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 سرآغاز
 

است  با اين انگيزه نوشته شده و،  نوشته شده استو در آخرين سال يک هزارِه، کتاب حاضر درآ خرين سال يک سده
تازه خواهد  ی  ای تازه و به هزا رهپا به قرنی باشد که در کوتاه زمانی ا نوخاسته سلنی فکری که بتواند راهنما

از واالترين تمدنها و ی اين است که ميراث بر يکی ابر، دانسته امی ضروِری را تالشی اگر من چنين راهنمائ. گذاشت
 ، در بدترين صورت ممکن  راهزاره ها سده ها وی است در جريان اين است که اين جابجائی تاريخ بشری فرهنگها

 .انجام دهد -ی و صغير سياسی  صغير شرع-صغيری بصورت نسلی يعن
 

گذارند تا حاصل آنرا مالک کار ی می  خود را به حسابرسسال کهنِهی در پايان هر سال مردمان سوده ها و زيانها
 دراز مدت تر در موردی  در بعد-را ی مشابهی ند حسابرسنتوای ها نيز م ملت. نو قرار دهندهی سالی خويش برا

ديگر ی برخی برا، تواند مقياس دهه ها را داشته باشدی از آنها می برخی برای چنين بعد.  خويش بکنندگذشته و آيندِه
هشت کشور عضو سازمان   هشتاد و صد و ا ز. مقياس هزاره ها رای شمار انگشت شماِری و برا، مقياس سده ها را

زيرا تاريخ ،  هستند»یدهه ا«فقط ی ور کشورهائـد و بيست کشــنزديک به ص، مای ندر جهان کنو، ملل متحد
. دوم و پايان عصر استعمار آغاز شده استی بعد از جنگ جهانی ها مستقل از سالی موجوديتشان بعنوان کشورهائ
 اول و آغاز رِهپايان هزای  هستند که آغاز موجوديتشان به تحوالت تاريخ»یسده ا«ی شصت کشور ديگر کشورهائ

شود و تنها ده کشورند که در حساب تاريخ ی  دوم اين هزاره مربوط منيمِهی  دوم و به اکتشافات بزرگ جغرافيائهزارِه
. از چند هزار سال پيش تا کنون بطور مستمر در صحنه تاريخ حضور داشته اندی يعن، آيندی  بشمار م»یهزاره ا«
از آنها چون ژاپن و ی کشورهائ. گذارندی رسد پا نمی که از راه می  هزاره ايکسان بهی  اين کشورها در شرايطهمِه

چون چين و هند پس از گذراندن ی کشورهائ. شوندی کامال پيشرفته وارد اين هزاره می ايتاليا بصورت ممالک
ی ِبچون مصرو اتيوی در عوض کشورهائ. روندی بسيار اميدبخش تر پيش می آينده ای دشوار بسِوی دورانهائ

خود  ِیرا در پيش روی خود دست بگريبانند و آينده واقعا اميدبخش تِری جهان سومی  و يمن کماکان با زندگان)حبشه(
حل نشده  ِیخويش با اين معمای ند که در شرايط برزخ کنون ال و ايرانيدر اين ميان تنها دو کشور اسرائ. بينندی نم

يا سر ، بمانندی نيده اند باقتکه بدور خويش ی در درون پيله ای آيت الهو ی خاخامی رويارويند که همچنان با هويت ها
ی برای گذارند که در آن منطقه جائی  تازه اپا به هزارِهی مترقی از غار اصحاب کهف برآورند و بصورت کشورهائ

 .تواند داشته باشدی  وجود نمهللاخاخام و آيت ا
 

*   *    * 
  ی  فردوساست که با شاهنامِهی  ورشکسته تاريخ ايران است، زيرا هزاره ارِهرسد هزای که به پايان می  اهزارِه

رسد ورشکسته ترين قرن اين هزاره ی نيز که به پايان می قرن. پايان يافته استی آغاز شده و با توضيح المسائل خمين
که ی جاروکشان، ده استال ب جاروکشان بسر رسيقت شروع شده و با اناست که با انقال ب مشروطيی زيرا قرن، است

گذاشتند ی خود پا به ماه می هاِي که انسانی هاِي  سوم رفتند و در همان سالبه پيشباز هزارِهی با شعار يا مرگ يا خمين
 .اينان از دور چهره امام خويش را در آن ديدند

 
آنها به ی زيرا هر دِو، ندخاص داری جاِيی رسند در تاريخ جهانی که بپايان می هم اين هزاره و هم بخصوص اين قرن

رم شکل گرفته بود در ی که با سقوط امپراتوری اروپاِيی  دوم براهزارِه. کلمه سرنوشت ساز بوده اندی مفهوم واقع
منازع کليسا بسيار بيش ی آغاز شد که قانون حاکم بر آن جهل و تعصب و خرافات و حکومت بی قرون وسطاِيی ظلمت

اين بار در  ،یباز هم بيشتری نورسيده بارمغان آورد آنانرا به کشتارهای بربرهای برارا ی از آنکه اخالق و معنويت
از ، یارها تا کشتار سن بارتلمـاتـام کــير يک تاريخ نگار معاصر، از قتل ععببه ت. داشتی وام، جهت منافع کليسا

که هزاران نفر بجرم ارتباط با ی شآتی ازهيمه ها، ها ها و پروتستان کاتوليکی تا مبارزات مذهِبی صليِبی ها جنگ
هزاران نفر ديگر در آنها خورد شد يا ی ها وانــيزيسيون که استخگشکنجه انی ها شيطان در آن سوختند تا چرخ

در همان . از خون سر برافراشتی  پرچم مسيحيت مقدس از درون درياِي، ها بيرون کشيده شد هايشان از حلق زبان
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از ی با برخوردار، گرفتی اقيانوس اطلس را در برمی ميانه تا کرانه های ز از آسياجهان اسالم که هنو، ها سال
 .  نيمه برتر و بسيار پيشرفته تر در جهان باستان بود، یاسالمی شرايط ممتاز نخستين قرون امپراتور

 
ی خالصه می ن نفِرکوچک کمتر از چهل ميليوی رب که در آن هنگام تنها در اروپاغجهان ، در نيمه دومين اين هزاره

آغاز کرد، و اين جهش غول آسا ی  جهان بشِربر بقيِهی جوِي استيالی خود را بسوی ناگهان جهش غول آساه  ب، شد
جمعيت و هفده برابر آن مساحت   برابر آن هرسانيد که دی منازع بر جهانی بی او را در پايان قرن نوزدهم به سرور

 تازه را کشف کردند و مانند دو قاره شناخته شده پيشين به و قاره ناشناختِهکوچک دی  دريانوردان اين اروپا.داشت
برابر ی را بنياد نهادند که سی عظيمی جهانی امپراتوری به تنهاِيی  هشت کشور اروپاِي.آوردندخود در ی ئفرمان اروپا

 به موازات اين جهش  ».کردی آفتاب در آن غروب نم«مساحت خود آنها وسعت و بيست برابر آن جمعيت داشت و 
ی  دوم را بکلهزارِهی  جهان غرب ساختار دنيا،یفکری و ، هنریآموزش، یصنعت، یجهش همه جانبه علم، یسياس

در انتظار ،  درياها افراشته بودها و همِهی  خشکدر پايان قرن نوزدهم پرچم اين غرب بلند پرواز در همِه. تغيير داد
 .از آن در مريخ و زهره نيز افراشته شود  و شايد در قرن بعدآنکه همين پرچم در قرن بيستم درماه

 
 ، آوردی مرگبار روی در همين مدت به رکود و بدنبال آن به انحطاطی جهان پهناور اسالم،  درست در جهت عکس آن

ر طول قرون  آن عوامل که دنه تنها همِه. داشته باشدی دراين سقوط فراگير دخالتی يا زمينی آسمانی آنکه هيچ بالی ِب
ن جهان به يت خود ايموجودی بلکه حت .سپرده شدندی را باعث شده بودند به فراموشی زعامت اين مجتمع مذهِب

ا چون پاکستان و يی کنونی اسالمی کشورها همِه بايدوم تقری ش از جنگ جهانيپی ها ر سال درايز، پرسش گرفته شد
ج فارس يخلی ن هايخ نشيو شت ي اردن وعراق و کووی شرقی قايآفرو و مصر و سودان ی ش و مالزدبنگال

ه و لبنان يو چاد و سوری و مالی تانيسنگال و مور ره و تونس ويا چون مراکش و الجزي، مستعمره انگلستان بودند
ی ا چون صحراي، مستعمره هلندی ا چون اندونزي، ايتاليتره مستعمره ايو اری و سومالی بيا چون لي، مستعمره فرانسه

ی يجان اجزاي و آذرباستانکازاخو زستان يکستان و قرقيو تاج ا چون ازبکستان و ترکمنستاني، ايمستعمره اسپانی غرب
ران و افغانستان و يه و اي مستقل مسلمان به ترکظاهرًاا يو شمار ممالک مستقل ، یه شورويروسی از امپراتور

 .شدی م دمحدوی عربستان سعود
 

ن يبهتر ش آنراين کتاب خويکا در آخرين آمريشيپی س جمهوريکسن رئيچارد نيه ر قرن حاضر خود ما ک-ستم يقرن ب
ی های سازندگ نيها و هم قرن بزرگتری رانين وي خود هم قرن بزرگتر بنوبِه-ده بود يخ جهان نامين قرن تاريو بدتر
ر  دآنی ــمحل گـجنست يو دش ازير ب دن قرن ويای انــو جنگ بزرگ جه در دکهی انــار کسـشم. خ بشر بوديتار

چند ی ها گان جنگمجموع کشِت از شماری عني، ون نفريلياز صد مها کشته شدند  ر پشت جبهه دايجنگ ی جبهه ها
ی ون ها نفر قربانيليهر کدام م، نيه و در چير روس دخ جهانيتاری ها ن انقالبيبزرگتر. ن فراتر رفتيشيهزاره ساله پ
قدرتمند ی امپراتورها .گر گرفتنديدی ها قربان ونيلي خود مبنوبِه )دهاينوسژ(ی معدسته جی و کشتار ها، به بار آوردند
ن ير ا دکا، همهي آمر، اپنژ، یعثمان، ايتاليا، پرتقال، اياسپان، کيژه، آلمان، هلند، بليش، روسياتر، فرانسه، انگلستان

جهان ی اياست و جغرافيبه صحنه سمستقل پا  ست کشوريکصد و بيش از يآنها بی ايدند و از بقايقرن از هم پاش
ان ين قرن از مير هم دو دن قرن بر سر کار آمدند و هرير ا دو دسم هريسم و فاشيکمونی دو جنبشه غول آسا. گذاشتند
 . رفتند

 
 ن ابزار مرگيرا همراه با مخوف تری ن ابزار زندگيرومندترينی عني، شدی ن قرن وارد عصر اتميدر ای  انسانجامعِه

 ، فکس، ونيزيلوت، ويم، راديسيب، ق تلفني امر ارتباطات از طرر دشگرفی ها شرفتيپ. ش گرفتير خواير اختد
را ی و زبانی ائيو جغرافی ادژنی ر داد و مرزهاييتغی جهان را بکلی بافت ارتباط، یمخابراتی ماهواره ها، نترنتيا

 . پشت سر گذاشت
 

ن ير ا دبشر . را گشودی فتر تازه ا دبست وی خ  تمد ن بشريتارر  درای فتر چند هزار ساله ا دوتري کامپآغاز عصر
ن انسان پا به يکه اوليروز. ش گرفتير پ دگر رايدی آشنا رون گذاشت و راه کرات نايخودش بی عصر پا از کره آشنا

ی  ها فاجعهها و همِه  جنگرغم همِهيعل. رون آمدين بيشيون ساله پيليکره ماه نهاد بشر از صورت انسان چند م
آغاز قرن به  ر درفم نيارد و نيليک مياز ی و کشاورزی سابقه بهداشتيبی ها شرفتيپت جهان بر اثر يجمع، یعيطب

ان پنجاه يپنجهزار سال تنها می رازا در دن رقميکه اير صورتد، افتيش ين قرن افزايان همير پا دارد نفريليشش م
 نِهير زم دش از پنجاه قرن گذ شتهيجهان ما ب، ک قرنيدر طول  .دم نفر نوسان کرده بوين ارد ويليک ميون نفر و يليم
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ر شرق  دکبار داس مرگيش از آن هر چند يو طاعون و سل و آبله که پ چون وبای هائی ماريب. کردشرفت يپی بهداشت
ی کايو امری غربی ر اروپادی حت هزار و نهصدر سال د. شه کن شدنديری با بکليو غرب جهان نهاده بودند تقر

ن رقم  يامروز ا. مردندی کودک م صد وشصت و دوآمدند بطور متوسط ی م که به جهانی شرفته از هر هزار کودکيپ
ز رقم آن نسبت به ير آنجا ندی ر باالتر است، ولين نسبت مرگ و ميا جهان سوم طبعًادر . افته استي کاهش ١۴ به

  ٣١  کشورهاِهير بق د سال و۴٧ شرفتهير جهان پ در آغاز قرن دحد متوسط عمر که. ار کمتر شده استيگذشته بس
ر و راه يع السيسری ا از راه کشتين دور د سفر به١٩٠٠ر سال د. ده استي رس۶٠ و٨٠ب به يسال بود اکنون به ترت

 . رديگی  ساعت انجام م٢۴ ر کمتر از دمافوق صوتی ن سفر با جت هايامروز ا، ديکشی و ماه طول م دش ازيآهن ب
 

 گ باناشکه از هر گوشه  دبوی ده ايفروپاشی ن امپراتوريم چتسين قرن بير آغاز ا د»یهزاره ا«ی شورهادر جمع ک
آن مناطق ی ر جابجا دهر کدام، دهياپن نورسژو ی اروپائی مستعمراتی ها ولت دخاست وی انقالب بر مشورش و 

ر  دچون انگلستانی هائ چندانکه دولت، شدی بر آن اعمال نمی از جانب دولت مرکزی تي حاکمداشتند که مطلقًای نفوذ
ن کشور يهم، ان قرنير پا دو.  را ممنوع اعالم کرده بودند»ینيورود سگ و چ«خود اصوال ی اختصاصی بخش ها

برخوردار از ، جهان» یاتم«از هفت کشور ی کي، ت سازمان ملل متحديامنی شورای دائماز پنج عضو ی کين يچ
ر آغاز قرن  دهند که، کم استيست و يقرن بی اعالم نشده ابرقدرتی دايو کاند، ی جهانساالنهی ن رشد اقتصاديباالتر

ان قرن نه تنها به استعمار ير پا دندشدی  خطاب م»صاحب«همچنان در آن ی سيمستعمره انگلستان بود و اربابان انگل
 ن ابرقدرت بالقوِهيا و دوميندی مکراس دنيگترربلکه بصورت بز، ان داده استيپای خود و اصوال به عصر استعمار

پا به قرن ی تزاری بر امپراتوری پر آوازه ای ائيدری روزيپا اپن که بژ. جهان فردا آماده ورود به قرن تازه شده است
 ان قرنير پا دن جهانيای صادتن قدرت اقيوم دبصورتی ر جنگ دوم جهان درغم شکست خودي، علدستم گذاشته بويب
ن يمصر که ا. ان بردنندير حال بپا دشرفتهيکامال پی ر موضع کشورهائ دستم خود رايا قرن بيالتيونان و اي. رآمده استد

و ... رساندی جهان عرب به آخر می ر مقام رهبر ده انگلستان آغاز کرده بود امروز آنراير موضع تحت الحما دقرن را
پس از آزماش پنجاه ، دده بو شروع کر»جهان سوم«ر  دتين انقالب مشروطيش را با نخستيستم خويکه قرن ب، رانيا

ی  به قرون وسطا»یاسالم ناب محمد«ی جستجور داست کهی اره ازتنها کشور ه، نافرجامی موفق ولی ساله ا
 ايبدور دنی ر بازگشت از سفرد، یراني محقق و جهانگرد ا»احيحاج س«ن قرن ين سال اير اولد. ش بازگشته استيخو
ران آنروز يای ف وضع اجتماعير توص دقرن حاضر استی آثار زبان فارسن ي جالبتر خودش که از»خاطرات«ر کتاب د

ک از يداند کدامی نمی کس. جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را صاحب شده اند ... «:نوشت
است که به  نيو کارشان ا، رندخ و مال داي و حجت االسالم و شت اهللايهمه نام آ. آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارد

ه بهشت و جهنم لمعام. کنندی ر ميتکف. رنديخواهند بگی  هرچه را که نمخواهند بکنند و جلِوی عت هر چه مياسم شر
 ، یرــيگی راد ميبه آنها ا. شودی ا بلند مــعتيرق واشريرا بيز، ديگوی روغ م دد آقايبگو دجرئت نداری کس. کنندی م
چ يبه ه. یب  کرده ايغمبر را تکذين است که خدا و پيمثل ا، یکنی مب ي تکذ. ستيز ني مجتهد جاراد بهيند ايگوی م

که هرچه  دقلچماق پشت سرش داری را جمعيز، ستيا عادل نيست يتوان گفت که مجتهد نی نمی تفآخوند گردن گل
ها  لب، فيکثها  لباس، ها الغر نبد، ها زرد رنگ. همه نشستهی اندوه بر رو گرد، و اما مردم... . کنندی د ميبگو
نمانده ی زيه چير از نوحه و گرين مملکت بار بسته است و بغيو نشاط از ای ا خرميگو. نيها بر زم چشم، ختهيآو

 وگرنه واجبات شرع متروک ، استی ه خواندن و نعش کشعارت رفتن و نماز جمياست زی آنچه از اسالم باق. است
  ».است

 
ف وضع ياحتماال در توص، داشته باشدی ع نگاريکه قصد وقای گري داحيحاج س، ن قرنيهمن سال ير آخر دو ...

جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را صاحب  ...« :خواهد نوشت ٢٠٠٠ران ساليای اجتماع
خ و مال ي و حجت االسالم و شاهللات يهمه نام آ. ک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارديکدام داندی نمی کس. شده اند
ر ي تکف. رنديخواهند بگی خواهند بکنند و جلو هرچه را که نمی عت هر چه مين ست که به اسم شريو کارشان ا، دارند
ا بلند ــــعتيرق واشريرا بيز، دــيگوی روغ م دد آقاــيبگو دجرئت نداری کس. کنندی معامله بهشت و جهنم م. کنندی م
ن است که خدا و يمثل ا، یکنی ب ميتکذ. ستيز نيراد به مجتهد جايند ايگوی م، یريگی راد ميها ابه آن. شودی م
ی را جمعيز، ستيا عادل نيست يتوان گفت که مجتهد نی نمی تفچ آخوند گردن گليبه ه. یب کرده ايغمبر را تکذيپ

، ها زرد رنگ. همه نشستهی وه بر رواند گرد، و اما مردم... . کنندی د ميکه هرچه بگو داق پشت سرش دارــقلچم
ن مملکت بار بسته است و يو نشاط از ای ا خرميگو. نيها بر زم چشم، ختهيها آو لب، فيها کث لباس، ها الغر بدن
ی ه خواندن و نعش کشعارت رفتن و نماز جمياست زی  آنچه از اسالم باق. نمانده استی زيه چير از نوحه و گريبغ

  ».ع متروک استوگرنه واجبات شر، است
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*   *    * 

کهن هزار و ی ويک سنارياز ی تکرار تازه ا، ستيتازه نی شيران آزمايای برا، آنی ني با همه سنگ، یشين آزمايچن
  . ران و اسالم بوده استيدارد که از آغاز وجه مشخص ارتباط ای ر ارتباط ناسالم دشهيو ر،  ساله استچهارصد

 
خ نگذاشته ي تار تاريخ گذاشت پا بدينن پا به صحنهين آئيکه ای خ جهان بدانصورتي تاردری نيچ  آئيش از اسالم هيپ
به رم برده شد و سه ی سيگمنام عی ت توسط چند حواريحين مسي آئ. گران نبوديهود اساسا قابل انتقال بدين يآئ: دبو

ک امپراتور حسابگر را وادارد يتد و فی اجا بی ان طبقات محروم و غالمان جامعه رومير م دجًايد تا تدريقرن طول کش
ی ترا و مانيمی رانيای ها نيآئ. رديفع خود بکار گر خدمت منا دنوخاسته رای روين نيت ايحيش به مسيکه با گرا

ی ا ساسانيی ر اشکانين و هند به شمشيچی ها نير سرزم درم وی ر امپراتور دش رايچکدام نفوذ گسترده خويه
گر ي دژاپن ون و ي از هند به چ-ی اشکانی  منجمله شاهزاده ا-ی ز توسط مبلغان بودائين ن بودايآئ. ون نبودنديمد

نه ، زينها ني اش از همِهيپ و... . ن راه به کار افتاده باشدير ادی ريآنکه شمشی افت بيخاور دور راه ی ها نيسرزم
ا يوا يا هندوان بنام شيان بنام بعل يقيا فنيان بنام مردوخ يه بابلن ، ده بودنديا آمون جنگيان کهن بنام رع يمصر
تنها اسالم بود که همراه  ،جهانی دير توحيو غی دي مذاهب توحان همِهي م. تريا ژوپيوس ئــان بنام زيان و روميوناني

ی مانشان را بر قبضه هايا«ر نهج البالغه يان حجاز بودند که به تعبيو فقط تاز، گران برده شديدی ر عرب برايبا شمش
  ».رشان حمل کردنديشمش

 
خ يد تاريان عرضه شده بود، شايرانيز به ايمسالمت آمی جهان باستان به صورتی ها نيگر آئين تازه همانند دياگر آئ
ر  دصورت توانست بهمانی ن مين آئيزمان ار طول  دو چه بسا که، بود که هستی ر از آن ميغی ران بکليای مسلمان

ی طور نين آئير عمل ادی ول. رفته شدندين پذير چ دسمير رم و بودائ دتيحيو مسسم يترائيرفته شود که ميران پذيا
ی چون و چرای بی اليرش استيز بود و پذيعرب نی اسيت سيعرضه شد که استقرار اسالم مالزم قبول حاکم

انند کهن بتوی نبودند که وارثان حکومت و تمدن و فرهنگی ده کسانيرکشان نورسين شمشيو ا، هيرکشان باديشمش
 . ر دهند دآنان تنی آسان به قبول سرور

 
 رانيدون اـخ ميارتارده قرن بر آغاز ــچه، حمله آوردی ـران ساسانيخود به ای ائــر موج جهانگش دکه عربيهنگام

 و کفه ما قبل دنيا، خير کارنامه تارد. گذردی خ مين تاريای وران اسالم دز چهارده قرن بريامروز ن. گذشتی م
نها آی ها انيتوان سودها و زی ن مبنا آسانتر ميگر قرار دارند و بر ايکديهمتراز ی ر سطح دامروزی اسالمو ی اسالم
ست داده و چه ها چه از د وراندی ن جابجائيران در ايافت که اير دتوانی ز ميآسانتر ن. سنجش گذاشتی ر ترازو درا

 .بدست آورده است
 
 آنچهی عني،  باشدخ تقلب نشدهيتاربا باشد که در آن ی رفتنين پذيبر و بنابراتواند معتی می تنها وقتی ن حسابرسيای ول

ی ش ساخته ايپی های ريها و موضعگی ِيشداوريها وشواهد مسلم باشد و نه پ تيرد واقعيگی قرار می مالک حسابرس
که  افتير دتوانی آسان می ن صورتيو در چن. انه داشته باشنديگرای ا مارک تعصب مليو ی مارک تعصب مذهب ايکه 
ست داده  دآنچه را که داشته ازی عني، با زنده بوده استی و معنوی نه ماديوزم در هر درانيا، خيتاری ن سودايدرا
  . ه استداوريو آنچه را که نداشته بد ست ن، است

 
با ، تان بودن جهان باسيصدرنشی از چهار امپراتوری کيل گرفت يتحوی هجر ٣۶  تا١۴ی ها ر سال دکه عربی رانيا

ر  دن عربيکه همی رانيو ا. ان بوديجهان  قبول موردقًايکه عمی فرهنگی و شکوهی اقتصادی و رونقی اسيسی اعتبار
ان ير جردی ر قرن پانزدهم هجر دکه وارثان عربی گريران دياد، همانند ا دل صاحبان آنياجبارا تحوی جرقرن سوم ه

نه شکوه ، ینه رونق اقتصاد، یاسينه اعتبار س اشت،دی رانيت ايکه نه هوبود ی رانيا، ند ا سومل آن به هزارِهيتحو
ران بطور دائم ي ا-وران کوتاه هفتاد ساله  دکيی  به استثنا-خ ين تارين اي ساله نخستچهارصددر هزار و . یفرهنگ

 چهارصد ر هزار ود. ن مدت اصوال ابرقدرت منحصر به فرد آن بوديو قرن از ا در دو، ک ابرقدرت جهان باستان بودي
ت ساده يحاکمی ران حتيان مدت ياز ای ميش از نير ب دبلکه، نماندی بر جای ن سرفرازياز ای نه تنها نشان، وم دساله
 . دو ترک و تاتار بوی و سلجوقی عرب و مغول و غزنوی های از امپراتوری ز نداشت و تنها بخشينی ا
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ران سلطنت ين اي بر سرزم، یرانيای جملگی با پادشاهان، یله پادشاهن تنها چهار سلسي ساله نخستچهارصد در هزار و
گر مغول و ترک و تاتار ديی تا ٢٨وی رانيآنها ای تا ٧ سلسله که تنها ٣۵ نيوم د سالهچهارصدر هزار و  دو، کردند

ر  دو،  گرفتصورت رانيگانه به ايک هجوم موفق بين تنها ي ساله نخستچهارصدر هزار و د. بودندو ترکمن و افغان 
 با همِهيران حمله آورده شد که تقريبار از شرق و غرب و شمال و جنوب به ای ش از سي ساله دوم بچهارصدهزار و

ی را برای پادشاهان اعمال خشونتی ت سنتين مشروعي ساله نخستچهارصدر هزار و د. موفق بودی هائ آنها هجوم
ی ر گرو برندگ دت منحصرًاين مشروعي ساله دوم ارصدچهار هزار و د، کردی نمجاب يت اين مشروعيت ايتثب

ت که با منطق فقرار گری انياغيراهزنان و  اير ويران و سر کردگان عشايلخانان و اتابکان و اميخانان و ای رهايشمش
ر هزار و د. دادندی ست م در هم تاج و هم سر را ازيگذاشتند و با منطق خون و شمشی ر تاج بر سر ميخون و شمش

ی رانيو چهارصد ساله دوم خون ا ر هزارد، خته نشديری رانيبد ست ای رانيبا هرگز خون اين تقري ساله نخسترصدچها
رون آورده يگانگان از کاسه بيست ب دشتر ازيبی رانيبدست خود ای رانيای ها چشمخت و ين ريبر زمی شتر از خارجيب
 ر هزار ود، توام داشتی را با سرفرازی ن آقائيد بود و اخوی وسته آقايپی رانين اي ساله نخستچهارصدو  ر هزار دشد

 . فروختندی زيخترانش را به کن دگرفتند و زنان وی گران را به بندي ساله دوم مردان اچهارصد
 

ش از آنکه از جانب ين تقلب بيفاقا او ات. خ شده استيار با تاريان تقلب بسيرانينحوه مسلمان شدن ای ابيدر ارز
، ن مورخ جهانيکه بزرگتريوقت. ان صورت گرفته استــيرانياز خود ای باشد از جانب کسانگرفته  گانگان صورتيب
ار و با يبسی تياشتند با جمع داريپهناور در اختی هائ نينان سرزميرايش از حمله اعراب ايپ«سد که ينوی م، ن خلدونبا

شدند که ی رانيافت چنان دستخوش تاراج و وي الير بر آنان استيشمششی رويبعد از آنکه عرب با نی ول، بزرگی تمدن
ن ير ا دد اگريزه خود بجويش را سر نين است که رزق خويعرب ای عيش طبيرا گراي ز-هرگز وجود نداشتند ی گوئ
ب است که تمدن ين ترتيو بد، خود نشناسدی غارتگری برای گر حد و حصري دابديست دی تير به قدرت و حاکميمس

ر د، یرانيای ه پردازيفرض، »ادـران اتفاق افتير ا دبود کهی ن درست همان امريوا، شودی اقوام مغلوب منقرض م
د که يتواند بگوی چکس نميرفت و هياسالم را با آغوش باز پذی رانيا«کند که ی ادعا م، ستميقرن بی انيپای ها سال
ات بارورش پس از يو حی عل: یعتيشر یعل(» رديبپذر برابر اسالم قرار گرفت و نخواست آنرا  داز همان اولی رانيا

، هيابن فق ،یبالذر، یعقوبي، ینوريد، ريابن االث ،یطبر: ن مورخان خود جهان اسالميکه معتبرتريو وقت، )مرگ
ل ين دليشت نبرد بهم دنيشوند که ای و متذکر م، برندی  نام مءجلوالدر ی رانياز صد هزار کشته ای مسعود، یراوند

ه پرداز يفرض، ده بودير پوشانير ز دده شد که اجساد کشته شدگان سراسر آنراي نام)دهيپوش( ءاز جانب اعراب جلوال
اسالم ( »در جلوالء  و نهاوند روبرو نشدی رخشان دچ مقاومت يران با هيحمله اعراب به ا«شود که ی می مدعی رانيا

ی ها ها و شهرستان در استانی اپيپشورش ی کصد و سيخ نگاران مسلمان از ين تاريکه همي، و باز هم وقت)یشناس
، خراسان، فارس، ستانيس، لميد، طبرستان، النيگ، قم، گرگان، استخر، کرمان، اصفهان، همدان، یر(ران يمختلف ا
 مکرری د هايها و تجد ن شورشين ايخونی های و از سرکوب )دارابگرد، بخارا، شابورين، ابيفار، خوارزم، جانيآذربا

ی  پژوهشگر معاصرعل»رانيخ اير تاردی مالحظات«ر کتاب  داز آنها رای  گزارش جامعکه(دهند يآنها خبر م
کرد  از همان اول احساسی رانيا«ند که کنی نان ميه پردازان اظهار اطمين فرضيباز هم، )افتيتوان ی رفطروس ميم

مذهب خودش ، ا ول کردت خودش رين بود که مليهمی برا، گشته استی است که بدنبالش می که اسالم همان گمشده ا
 .)ی اسالم–ی رانيت ايهوی باز شناس(» خود ش را ول کرد و بطرف اسالم رفتی سنتها، را ول کرد

 
رآستانه  دکه» کارنامه اسالم«بنام ی ر کتابد. نديگوی وگانه سخن م دکامالی ارهائين مورد با معير ادی گريدان يرانيا

با  دغرض شناخته شده بوين و بيواقع بی ها پژوهشگر ن کوب که سالي زرنيلحساعبد، افتيه انتشار يت فقيانقالب وال
ر قلمرو  دهمه جا«شد که ی مدع. ش از آن نوشته بودير مورد آنچه خود او پدی رجه ا دصد وهشتادی ر جهتييتغ
فتح شده ی هان مردم کشوريرب د اسالمنشر. ردندبا عالقه استقبال کزانس مقدم مهاجمان عرب را عامه مردم يران و بيا

که ی تي روا. بودی ات و اسباب گونه اجتماعيبزور جنگ نبود و انتشار آن نه از راه عنف و فشار بلکه به سبب مقتض
راجع به نابود شدن کتب خوارزم گفته ی رونيو آنچه هم که ب، چ اساس ندارديکتابخانه مدائن را اعراب نابود کردند ه

بنام ی ر کتاب ارزنده ا دش از آن خوديبود که پی ـن مطلب همان کسيده اـسنينهمه نويو با ا ».است مشکوک است
 :بودن ماجرا نوشته ير شرح هم د»دو قرن سکوت«
 
ی عو دنيا. ب فنا گشته استيستخوش آس درانيای ها و کتابخانه ها از کتابی اريان بسير هجوم تاز دست کهيشک ن«

ن باب ابراز يرادی نهمه بعضيبا ا. کنندی د مييز از خارج آنرا تاي نارين بسيتوان حجت آورد و قرای خ ها ميرا از تار
به خط و ی آشنائ، ديگوی خ ميتا آنجا که تار، ن مسلمانان آن روزگارير آئ دد چه الزم است؟ين ترديا. کنندی د ميترد
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 از همِه. قه داشته باشدتوانست به کتاب و کتابخانه عالی تا چه حد می ن قوميدا است که چنيار نادر بود و پيکتابت بس
نکه از يای فاتح برا عربان .... ان رفته استيان از ميرانيای ها از کتابی ارير حمله عرب بس دداست کهيقرائن پ

ند با خط و زبان و يش نبيست مغلوبان خو دردی زير امان بمانند و آنرا همواره چون حربه ت دانيرانيب زبان ايآس
ر خوارزم با  دانيکه تازی رفتار. ران بر خوردند سخت به مخالفت بر خاستنديای ر شهرها دکتاب و کتابخانه هر جا که
ل هجوم ير برابر سد«: نوشته بودن کتاب ياز ای گريدی ر جا دو هم او ».حجتی عو دنيخط و زبان مردم کردند بد

 توانگران را تاراج کردند و آنها اموال. ار برباد رفتيبسی ها ودمان دها و ران شد و خاندانيار ويبسی ان شهرهايتاز
 و همِه، ا و اسرا خواندندينه فروختند و آنانرا سباير بازار مد درای رانيدختران و زنان ا. را غنائم و انفال نام نهادند

. را با حد و رجم و قتل و حرق جواب گفتندی گونه اعتراض و هر ادند دانه انجامير و تازيه شمشير سا دن کارها رايا
ی دن زمزمه هايکه به شنی هائ گوش. آتشکده ها را گرفتی ها و مناره ها جا ن بود که اندک اندک محرابيو چن.. .

