیر کرد . پنج تن ازاین دختران دانا چراغهایشان را باظرفهای روغن همراه بردند. رفتند

دختران که . همگی خوابشان برد ،تا آن هنگام که کسی درنیمه شب بانگ زد که داماد می آید ،به پیشباز او بیائید 

چراغهای :دختران نادان به دختران دانا گفتند . استند و چراغهایشان رادردست گرفتند این را شنیدند همگی برخ

نه ، روغن برای همه : ولی آنها جواب دادند . ما درحال خاموش شدنند ، قدری از روغن خودتان رابه ما بدهید 

نها رفتند داماد وارد شد وقتی که آ. کافی نیست ، بهتر است پیش فروشندگان بروید و روغن برای خودتان بخرید 

آن پنج دختر دیگر برگشتند فریاد . دخترانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد . 

 0متی، باب بیست وپنجم، !")من شما را نمیشناسم : اما داماد جواب داد! ای آقا ، در را به روی ما باز کن: زدند 

– 01  .) 

، زمر،  31،ص، 41رعد، )رهای بهشت و مالئک نگهبان آنها درسه سوره قرآن اشارات مربوط به د

دروازه اورشلیم وفرشتگان نگاهبان آنها  04اقتباس ازفصلی ازمکاشفه یوحنا درانجیل است  که درآن از (41

ه من و آنگاه فرشته شهر مقدس را که با شکوه خدائی خود مانند جواهری گرانبها میدرخشید ب: "سخن رفته است

سه دروازه بجانب : نشان داد که دیوار بلندی با دوازده دروازه داشت و برآنها دوازده فرشته نگهبانی میکردند 

 01 – 00مکاشفه یوحنا رسول ، باب بیست یکم ،" )خاور ، سه دروازه بجانب شمال ، سه دروازه بجانب باختر 

 .) 

قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز درمعتقدات اسالمی افسانه دجال و ظهور او در آخرالزمان که مستقیما در

جائی اساسی داشته است ،اقتباس آشکاری از رساله انجیلی تسالونیکیان است که خود آن نیز اقتباس از داستان 

. اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان درزمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین باآن آشنا شده بودند 

آن مرد شریر یعنی فرزند ( پیش ازظهور مسیح درآخرالزمان )و درآنوقت "... راین باره آمده است که درانجیل د

ظهور میکند ، (، کسی که پیش از مسیح می آید ، یاد شده است Antechristکه درانجیل ازاو بصورت )هالکت 

ست با هرنوع قوت و آیات و درمعبد خدامینشیند و چنین مینماید که خدا است، اماظهور او به عمل شیطان ا

عجائب دروغ و به هرقسم فریب نادرستی برای گمراهانی که محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند، و آن 

بیدین همچنان عمل خواهد کرد تا عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هالک کند و به تجلی ظهور خویش 

معتقدات اسالمی این اسطوره (.  01 – 1تسالونیکیان، باب دوم،  رساله دوم پائولوس رسول به")اورانابود سازد 

را بهمین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی داده است، و بهمین جهت این اسطوره بخصوص 

به (جلد سیزدهم )درجهان تشیع اهمیت خاص یافته، بطوریکه بیش از ده صفحه از بحاراالنوار مال باقرمجلسی 

طبق این احادیث . مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزیهای کاذب او تخصیص داده شده استاحادیث مختلف 

که درمسالک وممالک اصطخری ازآن بصورت جهودستان نام برده )دجال درآخرالزمان ازمحله یهودیه اصفهان 

ام زمان که یااز شهری درخراسان سربرمیدارد و اعالم خدائی میکند، ولی پس از چهل روز بدست ام( شده است

برخی از مطالب دیگر قرآن ، هم درتورات و هم . درپایان غیبت کبرای خود درمکه ظهور میکند کشته میشود 

تا آنجا که . که در بیست سوره مختلف قرآن بدان اشاره شده است " صوراسرافیل "درانجیل ریشه دارند ، مانند 

، بلکه (که چنین روزی درتورات جائی ندارد )قیامت  نه بعنوان طالیه روز" صور"مربوط به تورات است ، این 

این شیپور درهنگام ( 00و 00باب نوزدهم، )درسفر خروج : درموارد وبه مناسبتهای گوناگون نواخته میشود 

دریافت الواح ده گانه خداوند توسط موسی، درکوه سینابصدادر میآید و درهمانجا یهوه به موسی دستور میدهد که 

 4و 0سفراعداد، باب دهم، )ه ای به منظور فراخواندن قوم یهود و صدور فرمان عزیمت آنها بسازد دو شیپور نقر

، کتاب  04کتاب دوم تواریخ ایام، باب سیزدهم ، )درکتابهای مختلف عهد عتیق شیپورها گاه درهنگام جنگ (. 

، مزامیرداود،  04باب پنجم،  کتاب دوم تواریخ ایام،)،گاه درآغاز مراسم نیایش ( 0هوشع نبی ، باب پنجم، 

یا آغازسال ( شنبه)، گاه درمراسم قربانی یااعالم هالل ماه نو یا آغاز و پایان تعطیل شبت ( 0مزمورنودوهشتم ، 
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: درماهیت رستاخیزی خود توصیف میشود " صوراسرافیل"درکتابها ودر رساالت عهد جدید . نو نواخته میشود 

فرشتگان خود را باشیپوری پرطنین میفرستد تا مومنان را از چهار گوشه  درانجیل متی عیسی درپایان جهان

دررساله های پائولوس قدیس، صوراسرافیل رستاخیز مردگان (.  10متی، باب بیست وچهارم،)جهان فراخوانند 

و در ، ( 00رساله به تسالونیکیان، باب چهارم، 034رساله اول به قرنتیان ، باب پانزدهم ، )را اعالم میکند 

مکاشفه یوحنا، هفت فرشته درشیپورهای خود میدمند و بترتیب باران آتش برزمین میبارند و دریا را به خون 

مبدل میکنند و ستاره ای سوزان از آسمان فرود می آورند ویک ثلث ازخورشید وماه و ستارگان را تاریک 

ر سوار را برای کشتن یک ثلث از مردم میکنند و ملخها را برای ویران کردن زمین میفرستند و چهار صد کرو

مکاشفه یوحنای )جهان بسوی آنها روانه میکنند تابه سالح آتش و دود و گوگرد دمار از روزگار آنان برآورند 

 (. رسول، بابهای هشتم و نهم 

بعضی دیگرازآیات قرآن بصورت مستقیم یا ازطریق انجیل ازمتون زرتشتی گرفته شده اند ،که ازجمله آنها 

میتوان ازآیه های مربوط به مالئک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب، 

 . وآیه های مربوط به پل صراط نام برد 

به موضوع عرش خدا و مالئک نگهبان آن برای نخستین بار درتاریخ مذاهب دراوستا اشاره شده است که 

و ( فرشتگان مقرب )ود برتختی زرین جای دارد که شش امشاسپندبموجب آن اهورامزدا درجایگاه آسمانی خ

(. 10و 11،وندیداد،فصل نوزدهم ، 0گاتای سیزدهم،)آنرا درمیان گرفته اند ( فرشتگان )گروه بسیاری ازایزدان 

و کتاب مکاشفه یوحنا ی رسول درانجیل بصورت ( 03باب دوازدهم ،)این تصویر بعدها درکتاب طوبیای تورات 

 0وباب پنجم،  0، باب سوم،  0مکاشفه یوحنا، باب اول،)رشته ای که در برابرتخت خداوند جای دارندهفت ف

 .منعکس شده است(

درآنروز مالئک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار :" درقرآن بنوبه خود آمده است که

وش دارند و آنهائی که در پیرامون آن ویرا تسبیح مالئکی که عرش خداوند را برد(" 43زمر،" )خویش مشغولند 

وچون صوراسرافیل بدمد، هشت تن ازمالئک عرش پروردگارترا بردوش خواهند گرفت "،( 4مومن ،")میگویند

 (.  04حاقه ،")و به صحرا ی محشر خواهند آورد 

یبا کلمه به کلمه با متون آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک وبد آدمیان در ترازوی حساب ، تقر

- 0فصل سی ام ،)و بندهشن ( 104و 410، 13فصل )دردینکرت سوم . زرتشتی درهمین زمینه شباهت دارند 

تصریح شده است که درروزحساب کارهای نیک و بدکسان توسط ( فصل بیست وسوم )وداتستان دینیک (  0

کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا سروش  ورشن درترازوی عدل سنجیده میشود و دراین سنجش نه 

گناهکاران انجام میگیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته میشود، و ترازو به اندازه موئی 

درهمین زمینه درقرآن آمده است که درآن روز حساب (. 001مینوک خرد دوم، )به ناحق باال و پائین نمیرود 

کسان در ترازو سنجیده میشود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچکس تجاوزی صورت  کارهای نیک وبد

ودرآنروز که روز حق است هرکس که کفه ترازویش سنگین ترشود رستگار شود و آنکه (" 04انبیاء )نمیگیرد 

ز مومنون، و نی 0و 4اعراف،")کفه اش سبک باشد خسران یابد ، همچنانکه در زندگی به آیات ما ستم کرده بود

 (.0-0قارعه،  -04، شوری،014

اقتباس آشکاری از چینود پل اوستائی هستند که درهیچ کتاب مذهبی ( صراط الجحیم )آیات مربوط به پل صراط 

ازاین پل که ارواح بهشتی و دوزخی از (. 44صافات، -00، یس،00اعراف،)دیگری ازآن سخن نرفته است 

ند درگاتاهای چهل و ششم و پنجاه ویکم ،یسنای هفتادو یکم ، وندیداد فصل روی آن به منزلگاه جاودان خود میرو

 .نوزدهم بتفصیل یاد شده است 

مضمون برخی دیگر از آیه ها ، از متون مانوی گرفته شده است ، مانند آیه ای از سوره احزاب که درآن دمحم 

نیست ، ولی پیامبر خدا و خاتم النبیین دمحم پدر هیچیک از فرزندان شما :"نامیده شده است "خاتم النبیین "

این عنوان عنوانی است که در قرن سوم میالدی یعنی چهار قرن پیش از (.  01احزاب،")است(مهرپیغمبران )
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همچنین آیه ای از سوره . اسالم به مانی داده شده بود وبعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است 

االی صلیب انکار شده است از نظر تقریبا همه پژوهشگران از معتقدات مانوی نساء که درآن مرگ عیسی در ب

آنهائی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبرخدارا کشتیم دروغ گفتند زیرا که عیسی : "گرفته شده است 

در اشتباهند و  آنهائی که جز این میپندارند.به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید 

آنان بیگمان عیسی را . ادعائی میکنند که بر درستی آن وقوف ندارند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند 

چنانکه قبال گفته ( . 034نساء،")نکشتند ، بلکه خداوند که برهمه کاری توانا است اورا به سوی خویش باال برد

که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیرمادی بود که  شد این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است

این برداشت مانوی . نمیتوانست به صلیب کشیده شود ، وآنکه به باالی صلیب رفت غالب مادی غیراصیل او بود 

که از معتقدات اصولی آئین مانی بشمار میآید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک دراین باره متناقض است 

تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه "زندقه "زطرف کلیسای مسیحیت نوعی ازهمان آغاز ا

 . مانویان بعنوان یکی ازجرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرارگرفت

شمس الدین دمشقی، فقیه معروف قرن هفتم هجری، درکتاب نخبه الدهرخود چندین آیه دیگر قرآن را که درآنها از 

یکی وروشنائی سخن رفته وعالم آفرینش صحنه نبرد نور و ظلمت به حساب آمده است، وهمچنین دوگانگی تار

آیاتی را که درآنها خداوند نور آسمانها و فروغ فروغ ها توصیف شده است 

بازتابی از نوشته های ( 00،طالق ،0،حدید،01،احزاب ، 3و 0،ابراهیم ،00،مائده،434،بقره،13،نور،0انعام،)

گلدتسیهر بنوبه خود چندین آیه دیگر قرآن را که بازگو کننده برداشتهای عرفانی مانوی است .ند مانوی میدا

حتی درزمان خود دمحم، کسانی درمدینه . ملهم ازمتون مذهبی مانوی معرفی میکند( 04،دمحم ،00،کهف ، 0توبه،)

ت ، و این شایعه درحدی شیوع ومکه مدعی آن بودند که بسیاری ازمطالب قرآن از سلمان فارسی گرفته شده اس

 :یافته بود که الزم آمد آیه ای درتکذیب آن نازل شود 

اما زبان آن کس که مورد اشاره ایشان . میدانیم که اینان میگویند بشری است که همه اینها را به تومی آموزد".... 

 (. 011نحل ،")است عجمی است درصورتیکه زبان قرآن زبان فصیح عربی است 

از جانب خداوند ( یکی از اسامی دمحم)از زبان عیسی گفته شده است که پس از او پیامبردیگری بنام احمد  درقرآن

ای بنی اسرائیل ، همانا من فرستاده خدایم بسوی شما، و :و عیسی بن مریم گفت : ".... به رسالت خواهدآمد

م به پیامبری که بعد ازمن خواهدآمد و گواهی دارم بردرستی توراتی که دردست دارم، و نی زشمارا بشارت میده

عده ای ازمفسران اسالم این آیه را اشاره ای بدین نوشته انجیل یوحنا دانسته اند که (. 0صف،" )نامش احمد است

ومن از پدرآسمانی خود مسئلت خواهم کرد که پس ازمن برای شما یاور :"... درآن از زبان عیسی آمده است

این کلمه (. 04و 00یوحنا،باب چهاردهم،")صورت روح حقیقت درکنارشما باشد دیگری بفرستد که تا ابد ب

آمده ، ودرتفسیر ابوالفتوح رازی ( مدافع وپشتیبان ) parakletosکه درمتن یونانی انجیل یوحنا بصورت "یاور"

 عربی ضبط شده و بعدا نیز به همین صورت مالک عمل دیگر" فارقلیط"بصورت (مفاتیح الغیب)از قرآن 

درزبان یونانی معنی نامدار و  periklutosمفسران قرآن قرارگرفته است ، با اندکی تغییر ، یعنی با امالی 

 .درزبان عربی تعبیرکرد " احمد"ستوده را دارد که میتون آنرا مرادف با مفهوم

مثال این نوشته .برخی از همین مفسران قرآن کوشیده اند تا درتورات نیزاشاراتی به ظهور پیامبراسالم بیابند 

برخیزید و سپرهای خودراروغن بمالید ، زیرا خداوند به من فرموده است برو و دیده بانان :"کتاب اشعیا راکه 

برگمار تا آنچه را که ببینند اعالم کنند ، و چون فوج االغ سواران و فوج شتر سواران را ببینند آنگاه به دقت تمام 

،را  علی بن ربن الطبری در فردوس الحکمه ( 4- 0،باب بیست ویکم ،مکاشفه اشعیای نبی" )توجه بنمایند

 .دانسته است( دمحم)و پیغمبر شتر سوار ( عیسی)پیشگوئی ظهور پیغمبراالغ سوار

درمواردی دیگر،اسامی خاصی درقرآن آمده که قبل از آن در تورات نیز آمده است ،ولی مطالب مربوط بدانها با 

، ( 10مومن،)مثال نام هامان که در قرآن وزیر فرعون دانسته شده. ی تفاوت داردآنچه درتورات ذکر شده بکل

(. کتاب استر،باب ششم )پادشاه پارس داده است( خشایارشا)دراصل نامی است که تورات به وزیر اخشورش
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نامیده شده درصورتیکه مریم خواهر هارون درتورات مریم " خواهرهارون"درجای دیگر مریم مادر عیسی 

گری است که خواهر موسی نیز هست و تورات از او درفصل مربوط به گذر قوم اسرائیل از دریای سرخ دی

عمران نیز که در قرآن پدر (.  40و 41سفرخروج،باب پانزدهم،)درجریان بازگشت از مصر نام برده است 

خواهر آنها است و درتورات پدرموسی و هارون و مریمی است که ( 04تحریم،)دانسته شده ( مادرعیسی)مریم 

،تواریخ ایام ،باب پنجم 30،سفراعداد،باب بیست وششم ،41،باب ششم،0سفرخروج،باب دوم ،)نه مادرعیسی 

بهمینطور این موضوع که . درخود انجیل ها هیچ نامی از پدر مریمی که مادرعیسی است برده نشده است (. 40،

بنا کند تا وی بتواند برآن باال رود و ببیند که خدائی  فرعون مصر از وزیر خود میخواهد که برای او برج بلندی

که درصفحات گذشته بدان )که موسی ادعا میکند واقعا درآنجا وجود دارد یانه ، ظاهرا با افسانه توراتی برج بابل 

 درمواردی نیز، جمالت کاملی از تورات با برداشت جداگانه ای. مورد تداعی معانی قرآن گرفته است( اشاره شد 

تورات را به موسی و انجیل را به عیسی فرستادیم و :"درقرآن نقل شده است، مثال درسوره انبیاء آمده است که 

درصورتیکه درتورات گوینده این جمله ( 013انبیاء،" )درآن نوشتیم که بندگان صالح ما وارث زمین خواهند شد 

هد فرمود، و صالحان وارث زمین خواهند شد زیرا خداوند مقدسان خود راترک نخوا:"خود داود است و نه خدا

یافیل، ,جبرئیل ، میکائیل ، اوریل، رفائیل، سموئیل : اسامی مالئک مقرب(. 40مزامیر،باب سی و هفتم ،")

درتورات نیز مانند قرآن ملک مقرب اصلی  است و او ( درزبان عربی به معنای آدم خدا)جبرئیل . اند( زدکیل

از میکند تا تعبیر خوابهای پادشاه بابل را بدو بگوید برای اینکه او آنهارا به پادشاه است که به سمت دانیال پرو

اصطالح . اصطالح جحیم از جحین انجیل، و اصطالح فردوس از پردیس اوستائی گرفته شده است. خبردهد

ده که گرفته شmalkutملکوت که درچهار جای قرآن آمده و در زبان عربی نامأنوس است از اصل کلدانی  

 . درزبان عبری تبدیل به ملخوت شده است 

نفرازآنها پیامبران تورات اند و  41نام برده شده که (منجمله پنج پیامبراولوالعزم )پیغمبر 11درقرآن جمعا از 

  00، ولی از(دمحم، هود، صالح، شعیب )نفرپیامبران عرب  0و (عیسی ،یحیی وزکریا )نفر پیامبران انجیل 1

یگری که درتورات نام برده شده اند، منجمله پیمبران مهمی مانند اشعیاء، حزقیال، یرمیا، ودانیال پیامبر یهود د

درعوض از پیغمبری بنام ادریس بصورت پیامبری صدیق که خداوند بدو . درقرآن ذکری بمیان نیامده است 

زمینی دیگر نامی از او برده  سخن رفته که درهیچ کتاب آسمانی و( 03،انبیاء،30مریم،)مقامی بلند عطا فرموده 

 .نشده است 

خدای اسرائیل، علیرغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود "یهوه"همانطور که نام 

ریشه عبری ندارد و از طرف خود ( 4سفرخروج،باب بیستم ،)رد را درکوه سینا بدین نام به موسی معرفی ک

 .نیز سابقه ممتد ماقبل اسالمی دارد وریشه صرفا عربی ندارد " اله "یهودیان نیز وضع نشده است ، نام 

قبال گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدیان در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آنرا 

این بادیه نشینان گرفتند و بصورت خدای خاص قوم یهود در آوردند و بعدا نویسندگان تورات سابقه ارتباط او از 

. را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم یعنی حدود هزار سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر عقب بردند

سفرخروج، )نامیده شده است " کوه خداوند"مقر این خدا کوه حوریب بوده ، و این همان کوهی است که درتورات 

، و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید مرا بر این کوه عبادت ( 0باب سوم ،

معنی میدهد، " من آنم که هستم "یا " من هستم "کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری (. 00همانجا ،)خواهید کرد 

نوشته میشود، و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطالح عربی و  YHWی یهودرخط بدون اعراب عبر

 . اسالمی یاهو شکل تغییر یافته ای ازآن است

ریشه ای ماقبل اسالمی دارد، ( بارازاودرقرآن یادشده است 4414که)همانند الوآه و یهوه تورات، هللا اسالم نیز

یک دراین زمینه شناخته شده است، و خودش نیزعرب حیتی مولف اثر معروف تاریخ عرب که یک اثر کالس

است، در بررسی مفصل خویش دراین باره تذکرمیدهد که این نام درچند سنگنوشته باستانی درعربستان جنوبی و 

و درسنگنوشته های صفا ( یازده قرن پیش از اسالم )نیز در کتیبه ای لحیانی از قرن پنجم پیش از میالد مسیح 
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از اسالم و درنوشته ای مسیحی به زبان عربی از قرن اول پیش از اسالم در ام الجمال سوریه  درقرن پنجم پیش

مکررا آمده است و درخود مکه نیز خدائی به همین نام درمجتمع خدایان کعبه جای داشته است که خاندان اشرافی 

بت است که پدردمحم عبدهللا نام داشته متولیان آن بوده اند و از همین با( که دمحم ازآن برخاسته است)قریش در مکه 

که درقرآن چندین بار ازآنان )درعربستان " حنفا"گولدتسیهر دراشاره بدین بحث تذکر میدهد که گروه . است

سالها پیش از ظهور اسالم به وجود نوعی خدای ( بااحترام یادشده ودوبار نیز پیروان کیش ابراهیم خوانده شده اند 

که او را هللا میخواندند، و هم او مینویسد که اعراب شمال شبه جزیره عربستان در دوران بت واحد اعتقاد داشتند 

پرستی هللا را بصورت خدائی واال، ولی نه خدای واحد پرستش میکردند، و انگیزه این که بعدا هللا در اسالم اکبر 

 Elزبان شناسی کلمه هللا از ریشه ال  ازنظر. شناخته شد همین امتیازی بود که او برسایر بتان داشت( بزرگترین)

 .درعبری میتوان یافت Eloahدرسریانی و الوآه  Elahaمشتق شده است که مشتقات دیگر آنرا بصورت الهه  

حنفا گروهی بودند که اندکی پیش ازظهور اسالم در مکه مکتب تازه ای را در زمینه مذهبی بنیاد نهادند که بر 

هللا متکی بود، و بنیانگذاران آن چهار نفر از سرشناسان مکه به نام ورقه ، زید  پایه پرستش خدای واحدی بنام

درهمان زمان اینان به روایاتی سنتی برخوردند که احتماال از یهودیان عربستان . ،عبیداله و عثمان بودند

امت خود در جزیره سرچشمه گرفته بود و حاکی از این بود که ابراهیم، که نیای قوم عرب نیز بوده، درهنگام اق

لقب گرفته ( از دین برگشته)العرب به تبلیغ یکتا پرستی پرداخته و بهمین جهت از طرف بت پرستان عرب حنیف

این بار این چهار نفر همین نام حنیف را بر آئین تازه خود نهادند و به تبلغ . و از این سرزمین طرد شده بود

که متولیان سنتی خانه کعبه بودند با این عده از در ناسازگاری هنگامیکه افراد قریش، . یکتاپرستی پرداختند

درآمدند ، زیدبن عمر که ارشد آنها بود به کوه حرا که بطور سنتی محل گوشه نشینی بود پناهنده شد و بطوریکه 

ره یکتا بود که دمحمبن عبداله بااو از نزدیک آشنا شد و دربا( غارحرا)مورخان عرب نوشته اند در همین انزواگاه 

 . پرستی با وی بتفصیل گفتگو کرد ، ولی زید پنج سال پیش از بعثت دمحم درگذشت 

پس روی خود را بسوی دین حنیف بگردان که :"دریکی از نخستین آیات وحی شده به دمحم تصریح شده است که 

از آن پس (. 11،روم")این دینی است که خداوند انسان را برای آن سرشت و آفرینش خداوند را تغییر نیست 

، آل 040بقره،)درهشت مورد دیگر از ابراهیم و ازدین حنیف بهمین صورت یاد شده است 

 (.10تاریخحج،013،یونس ،3،بینه ،044،انعام، ،نحل،00و01عمران،

 

آیات متعددی از قرآن گواه براینند که بت ممتازی بنام هللا از پیش از اسالم درعربستان شناخته شده بوده است و  

اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید و خورشید و ماه را : "مقامی مافوق بتهای دیگر داشته است 

هللا، واگر بپرسی چه کسی باران میفرستد و زمین مرده را زنده میکند : درجای خودقرارداد ، پاسخ خواهند گفت 

از آنها بپرس زمین (. "01و04عنکبوت،")ردانند ؟پس چرا امروز روی از حقیفت میگ. هللا:جواب خواهند داد 

وآنچه درآن است ازآن چه کسی است و مالک همه چیز جهان و پناه همه دراین دنیا کیست؟ به تو جواب خواهند 

 (.04-00مومنون،")پس چگونه است که با چنین اعتقادی بازهم پند نمیگیرند و خود را فریب میدهند؟. هللا :"داد
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 معجزات

............... 

کتابهای سه گانه توحیدی کلکسیونهای جالبی از انواع معجزاتند، زیرا پیامبران برای اثبات قدرت استثنائی خود 

این قدرت نمائی تورات و بدنبال آن انجیل " رکورد دار."نیاز به نمایش این قدرت از طریق خارق العاده دارند 

 .است 

، ولی برتمامی معجزاتی که درتورات وانجیل آمده است صحه قرآن خود معجزه ای تازه را مطرح نمیکند

بزرگترین معجزه این هر سه کتاب، معجزه یوشع بن نون جانشین جنگی موسی است که درجریان . میگذارد

جنگها و قتل عام های خود درسرزمین کنعان، برای اینکه وقت کافی به منظور ادامه کشتار فلسطینیان داشته 

ه را درآسمان از حرکت باز میدارد و این توقف تا هنگامیکه کلیه مردان و زنان و کودکان باشد خورشید و ما

صحیفه یوشع بن نون،باب دهم ، )فلسطینی و حتی گاوها و گوسفندها و االغان آنها به هالکت میرسند ادامه مییابد 

از آسمان نازل میکند و سنگ به دنبال این معجزه نوبت به سلسله معجزات الیاس نبی میرسد که آتش (. 01و04

، کالغها (01-10کتاب اول پادشاهان ، باب هفدهم،)و خاک و حتی آب خندق کاهنان معبد بعل رامیسوزاند 

رقیب )، به پادشاه کشوراسرائیل (0باب هفدهم،)هرصبح و شب برایش از آسمان نان و گوشت بریان می آوردند 

، ردای خود را به آب اردن میزند و رود اردن میشکافد تا او و میگوید بمیر و وی جابجا میمیرد( کشور یهودا

و سرانجام در درون گردبادی به آسمان باال میرود  ،(0کتاب دوم پادشاهان، باب دوم ،)الیشع ازآن بگذرند

بعد از رفتن الیاس به آسمان، الیشع که روح الیاس درتنش حلول کرده است معجزات او را ادامه (.00همانجا،)

اونیز ردای الیاس راکه در وقت رفتن وی به آسمان از تنش افتاده است به رود اردن میزند و آنرا میشکافد . دمیده

، مشتی آرد در دیگ میریزد و (14-10 کتاب دوم پادشاهان، باب چهارم،)، مرده ای را زنده میکند (00همانجا،)

، یک کوزه روغن را تبدیل به ده ها (00-00نجا،هما.  )با آن صدنفر را غذا میدهد و باز هم غذا باقی میماند

کتاب دوم )، آب آلوده و مسموم را با تکان دست آبی پاکیزه و نوشیدنی درمیآورد ( 4-0همانجا،)کوزه میکند 

، بی آنکه بارانی باریده باشد یک وادی بزرگ اسرائیل بدست او پر از آب میشود تا (01پادشاهان،باب سوم،

، آب رودخانه به فرمان او به رنگ خون درمی آید تا (04همانجا،)سفندانشان ازآن بنوشند یهودیان و گاوها وگو

، (10باب چهارم،)، غذای فاسد شده را دوباره سالم و لذیذ میکند(44همانجا،)دشمنان اسرائیل فریب بخورند 

، آهن (03جم،باب پن)مرض خوره سردار آرامی را شفامیدهد و درعوض غالم خودش را به صرع دچار میکند

، پسر بچه هائی را که در رهگذر بازی (4-0باب ششم،)را بصورت چوب درمیآورد تا بتواند روی آب بایستد 

میکنند و بدیدن او که سری بیمو دارد وی را به تمسخر کچل مینامند به نام یهوه لعنت میکند و همانوقت دو خرس 

، (43-40کتاب دوم پادشاهان ،باب دوم ض،)و میبلعند  از جنگل بیرون می آیند و چهل و دوپسربچه را میدرند

وقتی که پادشاه ارم شهری را که الیشع درآنجا ساکن است محاصره میکند و کوههای اطراف شهر از سواران و 

او پر میشود الیشع جسد مردی راکه تازه مرده است درگور او میاندازند و مرده بمحض آنکه " آتشین"ارابه های 

، موقعی (40-41همانجا،باب سیزدهم ،)خوانهای الیشع میخورد زنده میشود و بر دوپای خود میایستدبدنش به است

همه شجاعان جنگی و "هم که سخاریب پادشاه آشور به اسرائیل لشکر کشی میکند خداوند ملکی رامیفرستد تا 

کتاب )ور خود باز میگرددو سخاریب با شرمندگی به کش"روسا وسرداران را که در اردوی او هستند هالک کند 

  0(.40دوم تواریخ ایام ،باب سی ودوم ،

.............................................................. 

اسطوره آمدن مالئک به یاری پیغمبران یا سپاهان آنها در انجیل و قرآن نیز عینا مورد اقتباس قرار گرفته -0

در انجیل از قول عیسی در موقع دستگیری او توسط سربازان رومی آمده است که خطاب به یکی از . است

مگر نمیدانی که من میتوانم از پدر آسمانیم بخواهم بیش از دوازده  :"حواریون که قصد دفاع از او را دارد میگوید

متی، باب ")مقدس چگونه تحقق یابد؟ اما درآنصورت پیشگوئیهای کتاب. فوج از مالئکه را به یاری من بفرستد

 (. 3بیست وششم ، 
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انجیل های چهارگانه به نوبه خود فهرست بلند باالئی از معجزاتی راکه عیسی تنها درظرف چند ماه درنقاط 

یل انجام داده است نقل کرده اند که بعضی ازآنهارونوشتی ازمعجزات تورات اند و برخی مختلف  اسرائ

عیسی به یک لشکر از دیوان که درتن دیوانه ای خانه . دیگرازمنابع اساطیری  یا افسانه ای دیگر مایه گرفته اند

ه چرا مشغولند بروند، و کرده اند فرمان میدهد که از آنجا خارج شوند و دربدن دو هزار خوکی که درآنجا ب

-40متی، باب هشتم،)درنتیجه خوکها دیوانه میشوند و دسته جمعی به سوی دریا میشتابند و درآب غرق میشوند 

درقرآن نیز تصریح شده است که خداوند درجنگ احد  ،(10-40،لوقا ،باب هشتم ،01-4،مرقس، باب پنجم ، 10

بدانان وعده میدهد که اگر بردبار باشند پنجهزار تن دیگر از سه هزار ملک را به یاری مسلمانان میفرستد و 

در روایات شیعه ، با برداشتی مشابه انجیل ، (. 043آل عمران ،)مالئکه را نیز به کمک آنان خواهد فرستاد 

مالئکه در روز عاشورا از خداوند درخواست میکنند که بدانها اجازه داده شود درجنگ کربال به کمک نیروی 

 . بشتابند، ولی خداوند آنانرا از اینکار باز میدارد تاطبق خواست خود او حسین به شهادت برسد حسین 

زنی که دوازده سال مبتالی خونریزی است وهیچ طبیبی امکان درمان اورا نداشته است دست به جامه عیسی 

لوقا ،باب هشتم  ،11- 43، مرقس ،باب پنجم ،40-00متی،باب نهم ،)میزند و فورا خونریزی او متوقف میشود 

متی ،باب پنجم )عیسی برمیخیزد و به راه میافتد "برخیز"ده یک خاخام یهودی به فرمان ، دختر مر(01-04، 

، عیسی به دریای طوفانی فرمان میدهد که (30- 00،لوقا ،باب هشتم ، 04-13،مرقس ، باب پنجم ، 44-40،

، (43-44تم ،،لوقا ،باب هش10-13،مرقس ،باب چهارم ،44-41متی، باب هشتم، )آرام شود و دریا آرام میشود 

پنج قرص نان و دو دانه ماهی را میان پنج هزار نفر تقسیم میکند ، بطوریکه همه آنها سیر میشوند و باز هم 

 ،00-11،،مرقس ، باب ششم ،40-01متی ،باب چهاردهم ،)دوازده سبد از خرده های نان و ماهی باقی میماند 

متی ،باب )اریک و طوفانی روی آب دریا راه میرود ، درشب ت(00-0،یوحنا، باب ششم ،04-01لوقا ،باب نهم ،

، بیماران متعدد دامن قبای اورا لمس (40-03، یوحنا،باب ششم ،30-03،مرقس ،باب ششم ،41-44چهاردهم ،

، روح ناپاک را از درون دختر (30-31،مرقس ،باب ششم ،10-10متی ،باب چهاردهم ،)میکنند و شفا مییابند 

، مردی کرو الل را با گذاشتن انگشت درگوش او 0( 40-40متی، باب پانزدهم ،)ند یک زن یونانی بیرون میک

، بینائی مرد کوری را (14-10مرقس ،باب هفتم ،)وانداختن آب دهان بر روی زبانش شنوا و گویا میکند 

وی ، سه تن از حواریون او (10-44مرقس ،باب هشتم،)باگذاشتن دست خود برچشمان او به وی باز میگرداند 

هنگام ابری برآنها سایه می افکند و از را درباالی کوهی بلند با موسی و الیاس درگفتگو می بینند و درهمان 

-0متی،باب هفدهم ،)درون آن صدای خداوند را میشنوند که میگوید این پسر عزیزمن است و به او گوش بدهید 

که در درون پسر بچه ای رفته است و ویرا ، به روح شریری (10-40،لوقا،باب نهم ،4-4،مرقس، باب نهم ،01

در آب و آتش میاندازد بانک میزند ای روح کروالل، از این بچه بیرون بیا و دیگر هیچوقت به او داخل مشو، و 

، (01-14، لوقا، باب نهم ، 44-00، مرقس،باب نهم ،40-00متی، باب هفدهم ،)روح نعره زنان بیرون می آید 

،مرقس ،فصل دهم  10-40متی ،فصل بیستم ،)یحا با گفتن اینکه بدنبال من بیا، بینا میکند گدای نابینائی را در ار

، هنگام گرسنگی به درخت انجیر پر برگی بر میخورد ولی چون در آن (01-13،لوقا ،فصل هجدهم ،00-30،

د ،و همانوقت میوه ای نمییابد به درخت نفرین میکند و بدو میگوید که دیگری کسی از میوه تو نخواهد خور

 4(-04،مرقس ،فصل یازدهم ،00-00متی، فصل بیست و یکم ،)درخت از ریشه خشک میشود 

.................................................................... 

درنقل این معجزه ،نویسنده انجیل متی که خودش یهودی است، از زبان عیسی نقل میکند که چون زن تقاضا کننده یهودی نیست ،  -0

ا راپیش سگه( یهودیان )عیسی درآغاز به درخواست او پاسخ مثبت نمیدهد و به وی میگوید که درست نیست نان فرزندان خانواده 

بیندازیم ، ولی چون زن جواب میدهد که با اینوصف به سگهای خانه نیز از خرده های خوراک فرزندان سهمی میرسد، عیسی تقاضای 

پژوهشگران متعددی متذکر شده اند که چنین برداشتی بکلی مخالف با آن طرزفکری است که . اورا میپذیرد و دخترش را شفا میبخشد

 . نجیلهای چهارگانه به عیسی نسبت داده شده است دربسیاری ازموارد دیگر درا

آیا برای عیسی که خیال معجزه داشت ، آسانتر نبود که درخت انجیر بیگناه را از میوه :ولتر درارزیابی این معجزه میپرسد  -4

 برخوردار کند تا اینکه آنرا بخشکاند؟
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درمعروفترین معجزه خود ایلعازار مردی از اهالی یهودیه را چهار روز پس از مرگ و تدفین او زنده میکند و 

 (. 00-10یوحنا،فصل یازدهم ،)از درون گور بیرون می آورد 

درلحظه جان سپردن او برروی صلیب قبرها باز میشوند . بعد از مرگ او نیز ادامه مییابد معجزات عیسی حتی 

متی ،باب بیست وهفتم )میشوند (اورشلیم )و بسیاری از مقدسین از درون آنها بیرون میآیند و وارد بیت المقدس 

خود (حواریون )اگردان پس از رستاخیز از درون گور و صعود به آسمان ، وی درجلیله به دیدار ش(. 31و34،

،لوقا ، باب بیست 00-00،مرقس، باب شانزدهم ،41-00متی ،باب بیست وهشتم ،)میرود و با آنها گفتگو میکند 

 متی ،باب بیست و)، و جداگانه نیز بر مریم مجدلیه ظاهر میشود (41-00، یوحنا ،باب بیستم ،00-10و چهارم ،

، تور ماهیگیری پطروس و همراهان او (00-00، یوحنا ،باب بیستم ،00-0، مرقس،باب شانزدهم ،01-0هشتم ،

شمعون )پطروس را در دریای طبریه از آنقدرماهی پرمیکند که توانائی بردن تور را به داخل قایق خود ندارد و 

با اینهمه ، اینها فقط قسمتی از (.00-1یوحنا،باب بیست و یکم ،)ماهی بزرگ صید میکند  031به تنهائی ( 

عیسی معجزات متعدد دیگری نیز درحضور "رانجیل یوحنا تصریح شده است که معجزات عیسی است ، زیرا د

شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشده است، ولی همینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که او 

 (. 10-11یوحنا ،باب بیستم ، ")مسیح خدا و پسر خدا است 

یرد، و قرآن که هم معجزات تورات و هم معجزات انجیل را میپذیرد، برخالف انجیل که معجزات تورات را میپذ

در تلمود . روحانیت یهود هیچیک از معجزات عیسی را بصورت معجزه نپذیرفته بلکه آنرا سحر و جادو میداند

محقق . عیسی ساحری شناخته شده که سحر و جادوی خود را از ساحران مصری آموخته است( ،ب00قدوشیم )

ورتون اسمیث در رساله تحلیلی خود درباره معجزات عیسی ، عقیده دارد که نویسندگان انجیل ها این انگلیسی م

معجزات را که به عیسی نسبت داده شده از متون قدیمی کلدانی و بابلی و بخصوص مصری اقتباس کرده و حتی 

خ التینی حکایت شده است که درمواردی فرمولهای این ساحران را بکار برده اند، مثال درتاریخ تاسیتوس مور

ساحری در اسکندریه به یاری خدای آپیس با آب دهان خود بینائی یک نابینا را بدو بازگردانید و پاهای مرد 

بصورت نخستین معجزه ( 01-0باب دوم،)تبدیل آب به شراب که درانجیل یوحنا . مفلوجی را به حرکت درآورد 

تولوژی یونان به دیونیزوس خدای شراب نسبت داده شده وحتی عیسی روایت شده ، معجزه ای است که درمی

 .جزئیات این روایت انجیل از همان اسطوره گرفته شده است

در قرآن معجزات اضافی دیگری هم به عیسی نسبت داده شده که درخود انجیلها سخنی از آنها نرفته است ، از 

آل عمران )با اجازه خداوند آنرا جان میبخشد  قبیل اینکه عیسی شکل پرنده ای را از خاک و گل میسازد و

آل عمران ) یا اینکه عیسی در گهواره مانند سالمندان با مردم حرف میزند ( 14؛مریم ،001؛مائده ،00،

ومعجزه حرف زدن ( 4-0باب سوم ، )معجزه پرنده از انجیل غیر رسمی تماس ( 11و40،مریم 001،مائده 00

 .گرفته شده است ( 040باب دوازدهم ،") معجزات عیسی"عیسی از متن حبشی 
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 اسطوره  آفرینش

 

افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان ،از سه قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر سه مذهب 

جهان بوده است ، زیرا دراین مورد این هر سه مستقیما رو در روی واقعیتهای جهان دانش قرار گرفته "توحیدی"

ای که درطول این قرون درامر شناسائی واقعیتهای مربوط به زمین ما،و منظومه شمسی ما ،  هرقدم تازه. اند

وکهکشان ما، و زمین ها و خورشید ها و کهکشانهای دیگر کائنات برداشته شده، و هر کشف جدیدی که درباره 

ر عصر ما صودت پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری های نخستین تا به انسان متفک

گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش شش روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی اعتبارتر ساخته است 

میلیونها نفر یهودی درطول بیش از سه هزار سال، و میلیارد ها نفر مسیحی درطول نزدیک به دوهزار سال . 

نات و پیدایش نوع انسان در روی زمین، خوانده اند ،درعهدعتیق و عهد جدید خود درباره نحوه آفرینش کائ

 : وامروز نیز میخوانند که 

درابتدا خداآسمانها و زمین راآفرید ، و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه بود، و روح خدا سطح آنها "

ا خشکی را زمین و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یکجا جمع شود و خشکی ظاهر گردد، و خد.... را فروگرفت 

آبها به انبوه ماهیان پر شود و : وگفت.... و خدا گفت زمین نباتات برویاند .... نامید و اجتماع آبها را دریا نامید 

و گفت زمین جانوران را به اجناس مختلف و حشرات ... پرندگان بر باالی زمین برروی فلک آسمان پرواز کنند 

پس گفت که آدم را شبیه خودمان بسازیم تا برماهیان دریا و .... . یاورد و بهائم را به اجناس مختلف بیرون ب

پس آدم را آفرید و ایشان را نر و ماده . پرندگان آسمان و بهائم و حشراتی که برزمین میخزند حکومت نماید 

ت مشرق و خداوند باغی درجه.... و در بینی وی روح حیات دمید ..... و آدم را از خاک بسرشت .... آفرید 

و ... و چهارنهر بیرون آمد تا آن باغ راسیراب کند .... غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود درآنجا گذاشت

 (.خالصه شده از سفر پیدایش ،باب اول ")خداوند همه اینها را درشش روز به پایان رسانید 

باره در قرآن خوانده اند و امروز  میلیاردها مسلمان جهان نیز ، بنوبه خود،درطول هزارو چهارصد سال درهمین

و شب را تاریک و روز را روشن آفریدیم (004بقره ،)آسمانها و زمین را درشش روزآفریدیم :"نیز میخوانند که 

، و آبها را بصورت دو (11-44نازعات،)پس زمین را بگستراندیم و کوهها را ستونهای آسمان ساختیم ... 

،و همه جانوران را (31فرقان،)دو دریا را با حائلی از یکدیگر جدا کردیم  دریای شور و شیرین آفریدیم و این

،وآدم را ازخاک (03نور،)ازآب آفریدیم که برخی ازآنها برشکم راروند وبرخی بر دو پا و برخی نیز بر چهارپا

، (40جر،ح)، و روح خویش را براو دمیدیم (00مومن،)وبه کاملترین صورت آفریدیم (  30آل عمران ،)آفریدیم

 (".04انعام،)وچراغهای ستارگان را برای راهنمائی او درتاریکی های بیابان و دریا برافروختیم 

درطول قرنها، اسطوره توراتی آفرینش برای جهان مسیحیت واقعیت انکارناپذیری بود که انکار آن یا حتی تردید 

هر مسیحی مومن میبایست . بدنبال داشت درقبول بیقید وشرط آن اتهام کفرو زندقه و کیفر شکنجه و مرگ را 

اسقف اعظم ایرلندی ، جیمز آشر . سال پیش از میالد مسیح آفریده شده است 0110الزاما پذیرفته باشد که دنیا در

درآغاز قرن هفدهم مسیحی حتی اعالم کرد که براساس بررسیهای او ازمتون مذهبی این آفرینش دقیقا درساعت 

ازخلقت دنیا  3430درتقویم رسمی یهود سال کنونی سال .کتبر صورت گرفته است ا 40نه صبح روز دوشنبه 

 004سال فاصله میان آدم و نوح،  0130سال،  3430از این . اکتبر سالروز آفرینش جهان   4است و روز 

 طبق روایات مذهبی یهود ،. سال فاصله میان ابراهیم و عیسی است  0004سال فاصله میان نوح و ابراهیم، 

 .خاکی که آدم با آن سرشته شده از محل آینده معبد سلیمان دراورشلیم برداشته شده است

در احادیث اسالمی بنوبه خود آمده است که خداوند درشب معراج به پیامبرش دمحم اطالع داد که زمین را روز 

ند را روز سه شنبه ، نور شنبه، کوههارا روز یکشنبه ، گیاهان ودرختها را روز دوشنبه ، آفریدنی های ناخوشای
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مشکوه )را روز چهارشنبه، وحیوانات را روزپنجشنبه وآدم را روزآدینه اندکی پس از پایان نمازجمعه آفریده است

تصریح میکند که (انوارالتنزیل واسرارالتأویل)بیضاوی درتفسیرمعروف خود از قرآن(. المصابح زمخشری

 .شید و ماه وستارگان را روز جمعه در آنها جای دادخداوند آسمانها را روزپنجشنبه آفرید و خور

چگونگی این آفرینش کائنات و آدمیان از جانب خود خداوند درگفتگوی دو جانبه " توحیدی"به حکایت کتابهای 

بااینهمه ، . یهوه و موسی درکوه سینا و از طریق نزول وحی بردمحم ،به اطالع موسی و عیسی و دمحم رسیده است 

دانش عصر ما قوانین ریاضی و ( Astro-Physic)ود این است که همچنانکه بخش فیزیک سماوی واقعیت موج

فیزیکی مربوط به کهکشانها وخورشید ها و پیدایش زندگی درروی زمین را تا آن اندازه که پیشرفتهای علمی و 

ا ، یعنی بخش فنی جهان کنونی اجازه میدهد دقیقا مشخص کرده است ، بخش دیگری از همین دانش عصر م

کاوشهای باستان شناسی بنوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراوانی را دراختیارپژوهشگران قرارداده است که 

آنکه ازوحی نشان میدهد برداشتهای تورات و به دنبال آن دو کتاب توحیدی دیگر درزمینه آفرینش ،بیشتر از 

آسمانی سرچشمه گرفته باشند ازاسطوره ها و افسانه های ماقبل توراتی ،بخصوص از معتقدات بابلی و اکدی 

وکلدانی ودربخش اساسی دیگری ازآن یعنی درزمینه آفرینش شش روزه کائنات از معتقدات مزدائی سرچشمه 

 .گرفته اند 

و قرن حاضر بهمان اندازه درابطال معتقدات سنتی گذشته الواح و مدارک مکشوفه باستان شناسی درقرن گذشته 

بطورنمونه . نقش قاطع داشته اند که اکتشافات ریاضی ونجومی وبرسیهای فضائی درابطال این نظریات داشته اند

پادشاه آشور،که خود آن نیزاقتباس از  Assurbanipalمضمون یک لوحه بابلی مکشوفه دربایگانی کاخ سلطنتی

خدایان عالم هستی را از آب آفریدند، و درآن هنگام :قدیمی تری دربین النهرین است چنین است که اسطوره های 

گردابی گرداگرد زمین رافرا گرفته بود،وزمین سطحی دایره ای شکل بود که بردورآن کوههاافراشته بودند 

ارا به شکل شور و شیرین ازهم وسقف آسمان براین کوهها تکیه داشت ،و همه اینها درمیان آب بود ،و خدایان آبه

 .جداکردند

پس از آن چهار رودخانه بزرگ و روئیدنی ها وحیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و ماهیان رایکی پس از 

انشار اولین مرد و کیشار اولین زن را آفرید ،که اولی نماینده آسمان و " آرزو"دیگری آفریدند ،ودرآخر الهه 

دو خدای مرد و زن دربینی آنها " گاتومادوک" و" دوماساگا"و روح زندگی توسط دومی نماینده زمین بودند ،

 .دمیده شد ،واز درآمیختن آن دو ،نوع انسان به وجود آمد 

پیش از آفرینش زمین تهی و بایر بود و تاریکی برروی لجه بود و :جمله های آغازین سفر پیدایش تورات که 

است که (حماسه آفرینش)Enuma Elishکلمه به کلمه حماسه بابلی روح خدا سطح آبها را فرو گرفت ترجمه 

متن کامل آنرا  همراه با توضیحات تاریخی مربوط بدان درکتاب اسطوره ها وسنت های ژان بوترو آشورشناس 

برجسته قرن حاضر میتوان یافت ،و براصل آمیزش دو دریای آب شیرین و آب شور که بخصوص درقرآن از آن 

لجه ( آب شور ) Tiamatو( آب شیرین )  Apsouبه حکایت این منظومه در آغاز. تکیه دارد  سخن رفته است

(Chaos ) رابه وجود می آورند و بعد مردوخ خدای بزرگ جریان زمان را برقرار میکند و به فکر آفرینش

ه آفرینش آدم از اسطوره مربوط ب. کائنات و موجودات می افتد که می باید برای خدمت به خدایان ساخته شوند 

سال پیش اقتباس شده است که  0111خاک و دمیده شدن روح زندگی دربینی او از منظومه ای بابلی متعلق به 

خاک زمین را با خون یکی ازخدایان عجین میکند وازاین خمیرقالب نخستین انسان را "نین تو"در آن الهه 

توسط ساموئل کرمر " دایان آدمها را می آفریدند وقتیکه خ"ترجمه کامل این منظومه درکتابی بنام .میسازد

درهمین اساطیر بابلی از خلقت عالم درهفت روز نام .بچاپ رسیده است " میتولوژی بین النهرین "درمجموعه 

برده شده است که شرح مربوط به هر روز آن بر روی لوحه ای از الواح هفتگانه کاوشهای باستان شناسی 

 : درنینوا ثبت شده است  Assurbanipalکتابخانه اشوربنی بعل

، متفکران مذهبی یهود برای پی ریزی اسطوره الهی آفرینش غالبا کاری جز این نداشته اند که Botteroبه تذکر 

مجموعه ای از معتقدات تمدنهای قبلی را درباره مسائل ماوراء الطبیعه باهم  در آمیزند و آنها را درمسیر 
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ن دستکاری کنند ، و درست به همین ترتیب بود که متن رسمی کنونی کتاب ایدئولوژی مذهبی خاص خودشا

همین محقق متذکرمیشود که براساس متون اولیه تورات آفرینش زمین . مقدس از حماسه آفرینش بابلی مایه گرفت

به و آسمان درهشت روز انجام گرفته بود و نه در شش روز ، منتها خاخام های نویسنده تورات کنونی معروف 

تورات کاهنان الزم دانستند خدا در روز هفتم آفرینش استراحت کند تا به تعطیل روز شنبه یهود بعدی ماوراء 

این اسطوره توراتی استراحت خدا در روز هفتم آفرینش ، بطورغیر مستقیم در قرآن . الطبیه و کائناتی داده شود 

آسمانها و زمین و آنچه را که درمیان آنها "کند که مورد ریشخند قرار گرفته است زیرا درآن خداوند تصریح می

  0(.14ق، " )است درشش روز آفریدیم و خسته هم نشدیم 

..................................................................... 

وز تعیین شده درقرآن چندین بار از خلقت کائنات در شش روز سخن رفته است، ولی در یک سوره این مدت هشت ر – 0

و زمین را در دو روز آفریدیم ، وآسمانها را دردو روزدیگر، و آنچه را که درروی زمین است در چهار روز :"... است 

افسانه استراحت خدا درهفتمین روز آفرینش نه تنها از جانب خاخام های یهود (.  04 – 0فصلت ، ") دیگر آفریدیم 

ری از آخوندان جهان مسیحی، آنهم درعصر خود ما و در  یکی از مترقی ترین دردوران باستانی، بلکه از جانب بسیا

کشورهای جهان غرب مورد بهره برداری شگفت آوری قرار گرفته است که نمونه گویائی از آنرا درنزد فرقه معروف 

سال پیش در  که قریب یکصد( گواهان یهوه) Witnesses Of Jehovahاین فرقه مذهبی . گواهان یهوه میتوان یافت 

ایاالت متحده امریکا بنیانگذاری شده است و یکی از موفق ترین فرقه های مذهبی وابسته به مسیحیت درعصر حاضر است 

، در یک برداشت فلسفی بسیار نزدیک به فلسفه مذهبی ایران باستان ، دنیا را صحنه مبارزه همه جانبه خدا و شیطان میداند 

و هم  نهادهای مذهبی جهان کامال ساخته و پرداخته شیطانند و از زمان نا فرمانی آدم در و عقیده دارد که هم حکومتها 

بهشت همواره چنین بوده است ، زیرا که خدا بعد از آنکه آدم و حوا را  در روز ششم آفرینش خلقت کرد به استراحت 

تالش عیسی برای . ن گسترش دهد پرداخت و شیطان توانست از این امر استفاده کند و دامنه نفوذ خود را درزمی

بازگرداندن حکومت خدا موفقیت آمیز نبود، زیرا خواست خداوند این بود که شیطان فرصت کافی برای اجرای همه برنامه 

بدین جهت عیسی جنبش مذهبی گواهان یهوه را مأمور کرده است که راه را برای حکومت . های شیطانی خود داشته باشد 

از نظر گواهان یهوه با استناد بدین گفته پطروس قدیس . به عنوان طلیعه روز رستاخیز هموار سازد نهائی او در جهان 

سال طول کشیده باشد، هرچند که  0111درانجیل که برای خدا یکروز معادل هزار سال است خلقت جهان میبایست منطقا 

ولی درهردو . فتهزار سال به حساب آورده شود اخیرا گرایشی بدین نظریه بوجود آمده است که هر روز میباید معادل ه

مورد، دراین مورد توافق نظر وجود دارد که پایان روز استراحت خدا نزدیک است و وی بزودی کار خود را از سر 

بطور نهائی برشیطان پیروز خواهد شد و بعد از آن دوران  Harmaguedonخواهد گرفت و در پیکاری عظیم بنام 

واهد رسید   که درآن عیسی مسیح از فراز آسمانها حکومت زمینی خود را اداره خواهد کرد ، و درآن هزار ساله ای فراخ

زمان مرده ها نیز زنده خواهند شد تا از این فرصت برای جبران گناهان خود استفاده کنند ، منتها چون رستاخیز اینهمه 

طبق . ی و درچند مرحله صورت خواهد گرفت جمعیت بصورت یکجا مشکل ایجاد میکند، این رستاخیز بطور تدریج

انجام شده باشد وچون چنین نشد نتیجه گرفته شد که باید  0000نخستین پیش بینی ها میبایست مرحله اول این کار درسال 

ه ولی تردید نیست که این رستاخیز درپایان این هزارسال. برای این آمادگی تالش بیشتری در راه نیل به حقیقت انجام گیرد 

صورت خواهد گرفت، و آنهائی که وفاداری خود را به یهوه، خدای آفریننده کائنات، ثابت کرده باشند باردیگر در روی 

خواهند زیست و شیطان  –را باز خواهد یافت ( باغ عدن)که در آنزمان ماهیت بهشت زمینی پیشین خود  –همین زمین 

با توجه به اینکه . آزاد شده اند بدست این بهشتیان نابود خواهند شد  بزرگ و زاده های او که اندکی پیش از روز رستاخیز

گواهیان یهوه  از خدمت سربازی سرباز "  کسی را نخواهی کشت "در فرمانهای ده گانه موسی درتورات آمده است که 

ه پرچم کشور خود نیز از ادای احترام ب ,میزنند ، به ویژه با توجه به اینکه دولتهای کنونی جهان همه ساخته شیطانند

 .خودداری میکنند زیرا این را نوعی بت پرستی میشمارند 

امریکائی بنیاد گذاشته  Charles Taze Russelکه در پایان قرن گذشته بدست )مرکز جهانی این فرقه نیرومند مذهبی 

اروپا و اقیانوسیه و آسیا و  دربروکلین نیویورک است ولی درخارج از ایاالت متحده ، دربیست کشور دیگر امریکا و( شد

افریقا شعبه و پیرو دارد، و دو نشریه ارگان آن یکی با بیش از ده میلیون نسخه تیراژ به یکصد زبان و دیگری با نه میلیون 

 . زبان منتشر میشوند  03نسخه تیراژ به 
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V.G.Lambertدو محقق معاصر و   A.R.Milland م مهمی درپی درکتاب تحقیقی خود درباره خلقت ، سه 

ریزی اسطوره آفرینش توراتی برای اسطوره آفرینش آشوری قائلند که خود ترکیبی از اسطوره های سومری و 

درلندن نگاهداری (بریتیش میوزیوم )لوحه مربوط بدین اسطوره اکنون درموزه بریتانیا . اکدی وحورانی است

همچنین محقق آلمانی . میشود  F.Helling اسطوره های مصر باستان را درافسانه آفرینش  تأثیرات آشکاری از 

تورات یافته است که از آنجمله میتوان از آسمان و آبهای زمین، آفرینش حیوانات از خاک  وآفرینش پرندگان و 

. ماهیان از آب، و دمیدن دم زندگی دربینی انسان توسط خدایان نام برد   

وخداوند باغی درعدن بطرف مشرق بوجود آورد و همه :" که درتورات آمده ( باغ عدن)اسطوره بهشت زمینی 

درختان خوشنما وخوشخوراک را درآن زمین رویانید و نهری ازعدن بیرون آمد تاباغ را سیراب کند و از آنجا به 

بنوبه خود از اساطیر بابلی گرفته شده که درآنها از آن ( 01- 0سفرپیدایش، باب دوم، ") چهار شعبه تقسیم شد 

تصویر ظریفی از این باغ . درزبان سومری یاد شده است Edinدرزبان بابلی وآشوری و Edinu باغ بصورت

و نهر چهار شاخه آن رادرنقوش دیواری کاخ سلطنتی بابل متعلق به قرن هیجدهم پیش از میالد که دراواسط قرن 

وورپاریس  میتوان حاضر توسط هیئت باستان شناسی فرانسه درکاوشهای باستانی مارلی کشف شد، درموزه ل

  0.یافت 

و خداوند گفت آدم را بصورت خودمان و : " اسطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن درتورات آمده است 

سفرآفرینش، باب  اول  ") موافق خودمان بسازیم، پس خدا آدم را بصورت خود آفرید و اورا بصورت خدا آفرید 

 .  مری است که درآنها خدایان و آدمیان به یک صورت نواده شده اند اقتباس دیگری ازاساطیر بابلی و سو(40،

دراساطیر . اعتقاد به آفرینش یک زوج نخستین نیز عقیده ای است که تقریبا درهمه مذاهب باستانی عمومیت دارد

سومری این زوج دوموسی و اینانا، دراساطیر اکدی و بابلی مردوخ و سرپینت، در اساطیر مصری اوزیس و 

زیریس ، دراساطیر هندی برهما و شاکتیس ، ودرمعتقدات اوستائی مشیا و مشیانگ نام دارند ،  که داستان اخیر ا

 .تقریبا همان است که بطور کامل درتورات منعکس شده است 

اکنون نه تنها از جانب بیشتر ( که بعدا به همان صورت درقرآن نیزآمده است )داستان آدم و حوای تورات 

نیز  Theoان تاریخ مذاهب افسانه ای بیش تلقی نمیشود، بلکه حتی دائره المعارف معتبر کاتولیکی پژوهشگر

این "پرمحتوای "اعتراف میکند که این داستان تنها یک افسانه اساطیری است ، منتها اضافه میکند که ازنوع 

کمه پوش تفاوت گذاشت ، زیرا که هرچند افسانه هااست و باید بین آن و داستانهائی از قبیل ترانه رالند یا گربه چ

درحال حاضر آنچه صدها میلیون دانش آموز و دانشجوی یهودی . واقعیت ندارد ولی مفهوم معنوی عمیق دارد 

ومسیحی و مسلمان دردبیرستانها و دانشگاههای خود درزمینه همین آفرینش شش روزه میآموزند این است که 

میلیارد سال و  0میلیارد سال، ازپیدایش منظومه شمسی ما درحدود  00دود ازپیدایش کائنات تا به امروز درح

میلیارد سال میگذرد، و بهمراه آن می آموزند که کهکشان  1ازپیدایش زندگی در   روی زمین درحدود 

(Galaxy) میلیارد کهکشان جهان آفرینش است،  31ماکه منظومه شمسی    وزمین بدان تعلق دارد تنها یکی از

میلیارد خورشید دارد که خورشید ما فقط یکی ازآنها و آنهم نه ازبزرگترین  411ین کهکشان خودش به تنهائی و ا

آنهاست، و وسعت همین کهکشان ما درحدی است که اگر فاصله زمین از خورشید تنها یک میلیمترفرض شود، 

مار کلی خورشید های کهکشانها و بازهم می آموزند که ش. کیلومتر بالغ میشود  0111قطر این کهکشان به 

 است، و حدود گسترش این کائنات تاآنجا که محاسبه آن با (صفربدنبال آن40با 0رقم)یکهزارمیلیارد میلیارد 

.......................................................................... 

 44-00،اعراف، 13بقره،)ن اسم نام برده شده است ازاین بهشت زمینی درقرآن نیز بهمین صورت و باهمی – 0

همچنین از رودخانه های چهارگانه آب و شیرو شراب طهور و عسل که دربهشت ازآنها یاد (.040-004،طه،

 (. 03دمحم،)شده است 
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و ضوابط علمی کنونی امکان دارد پانزده تا بیست میلیارد سال نوری است، یعنی سالی که هرثانیه آن  وسائل

  0.د هزارکیلومتروهرساعت آن مفهوم یک میلیارد کیلومتر رادارد مفهوم سیص

میلیون 001میلیون سال، از پیدایش خزندگان درحدود  031درروی زمین خود ما نیز، ازپیدایش ماهیان درحدود 

یون میلیون سال، از پیدایش میمونهای آدم نما بین سه تا چهار و نیم میل 001سال، از پیدایش پستانداران درحدود

هزار سال 411میلیون سال واز پیدایش انسان کنونی تقریبا 1سال ،از پیدایش نخستین انسانها یک ونیم تا 

 .میگذرد

میلیارد نوع موجود زنده درروی زمین زندگی کرده اند که تا امروزه فقط ده تاپانزده میلیون  31تاکنون درحدود 

 031بموازات آن درحدود . یلیون آنرا حشرات تشکیل میدهند از آنها باقی مانده اند و ازاین رقم بیش از یک م

 . هزار نوع گیاه وجود دارند که اندکی بیش از نیم آنها درختان و گیاهان گل دار و میوه دار هستند 

قرنهای پیاپی مومنان مذاهب توحیدی برمبنای متون مقدس بر این عقیده بودند که همه این اختران تنها به خاطر 

و خدا گفت نیرهادرفلک آسمان باشند تا به زمین :"ن روزها و شبهای آدمیان درآسمان جا داده شده اند روشن کرد

تورات، ")روشنائی دهند،  وچنین شد، و خدا ستارگان را درفلک آسمان گذاشت تا زمین را روشن کنند

تاریکی های بیابان و دریا و چراغهای ستارگان را برای راهنمائی آدمیان در"،( 00و03سفرآفرینش ، باب اول ،

وخداوند آدم رابصورت (. " 3،ملک ، 14، فصلت ، 11،انبیاء،3، یونس ،04قرآن، سوره انعام،")برافروختیم 

خود آفرید و بدو گفت که بارور شود وبرماهیان دریا وپرندگان آسمان وهمه حیواناتی که برزمین میخزند 

ام زمین است و همه درختهای میوه دار برای او خوراک باشد حکومت کند، وهمه گیاهان تخمداری که برروی تم

وهمه موجودات زمین رابرای "... ،(10-44تورات سفر پیدایش ،باب اول ، ")زیرا که برای او ساخته شده است 

، واسب وقاطر واالغ را آفریدیم تا برآنها سوار شوید ، و چهار پایان را (40بقره ،)بهره شما آدمیان خلق کردیم 

برای شما نخلستانها و تاکستانها را "،(0و 4نحل ،")فریدیم تا از مو و پشمشان بهره  ببرید و گوشتشان رابخورید آ

و مقرر کردیم که یکجا باغ انگور باشد و جائی (00مومنون ، )آفریدیم تا میوه های فراوان از آنها بخورید 

خورشید و ماه و ستارگان و حیوانات و نباتات همه ولی علیرغم همه این تأکید ها که (".  1رعد ،)مزرعه غالت 

به خاطر نوع انسان ، مخلوق سوگلی خدا ، آفریده شده اند ، امروز دستاوردهای جهان دانش مشخص کرده اند که 

تمام این خورشیدها میلیاردها سال و این حیوانات ونباتات میلیونها سال پیش از پیدایش این مخلوق سوگلی وجود 

بررسی جالبی که بیست سال پیش ازاین . ، و حیوان دوپا نه اولین بلکه دیرخاسته ترین همه آنها است داشته اند

استاد سرشناس علوم فضائی دانشگاه کرنل امریکا انتشاریافت، حاکی ازاین بود که Carl Saganتوسط  

اه دوازدهم پیدا شده اند،و و سی دقیقه روز آخرم 44اگرعمرکائنات رایکسال فرض کنیم، اولین انسانها درساعت 

ثانیه ، و آئینهای سه گانه یهودی و مسیحی و اسالم بترتیب درساعت 41دقیقه و30و41اولین تمدنها درساعت 

ثانیه ، و درحال حاضر مادرثانیه پنجاه و نهم ازساعت بیست و چهارو آخر  30و33و30دقیقه و 30و41های 

 .روز از ماه دوازدهم بسر میبریم 

ژئوفیزیکی مربوط به پیدایش کائنات حتی درقرون گذشته نیز چنان آشکار بود که برای قشری ترین  واقعیتهای

پیروان مکتب تورات و انجیل دفاع از اسطوره خلقت شش روزه آسمان و زمین و کلیه موجودات آن امکان پذیر 

 زهای معمولی نمیباید تلقی کرد ،  رارو( توراتی)نبود، بناچار این راه حل مغلطه آمیزارائه شد که روزهای بیبلیک

........................................................................... 

درایاالت متحده  امریکا Nasaبه مرکز علمی Hubbleاین ارقام ازتازه ترین اطالعاتی نقل شده که توسط تلسکوپ فضائی   -0

توسط فضاپیمای  0001تن وزن دارد و درسال  00، 0مترقطر و  1،0طول متر 01این تلسکوپ که . مخابره شده است 

Discovery کیلومتری زمین درگردش است وعکسهای ارسالی آن توسط انستنتوی علمی ویژه  001درمدار زمین قرار داده شده در

صویری از انفجاری آسمانی ت 0000اکتبر 00بطور شگفت آور ی در روز"هابل"تلسکوپ . ای بطور منظم مورد برسی قرار میگیرد

ذرات ناشی ازآن   Nasaمیلیون سال نوری از زمین ما دریافت داشت که طبق محاسبات کارشناسان 311درکهکشانی واقع در

 .کیلومتر درساعت پراکنده شده اند تا تولدچند میلیارد خورشید تازه را به دنبال بیاورند  141111باسرعت 
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ولی گذشته از اینکه خود کلیسا این .ل چند صدهزار سال میباید به حساب  آورد بلکه هر کدام از آنها را معاد

تفسیر را رسما رد کرد،چنین برداشتی مستلزم آن بود که فی المثل طوفان نوح نیز بجای چهل روز چندین هزار 

برای پیروان  به همین ترتیب ،. سال چند ده میلیون عمر کرده باشد  041سال ادامه یافته باشد و موسی بجای 

مکتب قرآن نیز با همه تقرسی که این کتاب برای صدها میلیون پیروان آن داشته است و دارد ، دفاع از 

خورشید درچشمه آب تیره ای "و (  0نباء ،")زمین را به شکل بستری مسطح آفریدیم :"برداشتهایی چون اینکه 

روی زمین نیفتد ، مگر وقتیکه خود ما چنین اراده  آسمان را نگاه میداریم که"، و ( 00کهف ،" ) غروب میکند 

" ، و (4نباء " ) کوههارا مانند میخ درزمین فرو کردیم که ستونهای آسمان باشند " و  03حج ، " )کرده باشیم 

پذیرفتنی نیست (  3صافات،" )پروردگار مشرق ها" و ( 04الرحمن ، فف")پروردگار دومشرق و دو مغرب 

ه گردش ماه و تغییر شکل آن از هالل به بدر و از بدر به هالل آمده، نظیر آنچه درمورد آنچه درقرآن دربار.

و نه خورشید را اجازه : "... سبقت روز بر شب و دوری خورشید از ماه آمده به همین اندازه ناپذیرفتنی است 

درمنازل معین قرار دادیم تا ، و سیر ماه را (01یس، )دادیم که به ماه برسد ، ونه شب را که بر روز سبقت گیرد 

و اگر پرسند که سبب هالل و بدروماه چیست ،بدانان ( 3یس،)بدینوسیله شما حساب ماهها و روزها را نگاه دارید 

     0(.000بقره ،" ) پاسخ ده که منظور آز آن تعیین اوقات حج و معامالت مردم است 

توسط سرنشینان فضاپیمای آپولو از کره  0000ال کیلوگرم سنگهائی که درس100بررسیهای هجده ساله درروی 

ماه به زمین آورده شدند روشن کرده است که از عمر کره ماه درحدود چهار ونیم میلیارد سال میگذرد ، و یکبار 

دیگر میتوان پرسید که چگونه چهار هزار و پانصد میلیون سال پیش کره ماه با این هدف به گردش درآمده است 

ند میلیارد سال بعد از آن حساب سالها وروزهای خود را براساس هالل و بدرآن نگاه دارند ؟ و که آدمیان درچ

چگونه است که تغییر شکل ماه از هالل به بدر تابع گردش این کره به دور زمین و خورشید نیست، بلکه برای 

را دوازده قرار دادیم که عدد ماههای سال : "تعیین اوقات حج و معامالت مردم است ؟ درقرآن آمده است که 

چهار ماه از آنها ماه های حرام است ، و از روزی که آسمانها و زمین را آفریدیم چنین بوده است ، زیرا این 

، ولی این تقسیم سال به دوازده ماه قمری مدتها ( 10توبه ، ")امری است که در لوح محفوظ ماثبت شده است 

منتها درآنجا این امر به مردوخ خدای بزرگ بابل نسبت داده   4بود ، پیش برای نخستین بار دربابل عمل شده 

 . میشد 

این تصریح دیگر که حرام بودن چهارماه ازدوازده ماه سال، یعنی ضرورت اجتناب از هرگونه جنگ و قتال 

ت این دراین چهارماه، قانونی است که از هنگام خلق آسمان و زمین برقرار بوده و درلوح محفوظ ثبت شده اس

پرسش را برای پژوهشگران مطرح کرده است که دراینصورت چرا درهیچیک از دو مذهب توحیدی پیش از 

اسالم این موضوع توسط خداوند به پیروان این مذاهب اعالم نشده بوده است، و تنها کسانیکه تا پیش از ظهور 

ست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ اسالم ازآن با خبر بوده اند اعراب عصر جاهلیت بودند که عموما بت پر

 اعتقاد نداشتند ؟ 

 

............................................................................. 

این دو آیه احتماال از دو اثر مذهبی یهود تلموداورشلیم و میدراش اقتباس شده اند که به روایت آنها هدف از  -0

 Judaism and the Koranدرکتاب . تغییر شکل ماه مشخص شدن روزهای جشنها و فرائض دینی است 

 .  این فرضیه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته استJ.Katshنوشته 

ماه براساس قمری  04روز تقسیم میشد و آغاز آن آغاز بهار بود ،ولی این  101ماه و  04در بابل سال به  – 4

وقت آغاز سال نو  –چنانکه درایران نیز معمول است  –و نه خورشیدی تعیین میشد ،و بهمین جهت هر سال 

 . توسط اختر شناسان تعیین و اعالم میشد 
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و درآنجا که به آفرینش آدم از خاک و دمیدن زندگی در بینی او و بیرون آمدن حوا از دنده او مربوط میشود ، از 

پیش از یکصد سال پیش که تئوری تکامل داروین براساس شواهد و مدارک انکار ناپذیرپا به جهان زیست شناسی 

اده علیرغم صف آرائی های پرسروصدای کنیسه ها و کلیسا ها ومسجد و جنجالهای خشم آگین مخالفانی که نه

حاضر به فرود آمدن از صدر نشینی هزاران ساله آدمی به عنوان گل سر سبد جهان آفرینش نیستند جای 

و دربرنامه های آموزشی میلیونها دبیرستان و دانشگاه سراسر جهان باز کرده  خویش را دردنیای دانشاستوار

، واز وقتیکه هزاران فسیل اجداد دوپای ما از بیش از یک میلیون سال پیش تا به دوران حاضر است

 درآزمایشگاهها و موزه های جهان جای گرفته اند و سیر تکامل فیزیکی و فکری نوع بشر را بصورتی آشکار به

. ارائه گذاشته اند ، دیگربرای آدم و حوای آشنای ما جزدرتورات ودرقصه های مادربزرگها جائی نمانده است

بقول یک صاحبنظر معاصر اشکال اساسی دراین است که نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدنهای 

ه آفرینش امروز نوشته میشد ،به احتمال ماقبل خود یا همزمان با خود دراختیار نداشته اند ، و اگر این اسطور

" میشد و حوا بجای اینکه از دنده آدم بیرون آید از درون صفحات   Big-Bang زیاد صحبت از کهکشانها و از

 . چارلز داروین بیرون میآمد "اصل انواع 

 

 جن 

.......   

یان آفریده شده اند ، ولی بخالف قرآن از وجود موجودات ناپیدای دیگری بنام جن نیز سخن میگوید که شبیه آدم

" اجنه"درقرآن اهمیت خاصی به .خود آنهاکه آدمهارا می بینند،آدمها به دیدن آنها،جز درموارد خاص،قادرنیستند 

آیه به آنان اختصاص یافته است ، ولی دردو کتاب توحیدی دیگر، تورات و انجیل،سخنی  00داده شده، بطوریکه 

اعتقاد به جن،اعتقادی است که ازاسطوره های بابلی به معتقدات اعراب عصرجاهلیت .از جن به میان نیامده است

موجوداتی ناپیدا بودند که ( اجنه)دراساطیر بابلی اوتوکوها. و از آنجا به قرآن و به معتقدات اسالمی راه یافته است

. رتباط تنگاتنگی با آدمیان داشتنداز آتش آفریده شده بودند و به دوگروه خوب و بد نقسیم میشدند که هر دوی آنها ا

نامیده میشدند که حامی و نگهبان مردمان دربرابر خطرات روزمره زندگی ودرعین " شدو"اجنه خوب اختصاصا 

این اجنه .حال خطرات ناشناخته دیگری بودند که آدمیان برآنها آگاه نبودند ولی جنیان ازاین خطرات خبر داشتند

بازار آدمیان را بی آنکه دیده شوند ،همراهی میکردند ودرهنگام جنگ آنهارا  درسفر ودرحضر وحتی درکوچه و

خوانده مشدند پیوسته درپی آزار آدمیان بودند و برای " ادیمو"درمقابل ،اجنه بدکه . از تیر دشمن محفوظ میداشتند 

از دنیای ظلمت "آرالو"نام آنها انواع و اقسام دشواریها و دردسرهارا فراهم میکردند،حتی یک دسته افراطی آنها ب

برای انسانها بیماری های گوناگون همراه می آوردند یاآنانرا به جنایت تشویق میکردند وگله هایشان را از میان 

این گروه از اجنه شرور برخالف سایر جنیان ازدواج نمیکردند و . میبردند و خانواده ها رابه جدائی میکشاندند 

انواع هفتگانه ای از آنها که درکوهستان مغرب زاده شده بودند عادتا درویرانه . فرزندانی به بار نمی آوردند

هایادرزیر زمین میزیستند و آدمیان میتوانستند آنهارا از پاهای سم دارشان بشناسند وبرای دفع شرشان از کاهنان 

میتوانستند با آدمیان  درعوض جنهای خوب نه تنها میان خودشان ازدواج میکردند،بلکه. و جادوگران کمک گیرند

درقرآن این عقیده بابلی و عربی دوران جاهلیت،که مشابه آنرا به اشکال مختلف درافسانه های . نیز درآمیزند 

اساطیری یونانی، ژرمنیو اسالو وفنیقی وآشوری نیز میتوان یافت ،به صورت یک واقعیت آسمانی ارائه شده 

،و آنهارا ازآتش سوزان خلق کردیم (30ذاریات،)ارا پرستش کنند اجنه را پیش از آدمیان آفریدیم تا م:"است

و کسانی نیز (34ذاریات ،)کسانی بین اجنه و خداوند نسبت خویشاوندی قائل شدند (.  44حجر،-03الرحمن،)

چون دمحم برای (.030صافات،)،و البته این هردودسته دروغ میگویند (011انعام،)اجنه را شرکای خدا دانستند 

،گروهی ازاجنه آیات قرآن را شنیدند وباتعجب (00جن،)ه خداقیام کرد طایفه جنیان براو ازدحام آوردند دعوت ب

اینها (.4و0جن،)گفتند که این کتاب مارابه راه هدایت میبرد و الجرم دیگر به خدای واحد شرک نخواهیم ورزید

اما (.00جن،)آب گوارا نصیب خواهد کرد اسالم آوردند والبته اگر درراه راست پایدار بمانند خداوند به آنها
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وما آنهارابه عذابی بسیارالیم معذب (03و00جن،)بعضی دیگر از آنها کافر ماندند و هیزم کش جهنم شدند 

و به آنان میگوئیم شما نیزجزو آن گروهی از اجنه و آدمیان شوید که پیش از شما به آتش (04جن،)میسازیم 

زمحشر به اجنه خطاب شود که ای گروه جنیان ،شما از حیث تعداد دررو(.10اعراف،)دوزخ داخل شدند 

برآدمیان فزونی گرفتید، ولی آیا مابرای شما رسوالنی ازجنس خودتان نفرستادیم که آیات مارا برشما بخوانند و 

 (". 011انعام،)شما رااز چنین روزی بترسانند ؟

ز اجنه کوشیده بودند خود را به آسمان برسانند به روایت قرآن، در دوران پیش از نزول این کتاب گروهی ا

تادرآنجا استراق سمع کنند و از اسرار عالم باال آگاه شوند، ولی این اجنیان پس از نزول قرآن دریافتند که آسمان 

شدیدا تحت مراقبت است واجنه ای که قصد رخنه بدان راداشته باشند هدف تیرشهاب مالئک پاسدار 

همچنین به حکایت قرآن، بخشی از سپاهیان سلیمان از اجنه بودند و فرماندهانی از . (00و0جن،)قرارمیگیرند

 (.04نمل،)گروه خودشان داشتند

ادبیات اسالمی و احادیث و معتقدات عامه جهان مسلمان ، با استناد به آیات قرآنی پیوسته نقش مهمی برای جنیان 

خود نقل کرده،درهنگام " تفسیرکبیر"ی که طبری در طبق روایت. در زندگی روزمره مسلمانان قائل شده اند

اورادرحال خواندن قرآن دیدند " نخله"بازگشت دمحم از طائف به مکه ،گروهی هفت نفری از اجنه درنخلستان 

وبقدری تحت تأثیرقرارگرفتند که همانوقت خودرا به وی نشان دادند و ازاو اجازه خواستند که بدین اسالم 

اجنه به تعهد خود .مسلمان شدن آنان مأمورشان کرد که جنیان دیگررانیز به اسالم دعوت کننددمحم پس از .درآیند

وفاکردند و بعدها درمدینه به دیدار او رفتند وخبر دادند که همه قبیله آنها اسالم آورده اند،و طبق درخواست 

امبر برای آنها آیاتی از قرآن را قرائت آنان،اندکی بعد افراد قبیله درمحلی دربیابان نزدیک مدینه گرد آمدند تا پی

 (.تفسیرکبیر، جلد دوم ، فصل هفتادو پنجم : طبری)این محل از آن ببعد وادی االجنه نام گرفته است . کند

مولفین اسالمی به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان روایت کرده و کسانی ازافراد  سرشناس را زاده 

ابن خلکان بتفصیل ازکسی یاد میکند که برادرشیری یکی ازاجنه بوده . اندمشترک اجنه وآدمیان دانسته 

ناشی از  –که نام میبرد  –، ذهبی هوشمندی فراوان چندین دانشمند را (40وفیات االعیان، جلد سوم، ص)است

ن دمیری بحث مفصلی درای(. 000تذکره الحفاظ،جلددوم ، ص )این میداند که یکی از اجدادشان جن بوده است 

دارد که آیا میباید اجنه ای را که درنماز جمعه شرکت میکنند درآمار نماز گذاران منظور داشت یا باید آنرا 

و دمحمباقرمجلسی از امام جعفر صادق روایت میکند که طایفه کرد (403کتاب الحیوان، جلداول ،ص )مجزاکرد ؟

 ( .لیه المتقین ، فصل چهاردهم ح)جنیانی هستند که خداوند آنانرا بصورت آدمیان درآورده است 

فصل چند هزار حدیث  004در" فی احکام الجن"محدث معروف قرن هشتم هجری، ابن عبداله الشبلی درکتاب 

در ارتباط بااجنه گرد آوری کرده است که از جمله آنها حدیثهای مربوط به سگهائی است که دراصل جن هستند، 

ویسند و اجنه درآنها رخنه کرده اند، و جن هائی که بطور نا مشروع و کسانی که با دست چپ کارمیکنند یا مین

بازنان مقاربت میکنند، و جن هائی که زنان را از شوهرانشان میربایند، و اجنه ای که وقوع جنگ بدر را به 

 پیغمبر خبردادند ، و جن های فقیه که فتوا صادرمیکنند، واحادیث مربوط بدینکه آیا پیش از اسالم جنی به

 پیغمبری طایفه اجنه مبعوث شده بود؟

درمیان فقهای مسلمان غالبا این پرسش مورد بحث قرارگرفته است که اگر اجنه از آتش آفریده شده اند که ماهیت 

مادی دارد چطور خودشان دارای جسم نیستند و چگونه میتوانند درآتش دوزخ بسوزند؟ عالمه مطهری کوشیده 

اما درباره اینکه جن چون از آتش آفریده شده که جسم است چرا :" ی این پرسش بیابداست تا پاسخ قابل قبولی برا

خودش جسم نیست ، امروزه علما رسیده اند به اینکه ما  یکنوع جسم نداریم که جسم سه بعدی باشد ، بلکه امکان 

 ." دارد اجسامی با ابعادی بیشتر یا کمتر درکراتی آتشین وجود داشته باشند 
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 ا و منسوخ ها ناسخ ه

........................................ 

بکلی با یکدیگر اختالف دارند "توحیدی"نه تنها برداشتهای ایدئولوژیک، فکری، اخالقی و عاطفی سه کتاب مقدس

و گاهی اصوال متناقض با همدیگرند، بلکه محتویات خاص آنها نیز آکنده از ضد و نقیض ها و ناسخ و منسوخها 

بسیاری از موارد اشتباهات آشکاری هستند که یک پژوهشگر سرشناس تاریخ مذاهب ،رقم کلی آنها  و در

درحدود هشتاد هزاربرآورد کرده است ، و (تورات و انجیل)رادرارتباط با دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید 

 اعتماد داشت ؟   میپرسد که با چنین ناهماهنگی فراگیری چگونه بازهم میتوان به اصالت این نوشته ها

درطول بیش از دو قرن اخیر ، این تناقض ها درصدها کتاب و هزاران مقاله تحقیقی درجهان غرب، یعنی 

درجهان خود کتاب مقدس مورد بررسی همه جانبه ای قرار گرفته است که با توجه به محدودیت صفحات کتاب 

ت تنها به نقل نمونه هائی چند از آنها اکتفا حاضر،ضض من طبعا امکان بازگوئی همه آنها را ندارم، بدینجه

ولتر نهاده ام ،که درآن بیش ازهشتصد " ارزیابی کتاب مقدس"دراین راستا تأکید خاص برکتاب جالب . میکنم 

به یکایک کتابهای  –تقریباهمیشه همراه با طنز خاصی که درهمه نوشته های ولتر میتوان یافت   –ایراد دقیق 

با (  0444درسال )ست، و شاید تذکر این واقعیت بیمورد نباشد که میان انتشار چنین کتابی تورات وارد آمده ا

تورات ، آنچنانکه . مالباقر مجلسی درایران تنها نیم قرن فاصله بوده است " کتاب مستطاب بحاراالنوار"تألیف 

بتد اخداآسمانها و زمین را درا: "صدها میلیون یهودی و مسیحی درطول قرون خوانده اند،چنین آغاز میشود که

و خدا گفت روشنائی بشود و روشنائی شد ، و خدا روشنائی را دید که نیکو است ، و خدا روشنائی را .... آفرید

ولی تنها درشرح کارهای خداوند درروزچهارم آفرینش "وشام بود و صبح بود روز اول ... از تاریکی جداساخت 

فلک آسمان باشند تا به زمین روشنائی دهند و روز را ازشب جدا کنند ، و و خدا گفت نیرها در:"گفته میشودکه 

خدا دو نیر بزرگ ساخت، که اعظم رابرای سلطنت روز و نیراصغر رابرای سلطنت شب،و ستارگان را ،و همه 

آ نهارا درفلک آسمان گذاشت تا برزمین روشنائی دهند، و خدا دید که نیکوست ،و شام بود و صبح بود، 

بدین ترتیب درسه روز اول آفرینش تمام شده است و صبح شده است بی آنکه هنوز خورشیدی و ". هارمروزچ

ماهی و ستارگانی آفریده شده باشند ، و بی آنکه هنوز به تصریح خود تورات روز وشبی که تنها در روز چهارم 

یده است پیش از آنکه خداوند در ازهم جداشده اند وجود داشته باشند، و طبعا نورخورشید نیز سه روزتمام تاب

 . روزچهارم به فکر آفرینش خورشید بیفتد

و خداوند خوابی سنگین بر آدم مستولی کرد و یکی از دنده هایش راگرفت و گوشت درجایش پرکرد وآن "... 

با یک دنده ولتر احتمال میدهد که از اول آدم ". دنده راکه از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و اورا بنزد آدم آورد

اضافی ساخته شده بود ، زیرا فرزندان او همچنان درهردوطرف بدن دنده هائی مساوی دارند ، ولی هم اومتذکر 

دراین باره توضیح داده  است  De Genesisمیشود که سن اوگوستن قدیس معروف دررساله الهیات خود بنام  

  0.درمورد آن کنجکاوی کنیم  که این موضوع فقط به علم الهی مربوط است وبر ما نیست که

است ( بهشت)به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم لیکن از میوه درختی که دروسط باغ ( حوا)و زن "... 

آمده ( 4سفر پیدایش ،باب پنجم ،)ولی درخود تورات ." نمیخوریم ، زیرا خدا گفت ازآن مخورید و گرنه میمیرید 

  .سال دیگر نیز زندگی کرد 011بهشت نه تنها نمرد ، بلکه است که آدم پس از رانده شدن از 

سن )این تضاد توراتی از آغازمسیحیت مورد ناراحتی علمای الهیات بوده است، ولی قدیس معروق اوگوستینوس 

آنرا درقرن پنجم میالدی بدینصورت حل کرده که ظاهرا این تصمیمی بود که خداوند قبال گرفته بود و (اوگوستن 

 .م همانوقت توبه کرد ، خدا نیزازتصمیم خود عدول کرد چون آد

................................................................... 

ارتباط زن و دنده دراسطوره توراتی آفرینش ازاینجا آمده است که درزبان سومری این هردوکلمه تلفظ  -0

 .شند مشابهی دارند و میتوان احتمال داد که نویسندگان تورات این دومفهوم را جای یکدیگر گذاشته با
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هر آینه با خوردن این میوه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزیکه از آن بخورید : و مار به زن گفت"..... 

پس زن از میوه درخت گرفته بخورد و به شوهر . چشمانتان باز میشود و مانند خدا عارف نیک وبد خواهید شد

 ".داد خود نیز

شاید حرف زدن مار درکتاب مقدس اشکالی نداشته باشد ، زیرا درجای دیگر همین کتاب مقدس : ولتر میپرسد  

ماده االغی نیز به زبان عبری حرف میزند و ماهی یونس روزی دو بار از رود فرات بیرون می آید تا مردم را 

که طبعا نمی توانست به بهشت راه ( شیطان)ار به خدا پرستی موعظه کند ، ولی مسئله مشکلتر این است که م

داشته باشد درکجا با آدم وحوا گفتگو کرد ؟ و درآنوقت که هنوز زبان مقدس عبری ساخته نشده بود این گفتگو را 

 با چه زبانی انجام داد؟ 

ود و بعد و خداوند به مار فرمود چونکه آدم را اغوا کردی از جمیع حیوانات صحرا ملعونتر خواهی ب"..... 

درارزیابی این موضوع نیز ولتر ". ازاین برشکمت راه خواهی رفت وتمام ایام عمرت خاک خواهی خورد

میپرسد که آیا مار پیش از ملعون شدن روی چهار پا راه میرفته است ؟ و اگر امر خداوند ظاهر شده است که وی 

 خورده است ؟ درتمام ایام عمرش خاک بخورد، چرا هیچ ماری تا به امروز خاک ن

اینک که آدم از درخت معرفت نیک وبد خورده همانا مثل ما شده و عارف نیک و بد : و خداوند گفت"......

. گردیده است ، و اینک مباداکه دست خودرا درازکند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند

را که از آن گرفته شده بود بکند، و شمشیرآتشباری راکه  پس خداوند خدا اورا از بهشت بیرون کرد تا کارزمینی

توضیحی که ولتر درمورد این چند بند ." بهر سو گردش میکرد مأمورساخت تا درخت زندگی را محافظت کند

اگرخداوند درکتاب مقدس خود واقعا چنین گفته باشد ، مفهوم آن این است که :" میدهدمفهوم فلسفی جالبی دارد

بد از جانب نوع انسان یک توطئه شیطانی است که علیرغم خواست خداوند و درست درجهت معرفت نیک و 

مخالف آن انجام میگیرد ،  و آن انسانی که مورد قبول خداوند است که اصوال قوه تمیز خوب را ازبد نداشته 

شهور اونقل میکند که دراین مورد ولتر گفته یولیانوس امپراتور میترایی و ضد مسیحی روم رادرخطابه م. " باشد

خدای یهود و مسیحیت درست بالعکس میباید از آدم و حوا خواسته باشد ازمیوه درخت معرفت نیک وبد هر چه 

 .بیشتر بخورند تا خدای خودشانرا آگاهانه تربپرستند و خوب را از بد بهتر تشخیص دهند 

د، و بار دیگر آبستن شد و هابیل را زائید، و و آدم به زن خود حوا درآمد و او آبستن شد و قابیل را زائی"... 

و بعد به مرور ایام قابیل از محصول زمین خود برای خداوند . هابیل به گله داری پرداخت و قابیل به زراعت 

هدیه آورد و هابیل نیز نوزادان گله خود و پیه آنهارابرای خداوند آورد ،و خداوند هدیه هابیل را پسندید اما هدیه 

آنگاه خداوند بدو گفت چرا . پس خشم قابیل افروخته شد و سرخود را به زیر افکند . امنظور نداشتقابیل ر

 خشمناک شدی ؟ 

و واقع شد که چون به صحرا رفتند . اگر توهم هدیه ای مثل برادرت هابیل می آوردی هر آینه مقبول من میشد 

معلوم نیست چرا خدایان درهر دوره :ن باره مینویسد ولتر درای". قابیل بر برادر خود هابیل برخاسته اورا بکشت 

و به هرصورت قربانی انسانها یا حیوانات را برهدایائی که کشتار درآنها نباشد ترجیح میدهند ؟ ولی حتی دراین 

صورت نیز آیا یهوه نمیتوانسته است میان دوبرادر کینه توزی بوجود نیاورد و یکی از آن دو را طوری 

ه به قتل برادرش دست بزند ، و تازه بعد از این برادرکشی ،خود یهوه ازبرادر آدمکش و نه از سرشکسته نکند ک

 برادرکشته شده حمایت کند ؟ 

برادرش هابیل را کشت،خداوند خدا مقررفرمود که هر که قابیل را بکشد هفت چندان ( قابیل)و چون قائن "... 

پس قابیل از  حضور خداوند . که هرکه اورا بیابد وی را نکشد ازاو انتقام گرفته شود، و به قابیل عالمتی داد 

بیرون رفت و درشرق باغ عدن ساکن شد،و درآنجا به زوجه خود درآمد واز اوپسری بنام خنوخ آورد و شهری 

دراشاره به این نوشته تورات (.04-03سفر پیدایش ، باب چهارم ،" )بنا کرد و آنرا بنام پسر خود خنوخ نام نهاد 

گذشته ازاینکه خداوند یک قاتل برادر کش رازیر حمایت خاص خود میگیرد،آنهم درشرایطی که :" لتر میپرسد ،و

قبال پدرو مادر او و درپی آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن یک میوه ممنوع محکوم به عذاب دائم 
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قتل هابیل به دست برادرش ، دیگر درروی زمین کرده است ، چگونه همین خداوند نمیدانسته است که پس از 

هیچ انسانی درروی زمین نمانده است تا قابیل را بیابد و او را بکشد و خداوند ازاو ( آدم، حوا، قابیل)جزسه نفر

بدین گناه هفت بارانتقام بگیرد؟ و روشن هم نشده است که این زوجه ای که قابیل گرفت ازکجا آمده بود؟ و شهری 

 " رش نامگذاری  کرد به دست کدام کسانی ساخته شد ؟ و چه مردمی درآن سکونت گزیدند ؟که ساخت وبه نام  پس

" ایام عمر بشر شش مرتبه بیست سال بیشتر نباشد" پیش از فرستادن طوفان نوح ، خدا تصمیم میگیرد که درآینده 

یاپی از فرزندان نوح نام ازده نسل پ(14-01باب یازدهم ،)، ولی همین سفر پیدایش (1سفر پیدایش، باب ششم ، )

سال عمر کرده اند وحتی یکی از آنان هم زودتراز صدو  011سال تا  000میبرد که هرکدام از آنها به تفاوت از

درجریان همین طوفان ،خداوند به نوح دستور میدهد که از هرحیوان روی زمین یک . بیست سالگی نمرده است 

، ولی تقریبا بالفاصله این دستوررا فراموش ( 00ش، باب ششم،سفر پیدای)جفت نروماده درکشتی خود جادهد

 (.1همانجا، باب هفتم ،)میکند و از همین نوح میخواهد که هفت جفت ازبهائم رابه کشتی خود بیاورد 

هنگامی که خداوند تصمیم میگیرد برای آزمایش درجه اخالص ابراهیم از او بخواهد که پسرش را درراه خدا 

اکنون پسر یگانه خودت اسحاق رابردارو بزمین موریا بروتا " ق نوشته تورات بدو میگوید که قربانی کند، طب

ووقتیکه خودش مانع قربانی شدن این پسر ( 4سفر پیدایش، باب بیست ودوم، ")درآنجا اورا برای من قربانی کنی 

ت راازمن دریغ نداشتی هر به ذات اقدس خودم قسم میخورم که چون پسر یگانه خود:"میشود سوگند میخورد که 

ولی همین تورات درفصول (.00همانجا،" )آینه ذریت ترا مانند ستارگان آسمان و ریگهای کنار دریا کثیر سازم 

قبل از آن خبر داده است که ابراهیم پیش ازآنکه اسحاق متولد شود ، ازکنیز خود هاجر فرزندی بنام اسماعیل 

قوم عرب و سازنده خانه کعبه است و اسحاق تنها مدتی بعد از آن از  که درسنتهای اسالمی نیای)داشته است 

 .مادرصد ساله خود سارا بدنیا آمده است و بدین حساب اسحاق مطلقا پسر یگانه ابراهیم نبوده است 

تمامی اسبان و االغان "درمعجزات ده گانه محیرالعقول موسی درمصر، معجزه چهارمین حکایت ازاین دارد که 

، ولی در دهمین معجزه همین موسی،فرعون با "دان مصریان به فرمان یهوه به وبائی سخت نابود شدند و گوسفن

همه سواران و اسبها و ارابه ها و تمامی لشکریان خودبدنبال یهودیان میشتابدو خود او با همه اینها دردریا غرق 

با زنان و فرزندان خود از مصر  درسفرخروج تصریح شده است که ششصد هزارمرد یهودی که همراه.  میشود

چادر زدند که درآن تنها دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و همگی نوشیدند " ایلیم "بیرون آمده بودند در

درپایان دوره سرگردانی یهودیان درصحرا، موسی (. 44باب پانزدهم ،)و خوردند و مدت زیادی درآنجا ماندند 

یهوه خدایتان شما را چهل سال و یازده ماه دراین بیابان رهبری کرده است بی آنکه  اینک"بدانان خطاب میکند که 

، ولی به گفته تورات موسی هنگام ( 0-4سفر تثنیه، باب هشتم ، ")لباس برتنتان مندرس شود یا پاهایتان آماس کند

درموقع خطاب این  خروج از مصر هشتاد سال داشته ودروقت مرگ صدو بیست ساله بوده است ، و بااین حساب

از جانب دیگر همین مردان و زنان و کودکان که به قول . مطلب به یهودیان میبایست مدتی از مرگش گذشته باشد

موسی نه لباس برتنشان مندرس شده و نه پاهایشان آماس کرده بود، درهنگام ورود به ارض کنعان ، توسط عزرا 

و شمار یهودیانی که دربازگشت :"دارد،چنین آمار گیری شده اند پیغمبر معتبر یهود درکتابی که نام خود اورا 

نفر بودند ، و مغنیان و  4114نفر بود، سوای غالمان و کنیزان ایشان که  04011ازمصر به ارض کنعان آمدند 

رأس  0441رأس بودند، واالغان ایشان که  411نفر بودند ، و اسبان ایشان که  411مغنیات ایشان که 

همین یهودیانند که طبق آنچه درصحیفه یوشع آمده دربیش از یکصدحمله (. 00ب اول عزرا، باب دوم ،کتا")بودند

پیاپی شهرهای مختلف کنعان رامتصرف میشوند ومردم آنها راقتل عام و خود شهرها را ویران میکنند ،و باهمه 

، و با وجود این درپایان این ماجرا آنکه سایه یهوه برسرشان گسترده است احتماال خود نیز متحمل تلفاتی میشوند

 .شمار آنان سیصد هزارتن برآورمیشود

درسفر پیدایش گفته میشود که یعقوب هنگام سفر به مصر برای دیداریوسف، به دستور فرعون درنیکوترین محل 

سکونت داده شد، درصورتیکه دراین تاریخی که تورات معین میکند (زمین رامسس)مصر یعنی درارض عمسیس

سفر پیدایش ، باب چهل هفتم )وز نه رامسس متولد شده بود ونه محلی بنام ارض رامسس درمصر وجود داشت هن
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سالگی درگذشت ، ابراهیم خواست  044درهمین سفر پیدایش آمده است که وقتیکه سارا زن ابراهیم در(. 00، 

سفر )شکل نقره خواست  011ن زمینی را برای دفن او درحبرون خریداری کند ،و مالک زمین او بابت بهای آ

، ولی بطوریکه ولتر تذکرمیدهد نه تنها درآن هنگام سکه ای بنام شکل (03پیدایش، باب بیست وسوم ،

درسرزمین کنعان وجود نداشت ، بلکه حتی درزمان موسی نیز هیچ جا اشاره ای به وجود سکه طال یا نقره نشده 

ن سارا نشان آن است که کتاب سفر پیدایش یعنی اصلی ترین است، و این افسانه زمین خریداری شده برای دف

 .کتاب تورات بسیار دیرتر از آنکه ادعا میشود نوشته شده است 

سفرخروج، )درسفر خروج محل دیدار موسی با یهوه یکجا کوه سینا معین شده است و جای دیگر کوه حوریب 

موسی گفته شده است که من انتقام گناه پدران را تا  درهمین کتاب ازقول یهوه درگفتگوی او با(. 0باب هفدهم ، 

، ولی درکتاب یرمیا این انتقام به یک نسل محدود (3سفر خروج ،باب بیستم ،) چهار نسل از فرزندانشان میگیرم 

، و درکتاب حزقیال از زبان همین یهوه آمده است که هر کسی فقط بابت (40ارمیاء، باب سی ویکم ،) شده است 

 (. 00-04. 0-4حزقیال ، باب هجدهم ، )ش خود جواب خواهد داد گناه خود

درکتاب یرما ، خدا به پیامبرش اطالع میدهد که بزودی فرعون مصر بدست نبوکد نصرپادشاه بابلی مغلوب 

ولی نه این پادشاه بابل . خواهد شد و خداوند فرعون و کسانش را بدست دشمنان بابلی خود تسلیم خواهد کرد 

درعوض مدتها بعد مصر مغلوب سپاه . صر را تصرف کرد و نه فرعون مصر بدست او اسیر شد هیچوقت م

 (.  40-43کتاب ارمیاء نبی ، باب چهل وششم ، )پارس شد که پیش از آن خود بابل را نیز تصرف کرده بود 

غلط از کار  پیشگوئی مشابهی از جانب حزقیال درمورد هوفرا فرعون دیگر مصر و بخت النصر بهمین اندازه

 .درآمده است 

درکتاب سموئیل تورات گفته میشود که فلسطینیان برای مبارزه با اسرائیل سی هزار ارابه جنگی و ششهزار 

چنین لشکر آرائی این معنی را میدهد که قوم اسرائیل . سرباز گرد آوردند " به اندازه شن های دریا " سوار و 

داشته که این بسیج گسترده را از جانب دشمنان آن ایجاب میکرده است درآن هنگام چنان ظرفیت جنگی فراوانی 

ولی درست درهمین کتاب سموئیل از این شکایت میشود که یهودیان درزیر تسلط فلسطینیان حق داشتن یک . 

نیان و درتمامی زمین اسرائیل آهنگری یافت نمیشد ، زیرا که فلسطینیان میگفتند مبادا عبرا:"چاقو را هم نداشتند 

و جمیع اسرائیلیان نزد فلسطینیان فرود می آمدند تا هر کس بتواند بیل و . برای خود شمشیر یا نیزه بسازند 

گاوآهن و تبر و داس خود را تیز کند ،و درروز جنگ شمشیر و نیزه دردست تمامی قوم اسرائیل یافت 

های فراوان ، فصول مختلف تورات گذشته از ضد ونقیض (.  40-00کتاب اول سموئیل ، باب سیزدهم ،")نشد

شامل مبالغه گوئی هائی است که نه تنها ارتباط دادن آنها به خداوند این مفهوم را پیدا میکند که این خداوند اصوال 

با ارقام و آمار و معادالت جمع و تفریق آشنا نبوده است ، بلکه نشان میدهد که نویسند گان واقعی کتابهای عهد 

 : نه پردازیهای خود از واقعیتهای مربوط به این آمار و ارقام بیگانه بوده اند عتیق نیز درافسا

سپاه و سیصد ارابه جنگی بیرون آمد و به مریشه رسید ، و آسا  (یک میلیون)رح حبشی با هزار هزار پس زا"... 

حبشیان را به حضور  آنگاه خداوند. به مقابله ایشان بیرون رفت و یهوه خدای خود را خواند ( پادشاه یهودا )

یهودا شکست داد و آسا و آنها را تعاقب نمود ، و از حبشیان آنقدرافتادند که ازایشان حتی یک تن زنده نماند ،و 

اسرائیل شهرها را تاراج نمودند، زیرا که غنیمت بسیار درآنها بود ، و خیمه های گاوان و گوسفندان را نیز 

کتاب دوم تواریخ ایام ، باب چهاردهم ، " )شته به اورشلیم مراجعت نمودند زدندو گوسفندها و شتران فراوان بردا

01-00.) 

اما آنچه درنظر خداوند پسند بود به عمل نیاورد ، زیرا که در وادی . و آجاز بیست ساله بود که پادشاه شد ".... 

بدین جهت یهوه خدایش . انید ابن هنوم  بخور سوزانید و قربانی ها را برباالی تل ها و زیر درختها ی سبز گذر

نفر از اسرائیل را که جمیع ایشان مردان جنگی بودند  041111فقح بن رملیا را برانگیخت که درظرف یکروز 

کتاب ")نفر دیگر از آنان زنان و پسران و دخترانشان را به اسیری گرفت  411111در سر زمین یهودا کشت و 

 (. 0-0دوم تواریخ ایام ، باب بیست و هشتم ،
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پس درآن شب فرشته . را بخاطر بنده خودم داود نجات خواهم داد( اورشلیم )و خداوند گفت که من این شهر "... 

نفر از اردوی آشوری را زد ، و بامدادان چون برخاستند اینک جمیع آنها الشه  003111خداوند بیرون آمده 

این نوشته تورات مربوط به حمله ای است که از  (.13-10کتاب دوم پادشاهان،باب نوزدهم ،" )های مرده بودند 

به سرزمین یهودا صورت گرفت و با شکست ( سخاریب تورات )جانب آشوریان درزمان پادشاهی سنا خریب

درباره همین جنگی که گفته تورات درآن نزدیک دویست هزار نفر از . یهود و غارت اورشلیم پایان یافت 

درعرض یک شب قتل عام شدند ، سنگنوشته سناخریب ، پادشاه آشور،که "  فرشته خداوند"سپاهیان آشور بدست 

 : "درکاوشهای  باستان شناسی نینوا بدست آمده است و اکنون درموزه برلین است ،چنین حاکی است 

چهل وشش قلعه نظامی او و . وآنگاه بر حزقیا پادشاه یهودا که به من سر تسلیم فرود نیاورده بود تاختم ".... 

داد بیشماری از شهرهای کوچک پیرامون آنها را با منجنیق ها و پیاده  نظام و نردبانهای حمله محاصره و تع

نفر از بزرگ و کوچک ومرد وزن وشمار نامحدودی از اسبان و االغان و شتران و  411111تصرف کردم ،

دردرون اورشلیم پایتخت خود خود حزقیا را که . گاوان و گوسفندان و بزها را به اسارت و به غنیمت گرفتم 

شهرهائی را که غارت کرده بودم ازکشوراو جداکردم وبه . موضع گرفته بود چون مرغی درقفس گذاشتم 

پادشاهان عشود و عکرون و غزه بخشیدم تاسرزمین اورا کوچکتر کرده باشم ، ولی فرمان دادم که مالیات ساالنه 

هراس از شوکت و جالل من حزقیا را فراگرفت و عربها . شودآنها به حضور من همچنان توسط یهودا پرداخت 

. و سربازان گزیده ای که وی آنها را برای تقویت اورشلیم پایتخت خود بدانجا آورده بود دست از کار کشیدند 

سرانجام او غرامت سنگینی به نزد من فرستاد ، باضافه دختران و زنان و خوانندگان خودش را ، و نیزسی تاالن 

و هشتصد تاالن نقره و قلع و سنگهای تراشیده و صندلیهای عاج و چرم فیل و عاج و آبنوس و بسیار  طال

چیزهای دیگر که همه را به نینوا شهر پادشاهی من فرستاد و سفیران خود را مأمور کرد که این غرامت ها را 

 ". تقدیم من کنند و اطاعت و زیر دستی او را به من اعالم دارند 

ورات نیز، درهمان کتاب دوم پادشاهان، چنانکه گوئی داستان قتل عام آشوریان توسط فرشته فراموش درخود ت

 :شده ، در فصل دیگری درزمینه همین جنگ معجزه آسا آمده است 

و درسال چهاردهم سلطنت حزقیا ، سخاریب پادشاه آشور برتمامی شهرهای حصار دار یهودا برآمده آنها را "... 

و حزقیا پادشاه یهودا نزد پادشاه آشور فرستاده گفت خطاکردم از من برگرد و آنچه را که برمن تسخیر نمود 

پس پادشاه آشورسیصد تاالن نقره و سی تاالن طال برحزقیا پادشاه یهودا گذاشت . مقرر داری ادا خواهم کرد 

 (.  00و 01کتاب دوم پادشاهان ، باب هجدهم ، )

وخداوند یهود : "... ان شکست خورده ، درجای دیگر تورات آمده است که درباره قدرت جنگی همین سرباز

صد از آنها ( بنی اسرائیل )نگرانی نداشته باشید ، زیرا که پنج از شما ( اقوام غیر یهودی )ازاین قومها : فرمود

یر خواهند افتاد را تعاقب خواهند کرد ، و صدازشما ده هزار را خواهند راند ، و همه آنها پیش روی شما با شمش

  0(.0سفرالویان ،باب بیست و ششم ،" )

ما هم از نوع افسانه ها  Gulliver: " دراشاره به این تضاد ها، لرد بولینگبروک محقق انگلیسی مینویسد 

 ". دارد،اما این نوع ناشیگری را دربیان آنها ندارد 

و حدیث یهودی میتوان یافت ، که بسیاری از  مبالغه های فراوان دیگری از همین نوع را درکتابهای مهم تفسیر

 : کتابهای حدیث اسالمی و به ویژه جهان تشیع ظاهر از آنها الهام گرفته اند 

................................................................................... 

از سرداران اسالم یاد بگیرید : " درکشف االسرار آیت اله خمینی نیز ،احتماال با الهام ازحزقیال نبی یا یوشع بن نون،میتوان خواند  -0

قبول . چک و چونه کردند که آقا نمیشود. روم را رد کنیم  نفر طلیعه لشکر 01111نفر همراه من بیایند تا  11که یکی از آنان گفت 

 " . شصت نفر آدم رفتند و شصت هزار رومی را ازدم شمشیرگذراندند و برگشتند. نفر باشند  01کرد که 
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آمده است که قوم اسرائیل ازخدا پرسید که مگر اورا ترک کرده و از یاد برده است؟ و  (ب 14براخوت )درتلمود 

فرزند من درآسمان بروج دوازده گانه را آفریدم ، برای هربرج سی لشکر ساختم  :خدا به صهیون جواب داد 

هزار کرور ستاره از آسمان آویختم به تعداد سیصد و شصت و پنج و برای هر لشکر سیصد و شصت و پنج ..... 

آیا روا است که بگوئی که ترا ترک گفته ام یا فراموشت کرده .روز سال ، و همه اینها را تنها به خاطر توآفریدم

م قربانی ام؟ به فرض آنهم که خواسته باشم ، چگونه میتوانم قوچ ها و بره های نوزاده ای را که تو از صحرا برای

 آورده ای نادیده بگیرم ؟ 

روایت مذهبی دیگری حکایت دارند که حتی اگر خدا هم دراین راه کوتاهی کند ، خورشید و ماه قصور وی را 

مفهوم این جمله کتاب مقدس که خورشید و ماه :" آمده است (ب10")نداریم "دراین باره در. بدو یاد آور میشوند

به راه خود نمیروند چیست ؟ این است که این دو از فلک خود به عرش خدا باال  در برابر عرش خدا میایستند و

را بجاآوری ما نیز به نور پراکنی (عمران)ای سرورجهان ، اگر تو حق موسی پسر عمرام : رفتند و به او گفتند 

ت هر روزستاره و خدا به آنها تیرشهابی پرتاب کرد وگف. خود ادامه خواهیم داد، وگرنه دیگرنخواهیم درخشید

پرستان  فراوانی دربرابرشما تعظیم میکنند و شما باز هم میدرخشید و فکر آبروی مرا نمیکنید ، و حاال فقط به 

 " خاطر یک بنده من اینهمه قیل وقال راه انداخته اید؟ 

( شنبه )تآمده است که خداوند آدم را ازآن جهت درشب شنبه خلق کرد که بتواند درطعام جشن شب10درسهندرین 

درتوجیه اینکه چرا حیوانات بیگناه روی  010ودرسهندرین. که هرهفته خود خداوند ترتیب میدهد شرکت کند 

زمین همراه آدمیان گناهکار روی زمین و همراه آدمیان گناهکار درطوفان نوح ناپدید شدند نوشته شده است که 

ر خطاکاری او پریشان شود وحجله را سرنگون خدا چون پدری که برای پسرش حجله عروسی ساخته باشد وبراث

 . کند ،  حیوانات را هم که دیگر به دردی نمیخوردند همراه آدمها دور ریخت 

روایت شده است که چون برای آدم درباغ بهشت خوردن گوشت حیوانات زمینی مجاز نبود،  30درسهند رین

کباب میکردند و همراه شراب بر سفره اش برایش گوشت از آسمان نازل میشد و خدمه خداوند آنرا برایش 

درهمین روایت آمده . میگذاشتند ، و بدین ترتیب وی نخستین انسانی بود که درباغ عدن برسر سفره غذا نشست

سال دوم با حوا  011سال روزه گرفت ، 011است که آدم وقتیکه براثر خطای خود از بهشت رانده شد ، 

 . ورت خود را برگ انجیر پوشانیدسال سوم ع011همخوابگی نکرد ، و در

ب نقل شده که ربی سیرا از ربی اواهو پرسید که اینکه درتورات آمده است که االغ از آسمان آمد 30درسهندرین 

، این االغ بصورت یکپارچه به زیر آمده یا بصورت قطعات مجزا ؟ و ربی اواهوجواب داد البته یکپارچه آمده 

 . بصورت ناقص نازل نمیشود  است ، زیرا از آسمان هیچ چیز

یوخانان از مفسران تلمودی تورات مینویسد که چرا غالبا خداوند  ( خاخام )راب (،ب10سهندرین )در جای دیگر 

برای اینکه خداوند هیچ کاری را نمیکند مگر اینکه : از خودش نام میبرد ؟ و خودش پاسخ میدهد " ما"بصورت 

  0.شورت کرده باشدقبال با مشاورین خودش درباره آن م

........................................................................ 

واقعیتهای "واز نظر ماهیت فرق زیادی با  –اعالم میشد "حقایق ابدی و تغییر ناپذیر الهی "این نوع برداشت های عقیدتی که درزمان تدوین تلمود  -0

ظاهرا امروزنیز جای ممتازی درجامعه قرن بیستمی وارثان تلمود  –اری از محدثان مسلمان و بخصوص شیعه ندارد بسی" ثابت و تغییر ناپذیر الهی 

خانیم بیالیک متفکر و . ثقه االسالم کلینی دارند " اصول کافی"و" صحاح سته "دارد،همچنانکه نظایر آنها جای ممتازی درجامعه قرن بیستمی وارثان 

تورات ابزار دست خالق عالم است که تمام آفرینش از روی طرحهای آن انجام گرفته وروح زنده ای است که بدون آن :"سد ادیب معاصر یهودی مینوی

وینکلردانشمند یهودی آلمانی کتاب مقدس را منبع پخش ". جهان ما علت وجودی خود را از دست میدهد ،زیرا تورات مقدم بر خلقت آدم خلق شده است 

چیزی شبیه به اشعه ای که به )میداند که خواننده را نخست به لرز و تحریک وامیدارد و سپس از او مومن معتقدی میسازد نیروی مغناطیس خاصی

مارتین بوبرفیلسوف یهودی وبرنده (. فتوای نخستین رئیس جمهور اسالمی از گیسوان زنان جوان تراوش میکند و مومنان را به لرز و تحریک میکشاند

که درآن یهوه به اسرائیل میگوید چون تومحبوب منی صهیون و (0-0باب چهل و سوم ،)تناد به بندی از کتاب اشعیای نبی درتورات جایزه نوبل با اس

ست و تجدید همه سرزمینهارا به تومیدهم و همه اقوام جهان را درراهت فدا میکنم، نتیجه میگیرد که اساسا جامعه جهانی امروز بخاطر اسرائیل برسرپاا

 .ر جهانی نیز منوط به باز سازی صهیون است ساختا
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آکنده از ضدو نقیض ها ، ناسخ و منسوخ ها و اشتباهاتی است که قسمت  –مانند تورات  –انجیل به نوبه خود 

اعظم آنها از واقعیتی که قبال بدان اشاره شد ، یعنی از ترکیب نامتجانس این کتاب و ازخدای دو شخصیتی آن 

زیرا که عیسی ازیکطرف خودش این مشکلی است که از همان آغاز وجود داشته است ،. مه میگیرد سرچش

یهودی است و ناگزیر است مکتب خود راادامه دهد و مکمل مکتب تورات و نه ناقض آن بداند ، از جانب دیگر 

اشتها ی تورات دراین برداشتهای فکری و عاطفی او چه در زمینه زمینی و چه درزمینه آسمانی بکلی با  برد

هردو زمینه اختالف دارد ، زیراسنگ زیر بنائی مکتب عیسائی محبت و گذشت است که میباید هم ضابطه حاکم 

باشد ،درصورتیکه سنگ زیربنائی " پدرآسمانی " بر روابط آدمیان با یکدیگر و هم ضابطه حاکم با روابط آنان با 

ای دقیق قوانین و مقررات او است که درصورت تخلف از آن یا تورات اطاعت بیقید و شرط از خداوند و اجر

قصور درآن مطلقا بخشش و گذشتی درکار نیست و فقط کیفر ،آنهم بصورتی انتقامجویانه و کینه توزانه درکار 

درمقایسه با تاریخ مذهبی ایران ، میتوان گفت که مکتب شخصی عیسی نوعی مکتب حالج است ومکتبی . است 

، (انجیل )عای دنباله روی آنرادارد مکتب آن قضات شرع که حالج را به دارکشیدند ، و عهد جدید که انجیل اد

صحنه دائمی برخورد این دوگرایش است ، برحسب آنکه شخصا بیشتر درخط عیسی بوده باشند یا درخط تورات 

یت شکل گرفته کلیسا است که عمال بنیانگذار مسیح( سن پول)دراین مورد نقش اساسی نقش پائولوس قدیس . 

نقشی داشته است نه شاگردان ساده و عامی و غالبا بی سواد او " شکل گیری"است، زیرا نه خود عیسی در این 

که در عین پاکدلی از چنین توانایی بی بهره بودند، و اگر پائو لوس پا به میدان نگذاشته بود احتمامال حرکتی که 

وقف و بعد از مدتی نیز به کلی فراموش می شد پائولوس در بدو امر یک عیسی به وجود آورده بود با مرگ او مت

خاخام متعصب و قشری یهودی بود که نوآوری عیسی ناصری را بدعتی کفر آمیز دردین یهود میدانست و بهمین 

همه کوشش خود را درنفی این بدعت بکار  –بطوریکه خودش درچند رساله خویش اعتراف میکند  –جهت 

ولی همین کاهن مطلع و متعصب پس . جمله کاهنانی بود که با محاکمه و مرگ عیسی موافق بودند  میبرد و از

از مرگ عیسی، که هیچ وقت اورا ندیده بود ، به روایت خودش درراه دمشق با عیسی،  بعد از رستاخیز او، 

دت خود در رم تمام دانش مالقات و گفتگو کرد و بدنبال آن بکلی تغییر گرایش داد و ازآن پس تا بهنگام شها

وبینش و نیروی خود رادرشکل دادن مسیحیت نوخاسته بکار انداخت ، منتها این تشکل رابراساس روحیه و 

معتقدات وباورهای توراتی شخص خودش پایه گذاری کرد و نه براساس برداشتهای عاطفی و انقالبی عیسی، که 

ه بود ، و این واقعیت،که درهمه چهارده رساله او درعهد جدید پائولوس بعنوان یک یهودی سنتی با همه آنها بیگان

منعکس است انگیزه اصلی تضادی است که ازهمان آغاز مسیحیت میان بخش عیسائی انجیل و بخش پائولوسی 

تذکر این نکته نیز ضروری است که کلیسای کاتولیک از بدو فعالیت رسمی خود درقرن . آن وجود داشته است 

عمال گرایش پائولوسی انجیل را که ضامن قدرت و حاکمیت بیچون و چرای کلیسا است برگزیده و سوم میالدی ، 

دررساالت  پائولوس چندین بار تصریح . گرایش عیسائی آنرا جز بصورت تئوری و موعظه ، نادیده گرفته است 

ز پیش از تولدشان برگزیده شده است که خداوند آن کسانی را که میباید به مسیح ایمان آوردند و رستگار شوند ا

است ،و درعین حال درهمین رساله ها مردم دعوت به رفتن به راه مسیح شده اند و از پاداش نیکان و جزای 

اگر خداوند خود رستگاران را برمیگزیند چرا میباید : گمراهان سخن رفته است ، و وقتی هم که ازاو میپرسند 

ترا ای انسان چه جای سئوال از خداوند !فضولی موقوف : اسخ میدهدگمراهان را بازخواست کند و کیفر دهد؟ پ

است؟ ولی به موازات این ، درهمین عهد جدید ایمان به مسیح نیز شرط اصلی رستگاری محسوب نمیشود ، بلکه 

نه هرکس که مرا خداوند گار خطاب : " این شرط رستگاری محبت به دیگران و گذشت از خطاهای آنان است 

متی ، باب هفتم ، " ) لکوت آسمان داخل خواهد شد ، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرابه انجام برساند کند به م

خواست پدر آسمانی من این است که به دشمنان خود محبت نمائید ، به آنانکه از شما متنفرند نیکی کنید، ("40
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" نان رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند برای آنانکه به شما دشنام میدهند دعای خیر کنید ، با دیگران آنچ

 (. 10-44لوقا ، باب ششم ،)

خداوند درکتاب مقدس :" دررساله به غالطیان و پائولوس برای اثبات برتری مسیحیان بردیگران مینویسد

با فرزندان  رابیرون کن، زیرا پسر کنیز نمیتواند(هاجر و اسماعیل )کنیز وپسرش : به ابراهیم میفرماید( تورات)

رساله پائولوس رسول به ")زن آزاد هم ارث باشد، و ما ، ای برادران ، فرزندان کنیز نیستیم ، بلکه اوالد آزادیم 

، ولی دردو انجیل لوقا و متی از عیسی درموعظه معروف اوبرسرکوه نقل میشود (11غالطیان ، باب چهارم ، 

، لوقا، 0متی، باب پنجم، ")آسمان بیش ازهمه ازآن ایشان استخوشا بحال حقیران ومسکینان، زیرا ملکوت :" که 

وقتیکه موسی همه فرمانهای شریعت را به مردم "دررساله عبرانیان، پائولوس متذکر میشود که ( . 11باب ششم، 

 رسانید، خون بز و گوساله را گرفته با آب و پشم قرمزو روفابرهمه پاشید و گفت این خون پیمانی راکه خدا برای

شما مقرر فرموده است تأکید میکند،زیرا برطبق شریعت همه چیزباخون پاک میشود و بدون ریختن خون آمرزش 

ولی درانجیل های متی و مرقس از (. 44-00نامه پولس رسول به عبرانیان ، فصل نهم ، ")گناهان مفهوم ندارد

شما قوانین ! ای ریاکاران :"ودند میگوید عیسی نقل میشود که به مالیان یهود که از اورشلیم به نزد او آمده ب

بازبان به خدا احترام میگذارید اما دلهایتان از او . واقعی خدا را بخاطر آداب و رسوم گذشته خود نادیده گرفته اید

متی، باب ")عبادت شما بیهوده است،زیرا اوامر انسانی را به جای احکام حقیقی الهی تعلیم میدهید. دور است 

 (. 01-0، مرقس،باب هفتم، 4-0پانزدهم، 

درانجیلهای متی و مرقس و لوقا عیسی از جانب شاگردانش فقط استاد خطاب میشود،حتی یکبار که اورا به صفت 

مرقس،باب " )زیرا فقط خدااست که شایسته عنوان نیکو است"نیک میخوانند عیسی بدین خطاب اعتراض میکند،

ازازل دارای "رساله های مختلف خود اورا جلوه تمام خدامیداندکه پائولوس در"عهد جدید"ولی درهمین (00دهم،

تجلی خدا نادیده " و(00،رساله به کولسیان، باب اول،00-0رساله به فیلیپیان، باب دوم، ")مقام الوهیت  بوده است

ود دارد تنها یک خدا وج"،(03رساله به کولسیان، باب اول، " )است که همه موجودات توسط او آفریده  شده اند 

رساله به رومیان ، ") خدای زندگان و مردگان است "،(00رساله قرنتیان ، باب هشتم ،" )واو عیسی مسیح است 

به . باید متذکر شد که اصوال اعتقاد به الوهیت مسیح درمسیحیت اولیه مطرح نبوده است(. 01-0باب چهاردهم ،

داند ، واین کلیسای مسیحی و دیوهاو اجنه اند خودعیسی خودش رامسیح خداوند می Albert Schweitzerقول 

  0.که برمسیحیت اوتأکید میگذارند

دررساله های پائولوس، باهدف پیشگیری از مشکلتراشی حکومت رم درراه فعالیت مذهبی مسیحیان تأکید شده 

ه از جانب است که هرمسیحی باید از احکام وقت بطور کامل و صادقانه اطاعت کند،زیرا که هیچ قدرتی نیست ک

خدا تعیین ومأمور نشده باشد، بنابراین هرکس که با حکومت موجود مخالفت کند با نظام الهی مخالفت کرده است 

و باب  0رساله به رومیان ،باب دوازدهم ، )و هرکه رویاروی حکومت قرار گیرد خود را محکوم کرده است 

ک رژیم کمونیستی ضد خدا نیز یک مسیحی صادق مفهوم این دستور این است که فی المثل دری(. 1-0سیزدهم ،

محقق آلمانی .میباید بصورت کمونیست مومنی عمل کند، زیرا که این حکومت از جانب خدا برقرار شده است 

با این دستور عجیب پائولوس نه تنها امپراتور زمان خودش نرون را برگزیده : دراین باره مینویسد" اشتاوفر"

که به تمام نرونهای قبلی و بعدی چون چنگیز و آتیال و استالین و هیتلر نیز لبیک میگوید خاص خداوند میداند ، بل

همین محقق معتقداست این برداشت پائولوس از . ، زیرا از نظر او همه اینها با خواست خداوند آدمکشی کرده اند 

 ملت اسرائیل فرمان میدهد از  کتاب یرمیای نبی درتورات اقتباس شده است که درآن خداوند به وسیله یرمیا به

........................................................................... 

اشاره بدین گفته انجیل که وقتی که عیسی بیماران را شفاداد ، دیوانی که به فرمان او ازبدن آنها بیرون آمده  -0

درپیش او به خاک افتادند و با صدای بلند فریاد برآوردند که تو پسر خدا هستی ،اما عیسی باتأکید به آنها  بودند

 (.00-01مرقس ، باب سوم ،)امر کرد که این را به کسی نگویند
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پادشاه بابل که بزودی به سرزمین یهود حمله خواهد برد و آنرا تصرف خواهد کرد (بخت النصر)نبوکدنصر

من آنم که : و خداوند فرمود :"صادقانه اطاعت کنند و خودشان و حتی حیواناتشان خادم و پسر و نوه او باشند

مینند به قوت عظیم و بازوی افراشته خود آفریدم و آنرا به هرکس که جهان و انسان و حیوانات را که بر روی ز

پسند آمد بخشیدم، و االن من تمامی این زمینهارا بدست بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نیز درنظرم

صحرا را به او بخشیدم تا او را بندگی نمایند، و تمامی امتها اورا و پسرش و پسر پسرش را خدمت حیوانات 

و هر امتی که نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننمایدو گردنش را زیر یوغ او نگذارد آن امت .....خواهند نمود،

اب یرمیای نبی، باب بیست و کت")رابه شمشیر وقحطی و وبا  کیفرخواهم داد و بدست او هالک خواهم کرد

 (.0-3هفتم،

و البته این همان بخت النصری است که بعدا اورشلیم را ویران و معبد سلیمان را غارت کرد و یهودیان را بطور    

درمورد همین حکومتهای وقت، از زبان عیسی درانجیل مرقس نقل شده است . دسته جمعی به اسارت به بابل برد

و در ( 03مرقس، باب هشتم، ")برحذر باشید( پادشاه یهود)گفت از خمیر مایه هیرودیس به شاگردان خود "که 

( . 01یوحنا، باب دهم، ")دزد نمی آید مگر برای آنکه بدزدد و بکشدو هالک کند:" انجیل یوحنا نقل شده است که 

اگر چه او از ازل ": موضوع رسالت عیسی برای نجات بشر به قیمت مرگ خود که پائولوس درباره آن مینویسد

مقام الوهیت داشت ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را برای خود حفظ کند، بلکه بصورت یک برده 

رساله پولس رسول به فیلیپیان ") درآمد و شبیه یک انسان شد و حتی مرگ بر روی صلیب را برای خود پذیرفت

نبی درتورات است که براساس آن کسی بنام عبد یهوه از اقتباس ازشرح مفصل کتاب اشیاء ( 0-0، باب دوم ،

جانب یهوه برای نجات یهودیان برگزیده میشود وموردهمه گونه تحقیر و آزار قرار میگیرد ، ولی همه بالیا و 

مصائب را برای خودش میخرد تا خداوند نقشه نجات معنوی قوم برگزیده خویش را به وسیله او اجرا کند، و عبد 

 -00و04کتاب اشعیاءنبی، )ی خریدن گناهان بنی اسرائیل جان خودش را چون قربانی گناه تقدیم میکندیهوه برا

متی، باب دوازدهم ، )درسه انجیل از انجیلهای چهارگانه عیسی مرادف این عبد یهوه شناخته میشود(. 31

ع درکلیسا نیز مورد این موضو(. 44،لوقا، باب بیست ودوم ،40، مرقس، باب چهاردهم،40وباب بیستم، 00

 .تأیید قرار گرفته منتها عبد یهوه این بار تبدیل به خود خدا درقالب مسیح شده است 

، خود بخش مسیحی یعنی انجیلهای "عصر جدید"گذشته از تناقض اصولی میان دو بخش یهودی و مسیحی 

و نه از  –ت نویسندگان آنها چهارگانه نیز آکنده از ضدو نقیض هائی است که عموما از طرزفکرو درجه اطالعا

 .سر چشمه گرفته است  -وحی آسمانی به عیسی

درانجیلهای سه گانه متی، مرقس و لوقا عیسی نه خود راخدامیداند ، نه پسر خدا و نه مسیح ، ولی درانجیل یوحنا 

ست و از وی شخصا اعالم میکند که مسیح خداوند است و از پیش از آفرینش جهان نزد خداوند وجود داشته ا

 (.0-1یوحنا، باب هفدهم ،)جانب خدا به روی زمین آمده است 

درانجیل یوحنا تأکید میشود که خداوند همه چیزرابدست عیسی سپرده است و او بر هر چه میگذرد و خواهد 

، ولی درهر سه انجیل دیگر پیشگوئی مهمی ازعیسی نقل شده که ( 1یوحنا، باب سیزدهم، )گذشت آگاه است 

 : حقق نیافته است و بخوبی نشان میدهد که عیسی هیچ آگاهی واقعی برآینده نداشته است هرگز ت

درخورشید و ماه وستارگان عالمات بسیار ظاهر خواهد شد، و برزمین تنگی و حیرت : آنگاه عیسی فرمود"... 

رزه خواهند افتاد و دریاها به تالطم خواهند آمد و قدرتها ی آسمانی به ل. برای همه مردمان روی خواهد کرد

راخواهند دید که با قدرت و جالل ( عیسی)آدمیان از وحشت از هوش خواهند رفت، و آنوقت همگان پسرانسان 

به صدا درخواهدآمد و او فرشتگان خود را (صوراسرافیل)شیپوربزرگ . عظیم از درون ابری فرو خواهد آمد

و یقین بدانید که تا پیش . و از کرانه های فلک جمع کنند خواهد فرستاد تا برگزیدگان خدا را از چهارگوشه جهان

، مرقس، باب 14-40متی ، باب بیست وچهارم ، " ) از درگذشت نسل حاضر همه اینها روی خواهد داد 

 (.  40-43، لوقا، باب بیست ویکم،44-40سیزدهم، 
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ه اند ، باید شما نیز به هر چه چون اکنون فریسیان برکرسی موسی نشست"دریکجا از زبان عیسی گفته میشود که 

ولی درجای دیگر از قول (1-0متی ، باب بیست وسوم ، " )آنان میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمائید 

وای  به حال شما ای فریسیان که از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید و "همین عیسی نقل میشود که 

لوقا ، باب ")آنها نیست و مردم دانسته و ناشناخته بسراغشان میروند حکم قبرهائی رادارید که نشانه ای روی

 (. 01-04یازدهم ، 

بکوشید تا مردم کارهای نیک شما را : " دریکجا عیسی درموعظه معروف خود برسر کوه به پیروانش میگوید 

جای دیگر از زبان همین ، ولی در( 00متی ، باب پنجم، ") ببینند و از این راه پدر آسمانی شما را ستایش کنند 

مراقب باشید کارهای نیک خود را درانظار مردم انجام ندهید زیرا که اگر چنین کنید اجری نزد :" عیسی میگوید 

 (. 0متی ، باب ششم،" )پدرآسمانی خویش نخواهید داشت 

متی، باب ")هستم بیائید تا شما را تعلیم دهم، زیرا که من فروتن و بردبار "دریکجا از عیسی نقل میشود که 

مردم نینوا وقتی : عیسی به یهودیان و فریسیان گفت :"،ولی در جای دیگر روایت میشود که (11-40یازدهم ، 

که موعظه یونس را شنیدند توبه کردند ، و ملکه سبا از دوردست آمد تا حکمت سلیمان را بشنودو حال آنکه 

 ( . 04-00، باب دوازدهم ، متی ") شخصی که دراینجا است از سلیمان داناتر است

اینک (یهودیان)کسانی که برای ورود به پادشاهی خدا تولد یافته بودند:" دریکجا از زبان عیسی گفته میشود که 

، و درجای دیگرازهم او (04متی، باب هشتم، ")بخاطر گناهان خود به سرزمین ظلمت و اشک افکنده خواهند شد

 (. 40متی ، باب پانزدهم ،")ندان گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شده ام من فقط برای گوسف: " نقل میشود که 

قدرت درک سخنان من به شما عطا شده است اما برای دیگران همه : دریکجا عیسی به شاگردانش میگوید که 

ر ولی جای دیگ( 04-01مرقس ، باب چهارم ،")چیز بصور مثل بیان میشود تا بشنوندو نفهمندو بنگرندو نبینند

شماکه مثل ساده مرا نمیفهمیدچگونه مثلهای :" همین عیسی به همین شاگردان میگوید

 (. 01همانجا،")دیگرراخواهیدفهمید؟

چگونه تو برای تعمید گرفتن پیش من آمده ای ، درحالیکه :"درجائی آمده است که یحیی تعمید دهنده به عیسی گفت

و تأکید شده است که چون عیسی تعمید گرفت روح خدا (00سوم ، متی ، باب")حقا منم که باید از تو تعمید بگیرم 

،ولی در (04-00همانجا، )مانند کبوتری از آسمان نازل شد و صدائی شنیده شد که میگفت این است پسر عزیزمن

جائی دیگر درهمین انجیل گفته شده است که وقتی که یحیی درزندان از کارهای عیسی باخبرشد دونفر از 

را پیش او فرستاد که بپرسند آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا باید در انتظار  شاگردان خود

 (.1-0متی ، باب یازدهم ،")شخص دیگری باشیم ؟

درانجیل لوقا عیسی برای شاگردان خود پیش بینی میکند که پس ازوی آنهارادستگیرخواهند کردوعده ای ازآنان 

ولی درهمین پیش بینی از قول وی گفته میشود که موئی ( 00ت ویکم، لوقا ، باب بیس)را خواهند کشت 

 (. 00همانجا، )ازسرهیچکدام از شما کم نخواهد شد

تناقضات انجیل ازطرف بسیاری ازنویسندگان جهان اسالمی نیز مورد تذکر و بررسی قرار گرفته است که از 

قاء جعفری نام برد که متن تلخیص شده ای از آن بنام ابوالب" تخجیل من حرف االنجیل"جمله آنها میتوان از رساله 

 . درالیدن هلند بچاپ رسیده است " الرد علی النصاری "

، مریم ، 04-04آل عمران ، ) داستان بکارت مریم درهنگام بارداری او که کرارا درقرآن برآن تأکید نهاده شده 

و بار دیگر ( 00متی ، باب اول ،)بطور مستقیم ولی درخود انجیل تنها یکبار ( 04،احقاف،00، انبیاء ،00-40

:  بدان اشاره شده است ، از این پیشگوئی اشعیاء درتورات مایه گرفته است که( 10لوقا ، باب اول ،)بطورضمنی

اشعیاء بنی ، ")باکره ای آبستن خواهد شد و پسری خواهد زائید که عمانوئیل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد" 

ولی درپیشگوئی اشعیاءصرفا مربوط به دوران خوداو و شکستهائی است که براسرائیل واردآمده (.00باب هفتم ، 

الزم به تذکر . پسر نوزاده نیزعمانوئیل نامیده نشده و یشوعا نامیده شده است که تلفظ عبری عیسی است . بود
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هائی است که پیش ازآن درهمه  است که این اسطوره تولدیک انسان استثنائی ازمادری باکره اقتباس ازاسطوره

درمعتقدات اساطیری مصر ، ملکه ای . تمدنهای باستانی مصر و بین النهرین و ایران و هند وجود داشته اند 

. دراسطوره های فنیقی آتیس از مادرباکره ای به نام نانامتولد شده بود . باکره از خدای خورشید باردار شده بود

از آناهیتا ، مادری ( مهر)با درتمام جهات الگوی مسیحیت قرار گرفته است میترادرآئین ایرانی میترا که تقری

سرود مقدس میترائی که درطول چهار قرن رواج آئین میترادرامپراتوری رم درمراسم . باکره بدنیا آمده بود

ی زائیده شده امروز نجات بخشی برای شما از مادر باکره ا:"مذهبی میترائی خوانده میشد براین تکیه داشت که 

امروز نجات بخشی برای شما :" ، و این جمله ای است که عینا مورد اقتباس انجیل قرار گرفته است "است 

 (.00لوقا ، باب دوم ،")زائیده شده است 

اسطوره تولد عیسی دریک طویله نیز از افسانه های کهن ،بخصوص از معتقدات میترائی سرچشمه گرفته است 

خدای شبانان،  را درغاری متولد شده بود ، همچنانکه درمعتقدات اساطیری  یونانی هرمس،که براساس آنها میت

 .درطویله ای میان خری و گاوی تولد یافته بود

درانجیل لوقا صحنه جالبی درارتباط با تولد عیسی نقل شده است که به موجب ان پیرمرد پارسائی بنام شمعون که 

که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد، عیسی نوزاد را که والدینش  از روح القدس بدو الهام رسیده بود

به معبد بزرگ آورده اند درآغوش میگیرد و به حاضران میگوید که این کودک نوری است که جهان را روشن 

به .  این صحنه رونوشت داستانی است که درباره تولد بودا نقل شده است(. 14-43لوقا، باب دوم، )خواهد کرد

بودا نیز پسر انسان و استاد نام داده اند، و معجزاتی مانند شفا دادن بیماران وکوران و افلیج ها و راه رفتن 

یکی از افسانه . برروی آب برای او قائل شده اند که نظائرآنها راشش قرن بعد از او عینا درانجیل میتوان یافت 

ون خود او روی آب راه برود، ولی درآب فرومیرود و بودا ها حاکی است که یکی از شاگردان بودا میخواهد چ

پطرس گفت ای خداوند، بمن : "... این ماجرا بطور آشکار الگوی انجیل متی قرار گرفته است . اورانجات میدهد

پطرس از قایق بیرون آمد وبرروی آب به .بیا: عیسی فرمود . دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم 

وعیسی دستش راگرفت گفت ای . ای خداوند، نجاتم بده: رفت، اما در حالیکه غرق میشد فریاد زد طرف عیسی

 (.40متی ، باب چهاردهم ،" )کم ایمان ، چرا شک کردی ؟و بااو سوار قایق شد و باد فرونشست 

یت سابقه داستان مصلوب شدن عیسی و رستاخیز اوپس از مرگ ، بنوبه خود دراسطوره های متعدد ماقبل مسیح

تموز دربابل ، آدونیس درفنیقیه ، آتیس درفریگیه ، ازیریس درمصر ، ارباب انواعی هستند که مصلوب . دارد 

. میشوند وبرخی از آنان چون آتیس و آدونیس و ازیریس درست همانند عیسی سه روز پس ازمرگ زنده میشوند 

رم رفته بود، هر سال در سالروز سنتی کشته شدن درامپراتوری رم پیروان آتیس ،خدائی که از آسیای صغیر به 

او تصویر وی را به درخت کاجی می آمیختند و سه روز برای مرگش عزاداری میکردند و بعدرستاخیزش را 

پیروان دیونیزوس نیز درمعابد خودمجسمه به صلیب کشیده اورا نصب میکردند، درست درهمان . جشن میگرفتند

اوریگنس عالم بزرگ الهیات وبنیانگذار . جسمه عیسی مصلوب نصب میشودصورت که درکلیساهای مسیحی م

کلیسای یونانی درباره رستاخیز عیسی مینویسد که این معجزه برای بت پرستان تازگی ندارد ، زیرا نظیر آنرا 

میکند خود تصدیق "رسالت و تاریخ"دیبلیوس اسقف آلمانی درکتاب . دراساطیر بسیاری از آنان نیز میتوان یافت 

که نویسندگان مسیحی یهودی االصل ، شخصیت عیسی را برهمان اسطوره های نبی ها و خاخام ها قرار دادند، و 

 . نویسندگان غیر یهودی افسانه های اساطیری را با تغییراتی چند با مسیح منطبق ساختند 

 

است که این خر همراه با خود  داستان خر عیسی که وی سواربرآن وارد اورشلیم شده، و دراحادیث اسالمی آمده

عیسی وارد بهشت خواهد شد، براثر اشتباه ماتیوس نویسنده انجیل متی دردرک مفهوم واقعی این تمثیل به 

به دختر صهیون بشارت دهید که این پادشاه تو است :" صورت تقریبا مضحکی وارد کتابهای توحیدی شده است 

و آن دوشاگرد عیسی رفتند و االغ و کره . انه به نزد تو می آید که سواربراالغی و برکره االغی است وفروتن

(. 4-3متی، باب بیست ویکم، ") اورا آوردند و آنگاه رداهای خود رابرپشت آنها انداختند و عیسی سوار شد 



 

143 

 

ای دختر :" محقق آلمانی وینکن متذکر میشود که این نوشته عینا از کتاب زکریای تورات گرفته شده است که

ون، با بانک بلند هلهله کن ، و ای دختر اورشلیم، قهقهه بزن، زیرا که پادشاهت بسوی تو می آید و براالغی صهی

، و یاد آوری میکند که این یک سنت (0کتاب زکریای نبی، باب نهم، ") سوار است، برکره االغی سوار است 

تی ، نویسنده، از روی بی اطالعی تصور سابقه دار ادبیات عبری است که یک جمله را دوبارتکرار کنند، ولی م

کرده است که عیسی بردو االغ سوار بوده و آنرا بهمین صورت درانجیل خود منعکس کرده و توضیح داده است 

 ". همه این حوادث روی داد تا پیشگوئی انبیاء بنی اسرائیل تحقق یابد" که 

ردمی آورد و بطور ثابت دراورشلیم سکنی درتورات خداوند به صهیون می آید و قوم خود را بدور خویش گ

همین . میگزیند، ولی درانجیل قلمروخداوند مرز جغرافیائی نداردو روادید ورودبدان بدون تبعیض صادر میشود

انجیل درقالب یک پیامبر ترشروی متعصب و سختگیر و " یهودی "عیسای مهربان با گذشت و آزادمنش، درنیمه 

با قاطعیت تکفیرمیکندووعده مجازات میدهد، وازمسیحیت تنهانام مسیح رادارد، به بی گذشت تورات درمی آید که 

گفته صاحبنظر ایرانی ، آن مرد ساده ژنده پوش و پاکدل و خیالبافی که از یکسو علیه ریا و فساد و فریب کاهنان 

رخالف سنت زمان خود یهود و از سوی دیگر علیه ثروتمندان و علیه قدرتمندان هیئت حاکمه بانک برمیدارد و ب

با روسپیان و خطاکاران مینشیند وبا آنان با محبت سخن میگوید ، به مسیح آلبرت شواتسر بسیارنزدیکتر است تا 

 . به مسیح پاپ برژیا یا پاپ گرگوار که جز کینه و نفرت چیزی عرضه نداشته اند 

بنیاد گذاشت که کلیسای "لیسا ی مسیح ک" یکی از نخستین کشیشهای جامعه مسیحیت به نام   Markionمارکیون 

. رواج گسترده ای یافت ( مارکیونیسم)کاتولیک جدا علیه آن موضعگیری کرد، ولی اصول فکری این مکتب 

دربرداشت فکری مارکیونیسم عیسی پسر خدا است،ولی این خدا همان خدائی نیست که درتورات معرفی شده  و 

داده است ، زیرا خدای انجیل خدای بخشش است، در صورتیکه خدای  پائولوس قدیس او را به انجیل نیز راه

" الیزینگ محقق آلمانی بنمایه فکری این مکتب را چنین خالصه میکند که . تورات خدای کینه و انتقام است 

سراسرتاریخ جهان ، از خلقت آدم تا ظهور عیسی ، بدانصورت که درعهد عتیق آمده است ، درام غیر اخالقی و 

ئز کننده خدائی است که اصرار داشته است دنیا را به بدترین صورت ممکن به گردش درآورد ، و دریک مشم

بدین جهت عیسی مسیح . محاسبه کلی ، چنین خدائی ارزشی بیشتر از دنیای بی سروتهی که آفریده است ندارد 

باشد که اصوال نشانی از خوبی  که بعنوان فرزند یک خدای خوب با ما سخن میگوید نمیتواند فرزند چنین خدائی

مارکیون خود درهمین باره درموعظه ای مشهور اظهار عقیده میکند که انتساب عیسی ". دراو نمیتوان یافت 

 . مسیح به خداوند تورات توطئه ای است که با هدف اعاده حیثیت برای خدای یهودیان ترتیب داده شده است 

 -هارم که پیرو آئین میترائی و دشمن سرسخت مسیحیت نوخاسته بودامپراتوررومی قرن چ Julianusیولیانوس 

دررساله  -و مرگ نابهنگام او درجنگ با ایران ساسانی در بین النهرین  مسیحیت را از خطری بنیادی نجات داد

ای که در رد مسیحیت نوشت بیش از یکصد ایراد اصولی بر آن گرفت که بسیاری از آنها توسط ولتر درارزیابی 

جای : " هلموت مارکل استاد آلمانی تاریخ مذاهب دراشاره بدین رساله مینویسد . و از کتاب مقدس نقل شده است ا

تعجب است که این کافر چنین مسائلی را درک کرده بود ، ولی علمای الهیات مسیحیت هنوز هم یا نمیتوانند و یا 

 ". نمیخواهند آنها را درک کنند 

*    *    *   

دارای ضد و نقیض ها و به اصطالح رایج تر ناسخ و منسوخ  –هرچند کمتر از آن  -مانند تورات قرآن نیز،

یکی از نتایج این . هائی است که وجود آنها از همان آغاز مورد توجه مفسران و شارحان قرآن قرار گرفته است 

فتگوها ، هریک از طرفین ناسخ و منسوخها درطول همه قرون اسالمی این بوده است که غالبا دربحث ها و گ

میتوانسته است به آیه ای از قرآن که موید نظر او باشد استناد کند بی آنکه هیچکدام از آنان از حدود استناد به 

فی المثل آنکس که مدعی آزادی قبول یا عدم قبول دین دراسالم بوده است ، میتوانسته . قرآن تجاوز کرده باشند 

به آنکه نمیخواهند ایمان : " و ( 430بقره ، " )الاکره فی الدین : "این قبیل استناد کند است و میتواند به آیاتی از 

اگر :"... ویا( 040هود،")بیاورند بگو که شما به راه خود ادامه دهید و ما نیز به طاعت خویش ادامه خواهیم داد
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، ودرهمان حال، مخالف او (04نحل،" )تکلیفی جز تبلیغ رسالتت بیش نیست (دمحم)باز روی از خدا بگردانند برتو

با آنهائی که به خدا و به روز آخر ایمان :"میتوانسته است و میتواند آیات قرآنی دیگری ازاین قبیل مثال آوردکه 

نمی آورند و آنچه را که خدا ورسولش حرام کرده اند حرام نمیشمارند و به کیش حق نمیگروند مقاتله کنید تا یا 

وآنهائی را که به آئین خدا روی نمی آورند بکشید تا فتنه از میان "،(40توبه، ")بپردازند کشته شوند یا جزیه 

 (.430و001بقره، ")برداشته شود 

، 44، کهف،003و10انعام، )درسوره قرآن به صراحت آمده است که سخنان خداوند قابل تغییر نیست 

ما آیه ای را نسخ میکنیم یا میفرمائیم که آنرا  وقتیکه:"با اینهمه درهمین قرآن گفته شده است که (. 00یونس،

 (. 011، نحل، 010، 011بقره،")فراموش کنند ، آیه ای نیکوتر و یا همانندآنرا می آوریم 

آیه قرآن را ناسخ و منسوخ یکدیگر دانسته اند بی آنکه دلیل قانع کننده ای برای چنین ناسخ  443مفسران قرآن تا 

ر گونه تبدیلی درمتن قبلی این معنی ضمنی را میدهد که آن متن درست و یا دست کم و منسوخها بیابند، زیرا ه

 . کامل نبوده است 

ولی درچند جای دیگر همین شیطان یکی از مالئک (31کهف ،)دریکجای قرآن شیطان از جمله اجنه بشمار آمده 

ست که ما بنی اسرائیل را برهمه دریکجا آمده ا(. و یازده مورددیگر 00، اعراف،10بقره ، )دانسته شده است 

ولی درجای دیگر تصریح شده است که یهودیان بهر جا که روند محکوم به ( 00جاثیه ، )جهانیان فضیلت دادیم 

دریکجا از مسلمانان خواسته شده است که اگر اهل کتاب از روی حسد قصد سست کردن (. 001آل عمران،)ذلتند

منافقان و " ولی درجای دیگر درباره همین کسان آمده است که ( 010بقره، )دایمانشان راداشته باشندآنها راببخشن

کافران را که میخواهند شما نیز مانند آنان شویدبه دوستی مگیریدو اگر پافشاری کنند آنانرا هرجایافتید بگیرید و 

 (. 00نساء ")بکشید

مومن، )آفریده است(صورواحسن تقویماحسن )درقرآن تصریح شده که خداوند آدمیان را به بهترین صورت ممکن 

.  دریکجا. ، ولی درچند مورد دیگر همین آدمیان ناتوان ، ضعیف ، آزمند،عجول، بینوا(0، تین،1، تغابن،00

ولی درجای دیگر گفته شده (030اعراف، )برگزیده شده است "کلیه جهانیان"توصیف شده که دمحم به پیامبری بر

وپیرامون آنرا ازروز (مکه)فرستادیم که مردم ام القری(دمحم)ان عربی برتواست که ما قرآن رابرای آن به زب

ولی درموارد متعدد دیگر (4هود،)دریکجا آمده است که عرش خدا برروی آب است(. 4شوری،)قیامت بترسانی 

، 040، توبه، 1، یونس، 30اعراف، )عرش خداجائی درآسمان معین شده است که مالئک آنرا بردوش گرفته اند 

 (.  30، فرقان،3، طه، 4رعد،

به مردم است، و مسئول (قران)دست کم درچهار آیه قرآن تصریح شده است که دمحم فقط مأمور ابالغ کالم حق

ما قرآن را برای دعوت به حق برتو فرستادیم ، هرکس که هدایت :"قبول یا رد این ابالغ از جانب آنها نیست 

گمراه شد به زیان خود گمراه شد، و تو وکیل هیچیک ازآنها نیستی  یافت به نفس خود کمک کرد و هرکس هم که

اگر از تو پرسند که بابت دعوتی که میکنی چه اجرتی میخواهی ، بگو که من اجری جز از خدا (."00زمر، " )

ود به آنانکه ایمان نمی آورند بگو که شما به راه خ(" 44یونس،")نمیخواهم و فقط مأمورم که از مسلمانان باشم 

و اگر بازهم روی بگردانند ، برتو جزتبلیغ "؛ (040هود،")ادامه دهید، ما نیز به راه خود ادامه خواهیم داد

مشرکین را : "ولی درست درجهت عکس آن درچندین آیه دیگر آمده است (. 44نحل،") رسالتت وظیفه ای نیست 

این ملعونان رادرهرجا .... ،(03توبه،)درهرجا یافتید بکشید و بگیریدو محاصره کنید و درکمینشان باشید

؛ بکشید آنهائی را که به خدا وروز واپسین ایمان نمی ( 00احزاب، )بیابیدبگیرید و به شدیدترین وجهی بکشید

 (. 40توبه،")؛ آنها را بکشید و آواره کنید(40توبه،)آورند 

یافت که دربخشی ازآنها گفته شده است یکی از بارزترین تناقضات قرآن را درآیه های مربوط به یهودیان میتوان 

" ،(04بقره،")ای بنی اسرائیل، بیاد آورید نعمتهائی راکه مابه شمااعطاء کردیم وبرهمه عالمیان برتریتان دادیم : "

به بنی اسرائیل کتاب آسمانی فرستادیم و حکومت و نبوت عطا فرمودیم و آنانرا برهمه جهانیان فضیلت دادیم 

اینان تورات را حمل میکنند مانند االغی که کتابی :" ی دربخش دیگر از همین آیات آمده است ، ول(00جاثیه، ")



 

145 

 

حکایت آنها به سگی ماند که اگر بدوحمله آوری عوعوکندواگر اورا بحال "،(  3جمعه ،" )رابرپشت کشد

خت درجهان سزای این بدکاران ذلت آنها دراین جهان و عذاب س(."040اعراف،")خودگذاری باز عوعو کند

وبنی اسرائیل " ، (01مائده،")و ما آنهارا لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم "؛ (03بقره، " )دیگر است 

این یهودیان که هر کدام از آنها آرزوی هزار سال عمر (. " 000اعراف، ")را درروی زمین پراکنده ساختیم 

" نرهاند، زیرا خداوند به کردار ناپسندشان آگاه است میکند ، ولی عمر هزار ساله هم آنانرا از عذاب خدا

 (. 00بقره،)

بقره، ) درسه جای مختلف قرآن حتی گفته شده است که عده ای از یهودیان به امر خداوند تبدیل به بوزینه شده اند 

ی دراینجا طبعا فرصتی برای نقل همه ناسخ و منسوخ های قرآن نیست،ول(. 000، اعراف ،01، مائده ، 03

شاید بازگوئی یک مورد بخصوص از آنها که به زندگی روزمره اعراب صدر اسالم مربوط میشود از نظر 

این تناقض موضوع آیه ای از سوره بقره است که بوجب آن خداوند . طنزی که درآن نهفته است جالب باشد

ان این حرمت را رعایت مقاربت مسلمانان را درشبهای ماه رمضان با زنانشان ممنوع میکند، ولی چون مومن

نمیکنند ، این بار خود خداوند از تصمیم خویش عدول میکند و دوباره این اجازه را بدانها میدهد ، منتها از آنها 

ما قبال مقاربت شمارابازنانتان درشبهای ماه :"میخواهد که الاقل درموقع اعتکاف درمساجد حد خدا رانگاه دارند

ون دراین راه نافرمانی میکنید و خودرا به ورطه گناه می افکنید از گناهتان رمضان حرام کرده بودیم، ولی چ

میگذریم و حکم خود را پس میگیریم و از این پس مقاربت با زنانتان را در شبهای ماه روزه برشما حالل میکنیم 

 (. 004ره،بق")،ولی شما نیز حدود خدا را نگاه داریدو درهنگام اعتکاف درمساجد با آنان مجامعت مکنید
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 یا داستانهای شناخته شده ؟" ناشناخته"حقائق 

___________________________________________ 

درهرسه کتاب آسمانی داستانهای متعددآورده شده که تورات وانجیل منبع آنهارا گفتگوی چهل روزه یهوه با 

دانسته شده اند که توسط خداوند به دمحم " یحقایق ناشناخته ا"موسی درکوه سینا میداند، ودرقرآن همین داستانها

برداشت عهد عتیق و عهد جدید درکتاب مقدس این است که همه این وقایع درسالهای میان خلقت . وحی شده اند 

درقرآن نیزاززبان . آدم و پایان عهد عتیق به وقوع پیوسته اند و پیش از تورات کسی برآنها آگاهی نداشته است 

میفرستیم، و پیش ازاین ( دمحم)همه اینها حقایقی هستند که ما بصورت وحی برای تو "است خداوند گفته شده 

بااینهمه امروزه مدارک فراوان (. 014،یوسف،00،آل عمران،00هود،" )،خودتووقوم توبر آنها آگاهی نداشتند

لی ومصری و آشوری و تاریخی ،اعم از الواح کشف شده باستان شناسی و آثار ادبی منظوم و منثور تمدنهای باب

پژوهشهای محققان دو قرن اخیر ، نشان داده اند که تقریبا همه این داستانها از اسطوره ها و افسانه های ماقبل 

توراتی و طبعا ماقبل اسالمی مایه گرفته اند و به قول مونتگمری وات، کارشناس نامی تاریخ اسالم ، حتی یکی 

 . هنگام تدوین قرآن ناشناخته بوده باشنداز آنها را نیز نمیتوان  یافت که در

 

معروفترین این افسانه ها، طوفان نوح است که به تصریح تورات و قرآن اندکی بعد ازخلقت آدم درزمان نوح 

 .: پیغمبر روی داده است

ود، و و پشیمان شد که انسان را برزمین ساخته ب..... و خداوند دید که شرارت انسان درزمین بسیار است "...... 

گفت انسان را که آفریده ام و بهایم و حشرات و پرندگان هواراازروی زمین محوسازم ، چونکه متأسف شدم از 

پس برای خود کشتی از . پس به نوح گفت که اینک من تمامی بشر را هالک خواهم ساخت .... ساختن ایشان 

ذراع و ارتفاع 31راع باشدو عرض آن ذ 111چوب کوفربسازو درون و بیرونش را به قیربیاال، و طول کشتی 

وتو وپسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت به کشتی درآیند، و ازجمیع حیوانات ازهرذی ......ذراع  11آن 

و از پرندگان به . جسدی جفتی ازهمه به کشتی درخواهی آورد نرو ماده تا آنها را با خویشتن زنده نگاه داری

و من . خورده شود بگیر و درکشتی ذخیره نما تا برای تو و آنها خوراک باشد  اجناس آنها و از هر آذوقه ای که

بعد از هفت روز دیگر چهل روزو چهل شب باران میبارانم و هر موجودی را که ساخته ام از روی زمین محو 

ن آمد و چون طوفان آب برزمی.... پس نوح موافق آنچه خداوند اورا امر فرموده بود عمل نمود....  میسازم 

درسال ششصد از زندگانی نوح درروزهفدهم از ماه دوم جمیع چشمه های لجه عظیم شکافته شدو روزنه های 

آسمان گشوده گردید ،و خداوند درکشتی را از عقب بست، و طوفان چهل روز بر زمین می آمد و آب همی 

که همه کوههای بلند که زیر تمامی افزودوکشتی را برداشت تا از زمین بلندشد، و کشتی بر سطح آب میرفت تا آن

آسمانها بود مستورشد، و هر ذی جسدی که برزمین حرکت میکرد از پرندگان وبهایم و حیوانات و کل حشرات 

و خدا محو کرد هرموجودی را که برروی زمین بودازآدمیان و بهایم و حشرات .... خزنده و جمیع آدمیان مردند

و آب برزمین صدو پنجاه روزغلبه ... چه همراه وی درکشتی بود باقی ماندوپرندگان آسمان ، و فقط نوح با آن

و خدا نوح و همه حیواناتی را که باوی درکشتی بودند به یاد آورد وبادی برزمین وزانیدو آب ساکن ... مییافت 

برکوه آرارات  گردید و روزنه های آسمان بسته شد و باران از آسمان باز ایستاد ، و روز هفدهم ازماه هفتم کشتی

و واقع شد بعد از چهل روز که نوح دریچه کشتی را باز کرد وکبوتری را رها کرد تا ببیند که آیا ....قرار گرفت 

..... آب از روی زمین کم شده است؟ اما کبوترچون نشیمنی برای کف پا ی خود نیافت نزد وی به کشتی برگشت

و دروقت عصر کبوتر نزد وی برگشت و . ز کشتی رها کرد و نوح هفت روز دیگر درنگ کرده باز کبوتر را ا

و نوح هفت روز . پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده است . اینک  برگ زیتونی را درمنقار داشت 

و درسال ششصد و یکم از خلقت جهان . دیگر درنگ کرد و کالغی را رها نمود و او دیگر نزد وی برنگشت 

، آب از روی زمین خشک شد و نوح و پسران او و زنش و زنان پسرانش و همه درروز اول از ماه اول 
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تورات ، سفر " )حیوانات و حشرات و پرندگان و هر چه برزمین حرکت میکند با اجناس آنها ازکشتی بدر شدند 

 ( .پیدایش، خالصه شده از بابهای ششم و هفتم و هشتم 

 :درهمین باره درقرآن آمده است

وحی کردیم که به ساختن کشتی درحضورما وبه دستورما مشغول شو، واوبه ساختن کشتی وبه نوح "... 

پرداخت، و چون از این کار فارغ شد به او خطاب کردیم که ازهرجفتی دو فرد نر و ماده بردار و با جمیع زن و 

و به ساحل نجات  فرزندانت و آنهائیکه به تو ایمان آورده اند به کشتی برو تا به نام خدا کشتی روان شود

، و به نوح گفتیم که همه اهل بیت خود را بجز آن فرزندت که به هالک او تصمیم گرفته (01 – 10هود، )برسد

، و چون موعد (40و44مومنون، )ایم به کشتی بنشان ، و چون با همراهانت درکشتی نشستی ما را ستایش کن 

مواج مانند کوه به گردش درآمد ، تا آن هنگام که به قهر ما فرا رسید از تنور آتش بجوشید و کشتی برروی ا

زمین خطاب شد که آب را فرو بر ، و به آسمان خطاب شد که باران را قطع کن ، و آب به یک لحظه خشک شد 

و به نوح خطاب شد که از کشتی فرو آی که سالم ما و برکات و رحمت ما برتو و برآن امت ها و قبایلی باد که 

و نوح را باهمه آدمیان و حیواناتی که درکشتی وی بودند به ساحل سالمت ..... ، ( 00 -00هود،)باتو همراهند 

و البته این حکایت نوح از اخبار غیب است که (. 000شعرا،)رسانیدیم و باقی مردم همه را به دریا غرق کردیم 

 (". 00هود،)پیش از آنکه ما آنرا به تو وحی کنیم تو و قومت از آن کمترین خبری نداشتید

علیرغم این تأکید ها ، مدارک باستان شناسی موجود به روشنی حکایت از آن دارند که نه تنها پیش ازقرآن ،بلکه 

حکایت نوح درتمدنهای باستانی بین النهرین شناخته شده بوده است ، و مهمتر از آن "پیش از تورات نیز این 

این واقعیت وقتی . وره های ما قبل توراتی اقتباس شده استاینکه اصوال داستان تورات مستقیما از همین اسط

توسط هیئت باستانشناسان انگلیسی دربین  0044درسال" لوحه های بابلی"دقیقا روشن شد که الواح معروف به 

این الواح حاوی متن کامل حماسه گلیگمش، مهمترین . کشف و ترجمه شد G.Smithالنهرین به سرپرستی

ن باستانی است که دراواخر هزاره دوم پیش از میالد مسیح سروده شده است ، و تازه خود آن اثرادبی بین النهری

لوحه آخرین . اقتباسی از یک منظومه قدیمی ترمتعلق به چهار هزار سال پیش است که درسومر سروده شده بود

ر افسانه طوفان نوح نام دارد حاوی داستانی اساطیری است که بصورتی آشکا" لوحه یازدهم "این مجموعه که 

خالصه این منظومه ، که کشف آن خود طوفان دیگری را چه درجهان باستان . تورات از آن گرفته شده است 

در لندن بچاپ رسیده  0000شناسی و چه دردنیای مذهبی برانگیخت ،از روی ترجمه متن کامل آن که درسال 

 : است ،چنین است 

یب،انوکی، از آفرینش آدمیان پشیمان میشوند، ودریک جلسه کنکاش خدایان بزرگ چهارگانه ،آنو،بعل،نی ب

ولی . درکنار فرات تصمیم میگیرند که همه آنها را همراه با دیگر موجودات زمین با طوفانی از آب ازمیان ببرند

یم خدای آبها که دراین جمع حضور دارد قلبا بانابودی نوع بشر مخالف است ، بدین جهت محرمانه تصم Ea"ا آ"

را به گوش ماهیگیری بنام اوتاناپیشتیم " ا آ"خدایان را به نیزارهای کنار فرات خبر میدهد ،و آنها نیز پیام 

میرسانند و بدو هشدار میدهند که هرچه زودتر خانه ای را که درساحل رودخانه برای خودش ساخته است خراب 

نیز یک جفت نرو ماده از هریک از چرندگان و  کندو از چوب آن یک کشتی بسازد و زن و فرزند و اثاثه خود و

پرندگان را درآن جای دهد تااز این راه زندگی درروی زمین ادامه یابد، زیرا که بزودی مرگ به سراغ همه 

ذراع میسازد و  041اوتاناپیشتیم این توصیه خدای آبها را میپذیرد و کشتی بزرگ به طول . زندگان خواهد آمد

. خود و جفت هائی از هر یک ازحیوانات و پرندگان منطقه خویش رادر آن جای میدهد خانواده و چهارپایان

فرامیرسد دریچه طوفان گشوده میشود و شش روز ( خدای آفتاب)دراین ضمن موعد تعیین شده توسط شمش 

رام وقتیکه درسپیده دم روزهفتم طوفان آ. وشش شب باران سیل آسا از آسمان میبارد و آب از زمین میجوشد 

میگیرد ، همه آدمیان و چرندگان و پرندگان نابود شده اند و فقط اوتاناپیشتیم و همراهان او درکشتی وی که برقله 

برای اطمینان فرونشستن طوفان ، اوتاناپیشتیم  کبوتری را از کشتی . کوه نیسیر بخاک نشسته است زنده مانده اند 

بعدا کالغی را به . جائی برای نشستن نیافته است باز میگرددبه بیرون میفرستد که پس از مدتی به علت آنکه 



 

148 

 

همین منظور میفرستد ولی اینبار کالغ بازنمیگردد،و آنوقت کشتی نشینان، اعم از آدمیان و چرندگان و پرندگان 

 .  ازآن بیرون می آیند و دور تازه ای از زندگی درروی زمین آغاز میشود

 : اسه گیلگمش عینا چنین استترجمه بخش پایانی این داستان درحم

رفت و بازگشت ،اندکی دیگر . درآغاز هفتمین روز طوفان ، کبوتری را از کشتی بیرون آوردم و پرواز دادم " 

بار دیگر . او نیز رفت و باز گشت ، زیرا جائی برای نشستن نیافته بود .پرستوئی را بیرون آوردم و پرواز دادم 

خورد و بازیگوشی کرد ولی باز . رفت و دید که آبها فرونشسته بودند. دادم  کالغی را بیرون آوردم و پرواز

آنوقت گوشت قربانی را بر باالی کوهی که کشتی برآن نشسته بود روی آتش گذاشتم و خدایای بوی .نگشت 

 ." دلپذیرش را شنیدند 

وازهرپرنده پاک که درکشتی و نوح آتشی برای خداوند برافروخت :" درمورد همین قربانی ، درتورات آمده است

بود گرفته قربانی های سوختنی برآن گذرانید، و خداوند بوی خوش آنرا شنید و در دل گفت که بعد ازاین دیگر 

ماجرای طوفان نوح نشانگر آشکاری ( . 40و41سفرپیدایش، باب هشتم، " )زمین را به سبب انسان لعنت نکنم 

وآنکه طی قرون متمادی از جانب میلیونها افراد بشروحی آسمانی تلقی است براینکه بسیاری از متون مذهبی ، ول

 . شده باشند، تا چه اندازه میتوانند با واقعیتهای مسلم تاریخی وجغرافیائی و علمی و اخالقی مغایرت داشته باشند

بخش اعظم میلیارد نوع موجودزنده درروی زمین ردیابی شده اند که  31از نظر زیست شناسی ، تا کنون حدود 

آنها درادوار گذشته زمین شناسی منقرض شده اند ودرحال حاضر کمتر ازیکهزارم آنها باقی مانده اند که خود به 

این انواع همه از نظر علمی شناخته . میلیون نوع حشره را شامل میشوند 11میلیون نوع ، منجمله  01تنهایی 

اگر مرحوم نوح میخواست از همه این چهل . موجود است  شده و تقسیم بندی شده اند و فسیل هاو نمونه هایشان

میلیون یک زوج نروماده درکشتی خود جای دهد، چنین کشتی میبایست بیشتر از تمام دریای مدیترانه یا خلیج 

فارس طول وعرض داشته باشد، و نه آن کشتی باشد که خداوند درتورات ابعاد آنرا دقیقا سیصد ذراع طول و 

 .و سی ذراع ارتفاع تعیین کرده است  پنجاه ذراع عرض

از نظر فیزیکی، حتی اگر ریزش باران بسیار بیشتر از چهل روزو چهل شب مورد ادعای تورات ادامه یافته 

باشد ممکن نیست از جو زمین آنقدر آب برزمین بریزدکه حتی سرزمین کوچک بین النهرین  به زیر آب برود 

بیش از دویست سال پیش ولتردرهمین . مترارتفاع 3111ی چون آرارات باتا قله کوه –چه برسد به تمام دنیا 

اقیانوس بر روی یکدیگر گذاشته  04مورد نوشت که برای اینکه قله کوه آرارات را آب فرا بگیرد، الزم است 

اص بار بزرگتر از آن اقیانوسی باشد که دو نیمکره ما رادرمیان دارد، و با شیطنت خ 40شوند که آخرین آنها 

خود افزود که اگر چنین معجزه ای روی داده باشد دیگر به هیچ معجزه دیگری درهمه قرون و اعصار نیازی 

 .نبوده است

ازنظر اصالت تاریخی ، بادرنظر گرفتن اینکه طبق گزارش تورات طوفان نوح سه قرن پیش از ابراهیم پیغمبر 

قرن پیش از میالد مسیح  40یا  44باید درحدودروی داده ، تاریخ وقوع این طوفان به حساب خود تورات می

باشد، یعنی درزمانی که دوهزار سال از آغاز تاریخ فراعنه مصر و هفتصد سال ازبنای هرم بزرگ کئوپس 

میگذشته است ، بی آنکه نه هرمی و نه فرعونی به زیر آب رفته باشد، و نه هیچیک از تمدنهای بزرگ موجود 

 . رین و چین و هند بدست طوفان منقرض شده باشنددرآن زمان درمصر و بین النه

که به تأکیدمکرر تورات و انجیل و قرآن برهمه امور جهان ) و ازنظرگاه اخالقی ، گذشته از اینکه خداوند ....... 