 . دنديرت و تاثر تمام شنيموذن را با حی ن صداير و طني تکبگانس گرفته بودند بانی خسروانی مغانه و سرود ها
 شتر مانوس و زنگی  حدگبانده بودند رفته رفته با سا لذت بريز باربد و نکيطرب انگی که مدتها از ترانه هايکسان
 . ر کشور فتح شده بدست گرفتند دشتر معلوم گشت که زمام قدرت رايبی فاتحان وقتی و تند خوئی خشن طبع. شدند

ی و درنده خوئی ن حال بهانه جوئير ع دوی و ناتوانی که زبون در بالد مفتوتح بودی و کارگزاری ضمن فرمانروائ
و عمل او هرگز از جوالنگاه اسبان و شترانش تجاوز نکرده  دان فکري که م»نژاد برتر«ن يرا ايز، کار گشتعربان آش

آنها را ی ا زود برترير ي دداشت و بناچاری ن موالياز به هميکه بدستش افتاده بود نی عيوسی اداره کشورهای برا، بود
شمنان و باج ستانان  دبهد خود را نسبت ينه شدي نفرت و کانيرانيکه از همان بامداد اسالم اير صورتد، اذعان نمود

  ».خود آشکار کرده بودند
 

 :ن کتاب نوشته بودياز ای گريدی ر جا دو باز، هم او
 
ز يخرد ن دانش وی ر روشند، خشم نبودی کير تار دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه دنير ا دانيرانيکه ای نبرد«
را ی ني دنيا قبولی گوئ، زه برخاستنديبه مخالفت و ستی ن مسلمانيئاز همان اول با آی خ بر.... وام داشت دن نبرديا

خود را مسلمان فرا  ر ظاهر دزين رو اگر نياز ا. کردندی می ش تلقير حق خودی و ناسزائی اهانت دکه عرب آورده بو
داد سر به شورش بر ی ست مدی لو مجای زار بودند و هر جا فرصتين او بشدت بير نهان از عرب و آئ دنمودندی م
ام و شورش سخت يقی و در جائی به بهانه ای هر روز... . دنديگذرانی غ ميآوردند و عربان و مسلمانان را از دم تی م
 .... ران براننديکه آورده است از ای ني ددند عرب را بايکوشی کردند و می م
 

نگونه يبد نه قرار داشت ويز مورد خشم و کينی بلکه مسلمان ،آنان نه فقط نژاد عرب مردود بودی اپيپی د ر نهضت ها
ن يبودند و ا مينه مردکه مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کی انيرانيا. داشتی ني دها رنگ ضد ن شورشيشتر ايب

ا ش شوهران خود ريرآمده بودند ر دعربانی يان که به عقد زناشويرانياز ای يزنهای نه چندان بود که حتينفرت و ک
 طبرستان عربان و ر همِه دو چنان شد که، سپردند تا آنها را بکشندی آوردند و بدست مردان می گرفته از خانه بر م

  ».برافتادندکسره يمسلمانان 
 

بدنبالش گشته «ان يرانيآنکه ای ب، ل شديران تحمير به اين است که اسالم از راه شمشيخ اير تاريت انکار ناپذيواقع
آنکه ی ل شد بيز تحميا نيقا و اسپانيک و شمال آفرينزد خاوری ها نيگر سرزمير به ديکه از راه شمشهمچنان، »باشند
افتاد گسترش ی ه فرانسه از برندگير پوات در عربيکه شمشيل وقتيلدن يبهم. چکدام از آنها به استقبالش رفته باشنديه

ش بسته يبه روی شرقی افتاد راه اروپاه از کار ينر قسطنط درين شمشيکه ايو وقت، متوقف شدی غربی ر اروپا داسالم
 . شد

  
ی وران ساسان دانيپای و مذهبی ضات اجتماعيآورد که از تبعی رانيرا با خود به ای ن افسانه که عرب مساوات اسالميا

هم واقعا ها ی ن نارضائيود داشت و اجض ها واقعا وين تبعيرا که هر چند ايز، خ استيگر با تاريدی برد تقلبی رنج م
ز يرا نی ن تريار سنگيضات بسيبلکه تبع، ان نبردندينها را از ميچکدام از ايفاتحان عرب نه تنها هی ول، داشتوجود 

ن ير اد. بودی آزاده و سرفراز تبعض نژادی ان شکست خورده وليرانيای ن آنها برايتری رفتنيبر آنها افزودند که ناپذ
فاتح ی ها عرب«: د کهيتوان شنی خود جهان عرب می گريک مورخ سرشناس ديخ را از زبان يت تاريز واقعيباره ن

 خود )بندگان آزاد شده(ی و آنها را موال کردندی ان مباهات ميرانيژه به ايپنداشتند و به وی گران مي دخود را برتر از
ی رانيک اي  .یرانيالغ و اسگ و ا: کندی ز است که نماز را باطل ميگفتند که سه چی ر آنان ميتحقی خواندند و برای م
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ان خبر ين جرياز ا نه کهيمدی اما وال، ن ازدواج موافقت کردنديختر با ادده م خواست و خانوايسلی له بنياز قبی دختر
ز از يانه بزنند و دختر را نيست تازير مالء عام دو دش و ابروان داماد را بتراشند و او رايسر و ری افت امر کرد موي

د شرافت دختران ما را يابوالول :ر آن گفت در آورد و دن واقعه را به شعرير شاعر معاصر او ايد بن بشمحم. رندياو بگ
انه زد تا برود و بعد يد و او را تازيادب را تراشی ش آن مرد بيبا بند گان باز داشت و ری حفظ کرد و آنرا از زناشوئ

خ تمدن يتار: دانيزی جرج(» فقط با بنده همسر شودتواند ی را بنده ميازدواج کند، زی کسرن با دختران ياز ا
 ). یاسالم

ح مورخان يرا که به تصريز، خ استيگر با تاريدی تقلبدند ين تازه گروي دران آسان بهيز که مردم ايگر نيدی ن ادعايا
ی تشتن زريران همچنان بر آئياز ای بخش بزرگی پنجم هجر ر قرون چهارم ودی حت، ن جهان اسالمي از همدیمتعد
 چ شهر ويدهند و هيل ميان تشکي زرتشت)یقرن چهارم هجر(ر حال حاضر  دت مردم فارس راياکثر«: بودندی باق
ران با عالقه ير پادشاهان و پهلوانان ايهقانان تصاو دازی ارينزد بس در.  نباشدیر آن آتشگاه دست کهينی هکده اد
لم و ي دخزر و طبرستان وی ايردی ر خراسان و نواحد«؛ )مسالک و الممالک: یاصطخر( »شودی می ار نگاهداريبس
از ی ميران جماعت عظيای ر بخش غربد «؛)مروج الذهب: یمسعود( »اد استيار زيان بسي زرتشتر کرمان عدِه دزين

ست ينی تيوناحی و روستائی ر فارس شهرد« ؛)تذ کره الموضوعات: یمقدس( »ماند ه اندی ن خود باقينان به آئيخرمد
: ن حوقلبا(» ت هستندير اکثر داني هنوز زرتشت)رانيای شمال غرب(ر جبل  دو، داشته باشدی ه آتشکده امگر آنک
 . ) االرضةصور

 
 راني ایا سقوط امپراتوربن بود که يبخاطر ا، رفتندين مهاجمان را پذيت آئير نها دانيراني عرب ایاياگر بخالف اسپان

ر دی عي وسان پشت جبهِهيحيمس، که با سقوط اندلسير صورتد، ه بود نماندی باقین زرتشتي آئیبرای گاهيگر پايد
ز با داشتن ينی  ترکان عثمانی متصرفیان اروپايحيهمچنانکه مس، ش داشتنديخوی  خود برایرون از مرزهاي بیاروپا
 . خود دفاع کنندی ت مذهبيتوانستند از هوی ن پشت جبهه ايچن
  

 :تواند خواندی ت مين واقعير ارتباط با اد، یمسلمان از قرن چهارم هجر ینوشته مورخ، خ قميدر کتاب معتبر تار
چندانکه ، ران کردنديان رودخانه ها نهاده شده بود وير م درا کهی عربان دست بر آوردند و مجموع سدهائ«

و ، شکافتندی  را مشانيو رودخانه هارساندند و سدها ی شان مضرت ميو بد، خشک شدندی مردمان بکلی کشتزارها
 نماز گاما چون عرب بان، حکم آنان فرود آمدند بهناچار لت نداشتند به يچ چاره و حيفع آنان ه در دالجرم مردم چون

  ».یت او را دشنام دادنديدهقانان آن ناح، یگفت
 

ن يآئ نگن حاکمان عرب را به رين بود که آئيمانده بود ای ان باقيرانيای که برای تنها راه مبارزه ای طين شرايدر چن
 از قبول اسالمی رات ناشييتغ«ر ادوارد براون يبه تعب.  بود که کردندین درست همان کاريو ا، رآوردند دشي خویمل
ی نيزود آئی ليع وعرفان خيچون تشی هائيو آوران با نيرانيا. ديرون نرس دان از پوست فراتر نرفت و بهيرانير نزد اد

 ، با اسالم داشتی ل کردند که گرچه همچنان شباهتيتبدی زيده بود به چل شير عرب به کشورشان تحميرا که با شمش
 ».ار تفاوت داشتير نظر داشت بس دامبر عربي آن با آنچه احتماال پیمحتوای ول
 

*   *   * 
ر نظر گرفته شود که دی ت اصولين واقعيد ايبارد يگی ران صورت ميخ ايتاری وران اسالمد که دربارِهی ابيدر هر ارز

عرب قابل ی متصرفی گر کشورهاي دک ازيچيخاص بوده که با موضع هی ر جهان اسالم از آغاز مورد درانيع اموض
  . ق نبوده استيتطب
 

بود ی هائ نيران شامل سرزمي ایاستثناافکنده شد به ی ر عرب پيکصد سال با شمشير طول  د کهری پهناویامپراتور
ک مذهب يی  بودند و تصرف آنها توسط اعراب عمال جابجائ)انسزيب(ی  مستعمرات رم شرقش از آن عمدتًايکه پ
ی زانس برايش از آن توسط رم و بيز که از سه قرن پيت نيحيمسن يرا آئيز، گر بوديدی ک مذهب وارداتيبا ی واردات

ن يان آئـ همازی ان نو نوع تازه اـــمذهب فاتح، نياضافه بر ا. ا نبودــک از آنهيچيهی ـود مذهب ملـآنها آورده شده ب
ی آن همان خدای خدا :ر هنگام حمله عرب داشتند د بود که آنها»Judeo-Chretienne ،یحي مس– یهودي«
 . ر نام هم نداده بودندييتغی حتار ن بيبودند که ای هوديغمبران يغمبران آن همان پيپ، ر نام داده بودييبود که تغی هودي
ز با مذهب ارباب تازه عوض ين رانيشيارباب عوض کردند مذهب ارباب پکه ی نبود که بهمان آسانی ب اشکالين ترتيبد
شتر يبی ها بخصوص که زبان، »خ عرب شوندياز ب«ن بار ير دهند و ايين هر دو زبان خود را هم تغيو بدنبال ا، کنند
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کنواخت يی رتبود که بصوی ن ماجرائيا. بودی خوشاوند زبان عربی عنيی سامی ها از خانواده زبانی آنان شعبه هائ
 . تکرار شدی ر کنونيتونس و الجزاوی بين و مصر و ليه و لبنان و فلسطيدر سور

 
بلکه خود ، نبودی گري در هنگام حمله عرب مستعمره کشور دران نه تنهايا. ن موارد جدا بودياران از همه يمورد ا
 بود مذهب آن مستعمره آنی زانسي بن جهانياز همی ش از آن بخش مهميبود که تنها چند سال پی مقتدری امپراتور

 ، ت داشتيهوديکهن تر از  ت و احتمااليحيکهن تر از مسی خود او بود که سابقه ای ن مليآئ، نبودی وارداتی ز مذهبين
 .نداشتی سامی ها گر زباني دايی با عربی چ قرابتيبود که هی ائيآری آن زبانی همچنانکه زبان مل

 
ن و زبان و فرهنگ خاص يت و آئيش از حمله عرب باهوي سال پچهارصدهزار و تش از يکه موجودی بناچار ملت

اشغال شده ی ها نيگر سرزمي دک ازيچيخود قائل بود که هی نها برايهمه ای ر پاسداردی خته بود رسالتيخودش در آم
رکشان يصالت از شمشا نيباز ستاندن ای برای ل بود که مبارزه مليل دنيرست هم بهمد. خود قائل نبودندی اعراب برا

: Renan به گفتِه. ديان نرسيست رفته به پا داستقالل ازی ابياستقرار عرب آغاز شد و تا بازی فرداگانه از همان يب
ل يکه بدو تحمی رغم زبان و مذهبيو عل، او نشدی ابانيم عرب و فرهنگ بيهرگز تسل، رفتيران با آنکه اسالم را پذيا«

 ، ست سال پس از مرگ محمديب. رديباز گی ائيک ملت آريست حقوق خود را به عنوان توانی ر کوتاه مدت دشده بود
 ، صد سال بعد از آن. ش نبوديبی مقدارين بيکه متصرف شده بود سرزمی پهناوری نهايسه با سرزمير مقا دعربستان

خود ، قرار شده بودتا مراکش و از تومبوکتو تا سمرقند بری که زبان و مذهب برخاسته از حجاز از مالزيرحالد
که ی به همان صورت، آب و علفشی بی طرد شده  و به صحرا های از صحنه جهان، رانده و فراموش شده، عربستان

 ». باز گشته بود، ل داشتيش از زمان اسماعيپ
 
و ی اسيسی نه هاي زمر همِهدی ن اصالت مليفاع سر سختانه از ادی ر برايگيپی خ مبارزه ايران تاريای خ اسالميتار

جهان ی  اعضاِهيران بطور دائم راه خود را از راه بقين مبارزه ايو در ا، آن استی و فرهنگی و مذهبی اجتماع
به . مانده استی اسالم باقی اين د»بچه شرور«ی ا به اصطالح امروزيمسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش 

خود ی لي به ازدواج تحمچوقت قلبًايبوده که هی همسرران آن يشلوغ اسالم ای حرمسرار د، یآلمانی ر صاحبنظريتعب
ن ياول. ران آغاز شديا نير سرزم ده خالفت عربيمسلحانه علی ها امين قينخست. نگفته است» یبل«ت نداده و يرضا
ی ر و صحرايالجزا(قا ير شمال آفر د»هيرستم«س دولت مستقل يعرب با تاسی امپراتوری اسير وحدت س دشکاف
ن شکاف اعالم استقالل خود يوم دو، صورت گرفتی خراسانی و مذهبی بدالرحمن رستم رهبر نظام بدست ع)یکنون
د ياسالم با ارتش منظم خالفت عرب جنگی ر داخل امپراتور دکهی ن ارتشينخست. بودی ث صفاريعقوب ليتوسط ران يا

تخت خال فت عرب يز که بغداد پاينی ن ارتشيو نخست، ر جنگ زاب بود دابومسلمی ر هم شکست ارتش خراسان دو آنرا
کبار بخاطر اسالم يی ران حتيا، خ اسالميرتمام هزار و چهارصد ساله تارد .بودی لميدی رانيرآورد ارتش ا درا بتصرف

گر ي دهيبارها علدر عوض . یبيصلی ها ر جنگ دشرکت جست و نهی اسالمی های ر جهانگشائ دنه، دينجنگ
ی ن راستا با کشورهاير ا دامان بود وی بی کارير پدی مسلمان عثمانی با امپراتورست سال تمام يدو. ديمسلمانان جنگ

خ خود با ير تار دکباريی اما حت، مان اتحاد بستيمسلمان پی ه عثمانيا عليز و اسپانيون  وايو بوهمنامسلمان لهستان 
ی ران اسالميای ا جنگ خارجتنه، وران خود ما دردی حت. نبستی مانين پيه نامسلمانان چنيک کشور مسلمان علي

 . بودی گرينافرجام با کشور مسلمان دی جنگ هشت ساله ا
 
رتر يگيهم پ، آنی اسيسی های اروئياز روی حتی با فرهنگ مهاجم سامی ائيران آريای اروئيرو، یر قلمرو فرهنگد
که ز ينی  تنها کشور مسلمانو، ران بوديخود طرد کرد ای را به نفع زبان ملی که زبان عربی تنها کشور مسلمان. بود

و رسوم  و فولکلوری قيادب و هنر و شعر و موسی ر تمام جلوه ها دنسپرد و آنرای افتخارش را به فراموش گذشته پر
 ، هيسور، عراق، اردن، مصر(ی اسالمی ها نير سرزميکه سای طير شراد. ران بوديش زنده نگاه داشت ايروزمره خو

 .خود قطع رابطه کردندی ش از اسالميبا گذشته پی  جملگ)مراکش، ريالجزا، تونس، لبنان، نيفلسط
 
ر  دشهيگر منعکس شد که ريدی تضاد بخصوص دری و سامی ائين دو فرهنگ آريای ادياصطکاک بن، همه نيا با
ی ه ميمای شه اسالمياند ران و يای ما قبل اسالمی شه مذهبياندی وگانگ دن تضاد ازيو ا، ار کهن داشتيبسی اصل
و اسالم را به جهان عرضه کرده ی حيو مسی هودين ير طول دو هزار سال سه آئدی سامی اين درا همچنانکهيز، رفتگ
رب غی اين درا عرضه کرد که با آنکهی و مانوی زرتشت ی،ترائين بزرگ مين مدت سه آئيرهم دزينی رانيجهان ا، بود
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ی ديتوحی مذهب،  داده استdualiste ها عنوان بدان، نهار آ در و شري خو گانِه دز از برداشتياشتباه آمی ريبا تعب
 .بودی ديتوحی ن هاياز آئی ز نوع جداگانه ايندوران اخناتون ی ن در مصر باستانيآئ، و دنيش از ايهمچنانکه پ، بودند

 
سه ی ها نيآئاز گسترش ، یو چه از نظر مکانی چه از لحاظ زمان، ر جهان باستان دنهاين آئيک از ايچيگسترش ه

اه تا يسی اير دپهناور رم بود و ازی ک امپراتورين شماره ي چهار قرن تمام  آئ)ترايم(ن مهر يآئ. کمتر نبودی سام گانه
ی اير بقا دکه هم امروز آثار آنرای نفوذ،  نفوذ خود داشتر منطقِه دترانه رايشمال تا مدی ايانوس اطلس و از درياق

و ی شمالی قاي و بالکان و آفری ش و انگلستان و رومانيرانسه و آلمان و اترا و فيا و اسپانيتالير ا دصدها مهرابه
 با همِهيتقری حين مسيآئ، ن شدين آئين ايگزيت جايحيمسهم که ی وقت. افتيتوان ی ر ميصغی ايک و آسينزد خاور
 را کهی گريد ار ضوابطيو بسی عشاء ربان، یحيد مسي تعم، کشنبهيتقدس ، یسيروز تولد ع(خود ی مذهبی ها سنت
ن يش از شش قرن آئيکه بی ن مزدائيآئ . از آن اقتباس کرد)ن کتاب از آنها سخن رفته استير ادی ر فصل جداگانه اد

ز يهود قرار گرفت که آن نين يعه آئي الطب همه ساختار ماوراءِهيرمايبود خمی و ساسانی هخامنشی های شاهنشاه
ن از ياطيز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و شيو رستاخ گري درباره جهان دبا همه معتقدات خود رايتقر

ر تا سواحل يانوس کبياقی از کرانه های در کوتاه مدتی ن مانويآئ .ت و اسالم انتقال داديحيبعدا به مسآن گرفت و 
خ تا دوران يرتای مذهبی ن سرکوبگريرغم بزرگتريافت و عليقا گسترش يا و افرـــــــپا و اروير آس دانوس اطلسياق

 .داده شده استی تر حات مبسوطين کتاب توضير خود ا دزين هر دو مورد نيدر ا  .برجا ماندی اروپا پای قرون وسطائ
 
ت يحيه اسالم و مسـن بود کيای نه برا، دـت و اسالم سپردنيحيخود را به مسی اـــــت جير نها دنين سه آئير اـاگ

. دان آمدنديبه می برنده تری رهايو با شمش دنين بود که ايای برا، ردندارائه ک را ی تريعالی معنوی ها ارزش
ز ـــيچ چيهی رزنان عرب از نظر مذهبيشمش  .افتيتوان ی خ مــير صفحات تار دن بارهير ا درای شتريحات بيتوض
ی وش محقق سرشناس فرانسيکصد سال پي. ان ناشناخته باشديرانيای اوردند که برايبه ارمغان نی تازه ا

Darmesteter ت نوشتين واقعياز ای فانه ايظری ابيد ر ارز:   
ن از همان ير آن آسمان از همان فرشته ها و زم دافتند کهين کهن خودشان ياز آئی رونوشتده را ين نورسيان آئيرانيا«
همان روز حساب ز يوزخ ن دز و بهشت ويبودند و رستاخ دادهی ش از آنها جايپر شده بود که خود آنها پی هائ طانيش

که در ی ريي تنها تغ. ان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بودنديحيمس ان و مخصوصًايهوديبود که ی و جهنم و بهشت
طان گرفته يمن نام شيو فرشته ها نام مالئک و اهر  شده بودل به اهللاين بود که اهورامزدا تبديداده بود ای ان روين ميا

ش از يده بطلبند بي نورسآئينتوانستند از ی حقا م انيرانين ايآنچه ا . را به محمد داده بودز نام خوديزرتشت ن .بودند
شان گرفته ياز ای توسط موبدان ساسانی ادين جهان تا حد زيبود که در همی عدالت و مساوات، یحور و جنت آن جهان

ن ينه تنها چنی ول. د آورده بوديرا پد یچون جنبش مزدکی انقالبی يبود که جنبش های ن آخوند ساالريو هم، شده بود
افته دم ينا وز از دست دادند يش را نيهزار و چهارصد ساله خوی  به ارمغان نگرفتند، بلکه سرفرازرا مطلقًای مساوات

 ».دو گوش گم کردند
 

 ، انيرانيای مادی ش از سر کوفتگيار بيبه دنبال آورد بسی گرگون دنيکه ای  ساله اچهارصدهزار و ی مبارزه فرهنگ
شکل ی ن تضاد فکريه اياز آغاز بر پای ن مبارزه فرهنگيا .افتيام نيبود که هرگز التی زخم خورده ای زاده غرور مل
ص و يتشخی ين از توانايده شده بود و بنابرايبود که با قدرت تعقل آفری فردی هر آدمی رانيای  هاآئينگرفت که در 
و به همان اندازه ، ند برخوردار بوديش برگزيخوی ر و شر و نور و ظلمت براين خايد در ميکه بای  راهانِهدانتخاب آزا
نش راه ين گزيدر ای ن بود که ويد ايطلبی می ننده او از ويآنچه آفر، ز داشتيت نيداشت مسولی ن مورد آزاديکه در ا
ان يدر جری کيو تاری يان روشنايان جهان ميباشد که تا به پای اور خداوند در نبرديند تا يرا بر گزی يکويو نی راست

ن يبر ای ديتوحی  هاآئينی يربناي زشِهيددر جهت مقابل، ان. ابديان يفروغ بر ظلمت پای ينهای روزيد با پيبای است و م
کند ی که می ن شده است و انتخابيياو تعی ش برايشاپيپی شکل گرفته بود که سرنوشت آدمی وجه مشترک سام

ن قانون جبر مطلق به يا. نداردی اريش خواسته شده است و خود او در مورد آن اختيکه قبال برااست ی انتخاب
 منعکس  قاطعی ران آورد به صورتيای که عرب برای آئيندرست همان ی عني، یسامی دي توحآئينن ير سوم دخصوص

برد ی می به رستگارخدا هر کس را که خود بخواهد : ن صراحت داشت کهيه قرآن بديکصد آيرا که الاقل يشده بود، ز
کند و ی ل ميهرکس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم ما کشاند،ی می و هر که را هم که بخواهد به گمراه

کند و هرکس ی هرکس را که بخواهد مشمول رحمت خود م، کندی مان سخت دل ميرفتن ايهر کس را که نخواهد در پذ
 .کندی ل ميبخشد و هرکس را هم که بخواهد ذلی که بخواهد عزت مدهد، هرکس را ی را هم که بخواهد عذاب م
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ن پرسش مطرح ياز آغاز ا، افته بوديران تبلور يای ژه در آثار سخنوران و فالسفه و عرفايکه بوی رانيفرهنگ ای برا
که در ی کند جواب پس دهد و بخاطر گناهی د بابت آنچه ميست چرا بايش نيار بياختی  بی بود که اگر بشر فرد

ما قبل ی ها دگاهيش مطرح بود که چگونه ديز براين معما نيا، ن پرسشيبه همراه ا ند؟ ويفر ببيارش نبوده است کياخت
عمال  ن دويکه ايق دهد در حالياو خواسته است تطبی که اسالم  برای يها دگاهين راستا با دير ادخود را ی اسالم
قرن سوم  ران مسلمان ازيای خ فرهنگيبا درتمام صفحات تاريمعما را تقرن ين پرسش وايای ها رند؟ بازتابيق ناپذيتطب
پروا که با ی گاه با صراحت چنان ب و، زيطنز آمی گاه در قالب، نرمی گاه به صورت، افتيتوان ی ما م قرن خود تای هجر

ه اساس نبوت ياو علی سفدر دو کتاب فلی رازی ايزکری  انقالبمثال ادعانامِه، آوردی می شگفتی  زمانطيتوجه به شرا
 ی  از جانب  کسان»قرن فروغ«ی دراروپای هش از آنکه ادعا نامه مشابيهشتصد سال پ. انکار ارتباط مذاهب با خدا و

گر يدی قرن خود ما از جانب کسان دری ن ادعانامه ايش از آنکه چنيکانت و هگل و هزار سال پ چون ولتر و روسو و
 .  مطرح شودنگين ومترلينشتايد وايچون فرو

 
در قرون دوم تا ی جهان اسالم. ران شده استي ا»یفرهنگ اسالم«است که درمورد ی تقلب، خيتار بای گريتقلب د

بود که دانشمندان اسالم شناس قرن گذشته بدان عنوان خود ساخته ی يخ  خود کانون فرهنگ شکوفايششم تار
را ی ين شکوفايکوشند تا ا یم ده اند ويمسلمان کوشی ايدنی سندگان کنونياز نوی اري بس. داده اند»یفرهنگ اسالم«

ن يخ ايتاری قانون واقعی ول .آن ارتباط دهندی آن را به ضوابط مذهبی بارور ن فرهنگ بدانند ويبودن ای فرع اسالم
ر  دهنگن فريکه ای نيحساب آئبه ز يآنرا نی و غنا، توان کردی نمی ابيارزشی ار مذهبيرا با معی چ فرهنگياست که ه

 ، ونان باشدي رين اساطين جهان آئين آئيست واالتريبای بود می ن مياگر جز ا. شتاتوان گذی آن شکل گرفته است نم
ن فرهنگ واال بود که همراه يرست هم دو اتفاقا. ن شکل گرفته بودين سرزمير ا دزين فرهنگ جهان نيرا که واالتريز

: سدينوی آن می ابي در ارزRenan که، قرار گرفتی رهنگ اسالمفی ادياز دو رکن بنی کي، گريدی فرهنگ واالئ
بنام ی توان اصوال از فرهنگی نم، اد نهاده شده باشديه علم و فلسفه بنيو پا دد بريبای می ک فرهنگ واقعياگر «

 عراب خودان بودند و ايونانيان و يرانيمسلمان ای اين در دو دنيای ه گذاران واقعيرا پايز، سخن گفتی فرهنگ اسالم
ش از آنکه مربوط يار بي بس»یفرهنگ اسالم«ی بارور  ».ز داشتنديار ناچيبسی ا سهمي، نداشتندی ن باره سهمير اد

و ی اسيکپارچه سيک واحد يجاد ينوخاسته عرب با ای امپراتور بود کهی ط مساعديمربوط به مح، به خود اسالم باشد
و ی ونانيم ي مستقغيربطور وی سو اندلی و مصری انيو سری رانياسازان گار فرهنير اختدی بخصوص زبانی ائيجغراف
ز بوجود آمده ينی زانس و ساسانيرم و بی ر اسالميغی های ر امپراتور دقبالی طي شرانيچن. شته بوداگذی نيو چی هند

ستم بوجود ي بقرون شانزدهم تای اروپای مستعمراتی های تاتار و امپراتور مغول وی های ر امپراتور د همبود و بعدًا
ی ن زرتشتيئا آيونان يرم و ی ري اساطیها نيآئی ک از آنها به حساب فرهنگ سازيچيهی آنکه رونق فرهنگی آمد ب
، ی اسالمنجوم، اسالمیطب ل ياز قبی اصطالحات. گذاشته شده باشدی مستعمره داران اروپائی حين مسيا آئيران و يا
ا يو ی ا پزشکيی اضير رير ناپذييتغی ها تيرا واقعياست، زی ر منطقيغمحتوا است که ی همانقدر ب ی،ات اسالمياضير

ی نمی بودن آنها طبقه بندی ا الحاديبودن و ی و برهمائی ا بودائيبودن ی ا اسالميبودن ی حي مسرا با ضابطِهی نجوم
 قرن گذشته و حاضر و در دنچهآ، از هم جدا گذاشتی ا زبانيی توان آنها را بر اساس نژادی همچنانکه نم، توان کرد

ر قرون  دت است کهين واقعياز ای طلغی ريجه گينام گرفته نتی جهان عرب فرهنگ اسالماز جانب اسالم شناسان 
ر درون  دشدند تای نوشته می  به زبان عربعمدتًای ر جهان اسالمدی  و فلسفی ه اسالم آثار مختلف علمياول

 ن نوشته ها به حساب مولفان عرب گذاشته شدندي ار عمل همِهد یول، داشته باشندی شتريعرب گسترش بی امپراتور
، ادانانيجغراف لسوفان مورخان،يف، ئت شناسانيه، دانان، پزشکانياضيکه بخش اعظم آنها کار دانشمندان، رير حالد

ب يور غراز ام«:  آنها نوشتن خلدون دربارِهببودند که ای انيرانيابخصوص ، ر عربين غيتالهـا ميبان ياد، انينحو
ر  دبودی ر نسبت عرب دشد کهی افت ميی ر جهان اسالم غالبا عجم بودند و اگر هم عالم دن است که حامالن علميا

، داشت و نه اصوال خواهان آن بودی ف اطالعيم و تاليرا قوم عرب نه از امر تعليز، افته بوديمکتب عجمان پرورش 
چون ی چ قومينه داشتند و هيريت دينکار صالحيای ان خود برايمر  دنه تمدنيري دان که بر اثر رسوخيبخالف پارس

 ».ام نکردين علم قيآنها به حفظ و تدو
 
ر  د و)اندلس(ا ياسپانی حير بخش مسدی  تالش گسترده ا)یپنجم تا هشتم هجر(ی الديازدهم تا چهاردهم مير قرون د
به زبان ی جهان اسالمی و فلسفی مه کتب علمترجی شد برای فرماندهان اداره مر آنزمان توسط  دل کهيسيره سيجز
و قسمت ، ن زبان بوديمسلمان بدی اين دانجام گرفت که حاصل آن ترجمه صدها اثر برجسته دانشمندان و فالسفهی نيالت
و ی نا و خوارزميو ابن سی توان از رازی بود که از جمله آنها می رانين آثار بزرگان دانش و فلسفه اياز ای مهم
چون ی هائ و از کتاب، نام بردی و صوفی ع الزمان همدانيو بدی و غزالی رونيو بی ابن مقفع و طبرو ی مجوس
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ی ها دانشگاهی درسی ها که بمدت چند قرن کتابی مجوسی نا و طب ملکيابن سی و قانون و شفای رازی الحاو
نا يو ابن س، زشک عرب شناخته شدپی ها راز ن دانشگاهيهمه دانش آموزان ای که برای ژگين ويبا ا، بودندی اروپائ

،  عربو صوفی اختر شناسعرب دان ياضيری و خوارزم، ب عربيو ابن مقفع اد، مورخ عربی طبر، لسوف عربيف
نان شناسنامه ي همه ارب شناسنامِهغجهان ی افکار عمومی برا دمعدوی ر خارج از خواص دو هنوز هم که هنوز است

ر  دتيحيمسی ر قرون وسطا دکهی سنده ايکنفر از صدها نويهان غرب ن جير هم دهرچند که، استی عربی هائ
د ـه نوشتنـالـکتاب ورسی نيالتان ــبه زبی ـو شرقی شمالی ان و انگلستان و اروپاــچون فرانسه و آلمی کشورهائ

  . شوندی ه نمـشناختی ائــيتاليا
 
ن آنکه اصالت ير عد، یسامی و فرهنگ وارداتی رانيای ان فرهنگ مليش از هزار ساله ميبی ن تضادهاي اهمِه
 ندِهيزای رويمتاسفانه ن، دادن ها استوار نگاه داشتی ها و قربان ها و سرکوب ر کشاکش بحران درای رانيای فرهنگ

را بدان ی سنتی ر چند صد ساله گذشته عمال فرصت نو آور در چنان فرسوده کرد کهيگيپی ر کشمکش دن فرهنگ رايا
 .  آن گرفتار استِهربدر چنی رانيد که هنوز فرهنگ ايشکی سترونی ه نوعو کار بنداد 

   
*   *   *  

ر  دن راه گم کردهيچن، نطور سر فرازانه آغاز کرديوم ا دن هزارهير آغاز ا دخود رای ز مليران که رستاخيچه ای برا
 ن هزاره است؟ يان دادن بديان پايجر
 
 نيز هر کدام از اي نمسلمًا. افتيتوان ی مختلف می ها مختلف پاسخی های ابيرزر ارتباط با ا دن پرسش مسلمًايای برا
ن هزاره را ياان که يرانيت نهفته است که اين واقعير ا دپاسخ جامعی ول. قت هستندياز حقی ها بازتاب قسمت پاسخ

انند و بناچار بصورت رسی ان ميبپای رانيا ناخواسته آنرا بصورت صغيخواسته ، آغاز کرده بودندی بصورت بالغان
 . گذارندی ز پا به هزاره نو مينی رانيصغ

  
م يک رژير  دخودی کنونی قانون اساسی است که بطور رسمی ران تنها کشوريا،  کشور امروز جهان١٨٨ان يد ر م

بر م يقی  شرعتيمومي ق،تيمومين قياح کرده است که يم خود تصرين رژيانگذار ايو بن، بردی بسر می موت قانونيق
ی و هم او برا )هيت فقيوال: ینيروح اله خم(ندارد ی ت فرقيفه و موقعيم صغار از لحاظ وظيم ملت با قير است و قيصغ
مردم جاهل و ناقصند و ناکاملند و «ه کرده است که ين توجي چنت رايمومين قيانماند لزوم ی باقی هه ابشی جانکه يا
ی ک راهگشايکه از نظر تئور، زيه نيت فقين واليه پرداز بزرگ ايفرض ».م دارندياج به قي احتازمند کمالند و شرعًاين

 - ز بشونديآن نی علمی راهگشای رانگريو آتش زدن و وی ابانيخی ها روان او از راه جنگيش از آنکه پي پ-آن بود 
شود ی  هرکه بانک شکم آبگوشت بهيرا به ی  بنده وار،عوام مقلد و منحطی جهل توده ها«: ن باره نوشته بودير همد

ی نش رهبريتوان مالک گزی نم، ها و گاوها است االغی عني، ف آراء راس هاير رد دآنانی ن رايکنند و ای اهداء م
: گر نوشته بوديدی ، و در جا)امت و امامت :یعتيشری عل (»انتخاب شودی الهی دئولوژيد بر اساس ايامامت با. باشد

است که ی شناسد بمثابه گوسفندی که امام خود را نمی و انسان،  اماماست بنامی حساب وجود امت مستلزم روح«
ز بنوبه يه نيفقی ن ولير منصوب همين نخست وزياول). ک حزب تمامي: یعتيشری عل( »چوپان خود را گم کرده باشد

ف يصتوی ـــرا به نظامی ـاسالمی جمهوری نيام خمـحضرت ام« :ارباب خود نوشتی ر منطق حکومتــير تفس دخود
گرفته ی ق ائمه اطهار از مرجع الهيت را از طرين واليه ايماراست و يم بالعزل مردم صغيه قيفقی ر آن ول دکنند کهی م

ی مهد (»دنه را نداريفقی ر مقابل ول دز حق چون و چرايمردم ن، را ندارد ر حق عزلين همانطور که صغيبنابرا. است
 ). ر دو حرکت دانقالب :بازرگان

 
 ر آن شهردی نيد خود خمييبقلم کاشف الغطاء که با تای ر رساله اد، بردی ر نجف بسر مدی نيکه خمی در سالهائ

 : ه شده بودين توجي چن»ريم و صغيق«ن ضابطه يمنتشر شد ضرورت ا
 
ی عده ا ديباشه ين هميبنابرا. اطالعی مطلع و ب، یعالم  و عام: سته انددو  دازی کياست که مردم همواره ی عيطب«
 ، ستينی شرع ک حکميت جاهل از عالم تنها يلزوم تبع. د کنندياز مجتهد تقلی عني، گر مقلد باشنديدی جتهد و عده ام

 ».ز هستينی و وجدانی و فطری بلکه حکم عقل
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ف کرده بود يتوص »یف العقليان ضعيعيش«ن مقلدان را ي معروف خود ا»یکاف«ر دی نيثقته االسالم کل، شيه قرن پد
د که ـباشنی مجتهدانی اوــد تابع احکام و فتيار باــش را ندارند و بناچــيص مصلحت خويتشخی ائـــ توانکه خودشان

را ی م بندين تقسيتر ای امروزی با برداشتی صاحبنظر، مادخوی ها در سال. ص دهنديتوانند مصلحت آنها را تشخی م
  . ف کرده استيداماپروران توصی م بنديتقس

 
اصوال ع است و نه ي نه ساخته جهان تش»هيت فقيوال«ن اصل ين است که ايده است ايار کسان پوشيکه بر بسی تيواقع

ن يمان شناخته تري دارد که شائول و داود و سل»غمبران پادشاهيپ« یهودير اصل  دشهيبلکه ر، ساخته جهان اسالم
ر  دهيت فقيبنام والی ميش از آنکه رژيها پ  سال–ر آغاز قرن حاضر  دکهی خيت تارين واقعيا. آن هستندی نمونه ها

ی ن مبنايبرا، قرار گرفتی مورد برر س  J.Wellhuasenی  توسط محقق معروف آلمان-د يکار آی ران بر رويا
ر  دنيزمی ر رو دن قدرتينده ايکه نمای ر شخص واحد دديبای ر آسمان م دهودياست قدرت مطلقه ی ک متکيدئولژيا

 ، هوديی ن مراجع مذهبياز سر شناس تری کي، خودمای ن روزهاير همد. نعکس شودده او است ميقلمرو قوم برگز
ی هودين اصل يا، لير اسرائ د)مانيصخره ا(م يگوش آموختی اد گذاران مکتب افراطيم فرومن از بنيخاخام اعظم مناخ

 :ه کرده استيرا بصورت روشن تر توج
  

 مای مبارزه امروزی دئولژيه دارد که ايک تکيدئولژيای  مبانرست بر همان درانير ادی نيش خميان ستايانقالب شا«
ی م همان مفهوميقائل گذشت خودی و برتمند يواحد غی خدا، هوديی که ما برای مفهوم. ه دارديل بر آن تکير اسرائد

گر ي دار مسائليهمانطور که بس، گرنديما کامال مشابه همدی جهانی دگاه هايد. اسالم داردی از خدای نياست که خم
ی ز امروزيآم رــکفی وآورــل نــر مقاب دودــخی ـسنتی دفاع از ارزشهای ا براــمی و دهر. ا مشترک هستندـان مـيم
دن شعار ين از شنيکه اسالم راستکنم ی ت ميشنوم همانقدر احساس رضای  را م» اکبراهللا«شعار ی من وقت. ميجنگی م
 افتير دعتيرا که از شری هر کالمی اسالمی مام جماعت جمهورک اي. دشوی  خرسند م» متبارک بادههويجالل «

 ایه من ساعت. ميکنی ر مورد تورات م دکه مای رست همان کارد، کندی تکرار می کرده است بصورت رهنمود
سم و يبرالير خط مبارزه با ل دزيرا آنان نيز، ه مانده اميت فقيخبرگان والی مذهبی مجذوب موعظه های متوال
  : ام دهم کهيخواهم بدانان پی م. همزمان ما هستندی شيآزاداند

 
 ٣٠، ونيبراسيلی نقل از مصاحبه خاخام اعظم فرومن با روزنامه فرانسو( »!ديمتحد شو، نيزمی ان رويادگرايبن
 . )١٩٩٨ليآور
 

 *   *   *  
ی کنون هروم هزا دمهينتا ، ه از حکومتيت فقين نحوه برداشت واليهم، ريم و صغين ضابطه قيم که هميفراموش مکن

 »فروغ«ی ها تا سالی ول، افتيل يتعدی  اندک»رنسانس«ر دوران  دو اگر هم، ز بر قرار بوديت نيحير جهان مسد
 . ماندی جدهم عمال بقوت خود باقيقرون هفدهم و ه

 
ی م شرعيد قهمچنانکه مسج، گوسفندان او بودی سرپرستی ح برايمسی سيده عيسا شبان برگزين احوال کليدر تمام ا
شد ی ت ممتاز مرکب ميک اقلين از يجامعه نوو حال  درهرد.  شناخته شده بودند»علمونياکثر هم ال«بود که ی مردم

روح ی ست بخاطر رستگاريبای ر که ميصغی م مردميت عظيک اکثريل داشت، و از يم با عرش و جبرئيکه رابطه مستق
 .قت باشنديق حقد داران مطلير همه احوال گوش به فرمان کل دخود

 
ی حياز قرون هفدهم و هجدهم مس، داشتندی گام برمی موازی اــرهير مس ددـا و مسجــسيه کلـن مرحلياگر تا بدی ول
فرو ی بکلت و صغارت ترک برداشت و اندک اندک ين منطق واليا و داز آنی کير  درايز، آنها از هم جدا شدی ها راه
  . ماندی که داشت باقی رت قرون وسطائصو بهمانی گري در دکهير صورتد، ختير
 

ک يدر  بود کهی ريفراگی و فلسفی داد تحول فکری ت رويحين راستا در جهان مسير ا دکهی سرنوشت سازی دگرگون
ن برداشت که تمام آن يبا ا، قرون هفدهم و بخصوص هجدهم آغاز شدی  اروپاشرفتِهيپی  کشورهار همِه دبايزمان تقر

ار ـشدند و اصوال قابل بحث بشميمی تلقی ا آسمانيی نيمسلم زمی ها تيکه تا آنزمان واقعی هبو مذی مسائل اجتماع
ت و يحين مسين آئير صف مقدم همه ا دو، رنديقرار گی ابيد ارزيسا مورد تجديولت و کل در خارج از نفوذد، آمدند ینم

و ی علمی ها تين شخصيقرن بزرگتر کيش از ير طول ب دکهی ابين ارزيجه اينت. داشتی  جاBible کتاب مقدس آن
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، لير تورات و انجدی عني، ن کتاب مقدسير ا دبا تمام آنچهين شد که تقرير آن شرکت جستند ا داروپای و فلسفی ادب
و ی آسمانی قيسا حقايهفده قرن تمام ازجانب کل آمده وی و مذهبی خيمختلف تاری ها تينش و واقعيرباره خدا و آفرد

ر  دشخص ولتر. ص داده شديتشخی ساختگی ا بکليز و يا اشتباه آميض يضد و نق ايبود غلط مسلم شناخته شده 
گرهمفکران ي در تورات ارائه داد و دآشکار رای  خود هشتصد خطا»یونر فلسفيکسيد«ر  د و»کتاب مقدسی ابيارز«

نه ماوراء ير زم دنيشيپی ها  مجموع برداشتچنانکه اساسًا، ن رقم افزودنديگر را بر اياو چندصد مورد دی اروپائ
ر قلمرو  دوی جا افتاده سنتی  نظام هانِهير زمدی ن انقالب فکريهم. ر برابر عالمت سئوال قرار گرفت دعهيالطب
جه آنها ين نتيتری که اساس، ديانجامی ج مشابهيز صورت گرفت و به نتاينی ن اجتماعياست و قضاوت و قوانيس

 ، وجود داشتی و چه از نظر اجتماعی چه از نظر مذهب، ی اروپائزمان در جامعِه  بود که تا آن»یصغارت«شکستن سد 
وم با  دهزارِهی انيقرون پای خ را در اروپايتاری جتماعن تحوالت اياز بزرگتری کين سد بود که يو شکسته شدن هم

 و لغو ١٧٨٩  سا لحقوق بشری ه جهانيو صدور اعالمی و برابری آزادر فرانسه و اعالم اصل ين انقالب کبيتکو
و ی جمهوری ها ميت استقرار رژير نها دوی ون و الغاء بردگيسيزيان انکياست و پاياز سن يدی ت و جدائياشراف
ی شرفته اروپائيپی  کشورهار همِه دبايتقر، را شکل دادی فکری ن نوآوريکه ای  قرن.بدنبال آوردی کارگری ها نهضت

آن ی ر فرانسه که کانون اصلد.  نام گرفت»عصر فروغ«ا ي »ی روشنائقرن«ر آن شرکت جستند  دکه بطور همزمان
ا يتاليدرا Englishtment در انگلستانAufklarung  ر آلماند، خوانده شد Sicele des  Lumieresبود 

Illuminismoا ي در اسپانSiglo de las Lucesر پرتقال د و  Seculo das Luzesیفروغ آور«ن ير اد «
 ، روسو، کانت، توان از ولتری ار شرکت جستند که از زمره آنها ميبسی فالسفه و صاحبنظران، سندگانينو، شمندانياند
ت جالب که زمامداران ين واقعيز از ايو ن، نام برد، هگل، نگيلس، درويد، بوفون، ويمونتسک، تس، گوتهيب نيال

ن فروغ آوران ارادت يخود بدی اد فکرل آزيتسحی ه براير روسين کبير پروس و کاتريکبک يچون فردری برجسته ا
 . احترام فراوان  نشان دادندو
 
ی ن گذاشته شد و از آن موارد ضعفير ذره بيبه زی ن کسانيت از جانب چنيحين منشور جهان مسيکه مقدس تريوقت
صالت ت مذهب و ايکه اصوال ماهيو وقت، ده استي امروز به هشتاد هزار رسهرون آورده شد که شمار آنها تا بيب
 توانست خود بصورت atheismeی خدائی که مکتب بی ر حدد، قرار گرفتی ابيد ارزيمورد تجد »یديتوح«ی نهايآئ

ر دسترس  دصد ها کتاب و رسالهها بصورت ی ن موشکافي اکه حاصل همِهيو وقت، عرضه شودی مستقلی مکتب فکر
خ تمدن ير تاردی ن تازه اار دو متزلزل شد وسا خود بخوديکلی منازع و سنتی ت بياساس حاکم، گذاشته شدی عموم
ی اعتقاد مردمی ان و آزاديبی فکرو آزادی بلکه بر حق آزاد، نيمومنی ن بار نه بر صغارت شرعيآغاز شد که ای بشر

من با آنچه «ر او بارها نقل کرده اند که يناپذی از منتقدان آشتی کيجمله معروف ولتر را خطاب به . ه داشتيبالغ تک
ن جمله معروف يز ايو ن، »یداشته باش ستاده ام که تو حق گفتن آزادانه آنرايجان ای تا پای ول، مخالفمی ئگوی م

ی تا آزاد«رسد که ی گارو بچاپ ميفی  فرانسوروزنامِهر سر لوحه  دکصد سال است بصورت شعاريبوماشه را که 
 ».اشت دتواندی ز وجود نمينی ش ارزنده ايستا، ر کار نباشد دانتقاد

 
ه ي روسنوساختِهی شرق به امپراتورنوخاسته و از جانب ی کايقرن فروغ از جانب غرب به امری اديبنی شه هاياند

 ِهين کشور جهان شود برپايرومندتريش از هزاره نيست تا پيبای که می کشوری کا قانون اساسير امرد. افتيگسترش 
رآورد فراهم  دستم را به لرزهيکه قرن بی ريفراگی ب اجتماعانقالی را برای  فکرنِهيه زمير روس دو، ن شديآنها تدو
با همه يکه تقری ر اکتشافات فراوان دندان راوغ مذهب دست دانشميدانش از ی رهائ، ی علمنِهيرزم دبخصوص. کرد
ی گشود که برتری سابقه ايبی ش علمـو راه را بر جه، د بازگذاشتـــرت داشتني کتاب مقدس مغاینها با اسطوره هاآ
 . م آن استيحاصل مستقی و فرهنگی و اقتصادی و صنعتی علمی نه هاير زم دجهان غربی منازع کنونی ب

 
ا ز ی اريو بس، رون آمدنديبالغ بی ش رفتند و از آن بصورت مردمين بوته آزمايبدرون ای شرعی رانين بود که صغيچن
  . ز فکر کننديتوانند با مغز خودشان نی د که مکردند آموختنی فکر می زمان با مغز پدران روحان که تا آنيآنهائ

 
 *   *   *  

را ت امکان آن يحيجهان مسی ر اروپائيو بدنبال آن به بخش غی حيمسی قرن فروغ به اروپای فکری ها اگر برداشت
ی ها تيبالغ و آگاه با واقعی هائ ند و بصورت انسانيرون آيبی  مذهبران هزار و چندصد سالِهيداد که از صورت صغ

 ، ک آنير تنها کشور الئدی حت، جهان اسالمی چ جايتا کنون در هی ن امکانيچن، خود روبرو شوندی و اجتماعی ذهبم
ی راني صغو الزامًای مذهبی رانير مقام صغ دن جهان همچنانيو به ناچار مردم ا، داده نشده استی چ مسلمانيبه ه
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ت يحيمسی ارد نفريلير جهان دو م دنه تنها امروز. امده اندي نرونيخود بی مانده اند و از قرون وسطای باقی اسيس
 افراد همِهی ا نداشتن مذهب برايداشتن ی  آ زاد و اساسًا»کتاب مقدس«ا رد مطالب يقبول ی مذهب و آزادی حق آزاد

بلکه ، شودی ده نم قانون دار خارج از محدودِهدی  ابراز خشونت اجازِه-ستند ي که کم هم ن- انيادگرايبنه بوجود دارد و 
و متعصب آن اداره ی ـافراطی راـواپسگی ام هاـاخـر عمال بدست خـال حاضـر ح دز کهيل نيون اسرائـچی ورـدر کش

که ،  افراد وجود داردهمِهی برای ک آن بطور اصوليالئی قانون اساسی بر مبنای مذهبی شين حق آزادانديشود ای م
ر پارلمان  دان معروفيان دختر ژنرال موشه دايائل دايش يپی چندی داو ص پرسری سخنراناز آنرا در ی نمونه ا
ر  د»غمبريداود پی همجنس بازی کنست و ماجرا«که گزارش آن با عنوان ی ن سخنرانير اد. افتيتوان ی ل مياسرائ

ر آن داود  دت کهاز تورای ل با خواندن بندهائيپارلمان اسرائی نده چپگرايان نمايائل داي، افتيمطبوعات جهان انتشار 
ن کشور اعتراف ياه اـشدن پاينخستشائول ی بايانه خود با پسر زـر لفافه به روابط عاشق دلـيغمبر اسرائياه و پـپادش
ل قضاوت کنند يامبر بزرگ اسرائين پادشاه و پيرجه تقدس ا د ربارِه دندگان کنست خواست که خودشانيکند از نمای م
جهان امروز امکان ی و کشور اسالم دپنجاه وی ن پارلمان هاير دمکرات تردی حت. )١٩٩٣هي فور١٢ ،ونيبيهرالد تر(
  . وجود نداردی ک موضوع مذهبيرباره دی ن اظهار نظريچن
 

قا و يآفر )ستيآنم(ی له ايمذاهب قبی ر قلمروها دوی ر هند برهمائ دوی خاوری ايآسی نتوئيو شی بودائی ها در جهان
خود مورد باز ی ر ارتباط با نظرات مذهبدی کس، وجود داردی ر جوامع مذهب دکهی صبات تعز، با همِهيه نيانوسياق

ی است که درآن جائی اسالمی اين دو عمال تنها، شودی کشتنش صاد ر نمی هم برای رد و فتوائيگی خواست قرار نم
تواند وجود ی ران نميصغی که برای وجود ندارد، بدانصورتی  مذهبنِهير زم دانتخابی ص و آزاديتشخی حق آزادی برا

  . داشته باشد
 

ت يبشری و فکری از رشد آموزشی سابقه اي بوران دنير چندی ران جهان اسالمين صغين است که اير ا دمشکل
ی ر آرزو دچنانکه، ر مسلمان جهان راي امکان آنرا ندارد که با اتکاء بر صغارت خود بخش غنه تنها مطلقًا، یمترق
ی جهانی ها تيشتر با واقعيز روز بروز بيخود نی اسالمی اين د ر محدودِه دبلکه، رآوردند دمه قانون اسالب، آنند

 گاه -ی ارد نفريليک ميش از ين مجتمع بي سراسر ابًايکه به نام خدا و اسالم بر تقری هائی ادگرائيبن. رنديگی فاصله م
است ی غلطی ها ر همه جا پاسخ دحکمفرما است -ر مسئول يغی انيگرا ها و گاه از جانب افراط از جانب خود حکومت

ی  اقتصادرحمانِهيط ظالمانه و بيل شرايتعدی ن است که برايح ايپرسش صح. شودی ح داده ميصحی هائ که به پرسش
ن تصور است که با يد کرد؟ و پاسخ غلط ايبای خود گرفته است چه می جهان امروز که بخش اعظم مردم آنرا قربان

ن يچند. را حل کردی ن مشکليتوان چنی ه و طالبان ميت فقياز نوع والی هائ ميق رژيا از طريمقدس ی های آدمکش
ران و افغانستان که همه يا، سودان، کومور، یاندونز، بنگالدش، چون پاکستانی ر کشورهائ دش بدفرجاميدهه آزما

 حاصلی جز چ جاير ه دداشته اندی ن اسالميوانقطابق النعل بالنعل می ق اجرايحل مشکالت خود را از طری اـادع
ی دن و سنگسار و قصاص و حجاب زنان و درازايست بر دتاوردها بهس داورده و همهي نها بباری ش نابسامانيافزا
ن جهان ياتوان ی ها می راهه روين بي اگر با چن. نماز جماعت محدود مانده استی اجباری ش مردان و برگزارير

توان آنرا بجانب جلو ی جهان نمی د نفتين عوايشترياز بی با برخورداری حت، بردی شتريباز هم بی را به قهقرای اسالم
ر هر درجه از د، یرا هر کسيز، به جهان نامسلمان عرضه کردی ز آنرا بعنوان سر مشق قابل قبوليتوان نی و نم، راند
د ين تاکين قوانيکپارچه بر اين بطور مسلمانان جها اگر هم تمامی ابد که حتير دتواندی ، میاليا از خوشخيی اطالعی ب

 شان باندازِهياز کشورهای کيو تنها ، ش از چهار برابرمسلمانان استيا که شمارشان بين د مردمِهيباز هم بق، گذارند
نه ، گردن خواهند نهادی اسالمی نه به حجاب واپسگرا، ت دارديشتر از آن جمعيد هم بيو شای اسالمی اين دمجموع

 ددبه تعی ن خود جائير قوان دنه، رفتير را خواهند پذيتعزدن و قصاص و يست بر دسنگسار وی سطائمقررات قرون و
ی ستميقرن بی ن ضوابط بهداشتيظ را جانشينجاست و طهارت و بول و غای نه ضوابط ابتدائ، زوجات خواهند داد

ان قرار يفلس ماهی اديو زی  کمايان يسم و نشخوار چهارپای خود را شکافتگی نه ضوابط غذائ، ش خواهند کرديخو
و نه ، ن خواهند آورديپائی خود به حد منکرات مذهبی هنری را از مقام واالی و نه نقاشی قينه موس، خواهند داد
 .  و مضارعه و قرض الحسنه خواهند ساختةن خمس و زکويش را تابع قوانيخوی پر تحرک امروزی اقتصاد ها

 
ی ر سطحدی و صنعتی  آنها از نظر علماست که همِهی  کشور جهان سوم۵٢ لرحال حاضر شامدی اسالمی اين دنيا
ی ن تر از سطح زندگيار پائير آنها بس دزينی ن جهت سطح زندگيشرفته قرار دارند و بهمين تر از جهان پيار پائيبس

 و دالر  ٢٧٠٠٠ یشمالی کاير امر د)PNB( ساالنه رآمد سرانِه دآنجا که رقم متوسط. شرفته استين جهان پيمردم ا
 دالر ٩٠٠ازی جهان اسالمی ر نفتيغی ر کشورها دن رقميا، دالر است ١٧٠٠٠ هيانوسي اق و در١٨٠٠٠در اروپا 
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 دالر ۴٠٠٠٠ ژاپنو ، ر سال است د دالر۴١٠٠٠ رآمد سرانهدی س دارايچون سوی که کشوری وقت. رودی فراتر نم
 ، هلند، ايتاليا، انگلستان، آلمان، و فرانسه،  دالر٢٣٠٠٠  دالر و دانمارک٢۵٠٠٠ سلندي دالر و ا٣١٠٠٠ و نروژ
ر  د دالر و۴۶٠ ر پاکستان دو، دالر است ٧٩٠ر مصر درآمد سرانه دنيهم، دالر ٢٠٠٠٠ ر حدود داياسترال، شياتر

ه و يه و تونس و سوريترکی ر نفتيغی ر کشورها دطين شراير بهتر دو،  دالر١٨٠ ر چاد د دالر و٢۴٠ بنگالدش
عمارات ، یعربستان صعود(ی د سرشار نفتيبر خوردار از عوای ر کشورهادی حت.  دالر٢۶٠٠  تا١١٠٠ کش ازمرا
ک يکمتر از ی عني، ن رقم در حد متوسط ده هزار دالري ا)هيجرين، ريالجزا، یبيل، نيبحر، قطر، تيکو، متحدهی عرب
 اردن ِهيدر دو کشور همسا. رديگی س تعلق ميسوی ر نفتياست که به هر فرد کشور کوچک غی رآمد سرانه ا دچهارم
در آمد سرانه ساالنه با ، کنندی می ز زندگينی واحدی ياي جغرافگر دارند و در منطقِهيکديمعادل ی تيجمع که، ليو اسرائ

   .  دالر است١۵٠٠یگري در د دالر و١۶٠٠٠ی کيدر ی خارجی احتساب کمک ها
 

 آن غرب »یفرهنگ اسالم«بود و ی دانش پروری سرمشق واالی ارکه روزگی ن جهان اسالميا، در قلمرو دانش
نسبت ، ن آمارهايطبق تازه تر. اه ندارديسی قايچندان باالتر از آفری وران حاضر مقام درد، ره کرده بوديل را خـجاه
ر  د%۴٩ ر مصرد %۵٧ راکشم ر د%۶٢ ر بنگالدش و پاکستاند %۶٩ ر سنگالد %٧۵ی ر سوومالدی سوادی ب

ی شمالی ن نسبت در اروپايکه همی  است، در صورت%٢٨ رانيدر ا% ٢٩ هي در سور%٣٣ ر تونس د%۴٠ ريالجزا
از کشورها چون دانمارک و ژاپن ی کند و در برخی  تجاوز نم%۴وزلند ازيا و نيو کانادا و استرالی و مرکزی و غرب

 . ده استيبه صفر رس
 
ساالنه در  ی پلمه هاي دتعداد :وجود داردی اسالمی ايو دنی ان مترقان جهيشرفته مي آموزش پنِهيدر زمی ن نابرابريهم

 نفر است، و تعداد ۶٩٠٠٠ت يون جمعـيلي م١۵ د با تنهاــت و هلنير جمعــــون نفيلي م١٢٢دو کشور بنگالدش با
پاکستان  االنهسی پلمه هاي دشتر از شماريچهل هزار نفر بآن ی ون نفريليم ١٩ت يا با جمعيساالنه استرالی پلمه هايد

شتر از شمار يهزار نفر ب ت آن پنجيون جمعيليم ۵  ساالنه فنالند بای پلمه هاي دهمچنانکه، استی ون نفريلي م١٣٨
ی ون نفريلي م۵ر کشور دکه ساالنهی هائ تعداد کتاب. شش برابر فنالند داردی تيمراکش است که جمعی پلمه هايد

شتر يشود بی منتشر می اندونزی ون نفريلي م٢٢٠ر کشور دکه هر سالهی هائ رسد از شمار کتابی دانمارک بچاپ م
ک يبا ی اسالمهای کشور ر دکهی هائ انگلستان ساالنه معادل مجموع کتابی ون نفريلي م۶٠ر کشور دتنها. است
 یکنونی ک از کشورهايچيدرهی علمی ها سندگان کتابينسبت نو. رسدی شود بچاپ می ت آنها منتشر ميارد جمعيليم

 ن کشور عربيشرفته تريپ، ر مصر دن رقميا. رسدی ر صد نم دکيبه ی آن حتی سه با رقم جهانير مقا دجهان اسالم
که ير صورتد،  است%٠٫٠٠٢ی بير لد، %٠٫٠١ه يسورر د، %٠٫٠٢٢ ر عراقد، %٠٫٠۵۵ ر پاکستان د%٠٫٢١
  . ديآی ن تر نميرصد پائ د۵تا  ٣ از تن نسبيسلند ايس و ايچون دانمارک  و فنالند  و سوی کوچکی ر کشورهادی حت
 

ی  ورشکستگاسالم ترازنامِهی  جهان کنونترازنامِه، ر قلمرو دانشمندان بزرگدی عني،  دانشتر جهاِنی لاد ر سطح ع
ی سه رشته از رشته ها. افتيتوان ی زه معروف نوبل منعکس مير فهرست برندگان جا داست که آنرای شتريباز هم ب
 اختصاص دارد که هر ساله به برجسته )یو پزشکی ولژيزيف، یميک، شيزيف(ی لوم اساسـزه به عياـــ جنيه اـــپنجگان
ی ن رشته هاي نفر برنده ا٣٩٨ ر قرن حاضر جمعًاد. رديگی ن رشته ها تعلق ميک از اير هر  دن دانشمندان جهانيتر

 ١۶، ی روس١٧، یفرانسو  نفر٢٧ ،یر آلمان نف۵٩، یسي نفر انگل۶۶، یکائي نفر از آنها امر١٨٨ سه گانه شدند که
ی قايتوان از افری  بوده اند که از جمله آنها می گريدی ه از کشورهايو بق، ی نفر هند٣، یسي سو١٢، یسوئد
 ، های خوارزم، های راز، ناهايابن  سی که زمانی جهان، یو جهان اسالم. ل نام برديگواتماال و اسرائ، سلنديا، یجنوب
 ١٢٠٠ت يدانش اهدا کرده بود و در حال حاضر با جمعی اين دمسلمه ها را به، ثم هايابن ه، ابرهاج، های رونيب
زه يجای ک برنده علميستم تنها و تنها ين قرن بيدر همه ا، ت تمام جهان را دارديک پنجم جمعيخود ی ون نفريليم

 .افت داشته استيدری يکايکدان آمريزي آنهم به اتفاق دو ف١٩٧٩نوبل داشته که آن را در سال
 

 بچاپ Quid معتبری  مختلف علوم در سالنامه آمار رشتِه۶۴که از دانشمندان بزرگ جهان دری در فهرست ساالنه ا
 ، افتيتوان ی نمی ک دانشمند را از جهان اسالمينام ی حت، شودی در آنچه به شش قرن گذشته مربوط م، رسدی م

ه ها هزار  در فهرست در، ويو قرن اخ دست اختراعات و اکتشافات بزرگر فهردی ن دانشمندياز چنی همچنانکه نشان
 . افتيتوان ی اختراع ساالنه جهان حاضر نم
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ها و ه ت دانشگايشتر از آنچه به کميب، و جهان شرق و غرب دنير ا دها ها و فرهنگ آموزشی و تازه تفاوت اساس
ی از مراکز آموزشی ارير بس درا آنچه امروزيز، ط استت آنها مربويفيمربوط باشد به کها  لکرده ها و کتابيتحص

  . آماده کندی د بخش تري امندِهيآی آن را برای فردای ها ست که بتواند نسلي آن نشود مطلقًای س ميتدری جهان اسالم
 

 سازمان اسالم آباد وی ن الملليبی ش به ابتکار دانشگاه اسالمي که چند سال پ»انش دکردنی اسالم«ی نار جهانيدر سم
 ، افتيش ين کشور گشايوقت ای س جمهوريل شد و توسط رئيتخت پاکستان تشکير پا دکايامری تفکر اسالمی ن الملليب
ت ينسبی ر آنها تئوردکه  جهان رای ها دانشگاهی رسدی ها ه کتابيکلات يپاکستان محتوی س دانشگاه اسالميرئ
ن کائنات و اتم و ير مورد قوان دنينشتايه ايالم کرد که فرضن مورد بحث قرار گرفته است باطل دانست و اعينشتايا

 . ر قابل قبول استيماده ا ز نظر اسالم مردود و غ
 
ی ن مغزهاياز مهمتری کيکه ، یموالنا ابواالء معد ود،  پاکستان»یجماعت اسالم«رومند ينی اسيانگذار حزب سيبن

 ، یست شناسيز، یميش، کيزيکند که اگر علوم فی  مديشود بنوبه خود تأکی عصر حاضر شناخته می متفکر اسالم
س يتدر  آنها گفته اندربارِه دغمبرشيق کامل با آنچه خدا و پيبدون تطب ،اقتصاد، ايجغراف، ین شناسيزم، یوان شناسيح

 ین مييارد ساله تعيليچند می کائنات عمری شما که برا«: پرسدی و م. جوانان مسلمان خواهد شدی شوند باعث گمراه
بمانند؟ و ی مان باقلد جوانانتان مسيخواهی رد چگونه ميگی ده مين نادآنش شش روزه ير آفر دد و نقش خداوند رايکن

اقتصاد و ی نه هاير زم درای هائ که به آنان آموزشير وقت دديآنها باشی د متوقع حفظ اصالت اسالميتوانی چطور م
  »تفاوت دارند؟ی اسالمی سنتی ها با آموزشی دهند که بطور نهاديمی امروزی حقوق و جامعه شناس

 
وضع شد ی ندگان پاکستان قانونير مجلس نمادی ن حزب جماعت اسالمي، با فشار هم١٩٩١ر ماه مه د، شيتنها سال پ
ی هائ عالفعامل فعل و انی المثل انرژی ف، شودی خوداری ها ر کتابدی کيزيپس از ذکر علل و عوامل فکه از آن 

ی رويها ن ن فعل و انفعالين خواهد بود که عامل ايدانش آموزان ای آن برای را معنينشود، زگوناگون شناخته 
ن صورت يش آب بديدايپی دروژن برايژن و هيب اکسيناخته شده ترکو فرمول ش، یسته است و نه خواست الهيالکتر
و باز هم . تواند آب بوجود آوردی که خداوند خواسته باشد می دروژن بشرطيژن و هياکسی ها ب اتميابد که ترکير ييتغ

که بدان مربوط باشد و ناقض آن نباشد ی مذهبی ا متنيث يمدارس با حدی علمی ها از کتابی مقرر شد که هر فصل
را مفهوم يز، شودی ز خوداريره نيغنگ و يل و پاستور و فلميوتون و بويچون نی همراه باشد، و از ذکر نام دانشمندان

بت ی ن معنير از خداوند وضع شده اند وايغی له کسانيشود بوسی که به آنها نسبت داده می نين است که قوانيآن ا
ورک يوي اسالم در نندِهي بنام آرًايکه اخی در کتاب، ن سردارياء الديض، کايم امريمقی ک دانشمند پاکستاني. داردی پرست

ندارد که خود را با اصول دانش ی ازيچ نياسالم ه«: ن خالصه کرده استيها را چن ن برداشتيمنتشر کرده است ا
  ».ق داده شوديد با قرآن و با اسالم تطبيبای ن علم مدرن است که ميبلکه ا، ق بدهديمدرن تطب

 
*   *    *  

ی تيشتر بصورت سند هويخود را بی مسلمان، از مردم جهان امروز اسالمی ن است که بخش بزرگيت موجود ايواقع
 . خود ندارندی برای وجودی اصوال علتی ت اسالمين هويرا که در خارج از ايز، ی اعتقادرند تا بصورتيگی بکار م
ند که يآمی از هندوستان بزرگ بشمار ی خود تنها اجزائی ه بر مسلمانيچون پاکستان و بنگالدش بدون تکی کشورهائ

نه ، دارندی خيخود نه تاری اسالمت يج فارس بدون ماهيخلی ن هايخ نشيش. ز بدان تعلق  داشته انديخ ني تارهمِه در
را دست کم هشتاد درصد از مسلمانان نه مفهوم يز، ستيش نيبی ، اسالم عنوانیبخش بزرگی برا. یتينه هو، یفرهنگ
ر از ي غیرا که به زبانی فهمند و نه مفهوم نمازی ر از زبان خودشان نوشته شده است ميغی را که به زبانی قرآن

تنها به زبان ی که هنوز مراسم مذهبی در دورانی حيهمانطور که مومنان مس، ابنديی درمخوانند ی زبان خودشان م
ن ي ابه ناچار همِه. دنديشنی آنچه را که می نه معن، دنديفهمی خواندند می که م آنچه رای عنمشد نه ی ن برگزار ميالت
  .  دارند»به محراب و دل به بازاری رو«ی گزاران به گفته مولو نماز

 
درباره آن ی سئوالی ا حتيا رد آن و يدر قبول ی ارينان اختيای که برايز، تا وقتيخود عرب زبانان نی مسلمان یحت

نان مذهب يچکدام از ايرا که هيز، تواند داشتی نمی ان قرون وسطيحياز مسی اريت بسيحيش از مسيبی نباشد اعتبار
ل يتحوی همان صورتبه بقول ولتر مذهب خود را . ار نمانده اندديز بر آن پايده اند و آزادانه نيش را آگاهانه برنگزيخو

د که يآی ا ميبه دنی با همان مذهبی است که هرفرد بشری قانون شناخته شده ا. ج کشورشان رايگرفته اند که پول را
ی حيمسی که در خانواده ای است و کسی هوديشود ی متولد می هوديی که در خانواده ای کس. اوستی مذهب خانوادگ
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رد يگی کل مـــشی او از آغاز بهمان صورتی و بناچار ساختار مذهب، ا مسلمان استيی حيشود مسی ا مسلمان زاده مي
گر يکديها نفر بنام مذهب با  ونيليم» یديتوح«خ مذاهب يدر طول تار. ش خواسته اندين مذاهب برايردان اـکه کارگ
متوجه ی ا حتيداشته باشند ی گرياز معتقدات آن دی آنکه اطالعی گر را کشته اند بيمذهب همدی ده و بنام خدايجنگ

به ی اپيپی ست سال بصورت امواجيکه در طول دوی انيبيلـنه آن ص. خودشان استی او همان خدای باشند که خدا
ات از توری زيدند چير کشيان شمشيبين صليای که بروی شناختند و نه آن مسلمانانی کشتار مسلمانان رفتند قرآن را م

دست ی ن آدم کشياو به همی ا آمده بود بنام خدايبدنی گرين دو اگر در کشور آن ديک از ايهر. دانستندی ل ميانج و
قم در سمت خاخام ی  عظمات اهللايآی متولد شده بود احتماال بجای هوديی در خانواده ای ني خمهللاگر روح ا. زدی م

مسلمان زاده شده بود احتماال امروز در مقام ی ز در خاندانين اهويانن نتياميکرد، و اگر بنی می رکشيم شمشياعظم ارشل
 . فرستادی و نارنجک م وشايان کاتيهوديی حزب اهللا برای رهبر