نمیتواند مدت کوتاهی پس از آفرینش نوع بشر ( پیشاپیش آگاه است و هر آنچه میگذرد با اطالع و اجازه اوست 

خود پشیمان شده و به علت شرارت آدمیان تصمیم به نابودی آنان بگیرد، این پرسش مطرح میشود که گناه از کار 

بقیه چرندگان و پرندگان و حشرات زبان بسته ای که هیچ شرارتی مرتکب نشده بودند دراین میان چه بوده است 

 ؟
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ن افسانه های مقدس نوعی قصه های همه ای:" دو قرن پیش ولتر درارتباط باهمین داستان طوفان نوح نوشت 

هزارویکشب ، منتها غالبا با ظرافتی کمتر ، هستند که بیشتر بدرد الالئی بچه ها میخورندو ارتباطی با واقعیتهای 

خود آئین یهودنیز ندارند ، منتها چون درکاتالوگ کتابهای یهودی جا داده شده اند درطول زمان توسط یهودیان 

 .ه شده ، و این اعتقاد توسط مسیحیان که به دنبال یهود آمده اند ادامه یافته است جنبه مقدس بدانها داد

آیه ازقرآن بدان  001ه او با زلیخا که چهارده فصل از تورات و داستان یوسف درمصر و ماجرای عاشقان

اختصاص یافته ، از نظر بسیاری از تاریخ شناسانی که این ماجرا را مورد برسی قرار داده اند افسانه کامال 

ساختگی دیگری است که بجزدرخود تورات ، درهیچ مدرک تاریخی و ادبی و باستان شناسی مصری یا بابلی و 

ی و آشوری و یونانی اشاره ای بدان نمیتوان یافت، و تا آنجا نیز که تاریخ نشان میدهد هیچ فرعون مصری کلدان

 . درهیچ دورانی صدراعظم یا مباشریهودی نداشته است

بسیاربیشتر از آنکه برمبنای روایت  –که ولتر آنرا یک رمان یهودی نام داده است  –قصه یوسف و زلیخا 

سیحیت و یهود مورد توجه قرار گرفته باشد ، برمبنای روایت قرآنی آن درجهان اسالم و توراتی آن درجهان م

بخصوص درادبیات و هنرهای زیبای ایران اسالمی مورد توجه قرار گرفته است ، و اشارات متعدد حافظ به 

 . ماجرای یوسف وزلیخا الهام بخش گوته نیز درسرودن زلیخا نامه او دردیوان شرقی شده است 

بولینگبروک وهربرت در  )درقرن هجدهم برای نخستین بار اصالت این داستان توسط چند تن از محققان اروپائی 

در . مورد تردید قرارگرفت( انگلستان، بوالنژه و فره و بخصوص ولتر درفرانسه ، لسینگ و کلوپستوک درآلمان

ق شدن زلیخا به یوسف و انتقامجوئی او ازاین دیکسیونرفلسفی ولتردراین باره تذکر داده شده است که داستان عاش

بابت که یوسف تن به همخوابگی با او نداده است، داستان شناخته شده ای است که سوابق آنرا درمورد هیپولیت و 

فدر، بلروفون و استنوبه ، هبروس و دمازیپ ، تانیس و پریبه ، میرتیل و هیپودامی ،پله و دمنت و سیاوش و 

 . افت سودابه میتوان ی

درعوض برای این افسانه ناشیانه که فرعون به محض اینکه یوسف خواب اوراتعبیر کرد وی را به نخست 

وزیری خود برگزید احتماال سابقه ای نمیتوان یافت ، زیرا حتی درعقب مانده ترین کشورهای افریقائی و آسیائی 

همه این . اب به نخست وزیری نمیرسدهم مسلما یک زندانی،آنهم ازقوم بیگانه، تنها بابت یک تعبیرخو

پژوهشگران براین عقیده اند که نه تنها این داستان از نظر تاریخی اصالت ندارد، بلکه ازنظر واقعیتهای اقلیمی 

نیز ممکن نیست آب نیل هفت سال پیاپی از بستر خود باال نیامده باشد بی آنکه چنین فاجعه ای نابودی مصر را 

ای متعددی که در ادبیات شرق و غرب درباره یوسف منتشر شده اند و معروفترین آنها داستانه. درپی بیاورد

است همه از روایت " یوسف و برادران او "رمان زیبای توماس مان نویسنده بزرگ آلمانی قرن حاضر بنام 

رانسوی ، داستان به عقیده بوالنژه محقق ف. توراتی یوسف مایه گرفته اند و طبعا هیچکدام اصالت تاریخی ندارند 

نوشته شده (سده های چهارم تا اول پیش از میالد )درمصر  Ptolemeusیوسف احتماال درزمان سلطنت سلسله

سومین پادشاه این سلسله بود که شخصی به نام "اورگتوس"و به تورات ملحق شده است ، زیرا درسالهای سلطنت 

 .یوسف به مباشرت کل امالک سلطنتی مصر منصوب شده بود

داستان یوسف آنطور که درقرآن آمده ، نسبت به داستان توراتی یوسف تغییرات و نیز اضافاتی دارد،و دریکجای 

و یوسف گفت پیراهن :"..... آن به یوسف معجزه ای نسبت داده شده است که درخود تورات ذکری از آن نیست 

(. 01یوسف،" )بینائی او به وی بازگرددمرا به کنعان ببرید و روی صورت پدرم بگذارید تانیروی ازدست رفته 

(  01-1بابهای )این معجزه و همه اضافات دیگر از کتاب تفسیری میدراش و از رساله یهودی وصیتنامه یوسف

 .گرفته شده است 

درقرآن داستان خاصی درباره موسی آمده که درتورات بدان اشاره نشده است ، ولی درادبیات یهودی متاخرتراز 

 : که درمیان جامعه یهودی عربستان صدر اسالم رایج بوده ازآن سخن رفته است ( قرن سوم میالدی )تورات 

را به ( شیرین و شور )تاوقتیکه محل اتصال دو دریا : با اوهمراهی میکرد گفت موسی به خدمتگزار جوانی که "

هنگامیکه به ملتقای این دودریا رسیدند ماهی . یکدیگر پیدا نکنم آرام نخواهم نشست ولوآنکه هفتاد سال راه باشد 
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مسافتی موسی به  پس از طی. را که برای خوردن همراه داشتند جاگذاشتند و ماهی دردریا به راه خود رفت 

ولی جوان گفت آیا . خدمتگزار خود گفت که غذای مارا بیاور،زیرا که ازطی راهی چنین دور خسته شده ایم 

متوجه نشدی که درآنوقت که ما به تخته سنگی تکیه داده بودیم ماهی را فراموش کردم ، و یقین دارم که شیطان 

بهرحال ما بدانچه میجستیم : موسی گفت . د را باز گرفت مرا بدین فراموشی واداشت ، و الجرم ماهی راه خو

و درعرض راه یه یکی از بندگان ما . دست یافتیم، سپس راهی راکه آمده بودند درجهت باز گشت درپیش گرفتند 

  0. برخوردند که اورامشمول عنایت خاص خویش قرار داده بودیم و بخشی از علم خود را بدو آموخته بودیم

آیا میتوانم همراه تو طی طریق کنم تا شمه ای از آنچه را که درباره راه راست به تو آموخته :ت موسی بدو گف

همانا تو برآنچه برمن میطلبی صبر نداری ، چگونه بر آموختن : شده است به من نیز بیاموزی ؟ وی پاسخ داد

واهی یافت و از هیچیک از اگر خدا بخواهد مرا صبور خ: همه آنچه نمیدانی صبر خواهی داشت ؟ موسی گفت 

دراین صورت همراه من بیا اما درباره هیچ از آنچه : خادم ما به وی گفت . اوامر تو نافرمانی نخواهم کرد 

و هردو به راه افتادند و برکشتی . خواهی دید پیش از آنکه من درباره آن بتو توضیحی دهم ازمن پرسشی مکن

آیا این شکاف را بوجود آوردی تا کسانی را : آورد و موسی بدو گفت خادم ما شکافی درآن کشتی پدید . نشستند

فراموشکاری مرا برمن مالمت : که در آنند دردریا غرق کنی و کاری بسیار ناصواب انجام دهی؟ موسی گفت 

ما و باز به راه خود رفتند و این بار با نوجوانی روبروشدند که خادم . مکن و چیزی چنین دشوار را ازمن مخواه 

 .تو  کسی را که قتل نفس نکرده بود کشتی و کاری بس نادرست کردی : موسی بدو گفت . او راکشت 

اگربعدازاین ازتودرباره چیزی پرسشی : به تونگفته بودم که بامن صبرنتوانی کرد؟ موسی جواب داد: و وی گفت

خود رفتند و به شهری رسیدند که از   و باز به راه. کنم دیگر مرا همراهی نپذیر واکنون نیز پوزش مرا قبول کن 

و درهمان . ساکنان آن درخواست غذائی برای خوردن کردند ، ولی آنان ازقبول تقاضای ایشان سر باز زدند

موسی . هنگام دیواری را دربرابر خویش یافتند که درحال فروریختن بود، و خادم ما آنرا بصورت اول بازگردانید

اکنون وقت جدائی ما فرا رسیده : خادم ما به وی پاسخ داد . البه اجرتی کرده باشی حق بود که از آنان مط: گفت 

آن کشتی که من برآن شکاف آوردم . است ، و من میتوانم توضیحاتی را که برشنیدن آنها صبر نداشتی بتو بدهم 

ب رسانیدم، زیرا که متعلق به ماهیگیران فقیری بود که ازراه آن امرار معاش میکردند ، و من آنرا عمدا آسی

و آن جوانی که کشتم فرزند پدرو مادری . درپشت سر ایشان پادشاهی بود که کشتی ها را به زور تصاحب میکرد

بود که هردو به خدا ایمان داشتند و بیم آن بود که وی عصیان و کفررا برآنان تحمیل کند، و خواستم که 

و اما آن دیواری که برجای خودش باز . فرزندی شایسته تر و پاکدل تربدان دوعطا فرماید پروردگار درعوض

بود که اهل آن شهرند و گنجینه ای که بدانها تخصیص یافته است درزیر این دیوار  گرداندم متعلق به دوطفل یتیم

چون پدر این دو طفل مرد صالحی بود خداوند مقرر فرموده بود که این گنج دست نخورده باقی بماند . پنهان بود 

از اینها را که کردم به  هیچکدام. تا آنان بهنگام بلوغ آنرا بصورت لطفی از جانب پروردگارشان دراختیار آورند 

اختیار خود نکردم ، بلکه امر خداوند را به اجرا درآوردم، و این بود توضیحی که برشنیدنش صبر کافی نشان 

 (. 00-01کهف،" )ندادی 

داستانی که درقرآن آمده ، رونوشت دقیقی ازیک داستان یهودی قرن سوم میالدی است که درآن ماجرای مسافرت 

این . خام بزرگ باتقاق الیاس پیغمبریهود و مکاشفات آنان دراین سفرشرح داده شده است یوشوهابن لوی خا

داستان به همراه یازده داستان دیگر یهودی توسط نیصیم بن یعقوب مورخ و خاخام یهودی اواسط قرن یازدهم 

 J.Pellingنی   درقیروان درمجموعه واحدی بنام حیبوریافح گرد آوری شده است که درقرن گذشته محقق آلما

.............................................................................. 

طبری، زمخشری، ثعالبی، بیضاوی، رازی، این همسفرموسی را خضر پیغمبر دانسته : مفسران معتبر قرآن -0

 . اند
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دررساله خود در باره کتاب مذهبی یهودی بت ها میدراش آنرا مفصال ارزیابی کرده والکساندرکوهوت تورات 

ژانویه ") نیویورک ایند پندنت"شناس وخاخام اعظم نیز ترجمه بخشی از آنها را به انگلیسی درمجله امریکائی 

 . منتشرکرده است(0000

 

پهلوان فلسطینی که از افسانه های ساخته و پرداخته تورات ( Goliath)داستان زورآزمائی داود پیغمبر با جالوت 

است ، درقرآن از کتاب سموئیل تورات گرفته شده است، که بروایت آن پهلوان شکست ناپذیر فلسطینی به یاری 

و داود به شائول گفت همانا این فلسطینی : " به هالکت میرسدیهوه تنها با یک سنگ پرتاب شده از فالخن داود 

ختنه نشده بدست من کشته خواهد شد ، زیرا که لشکریان خداوند را به بی آبروئی کشانده است ، و خداوند جالوت 

پس سنگی درفالخن انداخت و سنگ برمیان پیشانی جلیات خورد و او را برزمین . را بدست ما خواهد سپرد 

کتاب ")، و پس داود وی را بکشت وسرش راازتن جداکرد وبنی اسرائیل اردوی فلسطینان راغارت نمودندانداخت

و هنگامیکه داود و کسانش با . …:"درهمین مورد درقرآن آمده است (. 30-00اول سموئیل ، باب هفدهم ، 

پس . مارا برکافران یاری ده  جالوت و سپاهیان او روبروشدند، گفتند که پروردگارا ،پایهای مارا استواردار و

درقرآن دراین مورد حتی متن تورات با ( . 400بقره ، ") خداوند آنها را یاری بخشید و داود جالوت را بکشت 

و پنج نفر از شما صدنفر از دشمنانتان را تعاقب خواهند کرد و صد : "تغییری درنحوه انشای آن تکرار شده است 

چه بارها که گروهی . …"، (0سفر الویان، باب بیست و ششم ،") خواهند راند  نفر ازشما هزار نفر ازآنان را

 کوچک را یاری دادیم تا با اجازه ما گروهی فراوان را مغلوب کنند

 (. 400بقره ،") 

رفته ، دراصل از تورات نقل  داستان سلیمان پیغمبر که درهفت سوره و چهل و نه آیه قرآن به تفصیل ازآن سخن

شده ولی روایتی که درقرآن درباره قدرت معجز آسای او و فرمانروائی افسانه ای وی بر اجنه و دیوان مرغان و 

بررسیهای عده ای از تورات شناسان روشن . موران و باد و طوفان آمده هیچکدام درتورات وانجیل نیامده است 

" میدراش کوحلت رباح "ن متن خاخامی مربوط به شرح و تفسیر تورات بنام کرده است که منبع این مطالب چندی

 مکمل کتاب استر و" ترگوم شنی"و 

است که عموما متونی غیر موثق هستند ، ولی درجوامع یهودی عربستان درزمان ظهور " بت هامیداراش"  

 . اسالم رایج بودند 

ی او و درعین حال برخردمندی و حکمت وی تأکید نهاده درخود تورات تنها برشکوه دربار سلیمان و قدرت ماد 

و سلیمان را هفتاد مرد بار بردار و هشتاد هزارنفر چوب بر …: "شده است ونه بر جنبه افسانه ای قدرت و 

و سلیمان را چهل هزار . درکوه بود، سوای سه هزارو سیصد نفر ناظر کار که بر عامالن ضابط بودند 

او برای هرروز سی کرآرد نرم و شصت کر بلغور و ده گاوپروار و بیست گاو از  و آذوقه. آخوراسب بود 

قربانی که او برای خداوند گذرانید . چراگاه و صد  گوسفند سوای غزالها وآهوها و گوزنها و مرغهای  فربه بود 

یاده و وسعت وخدا به سلیمان حکمت و فطانت از حد ز..…بیست و دوهزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند بود

و درباره درختان سخن . و سه هزار مثل گفت و سرودهایش هزاروپنج . دل مثل ریگ کناره دریا عطافرمود 

گفت از سرو آزاد لبنان تا زوفائی که بردیوارها میروید، و نیز دربازه بهایم و مرغان و حشرات و ماهیان سخن 

ازه حکمت اورا شنیده بودند می آمدند تا حکمت سلیمان گفت ، واز جمیع طوایف و از تمام پادشاهان زمین که آو

: ولی درهمین مورد قرآن حکایت میکند که (.  10-44کتاب اول پادشاهان،باب چهارم ، . ")را استماع نمایند

و ما باد صرصر را مسخر سلیمان گردانیدیم تا به امر او بوزد، و برخی از شیاطین را مأمور که برای او . …"

و به سلیمان زبان مرغان را آموختیم ( 10ص،)و آنانرا دو به دو در زنجیر کشیدیم ( 04و00انبیاء )غواصی کنند

و ( 04نمل ، )، و سپاهیان سلیمان را از اجنه و آدمیان و پرندگان بصورت صفوفی منظم گرد آوردیم (00نمل،)

 (".  04سبا،)اه دیگر بوزد باد صبحگاهی رافرمودیم که مدت یکماه بوزد و باد شامگاهی رافرمودیم که م
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نیز روایت تورات درقرآن براساس همین منابع خاخامی تغییر کرده ( ملکه سبا )درمورد ماجرای سلیمان و بلقیس 

و چون ملکه سبا آوازه سلیمان را درباره اسم خداوند شنید . …: "درتورات درباره این ملکه آمده است که . است 

پس با موکب بسیار عظیم وبا شترانی که به عطریات و طالی بسیار و . امتحان کندنزد او آمد تا اورا به مسائل 

سنگهای گرانبها بار شده بود به اورشلیم وارد شده به حضور سلیمان آمد و با وی از هر چه دردلش بود گفتگو 

پس ملکه سبا . کرد و سلیمان تمامی مسائلش را پاسخ گفت و چیزی ازاومخفی نماند که برایش بیان نکرده باشد

وبه پادشاه صدو بیست . متبارک باد یهوه خدای تو که برتو رغبت آورد وترا برکرسی اسرائیل نشانید :  بدوگفت

و سلیمان . وزنه طال و عطریات زیاده ازحد وسنگهای گرانبها داد، و مثل این عطریات هرگز به آن فراوانی نیامد

ود داد سوای آنچه از کرم ملوکانه خود به وی بخشید، پس او با به ملکه سبا  تمامی اراده اوراکه خواسته ب

ولی همین ماجرا درقرآن بدینصورت آمده (. 00-0کتاب پادشاهان ،باب دهم ، ")بندگانش به والیت خود بازگشتند

چون سپاهیان سلیمان ازاجنه و آدمیان و مرغان دربرابرش صف کشیدند ، سلیمان درصف مرغان :"است که 

هدهد رادراین جمع نمی بینم و همانا که اگر عذر موجهی برای غیبت خود نداشته باشد سرش را میبرم گفت چرا 

ولی هدهد درست درهمین موقع آمد و بدو گفت از جائی دورآمده ام که آنرا نمیشناسی و خبری نادانسته برایت . 

مردم بسیاری سلطنت میکند که به از سرزمین سبا و از ملکه آن دارم که براورنگ بزرگی تکیه زده است و بر

درهمین سوره نمل دردنباله این مطلب آمده است که (. 04-41نمل، " )خورشید ، و نه به خداوند ، سجده میبرند

: سلیمان گفت کدامیک از شما سران قوم حاضر این تخت رابرای من بیاورد ؟ وعفریتی از جمع جنیان گفت :"

این موضوع عینا ازتفسیر یهودی بت (. 10نمل،")آنرا برایت خواهم آوردپیش از آنکه ازجایت برخاسته باشی 

هامیدراش گرفته شده، با این تفاوت که درتفسیر یهودی عفریت ها تخت خود سلیمان را بردوش خود درفضا 

درجای دیگر از قرآن نوشته تورات با تغییر زیاد درمورد معبد سلیمان مورد . میبردند و نه تخت ملکه سبا را

( عین القطر ) و بفرمان ما اجنه ای که درخدمت سلیمان بودند برای او چشمه مسین :" اقتباس قرار گرفته است 

و آنها هر چه سلیمان میخواست از . ساختند واگر دراین کار قصور میکردند طعم آتش جهنم رابرآنان میچشاندیم 

درتورات درهمین باره آمده است (. 01سبا،" )دمحرابها و پیکرها و آبگیرها ودیگها برایش به محکمی میساختن

کتاب ")و حیرام به فرمان سلیمان برای معبد آبگیرهای برنجین و دیگها و پیکرهاو محرابها ساخت . …: "که 

 (. 0و کتاب دوم تواریخ ایام ، باب چهارم ،  10-10اول پادشاهان ، باب هفتم ، 

بلی، ما باگذاشتن بدن دیگری برروی تخت سلیمان :"شده است درجای دیگر درقرآن به صورتی ابهام آمیز گفته 

منبع این آیه افسانه ای یهودی است که آن نیز از تفسیر (. 10ص ،")اورا آزمودیم ، اما اواز گناه خود پشیمان شد

گرفته شده است ، و بموجب آن سلیمان برآثر گناهانش نگین سحر آسائی را که همه " بت هامیدراش "خاخامی 

تش از آن ناشی میشد گم کرد وموقتا سلطنتش را ا زدست داد و سرگردان شد ، و شیطان که به قالب اودرآمده قدر

بود برتخت وی نشست ، ولی سلیمان از گناه خود توبه کردو خدانیز توبه اورا پذیرفت و در نتیجه نگینش را باز 

 (. 04و00 بت هامیدراش، فصل دوم ، بندهای) یافت و به تخت سلطنتش برگشت 

ماجرای یونس و ماهی ، آنطور که درتورات آمده ودرقرآن نیز بهمانصورت بازگو شده است ، داستان یک 

وی از آنچه درشهرخدا، اورشلیم ، میگذرد سخت ناراضی . پیغمبر یهود است که مانند عیسی اهل جلیله بوده است

چشم خود خدا می بیند ، بدین جهت تصمیم میگیرد به دورترین محل ممکن یعنی شهر  است و همه آنها رااز

بدین منظوربه یک کشتی . دراسپانیای کنونی که درآنوقت کشور ثروتمند و مقتدری بود برود (ترشیش)ترتسوس  

شستگان که عازم این شهر سوار میشود ، ولی درراه خدا اورا غضب میکند و طوفان سهمگین میفرستد وکشتی ن

میدانند او پیغمبر اسرائیل است از وی میخوهند برای فرونشستن طوفان نزد خدای خود دعاکند، ولی وی چون با 

خدا قهر کرده است حاضر بدینکار نمیشود ودرنتیجه ملوانان خود اورا به دریامیاندازند وبااینکارآنها طوفان آرام 

 . میگیرد 

امر خدا ماهی بزرگی اورامیبلعد و یونس سه روز و سه شب درشکم ماهی منتها یونس غرق نمیشود ، بلکه به 

میرود و از  -پایتخت معروف آشور –وی از آنجا به شهر نینوا . میماند وسپس ماهی اورا درساحل استفراغ میکند

ویران جانب یهوه به مردم آن اطالع میدهد که چون مرتکب شرارت شده و ازخدا روی گردانیده اند بزودی نینوا 
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خواهد شد، و مردم نینوا و پادشاهشان که از کارهای خود پشیمان شده اند به سوی خدا باز میگردند و خدا نیز از 

اما این کار او مورد پسند یونس قرار نمیگیرد ، و او با خشم به یهوه میگوید . ویران کردن شهرمنصرف میشود 

تو تهدید میکنی اما بدان عمل نمیکنی و جرئت کار جدی  آیا آنوقت که دروطنم بودم پیش بینی نمیکردم که:  

نداری ، و بهمین جهت هم بود که میخواستم ازتو به سوی ترشیش فرار کنم، حاال که اینطور است جان مرا بگیر 

و یکبار دیگر از خدا قهر میکندو دربیرون نینوا کنار . ، زیرا مرگ دراین شرایط برای من بهتر از زندگی است 

خدا به بوته ای که درکنار او روئیده است امر میکند آنقدر رشد کند که درآفتاب سوزان بین . راهی مینشیندکوره 

النهرین بریونس سایه بیافکند، و او  ازاین بابت بسیار خرسند میشود، ولی خدا این بار کرمی را مأمود میکند که 

دراین موقع خدا به او پیام میفرستد که . می آید  ریشه بوته رابخوردو بوته خشک میشود و یونس دوباره به خشم

اگر توبخاطر خشک شدن این بوته که خودت هیچ زحمتی درکاشتن متقبل نشده بودی اینطور ناراحت شده ای 

چگونه من برای شهر بزرگی که صدو بیست هزار نفوس درآن زندگی میکنند و اینهمه چهارپایان نیز درآن بسر 

و ماجرای یونس بدین ترتیب پایان مییابد، درحالیکه او متقاعد نمیشود و درنافرمانی خود میبرند دلسوزی نکنم ؟ 

 . باقی میماند

میشمارد تذکر میدهد که این داستان که در "قصه بی سروته"ولتر که این کتاب بسیار کوتاه تورات را فقط یک 

انی است که دوتن ازشعرای معروف یونان دوران یونانی فلسطین نوشته شده رونوشتی از یک افسانه باستانی یون

هومر و لیکوفورن آنرا درشرح دروازه خوان هرکول نقل کرده اند، و طبق آن هرکول سه روز و سه شب 

درشکم یک غول دریائی بسر میبرد و درآنجا جگر اورا کباب میکند و میخورد، و غول دریائی از درد اورا 

مپرسد که اوال چطور شد که یونس که درساحل دریا از دهان ماهی  و بهمراه این توضیح. بیرون  می اندازد 

بیرون افتاده  بود به آسانی به نینوا رفت که چند صد کیلومتر از دریا فاصله دارد ، و ثانیا چطور وقتیکه خود 

رک اورشلیم شهر خدا و شهر پیغمبران و قوم برگزیده او درطول سالها درحال شرک باقی مانده بود ، مردم مش

نینوا تنها درعرض بیست و چهار ساعت با موعظه یونس به خدا پرستی روی آوردند ، و سرانجام اینکه چطور 

پیش از میالد مسیح بدست مادها درآتش سوخته و بکلی ویران شده بود و بعد  004درحالیکه شهرنینوا درسال 

نست درآنجا موعظه کند و مردم آنرا به راه ازآن نیز هرگز دوباره آباد نشد، یونس درقرن سوم پیش از میالد توا

 راست بیاورد؟

داستان گنج قارون در قرآن ازداستانهائی است که بازتاب وسیعی درادبیات جهان اسالم درطول قرون داشته 

ما . لی براو سرکشی کردقارون یکی از قوم موسی بود و:" این داستان درسوره قصص چنین آمده است . است

: قوم او بدو گفتند . بدو گنجهائی عطا کرده بودیم که حتی حمل کلیدهای آنها برای مردانی قویهیکل دشوار بود 

شادمان مشو که خداوند شادمانان را دوست ندارد ، و درمیان نعمتهائی که خدا نصیب تو فرموده است سراغ از 

ندگی این جهان نیز بگیر ، و نکوئی کن همانطور که خداوند به تو آخرت خود بگیر ، و سهم خویش را از ز

 .نکوئی کرده است

بدنبال فساد درارض مر وزیرا خداوند فساد کنندگان را دوست ندارد، ولی قارون بدانان گفت من هرآنچه راکه  

سخت تر از اورا به  و آیا نمیدانست که خداوند پیش از او درطول قرنها سرکشانی. دارم ازکاردانی خودم دارم 

شماری بیشتربه هالکت کشانده است و گناهکاران کیفرگناهان خویش را خواهند داد؟و چنین بود که با شکوه و 

جالل بسیار به سوی کسانش رفت و مردمان با یکدیگر گفتند که چه خوب بود اگر مانیز ثروت قارون داشتیم که 

انه اورا به زیر زمین فروبردیم درحالیکه هیچ گروهی را خارج اما ما قارون و خ.... ثروتی بسیار گران است 

و آن کسانی که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند . ازخدا برای یاری نداشت و هیچکس به داد اونرسید 

مان بدا به حال تو ،زیرا که خداوند نعمتهای خود را به هرکس که ازمیان خاد: که درجای او باشند بامدادان گفتند 

 ( 04-40قصص، ." )خواسته باشد عطا میکند 

، سفر اعداد ، باب 40سفر خروج ، باب ششم ، ) این داستان تماما از تورات و از تلمود گرفته شده است 

یکی از ( Qorahدرزبان عبری )که به روایت آنها قارون (  4شانزدهم ، کتاب اول تواریخ ایام، باب ششم ، 
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ه چند تن دیگر از شیوخ اسرائیل و دویست و پنجاه نفر از فرزندان قوم علیه موسی و بزرگان قوم الوی به همرا

هارون سرکشی کرد و موسی اورا به آزمایش خواند و چون وی گناهکار شناخته شد زمین دهان باز 

وباب بیست و ششم  11-10سفراعداد، باب شانزدهم ، )کردواوراباهمه همراهان و کلیه مال و منالش فروبرد

 .تنها کیدها ی گنجهای قارون بار سیصد قاطر میشد ( 01سهندرین الف، ) به گفته تلمود (.  01،

داستان اصحاب و کهف که سوره خاصی در قرآن بدان اختصاص داده شده ، ماجرای افسانه ای چند جوانی است 

. ب میبرد و بعدا بیدار میکند که به خواست خداوند بدرون غاری پناه میبردند و خداوند آنانرا برای مدتی به خوا

آنها سه تن بودند و : کسانی خواهند گفت : "از شمار این گروه در قرآن بصورت معما سخن رفته است 

کسانی دیگر نیز . ، و کسانی خواهند گفت آنها پنج تن بودند و سگشان ششمینشان بود.چهارمینشان سگشان بود

بدیشان بگو شمار حقیقی . ودند و سگ همراهشان هشتمینشان بود برای حل معما خواهند گفت که آنان هفت تن ب

خفتگان غار پس از (. 44کهف ، ")آنها را پروردگار من میداند ولی تنها کسانی معدود براین شمار آگاهند 

چه مدت دراینجا بسر :یکی از آنان ازدیگران پرسید:"بیداری درباره آنچه برایشان گذشته است به گفتگو میپردازند

و گفتند خدای شما بهترازهرکس برزمان شماتوقف . یکروز، یا شاید بخشی از یکروز: بردید؟ وآنان پاسخ دادند

پس یکی از خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستید تادرآنجا نیکو ترین خوراک را . شما دراینجا آگاه است

کهف ، ")سال فزون برآن ، درغار مانده بودندو ندانستند که سیصد سال ، و نه . بخرد و برای خوردن شما بیاورد

 (. 43و01-00

درکتاب ( قرن پیش از اسالم ) میالدی  301است که درسال " هفت خفته "این داستان اقتباس آشکاری از افسانه 

 0.سن گریگوریوس قدیس معروف مسیحی به تفصیل نقل شده بود

کوبوس سروجی راهب سریانی قرن پنجم مسیحی و خود آن نیز بازگوئی متن دیگری بود که پیش از آن  یا

  4. درکتاب خود آورده بود

درمحل ازمیر کنونی  Ephesusموضوع داستان شرح حال هفت جوان مسیحی است که درغاری نزدیک شهر

به خواب میروند و سه قرن بعد ازآن بتصوراینکه تنها یکروز خوابیده اند بیدارمیشوند و به شهر میروند ولی 

 .حیطی بکلی ناشناخته مییابندخودرادرم

سریانی که داستان ذوالقرنین ویأجوج و مأجوج ، بنوبه خود درکتاب دیگری از همین یعقوب سروجی راهب 

بخش بزرگی از آن به افسانه رفتن اسکندر به جستجوی چشمه آب حیات به منظور برخورداری از عمر ابدی 

که موضوع آثار ادبی متعدد پارسی و عربی قرار )بوجب این داستان . اختصاص یافته بتفصیل ذکر شده است 

جوج و مأجوج دیواری از آهن بدست اسکندر درسفر به چشمه آب حیات برای جلوگیری از حمله یأ( گرفته 

که بطور سنتی همان اسکندر دانسته )درقرآن این ماجرا به ذوالقرنین . آهنگران خود درپیش روی آنها میکشد

اورا درزمین ( خدا)بگوی که ما. داستان ذوالقرنین را پرسند( دمحم)و از تو:" نسبت داده شده است( میشود 

و اوازاین دانش خود پیروی کردتا آنکه به جائی . ه ای آگاهش گردانیدیم فرمانروائی دادیم، وازهرچیزی  شم

و نزدیک آن چشمه مردمانی . رسید که خورشید درآن غروب میکند،  و خورشید رادید که درچشمه گرمی فروشد

انی مالطفت بدو گفتیم ای ذوالقرنین ، از اینان هر که را الزم بدانی عذاب کن و با هرکدام که شایسته د. را یافت 

گفت آنکس را که کافر است البته عذاب کنم تا آنکه بعدا از جانب خداوند عذابی سخت تربیند، و آنکس راکه . نما 

آنگاه به راه خود ادامه داد تابه آنجائی رسید که خورشید طلوع میکرد، و . ایمان آورده بدو پاداش نیکو دهم 

و درادامه سفر خود . ی نبود، والبته ما از احوال ایشان باخبریم برگروهی میتافت که میان آنان و خورشید پوشش

به میان دو سد رسید ، و آنجا قومی را یافت که فهم سخن نمیکردند ، و بدوگفتند یا ذوالقرنین ، همانا که یأجوج و 

آنگاه .....ست ؟مأجوج درسرزمین ما فساد بسیار میکنند، آیا اگر خرج آنرا بدهیم توسدی میانه ما و آنها خواهی ب

ذوالقرنین فرمان داد تا آهن بیاورند و زمین را حفر کنند تابه آب برسد، و ازسنگ و آهن دیواری ساختند و برآن 

آتش افروختند و آنگاه مفرغ گداخته برآن ریختند و ازآن پس یأجوج و مأجوج بر شکستن سد و رفتن برباالی آن 
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رحمت پروردگار من است، و آنگاه که وعده خدای من فرا رسد این سد  این: و ذوالقرنین گفت . توانائی نیافتند 

 ( .04تا  01سوره کهف ،")رامتالشی گرداند، و البته وعده خدای من محقق است

و درانجیل (  1و4کتاب حزقیال نبی، باب سی وهشتم ، )موضوع یأجوج و مأجوج پیش ازقرآن درتورات 

و "..... درمکاشفه یوحنا دراین باره آمده است که . مطرح شده بود ( 0و0مکاشفه یوحنای رسول ، باب بیستم ، )

چون مدت هزار سال بسر رسد شیطان از زندان خود خالص یابدو بیرون رود و امتهائی را که درچهار زاویه 

  0".  جهانند یعنی یأجوج و مأجوج را که عددشان چون ریگ دریا است گمراه کند

دراین باره بحاراالنوار . زیأجوج ومأجوج و نقش آنها درآخرالزمان یاد کرده انداحادیث اسالمی نیز کرارا ا

و چون آخرالزمان رسد ، سدی که دربرابر یأجوج :" مجلسی به نقل ال حضرت امام جعفر صادق مینویسد

و مأجوج امتی است که هریک چهارصد . ومأجوج است شکسته شود و آنها از هر بلندی بسرعت سرازیر شوند 

صنفی ازایشان : ایفه اند، و هیچ مردی از ایشان نمیمیرد تا هزار فرزند پدید آورد، و ایشان سه صنف باشند ط

مانند درختان بلندند ، صنف دیگر طول و عرضشان مساوی است و همین صنفند که هیچ کوه آهنی درپیش ایشان 

ف ، واز کنار هر فیلی و شتری و صنف سوم یک گوش خود را فرش میکند و گوش دیگر را لحا. نمی ایستد، 

مقدمه این قوم درشام خواهد بود و ساقه ایشان درخراسان و نهرهای مشرق و . خوکی که میگذرند آنرا میخورند 

 (. بهار االنوار ، جلد سیزدهم ") دریاچه مازندران را آخر میکنند

ب مذهبی درجه دوم یهود گرفته شده ، یکی دیگر از داستانهای قرآن است که از دو کتا" خفته صد ساله"داستان 

و آن مرد برشهری گذشت که :".... دراین باره درقرآن آمده است. ولی درخود تورات سخنی از آن نرفته است 

و گفت چگونه ممکن است خداوند چنین ویرانه ای راپس از مردنش دگر باره زنده . ویرانه و خالی از سکنه بود 

صد سال بمیراند و آنگاه دوباره جان داد ، و از او پرسید چه مدت دراین حال بودی کند ؟ پس خداوند او را بمدت 

نه، تو صد سال دراینجا ماندی ، و بنگر که نه خوراک و نه پوشاک : و خداوند گفت . ؟ جواب داد یکروز 

و استخوانها راببین که چگونه . فاسد نشده اند و االغت را نیز ببین که همچنان برجای خود ایستاده است  هیچکدام

داستان از یک روایت قسمت اول این (. 430بقره ،")ما آنها را به هم پیوند میدهیم و بعد با گوشت میپوشانیم 

اقتباس شده است که اندکی قبل ازظهور اسالم نوشته شده بود و درمکه با آن آشنا بودند ، و " باروخ"حبشی کتاب 

یرمیاء پیغمبر یهود را از سیاهچال بیرون میآورد ، و درعوض ارمیاء ( حبشی)بموجب آن عبدملک کوشی

شاهد سقوط اورشلیم که به امر خداوند موعد آن نزدیک بود ازخداوند میخواهد که اوراکه مومن پاکنهادی است 

نکند، و خداوند بدو دستور میدهد که عبدملک را به تاکستانی معین بفرستد و وی تاهنگام بازگشت ملت اسرائیل 

بدین ترتیب عبدملک به تاکستان موعود میرود و در آنجا . به اورشلیم پس از پایان اسارت بابلی درآنجا بماند 

سال به خواب میرود ، و وقتی که پس از بازگشت یهودیان به  00ش راروی یک سبد انجیر میگذارد و مدت سر

بخش دوم این داستان که . اورشلیم درپی فرمان کورش کبیر بیدار میشود هنوز انجیرهای درون سبد تازه هستند 

بهم پیوند میدهیم و با گوشت میپوشانیم  استخوانها راببین که چگونه آنهارا:"درآن از زبان خداوند گفته میشود 

 و دیدم که هراستخوانی به استخوان دیگری که:"آشکاراازاین بند از کتاب حزقیال درتورات گرفته شده است که "

_______________________________  

 

و حرام کردیم به هر :" قرآن درجای دیگریأجوج ومأجوج رامأموران اجرای غضب الهی معرفی میکند -0

ند ، تا زمانی که دروازه ها را برروی شهری که قصد هالک مردم آنرا داشته باشیم که اینان از کفر خود توبه کن

 .(96-05انبیاء ،")یأجوج و مأجوج بگشائیم 
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بدان مربوط بود نزدیک شد و بدان پیوست ، و نگریستم که پی وگوشت برآنها برآمد و سپس پوست همه آنها را 

 (.0و4اب حزقیال نبی ، باب سی و هفتم ،کت") از باال پوشانید 

. داستان لقمان حکیم که سوره خاصی از قرآن به نام اونامیده شده است ، اقتباس دیگری از منابع یهودی است 

ه ترجمه کتابی که این روایت ازآن گرفته شده یک اثر بسیار قدیمی یهودی متعلق به پیش از میالد مسیح است ک

درپاریس  0010درسال  Histoire et Sagesse d’Alikar l’Assyrien, fils d’Anaelآن با عنوان 

به حکایت این کتاب ، لقمان مردی خردمند بود که در زمان دو پادشاه آشور سناخریب و . بچاپ رسیده است 

وشته های منتسب بدو وکتاب عصرحدون در نینوا پایتخت آشور میزیست ،و چند تن از محققان تورات میان ن

و باب یازدهم ،  44کتاب طوبیا ، باب اول ، )طوبیای تورات که بعدا نوشته شده ارتباط نزدیک قائل شده اند 

00 .) 

پسر جان ،متواضع باش و همیشه به آنچه :" درکتاب قدیمی یهود از زبان لقمان خطاب به پسرش گفته میشود 

ستیزه جو و بی احتیاط مباش صدایت را با . م باش وهرچه میتوانی دانش بیاموزبردبار وآرا. زیرپا داری نگاه کن

عربده جوئی بلند مکن ، زیرا که اگر بلندی صدا برای ساختن خانه ای کافی باشد ، االغ میتواند روزی دو خانه 

ن زیرا که بانک صدایت را نرم ک: لقمان به پسرش گفت "و تقریبا همین مضمون درقرآن آمده است ، که " بسازد 

 (. 000لقمان ،") االغ ناخوشایند ترین صداهاست 

شیاطین درباره سلیمان داستانهائی :"درسوره بقره به داستان هاروت و ماروت بدینصورت اشاره شده است که

مردمان می آموزند و آنچه را که در  بابل بر دو ملک دروغین حکایت میکنند ، همچنانکه سحر و جادو رابه 

 (. 014بقره ،" )هاروت و ماروت آشکار شده بود

اصل این داستان که از یک اسطوره اکدی گرفته شده وبصورتهای مختلف درادبیات اوستائی وهندی نیز نقل شده 

، خداوند را از بابت آفرینش ایشان  است چنین است که مالئک آسمانی که از گناهان آدمیان روی زمین ناخرسندند

مورد انتقاد قرار میدهند ، ولی خداوند بدیشان میگوید که اگر خود آنان جزو آدمیان بودند به راه آنان میرفتند ، و 

به پیشنهاد اومالئک ازمیان خود دونماینده بنام هاروت . برای اینکه این امر ثابت شود آنها را به آزمایش میطلبد 

برمیگزینند تا بصورت آدمی به زمین بروند ودرجمع آدمیان شرکت کنند وهمانندآنان درمعرض و ماروت 

وسوسه های  مختلف قرار گیرند ، بی آنکه مرتکب گناهان کبیره از قبیل بت پرستی ، قتل ، زنا و شرابخواری 

یار زیبا روبرو میشوند که هاروت و ماروت بااین تعهد روانه زمین میشوند ، ولی در بدو ورود بازنی بس. شوند 

دل از  هردوی آنها میرباید ، بطوریکه بی اختیار به دنبال اومیروند و سرانجام کارشان به همخوابگی بااو 

دراین موقع رهگذری شاهد این گناه آنان میشود و آن دو برای پنهان ماندن رازشان او را میکشند ، و خدا . میکشد

ند تا بچشم خود ببینند که دونماینده آنان بهترازآدمیان عمل نکرده اند ، و درآسمان مالئک را نزد خود میخوا

دربازگشت دو ملک خطاکار به . مالئک اعتراف میکنند که درانتقاد خود اشتباه کرده بودند و حق با خداوند است 

انتخاب کنند و آسمان ، به آنها اختیار داده میشود که بین مجازات در دوزخ و مجازات در روی زمین یکی را 

 . آنان مجازات زمینی را میپذیرند که واژگونی ابدی در درون چاهی دربابل است 

( جاودانگی )و امرتات ( کمال )این داستان ازمتون اوستائی اقتباس شده که درآن از هاروت بصورت هروتات 

وستائی درفارسی میانه بصورت نام برده شده است که برقلمرو آبها و رستنی ها سر پرستی دارند و این دو نام ا

  0. خرداد و امرداد درآمده اند 

_____________________________________  

این داستان درزمان فلسطین هخامنشی درادبیات توراتی نیز منعکس شده که درآنها این دو نام تبدیل به  -0

گفته شده است که ( باب هشتم )نوخ درکتاب اول ح(. 00یالقواط ، جلد اول ، )عزازیل و شمخازای شده است 

مالئک مطرود به زنان درس خود آرائی و آراستن خویش به جواهرات را میدهند و به مردان درس اختر شناسی 

اسطوره هاروت و " تاریخ ادبیات عبری و یهودی "درکتاب  Adolphe Lodsبه استنباط .وجادوگری را 

 . است ماروت یک اسطوره مشترک ایرانی و اکدی بوده 
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 یدیتوح ین هایدرآئ رانینقش ا

 

گر، ید یائیان دردنیروح آدم یبقا: است یمشترک متک یبرظوابط یدیعه درمذاهب توحیجهان ماوراءالطب

حساب و پاداش آن  یآنان درترازو ین جهانیامت ، سنجش ثوابها و گناهان ایبه نام ق یز مردگان درروزیرستاخ

 . ا دوزخ یدربهشت  یابد یها بصورت زندگ

از راه تورات  یت آسمانین واقعین اعتقاد بودند که ایکتاب مقدس برا یان بر مبنایحی، مس یدرطول قرون متماد

شده بود  یوح یسیو ع یر آنچه به موسیت، نظین واقعیده داشتند که همیابالغ شده است، و مسلمانان عق یبه موس

 . شده است  یز وحیامبر اسالم نیبه پ

،  یمذهب یرغم همه بحث ها و جدلهاین راستا وجود داشت که علیدرهم یگریز دیت سئوال برانگیواقعنهمه، یباا

د، ازاواسط قرن هجدهم یش عقایتفت یوانهایرها و قتل عام ها و دیها و اختناق ها و تکفیرغم سرکوبگریو عل

ار فراوانتر ، مورد یبس یانمحققان و صاحبنظر یمعدود ، سپس از سو یبه بعد، نخست از جانب متفکران یحیمس

ن اصول از آغاز بصورت ین بود که اگر همه این سئوال ایقرار گرفت، و ا یتذکر و بموازات آن مورد بررس

ل یپنجگانه اص یک از کتابهایچیهود اعالم شده بود چگونه است که درهیمبران قوم یبرپ یو اله یابد یتهایواقع

ن یچکدام از این بخش آن که اختصاصا تورات نام دارد نه تنها به هین و معتبرتریتر یمیقد یعنیق، یعهد عت

پس از  یائیان آمده است ،  نه از وجود دنیبه م یت روح سخنیدرآنها نه از ابد یعنینشده ،  یاصول اشاره ا

طان و مالئک ، بلکه درست درجهت یز و روز حساب ، نه از بهشت و دوزخ و نه از شیمرگ ، نه از رستاخ

نند و درصورت لزوم یب یفر میا کین دنیهود منحصرا درهمید شده است که گناهان قوم ییهمواره تأ عکس آن

درآنها  یتیگناهکاران جواب گناهان پدران و پدر بزرگشان را خواهند داد ، ولو آنکه خود مسئول یبعد ینسلها

او  یبرا یکه بنده خوب یردار و کسمرفه برخو یکند از عمر دراز و زندگ یرویهوه پیکه از  یکس: نداشته باشند 

شود یب  بدکاران میازجانب خدا است که نص یفریکوتاه و آکنده از ذلت دارد، و مرگ زودرس  ک ینباشد زندگ

و نهم  یمزمورس) نامعلوم است  یپس از مرگ بکل یف زندگیتکل(. وب، باب هفتم ی، کتاب ا 44و 00ر یمزام)

طان و مالئک چنان ناشناخته یگردد، و وجود شیک است و به خاک برمازخا یآدم(.  01، ه ، مزمور نودم ،

وه ممنوع را خورده و از بهشت رانده شده یکند که آدم و حوا دربهشت میت ازآن میکه تورات حکا یاست که وقت

ه وانات صحرا کیو مار ازهمه ح: "...... ست ، مار استیطان نین کار اغوا کرده است شیاند ، آنکه آنها را بد

ن درخت منع یوه ایگفت که خدا ازآن جهت شمارا از خوردن م(حوا)ارتربود، و به زن یخداوند ساخته بود هوش

ش ، یدایسفر پ)د یک و بد را بشناسیکه آنرا بخورید چشمانتان باز شود و مانند خدا ن یداند روزیکرده است که م

 یوانات صحرا ملعون تر خواهیاز همه ح یراکردن کار یچونکه ا: و خداوند به مار گفت ( .... 3-0باب سوم ، 

( . 00ش ، باب سوم ، یدایسفر پ")خورد  یام عمرت را خاک خواهیا یرفت وتمام یبود وبر شکمت راه خواه

خدا از پسران بابت گناه پدرانشان نوشت  یریش ولتر دراشاره به نوشته تورات درمورد انتقامگیش از دوقرن پیب

از چهار پشت فرزندان بابت گناهان پدران و پدربزرگان و اجداد سوم و چهارمشان به خداوند  یکه انتقامجوئ

فر یگر و کید یایروح و دن یه  بقایخ و مذهب خود از فرضیه تاریان در ادوار اولیهودیدهد که ینشان م یروشن

که ما  یدان مفهومگر و بهشت و دوزخ بیاز جهان د یاطالع بوده اند و اصوال تصور یب یگناهان بکل یآن جهان

فرو یا کیروح  یا به بقایبه جهنم  یتورات اشاره ا یچ جایرا در هیم نداشته اند ، زینها  قائلیهمه ا یامروزبرا

 یخبریصحبت شده که قانونگزار،  با ب یوحشتناک یآن تنها از مجازاتها یپاداش بعد از مرگ نشده است، و بجا

 .ده است یرسیموجود به عقلش م یاین  دنیهم یبراگر، ید یائیمطلق خود از احتمال وجود دن

نانه بود، ینکه واقع بینه باهمه این زمیدر فرانسه و آلمان درهم"  یقرن روشنائ"گر آزاد فکران یتذکر ولتر و د

درباره مالئکه "بنام  Alexander Kohut یکه کتاب پر سروصدا 0000از سال  یداشت، ول یجنبه آماتور

 Uber die judische Angeologie im ihre") ین پارسیر ارتباط آن با آئد یهودین یآئ یشناس
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Abhangkeit vom Parsismus ) و  یک مرحله کامال علمین مطالعات وارد یافت ایدرآلمان انتشار

از  یکین حال یاست و هم خاخام اعظم ، و درع یهودین کتاب ، مولف که خودش هم یدرا. شد یتخصص

ادگار یطان و مالئک یتورات درباره ش یخ مذاهب ، روشن کرده است که تمام برداشتهاین محققان تاریبزرگتر

افته وتحت یک ینزد یآشنائ ین زرتشتیان با آئیهودیاست که  یزمان یعنیهود، یقوم  یدوران بعد از اسارت بابل

 .ن قرار گرفته بودند ین آئیر معتقدات آیتأث

م یهود به دو بخش مجزا تقسیقوم  یخ باستانیداده شود که تار د تذکری، با یحات بعدیروشن شدن توض یبرا

ش از یپ 304ان است که درسال یهودی یهود تا دوران اسارت بابلیخ یشود، که بخش اول آن شامل آغاز تاریم

مان و یمعبد سل یرانیم و ویپادشاه بابل با تصرف اورشل Nabuchodonosorح توسط بخت النصریالد مسیم

ح ادامه یالد مسیش از میپ 310تا سال  یعنیم قرن یب نیان به بابل آغاز شد و قریهودی یجمع کوچ دادن دسته

همه  ی، فرمان آزاد یان منقرض شد و کورش پادشاه هخامنشیبابل بدست پارس ین سال امپراتوریدرا. افت ی

ن ین فلسطیخ سرزمیتار نیشان صادرکرد و ازایو بازگشت آنان را به کشورها یهودیران یر منجمله اسیاقوام اس

ان باز گشته به وطن، یهودی. درآمد یهخامنش یشاهنشاه یاز استانها یکیبابل بود بصورت  یکه جزو امپراتور

ز یرا که در دوران اسارت با آنها آشنا شده بودند با خود همراه بردند، و از آن پس ن یاز معتقدات زرتشت یاریبس

ن یبا ا یشتریب یهود آشنائیران قرار داشت قوم یم ایر حکومت مستقیل زین اسرائیکه سرزم یسال 411درطول 

 .افت یتوان ین دوران نوشته شده میتورات که درا یدا کرد که انعکاس آنرا درهمه آن کتابهایمعتقدات پ

خ یرا بنام مکتب تار یائی، مکتب پو یحیمس یاروپا یو بازتاب گسترده آن درمحافل علم Kohutانتشار کتاب 

درآن  یکرد که تا به امروز صدها محقق و مورخ و خاورشناس و متخصص مسائل مذهب یزیر یب پمذاه

 ینه به زبانهاین زمیبصورت کتابها و رساله ها و مقاالت درا یقیکهزار اثر تحقیک به یشرکت جسته و نزد

 . مختلف منتشر کرده اند 

عه تورات، یماوراالطب یبا همه برداشتهایست که تقرن ایشود ، ایم یریجه گیقات گسترده نتین تحقیا یآنچه ازبرس

ان در یگر و سنجش اعمال آدمیروح و جهان د ینه بقایل و قرآن درزمیگر انجید" یدیتوح"و بدنبال آن دو کتاب 

 یما از فرجام شناسیامالئک، مستقیطان یز درباره شیا دوزخ، و نیفر و پاداش آنان دربهشت یز و کیروز رستاخ

(Eschatolog )پارس بود  یاز شاهنشاه ین بخشین فلسطیکه سرزم یدرسالهائ یران دوران هخامنشیا یمزدائ

مربوط  یح به بعد است که از برداشتهایالد مسیش از میل تنها از قرن ششم پین دلیوارد تورات شده است، وبهم

 یبرا( منیاهر)طان یافت، چنانکه نام شیتوان ینشان م"کتاب مقدس "طان و مالئک و بهشت و دوزخ دریبه ش

، و (0باب اول،)الد نوشته شده است یش از میشود که درسده پنجم پیده میوب دین بار در تورات در کتاب اینخست

، 01، باب دهم،40،باب نهم، 00باب هشتم، )ال آمده ین بار درکتاب دانینخست یل برایکائیل و مینام جبرئ

که تخت خداوند  یل به هفت فرشته ایاشاره انج. الد است یش از میف آن مربوط به سده سوم پیکه تأل( 0دوازدهم،

که عرش پروردگار را بردوش  یو اشاره قرآن به هشت ملک( 0وحنا، باب اول، یمکاشفه )ان گرفته اند یرا درم

ن خود نشسته است که یاهورامزدا برتخت زر"ن گفته گاتاها است که یاز ا یانعکاس آشکار(  04الحاقه،)دارند 

(. 10و11داد ، فصل نوزدهم ی، وند 0کم ، یست و یشت بی، 0ام،  یس یگاتا" )ان دارندیت امشاسپند آنرا در مهف

و (  00ست و ششم ، یباب ب) ینب یایز مردگان و روز حساب را درتورات درکتاب اشعین اشاره به رستاخینخست

ن باره یدرا. نوشته شده اند یوران هخامنشآنها درهمان د یافت که هردویتوان یم(00و0باب هفتم، )انیکتاب مکاب

ق قرار خواهد یعادالنه ودق یدگیخوب و بد هرکس مورد رس یدرآنروز کارها: "آمده است که  یدرمتون اوستائ

ست یک، باب بینی، داتستان د0-0ام ،  ی، بندهشن، س104و410جم ، یست و پینکرت سوم، فصل بید) گرفت 

کان و نه ین ین برده نخواهد شد، نه برایا پائیباال  یان کسیا به زیه سود ب یحساب ذره ا ی، و ترازو(وسوم 

ن مورد درقرآن آمده است ی، ودرهم(001نوک خرد، کتاب دوم،یم)ان یگدا یشاهان و نه برا یبدان، نه برا یبرا

ان یا به زید به سو یده خواهد شد، و ترازو به اندازه دانه خردلیو درآنروز اعمال هرکس درترازوسنج: " .... 

 (. 04اء،یانب")ن نخواهد شدیسنگ یکس
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گذارد که درمعتقدات یه میت اختصاصا تکین واقعیهود بر همین یجامع خود درباره آئ ید دربرسیگموند فرویز

 . افت یدرآن راه  ین پارسین پندار تنها پس از تماس با آئیناشناخته بود و ا یروح بکل یموضوع بقا یهودیه یاول

ق و اوستا، درکتاب یآغاز قرن حاضر، مترجم تورات و مفسر سرشناس عهد عت یاورشناس آلمانفون گال خ

ز ، ینه تنها اعتقاد به رستاخ:"سدینویم( 0040چاپ بن،)Basileia ton Theonمعروف خود بنام   یقیتحق

نچه اصول و آ. دارد ین پارسیشه درآئیهود رین یبودن آن درآئ یا بهشتی یروح دوزخ یده به بقایبلکه عق

 یفرجام شناس یشه هایراندید تأثیآنان لطافت بخش یان را دردوران پس از اسارت بابلیهودیمعتقدات خشک 

امبر یکه پ یش شناختند ، درحدین را گوشت و استخوان خوین آئیجه آن این آنان بود که در نتیدرآئ یزرتشت

د به یهود دردوران پس از تبعین یاگر د. هوه خواند یح و شبان یرا مس یاء، کورش پارسیهود اشعیبزرگ 

 ". بود یشه زرتشتین مطلقا مربوط به نفوذ اندیافت ایو درجهت مثبت تحول  یادیبن یصورت

 یکیش و یک اتریکاتول یسایگ اسقف اعظم کلینال فرانتس کونینه توسط کاردین زمیکه درا یگرید یقیکتاب تحق

کصد اظهار نظرازمحققان و تورات یش از یب یف شده، حاویألت تیحیجهان مس یکنون یتهاین شخصیاز بزرگتر

ت یاهم. است  یو اسالم یحیومس یهودی یدرفرجام شناس ین زرتشتیآئ یادیر بنیشناسان جهان غرب درباره تأث

 . ک است یازدانشمندان طراز اول جهان کاتول یکین است که مولف آن خود ین اثر درایخاص ا

ن اسناد مربوط به یتر یمیت کشف شد و قدیدراواسط قرن حاضر در کنار بحرالم که" کمران"معروف  یتومارها

 یهودین نوشته ها از فرقه یا. کند یروشن م یهود بخوبین یرا در آئ یرانیرود نفوذ معتقدات ایل به شمار میانج

هود، ی یف کاهنان سنتان بخالیسین فریان داشتند، و ایسیگر بنام فریک با فرقه دیبجامانده که ارتباط نزد" یاسن"

شان یبد یروح و روز حساب و بهشت و دوزخ که همه آنها از منابع اوستائ یایز بعد ازمرگ و بقایبه رستاخ

 ی" ایطوب"درکتاب  یحت. دانستند یر و شر میدان مبارزه دو عنصر خیرا م یده بود معتقد بودند و جهان هستیرس

( وخشمید)شده اشمه دائوه یهودیده شده که تلفظ ینام"یاشمودائ"ان طیق که درزمان آنان نوشته شده بود شیعهد عت

 اوستااست 

باب )ا درتورات ین راستا، فون گال درارتباط با کتاب زکریدرهم(. 04و0ا، باب سوم، یتورات طوب)

ح خداوند سخن رفته یکه درآنها از دو مس( 0و1ازدهم ، یباب )ل یوحنا درانجیو کتاب مکاشفه ( 00چهاردهم،

داند که با یم یدرماه زرتشتیدر و هوشیشده هوش یهودین دو را مظاهر یستاده اند، او ایست که در برابر او اا

ق و عهد ین دوکتاب عهدعتیسندگان ایکند که نویت ازآن مین بنظراوحکایشوند، وایانس مربوط میاسطوره سائوش

کصد مورد از نکات مشابه دو یش از یشامل ب یداوسن فهرست. ده اندیشیاندیم یرانیا" ش کسوتیپ"ن دو ید  بدیجد

 .اقتباس شده اند  یت را ارائه کرده است که همه آنها از معتقدات اوستائیحیهود مسین یآئ

ن مرد و زن یانگ نخستیاگ و مشینود پل با پل صراط ، و ارتباط مشیو چ یانس با مهدیدرباره ارتباط سائوش

گرفتند و اهورامزدا  یده شدند و درباغ بهشت جایاهورامزدا آفرتوسط  یت متون اوستائیکه به حکا) جهان 

جه از بهشت رانده شدند و بعدها یمن آنانرا اغوا کردو درنتیاهر یمن را نخورند ولیب اهریازآنان خواست که فر

 یعیسقات ویتورات و قرآن،  نه تنها درقرن گذشته و قرن حاضرتحق یبا آدم وحوا( ان ازآنها بوجود آمدیینسل آدم

نگ ، دارمستترانجام گرفته ، یشمن، هوسیندیگل، ویتوسط خاورشناسان برجسته چون نولدکه، مارکوارت، اشپ

، حمزه  ی، مسعود یرونی، ب یچون طبر یز مورخان سرشناسین ین قرون دوران اسالمیبلکه در همان نخست

ن باره یکه درا یقین کار تحقیهترب. قرار داده اند  ین موضوع را مورد بررسیل ای، بتفصیعقوبی،  یاصفهان

ن پادشاه ین انسان و نخستینخست ینمونه ها"ن سن بنام یستیدرجهان غرب صورت گرفته، کتاب آرتور کر

 Les types du premier Homme et du premier Roi dans"ان یرانیا یخ افسانه ایدرتار

l’historie legendaire des Iraniens ان فرانسه دراستکهلم چاپ شده یبه ز 0004است که درسال

ن ین پژوهش های ایدرهمه ا. ز ترجمه و در تهران منتشر شده است ین یش ازانقالب به فارسیپ یودرسالها

ه تورات افسانه آدم و ید شده است که درمتون اولییخ مذاهب دراواخ سده گذشته تأیرشناس تارW.Aigerه ینظر

آنها دردوران پس از  یسیار مبهم و گنگ بوده و تنها بعد از بازنویگرفته شده بود بس یر بابلیحوا که ازاساط
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اسطوره .افته استیخود را  یشکل امروز یانگ زرتشتیا و مشین افسانه با الهام ازاسطوره مشیا یاسارت بابل

، باب 4، باب شصت وپنجم، 04وهفتم ،  یباب س)کینیل درداتستان دیبتفص یانگ اوستائیاگ و مشیمش

 . آمده است (44-0باب اول، )وبندهشن( 01بخش سوم ،)نکرتی، د(0،هفتادوهفتم

متذکر  یرانیا ینهایآئ ۱۱ن نقش جهانییران ، درباره همیا یخ و باستان شناسیرشمن، کارشناس معروف تاریگ

ران درشرق وغرب یا یمرزها یبه آنسو یرانیا یمذهب یشه هاینفوذ اند یدرزمان ساسان: "شده است که 

ن ، یانه و ترکستان به چیم یایازراه آس ین مانیآئ. رفته شد ین بودا پذیدرآئ یرانیت ایاصل ثنو. افت یگسترش 

ر به ازمنستان و بالکان و بعدا به جنوب یصغ یای، و از راه آس یشمال یقایه به مصر و سراسر افریازراه سور

روم را  یسراسر امپراتور( مهر)ترا یم ینراین ایآئ. نده آن بود یرومند کاتار نماین ید که جنبش مذهبیفرانسه رس

 یسای، کل ینستور یساین کلیهمچن. فا کرد یت ایحیمس یریدرشکل گ یز نقش درجه اولیفرا گرفت و بعدا ن

که عموما از  یمذهب یشه هاین بود که اندین برد ، و چنیرا به چ یحین مسیران بود که آئیت مورد قبول ایحیمس

 یران ساسانیا ین وارث فکرینهمه مهمتریبا ا. افتندیانوس اطلس درمغرب گسترش یاق ه گرفته بودند ازیران مایا

ران یا:رشمنیرمان گ") را باخود همراه برد یشه و هنر ساسانیو اند یاسالم بود که به هر جا که رفت آثار فکر

 (. از آغاز تا اسالم 

*    *    * 

ش یب یبعد برا یافت و اندکیرم راه  یبه امپراتور( ترایم)رمه یرانین ایح ، آئیش از تولد مسیک قرن پیدست کم 

ن یونان و روم چنی یهایخ امپراتوریدرتمام تار. درآمد  یامپراتوران روم ین رسمیاز سه قرن بصورت آئ

بزرگ  یترا ، پرستش مهر خداین میمنحصربه فرد بود ، به نوشته فرانتس کومون محقق برجسته آئ یمورد

 : افتیپهناور روم گسترش  یاز شرق تا غرب امپراتور یله باروت درکوتاه مدتیتک فیمانند  یرانیا

از رود  یکه درکوتاه مدتیداد، بطور یشد انتظار داشت رویعتر ازآنچه میار سریترا دررم بسین میگسترش آئ"

پس از  یکیشمار یب یمهرابه ها یشمال یقایتا جبل الطالق وسراسر افر یانوس اطلس و از رومانیدانوب تا اق

ش اززرتشت یران دوران پیترا درایم. Les mysteres de Mithra: س کومونیفرانت")سربرافراشتند  یگرید

 یروزیو پ ی، بارور یمان ، دوستی،وفا به عهد و پی، دادگستر یروشنائ یبود که خدا یائیبزرگ آر ی، خدا

ران بود و یا یامپراتور ین رسمیمهر آئن یآئ( انیاشکان)دردوران پانصد ساله حکومت پارتها. شدیشمرده م

 یات و سنتهایرا که با روح یرانین این آئیدند ایجنگیکه با پارت ها م یروم یون هاین دوران بود که لژیدرهم

ن یتازه تر ، ا یروم بردند ، هرچند که بموجب پژوهشها یآنان سازگار بود با خود به امپراتور یو آرمان یمل

ن یوس امپراتور رم رسما آئیدرقرن دوم کمد. ونان شناخته شده بود یاز یندر دربخشهائن از همان زمان اسکیآئ

 .اعالم کرد یامپراتور ین رسمین را آئین آئیانوس،ایگر رم ،آورلیامپراتور د 440درسال . رفت یراپذ یترائیم

 یته شد ودرشوراساخ یار بزرگین مهرابه بسیشهر و یکی،درنزد یانوس ، امپراتور بزرگ رومیدردوران کلس

د شکست یخورش"ترا یم Fautori imperii suiرم  یامپراتور یحام یترا عنوان خدای، به م یامپراتور

رم ،  یو در امپراتور. او محفوظ ماند  ین عنوان برایروم ا یخ امپراتوریان تاریو تا پا  Sol invictus"ریناپذ

چ مذهب یبود که قبل و بعد از آن به ه یازین امتیخته شد و امهر سا یاصل( مهرابه)ترائوم ینو، میتولیروی تپه کاپ

روم  یباستان یمختلف امپراتور ینهایچندصد معبد مهر درسرزم یایدرحال حاضر، بقا. داده نشد ه بود  یگرید

، بلغارستان،  یش ، مجارستان ، رومانیس ،اتریک ،سویا، آلمان ، بلژیا ، فرانسه ، انگلستان، اسپانیتالیا)

همچنان به ( ر،مراکشی، تونس،الجزایبین،اردن، مصر، لیه، لبنان، فلسطیه ، سوریونان، ترکیبالکان، یهاکشور

وس ینیبه نوشته پل. آنها است  یشامل چهارده تا یک رم به تنهائیا درنزدیخورد ، که بندر کوچک اوستیچشم م

جبل ) هرکول  یتا ستونها( اهیس یایدر)ن ایآدر یایا و از دریتانیوار برین ، ازمصب دانوب تا دیالت یمورخ نام

 .ترا بودیهمه جا قلمرو م( الطارق 

ادامه داشت ، واز  یالدیح در رم شروع شده بود تا سده چهارم میالد مسیش ازمیترا که از قرن اول پیپرستش م

سا ساخته وپرداخته یکه بعدا توسط کل)یا براثر معجزه ای ینوس امپراتوررومینکه کنستانتیخ ببعد بخاطر این تاریا
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 ین رسمیت نوخاسته را آئیحیشده است مس یل درباره آنها بررسیکه بتفص یاسیس یها یا باحسابگریو ( شد

ن یمختلف ا یآن تا مدتها بعد همچنان درنواح یاینهمه بقایباا. سم روبه زوال گذاشت یترائیاعالم کرد م یامپراتور

امپراتور  یت کمک کرد مرگ ناگهانیحیکه به جا افتادن مس یگرید یخیواقعه تار. ماند  یباق یامپراتور

نکه خود یت بود و با ایحینوس بود که بخالف پدر بزرگش دشمن سوگند خورده مسیانوس ، نواده کنستانتیولی

داشت و تورات و  یشیز رتبه کشیفراگرفته بود و شخصا ن یحیمات مسیبه خواست پدرش تعل یعهدیدرزمان ول

در رد  یبازگشت و رساله ا یترائین میبه آئ یل به مقام امپراتوریشناخت ، پس از نیک میل رااز نزدیانج

خواست  یترائین امپراتور میا یول. کهن شناخته شده است  یقین آثار تحقیت نوشت که از جالبتریحیت و مسیهودی

 14در133رد ودرسال ر خویسفون تیک تیدرنزد یساسان یروهایکند، و درنبرد با ن یمانند اسکندر جهانگشائ

ن یان قرن گذشته درارتباط با آئیفرانسه درپا یمورخ و محقق نام" ارنست رنان "  یابین ارزیا. کشته شد یسالگ

 یرین فراگیترا آئین میزود رس گرفتار آمده بود ،امروز آئ یت به بالئیحیترا بارها نقل شده است که اگر مسیم

 .جهان بود

ن یبوده که درا یت ، همواره مورد شگفت پژوهشگرانیحیسم درشکل گرفتن مسیائتریع وهمه جانبه میر وسیتأث

مختلف از سنت  ینه هایت درزمیحیکه مس یوسعت اقتباس هائ. خ مذاهب پرداخته اند یتار یها یباره به برس

دسامبر  43ن روز ییها تع یبردار ین کپین ایمهمتر. سابقه ندارد  ین درگریچ آئیبعمل آورده ، دره یمهر یها

ک درمورد یکاتول یسایکل یدرشورا یسیسه قرن پس از خود ع یعنی 143است که تنها درسال  یسیتولد ع یبرا

ن ین انتخاب ایزه ایانگ. ان وجود نداشت یحیمس ین مورد برایدرا یم گرفته شد و تا بدان هنگام ضابطه ایآن تصم

را یشد ، زیترا جشن گرفته میرم بعنوان روز تولد م یترا درامپراتورین مین روز ، از زمان رواج آئیبود که ا

لدا دوباره آهنگ باال یخود درشب  یزین حد پائین ترید از پائین روز که مقارن آغاز زمستان بود، خورشیدرا

افت ، ییشد ادامه میکرد و طول روزها تابه جشن آغاز بهار که درآن دوباره تعادل روز و شب برقرار میرفتن م

چند  یشه داریشد ، و باتوجه به ریجشن گرفته م(ترایم)مهر "تولد"دسامبر بعنوان روز  43وز ن جهت ریو بد

ن ییتع یدند که بجاین دیصالح درا یحینوخاسته مس یسایرم ، کارگردانان کل ین سنت درامپراتوریصد ساله ا

 یرا درجا یسیفقط عنند و ین منظور برگزیا ین روز تولد مهررا براین همیهم یسیتولد ع یبرا یگریروز د

 . ترا بگذارند یم

ده ید نامیمهر که روز خورش یروز هفتگ یعنیانجا م گرفت ،  یدرمورد روز مقدس هفتگ ین جابجائیر همینظ

ده ینام" روزخداوند "سا ین شد واز جانب کلییت تعیحیمس یبود روز مقدس هفتگ یکشنبه کنونیشد و مصادف با یم

 یآنگلوساکسون وژرمن ید درزبانهایآن بصورت روز خورش یوران مهرشد،هر چند که هنوزهم اصطالح د

(Sundayیسیدرانگ،Sunntag یناویاسکاند یوزبانها یدرآلمان )سا انعقاد ین کلیهمچن. مانده است  یباق

ن یآئ یجشن ساالنه بهار. ران است یمارس دانست، که مقارن با نوروز ا 43را درروز  یسینطفه ع یآسمان

نا همان است که اکنون درجهان یشد عین ماه شب چهاردهم بهار برپامیکشنبه بعد از اولین یخستترا که درنیم

ش یشود ، و کما بیبه آسمان جشن گرفته م یسیو صعود ع( Easterای Paques)د پاک یت بصورت عیحیمس

از  یگریمتعدد دموارد . ل از مصر است یاد آور خروج قوم اسرائیز هست که یهود نی( فصح)د پسح یمقارن با ع

از  یسیاسطوره تولد ع. است  یترائیم یاز معتقدات و سنتها یرونوشت آشکار یحیسنت ها و معتقدات مس

ک غاراست ، و افسانه سه یباکره دردرون  ینا همان اسطوره تولد مهر از مادریله عیک طویباکره در یمادر

 یند بنوبه خود تکرار افسانه سه چوپانیآ یداراومیبه د یستاره ا یبه راهنمائ یسیش عیپادشاه مغ که بدنبال زا

 یادید که ازاصول بنیرسم تعم.شگاه اورفته بودند یدار مهر به غار زاید یبرا یاست که به دنبال ستاره ا

ختن یآم یکه خوردن شراب و نان مقدس برا( Eucharistie) یربان ین رسم عشایت است و همچنیحیمس

سم یترائین تفاوت که درمیگرفته شده است ، با ا یترائیم  یمل ازسنن مذهبح است بطورکایباخون وگوشت مس

سم یترائید ، درمیروئیاه دراروپا نمین گیچون ا یشد ، ولیاه هائوما خورده مینان و آب مقدس همراه با گ یرانیا

 یعنیده آن ل به خود انگور و بعد به فشریجا تبدیآن بکار بردند که تدر ینورس تاک رابجا یشاخه ها یروم
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 Deدراثر معروف خود  یانوس اسقف و مورخ  کارتاژی، ترتول یحیدرقرن دوم مس. شراب مقدس شد

praescriptiones hereticorum ار نوشت یو خشم بس یبا شگفت : 

د از مراسم عشاء ینا به تقلینان وشراب مقدس خود راع یطانیافت شیض( ان یمهر)ن کفار یتعجب است که ا یجا"

 ین مراسم مذهبیگانگان رابدیم که بیشه مراقب بوده ایکه ما همیکنند ، درصورتیت برگزار میحیسم یربان

ن ی، از تازه تر" خ خدایتار"سنده کتاب ینو". م یشود راه ندهیخودمان که صرفا بصورت محرمانه برگزار م

تعجب باشد که  یشتر جاید بیشا:" دهد که ین پرسش پاسخ میطنز بد یخ مذاهب ، با اندکیمربوط به تار یهایبررس

" . ده باشندیان دزدیحیح از مسیمس یسیش از تولد عیمدتها پ یت را حتیحیمراسم مقدس مس ین کافران میترائیا

ت منعکس شده یحیدرمس Sacramentumنا بصورت هفت یترا هفت درجه دارد که عین میمراحل تکامل درآئ

افته ی یز تجلین یاروپائ یو هفت مرحله فران ماسونر یرانیسلوک عرفان ا یاست ، همچنانکه بعدا درهفت واد

غسل  یبود که مبنا یضرور یخاص یشست و شو یترائیک از درجات هفتگانه میدخول به هر یبرا. است 

، و زانو زدن درهنگام  یمذهب یدرهنگام سرودن دعاها یقیسنت نواختن موس. ان قرار گرفته است یسوید عیتعم

درآن مقام ( orgue)است که بخصوص ارغنون  یترائیم یاقوس ، بنوبه خود از سنن مذهبش ، و نواختن نیاین

 .مهرابه ها دارد  یشه در آتش مهرین سان رسم افروختن شمع که ریبهم. دارد  یاصل

 یاست که بطور سنت یتعلق گرفته است لقب یسیت به عیحیچهارگانه درجهان مس یلها یلقب نجات دهنده که درانج

 یمان یدرقرآن عنوان سنت( امبران یمهر پ) نییشد، همچنانکه عنوان خاتو النبیترا داده میبه م یمهرن یدرآئ

ن مهر دانسته اند و یآئ یادیازعالئم بن یکیت را یحیب مسیعالمت صل ین محقق حتیچند. بود ین مانویدرآئ

ن یت ازایحیازمس یگریقتباس دکه درآغوش دارد نشان ا یترا راهمراه با بره ایازم یز نقوش متعددین یکسان

 . شمرده اند یک  مهرینشان سمبول

 : سد ینوین باره میخود درا La vie des Veritesگوستاولوبون درکتاب  

ون ین روحانیه گرفته بود که نخستیح مایماقبل مس ین هایع از آئیاس چنان وسیت درمقیحیفات و رسوم مسیتشر"

فات یکردند که تشریترا را متهم میم یرانین ایخبر بودند آئیب یدتیعق ینتقالهان نقل وایسم ایکه از مکان یحین مسیآئ

نها را ین بود که همه ایت درست ایکه واقعید کرده است ، در صورتیت تقلیحیاز مس یطانیش یرا با تقلب یفراوان

 ". د کرده بودیترا تقلین میت از آئیحیمس

گرو یآنها درمعتقدات مربوط به جهان د یت هماهنگیحیومس یترائین مین وجه شباهت دو آئینهمه مهمتریباا

زدان و یان یاس کائنات میاست که درمق یکار نهائیدرپ یکیبرتار یروشنائ ینهائ یروزیز مردگان و پیرستاخ

   -است  یائیکامال آر یندارد و برداشت یکه درتورات سابقه ا -ن اسطوره رایت ایحیرد، ومسیگیمن صورت میاهر

ان یروم اقتباس کرده است،که براساس آن درپا یترائین و از معتقدات میدرفلسط یمعتقدات زرتشت مشترکا از

گر ، یازموارد د یاری، مثل بس یحیکند ، و درمعتقدات مسیم یز مردگان راسرپرستیترا است که رستاخیجهان م

 . ترا گذاشته شده استیم یبجا یسین مورد عیدرا

*    *    * 

ق یخود عم ین که ازنظر محتواین آئیا. کهن ارمغان داد یایران به دنیبود که ا ین جهانیآئن یسوم ین مانیآئ

ش از هر یشه ها و فرهنگها بیب اندیدرترک یرانیفرهنگ ا یاست ، و درآن نقش سنت یان باستانین همه ادیتر

 یمان یرانیا یشه هایا اندکه ب یحیو مس یو بودائ یشه زرتشتیاست از سه اند یخته ایکند ، آمیگر جلوه مید یجا

کوتاه ، به  ین را ، درظرف مدتین آئیسابقه ایموفق بود که گسترش ب یختگین درآمیو هم. ب شده است یترک

 یهائ یها و دشمنیرغم سرکوبگریآنرا ، عل یداریا بدنبال آورد ، و پاین گرفته تا اسپانیاز چ یپهناور ینهایسرزم

شارل  یر ندارد، باعث شد به نوشته هانریخ جهان نظیدرتار یگریدن یچ آئیکه ازنظر شدت و خشونت دره

و چه  یچه از نظرزمان ین مانیس ، گسترش آئیورسالیدر دائره المعارف اون یپوئش محقق سرشناس فرانسو

را پشتوانه  یاسیا سی ینظام یروین نینکه کمترین ، با این آئیرا ایخ است ، زیتار یها یاز شگفت یازنظر مکان
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روم و  یران و چه درامپراتوریموجود چه درخود ا ینکه درست بالعکس همه قدرتهاینداشت و با اخود 

با آن برخاستند ، هزار  یسرکوبگرانه ا یدرحد اعل یت به دشمنیحیعصر مس یاسالم واروپا یامپراتور

اطلس گرفته تا  انوسیاز اق ینها وجوامع مختلفیدرسرزم یالدیست سال ، از قرن سوم تا قرن پانزدهم میودو

ز یامروز ن یشه دار به تحرک خود ادامه داد ، و حتیا و ریپو یروئیر بصورت نیانوس کبیاق یخاور یکرانه ها

 . افت یتوان ی، چه درمشرق و چه درغرب م یازتمدن بشر یگوناگون ینه هایآن رادرزم یبازتابها

ن یوا یرونیکه ب) یتوسط مان یران ساسانیر اش ازظهور اسالم ، دی، چهارقرن پ یحیدرسده سوم مس ین مانویآئ

، در نوروز  یبراساس معتقدات مانو. شد یانگذاریبن( دانسته اند  یاز نوادگان پادشاهان اشکان یکیم اورا یالند

شود تا پس یاو جدا م  ینیاز قالب زم یهرانسان یدرهنگام تولد ماد یکه به اعتقاد مان یفروغ یالدیم 404سال 

ده ینو برگز ینیام آئیابالغ  پ یبرا  یبدو خبر داد که و یوندد، بصورت فرشته ایبپ یباره به واز مرگ او دو

ه و مصر و یممتد به هند و سور یافت با سفرهایسال ادامه  41خود را که  یت مذهبیفعال یو. شده است

بعدا با   یبود ، ول همراه یران آغاز کرد که در مراحل نخست با نظر مساعد دربار ساسانیبخصوص در داخل ا

به زندان افتاد و سرانجام کشته شد و  یآنان مان یها یمواجه شد و با کارشکن ید موبدان زرتشتیمخالفت شد

 . ختند یکالبدش را به  دار آو

شد با مرگ او یده مینام" ن فروغیآئ"ه داشت و ینور و ظلمت تک  یو ابد یکار جهانیکه برپ ین مانیآئ یول

ن فرا گرفت و یانه را تا چیم یایهمه آس یافت که از جانب خاوری یریه گسترش چنان فراگمتوقف نشد، بلک

غور ین  اویدر سرزم یافت ، و حتین بخش کشور راه یتر ین تا کانتون در جنوبیپهناور چ یدرداخل پادشاه

  یقایوم و افرر یبه سراسر امپراتور  یاعالم شد ، و بموازات آن از جانب باختر ین پادشاهیا یمذهب رسم

با  ین امپراتوریتراکه درایم یرانین این بار، برخالف آئیا یول. افتیگسترش  یحیمس یایتا اسپان یشمال

رم سرچشمه  یرومند امپراتوریف نیحر یران ساسانیل آنکه از ایبه دل ین مانیرفته شده بود، آئینظرموافق پذ

د امپراتوران یافته بود مورد مخالفت شدیراه ن یراتوران به امپیسم توسط خود رومیترائیگرفته بود و بعکس م

بعد از سقوط امپراتور روم  یان آغاز شد که حتینسبت به مانو یرحمانه ایب یقرار گرفت و سرکوبگر یروم

ن حکم یافت ، چنانکه نخستیادامه  یو جهان اسالم یحیمس یگ  واروپایزیو یایزانس و اسپانیب یقا یدرآفر

ج یرا یحیدرهمه جهان مس( ون یسیزیانک)د یش عقایوان تفتیکه بعدها بدست د –زنده درآتش  سوزانده شدن زنده 

بعد  یبه اجرادرآمد ، و اندک یالت مانویمتهم به داشتن تما یسویع یانوس روحانیلیسیا درمورد پریشد دراسپان

 –ان داده بودند یعراب به مانوکه ا یعنوان –ق یز دسته  دسته مخالفان را به عنوان زندین یازآن درخالفت اسالم

پنداشت، جنبش یافته میان یت را پایمانو یحیمس یسایکه کلینهمه ، چند قرن بعد، هنگامیباا. در آتش سوزاندند 

ا و جنوب فرانسه سر برآوردند یتالینام گرفتند ، از بالکان و ا" ینومانو"ل و کاتار که یبوگوم یو فلسف یمذهب یها

نوسنت سوم اساسا یک سازمان دادند که پاپ ایکاتول یسایچنان سرسختانه را با کل یزه امبار یاپیو چند قرن پ

ن یان جنوب فرانسه اختصاص داد، و درایکار با مانویکار با مسلمانان به پیپ یرا بجا یبیصل یاز جنگها یکی

دوران حاضر او را  ازمورخان یکیرحمانه عمل کردکه یفرانسه چنان ب یراه با کمک فئودالها و دستگاه سلطنت

 ( East and Westدرکتاب  C.N. Parkinson )تلر خوانده است یش کسوت آدلف هیپ

ت و اسالم دارد، یحیهود و مسین یخ تحوالت آئیان درتاریرانیا یر معتقدات مزدائیکه موضوع تأث یتیبا همه اهم

نه درجهان ین زمیاه ساله گذشته دراکصد و پنجیکه در یو مشخصات چند صد کتاب و مقاله ا یمتاسفانه نقل اسام

نجا تنها به نقل مشخصات ینجهت درایست، بدیش صفحات محدود کتاب حاضر نیغرب منتشر شده است ، درگنجا

 . کنم ینه باشند اکتفا مین زمیدرا یشتریکه عالقمند به مطالعات ب یخوانندگان یآگاه ین آنها برایاز مهمتر یشمار
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 استر " یهودیرمان "

________________ 

ز از اول تا به یع آن نیشود و وقایمربوط م یران هخامنشیه تورات تماما به است و چهارگانیب یاز کتابها یکی

است و داستان آن داستان تسلط " کتاب استر"ن کتاب ینام ا. گذرد یپارس م یآخر  در شوش و در دربار شاهنشاه

ازهند "ت ت تورایاست که به روا" اخشورش " ران درزمان یا یبر دربار پادشاه یهودی یدختر یچون و چرایب

( است یوش هخامنشیارشا فرزند داریکه ظاهرا خشا)ن اخشورش یا".  کرد یمملکت سلطنت م 044تا حبش بر

نشان دادن جالل و حشمت سلطنت " یبرا( شوش" )دارالسلطنه شوشن"در یافتیش ضیدر سال سوم ازسلطنت خو

درقصر  یگریافت هفت روزه دیمدت ض نیا یابد ، و پس از انقضاییروز تمام ادامه م 001کند که یبرپا م" خود

او را با تاج ملوکانه بحضور  یشهبانو یکند  وشتیامر م یدهد که در روز هفتم آن درعالم مستیب میترت یپادشاه

ح شده است که شاه فرمود او یتورات تصر یدرمتن کلدان)نند یک ببیاو را ازنزد یبائیق زیاورند تا خالیپادشاه ب

شود و شاه یجه مغضوب پادشاه میزند و در نتین کار سر بازمیشهبانو از ا ی، ول(ه شودن منظور سراپا برهنیبد

سته ترازاو باشد یکه شا یگریرا به د یرد که رتبه ملوکانه وشتیگیم میدان قوم تصمیش سفیپس ازمشورت با ر

بنام  یهودی یمرد"بنام استر که عموزاده و دختر خوانده  یبدهد، و پس از جستجو در سراسر کشور ، دختر

وطن کرده و در دارالسلطنه شوشن  یم جالیاست که از اورشل ینیامیس بنیبن ق یر بن شمعیائیبن  یمردخا

خود را با  یشاوندیو خو یهودیت یقوم یبدستور مرد خا یشود ، ولیانتخاب م یشهبانوئ یبرا" کند یم یزندگ

 .داردیپنهان نگاه  م یمردخا

سجده  ی، اما مردخا"کنند یع خادمان شاه بحضور او سجده میجم"دارد که  بنام هامان یرین اخشورش وزیا

قصد هالک نمودن " بلکه  یشود نه تنها قصد کشتن مرد خایآگاه م یبودن مردخا یهودیکند و هامان که برینم

عل و با ف ی، ول"بودند یمملکت اخشورش بودند، از آنرو که  قوم مردخا یکند که در تمامیرا م یانیهودیع یجم

دهد که هرچه یبه استر قول م یگساریک بزم میت شده ، پادشاه در یل حکایکه در داستان استر بتفص ییانفعالها

ن یخواهد، و شاه  ایرا که او بخواهد، ولو نصف مملکتش باشد بدو بدهد، و استر از او اعدام هامان را م

از جانب پادشاه  ینامه هائ"دهد که یاجازه م یش مردخایرد ، و اضافه برآن به  استر و عمویپذیدرخواست را م

که درهمه شهر ها هستند  یانیهودیسد که بموجب آنها به یت از هند تا حبش بنویوال 044 یان و روسایبه وال

شان هالک سازند یداشتند با اطفال و زنان ایشان میت ایتها را که قصد اذیقومها و وال یتمام"شود که یاجازه داده م

ن حکم ازحضور پادشاه با یپس از صدور ا یو مردخا" .... شان را تاراج کنندیند و اموال ایلف نماو بکشند و ت

ان درشهر یهودیرود و یرون میب یکتان نازک ارغوان ین و رداید و تاج بزرگ زریو سف یلباس ملوکانه الجورد

 یتهایالفان خود را درهمه والع مخیان جمیهودی: " رسد که یان مین بپایکنند داستان چنیو وجد م یشوشن شاد

شان هرچه خواستند بعمل آوردند، و یر زده کشتند و هالک کردند و با ایاخشوش پادشاه به اجازه او به دم  شمش

را که دردارالسلطنه شوشن یدند ، و درآنروز عدد آنانیپانصد نفر را به قتل رسان یدردارالسلطنه شوشن به تنهائ

ان دردارالسلطنه شوشن پانصد یهودیه داشتند، و پادشاه به استر ملکه گفت که کشته شدند بحضور پادشاه عرض

ست که به توداده خواهد یپادشاه چه کرده اند ؟ حال مسئول تو چ یتهایر والینفر را هالک کرده اند ، پس در سا

ند ، و یمل نماز مثل امروز عیباشند اجازت داده شود که فردا نیکه درشوشن م یانیهودیو استر گفت به . شد 

ش را کشتند و آنروز را یهم هفتاد و هفتهزار نفر از مخالفان خویان بررویهودین بشود ،ویپادشاه فرمود که چن

 ." دانستند یروز بزم  و شاد

ن داستان، ازآغاز تا انجام ید که ایدانیهمه م:" سدینوین کتاب استر میخود ازتورات ، درباره ا یکل یابیولتر درارز

درآن  یعنیسر و ته داشته باشد،   ینید تا اندازه معیبایز میک رمان نی یحت یست، ولیشتر نیب یالیخک رمان ی

 یجملگ یونانیگرمورخان یکه هرودوت و د یافته باشد، ودرجائیافت شش ماه تمام بدون وقفه ادامه نیک ضی

ار دستور نداده باشد که همسرش را ن دربیگذارند،  پادشاه اید میتأک یرانه دربار هخامنشیسختگ یبرمقررات اخلق

و چه  ی، چه پارس یکه هرپادشاه مقتدر شرق یش گذارند ، و درهر جائیش به نمایایبرهنه در برابر اتباع و رعا
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در اصالت آن  یمشروط به بررس یاصطبل سلطنت یک اسب را برایانتخاب  یحت ینیعرب و ترک و مغول و چ

او به  یو مذهب یو قوم یدر سابقه خانوادگ یچ بررسیرا بدون ه یسکشور دختر ناشنا 044کند ، پادشاه یم

ن یمنصب صدارت و لباس ملوکانه و تاج زر یک پناهنده مفلوک خارجیده باشد ، و به یخود برنگز یهمسر

پادشاهان آن زبانزد دوست و دشمن بوده است ،  یمذهب یکه روح اغماض و مدارا یده باشد ، و در کشورینبخش

اجازه قتل عام هزاران نفرازاتباع خود را صادرنکرده باشد، و ازهمه  یهودیک دختر ی یو ابرو بخاطر چشم

شتر یدرمورد کشتن هرچه ب یهودیانه و نفرت آور استر یوحش یان سنگدلیتواند میم ینها گذشته، چه ارتباطیا

ود داشته باشد، روان خود داده است وجیح به پیکه مس یمربوط به بخشش و گذشت یمردم، با دستورها

ن تذکر یو خود ولتر بر ا" شود ؟یم یک کتاب مقدس واحد معرفیل به ما یکه دو کتاب تورات و انجیدرصورت

ن داستان یست که ایه، بوالنژه نیاده، مسلینگبروک، دمارسه، فره، تیچون بول یا حق با صاحبنظرانید که آیافزایم

ن اتفاق یبرا یشب منتها ازنوع مبتذل آن دانسته اند ،  و همگکیهزارو  یل داستانهایاز قب یزیکتاب مقدس را چ

 ک حرف راست وجود ندارد؟ ینظر دارند که درسراسر آن 

 یژه ایشود ، درشماره ویس منتشر میموزه لوور پار یکه با همکار Le monde de la Bibleه معتبرینشر

جالب ،  ین موزه انتشار داد، دوبرسیدراران باستان یشگاه بزرگ اینما یبمناسبت برگزار 0004که دراکتبر 

ازاعضاء  یکینوشته  یگری، و دCNRS"فرانسه  یعلم یپژوهشها یمرکزعلم"ک کارشناس ینوشته  یکی

ن کتاب استر چاپ کرد که بهتر یهستند درارتباط باهم یهودیفرانسه را که هردو " گران شان"ره مجمع  یئت مدیه

راز یبه غ:" نجا نقل کنم یاز هرکدام از آنها رادرا یکوتاه ی، بخشهان بارهیدرا یگریح دیهر توض یاست بجا

خ ناشناخته یکه درکتاب استر از آنها نام برده شده از نظر تار یگریه کسان دیکل( ارشا یاحتماال خشا)اخشورش 

دهند تا یار مقر یالیخ یشتر درقلمرو داستانهاین کتاب را بیهستند که ا یکیسمبول یآنها اصوال اسام یاند و اسام

باشند که  یان بابلیشتار خدایاد آور مردوخ و ایتوانند یو استر م یچون مردخا یی، نامهایخیتار یع نگاریک وقای

 یاد آوری یان همه ساله برایهوریم که یخود با آنها آشنا شده بودند، و جشن پور یان دردوران اسارت بابلیهودی

ن نام هرساله درآغاز سال یباشد که با هم یجشن یهودیتواند معادل یم کنند بنوبه خودیاستر برپا م ین ماجرایهم

  0شد،  یان برپا مینو بابل

ن ین رمان استر ایا یویهدف از سنار. آنان داشت  یهود رادربرابر اسارت بابلیقوم  یروزین بارمفهوم پیمنتها ا

خود راحفظ  یهودیت ین حال هوید، و درعگرباشنید یتوانند اتباع کشوریان نشان داده شود که میهودیاست که به 

 یکتاب استر برا. خود قرار دهند  یبرا یمانیز ایک رستاخی یربنائین موضوع را سنگ زیکنند، و بموازات آن ا

کنند  یستیحاکم همز یتوانند با دولتهایان میهودی، یبحران یام نوشته شده است که چگونه در دورانهائین پیابالغ ا

 ."ود را انکار کرده باشندت خیهودیآنکه  یب

 

 

 

 

 

________________________________________ 

گرسنن خود یازد یاریهود آنرا مانند بسیشد و قوم یزبرگذارمیان بود که در کنعان نیبابل ید بهاریا عید پوریع -0

اسفند ماه شد که با اواخر یماه ادر برپا م 03و00 ین جشن در روزهایا. ن اقتباس کرده بود یشیپ یآنرا از تمدنها

 . شودیان برگزارمیهودیز درهمان زمان توسط یمنطبق است، و اکنون ن یرانیا
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 یک خوبیتوانند شریران بودند میشاهنشاهان ا یایکه رعا یانیهودین نوشته شد که نشان دهد یا یکتاب استر برا"

ن کتاب پاسخ یا. شود دفاع کنندیه او میکه عل ین منافع پادشاه در برابر توطئه هائیان باشند و ازایرانیا یبرا

ن یان درایهودین بود که موضع یمطرح شده بود، وآن ا یهخامنش یمان شاهنشاهاست که درز یان به پرسشیهودی

م یریتواند باشد؟ اگر درنظر بگیان چه میرانیا ین مزدائیآنان درارتباط با آئ یو بخصوص موضع مذهب یامپراتور

ه دارد، یتک یمزدائ یتهائیه داشته باشد برفعالیتک یهودائید یشتر از آنکه برتوحیکتاب استر ب یفکر یر بنایکه ز

ل نام برده یاسرائ یهوه خدایم که کتاب استر تنها کتاب تورات است که در آن مطلقا از یزتوجه کنین نیو اگربد

و شبه افسانه  یخیک اثر شبه تاری  یک نوشته مذهبیش از ید بیباین کتاب را میم شد که ایشود،  متوجه خواهینم

ن ید به تذکر ایشا". نوشته شده است  یهودائیو  ین مزدائین دو آئیکان معن و در میمع یم که در زمانیکن یتلق یا

هود و ی یسه هایاست که درکن یهمان تورات یرسم یاز کتابها یکین کتاب استر ینباشد که ا یازیت نیواقع

 یاله یاز تورات نازل شده بصورت وح ین مسلمانان بخشیت کتاب مقدس خداوند و درآئیحیمس یساهایدرکل

 ".شودیخته مشنا
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 ال یکتاب دان

__________ 

ران ارتباط یک باایق است که موضوع آن ازنزدیست و چهارگانه عهد عتیب یگرازکتابهاید یکی یال نبیکتاب دان

 یکیال یت تورات، دانیبه روا. است یخیتار یتهایعو دور از واق یآن ساختگ یدارد، و مانند کتاب استر سراپا

به  یدردربار بابل و بعد ازآن دردربار ماد و هخامنش یو یشوند، ولیاست که به اسارت بابل برده م یانیهودیاز 

شان خود بهره یش و به نفع همکیزبانان خویان میا رزننده به زیبس یآن بصورت شود که ازینائل م یمقامات مهم

" کتاب مقدس" یگر کتابهایمثل د یحیو مس یهودیکه ازنظر مومنان  ین کتابیا یخیساختار تار. کندیم یبردار

: سر و ته و گاه اصوال ابلهانه است یب یانه ایشود، همانند کتاب استر درحد ناشیم یتلق یآسمان یقیبازتاب حقا

، و پسر (پارس  یو نه برشاهنشاه)ندکیان سلطنت میاست، و برمملکت کلدان(  یو نه هخامنش)وش پادشاه مادیدار

(. ش ازاو یو نه پ) رسدیوش به سلطنت می، و کورش پادشاه پارس بعد از دار(و نه پدراو)ارشا است یخشا

 یپرستد، و سرانجام  به راهنمائیک اژدها را میبعدا  یاست ، ول یوش درآغاز پرستنده بعل بت بزرگ بابلیدار

ال یدان  یهوه  خدایبه حضور "کند که یخود صادرم یهمه اتباع امپراتوربه  یشود و فرمانیم یهودیال یدان

 : ن استیامبر معتبر، بطور خالصه چنین پیا یازمتن مقدس تورات یبخشهائ". لرزان و هراسان شوند

 یش را امر فرمود که چند تن ازجوانان بنیان خویس خواجه سرایپادشاه بابل رئ( بخت النصر)ونبوکد نصر".... 