 
ن يز بدياو ن و پدر، ن جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده استين منوال، تنها از ايبه هم، یرانيک مسلمان اي
ی زده اـــفلکی ـبه زرتشتی ـطير در هر شراين خط زنجيان اـيپا و، ان داشته استـمسلمی مسلمان بوده که پدرل ـيدل
ن مسلمان بخالف يو اگر هم. آنرا دانسته باشدی معنی آنکه حتی  گفته بود باهللا اال اله ر عرب اليرسد که با شمشی م
ش ير چهارده قرن پيه بر شمشل است که اضافين دليباز بد، عه استيست و شينی گرمسلمانان جهان سنيه دهم از دُن
ا يو عمر و عثمان لعنت بفرستد و  ا به ابوبکريک قزلباش از او خواسته بود که يش ير چهر قرن پيشمش، ک عربي

 .ا شکمش اره شوديده يآماده آن باشد که جابجا سرش بر
  

م ــــران حکيبر ای اسيسکه از نظر ی ان آنهائيم، هيبخوصوص از زمان صفو، رانيای خ اسالمي دوران تاردر همِه
ی که از جنگ قدرت ناشی م تضاد منافعغريعل، ن را بعهده داشته انديدی دداريکلی که از نظر مذهبی رانده اند و آنهائ

مسلمان ی ن توده هاين بوده است که ايآن ا، کامل وجود داشته استی و همکاری ک مورد خاص همفکريشده در ی م
مردم ی اسيم سين همواره خود را قيسالط. نگاه دارندی  در موضع صغارت مذهبوی اسيخود را در موضع صغارت س

م يق ز خود راين نيدداران ديکل ش را ندارند، وي خوان خود کامِهيفرمانروادر کار ی شناخته اند که حق فضولی ريصغ
نوزدهم عامل در قرن اگر . ناقص العقل شناخته شده اندی انيعيش شيدانسته اند که از هزار سال پی رانيصغی شرع
ی بر ملتی استعمار یتيموميقت يده بنوبه خود تثبين عامل نورسيدان نهاد، برنامه اين ميبد بنام استعمار پای سوم
بنام ی ستم استقرار نظاميقرن بی انيپای ها هزار ساله، در سالی ب و فرازيب بود که نشين ترتيبد و.. .. ر بوديصغ
آن قرار ی اساسی ک کاسه شد و شاه فصل قانونين صغارت ها ي اوعِهمن بار مجياآورد که ی در پ ه رايت فقيوال

 . گرفت
 

طان يستم موضع فاوست معروف است که روح خود را به شيان قرن بيران در پاي، موضع ملت این قانون اساسيبا چن
 بود که زمامداران آن از اول تا دهين حد نرسيران تا بديای ن ادوار هزاره، سقوط فرهنگيکتريدر تاری  حت. فروخته بود

ی الين کشور آمد و به نشان استيگانه بديبی نظامی اليرا بر سر داشته باشند که به نشان استی به آخر عمامه ا
 رابعنوان پس مانده اجانب »یکاله لگن«د وبارها در کشف االسرار خی ني خمروح اهللا. ماندی گانه در آن باقيبی فرهنگ
ادگار اجانب ي همانقدربز ين خود اوده گرفت که عمامِهيا آنرا عمال ناديا درک نکرد و يگر را يت ديواقعن يکرد، اما ای نف

ی تمدن و فرهنگی ندگيامد بلکه به نمايران نير به ايالاقل با شمشی ن تفاوت که کاله لگنياست، با ای است، که کاله لگن
رفته شده يز پذيجهان نی کشورها گري بخش اعظم از دن صورت از جانبيرفته شد، همچنانکه بهميشرفته تر پذيپ

 . است
 

*   *    *  
. ران صورت گرفته استيای خ اسالمي تار سالِهچهارصدهزار و ی ها تيواقعی ابياد کردم که در ارزيی هائ قبال از تقلب

ن يای ها تير واقعيدر تفساست که در دوران خود ما، آنهم نه ی تقلب ها ن تقلبين ايد فراموش کرد که بزرگترينبای ول
انه قرون يک انقالب واپسگرايبه ی ستميان قرن بيک عصيل يداده است، و آن تبدی خ، بلکه در متن خود آن رويتار

  . استی وسطائ
 
قرار داشت، و نه ی مذهبی دئولژير ايدر مس بود و نه اصوالی مذهبی اني آغاز شد نه عص١٣۵۶که در سالی انيعص

بر ی  سام»یديتوح« مذاهب همِهی دئولژيا راينبود، بلکه درست در جهت مخالف آن بود، زی رين مسيتنها در چن
ان ين عصيکه خواست ايشناخته شده اند، درصورتی ن آسمانياست که قوانی متکی ريرناپذيين تغيت مطلق قوانيحاکم
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سم با شعار ياولي ماکوِهين شيل ترياز اصی رويران با پي ا آخونِداگر جامعِه. بود شتريک بيدمکراتی های ن آزاديتأم
دانداران يازدست م دان رايکه م ن هدف بوديدان گذاشت، تنها با ايپا به م وحقوق بشری و دمکراسی آراسته آزاد
پس از ی کيآنانرا ی شعارهای خود و هم محتوای رعمامه اين مزاحمان غيهم ا رد و بعد ازکسب قدرت،يموجود بگ

  .بفرستدخ يبه زباله دان تاری گريد
 

که جهان اسالم  بودی ه کمال مطلوبيت فقيکارگردانان والی سر بر آورد، اگر برای قلبتن يکه ازچن »یقانون اساس«آن 
عقب مانده ی حتی افته بود، برايحقوق بشر، بدان دست ی ه جهانياعالم قرنی عنيستم، يچون قرن بی ان قرنيدر پا
است که ی در جهان امروز بشری را تنها قانون اساسياست، زی سارن مردم جهان سوم و جهان چهارم سند شرميتر

را در ی ن مورد ناشناخته اياگر چن. د نهاده استيمهر تأکی م شرعيک قيش در برابر يبر صغارت خوی در آن ملت
افت، يتوان ی شوند نمی اداره می جمهوری ها ميکه امروز با رژی گري کشور د١۵۵ک از يچيهی اساسی ها قانون
، برای تثبيت حاکميت وضع شودی منوضع ی ت صغارت مليبا هدف اعالم شده تثبی چ قانون اساسين است که هيای ابر

ش يخواسته باشد وچه نخواسته باشد برحقارت خوش صحه گذاشته باشد، چه يبرصغارت خو که خودی  ملت. ميشود
 . زصحه گذاشته استين

 
ن بر چسب دوگانه صغارت و حقارت را از ين فرصت اين باشد که در اوليران فردا ايت دار سازندگان ايفه اولوياگر وظ
ن خواهد ي اتازه،ی  درازمدت تر آنان، درآغاز هزاره افِهيده خود بردارند، وظيزخم خورده و دشنام شنی ت مليهوی رو

 از - آن استی وه هااز جلی کيه تنها يت فقي که وال-ران و اسالم را يچهارصد ساله ا و  ناسالم هزاربود که رابطِه
عدم تجاوز و احترام متقابل کنند که در آن ی ک قرار داد واقعيل به يتبد رون آورند و آنرايند گذشته بيصورت ناخوشا

. گر تجاوز کنديآنکه به حقوق شناخته شده طرف د ی بن حقوق شناخته شده خود را داشته باشديک ازطرفيهر
 رسد، برخالف هزارِهی که ازراه می ه ارم متعهد بدان خواهد بود که در هزااسال، ین توافقنامه ايچنی درصورت امضا

در برابر هر ی گر عامل بازدارنده ايرد، ديموضع نگی رانيات يت ومليه هوي وقت علیجا و وقت بيگر جا و بيگذشته، د
گر هر يه باشد، و دنداشتی اسيسی ه سلطه جوئيگر بطورمنظم داعيران نباشد، ديملت ای و نوآوری طلبی گونه ترق

از ی طيچ شرايا صدور انقالب خود قرارندهد، و بخصوص درهيی جهانگشائی شين کشور را خوکچه آزمايکبار ايچند 
کرده و  ازآن ک کاسه يش را با مذهبشان يت خويب خاطرمليمسلمان به طی گر کشورهاياد نبرد که بفرض آنهم که دي
نده ين راه رفته است و نه درآيران نه در گذشته بديخته باشند، ملت اخودسای برای ت اسالميبنام هوی ت واحديهو

مسلمان بودن ی راني افرهنگ هزاران سالِهی که برا رديقاطع بپذ زبطوريت را نيواقع نيو سرانجام ا. بدان خواهد رفت
ک ياست که  ربرخوردای ن مورد ازهمان حقوق بالقوه ايدر ای رانيک مسلمان ايست، و ير بودن نيرادف با صغتم
در ی خود از آنها برخوردارند، ولو آنکه مسلمانانی وبودائی حيمسی درجهانهای دائک بويا يی هوديک يا يی حيمس

 .نباشندی ن حقوقياز چنی خواهان برخوردار ش خوديخوی جهان اسالم
 

و  هزاری ر تکرار ماجراايجه آن به احتمال بسينت ن باريا نرسد، دوستانه به امضای بصورتی ن توافقنانه اياگر چن
ش بد ين بارآزمايران ايهم ملت ا. ستينی ط آنروزيگر شرايط معادله ديرا شرايز ش نخواهد بود،يسال پ چهارصد

، زده مرسدس سوران نو ر زنگي شمشو هم، نداشت را در پشت سر دارد که آنروزی و چهارصد ساله ا فرجام هزار
ی ر پشتوانه ايکه شمشی دوران امروز اصوال بودی رض هم مف که بست، هر چنديبرنده شترسواران کهن ن ريشمش
ازداشت در يست ساله نيدوی  ابه مبارزهی ملی روزيان هزاره اول پياگر درپا شده است، وی باشد سپری مذهبی برا
ی انيپای ها که در سالی را ضربتيد، زيار کوتاهتر به سامان خواهد رسيبسی نکار در دوراني اهزاره سوم منطقًا آغاز

ن است که يآمده است چنان سنگ وارد خ اويوتاری که به اصالت انسانی ري خورده وتحق»یرانيا«ران يهزاره دوم به ا
ست يبی نيحس ق شاه سلطانياز طر، ن تالشيو اگر ا. نمانده استی باقی ائگذشته جی زهايتکرار کجدار ومری برا

خ حرکت ير تاريو بخصوص آگاه تر که در مس تازه نفس تری زانق مبارياز طر ن باريد اينرسی ساله گذشته به جائ
ل يگان اصه ن مبارزان بالغ و آگاه، زاديرا ايهمعنان خواهد شد، زی روزيخواهند کرد و نه در جهت خالف آن، با پ

چ يات هيکه در ادبی آن با صراحتی ضه داران اسالم، مولويبی در اوج چماقداری خواهند بود که حتی همان فرهنگ
 :گفتی چماقداران بود می ر از خدايمورد قبول خودش که غی افت، به خدايتوان ی ن جهان اسالم نميسرزم

 
 زارمی قبله ب و ز نماز  وگرنه من ز             آرمی  قبله مهتو من رو بی به عشق رو
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جست، به زاهد سجده ی خانه ميد و آنچه را که در مسجد کم داشت در ميدی و حافظ او، که در خرابات مغان نور خدا م
 :زند کهی  مگن بانينش
 

 ن؟يريشی ب بوستان و جوي      به س           ی بيزاهد فری ای و طفالن تا کـــچ
 

برد، و ی ر سئوال ميک به زيشناخت اصالت دهل زنان را از نزدی دن از دور خوش مينيام او که آواز دهل شيو خ
 :داد کهی ندانه ندا مرصائب او، 

 
 د که آوازه جنت شنودي      بگذار         رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد         

 
ز همان ي نند، طبعًايث خواب بگويروز نخواهد بود که بقول موالنا حديگر همان شب پرستان ديان فردا دين راهگشايچن
امروز، و ی است و نه جاروکشفردا ی را رسالت آنان فروغ آورير نخواهند بود، زيم و صغيت قيوالی ران امروزيصغ
است، و ی نده نگريو آی نوآوری ه بر اصالت کهن، فرداين تکيخواهند بود که در عی فردائی ن فروغ آوران راهگشايا

م که يد مکنيترد. داردی جهان هزاره سوم روی اجتماعی ها تينانه واقعيبه درک واقع بی خرافات قرون وسطائی بجا
رون آمده اند، يده تر بير سال کشاکش، بارها به کوره حادثات رفته و هر بار از آن آبدسه هزای که در درازای مردم
آنرا تا حد ی اتيحی روير نيگيامان و پی بی نکه مبارزه ايرغم ايتوانفرسا، و علی رغم گذشت هزاره ايز علين بار نيا
ارباب ی ها يدادگريها و بی با خودکامگدائم ی اروئيز در رويشان را نيای سنتی اخالقی ها فلج کرده و اصالتی اديز

ی ايزوا خته است، همچنان دريار درآميبسی های ها و آلودگ ن با ضعفيارباب دی ها و فسادهای کارييدولت و فر
ی توانند مانند بارها و بارهای  فردا مشرفتِهيط مساعد جهان پيش از اصالت کهن برخوردارند، و در شرايوجود خو

 .رندياز سر گی ز درون خاکستر خود سر برآورند و زندگگر ايکبار دين، يشيپ
 

شتر بر آن يهر چه بی ن سازندگان فردا ضرور است، آگاهيای گر برايز ديش از هر چين بين مرحله آغازيآنچه در ا
ی در بخش اسالمی شناخته شده اند، ولی يتهايواقعی ت کنونيشرفته بشريبخش پی است که برای اصولی ها تيواقع
مسلم شناخته ی حقی همه افراد بشری آنها را برای حقوق بشر حق شناسائی نکه منشور جهانيرغم ايهان، علن جيهم

ت يصالحی گريش از هر کشور ديران بيجهان، ای ن بخش اسالميو در ا.  همچنان ناشناخته مانده انداست، غالبًا
ی فرهنگ اسالمی ش را قربانيخوی ه فرهنگ ملاست کی را تنها کشور مسلمانيها را دارد، زی ن آگاهياز ای برخوردار

 .خود نکرده است
 
ی در سطح آگاهتا از دارد يکم به آنها نيست و يدر جهان آغاز قرن بی رانيکه نسل جوان ای يهای ن آگاهي ابا همِهيتقر
ی  سده هادر دهه ها و، مسلمان پا به هزاره تازه بگذاردی ايران دنيو نه در موضع صغی گر جوانان جهان مترقيد

ی های ابيقرار گرفته اند و حاصل ارزی  مورد بررسقًايشمند و کارشناس دقيگذشته از جانب صدها پژوهشگر و اند
 امکان اگر طبعًا. گذاشته شده استی در دسترس عمومی قي تحقنان به صورت هزاران کتاب و رساله و نوشتِهيا

ن امکان و جود يتواند هم داشته باشد، در عوض ای  و نمنسل جوان وجود ندارد،ی ن مدارک براي امراجعه به همًه
ن مدارک داشته اند حاصل اطالعات خود را يبا ای آشنائی برای شترياز نسل ارشد که فرصت و امکان بی دارد که کسان

 .ن در دسترس آنان بگذارنديمعی نه هايدر زم
 
رد، يکجا در بر گيرا به طور ی است، جامعه شناسيخ، مذهب، سيل تارياز قبی مختلفی تواند رشته های نمی ن کاريچن
ن يمعی ينه هايدر زمی اختصاصی های دادن آگاه المعارف است، آنچه مورد نظر من است ةريک داي کار ،ن کاريرا ايز

 نِهيش از هر زمي بزران امرويدر ای ن کاريو چن، ستيآسان نی ک جوان امروزيی ها برا بدانی است که دسترس
خ چند يژه در تاريساله گذشته ما و بو ١۴٠٠خ يرا در تاريضرورت دارد، زی مذهبی های نه آگاهيدر زمی گريد

داشته اند، و تا ی شه مذهبيز کشورمان ريفاجعه آمی با همه تحولهاين دوران خود ما، تقرير ما و در هميصدساله اخ
نده يآی از فاجعه های اريرد، بسيرا نگی کنونی های نا آگاهی نه جايزماين در ی شتريار بيبسی های که آگاهی وقت

ی ر بارها صاحب نظرانيست ساله اخيبی های ابيدر ارز. داشته باشندی شه مذهبيتوانند ری ز همچنان ميکشور ما ن
را ی نيح المسائل و کشف السرار خميش از انقالب توضيپی ها ران در ساليتذکر داده اند که اگر دانش آموختگان ا

 شد،ی رفته نمياز جانب آنها پذی ن آسانيکه او در نوفل لوشاتو بدانان داد بدی يار وعده هايحتمال بس اهخوانده بودند ب
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تر و ی  با آنکه به مراتب منطق-کند ی شنهاد ميت پيحيمسی ساياز آنچه کلی اريهمچنان که امروز در جهان غرب بس
 . شودی رفته نميان پذيحي از جانب مس-  استع و تسننيجهان تشی ا ههيت فقيوالی معقولتر از ضوابط قرون وسطائ

 
 در -  مذهب اسالم دربارِه و نه اختصاصًا- مذاهبی ا هتيد درباره واقعيبای که می هائی ن دانستنيهدف از نشر ا

از آنها ملزم ی يها ا قسمتي آنها ا رد همِهيه قبول بی ن نسليست که چنين نيگذاشته شود ای رانيای ار نسل فرداياخت
ن است که يت دارد اي اهمآنچه واقعًا. ار خود اوستيت و در اختياست که صرفا در صالحی ن مسئله ايرا اي، زباشد
تواند در ی رد که ميم بگيص دهد و تصميفکر کند و تشخی با همان آگاهی ببتواند درباره مسائل مذهی رانيوان اجن يچن

ی رد، و در نقش بلند پروازانه تريم گيص دهد و تصميک تشخيو تکنولوژی و فرهنگی و اقتصادی اسيمورد مسائل س
جهان ی  در رهگشائو اختصاصًای ش در تمدن و فرهنگ بشريخوی راث گران فرهنگيمی ران فردا، به اقتضايهم که ا

که خود کرده است تا ی گران را از تکرار اشتباهاتيدی های ن آگاهياز همی سوم به عهده خواهد داشت، با برخوردار
 . باز داردمکانسر حد ا

 
*   *   *   * 

ن جهت است که ين کتاب به عهده گرفتم، نه از ايرا در حدود امکانات محدود ای ساز ن آگاهي چنفِهياگر امروز من وظ
ن يخاص قائلم و ای تيخود مسئولی ن جهت است که برايخاص قائل باشم بلکه از ای تيخود صالحی ن مورد برايدرا

 .رديگی ع ميمن مای و اداری گذشته شخص یت از سابقه زندگيمسئول
 

ی خيو تاری نه مسائل ادبيمن از آغاز تا به امروز با خواندن و نوشتن و آموختن، بخصوص در زمی شخصی زندگ
نها به آبا همه يف و ترجمه از من منتشر شد که تقريش از شصت اثر تاليش از انقالب بيپی ها در سال. گذشته است

و ی اسيسی نه هاي در زمبار عمدتًانيای گريبعد از انقالب آثار دی ها در سال. شدی مربوط من دو رشته ياز ای کي
ان يرانيجامعه ای در روشنگری ش موثريکنم نقش کمابی د که تصور ميگانه از من به چاپ رسيبی ارهايدر دی مذهب

انقالب مصادره شد ی روزيپی ن روزهايمن که در نخستی کتابخانه شخص. فا کردميای درون مرزی و حتی برون مرز
 .کرده بودمی سيه نوي آن را خوانده و حاش همِهبًايبود که تقری و خارجی کتاب فارس ١۴٠٠٠شامل 

 
، بخصوص در ارتباط با جنبه یر با مسائل فرهنگيگي خود در رابطه پبنوبِهی ران عصر پهلويمن در ای اداری زندگ
به  ش ازپنجاه کشور مختلف جهان، ويران توانستم به بيای فرهنگ ارير سيسفدرسمت  .گذشتی رانيفرهنگ ای جهان
ی اسيو سی و اجتماعی فرهنگی ها تيک با واقعيمتعدد، سفر کنم و تا آنجا که ممکن بود از نزدی از آنها بارهای برخ

ی پژوهشی تويو دانشگاه و انستی کادمآکصد يش از يبا بی دربار شاهنشاهی آنها آشنا شوم، و در مقام معاون فرهنگ
ژه در امور ين مرکز، بويگر کارشناسان و پژوهشگران اين و استاد دانشگاه و ديسيکادمآدرسراسر جهان و با صدها 
نار يکصد کنگره در سميش از يها در ب در طول سال. منظم داشتمی ران ارتباط و همکاريمربوط به تمدن و فرهنگ ا

ی ک جهان برگزارشد شرکت کردم، در شماريدور و نزدی در کشورهای انريکه در ارتباط با فرهنگ ای ن الملليو بی مل
ران شناس ي صدها دانشمند ا،ران برگزار شديمختلف ای ا در شهرهايتخت يخود من در پای از آنها اصوال به کارگردان

از خود يد ندر مورد مدارک و اسناد موری ارزنده ای های مدند و بررسآران ياز غرب و شرق جهان به دعوت من به ا
 .ار ارزشمند انجام دادنديتازه و غالبا بسی ف آثاريتالی برا

  
ونسکو بصورت کانون يک با سازمان ينزدی ت اداره آن با خود من بود و با همکاريکه مسئولی  بزرگ پهلوکتابخانِه
ی ده بود اجراان نهاده شيبنی حضرت محمد رضا شاه پهلويم اعليمستقی به سرپرستی رانشناسيمطالعات ای جهان

صدها هزار اثر ی و فتوکپی فارسی حداکثر آثار خطی را آغاز کرده بود که از جمله مواد آن گردآوری عيبرنامه وس
ه آثار چاپ يه کلين حال تهيجهان، و در عی و خصوصی و دانشگاهی ملی گر متعلق به کتابخانه هايدی فارسی خط

ران که از آغاز يخ و فرهنگ ايمربوط به تاری قيمقاالت تحقی ها شيشماره ف. ران بوديادر داخل و خارج ی شده فارس
 .از چند ده هزار فراتر رفته بودی يده بود به تنهايجهان غرب به چاپ رسی ات تخصصيقرن نوزدهم در نشر

  
ان، جهی گر کشورهايان برجسته ديافتم که نه تنها با فرهنگيها، امکان آن را  و تماسی ها ن مسافرتيان هميدر جر

دو ی ياز آنان گفتگوهای دار کنم و با کسانيک ديز از نزديخ ساز دوران خود ما نيتاری ها تياز شخصی اريبلکه با بس
ی ن فرهنگ در کشورهايق آنان نسبت به نقش ايران و به احترام عميشه به فرهنگ ايبا هميداشته باشم که تقری نفر

، یرا گاندينديدوگل، انورالسادات، ا از جواهر لعل نهرو، شارم از جمله آنان نتوای شد، و می خودشان مربوط م



                                                                                                          سرآغاز   تولدی ديگر      

   ٢٢صفحه 

روشچف که هر کتا خيز چون نينی گرياد کنم و از کسان ديبه يب بورقي، حبیتو، چوئن الير، تي، گلدامیگرونکی جووان
ل رومن و ژو چون آندره مالروی فرهنگی يها تيمان با شخصي گفتگوهاخاطرِه. خ ساز بودندينبودند تاری چند فرهنگ

 . استی م همواره گراميبرای بکا و جوزپه توچيانريماسه و ی و رنه ماهو و هانر و آندره موروا
 

ی مذهبی نه هايدر زمی تری اختصاصی ها  به پژوهشبعد از انقالب مرا الزامًای ها سالی وطنی دوران بی زندگ
ن راستا بود يه گرفته بود، و در همياز مذهب ماما ياز آن مستقی ناشی امدهايه و پيت فقيرا که فاجعه واليز. واداشت
 .دي از من به چاپ رسی نيتا خمی نيح المسائل، از کلين کتاب، من الجمله توضيکه چند

  
ن سوابق و يهمی تازه، برمبنای تازه و هزاره ای  قرنو درآستانِه، هيت فقين سالگرد انقالب واليستميامروز، در ب

که ی هائ تيدرباره  آن واقعی کلی دانم که اطالعاتی  مسئول آن مقًايودم را عمن مطالعات، خي اتجارب به همِه
، یاسالمی ايدنی قالب آنها همچنان برای شناخته شده ولی ش در جهان مترقيها پ از مدتی مذهبی بخصوص در راستا

در ی قرون وسطائی اه انقالب و اگر به موقع شناخته شده بود احتماال ر-ران مسلمان ناشناخته مانده است يمن الجمله ا
بگذارم که اگر بخواهد بصورت ی ار نسل  نو خاسته اي در اخت- شديستم در کشور ما بسته ميقرن بی انيپای ها سال
با آنها ی بگذارد به آشنائی پا به قرن و هزاره سرنوشت ساز تازه ای اسير سيو صغی ر شرعيبالغ و نه صغی نسل
ی هائ است که بصورت انسانی ز هزاره کسانيش از هر چيرسد بی که  از راه می زاره ان هيرا ايدارد، زی اتيحی ازين

جز آنچه به ی جائ ر در آنيصغی ها کنند و به ناچار انسانی بالغ عمل می يها کنند و بصورت انسانی بالغ فکر م
 .رد ندارنديگی ران تعلق ميصغ

 
از آنچه دانشمندان و ی اتيته ام که خوانندگان خود را با کلن دانسيش را فقط  ايخوی فه اساسي، وظین راهگشائيدر ا

ی ها تيو واقعی ر اسالميشناخته شده جهان غی ها تين واقعي انِهير دو سه قرن گذشته در زم داريپژوهشگران بس
ش يب ماط کينده در شراين نسل آيتا ا. قرار داده اند آشنا کنمی منتشر کرده و در دسترس عمومی ناشناخته جهان اسالم

خود من جز در موارد ی ن بازگوئيدر ا. تازه بگذاردی پا به قرن و هزاره ای جوان جهان مترقی معادل نسل ها
از آنچه را که نقل شده ی ريجه گيرا هر گونه نتيز ارائه نداده ام زيرا نی نکرده ام، برداشت خاصی دخالتی ضرور

 .دانمی ت خود خواننده کتاب مير صالح دصرفًارا در مورد آن ی ريم گياست و از هرگونه تصم
 

برخوردار باشد، و ی ن انتخابيچنی الزم برای از آگاهی ن خواننده اين است که چني مهم است ااآنچه از نظر من واقع
ار او گذاشته شده ي، در اختیکلی ، ولو به صورتیاز بدان دارد که غالبا اطالعات ضرورينی ن آگاهياز ای برخوردار

سا يون وحشتناک کليسيزين انکياروپا، در عی قرون وسطای متفکر و مورخ نام، Pertrarque شيها پ  مدت. باشد
و . است که با مغز خودش فکر کند و با شعور خودش قضاوت کندی حيواقعا مسی وقتی حيگستاخانه نوشت که هر مس

ک مرد خود از زبان ي، در کتاب یيايتالي سرشناس اسندِهي روزنامه نگار و نوOriana Fallaci خود مای ها در سال
شما را بخدا تن به : آمده بودند گفت که دن سخنانش گرديشنی که برای  مردمش خطاب به تودِهيخوی اننويقهرمان 
ی د که اصالت انسانياد نبرياز . ديص بدهيد و با شعور خودتان تشخي با مغز خودتان فکر کن،ديخود ندهی مغز شوئ

شما را . ديچ نفروشيرا به هی ت انسانين هويشه خودش باشد ايار فکر و اندي صاحب اختن است کهيهرکس در گرو ا
 . ديبخدا گوسفند نباش

  
ست اگر چه يان او و غالم نيمی ر است فرقيکه وارث صغی ل آمده بود که تا زمانين هر دو، در انجيش از ايار پيو بس
 .پدر خود باشدی  همه دارائمالک
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 ی مذهبیتهايدر واقعی ِريس
 

 شمندان ويصد تن از اندي سیهايبر اساس بررس
 پژوهشگران شرق و غرب

 
 امي، خينا، راوندي، ابن سیرازی ِاياز زکر

 یت، دشتي، هدای، کسرویتا آقاخان کرمان
 و

 وتون، ولتر، کانت، هگل،شوپنهاورياز ن
 نينشتايد، برتراند راسل، ايچه، فرويتان

 
 
 

*********************************** 
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 خدا

 یدي توحین هايدرآئ
 

هستند که از جانب خداوند بر ی ل دو کتاِبين تصورند که تورات و انجي بر ا-انيراني من الجمله ا-با همه مسلمانان جهانيتقر
ح خود قرآن ي عمدتا از تصرن اعتقاديا. نازل شده اند ، به همان صورت که قرآن بر محمد نازل شده استی ِسيو عی موِس
ال ( فرستاد ی ِسيو عی ز بر موِسيل را نيفرستاد، تورات و انج) محمد( که قرآن را بر توی آن خداِئ: شده است که ی ناِش

ن يواقع امر ای وِل) . ۵، جمعه، ۶،صف، ٢٧د، ي، حد٢٩، فتح، ١١١، توبه، ١۵٧، اعراف، ۴۶، مائده، ۴٨، ٣عمران، 
افت ياز آسمان دری آنها را به صورت وِحی ِسيو عی هستند و نه موِسی چکدام نه کتاب واحِديل، هياست که تورات و انج

از جانب خداوند شده، ی م کتاِبيافت مستقيدری ر از محمد که مدِعيبه غی گِريخ مذاهب جهان تنها شخص ديدر تار. داشته اند
 ١.کا استيان گذار فرقه مذهب مورمون در آمريت بنيجوزف اسم

 
ق و عهد ياز دو بخش عهد عتی شود، مجموعه ِايعرضه م) Bible( ت به نام کتاب مقدس يحيآنچه امروز در جهان مس

 آن اختصاصا ق که پنج کتاب اوليعهد عت. از بخش دوم آن استی ل قسمِتياز بخش اول و انجی د است که تورات قسمِتيجد
ش از يجا و در طول بيکجا نازل نشده اند، بلکه تدريه تنها به صورت که ن       2کتاب است ٢۴جمعا شامل  توراه نام دارد،

ن کتابها نهاده شده نوشته يکه نامشان بر ای غمبِري پ٢۶به اسم ی هوِدياز کاهنان ی ِيا گروه هايک هزار سال توسط افراد ي
 کتاب و رساله است که در ٢٧ل شود، جمعا شامی ده ِميل ناميز از چهار کتاب اول آن اختصاصا انجيد نيعهد جد. شده اند

تا هنگام ی ِسيخود ع. نبوده اندی ِسيون عيک از آنها از هواريچ يمختلف نوشته شده اند که هی طول دو قرن توسط افراِد
 . خبر بوده استی ل ِبيبه نام انجی ش اساسا از وجود کتاِبيمرگ خو

................................................................................................................................. 
 

ل يهوه ، در انجياست که در تورات ی واحِدی ننده و گرداننده کائنات خدِاين است که آفريای ِدين توحيهرسه آئی ر بناِئياصل ز
مشابه ی ن خداوند بصورِتيات و خلقت آدم به دست انش کائنين کتابها آفريو در قرآن اله نام دارد در هر سه ای پدر آسماِن

 .ت شده  استيروا
. غالبا مشابهندی ِنيدارد قوانيکه اعالم می نن مذهِبيمشترک هستند، و قوانی امبراِنيپفرستد ينوع بشر می برِای که ِوی امبراِنيپ
 و نيگر تبايک ديبای اِديچنان بنی  اسالم بصورِتوی ِحيو مسی هوِديی ن هِاين خدا در آئيای ِنيو زمی ت آسماِنينهمه ، ماهيبا ا

ی ک خدِايی اگر هم در تئوِری ِديجهان توح. کند ير ممکن مين سه خدا را غيدانستند ای ِکيتناقض دارد که قالبا حا يگاه صر
 .شتر از وجوه مشترکشان استيسه خدا است که وجوه اختالف آنها بی ش ندارد درعمل دارِايواحد ب

 
___________________________ 

 . به خبش سريی در مذاهب مراجعه شود-١ 
ی توسط جرونيمِوی تورات که در قرن چهارم ميالِدی تورات است، زيرا منت التيِنی اين رقم فقط مربوط به منت عِرب-٢ 

کاتوليک است ی است که مورد قبول کليسِای و متِن(  نام دارد Vulgataترمجه شده است و ی از يوناِنSan Geronimoقديس 
ترمجه شده ی پروتستان که توسط مارتني لوتر مستقيما از عِربی تورات مورد قبول کليسِا. کتاب تقسيم شده است ۴۶به)

اسطالح عهد عتيق و عهد جديد .  کتاب است ٣٩خباطر اينکه هفت کتاب آن از طرف لوتر برمسيت شناخته نشده است شامل
گرفته شده )١۴باب چهاردهم ( و رسـاله دوم پائولوس رسول به قرنـتيان ) ٢٨ ،باب بيـست وششم( ی از اجنيل مـِت

  است
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ز يهود است و خودش نيقوم ی صرفا خدِا)  از اونام برده شده است ر با۶٨٢٣ و در تورات( هوه نام دارديتورات که ی خدِا
گران يمان ديا ايهودند و به کفر يامبران ملت يا پفرستد منحصريکه از جانب خود می امبراِنيپ. است ی هوِديصد در صد ی خداِئ
که الزم باشد حفظ شود، ی هود از هر راِهيگردد که منافع خاص قوم ين محور مين آنان کال بر ايم و قوانيتعال. ندارند ی کاِر
ده ينادی گِريدی ِار پا گذاشته شوند و حقوق مشروع ملتهيزی اِريبسی و انساِنی ن مستلزم آن باشد که مسائل اخالِقيولو ا

ی آسماِنی ِايل جنگها و باليع مهم از قبيا وقايان حوادث روزمره يدر جر. به ناحق کشته شوند ی اِريا کسان بسيگرفته شوند 
و درصورت ی ما سر پرسِتيده خود را مستقيد تا مسائل مربوط به قوم برگزيآين ميهوه شخصا از اسمان به زمي، ينيو زم

. نها ياقوام و همه سرزمهمه ی کند و نه خدِايعمل می هوِديی ک خدِاين موارد در موضع يدر همه اضرورت اداره کند و 
شه به آنها يهمی ن کنعان را برِايل ختنه شوند او در عوض سرزميبندد که اگر پسران اسرائيغمبر خودش قرار داد ميباپ

چکدام از آنها ين شرط که هيکند با ای م آنها ِميتسلی گِريپس از دی ِکين را ين سرزميمتعدد ای ز شهرهِايببخشد ف،و بعدا ن
غمبرش کباب و يک پيبا . ز زنده نگذارند يرا نی نه تنها مرد وزن و کودک بلکه گاو و گوسفند و بزغاله و سگ و گربه ِا

ک ي شب تاردر. رسدی وزورش به او نِمرد يگيمی گرش کشِتيغمبر ديباپ. کند ير درخت استراحت ميخورد و زيآبگوشت م
زنا زده و ی خواهد که با زِنی گرش ِميغمبر ديدود تا او را به علت ختنه نبودن بکشد از پی ابان ِميگرش در بيغمبر ديدنبال پ

ت يگرش شکايغمبر دينان روزانه اش گوه بمالد و بخورد به پی دهد که رِويگرش دستور ميغمبر ديبه پ. زنا کار ازدواج کند
دختران ناز . گران زنا کرده انديسرش کاله گذاشته اند و با دی گِريپس از دی ِکيکه معشوقه او بودند ی کند که دو خواهِری ِم

ی را که به او ِبی کساِنی روده هِا  .ديگر مو بر فرج آنها نرويدهد که دی کند و فرمان ِمی م را غضب ِميپرورده اورشل
گرش پرخاش يغمبر ديبه پ. کندی ِمی وب شرط بنِديطان بر سر بنده اش ايبا ش. آوردی رون ِميکرده اند از مقعدشان بی احتراِم

را به آغوش ی گِريهوه حاضر بوده است زنان ديکه خود ی از سرداران خود زنا کرده است در حاِلی ِکيکند که چرا با زن ی ِم
دهد و ی م ِميلوالعزم  خودش تعلغمبر اويک آشپز کهنه کار به پيق کباب کردن گاو و گوسفند را چون ينحوه دق. او بفرستد

ا يس مافيک رئيدر نقش . رساندی گرش ِميامبر ديبه گوش پی ه اطالعاِتيک مامور مخفيهود را مانند ياخبار محرمانه دربار 
رند تا آنها را در يخود هر قدر بتوانند طال و نقره به امانت بگی گان مصِريکند که از همسای ه ِميان مصر توصيهوديبه 

گاو و ی و حِتی ون نوجوان و کودک مصِريليک شب چند مين کشور با خودشان ببرند، و خود او در عرض ياز اخروج 
 .برندی ش سر ِمينوزاد را با دست خوی گوسفندهِا

 
خ جهان مشابه يتاری ِديا توحيی ِريگر اساطين ديچ آئيشود که در هی ِمی ِتيدو شخصی ل به خداِئين خداوند تبديل هميدر انج
د بدست يعهد جدی چهار گانه و کدام رساله از رساله هِای ل هِايل از انجيبر حسب آنکه کدام انجی عِنيافت، يتوان ی را نِماو

مهربان، ی هوه به موضع خدِايی چِوی بکار و حسوِديترسناک و انتقامجو و فری نوشته شده باشد، از موضع خدِای چه کساِن
ر است نقش يوسته ناگزيپی ِين خدايچن. دهدی ت ِمير ماهييتغی ِسيعی  پدر آسماِنچونی عقده ِای ک دل و بخشنده و ِبين

ی جو، هم خداِئی ر است و هم آشِتينه توز است و هم با گذشت، هم سخت گيرا داشته باشد که در ان واحد هم کی کارگرداِن
ن جمع ازداد ينگرد و غالبا در ای ِمش ياست که همه افراد بشر را به چشم فرزندان خوی است و هم پدِری هوِديمنحصرا 
 .فهمدی ش را نِميف خويز تکليخودش ن

 
ی ل ، بلکه خداِئيانجی ِتيدو شخصی رحم تورات است و نه خدِای نه تور و ترش رو و ِبي صد در صد کیدر قرآن خدا نه خدا

ی ِبی برِگی وجود ندارد و حِتی ِتي واقعچيو هی چ اراده ِاي، هی چ قانوِنيرون ازاو هيدر حد اعال مطلق و خود کامه است که ب
گذرد که ی ِمی گذرد، از جزء تا کل ، الزاما به همان صورِتی ن ِميافتد و هر آنچه در آسمان و زمی فرو نِمی اجازه او از درخِت
ن يت را چنين هر سه واقعيخ مذاهب و مولف کتاب معروف مذاهب بزرگ ايمن کالرک پژوهشگر تاريفر. او خواسته است 

ک همه يکند و شری ِمی ان بندگان خودش زندِگيشه در مياست که همی قدرت ترسناِکی موِسی خدِا: کند که ی خالصه ِم
محمد صرفا ی ان است و هم در درون آنها است، و خدِايسر آدمی هم باِالی ِسيعی آنها است، خدِای هِايها و نادرستيدرست
ی خودش فرود نِمی چوقت از مسند خداِئيد که هيگوی با آنان سخن ِمی مطلِقی  سر آنها است و از موضع فرمانروِای درباِال

 .ديآ
 
رورانه تر است ، برداشت ــاسالم سی ت پدرانه تر و برداشت خدِايحيمسی ن سه برداشت مختلف ، اگر برداشت خدِايان ايم
ی هوِديم يشود هم الوهی ت ِميرات از او حکاآنچه در توی بر مبنِای را ِويز. تر استی پر آبرنگتر و خواندِنی هوِديی خدِا

ان ي، و در جمع همه خدايتر رومي، هم ژوپيوناني، هم زئوس يقيني، هم بعل في، هم مردوخ بابلی است، هم آتون مصِر
همه ی گر اصِليبازی که ِوی و تنوع ماجراهاِئی و چه از نظر فراواِنی چه از نظر خصائص شخِصی گِريدی چ خدِايخ، هيتار
 .کنندی نِمی ها است با او برابِرآن
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از اين ماجراها و اين خصائص، از خالل صفحات خود تورات که در اينجا عينا يا به صورت ی بهتر است شما هم با شماِر
 :١کنم آشنا شويدی تلخيص شده آن برايتان نقل ِم

................................................................................................................................................. 
 