ان ر یاورد تا علم وزبان کلدانیستادن درقصر پادشاه بیا یکو منظر باشند برایراکه ن( هود بابلی یاسرا)ل یئاسرا

شان ین نمود و امر فرمود که اییآنان تع یفه روزانه از طعام و شراب خود برایو پادشاه وظ. م دهندیشان تعلیابه ا

ا یل و عزریکائیال و میشان دانیان ایو درم. ر آورند ند و بعد ازآن درحضور پادشاه حاضیت نمایرا سه سال ترب

آنکه من و دوستانم را ده  یان که بر او گماشته شده بود گفت مستدعیس ساقیال به رئیپس دان. هودا بودندی یاز بن

جوانان  یما را و چهره ها یو بعد از آن چهره ها یدن بدهیخوردن و آب بجهت نوش یروز فقط  بقوالت برا

و .  یباماعمل کن یکه خواه یو آنگاه به نهج یخورند مالحظه نمائیکه طعام و شراب پادشاه رام را یگرید

که طعام پادشاه را  یر جوانانید که از سایشان را دیا یده روزچهره ها یشان را اجابت کرد وبعد ازانقضایا

.... شان دادیبقوالت وآب به ا شان برداشت ویان طعام و شراب ایس ساقیپس رئ. کوترو فربه تر بودیخوردند نیم

شان را به حضور نبوکد نصر آورد، و یان ایس خواجه سراین فرموده بود رئیکه پادشاه مع یمدت یو بعد ازانقضا

ال تا سال اول کورش پادشاه با یو دان. افتیگران بهتر یشان را ازجمع دیار خوش آمد و ایپادشاه را از آنان بس

  0(.  ، باب اول یال نبیازکتاب دانخالصه شده " )نبوکد نصر بود

ان یمجوس"کند کهیسازد، وامرمیند که اورا سخت نگران میب یم یبعد نبوکد نصرخواب وحشتناک یاندک

ند پاره پاره یایر کنند ، و اگر ازعهده  برنیند تا خوابش را تعبیایبه حضور او ب" انیران و کلدانیوجادوگران و فالگ

ال و یمان بابل که دانیشوند شاه به کشتن همه حکینکار نمیشان قادربدی، و چون ا"ودشان مزبله شیشوند وخانه ها

کند و یمهلت م یال تقاضایدهد، اما دانیا ازجمله آنانند فرمان میل و عزریشائیا و میاو حنن یهودیسه گانه  یرفقا

ال همه خواب یآن دان یفردا دهد ویال خبرمیر آنرا به دانیل ازجانب خداوند خواب پادشاه و تعبیدرآن شب جبرئ

 یال را سجده نمود و ویخود درافتاده دان یآنگاه نبوکد نصر پادشاه برو:" کندیان میر آنرا بدو بیبخت النصر و تعب

 ال را معظم یپس پادشاه دان. ان و خداوند پادشاهان استیخدا یتو خدا یکه خدا یبدرست: را خطاب کرده گفت

_____________________________________ 

جه یت مقدس نتین روایال ازایکج خ یسد ممکن است آدمها ینویال مین قسمت از کتاب دانیولتر دراشاره بد -0

کو یح تورات دراصل هم نیال که به تصریل دانین دلیداشته و بهم یانحراف یالتیرند که بخت النصر احتماال تمایبگ

کند که خوشبختانه خود یاضافه م یاو قرار گرفته است ، ولمورد توجه خاص  یم غذائین رژیمنظر بوده بعدازچن

 . ندارد  یسروکار یطانین افکارشیاو باا
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، یال نبیکتاب دان")بابل ساخت یع حکمایس روسا برجمیمملکت بابل حکومت داد و رئ یساخت و اورا برتمام

 ( .00 -00باب دوم، 

سازد و یذراع م 0ذراع و عرض 01خودبه ارتفاع  یبلبا یرا از خدا یبعد مجسمه ا ینهمه نبوکد نصر اندکیباا

 زنند سه دوستیال و دوستان اوازسجده سرباز میکند ، و چون دانیهمه بزرگان کشور را سجده بر آن دعوت م

ه پسر خدا است یکه شب یگرید ین هرسه نفر به اتفاق نفر چهارمیا یافکند، ولیال را به درون کوه آتش میدان

شان یا یسوزد، نه رنگ ردایازسرشان م یکند، نه موئیم یشان اثریا ینه آتش به بدنها"ند وخرامیان آتش میدرم

دهد یشک و عبدنغو، و فرمان میشدرک و م ید متبارک باد خدایگوی، و آنوقت نبوکد نصر دوباره م"شودیل میتبد

شان یپاره شوند و خانه هاند پاره ین خدا بگویبه ضد ا یسته ایکه ازآن پس هر قوم و امت و زبان که حرف ناشا

فرستد تا به ین ساکنند میزم یقوم ها و امت ها و زبانها که برتمام یتمام"به  یو نامه ابه مزبله مبدل گردد 

است و سلطنت او تا ابداالباد  یم است ، و ملکوت او ملکوت جاودانیعظ یتازه خدائ ین خداید که ایآنهابگو

فات ین تشریبا وجود ا یول". م یگویر و حمد میح و تکبیشاه آسمانها راتسبو االن من که نبوکد نصر هستم پاد..…

 یدهد ، دستیب مین او بلشصر درکاخ بابل ترتیکه جانش یافت بزرگیهوه ، درضین ین مبیبخت النصر به د

ده یرس انیدهد که سلطنت او به پایاطالع م یدهد ، به ویاو شرح م یآنرا برا یال معنیکه دان یدرنوشته ا ینامرئ

 . شود یده شده است ، وهمان شب بلشصر کشته میو به ماده و پارس ها بخش

پادشاه کلده (  یونه کورش پارس) یوش مادیدار: شود یال آغاز مین بخش افسانه دانین ماجرا، جالبتریبدنبال ا

ال یرد که دانگذایر میرفرمان سه وزیبرمملکت نصب کند، و آنها را ز یوال 041رد که یگیم میشود، و تصمیم

رازاو دعا کند درچاه یغ یروز خدائ یتا س یکند که هرکسیچون پادشاه فرمان صادرم یر اعظم آنها است، ولیوز

ال را به یکنند، دانیر میم غافلگیاورشل یال را درحال دعا کردن بسویان پادشاه دانیران افکنده شود، و والیش

ال دوباره یده اند، و دانیش مثل بره خوابیش پایرهاراپینند که شیبیاندازند، اما صبحگاه او را م یران  میگودال ش

که درتمام جهان ساکن  یع قومها و امت ها و زبانهائیوش به جمیشود، و پس ازآن داریم یصدر اعظم امپراتور

ال لرزان و هراسان یدان یازممالک او مردمان به حضور خدا یکه درهرمملکت"کند که یصادرم یهستند فرمان

و  40، باب ششم ،  یال نبیکتاب دان" )زوال است یوم است و ملکوت او بیوتاابداالباد ق یح یرا او خداید، زشون

44  .) 

( 0ال ، باب نهم،یکتاب دان")ان پادشاه بودیان و برمملکت کلدانیوش بن اخشورش که ازنسل مادیدار"بعد از 

ک قرن فاصله ازنبوکد نصر، یال همچنان باحدود یدان یول( 0باب دهم، )شودین او میکورش پادشاه فارس جانش

ند با یب یاز زبرجد درخشان م یل رابصورت انسانیجبرئ. ماند یم یپادشاه باق یر کننده مخصوص خوابهایتعب

ان ، که با یسپاه یچون همهمه دسته جمع یو صدائ یقلیچون مفرغ ص یچون شعله اش و دست و پائ یچشمان

کند ، و یرد و سرانجام اورامغلوب میگیم یران کشتیس فرشتگان ایکروز با رئیست و یل به مدت بیکائیکمک م

خمره شراب خوراک اواست  0ان و یگوسفند بر 01لو آرد و یک 04وش به پرستش بت بعل که روزانه یدار

ست ، زنده ا ین اژدها خدایدهد که ایال اطالع میآورد و به دان یم یرو یپردازد و بعد ازاو به پرستش اژدهائیم

کند و خودش یشکند و کاهنان آنرا محکوم به مرگ میال مجسمه بعل را میدان یباالخره به موعظه و راهنمائ یول

 (. ال ، باب چهاردهمیکتاب دوم دان) شود یم یهودیز ین
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 ایکتاب نحم

__________  

که خودش یا بطورینحم. ا است یران اختصاص داده شده کتاب نحمیتورات که به ا ین کتاب از کتابهایسوم

  0ران است، یپادشاه ا" ارتحشستا" یسد  ساقینویم

 یاز کتابها یکیا یآورد و کتاب او بنام کتاب نحم یهوه ازکتاب تورات سر بر میغمبر یناگهان بصورت پ یول

 :کندیت مین حکایغمبر ماجرا را چنیخود پ. شود یق شناخته میدرجه اول عهد عت

بود و من شراب را گرفته به  یش ویستم ارتحشستا پادشاه واقع شد که شراب پیب سان درسالیو درماه ن. …"

؟ پس  یمار هستیا آنکه بیتو ملول است  یو او مراگفت چرا رو.. …پادشاه بودم  یرا که من ساقیپادشاه دادم، ز

 یل نباشد و حال آنکه شهرم چگونه مالیت ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشه تا ابداالباد زنده بماند ، روینهایمن ب

ز یپادشاه مرا گفت چه چ. ش به آتش سوخته شده یپدرانم باشد خراب است و دروازه ها یکه موضع قبرها

ر یهودا بفرست تا آنرا تعمیابد مرا به ی؟  گفتم اگر پادشاه را پسند باشد و اگر بنده ات درحضورت التفات یطلبیم

 یایکتاب نحم" )ز همراه من فرستاد یفرستد و سرداران سپاه و سواران ند که مرا بیپس پادشاه صواب د. م ینما

 : کند یم میان تسلیرسد و فرمان پادشاه را به والیم میا به اورشلینحم(.  01-0،باب دوم، ینب

 یعبور چهارپائ یرون رفتم و برایآنگاه شبگاهان بطور ناشناس از مقابل چشمه اژدها تا دروازه خاکروبه ب… "

خود که برمن مهربان  یپس به  کاهنان و شرفا و سروران از خدا. نبود  یر من بود در خرابه ها راهیکه ز

- 01باب دوم ، ")م یر نمائیم و تعمیزیکه پادشاه به من کرده بود خبردادم وهمه گفتند برخ یز ازمالطفتینبود و یم

ل ساخته یطبئیا ابن مهیا ابن دالیو شمع یرغم مخالفت سنبلط حرونیم علیب حصار بزرگ اورشلین ترتیبد( .  00

نفر را  04101دهد یب میکه ترت یکند و طبق فهرستین مییآن تع یا برادرخود را به فرمانروائیشود و نحمیم

 013قاطر و  403اسب و   410نفر مطرب و  403زان وینفرغالمان وکن 4114 یدهد، سوایدرآن مسکن م

قاب به  31دست لباس کهانت و  304نقره و  یمنا 4411طال و  هزار درم 00االغ ، و ضمنا  0441شترو 

 . شود یه داده میخزانه هد

 یکرده و ازجانب پادشاه به منظور گرد آوریران خدمت میز دردربار پادشاه ایکاهن که اون ین موقع عزرایدرا

م فرستاده شده است یورشلآنان به ا یبرا یو جزائ ین حقوقیم قوانیان و تنظیهودی یمتن پراکنده شده تورات برا

خواند وکاهنان یقوم م یصبح تا نصف روزتورات برا یدر روزاول ماه هفتم درکناردروازه آب ازروشنائ

کنند و یون میشنوند شیقوم چون کالم تورات را م یکنند و تمامیر میروشن تکرار و تفس یگرآنرا به صداید

هوه یآورند و به  یرات پدرانشان اعتراف میود و تقصست و چهارم پالس دربرخاک برسر به گناهان خیدرروز ب

و پادشاهان و .. … یل نمودیم تبدیکه اسم آبرام را به ابراه یرا تو بودیز یند که از ازل متبارک باشیگویم

س و یپر از نفا یبرومند و خانه ها ینهایکه آنها را به هالکت رسانند و زم یشان نمودیم ایان راتسلیکنعان یقومها

ر یشمار آنها بتصرف آوردند و خورده وسیوه داربیتون و درختان میز یکنده شده و تاکستانهاو باغها یها چشمه

 یو درپ(. ایششم تا نهم کتاب نحم یخالصه شده از بابها)م او متلذذ گردند یعظ یشده و فربه گشته و از نعمتها

ن یسرزم یهودیر یگر ساکنان غیان خود را به دکنند که دختریبا خداوند امضاء م  ین اقراربه گناه عهد نامه ایا

ا آذوقه نخرند و یشنبه متاع  یرند و ازآنها درروزهایپسران خود نگ یز برایکنعان ندهند و دختران آنها را ن

 (.همان کتاب ، باب دهم تا دوازدهم )هوه کنند یخودشان و گاوان و گوسفندانشان را وقف  ینخست زاده ها

_________________________________ 

ر یرود که منظور اردشیاحتمال م یست ، ولیز مانند اخشورش داستان استر روشن نین پادشاه نیا یت واقعیهو -0

 .ار باشدیفرزند خشا( Artaxerxesارتخشتر) اول 
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ه ن است کیت اید داشت ، واقعیباینم"یآسمان"ک کتاب یدر  را یعمد یبا همه آنکه منطقا انتظار جعل و تقلب

ن یهود از جانب کورش بزرگ پس از تصرف بابل و آنچه بعنوان متن فرمان ایقوم  ینوشته تورات درمورد آزاد

ب یبصورت نشر اکاذ یتواند درهر دادگاه امروزیاست که م ین نوشته نقل شده است چنان آشکارا جعلیپادشاه درا

 .ردیقرار گ یگرد قانونیمورد پ

هوه کورش پادشاه یوخداوند :"شود کهین جمالت تمام میق، باایدرعهد عت" ام یخ ایکتاب دوم توار" یانیفصل پا

کورش : نافذ کرد و درآن نوشت  یممالک خود فرمان یخت تا درسال اول سلطنت خود درتمامیفارس را برانگ

ه است ن کرده و به من امرفرمودیممالک زم یتمام یآسمانها مرا فرمانروا یهوه خداید که یفرمایپادشاه فارس م

باستان  ین فرمان کورش درکاوشهایاصل ا". م یهود است بنا نمایم که مرکز یدراورشل یو یبرا یکه خانه ا

 یا درلندن نگاهداریتانیدرموزه بر" استوانه کورش "ن کشف شده و اکنون بنام ین النهریقرن گذشته درب یشناس

ران درسال یا یشاهنشاه یانگذارین سال بنیمن بزرگداشت دو هزارو پانصدویز درآئیمتن نوشته آن ن. شود یم

ز یقرار گرفت و ن یجهان ترجمه شد ودردسترس عموم یاززبانها یاریبه بس(  یحیمس 0040) 0131

ن متن نه یدرا. ورک نصب شد یویسازمان ملل متحد درن یدربنا" حقوق بشر"نه یدرزم یخیتار یبصورت مدرک

نکه ازجانب او به یجهان کرده است و نه ا یهوه کورش را فرمانروایان آمده است که ین به میاز ا یمطلقا صحبت

ن است که یآنچه واقعا گفته شده ا. م داده شده است یدراورشل یو یبرا یدرساختمان خانه ا یتیکورش مأمور

 استر یالبته درکتابها. مذهب قائل شده است  یده و آزادیعق یپارس حق آزاد یاتباع شاهنشاه یتمام یکورش برا

ر نسبت داده شده یارشا ، اردشیوش، خشایدار: ران یگر پادشاهان ایخالف واقع به د یز مطالبیا نیال و نحمیو دان

ست و یاز آن نوع که از جانب کورش نقل شده ارائه نشده است تا ب ین کتابها متن مشخصیالاقل درا یاست ، ول

 . را مسجل کند یک کتاب آسمانیت یبودن روا ی، جعل یچند قرن بعد از آن ، اکتشاف متن اصل
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 جهان پس از مرگ

 درآئینهای توحیدی

 
 

ان یحیارمهمی درزندگی روزمره مسیدی است ونقش بسین های توحیادی آئیمفهوم بهشت ودوزخ که ازضوابط بن

ت است گر متفاوین بادوتای دین سه آئیتوان داشت درهرکدام ازایو مسلمانان دارد، به خالف آنچه منطقا انتظار م

ق مذهبی مشترک ین حقاینی که خدای مشترک و بنابرایعه سه آئین تضادی دربرداشتهای ماوراء الطبیو درک چن

ن ها اساسا وجود ین آئیکی از ایرا که دریاری ازمفسران مذهبی دشوار بوده است ، زیرباز برای بسیدارند از د

نه درآن وجود دارد بعدها و آنهم بصورتی یمن زیبهشت و دوزخی منظور نشده است و آنچه هم که امروز درا

رود و بهشت یش مشخص سخن میگری فقط ازدوزخ بصورتی کما بیکامال مبهم بدان افزوده شده است ، درد

امده است، درسومی بطور مشخص بهشت به یف روشنی بعمل نیتی صرفا معنوی دارد که از آن توصیماه

وه دار و یر وعسل و شراب طهور و درختان میی های ششه سرسبز و پر از جویصورت باغی پهناور و هم

انه بر دست وآب جوشان ین تازیاطین و آکنده از شیاهچالی آتشیان وغالمان بهشتی و جهنم به صورت سیحور

 . ف شده است ین و درخت زقوم توصیوغذای چرک

 

ح اصوال برداشت یالد مسیش از میان درقرن ششم پیهودیهود، چنانکه قبال گفته شد، تازمان اسارت بابلی ین یدرآئ

ک و یا جهنم وجود نداشت وارواح مردگان جملگی درمکان تاریگروطبعا ازبهشت یمشخصی اززندگی درجهان د

ا در ژرفنای ین ، یر زمیستند که قلمرو ظلمت و سکوت بود و درمحلی در زیزیسرد و خاموش بنام شئول م 

کند و ظلمات را ید درآنجا غروب میته ای که هر شامگاه خورشا درمکان ناشناخیانوس نامتناهی کائنات ، یاق

ر درکنار هم یار خاموشان همه مردگان مرد و زن و نکوکار و شرین دیدرا. بدنبال خود می آورد قرار داشت 

کسی . شد ین زندگی داده میا و همین دنیفر افراد درهمیرا پاداش و کیگر نداشتند ، زیکدیازی بریبرند و امتیبسر م

از زندگی (و نه کسی که نکوکارتر و پاکتربود)کرد یهوه اطاعت مین ودستورهای یشتر و بهتر از فرامیکه ب

کرد به مرگ زودرس یهوه قصور میروی از اوامر یشد و کسی که درپیاد تری برخوردار میز درازتر و رفاه 

وب، باب ی، کتاب ا00تاد وسوم ، ، مزمورهف0ازدهم ،ی، مزمور 44ر ، مزمور دهم، یکتاب مزام)گرفتار می آمد 

اگر به فرائض من :" شد یب عمل مین ترتیز به همیهود نیفر دسته جمعی قوم یدرمورد پاداش وک(  4ست وهفتم،یب

نان محصول فراوان ید آنگاه باران های شما را درموسم آنها خواهم داد و زمید و اوامر مرا بجا آوریسلوک نمائ

دن انگورتان کوفته خواهد شد و نان خود را یه خوب خواهند داد و خرمن شما تا رسویخواهد آورد و درختانتان م

ز برشما ید کشت، و من نیرخواهید کرد و همه را به شمشید خورد و دشمنان خود را دنبال خواهیری خواهیبه س

-1ست وششم ، یان ، باب بیسفر الو") د و خدای شما خواهم بود یان شما خواهم خرامیالتفات خواهم کرد و درم

تان خوف وسل و تب خواهم فرستاد و آسمانتان ید ، برایاوریو اگر فرائض مرا آنطور که فرموده ام بجان(.  04

نتان را مثل مس خواهم کرد و وحوش صحرا را برشما خواهم فرستاد تا شما را بی اوالد کنند و یرامثل آهن و زم

د یک تنور خواهند پخت ، گوشت پسران خود را خواهیشما را در واناتتان را به هالکت رسانند ، و ده زن نان یح

ست یان ، باب بیسفر الو" )د یر را درعقب شما خواهم کشید خورد و شمشیخورد و گوشت دختران خود را خواه

 ( . 11-03و ششم ، 
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ران یان با ایهودیاعتقاد به بقای روح و جهان بعد از مرگ و روز حساب وبهشت و دوزخ تنها دردوران آشنائی 

ن برداشتها ی تازه یدرا  0 . افتیهود راه ین ین دردین فلسطیست ساله هخامنشی برسرزمیزرتشتی و حکومت دو

ر باغ عدن یرفتند که نظیماندند ، ولی ثوابکاران به بهشتی میگر درمرگ ابدی باقی میگناهکاران درجهان د

ل ، یر برای کودکان اسرائیک رود شیل ، یبران اسرائغمیک رود عسل برای پی: نش چهار رودخانه داشت یآفر

ن بهشت محرابی یدرا. هود ین یر مومنیک رود روغن برای سایل و یوخ مذهبی اسرائیک رود شراب برای شی

   4 . ر مشغول بودیغمبر در آن به نواختن عود و خواندن سرود های مزامیوجود داشت که درتمام مدت داود پ

روند و بدان به دوزخ، یکان به بهشت میکان و بدان، که براساس آن نیمردگان به دو گروه ن م ارواحیل تقسیدرانج

ل متی از آن سخن رفته است ین بار در انجیرد که برای نخستیگیا روز حساب انجام میامت یدر روزی بنام روز ق

 : 

دگان در حضور او گرد برتخت پادشاهی خود خواهد نشست، و تمام مر ( سییع)درآنروز پسر انسان ".... 

که درسمت راست یآنگاه به آنان. م خواهد کرد یدگان و ملعونان تقسیخواهند آمد و وی آنان را به دو گروه آمرز

د که از آغاز ید و وارث آن پادشاهی شویائید ، بیافته ایکه از جانب پدر من برکت یای کسان: اوهستند خواهد گفت 

د، وقتی تشنه بودم یبه من خوراک داد که گرسنه بودم یرا که شما وقتیاست ، زنش عالم برای شما آماده شده یآفر

: کان پاسخ خواهند دادیون. دیب بودم مرا به خانه خود بردیکه غرید و وقتید، وقتی برهنه بودم مرا پوشاندیآب داد

سی یم ، ولی عیباشن کرده یکه چن م یدیب ندیا غریا برهنه و یا تشنه یچوقت گرسنه یای خداوند ، ما ترا ه

و پس از آن . د ید به خود من کردین برادران من کردیکی از کوچکترید که آنچه به یبدان: درجواب خواهد گفت 

د ، ین او آماده شده است برویاطیس و شید و به آتش ابدی که برای ابلیازمن دور شو: به ملعونان خواهد گفت 

د ، وقتی برهنه بودم مرا ید ، وقتی تشنه بودم به من آب ندادیادرا که وقتی که گرسنه بودم به من خوراک ندیز

ب و یا غریا تشنه یکی ما ترا گرسنه : د وآنان جواب خواهند دادیب بودم به من مسکن ندادید و وقتی غرینپوشاند

ادران ن بریکی ازکوچکترید که آنچه از یبدان: سی خواهد گفت یولی ع م ؟ یت نکردیم و کاری برایدیان دیا عری

فرابدی یات جاودانی وارد خواهند شد و بدان به کیکان به حیپس ازآن، ن . د یقه کردید ازمن مضایقه کردیمن مضا

 (.03-10ست وپنجم،ی، باب بیمت")دیخواهند رس

 

انگر ید منظور نداشته است، ولی نمایسا آنرا در متون رسمی عهد جدیکه کل" مکاشفه پطروس رسول"در رساله 

ف شده است که در ینی ظلمانی توصیان درباره بهشت و جهنم است، دوزخ سرزمیحیه مسیمعتقدات اولائی از یگو

اهچالهائی در یائی از آتش گناهکاران را در درون خود جای داده است، و سیآن رودهائی اِزآتش جاری است و در

ان خون و نجاست و یدرم ش مارها و عقربها قراردارند ویان در معرض نیآن وجود دارند که در آنها دوزخ

ائی از ین گناهکاران در دریزایروند، و گاه نیبرند که زنان گناهکار تا گلو درآن فرو میمدفوعات متعفنی بسر م

ازات یفرگناهان خود از امتید گرفته اند درکیانی که تعمیسحید میدربرخی از رساله های عهد جد. خ جای دارندی

شخوان یشوند، بلکه درمکانی به نام برزخ که حکم پیرجهنم جای داده نمما دیعنی مستقی خاصی برخوردارند، 

ک که روزی خاص بنام یسای کاتولیکل. رند ید بعدا مورد بخشش قرار گیشوند ، تا شایجهنم را دارد متوقف م

ند ان بدرگاه خداوین برزخیتواند برای نجات ایده دارد که از راه صدقه و دعای بستگان میروز ارواح دارد عق

ان با ین برزخیس قرن سوم را که سرگردانی ابدی ایقد" گنسیاور"ده یسا عقین کلین همه ایباا. شفاعت کند 

رفته و حتی او را یده خواهند شد نپذینان سرانجام جملگی بخشیست و ایت سازگار نیحیبخشش و رحمت الهی مس

 .متهم به بدعت کرده است

_______________________________________ 

 . دی مراجعه شود ین های توحیر معتقدات زرتشتی در آئیبه فصل مربوط به تأث – 0

شود که درخت یان زندگی وارد باغی آسمانی میز، پادشاه و پهلوان داستان درپایلگمش نیدر حماسه بابلی گ – 4

 .  روزه ساخته شده اند یان درمرکز آن قرار دارد و شاخه های آن از فیخدا
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سی آمده یکباراز قول عیل لوقا یدر انج. ح مشخص داده نشده است ید توضیت آن در عهد جدیت و ماهدرباره بهش

لوقا ، باب " )امروز بامن در فردوس خواهی بود" ده شده ، یب کشیاست که به مردی که همزمان بااو به صل

ش یشناسم که چهارده سال پیمن شخصی رام: سد ینویان ، پائولوس میدررساله دوم به قرنت( . 01وسوم ،  ست یب

ن یکاملتر(.1-4فصل دوازدهم ، " ) ن مرد به بهشت برده شده بودیدانم که ایبه آسمان سوم باال برده شد و م

ن را به حکم خدا یما ا: "افت یتوان یکان مید درنامه اول پائولوس به تسالونیحی را در عهد جدیف بهشت مسیتوص

مانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد، یکه تا روز آمدن خداوند زنده مآن کسانی از ما : م یگوئیبه شما م

د یپورخدا به صدا درمی آیدهد و شیس فرشتگان ندا درمیشود و رئیبلکه درهمان وقت که فرمان الهی صادر م

ان برخواهند گریح مرده اند زودتر از دیمان به مسیر خواهد آمد و آنگاه کسانی که درایخود خداوند از آسمان به ز

ان ما هنوز زنده مانده اند همراه با آنان درابرها باال برده خواهند شد تا درآسمان یسپس آن هائی که درم. خاست 

رساله اول پائولوس رسول به ." ) م بودیشه درکنار خداوند خواهیاز آن پس ما هم. با خدا مالقات کنند 

 (.04-00کان، باب چهارم ،یتسالون

 

نی ین روز که معادل با پنجاه هزار سال زمیا. اد شده استیل یامت به تفصیه از روزقیآ 41وره س 11درقرآن در

می درکائنات صورت یو به دنبال آن دگرگونی عظ( 00، کهف،41م ، یابراه)شود یل آغاز میاست با صوراسراف

از دست بدهد ، د فروغ خود را یآنگاه که خورش: "ن آمده است یرچنیف آن درسوره تکویرد که توصیگیم

ک شوند ، و کوهها از جای کنده شوند ، آنگاه که شتران آبستن به حال خود رها گردند ، و یوستارگان تار

زند ، آنگاه که نامه یگر درآمیکدیند ، و ارواح با یاها به جوشش درآیند ، و دریوانات وحشی بدورهم گردآیح

ک آورده ی، و تنور دوزخ فروزان گردد، و بهشت نزداعمال کسان گشوده شود ، آسمان جای خود را عوض کند 

و درسوره بعد ازآن ، ( 01-0ر،یتکو") د جواب پس بدهدیبایشود، هر روانی خواهد دانست که بابت چه اعمالی م

اها از مرزهای خود فراترروند، یآنگاه که آسمان بشکافد ، و ستارگان پراکنده شوند ، و در"افزوده شده است که 

(. 3-0انفطار، ")افتیمردگان واژگون گردد، هر روانی برآنچه ازخوب و بد کرده است آگاهی خواهد  و تابوتهای

،روز (10م،یمر)، روزی پر حسرت( 40هود،)، روزی پر رنج (03انعام ،)ن روزکه روزی وحشتناک یدرا

برگشت  ، روزی(4بروج،)، روزموعود(0قمر،)، روزی دشوار(04م،یابراه)نائی یدگان ازبیبازماندن د

، و به پای ترازوی (04ق، )همه مردگان ازگورهای خود برخواهند خواست . خوانده شده است ( 01روم،)ریناپذ

آنگاه بدنبال ( . 010-014مومنون ، )ده شود یتا ثوابها و گناهان آنان سنج( 11لقمان،)حساب برده خواهند شد 

شه به بهشت خواهند رفت و گروهی یآنان برای همشود گروهی از یک داوری عادالنه که ذره ای درآن تخلف نمی

ا دوزخ ، یر ارواح دررفتن به بهشت یمس(. 00بقره،)گر به دوزخ خواهند افتاد تا بصورت ابدی درآن بمانند ید

صافات، ) ندیگویده شده است و دراصطالح جاری بدان پل صراط مینام"میصراط الجح"پلی است که درقرآن 

ان به ینی نرم و هموار دارد، ولی درموقع گذشتن دوزخین پل صورتی پهن و زمیا انیهنگام عبور بهشت(. 44

 . د یر درمی آیک شمشیزی یک موو به تیکی یبار

 

که هردو اصطالح ازتورات گرفته )م نام برده شده یصد بار در قرآن از دوزخ بصورت جهنم و جحیک به سینزد

   0 (. شده اند

ان ینکه دوزخیر گداخته و شعله های فروزان دوزخ سخن رفته است ، و از اات ، ازآتش سوزان و تنویدرهمه آ

 وارهای دوزخ از آتش ساخته شده اند وید. افت ین آتش خواهند ماندو هرگز ازآن رهائی نخواهند یجاودانه درا

 

________________________________ 

ان بود که دردوران یخدای بزرگ کنعان  م در اصل از مراکز پرستش مولوخیکی اورشلیدره جهنم در نزد -0

آن بنام هنم  ه یاول ن دره از مالک ینام ا. شدندیده میب کشیان محکومان به مرگ درآنجا به صلیالی رومیاست

 .در آمد و مرادف با دوزخ شناخته شد گرفته شده بود که بعدا بصورت جهنم 
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؛ دست و پای هر دوزخی (00-04واقعه ،)ظ است یلدرون آنها آکنده از باد سوزنده و آبهای خروشان و دود غ

خته یو برسرش آب جوشان ر(11حاقه ، )شود یری هفتاد زرعی بسته شده است که با آن به آتش کشانده میدرزنج

رد یگیان مین و از همه سواورادرمیو آتش ازباال و پائ( 00حج، ) شود ین کوفته میو گرز آهن(04دخان،)شود یم

، و هر (011مومنون، ) ده شده است یز ازآتش پوشیو چهره او ن(44حج،)او ازآتش است ،جامه (30عنکبوت، )

دوزخی (. 30نساء ، ) ابدید تا عذابش ادامه یرویان شود پوستی تازه براو میزمان که پوست تنش درآتش بر

از گردد و عذاب زنند که بجای خود بیزد ، اما هربار مالئک جهنم بدو بانک میکوشد تا از شعله های آتش بگریم

طان دارد یوه هائی بشکل سرهای شیده است که میدراعماق دوزخ درختی تلخ روئ(. 41سجده ،)دوزخ را بچشد 

و هنگامی که ازتشنگی ( 04صافات ، ) شودیشان درشکمها پاره میخورند و روده هایوه ها را مین میان ایو دوزخ

و (. 00م ،یابراه)کند یاد تر مینوشانند که عطششان را زیم نیاد برمی آورند ، مأموران دوزخ بدانان آبی چرکیفر

ش را جبران کنند، خداوند بدانان پاسخ یکنند تا گناهان گذشته خویچون ازخداوند درخواست خروج ازدوزخ را م

را که برای یشان مقدرنخواهد شد، زیزبرایو مرگ تازه ای ن, دهد که عذاب آنان هرگز فروکش نخواهد کردیم

  0(.  14فاطر،)ست یاوری نیار و ی ستمکاران

  

بار به صورت عدن و دوبار بصورت فردوس نام برده  01ز از بهشت به صورت جنت و جنات ، یبار ن 013

  4. شده است 

ان زندگانی آن جهانی خود را جاودانه درآن ین موارد بهشت مفهوم باغی بزرگ را دارد که بهشتیدرهمه ا

ق یومقعدالصد(خانه آرامش )ن باغ درقرآن بصورت دارالسالم یا. جسمانی برخوردارند ذیگذرانند و از انواع لذایم

) ن است یف شده است، که پهنای آن باندازه آسمان و زمیتوص( باغ های ابدی ) وجنات خلد( منگاه راستی ینش) 

و چهار (43ره ،بق)ار یو درآن جوی های بس( 44حاقه ،)ار باال جای دارد یو درمکانی بس( 011آل عمران ، 

و چمنزارهای آن همواره به ( 03حجر ، ) جوشند ین میان دارند و چشمه ها از زمیجر( 03دمحم،)رودخانه اصلی 

برخوردارند  ابدی  ن سرای جاودانی از سعادت یدرا( 04بقره ، )همانان بهشتی یم(. 03روم،)گل آراسته اند 

س ، ی) وه های بهشتی همواره دردسترسشان است یم( . 0ه ،مائد) برند یکران بهره میو از پاداشی ب( 01نساء،)

ان بر آنها عرضه یحور که توسط ( 43ن، یمطفف)و شراب پاک ( 03صافات، ) دنی های فراوانیو نوش( 34

واقعه ، )دهائی در صدف ی، به لطافت مروار(41طور،)د اندام وفراخ چشم یانی سپی، حور(00دخان، )شود یم

ده است یا آدمی بدانان نرسیچ جن یش از آن دست هیو پ( 30س ،ی)بانها می آرامند یسا ریکه در کنارشان ز(41

ز پسرانی یون ، (10واقعه ،)شه باکره اند ی، و هم(30الرحمن،)اقوت و مرجانند یبائی یوبه ز( 30الرحمن، )

نند و یسم که برگزوه هائی ازهرقیکه درجامها و صراحی ها باده گوارا که درد سر نمی آورد و م(غلمان)جوان 

 (. 40-04واقعه ،)گردانند یگوشتهای پرندگان از هر نوع که خواسته باشند برآنان دور م

______________________________________ 

ن قرار دارد و یر زمیاست، دوزخ در ز" یدیتوح"تولوژی آشوری که احتماال منبع اصلی دوزخ های یدرم -0

ان برحسب طبقه بندی گناهان خود در آنها جای دارند ، و هفت حصار بر دور یدارای هفت طبقه است که دوزخ

و گل است ، و راه ورود بدان رودخانه ای است که رود ظلمت  ان خاک یخوراک دوزخ. ده شده استیآن کش

 . ده شده است ینام

درغزل غزلهای . تل و هم در قرآن آمده اسیدر تورات ، هم در انج ن صورت، هم ین کلمه فارسی ، بهمیا -4

، و ( 04غزل غزلها ، باب چهارم ،")ش بسته استیعروس من فردوسی است که درها:" مان گفته شده استیسل

لوقا ، باب ") ب به او گفت امروز با من در فردوس خواهی بود یسی در باالی صلیو ع:"... ل آمده استیدرانج

، (0ان ،باب دوم ،یرساله دوم پائولوس به قرنت")شد ن مرد به فردوس بردهیدانم که ایم" ، (01ست وسوم ، یب

وحنا ، باب یمکاشفه " ) د خواهد خورد یرویکسی که رستگاری شود از درخت زندگانی که در فردوس خدا م"

ن صورت فردوس یهم به  ن کلمه ی، ا00ه یو مومنون ، آ 014ه یدر قرآن در دو سوره استری ، آ(. 4دوم ،

                     . بکار رفته است 
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وبرتخت هائی نشسته اند ( 10کهف ،)ن دردست دارند یان جامه هائی ازاستبرق سبز برتن و دستبندهائی زریبهشت

انی ی، درکنار حور( 40رحمن ،)زنند یه میر سبز تکیبا برآنها گسترده است ، بربالشهائی ازحریکه فرشهائی ز

 انند یده ماکیضه های درپرده پوشیدگانشان بیو گوئی د( گرند نیکه جز به مصاحبشان نم)درشت چشم و کوته نگاه 

  0  ( .00، 00صافات ،)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

کند که به هر مرد مسلمانی یامبر اسالم نقل مین ، اثر معروف و معتبر خود، ازقول پیاء علوم الدیغزالی دراح -0

وه برای همسری تعلق یقا چهار صد حوری باکره و پانصد حوری دست دوم و هشتهزار بیرود دقیت مکه به بهش

 (. هجری  0100جلد چهارم ، چاپ قاهره ، )رد یگیم
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نیقوان  

 دیین های توحیدرآئ

 
نش کائنات و یدی ، پس از اشتباهات آشکار آنها درمورد مسائل مربوط به آفرین نقطه ضعف مذاهب توحیبزرگتر

ان آورده ین و مقرراتی است که در ارتباط با مسائل روزمره فردی و اجتماعی آدمین و  خلقت انسان ، قوانیزم
ست الزاما از جانب خود خداوند وضع شده باشند یباینی مین قوانیچن" یدیتوح"ن یک آئینکه در یاند، و با توجه بد

ر الهی یر ناپذیین ابدی و ثابت و تغیا خود بخود قوانر کنند ، همه آنهییتوانند تغین وضع شده خداوند نمیو قوان
نی ، یروح اله خم" )خرد تراوش کرده باشند یسی مشتی مردم بیازمغز های سفل"نی که یاعالم شده اند و نه قوان

 (.کشف االسرار 
 

کم بر جوامع بشری ن حاین بوده است که قوانیخ از آغاز ایر واقعی تاریر ناپذیینهمه ، قانون ابدی و ثابت و تغیبا ا
ر و تکاملند ، و همچنانکه ییر محکوم به تغیگیدوشادوش تحوالت اجتماعی تمدن ها و فرهنگهای آنها به صورتی پ

ز درمرحله ین مربوط بدان وناشی از آنرا نیتوان کرد قوانینی از آن متوقف نمیتمدن بشری را در مقطع مع
ق ین کهنه ای که با شرائط تازه تطبیرود و قوانیش مین پنصورت تمدیر ایدرغ. توان گذاشت یخاصی متوقف نم

خی یگانی های اسناد تاریشان تنها دربایشوند که جایادگارهای بی محتوائی ازدورانهای گذشته میل به یکنند  تبدینم
ن و مقررات تمدنهای یاست و نه در زندگانی روزمره افراد و جوامع بشری ، درست به همانصورت که قوان

 . ز اکنون در موزه های آثار باستانی جای گرفته اند ین" یدیتوحماقبل "
 

ن صورت گرفته، ین النهریکصد ساله گذشته در الواح و مدارک باستان شناسی بیبراساس بررسیهایی ک در 
، بابلی و آشوری ، ین ما قبل توراتی سومری ، اکدین و مقررات حقوقی تورات از قوانیبا تمام قوانیتقر

که متن کامل آن درسال )الد و قانون حمورابی یش ازمیقانون سومری اور متعلق به دوهزار سال پبخصوص از 
هوه یاقتباس شده اند و تنها نام ( درکاوشهای باستان شناسی شوش درخوزستان کنونی بدست آمده است  0014

داند یا وحی الهی به موسی من رین قوانیک که برمبنای کتاب مقدس ایسای کاتولیحتی کل .بدانها افزوده شده است
کجا به موسی ابالغ نشده اند، بلکه از زمان موسی تا ین یت شده است که همه قوانین واقعیر از قبول ایناگز

ح یز تصرین حمورابی نیجالب است که در سرآغاز مجموعه قوان. ل شده اند یا تعدیل یجا تکمیل تدریدوران انج
 ر الهی هستند یر ناپذیین تغیقوانان بزرگ بابل است و همه آنها ینو و بعل خدان فرمان آین قوانیشده است که منبع ا

ت انسانی یثیزن انسانی معادل مرد و دارای ح" دی یتوح"ک از مذاهب یچیشود ، در هیبرخالف آنچه غالبا ادعا م
ط از حقوقی یشران ید که در بهتریشود ، بلکه انسان درجه دومی بحساب می آیو حقوقی برابر با او شناخته نم

 . نصف حقوق مرد برخورداراست 
 

کند مقام زن را نسبت به مرد به روشنی ینا به موسی ابالغ میدر تورات، خداوند در فرمانهائی که در کوه س
د ، آنگاه به مدت ینه ای بزایهرگاه زنی آبستن شود و فرزند نر: و خداوند به موسی فرمود : " کندیمشخص م

د ، آنگاه به مدت دو هفته یر خود بماند ، و اگر دختری بزایسی و سه روز در خون تطه هفت روز نجس باشد و
 (. 3و4ان ، باب دوازدهم ، یسفرالو")ر خود بماندینجس باشد و شصت و شش روز در خون تطه

 
 ن زن را باکرهید اید ، و پس او را مکروه دارد و بگویرد و بدو درآیچون مردی زن بگ: و خداوند فرمود "
ل بدنامی یپس اگرسخن شوهر درست نباشد صد مثفال نقره به پدر دختر بدهد، چونکه برای باکره اسرائ..... افتمین

دا نشود، آنگاه دختر را به خانه پدرش ین سخن راست باشد و عالمت بکارت آن دختر پیکن اگر ایآورده است ، ل
 (. 40-01ست و دوم ، یه ، باب بیسفر تثن")د ریند تا بمیببرند و پس اهل شهر او را با سنگ  سنگسار نما

 
ن جهت موظف به یده شده بود ، و از ایرا از دنده او زائیده ای از مرد بود ، زیهود زن زائیدر فرهنگ 

ن گناه آدم را از یه را او مرتکب شده و با اینکه گناه اولید و شرط ازاو بود ، مضافا بر ایفرمانبرداری بی ق
ل در مدارس را یهود زنان حق تحصیدر جامعه سنتی . شه گناهکار کرده بود یو و برای همرون رانده یبهشت ب

ن کار دون شأن یرا ایبرد، زیچ خاخامی زن خود را درسفر نمیه. افتندییز دست نمینداشتند و به مقامات روحانی ن
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توانستند تا صحن اول یقط مهودی زنان اجازه دخول به قسمت اصلی معبد را نداشتند و فیحتی در معابد . او بود
در انجام مراسم قربانی شرکت زنان در مراسم و حتی . ش بروند یشد پیده میز زنان نامیا دهلیشخوان یکه پ

ن یبا فاقد هرگونه حقی بود و ایدر امور ازدواج و طالق و ارث زن تقر. حضور آنان بصورت ناظر مجاز نبود 
شود و زن فقط زن یت آدم اطالق به مرد میمام تورات اصوال هودر ت. حقوق بطور دربست به مرد تعلق داشت

افت حق ابوت یل ، بصورتی که در تورات منعکس است پدر در مقابل دریل مختلف اسرائیدر قبا. شود یده مینام
فروشد و از ینده اش میعمال وی را به شوهر آ( 03ست و دوم ،یسفرخروج ، باب ب)عنی بهای بکارت دخترش ی

ش اجازه دهد یمرد مجاز است هر اندازه که دارائ. د ین معامله به بعد دختر به تملک او در می آیام اهنگام انج
طی چون مرگ پدر و مادر زن جز مدت محدودی که یحتی در شرا. ه بخردیا جاریز یا کنیار کند یهمسر اخت

ران خود زنی خوب صورت یسان ایو خداوند فرمود که اگر در م:"ستن ندارد یدهد حق گریتورات بدو اجازه م
رد و ید و سر خود را بتراشد و ناخن خود را بگیفه دارد که به خانه ات در آیل شوی ، پس او وظینی و بدو مایبب

ه یسفر تثن") رد، و پس آماده شود که بدو در آئی یکماه ماتم گیرون کند و برای پدر و مادر خود یرخت خود را ب
 (. 01-00کم ، یست و ی، باب ب

 
سد یتواند در هر موقع طالقنامه ای بنویمرد م –هوه ابالغ شده است یکه همه آنها از جانب  –ن توراتی یبنا به قوان

چ صورت بدون موافقت شوهرش امکان یرون کند ، ولی زن درهیو بدست زنش بدهد و او را از خانه اش ب
ن یال است ، زن درصورت ارتکاب کمترطالق گرفتن ندارد و درحالیکه برای مرد همخوابگی با هرزنی بی اشک

. کشدید، به آسانی کارش به سنگسار میان آیشود، و اگر احتمال زنا از جانب او به میخطائی به سختی مجازات م
از ین"د به خاخام پولی به نام یبایا نبوده، مرد مینکه روشن شود که سوء ظن مرد به همسرش بجا بوده یبرای ا

ر به زن بخوراند تا اگر گناهی مرتکب یفات مذهبی آب آلوده ای را به نام آب تکفیا تشربپردازد و کاهن ب" رت یغ
 نصورت دریفتد و در این بیش شل شود و شکمش به پائینی آن نبوده است روده هایشده باشد که کسی شاهد ع

که بدو وارد آورده  د، مرد از بابت اتهامییرون آیگناه بیش بین آزمایمالء عام سنگسار شود، ولی اگر زن از ا
هوه آمده است که مردی که به دختر تجاوز کند تنها یثاق یدر م(.11-00سفر اعداد ، باب پنجم ، )تی ندارد یمسئول

سفر )گر ین بها درجای دی، و ا(03ست و دوم یسفر خروج ،باب ب)د بهای بکارت او را به پدرش بپردازد یبا
زنی که ( 0و4کم ،یست و یباب ب)ان یدرسفر الو. ن شده استییتعشکل نقره  31(40ست و دوم ،یه ، باب بیتثن

ن زنی یح شده است که کاهنان حق ازدواج با چنیاز طرف شوهرش رها شود معادل فاحشه شناخته شده و تصر
گفته شده است که اگر مردی با زنی ازدواج کند ( 40-01ست و دوم ،یباب ب)ه یگر سفرتثنیدر جای د. را ندارند 

گری همخوابه شده بوده است ، پدر یش از زناشوئی درخانه پدرش با دید که پیر شده و بدو بگویا از او سولی بعد
ر ین شب زفاف دخترش را که معرف بکارت اواست به کاهن ارائه دهد، و در غیآن زن موظف است جامه زر

ن موضوع را در فردای همان یشود که چرا ایده نمیآن، زن در کنار دروازه شهر سنگسار شود ، اما از مرد پرس
 .اد آن افتاده است یر شدن از آن زن به یشب زفاف اعالم نکرده و فقط بعد از س

 
نقل کرده ، برای " مردان کتاب مقدس"، در کتاب یدر سندی باستانی که مورخ معروف معاصر، آندره شوراک

 3کماه تا پنج سال، پسریاز : ست مت گذاری شده ایر قین مختلف زندگی به شرح زیلی در سنیهر مرد اسرائ
ست سال تا شصت سال ، یشکل، از ب 01شکل و زن  41ست سال، مرد یشکل ، از پنج سال تا ب 1شکل و دختر 

ان زن و مرد یض میشکل، تبع01شکل و زن  03شکل ، از شصت سال به بعد ، مرد  11شکل و زن  31مرد 
د ید ، وی تأکیان  می آیهوه بمید که صحبت از قربانی برای شود ، مثال در هر موریوانات را هم شامل میحتی ح

ن برداشت تورات از یا. اورندینه آنرا بیباشد و مبادا که از نوع ماد" نهینر"ا گوساله یکند که قربانی از گوسفند یم
است ،  د دانست بطور کامل منعکس شدهیمه توراتی عهد جدیتوان آنرا نیز که میل نیمقام زن، در آن بخش از انج

ق تر و عطوفتش ینکه احساسش رقین زن بخاطر این کتاب دو قطبی ، همیهم"سائی یبخش ع"درصورتیکه در
مرد جالل خدا را منعکس : "ن باره در رساله های پائولوس آمده است یدر ا ..شتر است مقامی ارجمند داردیب
زاده نشده ، بلکه زن بود که از مرد به  را که مرد از آن زنیسازد ، زیسازد ، اما زن جالل مرد را منعکس میم

د بهنگام دعا سرش ینجهت زن بایبد. د یده نشد ، بلکه زن برای مرد خلق گردیوجود آمد ، و مرد بخاطر زن آفر
شگاه خداوند دعا یسته است که زن با سر برهنه در پیا شایآ. را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان مرد است 

زنی که با سر . ح خدا است ، ولی سر هر زن شوهر او استیح است و سر مسیر مرد مسد که سر هیکند؟ بدان
ای " ، (01-1ازدهم ، یان ، فصل یرساله اول قرنت")عنی شوهرش را رسوا ساخته استیبرهنه دعا کند سر خود 

ان، یه افسرساله پائولوس رسول ب (" د یکنید که از خداوند اطاعت میزنها ، طوری ازشوهران خود اطاعت کن
را اول آدم ید ساکت باشند، زیزنان با. ا بر مردان حکومت کند یم دهد یزن اجازه ندارد تعل " )44فصل پنجم ، 
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رساله اول پولس " )ب خورد و قانون خدارا شکست یب خورد بلکه زن فریده شد و بعد حوا، و آدم نبود که فریآفر
:" ح شده است کهیپائولوس ، دررساله پطرس رسول تصربه موازات (.00-04موتائوس، فصل دوم ،یرسول به ت

کرد یم اطاعت میع کامل شوهران خود بودند، مانند سارا که از ابراهیزنان مقدسی که به خدا توکل داشتند همه مط
 .)0و 3رساله اول پطروس رسول ، باب سوم،" )خواندیو او را ارباب خود م

 
و کامال مخالف با ضوابط توراتی برخورد " انقالبی" با عطوفتی سی با زنان یل ، بعکس عیحی انجیمس"در بخش 

د مذهبی درباره سنگسار او یبخشد و از اجرای قانون اکیه روسپی را به صفای روح او میم مجدلیگناه مر. کندیم
سی که او را در خانه خود به صرف غذا دعوت کرده یبه شمعون فر(. 01-1وحنا ، باب هشتم ، ی)شود یمانع م

ن زن پاهای مرا ید که ایگویکند ، میده است تعجب میک زن بدکاره شهر را بخشیسی گناهان ینکه عیو از ا است
لوقا ، باب هفتم )که تو مهمان خودت را فقط غذا دادی یسوانش خشک کرد، درحالیبا اشک چشم شست و با گ

ون او، از یان، حتی حواردرصحنه اعدام او تنها زن وابسته بدو حضور دارد، در صورتیکه مرد )10-00،
ه یم مجدلین مریگران به همیش از همه دیسی پیز عیز نیکنند، پس از رستاخین صحنه خودداری میحضور در ا

 . شود یظاهر م( ماری مادلن )
 
سا را یچون و چرای کلیروی کرده است که سلطه بیل پیک تا بامروز همواره از سنت توراتی انجیسای کاتولیکل
سه های یسا به روی زنان ، حتی قدیل تاکنون راه ارتقاء به مقامات باالی کلین دلیکند ، و بهمین میشتر تضمیب

ک حتی یسای کاتولیکل.ل استیتی انجیگر از جلوه های خدای دو شخصیکی دین مورد یا. آنان بسته مانده است
ن سئوال بخصوص در یه ؟ اا نین باره داشته است که زنان اصوال دارای روح هستند یبحث هائی درگذشته در ا

 . د یجه قطعی هم نرسیمطرح شد و به نت 303فرانسه درسال "ماکون"شورای مذهبی شهر 
 

مردان را بر زنان :"ل استیانج" یبخش تورات" یبرداشت قرآن از زن مشابه برداشتهای تورات و برداشتها
ن بابت یز از ایمقرر فرموده است، و ن گر برتریرا که خداوند برخی را بر برخی دی،ز(440بقره ، )برتری است 

: د که مورد پسندتان باشند یزنانی را به نکاح خود در آور )10نساء ،)دهند یکه مردان از مال خود به زنان نفقه م
نساء  (د ی، و چنانچه دلپسندتان نبود در امر طالق آنها دغدغه ای به خود راه  نده)11نساء ،)ا چهار یا سه یدو 
د ، و سرانجام ینید سپس از خوابگاهشان دوری گزیحت کنید، نخست نصیمناکیشان بیکه از نافرمان زنانی را )0

د برای کشت آنها یند ، پس به هرصورت که خواسته باشینان کشتزار شمایا )11نساء ،)د یه کنیآنانرا به زدن تنب
شده هر آنگاه چهار تن از گواهانی و هرکدام از زنانتان راکه مرتکب خطائی فاحش (441بقره ، )د یکی بجوئینزد

ا آنکه ید تا عمرشان به آخر برسد ید به خطای آنان گواهی دهند آنقدر در خانه زندانی کنیکنین مییکه خود تع
ک پسر را دو برابر ارث یدهد که ارث یخدا به شما فرمان م( 03نساء ، )شان فراهم آوردیخداوند راه نجاتی برا

ک مرد و دو ید یاید و اگر دو نفر مرد نی،و برای ادای شهادت دو مرد گواه آور(00،نساء )د یک دختر قرار دهی
ث جهان ین کتابهای حدی، معتبرتر" صحاح سته"کی از یترمذی که " جامع"در( 404بقره ،") دیاوریزن را گواه ب

ار بود دستور دهم ت شده است که اگر قریامبر اسالم روایره صحابی معروف دمحم از پیتسنن است، از قول ابوهر
کی ی، یبخار" ح یصح"دادم زنان به شوهرانشان سجده کنند، و درینا دستور میقیگر سجده کند، یانسانی به انسان د

نی که زنی برآن حکومت کند حکم تباهی خود را یامبر آمده است که سرزمین پیا ز قول هم" صحاح سته"گر ازید
نار یک سمی ک دانشگاه اسالمی دریس یه ، رئیت فقیمهوری والحتی در دوران خود ما، در ج. صادر کرده است

د از تفکرهای سنتی در مورد حقوق یزنان با: "کند کهید میدولتی زن در اسالم  با استناد به ضوابط اسالمی تأک
 ". ون و آگاهان مذهبی است و نه با خود آنها ین امر بر عهده روحانیرا ایز کنند ، زیزن و مرد پره

 
شه، همسردمحم، یاز قول عا" نهیدمحم در مد"امبراسالم در کتاب یی وات محقق و مورخ سرشناس زندگانی پمونتگمر

 شتر نداشتم و هنوز با دختران خردسال که یامبر خدا با من ازدواج کرد شش سال بیکه پیهنگام"کند که ینقل م
ن یدر ا. م به خانه خود بردیبا عروسکها کردم ، تازمانی که نه ساله شدم و همسرم مرایهمسن من بودند بازی م

  0" .  سال داشت 30امبر یموقع پ
 

________________________________________ 
ده اند و یع ، کسانی در همه ادوار کوشیت و چه درعالم اسالم ، بخصوص درجامعه تشیحیچه درجهان مس -1
ه کنند یا اسالمی را با منطق هائی توجی" حی یمس –هودی ی"ن مذهبی یز قوانیتهای بحث برانگیکوشند تا واقعیم

 .د یافزایهای تازه ای برآن م د گرهیش ازآنکه واقعا گره از مشکلی بگشایکه ب
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داند که چون ین میامبر را مربوط بدید مرتضی مطهری ، ازدواجهای پین برجسته جمهوری اسالمی ، شهیسیتئور
تعدد ن حساب قانون یاج داشت ، بدیب قلوب به تعدد زوجات احتیغمبر برای تحبیاسالم در حال گسترش بود پ

ه پردازی یفرض. از داشت یاسی خود بدان نیت سیامبر برای فعالین نازل شده بود که پیزوجات در قرآن بخاطر ا
ن مسئله که یا: "کندیه میمی و مزاج و حقوق فرد و عائله توجیدگاه مختصات اقلین موضوع را از دیگری همید

ز شمرده شده است مسئله ای است که یر زن جاگران تا چهایامبر تا نه زن و در مورد دیبطور کلی درمورد پ
له و تبعات هنگامی مانند وقوع جنگ و یازهای متقابل جامعه مزاج و حقوق فرد و عایم و نیبراساس خواص اقل

 .کند یز آن دخالت داشته است فرق میر عللی که در اصل تجویتام و سایپرورش ا
 
له بود یت کامل آن قبیستاند درحمایله ای زن میس از قبت بسزای آن روزگار که هرکید دانست که بخاطر اهمیبا

وند داد تا در راه نشر اسالم نه تنها با یل چندی پیق با قباین طریدمحم به گرفتن زنان متعدد اقدام کرد و خود را بد
ران  یدر اه برترجمه فارسی اسالم یحاش")ز بدانندیش نیله ای خویفه قبیت از او را وظیاو مخالفتی نکنند، بلکه حما

 (. 000پتروشفسکی ، ص . پ . ای 
 

بردگی : " ن نظرکه برده داری دراسالم مجاز شناخته شده ، نوشته شده استین کتاب در رد ایگر درهمیدرجای د
شه داربودن آن ، بخصوص از جنبه اقتصادی ، یخی که اسالم با آن روبرو شد و به خاطر ریتی بود تاریواقع

ست که مخالفت بناگاه با آن محال است و لغو آنی و یامبر نگریباره و آنا براندازد، پکیتوانست آنرا یاسالم نم
ل متوسل شد ، و به مرور اساس یج و به اصطالح لطائف الحین رو به اصل تدریست ، از ایفوری آن عملی ن

 (.  041و 010همان کتاب ،ص " )آنرا برشوراند
 
ش یرند ، بیه  ناپذیت امروز و بخصوص فردا اصوال توجیی بشره مسائلی که براین استدالل هائی برای توجیچن

ن ثابت و ینی که از لوح محفوظ بصورت قوانینکه قوانیرفتنی باشد، اعترافی است بر ایاز آنکه استداللهائی پذ
ا ز بیر الهی به مسلمانان جهان، در هر مقطع مکانی و در هر مقطع زمانی ابالغ شده اند قبل از هر چیر ناپذییتغ
ان ینکه راهنمای همه جهانیامبر را در عربستان صدر اسالم حل کنند، نه این هدف وضع شده اند که مشکالت پیا

 .ط زمانی و مکانی باشندیدر همه شرا
 

ه کشورهای عضو سازمان یرسم ظالمانه بردگی و برده داری که در سراسر جهان امروز محکوم شناخته شده وکل
است " یرالهیتغین ثابت و الیقوان"دی از آن ین توحیگذاشته اند، همچنان در هر سه آئملل متحد بر الغای آن صحه 

هود ین ینه برآئین زمیت و اسالم  درایحین مسیازی که دو آئیتنها امت. ل آنها را ندارند یا تعدیان حق لغو یکه آدم
ی آنکه اساس برده داری مورد ه شده است  بین است که در آنها رفتاری عادالنه نسبت به بردگان توصیدارند ا

ل و هم در  قرآن بصورت قاطع از اصل برده داری یدرست درجهت عکس ، هم در انج. نفی قرار گرفته باشد 
ضه یک فریح یل اطاعت بردگان را از اربابان خود به اندازه اطاعت آنان از مسیت شده است، چنانکه انجیحما

اری از خود ندارد یچ  اختیح شده است که بنده ای که هیند تصرمذهبی شمرده است، و در قرآن از جانب خداو
در تورات . کسان شناخته شودیتواند با مرد آزادی که خدا بدو رزق و روزی فراوان اعطا فرموده است ینم

اگر غالمی عبری بخری پس شش سال نزد تو خدمت کند و "هوه آمده است که یم خداوند یبصورت فرمان مستق
ش ین مدت زنی بدو داده باشد و آن زن پسران و دختران برایش درایرون رود، و اگر آقایمت بیسال هفتم بی ق

د که هر یکن هرگاه آن غالم بگویرون رود، لیش باشند و آن مرد تنها بیده باشد آنگاه زن و اوالدش از آن آقایزائ
ش او را بحضور یروم، آنگاه آقا رونیخواهم بدون آنها آزاد بیدارم و نمینه زن و فرزندان خود را دوست میآ

سفر خروج ،باب ")د یشه بندگی نمایاورد دو گوش او را با درفشی سوراخ کند و او وی را همیب( درمعبد)خداوند 
علوفه و چوب و بار برای : "ح شده است کهیراخ ازتورات تصریهودی بن سیر یو در تفس(. 0-4کم ، یست و یب

را که اگر او سرش را باال نگاه دارد به فرمان تو نخواهد ماند ، و یده ات، زاالغت ، نان و کتک و کار برای بن
اگر بنده ات فرمان تو را . د شکنجه و فلک باشدیب غالم باینص. کندیوغ و طناب است که گردن او را خم مین یا

 (.43باب سی وسوم ")ندازیر بیدرنگ او را به غل و زنجیاطاعت نکند ب
  

د که از ینی خود باشیع اربابان زمیاق مطیای غالمان، طوری با اشت:"آمده است"دیعهد جد"ن راستا دریدرهم
به غالمان بگو که "، (ان ، باب ششم ، ه یرساله پائولوس رسول به افس")د یکنیح اطاعت میارباب آسمانی خود مس

باشند و درباره احکام آنان جرو بحث نکنند و آنها را همواره از خود راضی نگاه  ع اربابان خودیدر هر امر مط
سن )نوسی، توماس آکویحیار سرشناس مسیس بسیقد(.  0طس، باب دوم، یرساله پائولوس رسول به ت" )دارند 
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ر اجتماعی جه گناهی است که آدم مرتکب شد، ازنظیبردگی که نت: "ن باره فتوا داده است کهیدرهم( توماس دان
گر آزاد باشند و بتوانند از یعی است که گروهی کارکنند تا گروهی دیرا امری طبید و عادالنه ای است، زینظام مف

 ". قانون خدا و از خود آنان دفاع کنند 
 

ن باره یگر درایل برداشتی دیسی درانجید تذکر داده شود که خود عیبایگر میکبار دیت، یحیدر مورد بردگی درمس
خوانند و ازآن یگاه مین گاه و بیل ها است که مومنیکه آنچه ازآن باقی مانده فقط جمالت کوتاهی درانج دارد

د یا از اولی بدش می آینصورت یرا که  در ایتواند بنده دو ارباب باشد ، زیچکس نمیه: "ل که ین قبیگذرند ، ازایم
، باب ششم یمت" )شماردیر میصورت دومی را حقنیورزد و درایارادت م( خدا)ا به اولی یو دومی رادوست دارد 

 ( 01و باب شانزدهم ،  44، لوقا ، باب دوازدهم ، 40، 
 

م خداوند و ناشی ین سنت خواست مستقیرا ایدی قاطع گذاشته شده ، زیدر قرآن بنوبه خود براصل برده داری تاک
ن درجه برتر از یکسانی را به چند م کهین خواسته ایخود ما چن:"ت خاص او شناخته شده استیاز اراده و مش

خدا رزق بعضی از بندگان خود را بر " )10زخرف ،")ش درآورند ینان را به بردگی خویم تا ایگران قرار دهید
دهد تا با او برابر یاده را به غالمان خود نمیگر فزونی داده است، اما آنکس که رزقش افزون شده زیبعضی د

اری از خود ندارد و مردی آزاد که ما به او رزق فراوان عطاکرده یچ اختیی که ها بنده ایآ" ، (40نحل، ")شوند 
کی یدو نفر مرد، " ،( 43نحل ،")کسانند ؟یکند با هم یم و پنهان و آشکارا هرچه بخواهد از مال خود انفاق میا

گری یند، و درسایری به مالک خود نمیچ راه خیش است و از هیبنده ای گنگ و ناتوان که سر بار موالی خو
نحل ")دارای حقوق متساوی هستند؟ ن دونفریا ایم است، آیکند و در صراط مستقیمردی آزاد که به عدالت امر م

زد از برائت خدای تعالی یهر غالمی که از صاحب خود بگر:" از خود دمحم نقل شده است که" صحاسته"در(. 40،
ش باالتر نخواهد یخته باشد نمازش از حد شانه هایگر رون آمده است ، و بنده ای که از نزد ز  ارباب خودیب

 ". رد یپذیخته پا را نمیز گریرا حقتعالی نماز و روزه غالم و کنیرفت، ز
 

شوند، بندگانی که از یرانی که درجنگ از کفار گرفته میاس: در فقه اسالمی بنده داری دارای سه منبع اصلی است 
رسد ین هرسه به جنگ میشه ایر. ندیا می آیزان بدنیکه از غالمان و کن شوند، و فرزندانییداری میصاحبانشان خر

مت به یا دستبردها بعنوان غنیشوند خود در جنگها ید و فروش میرا بردگانی که در بازار برده فروشان خری، ز
ه شوند ، و دا شوند بازداشت و به صاحبانشان باز پس دادید در هرجا که پیبایبردگان فراری م. بندگی درآمده اند
ک یاگر بنده ای به چند ارباب تعلق داشته باشد هر. ز پا زندانی شوندیز گریا کنیدا نشوند غالم یاگر اربابان آنها پ

ا فالن عضو او را ید ، مثال فالن دست یاز صاحبان او حق دارد قسمتی از بدن وی را که سهم او بحساب می آ
 .ا آزاد کندیبفروشد 

 
ا متعهد ید کرده یز باز خریر اعضای خود را نیتواند کامال آزاد شود که سایوقتی م ن صورت برده فقطیدرا

 .د آنها شده باشدیبازخر
 

با که ازآغازتمدن بشری همواره از اجزای اصلی ی، هنرهای ز"یدیتوح"دست کم در دو مذهب از سه مذهب 
به تذکر . جائی ندارند ا اساسا یارکمی دارند، یا جای بسیت به حساب آمده اند، یفرهنگ و مدن

، یقی ، نقاشی ، مجسمه سازیعنی موسیبا ، یان رشته های ششگانه هنرهای زیدر م  Margoliouthوثیمارگول
از "نکه ید کراهت و با تذکر این بصورت روشن ، و رشته ماقبل آخر با قی، تنها رشته آخریدرام، شعر و معمار

گر نفی یمورد قبول اسالم قرار گرفته اند و چهار رشته د( 440نمل ،" )کنند یروی میشعرا  تنها سبکمغزان پ
. هوه استین   دهگانه خداوند ین فرمان از فرامین و مهمتریکرسازی اولیهود منع پین یشده اند، همچنانکه درآئ

کی از حرفه های سه گانه همه مردم جهان یرفته شده و حتی یادی پذین تا حد زین آئیقی درایدرعوض موس
وبال پدر بربط نوازان و یل پدر گله داران بود، و برادرش یپس بابال نواده نسل هفتم قاب:"..... شده است  شناخته

هود یقی یموس(. 44و40ش، باب چهارم،یدایسفر پ)  "که صانع مس و آهن هستند ینی زنان و قائن پدر آنهائ
وبال ابداع شده ی، که همه آنها توسط شدیاصالتا جنبه مذهبی داشت و شامل بوق و شاخ قوچ و نی  و زنگوله م

 . بود
 

ونان، رم، ودرهمه ین ، یران، هند، چی، ایقیمصر، کلده، بابل، سومر، آشور، فن: گریدرهمه تمدنهای باستانی د
قی نه تنها مجاز بلکه گاه مقدس شمرده شده است، همچنانکه یری جهان کهن موسیمه اساطیری و نین های اساطیآئ
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در اسالم نه تنها . ن مراسم استیر ایحی جزء جدائی ناپذیاسم مذهبی زرتشتی و بودائی و مسز در مریامروز ن
خ اسالم با دشمنی سرسختانه  یز درتمام تاریر مذهبی نیقی غیقی راهی به مذهب ندارد ، بلکه حتی موسیموس

مورد طعن و آزار قرار " سماع"ان به جرم ین جهت عرفا و صوفیهان و متشرعان و محدثان مواجه بوده و بهمیفق
نی در کشف االسرار خود فتوا یت اله خمیستم ، آیانی قرن بین دوران خود ما، در دهه های پایدرهم. گرفته اند 

د یقی روح شهوترانی و عشقبازی و خالف عفت در انسان تولیموس"د کرد که یه تأکیز درمقام ولی فقیداد و بعدا ن
شرمانه است یقی باشد پست و بیزندگانی که در آن موس. ردیگیرا از او مکند و شهامت و شجاعت و جوانمردی یم

 ". انت است به مملکت اسالمی یقی خیموس. کند یل میهوده تبدیک موجود هزل و بیوانسان را به  
 

. پور و سرودهای جنگی استیشود طبل و شیشناخته م" یاسالم"ه یت فقیقی که درمکتب والیتنها نوعی ازموس
ائی درمصاحبه ای یتالیانا فاالنچی روزنامه نگار سرشناس اینی ، اورین سال روی کارآمدن خمیر نخستوقتی که د

د  در مورد یدانیک کننده روح شهوترانی و بی عفتی میقی را تحرید که شما که موسیپرسروصدا ازاو پرس
د  یبرین آدمهائی را که اسم  میامن : ت اله پاسخ دادید؟ آیگوئیقی کسانی چون باخ و موتسارت و بتهوفن چه میموس

 .قی مارش باشد اشکالی نداردیقی آنها موسیشناسم، اما اگر موسینم
 

ر او دنباله روان مکتبی هستند که در ینی و نظایرا خمیست ، زینی نین برداشتهائی خاص کسانی چون خمیالبته چن
 :آمده است که" ث موثق یحد"م درامبر اسالینی توسط محدثان معتبر از قول خود پیش از خمیآن مدتها پ

امت باتفاق زناکاران و ین راه بروند در روز قیخوانندگی و نوازندگی از اجل معاصی است، و آنانکه بد"
امبر نقل ین  پیحتی ازهم".ند و مانند سگ نوحه کنندیرون آیصورتگران، کرو کور و لنگ و از گورهای خود ب

ت کسی ید تر ازمعصیت او نزد خداوند شدیساز و آواز بدهد معصک درهم  به اهل یشده است که هر کس که 
 . است که هفتاد بار با مادر خود زنا کرده باشد

 
ز از ین هر دو نیتوان داد، که ایگر نقاشی و مجسمه سازی مین تذکر را در مورد دو رشته هنری دیر همینظ

ن یروند، و در همیحی بشمار میرهنگ مسن حال فیری و درعیر همه تمدنها و مذاهب اساطیاجزاء جدائی ناپذ
، و یونانی و رومیحی و مانوی و یراستا است که هزاران شاهکار هنری شرق و غرب بصورت آثار نقاشی مس

نه مذهبی یحی در زمیرانی و مسیونانی و رومی و ایز آثار حجاری مصری و بابلی و بودائی و برهمائی و ین
هوه یدر تورات خداوند . ن قاعده مستثنی کرده اندیود و اسالمند که خود را از اهین  یده شده اند، و تنها دو آئیآفر

ده و یر تراشیچ تصویه" کند که ین قانون آغاز میکند با ایکته مینا به موسی دینی را که در طور سیسلسله قوان
ن است برای خود یر زمین است و آنچه در آب در زین درزمیچ تمثالی ازآنچه باال درآسمان است و آنچه پائیه

ز یدراسالم ن(. 1ستم ،یسفرخروج ، باب ب" )رتمند و حسودم یهوه که خدای تو هستم خدائی غیرا که من یمساز، ز
امبر ین باره از پیمبران و امامان و اصوال هر موجود جاندار منع شده و در ایا پیر خداوند یا تصویساختن مجسمه 

وان یا حیا مجسمه آدم یامت صورتگرانی هستند که نقش یم در روز قن مردیدالعذاب تریت شده است که شدیروا
ده  یوار کشیا صورتی را بر دیل آمده است که من به خانه ای که در آن سگی باشد یسازند، و از قول جبرئیرا م

 .شومیباشند داخل نم
 

ط کنونی تمدن یدرشرال و قرآن آمده است، ی، آنطور که درتورات و انج" یدیتوح"ن ین جزائی هرسه آئیقوان
هودی یمان یت از ایهر قدر هم که کسانی از افراد آنها با خلوص ن –چ جامعه متمدنی ینی هستند که هیبشری قوان

نه  -سا روندیا کلیسه و یا کنیکشنبه به مسجد یا اسالمی خود دفاع کنند و روزهای جمعه و شنبه و یحی و یا مسی
 . تواند بر آنها صحه بگذاردیحاضر به اجرای آنها است و نه حتی م

 
واناتی که آدمی  بدست  آنها کشته شده باشند یدرتورات نه تنها جائی به بخشش گناهکاران داده نشده، بلکه حتی ح

کند  که ید میهوه  تأکین مورد خود  یشوند، و در ایز به محکمه شرع برده شده و پس از محاکمه سنگسار مین
ل یدرانج(. 3ش، باب نهم ، یدایسفرپ")وان خواهم گرفت یهر انسان و از هر حنه انتقام خون شما را از یهرآ"

کی یتواند یت مین واقعیز داده شده است، و این بخشش و گذشت جائی مبالغه آمیدرست درجهت خالف تورات بد
". آمده است ل آن یامده ، بلکه تنها برای تکمیگری نین آن  دیبرای نقض قوان"د که یاز شگفتی های کتابی بشمار آ

د که گفته شده است چشم به عوض چشم و دندان به یده ایشن: سی آمده است کهیل متی و لوقا از قول عیدر دو انج
لی یکند بدی مکن و اگر کسی بر گونه راستت  سیم به کسی که به تو بدی  میگویعوض دندان، اما من به شما م

خواهد آنرا ببخش و از کسی که یزی میسی که از تو چبه ک. ز به جانب او بگردانیگرت را نیزند گونه دیم
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گر یو در جای د(. 11و40و لوقا، باب ششم، 04-10، باب پنجم،یمت) کند روی  مگردانیتقاضای وام از تو م
م دشمنان خود را یگویش متنفر باش، اما من میه خود را دوست بدار و ازدشمن خوید که همسایده ایشن: آمده است 

ز شما را دوست ید که اونیاگر فقط کسی را دوست بدار. دیکنند دعا کنیبرای آنها که به شما ستم مد و یدوست بدار
د یکنند ؟ اگر تنها به دوستان خود سالم کنین کاررا نمیران همیا باج گید؟ آید متوقع باشیتوانیدارد چه پاداشی را م

و درپاسخ (. 10-41و04-01همانجا،)نند ؟کین نمیز چنینان نید؟ مگر بی دید بکنیتوانینداری میچه ادعای د
د او را ببخشم؟ یمن به حق من تجاوزکند، تا چند بار با( همنوع )پرسد اگر برادر یسی میپطروس حواری که ازع

درباره (. 44و40،باب هجدهم ،یمت)نه هفت بار، بلکه هفتاد مرتبه هفت بار: د یگویا تا هفت بار ؟ وی پاسخ میآ
د تا ید و ببخشید تا محکوم نشوین است که محکوم نکنیسی ایه ، رهنمود عیقصاص و د اعمال مجازاتهائی چون

 (. 14، لوقا، باب ششم،3- 0متی ، باب هفتم ،)دیده شویبخش
 

" ااولی االلبابیوه یولم فی القصاص ح"ت توراتی یت به هویحیدرقرآن، خداوند از صورت پدر آسمانی مس
که خود آن اقتباس  –توراتی چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان ، و بر قانون (040بقره،) گرددیبازم

، اسری 040، نحل؛03؛ مائده ؛04؛ نساء،000بقره، )گذارد ید میتأک -کلمه به کلمه از قانون حمورابی است
  0(. 10مائده ،)د یشود که دست مرد و زن دزد را قطع کنیگر گفته میدرمورد د(. 01، حج،01، شوری ،11؛

مجازات آنانکه محارب خدا و رسول :" شود ین  میین فی االرض تعین با خدا و مفسدیفر برای محاربیک نیوهم
ده شود یشان درجهت مخالف بریا دستها و پاهایخته شوند ین است که به دار آویکنند این فساد میند و در زمیاو
 (. 00، شعرا،40، طه ،040،اعراف ،11مائده ، ")
 

ز یشود کال در دورانهای بعد توسط فقهای مختلف وضع شده است و غالبا نیمی خوانده مآنچه مقررات قضای اسال
ن اندازه جالب است یولی آنچه بهم. ع ، توافق نظر وجود ندارد یان آنها ، بخصوص در دو جهان تسنن و تشیم

روز در مورد نحوه دادرسی دردادگاه های شرع اسالمی است که در ارتباط با ضوابط قضائی جهان متمدن ام
راثی کامال ی، میصدور رأی نهائی درباره متهمان و مراعات حداکثر دقت و عدالت در صدور و اجرای  رأ

 .قرون وسطائی است 
 

د  یان جلسه ، بایدرجر. ز در مسجد به امر دادرسی اقدام کند ینی درمحکمه و گاه  نیام معید در ایبایقاضی م
گری اهل ذمه باشد، ین دعوا مسلمان و دیکی ازطرفیکند، ولی اگر  ه را به نشستن دعوتیمدعی و مدعی عل

ل یدرمحکمه شرع مدعی العموم و وک. د مسلمان را به نشستن دعوت کند واهل ذمه را سر پا نگاه داردیقاضی با
و  کنندیش دفاع میدوطرف دعوا خود از منافع خو. فاکند یفه را این دو وظید ایدعوی وجود ندارد و خود قاضی با

قاضی خدمتگزارانی . دارند یل میش گسینده ای را به جای خویابند و اگر زن باشند نماییدر محکمه حضور م
ار یا شهود را در محکمه حاضر کند در اختید داد خوانده یک دربان که بایو ( یمنش)ا چند کاتب یک یمرکب از 

د نظر ین حکم قابل تجدیوز صادر شود و اکرید در همان جلسه محکمه و تنها در یحکم قطعی دادگاه با. دارد
 .د یت  به اجرا در آید  بفوریست و باین
 

ن سنت یولی ا. ن صورت وجود ندارد ین دیگر بدین اسالم است و در دو آئیخاص آئ"یدیتوح"ن ینماز در سه  آئ
ن مانوی اقتباس یآئاز ( ت، قنوه، رکوع، و سجود یوضو، ن)ه اجزاء آن یاز جانب خود اسالم وضع نشده ، بلکه کل

 .مم کردیتوان به خاک تیدا نشود مینکه اگر آب برای وضو پیشده است ، حتی ا
 

مروز ، شبانگاه ید، نیش از طلوع خورشیعنی پیز همان اوقات نمازهای مانوی یاوقات ادای نماز های اسالمی ن
 د نمازیبجا آور:" د تنها دو باربودعنی دردورانی که دمحم درمکه بویشمار نمازهای روزانه در آغاز کار، . است 

_______________________________________ 
کی در یافت، یتوان یگر میش از قرآن در دو متن باستانی دیرا بعنوان مجازات ، پ" دن یدست بر" سابقه  -0

ری درسفر گین شده است، و دییدن هردو دست بزهکار تعیقانون حمورابی که در آن مجازات چند نوع خالف بر
ند ، یگر منازعه نمایکدیو اگر دوشخص با :".... که درآن آمده است(04-00ست و پنجم ،یباب ب) ه تورات    یتثن

رد ید تاشوهر خود را ازدست زننده اش نجات دهد و دست خود را دراز کرده عورت اورابگیش آیکی پیو زن 
 ". پس دست او راقطع کن، و چشم تو بر او ترحم نکند
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نماز را :"افت یش ین رقم به سه نماز افزاینه ایپس از هجرت دمحم به مد(. 000هود، ")ا در دو سوی هر روزر
، و سرانجام نمازهای پنجگانه پارسی بصورت (011طه ،")دیده دم و در شامگاه و در طول شب برپا داریدر سپ

ن که یبی است، بجز در نزد مسلمانان چبا درهمه جهان اسالم به زبان عریقرائت نماز تقر. رفته شدینهائی پذ
انی از فرقه ین رفتند خراسانین مبلغان اسالمی که به چیرا نخستیخوانند ، زیبخش عمده ای از آن را به فارسی م

عه خواندن نماز را برای مسلمانان به هر زبانی که با آن یگر تسنن و فرقه شیحنفی بودند که برخالف سه فرقه د
 . دانند یند مجاز میگویسخن م

 
بود، ولی پس از ( ت المقدسیب)م یدر آغاز اورشل –ست هنگام نماز رو بدان داشته باشند یبایکه م –قبله مسلمانان 

ن یر منتظره در قرآن چنیرغیین تغیافت ایر یین قبله به کعبه تغینه ایان مدیهودیرگی روابط مسلمانان با جامه یت
ند چه یگویناباوران م: "ش کندیمان مومنان را آزماین راه درجه ایا ه شده است که خداوند خواسته است ازیتوج

ن رو ین کار را ازایز باعث آن شد که مسلمانان از قبله ای که برآن بودند به کعبه روی آوردند ، بدانان بگو ایچ
ت را به یوپس ر. گردانند یکنند و چه کسانی از او روی بر میروی میامبر پیم چه کسانی از پیابیم که دریکرد

 (.001بقره ، ")د یتان را بدانسو بگردانین پس روید از ایسوی مسجدالحرام  بگردان  ، و همه شما هر جا که باش
 

می و ماقبل اسالمی داشته است، یره العرب سابقه ای قدیبه خالف نماز، رسم روزه داری درنزد اعراب جز
ش متولی معبد یله قریکه قب" هللا "کبار برای عبادت یلی  ت مورخان اسالمی عبدالمطلب جد دمحم سایچنانکه به روا
ن یز درهمیگری نیولی درزمان ظهور اسالم سابقه مهم د. گرفت ین مدت روزه  مید و در ایگزیاو بود انزوا م

شد و با یادبود زندان و مرگ مانی گرفته  میان در هرسال بود که به یکماه  مانوینه وجود داشت و آن روزه یزم
ان بود یحید پاک مسین روزه که همزمان با عیا. افتییان میمعادل روز فطر مسلمانان، پا" به ما"مقدس روز 

ک روزمذهبی ینه ، دمحم روز دهم محرم را که ین سال مهاجرت به  مدیدرنخست. شدین برگزار میدرماه فرورد
ماه )ان یمیبعد از آن تمام ماه عبادت کل ن کرد، اندکیییان بود  برای  روزه  تعیهودین  یمی معادل با دهم  تشریقد
ت یر قبله مسلمانان از بیینه و تغیان مدیهودیرا ماه روزه مسلمانان مقررداشت، ولی بعداز قطع رابطه با ( پوریک

 . ر دادیین ماه عبادت را به ماه رمضان تغیالمقدس  به مکه، ا
 
ن دانسته اند که شارع اسالم از وضع یازا ن قانون روزه داری ماه رمضان را نشانییاری ازمحققان ایبس

ز یرسد و درمناطقی نیست ساعت میشتر ازبیمی مناطقی از جهان که در آنها گاه  طول روز به بیائی و اقلیجغراف
د فرض کرد که یبایا میپرسد آین مشکل میهر دراشاره بدیگولد تس. خبر بوده است یکند بید غروب نمیحتی خورش

را که محتوای آنها یره عربستان ، زیا  تنها به ساکنان شبه جزیشوند یان مربوط میهانن مقررات به همه جیا
چ محلی یرد و هیگینان آنرا در برمیره و مسائل روزمره صحرانشین شبه جزیاختصاصا مناطق و  گرم آفتابی ا
 . ر نشده استن که ممکن است مسلمان شوند منظویر آفتابی کره زمیر و غیدر آن برای ساکنان مناطق سردس

 
 

ان صفا و مروه یم( دنیدو)سعی . ما  ازعربستان ماقبل اسالمی گرفته شده است یسنت حج سنتی است که مستق
ن  یمی است که در اجرای آن طواف کنندگان به نشان ادای احترام به دو بت اساف  و نائله که در ایادامه سنتی قد

دن موی یتراش: ر آداب کنونی حج یکردند ، سایرفت وآمد م ن دومکانیان ایدو محل نصب شده بودند هفت بارم
ادگار دوران یطان ، همگی یدن حجراالسود، قربانی گوسفند، توقف کوتاه درعرفات، پرتاب سنگ به شیسر، بوس

سد که من ینوین مراسم میران اسالمی ، درباره ایات این عالم الهی، بزرگتریابوحامد غزال. ماقبل اسالمی هستند
ن از یکنم ، دست کم در دو آئیافته ام ، ولی چون امر شده است اطاعت میل موجهی  برای مناسک حج نیدلچ  یه
هوه یمت از اصولی است که یدر تورات کسب غن. ار مهمی داردیری مقام بسیمت گیغن" یدیتوح"نهای سه گانه یآئ

کند که مغلوبان یادآوری میگر بدانان یم دل با اقوایگذارد و در هر زور آزمائی قوم اسرائید میاختصاصا برآن تأک
ل تمامی یو بنی اسرائ.…:" مت برای خود نگاه دارندیرا ازمردو زن و کودک بکشند اما دارائی آنانرا به غن

ر هالک کردند بموجب آنچه موسی بنده خداوند امر یشهرهای آن ملوک را گرفته و اهالی آنها را بالکل بدم شمش
وشع بن نون، یفه ، یصح)ز بهائم آنها را برای خود به غارت بردند یمت آن شهرها ونیغنفرموده بود ، و تمامی 

کن یر بکش لیع ذکورانش را به دم شمشیت شهری را بدست تو بسپارد جمیهوه خدایو چون "؛(00ازدهم ، یباب 
ت یهوه خدایخود را که زنان و اطفال و بهائم و آنچه را که درشهر باشد برای خود به تاراج ببر و غنائم دشمنان 

کی از شما گوشواره های طالی یشان گفت هر یو جدعون به ا" ؛(01ستم ،یه ،باب بیسفر تثن" )به  تو دهد بخور
مت گرفته بودند در آن یکی گوشواره های خود را که به غنیمت خود را به من بدهد، پس ردائی پهن کرده هریغن
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طالبود سوای گردن بندهائی که برگردن شترانشان بود ، و جدعون از انداختند و وزن آنها هزار و هفتصد مثقال 
سفر داوران ، " )ل درعقب آن زنا کردند یفودی ساخت و آنرا در شهر خود عفره برپاداشت و تمامی اسرائیآنها ا

ل یخ اسرائیمت ها را که گرفته بود برای مشاید  بعضی از غنیو چون داود به صقلغ رس"، ( 44-40باب هشتم ، 
ل ، باب یکتاب اول سمو ئ" ) مت دشمنان خداوند برای شماست یه ای از غنین هدیو دوستان خود فرستاده گفت ا

 ( . 40سی ام ، 
 
بقره ، ) افته اند یری و مسائل مربوط  بدان اختصاص یمت گین غنیات متعددی درقرآن به توبه خود بدیآ

م یب تقسیدرسوره انفال ترت(. 00، ممتحنه ، 01-0، حشر، 40-00، فتح ،  00، 00، 0انفال ،  403و404
ان ین سوره را برای  جندیکاری ایش از هر پیح شده است ، و معروف است که سرداران اسالم پیقا تشریغنائم دق
ن فرصت را از یه شده است که مومنیدا توصیکجا اکیدر. زند یخواندند  تا شور و حرارت آنانرا برانگیخود م

ار را به شما وعده داده است، و برشما یخداوند کسب غنائم  بس:" مت عجله کنندیی کسب غندست ندهند و برا
 (.  41فتح ، " )د یاست که در آن شتاب کن

 
حتی زنان شوهرداری هم . مت جنگی مجاز استیر گرفتن زنان و کودکان به عنوان غنیدرزمان جهاد اسالمی اس

 (. 40نساء ،)ندیت مردان عرب در آیوانند به مالکتیشوند میمت گرفته مین جنگها به غنیکه درا
 

هود و از آنجا به اسالم منتقل شده ین ین به آئین النهرین قربانی سنتی است که از تمدنهای باستانی بیسنت خون
ن یکه  در گاتاهای زرتشت ایری آنهاست ، در صورتیزات همه تمدنهای سامی و ساختارهای اساطیاست و از مم

 . ه است سنت محکوم شد
 

هوه داده یتی در حد پرستش خود ین اصل عبادت شناخته شده ، درحدی که بدان  اهمیهود قربانی مهمترین یدر آئ
ند تر از بوی خوش قربانی یهوه  خوشایچ  بوئی برای  ین دارد که هیت از ایه تورات حکاین آیچند. شده است 

ن لحظه یشود ، و تنها درآخرین مییو به عنوان قربانی تعم حتی فرزند خود ایدر داستان ابراه. ست یکباب شده ن
 (.  03-04ست دوم، یش ، باب بیدایسفر پ) فرستدیخداوند قوچی را بجای فرزند او به  منظور قربانی شدن م

وان قربانی به اطراف و اکناف معبد یدن خون حیگر ، پاشیا در جاهای دیدر تمام مراسم قربانی در معبد خداوند 
رساله " )ختن  خون آمرزش گناهان مفهومی ندارد یبدون  ر" را یت اساسی دارد ، زیز اهمیل آتش نو به مح

 ( . 44 – 00ان ، باب نهم ، یپائولوس رسول به عبران
 

ز نوزادان گاوان و گوسفندان آن به خداوند یهودی و نیدر تورات اصوال همه فرزندان ارشد و ذکور هر خانواده 
ند ، منتها بجای قربانی آدمها ، گاو و گوسفند قربانی شوند، و تنها درمورد یوقف او به حساب آد یتعلق دارند و با

ض آن با گوسفند برای  قربانی نباشد، گردن ین استثنا منظور شده است که اگر صاحب االغ حاضر به  تعویاالغ ا
ز سخن ین  بار از قربانی آدمی نیدن تورات چنیدرهم(.  40ست و هفتم ، یان ، باب بیسفر الو) االغ را بشکند 

مان فرزندان خود را بعنوان قربانی در آتش یان معبد سلیهودا و متولیا و مناسه پادشاهان یرفته است، چنانکه آخاز
لی یت ئیل بیئیل ، خیو در زمان سلطنت آخاب شاه اسرائ( ست و هشتم یام ، باب بیخ ایکتاب دوم توار)می افکنند 

گرش را در هنگام یحا پسر ارشد خودش را در هنگام زدن کلنگ ساختمان و پسر دیی شهر ارد بنایبمناسبت تجد
 (. 10کتاب اول پادشاهان ، باب شانزدهم ، ) کندیساختن دروازه آن قربانی م

 
افته است ، یهود به اسالم راه ین ینا  از دید عیهود به شمار می آین  یز از ارکان آئین که امروزه نین سنت خونیا

ن یاز ا. افت یتوان یل عرب میز نمونه هائی از آنرا در نزد برخی از قبایهر چند که در دوران ماقبل اسالمی ن
، 43، فتح،14-11، 40، حج ،03و41، مائده ،  001، آل عمران ، 04بقره ،)ن سوره قرآن یسنت در چند

م  درمتن شعائر مربوط یادگار ابراهینوان م سنت قربانی را بعیانتساب خانه کعبه به ابراه. اد شده استی( 4کوثر، 
ض حج درآورده است، بطوری که هر یکی از فراین مراسم بصورت یبه حج قرار داده و قربانی گوسفند را در ا

شود ، در یده مید قربان نامین جهت عیدرمراسم حج که بهم( شتر یو گاه ب)ون گوسفند یلیک تا دو مین یساله ب
شوند و احتماال یخته میشوند و بخاطر عدم امکان استفاده از آنها به گودال ریده میرن  در مکه سر بیکروز معی

ونها یلین کشتار داشته باشد ، نه میاجی به چنید می آورند بی آنکه نه خدا احتیز پدیخطرات بهداشتی گوناگونی ن
 . رفته باشندقا از آن بهره ای بر گین تا صحرای افریپیلیگرسنه جهان اسالمی ، از اندونزی و ف
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ان را از آن معاف داشته یحیان و مسلمانان الزامی شمرده ولی مسیهودیسنت ختنه پسران که خداوند آنرا برای 
هرودوت ختنه . هود از تمدنهای ما قبل توراتی اقتباس شده است ین یگر آئیبا همه سنتها و شعائر دیاست مانند تقر
در خود تورات . ان گرفته اندیز آنرا از مصریان  نیقیشود که خود فنیشمارد ، ولی متذکر میان میقیرا از سنن فن

در (. 40اء نبی ،باب نهم ،یرمیکتاب ) ان اشاره شده است یان و ادومیان ، موآبیان ، عمونین راستا به مصریدر ا
ل را قوم  ینکه  اسرائیهوه به ایرا که تعهد یاتی برخوردار است، زیتی حین موضوع ختنه از اهمیهود این  یآئ

م  را به شمار ستارگان آسمان یت ابراهیل تا فرات بدو ببخشد و ذریده خود قرار دهد و ارض کنعان را از نیبرگز
. ل  فرزندان ذکور خود را ختنه کندیم است که قوم اسرائین تعهد متقابل ابراهیاد کند، در گرو این زیو غبار زم

ائی و مذهبی خود را در درجه اول به آلتهای یخی و جغرافیرت تایت و مشروعیل موجودیدر واقع قوم اسرائ
ک در ین سنت درحدی است که حتی خداوند خودش در شبی تاریت ایاهم. ون است یده شده پسران خود مدیبر
 . نکه ختنه نشده است بدست خود بکشدیدود تا او را بخاطر ایغمبر اولوالعزمش موسی میابان مصر بدنبال پیب

 
، (1ان ،باب دوازدهم ، یسفر الو) شوند یهودی بموجب قانون تورات در روز هشتم تولد ختنه می فرزندان ذکور

زتا به آخر عمر خود ختنه یموسی ن. سالگی ختنه شده است 00م خودش دریت تورات ابراهیهر چند که به روا
ش، باب یدایسفرپ)د ختنه شوندیابیز میلی  نیهوه، حتی بردگان خانواده های اسرائیم با یثاق ابراهیدر م. نشده است

" یختنه قلب"عنی بدون یک رسم ظاهری مذهبی که خود بخود یان بعنوان یهودیختنه " دیعهد جد"در(. 04هفدهم، 
ح شده است که کسی که جسما ختنه نشده باشد ولی یسی مورد تخطئه قرار گرفته و تصریارزش ندارد از جانب ع

کند یعت تجاوز میسی را که با وجود داشتن کتاب آسمانی و نشانه ختنه از شراحکام خدا را بجا آورد حق دارد آنک
 (. 40-43ان ، باب دوم ، یرساله پائولوس رسول به روم) محکوم کند

 
ن یر قوانیافته است ، ولی همانند سایز درمورد آن نزول نیژه ای نید رقرآن اشاره خاصی به ختنه نشده و وحی و

ل ، ین حال پدر اسماعیغمبر آغاز شده که در عیم  پین رسم با  ابراهیرا ایده است ، زت شناخته شیتوراتی به رسم
 .ز هست یای اعراب نیعنی  نی

 
که یعنی در حالیدی وضعی مشابه مورد ختنه وجود دارد، ین توحیدرمورد خوراکی های حرام و حالل در سه  آئ

ر ولی ینی درهمان مسیرند ، و مسلمانان  قوانیناپذار جدی و انعطاف ینی  بسیان تابع قوانیهودین باره یدر ا
 . نه معاف شناخته شده اندین زمیت و ضوابطی درایان ازهرگونه محدودیحیمتر دارند ، مسیمال

توان گوشت آنها را یک باب تمام به چرندگان و پرندگان و حشرات وماهی هائی که میان تورات یدرسفر الو
م بندی ازنظر ضوابط بهداشتی ین تقسیوند اختصاص داده شده است ، بی آنکه اد خورده شیبایکه نمیخورد و آنهائ

ن است که یفقط ا –گر مقررات تورات یاری ازدیمانند بس -را هدف نهائی آنیهی داشته باشد ، زیل قابل توجیدل
ستراتژی در جهان ن ایر اینظ. گر اقوامی که با او در ارتباطند جدا کندیهود را از دیرسوم و آداب مشابهی ، قوم 

و خداوند به . …: " ن باره آمده است یدرتورات درا. ز در ارتباط با جهان تسنن به کار گرفته شده استیع  نیتش
نند ، هرکدام را که یواناتی که بر روی زمید ازهمه حیل بگوئیموسی و هارون خطاب فرمود که به بنی اسرائ

کن شکافته سم یکند لیرا نشخوار میخورند، اما شتر را نخورند زن حال نشخوار کننده باشند بیشکافته سم و درع
کند و شکافته سم یرا نشخوار میست ، و خرگوش زیکند و شکافته سم نیز نشخوار میست، و گورکن را که او نین
   0.   ست ین
ه از راه دهان زهائی کیدگاه او آن چیرا که از دیکشد ، زین خط بطالن مین قوانیسی بر روی همه ایل، عیدر انج 

شه یکنند ، بلکه آن اندیشوند آدمی را نجس نمیخته میشوند و پس از آن بصورت مدفوع به مزبله ریوارد معده م
رون تراوش یا دهان اوبه بیرند و از راه چشم یگیکنند که از قلب او سرچشمه میهای ناپاکی او را نجس م

،رساله  01ست و پنجم ،یان ، باب بیسول به قرنت، رساله پائولوس ر 00-01، باب پانزدهم ، یمت)کنندیم
ازقول پطروس (40ازدهم، یباب )ن وصف درکتاب اعمال رسوالن یبا ا(41ان ، باب چهاردهم ،یپائولوس به روم
ش رو دارد فرا یوه هائی که در پیشنود که اورا به خوردن گوشتها و میا ازخدا میکه درعالم رویرسول ، دروقت

 . زنم یهائی که حرام و ناپاک است لب نمینه ، ای خداوند ، من به خوراک: ود شیخواند ، گفته میم
________________________________ 

چکدام نشخوار یرا که گورکن و خرگوش هین فهرست بندی اشتباه کرده ، زیبه تذکر ولتر ، احتماال خداوند درا -0
 .جنبانندیستند و فقط دهان خود را میکننده ن
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 :اس محدودتر، حرام شناخته شده اند ین منتها در مقیهائی معیز همانند تورات، خوراکیندرقرآن 
وانی را که هنگام ذبح آن نامی جز خدا را برده باشند یخداوند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و هر ح" 

 (.041بقره ، )برشما منع کرده است 
 
ار کاهش یان  بسیهودیای غذائی را برای مسلمانان نسبت به تهیکند که محدودیح مینهمه خداوند د رقرآن تصریباا

ان را بجز آن یور و چهار پایه  طیز پیم ، و نیان حرام کردیهودیوانات  ناخن دار را به یما گوشت ح:" داده است 
انشان یعصخته باشد، تا آنان را از بابت یشان آمیا با استخوانهایشان آمده باشد یا از احشایقسمتی که از پشت آنها 

 ( . 000انعام،" )م ین منع ها را برداشتیاری از ایولی برای شما بس    0م  یه کرده باشیتنب
 

، مائده 03بقره ، )شوند ینه  میل به بوزینکه در روز شنبه ماهی خورده اند تبدیان د رقرآن بخاطر ایهودین یهم
ز ماهی بخورند و نگران یکه شنبه ها  نکه به مسلمانان اجازه داده شده است یدرصورت(  000، اعراف،01،

 . نه شدن نباشندیبوز
 

ن یاصوال ا دارد و با همه نقشی که" یدیتوح"ن های یروان آئیتی که عامل اقتصاد درزندگی روزمره پیبا همه اهم
ن ین سه آئیک از ایچیفا کرده است، در هیخ این مذاهب و تحوالت آنها درطول تاریش و توسعه ایدایعامل در پ

ا ین مربوط بدان نشده و آنقدر هم که شده صرفا درحد اقتصاد های شبانی یتوجه خاصی به عامل اقتصاد و قوان
ده جهان امروز یچیط اقتصادی پیچ صورت پاسخگوی شرایش  آنها بوده است که در هیدایصحرائی دورانهای پ

م مسائل را تا به  ابداالباد درسه کتاب د حل تمایحی و مسلمان کلیا مسیهودی یانی یاد گرایست ، ولو آنکه بنین
 . ندیآسمانی خود بجو

( هود نقش درجه اول داشته باشدید درزندگانی قوم یبایکه بطور سنتی م) درتورات تمام مسائل اقتصادی 
ه ات یزی از دست همسایا چیه خودت بفروشی یزی به همسایاگرچ:" ل خالصه شده است که ین قبیدرمواردی ازا

اده یمت آنرا زیادتی سالها قینش را به تو بفروشد برحسب زید، اگر محصول زمیر را مغبون نسازگیکدیبخری 
ن از آن یرا  زمین  خود را بطور ابدی مفروش زیمتش را کم نما ، و زمیکن و برحسب کمی سالها ق

ار بفروشد و اگر کسی خانه سکونتی در شهر حصار د. …د یهمان هستیب و میاست و شما نزد من غر(هوهی)من
د پس آن خانه که در یکسال تمام آنرا انفکاک  ننمایکسال بعد حق انفکاک  آنرا خواهد داشت و اگر د رمدت یتا 

 (. ست و پنجم یان ، باب بیسفر الو) داران نسال بعد نسل برقرار باشدیشهر حصار دار است برای خر
سی آنرا کامال منتفی یل عین دلیناخته نشده و بهمان توجهی شیل مسئله ای بنام اقتصاد اصوال مسئله شایدر انج

به . د یبخاطر زندگی نگران غذا و بخاطر بدن نگران لباس نباش: سی به شاگردان خود فرمودیو ع:"شناخته است 
کنند و نه انبار دارند و نه کاهدان ، ولی خداوند به آنها روزی یکارند و نه درو مید که نه میپرندگان آسمان بنگر

 ( .40-44لوقا ، باب دوازدهم ، )د یشتر از پرندگان به نزد خدا ارزش داریلی بی، و شما خ دهدیم
ا به دنبالشان یزهائی است که مردم دنینها چید ، اید و نگران مباشینقدر تقال مکنید اید و می آشامیخوریبرای آنچه م

همانجا ، )خودش به سراغ شما خواهد آمد  د وینها محتاجیداند به اید که میهستند ، اما شما پدری در آسمان دار
نه زحمت . کنند ید که چگونه نمو مینید و ببید؟ به سوسن های صحرا نگاه کنیچرا برای لباس نگران( . 40-10

د که چه یپس نگران نباش. کی از آنها آراسته نشدیمان هم با آنهمه حشمت مثل یولی سل. سند یریکشند ونه میم
اما پدر . کنند یزها تالش مین چیم ؟ همه مردم جهان برای بدست آوردن ایو چه بپوشم یا چه  بنوشیم یبخور

را نگرانی فردا برای فردا ید ، زید، نگران فردا نباشیاج داریزها احتین چیداند که شما به همه ایآسمانی شما م
 ( . 10-40متی ، باب ششم ، ) است و بدی امروز کافی است 

ن است که یه ، دستور اقتصادی روشنی که داده شده ایافت خمس و زکوه و جزیا و درر از منع ربیدر قرآن به غ
 : 
ان شما را یان باشد و کاتب درستکاری معامله مید بهتر است سند و نوشته در میه معامله کنیچون به قرض و نس"

ون آنرا امضاء کند و یو مدسد یرا خداوند نوشتن را به وی آموخته است ، پس بنویسد و از نوشتن ابا نکند ، زیبنو
 ت امضاء ندارد پس دوتن ازمردانیر است و صالحیا صغیه یون سفیو اگر مد. زی نکاهد یاز آنچه مقرر شده چ

……………………………………………………………………………………………… 
 
چربی ه و یم شده اند ، و پیوانات برحسب سم و ناخنشان به حالل و حرام تقسیان که درآن حیاشاره به سفر الو -0

و  1ان، باب سوم، یسفر الو)هوه است و کسی اجازه خوردن آنها راندارد یآنها که درمراسم قربانی مخصوص 
 (.43-44باب هفتم ، 
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د ، چه ین غفلت مکنیخ معید ، و از ذکر تاریک تن مرد و دوزن شاهد آورید یابید ، و اگر دو مرد نیگواه  آور

بقره ، " )د  بی اجر بمانند ین معامله نبایکاتب سند و گواهان  در ا و البته. معامله بزرگ باشد و چه کوچک 
404 . ) 

 
دی ، آنهم بخشی خاص از آن دارند و حتی در بخشهای یکی از مذاهب توحین مذهبی اختصاص به  یبرخی قوان

که فقط است " ه یتق"ن قانون ین نوع قوانین ایازمهمتر. شوند یت شناخته  نمیز به رسمیگر همان مذهب نید
ت آنرا شامل یای اسالمی که نه دهم جمعیضه شرعی را دارد ، و در بخش سنی دنیک  فریع  جنبه یدرجهان تش

ا یت جانی یک مسلمان حق دارد در مواردی که ازنظر امنی"ه یتق"ن اصل یبراساس ا. ستیشود  مورد قبول نیم
خود را مورد انکار و حتی لعن و دشنام عنی معتقدات مذهبی ید ، یص دهد دروغ بگویمالی خود بمصلحت تشخ

ز که از نظر مذهبی معصوم یعه نین مورد حتی امامان دوازده گانه شیا شهادت دروغ بدهد ، و در ایقرار دهد 
ه  یقت نباشد ، اجازه دارند از روی تقیزی را بر زبان آورند که حقیتوانند چیعنی اصوال  نمیند ، یا می آیبدن

 . داوند صادر کنند احکامی مخالف دستور خ
 

عنی اصول کافی ، از قول علی بن یعه یث جهان شین کتاب حدیه ، درمهمتریت فقین آغاز عصر ابداع والیدر هم
ن پدران ما ین ما و اساس دیه اساس دیتق"طالب و امام دمحم باقر و امام جعفر صادق، مشترکا، اعالم شد که یاب

ه است ین  در تقیرا که نه عشر دیمان  ندارد، زیه نکند ایکسی که تق. ه سپر مومن و نگهدار مومن استیتق. است
از اصحاب کهف :" ن کتاب از زبان امام هشتم نقل شد که ی، و درهم"گر یک عشر آن در همه اعمال دیو 

بستند ، و خدای عز یجستند و با وجود مسلمانی برخود زنار میاد بت پرستان شرکت مید که دراعیریسرمشق بگ
 ." ار خوش آمد و آنها را دو بار پاداش دادینکار بسیا وجل را

 
رند به آنها یپذیفهمند و میکه مردم م خدا رحمت کند مومنی را که فقط آنچه را:زحضرت رضا فرمود یو ن"...... 

قت یقد جوابی مطابق با حیپرسید که به هرچه میز توقع مکنیرند از آنها بپوشاند، از ما نیپذید و آنچه را که نمیبگو
د که امر امامت اوالد علی را خداوند یده ایمگر نشن. ن امر موجب شر شود یرا که ممکن است ایم، زیبده

ه سپرد، و دمحم آنرا یل آنرا بصورت رازی به دمحم صلی هللا علیل سپرد، و جبرئیبصورت رازی بدست جبرئ
صورت رازی به هر که خدا خواست سپرد ز آنرا بیه السالم نیه السالم سپرد و علی علیبصورت رازی به علی عل

د حرفی را که یتوانید؟ چرا نمیخطر قرارده۳د که خود و امام خود را در یسازین  راز را فاش میو حاال شما ا. 
 (. مان و الکفری، کتاب االی، اصول کافینیکل" )د ؟یش خودتان نگاه دارید پیده ایشن
 

 :نه فتوا داد که ین زمیدرم( ب امام رضا یو طبعا نا)ام زمان ب امینی درمقام نایو در عصر خود ما، امام خم
ا عملی ید یه آن است که انسان حکمی را برخالف واقع بگویمعنی تق. ن احکام استیه از روشنتریواجب بودن تق"

ن جهت است که  گاهی ائمه یاز ا. ا مال خود یا ناموس یعت بکند برای حفظ کردن خود یزان شریبرخالف م
 (. کشف االسرار")دهند یه برخالف دستور خدا میک حکم را بطور تقیاطهار 

 
ن جهان یر آنرا دربخش سنی ایعه جهان اسالم دارد و نظیز اختصاص به بخش شیگری که آن نیقانون شرعی د

ن آن ، آنرا فحشای یغه است که منتقدیا صی" متعه "افت، قانون یتوان یگر نمید" یدیتوح"ن یاسالمی و در دو آئ
ن مشخص شده یغه  چنی، حقوق زن صینیت اله خمیح المسائل آیدر توض. ده اندیا فحشای اسالمی نامیمشروع  

. شودیکسال عقد میا یکماه یا یکروز یا یکساعت ین ، مثال یغه زنی است که برای مدت معیا صیمتعه " :است
برد، و یندارد و از شوهر ارث نم زیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد ، و حق همخوابی نیزنی که ص

اگر . کندیدا نمیح است و حقی به شوهر پیاگر هم ندانسته باشد که حق خرجی و حق همخوابی ندارد عقد او صح
د تمام پولی را که قرار گذاشته است به  او یکی کرده باشد بایغه را به زن ببخشد، چنانچه با زن نزدیمرد مدت ص

 ". فقط نصف آنرا بدهد کی نکردهیبدهد ، و اگر نزد
 

ا آنکه چالق است یا کور است و یا خوره دارد و یوانه است یاگر مرد بعد ازعقد زنی ، بفهمد که آن زن د".... 
ا آنکه گوشت یکی شده باشد، یط او یض و غایا راه حیض ینکه چالقی او معلوم باشد، و اگر راه بول و حیبشرط ا

ن زن اگر بعد ازعقد یتواند عقد رابهم بزند، و همچنیمرد نتواند ازآن بگذرد، ما استخوانی درفرج اوباشد که ذکر ی
 .... تواند عقد را بهم بزندیده اند میش را کشیا تخمهایوانه است یشدن بفهمد که شوهرش د
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ازدواج تواند با آنان یگر نمیرد با مادر آنها زنا کند دیا دختر خاله خود را بگیش از آنکه دختر عمه یاگر انسان پ
د عقد آنان اشکالی یا دختر خاله خود ازدواج کند و بعد با مادرشان زنا نماید، ولی اگر اول با دخترعمه  ینما

د و  ید با دختر او ازدواج نکند، ولی اگر زنی را عقد نمایر از عمه و خاله خود زنا کند بایو اگر با زنی غ. ندارد
و مادر و خواهر و دختر کسی که ...... شودیند آن زن بر او  حرام نمکی کند و بعد با مادر او زنا کیبا او  نزد

د و بعد از ازدواج با آن کس  لواط  یا دختر کسی ازدواج نمایشود، و اگر با مادر خواهر یلواط داده بر او حرام نم
ختر تمام شده سال د 0ش ازآنکه یشوند، و اگر کسی دختر نا بالغی را برای خود عقد کند و پیکند براو حرام نم

. کی نکند یگر با اونزدیکی کند دیط او را یض و غایا راه حیض یکی و دخول کند و راه بول و حیباشد با او نزد
د به مدت چهارماه و ده روز یکی کند ، آن زن باینزد (!)ال خود اوستینکه عیو اگر بازن نامحرمی به گمان ا

 ". عده نگهدارد
 

 .ابی کاملتری داردین باره ارزیالغطاء، دررساله خود درنجف اشرف ، درا گر ، عالمه کاشفیمرجع معتبر د
وی دارد وهم منفعت یع است، هم منفعت دنین برکات عالم اسالم بخصوص جهان تشیکی ازمهمتریغه یص" 

بخداسوگند که اگر همه مسلمانان جهان دستورهای عالی . ا اخروی نداردیوی یان دنیچ زیاخروی و در مقابل ه
ن عظمت و سربلندی یگشت و مسلمین و آسمان برآنها نازل میبستند برکات زمین جاودانی را به کار مید نیا

ه یر درکتاب نهاین اثیت ایغه کردن است که به رواین صین موهبت ها همیکی از ایافتند و ییگذشته خود را باز م
ر مومنان علی تراوش کرده یه صاف امن سخن از سرچشمیقت ایدرحق. ه خداوند بر امت دمحم استیرحمتی از ناح

ن یغه کردن نعمت و برکت بزرگی برای کافه مسلمانان است که متأسفانه امروز مسلمیبراستی هم که ص. است
 ." مانندیکنند و از آثار و ثمرات  گرانبهای آن محروم میآنرا بدست خود نابود م

 
که نه تنها یافته است، در صورتیقانون مذهبی  ع، درطول قرون اعتباری درحدین جهان تشیگری درهمیضابطه د

حجرات، ")کمیان کرمکم عنداله اتق" ز هست کهین حکم قرآنی نیچ پشتوانه مذهبی ندارد، بلکه صراحتا مخالف ایه
 . د گذاشته شده است یه برآن تأکیاست که بخصوص از زمان صفو" غمبرید اوالد پیس"، و آن افسانه (01

 
ن لقب اختصاصا به کسانی داده شده یعه ایمفهوم آقا و سرور را  دارد، ولی درجهان ش د دراصل عربییعنوان س

راثی ین میح تر خودشان ادعای چنیر صحیا به تعبیرسد، یغمبر، به دمحم میاست که نسبشان از راه  فاطمه، دختر پ
د، یت امام در امر حکومت برگزابیث  را به مقام  نیان  احادیامام  زمان راو" عیتوق"ازهمان زمان که . را دارند

ن شناخته شدند، بهمان یدگان خاص خداوند در روی زمیث  برگزیان احادین راویز ازجانب این" سادات "ن یا
خ صدوق یثی که شیحد. هوه شناخته شده بودندیده یم ازجانب تورات ملت برگزیان اوالد ابراهیهودیب که یترت

ن مقام  یانگر ایغمبر اسالم نقل کرده ، بین امام از پیبه ادعای او خود ا درکتاب امالی خود از امام جعفر صادق و
ه السالم ، که رسول یق جعفربن دمحم علیث معتبر است از کشاف حقایدرحد: "است" غمبریسادات اوالد پ"استثنائی 

مت  بر آنها کجا جمع شوند ، و ظلین مردم در ین تا آخریامت از اولیدر روز ق: ه و آله فرمودیخدا صلی عل
شما : مردم پرسند. دا شوندیپس قومی نورانی پ. ن ظلمت برطرف گرددیمستولی گردد، و به خدا التماس کنند که ا

پس خود : پرسند. میستیند نید؟  گویشهدائ: پرسند. م یستیند نید؟ گویمالئکه ا: پرسند . م یستیند نید؟  گویغمبرانیپ
و همانوقت ازآسمان ندا رسد که ای جماعت سادات، برای هرکسی که  .م یند ما ساداتید؟  گوید که هستیبگوئ

ن است یث معتبر این حدیمفهوم ضمنی چن!". م یریپذید که آنرا میدوستدار شما بوده است به درگاه ما شفاعت کن
د یبا ا اهل علم و فضل بوده باشد بازهمیا شرافتمند یزکار یکه در دستگاه خداوند هر مسلمانی ، هرقدر هم  پره

ا موسوی نه تنها ینی یا حسید حسنی یک سیقا جواب پس بدهد، اما یا ناصواب خود دقیبابت همه اعمال صواب 
ز، در هر یگر خود را نید مهر رفتن به  بهشت را دارد، بلکه هر دوست و آشنای دیبدون سئوال و جوابی سف

 . رفته شده است با خود همراه ببردیذش پیشاپیق شفاعتی که پیتواند از طریت اخالقی ، میدرجه از صالح
 

ک  یشود  یات خمسی که در اسالم وصول میمال: " .... ای فروان داردید بودن مزایز سیا  نین  دنیالبته در هم
فقط بعد " و ( 401کشف االسرار، ص" )ط یک قسمت آن سهم مجتهد جامع الشرایقسمت آن سهم سادات است و 

د ین  سیازات  ایگر امتیاز د". تواند در راه مصالح کشور صرف شودیه آن میبق از آنکه بودجه سادات داده شده
رود و یغمبر به بهشت مید خودش به عنوان عروس پید در آیغه سیا دختری که به صیزن :"ن است که یبودن ا

، یمجلس" )شوندیغمبر وارد بهشت میاج به سئوال و جواب با شفاعت پیز بی احتیپدر و مادر و بستگانش ن
 (. بحاراالنوار، جلد ششم
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 مذهب  فردا

 

ر آن تحولی که یادی قرار گرفته است ، نظیرتحولی بنیت درمسیگر بشریکبار دیشه مذهبی ، امروز یدگاه اندیاز د

، یخ تمدن بشرین بار در تاریبرای نخست. ری گذاشته بودیان اساطیدی را درجای خدایان توحین خدایش از ایپ

ننده  یبا خدائی آشنا شده است که آفر -هودیا  کاهنان قوم  یوخ  یق  شیه برکت دانش و نه از طرن بار بیا -انسان 

وان دوپائی که انسان نام دارد آن گل یافته است که حیز درین بار نیده خود او، و برای نخستیاو است و نه آفر

د و فلک را به خدمتش یمه و خورش ده  و ابر وباد وین خدا او را بصورت خودش آفریست که ایسرسبد کائنات ن

ارد ها یلیدی از جمله میگری درروی کره ای از کرات کوچک خورشینی دیگماشته باشد، بلکه فقط موجود ذره ب

ن موجود ینش است، و ایگر جهان آفریاردها کهکشان دیلیکی ازمیگر کهکشانی است که خودش تنها ید دیخورش

ن مجتمع مافوق بزرگ شباهت داشته باشد به شمپانزه هائی یننده و گرداننده ایشتر از آنکه به آفریار بینی بسیذره ب

 .افت یتوان یه است که آنها را در جنگلها و درباغ وحش ها فراوان میشب

مه نو آور دوم آن  در پشت سر گذاشته یمه قرون وسطائی  اول و نیارد ها مردمی که هزاره دوم را با نیلیبرای م

اپی در یانی پا به هزاره سوم خواهند نهاد ، امروزه روشن شده است که آنچه در طول نسلهای پاند و در کوتاه زم

شتر باز تاب اسطوره های دور کهن بوده یار بینش خوانده اند بسیخود درباره جهان آفر" یدیتوح"کتابهای مقدس 

افتی  از ماهواره یسهای  درنی و فضائی و عکیرومند  زمیتهائی که تلسکوپهای  نیاست تا منعکس کننده واقع

ا از چند قدمی مشتری و زحل و نپتون گذاشته اند  در دسترس بــشر  یخ و زهره نشسته یهائی که بر ماه و مر

ن و آسمان در یت از آن دارند که نه زمین مدارک بصورتی قاطع حکایرا همه ایستم نهاده اند ، زیان  قرن بیپا

ن در گردشند، نه ید و ماه و ستارگان در آسمان واحدی به دور زمیرشده شده اند، نه خویعرض شش روز آفر

 .گری  سر برآوردیکند تا بامدادان از چشمه آب  دیره ای غروب مید هر شامگاه  در چشمه آب  تیخورش

تهای علمی امروز به همان اندازه ین هر سه کتاب درباره خلقت آدم گفته شده از نظر واقعیز که در ایآنچه  ن

ده  شده ، نه  از خاک و گل یرا که انسان نه بصورت خلق الساعه  آفریقت است، زینش دور از حقیره آفراسطو

عه ین کتابها درباره جهان ماوراء الطبیآنچه هم که در ا. ده شده استینی او دمیساخته شده ، نه  نفحه زندگی در ب

ن آمده است که امروز کاوشهای باستان شناسی یرن النهینوشته شده نه از آسمان  بلکه از اسطوره های باستانی ب

ن و مقرراتی یالواح حاوی آنها را در موزه های بزرگ جهان دردسترس عمومی قرار داده اند ، همچنانکه  قوان

ش از تورات  یکهزارسال پین حمورابی که یر آسمانی اعالم شده اند ا ز قوانیر ناپذیین تغین کتابها فرامیکه در ا

و ) رون آمده است یات باستان شناسی شوش از خاک بیش درحفریکصد سال پیلوحه اصلی آن   ن شده ویتدو

 .س شده اندیرونو( شودیس نگاهداری میاکنون در موزه لوور پار

رستانها و دانشگاههای جمهوری اسالمی  ی، منجمله  در دب" دی یتوح"امروزه در مراکز آموزشی همه جهان 

که بشر درسالهای خود ما بر آن پای نهاده و  –ش کره ماه یدایشود که از پیس میدرت نجومی تین واقعیران، ایا

گذرد ، و در یار سال میلیم میدرحدود چهار ون –ن آورده است یش به زمینمونه هائی از سنگهای آنرا برای آزما

گذرد، و یتر نمشیون سال بیلیست  مین بیش انسان هوشمند درروی زمیدایشود که از پین مراکز آموخته میهم

ن کره ای برای روشن کردن شبها یرد که چنیتواند  بپذیا دانشجوئی که حق فکر کردن دارد دشوار میدانش آموز 

ارد سال بعد سر و یلیم میست تنها چهار و نیبایده شده باشد که مین انسانهائی آفرین اوقات حج و معامالت اییا تعی

ون سال از یلیرد که اسبها واالغهائی که صد وپنجاه میتواند بپذیه نمدا شود، همچنانکین پیکله آنها درروی زم

ست دست یبایوانات دوپائی خلق شده باشند که میگذرد تنها بمنظور سواری دادن به حین میش آنها درروی زمیدایپ

عد ازکوتاه وانات دوپا بین حیدا شوند، و تازه خود این پین زمیون سال بعد ازخود آنها برروی همیلیکم صد وسی م

ن زبان یاز آنها را به استفاده ازایش اختراع کنند که اصوال نیون برای خویمدتی ابزارهائی بنام راه آهن و کام
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ن مورد بی حاصل ینش را در ایون ساله جهان آفریلیبسته ها برای حمل ونقل برطرف کند و زحمت چند م

 .بگذارد

ن گفته کتاب مقدس که آسمان و همه آنچه در آن است یه اونر فلسفی خود نوشت کیکسیش ولتر در دیدو قرن پ

ند خداوند ین است که بگویده شده است، مثل این کره آفرین و آنهم موجود خاصی از موجودات  ایبخاطر کره زم

ن یری کنند که همه ایجه گید، و نتیز درگوشه ای از آنها  آفریک ذره شن را نید و یهمه کوهستانها را آفر

 .ده شدند ین ذره شن آفریبه خاطر اکوهستانها 

شد ، و یار معدود مطرح نمیتی بسین پرسشهائی دردورانهای جهل وتعصب قرون وسطائی جز برای اقلیاگر چن

ا بحث درباره آنها وجود نداشت ، امروز درجهانی که سطح یز امکان طرح آنها ین گروه معدود نیتازه برای ا

شتری یم بیرود و طرح و بحث همه مسائل در آن روز بروز تعمیاالتر مر بیگیآموزش درهمه جای آن بصورتی پ

توان آنها را بی پاسخ گذاشت، و اگر یری کرد ، نه مین پرسشهائی جلو گیتوان از طرح چنیگر نه میکند، دیدا میپ

ه چون و چرای متون مقدس را نداشتند و بفرض آنهم کیدی دراصالت بین قرون گذشته اصوال اجازه تردیمومن

چ پژوهش قبلی نبود ، امروز که نوشته های هزاران کارشناس ینه امکان مراجعه به هین زمیشان درایداشتند برایم

ز دردسترس مراجعه کنندگان قرار گرفته ینه ها حتی درکشورهای جهان سومی نین زمیو پژوهشگر در همه ا

ر ین کنجکاوی را با تکفیتوان هم ایست و نمکم بیست و یچ انسان قرن بیتوان راه را بر کنجکاوی هیگر نمیاست د

تهای مذهبی یاری از مسائل مربوط به واقعین باشد، به ناچار درمورد بسیوقتی که چن. و اتهام و چماق جواب داد

ار یز دراختیاست را نی، بخصوص آنجا که مذهب بخواهد ازمرزهای واقعی خود فراتر رود و حکومت و س

ا یا اجتماعی یتهای علمی یدگاه واقعیشود که غالبا از دیفراوانی مطرح م رد، برای او پرسشهاییش گیخو

 .ابدییکند جواب قانع کننده ای برای آنها نمیا فرهنگی دورانی که  درآن زندگی میاقتصادی و 

ک یدگان خود به  ید به همه آفریباین میان است و بنابرایپرسد که اگر خدای او خدای واحد همه جهانیمثال ازخود م

کسان به همه آنان ابالغ شود بر آنها نفرستاده یقی که بتوان یش را از طریام خوین خدا پید ایچشم بنگرد ، چرا با

ای مسکونی وسعت ندارد ، آنهم نه یدن 0/  3111ش از ین کوچکی که بیباشد ، بلکه تنها برای مردم سرزم

ن یشاوندان عرب همیه باشد، وبرای خوهودی فرستادیغمبر یپ 040 111قیغمبر، بلکه ازطریک پیق یازطر

گر ملتها و نژادها و اقوام یک ازدیچین دو برای هیرون ازایغمبر عرب، و در بیق چهار پیان فقط از طریهودی

ام یکجا به زبان عبری به بندگان خود پین خدا درید ایامی نفرستاده باشد؟ و برای چه بایپنج قاره جهان اصوال پ

ش ازسه ین سه زبان ، بیگر به زبان عربی ، و بجز ایگر به زبان آرامی و جائی دیدفرستاده باشد، در جای 

زنند یارد  نفر ازمردم جهان با آنها حرف میلیگری را که در حال حاضر پنج میهزار زبان بزرگ و کوچک د

ر یینام را به هللا تغ نیگر ایده باشد و جای دیهوه نامیک جا خود را ین خدا ید ایده گرفته باشد؟ و چرا بایبکلی ناد

عقوب ، موسی ، و یم ، یآدم ، نوح ، ابراه: گرش یغمبران دیک از پیچیکه شناسنامه های هیداده باشد، درصورت

ام واحد اکتفا نکرده و بدنبال آنها یک پید برای ابالغ حقائقی واحد به  یر نداده است ؟ و اصوال چرا باییه را تغیبق

امهائی که ازجانب ین پیات ایاری از محتوید تنها درفاصله چند صد سال بسی؟ و چرا باگر فرستاده باشدیامهائی دیپ

ض ها و اشتباه ها و ناسخ و یافته باشند و گاه شامل ضد و نقیگر اختالف یکدیخدائی واحد فرستاده شده اند با 

 منسوخ هائی باشند که تاکنون هشتاد هزار ازآنها شمارش شده اند؟ 

شتر حکومت یر خود را براستقرار هرچه بیگیطی که جامعه بشری تالش پیپرسد که درشرایو بازهم از خود م

ون نفر ازمردم آن یلیکصد میش از یک قرن بین متمرکز کرده است و تنها در طول یقانون و عدالت درروی زم

افت یگی مطلق درام خود کامین مردم از آسمان پید همیمهای خود کامه جان باخته اند، چرا بایدرمبارزه با رژ

کجا از زبان فرمانروای ید یز باشند ؟ چرا بایدارند ونه تنها ملزم به قبول آن باشند بلکه ملزم به ستودن آن ن

کنم و هر کس راهم که بخواهم ذلت یآسمان بشنود که من خدای مقتدری هستم که برهر کس که بخواهم لطف م

را از یر دست او قرار دادم زیسو را زیمی آمد ، و برادرش ع را ازاو خوشمیعقوب جانبداری کردم زیدهم ، از یم

ن یپرسد که چرا مرا چنیرا که مگر کوزه ازکوزه گر میل بخواهد زیاو متنفر بودم ، و وای برکسی که ازمن دل
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ستی که در کار خداوند فضولی کنی و یای آدم ، توک: گر بشنود که ی، و جای د(تورات ، سفر خروج )ساختی ؟ 

ل ، رساله یانج)خواهی ؟ یستی که از خدا جواب مین کردی و چرا چنان نکردی ؟ تو کیبپرسی که چرا چناز او

کند یت میخداوند هرکس را که بخواهد هدا: ن خدا بشنوند که یگر ازخود همی، و باز جای د(ان یپائولوس به روم

کند و هرکس را هم که یز میعزدارد، هرکس را که بخواهد یز که بخواهد در گمراهی نگاه میو هرکس را ن

رد ، هر که را یگیز رامیدهد و ازهرکس که بخواهد همه چیز میکند ، به هرکس که بخواهد همه چیل میبخواهد ذل

مان باز یرفتن ایکند و هر کس را که بخواهد کافر نگاه دارد از پذیل میبخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم ما

ن یرند ، و چنیگر را به خدمت خود گیدهد تا عده ای بتوانند عده دیگر برتری میدارد، و بعضی را بر بعضی دیم

ب سوره یقرآن، بترت) توان کرد یکند ، و در کرده او چون و چرا نمیاست کار خدا که هر آنچه خواسته باشد م

 (. اء یم ، آل عمران ، انعام، زخرف ، انبیهای ابراه

 

شتر ازآنکه از عطوفت ومحبتی نشان داشته یار بین خدا بسیت مطلقه اد حکومیپرسد که چرا بایو باز ازخود م

ه ین بر آن تکیکتاتورهای روی زمیدگار است برترس و ارعابی متکی باشد که عادتا دیباشد که برازنده آفر

ب یهت بدانان نین عبودیجی ازاین سرپیت مطلق بطلبد و بابت کمترین خدا ازبندگان خود عبودید ایکنند ؟ چرا بایم

ق یت بدانان عقده گناه تزرین عبودیل اید برای تسجیانه در دوزخ دهد؟ وچرا بایآتش سوزان و مار و عقرب و تاز

د خدائی یکند تا همواره بابت خطائی که پدر و مادرشان درباغ بهشت مرتکب شده اند بدهکار او باشند ؟ و چرا با

ند تا ینی متوقع آن باشد که تملقش رابگویزمامداران زماری از یازی است مانند بسیکه منطقا درحد اعالی بی ن

د برآورده یرند ؟ و چرا بایش گنبد و بارگاه بسازند تا از او پروانه رفتن به بهشت بگیمستحق صله شوند ، و برا

به ا امامان و امامزادگان یسان یا قدیشدن حاجات خود را نه در رفتن پاکدالنه به راه او ، بلکه درشفاعت کاهنان 

ن المللی یدها به دادگاههای بین مسئوالن ژنوسیطی که درروی زمیپرسد که چرا درشرایند؟ و باز میدرگاه او بجو

غمبرش فرمان کشتار دسته جمعی بدهد واورا ید درآسمان خداوند به پیشوند ، بایت خوانده میه بشریتکاران علیجنا

ر یر شده را از دم شمشیان و گربه های شهرهای تسخمأمور کند که نه تنها زنان و کودکان بلکه گاوان و سگ

کشب چند صد هزار نخست زاده خانواده های مصری و حتی ین خدا درعرض ید خود ایبگذراند ؟ و چرا با

ن جرمی یطی که کالهبرداری و دزدی درروی زمیش بکشد؟ وچرا درشریوانات آنها را بدست خوینوزادگان ح

ش را مأمور کند که یده خویغمبر اولوالعزم خود قوم برگزیق پیخدا درآسمان ازطرن ید ایشود ، بایآشکار شناخته م

ن کشور باخود یرند تا آنها را درخروج ازایگان مصری خودشان طال و نقره به امانت بگیشتر از همسایهرچه ب

ا یزات اعدام ن مجایها و دزدی هائی که درروی زمین توطئه گرین کشتارها ، و همه اید همه ایببرند؟ وچرا با

اد مذهبی جشن گرفته یرند و خاطره آنها بصورت اعیزندان دارند، درکتاب های مقدس در هاله تقدس جای گ

ان ین باره ازآنها نظری خواسته باشد، تاپایده است بی آنکه دراین خدا زنانی را که خودش آفرید ایشود؟ چرا با

ه یه آنها را نصف ارثیشهادت مرد قرار دهد و ارثمه مردان به حساب آورد، شهادتشان را نصف یعمرشان ن

ر چادر اجازه یکه خودشان را در زیز بدهد درحالیگرنین زن دیبرادرشان، و به شوهرانشان اجازه داشتن چند

گری قرار یش را برده کسان دیدگان خوید کسانی ازآفریش از پنج کلمه در برابر مردان ندهد؟ و چرا بایادای ب

ن و یت اید مشروعیشتری ندارند؟ و چرا بایر برنده تر ، ولی حقوق انسانی بیا شمشیی دارند شتریدهد که پول ب

خداوند خود برخی از بندگان "ا یو " مردان را بر زنان برتری است" ن بگذارد که یعدالتی را تنها درگرو ایآن ب

د به گفته صاحبنظری یرا با، و چ"رند؟یگر برتری داده است تا آنانرا به خدمت خود گیش را بر برخی دیخو

 وسته قربانی بطلبند ؟ یان عطش خون داشته باشند و پین خدایمعاصر ا

 

" ذبح حالل"ز کنند و آنرا یقا از راهی تجوین قربانی را دقیدی اینهای توحید آئیز چرا باین صورت نیو تازه درا

ن کتاب ید ده ها صفحه از نخستیرا بان رنج وعذاب را برای قربانی همراه داشته باشد؟ و چیشتریبدانند که ب

 ا شکستن گردن االغ اختصاص داشته باشد؟ یدی تنها به نحوه پاره کردن گلوی گاو و گوسفند یتوح
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نی به یرهای خون چکان زمیق شمشیام عدل و مساوات آسمان ازطرید پیپرسد که چرا باین جوان میازهمه باالتر ا

د یافته باشد؟ وچرا بایتشان ین برای هدایتوانسته است راهی بهتر ازاینان مدگار آیمردمان ابالغ شود که مسلما آفر

عنی برای استقرار حکومتی آسمانی درست همان یر زنان آن باشد، ین درگرو قدرت بازوی شمشیک آئیت یحقان

د یل بانی خود بدان رفتند؟ و چرا فی المثیل حکومتهای زمیده شود که مغوالن و تاتاران برای تحمیراهی برگز

دی داشته اند ینی توحیز آئیانی که خود نیرانیدی اسالم به ایام توحیمورخان جهان اسالم درباره نحوه ابالغ پ

ده یان کشته شدند که تمام دشت و صحرا ازاجساد آنان پوشیرانیدرجنگ جلوالء آنقدر از ا:" گزارش داده باشند که 

رانی به اسارت ینام دادند ، و آن اندازه از زنان و کودکان ا( دهیپوش)ن جنگ را جلوالء یشد و از آنرو بود که ا

ند که شمار آنان فزون از ینه فروخته شدند که خدای داناد، و گویگرفته شدند و به بردگی دربازارهای مکه و مد

مت گرفته یمثقال طال ازجانب فاتحان به غن( ون یلیسی م)ن جنگ سی هزار هزار ینفر بود، ودرهم 011, 111

مت گرفت و با یم که سعد وقاص برای شخص خود به غنینار زر وهزار هزار درهم سید ، بجز آن صد هزار دش

نوری دراخبارالطوال ، مقدسی یفه دیابوحن") نه برای خود ساخت یقسمتی ازآن سرائی مجلل در ده فرسنگی مد

ان قرن یک انسان پایخواند با منطق ین را می، و جوانی که ا( م ، طبری دراخبار الرسل و الملوکیدراحسن التقاس

ر گرفتن یام تازه بی اطالع بوده اند ، و اسیغ مردمی که اصوال از مفهوم پیدریا کشتن بیپرسد که آیستم از خود میب

ن راهی بوده ینه ، به غارت بردن دارائی آنها ، بهتریزنان و کودکان آنان و فروختنشان دربازارهای مکه و مد

ن انتخاب کند؟ و یتوانسته است برای برقراری حکومت آسمانی خود درروی زمیدی میوحک خدای تیاست که 

توانسته است از یام او میرا که اگر پیاه نکرده است ؟ زین خدا درمحاسبه خود اشتیز این صورتی نیا درچنیتازه آ

محکوم بدان بوده است  رین شمشیام با کند شدن همین پیرد، بناچار همیر بخش بزرگی ازجهان را فرا گیراه شمش

ن ین مفهوم را داشته باشد که همیر این شمشیده بماند، و ازکار افتادن کامل ایگری ناشنیکه برای بخش بزرگ د

 ر کشی داشته باشند؟ ین شمشیشتری برای ایگری شود که توانائی بیر کشان دیجهان مقتدر اسالمی مستعمره شمش

گر کند، یخدا گروهی از بندگان خود را مأمور مسلمان کردن گروهی دد یپرسد که اصوال چرا بایو باز ازخود م

ن بندگان با خود یا گمراهی همه ایاررستگاری یکند که اختیح میش تصریطی که درکتاب آسمانی خویدرشرا

ر است یم ، ولی وعده ما تخلف ناپذیکردیت میم همه مردمان را به راه راست هدایخواستیو اگر خود ما م" :اوست

ن اجنه ای یان و از این آدمید جهنم ازایبی آنکه مشخص شود که چرا با" م یان پرکنیجهنم را از اجنه و از آدمکه 

 ارند ؟ ین اندازه بی اختیکنند تا بدیشند و میاندیپر شود که خود آنها درآنچه م

رند، بی آنکه یورا آسان بپذام آوری ایام آوری توقع آن کند که مردم ادعای پید پیپرسد که چرا بایو بازهم ازخود م

ن مردم بخواهد که ادعای ین رسالتی بدانان ارائه کرده باشد ؟ ولی ازهمید براصالت چنیگویلی جز آنچه خود میدل

ونر فلسفی ولتر درارتباط با یکسین مشخصات رد کنند ؟ در دیط وبا همین شرایگر را درهمیام آورانی دیاحتمالی پ

د وارد یقا درلحظه ای که خورشی، دق 0401ه سال یخود من روز هجدهم فور"  :توان خواند که ین پرسش میا

ن سفر را با براق دمحم نکردم ، یالبته ا. ن باز گشتم یشد به آسمان رفتم و اندکی بعد دوباره به زمیبرج حوت م

لی یمعراج خن یدرا. ز نکردمیا خوک مقدس سن آنتوان نیا اسب بالدار سن جرج یاس نبی ین الیباکالسکه آتش

ستم درصحت گفته من ین وجود حاضر نیبا ا. اد ندارم یچکدام از آنها را به یدم که حاال هیزها درآسمان دیچ

 ". دیدی نکرده بودیگران تردین درصحت ادعاهای دیش از اید، همانطور که پیدی کنیترد

سا ومسجد بخواهند وچه یلسه وکینها، چه کارگردانان کنیرایگری نظیار پرسشهای دین پرسشها وبسیهمه ا

شرفته تر یشرفته جهان امروز و آموزش پیشتر از آموزش پینخواهند، برای نسل نوخاسته ای که روز بروز ب

ش بصورت نسلی یش ازپین نسل نوخاسته که بیز ایرد مطرح خواهد شد، و خواه ناخواه نیگیجهان فردا بهره م

ن ین بار ایژگی خاص که این ویشن برای آنها خواهد بود، با اکند خواستار پاسخهائی رویر فکر میبالغ و نه صغ

عنی دردرون جامعه خود و کشور خود و مذهب خود نخواهد جست ، بلکه در یپاسخها را تنها دربعدی محلی ، 

نها جستجو خواهد کرد، ینها و همه  آئیعنی در درون همه جامعه بشری و در راستای همه سرزمیبعدی جهانی 

ان برداشته شده اند و هرجای یت، فواصل ارتباطی عمال ازمیخ بشرین بار درتاریوز،  برای نخسترا که امریز

ن یحاصل چن. ن در ارتباط باشدیگری درروی زمیا شب با هرجای دیتواند درهرلحظه روز ین میروی زم
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ادی و زبانی و ائی و نژیکم از باالی سر مرزهای جغرافیست و ین است که انسان های آغاز قرن بیارتباطی ا

شوند، و گسترش روزافزون وسائل یکتر میکتر و نزدیگر نزدیکدیروز و امروز منظما با یاسی  دیمذهبی و س

ونها ، مطبوعات ، و وسائل یزیوها ، تلویراد: ائی ، و دستگاههای روابط جمعی ینی و هوائی و دریه زمینقل

دهد و یشتر در تماس قرار میوسته  بیت ، آنها را پنترنیتلفن ثابت و متحرک و فکس و ا: ک یشرفته تکنولژیپ

کسانتر یشان یهایلباسها  و خوراک. کندیگر وابسته تر میکدیز بیبناچار زندگی روزمره  مادی  و فرهنگی آنانرا ن

لی ینند ، دروس تحصینمائی مشترکی را می بیلمهای سیشنوند و فیقی مشترکی را میشوند، ترانه های موسیم

تهای ورزشی یرند و فعالیگیستمهای پزشکی وجراحی مشترکی تحت درمان قرار میآموزند و با س مشترکی را می

ق یبانند  که  برای  آنها  از طریز دست به  گریمشابهی دارند، با مسائل اقتصادی و اجتماعی غالبا مشابهی  ن

 . ندیجویغالبا مشابهی راه حل م

ش از یاری از آنچه  پیسپارند ، و بسیکی میای خود را به  نزداری از جدائی ها جیطی الزاما بسین شرایدر چن

نشانند، و ین بار آنانرا در کنار هم  میدادند  ایاروی هم قرار مین مردم را روین این در گذشته بصورتهائی خونیا

ن  یتواند در مورد  چنیده  آغاز هزاره سوم  نمیجوان آموزش  د. ندین جدائی ها مذهبین ایکی از اصولی تری

مه قرون وسطائی هزاره دوم ، بلکه حتی در قرن یجدائی ، آنطور فکر کند که پدران و مادران او نه  تنها در ن

ش  قابلند ، نه جدائی ها ی یک خود  برایگر نه مذاهب بصورت کالسیرا دیکردند ، زیستم آن فکر مینوزدهم  و ب

ن مذاهب  پاسخگوی مشکالت و مصائب زندگانی قرن  یحند ، نه برداشتهای سنتی ایش قابل توجیگذشته مذهبی برا

ن مذاهب برای او از اعتبار افتاده یخی و اجتماعی ایو نه  تنها  برداشتهای علمی و تار. کمی او هستند یست و یب

ش قابل یگر براینی آسمانی و ابدی بدو ارائه کرده بودند دینها به صورت قوانین و مقرراتی هم که ایاند ، قوان

د  چه در سطح جوامع مختلف و چه در سطح همه جامعه یبایل روشن که هر قانونی مین دلیستند ، به  این قبول

 .ازهای زمان خود باقی بماندیط و نیر باشد تا بتواند پاسخگوی شراییبشری بطور مستمر در تغ

ند بصورت منظم  بر ن بوجود آمده اند که ملتها بتوانیدمکراسی و رکن بزرگ قوه مقننه آن اصوال برای هم 

ک  یکه یر آنها بپردازند ، در صورتییا تغیل یش به تعدین و مقررات خود نظارت کنند و طبق مصالح خویقوان

نی هستند که از جانب آسمان برای ینی  که آورده است قوانیه  قوانیکند که کلیدی از آغاز اعالم  میمذهب توح

نی که به یشود که آن قوانین میجه اینت. رف در آنها را  ندارند شه وضع شده اند و افراد بشر حق دخل و تصیهم

نی مترقی و جامع  به حساب می آمدند ، با گذشت زمان و به  یل و قرآن قوانیهنگام اعالم آنها در تورات و انج

و گر نه مترقی هستند یند که دینی  در می آیط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بصورت قوانیر شراییاقتضای تغ

آنهم برای مدتی محدود  –توانند با چماق و پاسدار و گلوله ینی تنها  مین قوانیازهای جوامع ، وچنینه پاسخگوی ن

 .ت شوندیرعا –

را یست ، زیش نیبکاری حساب شده ای بیگذرد فرین راستا میدرا" دی یتوح"آنچه امروز درسراسر جهان  

ای یچ کشوری از دنیرود، در هیرام به  شعائر آن من جهان سخن ازمذهب و از احتین آنکه درهمه ایدرع

ک از پنجاه و دو کشور جهان اسالمی ،  مقررات قضائی تورات و یچیهود، و با استثنائی چند درهیت و یحیمس

ه با همه آنکه در آغاز کار خود ادعا کرده بود که یت فقیحتی جمهوری وال. شودیت نمیل و قرآن درعمل رعایانج

اری از آنچه را که یست سال عمر خود الزاما بسین است در طول  بیقعی هللا در روی زمن حکومت وایاول

ده گرفته است یگر را بکلی نادیاری  دیل کرده است و بسیر الهی اعالم کرده بود بی سر و صدا تعدیتغینی الیقوان

 . ی نمانده استش باقیال و دم و اشکمی  بیر بی یآن  ش"  اسالم ناب دمحمی"که امروزه از ی، بطور

ن ماده از مواد سی گانه خود یم شده درچندیمنشور جهانی حقوق بشر که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تنظ

نه ها یحی و اسالمی درهمان زمیهودی   و مسین ینی است که در کتابهای مقدس هر سه  آئیبکلی متناقض با قوان

نی یری  قوانیر ناپذیینکه امضا کنندگان منشور خودشان به  تغین خود اعتراف آشکاری است بر ایآمده اند ، و ا

ثابت  و ابدی آسمانی اعالم شده اعتقادی ندارند ، و بفرض هم که داشته باشند اصوال امکان اجرای آنها را 

 .ندارند
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رد ایلین وجود دو میبا ا. د گذاشته اندین در حال حاضر بر لغو قاطع اصل بردگی تأکیهمه کشورهای روی زم

نی یاقی از اربابان زمید با همان اشتیای غالمان ، شما با"خوانند که یحی جهان همچنان درکتاب مقدس خود میمس

ارد مسلمان جهان یلیک میش از ی، و ب"دیکنیح اطاعت میسی مسید که از ارباب آسمانی خود عیخود اطاعت کن

م  با  بنده یکه  ما  بدو رزق فراوان عطا کرده ا چگونه مرد آزادی را" خوانند که یهمچنان درکتاب آسمانی خود م

 ؟ "توان گذاشت یاری از خود  ندارد برابر میچگونه  اختیای  که  ه

ان جهان یحین مسیبا وجود ا. د گذاشته استیمنشور جهانی حقوق بشر بر تساوی حقوق کامل مرد و زن  تأک

است ، ولی سر هر زنی شوهر او است، و زنان ح یسر هر مردی مس" خوانند که یهمچنان در کتاب مقدس خود م

ز همچنان در کتاب ی، ومسلمانان جهان ن"کنند ید طوری از شوهران خود اطاعت کنند که از خداوند اطاعت میبا

ن خواسته است که برخی از بندگان یرا خداوند چنیمردان را برزنان برتری است، ز" خوانند که یش  میمقدس خو

 ". باشندگر برتریاو بر برخی د

ند  و یح شده است که هر فرد بشری حق دارد مذهب خود را  آزادانه  برگزیدرمنشور جهانی حقوق بشر تصر

هرکس ازشما که " خوانند که یان همچنان در کتاب مقدس خود میحیان و مسیهودینوصف  یبا ا. ر دهدییآزادانه تغ

هوه  را  با  بی احترامی  ببرد یز که  نام یو هر کس ن هوه قربانی بگذراند ، البته هالک شودیر از یبرای خدائی غ

ن خود یهرکس از شما که از د" خوانند که یز همچنان در کتاب آسمانی خود می، و مسلمانان ن"البته سنگسار شود

م خواهد بود و خدا و مالئک و مردمان همه بر آنان لعنت خواهند کرد و یا و آخرت عذابی الیبرگردد او را در دن

ن ی، و در قوان"افتیف  نخواهد  یودان در جهنم جای خواهند گرفت که در آن عذاب خدا بر او هرگز تخفجا

شود ، بلکه حقوق مدنی خود یت در جامعه اسالمی طرد میخوانند که مرتد نه تنها از عضویز میش نیمذهبی خو

ت یشوند و اموالش بنفع  بیش آزاد مزانیشود، غالمان و کنینکاح او با زوجه اش باطل م: دهدیز از دست  میرا ن

 .رد یا  بمیا توبه کند و یماند تا یشود، و اگر زن باشد آنقدر در زندان میالمال مصادره  م

در . وضع کرده است " ه حقوق بشر اسالمی یاعالم" ز بنام یمنشور جداگانه ای ن 0000جهان مسلمان درسال 

ش از آنچه در منشور جهانی حقوق بشر آمده یتی حتی بیبا قاطع، یاسی  و اجتماعینوع حقوق س 01ه ین اعالمیا

تها است، حقوقی که یده و فکر و حقوق اقلی، آزادی عقیت شناخته شده اند که ازجمله آنها حق آزادی مذهبیبرسم

 . ن  باره در متون مذهبی اسالمی آمده است  تناقض آشکار دارند یبا همه آنها با  آنچه  در ایتقر

نه انجام داده بود از ین زمیرا دربررسی مفصلی که بصورت گروهی درایفرانسوی نوول ابسرواتور اخ هفته نامه

دگار من است، ولی یمذهب من رابطه قلبی من با آفر:"س، نوشتیقای شمالی در پارید، جوان مسلمان افریزبان فر

من . نی بگذرد یفات معین وتشریق قوانید الزاما ازطریبایست که مین خدا پرستی من خداپرستی پدران من نیا

توانم بفهمم که یک برداشت جهانی قبول دارم، مثالنمین مسلمانی را فقط دردرون یدانم ، ولی ایخودم را مسلمان م

ن را ید اید برآنها نظارت کند چرا باینهمه مسائل  وجود دارد که بایگرداند و برای او ایخدائی که همه کائنات را م

کنم که یالس آبجو خودم را بنوشم جسارتی به خودش تلقی کند؟ تصور مینم و گیخانه ای بنش که من درگوشه قهوه

. ار کمتریلی وابسته ام ، ولی به اسالم مذهب بسیبه اسالم فرهنگ خ. عت کرده ام ین شریمان را جانشیناخودآگاه ا

ش برای من یشاپیع اسالمی که پدرانم پرفته ام ، نه آن نویک اسالم فردی است که آنرا آزادانه پذیشتر یاسالم من ب

 ". نده ام منتقل کنمین اسالم پدرانم را به پسر آیکنم که بتوانم چنیفکرنم. خواسته اند 

افت داشته بود، یاز فرستاده مخصوص خود به قم در 0000ه یک گزارش بعدی که درژانوین هفته نامه دریهم

ش کاهش یش ازپیمان ها بیشوند و ایش خالی میش ازپید ها بادگرائی ، مسجین بنیدرسرزم: "ن راستا نوشتیدرهم

رانی که اکنون به شعار و مقنعه و نماز جماعت محدود شده است مانند صدفی خالی روز بروز یاسالم ا. ابند ییم

شتری یشمار هرروز ب. شودیکتر میوی تکراری خسته کننده نزدیک سناریاز محتوای معنوی خود تهی تر و به 

تشان فاش نشود اعتراف ینکه هوید ایان که از امر به معروفهای سنتی عمامه داران بستوه آمده اند ، با قیرانیاز ا

ز آشکارا خود را یشه مذهبی دورشده اند ، و کسانی از آنها نیکنند که نه تنها ازاسالم بلکه ازهرگونه اندیم

پلمه یع ، که دین جهان تشیشیدرجه اول پ کی از رهبرانیزدی ، فرزند یت اله حائری یآ. خوانندیخداناشناس م
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که دستش از یقی فلسفه غربی و فلسفه اسالمی است ، درحالیکائی و متخصص بررسی تطبین دانشگاه امریازچند

وانه هائی که مسولین حکومت بنام اسالمند ، ین دیا: د، به من گفتیلرزین حال ازخشم مینسن و درعیپارک

پسر سی . ستیای قرون وسطی نیای امروز دنیفهمند که دنیرا نمیم هستند ، زرانگران اسالین ویخودشان بزرگتر

ده شده ، مذهب را از مرزهای یآنچه انقالب اسالمی نام: نه به من گفت ین زمیگر درهمیت اله دیک آیک ساله یو

. ار دهد ک ملت قریک جامعه و یاروی مسائل روزمره یما رویده است تا آنرا مستقیرون کشیت واخالق بیمعنو

ت یواقع. زی ازآن سر درمی آورند یدرحال حاضر نه خود مسئوالن برداشت روشنی ازاسالم دارند ، نه مردم چ

 .ک اسالمی ترک برداشته استین است که کمر بند اسکوالستیا

ای مسلمان مرادف با یبا درهمه دنین اصطالح تقرید ، ایان می آیک به میم حکومتی الئیوقتی که سخن ازرژ

ونری یکسیکه مفهوم آن ، چنانکه در هر دائره المعارف و هر دیشود ، درصورتیا مذهب بودن تلقی میمذهبی ال

گر یکدیاست در امور ین و سیگر عدم دخالت دیافت، به سادگی جدائی حکومت از مذهب و به عبارت دیتوان یم

 .است

روی ازهر یا پیا نداشتن مذهب یداشتن ن رسمی دولتی وجود ندارد، ولی افراد کشور دریک دیک حکومت الئیدر

ری از یک مذهب خاص را برآنان ندارد ، حق جلوگیل یمذهبی که داشته باشند آزادند و دولت همچنانکه حق تحم

 . ستی قرن حاضر معمول بود، نداردیمهای کمونیز ، آنچنانکه فی المثل در رژیمذهب را ن

ن نحوه برداشت از یک بمفهوم امروزی آن وجود نداشت، وایئم الیچ کشوری رژیبا درهیان قرن هجدهم تقریتاپا

سا یگر به کلیبرقرار شد ، که د" عصر فروغ "شی اروپای یحکومت عمال بدنبال جنبش فلسفی و فکری آزاداند

نها یگر ازهمه ایتهای مذهبی و مخالفت با پژوهشها و عملکردها ی جهان دانش را نداد، ودیاجازه نظارت برفعال

ش به اتهام آن یشمند و محقق و آزاداندیکه درطول قرون هزاران اند)طانی ومتناقض با متون مذهبی یال شبنام اعم

 . امدیبه عمل ن" یممانعت شرع("ا درون شعله های آتش فرستاده شده بودندیا چوبه دار و یا شکنجه یبه زندان 

ن نحوه حکومت را برای خود یال اا عمیا رسما ویگری یکی پس ازدیر، کشورهای مختلف جهان یدردوقرن اخ

ربنائی منشور جهانی حقوق بشر قرار گرفته یکی ازاصول زین برداشت یاصوال ا 0000ده اند ، وازسال یبرگز

شوند یکشور بصورت مذهبی اداره م 04کشورعضو سازمان ملل متحد تنها  000ان یدرحال حاضر درم. است

نتوئی یت و درجهان بودائی و برهمائی و شیحیدرجهان مس. ندکان همه آنها کشورهای اسالمی هستیکه بجز وات

ز با آنکه امروزه عمال بدست خاخام های افراطی خود یل نیک حکومت مذهبی باقی نمانده است، و اسرائیحتی 

ن تذکر نباشد که یازی بدید نینهمه شایبا ا. ک استیک دولت الئیش یشود ، ازنظر قانون اساسی خویاداره م

کتاب مقدس بشمارمی  Bibleت ، همچنان کتاب مقدس یارد نفر جمعیلیش از دومیت ، با بیحیان مسدرسراسر جه

، ازنظر یضات جنسی ، حرام و حالل ، قربانی، تبعیل سنگسار ، قصاص، برده دارینی ازقبید، و همچنان قوانیآ

ان جهان به ید تا پایبایاند وم نا به موسی ابالغ شدهیشوند که توسط خود خداوند درکوه سینی تلقی میمذهبی قوان

 .اعتبار خود باقی باشند 

روند یسا ها میون ها نفر به کلیلیکشنبه میداند ودرآن هرین میم روی زمیکای مذهبی که خود را اورشلیحتی درامر

ن ین قوانیچکس خود را ملزم به اجرای ایکنند ، نه هیت میت فعالیحیست فرقه مختلف بنام مسیش از دویو ب

نه ها به ین زمیک ازایچیسا و سازمانهای متنفذ مذهبی بخود اجازه تذکری را درهیداند ، نه کلیرالهی میتغیال

د به یه کنترل موالیروی خود علیسا با تمام نیوقتی هم که کل. دهند یا قضائی کشور میا مقننه یمراجع اجرائی 

 . رسدین کار نمین کشور مذهبی زورش به ایزد، درهمیخیمبارزه برم

شوند همگی کشورهائی جهان سومی یاداره م" یاسالم"کشورهای شانزده گانه ای که درجهان امروز با مارک 

هفت تای آنها رسما عنوان جمهوری اسالمی دارند : کسانی قرار ندارند یهستند که ازنظر نوع حکومت درشرائط 

ن عنوان امارت اسالمی دارد و عربستان ، افغانستا(بی ی، کومور و لیتانیمن، پاکستان، موریران، بنگالدش، یا)

اندونزی رسما عنوان اسالمی ندارد ولی بموجب قانون اساسی آن . ین اسالمیسعودی و عمان عنوان سلطان نش

ز ین ، قطر نیت، بحریسودان، امارات عربی متحده ، کو. دی باشندین توحیکی از سه آئیرو ید پیهمه افراد آن با
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ن کشورها نه از یک ازایچیه. شوندیشوند ، ولی عمال بصورت مذهبی اداره میده نمیبا اینکه رسما اسالمی نام

. سطح آموزشی باالئی برخوردارند و نه از سطح علمی باالئی ، وغالبا بجز عوائد نفتی منبع درآمدی ندارند 

 . شوندیک اداره نمیز بصورت واقعا دموکراتیچکدام نیه

 

*    *    * 

 

کمی و هزاره یست و یست که درجهان قرن بین نیل ازآنها سخن رفت ایتهائی که به تفصیعنهمه ، مفهوم واقیباا

ن یا حسابگرانه سنتی ازدینانه ین است که عصر برداشت کوته بیده است، تنها ایان رسین به پایسومی ما عصر د

ن یند بی آنکه ایتباط ببتواند خود را باخدا در اریده و عصر تازه ای آغاز شده است که درآن انسان میان رسیپا

 . ن بگذردیاری معیندگان تام االختین و نمایرابطه او الزاما از مجرای مذاهبی مع

تواند آسان یرد و نه میکروزه صورت گیتواند یگر نه میادی دیادی ، که طبعا مانند هر تحول بنین تحول بنیدرا

اروی مذهب بلکه درکنار ین بار نه رویه ادانش ، ک –نهمه الزاما صورت خواهد گرفت یو با ا –رد یصورت گ

ستند یگر نیکدیا یض ین دواصوال قابل تعویرا که این مذهب شود ، زیگزیتواند خودش جایآن قرار گرفته است، نم

شرفتهای یگری معنوی ، وپیکی مادی است و دی. یشی عاطفیگری گرایاضی است و دیتی ریکی ازآنها واقعی: 

ان نبرده ، بلکه درست به علت یاز روحی بشر را به دومی ازمیاولی نه تنها ن نهیز عصر ما درزمیشگفت انگ

همچنانکه دردانشگاههای جهان ما . ت را افزونتر کرده است یاز به معنوین قدرت روزافزون عنصر مادی نیهم

و عنصر ز دیکنند، درتمدن بشری ما نیگر را نمیکدیگرند ولی کاریکدیاضی و انسانی درکنار یدو بخش علوم ر

شرفته یش روزافزونی که درجوامع پید گرایشا. ستند یگرنیگرند ولی علی البدل همدیمادی و معنوی مکمل همد

 .قت باشدین حقیائی ازهمیشود بازتاب گوینشان داده م –ولو درصورت سطحی آن  –سم یجهان امروز ما به بودائ

رومندی یش نین حال گرایشرفته امروز ما درعیعه پن جامیتوان گرفت که درهمیده نمیز نادیگر رانیت دین واقعیا

وجود داردکه به منطق خاص خود متکی است، هرچند که مرزهای واقعی آنرا با آمارهای  atheismخدائی یبه ب

سم یرا که نه قانون مارکسیتوان کرد، زیروز و امروز مشخص نمیستی دیم های کمونیمهائی چون رژیرسمی رژ

تواند آنهارا قلبا به مسجد یه انقالبی میت فقیا معبد جداکند، نه قانون والیسا یارا قلبا ازکلتواند توده هیانقالبی م

 .بکشاند

 

د جست، و با او جدا یبایسا و مسجد میسه و کلیرون از کنیکه خدا را در ب" مذهبی  –فلسفی " یادین برداشت بنیا

ده ای از قرن فروغ یت امروزی پدیحیرجهان مسد سخن گفت ، هرچند که عمدتا دیبایش و مفتی میاز خاخام و کش

هودی و مسلمان برداشتی یحی و چه درجهانهای یای مسیز چه دردنین عصر فروغ نیش ازاید پیاروپا بشمار می آ

ن است یستم برای ایحی نیاگرمن مس:" ن سخن معروف ولتر خطاب به خداوند کهیکامال ناشناخته نبوده است، وا

کی ازسرشناس یده شده است که یگرشنیشانی دیز از زبان آزاد اندیش ازولتر نیپ" ه باشم که ترا بهتر دوست داشت

 . هودی قرن هفدهم استیلسوف ینوزا فین آنها اسپیتر

ن فالسفه جهان غرب ، از نسل یکی ازمعروفتریهودی و یلسوف ین فی، بزرگتر(0044-0014)نوزا یباروخ اسپ

ن کشور رانده شده یان ازایحیپس ازسقوط غرناطه و تصرف آن توسط مس ان قرن پانزدهمیانی بود که درپایهودی

ش بازتاب فراوانی دراروپای قرن یاد گذاشته شد، از همان دوران زندگیمکتب فلسفی که به دست او بن. بودند 

های برداشت. دیق بخشیری عمیز تأثیسم درتحوالت فلسفی قرون بعد اروپا نینوزیدا کرد و با عنوان اسپیهفدهم پ

شی اروپای قرن فروغ شد در یادی راهگشای نهضت آزاد اندیهودی که تاحد زینوزا درمورد مذهب یفکری اسپ

 Fater)که بعدا او را پدر نقد علمی کتاب مقدس یست بکلی تازه و انقالبی بود، بطوریزیقرنی که او در آن م
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der Kritischen Biblewissenschaft)هودی اروپا یوسط جامعه خاخام های ر او تیماجرای تکف. لقب دادند

 . ه اوصادر شد درصفحات قبل نقل شده استیست و چهار سالگی وی علین نامه معروفی که دربیو متن نفر

ن یکه ا" یغمبرانیپ"نوزا معتقد بود که نوشته های تورات نه وحی خداوند است و نه حتی نوشته های خود آنیاسپ

افت نداشته اند و آنچه یامی ازجانب خدا دریامبران مسلما پین پیک از ایچیه. ندکتابها به نام آنها نامگذاری شده ا

ت خود کتاب مقدس است که پر ین واقعیل این دلیبهتر. شه های شخصی آنان بوده استیان کرده اند ، بازتاب اندیب

مگونی و تداومی چگونه هین آن به دورانهای مختلف تعلق دارد از هیاز اغالط وآشفتگی ها است ، و چون تدو

ر یعت متغیشه ای انسانی است و نه آسمانی و آشفتگی آن به طبیشه مطلب آن صرفا ریرا ریست ، زیبرخوردار ن

روان خود بهمراه نمی آورند ، یشتری را برای پین تورات نه تنها آگاهی بیل قوانین دلیبهم. ان وابسته استیهودی

را اساسا معجزه یچکدام اصالتی ندارند ، زیمعجزات تورات ه. ند گذاریز برگردن آنان مین تری نیوغ سنگیبلکه 

 .ست یز نوشته موسی نید، گذشته ازآنکه خود تورات نینش جور نمی آین آفریبا قوان

ک قوم ین برای ین قوانیرا ایتوانند رهنمودی برای جهان بشری باشند، زین توراتی نمینوزا قوانیدرمنطق اسپ

ه گرفته یری عالم هستی مایازمند قانونی است که ازنظام فراگیکه جامعه انسانی نیخاص وضع شده اند ، درحال

ن شده است وقانون حاکم برآن عقل آدمی است که از یاضی تدویعت با زبان اعداد و اشکال ریکتاب طب. باشد 

ست و نه د که موهبتی الهی ایشه بدست می آیمعرفت واقعی ازراه اند. شودیراب میس( Logos)عقل کل جهان 

دهد که با آزادی کامل به تفکر ین معرفت به هرکسی اجازه میا. هود نسبت داده اندیغمبران یازراه ابتذال هائی که پ

قی آنهائی هستند که یرا مرتدان و کافران حقین تفکر و تعمق مهر کفر و ارتداد زده شود ، زیبپردازد بی آنکه بد

. کند یک میت نزدیقت دور و به عبودیان را ازحقیار می آورد و آدمنه و نفرت ببیماتشان بجای خداشناسی کیتعل

کند یاست که وی تورات را نفی م( Amor Dei)ن دارد عشق به خداوند ینوزا ازدیهسته مرکزی برداشتی که اسپ

 . ابدیین عشقی درآن نشانی نمیرا که ازچنی، ز

ز ازجانب یه اسالمی نیح شدند، درقرون اولحی مطرین مسائل که درقرون هفدهم و هجدهم دراروپای مسیهمه ا

ار جلوتر بودند، به صورتهائی گاه پنهان و گاه آشکارا یط فکری عصر خود بسیشمندانی که ازمحیبرخی ازاند

ن یدرا. ده بودندیشود رسین پرسشها داده میش مشابه آنچه امروز بدیمطرح شده بودند ، و به پاسخهائی کما ب

شانی چون ابوالعالء یرانی برعهده داشتند ، هرچند که آزاداندیی را عمدتا متفکرانی اپرسشها و پاسخها نقش اصل

نان یرا که ایعی بود، زیرانی امری طبیشمندان این نوع آوری انقالبی اندیا. ن راه رفتند یز بهمیمعری و ابونواس ن

فرهنگ مذهبی . فاقد آن بودندار کهنی داشتند که متفکران جهان نوخاسته اسالمی یربنای مذهبی بسیشه در زیر

رون ینهائی چون زرتشتی و مهری و مانوی راشکل داده و به مناطق پهناوری دربیش ازاسالم آئیرانی ، پیا

دی یر توحین های غیق چه درآئیری عمیک ازآنها تأثیز صادرکرده بود که هریائی خود نیازمرزها ی جغراف

. حی و مسلمان برجای گذاشته بودند یهودی و مسیدی یاهب توحونانی و رومی ، وچه درمذیبودائی و برهمائی و

نهای سامی ، بخصوص یک از آئیچیائی با برداشتهای جزمی هینهای آرین آئیازنظر اصولی برداشتهای مذهبی ا

عه راکه مذاهب یادی بناچار اصالت همه آن اصول ماوراء الطبین تضاد بنیچن. ق نبودیهودی و اسالمی قابل تطبی

داد و در یش در برابر عالمت سئوال قرار مین متفکران آزاداندیه گذاری شده است برای ایسامی برآنها پا دییتوح

 . شدیامبری و وحی و معجزه میل پیت به نفی مسائلی ازقبینها

رس  شینگ و هگل متبلور شد، قرن پیت درمتفکرانی چون ولتر و کانت و لسیحیهمچنانکه قرن فروغ جهان مس

، یابن راوندی ، سرخس: رانی یشمند برجسته ایش از آن عمدتا درچهار اندیز هشتصد سال پین فروغ اسالمی

را که یانگران محدود نماند، زین عصین قرن و بدیافت، هرچند که بدیای رازی تبلور یژه زکریبلخی و به و

شه ین اندیرانی ازهمین راه رفت، درطول قرون بعد جنبش پرشکوه عرفان ایز به همیام نیدوقرن پس از آنان خ

شمندان اروپائی قرن هجدهم ین متفکران با اندیان این مورد میتفاوت اصولی که درا. ه گرفتیهای مانوی ما

رش افکار یط آموزشی و اجتماعی جامعه آماده پذینکه هنوز شرایان آنان، به علت این بود که عصیوجود داشت ا
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ک جنبش فکری دسته یان بصورت ین عصیجدهم ایای قرن هکه دراروپیآنها نبود جنبه شخصی داشت ، درصورت

 .ز ازهمانجا آمدیت آن نیجمعی صورت گرفت، و موفق

چوقت یر معروف خود نوشت که هیلسوف و محقق اواخر قرن سوم هجری درتفسیات ، فی، عالم الهیابن راوند

ف شده یدی توصیرمذاهب توحکه دینتوانسته است جواب قانع کننده ای درباره مسئله وجود خدا ، بدان صورت

ده یند راوندی با موضوع نزول وحی مخالف بوده و عقین اکتفا کردند که بگویمخالفان معتدلتر او بد. دیایاست، ب

کسان به همه نوع بشرعطا کرده است ، و یزه ای است که خداوند بصورتی یداشته است که وحی واقعی قدرت مم

وی وقوع . ن نه عادالنه و نه ضروری استیرای افرادی معزی بصورت نزول وحی بیض آمیبه عمل تبع

شان قائل شده اند بکلی منکر بود وآنرا یروان آنان برایا پیامبران مدعی آن بوده اند یز که همه پیمعجزاتی را ن

ه ر وشر چیرانی دوگانگی خیده داشت که اصل این حال عقیدانست ، و در عیالبافانه و افسانه پردازانه میابداعی خ

" دی ینانه تر از اصل توحیعه بمراتب واقع بین جهانی و چه ازنظر مسائل ماوراء الطبیاز نظر حل مسائل ا

 . است( اسالمی  –هودی ی

فه عباسی المعتضد در یان دراز سرپرست و معلم خلی، که سالیلی ابن راوندی، دوست وهمدوره تحصیسرخس

ز دررساله های متعدد خود موضوع ی مشابه راوندی داشت واوندی کامالین مورد عقایعهدی اوبود، درایدوران  ول