ی در نزديک حبرون که ِوی  در مهاجرت خود به عرض کنعان، يک روز در بلوطستاِن ،)ابراهيم( اولين پيامبر يهود ، آبرام 
کند و ی آنها را مهمان ِم. دار او آمده اندبيند که به ديی همراه زنش سارا در آن سکونت گزيده است سه نفر ناشناس را ِم

خورند و ی ن را ِم آآورد که همه با همی  کره فراهم ِمپذيرند برايشان گوساله بريان و شير وی  دعوتش را به نهار ِمکهوقتي
 :از آنها خود خدا بوده استی شود که يِکی کنند، و بعد معلوم ِمی سپس زير درخت استراحت ِم

و به استقبال او رفت و رو بر   ...روز به در خيمه نشسته بودی ستان بر ابراهيم ظاهر شد، و او در گرمِاو خداوند در بلوط
و زير درخت ی خود را بشوِئی بياورم تا پاهِای مولي، اکنون اگر منظور نظر توشدم ، پس اندک آِبی  ِا :زمين نهاد و گفت
. همين ترا بر اينجا گذر افتاده استی ، زيرا برِای و پس از آن روانه شِوی بياورم تا دلت را تقويت دِهی بيارامي، و لقمه ناِن

پس سه کيل از آرد به سارا داد تا آن را خمير کرده نان بسازد، و گوساله نازک از رمه گرفته به غالم خود داد تا آن را طبخ 
پرسيد ی پس خداوند از ِو. مانانش آنرا خوردندپس کره و شير و گوساله بريان شده را آورد و زير درخت ايستاد تا مه. نمايد

که زوجه ات سارا کجاست؟ گفت اينک در خيمه است، و خداوند فرمود که البته موافق زمان حيات نزد تو بر خواهم گشت و 
عادت  خميه اين را شنيد و دردل خود بخنديد که شوهرم پير است وازمن نيز سارا بدر .. .خواهد شدی زوجه ات سارا را پسِر

 ی چه خنديد ، مگر هيچ امریبرا سارا: خواهد شد ؟ و خداوند به ابراهيم گفتی ماهانه منقطع شده است و چگونه مرا پسِر
  .يدي، بلکه خندين: و خداوند گفت. ده بود يم، چونکه ترسي انکار کرده گفت که نخندآنگاه سارا  نزد خداوند مشکل است؟

"   دارم؟یم مخفيراهـــــــکنم از ابيه مــا آنچه را کيآ : و خداوند به خود گفت : دعت نمويم او رامشايپس رفت و ابراه
 ).ش ، باب هجدهم يدايخالصه شده ازسفر پ(

................................................................................................................................................ 
ده دم يتا سپی ن کشِتين که ايرد ، باايگی ِمی عقوب کشِتيغمبرش يخلوت با پی ک و درصحراِئيتاری گر خدا در شِبيدی وقِت

ازده پسرش راهمراه باهمه يزش ويعقوب دو زوجه خود ودو کنيپس :"....شودين زدن او نميابد موفق به زمييادامه م
گرفت ی کشِتی ابان روبرو شد که تا طلوع فجربا ِويدر بی ن موقع بامرد ناشناِسيدرای ربوق عبور داد ، وِليملکش ازمعبر يما

را که يبه ران او زدکه آنراازحرکت بازداشت ، پس بدوگفت مرا رها کن زی د لگِديعقوب غلبه نمايد که بريو چون د
: گفت . عقوب يست ؟ پاسخ داد يام تو چد نيپرسی مرد ازِو. ت نکنم يرهای عقوب گفت تا مرا برکت ندِهيشکافد، اما يفجرم
عقوب يو . ی افِتينصرت و ی را که خدا مجاهده کرِديل خوانده شود ، زيعقوب خوانده نشود بلکه اسرائين پس نام تو ي، ازاين

. اد ؟ و او رادر آنجا برکت دی پرِسيچرا اسم مرا م: آن مرد جواب داد . ز مرا از نام خود آگاه ساز يبدوگفت اکنون تو ن
طلوع کرد ی ل گذشت آفتاب بر ِويده بود ، و چون ازفنوئيرا که در آنجا خدارا از روبروديد زيل ناميعقوب آن مکان را فنوئيو

را خدا يخورند ، زيل تا به امروز عرق النساء را که عضله ران است نمياسرائی ن سبب است که بِنيازا. ديلنگيوبر ران خود م
 ٢). ٣٢ -٢٢ودوم ،ی ِسی ش ، بِايدايسفر پ"( اء لمس کرده بود عقوب را در عرق النسيران 

............................................................................................................................................... 
 

ی  ميزند تااورا به قبول مأموريت گفتگو با فرعون مصر برِاچانهی مدِتی وقت ديگر خدا با پيغمبراولوالعزم خودش موِس
مختلف ميکوشد تا ی به بهانه هِای به صدور اجازه مهاجرت قوم يهود از خاک مصر متقاعد کند، و موِسی واداشتن ِو

ی  و قوم من بِنگفت پس اکنون بيا تا ترا نزد فرعون بفرستمی و خداوند به موِس:"....کندی ازپذيرش اين مسئوليت شانه خاِل
اسرائيل را از مصر بيرون آورم ی گفت مگر من کيستم که نزد فرعون بروم و بِنی موِس. ی اسرائيل را از مصر بيرون آوِر

ی اسرائيل روم و به ايشان گويم که خدِای به خدا گفت اينکه چون من نزد بِنی موِس. البته من با تو خواهم بود : ؟خداوند گفت 
گفت من همين هستم ی زد شما فرستاده است واز من بپرسند که نام او چيست بديشان چه گويم؟ خدا به موِسپدران شما مرا ن
در جواب گفت همانا مرا تصديق نخواهند ی و موِس. مرا نزد شما فرستاده است" هستم "اسرائيل بگو که ی که هستم و به بِن

ترا ی گفت که من عصِای پس خداوند به ِو . ظاهر نشده استکرد و سخن مرا نخواهد شنيد بلکه خواهند گفت يهود بر تو
پس ....تبديل به مار کنم و دست ترا مثل برف سفيد کنم و آب نهر را بدست تو بدل به خون کنم تا آنها گفته ترا باور بدارند 

من زبانت خواهم : فت خداوند گ. حرف ميزنم ی فصيح نيستم و زبانم الکن است و به کنِدی به خداوند گفت من مرِدی موِس
 یرا برا ی خداوند، استدعا دارم که کس ديگریگفت با همه اينهاای و موِس .ترا خواهم آموختی بود وهرچه بايد بگوِئ

______________________________________ 
چاپ و ی سيِحاجنمن م" عهد عتيق که توسط ی که در کتاب حاضر از تورات نقل شده، عينااز ترمجه فارِسی مطالِب -ا

 . است  گرفته شده جتديد چاپ شده١٩٨٠  در نيويورک بچاپ رسيده ودرسال١٩٠۴ درسال" کتاب مقدس ی انتشار بني امللِل
 
خدا ی رويارِوی باستاِنی اين کلمه درعِربی معِن. است که در تورات نام اسرئيل برده ميشود ی اين خنستني باِر –٢

ی ميگريد بامهه خداِئی جالب است که خدا با پيغمربش کشِت. ميدهد ی معِن" ديدم خدا را"است مهچنانکه کلمه فنوئيل 
خوانده ميشود "نيل "که بدين پيغمرب ميدهد خدای خود نام اين پيغمرب را منيداند ، و اين نيز جالب است که در ناِم

 .است ی و کنعاِنی بابِلی که نام خدايان اساطِري
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و تو . ح الکالم استيفصی دانم که برادرت هارون الِوي خداوند مشتعل شد و فرمود که مگر من نمآنگاه خشم. ی نکار بفرسِتيا

خدا ی زبان خواهد بود و تو او رابجِای تو به قوم سخن خواهد گفت و او ترا بجِای کرد و او برِای کالم را به او القاءخواِه
کند و يمن مصر مراجعت يسر خود را بر االغ سوار کرده به زمش وپيبه ناچار زن خوی ن گفتگو موِسيبعد ازا". بودی خواِه

ن يدرست در همی وِل. شود يتخت فرعون روانه ميپای ابالغ او امر خداوند به سِوی رد و برِايگيخدارا بدست می خودش عصِا
 که شبانه بدنبال او شوديمی ن بابت عصباِنياز ای غمبر او ختنه نشده است ، و بقدِرين پيشود که ايموقع خداوند متوجه م

و واقع شد در ." دهد ي،او را از مرگ نجات می صفوره ، زن موِسی و هوشمنِدی را بقتل برساند ، و فقط زرنِگی رود تا ِويم
ر بر گرفته همانوقت علفه يتی آنگاه صفوره سنگ چخماِق. را به دست خود بکشدی ن راه که خداوند بدنبال او رفت تا ِويب

به سبب ختنه ، پس خداوند ی نک تو مرا شوهر خون هسِتيانداخت و گفت ای ده را نزد موِسي و گوشت برديپسر خود را بر
 ). سوم و چهارم ی شده از بابهِاسفرخروج ، خالصه " ( را رها کردی موِس

................................................................... 
 

نان روزانه خودش گه ی  روز بر رِو٣٩٠ کند که مدتيال ، امر ميمحترم و موقر خودش حزقار يغمبر بسيگر خدا به پيوقت د
شت را با آن بتراش ،و يسر و ری ز بردار و موهِايهوه به من فرممود که آهن تيآنگاه خداوند :"...بمالد و بعد آنرا بخورد 

موافق گناه ی ده باِشين را به انجام رسانيو چون از ، يگر را به زباله بريک ثلث از آنرا بسوزان و ثلث ديان برو يپس م
پس ...بر تو قرار داده ام ی بجهت ساِلی هود را هر روِزيرا من گناه يچپ خود بخواب، زی  روز برپهلِو٣٩٠ل به مدتياسرائ
آنها را ی خوِرينان جو را که می قرصهِاو خورد، ی هر روز وقت بوقت خواِهی ست مثفال برِايبه وزن بی خوِريراکه می غذاِئ

ی ن آدِميسرگت خود تا بحال يخداوند،من از طفولی آه ِا: پس گفتم . خورد ی ن خود خواِهيل همراه با سرگيدر نظر همه اسرائ
، باب يال نبيکتاب حزق(". ن گاو را برتو مقرر دارمين انسان سرگيسرگی رفتم که بجِاينک پذيا: إ آنگاه بمن فرمود رانخورده ام

 ).١٢-۴چهارم،
  
که بر ی را بنزدالياقيم بن حلقيا ميفرستد که بدو بگويد من بر مرداِنی پس از آن همين خداوند پيغمبر ديگر خود ربشاِقی چنِد

حصار شهر نشسته اند فرستاده شده ام تا از جانب خداوند بديشان بگويم که همراه با شما نجاست خود را بخورند و بول خود 
 ).٢٧هان، باب هيجدهم،کتاب دوم پادشا( را بنوشند 

................................................................................................................................................ 
 

و :"....زنازاده ازدواج کندزناکار و ی  وقت ديگر همين خدا به پيغمبر محترم و معتبر ديگر خود هوشع دستور ميدهد که با زِن
نازل ی از جانب خداوند بر هوشع بن بنيِری در ايام عزيا و يوتا و حزقيا پادشاه يهودا و يربعام بن يوآش پادشاه اسرائيل وِح

پس هوشع رفت و جومر ...خود بگير ی زناکار را که خودش نييز زنازاده  باشد برِای و خداوند به هوشع گفت برو و زِن. شد
شما ی و خداوند گفت که شما ديگر قوم من نيستيد و من خدِا...برايش زائيد ،ی  دبالئيم را گرفت واو حامله شده پسِردختر

خود را از پيش رويش ی و با مادر و خودمحابه نما،زيراکه او نيزديگرزن من نيست ومن شوهر او نيستم ، لهذا زنِا...نيستم 
و بر پسرانش رحمت نخواهم ... برهنه نمايم ی فع بنمايد، مبادا رخت او را کنده ِوخويش را از ميان پستانهايش ری و فاحشِگ

کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت ، زيرا که ی فرمود چونکه فرزندان زنا ميباشند و والده ايشان بيشرِم
ن راه اورا بر خاره خواهم بست و بر گرد او بنابراين م. ايشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند 

پس خواهد ... خود را نيابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نمايد به ايشان نخواهد رسيد ی بناخواهم نمود تا راههِای ديواِر
 که من اما او نميداند. گفت که ميروم و نزد شوهر نخستين خود بر ميگردم زيرا در آنوقت از اکنون مرا خوشتر مگذاشت 

من اما  .افزودمی عمل صرف ميکردند برايش ِمی را که برِای گندم و شيره و روغن را به او ميدادم و نقره و طال ِئ بودم که
او ی ست برهنِگيبايش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که ميره خويگر گندم خود را در فصلش و شيد

او را از دست من نخواهد ی شت، و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احِدرا بپوشاند از او بر خواهم دا
ش يرهايع مواسمش را موقوف خواهم ساخت ، تاکها و انجيدهاو هالل ها و شنبه ها و  جمياو و عی شاِدی د ، و تماِميرهان

د تا يواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانران خينها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند ويرا که گفته بود ا
شتن را به گوشواره يد و خويسوزانيا بخور مآنهی د که برِايرا از او خواهم کشی و انتقام روزهاِئ. وانات صحرا را بخورند يح

 ).۴-١، باب اول ،ی کتاب هوشع بِن. "( رفت و مرا فراموش کرده بوديش داده از عقب خود ميخود آراِی ورها يها و ز
................................................................... 

 
کند ، هر هفت يبت ها گرفتار ميک بنده پاکنهاد و فرمانبردار خود را به انواع مصيطان بسته است يکه با شی گر شرِطيوقت د

کشاند ، و دست آخر او ياو را به آتش می راِئکند، خانه و دايگاو و گوسفند وشترش را نابود می کشد ، گله هِايپسرش را م
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نها يرغم همه اين بنده او علياطان ثابت کند که يداردتا به شيوامی ِنيکند و به خاکستر نشيز از سرتا پا دچار جرب ميرا ن
 :نمکندی اواست و اعتراِضی م رضِايتسل
 
نمود، و هفت ياجتناب می خدابرس بود و از بِدوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و يبود که ای ن غوص مرِديدر زم "

پسر وسه دختر داشت  و اموال او هفتهزار گوسفند و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد االغ ماده بود و نوکران 
د واقع شد که پسران خدا آمدند تا بحضور خداونی و روِز ...مشرق بزرگتر بودی بِنی ر داشت و ان مرد از تماِميار کثيبس

طان در جواب گفت از تردد در ي؟ شی طان گفت از کجا آمده ِايشان آمد ، و خداوند به شيان ايز در ميطان نيحاضر شوند و ش
راست و ی ست و مرِدين نيکه مثل او در زمی وب تفکر کرِديا در بنده من ايطان گفت آيخداوند به ش.در آنر کردن ين و سيزم

او در ی و مواِشی ا از آن جهت که تو او را برکت داِديوب مجاناخدا ترس است يا ايآطان در جواب گفت يخدا ترس است ؟ ش
نک يطان گفت ايوخداوند به ش. ر و او ترک خواهد نمود يملک او را بگين منتشر شد ؟ االن دست خود را دراز کن ومايزم
 ."حضور خداوند بيرون رفت از طانيپس ش. اموالش را بدست تو دادم همه

 
ميدهد که پسران ايوب با باد سموم تلف ميشوند ، و گوسفندان و شبران و گاوان ی ا داشتن اين سفيد مهر ترتيِبشيطان ب

و با همه اينها ايوب سر .افتد نا بود ميشوند ی بدست دشمنان يا با آتش خدا که از آسمان ِمی پس از ديگِری واالغان او يِک
ماجرا به همينجا پايان ی وند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد إ وِلخود را ميتراشيد و سجده ميکند و ميگويد خدا

خداوند حاضر شوند و شيطان نير در ميان ايشان ی و واقع شد که بار ديگر پسران خدا آمدند تا در جلسه مشورِت: " نمييابد
که ی  قايم نگاه داشت ، هر چند مرا بر آن واداشِتکه کامليت خود رای و خداوند به شيطان گفت آيا بنده من ايوب را ديِد. بود 

پس االن . خود خواهد دادی تندرسِتی سبب آزاد برسانم؟ و شيطان در جواب خداوند گفت که هر چه انسان دارد برِای او را ِب
ن او را در و خداوند به شيطان گفت اينک جا. دست خود را دراز کرده استخوان او را بلرزان و او ترا ترک خواهد نمود 

و او . سخت مبتال ساختی پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفته ايوب را از کف پا تا کله اش به دمل هِا. دست تو دادم 
آيا بازهم کامليت خود را نگاه : و زنش او را گفت. گرفت تا خود را با آن بخراشد و در ميان خاکستر نشسته بودی سفاِل
را  از خدا بيابيمو ی ، آيا نيکوِئی از زنان ابله سخن ميگوِئی را گفت مثل يِکی  بمير ، و او ِو؟پس خدا را ترک کن وی ميداِر
 ".خودگناه نکردی را نيابيم؟ و در اين همه ايوب به لبهِای بِد
 

ا شکوه او پايان ميرسد،و در اين موقع است که ب" ی صبر ايوِب"ميرسد که طاقت اين مرد خدا طاق ميشود و ی با اينهمه وقِت
 :آميخته به عصيان به يهوه خطاب ميکند کهی ِا
 
شبانگاه استخوانهايم در اندرون من سفته . مصيبت گرفتارم کرده است ِی اينک جانم بر من ريخته شده است ، و روزها " 

 شده ام و درگل مثل خاک و خاکستر. گريبان پيراهنم مرا تنگ ميگيردی از شدت سخِت. هايم از درد آرام نداردی ميشود ،و ِپ
برمن بيرحم . بر ميخيزم و بر من نظر نمياندازي. ی نميکِنی نزد تو تضرع ميکنم و بدان توجِهی و در چنين حاِل. افتاده ام 
. انتظار نور کشيدم و به ظلمت رسيدم. ی مرا در تند باد پراکنده ساخته ِا. ی و با قوت دست خود بر سرم ميکوِبی شده ِا

پوستم . برادر شغاالن و دوست شتر مرغان شده ام. براه خود ميروم ی ماتم کنان در تاريِک. آرام نميگيرد احشايم ميجوشد و 
من ی نوحه بر نميخيزد و از نِای از من جز نوِا. استخوانهايم از حرارت سوخته است.سياه شده است و ذره ذره از تنم ميريزد
و عطوفت بخواند به خشم ی اينکه به همدرِدی وه درد آلود ،يهوه را بجِااين شکی وِل". جز ناله گريه کنندگان بگوش نميرسد

بدو بانک . او را زير پرسش قرار دهدی از خالل آن چنين درک ميکند که ايوب خواسته است کمال خداِئی آورد ، زيرا ِوی ِم
که من زمين را ساختم تو ی و قِت... ؟ ميکنيی من فضوِلی خودت در کار خداِئی هِای که با پر حرِفی تو کيسِت : "...ميزند که
روز جنگ ذخيره کرده ام راه داشته اي؟ آيا تو ی تگرگ که من آنها را برِای برف و خزانه هِای آيا به مخزنهِا...؟ی کجا بوِد
؟ کيست ی ِرخبر دای ؟آيا از وقت زائيدن بز کوِهی او را سير نماِئی تا اشتهِای ماده شير صيد ميکِنی که شکار را برِای هسِت

ی گورخر را باز کرد و بيابان را خانه او ساخت و شوره زار را مسکن اوقرارداد تا غوغِای را رها کرد و بندهِای که خر وحِش
ميشود که ترا خدمت کند يا نزد آخور تو خانه ی راِضی ندهد؟ آيا گاو وحِشی شهر را ناديده بگيرد و به خروش چوپان اهميِت

خود را در زمين رها ميکند و فراموش ميکند که ِی که تخمها ی بال شتر مرغ را مثل پر و بال لکلک کِنی گيرد؟ آيا ميتواِن
ی آورده ِا و او را مثل ملخ به جست و خيز دری که اسب را يال داده ِای شايد وحوش صحرا آنها را لگدمال کنند ؟ آيا تو هسِت

زه يکه هراسان نشود و ترکش بر او چکچک کند و از نی ت را داده ِاين خاصي، وبه او ای ب کرده ِايهه او را مهيو خروش ش
ی ا مثل او صدِايهست ،و آی ا ترا مثل خدا بازوِئيآ.... د؟يکه کرنا نواخته شود هه هه بگويزد و وقتي نگردرخشنده و مزراق 

به . نـــــــــان کياــود را نماالن خودت را مثل من جالل و عظمت بده و شدت غضب خی گوِئيتو رعد آسا است ؟اگر راست م
در ی ِوی خورد ،و قوت او در کمر اواست و تواناِئيمثل گاو علف م. ده من استيز مانند تو آفرينگاه کن که او ن "موت يبه" 
ده خدا است ياو آفر. ن است يآهنی ر هِايش مثل تين و اضايبرنجی مثل لوله هِاش يده است واستخوانهايجيرانش بهم پی رگهِا
اهان يدر گی کنند دور کرد و ِويمی که در آن باِزی د و او را کوهستان ها و همه وحوِشيش کشير به رويسازنده او شمشی وِل
ان يطغ از آن ندارد که رودخانهی ِميد ،و بيد مسکن گزيان درختان بيو درمی آِبی لوفرهِايه نيکنار مردابها و در سای زارهِاين
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ن يای تواِنيا تو مياو اندازد ؟آی ِنيا قالب به بيست که بتواند او را گرفتار کند يرا کيزد ، زينش برنهر اردن در دهای ا حِتيکند 
ش قالب  اا به چانهيی سمان بکِشيا زبانش را با ريی را مهار کِن" اتانيلو" گر من يده ديآفری تواِنيا مي؟ ی کار را بکِن

؟ ی دخترانت به طناب بکِشی باِزی ا برِايی خود در آوِری به بردِگا او را يی کِنی با او مثل گنجشک باِزی تواِنيا مي؟ آيندازيب
ی کِنيو از من بازخواست می نماِئيمرا باطل می و داوِری کِنيست که با من محاجه مي، پس چی ن کارها را بکِنيای تواِنياگر نم

وب خداوند يو ا). " وب يکم کتاب ايشتم تا چهل و وهی ِسی خالصه شده  از بابهِا" ( ؟ ی تا خودت را عادلتر ازمن نشان دِه
شتن کراهت ينجهت از خويمنع نتوان نمود ، از ای و ترا از هر چه قصد کِنی ز قادر هسِتيدانم که بهر چيم:را جواب داده گفت 

 بود عطا فرمود و ش از آن دادهيوب دو چندان آنچه پين بگفت خداود به ايوچون ا....م ينمايدارم و در خاک و خاکستر توبه م
را در باره نان خوردند و او ی آمده و در خانه اش با ِوی مش نزد ِويان قديآشنا ی ع برادرانش و خواهرانش و تماِميجم
ک حلقه طال به او داد و ،خداوند يطه و يک قسيت گفتند و هر کس از آنان يده بود تعزيکه خداوند به او رسانی بِتيمصی تماِم
شتر متبارک فرمود ، چنانکه او را چهارده هزار گو سفند و ششهزار شتر و هزار جفت گاو و هزار ماده يوب را دو بار بيا

ر و يپس پ. د ينمود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم دی وب صد و چهل سال زندگاِنيو بعد از آن ا....االغ داد 
ش يهوه در مورد آزماي معاصر،ی ر صاحبنظِريبه تعب . )١٧-١وب ، باب چهل دوم ،يکتاب ا" ( افتيسالخورده شد و وفات 

ی عِنيکنند، يعمل می ِشيآزمای با خوکچه هِای امروِزی شگاه هِايعمل کرده است که در آزمای درست بهمان صورِتوب يصبر ا
ی ش در رِوين خدمتگزار خويرا که خود او صادق تری ن مرد وارسته ِايطان ثابت کند ،اينکه قدرت خودش را به شيبخاطر ا

نکه غرور خود را در زور يای کند ، تنها برِايظالمانه  محکوم می بالهِای طان به حد اعِالين دانسته بود به خواست شيزم
  1" طان ارضا کرده باشد يبا شی آزماِئ

................................................................................................................................................ 
 

را که يشود ، زياز فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل بر آمده اند نگران می نکه گروِهيگر خدا از ايوقت د
ی ان توطئه ِاه آنين جهت عليبد. فتد ياو بی نان بفکر تجاوز به دستگاه خداِئين برج تا به آسمان برسد و آنوقت ايترسد ايم
: " ت کرده است يل حکاين ماجرا را بتفصيتورات ا. ا باشد ير همه مردم دنيجهان دامنگان يامد آن تا به پايدهد که پيب ميترت

م که يرا بسازی م و برِجيخود بنا نهی برِای د شهِريائيگر گفتند بيکديو مردمان ب...ک لغت بود يک زبان ويجهان را ی و تماِم
کردند يآدم بنا می را که بِنی و خداوند نزول نمود تا شهر و برِج... م يدا کنيشتن پيخوی برِای  برسد ، تا ناِمسرش به آسمان

کار را شروع نيک زبان است ، و االن ايز يشان را نيع اياست و جمی ِکيد ، و خداوند با خود گفت همانا قوم يمالحظه نما
پس اکنون نازل شويم و زبان ايشان را مشوش . د برايشان نا ممکن نخواهد بود که قصد آن را بکننی  کاِر–و ديگر  کرده اند

شهر باز ماندند، ی تمام زمين پراکنده ساخت و از بنِای پس خداوند ايشان را از آنجا بر رِو. سازيم تا سخن يکديگر را نفهمند 
ی هل جهان را مشوش ساخت و ايشان را از آنجا بر رِوای از آن سبب آنجا را بابل ناميدند ، زيرا که در آنجا خداوند لغت تماِم

 2) ٩-١سفر پيدايش ، باب يازدهم،  " ( تمام زمين پراکنده نمود 
................................................................................................................................................ 

 
خود شوند بر حذر ی برِای ت ديگر يهوه به پيامبرش سموئيل مأموريت ميدهد که قوم اسرائيل را از اين که خواستار پادشاِهوق

و : " را که ميتواند از ناحيه سالطين متوجه آنها شود به آگاهيشان برساند ی دارد ، و بدين منظور انواع و اقسام خطراِت
نصب کنم تا مثل ساير امت ها ی يع مشايخ اسرائيل ازمن ميخواهند که برايشان پادشاِهسموئيل نزد خداوند شکايت کرد که جم

 . ننمايم ی وخدا وند به سموئيل گفت که اينها ترا ترک نکردند، بلکه مرا ترک کردند تا برايشان خداِئ. بر ما حکومت نمايد 
_______________________________ 

ن جهت ياز ای ن برداشت که ِويت شده است ، با ايز رواي تورات ، در قران نمشابهی وب به صورِتيداستان ا – ١
ن مصائب به يدر بدتری در باره آنرا حِتی خواست خداوند است و اجازه پرسِشی چون و چرِايع بيمطی ِطيکه در هر شرا

 : شودی مسلمانان معروِفی برِای دهد انسان منونه ِايش منيخو
طان مرا به رنج و عذاب واداشته است ، يش را خطاب کرد که شيکه پروردگار خويا وقتوب رياد کن بنده ما ايو " 

ی دن خواِهينوشی ش و برِايخوِی شسنت پاها ی خنک برِای  کوب و در آجنا آِبنيش را بر زميخوی م که پِايو ما بدو گفت
از رمحت ما بر او و ی  تا نشاِنميديش از آن داشت باز گردانيافت ، و بدو خاندانش را و دو برابر آنچه را که پي

آورده ی وب به خداوند خود استغاثه کرد که بال بر من رِوي، و ا ) ۴٣ و۴٢شوره ص ، ( اهل خرد باشد ی برِای تذکِر
م و درد و يرفتياو را پذی  استدعِاري،و مانی ن رمحان هسِتيم تريدامن تو رحيرا که ميندارم زی ِتياست ، اما شکا

ی برِای از رمحت ما و تذکِری م تا نشاِني و خاندانش را دو برابر بارورتر ساختميدور کردعذاب را از او 
  ) .٨۴ و٨٣ا، يانب( "خدمتگزاران ما باشد

  
گرفته شده است و به مهني جهت است که دران از بابل نام برده ميشود ی بابِلی  اين مطلب تورات از اسطوره هِا– ٢
( بني النهرين ی که در قرن هفتم پيش از ميالد در جنوب غرِبی را در مورد برج بلنِدی موضوع مشاِهبی اسطوره بابِل. 

جهان شناخته ميشد و بعدها ی ساخته شده بود حکايت ميکند که با داشنت هفت طبقه بلندترين بنِا) و نه در بابل 
 .خوانده شد که اين نام تدرجيا بصورت بابل در آمد ) دروازه خدا ( باب ايل 

ی او برج بلنِدی  داستان در قرآن بدينصورت تغيري يافته است که فرعون مصر از هامان وزير خود ميخواهد برِااين
از او اسم ميربد در آجنا وجود ی که موِسی بتواند بر آن باال رود تا به آمسان برسد و ببيند که خداِئی بسازد که ِو

 ).٣٧  و٣۶ ، مومن ،٣٨قصص،(استی آدم دروغگوِئی  موِسدارد يا نه، هر چند که عقيده خود او بر اين است که
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سخنان خداوند را به قوم ی و سموئيل تماِم. که بر ايشان حکومت خواهد نمود مطلع سازی پس االن ايشان را از رسم پادشاِه
 ها و سواران خود که از او پادشاه خواسته بودند بيان کردو گفت رسم پادشاه اين است که پسران شما را گرفته بر ارابه

دن محصولش و ساختن آالت ينش و درويار کردن زميشی را برِای د ، و بعِضيد دويش خواهيش ارابه هايخواهد گماشت ، و پ
خواهد گرفت و ی و خباِزی طباِخوی عطر کِشی ن خواهد نمود ، و دختران شما را برِاييش تعيجنگش و اسباب ارابه ها

ی و باغات زيتون شما را گرفته و به خادمان خود خواهد داد ،و عشر زراعات و تاکستانهِابهترين مزرعه ها و تاکستانها 
کار ی شما را گرفته به خواجه سرايان وخادمان خود خواهد داد و غالمان و کنيزان و نيکوترين جوانان شما را گرفته برِا

اهيد بود ، و درآنروز از دست پادشاه خود که شما را خواهد گرفت و شما غالم او خوی خود خواهد گماشت و عشر گله هِا
اما قوم که همه اينها را شنيدند . خويشتن بر گزيده ايد فرياد خواهيد کرد و خداوند در آنروز شما را اجابت نخواهد نمود ی برِا

کتاب "(سمع خداوند رسانيد سخنان قوم را شنيد و آنها را به ی و سموئيل تماِم. باشد ی ، بلکه ميبايد بر ما پادشاِهی ِن: گفتند 
اسرائيل بر ميگزيند و او را پسر ی و با اينهمه ، همين خداوند بعدا داوود را به پادشاِه). ١٢-۶اول سموئيل ، باب هشتم ،

ميدهد و او را بنده ی خويش مينشاند ، و به سليمان و وارثانش برکت پادشاِهی خود ميخواند و در سمت راست تخت خداِئ
 . د ميخواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد صرصررا در اختيار او ميگذارد برگزيد ه خو

………………………………………………………………………………………………................ 
 