با همه حق . کردیلی که در مورد ابن راوندی گفته شد انکار میغمبری و وحی و معجزه را برمبنای همان دالیپ

نکه خود را ازعقده ناشی یدن به مقام خالفت برای ایتی که او بر شاگرد خود المعتضد داشت ، وی پس ازرسیترب

. فه کشته شد یمومت او آزاد کند اورا به زندان انداخت و سرخسی ده سال زندانی ماند و بعد هم به دستور خلیاز ق

درهمه مدت زندان او، شاگردانش هرروزه درپای پنجره زندان گرد می آمدند تا دروس فلسفی و مذهبی اورا 

 . دکته شیط دین شراین رساله وی در همیاد داشت کنند، و چندیبشنوند و 

ن یکی ازسرشناس ترین دوبود ، یشمند بزرگ قرن چهارم هجری که همزمان جوانتر ایاحمد بن سهل بلخی ، اند

رفت و بخصوص بالغت او یادان بزرگ عصر خود بشمار مین حال مورخ و جغرافیات و درعیعلمای اله

اثر . لقب دادند" حظ خراسانجا"کی ازسه تن بلغای درجه اول زبان عربی دانستند وبدو یدرحدی بود که وی را 

ن آثار نوع خود درجهان اسالمی شناخته شده است ، و حدود یتریکی از عالیم یائی معروف او صوره االقالیجغراف

ری است که برقرآن نوشته و درآن منابع واقعی ین اثر وی تفسی، ولی جالبترین آثارفلسفیکی ازبهتریالفلسفه او 

وحی منزل معرفی شده مشخص کرده است، منجمله براساس مدارک روشن نشان اری از آنچه را که در قرآن یبس

کی یز ین محقق نیا. انی آمده اندیداده است که اسامی مختلف خداوند در قرآن نه از منبع وحی بلکه از منابع سر

بشمار آمد و ز یشانه آنان کفر آمی، نظرات آزاد اندیشمندان چهارگانه ای بود که درقرن سوم وچهارم هجریاز اند

 . ق و مرتد شناخته شدندیخودشان زند

شگام قرن فروغ جهان یخ اسالم که با هشت قرن فاصله پیتار"قرن فروغ "ن ین چهره اینهمه شاخص تریبا ا

 . نوس العرب استی، ملقب به جالیای رازیای اسالمی ، زکرین پزشک دنیت بود، بزرگتریحیمس

می ، یاضی ، شی، ریاب ورساله در رشته های مختلف پزشککت 440تا  411مجموعه آثار رازی شامل 

دائره " یالحاو"توان از یکی ازآنها میات، منطق و فلسفه است که تنها به عنوان یعه ، الهیات ، ماوراء الطبیعیطب

ست سال یزدهم بینی آن در اروپای قرن سیالمعارف پزشکی سی هزار صفحه ای نام برد که فقط برای ترجمه الت

که اکنون درکتابخانه  0000ن ترجمه درسال ین چاپ متن ایرف شد و نسخه منحصر بفردی از نخستوقت ص

نا کتاب درسی یلو گرم وزن دارد، و چهارقرن تمام بهمراه ترجمه قانون ابن سیشود ده کیشا نگاهداری میبر

 .دانشگاههای اروپائی بود

ست ، بلکه رازی یدان و کاشف الکل نیمیو شنجا اختصاصا مورد تذکر ما است رازی پزشک یولی آنچه درا

نه ین زمیت او در ایدگاه درفلسفه اسالمی نقشی کامال استثنائی دارد، و شخصین دیلسوفی است که از ایمتفکر و ف

 . د ین بحساب آینشتاید و ایچه و فروینوزا و ولتر و هگل ونیتهای اسپیبی ازشخصیتواند در آن واحد ترکیم
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ن ییل المتنبیو ح( مبرانیدرنفی پ) اء یعه هفده کتاب فلسفی رازی به نام های مخارق االنبدوکتاب کامل ازمجمو

مبران اختصاص ینه خدا ومذاهب و پیشه ها و برداشتهای فلسفی او درزمیبه شرح اند( انیامبرنمایهای پیبکاریفر)

فات رازی ، ازآنها به یألرونی از مجموعه تیحان بین هردو کتاب که درفهرست جامع ابوریاصل ا. افته استی

گر بخصوص درکتاب یسندگان دین رفته است، ولی بخشهائی ازمطالب آنها درآثار نویاد شده ازبی"اتیکفر"عنوان 

ن یمجموعه ا. لی بوده به منظور رد آنها نقل شده استین اسماعیرو آئیاعالم النبوه ابوحاتم رازی که خودش پ

ک جلد مستقل توسط خاورشناس یدر 0010ازده مبحث مجزا درسال یمطالب منقول درکتابهای مختلف بصورت 

 Abu Mohamed Filii Zachariae Raghensisنی یبا عنوان الت Paul Krausبرجسته آلمانی 

Opera Philosophica fragmentae (ای رازی یه، بخشهائی ازآثارفلسفی ابودمحم بن زکریره الفلسفیس

بعد آنها را در شرحی که درباره رازی دردائره المعارف " اول کراوسپ"ده ، که خود یدرقاهره به چاپ رس(

 .نوشته خالصه کرده است Encyclopedia of Islamاسالم 

عه یخ اسالم درباره ماوراء الطبیلسوف و صاحبنظر تاریک فین اظهار نظر یوی نوشته های رازی را بی پروا تر

شمند ین اندیسد که اصالت خاص اینویشمارد و میرسالت م ل وحی و معجزه ویامبران ومسائلی ازقبیو مذاهب وپ

م قشری مذاهب، بلکه یش از اروپای ولتر و هگل مخالفت قاطع خود را نه تنها با تعالین است که هشت قرن پیدرا

: کند که ین خالصه مین راستا چنیکراوس تزهای اصولی رازی را در ا. اصوال با بافت فکری آنها ابراز داشت 

تواند برای برخی ازآنها یند وخالق آنان حقا نمیا می آیکسان و بصورتی مساوی بدنیراد بشر با حقوقی ه افیکل

ر قابل تصور است که خدا کسانی از آنها را به دلخواه خود ینجهت غیگران قائل شود، بدیازی خاص بردیامت

قت های اورا یغمبری دهد تا حقیلت پز رسایض آمیگران جدا کند و بدانان بصورتی تبعیندو آنانرا از جمع دیبرگز

گربندگان وی ابالغ کنند یل خون به دیر و ازراه جاری کردن سیافت دارند و آنرا به زور شمشیق وحی دریازطر

ش داده یدگان خوین آفریق را از راه شعوری که خود او بدین حقاین خدا آسانتر است که همیکه برای ای، درحال

که ادعای رسالت یا آنهائیست و یا خداعادل نین است که ین باشد مفهوم آن ایگر جز ام کند ، و ایاست بدانان تفه

 .بندند یاورا دارند بدو دروغ م

ن یبکاربوده اند و دربهترین احتمال فریغمبری شده اند دربدتریخ مدعی پیکه ازآغاز تاریدگاه رازی همه آنهائیازد

گران بدانان نسبت داده شده یا معجزاتی که توسط دیدعای آنان معجزات مورد ا. احتمال تعادل روانی نداشته اند 

ت فالن کس از یتوانند تنها بخاطراثبات حقانینش نمین جاودانی حاکم برآفریرا قوانیاند مطلقا بی اساساند، ز

ه را معتقد است کیدا نظر انتقادی دارد، زیز رازی شدیدرباره تنوع مذاهب ن. ر خود خارج شوندییرقابل تغینظرغ

قتی نشان ین حقیدانند ، واگر واقعا ازچنینده آن مین مذاهب خود را نمایقت واحدی است که این تنوع متناقض حقیا

د که با مذهب قبلی کال جزئی تفاوت یایدان بیگری به میک مذهب مذهب دیلی نداشت که به دنبال یگر دلیداشتند د

ر ین است که از زیا ناخودآگاه برای ایروند بطورآگاهانه یامبران میازنظر او اگر مردمان بدنبال پ. داشته باشد 

ن یا(ملت عرب)ن یک ملت معیند که یل قابل قبولی نمی بیچ دلیرازی ه. ت شخصی شانه خالی کنندیبار مسئول

افت وحی محروم مانده یست چرا ازدریگری را که معلوم نیرسالت را بنام خداوند خود قائل شده باشد که ملتهای د

ت را بارها یازنظر اومذاهب در درجه اول عامل جنگهائی هستند که بشر. ت کندیر به بهشت هدایزور شمشاند با

ده اند، واضافه برآن باهرگونه تفکر آزاد و هر پژوهشی علمی که با اسطوره های یو بارها به خاک و خون کش

ک از یچیرازی ه. طلبند یم میوتسلت یص عبودیشه و تشخیرا بجای اندیخود آنها مطابق نباشد دشمنی دارند ، ز

کبار کتابی را به ینکه هرچند یداند و معتقد است که خداوند بجای ایکتبی را که آسمانی دانسته شده اند معتبر نم

ش یشه و ادراک آنان به راه مورد نظر خویان را از راه اندیتواند آدمینی بفرستد ، میزبان خاصی برای قوم مع

ک داعی یکه یوقت. گر کرده باشدینکار مأمور کشتن گروهی دیهی ازآنها رابرای ات کند بی آنکه گرویهدا

ده است، جواب یرو مذهبی باشد که از راه وحی بدو رسیتواند پیلسوف میک فیا یپرسد که آیلی ازاو میاسماع

ن مجموعه یاتواند یکند ، مین ادعای استدالل و منطق میداند و بنا برایلسوف میچطور کسی که خودرا ف" دهدیم

دی رادرباره آنها داشته یض را که به نام وحی بدو عرضه شده اند باور کند بی آنکه حتی حق تردیهای ضد ونق

قا اعتقاد دارد و معتقد است یق دانش وفلسفه عمین او ازطرینهمه، رازی به درک واقعی خداوند و قوانیباا" باشد؟
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ان نقد خود یپاول کراوس درپا. قت الهی باشدیهگشای حقتواند رایار موارد بهتر از مذهب میکه علم دربس

ه مذهب ین جدل فلسفی است که درقرون وسطی علیرنده حادترید در برگیمکتب فکری رازی بی ترد:" سدیمنو

گرازضوابط فلسفی یان و بخشی دیشه های مانوین مکتب احتماال ازاندیبخشی ازضوابط ا. صورت گرفته است

ن یرومند خود رازی است که بدیشه و استدالل مستقل و نیز  اندیش ازهرچیاند ، ولی بونان کهن الهام گرفته ی

 ". شگامانه شکل داده است یبرداشت پ

ش بود، در ین پزشکان عصرخویکی از نوعدوست تریادآوری است که رازی درزندگی حرفه ای خود یالزم به 

را همواره تنگدستان را به یز لقب گرفته بود، زیا نب الفقریشد طبیده مینوس العرب نامین آنکه جالیحدی که درع

اپی راکه از یکه دعوتهای پیپرداخت ، درصورتیسه خود میز ازکینه درمان آنانرا نیرفت و غالبا هزیپذیگان میرا

های اجتماعی یعدالتیازب. کردیشد رد مین پزشک جهان اسالم میجانب امرای مختلف عصر ازاو به عنوان بزرگتر

را مورد یشنهاد کردند که به روش ابداعی خود او ویان عمر کور شد و بدو پیبرد که وقتی که درپایچنان رنج م

دهد کور بماند و دوباره چشم به زشتی هائی که عمری شاهد آن بوده یح میعمل جراحی قرار دهند گفت که ترج

 .دیاست نگشا

عه ، یرداشتهای اورا درباره خدا، ماوراء الطبشه ها و بیبا تمام اندیای رازی ، تقریدرست هزار سال بعد اززکر

ن نوابغ عصر ما، آلبرت یکی ازبزرگتریز اززبان یمبران، وحی و معجزه، باشباهتی شگفت انگیمذاهب ، پ

ن یمردی که مغز او واالتر"ن بصورت ینشتاینک از ایس مترلیفی هم که مورید، و اتفاقا توصیتوان شنین مینشتایا

او است " خ علمیتار"ای رازی دریکند مشابه وصف جرج سارتن از زکریم" صر ما استشه بشری عیگاه اندیجا

شمند عصر، ین اندیبعنوان شاخص تر" یعصر راز"خ علمی جهان را یک دوران کامل از تاریکه در آن وی 

 .ده است ینام

ن کتاب یرکدان سرشناسی است، درتازه تیزیر کنونی آموزش و پرورش فرانسه که شخصا فیکلود آلگر وز

، درارتباط با (ن کتاب ازآن سخن رفته استیز چند بار درایکه قبال ن") خدا دربرابر دانش " خودش بنام 

 : سدینوین مینشتایعه ایدگاههای مذهبی و ماوراء الطبید

کند و خدای تورات را خدائی سنگدل، یهودی را بطورکامل نفی مین یهودی است، ولی آئین خودش ینشتایا" 

کارگردانان همه مذاهب را به شدت مورد حمله . ستیچ احترامی نیسته هینامد که شاینه توز و انتقامجو میر، کیحق

ن مواردجای یک ازایچیکند ، و بعد ازآنکه درهیت محکوم مین قاطعیدهد و تعصبات فکری آنان را باهمیقرار م

از آن باالتر ، اصوال برای هر پژوهش علمی قا اعتقاد دارد، ویکند که به خداعمید میگذارد ، تأکیدی باقی نمیترد

تالش جهان . د کائناتی جدا باشدیک دیتواند از یشه واقعی علمی نمیک اندیراکه یربنائی مذهبی قائل است ، زیز

ن کائنات تابع نظم مشخص است یداند که ایت مین واقعین حاکم برکائنات، قبول ضمنی ایدانش را برای کشف قوان

ن ساده ولی ناشناخته یا کوشش برای شناسائی قوانیآ: پرسد یو م. ن نظم وجود داردینده ای برای انین آفریو بنابرا

ست که آدمی را با یانگر تالشی عرفانی نیه دارد خود نماینش بر آنها تکیدگی ظاهری جهان آفریچیای که  پ

جهان، "ن دراثرمعروف خودینشتایابی ارتباط فرضی خدا با مذاهب، ایدر ارز" دهد؟یوند میننده خود پیآفر

ه قانون علت و معلول یکسی که واقعا درک کرده باشد که سراسر کائنات برپا:" سدینوی، م"نمیبیآنطورکه من م

تواند یزد، مطلقا نمیرینش را برهم مین نظم ساختار همه جهان آفرین اختاللی درایدرگردش است و بروز کمتر

ابد یا برای مذهبی بین دستگاه مافوق بزرگ جائی برای خدا یتواند درایمعنی نیرد، یافسانه ای بنام معجزه را بپذ

ان یفر کارهای آدمیا کیه پاداش یر دهد ، و بر پاییزه هائی خاص تغیکه نظم موجود را به دلخواه خود وبا انگ

ن یت خود با ایتوانند ازقبول مسئولین به انحراف درآورد، همانطور که انسانها نمین کائناتی رادرجهاتی معیقوان

روحی تلقی کنند که مسئول یئی بیستند سرباز زنند، و خودرا شیش نیانی فرضی بیه که آلتهائی دردست خدایتوج

 ".ستیش نیکرده های خو

 :سدینوین کتاب، وی درباره درک سنتی جوامع بشری ازمفهوم خدا میگر ازهمیدرجای د
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د و هم ید هم از او ترسیغول آسائی تصور کرده است که بامعتقدات ساده لوحانه توده ها همواره خدا را موجود "

اروئی با ید بااو روابط دوجانبه برقرار کرد تا از رویت و عطوفتش بود، و در هردوحال بایدر صدد جلب رضا

ت بزرگ ینهایت نظم بین خدا را در واقعیولی جهان دانش براساس قانون علت و معلول هم. وی احتراز شده باشد

ن یابی کردکه گذشته را ، وقوانینده را بهمان صورتی ردیتوان آید که برمبنای آن میجویال هماهنگی من حیودر ع

شه بشری ، درهرحدی ید که اندیضی درچنان ابعادی دینش را جلوه گاه قدرت موزون و بی تبعیر آفریر ناپذییتغ

 ." دیدائی بحساب نمی آینی ، در برابر آن حتی ذره ناپیازتنوع و دورب

ه ین اصل کلی متکی است که هرمذهبی در درجه اول از ترس از جهان ناشناخته ماین ازمذاهب براینشتایل ایحلت

ن ترس بطورمنظم توسط طبقه ای دامن زده شده و مورد بهره یخ تمدن بشری ، ایدرتار: " سد کهینویرد، ومیگیم

داده شده است که خود را رابط انسانها با ن اساس سازمان یت نام دارد و برایبرداری قرارگرفته است که روحان

ان عمل گاه یدرجر. ت کرده باشدین راه تثبیش راازایز قلمداد کند تاسلطه جوئی خویقدرتهائی رعب انگ

ازات یا دفاع ازمنافع و امتیاسی یزمامداران، خواه بصورت پادشاه و خواه طبقات ممتاز، در راه حفظ قدرت س

ن راه یان آنان و طبقات روحانی درایز مینقش مذهبی رابعهده گرفته اند وگاه نن یفای ایما ایمادی خود مستق

ع، یتی مطیتی ممتاز براکثریالجوئی اقلین دو در امر استیکی برقرار شده است که از اشتراک منافع ایائتالف نزد

کاراساسی همه : رد کهیگیجه میابی نتین ارزیوازا". ردیگیت سرچشمه مین اقلیت توسط این اکثریو استثمار ا

، مبارزه با دانش وسرکوبی یسا و مسجد، درهرمقطع زمانی ومکانیسه وکلی، اعم از کنیالت مذهبیتشک

ن بوده است یت آنان مستلزم ایت حاکمیرا تثبین مقدس مذهبی بوده است، زیشان به اتهام انحراف از قوانیآزاداند

چون و چرای آنچه به یاجازه سئوالی را درباره اصالت برانی باقی بمانند که حق ویروان مذاهب همواره صغیکه پ

غمبران بزرگ وکوچک آن یهودی را از پین یاگر آئ. شود نداشته باشندیشان عرضه میتهای آسمانی بدینام واقع

ت یژه اگر آنها را ازسلطه روحانیند وبه ویرایه های سنتی خود بپیرایت و اسالم را ازپیحیجداکنند ، و اگر مس

حی ومسلمان یهودی و مسیم یابی توده های عظیل شده اند خالصی بخشند، دستیدرطول قرون بدانان تحمهائی که 

ر ید های کاذبی که بدانان ارائه کرده اند، امکان پذیدی واقعی ، و نه آن توحیعنی به توحیربنائی مشترک یبه ز

 . خواهد بود

توان شناخت، بلکه ازراه آموزش یرا از راه مذاهب نمن است که خدا ینها این ازهمه اینشتایری نهائی ایجه گینت

نده هرکشور، هرجامعه، هرخانواده، هرفرد، یآ:" ن است که ین مورد ایز درایتوان شناخت، و فتوای اونیودانش م

عنی درجه ینش یست، در گرو درجه بینده جامعه بشری در گروافسانه ها و اسطوره های اجدادی نیت آیودرنها

 . "آموزش او است

*    *    * 

دی سپردند، درجهان کنونی ینهای نوخاسته توحیری جای خودرا به آئین های اساطیهمچنانکه درروزگاری کهن آئ

نانه تری از یش را به برداشت واقع بیان آنند که جای اعتبار متزلزل شده خویدی درجرینهای توحین آئیما خود ا

وخ و کاهنان کهن ، بلکه در یه دراسطوره های ساخته و پرداخته شن بار نیشه مذهبی بسپارند که ایمذهب و از اند

ن جهان یافتگان ایشتری از پرورش یوسته بیو شمار پ. شه داردیان هزاره دوم ریشرفته جهان پاینش پیدانش و ب

قت مطلق به ید داری حقی، درطول قرون، با ادعای کلیچون و چرای آنچه کسانیری بیگر به خلل ناپذینو د

اروئی یدر رو"یآسمان"قتهای ین حقیبا همه ایل روشن که تقرین دلیشان عرضه کرده بودند اعتقاد ندارند، بدپدران

 . گری ازاعتبار افتاده اندیکی پس ازدینی جهان دانش یتهای زمیبا واقع

راست است . ن جدائی باشدیان چنیا درجریده باشد ین بریست که تمدن جهان کنونی ازدین معنی نین بدینهمه ایبا ا

ار بزرگتری همچنان یت بسیده اند، ولی اکثریگرائ atheism" یبی خدائ"اری ازمردم جهان به یکه هم اکنون بس

آنچه . بند مانده اندیاضی آن پایتهای ریقتی فراسوی جهان مادی و واقعیش نسبت به حقیش عاطفی خویبه گرا

وند معنوی تری با اواست که یلتری از خدا و پیاص ست ، شناختیخدائی نیطلبند بیت واقعا مین اکثریدگان ایگز
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ن گفته ینان ایزبان حال واقعی ا. گذردیش ساخته  نمیفات و مقرراتی پین و تشریالزاما از مجرای مذاهبی مع

 :ن سخنوری پارسی است که یدلنش

 نمیبیم ، که میجویخانه  میرهی جز مسجد و م           

 ! نجا و جمعی بت پرست آنجا یگروهی خود پرست ا                                                       

 

کروزه یشه  گرفته کهن را یچ  سنت ریتوان گرفت که هیده نمین حال نا دینه را در عیریخی دیت تارین واقعیا

 . ده ما گفته بودین سعدی جهان دیش ازایسالها پ. توان گفتیترک نم

 

 مهری نشسته در دل سعدی ، به روزگاران        

 ! توان کرد، اال به روزگاران یرون نمیب                                                              

 

 : ابی نوشتین ارزیو درقرن گذشته، صاحبنظری ازجهان غرب در هم

 

ت  یلبا دو شخص، غایط فکری و آموزشین شرایدرنهاد هرانسان بالغ و عاقل جهان امروزما، حتی دربهتر"

ط اخالقی و اجتماعی  وی یالت و مطالعات او همراه با محیکی انسان مدرن، آنچنانکه تحصی: متفاوت نهفته است

ر یه عاطفی او در کارگاه نفوذ های اجدادی شکل گرفته و بر ضمیر مایگری انسانی کهن که خمیآنرا ساخته اند، د

اری از ما در لحظات یدر نزد بس. گذشته ای دراز زده شده استشه ها واعتقادات یقا  نقش اندیناخودآگاهش عم

رفته شده ، واکنش های اجدادی را یتهای پذیرغم همه واقعیر ناخودآگاه است که علین ضمیانتخاب نهائی هم

ن ینکه  ایکند، ولو ایکته  میراثی آنانرا کلمه به کلمه به ما دیشه های میان می آورد و اندیبصورتی ظاهرا نو به م

 (. تمدن اعراب: گوستاو لوبون") بار بدانها رنگ آزاد اندیشی زده شده باشد

نش بشری و با جابجائی ین دانش و بیط نویتوان کردکه درشراید نمی، تردین واقع نگرینهمه ، وبرمبنای همیباا

کم بطور یست و یج امروزی پاکسازی مذهبی درجهان قرن بیش نوجوئی و به اصطالح رایالزامی نسلها ، گرا

ن یر چنیر کمتر خواهند شد ، هرچند که درمسیهای ناخودآگاه سنتی بصورت اجتناب ناپذیشتر و پای بندیمنظم ب

بخشی از آنان که درسطح : کسان داشته باشندیتوانند مواضعی یتحولی طبعا همه کشورها و ملتهای جهان ما نم

و درحال حاضر قسمت بزرگی ازجهان  –ارند شرفتهای آموزشی و اجتماعی و اقتصادی قرار دیباالتری ازپ

ن یشتری برای نویش و هم آمادگی بیهم گرا –ن طبقه اند یگر چون ژاپن درایت و کشورهای مترقی دیحیمس

گر عمال یانه آنها، دیهای مذهبی ، بخصوص در صورت پرخاشجویاد گرائی ها و افراط گریبن. شی دارند ینواند

ا یمان خود و یادی ایا از بابت کمی و زیر آنها از بابت نوع مذهبی که  دارد ن جهان ندارند، کسی دیجائی درا

تواند یز میرد، هرکس نیگیبندی خود به اجرای فرائض و مستحبات مذهبی مورد بازخواست قرار نمیدرجه پا

کها و یکاتولا روئی یالبته هنوز مواردی چون رو. ر دهدییش را تغیا آزادانه مذهب خوینی کند یدیآشکارا اعالم ب

افت که نشان از خشونتهای مذهبی یتوان یائی را میا سربهای ارتدکس و مسلمانان بوسنیرلند شمالی یپروتستانهای ا

گری یبخش د. اسی و ملی دارندیشه سیش ازجنبه مذهبی ریار بیها بسیا روئین رویدانند که ایدارد، ولی همه م

شود، یل میتشک  -ن مذهب بزرگ جهان حاضریسوم -ئی ن جامعه بشری  که عمدتا از کشورهای بودایازهم

ن خود یشرفتگی قرار دارد، ازنظر ساختار فلسفی آئین تری از پیهرچند که غالبا نسبت به جهان غرب درسطح پائ

های " ستیآنم"، ین جوامع جهانیبخش سومی ازا. شی به خشونت و پرخاشگری مذهبی نداردیاصوال گرا

دگاهی مذهبی به مفهوم سنتی آن یند که اصوال دیر آنهایانوس آرام و نظایان جزائر اقیبومائی و یقائی و استرالیافر

 . ز بدورندیها و پرخاشجوئی های مذهبی نیاد گرائیندارند ، و ازبن
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ری سنتی و تعصبها و ین از جهان مذهبی وجود دارد که همچنان درآشتی ناپذینها ، بخشی چهارمیدر مقابل همه ا

های اجتماعی و ین همه را در نابسامانیشه واقعی ایز باقی مانده است، هرچند که ریغالبا جشونت آم هاییادگرائیبن

ل ین بخش از جهان را کشورهای اسالمی تشکیبا همه اعضای ایتقر. د جستیژه اقتصادی آن بایاسی و به ویس

ن تر یسطح علمی و آموزشی پائ ن کشورهای پنجاه گانه اسالمی کشورهائی جهان سومی هستند ، بایهمه ا. دهندیم

. شودیاز جهان غرب و با اقتصاد هائی نابسامان ، جز در مواردی که مصنوعا با درآمد های نفتی مربوط م

د نهاده شده است، بصورت یبا همه آنها بر دمکراسی تأکین کشورها، با آنکه درقانونهای اساسی تقریک از ایچیه

ل آن وجود یک آزادی مذهبی بمفهوم اصیه الئیز حتی در ترکیچکدام  نیشوند و درهیک اداره نمیواقعا دمکرات

ن یسا گشوده شده است دراینی توسط خود کلیت با واقع بیحینانی که در جهان مسیچه اطمین جهت دریبهم. ندارد

اگر . کندید میر تهدین مجتمع متحجری را الزاما خطر انفجاری فراگیجهان اسالمی همچنان بسته مانده است، و چن

راث یری ازمیران ، با بهره گیده دارم این جهت است که عقیگذارم ، بدیه میت تکین واقعیمن اختصاصا بر ا

شه مذهبی یای فردا از اندید نقش ممتازی را در برداشت جهانی  دنیبایتواند و هم میش، هم میفرهنگی سرشار خو

 .فاکندیت ایو از معنو

ن مدت جهان یاگر در ا. ای  نوآوری مذهبی بوده است یک  کانون پوی ران ما درطول سه هزار سال هموارهیا

ن یز به تنهائی زادگاه سه آئیران نید آورده، ایحی و اسالم را پدیهودی و مسینهای سه گانه  یز سامی آئیغمبر خیپ

 . اشته اندنهای سامی ندیچکدام  از آنها اصالتی کمتر از آئیائی  مهری و زرتشتی و مانوی بوده است که هیآر

رومند تری از جانب ین بود که قدرتهای نظامی نیافتند بخاطر ایشتری ین مذهب سامی دوام  بیو اگر سرانجام ا

کی از ین جهان غرب ، در یصاحبنظری ازهم. ت واالتری عرضه شده باشدینکه معنویآنها بکار گرفته شد، نه ا

خ مذاهب بما یتار: " سدینویت مین واقعیابی ایدر ارز ده،ینه به چاپ رسین زمین پژوهشهائی که  در ایتازه تر

خدائی که . شتری را پشتوانه خود داشته باشندیمانند که قدرت نظامی بیانی پای برجا میآموخته است که تنها خدا

عنی یدرکتابهای مقدس خدای محرومان ومستضعفان اعالم شده بود در درازای قرون عمال درجبهه زورمندان 

دان خالی کردند که با یگر وقتی در برابر آنها میان دیفا و پاپها و استعمارگران جای گرفت و خدان و خلیسالط

ر آشوکا ازپشت سرش برداشته شد یکه شمشیخدای بودا، وقتین بیحتی آئ. رهای برنده تری روبرو شدندیشمش

. ارش گذاشتندیی دراختروهائی نظامید که نیگر مسکن گزینهائی دیزادگاه هندی خود را ترک گفت ودر سرزم

ر و یه شمشیستی الزاما بر دو پایالیستم امپریسم مذهبی است و هر سیالیخ امپریدی درعمل تاریان توحیخ خدایتار

ت درآغاز کار خود یحین سخن ارنست رنان قبال نقل شد که اگرمسیا(.  خ عمومی خدایتار: هیمساد)ه داردیپول تک

ز گفته شناخته ین گفته هگل نیا. ن برتر جهان بودیترا در جای آن آئین میز آئماری فلج مبتال شده بود، امرویبه ب

ن تذکر یازی بدید نیشا. ر عرب شکست خورد و نه در برابر اسالمین زرتشتی در برابر شمشیشده ای است که آئ

 .حی و مسلمان  متفقا بکار افتادندیر مسیز هر دو شمشین  مانوی  نینباشد که در سرکوبی آئ

 Vorlesungen uber die Philosophie der)غاز قرن گذشته ، هگل دراثر معروف خود درآ

Religion نی بود که بعدی ین آئیران نخستین زرتشتی ایآئ:" ن باره نوشت یدرا( درسهائی درباره فلسفه مذهب

ن یدرآئ. ابدی شتر گسترشین بود که فروغ هر چه دورتر و بیرا خواست خدای آن، اهورامزدا، ایجهانی داشت، ز

کی یر و شر و روشنائی با تاریکار دائمی خیجه منطقی قانون تکامل براساس پیرانی هر اصل اخالقی نتیکهن ا

گر مذاهب مواظب باشد اصول اخالقی را بصورت اوامری ینکه مانند دیاروئی آدمی بجای این رویاست، و درچن

ش یص خویشه و تشخینداشته باشد، خود در قلمرو اند رد و خودش حق دخالتی درآنهایآسمانی بی چون و چرا بپذ

 ". دا کرده استیدگار خود پین کننده دارد، و گوئی مقام واالئی در برابر آفریینقشی تع

گری یابی دیخود در ارز( ان یرانیخ ایتار) Histoire des Persesنو دریمه دوم همان قرن ، کنت دو گوبیدرن

، آبادانی وتندرستی از ی، راستیدان نبرد روشنائی ، زندگیجهان را م زرتشت سراسر:" نه نوشتین زمیدرهم

ن نبرد یکه ایشمارد، و در پندار او تا هنگامیگر میماری از سوی دیرانی و بیکی ، مرگ، دروغ، ویکسو ، و تاری

ه دارند که فیمند و وظیکار سهین پیان درایده است همه آدمیان نرسیمن به پایروزی نهائی اهورامزدا براهریبا پ
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نش خوب و بد مختار یدربرداشت زرتشت آدمی در گز. اری دهندیه شر اهورامزدا را یر علیآگاهانه در جبهه خ

روزی روشنی بر یکی گفتار و پندار و کردارش برای  پین راستا مقامی چنان ارجمند دارد که  نیاست، و در ا

ن یدانند درآئیمقدار میا را بیبدن  را خوار و دنبرخالف مذاهب سامی که . کندیدا میادی پیظلمت ضرورتی بن

ن آموزشها یکه  ایوقت. ننده باشدیرومند و کوشا و سازنده و آفرین رسالت را برعهده دارد که  نیرانی هر فردی ایا

 Bibleقطعا خدای بزرگی است، ولی ملت   Bible یم که هرچند خدایکنیم، خوب احساس میریگیرا درنظر م

ن اصول با آن دروغها و یرا ایمی دارد ملت  کوچکی است، زین اصول و تعالیلتی که چنسه با میدر مقا

ت یل برای ما حکایوخ که تورات به تفصیمه ها ی شیهای درون خیها و خودخواهی ها و کوته نظریبکاریفر

 ." کند وجه اشتراکی ندارندیم

خ مذاهب در کتاب معروف    یرشناس تارنگر استاد سینه ، کرگلین زمیگری درهمیابی بازهم جالب دیدر ارز

ست که تنها به یفرد انسانی وجود مجزائی ن: سدینویم( یش و گسترش زندگی مذهبیدایهائی درباره پیبررس)

سته آن یش را بطور کامل انجام دهد  شاین منطق که اگر فرائض مذهبی خویشد، با ایندیرستگاری خودش ب

ت جهان یق هدایه است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طربهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شد

ار یک طرح بسیا کارگری را دارد که در راه  تحقق یدگاهی حکم سرباز ین دیر روشنائی است و از چنیدر مس

کاری همه جانبه ینش و در پیکند، نه تنها برای زندگی شخصی خودش، بلکه برای همه جهان آفریبزرگ کار م

خ ین بار در تاریادی ، برای نخستین برداشتی بنیبا چن. کی و زندگی بر مرگیروزی نهائی فروغ بر تاریبرای  پ

 ." گر سابقه نداردین دیچ  آئیشود  که  در هیمذاهب جهان اصولی مطرح م

” نایرانیخ افسانه ای ایار درتارین شهرینخست" ستن سن، درکتابیران، آرتورکریخ ایک محقق نامی تاریو بازهم 

ک آدمی با ساختار کائنات و نقشی یای فروغ و ظلمت، و رابطه نزدیک آشکار دو دنیتفک: "سدین باره مینویدرا

ن های یگر آئیران است که وارد دین مزدائی ایادی آئیهای بنیژگیکند از ویفا میاروئی این رویکه خود او در ا

با در سراسر سرودهای معروف زرتشت یص و آزادی انتخاب تقرین آزادی تشخیا". ای مقدم شده استیآس

د یریش گید در پید و راهی را که بایشه روشن درآنها بنگرید وبا اندیسخن هارا بشنو:" منعکس است( گاتاها)

کی را یکی نیدار شدند، یشه و انگار پدینش دراندینوی همزادی که درآغاز آفریازآن دو م. دینیبرای خود برگز

سرود سی ام، بندهای دوم ") ند و نادان دروغ را یگزین  دو دانا راستی را برمیان ایگری بدی را، ومیاند دینمایم

ی گفتار و کردار ، یدی و به  تن ما جان دادی و توانایکه برای ما تن و خرد آفریای مزدا، هنگام" ؛ (و سوم

کم، بند یسرود سی و")میا به گژی رویم و بدلخواه خود به راستی ینیش را آزادانه برگزیازماخواستی که راه خو

ش یشه و ادراک خویشود، بلکه آنرا زاده اندیقت از راه  وحی نمیز مدعی شناخت حقی، خود زرتشت ن(ازدهمی

افتم  که تو سرآغاز و سرانجام هستی و آن یشه ام شناختم ، دریروی اندیکه ترا با نیای مزدا، هنگام: "شناسدیم

کم، یسرود سی و") نندیش را برگزین خوینش داده ای  تا راه راستیگزان آزادی یکی که به آدمیشه نیسرچشمه اند

اور اهورامزدا است و نه یند،  از آن پس دوست و یگزین انتخاب برمیکسی که راه فروغ را درا(. 0و0یبندها

اهورامزدا با : " ن سرود منعکس شده استیگری از همیژگی دربند دین ویا. ار و سربه فرمان اویبنده بی اخت

دارد که یاری وپاک منشی را به آن کس ارزانی میداوندی وسروری خود، رسائی وجاودانگی وراستی و شهرخ

اور ارجمند اهورا کسی است که گفتار و کردارش نشان از راستی و ی. شه و درکردار دوست او باشدیدراند

 (.  44و  40کم، بندهای یسرود سی و") نکوئی دهد

ز یت نی، مانویرانیگر این دیکی از آنها، در آئینش یو شر و آزادی آدمی در گز ریادی خیک بنیشه تفکین اندیا

 . منعکس شده است

ن باشد یرا معتقد بودند که اگر چنیحی مخالف بودند، زیهودی و مسیدی ین توحیدو آئ" یجبر"ان با منطق یمانو

گانه یارد و اصوال  تصور خدائی  فر خطاکارانی را که خود مسئول گمراهی آنان بوده است  ندیخدای واحد حق ک

فه ین مانی وظیز، درآئیقانونگزاری ن. ت او باشند نامعقول استیر و شر هر دو مخلوق او و ناشی از مشیکه  خ

ن و ین جهت ، چنانکه دو محقق برجسته قرون چهارم و پنجم هجری ، بغدادی دراصول الدیان بود و بهمیخود آدم
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ن الهی یل را که مدعی آوردن قوانیمبران بنی اسرائیان پیخود تذکر داده اند مانو ت دالئل النبوهیمعتزلی در تثب

 .خواندندیمن میبودند فرستادگان اهر

سی اتفاق افتاده بود، به یشه مذهبی وفلسفی مانی بخصوص پس از مرگ خود او، همانند آنچه درمورد عیاند

افت و یحی گسترش یقای شمالی و اروپای مسیو افر ایا، درآسین تا اسپانیران رفت و از چیخارج از مرزهای ا

حی و نقش یل و کاتار در اروپای مسیای اسالمی و جنبشهای بوگومیه  نهضت بزرگ معتزله در دنیرمایبعدا خم

ک دانشمند سرشناس قرن خود ما، آنرا، تا آنجا که به حماسه کاتار یادی آنها درهر دو مورد شد، که  یبن

" خ جهان یران در تاریامهای مذهبی این پیکی از پرشکوه ترین یطن"شود یربوط مدراروپای قرون وسطی م

 (. ران یشارل هانری پوئش درکتاب روح ا) ده استینام

رانی شد که اساس فکری آن رابطه  دوستانه و یربنائی مکتب عرفان ایشه های مانوی، بعدا سنگ زین اندیهم

قی یون متخصص سرشناس عرفان اسالمی و مولف اثر تحقینیماسلوئی . حتی عاشقانه انسان با پروردگار بود

 : سدینویت مین  واقعیابی ایار ارزشمندی درباره حالج ، در ارزیبس

خته با ترس و نگرانی بوده یکنوع احترام آمیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یبرخالف اعراب ود"

زی کرده اند، وبا او با چنان یشق و محبت با پروردگار خود پی ررانی رابطه ای را براساس عیاست، عرفای ا

ان رابطه خالق و مخلوق ین بار حالج در بیامده، و برای نخستیتی سخن گفته اند که در قرآن نیمیصفا و صم

 ".بکاربرده است

ره ن بایدر  هم" یهائی درتمدن اسالمیبررس"ب ، دریگر عرفان اسالمی، الکسندرگیپژوهشگر سرشناس د

ان یرانیتوان گفت تالش ایم. رانی استیشه ایهم زاده اندیشود بر رویده میآنچه عادتا عرفان اسالمی نام: " سدینویم

با یدگاه مذهبی تمام جهان مسلمان از راه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه ای که شهرتی تقریر دییبرای تغ

. گرفت یل شده بود میر بدو تحمینی که با شمشیران از آئیکه اافته اند در حکم انتقامی بود یهمانند شهرت قرآن 

ری یه ضوابط قشری و متعصبانه مذهبی بود، تأثیانی آشکار علیران که اعتراض و عصیعشق عرفانی عرفای ا

توان گفت یکه مید،  بطوریر مسلمان بخشیا و اروپای غیاپی مسلمانان و از راه  آنان در آسیادی در نسلهای پیبن

شه و فرهنگ، امپراتوری بمراتب گسترده تری از امپراتوری جهان کورش و ین راه  درعالم اندین از ارایا

 ". وش برای خود بوجود آوردیدار

ک مجتمع اخالقی و مذهبی یروی معنوی یاگر ن" کند که یری میجه گینها نتیگر، ازهمه ایپژوهشگر سرشناسی د

ن ید قاطعا گفت که درایری شود، بایق جنگ و کشتار اندازه گیشه و نه  ازطریبراساس گسترش آن از راه اند

حی واسالمی یهودی و مسیار باالتر از مجموع عوامل یخ مذاهب جهان مقامی بسیرانی در تاریراستا عامل ا

وشاعره نامی انگلستان ، گرترود بل، (. تیحیائی مسیربنای آریترا، زرتشت و زیشارل اوتران درکتاب م" )دارد

نه ین زمیکند، درهمیازاو نقل م" رانیات ایخ ادبیتار" وائی که ادوارد براوان دریابی شیافظ، در ارزمترجم ح

ژگی های یشی ، از وینی و جهان اندیش بسوی جهان بیوارستگی از محدوده زمانی و مکانی و گرا:" سدینویم

ر بزرگ فرهنگ غرب و فرهنگ سه آثار دو مظهیرانی است، که نمونه بارزی از آنرا در مقایادی فرهنگ ایبن

رازکه یدردوران حافظ ، شهر ش. گر بودندیکدیبا معاصر یکه تقر –افت یتوان یران میا و حافظ ایتالیدانته ا: شرق 

حافظ پادشاهان و . وی همان اندازه بدان دلبسته بود که دانته دلبسته فلورانس بود، چند بار محاصره و مسخر شد

چ بازتابی یبا هیز از آن فرو افتادند، بی آنکه  تقریکه قدرت نشستند و بعد نیه بر ارد کیشاهزادگان متعددی را د

که برداشتهای فلسفی و جهانی دانته صرفا مربوط به زمان ومکان یز او بماند، در صورتیازآنها درشعر سحرانگ

رهائی یما تصو تهائی مشخص بود، امروز براییجه آنچه برای دوران خود او واقعیشد، و در نتیخود او م

ار گسترده تر یکند افقی بسیم میری که حافظ ترسیولی تصو. ستیش نیز بیبا و گاه هراس انگینامأنوس ، گاه ز

شه ها  ینی او با نگرشی شگفت آور بدان  اندیده جهان بیرون است، چنانکه گوئی دید زمان و مکان بیدارد که از ق

. ک شناخته است یافته و آنها را از نزدیم  راه یابیرتر بدانها دست  ست ما در دورانهائی دویبایو ادراکهائی که م

ک یاران دور و نزدیز مستان و هشیرون است، و الجرم امروز نید زمان و مکان بیکند از قیان  میآنچه او ب
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کان  ری و تریه چشمان  کشمیپای بکوبند که  در دوران خود او س"  رازیبه شعر حافظ ش"  یتوانند بهمان گرمیم

 ".کوفتندیسمرقندی  پای  م

عارف پارسی خدا را در مقامی . رانی ، جهانی بودن مطلق آن استین خدائی جوئی عرفان ایصه این خصیبرتر

ش و مفتی  او را  ید و بخالف انحصار طلبی  خاخام و کشیجویسا و مسجد میسه و کلیهای کنیباالتر از جدائ

ند که در محراب یبهمان اندازه در خرابات مغان نور خدا می ب. شماردیمتعلق به همه و همه را متعلق به او م

تواند در صومعه یشنود که میکده مین خدا را با همان رسائی در میند، و ندای ایسا و در رواق مسجد می بیکل

 : شنودیشنود ولی در صفای  خرابات مین ندا را در صومعه  نمیگاه هم اصوال ا. بشنود

 

 دم  که  فراز است  یکده، دین راه  ندادند مرا دوش          رفتم  به  در مدر صومعه چو     

     

 کده  باز است یعراقی             در باز تو خود را  که  در م: کده  آواز بر آمد که یاز م      

  

ک سر منزل یستند، راههای دوگانه ای هستند که به یخدائی  نین باز تاب خدا و بین عارف، کفر و دیبرای ا

 :رسندیم

  

 ن  است ین گذر کن          کانجا که عشق  آمد  نه  جای  کفر  و دی، از کفر دیگر سر عشق خواه     

  

ند و خود ینها را تنها خانه می بیم دارند و مسلمان رو به کعبه ، او همه ایهودی و ترسا رو به اورشلیو آنجا که  

 :دیگویرد و میگیسراغ صاحبخانه م

 

 !کی استینهمه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است         چون نظر باز کنی ، کعبه  و بتخانه  یا    

 

را همسنگ  بتها و بت " یدیتوح"ش ازصاحبنظران قرن فروغ ، عرفای ما اصالت بتها و بت پرستان یار پیبس

( آشکارا درمکتب عرفان نبودهرچند که وی )راز یری مورد سئوال قرار داده و از زبان سعدی شیپرستهای اساط

 :گفته بودند

 ن شرک تقوی نام را یم این  دلق  ازرق فام را             بر باد قالشی دهیم  ایکسو نهیز تا یبرخ 

  

 !م اصنام راید برما عرضه کن، تا بشکنیرود            توحیهر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی م

  

 :گفتید داران مین  کلینوبه خود درباره دوزخ  اگر ازعصر خود ما ، بیوسخنوری د

 

 ! بقدر فهم تو کردند وصف دوزخ را              که مار هفت  سر و عقرب دو سر دارد 
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رانی را به دوزخ و بهشت مجتهدان ینه فرهنگ ایرین قرن خود ما ، بی اعتقادی دیگر ازهمیسخنور سرشناسی د

 : ن باره نقل نشودیده کوتاه او در این قصیه منعکس کرده است اگر عفانیشخندی چنان ظریو مقلدان ، با ن

 

 ترسم  من  از جهنم  و آتشفشان  او                      وان  مالک  عذاب  و عمود  گران  او  

 ان   دهان   او یآن  اژدهای او که دمش هست  صد ذراع              وان  آدمی  که  رفته  م

 ر              وان  مار  هشت  پا و نهنگ  کالن  اویکه  از او  بگذرد  سعن  یآن  رود  آتش

 د  از  هوا              بر مغز شخص عاصی و بر استخوان اویآن  گرز آتشی   که   فرود  آ

 ان  او ین که هست               تابوت    دشمنان   علی   در   میل  در طبقه هفتمیآن  چاه  و

 ش  پر خطر جان  ستان   او  یند  سوی  مار،             از زخم  نیه  خلق  گزآن  عقربی  ک

 جز چند  تن  زما  علما ،  جلفای  کا ئنا ت              هستند    غرق     لجه     آتشفشان    او 

 امت  مکان  او یعه  هر که هست به عالم خداپرست              در دوزخ  است  روز قیجز ش

 ا ن  اویکل  چون  پرنیک شد            سوزد  به  نار هیز هر که  فکل  بست و شیعه  نیوز ش

 ا ن او ین   بجهد مادیمشکل به  جز من و تو به  روز جزا کسی             ز  آن   گرز آ تش

 کران  او ین  و آن  چمن  بیزدان  درست  کرد             خلد  بریتنها  برای  ما  و تو  

 های  پر شراب            وان   قصر های  عالی و آب روان  او یباغهای  عالی  و  جوآن  

 ن            و آن  قا بهای   پر  پلو و  زعفران  او یآن خانه های خلوت و غلمان  و حورع

 ان اوین              و آن  کوثری که جفت زنم در میفردای  من و جناب  تو  و جوی  انگب

 

ت قرون یلی زود پا به قرنی تازه و هزاره ای تازه خواهد گذاشت ، آن بشریستمی که خیان قرن بیت پایبشر

ط مادی و یبا همه شرایتی است که تقریبشر. ن پا به هزاره دوم گذاشته بودیش از ایست که هزار سال پیوسطائی ن

ائی دو برابر یاو با اکتشافات جغراف نییای زمیدن. ادی کرده است یری بنیین هزاره تغیمعنوی زندگی او در طول ا

کروسکوپها و تلسکوپها ی او وی را با یم. ارد برابر شده استیلیو جهان آسمانی او با اکتشافات علمی چند م

زندگی روزمره  او با دستاورد های دانش و . ت بزرگ آشنا کرده اندینهایت کوچک و بینهایناشناخته هائی ب

ر ین دگرگونی ها را امکان پذیفته است و سطح آموزشی او در ابعادی که همه اصنعت رنگی بکلی تازه بخود گر

ده اند سه برابر شمار تمام مردم یشمار کسانی که درجهان امروز ما آموزشهای دانشگاهی د. سازد باال رفته است

 .الدی استیم 0111ن درسال یروی زم

توان داشت که در قلمرو همه ضوابط مادی و یع نمان هزاره دوم توقین جامعه بشری پایطی ، ازچنین شرایدرچن

شه مذهبی همچنان در مواضع هزار یر در پشت سر گذاشته باشد، ولی در قلمرو اندین فراگیمعنوی تحولی چن

کرد و همانطور ین مورد فکر میقا همانطور فکر کند که انسان قرون وسطائی درایش خود در جا بزند و دقیسال پ

متون مقدسی که پژوهشگران عصرما  درآنها هشتاد . کرد ین مورد عمل میون وسطائی دراعمل کند که انسان قر

ستند که درآنها مطلقا  ین  نیان هزاره نخستیگر همان متون مقدس پایافته اند دیض آشکار یهزار خطا و ضد و نق

د جهان یش عقایتفت وانهاییگر آن دیز دیق آسمانی نید داران امروزی حقایرفت ، وکلیتوهم خطا و لغزشی نم

ران را با شکنجه و زندان و یستند که  صدای نکته گیای اسالم نیا محاکم شرع قاضی القضاه های دنیت یحیمس

و  -شتر از نسل فردایشتر از نسل امروز ، و نسل پس فردا بینسل فردا ب. کردندیشعله های آتش در گلو خاموش م

دنی یاد تر، و نادیار زینی بسیدنی های جهان هستی را با واقع بیدمیتواند  –ث ین بار به برکت دانش و نه حدیا
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ن بار برای یخدا ا. ابی قراردهدیار گسترده تری مورد ارزیند و با آگاهی بسیقتری ببیار عمیهای آنرا با ادراک بس

که ده شده اند، بلیش آفرید و مشتی ستاره است که همه درششهزار سال پیک خورشین و یک زمیاو نه خدای 

ش یاردها سال پیلید آنها از میاردها خورشیلیاردها کهکشان را با میلیگرداننده نظم سرسام آوری است که م

تواند باشد که در جائی ازآسمان بر تخت خدائی خود بر دوش یگر آن خدائی مین خدا نه دیدرگردش دارد، و ا

به شکل شخص خودش ساخته و پراخته است، ن را ین زمیان ایه زده است، نه آن خدائی که آدمیمالئکی مقرب تک

رد برای آنکه گفته بهتری را یگیا گفته خود را پس میشود یمان میکبار از کار خود پشینه آن خدائی که هرچند 

نی را در برابر چند آلت ختنه شده به کسانی یده دارد ، نه سرزمین خدائی نه قومی برگزیچن. درجای آن بگذارد 

ش را مأمور کشتار یدگان خویفرستد ، نه گروهی از آفریهائی خاص برای کسانی وحی مبخشد ، نه به زبانیم

ن یبرد، نه بابت خطائی که خودش برای ایکند، نه خودش شبانه چند هزار نفر ازبندگانش را سر میگر میگروهی د

 .کندیگر روانه میبندگان خواسته است آنها را به آتش و مار و عقرب جهانی د

اروئی یشود، و همچنانکه رویامعه بشری امروز ما روز بروز جا بر جدائی های نژادی تنگتر مهمچنانکه درج

ز الزاما یسپارند، جدائی های مذهبی نیک میهای دمکراتیش جای خود را به همداستانیش از پیک بیدئولوژیهای ا

ت یا خدای همه بشرکه درآن خد –و بخصوص خواهند داد  -دهند یجای خود را به درک تازه ای از مذهب م

ت با او ین بشریت است، و ارتباط هرفردی از افراد ایت و قانون او قانون همه بشریقت همه بشریقت او حقیوحق

ن جهانی و مار وعقرب آنجهانی ، بلکه یز ارتباط قلبی آزادانه و آگاهانه ای است که نه بر ترس و ارعاب این

ت هزاره یان بشرید میاگر با. ه دارد یخواهی هر دو جهانی تک شی و نکویک اندینی و نیک بیت و بر نیبرمعنو

گذرد که چون یوند مسلما از مجرای جنگ هفتاد و دو ملتی نمین پیوندی وجود داشته باشد ایسوم و خدای او پ

گذرد که درآن بشر، بصورت جزئی ینی واقع نگرانه ای میده اند ره افسانه زده اند ، از مجرای جهان بیقت ندیحق

ن فرمانروائی یار و مأمور اجرای فرامیو نه بصورت بنده ای بی اخت –نش یم آفریاال ومسئول از جهان عظو

ن ید و در همه ایمایر تکامل دائم بپیش را، مسئوالنه و آگاهانه ، در مسیراه خو –ن و ترسناک و خودکامه یباالنش

 .ندیش بیدرکنار خو بانینش را بصورت دوست و پشتین جهان آفریرهنوردی ، گرداننده ا

*    *    * 

نهای ید من براصالت خاص برداشتهای فکری آئیدانم که تأکین تذکررا ضروری میدرارتباط با آنچه گفته شد ، ا

ا به ین زرتشتی یست که بازگشت به آئین معنی نیران، بدیرانی و برداشتهای عرفانی مکتب تصوف ایکهن ا

نانه است و نه یشه ای نه واقع بین اندیچن. ه کنمیجهان هزاره سوم توصا یران یشها ی عرفانی را برای ایگرا

ده هائی ازگذشته اند که قابل تکرار در جهان امروز ین زرتشتی و هم مکتب عرفان پارسی پدیهم آئ. منطقی است

ن یکه آئکی ازسازندگان اسطوره های آن جهانی بود ین زرتشتی خود یم که آئیز مکنیستند، و فراموش نیو فردا ن

ن تحولی قائل شد یران درچنید برای فرهنگ ایبایآن سهم اساسی که م. ه گرفتند یدی سامی ازآنها مایهای توح

رانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن اصولی ینهای اینی آئیژگی جهان بیو

 .اد نهاده شودید برآن بنیبایتواند و میکم میست و یت قرن بیاست که ساختار مذهبی بشر

ک برداشت تازه از یا ین خداشناسی یک مکتب نوینه ید گذارم که من برنامه خاصی را در زمید تأکیز باین نیبر ا

ن است که آگاهی های الزم را تا آن حد که برای خود من ین راستا محدود بدیفه من در ایوظ. مذهب ارائه نمیدهم 

ژه نسل جوان کشورم یت صفحات کتاب اجازه دهد دردسترس خوانندگان، بویممکن باشد و تا آنجا که محدود

 .اری داده باشم ینش آن با خودشان است و نه با من، یبگذارم، تا آنان را در انتخاب راهی که گز
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 هیت  فقیوال

 

قرن  حاضر،  های محقق برجسته آلمانی آغازی،  بر مبنای  بررس"ه یت فقیوال" قبال  گفته شد ، مکتب   چنانکه

J.Wellhausen   غمبران یهودی است که بصورت پیاسی  یک مکتب مذهبی و سیریشه اسالمی  ندارد،  بلکه

غمبر در تورات شکل گرفته و از آنجا بصورت کلی به اسالم منتقل شده است و بخصوص یا  پادشاهان پیپادشاه  

 .شده است ق دادهیعه  تطبیت  شیع با هدفهای حکومتی روحانیدر جهان تش

ستم واقعی حکومتی در ین سیانگذار نخستیبا همه مورخان آنرا بنیران ، که  تقریت که کشوری چون این واقعیا

خ ساز جهان و ناپلئون  بعنوان ین حکومت تاریخ  جهان دانسته اند، کشوری که هگل از آن بعنوان اولیتار

ده  را وارد ین کشوری که اصل آزادی مذهب و عقیلنبی  بعنوان اویخ و تویهای بزرگ تاریسرمشق همه امپراتور

ونال یسم و ناسیانی قرنی که در آن جهان بشری در راه  مبارزه با  فاشیبرد، درسالهای پایحکومت کرد نام  م

ن جهان د رراه استقرار نظمی یون نفر قربانی داد، و هم اکنون سراسر ایلیسم  صد میسم و کمونیالیسوس

ن المللی یندگان  آن در سطح  بیدارد که  سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر نمایک گام  بر میدمکرات

ن اداره شود که در آن همه افراد جامعه بصورت یستم حکومتی منحصر بفردی  در روی زمیهستند، با  س

ر الهی یر ناپذییتغ ن ثابت وینی بنام  قوانیه  قرار داشته باشند و قوانیک  ولی  فقیمومت  یران شرعی تحت قیصغ

ن یستند، اگر بزرگتریسته  اجرا نیای  متمدن امروز مطلقا  قابل اجرا و شایل شده  باشد که  در دنیبر آنان تحم

 .ن تراژدی ها  استین ایکی از بزرگتریران  نباشد مسلما یخ  سه هزار ساله ایتراژدی تار

ت شناخته شده جهان یم حکومتی برسمیکان تنها رژیتنی وایه که به استثنای کشور ذره بیت فقیمی بنام والیرژ

ه آن بطور یه و مقننه و قضائیکنند و همه دستگاه های اجرائیما برآن حکومت میامروز است که آخوندان مستق

ک ین حقوقی و اجتماعی جهان حاضر ما  یدگاه  موازیار آنان قرار دارد،  بهمان اندازه که از دیدربست دراخت

مهای مذهبی است ین  رژیتریکی از نا اصلیز یدگاه اصالت مذهبی نیقرون وسطائی است، از د م  واپسگراییرژ

ا  گواهان یستم مذهبی مورمون ها  یش  از سین نظر اعتباری بیده است ، و از ایخ جهان بخود دیکه تاکنون تار

 .حی  نداردیهوه  در جهان مسی

د شرعا یبایانگذار آن  میای اسالم  پس از درگذشت  بنیدن  ن متکی است کهیه  بر ایت فقیک والیدئولژیاساس ا 

عه  اداره شده  باشد، و چون سلسله این امامان در قرن چهارم هجری با یش عنی امامانیم او یبدست  خاندان مستق

ث خود وکالت یان حدیبه راو" توقعی" بت خود بموجب یش از غین امام پیبت کبرای امام دوازدهم قطع شد، ایغ

" .  ن ، چنانکه خود او حجت خدا بر آنان استیحجت  وی باشند بر مسلم" بت ین غید که در تمام دوران ادا

فقط "  ت یوال" ن یاسی نداشت از ایعه که هنوز نفوذ سیت  شیدرفاصله قرون چهارم و دهم هجری، روحان

ن رسمی یی عشری آئع اثنیگفت ،  ولی در دوران صفوی که تشیت نشده است سخن میبصورت حقی که رعا

ب  ینان  برحق  امام غایت برقرار شد که  فقها بعنوان جانشیان سلطنت و روحانین توافق میکشور شناخته شد ا

ن سنت عمال برقرار ماند یز ایدر عصر قاجار ن. ض کنندین سلسله تفویحق خود را در امر حکومت به پادشاهان ا

متممی شد که بموجب آن تا ظهور حضرت صاحب االمر علمای ران  دارای  یت  ایو حتی قانون اساسی مشروط

ست ساله  عصر رضا ین موضوع پس از فترت  بیا. ش داشتند یم خوین قانون اساسی را در نظارت مستقین  اید

ده  برخی از مفسران  معاصر،  یشاه، دوباره در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد، هرچند که  به عق

وم  امری یش پترولیتیا طرح معروف  کمربند سبز از جانب جهان غرب و با برنامه های نفتی  برن امر بیتقارن ا

ن  پادشاه  سلسله یان سلطنت دومیافت  که با پایان  یبهر حال، حوادث بصورتی جر. بکلی  اتفاقی بوده است

ما  حکومت  یعه  مستقیای شران آخوند هیخ  هزار و چهار صد ساله اسالمی این بار در تاریپهلوی ، برای نخست

 . را اعالم کردند" ن ین حکومت هللا  در روی زمیاول"ل یرا  در دست گرفتند و تشک
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ن حکومتی بود که ین نبود، ولی مسلما اولین حکومت خدا در روی زمید واقعا اولیشا" ه یت فقیوال" ن حکومت یا

ابی یارز. ان خود مورد بهره کشی قرار گرفت ن  حد  از جانب  گروه  محدودی  از بندگیدر آن  خدا  تا بد

ابی یرا  ارزیمربوط است، ز" حکومت الهی "ن یژگی این وید خواند تنها به همینده خواهیکوتاهی که درصفحات آ

ن کتاب است، نه با توجه به گزارشهای یا اجتماعی آن نه کار صفحات محدود ایا اقتصادی یاسی یجنبه های س

ن المللی منتشر شده است و ین راستا  درمطبوعات فارسی و در رسانه های گروهی بیافراونی که منظما  در 

 . شود ضرورتی خاص داردیم

رفته شده ای متکی نبوده است، حتی یت پذیچ واقعیه ازهمان آغاز بر هیت فقیدتی مکتب والیبرداشتهای عق

ت شش یمی از جمعیش ازنیروزه بام. شودیر بنائی آن که به اصل وجود امام دوازدهم مربوط میبرداشت ز

ن یاز ا. ت و اسالم تعلق دارندیحیت و مسیهودیعنی  ی" دی یتوح"ارد نفری جهان به سه مذهب معروف به یلیم

ون نفر یلیون نفر مسلمان، و پانزده میلیست میارد و دویلیک  میک به یحی هستند، نزدیارد نفر مسیلیعده دوم

ن باره وجود دارد علی االصول مورد قبول ید هائی که در ایرغم تردیل، عیتی بنام موسیوجود شخص. هودی ی

هودی است، و یار کوچک یت بسیسی مورد قبول همه آنها، با ستثنای اقلیامبری بنام عیهمه آنهاست، و وجود پ

ز،  وجود ین بخش مسلمان نیدر. ون نفری مسلمان استیلیم  1, 200 امبری بنام دمحم مورد قبول بخشیوجود پ

ق عمومی است، هرچند که مقام امامت آنها مورد قبول نه دهم  آنان  یعه مورد تصدیازده امام اول شیاصولی 

ب مطلقا مورد یولی نه تنها اسطوره امامی غا. ستین  جهان اسالمی نیارد نفر بخش سنی ایلیک میش از یعنی بی

چ یرا  که هیی مورد انکار آنهاست ، زن  کسیست، بلکه اساسا وجود خارجی چنین عده  نیک  از ایچیقبول ه

ن  باره  یز وجود نداشته است، و هرچه در ایش  نیمدرک قابل قبولی برآن وجود ندارد و از هزار و صد سال پ

ان  یز که  نقل شده توسط  راویثی  نیهر حد. عه بوده است یت  شیه خود روحانیا نوشته شده  صرفا از ناحیگفته 

چ اثر مذهبی خود دوران امامان  یتنها در قرآن ذکری از مهدی موعود نشده ، بلکه در ه نه. عه  نقل شده استیش

ن مورد هرچه بدانان نسبت داده شده توسط  ین موضوعی صحبت نشده است، و در ایز از چنیعه  نیازده  گانه  شی

ب یامامی بنام امام غاش از آنکه اسطوره یان مسلمان، تا بیراو. عه  قرن چهارم هجری به بعد استیمحدثان ش

م بوده و یش از آنکه در جوانی در گذرد مردی  عقیازدهم  پین اتفاق داشته اند که امام یزی شود برایطرح ر

بت  صغرای ین جانی هفتاد سال درغیامکان فرزند آوردن نداشته  است، و اسطوره فرزندی که بعلت عدم تأم

بت   کبری رفته یش مربوط بوده و بعد هم به غیان خویعیال با شا وکیخود از پشت پرده توسط کسانی بنام ابواب 

ادی در یرا اصل بنیع خالی نمانده  باشد، زیل ساخته شده است که جای او در جهان  تشین  دلیاست درست به هم

تاب ن کی، معتبرتریحتی درکتاب کاف. تواند بدون وجود امام در گردش باشدیا  نمین است که  دنیع  این جهان تشیا

ح شده است که تا شبی که مهدی موعود زاده شد اثری از یف شده، تصریعه، که درست درهمان زمان تألیش

ن باره یدر ا"  ر معتبریغ" و " معتبر" ث یصدها حد. ده نشده بودیرانی او ، نرجس خاتون، دیبارداری در مادر ا

گر یامبر و علی و دیعه از قرآن و پیمختلف ش ر هائی که در کتبیع تقل شده، و همه نقل قولها و تفسیدرجهان تش

بی استثنا    -ستیچکدام از آنها بر مدرکی  واقعا استوار متکی نیو ه –ن اسطوره بعمل آمده یت ایائمه  بمنظور تثب

 . ست یای مسلمان نیم  دنیت عظیعنی  اکثریعه است و مورد قبول روات جهانی تسنن  یان شیکار خود راو

خود علی بن " لیوک"ن ین  باره  به  چهارمیاست که امام  دوازدهم  در ا" یعیتوق"سر اصالت  گر بریگفتگوئی د

بت کبری یز بامر خداوند به  غیدمحم سمری فرستاده و بدو خبر داده است که بزودی خواهد مرد و خود امام  ن

. ان خواهند بود یعیه شوی تا زمان ظهور مجدد وی مورد مراجع" ث یان حدیراو"اب او یخواهد رفت، و در غ

ن یر قرآن حفظ شده باشد، و با ایست با قداستی نظیباین  سند سرنوشت سازی با  امضای امام عصر ، حقا میچن

دن آن شده است، و همه آنچه یده و نه کسی مدعی دین توقع نه درجائی ضبط شده ، نه کسی آنرا به چشم دیوجود ا

ه گرفته است که مدتها یعه مایث  شیا نوشته شده، تنها از دو کتاب حدیه ش از هزار سال درباره آن گفتیدر طول ب

است، " ث یان احادیمراجعه به راو"ر یگفتگوی سوم بر سر نحوه تعب. امام نوشته شده اند" بت کبرای یغ" بعد از 

مداری چوجه  معنی زماین مراجعه  بهین نوشته ای ایاری از محققان حتی بفرض صحت چنیرا که ازنظر بسیز

ن مفهوم را یدهد،  بلکه تنها ایاسالمی نم"  امت " ا  بر یث و حکومت آنها را بر ملت یان حدین راویاسی ایس
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نه تنها . ث مراجعه کنند یان احادین راوید درمورد مسائل و مشکالت مذهبی خود به ایبایان میعین شیدارد که ا

" یت الهیآ"ن آنکه به اقتضای یتدار متعددی درعیصالحز فقهای یه نیت فقین دوران والیدرگذشته، بلکه در هم

ن وکالتی فقط مسائل مذهبی را ید نهاده اند که چنیز تأکین  نیعی صحه گذاشته اند بر این  توقیخود بر صحت چن

ن مورد ابراز شد، ین نظراتی که درایح تریکی از صری.  شودیاسی از آن مستفاد نمیشود و حکومت  سیشامل م

 . نی قرار داشتیت مذهبی در مقامی باالتر از روح اله خمیعتمداری بود که از نظر مرجعیشر ه کاظمینظر

کرد، آنچه وی از دوران ین نمیرا نظر واقعی او را تأمینی نبود، زیت ها مورد قبول خمین واقعیک از ایچیالبته ه

نی یتهای  دیاو همه مسائل و واقع ر آگاه و ناخودآگاه یطلبگی خود درقم بدنبال آن بود کسب قدرت بود، و درضم

ث یان حدیمراجعه به راو"ری از ین خواستی طبعا مستلزم تعبیشد، و ارضای چنین قدرت طلبی خالصه میدر هم

ن جهت همان کسی که در دوران طلبگی خود در مدرسه یبد. ز شامل شودیاسی آنانرا نیبود که حکومت س" 

ستند و یت و حکومت نین اصوال خواهان والیمجتهد"کرده بود که د یش تأکیخو" کشف االسرار "ه قم در یضیف

رون یر و قاصر است، و بیکنند  فقط  فتوی و قضاوت و دخالت د رحفظ  مال صغین مییحدودی که برای خود تع

د، با ینکه باد درجهت مخالف وزی، بمحض ا"برندیست و ابدا نامی از آن  نمیچ اسمی از حکومت نینها هیاز ا

ن است یث  ایان حدیبت امام در تمام امورشان رجوع کنند به راوینکه مردم در زمان غیمعنی ا: "نوشتت یقاطع

ن امام  یش قرار داده است،  وجانشین  خویکه اطاعت از آنها کنند، چه امام  آنها را حجت خود کرده و جانش

و هم او در جای ". رموده استن است و خدا اطاعتش را واجب فیغمبر و حجت امام عصر در روی زمین پیجانش

عنی پاسداری از حدود و ثغور مسلمانان، ین مربوط به حکومت بعهده فقها است، یاجرای تمام قوان:" گر نوشتید

: ، و باز نوشت"ه، و اجرای حدود و قصاص ، و حفظ مرزها و نظم شهرها و همه یو گرفتن خمس و زکوه و جز

حجه هللا کسی است که خداوند . نطور که حضرت رسول حجت خدا بودفقهای اسالم حجت بر مردم هستند، هما" 

عنی همه امور و تمام یز ازطرف امام حجت بر مردم هستند، یاو را  برای انجام امور مقرر فرموده است و فقها ن

: ز ، خود او مشخص کرد که ین واگذاری نیدر مورد نحوه و مفهوم ا". ن به آنان واگذار شده استیکارهای مسلم

ل حکومت دهد، او همان یزد و تشکیقی که دارای دو خصلت علم به قانون و عدالت باشد بپا خیکه فرد الیوقت" 

تی را که حضرت رسول اکرم در امر اداره جامعه داشت دارا است و بر همه مردم الزم است که از او یوال

خالفند اصوال با خداوند تبارک و تعالی ه میت فقینهائی که با والیهمه ا" بعد اعالم کرد که ". اطاعت کنند 

 ". مخالفند

ن ادعائی بتواند آسان یران صفوی  قرن شانزدهم نبود تا چنیط  ایستم  شرایط جهان مترقی قرن بینهمه شرایبا ا

کی از آنها یکه بعدا  –ه اعظم یغاتی فقین جهت در دوران صد روزه نوفل لوشاتو، کارگردانان تبلیبد. رفته شودیپذ

افت و راه فرار از یاست جمهوری بمقام جاسوس استعمار تنزل یگری ازمقام ریدستور وی اعدام شد، و دبه 

دند که برای جلب یبدو فهمان –خ فرستاده شد یش گرفت ، و سومی از مسند وزارت به زباله دان تاریکشور در پ

راه عوض کند و در مصاحبه ها کی  ید بصورت  تاکتیبایران  میافکار عمومی در داخل و بخصوص در خارج  ا

ه بگذارد که مورد قبول و عالقه جهان متمدن باشد و نه آنچه واقعا یو گفتگوهای حضوری خود برآن ضوابطی تک

ش از آنکه مسلمانی او را انکار کند و او را یامام  پ" بعدها ابوالحسن بنی صدر که . مورد خواست خود اوست

پرسشهای : " خود نوشت" د یانت به امیخ" معنوی خود شمرده بود، درکتاب  کا  بداند وی را فرزند یخادم  امر

کرد، و قرار شد که  پاسخهای آنها یمورد تجاوز نم 00عموم خبرنگاران و روشنفکران  در نوفل لوشاتو کال از

ر پاسخ م تا او دیه  کنینی ها و خود من تهی، موسوی خوئینی، قطب زاده ، احمدخمیزدیان  یش  آقایشاپیرا پ

ل یم که بدلیم ، بلکه گمان داشتینی نه تنها نگران نبودیهای  آقای  خمیاز نادان. خبرنگاران براساس آنها جواب بدهد

و هم او، ".  ت بخالف تصور ما از کار درآمدیشان بعدا در کارها دخالت نخواهند کرد، اما واقعین نادانی ها ایهم

ه یت فقیس کتاب والیما در پار"نی نقل قول کرد که یخم" ه یت فقیالو"ن کتاب، درباره کتاب یگر همیدر جای د

ز در آن یآقای بهشتی  ن. میافتیم  و آنرا بی محتوا ینی را که مجموعه  درسهای او در نجف بود خواندیآقای خم

ه  یما ه را خوانده و آنرایت فقیم شاه را نمی برد، مجموعه درسهای والیزمان که هنوز کسی عنوان سرنگونی رژ

 ".    ی  شمرده بود یبی آبرو
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سم یاولیه ضوابط سنتی مکتب ماکیه بر پایت فقیی والیک  بام و دو هواین هنگام بود که برنامه یو درست از هم

اد نهاده یکسره  بر شالوده دروغ  بنین باشد ین حکومت هللا در روی زمیست اولیمی که می بایطراحی شد، و رژ

چ  مقطع یب کم نبوده است، در هیخ اسالم ، با آن که هرگز دروغ و فریدر تمام تار شد، به طوری که احتماال

ست سال به مردم کشور یافت که در آن  در مدت تنها  بیتوان یگری  نمی،  نمونه دیچ مقطع مکانیزمانی و ه

ست سال یباشد که در بن اندازه دروغ گفته شده یخ، ایان، و به تاری، و به همه جهان اسالم، و به همه جهانیاسالم

 .ه گفته شدیت فقیوال

**** 

فقها " نی در مقام حجت السالمی در قم  در کشف االسرار خود نوشتیش از روزهای نوفل لوشاتو، روح هللا خمیپ

ن یاری  از علمای عالی مقام با سالطیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسین هیو مجتهد

زی دارند و می خواهند یت  فتنه انگیند اسالم با سلطنت مخالف است نیردند، و آنها که می گوز کیها  نیهمراه

سلطنت اصلی است که اسالم بر " ت هللا  کشف کرد که ین شخص در مقام آیولی هم". ن کنندیدولت را به آنها بدب

ن جهت است که یوند، به همن  کافر شیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سالطیآن خط بطالن کش

 ". ن اعراض کردند یشه  از سالطیفقها و علما هم

چ نقشی را در اداره امور یران اسالمی شخصا هید کرد که در ایدر نوفل لوشاتو، در هفده مورد مختلف تاک

. اهد کردفای نقش ارشادی اکتفا خویا رهبر نخواهد شد و تنها به ایس جمهور یمملکت به عهده نخواهد گرفت و رئ

کی از یل به یاست جمهوری را تبدیران، هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریولی به محض بازگشت به ا

زده بار یدر نوفل لوشاتو س. ادارات تابعه دفتر رهبری کرد، هم کالهخود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت

حکومتی را عهده را نخواهند شد و  ک از مناصبیچ یون خودشان هیران اسالمی روحانیح کرد که درایتصر

ه یران اسالمی او، عمامه داران کلیولی در ا. ز مانند نقش خود او صرفا نقشی ارشادی خواهد بود ینقش آنان ن

وان عالی کشور، یاست دیری ، وزارت، سفارت، ریاست جمهوری ، نخست وزیر: یمقامات باالی حکومت

قدر یه ورسانه های گروهی را درانحصار خود گرفتند، ورهبر عالیوقضائ، اداره امورمقننه ی، فرمانداریاستاندار

د مصادر امور حکومتی باشند دشمنان خدا و رسولند و یون نبایند روحانیگویکه میانقالب اعالم کرد که آنهائ

 .ن ببرندیخواهند اسالم را ازبیم

ک خواهد بود، همه نهادهای فشار یموکراتکبار قول داد که دولت اسالمی دولتی کامال دیست و یدر نوفل لوشاتو ب

ان کند، مطبوعات و یده خودش را آزادانه  بیان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقیو اختناق در آن از م

ل هر گونه احزاب و اجتماعات حتی احزاب یات آزاد خواهند بود، تشکیون در نشر همه واقعیزیو و تلویراد

نی خود آزادی کامل خواهند داشت، یت های مذهبی برای اجرای آداب دیاقل ستی مجاز خواهد بود، تمامیکمون

دولت اسالمی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متممم قانون اساسی مطرح 

اه بازگشت ن میولی هم او، در همان نخست. قی خواهد بودیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیخواهند شد، و برنامه س

نها با اسالم یا. دیی که از دموکراسی حرف می زنند گوش ندهینهایبه ا: " ن باره گفتیران، در همیخود به ا

ک بکند دشمن اسالم یهر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دمکرات. مخالفند

د یمگر شما انقالب کرد. ر از ما استیرشان غینها  مسید دمکراسی باشد ایاد می زنند که بایی که فرینهایا. است

. مینها را می کنند می شکنیک و ایی را که صحبت ملی و دمکراتید؟ ما قلمهای مسموم آنهایس  بشویکه مثل سو

 ." دهم  که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهند شد ین  روشنفکران هشدار میبه  ا

ان زن و مرد نخواهد یدرحکومت اسالمی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی م" :د کرد کهیدر نوفل لوشاتو بارها تاک

ت خود کامال آزاد خواهند یالت خود، نوع فعالیبود زنها در جمهوری اسالمی در نوع پوشش خود، نوع تحص

غه ها به درون چادر یاو زنان به صورت ص" یحکومت اسالم" ، و در "بود، به همانطور که مردها آزادند

ز کنند، ید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیاده شدند، و اعالم شد که از نظر شرعی زنان بافرست

ک یگشودن مبحثی به نام حقوق زن " ون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها، و ین امر به عهده روحانیرا ایز
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ت هللا یو وقتی گفته آ" رب زدگی است، ماری غیک  بیدی و نشانی از یر توحینش غیک  بیده غربی ناشی از یپد

" ن مرجع قضائی جمهوری در خطبه نماز جمعه که یه تریوان عالی کشور و بلند پایس دیلی رئیموسوی اردب

ب ید دستغیت اله شهیعه دختر آیمورد اعتراض خانم گوهرالشر" ز مرد باشدین است که کنیفه زن در اسالم ایوظ

قا یسالمی قرار گرفت ، مقام عالی قضائی جواب داد که آنچه گفته است دقنده مجلس شورای ایرازی و نمایش

 ! قانون اسالم است و جای عذر خواهی ندارد

ه یانیق بیزی بجز اجرای دقیران دارد و چیه بشر را در ایدر نوفل لوشاتو، مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اول

ه قم حقوق بشر را ساخته و یضیبازگشت، در ف ن روزهاییحقوق بشر نمی خواهد، ولی هم او در همان نخست

 .ی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمال هستندینهایپرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه ا

ا  ندادن رای آزاد خواهد بود و رای او هر یدر نوفل لوشاتو قول داد که در حکومت اسالمی هر فردی در دادن 

اخطار کرد که ما همه   0130ن یولی هم او در فردای رفراندوم فرورد. خواهد شدچه باشد محترم شمرده 

م و طوری سرکوبشان یم کردند منافق می دانیا انتخابات را تحریی را که به جمهوری اسالمی رای ندادند ینهایا

 .ن جرثومه های فساد اثری باقی نماندیم که از ایمی کن

ت خواهد یان  دادرسی به طور کامل رعایان اسالمی حقوق هر متهمی در جرریدر نوفل لوشاتو تعهد کرد که در ا

ن مدافع عدالت فتوا داد که یولی در تهران هم. شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود

تشان را یهود فقط یبا. ستند بلکه مجرمندیمتهم ن( نیشیم پیمقامات عالی رتبه رژ) ی که در بازداشت هستند ینهایا"

چ گونه ترحمی هم در باره آنها مورد یست و هیاجی به محاکمه آنها نیاصال احت. ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت

 ." د او را کشتیم که مجرم اصوال محاکمه ندارد و بایما معتقد. ندارد

 

ونهای جهان در یزیها و تلوویر به روزنامه ها و رادیگیبه طور پ" ت اله نوفل لوشاتو یآ" ی کهیدر همان روزها

اری از یداد، بسیت دمکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف میباره تعهد صادقانه خود به رعا

ون یلیوها و روزنامه ها به صدها میونها و رادیزین تلوین کشورهای صاحب ایبزرگواران  روشنفکر و واقع  ب

 . د کردیدی نمی بایت هللا تردیدادند که  در صحت گفته های آینان قول شرف مین  اطمین کشورها با همیمردم ا

نان یدنت کارتر، اطمینده  شخصی  پرزیکا درسازمان ملل متحد و نمایندگی آمریئت  نمایس هیانگ، رئیو یآندر

 :داد که یم

ی که زیچ.  ردیز الهام می گیکا بوجود آمده است و از آن نیم آموزشی آمریر مستقینی تحت تاثینهضت خم" 

. ران همان ارمانهای  نهضتهای  جهانی حقوق بشر استین است که آرمانهای انقالب ایم اینان بگویتوانم با اطمیم

 ".سان عصر ما بوده استیکی از قدینی  یافت  که خمیان در خواهند یفتد همه جهانین انقالب جا بیوقتی که ا

ورک یوی، در روزنامه نیانه و جهان اسالمیخاورم چارد فالک، استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مسائلیو ر

ن یرا ایخ  لحظه اسالم نام می برند، زین  تاریباترین انقالب به عنوان زیارند کسانی که از ایبس:" مز می نوشتیتا

زی ارائه کند و در یانه و بی خونریک انقالب صلح جویانقالبی است که توانسته است سرمشق تازه ای را از 

اج  مبرم یک حکومت کامال انسانی را، که خود ما هم  بدان احتیمسلما خواهد توانست نمونه ای از  زینده نیآ

 ."م، به کشورهای جهان سوم عرضه داردیدار

می توانم :"ت می گفتیکا، با قاطعیگر دانشگاه و مشاور ممتاز وزارت امور خارجه امریچارد کاتم استاد دیو ر

ران به حجره یست،  و به محض مراجعت به  ایچ  وجه خواستار حکومت نیی به هنیت اله خمینان بدهم که آیاطم

 ".درس خودش باز  خواهد گشت 

است یز سیاری از اشتباهات فاجعه انگیم  بسیران و مسئول مستقیاالت متحده در ایر ایوان، سفیام سالیلیو و

فای  نقشی را همانند  نقش  گاندی ینی  ایت اله خمیآ" داد کهین  کشور، به دولت خود گزارش میانه ای ایخاورم
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انه یار قوی  غربگرایش بسیمی با  گرایل رژیبه عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسالمی منجر به تشک

 ."خواهد شد

ز، در مصاحبه ای پر سر و صدا با مجله ی، فاطمه خانم نیسید االسالم انگلیو در همان گرم گرم، بانوی جد

رهبری مانند او در . ک معجزه استینی اصال یامام خم: " دی باقی نمی گذاشت که یای ترداسالمی زن روز ج

 ".دا شودین هم پیخ نبوده است و فکر نمی کنم که بعد از ایتمام تار

: " ، نوشته بود  0041زه ادبی نوبل سال یرلندی و برنده جایشاعر نامی ا William Yeatsل قرن ما، یدر اوا 

ن مردمان یعنی توانسته باشند بهتریره دست کارشان را به خوبی انجام داده باشند ، یران چوقتی که روشنفک

د یمطمئن باش. اکنندینه و نفرت بین آنها را از کینه خود جدا کنند و دلهای  بدتریریش را از باورهای دیجامعه خو

ن سالهای یو در هم." انده استح تازه باقی نمیک مسیزی  به ظهور یدی در استانه نزول است و چیکه وحی جد

نه در ماهنامه معروف لوموند ین زمیش در همیمتفکر چپگرای فرانسوی کماب Regis Debrayزیخود مان

امبر گونه به مردم یفای رسالتی پیاری از بزرگان جهان ما در ایدرسهای اخالقی که بس:" ک نوشت یپلوماتید

حی اقتضا یرا به هر حال وجدان مسیند، زیگورستانها می روی دارد که در یدهند شباهت به گلهایجهان سوم م

 ." شی برای آنها موعظه کندین به مرگ کشیش از اعدام محکومیدارد که پ

خ ین لحظات تاریباتریانگر زیست  نمایکه می با" یزیانه و بی خونریانقالب صلحجو" کیهم صداقت اسالمی 

تخت یدانهای پایابانها و مینقالب ، درست در همان روزها در خن ایاسالم باشد ، و هم  روش  گاندی وار رهبر ا

کهای انقالب یکها و تکنیتاکت"گزارش مبسوطی از آنرا در کتاب . ش گذاشته شدیران به نمایو شهرستانهای ا

ن یک رنگ کردن لباسهای افراد معیاستفاده از تکن:"... توان خواندینوشته محسن رضائی فرمانده سپاه پاسداران م

ک  اجتماعات اثری معجزه اسا دارد، به یجاد جنون خون که در تحریا خون گوسفند به منظور ایا جوهر قرمز ب

عنی یون کنان حرفه ای زن و مرد  در قبرستانها  برای جلب توجه وسائل ارتباط جمعی  یکار گماشتن  ش

شتر و به  ید  به تعداد هر چه بیاها که می  بیونها و خبرگزاریزیوها و تلویخبرنگاران مطبوعات خارجی و راد

د و یار شدین احساس که اختناق دولتی بسین قبرستانها  آورده شوند، و بوجود آوردن ایادتر به ایدفعاتی هر چه ز

ب دادن مراسم ساختگی  یاز راه ترت" تابوت" ک یع از تکنیاد بوده است، استفاده وسیار زیان آن بسیشمار قربان

ت یا چند آخوند در صفوف مقدم تظاهرات برای نشان دادن نقش رهبری روحانیک یدادن  ع جنازه شهدا، جاییتش

 ... "در انقالب

روزی انقالب مقام سرلشگری یکه با آنکه به سربازی هم نرفته بود بعد از پ" یاسالم" ن انقالب یکارگردان ا

ت یج رضایم  بطوری نتایبکار گرفتران یوه هائی که ما در انقالب این شیا" ری کرده است که یجه گیافت، نتی

 ". ردیا قرار گیر انقالبات  کشورهای اسالمی و حتی  د رتمام دنینده سرمشق  ساید در آیبایبخش  ببار آورد که م

ن طرز فکر ، ین راستا و با همیاسی جهان، در همیخ انقالبها و مبارزات سیات همه تارین جنایع تریکی از فجی

نما  یق  سیوست ، و آن ماجرای  حریبوقوع پ 0134تهای انقالبی درتابستان سال یلن فعایدر گرما گرم نخست

نما زنده زنده درآتش سوختند ین   سیشتر از چهارصد  زن و مرد و کودک  در سالن ایرکس آبادان بود که درآن ب

از خارج قطع شده  زیمهای تلفن نیرون قفل شده بود و سینما طبق نقشه قبلی بسته شده و از بیرا درهای سی، ز

 .بود

گر مراجع یان و از دیحساب که از بازاریامبر نوفل لوشاتو در داخل کشور، با پولهای بیغاتی پیدستگاههای تبل

ش از یچند روز پ. ب ساخته بودندیار داشتند از امام حاضر رونوشتی از امام غایمختلف داخلی و خارجی دراخت

ران بازگردد، روزنامه جنبش ، جارچی انقالب ، یرفرانس  به  امای اینی با پرواز مخصوص هواپیآنکه خم

 :درصفحه اول خود نوشت 

، با کتاب دمحم، و دشتهای سرخ یسیأت عی، با هیم ، با عصای موسیلسان ابراهیبا صدای نوح، با ط. دیامام می آ"

گر ید، دیگویگر کسی دروغ نمید د،یایوقتی که امام ب. کندیاد مید، و خطبه رهائی انسان  را  فریمایپیق را میشقا

شوند و نان  یدهد، مردم برادر هم  میگر کسی به  باجگزاران باجی نمیزند، دیکسی به خانه خود قفل هم نم
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صفهای نان و گوشت ، : گر صفی درکار نخواهد بود ید. کنندیم میگر به عدل و صداقت  تقسیکدیشان ر ابا یشاد

داری و بهار آزادی لبخند یسی برای استعمار ، و صبح  بی، صفهای نامنوات ین ، صفهای مالیصفهای نفت و بنز

ن را من از کالم خدا یا.  ت و نفرت در روزگار نماندیند و باطل و جناید تا حق بجای خود بنشیاید امام بیبا. زندیم

 . " یم، درسوره مبارک اسریگویم

زگشت به همه مستضعفان چشم براه پیام فرستاد لسان و عصا و کتاب ، خود در همان هفته های اول بایصاحب ط

 :که 

م ، یکنیم ، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی میسازیتان مسکن مید که ما براین دلخوش نباشیفقط به ا"

ما . دین مقدار نباشیم، اما دلخوش به همیکنینها را میالبته همه ا. م یاتوبوس رابرای طبقه مستمند مجانی میکن

و اندکی بعد از آن ، بمناسبت آغاز سال نو ، ." م یکنیم آخرتتان را هم آباد میکنیتان را آباد میایکه دنهمانطور 

 " . ران خانه و مسکن شخصی خواهند داشتیبزودی همه مردم ا"ه داد که یاعالم

ه  نفتی به البته روزها و هفته ها و ماهها گذشت ، و نه مستضعفی صاحب مسکن شد، نه آب و برقی مجانی شد، ن

" صفهای نان وگوشت" درعوض هم . ل داده شد، نه اتوبوسی برای طبقه مستمند مجانی شدیگان به کسی تحویرا

ات یه و پوشاک ،  بلکه  بهای  ضروریطوالنی تر شد، و نه تنها بهای خانه و نقل" ن یصفهای نفت و بنز"وهم 

ن ین از همین مستضعفیهم. دیاردها به استخوان رسو وقتی که ک. افتیش یاس نجومی افزایروزمره زندگی در مق

س خودمان را یم  نوامیائیب. هست که هست . د کمبود استیگوئیهی م. د گرانی است یگوئیهی م:"دند که یامام شن

م وهمه یائیوه گران است و مردم ناراضی هستند؟ بیم که گوشت گران است و میندازی، اسالم خودمان را ، بخطر ب

ن سال جمهوری یام سالگرد چهارمیو در پ" د؟یشویم؟ چرا آدم نمیه السالم را بباد فنا بدهیاء علیزحمتهای انب

ه خودش را  بر شما  ارزانی یبیات خاصه غیخداوند تعالی عنا: " افت داشتند که ین هشدار را دریاسالمی ، ا

خداوند قهار بر شما غضب   د خوف آن را دارم که ید شکر گزار نباشیاگر از وضعی که االن دار. فرموده 

 ".تان نباشدیزی هم براید  و خدای نخواسته  تر و خشک را باهم  بسوزاند و راه گریفرما

در دوازدهم . افت ین ادامه یشیز با همان آهنگ پی تکراری  وعده و دروغ، در دوران پس از نوفل لوشاتو نسولار

ن بار در جهان از مردم خواسته یدر ان برای نخستبی که یب و غری، پس از رفراندوم عج0130ن ماه یفرورد

چگونه  اطالعی  بدانان داده یمی رای بدهند که درباره مشخصات و مرام نامه و هدف های آن هیشده بود به رژ

اکنون با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود به " ویی خود از ملت خواست که یام رادینشده بود، رهبر انقالب در پ

ن ی، ولی هم"فه شرعی استین وظید که ایب برسانین ، قانون اساسی جمهوری اسالمی را به تصومجلس موسسا

ل مجلس موسسان دبه درآورد و مجلس ساختگی به نام خبرگان را که صرفا از عمامه یرهبر، در آستانه تشک

ضه شرعی یکی را  فری نین  بار رای دادن به  این آن  کرد و ایل شده بود جانشین شده خود او تشکیداران دستچ

کسانی که :" ن مجلس خبرگان ، هشدار داد که یندگان همیدانست و به عنوان محکم کاری در مجلس معارفه با نما

ستند اساسا با اسالم  یال خودشان روشنفکر هستند و مجلس موسسان می خواهند و با مجلس خبرگان موافق نیبخ

 ".م کردیاهن صورت عمل خویمخالفند و ما با آنها به هم

مت شده باشد انقالب خودمان را به همه ید به هر قیروزی انقالب ، اعالم کرد که بایی سالروز پیویام رادیدر پ

نان داد که ما قصد صدور انقالب یگری اطمیی دیویام رادیکسال در پیم، ولی هم او تنها یممالک اسالمی صادر کن

 .ما پراکنده اند عه ای است که دشمنانین  شایم و ایخود را ندار

را یگران جاسوسی کند، زیفتوا داد که کسی حق ندارد  بر د 0100در منشوری هشت ماده ای در تابستان سال 

ز همان سال به یگر جاسوسی نکنند ، ولی هم او در پائیمان بر بعضی دید که بعضی از اهل ایقرآن می فرما

رند و انحرافات انها را محرمانه به مسئوالن یر نظر بگین خود را زیام فرستاد که معلمیپ" زیدانش آموزان عز"

ن یای آنها را به همیز خواست که کارهای مشکوک  شاگردان خود و اولیتی گزارش دهند، و از معلمان خود نیامن

 .مسئوالن گزارش کنند
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المی وجود دارد حق رای دادن برای همه احاد و افراد جمهوری اس:" ن سالگرد انقالب گفتیی دومیویام رادیدر پ

، "نها از دوره طاغوت است ین  سرنوشت خودشان ممنوع باشند؟  اییان از حق دخالت در تعید  نظامیچرا با. 

ست که وارد یز نیها جایبرای نظام: " ولی هم او تنها دو سال بعد در مراسم سالروز تولد امام هشتم اظهار داشت

اصال به شما چه ربطی دارد که در مجلس چه . گر یکی دیر ، اون طرفدایکیاون طرفدار . است یبشوند در س

. ن یست ایز نیچکدام جایگذرد؟ انتخابات به ارتش چه مربوط است؟ به سپاه پاسداران چه مربوط است؟ برای هیم

 " 

تلگراف کرده بود که بقراط " ونی یحضرت همایحضور مبارک اعل"درزمان حجته االسالمی خود درقم به 

ن و ین برخالف شرع مبیتی به زنها حق رأی بدهد و ایالتی و والیصدد است در انجمنهای امسموع دولت در

دستگاه "ه  داد که یت  قم اعالمیبنام  روحان 0104ن است ، و در نوروز سال یموجب نگرانی علما و عامه مسلم

." ب کندیمرد را تصو خواهد  تساوی حقوق زن ویران به احکام مقدسه اسالم و قرآن تجاوز کرده و میحاکمه ا

ته ها ی اسالمی خواست که با رفتن خودشان بر سر یه از زنان عضو کمیت فقیولی هم او ، درمقام وال

فه اسالمی خودشان را انجام دهند تا توطئه های دشمنان یشتر وظیصندوقهای انتخابات و دادن آراء هرچه ب

 .اسالمی را خنثی کنند

ان خود را درمحکمه عدل و انصاف و یسن: " درکشف االسرار نوشته بوددرهمان زمان حجه االسالمی خود، 

، "امت  نمونه  کفر و زندقه استیاوه سرائی بود که تا قیت محکوم کرده اند وعمربن الخطاب یشرافت و انسان

ازند  اندیعه و سنی اختالف میان شیآنها که م" ه جمهوری اسالمی فتوی داد که یولی هم او بعدا  درمقام ولی فق

 ". ردیع و تسنن صورت بگین  تشیت دارند تا نگذارند اتحاد بینوکران استعمارند و مأمور

ه رهبری یبی که خودش داعیل" هیریجماه" س جمهوری جنجالی ین اظهار نظر ، معمر قذافی رئیاندکی بعد ازا

 : گفت" القبس " تی یه کویاسالمی دارد ، درمصاحبه ای با نشر

چ ربطی باخود مذهب یعه گری بعد از نازل شدن قرآن بوجود آمده است و هیری و شن موضوع سنی گیا" 

عه گری افسانه ای است که با ین مسئله شیا. د سنی باشندیغمبر است پس همه مسلمانان بایندارد، اگر تسنن سنت پ

ند که انقالب یران بگویاگر رهبران ا. افت و هر چه مربوط به بعد از آن است افسانه استیان یطالب پایعلی بن اب

ازنظر من  فرقه .  ستیک  انقالب نیان فرقه ای است،  یک  جرین فقط  یعه است،  در آنصورت ایآنها انقالب ش

اتی است که ین جعلیه  هم از همیت فقیمسئله  وال. سم در خطی واحد قرار دارند یونیسم و صهیعه و فاشیگرائی ش

 " . در اسالم صحبتی از آن نشده است

اسی یهای سیریرا معمر قذافی درمورد موضع گیاورد، زید وآنرا به روی خود نیز را شنین گفته کفر آمیه ایلی فقو

 .د یچربیم" امر به معروف ونهی ازمنکر " اسی بر منطق یدرجبهه او قرار داشت و مصلحت س

هبرانقالب بعنوان مردانی ر ، که هردو ازجانب ریک نخست وزیس جمهوری و یک رئیه ، یالبته دو مقام بلند پا

درهنگام انتصاب . مومن و خدمتگزار اسالم به سمتهای خود منصوب شده بودند شانس معمر قذافی رانداشتند 

چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان " ، وی درفرمان خود نوشت که یریمهدی بازرگان  به  نخست  وز

است دولت یتی که از طرف شارع مقدس دارم به ریوالشان را بواسطه  ین، این و متدیمردی است  فاضل و مت

را مخالفت با او مخالفت با شرع اسالم است و یدانم که از او اتباع کند، زیکنم  و بر ملت واجب  میمعرفی م

ام  ین مردی که خودش مخالفت با ا و را قیکسال بعد، درباره همی، و تنها "ام بر ضد خدا استیمخالفت با اسالم ق

 : ا دانسته بود گفت بر ضد خد

کرد که از کار برکنار یت حکومت نداشت و افکار انحرافی داشت و مصلحت شرع اقتضا مین آدم اصال صالحیا

آقای بنی صدر " د کرد که یام نوروزی خود تأکیاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر ، در پیو درهنگام ر. شود 

مخالفت با . د کندیید ایشان را تأیهر مقامی شرعا بامسلمان است، مومن است، خدمتگزار است ، و هرکس در 

ن آدم از اول یا:" گر گفتیامی دی، وهم او، چند ماه بعد درپ"شان کار اشخاصی است که تعهد به اسالم ندارندیا

کا هستم یبعد هم گفت مخالف امر. د یگویدانستم که دروغ میکرد که مسلمان هستم ولی من هم از اول میادعا م
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نی یدند هرجا مأمورین دولتهای بزرگ از اولی که نقشه استعمار را همه جا کشیا. کا بودیعامل امر ولی خودش

 ". دارند

ز که قبال یه بهمان آسانی که چهره عوض کرد ، فتاوی شداد و غالظی را نین ولی فقیدرتمام حکومت خود ، ا

درهرمورد که ممکن بود پافشاری دراجرای ر شرعی اعالم شده بود یر ناپذییهمه آنها ازجانب خود او ضوابط تغ

 . ا عوض کردیده گرفت یا باعث درد سری شود به آسانی نادیآنها محظوری برای حکومت او بوجود آورد 

م سلطنتی وضع شده یت خانواده را که در رژیش  قانون حمایح المسائل خوی، در توض"تیوال" ش از یدرسالها پ

ن قانون ین قانون برخالف احکام اسالم است و زنانی که بحکم ایا: " نوشته بود  دا نفی کرده و در باره آنیبود شد

شوند طالق آنها باطل است و آنها کماکان زنهای شوهر داری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند، یطالق داده م

ر شرعی هستند و یرد زناکار و مستحق حد شرعی است، و اوالدهای آنها اوالد غیوکسی هم که دانسته آنها را بگ

ط و یه، درمواجهه با شرایت فقی، ولی در دوران وال"برند، و احکام اوالد زنا  بر آنها جاری استیارث  نم

ت ین حمایشیل به همان قانون پیر کوچک تبدیین حکم شرعی با چند تغی، ایستمیک جامعه قرن بیازهای ین

 .خانواده ای شد که برخالف احکام اسالم بود

زهائی که مغز جوانها را خراب ین چیازمهمتر" ه درآغاز جمهوری اسالمی اعالم شرعی کرد که یقن ولی فیهم

قی را ید موسید مملکت شما مستقل باشد بایاگر بخواه. قی استیکشاند  موسیکند و آنها را به فساد و هرزگی  میم

ن یرغم  ایو عل". ت است به مملکت انیقی  خیموس. د یون  بکلی حذف کنیزیو و تلوید و آنرا از رادیکنار بگذار

ونها دوباره برقرار شد، هم کنسرواتوار یزیوها و تلویقی دررادیفتوای قاطع ، با گذشت زمان هم آواز و موس

قی دوباره بکار پرداخت ، هم  گروههای خواننده متعددی از جانب جمهوری اسالمی برای  اجرای برنامه یموس

 .ستاده شدند گر فریقی به کشورهای  دیهای موس

ار یرا ماهی خاوین روزهای جمهوری اسالمی ممنوع شد ، زید و فروش آن درهمان  نخستیار و خریخوردن خاو

ه گزارش داده یکه به ولی  فقین ماهی حرام بود، ولی  وقتیا" و اسالمی  –هودی ی" ن یفلس نداشت و طبق قوان

ارد آمده است، چند تن از علمای عظام فلس مختصری نی به ارزهای وارداتی ویان  سنگین بابت زیشد که از ا

 . دیافتند که به رفع حرمت از آن انجامیدر آن 

ه او یت فقیر شرعی شناخته شده بود ، در دوران والیر ساعت زمستانی و تابستانی که قبال از جانب وی غییتغ

ده نشد که برای یلی دنه فرهنگی اشکایرفته شد، همچنانکه درزمیبصورت امری شرعی و بال اشکال پذ

بزرگداشت همان فردوسی که د رروزهای اول جمهوری اسالمی طرفدار مجوسان و شاهنامه او کتاب ننگ و 

د که حجه یا ستونهای همان تخت جمشیب داده شود ، ین المللی درتهران ترتیدروغ دانسته شده بود کنگره ای  ب

ات جهانگردی جمهوری اسالمی قرار یته بود آرم نشرران کردن آن بسیخ صادق خلخالی کمر به ویاالسالم ش

ن پادشاهان یران ، سرزمیا" دار یگانه را به دیست های بین سازمان توریغاتی این اوراق تبلیرد ، وحتی تازه تریگ

 . دعوت کنند" و شاعران و گلهای سرخ 

ث معتبره از یمجلسی دراحادر ازصورت انسان منع شده است ، و با آنکه عالمه یدن تصویبا آنکه دراسالم کش

م که در آن یشویل گفته است ما گروه مالئکه داخل خانه ای نمیت کرده است که جبرئیحضرت رسول اکرم روا

ا ظرفی باشد که  درآن بول کنند ،  و از حضرت امام موسی کاظم نقل شده یوار باشد یری بر دیا تصویسگ باشد 

ر را قطع یرآن باشد ، واگر چاره ای نداشتی پس اول سر آن تصوری دینمازمکن درخانه ای که تصو" است که 

ن را با یل امام حسیم  شمایه ترسیت  فقی، وزارت ارشاد اسالمی وال"ا چشمش را کور کن و بعد نماز بکن یکن 

ع کرد تا یر برنده مسابقه هزاران نسخه چاپ و توزیزه نقدی رسما به  مسابقه گذاشت و از روی  تصوین  جاییتع

م ین مسابقه همان هنرمند معروفی بود که درطول سالها متخصص ترسیوار نصب شود،  وبرنده ایدرخانه ها به د

 .ام شناخته شده بودیات خیاتورهای ساقی و شراب و رباعینیم

ست، ولی مجموعی ازآنها را در دوهزار یر جهت های اسالمی نیین تغینجا طبعا فرصت نقل همه نمونه های ایدرا

م آثار یتوسط موسسه تنظ" کوثر" که با عنوان  0104تا 0101نی ازسال یانات امام خمیتاب مجموعه  بصفحه ک
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ده ینی درقم گردآوری وازطرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسالمی درتهران بچاپ رسیامام خم

 . افت یتوان یاست م

 

هی که یست  فقیو افقه باشد، هرچند که معلوم نن است که اعلم یه ایه ، مالک انتخاب ولی فقیت فقیدرمکتب وال

گران داشته باشد ، هرچند که در یش از دیتی بیز صالحیاسی مملکت نیگران است برای رهبری سیعالمتر از د

ن مقام را برعهده داشته اند نه عالم تر و ین دونفری که ایک از ایچیه ، هیت فقیست ساله جمهوری والیدوران ب

اصوال آن معنی " علم"ن کتاب، ین است که در قاموس ایولی آنچه مهمتر است ا. ان بوده اندگرینه صالح تر ازد

ث معتبره ازحضرت یشود ندارد ، بلکه آن مفهومی را دارد که در احادین کلمه مفهوم میرا که درجهان حاضر ازا

 .ه ح الزم داده شدین کتاب توضیت شده است وقبال درباره آن درهمیامام جعفر صادق روا

کا ما را استعمار کرده است یدو هزار سال امر" ن حد بود که یه اعلم در این  فقیائی ایخی و جغرافیاطالعات تار

 ن حد که یواطالعات فلسفی او در ا(  کایری  در سفارت امریان خط امام پس از گروگانگیدار با دانشجویدر د" )

پرداخت و مردم را از شرک به خدا نهی کرد، و  م الشأن الهی در غاری به اعتزالیلسوف عظیف سقراط" 

م  حکمت را از حضرت یثاغورث حکیات بود ، و فید بزرگ الهید است از اساتیافالطون که معروف به توح

س بن یلسوف بزرگ حکمت را از داود نبی اخذ کرد ، و ارسطاطالیمان نبی فرا گرفت ، و انبذ قلس فیسل

ن یاضی او درایواطالعات ر". گر حکما و فالسفه بزرگ الهی بودندیزمره د ن ازیقوماخوس و اسکندر ذوالقرنین

( ار نفر یلیصدها م) ون نفر یلیان با زندگی معنوی و سعادت اجتماعی صدها هزار میاوه گویشما : " حد که 

بزرگان ( داریلین میچند)ون یلین هزار مین است که  چندین  قلمهای مسموم  ایمقصود ا" و "د یکنیمسلمان بازی م

ن و بزرگان و فالسفه درعالم آمده یسالط( اردیلیچند هزار م) ون یلیونها میلیم"و " ده بدانندین  را جماد و پوسید

د یگوین صدام عفلقی که میا" ن حد که ی، واطالعات نظامی او درا"م یاند که ما نام و نشان آنها را فراموش کرده ا

، واطالعات فنی او "د الشهدا حرکت کردند و آنها را به تفنگ بستندیبا سمن مسلمان هستم  از همانهائی است که 

 ". اسالم حداقل مجازات راهزنان هوائی  را اعدام قرار داده است" ن حد  کهیدر ا

مجوسان کتابی داشته اند بنام پازند که آنرا سوخته اند، :" شتر نبود ین بیاطالعات او از گذشته  کشورخودش از ا

ا ین فرقه واجب است تا آنکه مسلمان شوند یداشته اند زرتشت نام که  او را  کشته اند،  و جهاد با اغمبری یو پ

ط است که با زنان مسلمان زنا نکنند، و کفار بر اسرار مسلمانان ین شرایط ، و از جمله ایه قبول کنند با شرایجز

کطرفه یز یلمانان باشد، و برآن چهار پا نر از چهار پای سواری مسیشان غیواقف نسازند، و چهارپای سواری ا

تهای امروزی جهان ی،  و اطالعات او درباره واقع"کجانب او بزنند یعنی هر دو پای خود را بر یسوار شوند، 

ده ین هم کشیق را داده که اسالم تا کاخهای کرملین توفیحاال خدای تبارک و تعالی به ملت ما  ا:" ن حد که یدرا

حتی به مصر . قا هم رفته استیده شده ، به افرین هم کشیکای التیده شده ، به امرید هم کشیسفشده ، تا کاخهای 

 ". ، و ملزم کرده است همه آنها را که اطاعت به اسالم بکنند )!(هم رفته است

افته بود، و درباره مردمی که هموطنان یاحساس انسانی او د رمورد کشوری که درآن زاده شده و پرورش 

ز یوانات نیاری از حیزی بسیسواد بلکه حتی از احساس غریک  روستائی بیعی ید، نه تنها از احساس طباوبودن

مای حامل او از یاد آوری پاسخ معروف او به روزنامه نگارانی که در هواپین موارد ید  دراین تربود، و شایپائ

ا شدند نمونه روشنی یری از آن جوس به تهران احساس او را در بازگشت به وطن پس از سالهای دراز دویپار

افت ، بلکه بصورت دشمنی آشکار یعالقگی مطلق به وطن ادامه ین بیاو، نه تنها  ا" تیوال"درتمام دوران . باشد

 : ران در مفهوم ملی آن درآمدیران و اصوال با  ایخی و ملی و فرهنگی ایت تاریبا هو

. ستیم درست نید بکنیران چه بایم و برای  ایرانی هستیا  ش مردم مادی مطرح است که ماین حسابهائی که پیا" 

ت  بروند گم یند ملت و ملیگوینهائی که میا: " ،  و"م یشناسیران را نمیما درخارج از اسالم اصوال کشوری بنام  ا

 خواهند  شما را منحرف کنند از اسالمیده اند ، مین برای ما کشیت  نقشه ای است که مستعمرین  ملیشوند، ا

 ". کردندیسم  میرانیخورند که صحبت  از شئون ملی و از پان  ایز ، تنها از پس مانده  گبرهای متعددی میعز
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خ یه  بر تاریتک: " ده شد کهینه شنین زمیه  درهمیت فقیگر کارگردانان دست اول والین، از دیو بموازات ا

. بمنظور اسالم زدائی از فرنگ صادر شده بودران قبل از انقالب سوغاتی بود که یان  در ایان و ساسانیهخامنش

ز توطئه ای از سوی غربی یراستن زبان فارسی از زبان عربی نیو پ 0101برگزاری هزاره فردوسی  درسال 

شد تا یرون آورده مید از خاک بیبا توسل به باستان شناسی خرابه های تخت جمش. ها برای نابودی اسالم بود

رانی یهنرمندان ا. گانه ای از اسالم بودیخ کامال بیخ  تاریکه آن  تاریشود، در حال خی ساختهیبرای ملت  ما  تار

، نخست ین موسویحس" ) گفتند یک کلمه ای از داستان کربال نمیکردند، ولی یر صحبت میاز آرش کمانگ

 (. ریوز

د که در همان یعکس دتوان در رساله ای منیخ و مفاخر ملی را مین دشمنی ابلهانه با تاریائی از اینمونه گو

ن حاکم شرع ین مخصوص رهبر انقالب ، و اولیکی از مقربین سال روی کار آمدن جمهوری اسالمی، بقلم ینخست

ن ینامه کورش چنیمنتشر شد و درآن زندگ" تکار ین و جنایکورش دروغ" ر ، به نام یده او درباره کورش کبیبرگز

هودی بود یچون مادرش .  ره وحشی برخاست یک تیش از یسال پ  4311کورش  در : " خالصه شده بود که 

ر یخواند م. ال را منصب قضا دادیهودی آشنا شد و بعدها دانیسالگی  تورات را آموخت و با خط و زبان  01در

کی از ید که اصوال مادر کورش ینی می گوید و قزوین والی گردانیار فلسطید که بهمن شاه  او را به  دیگویم

 .ل بودیسرائاء بنی ایانب

هودی که در یبای یر و دار قتل عام با دخترک زیگان پرداخت و در گیکورش با سپاه وحشی خود به غارت همسا

. د و بحکم شهوت جنسی او را سوگلی و معشوقه خود قرار داد یخ  به استر معروف است روبرو گردیتار

حساب ید و با اموال بیت المقدس را شنین بم شأیت عظیفیدرمتون اخبار مسطور است که  کورش از والده خود ک

 . و سی هزار نفر استاد بنا و هنرمند بدانجا شتافت و تمام خرابی آنرا مرمت نمود

خ نوشته یدرتوار. عنی دورگه لقب داده اند یهود و فارس است لذا او را  قاطر یناگفته نماند چون نژاد کورش از 

د  مکرر یورزیچون بکارهای پست اشتغال م. ور شد لواط بدهد اج مجبیاند که کورش در جوانی از شدت احت

شه مبتال به انحراف اخالقی بوده و از تن دادن به انواع  ذلتها که لواط هم ینجور آدمها همیاصوال ا. انه خوردیتاز

ه است که خی ، حجته االسالم اضافه کردیق تارین اطالعات دقیو بعد از نقل تمام ا". قه  ندارندیجزو آنهاست مضا

ان بابل یهودیخی ندارد، و آنچه درباره او در تورات آمده است  پرداخته یاصوال کسی بنام کورش وجود تار:" 

ن مملکت داستانها ی سراپا دروغ  اوستا و زرتشتی و آتش یج  فحشاء  درایخواستند به قصد ترویاست که م

 !"ز کربال را نداردیران سرگذشت حماسه انگینکه ملت ایپرستی درست کنند، مثل ا

 

سی یاز مغزهای سفل"د که ینی نامین قضائی و حقوقی همه جهان متمدن را قوانیه اعظم ، قوانیسالهای سال ولی فق

شه و برای همه بشر نازل کرده یقانون اسالم را خداوند جهان برای هم" است، درحالی که " خرد درآمده یمشتی ب

قانونهای کلی اسالم مانند قانون : " ح کرد که یو تصر" داندیقانون نمچ قانونی را در جهان یاست و بجز آن ه

ری از ساز و نواز و زنا و لواط  و یات و قضا و نظام و ازدواج و طالق و حدود و قصاص و قانون جلوگیمال

تن و دراسالم حتی برای مستراح رف" و " ر الهی استیتغین  ثابت و الینها  قوانیف همه ایر و تنطین تطهیقوان

ره تا مقررات یه و اوالد وعشین حکم خدائی و فرمان آسمانی آمده و برای معاشرت با همسایمجامعت کردن چند

 ." ن شده استیف معین جزائی و حقوق تجارت تکلیجنگ و صلح و قوان

له ت این احکام آسمانی که برای مستراح رفتن و مجامعت کردن و ساز و نواز صادر شده اند کدامند؟ خود آیا

واجب است انسان در دارالخالء  عورت خود :" ش مشخص کرده استیح المسائل خویقسمتی ازآنها را در توض

وانه و از بچه هائی که خوب و بد ین از دیکه بالغ شده اند ، اگر چه خواهر و مادر اوباشند، و همچنیرا از کسان

گر یکه  نجاست دیدرصورت.  ن حرام استینتخلی  در محل  وقف  و در روی قبور موم.  فهمند  بپوشاندیرا م

ا  اطراف مخرج  یده باشد، یط  رسیا نجاستی از خارج به مخرج غایامده باشد یرون نیط  بیمثل خون همراه با غا

شود ینصورت  میر ایط را با آب شست، درغید مخرج غایش از مقدار معمول آلوده شده باشد ، در آنصورت  بایب
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ز نشستن ید و ماه  در موقع  تخلی مکروه است، و نینشستن روبروی خورش. پاک کردا سنگ یآنرا با پارچه 

ر درخت بی یدهد کراهت دارد، اما زیوه میر درختی که میابان و کوچه و زیروبروی باد و در وسط جاده و خ

ند  ی، ولی اگر ذکر خدا را بگویز خوردن و حرف زدن در مورد  تخلیوه اشکالی ندارد، و مکروه است چیم

رون یمستحب است که در موقع وارد شدن به مکان تخلی ، اول پای چپ را بگذارند و در موقع ب. منعی ندارد

نی بدن را بر پای  چپ ین مستحب است که در حال  تخلی سررا بپوشانند وسنگیهمچن.  آمدن اول پای راست  را 

 ". ندازندیب

ما توسط خداوند صادرشده ین قسمتی ازاحکامی را که مستقشود ، همچنایمربوط م" مجامعت کردن" و درآنچه به 

ا یاگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه  گاه  : " افتیتوان یت اله  میح المسائل ، رساله شرعی آیاست  در توض

ش باشد و چه درپس، چه بالغ باشد و چه نابالغ ، چه یشتر داخل شود، چه درزن باشد و چه درمرد ، چه درپیب

شود، ولی اگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل ید ، بر هر دو طرف غسل واجب میاید و چه نیایرون بیبمنی 

روزه اش )!( ده باشند اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کندیکسی که آلتش را بر. شودیا نه غسل واجب نمیشده 

ت واگر منی از جای خود حرکت کند ح اسیا نه ، روزه اش صحیشود، ولی اگر شک کند که دخول شده یباطل م

اگر مرد با زن . شودیا نه ، غسل بر او واجب نمیرون آمده یا انسان شک کند که منی  از او بید، یایرون نیولی ب

اط واجب آن است که ید احتیجماع نما) ! ( ال خود اوست ینکه عیض باشد به گمان اینامحرمی که  درحال ح

د ، و یایرون نیض است بمقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منی هم بیرحال حد در زنی که دیبا. کفاره بدهد

ض یدخول کردن در مقعد زنی که در حال ح. اط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکندیاحت

م شود ، و یض زن به سه قسمت تقسیاگر شماره روزهای  ح.  ده  دارد، ولی کفاره نداردیز  کراهت شدیاست  ن

 0نخود طال کفاره بدهد ، و اگر درقسمت دوم جماع کند   00د یمرد درقسمت اول آن با زن خود جماع کند با

جامع " در ".  او کفاره ندارد( پشت)ولی طی درد بر. م بدهدینخود و ن 0نخود، و اگر درقسمت سوم جماع کند 

ا مجامعت  در کشتی  و ینه مجامعت کردن با زنی ،  ز افزوده شده است که برهین مقررات نیمعروف ا"  عباسی 

وه دار و در وقت زردی طلوع آفتاب و وقت ظهر بجز روز پنجشنبه ، و شب اول یر درخت میجای بی سقف و ز

ان  یا  درجریاه  و زرد  بوزد یا بادهای سرخ و سیا آفتاب گرفته باشد یهر ماه مگر رمضان ، و در وقتی که ماه 

 . است زلزله ، مکروه

در جهان حاضر ما ، در . ن رشته های دانش بشری است یشرفته تریکی از پیدانش پزشکی در جهان امروز 

ن المللی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد یکصد و هشتاد کشور جهان که همگی عضو سازمان بیش از یب

ون پزشک و جراح یلیز پانزده مش ایک عمومی و خصوصی با بینیمارستان و کلیصد هزار بیهستند، درحدود س

ا عمل یون نفر تحت درمان پزشکی یلیکصد میروزانه بطور متوسط . و پرسنل پزشکی و پرستار مشغول کارند

. شودیار مجهز انجام مین ها با استفاده ازدستگاههای فنی مجهز و گاه بسیبا همه ایرند وتقریگیجراخی قرار م

ب ده یکنند و قریت میرشته های پزشکی و جراحی و داروئی فعالششصد هزار پژوهشگر بطور منظم در همه 

با یتقر. شوندیا عمومی درکشورهای مختلف جهان درارتباط با مسائل بهداشتی منتشر میه تخصصی یهزار نشر

شرفته جهان به گزارشهای بهداشتی یونی کشورهای پیزیوئی و تلویشه بخش مهمی ازبرنامه های رادیهم

 .اختصاص دارد

ن ساختار سراسری بهداشتی و پزشکی جهان ینی که ایک  از قوانیچیه ، هیت فقیدگاه مکتب والینهمه ، از دیبا ا

نی یک از قوانیچیهستند که با ه" سی یسفل" نی یرا همه آنها  قوانیستند،  زین قابل قبول نیگردند قوانیکنونی را م

ن ین  قوانیو گوشه ای از ا. ق نمکنندیرده است تطبر برای همه بشر نازل کیر ناپذییکه خداوند بطور ثابت و تغ

ش یخو" ح المسائل یتوض" ه دریل الهی  را،  در آنجا که به پزشکی و بهداشت ارتباط دارد، خود ولی فقیاص

 :مشخص کرده است

گر با د دست به بدن او بزند، وایب برای معالجه زن نامحرم بتواند تنها با نگاه کردن او معالجه کند نبایاگر طب

ب برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه یو اگر طب. د اورا نگاه کندیدست زدن بتواند معالجه کند نبا



 

223 

 

و اگر زنی بخواهد زن . نه را در مقابل عورت او گذاشته و در آن نگاه کند و به خود عورت نگاه نکندید آئیکند با

زی در دست کند که دست او به ید چیعورت او را آب بکشد با ایه کند یر ازشوهر خود را تنقیا مرد غیگری ید

ا یه  یر از زن خود را تنقیا زنی غیگر ین است که اگر مردی بخواهد مرد دیو همچن. عورت آن مرد نرسد

رون آمدن آلوده  یکه بعد از بیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتیاگر چ. عورت اورا آب بکشد 

رون آمدن به نجاست آلوده یپس اگر اماله با آب آن درمقعد کسی وارد شود ولی بعد ازب. اک استنجاست  نباشد پ

ری که یر شین نجاست درآن نباشد اگر آنرا زیز نجسی که عیو چ. ر شودیست که تطهیست والزم نینباشد نجس ن

ولی آبی که درآن شسته شده ن  نجاست درآن باشد یشود، واگر درعیند  پاک میکدفعه  بشویبه آب کر متصل باشد 

د از آب  یا مزه نجاست گرفته باشد بایا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، اما اگر آن آب بو یرنگ 

آب کر مقدار آبی است که . ا مزه نجاست نداشته باشدیا رنگ یشود بو یزد تا  آبی که از آن جدا میر در آن  بریش

ن یدرا. زد آن ظرف را پرکندیم باشد بریک سه وجب ونیگودی آن هر اگر در ظرفی که درازی و پهنا و 

شود یرد نجس میا مزه نجاست را بگیصورت اگر نجسی مانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه آن آب رنگ 

و آبی که به اندازه کر باشد، اگر انسان شک کند که از کر کمتر . شودیر نکند نجس نمییواگر رنگ و بوی آن تغ

و . شودیکند واگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمیعنی نجاست را پاک میا نه ، حکم آب کر را دارد یاست  شده

". ن کند ، دوم آنکه دومرد عادل شهادت دهندیقیاول آنکه خود انسان : شودیکی از دو راه ثابت میکر بودن آب به 

ر یط  گوسفندی که گوشت آن از خوردن  شیل و غاوانی که انسان با آن لواط کرده باشد ، و بویط  حیبول  و غا" 

گر که یوانات دین عرق شتر نجاستخوار نجس است ، ولی عرق حیخوک محکم شده باشد نجس است، و همچن

ند آب است و یکنند و آنها را مطهرات گویزهائی که نجاست را پاک میوازجمله چ.  ستینجاستخوار شوند نجس ن

وسته داروهای موثرتر و راه های یبرای درمان دردها ، جهان پزشکی پ".  المن نجاست ،  و السیبرطرف شدن ع

شوند،  ولی برای ینجهت هر روز فرآورده های داروئی کاملتری به بازارها عرضه مید،  و بدیجویتازه تری را م

ئمه اطهار ن شده اند که وصف آنها از زبان اییماری ها قبال داروهای مشخص از منبع آسمانی تعیاری از بیبس

 : ده استیه به ما رسیت فقیقدر مکتب والیتوسط محدثان عال

د یرسیه  السالم هم میسی علیا به حضرت عیآ: دند یشان پرسیازحضرت امام جعفر صادق منقول است که از ا" 

واقع به ن میشد،  و درایرسد؟  فرمود که  بلی، به او غالبا درد مقعد عارض میر فرزندان آدم میدردهائی که به سا

ن یگفت که ایاورد ،  و میش بیر کند و برایگر خمیکدیتون را با یگفت که عسل و شاهدانه و روغن زیمادرش م

ث است که  یز د ر حدیو ن. غمبری طلب کرده است که اما  از بد مزگی آن کراهت داردیمعجون را به علم پ

و فرمود که .  ل شتر بخور تا ساکن شودت کرد از تنگی نفس ،  فرمود که بویمفضل به خدمت آن حضرت شکا

ز منقول است که یون. برای معالجه  زکام  پنبه ای را به روغن بنفشه آلوده کنند و در وقت خواب درمقعد گذارند 

کشم ،  فرمود که من خودم هم  یار آمدن  بول  آزار میت کرد که از بسیه السالم شکایشخصی به آن حضرت عل

چاره آن اینست که  در آخر شب  شاهدانه بخوری که برای  تب و درد سر و آزار چشم و ن گرفتاری را دارم یهم

 ."د استیز مفیدرد شکم  ن

ار شد، حقتعالی به یل بسیان بنی اسرائیسی درمیو ازحضرت امام دمحم باقر منقول است که  فرمود چون مرض پ" 

و از حضرت امام موسی . با چغندر بخورندشان  بگو گوشت گاو را یه السالم وحی فرمود که به ایموسی عل

ر است،  و از حضرت امام علی نقی منقول است یر تر و خشک عالج  بواسیت است که خوردن انجیکاظم روا

رون آمده است که مشرف یفه  بیشان فرستاد که زخمی بر بدن خلیفه متوکل  کس بنزد ایر خلیکه فتح بن خاقان وز

. ن گوسفند را مخلوط با گالب برآن زخم بگذارند یکرد؟ حضرت فرمود که سرگد یبر هالک است و چه  چاره با

 ." ن کردند و زخم گشوده شدیپس چن

را یست ، زیهائی غالبا اساسی نیماریدنی برای درمان بیا مالیازی  به  داروهای خوردنی یدرموارد متعدد حتی ن

ن موارد از زبان ائمه اطهار با یبرخی از ا. کردتوان یه ای خاص عالج میها را با خواندن ادعیمارین بیهمه ا

 :ه مشخص شده اندیت فقین آثار مکتب والیامبر در معتبر تریخود پ
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ت کرد از درد مقعد ، یت است که شخصی به آن حضرت شکایه السالم روایث معتبر از امام دمحم باقرعلیدر حد" 

ن کردم دردم  یراوی گفت چن.... ت را بخوان این آیفرمود چون از نماز فارغ شوی دست بر مقعد گذار و ا

ت دارد که هرکس پس از نماز صبح  و مغرب  یه السالم روایر از حضرت صادق علیو ابی بص. برطرف شد 

و از حضرت . وانگی را از او دور کندیسی و دین دعا را بخواند خداوند عز وجل باد های بد بو و پیهفت بار ا

شده است که فرمود هر کس که هر شب سوره قل اعوذ برب الفلق را سه بار و سوره ه السالم نقل یابی الحسن عل

وانگی و جن زدگی و مرض تشنگی یا الاقل پنجاه بار بخواند خدای عزوجل هرگونه دیقل هواله احد را صد بار 

ت یه رواه و آلیو از حضرت رسول صلی اله عل. ری یو فساد معده و جوشش خون را از او بگرداند تا زمان پ

سی وفلج را از او دفع ید حقتعالی خوره و پیشده است که هرکس که در روز ده مرتبه الحول والقوه اال باهلل بگو

وسته قراقر یت کرد که شکم من پیت است که شخصی شکایه السالم روایو از حضرت موسی بن جعفر عل. کند

ن یضرت فرمود هرگاه فارغ شدی از نماز شب اشنوند، آن حید میرون می آیکند ومردم صدائی راکه از آن بیم

 ." دعا را بخوان ، بدرستی که قرقره شکمت خاموش شود

هزاران مرکز تخصصی و . ه داده شده است یدرارتباط با مسائل بهداشتی ، در جهان امروز جای مهمی به تغذ

منظما اطالعات الزم را در  ه های دولتییا اطالعیا دررسانه های گروهی یژه یات ویشگاهی ، ازراه نشریآزما

ه یگذارند و هزاران کتاب و نشریا فرآورده های مصنوعی غذائی دردسترس عمومی میعی یباره مواد غذائی طب

نی و درجه یا فرآورده های ماشیا گوشتی یاهی یا مضار خوراکی های گیافکار عمومی را بطور منظم با خواص 

ها و ین اطالعات طبعا برمبنای بررسیکنند ، و همه ایآنها آشنا م ر مشخصاتین و ساین و پروتئیتامیکالری و و

ن یغالبا با ا" ر الهی یتغین ثابت و الیقوان" ز ، ین مورد نیولی درا. شودیم میق علمی تنظیش دقیشهای کم و بیآزما

نی یت اله خمیآن آسمانی را ، باز در رساله اجتهادی خود ین قوانیگوشه ای ازا. ق نمیکنند ینی تطبیقات زمیتحق

وانات حرام است، یخوردن فضله و آلت نری و فرج و بچه دان و حدقه چشم و ذات االشاجع  ح: "افت یتوان یم

خوردن . ن و آب دماغ ، ولی اگر مقداری از آن با حالل مخلوط شود خوردن آن اشکالی نداردین سرگیهمچن

اگر با گاو و . ا آنها لواط کرده باشند حرام استط عادی مکروه  ولی اگر بیگوشت اسب و قاطر و االغ در شرا

فتد یر بید  بی آنکه تاخیز بایشود و خودشان را نین آنها نجس میکی کرده باشند بول وسرگیگوسفند و شتر نزد

 . بکشند و بعد بسوزانند ، و کسی که با آنها لواط کرده پولشان را به صاحبشان بدهد

ا مرده ، چنانچه در دست مسلمان باشد حالل است،  و ینده از آب گرفته اند ست آنرا زیماهی مرده ای که معلوم ن

که زنده است یک قسمت آن درحالیرون آب دوقسمت کنند و یاگر ماهی را ب. اگر دردست کافر باشد حرام است 

دادن رند بعد ازجان یاگر ملخ را زنده بگ. رون آب مانده مانعی ندارد یفتد ، خوردن قسمتی که  بیدر آب ب

 ، "ستیخوردنش حالل است ، ولی اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد حالل ن

ه یز بر پایرا که مذاهب قبل از هرچیر آسمانی دارند، زیتغین الیمسائل قضائی بنوبه خود جای ممتازی درقوان

ان یرا که حسن جریار مهمی به امور قضائی داده شده است، زیالبته درجهان امروزمقام بس. اد شده اندیعدالت بن

ن جهت بموازات مسائل بهداشتی و یبهم. ز درگرو اجرای عدالت استیش از هرچیزندگی روزمره بشری ب

کی از ارکان نظام گرداننده جامعه بشری بشمار آمده اند، که دستگاهها ی قضائی یز یپزشکی ، مسائل قضائی ن

ه رسمی یحرفه ای قضائی و چند هزار نشر ونیتو و فدراسیه و انستیه کشورهای جهان و صدها اتحادیکل

با ین مراکز تقریا"  سی یسفل"ن یز ، قوانین مورد نیولی درا. انگر آنندیا نمایخصوصی کشورهای مختلف دن

ن اجرا یجه عدالت واقعی در روی زمیکنند و در نتیق نمیر آسمانی تطبیر ناپذییچوقت با مقررات ثابت و تغیه

ابد، همچنان یق یند تا عدالت بمفهوم آسمانی آن تحقید واقعا باجرا درآیتی را که باگوشه ای از مقررا. شود ینم

 : افت یتوان یم" ه یت فقیوال" درمکتب 

ه  یک  خصیا اگر ید، یط  از او بدر آیشه غایواگر کسی استخوان کون آدمی را بشکند و سبب شود که هم"... 

ا  پشت  او را چنان بشکند که از جماع یکسی را ببرد، کطرف مقعد یا یک طرف فرج زنی را ،  یمردی را، 

ه یدن خصیه راست کسی دوثلث خونبها دارد و بریدن خصیو بر. ردیگینها خونبها تعلق میفتد ، برهمه ایکردن ب
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که  منی را بی رخصت  زن آزاد و دائمی در یو دادن ده مثقال طال الزم است د ر صورت. ک ثلث یچپ او 

ن ین مجتهدیو در مورد خونبهای ولد الزنا  ب.  ستیا متعه باشد منعی نیز یزند، اما اگر زن کنیرون فرج او بریب

عظام  اختالف نظر است، بعضی برآنند که خونبهای ولد الزنا مثل خونبهای  جهودان  است ،  و خونبهای مرد 

خود را کشته باشد برکسی که .  جهود هشتصد درهم شرعی و خونبهای زن جهود چهار صد درهم شرعی است

د، ذکر ختنه یتوان بریر میک مرد پیک مرد جوان را به عوض ذکر یو در قصاص  ذکر )!( ست یکفاره واجب ن

و هرگاه کسی کاری کند که منی شخصی .... د یک  ذکر ختنه نشده بریتوان به عوض یز عنداللزوم میشده را ن

ا از حشفه ببرد، یخ یگر را از بیو اگر کسی ذکر کسی د. د د خونبها بدهید  بایرون آیدر موقع جماع به دشواری ب

ا نباشد و خواه فرج او یا هردوطرف فرج زنی را ببرد ، خواه آن زن بکر باشد یه کسی را قطع کند ، یا خصی

ض  یا مخرج بول و حیط   یز اگر کسی زنی را چنان دخول کند که موضع بول و غایا کوچک ، و نیبزرگ باشد 

ا هنوز بالغ یکی کند ،  خواه شوهرش باشد و خواه اجنبی ، و خواه زن بالغ باشد یاند و هر دو راه را را  بدر او

ده  باشد یط زن بالغه خودش را درانیشود، ولی اگر مردی موضع بول و غایه واجب مینها دینشده باشد، برهمه ا

 " .ست یه  بر او واجب نید

ب شورای یش توسط مجلس شورای اسالمی وضع شد و به تصویقانون قصاص جمهوری اسالمی که چند سال پ

 : ل کرده استین آسمانی را ،  در آن مواردی که احتماال مبهم بوده ، تکمین قوانید، ایز رسینگهبان ن

رد رجم کردن یعنی مادر و خواهر و عمه و خاله و زن پدر صورت گیحد زنا درمواردی که با محارم نسبی " 

ا آلت در ینکه به شبهه برآنان دخول کرده باشند ین فرو کردن و سنگسار کردن ، مگر ایزم عنی تا کمر دریاست، 

کند اگر زنی که با او یو فرقی نم. ب نشده باشد یبطور کامل غا( ا دبریقبل )ا در پس او یش یعنی در پیفرج زن 

ا دوتای آن یک یقط با اصابت د درحدی باشد که فیبزرگی سنگ در رجم نبا. ا مرده باشدیزنا کرده باشند زنده 

و اگر . زنند کوچک باشد تا آنکه او را زود نکشدید که در سنگسار سنگهائی که میشخص مجرم کشته شود، و با

ده ین مرد را بپوشاند و زن را پوشید عورتیواجب باشد، با( انه یسنگسار و تاز)بر شخصی هم رجم و هم جلد 

زنای مرد با زنی که همسر دائمی دارد ولی . انه بر فرج او نزنندیولی تاز انه بزنندید که سخت تازیبزنند ، و با

هرگاه زنی همجنس بازی . ست یا حبس و مانند آن به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیدراثر مسافرت 

دو زن  رسد ، و هر گاهیخورد ، ولی درمرتبه چهارم به قتل میانه میکند برای هر بار مساحقه تا سه بار صد تاز

د یهرگاه کسی به شخصی بگو. خورند  یانه میک پوشش بخوابند ، ولو مساحقه نکنند ، تازیر یبدون ضرورت ز

شود، ولی اگر آن مرد یا خواهر قحبه نسبت به کسی که زنا به او نسبت داده محکوم به حد  قذف  میزن قحبه 

گری را از روی شهوت ببوسد یهرگاه کسی د. شودیر وارد نمیا زن قحبه باشد حد و تعذیواقعا خواهر قحبه 

ه قسمت جدا شده را به ین هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیشود، همچنیر میتعز

ه قبل از قصاص  دندان درآورد در یولی هرگاه دندان کسی را بشکند ولی مجنی عل. وند دهدیگوش خود پ

د تفاوت یوب باشد مجرم باید معیز شود، و اگر دندان جدید تعزیفقط  با که  دندان تازه او سالم باشد مجرمیصورت

 . " ز بپردازدیوب را نین دندان سالم و معیمت بیق

مو صورت یا اسکیه درهر حال شتر است ، حتی اگر فی المثل جرم در جامعه مسلمانان فنالند یواحد پرداخت د

ماده ای قصاص که درمجلس شورای  01براساس قانون . را که اسالم بدون شتر مفهوم ندارد یگرفته باشد، ز

ا یوب کردن چشم یه معیشتر و د 011که گردنش کج شود یه شکستن گردن کسی بطوریب شده ، دیاسالمی تصو

شتر است 01ه قطع انگشتان او یشتر و د 11د یه زخمی که به شکم کسی وارد آیشتر و د 31ک پا یک دست و ی

 . 

" شتری را برفتوای یحات بیرتبه دادگاههای شرع اسالمی افزودن توضی، مسئوالن عالدرمورد مجازات سنگسار 

ز یق سنگسار الزمه اسالم است، و جایقتل از طر:" له او ضروری دانسته اندیر الوسیدررساله تحر" نی یامام خم

د عمل سنگسار انجام یار بانها بشود ، و ناچیا اعدام با گلوله و امثال ایر یل  به  قتل با شمشیست که رجم  تبدین

ن از نزول یرد تا منشاء نزول برکات الهی گردد،  چنانکه مکرر در اخبار آمده است که اقامه رجم در روی زمیگ
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شود، خواه ید سنگسار شود حد الهی د رمورد او اجرا میکسی که با. چهل شبانروز باران پر برکت تراست

م تا از نظر یچ لزومی ندارد که صبر کنیاست که او کشته شود، و هن یا سالم ، چرا که منظور ایض باشد و یمر

د یله خود مخصوصا تأکیرالوسینی مدظله العالی دررساله تحرین مورد حضرت امام خمیدرا  .ابدیمزاجی بهبودی 

 "فرموده اند 

 ( النی ، حاکم شرع دادگاههای انقالب اسالمی مرکزیدمحمی  گ)  

 : حاتی اضافه داده اندیه درباره نحوه اجرای عدالت اسالمی توضیت فقیگر والیگان قضائی دیبلند پا

د یم حکومت ما اسالمی باشد بایاگر بخواه. یست که همه مردم آن بروند به دادگستریا  نیچ حکومتی در دنیه"

ی در جمهوری اسالمی ما دادگاهها و داد سرا.  م که  در آنها بشود مجرم را فورا کشتیمحاکمی داشته باش

 (.وسف صانعی دادستان کل دادگاههای مرکزی") دهندین کار را انجام میانقالب ا

م ینکه معطل بشویم ، بجای ایر کردیابان دستگینها را درکوچه و خیکه ایوقت. ستیل الزم نینهمه طول و تفضیا" 

م و یکنیکمه شان مابان محایت المال را مصرف کنند، همان توی خیکه چند ماه درزندان بخورند و بخوابند و ب

ن یاصال پاسدار برای هم. م یکنیر بارانشان مینقدر که دونفر پاسدار بضرر آنها شهادت بدهند بدون معطلی تیهم

 (.وان عالی کشوریس دیلی رئیموسوی اردب. " ) کار است 

نکه یعنی ای. ستیز نیت مجرم برای جزای او فرصتی جایص هویبعد از تشخ. یدر کار دادگاههای انقالب اسالم"

 (.جانیس دادگاه انقالب اسالمی آذرباینجف آبادی ، رئ" ) ر نداردیاجرای حکم خدا در دادگاههای انقالب تأخ

ری ین کسی را درصورت دستگیدهد که چنیشود و اسالم اجازه میک دختر نه ساله بالغ شمرده میازنظر اسالم " 

 ( .اسداله الجوردی دادستان انقالب تهران") م یگلوله بزنم  و یوار بگذاریدر تظاهرات ضد انقالب همانجا کنار د

کسال است در بازداشت هستند و هنوز اسم یم که حدود شش هفت ماه حتی ینجا کسانی را درزندان داریمادرا"

نها اگر ید؟ امام فتوی داده اند که اینها نزنید چند تا ضربه شالق هم به ایگوئیم.  ندیگویخودشان را هم به ما نم

ا یکجای دن  ,نها  درزندان بمانندیست  بفرض پانصد نفر از ایر جان هم بدهند کسی ضامن مردنشان نیر تعزیز

 (.وان عالی کشوریس دیلی ، رئیموسوی اردب" ) شود ؟یخراب م

ت بعضی از اعدام شدگان اشتباه شده و آنها بجای یص هویاشخاصی به دادگاه شرع اطالع دادند که در تشخ" 

د محسوب خواهند یا  شهینها  درآن دنیبه آنها گفته شد اشکالی ندارد،  درعوض  ا. ی گرفته شده اندگریکسان د

 (.وسف صانعی دادستان کل دادگاههای مرکزی." )شد 

روزی انقالب به بعد آن اندازه که یرا از پیفه خود کوتاهی کرده اند ، زیدادگاههای انقالب اسالمی درانجام وظ" 

النی ، حاکم یدمحم گ") م یخواهین مسامحه کاری از امام و از مردم معذرت میما از بابت ا. ه اندد اعدام نکردیبا

 (. شرع دادگاههای انقالب اسالمی مرکز

: ه قم درباره آنها گفت یت اله ها درخوزه علمین آیکی از خود همینها همان دادگاههائی هستند که ین وجود، ایبا ا

 (. رازی ، امام جمعه قمیمکارم ش." ) برندیکشند گوسفند هم سر نمیهای انقالب آدم من آسانی که در دادگاهیبه ا"

 

نی ادعا کرد که ی، روح اله خم( 0134بهمن  04بهشت زهرا ، ) ن سخنرانی خود دربازگشت به تهران یدرنخست

ست، و برعهده رانه ای درآورده ایران را بصورت ویستی اقتصاد مملکت را بکلی خراب کرده و ایحکومتی فاش

نعلی ین باره حسیدرا. زی کندیه ریدولت اسالمی است که اقتصاد سالمی را بر اساس اسالمی درمملکت پا

نده و یبرای اداره امور اقتصادی آ" ران رهنمود داد که یس کل بانک مرکزی ایامام، به رئ" عهدیول"منتظری، 

ن امور به رساله فقهی حضرت امام ین  اید  مسئولین بانکها و مردم با معامالت شرعی ، بایآشنا کردن مأمور

ال نکنند که یط مضاربه و مضارعه  و جعاله را خوب درک کنند و مثال خینی مراجعه کنند تا حدود و شرایخم

 ."ستین ربا  و مضارعه نیفرقی ب
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رآن اقتصاد ت خود صادرکرد و دین سال والیر از حکم اقتصادی معروفی که د رسومینی بغین حضرت امام خمیا

د خود در نجف سه اثر به زبان عربی درباره مسائل اقتصاد اسالمی نوشته یرا خاص االغ  دانست د رمدت تبع

نام دارند، و خالصه مطالب هرسه آنها " ع یکتاب الب" و " المسائل المستحدثه " و " المکاسب المحرمه "بود که 

ن هر سه کتاب و یوجه مشترک ا. نقل شده است –بی است ز به زبان عریکه آن ن -له اویر الوسیدر رساله تحر

کند با عصر صدر اسالم عوضی ینی فراوان عصری را که در آن زندگی مین است که امام با واقع بیاحکام آنها ا

 : حی را قرن دوم هجری دانسته استیستم  مسیگرفته و قرن ب

ان یهودیات برنفوس واراضی یعنی مالیه یزا جیق خمس و زکوه  ید منحصرا از طریاتهای اسالمی بایمال" 

ن خراج از اراضی کشورهائی که دولت اسالمی فتح کرده یبرند، وهمچنیحی ها که درپناه اسالم بسر میومس

گری ، از هر راه  که یات دیوصول هر مال. راث آنهائی که مرده اند و وارث نداشته اند وصول شوندیاست، و م

ست بلکه یات گمرکی خالف شرع است و نه تنها برای کشور الزم نیصول مالازجمله و. باشد خالف شرع است

 ." د لغو شودیلی هم ضرر دارد و بایخ

ره ها جزو انفال یاها و شهرها وجزین دریاهان و درختان و سنگها، مال امام است ، همچنیارتفاعات کوهها و گ" 

ز خوبرو یمت و کنیر گرانقیلباس گرانبها و شمش غنائم برجسته مانند اسب عالی و. است و تماما مال امام است

 .رد و وارث نداشته باشد مال امام استین ارث هرکسی که بمیمال امام است و همچن

معادن طال و نقره ومس و آهن وسرب و نفت و گوگرد و ذغال سنگ و نمک  و گل سرشور و گل سرخ ، اگر 

ن یشوند، همچنیات خمس میطالی سکه دار، برسد مشمول مالمثقال  03نار، معادل ید 41منافع حاصله از آنها به 

دا یر آثار اسالمی پیر و چه در زین اسالم ، چه درزاراضی بایاست مال گنج ، چه درشهرهای کفار و چه درزم

 .دا شودیآنچه در شکم ماهی پ.شود

شرع باطل است،   ند  از نظرکنید آن منع میگران را از تقلیرسانند و دیع را برای مخترع آن به ثبت مینکه صنایا

 ."ن بماندیفقط امام که والی مسلمانان است حق دارد صنعتی را به ثبت برساند تا نرخ ثابت برای آن مع

ک یت آنها و باهمه اسالمی بودن آنها مشکالت اقتصادی ین  رهنمود های امام، با همه اهمیکه  در عمل  ایوقت

ز کمک یگر نیرکاران  بفکر آن افتادند که از تخصص های جانبی دستمی را حل نکرد، دست اندیجمهوری قرن ب

ک اقتصاد سالم و شکوفا مراجعه به یجاد یتنها راه حل ا: " درمجلس شورای اسالمی گفته شد که. رند یبگ

نی و خطبه های نمازجمعه آقای یت اله مشکیت اله العظمی منتظری وحضرت آیات حضرت آیقات و نظریتحق

، و روزنامه ارگان حزب جمهوری اسالمی ( 0104خرداد   4مجلس شورای اسالمی ، جلسه  ")رفسنجانی است

 :نوشت

ن هفته منتشر شده آثار اقتصاد ین آقای هاشمی رفسنجانی که درایاست اقتصادی حجه االسالم والمسلمیکتاب س" 

ت و کارل مارکس نشر یله مغزهای مخبطی چون آدام اسمیدانان استکبار شرق و غرب و الطائالتی را که بوس

ن کتاب نه تنها یق رهنمودهای ایاجرای دق. د برروی مستضعفان عالم گشوده اشتیافته بی اثر کرده و آفاق جدی

ا از ورطه بحران یدهد ، بلکه راه را برای نجات دنیح رشد اقتصادی قرار میر صحیجمهوری اسالمی را در مس

 ".دینمایز روشن میاقتصادی حاصله از استکبار ن

ران جز چهل ین رهنمودهای اقتصادی برای جمهوری اسالمی این بود که اگر ایآنچه درعمل نشان داده شده ا

وسقوط ( ش ازانقالب خودش کشوری وام دهنده بودیران سالهای پیطی که ایدرشرا) ارد دالر وام خارجی یلیم

نکه اگر وام داخلی گرفته نشود یدالر و اعالم اضطراری ا 0 411، دالر به4 011درآمد سرانه ساالنه از

اورد، درعوض برای یببعد مقدور نخواهد بود حاصلی ببار ن 0144پرداخت حقوقهای دولتی از آبان ماه سال 

خته یت بخشی داشت که نمونه هائی از آنرا جسته گریار رضایج بسیت اله ها و حجه االسالم ها نتایخود آ

:" ک که یپلماتیار معتبر لوموند دیافت، مثال درماهنامه بسیوان تین المللی میهای مطبوعات مهم بیدرافشاگر

ران به حسابهای مخصوص یارد دالر ازایلیم 01کا بعمل آمده، تاکنون حدود یهائی که درامریبراساس بررس

ر از مبالغی است که در بانکهای ین رقم غیافته است، والبته ایکائی انتقال یمالهای سرشناس به بانکهای امر
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که " گل یاشپ" ا گزارش هفته نامه آلمانی ی، "خته شده است یگر کشورهای اروپائی به حسابهای آنها ریو د سیسو

ت اله بهشتی درهولتس بروکه بانک یون مارک به حساب آیلیز شصت مید شماره چکهای صادره، از واریبا ق

ارد دالر سهام حجه یلیه دو منگتن پست درباریا گزارش واشیچه بانک فرانکفورت خبر داد، یهامبورگ و دو

م درباره یا گزارش جروزالم پست اورشلین المللی ، یصد شرکت مختلف بیش از سیاالسالم رفسنجانی درب

ا سپاه پاسداران یون ارشد یرانی را ازجانب روحانیخی اینه های هنری و تاریماهائی که بطور منظم گنجیهواپ

ران را یل انتقال داده و درحال حاضر غرفه ایماهای ال عال به اسرائیاپه و از آنجا با هویران به ترکیران  از ایا

اد یارد تومانی بنیلیم 041ماجرای دزدی . ن موزه کرده اندین غرفه ایم غنی تریدرموزه باستانشناسی اورشل

 ک نمونهیار برآن سرپوش گذاشته شد بنوبه خود تنها یز که پس از سر وصدای بسیران نیمستضعفان درخود ا

" ن رهنمود ها درداخل ین سالها و با همیکصد مورد سوء استفاده هائی با ارقام نجومی است که درهمیش ازیازب

خردان، یای ب:" انگذار آن نوشته بودیصورت گرفته است، حکومتی که بن" ن ین حکومت الهی روی زمیاول

ها ، یها ، غارتگریادها،  دزدفس. شودیس مین است و آن بادست پاک روحانی تأسین بهشت روی زمیمملکت د

 ".ت سر و کار ندارندین کشور است که با روحانیهمه کار آن دسته از افراد ا

 

ه ، درگرما گرم جنگ خارجی و سوء قصدها و کشتارهای یت فقین سالهای برقراری جمهوری والیدرهمان نخست

ن المللی حجه االسالم و ین درصحنه برایاسی روزافزون ایر داخلی و مشکالت گسترده اقتصادی و انزوای سیگیپ

ه انجمنهای اسالمی یندگان اتحادیدار با نمایس وقت مجلس شورای اسالمی دردین هاشمی رفسانجانی رئیالمسلم

 : بشارت داد که 

ن کشور یه ارگانهای ایخته شده است ، وکلیران ریک جامعه اسالمی در ایاسی و اجتماعی یه های سیامروز پا" 

است جمهوری و مجلس شورای اسالمی و دولت ونهادهای انقالبی تحت رهبری امام امت دست یمتشکل از ر

 ."ک الگوی واقعی باشد یت ینده بشریای زشت جامعه ای بسازند که برای آین دنیاندر کارند تا درا

ت یهممورد بحث ، نقشی دردرجه اول ا" تیبشر"می از یعنی نید بخشی طبعا موضع زنان ، ینده امین آیدرچن

نده یک امام و نمایه و دوست نزدیت فقیانگذاران درجه اول والید صدوقی ، ازبنیت اله شهین جهت آیبد. داشت

نده ین الگوی آیزد ، الزم دانست درمجلس خبرگان که خود عضو آن بود درباره مقام زن درایمخصوص او در 

 :شتری بدهدیحات بیت ، توضیبشر

س جمهور هم بشود و نخست یتواند رئیرش بشود، پس میتواند ولی صغیه زن مند همانطور کیگویده ام که میشن"

تواند بچه را باز بکند و پاکش بکند و از کثافت برکنارش ین چه حسابی است؟ چون زن میحاال ا. ر هم بشودیوز

م و یکروز صبح برویعنی یر هم بشود؟ یس جمهور و نخست وزیتواند رئیبکند و پستان در دهانش بگذارد پس م

ا یآ. مان فرموده اند یشب خانم زاینکه دیچرا؟ برای ا. ل استیری تعطیا نخست وزیاست جمهوری یم که رینیبب

ک سرلشکری را یا یکنفر زن را در اسالم به استانداری فرستاده باشند ؟ آیا یست؟ ین برای ما ننگ وعارنیا

کی ازآنها را زن زد ه یا کلنگ یوجود دارد ، آ قنات 40 111زد حدود ید که زن قرار داده باشند ؟ در یده ایشن

 " است ؟

ت ین حد از اهمیگری درهمیدرکتاب تعدد زوجات دراسالم دالئل د" طباطبائی " نه عالمه معروف ین زمیدرهم

 :ارائه کرده است

تی یه اقتضائات الزم طبع و ارضای خواهشهای حتمی نفس محرومین است که درناحیات اسالم ایکی ازعنای" 

ن است که دررفع حاجات یعنی شهوت مردان انباشته نشود تا سر به منکرات بزند، و الزمه اسالم ایجاد نشود، یا

ال یتواند با خین جهت شخص مسلمان اگر کار قضا و شهوتش روزی بر اوسخت شد میبد. ع شودیشهوت تسر

ت یه السالم روایر صادق علثی ازحضرت امام جعفین بابت حدیدراصول کافی درهم. رد یگری بگیراحت زن د

کمرد را بر زن حرام فرموده، ولی به یش از یرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بیغ: شده است که فرمود 

، و !" رت دهدیت و غیرا خداوند بزرگوارتر ازآن است که به زن حمیمرد چهار زن را اجازه داده است، ز
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ده و یرت از اخالق حمیشود که غیپس معلوم م" ته است که ث گرفین حدیجه را ازاین نتیعالمه بزرگ تنها ا

 "!ملکات فاضله است

 

تهای علمی و ینه آخوندان بر سر خوانی گسترده نشسته بودند ، بهمان اندازه که از صالحیریکه به سنت دیآنهائ

ن یوص با ادی طول اداشتند، بخصیشرفته امروز بی بهره بودند ، در الفزنی و گزافه گوئی یفرهنگی جهان پ

شمار سخنان . برخواهند داشت " نی رهبریخم" اله اکبر" ادینان که درهر صورت کسانی در پای منبرشان فریاطم

ه گفته یه ازجانب مسئوالنی غالبا بلند پایت فقیوال" الهی " ست ساله حکومت ینا در بیابلهانه ای که درکشور ابن س

 :کشور عصر حاضر است کین رقم سخنان نوع خود دریشد احتماال بزرگتر

ت اله العظمی منتظری طرح ساختن یل با رهنمودهای انقالبی حضرت آیرا ابابیما سازی طیموسسه هواپ" 

اه یل دارد که با اتکاء به امدادهای الهی جهان کفر را به خاک سیرا دردست تکم" د یکبوتر سف" ماهای یهواپ

ه رسمی وزارت ارشاد یل در مصاحبه با نشریرا  ابابیط ماسازییهای هواپیس موسسه بررسیرئ") دیخواهد نشان

 (. یاسالم

نه سازی ظهور حضرت یم درجهت زمیل خواهد شد که بتوانین بار بصورتی تکمیدانشگاه خلبانی ما برای اول" 

 (. ف خلبانان یروی هوائی جمهوری درمراسم تحلیفرمانده ن") م یمهدی عجل هللا تعالی اقدام کن

اد برده اند ودرحال یگر را ازیکدیه مسئله تضاد با یکا و روسیم که امرینان قدرتی برخوردارامروز ما ازچ" 

") گرقرار گرفته اندیران درکنار همدیحاضر هردو ابرقدرت برای مقابله با قدرت روزافزون جمهوری اسالمی ا

 (. یونیزیفرمانده سپاه پاسداران درمصاحبه تلو

نده یم درآیخواهیحاال م. م یدانیز را میت دارد همه چیای ساختن موشک اهمزهائی برینکه چه چیما درمورد ا"

ن یم شد و دومیا خواهینده ما قدرت بزرگ موشکی دنیم که درآید به صراحت بگویبا. م یانواع موشکها را بساز

م که یه از ابتکارهائی کردیستم دفاعی هاوک نینه رادارو سیدرزم. م بودیقدرت موشکی بعد از ابرقدرتها خواه

 (. ون ژاپنیزیس مجلس شورای اسالمی درمصاحبه با تلویرئ" )کنند یها بفهمند ازغصه دق میکائیاگرامر

سال برای ساختنش وقت صرف کرده بود تنها  00کا یبچه های حزب اللهی ما توانسته اند موشکی را که امر"

 (. ون دانش آموز برای جنگ یلیه منار آماده سازی دیر سپاه پاسداران درسمیوز") درمدت یکسال بسازند

ن نماز به یبت ایکا از هیولی امروز تمام امر. دیترسیک پشه هم ازمراسم نماز جمعه نمیم طاغوت حتی یدر رژ

 (.الن درخطبه نماز جمعهیامام جمعه گ" ) لرزه درآمده است

ه بوده است یت فقیدون والسال است ب 4311تمام شرق و غرب عالم امروز متحد شده اند که جامعه ای را که "

 (. امام جمعه رفسنجان درخطبه نماز جمعه " ) ه در رأس خود محروم کنندیت فقیکماکان از داشتن وال

م یاگر ما بتوان. ش ورزش است یکی ازبرنامه هایکند و یزی میاستعمار برای کشورهای جهان سوم برنامه ر" 

د بکشاند، فقط آنوقت است که ورزش ما دارای ارزش ان را به زهیم که جهانیت کنیورزش را درجهتی هدا

 "باشدیم

وم ین دوره مسابقات قهرمانی دختران دراستادی، درچهارمیس جمهوریعاتقه رجائی همسردمحمعلی رجائی رئ) 

 (. تهران 

 م ، به حزبین امامی داریما بحمداله چن. روند دنبال حزب درست کردن ین اروپائی ها چون امام ندارند میا" 

 (.ت اله صادقی درخطبه نماز جمعهیآ) م یاجی نداریدرست کردن احت

ت یآ") ت استیه مرادف با بربریر فقیت غیه مرادف با توحش است وبا والیت فقیجامعه بشری بدون اصل وال" 

 (.ه دردانشگاه یت فقینار والیش سمیس مجلس خبرگان درگشاینی رئیاله مشک
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است خارجی یون سیسیکم" ) ران ، قرنها است مورد انتقاد مااستیرد است ها درمویالیانه سوسیاست ناشیس"

 (. مجلس شورای اسالمی 

گرکه یتران، از تاچر وازهرکس دیگان، از مین را از ریا. ران استیا امروز این کشور دنیدمکرات تر"

 (. س مجلس شورای اسالمی ، درخطبه نماز جمعه یهاشمی رفسنجانی رئ") دید بپرسیخواهیم

د یج فارس ، نخست بایدانند که حجاب اساس حکومت اسالم است، و برای غارت منابع نفتی خلیابرقدرتها م " 

دار با بانوان ینده مجلس در دیر و نمایزهرا رهنورد ، همسر موسوی نخست وز" ) ان ببرند یحجاب را ازم

 (. کشورهای عرب

ن  یحس" ) ج فارس مربوط استیوطئه  ابر قدرتها  درخلکه درباره گرانی هندوانه براه افتاده با ت  سر وصدائی" 

 (. ر درمصاحبه با روزنامه جمهوری اسالمی یموسوی نخست وز

ن خود خدا یکه  ایغمبرش را گول بزنند و آنها را بدوشند، در حالیخواهند خدا و پیال خودشان مین به خیمنافق"

کنند ین فکر میمنافق. فر برسندیالفکاری بکنند و بعد به کگذارد تا خیعنی آزادشان میزند یرنگ میاست که به آنها ن

رازی ، درمصاحبه با یب شیت اله دستغیآ") خورندینکه خودشان از خدا حقه میکه به  خدا حقه زده اند ، غافل ازا

 (.روزنامه اطالعات

س یرئ") نامندید میاهان کاخ سفین به سیاست جمهوری خود را برای توهیها کاخ ریکائیست که آمریبی سبب ن"

 (. دادگاههای شرع مرکز

ه یت فقین والیان را وادار به عجز و البه نموده است ، رکن رکیر برنده ای که فرعونیخ ، شمشیدرطول تار" 

سم پنجه نرم کرده است یسم و کمونیونیسم و صهیالیخ با مثلث امپریروئی هم که در تمام تاریتنها ن. بوده  است

ران بلکه درسرتاسر ینه تنها درمحدوده ا. ه بوده استیت فقیعنی والین جهان یائم محرومعه و قبله دیت  شیمرجع

 ( د محرابیهاشمی نژاد ، شه" )ه قرار داشته استیک فقیعه آن یوسته درطلیتی هر نهضتی که بوقوع پیگ

حجت ") ته انده دوخیت فقید خود را به مجلس خبرگان و به والیارد نفر مسلمان جهان امروز چشم امیلیک می"

 (. جانیالسالم حسنی امام جمعه آذربا

آنوقت است . وند بزند با حرکت امت حزب هللا  در نماز جمعه ها ید سرنوشت خودش را پیجامعه ورزشی ما با" 

 (.رین موسوی ، نخست وزیحس" ) دین جامعه ورزشی خواهد درخشیکه ا

د علی خامنه ای یس") د یا هستیشما ابرقدرت دن: ند یگویخواهان جهان بطور دسته جمعی بما میمتفکران و آزاد" 

 (. س جمهوریرئ

") ست ها هستند یونید  که عامل آن صهیا می آیهای ما از رواج سگ بازی و سگ پرستی در دنیلی گرفتاریخ" 

 (. 0101اسفند  3از سرمقاله روزنامه اطراعات ، 

را  بمناسبت  شهادت آقای یم است، مگر آهنگی که  آخقی و نوار آنها حراید وفروش صفحات موسیمعامله و خر" 

نده جهان بعنوان ین خبر دادن از آیر مالئکه و ارواح حرام است و همچنیاحضار جن و تسخ. مطهری ساخته اند

 (.، سخنرانی در جمارانینیخم") افت شده استیاخباری که از اجنه در

 

ران حمله کرد یران ، ارتش عراق به خاک ایمی دراکمتر ازدوسال پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسال

ده سقوط یک ارتش فروپاشیانه به مقام ین ارتش خاورمیرومند تریران از مقام نیو جنگی درگرفت که اگر ارتش ا

ری ، با احساس ین دوران غافلگیران پس از نخستینوصف ، ارتش و ملت ایبا ا. شدینکرده بود، اصال آغاز نم

چ  یطی که اساسا با هیدرشرا –ش ، و نه مطلقا بخاطر جنگ اسالم و کفر یمرز و بوم خوت یزی ازتمامیغر

کسال یز ، درطول کمتر از یکپارچه بپا خاستند و درجنگی حماسه آمیبطور  -کافری طرف مخاصمه نبودند

 . متجاوزان را تا آنسوی مرز به عقب راندند 
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که صدام ین جهت وقتیروزی را ، بهمیاشت و هم اعتبار پنی حق را بجانب خود دیران درآن هنگام هم سنگیا 

نکه صلح درمنطقه برقرار یج فارس حاضر شدند برای ایرفت کشورهای نفتی عرب خلین شکست خود را پذیحس

ران هم خسارات ین شده بود، ایران بپردازند، و اگر چنیارد دالر غرامت جنگی عراق را به ایلیشود ده ها م

ن موقع ، یشد، ولی درست درهمین قدرت نظامی منطقه میکرد و هم دوباره بزرگتریمجنگی خود را جبران 

 : ه صادر کرد که ید، اعالمیدیر کشی صدر اسالم را میر انقالب که خواب شمشیرهبر کب

د و به یام کنیق. م یم کافر و ستمگر را به جهنم بفرستین رژیم تا ایمابرای نجات شما آمده ا! ز عراق یملت عز" 

هنی یف اسالمی و میتکل. دید و دست عفلقی های کافر را از بالد خود کوتاه کنیائیستقبال برادران مومن خود با

بسوی نبرد با کفر . دید تا جامه ذلت نپوشید و بکوشیشما اقتضا دارد که جوانمردانه بسوی جبهه ها هجوم آور

روح اله الموسوی . ر استیلی دید که فردا خید و برادران جان برکف رزمنده جمهوری اسالمی را کمک کنیبشتاب

 " . 0014رمضان المبارک  44نی ، یالخم

جه نه یران آشکارا جنبه متجاوز داشت ، و در نتیرانگر هفت ساله ای آغاز شد که درآن ایب جنگ وین ترتیبد

ه یز دست داد، بلکه سرماز خود بدست آورده بود ایروزی افتخار آمین المللی را که با پیه معنوی بیتنها تمام سرما

است تهاجمی ین سیافت نداشت ، وایافت دارد دریتوانست دریز که میارد دالر غرامت جنگی را نیلیمادی دهها م

ده و بی تجربه ین را از سقوط حتمی نجات داد ، سپاه پاسداران آموزش ندین آنکه صدام حسینانه درعیکوتاه  ب

ن کشتار ی، بزرگتریروزی صدر اسالمید که بجای پیز کشانیجعه آمگانه به جنگی فاینی بیران رادر سرزمیا

، باضافه ین المللین کشور را درصحنه بیاسی این انزوای سیران را از دوران بعد از مغول ، و تلختریخ ایتار

ارد دالر خسارت و یلیصد میون نفر کشته و معلول و به برآورد رسمی خود دولت اسالمی سیلیک میک به ینزد

دن جام زهر کذائی از جانب آغاز یران به متارکه ای بی افتخار ونوشیم ایز با تسلینی ببار آورد و سرانجام نرایو

ان و ین خاطره ای که از آن درافکار عمومی جهانید ، وروشن تریان رسیمعنی بپاین جنگ تهاجمی بیکننده ا

 : د که ن المللی بوین گزارش خبر گزاری های بیخ باقی ماند ایدرصفحات تار

خ ین کشتار کودکان در تاریران بزرگتریاعزام چند صد هزار بچه به کشتارگاه از جانب جمهوری اسالمی ا" 

ن کودکان غالبا از یا. رانی به قتلگاه فرستاده شده اندیکودک ا 111 111ن فاجعه تاکنونیدرا. جهان است

ب امام یدی که ازطرف ناید شدن با کلیاز شه شود که پسیشوند وبدانها گفته میکالسهای درس روانه کشتارگاه م

ش را دربهشت خواهند گشود ودرآنجا آماده یارشان گذاشته شده است درهای غرفه های خاص خویزمان دراخت

منابع " خود گزارش داد که  0003اکتبر  4ون در یبیروزنامه هرالد تر.  رائی ازخانواده های خود خواهند بودیپذ

ران را در جنگ با عراق هشتصد هزار نفر و شمار تلفات عراق را ششصد هزار یلفات اقاتی خارجی شمار تیتحق

، و هفته نامه " شتر استینفر برآورد کرده اند که جمع آنها از مجموع تلفات اروپای غربی درجنگ جهانی دوم ب

دالر فراتر رفته  اردیلیم 411د اسلحه برای دو طرف از یاکسپرس درهمان هنگام محاسبه کرد که فاکتورهای خر

ن مرکز نوع خود در جهان است، درگزارش یهای صلح استکهلم که معتبر ترین المللی بررسیتوی بیانست. " است 

ا شرکتهای خصوصی یران عراق ، موسسات دولتی یح کرد که درمدت جنگ ایخود تصر 0000ساالنه سپتامبر 

، یا ، پرتقال ، چکوسلواکیونان، اسپانیا، یتالین،آلمان، فرانسه ،انگلستان، ای،چیکا، شورویکشور امر 10

، ی، کره جنوبی، کره شمالیمن جنوبیه، یل ، سوریس، اسرائیش، سویوگسلواکی ، اتریبلغارستان، لهستان، 

، به جمهوری اسالمی یوپی، اتیبیر، لیل، الجزاین ،برزی، آرژانتیقای جنوبیتنام، پاکستان، افریوان، وین، تایپیلیف

درباره  0004که درسال " اری بن مناشه" یلیکتاب پرسروصدای جاسوس اسرائ. فروخته اند ران اسلحهیا

کا بچاپ یو ترجمه فارسی آن درامر) ورک منتشر شدیویران توسط خود او درنیل با ایمعامالت اسلحه اسرائ

رد دالر ایلیم 04د اسلحه در عرض هفت سال جنگ یرقم پرداختی جمهوری اسالمی را بابت خر( ده استیرس

ی را که فقط سی هزار دالر ارزش داشت یکاال: " سد ینوین معامالت وی میدر باره نحوه ا. برآورد کرده است 

 ".م یکردیافت میم وپولش راهم نقدادریفروختیران میهزاردالر به ا 031به 
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ن مشتری دست یسبت بدچ حقشناسی نیارد دالر سالح فروختند، هیلیلی که هشتاد مینها، دولتمردان اسرائیبا همه ا

 :و دل باز نشان ندادند

ر یر، نخست وزیاسحق شم") کندیل خدمت میما به منافع اسرائیران و عراق مستقیم که جنگ ایحا بگوید صریبا"

 (. ل یاسرائ

ت المقدس یخواهد بیران مدعی است که میالبته ا. کند یران وعراق مسلما مارابه دردسر مزمن دچار نمیجنگ ا"

ران کند، و ین دو کشور را ویعنی اول اید از عراق  و اردن بگذرد ، یدن به آنجا بایکند ، ولی برای رسرا آزاد 

تان، یرافائل ا" ) ران خواهد شد یران هم وین راه خود ایرا در ایم ، زیخواهیزی است که ما مین درست همان چیا

 (. ل یس ستاد ارتش اسرائیرئ

را در آنصورت همه یروز نشود ، زین جنگ پیران درایاد گرائی ایاست که بن نیان ایلیدواری همه ما اسرائیام" 

ب با ین ترتیم و بایستیز نیروزی عراق نیالبته ما خواهان پ. انه درظلمت قرون وسطائی فرو خواهد رفت یخاورم

 (.ل یر اسرائیمون پرز، نخست وزیش" ) میک روبرو هستیا روئی مختلف نظامی و استراتژیدو رو

ن جهت است که زمامداران یدرست به هم. ل استیران و عراق اسرائین است که برنده واقعی جنگ ایت ایقعوا" 

 (. 0000سپتامبر  41لوموند ،" ) کنند یر را با کمال خوشوقتی استقبال میان ناپذین جنگ پایل ادامه ایاسرائ

مبران یز همراه او بود، که درهمه آنها پین زیهائی نفرت انگیبکاریان با فرین تراژدی مرگ و خون از آغاز تا پایا

ها یبکارین فریشدند ، و ازجمله ایه بکار گرفته میت فقیغاتی کارگزاران والیو امامان درخدمت هدفهای تبل

شد ، یشناخته م" ث معتبریحد" وه سنتی یشد و بهمان شیوه سنتی هزارساله جعل میثهای تازه ای بود که به شیحد

ن مجلس ، یون دفاع ایسینده مجلس شورای اسالمی و عضو کمیه االسالم رضوانی ، نماثی که حجیاز نوع حد

 : درجلسه عمومی مجلس قرائت کرد

ام حضرت مهدی عجل اله تعالی فرجه یهمانا که قبل از ق: ه السالم فرمودندیحضرت امام جعفر صادق عل"

جنگند و پس یا هجده ماه میبمدت هشت ماه ان او یکند و سپاهیام میران قیغمبر درایه پیف مردی از ذریالشر

رسند، ودرآنجا خانه به خانه و سنگر به ین میگذرد که از قم به فلسطیری نمیشوند، و دیت المقدس میمتوجه ب

 ".برندیش میکشند و سرشان را مثل گاو میرون میروند و آنها را بیست میونیان صهیهودیسنگر بسراغ 

ق همه رسانه های گروهی ، یر ، ازطریگیاپی بطور پیقلبی بود که ماههای پها ، تیبکارین فرین ایشرم آورتر

نکه یون، و از فراز همه منبرها و در همه نمازهای جمعه صورت گرفت برای ایزیوها، تلویروزنامه ها، راد

ن یی ممکتهای مدارس به مردابهای دجله و برویشتری از نوجوانان  جوانان ساده لوح را غالبا از روی نیشمار ب

 . های عراقی و از آنجا به کام مرگ بفرستند

ح کرده بود که امام در یث، تصریان احادیامام زمان در باره راو" ع یتوق" ه درنقل یت فقینی درکتاب والیخود خم

ش از ظهور یب خواهند بود و آن کسانی که پیع فرموده اند که تا زمان ظهور مجدد خود از انظار غاین توقیا

ولی خود او در زمان جنگ با عراق ، دستگاههای . ب را بکنند دروغگو و مفتری هستندیار امام غادیادعای د

بکارانه آنان موافقت کرد که صدها بار مدعی آن شوند که ین طرح فریا الاقل با ایم را مأمور کرد یغاتی رژیتبل

فتن با یا برتانک چید یبراسب سف فرم پاسداران انقالب، سواریا با اونید نورانی ین امام زمان بصورت سیهم

را درجنگ با قوای کفر صدام عفلقی بعهده گرفته و با آنها " سربازان اسالم "ا مسلسل فرماندهی یکف یکاالشن

م یشما االن تحت فرماندهی مستق: " درهمان آغاز جنگ وی خطاب به سپاه پاسداران گفت . آبگوشت خورده است

ه یشان علیگزارش اعمال شمارا هم صبح به صبح برای ا. کنندیمراقبت م د که شما را شخصایامام زمان هست

که یان آنهائیفرق است م: د کرد که یام خود بمناسبت روز ارتش تأکی، و چند هفته بعد درپ" فرستند یالسالم م

ها که صدام عفلقی فرمانده آنیمشان را صاحب الزمان روحی فداه شخصا بعهده دارد و آنهائیفرماندهی مستق

ن جنود خود خسته شد و آنها را در یکه صاحب الزمان از پرمدعائی ایازآغاز جنگ عراق ، تا روز". است

ده نشد، صدها گزارش یگر نشانی ازاو دیابانهای بصره و لجنزارهای کوت العماره بحال خود گذاشت و دیب
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از آنها صحنه سازی تازه ای  ون منتشر شد که هرکدامیزیو و تلویساختگی بطور منظم در روزنامه ها و راد

انه یک حوادث کوچک و بزرگ جبهه جنگ بود و برخی ازآنها بقدری ناشیکایبرای شرکت دادن امام زمان در

ه کارگردانان حکومتی و یبا کلین تقریز قبول آن دشوار بود، وبا وجود ایک کودک دبستانی نیبود که حتی برای 

ز در باالی منبرها و در نمازهای جمعه درباره آن یظ و روضه خوانان نه برآنها صحه نهادند و همه وعایت فقیال

ن دخالتهای شخصی صاحب الزمان قوای اسالم یداد سخن دادند بی آنکه بعد ها معلوم کرده باشند که چرا با همه ا

جام شتر زخمی و ناقص العضو درطول هفت سال ، سرانیمجبور شدند با دادن صدها هزار تلفات و چند برابر ب

ده و فداکاری نکرده بودند، بلکه ینکه خود مردانه نجنگیدست از پا درازتر به پشت جبهه باز گردند،  نه بخاطر ا

ک جنگ قرن ینکه آخوند اعظم و آخوندهای بزرگ و کوچک وابسته بدو نتوانسته بودند بفهمند که در یبخاطر ا

شتری از بچه ها و یو نه با فرستادن امواج بروز شد یتوان پیف میشرفته تری برحریستمی با تکنولژی پیب

ان آن بود که یش منظم شمار قربانین جهالت و افزایاپی همین های دشمن ، و احتماال تکرار پینوجوانان به روی م

ماهها و سالها سازمان ملل متحد و . دان واداشتین مید و او را به ترک نهائی ایحوصله امام زمان را بسر رسان

ن یکرد این میران را تأمیاسی ایت سیثیطی که منافع و حیدند تا در شرایتلف اسالمی و اروپائی کوشزمامداران مخ

رغم یو غالبا عل –نی ین کوشش با پاسخ منفی شخص خمیکشور را به قبول متارکه جنگ وادارند ، ولی هربار ا

به :"زه جوئی لجوجانه گفتیش از اعتراف به شکست وی با ستیکماه پیحتی . روبرو شد  –نظر مسئوالن ارتش 

غمبر اسالم با ابوجهل صلح یشود پیم ؟ مگر میم؟ با کی صلح بکنیچه جوری صلح بکن. م یند  صلح بکنیگویما م

م ، ید بدهیچ که بایم؟ حاال جواب خدا هیزو با صدام مصالحه کنیم سر مینیم بنشیم مسلمانیکنیما که ادعام.... بکند؟

م ، ولی ید بدهیچ که باین هیم ، جواب مستضعفید بدهیچ که بایم ، جواب مالئکه اله هیهد بدیچ که بایاء هیجواب انب

ز و یک میم سر ینیم حاال بنشید داده اینقدر شهیم ؟ ایم که بکنیم ؟ چه صلحی ما داریجواب ملت عراق را چه بده

ائی که برای صلح رفت و آمد ن آدمهیبه ا. میم که بکنیچ مصالحه ای ندارینها هیم ؟ ما با ایبا آنها صحبت کن

م و مثل ین وارد جنگ شدیما مثل حس. م کردین جنگ را رها نخواهیچوقت اینجا ، ما هیند ایاید نیکنند بگوئیم

نکه اسالم را ینها مثل اید اید با هم مصالحه کنیائیزند که بیاد میائی که هی فرین دنیا. م کردین هم جنگ خواهیحس

 ." نشناختند

ت یشورای امن 300ز ، هم قطعنامه یطی حقارت آمین فرمانده رجز خوان درشرایبعد از آن ، همکماه یو تنها 

رها را گردن خدا ین بار همه تقصیروزی نهائی صدام عفلقی را ، منتها ایرفت و هم پیسازمان ملل متحد را پذ

 : گذاشت

نه یت ملل متحد در زمیشورای امنکنم با قبول قطعنامه یبواسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن خود داری م"

ن مسئله برای من از یقبول ا. دانم یآتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آنرا به مصلحت انقالب و نظام م

م و برای یز راضی به رضای خدایم و من نیت حقتعالی گردن نهید به رضایزهر کشنده تر است، ولی همه ما با

د رحمت و رضای خدا از هر آنچه گفته بودم یفس بجنگم ، اما امروز به امن نین قطره خون و آخریت او ایرضا

ااز روی ناآکاهی ینده ممکن است افرادی آگاهانه یدانم که درآیم. گذشتم و اگر آبروئی داشتم با خدا معامله کردم 

نها از ینا ایقیولی ثارها چه شد ؟ یند که پس ثمره آنهمه خونها و شهادت ها واین مسئله مطرح نمایان مردم ایدرم

 . خبرندیب و از فلسفه شهادت بیعوالم غ

کای جهانخوار گلهای باغ یم ، ولی استکبار جهانی و امریدانی که ما سر سازش با کفر را نداریتو م! خداوند 

ه اله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ینی فرج حضرت بقیرین روزها را به شیخودت تلخی ا. رسالت ترا پرپر کردند 

 !"جبران فرما

ر مذهبی جهان امروز ، بازتابی از دشمنی سنتی آخوندهای ینی با هرگونه دانش غیزی روح اله خمیدشمنی غر

له ها، ینا ها ، رازی ها ، گالیهمه مذاهب درهر مقطع زمانی و مکانی با همه مردان واقعی دانش، با ابن س

 : ن پرده برداشتیت چنیاقعن ویخود فقیه اعظم ازا. ن ها است ینشتاین ها ، ایدارو
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م یم و رو به تمدن بزرگ برویران متمدن و آباد داشته باشیم ایخواهین باشد که میما دانشگاهی را که شعارش ا"

د دانشگاهی یما اسات. م یما با دانشگاه از اساس مخالف. کندین جور دانشگاه ما را وابسته به خارج میا. م یخواهینم

 ". ب و شرق نداشته باشند ، آتاتورک نباشند، تقی زاده هم نباشندم که رو به غریخواهیرا م

ن دانشگاه ها و یهای ما ازایهمه گرفتار: " ح کرد که یه ، وی تصریت فقین ماههای جمهوری والیدرهمان نخست

م یده ایم ودانشگاه دیم وحقوقدانیکند روشنفکرین طبقه ای است که ادعا میم از ایکشیهرچه م. ده ها استیدانشگاه د

 . 