و قت ديگر خدا دختران اورشليم را چنان غضب ميکند که فرمان ميدهد از آن پس مو بر فرج انها نرويد، زيرا اين دختران 
 :يابانها با ياز ميخرامند و غمزه کنان راه ميروند هنگام عبور از خ

 
از اين جهت که دختران اورشليم بخود غره شده اند و به ناز ميخرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه ميروند و " 

ر فرج هايشان آورند ،من فرق سرشان را کچل خواهم کرد و دستور خواهم داد که مو بی خلخالها را درپاهايشانبه صدا در ِم
بندها و گوشواره ها و دستبندها و دستارهايشان را دور خواهم کرد ،همچنين زنجيرها و  ی نرويد ،وزينت خلخالها و پيشاِن

نازک و برقع ی نفيس و رداهاو شالها و آئينه ها و کتانهِای کمر بندها و عطر دانهايشان را،و انگشترها و حلقه ها و جامه هِا
خواهم کرد که عطرياتشان متعفن شود و به عوض کمربند ريسمان ببندندو به عوض سينه بند زنار ،و به ی هايشان را ، وکاِر

 ).٢۴-١۶، باب سوم ،ی کتاب اشعياء نِب."(ی خواهم داد و به عوض گيسوان بافته کچِلی به آنها سوختِگی عوض زيباِئ
  

ان تو عورت پدرانشان را منکشف ساخته اند و با زنان در حال ساکن. ی اورشليم ،اکنون خودت را نجس کرده ِای تو ِا" ....
. ديگر با عروسشان به زور زنا کرده اند ی از آنهابا زن همسايه خود خوابيده اند و بعِضی بعِض. حيض مقاربت کرده اند 

ی  بيعصمت ميکنم تا بداِنحاال که اينطور است من هم ترا در نظر همه امتها. نيز خواهر خودشان را بيعصمت کرده اند ی کساِن
 ) .١۶-١٠کتاب حزقيال ، باب بيست و دوم ،" (توهستم ی که من يهوه خدِا

................................................................................................................................................ 
 

يغمبرش حزقيال شکوه ميکند که اورشليم و سامره ،دوپايتخت مقدس او به فساد گرائيده اند و خودرا وقت ديگر خداوند به پ
ی مطرح ميکند که نه تنها لحن سنِتی اين شکايت را با زباِنی افکنده اند ، وِلی و مصِری و بابِلی بدامان اقوام همسايه آشوِر

 :نيز به اشکال ميتوان يافت ی امروِزی  هِاSex Shopرا ندارد ، بلکه مشابه آنرا دری يک کتاب آسماِن
 
، برمن که در آنوقت در جمع اسيران نهر )از اسارت دربابل (ام ی و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال ِس" 

مادر بودند پسر آدمي، بدان که دو زن دختر يک ی ِا: خابور بودم ،آسمان گشوده گرديد ، و کالم خداوند برمن نازل شده گفت
 و نام خواهر بزرگتر اهوله و نام . ، و هر دو در مصر زنا کردند ،و درآنجا پستانهايشان را ماليدند و بکارت ايشان را فشردند 

ی اما اهوله ازمن رو تافته زنا نمود و به جميع رگزيدگان بِن. آنها از آن من بودندی خواهر کوچکتر اهوليبه بود ،و هر دِو
خود را که در مصر مينمود نيز ترک نکرد ،زيرا که ايشان در ايام جوانيش با ی خود برا بذل نمود ،و فاحشِگی آشور فاحشِگ

لهذا من او را بدست عاشقانش که . خود را بر او ميرختند ی بکارت او را فشرده و زنا کاِری او همخوابه ميشدند و پستانهِا
 .و را منکشف ساختند و پس او را به شمشير کشتند او بر ايشان عشق ميورزيد تسليم نمودم که عورت ا

 
ز يدم که او نيو د. خواهرش زنا نمود ی شتر از زناکاِريد و بيز فاسد تر گرديش از او نيخوی به در عشقباِزياهولو خواهرش 
و او را از زنا در آمده ی در بستد عشقباِزی و پسران بابل نزد ِو... بوده است ی ِکيشان يای ق هر دِويده و طرينجس گرد

د يگردخود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت جان من از او متنفر ی خود نجس ساختند ، و چونکه زناکاِری کاِر
د که گوشتشان ياده نمود و بر معشوقان خود عشق ورزيخود را زی اما او زناکاِر. چنانکه جانم از خواهرش متنفر شده بود 

رت خود را به ضد يمن غ: د يفرماينک تو به او بگو که خداوند ميا... شان چون نطفه اسبان بود يمثل گوشت االغان و نطفه ا
توو قباحت و ی زنا کاِری ان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنِگيند ، و براعريخت تا با تو به غضب عمل نمايتو خواهم انگ



                                                                                                                              خــــداتولدی ديگر

9 صفحه    

،باب ی ال نِبيکتاب حزق " (یتــــــــر خود انداخـــــــپشت سو مرا ی تو ظاهر شود ، چونکه مرا فراموش کرِدی فاحشه گِر
 ) .٣۵-١ست و سوم ،يب

 
 :ن جالبتر است ين شکوه نامه خدا از اياز ای گِريبخش د

 
نت و يکه دختران هوس زی ِديرسی و به سن وساِلی د پرورش دادم تا رشد کرِديرويکه در کشتزار می مانند علِفمن ترا " 
افتم که يدر آنوقت بود که از کنار تو گذشتم و در. د يت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت روئيم کم پستانهاک.کنند يش ميآرا

دم تا بر قباحت يت خوابيدم و خون بکارتت را شستم و رويت کشيم را بررويدامن ردا. ده است يت فرا رسيزمان عشقباز
طال و نقره آراستم و ی ورهِايدادم و ترا با زی و کمربند کتاِنی آِبی گارنگ و کفشهِايری به تو جامه هِا. عملت پرده بکشم 

و ی اران عرضه کرِدخود را به همه رهگذی و زنِای خودت غره شِدی باِئيتو به زی وِل. ت نان و عسل و روغن آوردم يبرا
دهند تا يان پول ميجا که به روسپ،و آنی آورِدی ز به فحشا رِويو در همان حال در معابر نی ت ساخِتيهايزناکاری برِای خانه ِا

 ".تا با تو زنا کنند ی با آنها بخوابند تو خود به عشاقت پول داِد
................................................................................................................................................. 

 
د ين تأکيز ،بعکس قرآن ،بر ايتورات نی چ جِايکند ،و در هينمی گر را نِفيان ديهوه خداي،ی ِديمذاهب توحی بخالف تصور سنِت

در . را پرستش نکنند ی گِريدی ر از او خدِايخواهم که غيل مياسرائی ن هستند ،فقط از بِنيگر دروغيان ديگذارد که خداينم
رتمند و يغی را که من که خداوند تو هستم خداِئيز،ی گر را سجده کِنين دايد خدايايتو ن:" د يگويبه قوم خود می تورات ِو

ان يزنها ر خخدا) . " ۵ستم ،يسفر خروج ،باب ب" (  حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران آنها تا پشت سوم و چهارم
) . ١۴و چهارم ،ی سفر خروج ،باب ِس"(است ی رتمنِديغی ور است خدِايهوه که تام او غينکه يای گر را عبادت منما ، برِايد

ان يتواند قبول کند که قوم او خداياست و نمی وِريغی هوه خدِايکند که يد ميتأکی ن جمله ده فرمان معروف به موِسيدر اول
ش يش از مرگش خطاب به قوم خويبی خود اندِکی ست سالِگيبه مناسبت صد و بی که موِسی در سروِد. ز بپرستند يگر را نيد

ب خودش را داد ينصی ن منتشر ساخت و به هرامِتيزمی آدمها را در رِوی ن مقام اعِلچو: د يگويخواند ،مينا ميابان سيبدر 
افت، و او را يران ين ويل را در زميهوه اسرائي. راث او شد يعقوب قرعه ميهوه فرمود ويب يل را نصياسرائی آنگاه قوم بِن

خود ی رد و بالهِايخود را فرو گی انه خود را حرکت دهد و بچه هِايکه آشی قاِبمثل مردمک چشم خود محافظت نمود ،مثل ع
ی گِريگانه ديبی چ خدِاينمود و هی نکار رهبِريو خداوند تنها او را بد. خود ببرد ی را پهن کرده آنهارا بر دارد و بر پرهِا

 ١. ١٢-٨و دوم ، ی ه ،باب ِسيسفر تثن" ( همراه اونبود 
 
گر توسط قوم يان ديش خداير از ستايگيتا اواخر دوره پادشاهان ، بطور پی مختلف تورات، حِتی کتابهِابا در همه يتقر
ن ياشکال تنها در ا. کاذب خوانده شده باشند ی اِنيا خدايشده باشد ی ان نِفيخدان يآنکه وجود ای ت شده است ِبيل شکاياسرائ

ارض "ان به يهوديو بازکشت ی د بابِليبعد از دوران تبعی حِت. ستند يل نياسرائی خدِا. گراننديدی نان خداهِايبوده است که ا
د و تموز يش خورشيگانه و ستايان  بيل به پرستش خدايکند که قوم اسرائين ميت از ايشکای ال نِبيبازهم حزق" موعود 

ی  در آنجا نشسته بودند و برِازنانی آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود بطرف شمال برد که بعِض: " ....پرداخته اند 
ی خود را بسِوی دم که پشتهِايست و پنج مرد را ديخانه خود برد و در آنجا بی ستند، و پس مرا به صحن اندروِنيگريتموز م

خ خاندان ينمودند ،و هفتاد نفر از مشايبه مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می کل خداوند کرده بودند و رِويه
ال يکتاب حزق" (دند يسوزانيگانه در آنها بخورميان بيخدای در دست خود داشتند و برِای ک مجمِريدم که هر يل را دياسرائ
گر آمده است که ين شناخته شده و از طرف ديراستی هوه تنها خدِايکطرف ير داود از يدر مزام ).  ١۶-١١،باب هشتم ،ی نِب
ک از آنان است يرا کدامين خواهند کرد ، زيخواهند ستود و معجزات او را تحسهوه را در جمع خود يشگفت ی ان  کارهِايخدا

وب و کتاب ي کتاب ار دانين جمع خداياز ا ) . ۶ و ۵ر، مزمور هشتاد ونهم ، يکتاب مزام( تواند کرد ؟ ی هوه برابِريکه با 
ک يرا ی ن موِسياست اگر آئی تباه مسلِماش:" ل ينگ گرن در کتاب مذهب اسرائيبه تذکر ر. اد شده است يز ينی اء نِبيارم
ان ين خدايا. گر مورد انکار قرار نگرفته است يان دين وجود خداين آئيای چ جِايرا در هيم ،زيکنی تلِقی ِدين واقعا توحيآئ

خاص خودش ندارد ،تنها با دخالت آنها درقلمرو ی ز به وجود آنها اعتراِضيهوه نيهوه را ندارند ،و يت يوجود دارند ،فقط اهم
 ."مخالف است 

 
است که يا اصوال قابل اجرا نيستند يا خود او قصد اجرايشان را ی پشتوانه ِای ِبی از ديگر مشخصات يهوه دادن وعده هِای يِک

اين زمين را تا ابداالباد بتو خواهم بخشيد و ذريت ی تماِم" به ابراهيم قول ميدهد که در مقابل ختنه شدن فرزندانش . ندارد 
سفر پيدايش ،باب "( ا مانند غبار زمين زياد خواهم کرد ،چنانکه اگر غبار زمين را بتوان شمرد ذريت تو نيز شمرده شود تر

  پانزدهمباب"( کرد ی اين زمين را از نيل تا فرات به يسل تو بخشيده ام که تا ابداالباد بر آن حکومت خواِه"و ) ١۵سيزدهم ،
_______________________________ 

نام دارد ) فرزندان اهله اثريتا( در بني النهرين است که بنوائريات ی اوگاريِتی  اين سرود اقتباس از محاسه هِا– ١
  .زمني از آا زاده شده اند ی  ملت رِو٧٢ پسر داشته که٧٢و به حکايت آن اين اهله
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اين سر زمينهارا به فرزندان ی يا کثير گردانم و تماِمکنار دری ذريت ترا مانند ريگهِا" ، و به اسحاق وعده ميدهد که  )١٨،

و بر تو التفات خواهم : " و به يعقوب ميگويد  ) ۴باب بيست وششم ،" (جهان را برکت دهم ی تو ببخشم و از جميع امتهِا
تاد و من همه جا کرد و ذريت ترا بارور خواهم گردانيد و دشمنان خود را تعاقب خواهيد کرد و همه به شمشير شما خواهند اف

از صحرا تا نهر فرات " و به يوشع تصريح ميکند که ) ٧سفر الويان ، باب بيست و ششم " (  پيشاپيش شما خواهم خراميد
زمين دست مرا ِی قومها ی مقاومت با قوم تو نخواهد بود ، و تماِمی بزرگ از آن تو خواهد بود و هيچکس را يارِای و تا دريِا

واقعيت تاريخ اين است که عليرغم همه اين وعده ها ، نه ی وِل). صحيفه يوشع ،باب اول "(آور است خواهند ديد که زور 
کنار ه دريا شدند ، نه هرگز از نيل تا فرات به تصرف اسرائيل در آمد ،نه تمام ی ذريت ابراهيم باندازه غبار زمين و ريگهِا

 .قوم ها به شمشير اوافتادند
  

خويش خطاب به قوم ی خود با طنز هميشِگ" کتاب مقدسی ارزياِب" پشتوانه ، ولتر در ی ِبی هِادر ارتباط با اين وعده 
وفا نشده شما را دست انداخته ی دوستان من ، فکر نميکنيد که احتماال خداوند يهوه با اين وعده هِا: " اسرائيل مينويسد 

د ، بلکه بارهاو بارها خودتان مستعمره صاحبان نيل و است ؟ زيراکه نه تنها شما هيچوقت از نيل تا فرات را صاحب نشدي
ی صليِبی فردريک دوم ،وقتيکه درجنگلهِا.خودتان بوديد بنده ديگران بوديد ی از آنکه آقِای فرات شديد ومدت بسيار بيشتِر

خوردن با آنها ی برِای ناِنی در آن به شما وعده شيرو عسل داده اند ،وِلی سرزمين موعود شما را از نزديک ديد گفت که موِس
بهر حال . به ناپل برده بود ی اجازه ِای چهل ساله دربيابان شما را با کشِتی راه پيماِئی بهتر بود اگر بجِای نداده است ،و خيِل
 ".ما و شما هم ميتواند وعده بدهد و بدان وفا مکند ی خدِای يادتان نرود که حِت

................................................................................................................................................ 
 

آزار و عذاب آنان داشته ی برِای يهوه به کرات اعتراف ميکند که خودش مخالفين خويش را عمدا به راه خطا ميبرد تا بهانه ِا
وحشتناک را بر ی با فرعون است که نازل شدن انواع باليِای موِسی ه جريان روياروِئدوگانه يهوی نمونه بارز اين باِز.باشد

 ١. در کتاب حاضر توضيح بيشتر داده شده است ی در اين باره در فصل مربوط به موِس. آورد ی مصريان بدنبال ِم
………………………………………………………………………………………………................ 

 
اسرائيل و مسئول حمايت ازمنافع او ی منعکس است که يهوه خود را اختصاصا خدِای ت کِلدر سراسر تورات اين برداش

کالم خداوند بر من : " در کتاب حزقيال پيغمبر آمده است که . مختلف حق با اسرائيل نباشد ی اگر در رويدادهِای ميشمارد ،حِت
ايشان بيان کن ، زيرا که من ی اسرائيل برو و کالم مرا برِاآدميزاده ، نزد خاندان ی ،نازل شده فرمودکه ِای ،حزقيال بن يوِز
که سخنانشان رل نميتوان فهميد ی غامض زبان و ثقيل لسان ديگِری قومهِای اسرائيل ميفرستم و نه برِای ترا اختصاصا برِا

اسرائيليان به سر زمين ی در مورد ديگر به مردم کوهستان سعير که از است انداِز ) . ۶-۴، باب سوم ،ی کتاب حزقيال نِب"( 
ی اسرائيل است و بهر صورت از اسرائيل جانبداِری ميکنند بوسيله پيغمبر خود حزقيال پيغام ميدهد که او خدِای خود جلو گيِر
 :خواهد کرد 

خواهم به کوهستان سعير بگو خداوند يهوه ميفرمايد که من از اين پس به ضد تو : و کالم خداوند بر من نازل شده گفت "... 
ی بود و دست خود را بر تو دراز کرده ترا محل دهشت خواهم کرد ، و شهرهايت را خراب خواهم نمود تا ويران شوند و بداِن

به حيات خودم قسم که ترا به خون تسليم خواهم نمود که خون ... ی زيرا که با اسرائيل عداوت ورزيِد. که من يهوه هستم 
ان و آيندگان را از تو منقطع ميکنم و کوههايت را از کشتگان مملو ميکنم که مقتوالن شمشير ترا همه جا دنبال نمايد و روندگ
که ی ميکنم که شهر هايت ديگر مسکون نشوند تا بداِنی تو بيفتند ، و ويرانه هايت را دائِمی بر تل ها و دره ها و همه واديهِا

، هر آينه من به آتش غيرت خود بر ضد همه امت ها و ) ٩-١جم،و پنی ،باب ِسی حزقيال نِب( اسرائيل هستم ی من يهوه خدِا
) ۵و هشتم ،ی همانجا ،باب ِس( ديگز هستم که به سرزمين من دست انداخته و آنرا مورد نفرت ديگران قرار داده اند ِی ملتها 

_______________________________ 
قرار ميدهم که مردم بر آن خواهند ی در صهيون سنِگ: يد کالم خدا ميگو"  در مهني زمينه در اجنيل آمده است که – ١

 ٣٣رساله پائولوس رسول به روميان ،باب م ،" ( آن خواهند افتاد ی ميسازم که از رِوی لغزيد تو از آن صخره ِا
م که تصميم به هالک مردم آن گرفته باشيی ما خودمان حرام ميکنيم بر هر شهِر" و در قرآن نيز آمده است که ). 

آا به : " از قرآن که ی ديگِری و در ارتباط با آيه هِا) .٩۵انبياء ،" ( که آن مردمان از کفر خود توبه کنند 
با ما مکر کردند و ما : " ، و)۵٠غل ،" (ما نرينگ زدند و ما هم در مقابل به آا نرينگ زدمي و آنان نفهميدند 

با خدا مکر کردند و خدا نيز با : " ، و ) ۵۴آل عمران ،" ( ت هم با آا مکر کردمي ، و خدا هبرتين مکاران اس
: را نقل ميکند که ی ، گلدتسيهراين حديث معروف ترمِذ)٣٠انفال ،" (آا مکر کرد ، زيرا خدا از مهه مکارتر است 

بر من ی ِلمن حيله بزن وی خدايا ،به من کمک کن بر من کمک مکن ، برِا: پيامرب اين بود که ی از مجله دعاهِا" 
عمربن خطاب : " را که ) ۵۶جلد سوم ، ص( ، و نيز اين حديث طبقات الشافعيه )٢٧٢صحيح ،جلد دوم ص" (حيله نزن 

 ".ديگرم هنوز از آن بريون باشد، خودم را از مکر خدا در امان منييامبی اگر پامي در هبشت ويکپِا: ميگفت 
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خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در ی کنند و  بخصوص بِوی  قرباِناو هر چه بيشتری عالقه خاص يهوه به اينکه برِا
ی  باب وبيش از يکهزار بند به مقررات قرباِن٢٧يک کتاب کامل از تورات ،سفر الويان ، با. سراسر تورات منعکس است 

مختلف به ی تخصيص داده شده است ، و اضافه بر آن دست کم در سيصد مورد مختلف ديگر در عهد عتيق به مناسبتهِا
ی واميدارد و درواقع قرباِنی کباب ،بارها اين خدا را به عدول از تصميمات سخت قبِلی شنيدن بِو. اشاره شده است ی قرباِن

آيد و از هر ی خود بيرون ِمی وقتيکه نوح در پايان طوفان از کشِت   .را ايفا ميکند که بدو داده شده باشدی نقش رشوه ِا
خوش آن ی ميکند ، يهوه با شنيدن بِوی يهوه قرباِنی افروزد برِای که ِمی را در آتِشی يِکی وشت کشِتچرنده و پرنده حالل گ

بعداز اين ديگر زمين را به سبب انسان "نسل بشر پشيمان ميشود و در دل خود ميگويد ی از تصميم پيشين خود درباره نابوِد
، و وقتيکه شائول  ) ٢٢-٢سفر پيدايش ،باب هشتم ،" ( ه کردم لعنت نکنم و بار ديگر همه حيوانات را هالک نکنم چنانک

ها يش به غضب خداوند تهدند ميکند داود بدو ی نخستين پادشاه اسرائيل و ولينعمت داود او را يه سبب نادرستيها و کوتاِه
کتاب اول سموئيل ، ( رد خواهم کی راِضی قرباِنی ميگويد اگر يهوه ترا عليه من بر انگيخته است من او را با آتش خوشبِو

اسرائيل بگو هديه طعام مرا از ی به بِن: " دستور ميدهد که ی سينا يهوه به موِسِی در صحرا  ). ١٩باب بيست وششم ،
در ی در صبح وديگِری عيب يِکی دو بره نرينه يکساله ِبی من بياورند ،و آن طعام قرباِنی خوش عطر و آتشين برِای قربانيهِا

آور که بر ی هر بره ، و نوشابه مسِتی مراه با يک عشر ايفه آرد نرم مخلوط با يکربع ظرف روغن زالل برِاعصر باشد ، ه
يک عشر آرد دو عشر آرد منظور گردد، ی يک بره دو بره و بجِای بجِا) شنبه (محراب من پاشيده شود ،و در روز سبت 

 ) . ١١-١ اعداد ، باب بيست و هشتم،سفر" ( آن ی با هديه ريختِنی دائِمی سوختِنی قرباِنی سوِا
 

ی من قرباِنی که برِای پس کِس: "...ابالغ ميکند ی خود با همه جزئيات ان به موِسی در نخستين باب سفر الويان ، را برِا
ر سر او از گاو يا گوسفند باشد پس خود را بی اگر قرباِن. از گاو يا از گوسفند بگذراند ی ميگذارند حتما آنرا از بهائم يعِن

را بکنند و آنرا قطعه قطعه ی بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند، و پس پوست قرباِن
آتش ی که بر رِوی و پيه او را بر هيزِمی کنند و پسران کهنه اتش بر مذبح دوشن کنندو هيزم بر آن بچينند و سر قرباِن

او را با اب بشويند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند ی روده ها و پاچه هِاگذاشته اند قرار دهند ، و 
کبوتربياورد ، و ی از مرغان باشد پس آنرا از فاخته ها يا از جوجه هِای و اگر قرباِن.... که عطر آن هر چه خوشبو تر باشد 

مذبح افشرده شود ، و ی د و انرا بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلِوکاهن آنرا نزد مذبح بياورد و سرشرا بپيچد تا جدا شو
خاکستر بيندازد ، و پس آنرا از ميان بالهايش ی مذبح در جِای چينه دانش را با فضوالت آن بيرون کرده و آنرا بر جانب شرِق

و هديه آتشين و عطر ی سوختِنی که بر آتش است بسوزاند که قرباِنی چاک کند و از هم جدا نکند ، و کاهن آنرا بر هيزِم
 ) . ١٧-١سفر الويان ، باب اول ،" (خوشبو بجهت خداوند است 

 
در تورات دستور ميدهد که نخست ی يهوه مطبوع نيست ، زيرا ِوی کباب گاو و گوسفند برِای کباب خر بخالف بِوی ظاهرا بِو

ند آنها را باز خريد کنند ، اما نخست زاده االغشان را خاص خداوندندو صاحبان آنها نميتوانی زادگان احشام اسرائيل همِگ
و : "... ميتوانند باز خريد کنند يا آنرا با يک گوسفند معاوضه نمايند و در غير اين صورت ميبايد گردن کره االاغ را بشکنند 

 خواه از بهائم مال من که رحم مادرش را بگشايد هواه از انسان وی هر نخست زاده ِا: را خطاب کرده گفت ی خداوند موِس
فديه بده و اگر ی است و هر نخست زاده بهائم که از آن تواست نرينه ان از آن خداوند است و هر نخست زاده االغ را به بره ِا

و چون پسرانت از تو سئوال کنند که اين ..و هر نخست زاده انسان را از پسرانت به من فديه بده . گردنش را بشکن ی ندِه
بيرون آورد جميع نخست زادگان مصر را از ی نها بگو که چون يهوه ميخواست ما را از مصر از خانه غالِمچيست به آ

ليکن هر نخست زاده از . خداوند ذبح ميکنم ی انسانها تا بهائم کشت ، بنابراين من نيز همه نرينه ها را که رحم را گشايند برِا
که متعلق به ی هر چيِز). " ٢٠-١٩و چهارم ،ی  ، باب ِس١٩-١١زدهم ،سفر خروج ، باب سي" (پسران خود را فديه ميدهم 

که از ی خداوند باشد چه از بهائم نه فروخته شود و نه فديه داده شود ، زيرا مخصوص خداوند قدس اقداس است ، و هر وقِف
 در سفر  ). ٢٩  و٢٨ هفتم ،  سفر الويان، باب بيست و" ( انسان وقف شده باشد اگر فديه داده نشود البته بايد کشته شود 

نتخست زاده پسران خود را به من بده ، و نخست زاده گاوان و گوسفندانت را هفت روز : " ميگويدی خروج صريحا به موِس
 ) .٣٠  و٢٩سفر خروج ، باب بيست و دوم ،" ( نزد مادرانشان نگاه دار و در روز هشتمين آنها را نيز به من بده 

 
مان به حضور خداوند يپس سل: " افتيتوان يدر کتاب پادشاهان تورات می قرباِنی هوه را برِايی هِااز اشتی نمونه ِا 

ام يخ ايدر توارن باره يدر هم). ۶٣ و۶٢کتاب اول پادشاهان ، باب هشتم ،" (  گوسفند بود١٢٠٠٠٠   گاو و٢٢٠٠٠ديگذران
  ٧٠٠م جمع شدند و در آنروزيل در اورشليا همه اسرائپس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آس: " تورات آمده است که

 . )١۴-١٠ام ، باب شانزدهم ،يخ ايکتاب دوم توار"( خداوند ذبح نمودند ی که آورده بودند برِای د از غنائِمن گوسف٧٠٠٠گاو و 
 

............................................................................................................................................................... 
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ن مورد تقلب نکنند ينکه در ايای برِای اورد ، وِليه بياوهدی شتر برِايخواهد که هر چه بيده خود ميهوه به کرات از قوم برگزي
من هر ی ل بگو که برِاياسرائی به بِن: فرمود ی و خداوند به موِس"... کندين مييقا تعيمورد قبولش را دقی ِايخودش نوع هدا

 :يريگيمن می شان برِايکه از ای اِئين است هداياورند ، و ايا بيادتر هدايچه ز
 

نه بند ،و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ يمرصع سی ق و سنگهِايعقی طال و نقره و الجورد و ارغوان ، و سنگهِا
، و هر ) ۵-٢ست و پنجم ،    يسفر خروج ، باب ب( بخور معطر ی ه برِايچراغ و ادو یسرخ شده و پشم بز ، و روغن برِا

نه ياورد تا سينه آن بيحه را همراه با سيه آن ذبيخداوند بگزارند ، پس پی خود را برِای حه سالمِتيل که ذبياسرائی کس از بِن
نه آنرا بجنباند ، و آن يه را بر مذبح بسوزاند و سيهن پده شود ، و آنگاه کايبه حضور خداوند جنبانی دِنيه جنبانيبه جهت هد

ان يسفر الو( خود به کاهن بدهد ی ح سالمِتياز ذبای ه افراشتِنيهدی نه از آن خودش و پسرانش باشد ، و ران راست را برِايس
از خونش ی رد و قدِرخود را بر سر قوچ نهاد و انرا ذبح کی طبق دستور خداوند دستهِای پس موِس ). ٣٣-٢٩، باب هفتم ،

ه خون را بر اطراف يد ، و بقيراست او مالی را گرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شصت دست راست او و بر شصت پِا
ه آنها و ران راست را گرفت و از سبد ران يجگر و پی ِديه را که بر احشاء راست و سفيه و دمبه و همه پيد ، و پيمذبح پاش

ه و بر ران راست يک نازک گرفت و آنها را بر پيو ی ک قرص نان روغِنير و يک قرص فطيوند بود ر که به حضور خدايفط
ی بود برِای ص را که حصه موِسينه قوچ تخصيد و پس سيدن بحضور خداوند بجنبانيه جنبانيهدی نهاد و همه آنها را برِا

  ) . ٢٩-٢٣ان ، باب هشتم ،يوسفر ال" (را امر فرموده بود ی د چنانکه موِسيجنبانی دِنيه جنبانيهد
................................................................................................................................................ 

 
هوه عواقب يگاه يسن ، گاه و بير ناست و طفره بردای او جِدی خدِای خوب متوجه شود که گفته هِای ِلينکه هر اسرائيای برِا
 :کنديمی ادآوِريده ين خود را به قوم برگزياز فرامی تخِط

  
شد ی ،آنگاه در شهر و در صحرا ملعون خواِهی اوِريم بجا نيفرمايض مرا که به تو ميع اوامر و فرايو جمی اگر مرا نشنِو" 

ز ملعون خواهند شد ،و بر تو وبا و سل و تب و التهاب و ي نگله اتی گاووبره هِای ن تو و بچه هِايوه زمير و ميو ظرف خم
ت آهن ،و ير پاين در زيسرت مس خواهد شد و زمی رقان خواهم فرستاد ،و فلک تو باِالير و باد سموم و يحرارت و شمش

ی وانِگيرش و به در و جرب و خايباران را با گرد و غبار خواهم آمبخت تا ار آسمان نازل شود و تراهالک کند،و ترا به بواس
د ،وگاوت در نظرت کشته شود يبااو خواهد خوابی گِريدی را که نامزد کِنی زِن. دل مبتالخواهم ساخت ی شاِني و پری ناِئيو ناب
تو به غارت برده شود،و زانوها و ساق ها و از کف پا تا فرق سر ت را ی ش رِويگران گوشتش را بخورند ،و االغت پيو د

برد اما ملخ آنرا خواهد خورد ، و ی ار به مزرعه خواِهيتخم بس. افت گرفتار خواهم کرد يی آن شفا نتواِنبه دمل بد که از 
ان تو يکه در می ِبيغر.را کرم انگورت را خراب خواهد کرد يد زينوشی کرد اما شراب آنرا نخواِهی تاکستانها عروس خواِه

، و وحوش صحرا را بر تو )۴۴-١۵ست و هشتم ،يه ،باب بيتثنسفر ( بود ی است بر تو سر خواهد شد و تو دم اوخواِه
ک تنور يران شود ، و ده زن نان خود را در يت ويانت را هالک کنند و راه هاياوالد سازند و چهار پای خواهم فرستاد تا ترا ِب

بت ی ا را بر الشهِاشمی د خورد ، الشه هِايد خورد و گوشت دختران خود را خواهيبپزند ، و گوشت پسران خود را خواه
ن نام يو از ای ت را گوش نداِدينجهت که اوامر خداي، از ا )٣٢-١۴ست و ششم ،يان ،باب بيسفر الو( افکند پرستان خواهم 

  ).ست و هشتم يه ، باب بيسفر تثن" ی ِديهوه نترسينام ی عِنيب يمه
 
ن قرار خواهم داد و يهم کرد و خوراک مردمش را افسنتشغاله بدل خوای م را به مأورِايد که اورشليفرماي  م١وتيهوه صباي" 

نخواهد بود که آنها را ی وانات بر صحرا خواهد افتاد و کِسين حيمردمان مثل سرگی د و الشهِايآب تلخ به آنها خواهم نوشان
د که يآی ِمی اِميا ی وِلرحمت و انصاف هستم ،ی هوه ،خدِايشناسد که ين فخر کند که مرا ميهر که فهم دارد از ا. بر دارد 

تراشند همراه يشان را ميموی ز که گوشه هِايرا نی ختنه شده ها و ختنه نشده ها را با هم عقوبت خواهم کرد و همه آنهاِئ
 ).٢۶-١١اء ،باب نهم،يکتاب ارم"(شان عذاب خواهم داد يا

 
خواهم آورد که گوش هر کس که آنرا بشنود ی اينک بر سر مردم اورشليم چنان بالِئ: اسرائيل ميفرمايدی يهوه صبايوت خدِا"

" گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ايشان خواهم خوراند، و هر کس گوشت همسايه خود را خواهد خورد . صدا کند 
  ).٩،باب نوزدهم ،ی کتاب ارمياء نِب(
 
 

___________________________________ 
جنگ و جنگجو ی خدِای اد شده است معِنيهوه از آن ياز القاب ی ِکيت   بار در تورات به صور٢٨٢ن کلمه کهي  ا- ١

 .را دارد 
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د چونکه ساکنان يفرمايپدرت داود می هوه خدِايد که يل رسيهورام پادشاه اسرائيبه ) اس يال(ی نِبی ِايلياز ای و مکتوِب" 

م  مبتال خواهد يعظی اموالت را به بِالی ت و تماِمکه مرتکب زنا شوند ،همانا خداوند پسرانت و زنانی م را اغوا نموِدياورشل
ب ين ترتيوخداوند بهم. ند يرون آيت از مقعد بيعارض خواهد کرد که روده های ماِريخود تو چنان بی ساخت ، و در احشِا

ات يعطری ِوی و قومش برِا. سخت مرد ی رون آمد تا با درد هِايشتد از مقعدش بيهورام هر روز بيعمل کرد و بمروراحشام 
  ).٢٠-١٢کم ،يست و يام ، باب بيخ ايکتاب دوم توار" (نسوزاندند 

 
ن شد و يو دست خداوند بر اهل اشدود سنگ: " ل آمده است که ين کتاب سموئيگر هميدی ن فهرست ،در جِايل ايتکمی برِا

  ).۶ل ،باب پنجم ،يتاب اول سموئک" (د يرون آمد و پوسيشان از مقعدها بير مبتال ساخت تا روده هايهمه آنهارا به بواس
 
و در طول چند ( نوشته شده است ی را که توسط خود موِسی توراِتی م نسخه اصِليمان در اورشليگر کاهن معبد سليدی وقِت

ک کاهنه به اطالع ين کشف مهم توسط يکند و ايدا ميبر حسب تصادف پ) قرن خود کاهنان از وجود آن خبر نداشته اند إ 
ن کتاب يرا که در ای غام دهد که تمام بالهاِئيل پين است که به پادشاه و کاهنان اسرائيهوه ايواکنش ی وِل. رسد يه مهويخداوند 

و در : " او نسوزانده اند ی بخور سوزانده اند وبرِاگر يدی خداهِای را که برِاينوشته شده است بر آنها خواهد فرستاد ، ز
که ی نوشته شده بود در وقِتی کاهن کتاب تورات خداوند را که بدست موِسی ِايحلقم، يا در اورشليوشيسال هجدهم سلطنت 

دا کرد وآنرا به شافان داد و شافانکتاب را نزد پادشاه برد و بحضور او خواندو يبرند پيرون مينقره ها را ازخانه خداوند ب
شان يه بن حسره لباسدار فرستاد و خلده کاهنه به اگر را نزد خلده کاهنه زن شلوم بن توقهتيکاهن و چند تن دی ِايپادشاه حلق

بر سر شما خواهم آورد که ی نک بالِئيد ايکه شما را نزد من فرستاده است بگوئی د به کِسيفرمايل مياسرائی هوه خدِايگفت 
ان يخدای  برِاچونکه ن کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد ،يکه در ارا ی د ، وهمه لعنت هاِئيتصورش را هم نکرده باش

 ).٢۵-١۴و پنجم ،ی ام ،باب ِسيخ ايکتاب دوم توار" ( د ــيدـــوزانـــن نســـمی د و برِايگر بخور سوزانديد
 

 :شود ياد آورميده يز به قوم بر گزيد و شرط از خود را نيقيبی ِايهوه مزايدها ،ين تهديبه موازات ا
 
نت يان تو دورخواهم کرد ،ودر زميرا از می ماِريترا برکت خواهم داد و ب،نان و آب ی خود را عبادت نماِئی هوه خدِاياگر "

ع يتو خواهم فرستاد و جمی ش رِويت را تمام خواهم کرد و خوف خود را پيسقط کننده و نازا نخواهد بودوشماره روزها
ان را از حضورت برانند يو حتان يتوخواهم فرستاد تا کنعانی ش رِويش تو روگردان خواهم ساخت ،و زنبورها پيدشمنانت را پ

،و حدود ترا از بحر قلزم تا بحر ی ن را متصرف گرِديو زمی ر شِويتو خواهم راند تا کثی ش رِويج از پيتدرشان را به ي،و ا
  ).٣١-٢۵نهارا بدست تو بسپارم ، ين و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زميفلسط

................................................................................................................................................ 
بکار يا فريا تجاوز عادتا جانب قاتل يو ی بکاِريا فريمختلف مربوط به قتل ی انهِاين است که  در جريهوه ايگر خصائص ياز د
 .تجاوز شده است ی ه قرباِنرد و نه طرف آنکس را کيگيرا م

 
ل مورد پسند خداوند قرار يه قابيشتراز هديهوه بيه او به يل که هدين دليل را بديل ،پسر آدم و حوا ، برادرش هابيکه قابی وقِت

م ل را بکشدهفت بار مورد انتقايقابکند که هر کس يد ميکند بلکه تهديهوه نه تنها از او باز خواست نميکشد ، يگرفته است م
خواهد که فرزند يم ، از شوهرش ميهم که سارا ،همسر ابراهی موقِع ). ١۵ش ،باب چهارم ،يدايسفر پ( او قرار خواهد گرقت 

و :"رديگيهوه جانب سارا را ميک پسر خود او اسحاق نباشد ، يز شريرون کند تا پسر کنيارشدخود را با مادر او از خانه ب
پس به . کند يد که خنده ميرا دی کرد ،و سارا پسر هاجر مصِری افِتيم ضيد ابراهر باز داشتنيکه اسحاق را از شی روِز
م ين به ابراهيا. ک ارث نخواهد بود يزبا پسر من اسحاق شريرا که پسر کنيرون کن ،زيز را با پسرش بين کنيم گفت ايابراه

م بر خاست نان يو بامدادان ابراه... ورا بشنو م گفت که هر آنچه سارا به توگفته است سخن ايخداوند به ابراهی سخت آمد ،وِل
ابان يل در بيپس هاجر با اسماع. رون کرد يآنهارا بر دوش هاجر گذاشت و او را با پسرش از خانه باز آب گرفته ی مشِک

نشست ی رفته درمقابل ِوی ر پرتاِبيگذاشت و به مسافت تی ر بوته ِايبرشبع سرگردان شد،و چون آب مشک تمام شد پسر را ز
هم که ی هنگاِم). ١۶-٨کم ، يست ويش ،باب بيدايسفر پ"(ست ينم ، و آواز خود را بلند کرد و بگريرا گفت مرگ پسر را نبيز
عقوب يابد که ييرد واسحاق با وحشت در ميگيرا از برادرش می غمبِريبرکت پی بکاِريعقوب، فرزند کوچکتر اسحاق ،با فري

ش يدايسفر پ( ب خورده را يرد و نه جانب فريگيبکار را ميهوه همچنان جانب فريت ،مزورانه حق برادرش را غصب کرده اس
 .ن نحوه عمل بارها در تورات تکرار شده است يا ). ۴ و٣ست و هشتم ، ي،باب ب

................................................................................................................................................ 
 