ران یرانه آخوندها فرار مغزها ازایاست سختگیوقتی بدو گفته شد که براثر س". نها است یم ازایکشیهر چه ما م

 :شدت گرفته است، جواب داد 

نهاکه همه یا. ده فرارکنندین مغزهای پوسیکنند، چه بهتر که ایبه جهنم که فرار م. کنند یند مغزها فرار میگویم"

اگر . م یخواهینها از غرب می آورند نمیما علم و دانشی را که ا. د فرار کنندیزنند بگذاریمدن ماش دم ازعلم و ت

 ، و "د ، راه باز استیست فرار کنیتان نینجا جاید که درایکنیشما هم فکر م

رائی ونها از دایلین باز بودن راه ، ده ها هزار نفر از آنهائی را که برای آموزش و تخصص هرکدام از آنان میا

گر و یل کشور هائی دیگان تحویرون از مرزها فرستاد وبه رایهای خصوصی خرج شده بود به بیا از دارائیملی 

ه، یت فقین جمهوری والیر خارجه همیوز. ش از عمامه ارزش قائل بودندیگر داد که برای مغز بیملتهائی د

ش از یالت متحده و کانادا مشغول کار شدند بایرانی را که پس از انقالب درایصادق قطب زاده ، شماره پزشکان ا

ر از پزشکان ، مهندسان ، ین مغزهای فراری بغیست که این تذکر نیازی بدیو مسلما ن. نفر اعالم کرد 04, 111

دانان، معماران، استادان دانشگاهها ، اقتصاد دانان، حقوقدانان ، کارشناسان یاضیمی دانان، ریکدانان، شیزیف

شدند که اکنون همه یز شامل میگر را نیار متخصصان دی، پژوهشگران و هنرمندان و بس کشاورزی و صنعتی

ن سالها ، بموجب گزارش جامعه معلمان یو درست درهم.آنها در ده ها کشور مختلف جهان موفقانه مشغول کارند

 قرار گرفتند که  ر و آموزگار مشمول پاکسازییدب 6 ,000ار و یاستاد و استاد   3 111رانیران،  در خود ایا

ر آموزش و پرورش که بعدا به یدمحم علی رجائی وز. نفر زندانی شدند 0, 111تن از آنها اعدام و 4, 111

معلم از کار  41, 111د، درمجلس جمهوری اسالمی اعالم کرد که دردوران خدمت او یاست جمهوری رسیر

د یرانی بایب ایطب" د اظهار نظر کرد که است جمهوری خوید علی خامنه ای درزمان ریس. برکنار شده اند 

و دمحم بهشتی اعالم کرد که معتقدات مکتبی افراد برای احراز مشاغل مهمتر از " ازدرون اسالمی خودش بجوشد

فه یفه نظام آموزشی را پرورش خلیر آموزش و پرورش وظیکاظم اکرمی وز. تخصص و علمی و فنی آنها است

ا ماده ، یطان نراست یش" ن طراحی شد که یو سئواالت امتحانی دانشگاها برات متخصص ، یاله دانست و نه ترب

ا ندارد، و اصحاب حضرت مهدی درهنگام ظهور او به عدد اصحاب کهف یو خوراکهای بهشتی تفاله دارد 

و مواد مسابقه " باست؟یا زین زشت است یل ازنظر محتضریا اصحاب کربال ؟ و شکل عزرائیخواهند بود 

خ اسالم و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربی اعالم یات و تارینشکده فنی امام جعفر صادق شرعورودی دا

 . شد

*    *    * 

 

ابی قرار ین المللی بارها مورد ارزیان ناشناخته است، ولی ازنظر بیرانیبا برهمه ایران تقریتی که درخود ایواقع

ار جان و یران حکومتی مطلقه داشت و عمال صاحب اختیک ده سال بر این است که مردی که نزدیگرفته است، ا

شرفته ای یسم را در صورت پیماری روانی از نوع سادیک بیدگاه روانپزشکی همه آثار یمال همه افراد بود، از د

ن بابت بود که درهمان ید ازهمینه توزی و انتقامجوئی و عطش خون و کشتار درخود جمع داشت، و شایاز ک

خ صادق خلخالی و اسداله الجوردی را به یگری چون شیماران روانی سابقه دار دیود بآغاز زمامداری خ

ه نوشته های یل و تجزیروانپزشکان متعددها بعدها درتحل. زی بودیش از همه مستلزم خونریمناصبی گماشت که ب
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ن گزارش یش ناخودآگاه وی به خون و مرگ مورد بررسی قرار دادند که چندیاری را از گرایاو شواهد بس

 . ها منتشر شده استین بررسیج ایدرباره نتا

ن یافت که دمحم حسنیتوان یفی مینی را در توصینانه از مشخصات روانی روح اله خمیابی واقع بین ارزینخست

دار خود با وی درمصاحبه ای با هفته نامه یاستمدار سرشناس مصری ، پس از دیکل روزنامه نگار و سیه

 :از وی کردمز یسی سندی تایانگل

ستم برخورد کرده است، و آنچه از آن یش که با سرعت گلوله به قرن بیده ای است از چهار ده قرن پینی پدیخم"

آنچه . دیزهائی را در هم خواهد کوبیر خود چه چین گلوله درمسین است که ایقا ایشود دقیاد میبا عنوان بحران 

خ و یان تاریست ، گفتگوئی میگفتگوئی بمفهوم واقعی کلمه ن ایگذرد بحث یلکرده میان تحصیرانینی و ایان خمیم

 ". تعصب است 

های متعدد روانشناسی از وی کردند و یکائی و اروپائی براساس بررسین روانپزشک آمریگری که چندیل دیدرتحل

ن ینی بنوبه خود چنید ، خمیبچاپ رس Us News and World Reportsیکائیه آمریگزارشی ازآن درنشر

 :ف شده بود یتوص

گر عواطف ین حس در او جای همه دینه توزی درحدی که ایزازحس کیکدنده ، لجوج، بدگمان، لبریانتقامجو ، 

 ."  بشری را گرفته است

کی از فرائض یزی بود که وی آنرا به حد یمار گونه ، عطش خون و خونرینه توزی بین کین بازتاب ایمهمتر

امبران همه مذاهب و یقرآن و اسالم دانست، درحدی که درجه اصالت پن یادی مذهبی باال برد و رکن رکیبن

ده اند ، و قتل عامهائی که یده اند ، و دستهائی که بریر هائی دانست که کشیع را فرع شماره شمشیامامان جهان تش

دار با ید امبر اسالم دریدرسخنرانی شگفت آور او بمناسبت سالروز تولد پ. کرده اند، و آدمهائی که کشته اند 

 : افتیتوان ین طرز فکر او را بخوبی منعکس میرتبه جمهوری اسالمی ، ایمقامات عال

د و خوارج را ازاول تا به آخر درو یرش را کشیه السالم شمشین علیر المو منیوم اله واقعی روزی است که امی" 

ک یکند ، یزلزله ای را وارد م کیام اله روزهائی است که خداوند تبارک و تعالی یا. کرد و تمامشان را کشت

ن یرالمومنیام. د یزند که آدم بشوین مردم شالق میکند ، به ایک طوفانی را وارد میکند ، یلی را وارد میس

ن اشخاصی که یشتر ایدرحبس های ما هم ب. کدفعه بکشدید تا هفتصد نفر رایکشیر نمیاگربنابود مسامحه بکند شمش

ان یشما آقا". "نها یشوند ایآدم نم. رون بروند آدم میکشندیشان که بیکیم هر ینکشاگر ما آنها را . هستند مفسدند

ات  قتال را ید و آیخوانیات رحمت را در قرآن مید ؟ چرا هی آیرویعلما، چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه م

د که صحبت از رحمت ید، چرا شما فقط همان طرفش را گرفته اید، حبس کنید، بزنید بکشیگوید ؟ قرآن میخوانینم

 ".کند؟ رحمت مخالفت با خدا استیم

شتر جنگهای اسالم یدا شود ، چنانکه بید جنگ پیاز محرابه با. عنی مکان جنگ یعنی مکان حرب، یمحراب ".... 

. هم السالم ، همگی جندی بودند یائمه ما هم ، عل. ر دارد تا آدم بکشدیغمبر شمشیپ". " شد یدا میاز محرابها پ

 " . کشتند یآدم م. دندیکشیر میشمش. جنگی بودند  همگی

د، حد یبریه دست میم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، همانطور که رسول هللا صلی اله علیخواهیفه میما خل" 

اگر رسول اله . ضه راچون جماعتی ناراضی بودند قتلعام کردیهود بنی قریکرد، وهمانطورکه یزد، رجم میم

د، حکم به عدل فرموده ین ببریفه را ازبید، فالن طاید، فالن خانه را آتش بزنیرین محل را بگفرمان داد که فال

 ".است

با چند سال . ده استین قتل قصاص خوابیر ایات توده زیرا حین کرد ، زید به قصاص تأمیزندگی بشر را با" 

 ". دین عواطف کودکانه را کنار بگذاریا. شودیزندان کردن درست نم

د ابوالحسن بنی یانت به امیدرکتاب خ. تی ناشناخته نبود یکان خود او واقعینی برای نزدیزی خمینرعطش خو

 :توان خواندین باره خاطره جالبی را میصدر درا
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نی ازقول فرزندش آقا مصطفی برای من نقل یکان خمیکی از نزدیران ، یش از بازگشت ما به ایکی دوهفته پی" 

ار یشناسم بسین پدری که من میرا ایم ، زیکنم ما بجای شاه زمامدار نشویشه دعا میممن ه: کرد که او گفته بود 

ل خونی که با اعدامها و کشتارهای ینی پس از احراز قدرت ، باهمه سیخود خم" . شتر از شاه آدم خواهد کشتیب

کافی ندانست و با  ن کشتارها رایندگان مجلس خبرگان درقم ایدسته جمعی براه اندخت، درمجلس معارفه با نما

 :تأسف گفت 

ن فاسد ها را درمراکزعام سر یشود چند هزار ازایا وارد میر انقالباتی که دردنیم که ازاول مثل سایما اشتباه کرد"

 ".ه تمام شود و اشکال برطرف شودیم تا قضیم و آتش نزدیدینبر

گر یشد، بلکه هر جای دیه محدود نمیفق تیاست به اتباع او در قلمرو خود والین واز سینی از دین برداشت خمیا

اسرعرفات ، دوست ی. گرفتیتوانست درآن امکان وجود داشته باشد دربر میه میرا هم که ولی فق" ای اسالم یدن"

 :ن باره گفت یهان چاپ لندن دراین روزهای حکومت او ، بعدا در مصاحبه ای با کیک نخستیار نزدیبس

ز درکنار ینی نیان درجنوب لبنان ، نام خمیعینی ها بدست شیکشتار فلسط نیست که پس از ماجرای خونیشک ن" 

نی مدعی یت هللا خمین است که درهمان حال که آیقت ایحق. ن ثبت خواهد شد یحافظ االسد بعنوان قصاب فلسط

ی فایم تهران و دمشق این دو رژیق کربال دارد، در کربالی  فلسطیت المقدس را از طریر بیاست که قصد تسخ

ل شارون و آدمکشان فاالنژ او در صبرا و یروز ارید. ن بعهده گرفته اند یه ملت فلسطیاد را علید و ابن زیزینقش 

ن یکاش ایا. کنند ین کار را مینی هستند که اینی ها پرداختند و امروز حافظ االسد و خمیال به قتل عام فلسطیشت

 ". ان عالقه داشت ینیاقعا به مصالح اسالم و مصالح فلسطکرد وینی همانطور که درروزهای اول ادعا میآقای خم

توسط سربازان حافظ االسد "  تریتل زع" نی دریگان فلسط درکشتار پناهنده"  اسالمی " ران ین نحوه عمل که ایا

را یه  مورد استثنائی نبود، زیت فقیاست خارجی والیه دست اتحاد دهد،  درسیل با سوریر جمایو فاالنژهای بش

ران دفاع یاسی آخوندان ایدفاع نکرد، فقط ازمنافع س"  امت مسلمان " چوقت واقعا ازمنافع یاست خارجی هیس نیا

که مسلمان یوقت. کرد بی احساس گناهی جانب منافع خودش را گرفتیق نمین منافع با هم تطبیکرد، و هرجا که ا

د ، جمهوری اسالمی بانک اعتراض برداشت متعصبی بنام خالد استانبولی بجرم ترور انورسادات به زندان افتا

ت ازخالد استانبولی تمبر واژه ای در ین درمصر مورد سرکوبی قرار گرفته اند ، و به نشان حمایکه اخوان المسلم

ن را ین جماعت اخوان المسلمیه ، همیکتاتور سوریبزرگداشت او منتشر کرد ، و لی هنگامی که حافظ االسد ، د

ن و هوا بر یبه محاصره گرفت و بمدت دوهفته باران گلوله و خمپاره و بمب اززم 0004ه یدرشهر حما در فور

ه ید ، نه خود ولی فقینفر از آنها را به قتل رسان 43, 111ن کشتارهای قرن ین تریکی از خونید ودریآنها بار

ن یز به افتخار ایودی ناد بیتمبر. رتبه جمهوری او واکنشی نشان دادندیزبان به اعتراض گشود و نه مقامات عال

 . ن چاپ نشدیاخوان المسلم

ه قره یجان مسلمان برسرناحیحی و آذربایر ارمنستان مسیه، دراختالف سالهای اخیت فقیاستمداران والین سیهم

ه ارتدکس ، یه روسیباغ جانب ارمنستان را گرفتند، و در ماجرای مبارزه استقالل طلبانه مسلمانان چچن عل

ده انگاشتند، همچنانکه درلبنان بخاطر حزب یه موضوع چچن را اصوال نادیدوستانه با روس بخاطر حفظ روابط

درمراسم . بانی کردندیر حزب الهی پشتیان غیعیه شیحی مرکزی علیاست دولت مسیاله دست پرورده خود ، از س

دادند ولی چند  روهای انتظامی سعودی به کشتنیری عمدی با نیرانی را در درگیصد زائر ایس 0100حج سال 

" یبرادر" از در دوستی و " امام راحل" ح یت صریرغم وصین دولت سعودی ، علیسال بعد خودشان با ا

ق یرا با منافع ملی تطبیرادی نبود ، زیاستهائی که اتخاذ شد جای این موارد بر سیاری از ایالبته دربس. درآمدند

رختند و خود یکه بنام دفاع ازحقوق مسلمانان اشک تمساح م اکاری آنهائی بودیرفتنی نبود ریکرد، ولی آنچه پذیم

 .زدندیاز پشت بدانان خنجر م

جمهوری "ن مدت از جانب کارگردانان یران ، هر صدائی را که درهمه ایران و چه درخارج ایچه درداخل ا

فضای . ش د آوای وحینه توزی بود،  و هر آوائی که بگوش رسیه برخاست صدای تعصب و کیت فقیوال" یاله

شتر بصورت باز تابی از فضای فکری و روانی خود یاسی آن ، روز بروز بیران ، مانند فضای سیاجتماعی ا
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تختها و شهرهای جهان متمدن یبجای هزاران فواره ای که در پا. عنی فضای مرگ و خون درآمد یه اعظم ، یفق

را آراسته شد، و بجای سرودهای  خسروانی  تخت تهران بافواره خون بهشت زهیپراکنند،  پایطراوت و آرامش م

ن و یاد مرگ برایو گوش خراش پاسدارانی که از بام تا شام فریراز و طوس، غریکهن و نغمه های سخنوران ش

ن افکن شد، و بجای آنکه شمار دانش یخواستند طنیختن میز اجازه خون رینی عزیداشتند و از خمیمرگ برآن برم

ان جنگ و درازی صف یان و اعدام شدگان و قربانیابد شمار زندانها و زندانیش یزاشگاهها افیاندوزان و آزما

ام از جانب ینی که درست درهمان اینها ، فهرست القاب و عناویو بموازات همه ا.... افت،یش یهای نان و آب افزا

 : شدیبت سازان اسالمی به بت بزرگ جماران و بهشت زهرا داده م

" ست یسه نیامبران الهی قابل مقایاز به رهبری امامی است که مالک رهبری او جز با پجامعه اسالمی ما سرافر"

امبران است، آنطور که یز امام فراسوی رسالت پیجهش های نبوغ آم"؛ (د قربان یعلی خامنه ای درخطبه نماز ع)

" ؛ (ب دردو حرکتمهدی بازرگان درکتاب انقال" ) اء مجری آن بوده اند یدرقرآن آمده است و آنطور که انب

ن یحس" ) نی است یامبر خدا بود، حاال امام خمین رهبر پینی ایقبل از خم. تواند باشدیشتر نمیکنفر بیرهبر ما 

اد یتونه مبارکه ای است که در قرآن از آن ینی همان زیامام خم"  ؛(موسوی درمصاحبه با روزنامه لبنانی النهار 

آمده است تا . ت الهی استیمصباح وجودش تجلی آ. دا استیبلند او پ شانیینور اله  در زجاجه  پ. شده است

ران برای تو یای فرزند علی که ذوالفقار دردست داری ، ا. ت الهی را در سرتاسر کره ارض تجلی بخشدیمش

ای داود عصر ، ! ن یمان زمان ، برمسند حکومت بنشیای سل! ننگ است، کره ارض ارزانی حکومتت باد

امام ما سرور سروران " ؛ (نده اول تهران در مجلس شورای اسالمی ین حجازی ، نمایفخرالد" )قضاوت کن 

 . معصوم است. تالی تلو. است

ن ، دانش را ازامام ین العابدیم ، عبادت را از زیاستقامت را از ابراه. ن انسان پس از امام زمان استیواال تر

کند یاد رسا اعالم میش با فریامت  دم  روح االهیام قیتا  قآن کس انسان کاملی است که . صادق فرا گرفته است

ا را یپس از گذشتن چهارده قرن پرتالطم براسالم، دن" ؛ (ماهنامه پاسداران اسالم !" ) هات من الذله یگرهیکه د

ش باز یئگر انسان را به خود خدایزد تا بار دیخینی بپا مین است که خمیاز بوده است، و چنیگر نیامبر گونه ای دیپ

را که خدا اورا برای یوبی و عصای موسی ، زیحائی ، و صبر ایکند، با دم مسیآورد، و انقالب دمحمی را تکرار م

ازعصر حضرت علی تا کنون سابقه نداشته است " ؛ (هان تهرانیسرمقاله ک") ده استین برگزیت برهمه زمیوال

خدا " ؛ (هاشمی رفسنجانی ")هده دار شده باشدنی عیت امام خمیتی به صالحیکه رهبری ارتش اسالم را شخص

شما ای ملت ، . ل اله عصر ما دردست داردیم خلیران درست کرده که امروزرهبری آنرا ابرهیگلستانی  در ا

 (.نی درخطبه نماز جمعه یمشک" ) دین امامی باشیسته درک عظمت چنید که شایکاری کن

راث یرا مین دروغ کاهشی روی نداد،  زین ماشیچرخش ا ن رهبر ، دریم که حتی پس از مرگ ایفراموش مکن

ح فارسی یک جمله صحیح فارسی نوشته و نه یک جمله صحیبران وی  به نام  مردی که در تمام عمر خود نه 

اری ازآنها یوان اشعارعارفانه ای منتشرکردند که احتماال اگرخود او زنده بود حتی معنی بسیبرزبان آورده بود د

 .دیفهمیرا نم

*    *    * 

ران روز بروز یرا صغیده است، زیان رسیگری بپاینی مانند هربت ساز دینهمه دوران بت سازی برای خمیبا ا

دهند که با مغز خودشان فکر یشوند و مغزشوئی شدگان جای خود را به کسانی میشتر انسانهائی با شعورمیب

 .کنندیم

د که چون در یکنند ، هنگام آن خواهد رسیه فکر میت فقیهای والت اله ها و حجه االسالم یلی زود تر از آنچه آیخ

ه اعظمی را که از جانب بت سازان یدا نوشته سنگ گور فقیمشبی دستی نا پیداستان معروف گی دوموپاسان، ن

ن ین آرامگاه حجره نشیآ: سد یتلوتالی معصوم و تجلی قدس و الهوت لقب گرفته بود پاک کند و درجای آن بنو

ن را  در راه کسب قدرت به بهره کشی گرفت و ملتی زود باور را به فالکت یطلبی است که خدا و دفزونی 

ان ید و صدها هزار نوجوانش را بکام مرگ فرستاد ، واسالم را تنها در چهره مرگ و خون به جهانیمطلق کشان
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ه گرفته بود و نه ینی خود او مایرانه ای که از کوتاه بیز بدنبال سرشکستگی حقین همه نیان ایعرضه کرد و در پا

کی از یخ، هم  ید، و اگر دردادگاه ملی محاکمه نشد، دردادگاه تاریاز کوتاهی مردم او، جام زهررا برسرکش

 .خ اسالم شناخته شدیرانگران تارین  ویکی از برتریران و هم یخ ایرانگران تارین ویبرتر

نده ای برای خود انتظارداشته یتواند آیه نمیت فقیوال ها ودروغ ها وجمهورییرغم همه کشتارها و ستمگریعل

ائی قرن یای امروز دنیکه دنیک ساختار قرون وسطائی است، درصورتیل روشن که ساختار آن ین دلیباشد، بد

ست ین دوجهان قرون وسطائی و قرون بیان ایی خواهد شد ، ومیکمیست و یائی قرن بیستمی است که بزودی دنیب

وقتی که آخوند بخواهد . ن وجود دارد ینشتیان مال باقر مجلسی و ایادی وجود دارد که میالفی بنکمی همان اختیو 

ن یل کند، درست مثل ایک جامعه امروزی تحمین الهی مقررات قرون وسطائی خودش را به یبنام اجرای  قوان

ا بخواهد با گذاشتن ی ر و سپر صدراسالمی به جنگ مسلسل و موشک هزاره سوم برود،یاست که بخواهد با شمش

 . پنبه آلوده به  روغن بنفشه بر مقعد ، سرطان خود را درمان کند

ر در جهان متمدن امروزی بهمان یه و تعزیدن و سنگسار و قصاص و دیه اجرای مقرراتی چون دست بریداع

قی ، و یت موسبکارانه است که ضوابطی چون حجاب زنان و تعدد زوجات و بردگی و حرمیا فریانه یاندازه ناش

ض  یط  و حین مربوط به بول و غایگری چون سم و نشخوار و فلس در حالل و حرام غذاها و قوانیضوابط د

د همراه تحوالت یباینی ، الزاما مین چه آسمانی و چه زمیرا که قوانیر و کر و خمس و زکوه ، زیجماع و تطه

ن ین قوانیبا همه ایم که تقریفراموش مکن. ته اند افیت تحول یحیابند، چنانکه در جهان مسیجوامع بشری تحول 

ن ین اسالمی درغالب ایکه قوان -ز وجود دارندین  Bibleسنگسار و قصاص و بردگی و نشخوار در کتاب مقدس 

(. ن بابلی کهن هستندیز فقط رونوشتی از قوانین توراتی نین قوانیو تازه خود ا) موارد فقط رونوشتی از آنهاست 

کشنبه یشود،  و با آنکه هر یت، با همه آنکه کتاب مقدس مرتبا خوانده میحیچ جای جهان مسیدرهن وصف یبا ا

رد ، نه کسی به سراغ برده خری یگین توراتی انجام میروند ، نه مجازاتها براساس قوانیسا میون ها نفر به کلیلیم

ده یز ، درجمع قوم برگزیهودی نیحتی درجامعه . زندیرود، نه دست به قربانی های توراتی میوبرده فروشی م

 .شوندیت نمین ابداالبادی رعاین قوانیخداوند جز خاخام ها و دست پروردگان تلمودی آنها قسمت اعظم از ا

ن یسا ها ایکرد درکلینکلن الغاء بردگی را اعالم میحی ، درهمان هنگامی که آبراهام لیار مسیکای بسیدر امر

د که از  یشما بردگان از اربابان خود بهمانسان اطاعت کن" شد که یقرائت م کشنبهیل بر منبرهای روز یسخن انج

ت ی، و منشور جهانی حقوق بشر که درآن تساوی کامل حقوق مردان و زنان برسم"د یکنیح اطاعت میسی مسیع

ح است یسر مرد مس" ل آنان ین شده است که بموجب انجیحی تدویشناخته شده است ، توسط همان کشورهای مس

 ". د اطاعت کامل از مردان کنندیو سر زن شوهرش ، و الجرم زنان با

ش درکشور خودشان به پادشاهی یکه هزارو پانصد سال پ –ران را ینکه زنان ایه برای ایت فقیم والیتالشهای رژ

 ش به فرماندهی نظامی ، و امروز در خارج از کشور استادان سرشناسیده بودند و دوهزار و پانصد سال پیرس

تکت  و حقوقدان و یونهای بزرگ جهان و آرشیزی،  خبرنگاران تلویدانشگاهها و کارشناسان پژوهشهای هسته ا

در زندان اسالمی خود بدرون چادر بفرستد و به دوران  –سنده و روزنامه نگار و هنرمندند یبازرگان و نو

گردد ، ولو روزی یت به عقب باز نمیارا که چرخ تمدن در نهیفگی باز گرداند تالش بی فردائی است که ، زیضع

 .چند چوب الی آن گذاشته شود

عه ، یه، بلکه اساسا طبقه ای بنام آخوند شیت فقین است که نه تنها مکتبی بنام والیتی باز هم برتر ، ایولی واقع

ذار شد ه گیطی پاین قرن هجری ، در شرایعه  در نخستیت  شیروحان. ران امروز علت وجودی ندارندیگر در اید

دئولژی مذهبی جدا از یک ایاز به یاست نژاد پرستانه آن نیه و سیا روئی با خالفت بنی امیران برای رویکه ا

م سلطنت موروثی یکه نوع اسالمی شده رژ -دئولژی را براساس امامتین ایدئولژی خالفت دمشق داشت، و ایا

زی کرد، و با افسانه یه ، پی ریشده خاندان بنی ام و انتقال آن به خاندان علی ، دشمن اعالم -ران ساسانی بودیا

کی یدئولژیمبارزه ا. ران دانستین امامت را نوعی استمرار پادشاهی ایزد گرد این بن علی با دختر یهمسری حس
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افت وبا اعالم یر بنائی مبارزه ملی استقالل طلبانه ای شد که چند قرن ادامه یب شکل گرفت سنگ زین ترتیکه بد

 .ان گرفت یعقوب صفاری پایران توسط یااستقالل 

ن یا. ان یرانیای عرب بوجود آمد و نه توسط ایده ای بود که درداخل خود دنیع پدیکسانی مدعی شده اند که تش

عه علی پس از درگذشت یعه عثمان و شیعه  ابوبکر و شیشهائی بنام شیش گرایداید تا آن حد که به پینظر شا

خی یت تاریح باشد، ولی واقعیشود صحیروان خاص آنها مربوط میری معدود از پن خلفا توسط شمایک از ایهر

رومندی یاسی نیش سیع مربوط به علی تنها از آنجهت شکل گرفت و با مرور زمان بصورت گراین است که تشیا

عنی یبه شهای مشایت خود گرفتند و در همان زمان که  گرایرحمایان آنرا زیرانیدر داخل جهان اسالم درآمد که ا

ع علوی را بصورت ابزار مبارزه استقالل طلبانه خود ینان  تشیجا مضمحل شدند، ایعه ابوبکر و عثمان تدریش

 .ه خالفت عرب در آوردندیعل

با همه  پژوهشگران، از یابی  تقریدائی که اسطوره او به  ارزیان عصر امامان،  درزمان امام دوازدهم  ناپیبا پا

ران ماقبل اسالمی بود، عصر یتشتی سر برآورده بود و کپی اسالم نجات دهنده موعود اانس زریاسطوره  سائو ش

را  در نبودن امام زنده فقط یث سازان و کاسبکاران آغاز شد ، زیع حدیان گرفت و دوران تشیع مبارز پایتش

ه ای یتوانستند وجود برینان میق الهی باشند، و بخصوص فقط ایان با حقایعیتوانستند رابط  شیث  او میان احادیراو

ث سازان که در طول شش قرن ین حدینقش واقعی ا.  افت دارند یشد دریرا که قبال برای امام زنده فرستاده م

ش یدند، بیث کتاب بحاراالنوار رسانیون احادیلیش از دومین به بیث نخستیحد  111را از " معتبر"ث یشمار احاد

رانی یع را به نشان جدائی اسالم ایبهای مذهبی جهان تسنن ، مکتب تشر مکتین بود که بموازات سایز ایاز هرچ

عه آغاز شد، و آن یت شیخ روحانین مرحله تاریبا آغازدوران صفوی ، سوم. از اسالم عربی زنده نگاه دارند 

را یاسی و نه مذهبی صورت گرفت ، زیآن بود، که صرفا با هدفی س" حکومتی شدن"ران و یع درایت تشیرسم

ن خالفتهای اموی و یال جوئی امپراتوری عثمانی که جانشینان او برای مبارزه با استیل صفوی و جانشیاسماعشاه 

ت یحیر آنچه در جهان مسیر آنها ، نظیا روئی آشتی ناپذیع و تسنن و رویعباسی شده بود ، به دو گانگی کامل تش

اسی که  بر اشتراک منافع متقابل ین حسابگری سی، و ا اج داشتندیکها و پروتستانها اتفاق افتاده بود احتیان کاتولیم

ت دور کرد ، آنرا ازنفوذ مادی و امکان یعه را بکلی از مفهوم روحانیت شین آنکه روحانیزی شده بود درعیپی ر

 .افتیز همچنان ادامه یبهره برداری مالی گسترده ای برخوردار کرد که بعد از سقوط سلسله صفوی ن

سابقه، بخصوص بدنبال یمخرب همزمان با دورانی شد که جهان غرب ، با جهش ب ن نفوذیمتأسفانه ا

شرفت های یالجوئی جهانی خود را همراه با دوره پی، دوران است(که قبال از آن سخن رفت) اروپا " عصرفروغ"

ن یأمران بطور منظم بخاطر تیعه ایت شیش آغاز کرد ، وروحانیر علمی و صنعتی و آموزشی و فرهنگی خویفرگ

درقرن سرنوشت ساز نوزدهم، که . انه بستین جهش مترقیران با ایت خود را برهرگونه تماس ایت و حاکمیوجود

نده شکوهمند یمه دوم آن ژاپن آیهمان قرنی که در ن -شدیه گذاری میستمی جهان در آن پایری نظم قرن بیشکل گ

شتر رو به  یاسد طماع و واپسگرا روز بروز بت فیک  روحانیران با نفوذ شوم  یا –ه گذاری کرد یخود را پا

ن یمه دوم اید ، بخصوص که درنیخی خود رسیت تاریضعف و انحطاط رفت ، درحدی که به آستانه سقوط وجود

ابی یافت که ارزین راه در قالب دستگاه استعماری انگلستان یز در ایک تازه ای نیعه شریت شیقرن ، روحان

 Sirس و درکتاب یران و انگلیاسی ایخ روابط سید محمود محمود بنام تارمفصلی ازآنرا در کتاب ارزشمن

Arthur Harding وجوهی :" افتیتوان یم(  0040پلمات درشرق، چاپ لندن، یک دی)ران یر انگلستان درایسف

و عه  نجف ین  شیتوانستم مجتهدیارمن گذاشته شده بود،  در دست  من حکم اهرمی را داشت که با آن میکه دراخت

 ".ان بردارمین اهرم هر مشکلی را ازمیداری کنم و با این خرین النهریران و در بیران را در ایکربال و داخل ا

عه باقی نمانده بود، یت شیچ علت وجودی برای روحانیگر هیان دوران صفوی به بعد دین است که از پایقت ایحق

از بود، نه مانند دوران صفوی یزه استقالل طلبانه نت برای مبارین روحانینه مانند قرون اول اسالمی به وجود ا

ط حاضر جهان که اساسا  نه  برای جهان سنی قدرتی مانده یدرشرا. یعه و سنید جدائی شیبه وجود اوبرای تشد
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ت  قرون وسطائی یعه ، و نقش آخوندان هردومجتمع به تالش برای حفض موجودیاست و نه  برای قدرت ش

 .ط وجود نداردین شرایک ازایچیگر هیدخودشان محدود شده است، 

شود، یران مربوط میط خاص خود ایز ، که به شرایستم  نیان قرن بیران پایعه  در ایموضع استثنائی آخوند ش

ای یادی در دنیک  از مذاهب جای زیچیت سنتی هین قانون کلی که برای دستگاههای روحانیری نهائی دراییتغ

 . دهدینم کم باقی نمانده استیست ویقرن ب

فت یفر شهیتوان برای همیب داد ، عده ای را هم میتوان برای مدتی فرینکلن ، همه را میبه سخن معرف آبراهام ل

 .توان دادیب نمیشه فری، اما همه را برای هم
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 ان سخنیپا

 

 دوست جوان من

ن یابی های سرشناس  تریرزدم تا فشرده ای از این گفتگو من کوشیدر ا. ده استیان رسیبا به پایگفتگوی ما تقر

ت ناشناخته یگمان بخش اعظم آنها برایکه ب –تهای مذهبی یخ مذاهب و واقعیشمندان جهان نو را درباره تاریاند

را در دورانی که عامل مذهب نقش سرنوشت سازی را یز، قرار دهم ، زیار تو، خواننده عزیدراخت –بوده است 

ر یت ضرورت کامل دارد تا هزاره دوم را بصورت صغیت ها براین واقعیکند آشنائی با همه ایفا میدرکشور ما ا

 .یر شرعی پا به هزاره سوم نگذارین صغیان نرسانی ، و بصورت همیشرعی به  پا

گران بوده است  و نه ارائه راه مشخصی یدر آنچه نقل کردم نقش خود من فقط  بازگوئی گفته ها و نوشته های د

دانم ، همچنانکه در همه جوامع مترقی یم را با خود تو میص و تصمیار نهائی تشخیخترا که ایاز جانب خودم ، ز

رند ، و نه با یگیم میکنند و آگاهانه تصمیار باخود افرادی است که آزادانه فکر مین اختیز ایجهان امروز ما  ن

ن مورد یو اتفاقا درا.   طلبندید و شرط  میقت  از آنان اطاعت  بی  قید داری مطلق حقیکسانی که با ادعای کل

رانی ،  در یرا  که  تو،  درمقام  جوانی  ایگر جوامع  جهانی  قائلم ، زیاری از دیشتر از افراد بسیبرای تو حقی ب

گردر جهان از نظیر یراث گرانی را پشتوانه خود داری که کمتر ملت دینه بخصوص فرهنگ مذهبی مین  زمیا

 .آن برخودار است

را یگر پا به هزاره تازه ای خواهد گذاشت که خود بدان هزاره سوم نام داده است، زیا چند ماه دای امروز ما تیدن

ای ما است  و یعنی جهانی است که درحال حاضر بخش برتر دنیت ،  یحیامبر جهان مسیخ آن تولد پیکه مبداء تار

ز یکه خود آنها ن –خ  مذاهب ین تاربا همه پژوهشگرایو امروز تقر  .ز قانون برتر جهان استیبناچار قانون آن ن

قی یت  همداستانند، و آن  را  در صدها کتاب و رساله  و مقاله  تحقین واقعیبرا –ن جهان برتر تعلق دارند یبه هم

سی یت هر ساله آنرا بعنوان  زاد روز عیحین جهان مسیدسامبر که  ا 43ز منعکس کرده اند، که  روز یخود ن

رانی امپراتوری رم  یخدای ا( مهر ) ترا یسی  بعنوان روز تولد میش از تولد عیتها  پرد از مدیگیح جشن  میمس

ن یخ هزاره ها هستند  درهمین  تاریز که   مالک ایشده است،  و سالهائی  نین امپراتوری جشن گرفته میدر ا

ل که ین  دلیشده اند،  بدیمه آغاز ین ماه و نه از ماه ژانویترائی بوده اند که از فروردیامپراتوری رم سالهای م

نی خود معنی ماههای  هفتم  تا  دهم  سال  را یماههائی چون سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر در مفهوم  الت

ز یکشنبه  نیند؛ روز مقدس یسائی کنونی ماههای  نهم  تا  دوازدهم سال بحساب آیدارند و نه آنکه مانند سالهای کل

بوده است، چنانکه هنوز هم ( د یخورش) ترا یباشد روز م" روز خداوند"شتر از آنکه یب  ن سالهاستیکه آغاز گر ا

نهای آغاز ین آئیدرهم. شودیاد  میاز آن  "  دیروز خورش" ن صورت  یدر زبانهای آنگلوساکسون و ژرمنی بهم

ما از یکه مستق سای جهان بانک ناقوس ها و سرودهای مذهبی برخواهد خاستیهزاره سوم، از ده ها هزار کل

سا ردا هائی برتن خواهند داشت که جهان یگان کلیافته اند ، و بلند پایت راه یحیترائی به مسیفات مذهبی میتشر

زانس از پوششهای سلطنتی دربار ساسانی گرفته است،  و مراسم  مذهبی انجام خواهند یت آنها را از راه  بیحیمس

 . فات دربار ساسانی نسخه برداری شده اندین تشریهم زانس ازین بیز توسط همیگرفت که  آنها  ن

ست ، فقط  تذکر پشتوانه  فرهنگی گرانی است  که  تو، هموطن ارجمند من، یخی نینجا بحث تاریغرض من  در ا

خ  سه هزار ساله  یگر تاریست نسل دیکصد و بیش از تو ی، و پیش داریار خویرانی در اختیک ایبعنوان 

ن  یرفت که وارثان  چنیتوان پذیطی چگونه مین شرایست  در چنیداشته اند، و معلوم ن اریز دراختیکشورت ن

 . رانی آغاز کنندین المللی را در مقام  صغیخ بین هزاره تاریخ خود و سومین هزاره تاریراثی چهارمیم
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*    *    * 

گذاشت و بناچار از همان آغاز کار،  ن هزاره تازه خواهییگر جوانان جهان پا بدیان امسال ، مانند دیز در پایتو ن

 :افتیک  راه  دو راهه  سرنوشت ساز انتخاب  خواهی یخود را  بر سر 

ن دو راه ، راه آن بخشی از جهان بشری است که دست کم چهارصد سال است که پرچمدار تمدن جهان یکی از ای

 . ش داردین را درانحصار خون جهایشرفتهای علمی و فنی و اجتماعی و فرهنگی ایبا همه پیاست و تقر

ون و یزیو و تلویم و رادیسیجهانی که دانش امروزما ، صنعت و تکنولژی امروز ما، برق و تلفن و تلگراف و ب

ت ینهایای بینترنت ما ، چاپ و عکاسی ما ، بدان تعلق دارند، جهانی که با تلسکوپهای خود راه دنیفکس و ا

ق ما همواره ها یش گشوده و از طریت  کوچک را بروی خوینهایای  بیکروسکوپهای خود راه  دنیبزرگ و با م

جهانی که اتم . ش گرفته استینی را در محدوده عمل خویانوسهای زمیائی های خود کرات آسمانی و اقیردریو ز

های هزاران ساله را مهار یماریجهانی که ب. افته استیاضی گرداننده کائنات دست ین ریرا شکافته و به قوان

ارد نفر به شش یلیک قرن از دو میت آنان را تنها درطول ین آورده و جمعیرانسانها را پائیرده، مرگ و مک

تو والبراتوار یه کشورهای جهان دانشگاه و انستیست برابر بقیجهانی که به تنهائی ب. ش داده استیارد نفر افزایلیم

 . و متخصص دارد

ن جهان بشری است که امروزه کشور تو در گروه یگر از همیخش دگری که در برابر تو است، راه آن بیو راه د

دگاه نژادی و زبانی و از نظر فرهنگی همچنان عضو خانواده یبندی جهانی جزئی از آن است ، هرچند که از د

گری که امروز تو جزئی از آن ین جهان دیو ا. ائی است که بخش اعظم از جهان برتر امروز بدان تعلق داردیآر

 .ائی است که مدتها است در الک قرون وسطائی خود به خواب اصحاب کهف فرورفته استی،  دنیشویم شناخته

چ  قدمی در راه ین مدت هیچ سهمی در نو آوری های علمی  و فنی جهان امروز ما داشته است،  نه در اینه ه

گران یعادنش بدست دگران ساخته اند، میش را دیراهها و راه آهن ها. شرفت تمدن بشری برداشته استیپ

گران برپا شده اند ، کشاورزی و صنعت و بازرگانی واقتصادش یش بدست دیاستخراج شده اند، کارخانه ها

وه های یش با شیمارستانهایگران نسخه برداری شده اند ، بیش از دیه گرفته اند، دروس دانشگاهیگران مایازد

دند، و زندگی روزمره مردمش چنان با استفاده از گریگران گشته اند و میگران و با داروهای دیپزشکی د

رند ین فرآورده ها را از او بگیخته است که اگر تنها چند روز ایگران آمیفرآورده های صنعتی بزرگ و کوچک د

ن جهان اسالمی یحتی سالح هائی که درکشور های مختلف ا. ای قرون وسطائی خودش باز خواهد گشت یبه دن

گر کشورهای مسلمان بکار یمسلمان فلکزده ای در د" برادران" ا برای کشتار یآنها  برای سرکوبی مردم خود

ن یشود تا پس از شهادت در روی میخته  میدهائی که به گردن نوجوانان و کودکان آنها آویشود، و کلیگرفته م

رکارخانه های اسلحه ند،  دیگر با  آنها بگشایهای ساخت نامسلمانان  درهای خانه های بهشتی خود را در جهان د

ق القدس و یقدرت نمائی های نظامی و مانورهای ذوالفقار و طر. شود یگران ساخته مید سازی دیا  کلیسازی 

رد و شعارهای اله اکبر او با یگیگران صورت میثامن االئمه او با  پشتوانه  توپها و تانکها و موشکهای ساخت د

 . شود ین اندازمیگران طنیبلند گوهای ساخت د

ن حد از ین تمدن جهان بود، و اگر امروز بدین همان بخشی از جهان امروز ما است که روزگاری صدر نشیو ا

خود او "  ریورشکستگی بتقص"امده است ، ین ورشکستگی از فاجعه ای آسمانی نیده است ایورشکستگی رس

 . است

دورتر فرزندان خود و فرزندان فرزندان خود  ن دوراهه انتخاب، تو نه تنها راه فردای خود بلکه راه فرداهاییدرا

ر خواهی ماند، و اگر راه بالغان را یران روی همچنان صغیرا که اگر به راه صغیز مشخص خواهی کرد، زیرا ن

ن است که انسانها با مغز یرفت که سرآغاز همه آنها این حاکم بر جهان  بالغان را خواهی پذینی بناچار قوانیبرگز

کته  شده خود ین شعور را در نظم های دینکه ایص دهند، و نه اید و با شعور خودشان تشخخودشان فکر کنن

بخش برتر جهان امروز ما از آن .  ندین ساالران مذهبی بجویح المسائل های دیا  در توضیاسی یکامگان  س

ر یر ناپذیین تغین قوانش از آن  بداناین راه برتری رفت که کسانی از آن،  چند و چونی آنچه را که پیهنگامی بد
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د داران یسا و مسجد  کلیگر کلیکجا حکومتها و درجای دیدر  و –ق ابدی آسمانی اعالم شده بود یا حقاینی یزم

ن جهان بالغان  یکه در ایاز وقت.  رند و پاسخ  بطلبند یبه پرسش بگ -ق بودندین حقاین و این قوانیمطلق ا

کند پس وجود دارد، و از یرفت که اگر فکر مین استدالل پذید را با ات  خویشمندی بنام  دکارت حتی موجودیاند

ب را از درخت تنها کار فرشته ای ندانست  که  فرمان خداوند را یوتن افتادن سیگری بنام نیشمند دیکه اندیوقت

د  به  یک جرئت آن کرد که در گردش توراتی خورشین بنام کپرنیشمندی سومیکه اندیاجرا کرده باشد ،  و از وقت

شرفتهای مادی و فکری چند قرن گذشته جهان ما حاصل ید کند، عصر تازه ای آغاز شد که همه پین تردیدور زم

 .آنند 

د ین سالهای فروغ برآن تأکیشرو در طول این جهان پیشمندان ایادی که بخش اعظم از اندیتهائی بنیو از جمله واقع

روی از یخ درست به همان صورت و به پیبشری درطول تار ر تحو ل مذهبی جوامعین است که سینهاده اند ا

ن جوامع انجام گرفته یاسی و علمی و اقتصادی واجتماعی ایر تحول سیهمان ضوابطی انجام گرفته است که س

ده باشد ، یامی از آسمان رسیا پیعه ای دخالت کرده باشند، یر تکامل عوامل ماوراء الطبین  سیاست، بی آنکه در ا

کند که یر تحول اقتضا مین سیل این دلیانی کرده باشند، و درست به همین و اجنه ای پا درمیاطیوش ا مالئکی

ق با دستاوردهای جهان دانش ، یت  درآغاز هزاره سوم  و در تطبیط فکری بشریامروزه در انطباق با شرا

تهای یمذهب را در تضاد با  واقعن بار یعنی ایز پا به مرحله تازه ای از تکامل خود بگذارد ،  یشه مذهبی نیاند

البافانه ای که یاسطوره های خ. دیتها  و از ورای آنها بجوین واقعیق با اید، بلکه درتطبیجهان دانش  نجو

ازهای اختصاصی قوم یطهای کوچک و ابتدائی خود برای پاسخگوئی به نیهود در محیم یوخ قدیروزگاری ش

ای اعالم کرده بودند که خودشان او را  در آسمان جای داده بودند ،  ش ساخته و آنها را وحی خدای نوخاسته یخو

ان آنها با اسطوره های کهن بهمان اندازه یار مسلم تری سپرده اند که میق علمی بسیامروز جای خود را به  حقا

نش یان آفریارد کهکشانی امروز ، و میلیروز با کائنات چند میدی دیک خورشیای  یان  دنیتفاوت وجود دارد که م

" روز آدم  با  اصل یان خلقت خلق الساعه  دیارد سالی امروز، و میلینش شانزده میروز با  آفریششهزار ساله  د

 .ون سالی امروزیلیچند صد م" تکامل انواع 

ست که جهان امروز دانش مذهب را بطور اصولی نفی کرده ین نین برداشتهای نو ایک ازایچین همه مفهوم هیبا ا

ت یعنی انسان امروز واقعیافته است ، یر یین جهان ازمذهب تغین است که نحوه سنتی برداشت ایلکه ااست، ب

در دسامبر . د یجویسا و مسجد آن میار کمتر درجلوه بتخانه و کلیشتر درمفهوم معنوی آن و بسیار بیمذهبی را بس

طی نظرسنجی گسترده ای   Nouvel  Observateurح ، هفته نامه فرانسوی یبمناسبت جشن تولد مس 0000

ش را درباره پرسشهای مختلف مربوط به معتقدات یژه از جوانان ، خواست که نظرخوی، به ویاز افکار عموم

، یحیث مسی، تثلیسیت عیسا درباره الوهین پرسشها عمدتا بر تزهای رسمی کلیا. حی خود ابراز دارندیمس

د در اصالت یون تردیسیک متکی بود که در دوران انکزیلسای کاتویسی و نقش الهی کلیامبری و معجزات عیپ

 44ن نظر سنجی ،  یج ایطبق نتا. ر و بدنبال آن شکنجه و اعدام را در برداشتیک از آنها خطر ارتداد و تکفیهر

ن ینکه ایم اخالقی او اعتقاد داشته باشند بی ایسی و به تعالیتوانند به وجود عیاز پاسخ دهندگان گفته بودند که م% 

ازی به قبول یح نیمتذکر شده بودند که برای قبول مس%  03سا بگذرد، و یشان الزاما از مجرای کلیاعتقاد ا

ک متفکر و یگر او را فقط ید% 04رفتند ، یپذیسی را میامبری عیکه پ%  11ت او ندارند ، و درکنار یالوه

ما با جامعه ای سر " ن بود که ینظر سنجی ان یری نهائی نوول ابسرواتور از ایجه گینت. دانستند یمصلح بزرگ م

ست و اورا جلوه یح جوهری الهی قائل نیت خود همچنان پای بند است، ولی برای مسیحیم که به مسیوکار دار

سا را واسطه ای الزامی برای یده ندارد، و بخصوص کلیز عقیشناسد و به معجزاتش نیا فرزند او نمینی خدا یزم

ی شوبرت و Ave Mariaتی است که در کائنات های باخ و یحینان مسیت آشنای ایحیسم. حی بودن نمی داندیمس

حی متجلی شده است و نه آنچه در یساهای جهان مسیکالنژ و در شاهکارهای معماری کلیتابلوهای رافائل و م

همچنانکه  شد ،یون منعکس میسیزیمه های آتش انکیودرکشتار سن بارتلمی و ه" ترکمادا"د یش عقایوانهای تفتید

افت و نه آن ییان  تبلور میاست که درشعر سخنوران و در ذکر صوف" همای رحمت "ان آن یرانیعلی آشنای ا

د و روز یبرین سر میکروز هفتصد نفر از خوارج را  در صفینی که  یش روح اله خمیرکش مورد ستایشمش
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کشور بزرگ و  004درحال حاضر حی ین جهان مسیا. کردینه قتل عام میضه را در مدیهود بنی قریگر ید

جای خاص خود ( لیتورات و انج)  Bibleبا درهر خانواده آن ها  کتاب مقدس یشود که تقریکوچک را شامل م

و پاک ( سمس یکر) روند و درمراسم مذهبی نوئل یسا میکشنبه ها به کلین جهان یاری از مردم ایبس. را دارد 

خود " حی یاخالق مس"و " حی یوجدان مس"ن مردم صادقانه به یلب اکنند ، و غایو امثال آن شرکت م( ستریا)

ن کتاب مقدس یافت که قوانیتوان یارد نفری را نمیلین جهان دو میکنفر از مردم اینهمه حتی یبا ا. ورزندیافتخار م

ام  ا انجیا حالل و حرام توراتی خوراکی ها  یا  اجرای قانون سنگسار و قصاص یرا در مورد  برده داری  

ضه ای الزامی شناخته شده اند قابل قبول بداند ، یا عدم اطاعت یانه ای که در کتاب مقدس فریهای غالبا وحشیقربان

 . سته مجازات سنگسار بشمارد یهوه را شایا بی احترامی به یفرزند را از پدر 

ق بشر توسط سازمان ملل ن و اعالم منشور جهانی حقوین سالگرد تدویرا پنجاهمیحی اخیشرفته مسین جهان پیهم

ن منشوری است که دست کم دوازده ین دستاورد حقوقی و قضائی خود جشن گرفت، و ایتریمتحد را بعنوان عال

ن منشور حقوق بشر ین ای، قوانین دوگانگین کتاب مقدس تناقض دارد، و در ایماده از مواد سی گانه آن با قوان

ز جرئت مخالفت آشکار با یکان  نیسای  واتیب مقدس است که حتی کلن کتایبقدری مترقی تر و عادالنه تر ازقوان

ن یکه ایبا همه کشورها حکم اعدام را لغو کرده اند،  در صورتیحی ، تقرین جهان مسیدر هم. افته استیآنها را ن

ه رغم آنکه همه وزنیسا علید کلیری از کنترل موالیکی از مقررات اصولی تورات است، و در مورد جلوگیحکم 

را تالش او با یافته است، زیتی نیغاتی خود را بکار گرفته، موفقیاسی و تبل یاعتبار مذهبی و امکانات س

ه اسالمی  حقوق بشر هم که  در سال یحتی در اعالم.  کند یق نمیهای واقعی جامعه امروز بشری تطبیازمندین

مذهب و منع بردگی و تساوی کامل ل آزادی یافت برحقوقی ازقبیاز جانب کشورهای اسالمی انتشار  0031

 .نها با مقررات قرآنی تناقض دارندیکه همه اید نهاده شده است، درصورتیحقوق زن و مرد بصورتی قاطع تأک

گر کشورهای جهان مسلمان بصورت الزامی اجرا یران و برخی از دیقانون حجاب اسالمی که هم اکنون در ا

را یند ، زیسته  اجرایکه درجهان آغاز هزاره سوم نه قابل اجرا و نه شانی است یشود نمونه ای بارز از آن قوانیم

می یتواند نیچ جامعه متمدنی نمیه. ت  انسانی زن مسلمان استیت اصولی آن اهانتی آشکار به شخصیکه ماه

د ،  بی ن جامعه را از وسوسه برکنار نگاه داریگر ایمه دینکه نیاه بفرستد برای ایازافراد خود را بدرون چادر س

شتری یش کنترل بیخود بخواهد که خودشان بر غرائز خو"  د و عاقلیبالغ و رش" ن کار از مردان یآنکه برای ا

شود که ین خواسته نمیع است که در آنها از مومنیح المسائل های جهان تشین منطقی منطق  توضیچن. داشته باشند 

شود که به محلی یوطی قرار گرفته است محکوم بدان  م  وانی که موردیگناه  وطی نکنند ، بلکه حیوانی بیبا ح

 .گر برده شود و کشته شودید

ش یشود مغلطه ای آشکار بیه فرهنگ منحط غرب صادر میعل" اسالم ناب دمحمی " ادعا نامه ای که منظما بنام 

به عنوان نان  یز دارد،  ولی آنچه  ایار نین فرهنگ نقاط ضعف بسیرا هرچند راست است که ایست ، زین

ست ،  بلکه درست بالعکس از ین نقاط ضعف نیگذارند نه تنها بخشی از ایبرآن انگشت م" انحطاط فرهنگی "

 .ن نقاط آن استیمثبت تر

ن جهان راه حل های بهتری از راههای یک از کشورهای ای،  در کدامیکنونی جهان اسالم" رمنحطیغ" فرهنگ 

ا اجتماعی یشترفردی یهای بیره کسان را ارائه کرده است ؟  کدام  آزادا روزمیجهان مترقی در مورد مسائل کلی 

را ؟  کدام قانون و عدالت جامع تر قضائی را ؟  کدام برنامه های تعاونی و نوعدوستانه را ؟  و  بموازات آنها 

کدام   ا اقتصادی را ؟یا نظامی یاسی یا برتری سیشرفته تری را؟  کدام رفاه مادی یکدام دانش و صنعت پ

ن جهان جز یت اله ها و حجت االسالمهای ایآ" یغرب زدگ" ارزشهای اخالقی ومعنوی را ؟  شعارهای ضد 

بهمراه " اسالم ناب دمحمی " م  قدرت خصوصی خودشان بکار گرفته شود،  چه اعتالئی برای یآنکه تنها در تحک

شتر کند و بر عقب  یمدن بشری باز هم بن جهان اسالمی را از کاروان تینکه فاصله ایآورده است ؟  و جز ا

ز با یماندگی  آن  صحه بازهم  موءکدتری  بگذارد چه حاصلی داشته است؟  اگر اروپای  جاهل قرون وسطی ن

ابی  به دانش برتر جهان اسالمی را بروی خود بسته بود،  با کدام پشتوانه علمی یراه  دست" شرق زدگی " شعار 
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ن یلی زود همیری از آن خیرومندی خود قرار دهد و با بهره گیر بنای نیر را سنگ زن دانش برتیتوانسته بود ا

 ش در آورد؟یر فرمان خویجهان اسالمی را بز

*    *    * 

 

ن دو برداشت از مذهب و یر ایران نام گرفت درمفهوم نهائی خود برخورد اجتناب ناپذیآنچه بعدا انقالب اسالمی ا

کی از آنها اسالمی بود که ی. گری از گذشته نشان داشتینده و دیکی از آنها از آیتهای مذهبی بود که یاز واقع

ش هماهنگ با برداشتهای اروپای عصر فروغ شکل داده یائی خود بصورتی کمابیر بنای فرهنگی آریران با زیا

. کردیکس مد قرون وسطی را منعیش عقایوانهای تفتیر دیت انعطاف ناپذیحیگری اسالمی قشری که مسیبود، و د

ان یرانیرانی که درطول هزاره ها بدست خود ایا: گر بودیکدیران جدا از یا روئی  دو ایگر، رویری دیبه تعب

گانه خود  ادعای  یت  بیرغم  ماهیرانی وارداتی که  از خارچ مرزها آمده بود و علیساخته شده بود و ا

ان ید زدند تا پایین صاحبخانگی مهر تأیبرا ان کهیران،  بخصوص از زمان صفوین ایدرا. کردیصاحبخانگی م

ن ین ایعه گذاشته شده بود، والزمه تأمیت شیار منافع خصوصی کارگردانان روحانیز در اختیدوران قاجارهمه چ

م و یعنی جامعه  قیر آسمانی جامعه  مقلدان و مجتهدان  یر ناپذیین تغیمنافع وجود جامعه ای بود که دراجرای قوان

ه  به بعد ارتباط فکری ین جامعه ای که از دوران صفویان عصر قاجار ، این  بود که درپایچن. اند ر باقی بمیصغ

ن ین  جوامع روی زمیکی از عقب مانده تریبا بکلی قطع شده بود،  بصورت ینش اروپا تقریآن با دانش و ب

ز از دست بدهد و به  مجتمع  یش را  نیت  سنتی خویادی با آن  نداشت  که حتی  موجودیدرآمده بود و فاصله ز

 .ونددیخ  بپیتمدنهای منقرض شده  تار

ه  دوران بعد یران همچون ترکیصد ساله را برهم زد، و این معادله سیکه  ظهور سلسله ای تازه ایازهمان هنگام

رخورد وندد، بیشرو بپیار دوباره  به کاروان جهان پیر بسیر قرار گرفت که ولو با  تأخین مسیاز خالفت  در ا

اروئی مشابهی یه  کمال آتاتورک  رویترک. ر بودیرانی اجتناب  ناپذیر ایرانی  و غیران  این و نهائی دو  ایسنگ

ه ای بود که از شکست نظامی ین ترکیرا ایده بود، زیران از سر گذرانیط ایطی مساعد تر از شرایرا در شرا

ه  درآن  برای جدائی قاطع از گذشته آماده تر بود، نیخالفت عثمانی در جنگ جهانی اول سر برآورده بود و زم

ش از آنکه راه بطور اصولی بر ارتجاع بسته شود بروز جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی یران، پیولی در ا

مه  راه متوقف کرد،  در انتظار آنکه  در ین  تالش را  در نیکشور و بازگشت اعالم  نشده  نفوذ  استعماری  ا

ران وارداتی یرانی و ایران ایاروئی سرنوشت ساز ایهائی شناخته شده  راه  را بر رویسابگرگر حیسالهائی د

 .دیبگشا

 

*     *     * 

ا اجتماعی  در حد یا اقتصادی و یاسی یاز به تحولی سیرسد تنها نیران فردای ما درهزاره ای که  از راه میا

اس هزاره ها و یک خانه تکانی اصولی درمقیاز به ین ش نرفته جهان ندارد،یا پیشرفته یگرکشورهای پیتحوالت د

از بدانکه همچون سمندر افسانه ای از درون خاکستر آتشی که یاس سده ها و ده ها و سالها دارد ، نینه  در مق

 .دارد" گریتولدی د" از به ین. ا سر برآورد یگر باره جوان و پویدرآن سوخته است د

                                                             ___________________ 

 

د  در آغاز هزاره یبایه آغاز شد میش در قادسین کشور که هزارو چهارصد سال  پیخ  ایفصلی طوالنی از تار

اسی  هزار و چهارصد ساله جای خود را به اسالمی  در مفهوم ینکه اسالم  سیتازه در قم بسته شود ، برای ا

رفته شده یعنی در مفهوم معنوی آن بسپارد ، مذهبی که آگاهانه و آزادانه از جانب افراد پذیب  ک مذهیواقعی 
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اسی ، از جانب یتی که درجهان کنونی غرب آزادانه و آگاهانه ، درصورتی معنوی و نه سیحیباشد، همانند آن مس

 .رفته شده استیافراد پذ

اد نهد، تنها موظف به طرح یران امروز بنیرانه های ایروی وران فردا را برید اینسل نوخاسته ای که الزاما با

هر چند  –گر یکدیست، بلکه مسئول طرح و اجرای دو برنامه مجزا از یک برنامه بازسازی نیزی و اجرای یر

گری برنامه ای ین دو برنامه، برنامه ای اضطراری و کوتاه مدت است و دیکی ازای. است –گر یکدیمکمل 

ر است  که  اصوال وجود آن یم و صغیم قرون وسطائی  قیان دادن به رژین پایبرنامه نخست.  دتادی و دراز میبن

ت انسانی همه یثیخ و فرهنگ ملت ما و به حیران  دشنامی  به  تاریستم در کشوری چون ایدر جهان قرن ب

د  در هزاران یبایم گری کهیسته اند و همه نسلهای دین زین سرزمینسلهائی است که در طول هزاران سال در ا

ن بتوانند ین سرزمیادگرائی  فردائی است که  در آن  فرزندان ایگر،  بنیو برنامه د.  نده  در آن زندگی کنندیسال آ

،  کشور خود را بصورتی هماهنگ با یرانیه بر ارزشهای فرهنگی ای،  با تکیرانیتی ای، با هویرانیرانی ایدر ا

ا قرون وسطی  باز یت عربی یسوم   و نه در محدوده ضوابط دوران جاهل شرفته هزارهینش جهان پیدانش و ب

 . سازی کنند

 

*     *     * 

ران درجهان اسالمی از یرد که موضع اید مبنای کار قرار گیبایت اصولی مین واقعی، ایدرهر برداشت تازه ا

گر، یه آنهای دیرا برخالف کلیزز فرق دارد ، ین جهان فرق داشته است و امروز نیگر ایآغاز با همه اجزای د

ز حاضر به فدا کردن اولی در راه یچوقت نیکی ندانسته و هیت اسالمی خود را یت ملی و هویچوقت هویران هیا

 .شتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده است ضرورتی نداردیلی بین باره قبال با تفصیدرا. دومی نشده است

، به عضوی از یت ملین است که محدود کردن انحصاری هویدارد، اتی که بالعکس تذکرش ضرورت یواقع

رانی را اسالم  خود نشناخته و مسلمانی یطی اسالم ایچ  شرایجهانی که اصوال در ه –اعضای جهان اسالمی 

ران یا فرهنگی کمکی به ایا اقتصادی و یاسی یچ جهت سینه تنها از ه -رانی را مسلمانی واقعی ندانسته استیا

ر ید، و او را درگید نمی آینصورت پدیر اید می آورد که درغیز برای او پدید ، بلکه مشکالت فراوانی را نکنینم

 . کند که غالبا ارتباطی با او ندارد یمناقشاتی م

ژه شبه یای جنوبی وبه وین و آسیانه و چیای مینهای پهناورآسیران سرزمیخ ایرانی از آغاز تاریقلمرو سنتی نفوذ ا

توان یران را درسراسر آنها به فراوانی مین جهت جای پای چند هزارساله ایوستان بوده است که بهمقاره هند

سها به دخترش یاسی هند امروز، درنامه هائی که از زندان انگلیانگذار سیش جواهر لعل نهرو، بنیسالها پ. افتی

ران درهند یگر بدان اندازه که ایکشور دچ کشوری در یخ هید نهاد که درتمام طول تارین تأکینوشت، برایرا میندیا

ن بوده است، چنانکه ین سرزمیزبان فارسی صدها سال زبان درباری و فرهنگی ا. ده استیده اثر نبخشیاثر بخش

ران فراتر رفته است، و به نوشته یشمار سخنوران پارسی زبان هند از چند برابر شمار همه سخنوران خود ا

د هنوز هم فارسی زبان ین زبان برنخاسته بود شایه گسترش ایروی خود علیاهمه ننهرو اگر استعمار انگلستان ب

. رانی استیره دست این دستاورد معماران چین سرزمین آثار معماری ایتریقسمتی از عال. رسمی هندوستان بود

گروسه روح ر معروف رنه یداند ، به تعبین بنای جهان میبا تریل دورانت آنرا زیائی تاج محل که ویبنای رو

س های ینه دستنوین گنجینه آثار خطی فارسی درهند بزرگتریگنج. ران است که در کالبد هند حلول کرده است یا

. ن کشورندین مجموعه آثار هنر نقاشی ایس تریرانی نفیاتوری اینیع نقاشی و میفارسی درتمام جهان است و بدا

ز یزی شد و نام آن نیبال شاعر پارسی گوی الهور پی ردئولژی دمحم اقیت کشوری چون پاکستان براساس ایموجود

 . ده شد و بنگال همچنان کانون قند پارسی باقی ماندیر نامیران صغیر ایه گرفت ، کشمیاز پارسی ما

ک شاهراه یشم نه تنها یجاده معروف ابر. افتیتوان ین میران و چیخ روابط ایکی همه جانبه را درتارین نزدیهم

شه های مذهبی و فلسفی زرتشتی و مهری و یک شاهراه فرهنگی و هنری کهن است که اندی، بلکه یبازرگان

ز، درصورت یت و اسالم نیحین منتقل کرده است، حتی مسیران را بطور مستمر به امپراتوری پهناور چیمانوی ا
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ونها یلیم. اند ن رفتهین شاهراه به چیق همی، از طریرانیت نستوری و اسالم ایحیعنی مسین هر دو، یرانی ایا

نی در ین مسجد چیبزرگتر. خوانندیز مینی درطول قرون به زبان فارسی نمازخوانده اند و امروز نیمسلمان چ

اح نامی عرب درخاطره سفرخود یبای پارسی آراسته شده است، و چنانکه ابن بطوطه سیبه زیهانگ چه ئو با کت

نی بوده یاگران چیج خنین پس از خود او ، ترانه رام قریراز، تنها نیکند شعر سعدی شیت مین کشور حکایبد

گری از یادگارهای دین یای آتشگاه های زرتشتی و پرستشگاههای مهری و مانوی درسراسر چیبقا.  است

وندهای ین دو تمدن بزرگ جهان باستانند، همچنانکه شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی از پیوندهای مذهبی ایپ

که درآغاز قرن کنونی  Sino-Iranicaاثر پژوهشی معتبری بنام . ت دارندیو حکان دیخی و گاه عاطفی ایتار

ران یوه ها و گلها  از ایاری از میکائی منتشر شد بنوبه خود معرف آن است که شماربسیک دانشگاه امریتوسط 

 . رانی دارندین رفته اند و هنوز هم نامهائی ایبه چ

کند که زبان پارسی زبان جاوه و سوماترا بوده و ینزی کنونی نقل مش به اندوین ابن بطوطه در شرح سفر خویهم

هنوز هم درگوشه . ران در آن قرب و منزلت داشته اندیرانی باندازه خود ایان ایان و سخنوران و صوفیداستانسرا

های روند که برسنگهای گورشان غزلیانی مین صوفیارت آرامگاه های این مردم مشتاقانه به زین سرزمیو کنار ا

 . راز نقش زده شده استیعارفانه سعدی و حافظ ش

کستان و ازبکستان و ترکمنستان یافته تاجیهای تازه استقالل یانه که امروز جمهوریای مین های پهناور آسیسرزم

جان و یهای قفقازی گرجستان و ارمنستان و آذربایرند ، و جمهوریگیزستان و کازاخستان را در برمیو قرق

رانند و شهرهائی چون بدخشان و سمرقند و فاراب و ینه داران بزرگ فرهنگ و هنر ایبه خود گنجداغستان ، بنو

شابور و یان آنها با طوس و نیخته اند که میران آمیخ و فرهنگ ایروان و نخجوان چنان با تاریبخارا و گنجه و ش

 .افت یتوان یراز تفاوتی نمیری و ش

رانی است، بلکه حتی باغچه سرای یری از خانواده بزرگ ایئی ناپذکستان فارسی زبان عضو جداینه تنها تاج

راز ین از شین سرزمیاه، هنوز غرق درگلهای سرخی است که خانهای تاتار ایای سیان امواج دریمه که در میکر

ن گرجستان، همچنان به جهانگردان تاالری یشیرانی دارد، و درکاخ سلطنتی پیبدانجا آورده اند  سرا پا رنگ ا

شود که در آن هر شامگاه نغمه سرائی خوش آوازصفحاتی از شاهنامه فردوسی را برای ملکه  تامارا یشان داده من

 خود را همچنان "  اوست" ان کهنی خانه دارند که جمهوری یرانین قفقاز، هنوز ایدر دل هم. خوانده است یم

خوانند و هنوز غاری را که یرانی میبرده اند انامند و زبانی را که از اجداد  آالن  خود به ارث یم"  ران یا" 

 .دهند یشود درکوهستان بلند خود به مسافران نشان میترا  شناخته میزادگاه م

ن  وجه مشترک را دارند که جای یران  ایش با ایخی خوین تمدنها در ارتباط تارین ها و این سرزمیهمه ا

ن حق را از یکه جهان اسالمی ایاه داشته اند،  درصورتران محفوظ نگیرانی را برای خود ایپراحترام فرهنگ ا

ا  به  حساب  یافت داشته  ین فرهنگ دریعنی هر آنچه را که از بزرگان ایغ داشته،  یفرهنگ پارسی در

رانی آنها اعتنائی کرده یت ایا بدانها بر چسب کلی اسالمی زده است بی آنکه به ماهیسندگان عرب گذاشته و ینو

 .باشد

های یران درسالهای فروپاشی امپراتوری شوروی درارتباط با جمهوریه درایت فقیمی بنام والیه وجود رژانی کیز

را فرصتی یر بود ، زیانی بتمام معنی جبران ناپذیانه به مصالح ملی کشور ما وارد آورد زیای مینوخاسته آس

انا یرد، و احیبا مردم آنها از سرگ نها وین سرزمیوندهای کهن خود را با ایران پیش آمده بود تا ایخی پیتار

نکه بجای یاسی و اقتصادی و فرهنگی همه اعضای آن باشد، نه ایزی کند که ضامن منافع سیونی را پی ریفدراس

ه،  یت فقیاد گرائی والیز برای آنها مبلغ مذهبی و کتاب دعا بفرستد و آنها را وادارد تا برای احتراز از بنیهمه چ

 . کائی  اروپائی آ ورندیه و کارتل نفتی امریروس ه ویرو به جانب ترک

 

*     *     * 
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فای یز درایابی دوستان کهن و دوستی های کهن،  تعهدی جهانی نیران فردا، درتولد تازه خود، گذشته از بازیا

 شه مذهبی ،  بعهدهین او از آغاز برعهده اش گذاشته است ،  بخصوص درراستای اندیرسالتی که فرهنگ جهانب

ش هگل آنرا نمونه یکصد وپنجاه سال پیرد،  و یگینه سرچشمه مین زمیراث چند هزار ساله او درایدارد که از م

 .خ جهان دانستیای منحصر بفرد درتار

، جهان تازه یاسی واقتصادی واجتماعینه های سین گفته شد، دردوران کنونی ما درهمه زمیش از ایهمچنانکه پ

ن یز ساختار تازه ای درحال شکل گرفتن است، بهمینه مذهبی نیل درزمین دلیهمای درحال شکل گرفتن است، ب

ن یرا ایرد که وجه مشخص آن جهانی بودن آن است ، زیگیز ساختار تازه ای شکل مینه مذهبی نیل درزمیدل

به سنتی شتر جنیائی و نژادی روز بروز بیاسی و جغرافینده ای تعلق دارد که درآن مرزهای سیای آیساختار به دن

حی یهودی و مسیدی در جلوه های یدی و توحیر توحیقت های مجزای غیدهند و حقیجدا کننده خود را از دست م

ن  یه دارد، و بارزتریسپارند که بر خداشناسی جهانی تکیقت واحدی میش جای خود را به حقیو مسلمان خو

واسطه است که از یای او رابطه ای  بن بار رابطه بشر با خدین است که این خداشناسی جهانی ایصه  ایخص

د  و دادگاههای شرع و خواهران یش عقایوانهای تفتیگذرد،  ودیت اله نمی، و آیش، مفتیق کاهن، خاخام، کشیطر

شود و شکنجه ای بنام یخته نمیکنند، و طبعا خونی هم بنام خدا ریز بر آنها نظارت نمینب و انصار حزب اله  نیز

ا صلوات بلند ین خدا ندارد که برای او گنبد و بارگاه بزرگتری بسازند یوتی هم برای اتفا. ردیگیخدا صورت نم

کماهه خود را به کمک به پژوهشهای یرا درآمد یائی که اخیان استرالین خدا آن روسپیدگاه ایاز د. تری بفرستند

جنابانی جای دارند که درکنار یلار باالتر از عایاختصاص دادند بس( دایس) دزیماری  ایبهداشتی درامر مبارزه با ب

حاصلی که عموما یفات سنتی بیعبادتی مقبولتر از انجام تشر. سازندیسا و مسجد میصفهای گرسنگان برای او کل

ند و نه کار خود او ، تالش صادقانه برای ساختن جهانی بهتر و برقراری ین خدایالن بی وکالتنامه ایکار وک

عدالتی ها و نابسامانی ها و از رنجها و دردهائی که هم اکنون یدرآن از ب شرفته تر است کهیتی پیجامعه بشر

ن المللی یتدار بیان ناتوان آنند و گزارشهای رسمی مراجع صالحین جامعه بشری قربانیبخشهای بزرگی از ا

زمانها و ن گزارشهائی که بطور منظم از جانب سایا. گذارند هر چه کمتر نشان باشد یه میبطور منظم بر آنها تک

ن یانگر ایشوند همگی بین سازمانها منتشر مینه مسائل انسانی مختلف مربوط بدیمراجع مختلف جهانی درزم

گزارش سازمان بهداشت جهانی . ای بهتری ساخته شود ین دنیار ضروری است تا چنیتند که هنوز تالشی بسیواقع

ک یه یال حاضر در جهان سوم در هر دوثانت ازآن دارد که درحیش منتشر شده ، حکایکه تنها درچند ماه پ

ان بمب اتمی یعنی معادل صد برابرقربانیون کودک یلیم01کسال یرد ، و تنها در عرض یمیکودک از گرسنگی م

ک شهر ینکه درهر روز از روزهای سال یا از گرسنگی تلف شده اند، درست مانند ایه یما از بدی تغذیروشیه

ن گزارش یطبق هم. ن محو شده باشدیرفا متشکل از کودکان، از روی زمتی درحد متوسط و صیکامل با جمع

ماری گواتر یگر به بیون نفر دیلیم 111ون کودک کم خونی ناشی ازکمبود آهن و یلیم 111درجهان امروز ما 

نائی خود را از دست داده و کور شده ین بیتامیون کودک به علت کمبود ویلیم 011د دچارند و یناشی از کمبود 

 .اند

دراسلو برگزار شد ، حاکی  0004ر قانونی بچه ها درجهان ، که درین المللی مربوط به کار غیگزارش کنگره ب

طی وحشتناک درسراسر جهان یون کودک ده تا چهارده ساله درشرایلیم 431ن است که درحال حاضر یازا

پنجاه هزار دختر بچه ده تا پانزده  لیک کشور برزیتنها در. شوند یشبانروزی گاه تا هجده ساعت بکار گرفته م

سی یبه گزارش سازمان انگل. ز بعهده دارندین خود را نین زندگی والدیکنند و غالبا تأمیساله از راه فحشا زندگی م

برند یون های گوسفند کشی به بازار فروش میاری ازبچه ها را با کامیبس( OXFAM)مبارزه با بردگی کودکان 

ون یلیم 01ن به تنهائی یکای التیتعداد کودکان سر راهی امر. دارندیافت میوزنشان درمت آنها را برحسب یو ق

ون کودک بطور منظم مورد بهره برداری جنسی قرار یلیدو م UNICEFبه گواهی . نفر برآورد شده است

شوند برای یکا دعوت میاالت متحده امریمز برخی از کودکان که بنام معالجه به ایورک تایویدارند، وبه نوشته ن

سه یمادرترزا، قد. رندیگیشهای پزشکی داروهای تازه بصورت خوکچه های هندی مورد استفاده قرارمیآزما



 

249 

 

ل هر ین مصاحبه های خود فاش کرد که در برزیکی از آخریزه نوبل صلح، دریحی سالهای ما و برنده جایمس

 . شوندیابانها برداشته میساله صدها کودک نوزاد از سطلهای زباله کنار خ

ن کرده است، ییارد نفر تعیلیک میش از یسوادان امروز جهان را بیونسکو، شمار بین گزارش سازمان یتازه تر

 . شوندیون کودک محروم از آموزش بدانها افزوده میلیم 001که هر ساله 

جهان ش از مجموع کوتاهی های مومنان یکند بیر عادالنه ای که برجهان امروز حکومت مینظم اقتصادی غ

در روز ساالنه مبارزه جهانی با فقر و . رفتنی استیدرانجام فرائض مذهبی خود درمکتب خداشناسی ناپذ

ت شش یم نفر از جمعیارد و نیلیک می، سازمان ملل متحد اعالم کرد که درحال حاضر  0000گرسنگی سال 

قا و یا و افریفر آنها از مردم آسون نیلیصد میارد و سیلیک میبرند که یون نفری جهان درفقر مطلق بسر میلیم

ک درصد درآمد یدهند جمعا تنها از یل میت جهان را تشکیازجمع%  43ران که ین فقیا. ن هستندیکای التیامر

م برابر یک و نیعنی ی. ارد دالر بوده استیلیم 43 111جهانی برخوردارند، درآمدی که درسال گذشته رقم آن 

ک دالری که ین فاصله را با اسکناسهای یک  ایپلماتیه لوموند دیاب نشرد، اگر به حسین با خورشیفاصله زم

ک در یران جهانی از سی بر یه، نسبت درآمد ثروتمندان و فقین نشریبه حساب هم. بدنبال هم بگذارند فرش کنند

می ا جهاد اسالیبی یدرجهان آغاز هزاره سوم، جنگ صل. باال رفته است 01ک در دهه یبر  40دهه هشتاد به 

ر عادالنه اقتصادی امروز جهان و استقرار نظم یل نظم غیت برای تعدید جهان بشریبایواقعی تالشی است که م

ن نظام ظالمانه اقتصادی آن جعبه پاندورائی است که تمام یرا ایانسانی تر و عادالنه تری درجای آن بکار بندد، ز

ها و قحطی ها و مرگهای دسته یکتاتوریدها و دیوسهای اجتماعی و اخالقی و جنگها و کودتاها و ژنینابسامان

 . گر جامعه بشری از آن سر بر می آورند یار تباهی های دیسوادی و بسیماران و فحشا و بیجمعی گرسنگان و ب
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رانی ی،  برای فرهنگ ایرون از برداشتهای کوته نگرانه قشریتهای مذهبی دربینانه از واقعیبرداشت جهان ب

ما زقرآن مغز را :" ن بوده است که ین فرهنگ ایه ایر مایز، خمیش از مولوی نیحتی پ. ستیرداشتی تازه نب

شه ین مورد تنها قرآن مطرح نبوده،  مذهب و اندی،  هرچند که درا"م یم ، پوست را بهر خسان بگذاشتیبرداشت

 .مذهبی درصورت کلی آن مطرح بوده است 

ران متجلی یخ اسالمی این ساالران ، درتمام تاریت دیگری و تضاد آنرا با قشرن روشن نیجلوه های گوناگون ا

رانی در یر داشته است، جهان ایر و چشمگینی قرن فروغی فراگیاگر جهان غرب در دوران مع. افتیتوان یم

بوده  ل نامحسوس تر بنوبه خود جهانی آکنده از فروغین دلیدورانی درازتر، منتها بصورتی پراکنده تر و بهم

ر با فرهنگ یگین کشور که در هزار و چهار صد ساله گذشته بطور پیشه و ادب ایشمار بزرگان اند. است

د رفته اند ، از یا به تبعیا به زندان افتاده و ین راه جان باخته یاری از آنان درایزه بوده اند، و بسیت در ستیقشر

نان یست تن از ایش از دویه نمونه هائی از گفته های بمن خود درسالهای گذشت. شتر استیتوان پنداشت بیآنچه م

ن آثار را، یگری ازایز نمونه های دین کتاب حاضر نیارائه کردم ، و در هم" منیکار اهریدرپ"را درکتابی بنام 

کی از ی، سرخسی وبخصوص یابن مقفع ، راوند: ران ین قرون اسالمی ایشان بلند قدر نخستیکه به آزاداند

د اختصاصا در یبایآنچه م. شود ارائه کرده امیای رازی ، مربوط میخ جهان ، زکریشان همه تاریداندن آزایبزرگتر

ت تا بامروز، پاسداران یعنی از سالهای مشروطیکصد سال گذشته، ید گذارم، سهمی است که درینجا برآن تأکیا

سگرائی و سود جوئی مذهبی ت و واپیکار با قشریعنی  د رپین راه  ین فرهنگ مبارز،  در همیگری از اید

اد می یافته است که درنوع خود قرن فروغ اروپائی را بین تالش در دو دهه گذشته ابعادی یبرعهده داشته اند، و ا

سندگانی ین راستا توسط نویرانی دراین مدت کوتاه درجامعه برونمرزی ایشمار آثار ارزنده ای که درا. آورد

ن یت عالی آنها ، ایفیت بلکه کیافته است، و نه تنها کمیسلی جوانتر انتشار سندگان نوخاسته نیا نویسابقه دار 
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ستم کشور ما در کنار همه دستاوردهای منفی خود یان قرن بید می آورد که انقالب واپسگرای پایاحساس را پد

 .ا همراه داشته است ین تالش فرهنگی پویز بصورت چنیدستاورد کامال مثبتی ن

توان از یان آنان میمه اول قرن حاضر جست ، که از میران نید درایرانی را بایا" فروغعصر" ن یشگامان ایپ

، دمحم مسعود، یت، کسرویرج، عارف، پور داود، هداین، ای، آخونزاده، جمال الواعظیرزا آقا خان کرمانیم

ست ساله ین باد کرد ، همچنانکه در دورای.... ، فروغ فرخزادین اعتصامی، سرمد، پروینوبخت، بهار، دشت

د مصدق، یاء مدرس، حمیه، ضید به عنوان نمونه از سخنورانی چون نادر نادرپور، اخوان ثالث، سایبایگذشته م

، یانی، جالل آشتیرجانیدی سی، از پژوهشگرانی چون سعیل خوئی ، شهناز اعالمی، اسماعیدمحم عاصم

سندگانی چون یر فطروس، از نوی، علی م(ستعارنام م) ، عبدلرحمن (نام مستعار ) ، روشنگر (نام مستعار )صادق

رج پزشکزاد و ی، از طنز پردازانی چون ایا منش، هوشنگ زنوزی، کورش آریرشاهید امینه، مهشیبهرام چوب

ن زاده نام برد که هرکدام از ی، هوشنگ معین ملک، منوچهر جمالیشمندانی چون حسی، و از اندیهادی خرسند

نده ساز را پی افکندند که بی گمان نقش آن در ینه به روشنگری پرداختند و مکتبی آآنان هم استادانه و هم شجاعا

د یت های فرهنگی قرن ما بر آن تأکین شخصیکی از سر شناس تریش رنه گروسه، یفای رسالتی که سالها پیا

 : ادی استینهاده بود، نقشی بن

ت جهانی بر مبنای یک واقعیابی به یست ختن شرق و غرب برای دین مسئله جهان امروز ما درآمیاساسی تر" 

ت ین واقعیانگر ایخ خود ارائه کرده است نمایران درهمه تاریک تفاهم جهانی است، و سر مشقی که فرهنگ ای

زش موزونی یش خود بخود مظهر آمیشه خوین فرهنگ با نبوغ اندیرا ایر است، زین تفاهمی تحقق پذیاست که چن

 ". ک واحد بزرگ جهانی استیدو در ن هر یاز شرق و غرب و ادقام ا

 