ق يعمالی ِنيکامل قوم فلسطی هوه مأمور نابوِديگمارد شائول است که از جانب يل ميهوه بر اسرائيکه ی ن پادشاِهينخست
 او شود ويمان ميپشی گذاشته است از انتصاب ِوی چند گاو و گوسفند آنهارا باِقی ابد که ِوييهوه در ميچون بعدا ی شود ،وِليم
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ل يخداوند مرا فرستاده است تا بر تو برکت دهم که بر قوم او اسرائ: ل به شائول گفت يوسموئ:" کشديو همه پسرانش را م
ق با او در راه مقاومت يل از مصر قوم عماليد چون در بر آمدن اسرائيفرمايپس االن کالم خداوند را بشنو که م. ی پادشاه شِو

شان شفقت مفرما بلکه مرد و زن يشان را بالکل نابود ساز و بر ايملک ايع مايداده و جمق را شکست يکرد پس برو و عمال
ست هزار يشان دويد و از ايپس شائول قوم را طلب. و گوسفند و شتر و االغشان را بکش ر خواره و گاو يوطفل وکودک ش

خلق عمالقه را ی ق را زنده گرفت و تماِميدو عمالقه را شکست داد و اجاج پادشاه عماليهوه سان دياده و ده هزار مرد از يپ
ل نازل شده گفت يو کالم خداوندبر سموئ....اما گوسفندان و گاوان و بره ها را هالک نکرد. ر بالکل هالک ساخت يبه دم شمش

ل خشمناک شده نزدشائول رفت يو سموئ....رده است اويرا کالم مرا بجا نيمان شدم که شائول را پادشاه ساختم ،زينک پشيا:
ت يمگر به تو نگفت که عمالقه و هر چه را که درملکی ل پادشاه شِويترا مسح کرد تا بر اسرائکه خداوند يهنگامو گفت 

ند را ه قوچ ها؟ وچونکه کالم خداويا گوش گرفتن از پيکو تر است يا اطاعت فرمان خداوند نيآنهاست بالکل هالک ساز؟ و آ
ده و به يق را که شائول زنده نگاه داشته بود طلبياجاج پادشاه عمال ليو سموئ. ز ترا از سلطنت رد نمود ياو نی ترک کرِد

مان شده بود که شائول را بر يپشی وِل  .حضور خداوند در جلجال بدست خود پاره پاره کرد ،و خداوند از کار او خشنود شد 
و خداوند شائول و همه پسرانش را بکشت و  ). "٣۵-١باب پانزدهم، ل،ي کتاب اول سموئ"(ل پادشاه ساخته بود ياسرائ
ق را يده و گوسفندان و گاوان عماليکه به خدا ورزی انِتير درخت بلوط دفن کردند ،و شائول به سبب خيآنها را زی جسدهِا

 ) .١٢باب دهم ،   ،کتاب اول،اميخ ايتوار" (نکشته بود مرد بجهت کالم خداوند که آنرا نگاه نداشته بود 
 

ل يشان سجده کردند ،غضب خداوند براسرائيان ايل با دختران قوم مو آب به زنا پرداختند وبه خدايو چون قوم اسرائ"... 
و . ند يش آفتاب به دار بکش شدت غضب من فرو نشيشان را پيقوم را گرفته ای روسِای گفت تماِمی افروخته شد و به موِس

ل ياز اسرائی نک مرِديو ا...آورده اند بکشد ی ک از شما کسان خود را که به بعل رِويل گفت که هر ياوران اسرائبه دی موِس
زه بدست گرفت و آنرا به شکم يد نين را دينحاس بن العازاربن هارون کاهن ايان همراه داشت ،و چون فيرا از قوم مدی زِن

ست و يبهوه از وبا مرده بودند يو آنکه قبال به غضب . ل بر طرف شدياسرائی شان فرو برد و همانوقت وبا از بِنيای هردِو
د و باعث يل برگردانياسرائی نحاس بن العازاربن هارون غضب مرا ازبِنينک فيا:گفت ی و خداوند به موِس. چهار نفر بودند 

ی ن عهد کهانت جاوداِنيتش بعد از او ايرذی او و برِای لهذا بگو که برِا. رت خود هالک نسازم يل را در غياسرائی شد که بِن
 ).١٣-١ست وچهارم ، يسفر اعداد ،باب ب"(ور شديخودغی خدِای را که از برِايخواهد بود،ز

................................................................................................................................................ 
 

که بدان اراده ی هوه به کرات از انجام کاِرير باشند ،ير ناپذيين تغيد حساب شده و بنابرايبايمات خداوند قاعدتا مينک تصميباا
مان ينش نوع بشر پشيدهد که خداوند از آفريمی طوفان نوح بدانجهت رِو. دهد ير جهت مييشود و تغيمان ميکرده است پش

ان هالک يده است همراه با آدميآفری ز که ِوينی ه موجوداِتيبقآورد که در آن ی رابه وجود ِمی جه بالِئيشده است و درنت
م به يکند و تصميکند از نظر خود عدول ميمی که نوح قرباِنی واناِتيکباب حی دن بِويبعد با شنی ن خدا اندِکيهمی شوند، وِليم

  ).٢٢-٢٠ و باب هشتم ، ٧-۵شم ، ش ،باب شيدايسفر پ(رد يگيوانات ميبشر و حی ادامه زندِگ
 

ست يرد که عده شمرده شدگان هزارهزارو دويگيجه ميکند ، و نتيل اقدام ميقوم اسرائی غمبر و پادشاه به سر شماِريداود پ
ان ينياميان بنيکن الويهودا هستند ، ليل و هفتاد و چهار هزار از ير زن از اسرائيمرد شمش)ست هزار يون ودويليک مي(
را که او بعکس به يز ،ديآی ناپسند ِمن امر به نظرخدا يا. را که داود آنان را مکروه دارد يشوند ،زيرقم منظور نمن يدرا
از سه نوع مجازات ی ِکيرا از جانب او درانتخاب ی فرستد که ِويداود را نزد او می ن جهت خالِويان عالقمند است ،بديالو
ل نازل يا سه روز وبا بر اسرائيا تا سه ماه بعد بدست دشمنانش کشته شود ي ، شودی ا سه سال در کشورش قحِطي: ر کند يمخ

ل يجه خدا وبا بر اسرائيدر نت. کند يران کند ،و داود شق سوم را انتخاب ميل را ويحدود اسرائی شود و فرشته خداوند تماِم
ی م را هالک کند ،وِليه مردم اورشليکند تا بقيمر روانه يو بعد فرشته خود را با شمش. کند يفرستد که هفتاد هزار را تلف ميم

ده باشد يدی ِبيان آسين ميداود در ای عِنيی آنکه گناهکار اصِلی خواند ِبيشودو فرشته را نزد خود باز ميمان ميناگهان پش
 ).١۵-۵کم ،يست ويام ،باب بيخ ايکتاب توار(
 
د خداوند يبگوی فرستد که به ِويرا نزد او می ن آموص نِباء بيهوه اشعيشود ،و يمارو مشرف به مرگ ميغمبر بيپی ِايحزق
د ،و يگريکند و زار زارميوار ميدی خود را بسِوی ا رِويحزق. يريميمی ن زوِديرا که به همين زيد تدارک خود را ببيفرمايم

پانزده سال ی ه کرِديو گری سِتيا بگو حاال که حاضر به مردن نيقوم من حزقی شوِايشود که به پيا نازل ميکالم خداوند بر اشع
کتاب دوم پادشاهان ،باب (ی اِبير و بردمل خود ت بگذار تاشفا بير بگيرا از انجی واکنون قرِص. م يافزايعمرت می بر روزهِا

  ).٨-١ستم ،يب
 
عا کند ، او در جنگ به حضور خداوند دی روِزيپی کند که برِايغمبر درخواست ميشع پيل از اليهورام بن اخاب پادشاه اسرائي

هودا را نگاه يهوشافاط پادشاه يستاده ام قسم که اگر احترام ينک به حضور او ايهوه که ايات يحد که به يگويشع باوميو ال
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د و يآی زند خدا خوشش ِميد و سازميآی اور ،و چون مطرب ِميبی من مطرِبی کردم ،اما االن برِايتو نظر نمی داشتم به سِوينم
د تا دشمنان نتوانند يخندق ها بسازی واِدن يد درايفرمايد خداوند ميرام بگوهويدهد که به يستور مغمبر خود ديشع پيبه ال
زابل که اورا بر خالف يهمسرش ای ل به اغوِاياخاب پادشاه اسرائ ).١٧-١٣کتاب دوم پادشاهان ،باب سوم ،(کنند ی شرفِتيپ

دهد که او را يغام ميبه او پی اس نِبيهوه توسط اليزد و ينگايداردخشم خداوند را بر ميوام هوه به تصرف تاکستانيخواست 
ه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان يبالکل هالک خواهد ساخت و کل

زندو يد را چاک مشنود جامه خوين را ميل بخورند ،و آخاب که ايزرعيحصارز يزابل همسرش را نيسند و ايخون خود او را بل
چگونه اخاب ی ِديشود که دياس نازل مين حال کالم خداوند بر اليدر ا. خوابدين ميرد و برزميگيکند و روزه ميپالس در بر م
ام يآورم ،اما درای بر سرش نِمی گر بالِئينجهت که در حضور من متواضع شده است ديد و متواضع شد؟ پس از اياز من ترس

 ).٢٩-٢١کم ،يست و يکتاب اول پادشاهان ،باب ب( او عارض خواهم کرد سلطنت پسرش بال را بر
 
شق پادشاه مصر يهوه شيهوه را ترک کردند ،و يعت خداوند يل شرياسرائی د او با تماِميو چون سلطنت رحبعام استوار گرد"

ان ،و به يان و حبشيسکان و يان و لوبيشمار از مصريبی  سوار و خلِق۶٠٠٠٠ ارابه و١٢٠٠م بر آورد بايرا به اورشل
آنگاه . شق هالک خواهم کرديد که من شمارا بدست شيهوه بگويسروران گفت که از جانب او به رحبعام و ی نِبی ِايشمع

ی شان را هالک نخواهم کرد وِلياگفت چونکه تواضع نموده اند ايل تواضع نمودند ،و خداوند به شمعيرحبعام و سرداران اسرائ
 ).٨-١ام ،باب دوازدهم،يخ ايکتاب دوم توار"(مرا بدانند ی د تا قدر بندِگشق خواهم کريبنده ش

.............................................................................................................................................. 
 

 : کنديعمل می اِتا مأمور اطالعيک جاسوس يگر خدا در نقش يوقت د
 
ل نما تا نشناسند يز و صورت خود را تبديبرخ:" ربعام به زن خود گفت يمار شد ، و يربعام پادشاه بينا پسر يدر آن زمان ا"

او ده قرص نان و کلوچه و کوزه عسل ببر تا ترا از آنچه بر فرزند ی بروو برِای نِبی ِاي وبه نزد اخ،ی ربعام هسِتيکه تو زن 
ا يد واخيا رسيلوه رفت و به خانه اخين کرد و برخاسته با صورت  مبدل به شيربعام چنيپس زن . واهد داد خبر دهد خی ما رِو
ی ربعام ِمينک زن يخداوند محرمانه درگوش او گفت که ای وِل. تار شده بود ی ِريرا چشمان او از پيند ، زيتوانست او را ببينم
پس . ی خواهد بود که تو او را نشناِسی تو بپرسد و چون داخل شود و به هئت ساختِگمار است از يد تا در باره پسرش که بيآ

ربعام داخل يزن ی د گفت ِايشد شنيا راکه به در داخل ميزن اخی پاهِای ا صدِايو چون اخ.ی ن و چنان بگِويد بدوچنيايچون ب
ی نگردانِدی ر من رِويان غيعام بگو که چون از خداربيهوه به ي؟اکنون از جانب خداوند ی ر داده ِاييشو ،چرا هئت خود را تغ

و .اندازندی آنهارا دور ِمی فرستم و تماِميربعام بال مينک برهمه خاندان يز ايمن نی جان آورِدين راه غضب مرا به هياز ا
 بخورند ،و پسرت رد مرغان هوا او رايرد سگان او را بخورند و هر که در صحرا بميدر شهر بمربعام يم که هر که از يفرمايم

." دن به خانه پسرش مرد يربعام برخاسته روانه شد ،و به مجرد رسيپس زن . ت به خانه خواهد مرد يدن پاهايبه مجرد رس
 ١ ).١٧-١کتاب اول پادشاهان ،باب چهاردهم ،(

............................................................................................................................................... 
 

درکتاب .ن است که از او بترسند يست که او را دوست داشته باشند ، اين نيده اش ايهوه در ارتباط با قوم بر گزيکمال مطلوب 
ثاق ين مي است ،و بهره اشمای ات و رستگاِريثاق حياز قول خداوندآمده است که من با شما عهد بسته ام که می نِبی مالِک

به گفته فون  ) . ٢باب چهارم ،(د يد و در مقابل نام من هراسان شوينکه ازمن بترسيای ز داده ام ، برِايترس از خودم را ن
ا يت و يا عشق به بشريه همه عبادات ترس از او است نه عشق بدو يهوه پايی کار شناس معروف کتاب مقدس ،برِاراد 

ن يک تري و نزدشتر بترسد ،ياست که از او بی از نظر او آن کِسی هوِدين يبهتر. ی ه کمال و تقِول بيکوشش در راه ن
هوه يدر سفر خروج ،خود . م کرده باشند ياد تر به مومنان تفهيهستند که مهابت او را هر چه زی بدو آنهاِئی مجتهدان مذهِب

را به افتخار خود دردهان ی ،و سروِد"مان آوردنديای  بنده او موِسدند و بهياز خدا ترس) هود ي(آنگاه قوم " کند که يت ميحکا
ان ،که به اندازه تو يان خدايهوه ، در ميی ست مانند تو ِايک: " ازدهم آن آمده استيگذارد که در بند يل مياسرائی وبِنی موِس

، از ی ات توراِتينشر نياز معتبرتری ِکيدر ائره المعارف کتاب مقدس ، ". ترسناک باشد و به سان تو مهابت داشته باشد ؟ 
ی هوه با القاب خدِايبوده و در آن ی ات توراِتيشود که جزو ادبينام برده م" هوه يی جنگهِا"بنام ی اثرمنظوم مفقود شده ِا

قبال که ی نِبی در کتاب مالِک. ان مشخص شده است يان و کنعانيان و موآبيان و ادومينيب ،فرعون شکن ،خورد کننده فلسطيمه
خود ی پسر از پدرخود و غالم از آقِا" زند که ينانه بانگ ميهود خشمگيغمبر خود به قوم يذکر آن رفت ، خداوند توسط پ

___________________________________________________________ 
ن مطلب را به يآن زن ا یرا گفت وِلی از زنان خود مطلِبی ِکيبه ی غمرب در پنهاِنيپ"ز آمده است که يدرقرآن ن -١
غمرب از آن زن معاخذه کرد يپ. غمرب خرب داد که فالن زن سر ترا فاش کرده است يگر اطالع داد ،و خداوند به پيدی کِس

  )٣ ، ميحتر"( داد دانا به من خربی غمرب فرمود خدِاين را به تو گفت ؟پيای د که چه کِسي،و او با تعجب پرس
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 ترس از من چه شده است ؟ و اگر آقا هستم هيبت من کجا رفته است ؟ خيال ميکنيد من نميدانم اگر من پدر هستم. ميترسد 
ی را برِای در گله خود داريد بره معيوِبی نان نجس بر مذبح من ميگذاريد ،و با آنکه گوسفند نرينه ِای که شما به عنوان قرباِن

،باب ی نِبی مالِک" (و اسم من در ميان امت ها اسم مهيب است ؟ من سر ميبريد ؟ مگر نميدانيد که من پادشاه عظيم ميباشم 
است که از شنيدن نام يهوه به هراس ی کساِنی و وبا و مرگ و آتش برِای آخرين جمالت تورات وعده بيماِر ). ۶اول ، 

ظيم و مهيب خداوند نزد شما را قبل از فرا رسيدن روز عی نِبی اينک من ايليِا:" عهد عتيق اين است که ی نيفتند، و بند پاياِن
،باب ی نِبی مالِک" (خواهم فرستاد تا دل پدران و پسران را بر گرداند ، مبادا که من با مهابت خود بيايم و زمين را لعنت بزنم

  ).۶  و۵چهارم ،
 

ی جرِمی ان کاله برداِربه عنوی کند که نه تنها درعرف حقوِقيفا ميای ر اخالِقيچنان غی هوه نقِشيچند در تورات ، ی در موارِد
که ی هنگاِم". کرد ی نخواِهی دزِد"نت دارد که يز مبايده گانه معروف خود او نی فرمانهِای ب است ، بلکه با محتوِايقابل تعق

را بدست خود خواهد کشت و ی ارشد مصِری همه فرزندان ارشد خانواده هِای ن زوِديدهد که به هميخبر می در مصر به موِس
ن يکند که قبل از ايمی ان را از کشور خود بدهد، به راهنماِئيهوديدر دل فرعون خواهد گذاشت که اجازه خروج بعد از آن 

رند تا بعدا آنها را همراه يهر قدر بتوانند ظروف و آالت طال و نقره به امانت بگخود ی گان مصِريان از همسايهوديماجرا 
ه خود و هر ياکنون به گوش قوم خود بگو که هرمرد از همسا: " ...  است نين باره چنين نوشته تورات در ايع. خود ببرند 
عمل کرده ی ل به دستور موِسياسرائی ، و بِن )٢ازدهم ، يسفر خروج ،باب (ه خود آالت نقره و آالت طال بخواهند يزن ازهمسا
همانجا "(ن را به کمال غارت کردند ايان مصريهوديشان دادند ، و يان آالت نقره و آالت طال و رختها خواستند بدياز مصر

   ). ٣۶ و٣۵،باب دوازدهم ،  
 

ن دوقوم يه مردم ايکلی ن گذاِريهود با کميان است ، يان با دو قوم عمون و موآب که در آن حق با موآبيهوديدر مورد جنگ 
آنها را غارت کنند و در ی انبهِاء گرايدهد که تا سه روز اموال و البسه و اشيان اطالع ميهوديکند و بدنبال آن يرا هالک م

 :روز چهارم او را متبارک بخوانند 
 

ی هوه ، ِايی ِا: ستاد و گفت يد بايش صحن جديهودا درخانه خداوند پيان جماعت يل در ميهو شافاط پادشاه اسرائيو آنگاه "...
ه سکنه يکه کلی سِتيما نی ا تو خدِايست؟ آيو مگر در دست تو قوت جبروت نی سِتيپدران ما ،مگر تو در آسمان خدا نی خدِا
ی عمون و بِنی م بدهد ؟ پس اکنون بِنيش ابراهيت دوست خويابداالباد به ذری رون راند تا آنرا برِاين را از آنجا بين زميا

کرد ی نخواِهشان حکم يا تو برايما ، آی خدِای ِا. رون کنند يبی موآب آمده اند تا مارا از ملک تو که آنرا به تصرف ما داده ِا
ی تماِمی ان جماعت حلول کرد ، و او گفت ِايدرمی الِوی ِايل ابن متنيعئي اابنياابن بنايل ابن زکريحزئي؟ آنگاه روح خداوند بر 

را که جنگ از آن يد زيم هراسان مباشين گروه عظيد از ايگويد که خداوند به شما ميريهوشاط پادشاه ،گوش گيی هودا وِاي
د و آنچه يستيد بلکه بايجنگ ننمائی د وِليشان فرود آئيفردا به نزد ا. ل هستمياسرائی  آن من است که خدِاست بلکه ازيشما ن

شان را ين گذاشت و ايموآب کمی عمون و بِنی د ، و خداوند به ضد بِنينجات شما خواهد کرد مشاهده نمائی را خداوند شما برِا
. افته بود ينی رهاِئی ن افتاده و احِدينک الشه ها بر زميدند که ايدند ديبان رسايدبانگاه بيان به ديليهالک ساخت و چون اسرائ

ی گرانبها برِای زهِايمت آمدند و آنقدر اموال و البسه و چيبجهت گرفتن غن) لياسرائ( پادشاه با همه قوم هوه شافاطيو آنگاه 
برکه جمع شدند و درآنجا ی ،پس روز چهارم در واِدبودند يخود برداشتند که نتوانستند ببرند ،و تا سه روز مشغول غارت م

 ).٢۶-۵ستم ، يام ،کتاب دوم ،باب بيخ ايتوار" (خداوند را متبارک خواندند 
................................................................................................................................................ 

 
چکس يد که هيگويمی نا به موِسيدر کوه سی را با آنکه خود ِويکتاب مقدس است ، زی هود از معماهِايی مسئله شکل ظاهِر

ا به يرا در صورت خدا ی گران ِويغمبران او و ديپی ن کتاب مقدس درموارد متعدِديند و زنده بماند ،درهميتواند مرا ببينم
 :کنند يت ميل در تورات حکايدارهارا به تفصين ديرند ، بلکه خودشان ايميه تنها نمنند و نيبی ناشناس ِمی صورتهاِئ
خداوند بدو ی ،وِل"عزت خود را به اونشان دهد "کند که ياز او درخواست می نا ، موِسيهوه درکوه سيبا ی دار موِسيدر د
وسوم ، ی سفر خروج،باب ِس"(ند و زنده بماند يببتواند مرا ی نِمی چ آدِميرا هي،زی ِنيصورت مرا ببی تواِنيتو نم:" د يگويم
ند يمنگاهش را ببيامکان داده شده که بعد از کذشتن خداوند از برابراو ،نشی د که به موِسيافزاينهمه تورات ميبا ا ). ٢٠-١٨

مثل  "گفتيسخن می  که خداوند از روبروبا موِساست سفر خروج آمدهن ينها درهميرغم همه ايعل ). ٢٣-١٩همانجا ،(
سفر ( م غذا خورده بود يغمبرش ابراهيت تورات خدا با پيز به حکايش از آن نيپ". د يکه با دوست خود سخن بگوی شخِص

ده يدوی ، و به دنبال موِس  )٣١و دوم ،ی ، باب ِسش يدايسفر پ(گرفته بود ی عقوب کشِتي، و با  )٨-١جدهم ،يش ، باب هيدايپ
هوه از زبان داودآمده است که ياز ی ِقيل وصف دقيدرکتاب دوم سموئ ). ٢۴اب چهارم ، سفر خروج ، ب(بود تا اورا بکشد 

جهد و از يرون ميزد و از دهانش آتش بيخياو دود برمی ِنيکه از بيد ، در حاليآی ن فرو ِميهوه از فراز ابرها بزميبوجب آن 
 و از  بر ميخيزد  دودی ویـــنيدند ،و از بيلرزـــبی سماِنآی ِاـــــه هيد و پاين متزلزل گرديآنگاه زم" :لرزد ين ميمهابتش زم

ر يظ زيغلی ِکينزول فرمود ، و تاردواو آسمانهارا خم کرده يدهان او آتش سوزان در آمد و اخگرها از آن افروخته گرد
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ربع ی ه هِاي شد و پاا ظاهريپس اعماق در. ده شديآتش افروخته شد و برق جهانِی او اخگرها ی از درخشندِگ...ش بود ،يهايپا
 ). ١٧-٨ست و دوم ،يل ،باب بيکتاب دوم سموئ"(ن فراستاده مرا گرفت يييعلی د و خداوند از اعِليمسکون منکشف گرد

فلک ی و باِال"،.اقوت نشسته است يه يشبی ند که بر اورنِگيبی هوه را به چشم ِميز در کتاب خود خداوند ينی ال نِبيحزق
مانند صورت انسان ،و از کمر او به طرف باال مانند منظره فلز ی دم و بر آن تخت صورِتيکبود داقوت يمثل ی شباهت تخِت
که در روز باران درابر باشد ،ودانستم که ش قوس و قزح يآتش مانند نمای دم و بر گرداگردش و اندرونش شعله هِايتابان د

بر ی پسر آدِمی ِا: دم که به من گفت يرا شنی آنگاه صداِئخود در افتادم و ی دم به رِويهوه است و چون آنرا ديمنظر جالل 
ان يهوه را درميبنوبه خود ی اء نِبياشع).٢٨-٢۶،باب اول ،ی ال نِبيکتاب حزق" (م يست تا با تو سخن گويخود بای هِايپا

ستاده بودند که يآن ای ن باِاليبا شکوه خود نشسته بود و سرافی دم که بر کرِسيآنگاه خداوند را د: "ند يبی مالئک بالدار ِم
وت مملو از جالل يهوه صبايگفت قدوس قدوس يرا صدا زده می گِرياز آنها دی ِکيک از آنها شش بال داشت ، و هر يهر 

را چشمانم ي زبر من که هالک شده ام ،ی پس گفتم وِا.لرزد وخانه از دود پر شد ياو می خانه از صدِای ه هِايو پا. اوست 
ست ، به يغمبر نيهودا ، باآنکه پيهوشافاط پادشاه ي). ۵-١،باب ششم ،ی اءنِبيکتاب اشع" (ت ده اسياه را دوت پادشيهوه صباي

را فرستاده است تا ی کِسی ده و شاهد آن بوده است که ِويخودش دی هوه را برکرِسيکند که يت ميل حکايآخاب پادشاه اسرائ
که ی هوه شافاط  به آخاب گفت بدرسِتيو :" کند تا در آنجا شکست بخورد ب دهد و او را وادارد که به جلعاد حملهيآخاب را فر

ست که يستاده بودند و خداوند گفت کيلشکر آسمان بطرف راست و چپ او ای دم و تماِميخودش نشسته دی خداوند را بر کرِس
نکار را يضور خداوند گفت من ابه ح)طان يش( د يفتد ؟و روح پليب بدهد تابه راموت جلعاد برآمده و بيبرود و اخاب را فر

پس هشدار باش که االن خداوند . ن بکن يپس خدا فرمود برو و چن.  روح کاذب خواهم بود شيايع انبيکنم و دردهان جميم
خ ي ،کتاب دوم توار٢٣-١٩کتاب اول پادشاهان ، باب دوازدهم ،"(تو گذاشته است ی ِاين انبيع ايکاذب را در درون جمی روِح
 ). ١٨اء،باب هشتم ،يکتاب اشع(ون ساکن است يهوه در کوه صهيکند که يح ميتصری اء نِبياشع ). ٢٢-١٨هجدهم ،ام ،باب يا

ند يشه درآنجا سکونت گزيهمی ال دارد برِايدهد که خيند که بدو خبر ميبی م ِميهوه را شخصا در داخل معبداورشليی ال نِبيحزق
آورده ی به صحن اندروِنش به سمت مشرق بود به معبد درآمد ،و مرا برداشته يکه روی پس جالل خداوند از راه دروازه ِا: "

ن ي،ای پسر آدِمی ستاده بود گفت ِايمن ای که پهلِوی دم که مرِديکرد ، و شنيان خانه با من تکلم ميدم که از ميرا شنی و صداِئ
ی ال نِبيکتاب حزق"(ل تا به ابد ساکن شوم يائاسری ان بِنيال دارم درآن درميم که خيهايمن و مکان کف پای است تخت خداِئ

ن يون مراجعت نموده ام و بعد از اياکنون به صه"شنود که ياز زبان خداوند می نِبِی ا يو زکر ). ٧-۴،باب چهل وسوم ،
 ).٣ا ،باب هشتم ، يکتاب زکر"(م ساکن خواهم شد يان اورشليدرم

 
نده مسکن يخداوند بسازد که او درآی م برِايکه در اورشلی رد خانه ِايگيغمبر درنظر ميت تورات داود پادشاه و پي به حکا

برو به بنده من داود بگو خداوند :"د يگويبدو مکالم خداوند به ناتان نازل شده ی داشته باشد و سر گردان نباشد ، وِلی ِنيمع
رون آورده ام تا امروز در يل را بياسرائی بِنکه ی را از روِزي،زی سکونت من بناکِنی برِای ست تو خانه ِايد که الزم نيفرمايم

از ی ن مدت به احِديا درايرفته ام ،و آی به مسکِنی و از مسکِنی مه ِايبه خی مه ِايساکن نشده ام ،بلکه از خی خانه ِا
 ). ۶-٣هفدهم ،ام ،باب يخ ايکتاب اول توار" ( د ؟يمن نساختی ازچوب سرو آزاد برِای ل گفتم که چرا خانه ِايدگان اسرائيبرگز
:".... آورد ی رون ِميبی سرو ساماِنی سازد و خداوند را از ِبيمی ن کار را سرانجام عمِلين داود ،ايمان ،جانشينهمه سليبا ا

ترا اجابت ی تقاضِانک يا:مان ظاهر شده بدو گفت يو خداوند در شب بر سل... خانه خداوند را تمام کرد ی مان بنِايپس سل
و اکنون اگر آسمان را ببندم تا باران نباردو اگر امر کنم که ملخ ها . دم يسکونت ثابت خود برگزی  را برِان مکانينمودم و ا
نها ينهمه قوم من متواضع شوندو دعا کرده با وجود همه ايان قوم خود بفرستم و با اين را بخورند و اگر وبا درميحاصل زم

ن مکان يکه در ای ن ببعد به دعاِئيرمود واز اآسمان اجابت خواهم فشان را از يطالب حضور من باشند ،آنگاه من تقاضا
   ).١۶-١١ام ، باب هفتم ،يخ ايکتاب دوم توار" (ک شنوا خواهم بود يک از نزديبحضور من کرده شود ازنزد

 
وحنا ،باب ي(  است دهيتاکنون خدارا ندی ده ِايچ آفريح داد که هيوحنا تصريل يمکرر تورات ، آنجی ن گفته هِايرغم همه ايل ع

دن يکند که ديد ميتأک) ٢زدهم ،يباب س(ان يز در رساله اول خود به قرنتيپائو لوس رسول ن) . ١٢  وباب چهارم ،١٨اول ،
  ١.ا باشد دروغ گفته است ين دنيآن درای ممکن است و هرکس مدِعی آن جهاِنی خدا از روبرو تنها در زندگاِن

................................................................... 
خداوند مهه ديدگان را ی را ببيند ،وِل)خداوند (منيتواند او ی هيچ ديده ِا"  در قرآن در مهني باره آمده است که -١

،چشم  )۶۴مائده ،(وجود دارد که در آا به دست خدا ی با اين وجود در قران نيز موارِد ). ١٠٠انعام ،"(ميبيند 
اين اشارات . اشاره شده است )۵طه  ، (و خدا در عرش خود در ميان مالئک  )١١۵بقره ،(،چهره خدا  )١۴ر،قم(خدا

بسيار را دراسالم ميان مالکيان از يکسو و حنبليان و کراميه و ی فکِری خداوند کشمکشهِای روشن به جنبه جسماِن
بود و ی که بنيانگذار آن ابو داود اصفهاِن(هريه معروف ظای فرقه اسالِم. ديگر برانگيخته بود ی ظاهريان از سِو
معتقد بود که خداوند درعرش خانه دارد که بر دوش مالئک است و هر )مسلمان نفوذ بسيار يافت ی خبصوص دراسپانيِا

ی بعِض. قويهيکل بر ميخيزد بگوش مريسد ی شبيه آنچه از زين شرت درزير سواِری وقت که حرکت کند ،از عرش صداِئ
ی چهره جواِنی بعکس دارِای سياه و سپيد ميماند و برِخی با مِوی  دارند که چهره خدا به چهره مرد ساخلورده ِاعقيده

گفته شده است که پس از طوفان نوح خدا آنقدر گريست که . دارد ی به پِای طالِئی ساده و خوشرو ميدانند که نعليِن
آسيايش ی ديگر نيز آنقدر خنديد که دنداِای فتند ،و موقِعکه مالئک به عيادتش ری به درد چشم مبتال شد ،بطوِر

ی آستان قدس رضِوی تشيع وتصوف ،نوشته هاشم معروف احلسيين،ترمجه سيد صادق عارف ،نشريه بنياد پژوهشهِا(پديدار شد
  ).١٧١ ، نقل از کتاب اله اکرب ، نوشته دکرت روشنگر ،ص١٣۶٩،مشهد



                                                                                                                              خــــداتولدی ديگر

18 صفحه    

 
 
 

ميگيرد که در اصطالح ی  رابطه قوم يهود با همسايگان غير يهود خود ، آشکاراموضِعيهوه درمواردی در موارد مختلِف
يکبار شدت خشم او از اينکه قوم اسرائيل از غير يهوديان زن گرفته ی حِت. نام دارد ) ی تبعض نژاِد (Apartheidی امروِز

 :به آستانه مرگ ميکشاند ی اند پيغمبر معتبر او عزرا را از ناراحِت
 

ی ديگر جدا نکرده اند بلکه از دختران ايشان برِای و من چون آگاه شدم که قوم اسرائيل خويشتن را از مردم کشورهِا.. "..
ی گر مخلوط کرده اند جامه و ردِايدی ت مقدس خود را با رجاست و نجاست امتهِايش زنان گرفته و ذريپسران خو خود و

ر نشستم ، و در وقت شام از تذلل خود بر خاستم و با ي تا وقت شام متحش خودرا کندم ويسر و ری خود را چاک زدم و مِو
خدا ، من خجالت دارم ی ش برافراشتم و گفتم ِايخوی هوه خدِايی ده به زانو در آمدم و دست خود را به سِويدری لباس و ردِا
است که از ی ِنيد زميرويتصرف آن می برِا)ل ياسرائی بِن(که شما ی ِنيآن زمی م که فرموده ِاي  ترک نموده اترا که اوامر

ش از سر تاسر مملو ساخته اند ،پس دختران يکشورها نجس شده است و آنها به رجاسات و نجاسات خوی نجاسات امتهِا
شان يای را برِای وسالمِتی د و هرگز سعادتمنِديريگيپسران خود می شان را برِايد و دختران ايشان مدهيخود را به پسران ا

ش خانه يه کنان پيپس عزرا گر.... ديواگذاری ت ابِديپسران خود به  ارثی د و آنرا برِاين را بخورين زميا خودتان اد تيمطلب
ل يا ئيحيا ،ابن يستند ،و شکنيگريل زار زار مياز مردان و زنان و اطفال اسرائی ِميار عظين نهاده بود وگروه بسيخدارو به زم

پس در روز سوم که روز ... م ين زنان و اوالد آنان را از خود دور کنيم که ايعهد ببندش يخوی به عزرا گفت پس حال با خدِا
دند يلرزيز به سبب باران سخت ميم جمع شدند و از ترس خدا ونين در اورشلياميهودا و بنيستم ازماه نهم بود همه مردان يب
پس ...د يل را افزوده ايب گرفته و جرم اسرائيرده و زنان غيانت ورزيشان گفت شما خيکاهن برخاسته به ای آنگاه عزاِر.
ند يايشان بيخ و داوران هر شهرهمراه ايند و مشاياين بيمعی ب گرفته اند در وقتهِايما زنان غری که در شهرهِای ع کساِنيجم

تند وتا روز اول ن امر نشسيش ايتفتی پس در روز اول ماه دهم برِا. ..ن امر ازما رفع گردديما در باره ای تا حدت خشم خدِا
 ).کتاب عزرا ،باب نهم و دهم ."(دند يب گرفته بودند به اتمام رسانيراکه زنان غری ماه اول کارهمه مرداِن

 
ش با يخوی فرستاده و آنهارا واسطه هِای شان وِحيکه بارها خودش به ای غمبراِنيدست پی را رِوی گر خداوند آب پاِکيوقت د

 :خوانديبکار ميزد و همه را دروغگو و فريريده خود دانسته است ميقوم برگز
 
... شان سخن نگفتم ،اما از جانب من به نبوت پرداختند يبا ا. رسالت مرا کردند ی آنها ادعِای اءرا نفرستادم ،وِلين انبيمن ا"

ن يای تا به ِک...ن گفت يا به من چنيا درعالم رويهوه درمکاشفه يگفتند يدم که به مردمان ميکاذب راشنی ِاين انبيسخنان ا
که هر ی اهاِئيستند و با نقل رويش نيدل خودشان بی ِايآورند که انبی خودشان نِمی کنند به رِويکه به دروغ نبوت می اِئيانب

شان مرا به خاطر بعل از ياد قوم من ببرند ،چنانکه پدران ايکنند که اسم مرا از يمی کنند کاِريمی ه خود بازگوِئيکدام به همسا
کند ؟ و آنکه کالم مرا دارد يان نميبی خود را به راسِتی ِايده است رويا ديا در رويکه مرا درمکاشفه ی دند ؟ چرا آن نِباد بري

گر يکديهستم که کالم مرا از ی اِئين انبينک من به ضد ايکند ؟آخر کاه را با گندم چه کاراست ؟ اينقل نمی کالم مرا به درسِت
شان را نفرستادم يک از ايچيرا که من هيند ،زينمايب خود گمراه ميمرا با اکاذ. که او گفته است ند يگويدزدند و به دروغ  ميم

ند ي؟ و اگر بگوی کدام وِح:شان بگو يست ؟پس به ايخداوند چی و چون قوم من پرسند که وِح. به آنها ندادم ی ِتيو مأمور
نک شمارا به الکل يلهذا ا.د يهوه را مکنيی وِحی ودم ادعِام که به شما فرموده بيفرمايهوه هستم ميهوه ،پس من که يی وِح

،باب ی اء نِبيکتاب ارم"(>را که فراموش نخواهد شد بر شما خواهم فرستاد ی و رسواِئی فراموش خواهم کرد و عار عبِد
 ١ .)۴٠-٢١ست وسوم ،يب
 

که نه تنها در تاريخ مذاهب ،بلکه ی  ،چيِزغير از همه اينهاستی چيز ديگِر"خداوند يهوه"با همه اينها، شاهکار شاهکارهاي
 .منحصر به فرد است ی ، پديده ِای در تاريخ جهان بصورت کِل

 
ظاهر ميشود و بدو ی چنانکه پيش از اين گفته شد ،در جريان مهاجرت ابراهيم از بين النهرين به ارض کنعان خداوند بر ِو

 فراوان کنم و بسيار بارور نمايم ی يار بسيار کثير گردانم و ترا پدر امتهِاببندم که ذريت ترا بسی ميخواهم با تو عهِد:"ميگويد 
 ___________________________________ 
کند ،قبالشخص يهوه اعالم ميل را فرستادگان کاذب يگذشته اسرائی ِايخداوند انبی ندِگيکه به منای نِبی ِاين ارميا-١

ش از آنکه نطفه او بسته شده يپی کند که حِتيد ميداند ،بلکه تأکيه مهويش نه تنها فرستاده يخودش را درکتاب خو
 :غمرب بوده است يباشد پ

پس کالم خداوند بر من نازل شده گفت قبل از آنکه ترا در شکم مادرت صورت بندم ترا شناختم و درمهاجنا "..... 
 ).۵ و۴،باب اول ،ی ا نِبيکتاب ارم"(امتها قرار دادم ی س منودم و نِبيترا تقد
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ارض ی تماِمی و امتها از تو پديد آورم و پادشاهان از تو به وجود آيند تا ترا و بعد از توذريت خداباشم و زمين غربت تو يعِن

که بعد ازتو گوشت ی دهم ،به شرط آنکه تو نيز عهد مرا نگاه داِری کنعان را به تو و بعد ازتو به ذريت تو به ملکيت ابِد
. ختنه ميشود ی  سالِگ٩٩،و پيش از همه خود ابراهيم در)سفر پيدايش ،باب هفدهم "(سرائيل ختنه شود از ای غلفه هرذکوِر

ن مشکل يداشته است ، ای ن سرنوشت ساز با دستگاه الِهيچنی ل ارتباِطيسرائ فرزندان اگذشته از اين مشکل که چرا آلتی وِل
نا تا نهر فرات بطور يسی ن و از صحرِايقلزم تا بحر فلسطی ِاياز درکه خداوند آنرا ی ِنين سرزميز در کار بوده که ايگر نيد

از سکنه نبوده بلکه مسکن هفت قوم بزرگ ی صاحب و خاِلی ن ِبيک سرزميده يم بخشيت ابراهيشه به ذريهمی دربست و برِا
ش از يست پيبايمنطقا می ِطين شرايدرچن. قا در تورات آمده است يهمه آنها دقی و ده ها قوم کوچکتر بوده است که اساِم

ز بندگان خدا بوده اند داده شود تا يکه بهر حال آنها نی ن مردِميای جابجاِئی برِای ب قابل قبوِلين تعهد نامه ترتيمفاد ای اجرِا
ر يست ،راه حل غين نيهوه مطلقا ايی راه حل انتخاِب.شده باشد ی ده خاِليمالکان نورسی منصفانه ومشروع برِای خانه بصورِت
ق آن اختصاص داده شده ي بند به شرح دقا٨٠٠ باب و    ٢۴تورات ،شاملی ک کتاب تمام از کتابهِاياست که ی گِريمنتظره د

ان را کشتند و زنان يان فرستاد و آنها همه ذکوران مديبه دستور خداوند دوازده هزار نفر را به جنگ مدی پس موِس: " است 
شانرا به يمساکن ای شان همه امالکشان را غارت کردند و تماِميای ع بهائم و مواِشيو جمگرفتند ی ِريشانرا به اسيو اطفال ا
لشکر غضبناک شد چرا ی به روسِای و العازار کاهن آوردند ،و موِسی ران و غنائم را نزد موِسيدند و پس اسيآتش سوزان

را شناخته ی را که مرِدی د و هر زِنيفال را بکشاز اطی زنان و اطفال را زنده نگاه داشته بودند ،و گفت پس االن هر ذکوِر
سفر اعداد ،باب "(د يخودتان نگاه داری را نشناخته و بااو همبستر نشده باشد برِای را که مرِدی هر دختِری د ، وِليباشد بکش

  ).١٨-١کم ،يوی ِس
 

ش را به اطالع او يخوی ح جنِگرد و طريگيوشع بن نون تماس ميان او يس سپاهي،خداوند با رئی بعد از در گذشت موِس
وشع بن نون خطاب کرد يبه بنده خود ی و خداوند بعداز وفات موِس:".... کند يآنها را مشخص می ات اجرِايرساند و جزئيم

را که ی وعده کردم هر جاِئی ز از رود اردن عبور کن ،و من چنانکه به موِسيبنده من وفات کرده است ،پس بر خی که موِس
بزرگ به طرف ی ِايان تا درين حتيزمی بخشم ،از صحرا و لبنان تا نهر فرات و تماِميا بر آن نهاده شود به شما مشمی کف پِا

هوه يرا ي، زی کرد ،ومبادا که بر آنها ترحم کِنی کنم هالک خواِهيم مين قومهارا که به دست تو تسليای مغرب ،و تو تماِم
م يشان را به دست تو تسلياهد نمود تا به دست تو هالک شوند و پادشاهان اشان خويپری ِميشان را به اظطراب عظيت ايخدا

م يعظی تو خداِئی هوه خدِايرا يشان مترس زي، از ای ر آسمان محو کِنيو نامشان را از زی شان را هالک ساِزيخواهد نمود تا ا
  ).٢۵-١۶ه ،باب هفتم ،يسفر تثن"(ب است يو مه

 
ی پس آنرا تصرف کرده باِش.م کردم يآنرا به دست تو تسلی حا و پادشاهش و مردان جنِگينک اريوشع گفت ايو خداوند به "

را ی نفِسير هالک کن و ذير و گاو و گوسفند واالغ را به دم شمشيرا که در شهر است از مرد و زن و جوان و پی هر موجوِد
وشع شهر را يو . وقف من خواهد بود ی ِريمت گي غنن که بهيو آهنن ينقره و طال و ظروف مسی نگذار ، و تماِمی در آنجا باِق

  ).٢۵-٢وشع ، باب ششم ،يفه يصح" (د بجز راحاب فاحشه را که زنده نگاه داشت يبا آنچه درون آن بود به آتش سوزان
 

ردار و خود را بی مردان جنِگی پس تماِم. و همه قوم اورا به دست تو دادم ی نک ملک عِايوشع گفت ايپس خداوند به ".... 
ی وشع و تماِميشهر به آتش سوخته شد و .پس آنرا به آتش سوزان ی وچون شهر را به تصرف درآورِد... برو ی به عِا
ساکنان ی د تا تماِميوشع دست خود را پس نکشيرا که ينماند ،زی ازآنان باِقی که کِسيرا کشتند بطوری ل مردان عِاياسرائ
وشع فرموده بود يخودبه به تاراج برد موافق کالم خداوند که به ی ل برِايمت آنرا اسرائيکن بهائم و غنيرا هالک کرد ، لی عِا
  ).٢۵-٢٢وشع ،باب هشتم ، يفه يصح."(است ی د و آنرا خرابه ساخت که تا امروز باِقيرا سوزانی وشع عِايپس . 
 

شوند و خود يسگان وگربه ها قتل عام می ان شهرحِتيان و چهار پايهوه همه آدميشه به فرمان يمثل همی در تصرف شهر عِا
مانده که نابود نشده است ی باِقی ِزيکند که هنوز چيخود احساس می هوه با علم خداِئين وصف يبا ا. شود يران ميز ويشهر ن

ان يهودياز ی ِکيبرد که يمی فراوان ِپی وشع پس از جستجِوي.دهد ين قصور مورد عتاب قرار ميغمبر را بخاطر ايوشع پيو 
 ال و ـــمش طـــک شيبن زارح ی ِدـــبن زبی رِمـــبنام عخان بن ک

کند و طال و نقره را ين گناه اعتراف ميعخان خود بد. خود ش نگاه داشته است ی ن نبرده و برِايست سکه نقره را از بيدو
ن و گوسفندانش به دره آخور بستگانش و خدمتکارانو خرای هوه او را با زن و فرزندان و تماِميبه دستور ی دهد ،وِليپس م
-١٨وشع بن نون ،باب هفتم ، يفه يصح(سوزانند يکنند و بعد در آتش ميبرند و در آنجا و در آنجا همه آنهارا سنگسار ميم
٢۵ .(  
 

شب را از جلجال کوچ ی وشع تماِميو . شان را به دست تو دادم يرا ايان مترس ،زياز ادون:وشع گفت يپس خداوند به "... 
هالک کرد ی ِميشان را درجبعون به کشتار عظيل منهزم ساخت و ايش اسرائيشان را پيشان بر آمدو خداوند اي ناگهان براکرده
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ِی که از سنگها ی د و مردند ،و آناِنيبزرگ بارانی شان از آسمان سنگهِايکردند خداوند بر ايل فرار ميش اسرائي،و چون پ
   ).١١-٩وشع ،باب دهم ،يفه يصح"(ر کشتند يل به شمشيوم اسرائکه قی شتر بودند از آنهاِئيتگرگ مردند ب

 
کو ين نيشان را منهدم کردند و برهر قطعه زميشان منهزم شدند کشتند و شهرهايان قوم موآب را که از حضور ايليو اسرائ"

وه راقطع نمودند و در ي مه درختانيآب را مسدودساختند و کلی چشمه هِای سنگ انداختند و آنرا از سکونت انداختند و تماِم
 ).٢۵ و٢۴کتاب دوم پادشاهان ،باب سوم ، "(ر گذاشتند يقی آنها سنگهِای جِا
 
نگذاشت ی را باِقی ر هالک کرد و کِسيرا که در آن بودند به دم شمشی ده را گرفت و به امر خداوندهمه نفوِسيمقوشع يپس "

را که در آن بودند به ی م نمود ،پش همه کساِنيز بدست تسليداوند آنرا نل با لبنه جنگ کرد و خياسرائی ،و بعد از آن با تماِم
ش گذشت و به مقابلش اردو زده با آن جنگ کرد و خداوند ينگذاشت ، و بعد از آن به الخی راباِقی ر کشت و کِسيدم شمش

آنگاه .ر کشت يودند بدم شمشرا  که در آن بی وشع همه کساِنيرنمود ويل سپرد که در روز دوم تسخيش را بدست اسرائيالخ
نگذاشت ،و پس به علجون ی او باِقی را برِای که کِسيوشع اوراشکست ،بحديش آمد وياعانت الخی هورام ملک جازربرِا

ش کرده يک روز هالک کرد چنانکه با الخيکه در آن بودند در ی ر زد و همه کساِنيگذشت و در همان روز آنرا گرفته بدم شمش
و .ل امر فرموده بود ياسرائی هوه خدِاينفس را هالک کرد ،چنانکه ی برون بر آمده با آن جنگ کرد و هر ِذو پس به ح. بود 
 ." کرد يل جنگ مياسرائی ل برِاياسرائی هوه خدِايرا که يشان را گرفت زيای نهِاين ملوک و زميوشع اي

 
ل يشان را سخت کند تا به مقابله اسرائيوند بود که دل ارا از جانب خدايل صلح کرده باشد ،زياسرائی نبود که با بِنی و شهِر"
امر ی شان را نابود سازد ،چنانکه خداوند به موِسيشان رحمت نشود ، بلکه ايشان را باالکل هالک سازد و برايند و او ايدرآ

 ).کم يست و ياول تا بی وشع ،باب هِايفه يصح"( فرموده بود 
 

ک يکايشوند که يگر نام برده مي  شهر د٧۶وشع ،يفه ين صحيست و چهارم هميدوم تا بست و يبی نها ،درباب هِايدردنباله ا
 .شوند ياو تصرف و قتل عام و غارت و سوزانده می م او وگاه به فرماندِهيهوه و با نظارت مستقيب،بدستور ين ترتيآنها بهم

 
د را درآسمان يوشع گردش خورشيکبار يی ست که حِتده او مهم ايقوم برگزی هوه و برِايخداوند ی ن قتل و عامها آنقدر برِايا

که خداوند ی وشع درروِزيآنگاه :"... وکشتن همه آنها داشته باشد " ان يامور"ب يتعقی برِای شتِريکند تا فرصت بيمتوقف م
ستد يلون بايای ز گفت که بر واِديستد ،و به ماه نيم کرد ، به آفتاب گفت که بر جبعون بايل تسلياسرائی ش بِنيان را پيآمور

ان را نابود يه آموريز توقف نمود تا قوم بقيل نکرد ،و ماه نيروز درفرورفتن تعجی ب به تماِميستاد و قري،پس پافتاب ا
 ١ .)١٣ و١٢وشع ،باب دهم،يفه يصح"(کردند

 
ی روِزياند که به شرح پديمی آشوِری حماِسی ازمنظومه هِای وشع تورات را اقتباِسيفه يصحی محتوِای گارِلی اِئيتاليمحقق ا

 : د يتوان دين ميبرلی از آنها را هم اکنون درموزه باستان شناِسی افته است ، و نمونه ِاين پادشاهان آن اختصاص يخونی هِا
خودم از کوها گذشتم و ی جنِگی ان و ارابه ِايکاهنان مقدس ،با لشکری ان بزرگ ،و به فتوِايشتار و آشور،خدايای اِريبه "

غ گذراندم و يورش آوردم و آنجا تصرف کردم ،همه مدافعان قلعه را از دم تيبه شهر و قلعه مسحکم آن . نابو رفتم يبجانب ک
سردار دشمن . رود ی نگذاشتم تا به کار گروگاِنی ک تن از آنان را باِقيی ر را زنده زنده در آتش سوزاندم و حِتيسه هزار اس

مستحکم شده بود و ی آنگاه به جانب شهر تال رفتم که بخوِب. ختم يوار شهر آوي ددا بدست خودم پوست کندم و پوستش را به
غ يرا در همان دروازه شهر از دم تی  سه هزار سپاِه.ورش بردم و سرانجام آنرا گشودميچون صاعقه بدان . سه بارو داشت 

ی دم و پاره ِايرا دست بری ه از آنهاپاره ِاز گرفتم کينی فراواِنی اسرِا. گر را در آتش سوزاندم يدی اِريگذراندم ،سپس بس
ی شان را به تاکهِايکشتگان پشته ها ساختم و سرهای از بدنهِا. از آنهارا درآوردم ی اِري،و چشمان بسی ِنيگر را گوش و بيد
ی  ،و خدِابزرگ ،آشوری کردم که خدِای کاِر. آتش انداختم ی ختم و جوانان و دختران را زنده در شعله هِايرون شهر آويب

 ).الد يش از مي پادشاه آشور درقرن نهم پAssurnazirpalربعل يسنگنوشته آشورنض( "شدند ی شتار ،ازمن راِضيبزرگ ا
با منطق ی گِريد"ملت برتر "از جانب ی مشابِهی ز تالِشيدوم نی جنگ جهاِنی شود درسالهِايخ تکرار مينکه تاريبحکم ا

بار آورد ی قرباِنی شرِقی اروپِای نهِايگر سرزميه و در ديها نفر در لهستان و روسونيليصورت گرفت که م"ی اِتيحی فضِا"
 هوه در دست نداشتند ،ختنه هم نشده بودند إياز ی ن بار آدمکشان اجازه نامه ِاي،منتها ا

 
____________________________________ 

را قضاوت ي قرار داشت ز١۶١۶معروف او در سالله در حماکمه يت گالياز دالئل حمکومی ِکين نوشته تورات يا -١
ه يکردند که فرضی ِريجه گي را ،نتنيد را از حرکت باز داشته بودو نه زميوشع خورشينکه يسا با استناد به ايکل
  .ن باطل است ي بر خالف کتاب مقدس و بنا برانيبر حرکت زمی له مبِنيگال
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با يسنده تقريکه نو) سن پل (س يپائولوس قدی ا خدِايباشد ی ِسيعی حسب آنکه خدِاچنانکه قبال گفته شد ،خدا بر ل ،يدر انج

در آن بخش که . گر دارد يکديمخالف ی ِتيت است ،دو شخصيحين مسيآئی و سازمان دهنده واقِع"د يعهد جد"از ی ِمين
ن يمان اواست ،و اي درگرودرجه اهر انسان دردرجه اولی پائولوس است رستگاِری و مذهِبی فکِری منعکس کننده برداشتهِا

ی ِسيکه منعکس کننده نظرات خود عی گِريکه در آن بخش دی سا قرار گرفته است ،درصورِتيد کلياست که در مورد تأکی اصِل
ن شرط صرفا يشناخته نشده،بلکه ای رستگار شدن شرط اساِسی ز برِايمان داشتن نيای ِسيبودن وبه عی ِحيمسی است حِت

نقل شده است که هرکه با محبت ی ِسيلهااز قول عين بار در انجيچند. ان و دوست داشتن آنها شناخته شده استگريمحبت به د
رد يکودکان نپذی ملکوت خدا را با پاکدِلی باز آمده است که اگر کِس. کند در خدا ساکن است و خدا دراو ساکن است ی زندِگ
ی ، وِل )١٧ و١۶جدهم ، ي لوقا ،باب ه: ١۵ مرقس ،باب دهم ،١۵-١٣ ،  ،باب نوزدهمی مِت( افت يچوقت بدان راه نخواهد يه

ئت حاکمه آمده است که يمومن با حکومت و با هی ِحيک مسيد در باره نحوه رابطه يعهد جد"ی هوِدي"دربخش 
د ينکنی لوِسن راازراه چاپيد ،و ايکنيح اطاعت ميد که از مسياطاعت کنی ان خود با چنان خلوص و احتراِميازفرمانروا:"

راکه زمامداران جهان جز يد ، زيآوری ن راه اراده خداوند را بجا ِميح از ايمسی ِسيدکه مانند غالمان عين اعتقادبکني،بلکه با ا
ی لهِايکه در انجي، در صورت)۵ان،باب ششم ،يرساله پائولوس رسول به افس"(شوند يده نمين مقام برگزيبا اراده خداوند بد
ا بنده طال يد يد بنده خدا باشيا بايز يشما ن. تواند بنده دو ارباب باشد يچکس نميه: آمده است که ی ِسي عچهارگانه از قول

سد ينوين تضاد مي، اشتاوفر و الرت درباره ای دو محقق سرشناس آلماِن ). ٢٢ ، لوقا ، باب دوازدهم ،٢۴،باب ششم،يمت"(
د نه تنها نرون دوران خود او ،بلکه همه آدمکشان تاجدار يم ، بايار دهپائولوس را مالک قری ل دررساله هِايکه برداشت انج

د رستگار شوند يکه بای د آنهاِئيعهد جد"ی توراِت"دربخش . رند يس ما قرار گيدگان خدا مورد تقديخ بعنوان برگزيتار
که دربخش آن هر کس ي، درصورت )٣٠ان ، باب هشتم ،يرساله پائولوس به روم(ن شده اند ييش توسط خداوند تعيشاپيپ
ان يابد ، مالييران آسان به ملکوت خدا راه مين حقيرتريسته ملکوت خداوند کند و آنجا که حقيتواند بامحبت خود را شايم
قلمرو ی ابند ، بلکه درهِاييراه نمی ن ملکوت آسماِنيع کتاب مقدس آشنا باشند نه تنها بدين شراياکار هر قدرهم با قوانير

 ).۴٠، مرقس، باب دوازدهم، ۵٢ازدهم، ي ، لوقا ،باب ۴ستو سوم،ي، باب بی مِت( بندند يز ميگران نيدی ِوخداوند را به ر
 

ز او را يشود و بعدا نيمی است که در تورات متجِلی ِريخود کامه و قهار و سختگی ل، خدا همان خدِايانج" يهودي"در بخش 
عقوب يد  که از يفرمايخداوند م:"ل آمده است ين مورد انجيدرا . افتيتوان يبازهم مطلق ترو مقتدرتر درقرآن می بصورِت
د که ترا يفرمايو به فرعون م. ده شده بود يسو که توأم با او زائيرا اورا دوست داشتم ،اما از برادرش عيکردم زی جانبداِر
از ی ِکي. ابد ي جهان انتشار له تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسريختم تا بوسين منظور به شرارت برانگيبهم

آدم إ تو ی ِای ست که بتواند با اراده او مقاومت کند ؟وِليرا کيرد ،زيگيراد ميگر چرا خدا ازما ايپس د:شما به من خواهد گفت 
ا شود اگر خدا بخواهد بي؟چه می ن شکل ساخِتيپرسد چرا مرا به ايا کوزه ازکوزه گرمي؟ آی خواِهيکه از خدا جواب می سِتيک

ان يله هم غضب خود را نماينوسيباشند ،تا بديسزاوار هالکت نمی شود که مورد خشم او هستند وِلی اد متحمل کساِنيصبر ز
که مورد رحمت او هستند يشود اگر خدا بخواهد عظمت وجالل خود را به کسانيسازد و هم قدرت خود را نشان دهد ؟ چه م

 ١ ).٢٣ و٢٢ان ، فصل نهم ،يرساله پائولوس رسول به روم" (است ظاهر سازد ؟ ن جالل آماده کرده يای وقبال آنها را برِا
 

ن يرا ايابد ، زيش يا بدو گرايد يتواند خود بخود خدا را بجوينمی چ انساِنيه"دهد که ين پائولوس تذکر ميگر هميدی در جِا
توان يه قرآن منعکس مياست که در صدها آی ن درست همان برداشِتيا". آورده باشد ی مستلزم آن است که قبال خدا به او رِو

تواند با محبت ياست که می ن نظر منعکس است که خود آدِميل ايانج" ی ساِئيع"متعدد در بخش ی بعکس در موارِد. افت ي
ل از نقش خدا ين دو برداشت مختلف انجيای اِبيلگر سرشناس کتاب مقدس درارزيا سپرس تحلي. ش بخواند يخدارا به خو

 : سدينويانسانها ، می درزندِگ
 
. ت حفظ کرده است يحيان داشته تا بامروز اعتبار خود را درمعتقدات مسيوحشتناک بی وِلی عاِلی هاِتيآنچه پائولوس با تشب"

. رفته است يمسلم پذی خداوند را به عنوان اصِلی ر ازِليارانسان و تقدين اصل عدم اختيا) سن اوگوستن (س ينوس قديآوگوست
شود که ين خالصه مين اعتقاد درايا.خود قرار داده اند ی مکتب مذهِبی ه را هسته کنوِنين فرضيز چون او ، ايالون نلوترو ک
ن راستا سرنوشت انسان وابسته يقبل از انعقاد نطفه او مشخص شده است ،و در ای هر انسان حِتی ابِدی ا گمراِهيی رستگاِر

 ."است ی ا رحمت الِهيست ،بلکه صرفا منوط به خشم يبه خود او ن
___________________________________ 

 ی تندرسِتی صلح و جنگ ، خدِای ، خدِای ِکيو تاری روشناِئی منم که خدِا: " ن نوشته تورات که ياشاره بد – ١
ر من خماصمت که بی بر کِسی وِا. آورم ی بخشم و برهر کس که خبواهم رمحت ِميرا که خبواهم می هرکِس. هستم ی ماِري و ب

سفرخروج "( ؟ی ِديد چه زائيگويبه زن می ا کِسي، ی نطورساخِتيد که چرا مرا ايگويمگر کوزه به کوزه گر م. د يمنا
  ).٧اء،باب چهل و پنجم ،ي  و کتاب اشع١٩وسوم ،ی باب ِس
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ی در حد اعِلی ل ، بلکه خداِئيانجی ِتيدو شخصی هزار چهره تورات است ، نه خدِای در قرآن ،چنانکه قبال گفته شد،خدا نه خدِا

ستند ينی گر مطرح شوند در مورد او مطرح شدِنيدی ِدين توحيدو آئی توانند برِايکه می خود کامه است که اساسا پرسشهاِئ
حفوظ ست که قبال درلوح مينی چ تروخشِکيه. وجود ندارد ی اِريچ اختيو هی ِتيچ واقعيهن خدا اصوال يرون از ايرا که در بي،ز

د و جز به يآی ا نِميچکس جز به فرمان او بدنيه. فروافتد ی اجازه او از درخِتی ست که ِبينی چ برِگياو ثبت نشده باشد وه
هرکس رستگار شود او رستگارش کرده است و هرکس . ز ازاواستينی از او است و هر ذلِتی رد و هر عزِتيميفرمان او نم

هر کس که مسلمان شود به خواست او مسلمان شده است و هر کس هم که . خته است رود او گمراهش سای هم که به گمراِه
خود او است که مهر بر دلها و پرده بر گوشها و . ن است که خود خداوند او را کافر خواسته است يکافر بماند بخاطر ا

کند يهالک شوند خود او بر آنان حرام می د مردم شهِريکه بايوقت. بمانند ی د خطاکار باِقيبايگذارد که ميمی آنهاِئِی چشمها 
برد يبفرستد خود او حکام آن قوم را به راه فسق می د صاعقه غضب خود را بر قوِميهم که بای که از کفرخود توبه کنند ، وقِت

خاک هالک به ی گِريپس از دی ِکيآورد و آنها را هم ی د ِميگر پديدی ز اقواِميفر شوند ، و پس از هالک آنان نيتا مستحق ک
ا يشود و خانه ها يشان دوخته ميلباس مردمان به فرمان او برای حِت. گران شود ياندازد تا سرنوشت هر قوم عبرت دی ِم
ی ا از دامنه هِايدرختان ی او است که از شاخ و برگهِا. شود يا افراشته ميشان ساخته يآنان به فرمان او برای مه هِايخ

ا تاکستانها و يسازد ،و است که باغها وکشتزارها را به مزارع گندم يد ميدر برابر تابش خورشی بانهاِئيمردم سای کوههابرِا
 .دهد يمی گر برتِريدی خوردن بر بر ِخی وه ها را برِاياز می کند ، و باز هم او است که برِخيم مينخلستانها تقس

  
 :د نهاده شده است يتأکنها يه ار برهميگيه قرآن بطور پيست آيش از دويو دوسوره و بی در ِس

  
 ،انعام ۴م ، يابره" (کند يت ميکشاند و هر کس را که بخواهد هدايمی خداوند هرکس را که بخواهد به گمراِه

دهد و هر که را که يهر که را که بخواهد فهم م"  ،١١٠وسف،ي ،١٢،سجده ،٩،نحل ،٨، فاطر،١۵۵،اعراف ،٢٧،رعد،١٢۵،
گرداند و هر يل ميهر که را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم ما"، )٣٧٢ ، ٢۶٩ ،٢۵۵بقره ، " ( دهد ينخواهد نم

 ٩٩ونس ،ي ، ٧٠ ،بقره ،۵٧ ،کهف ،١٢۵ ،١٠٧، ٢۵انعام ،" (کند يمان سخت ميرفتن ايکس راکه نخواهد دلش را در پذ
آل "(دهد يخواهد عذاب م و هر کس را ببخشد ،يکند و مي،هر کس را بخواهد مشول رحمت خودم )٣٣ ،جاثه ، ١٠٠،و

کند، به هر کس که يل ميکند ، و هرکه را بخواهد ذليز ميهر که را که بخواهد عز" ، )١٨ ، مائده ، ١٢٩ و ٧۴عمران ، 
را ی هر کِس" ،  )٣٠ و ٢١ ،اسراء، ٢۶آل عمران ، " ( رد يگيز را ميدهد و از هر کس که بخواهدهمه چيز ميبخواهد همه چ

کند يمی را که بخواهد فراخ روِزی خداوند هر کِس"  ، ١٨ و ١۶حج،" (تواند کرد يز نمياو را عزی گر کِسيل کند ديکه خدا ذل
و ما "،  )۴۶ ، ٣۴ ، ٢١ ، نور ٣٩ ،سبا ،٣٧ روم ،۶٢ ،عنکبوت ،٢۶رعد،" (کند يمی و هر کس را که بخواهد تنگ روِز

 ) ٣٢زخرف ، " (رند يرا به خدمت خود گی گِرياز آنها عده دی م تا عده ِايدرجه دادی گر برتِريدی از مردم رابر بعِضی بعِض
بنگر که چگونه " ،  )٣٢نساء ،" (د يگر قائل شده است مکنيدی بر بعِضی بعِضی که خدا برِای ِتيجا در مزيآرزو و توقع ب" ، 

م يگر خواهيدی بر بعِضی به تعِضی شتِريار بيبسی م ، و البته در آخرت برتِريديبخشی گر برتِريدی از مردم را بر بعِضی بعِض
درکرده خدا چون و چرا "،  )۴٠آل عمران ، " ( کند ين است کار خدا ، که هر آنچه خواسته باشد مي، چن )٢١اسراء ،"(داد 
ست ينی اِريکه خدا و رسول او بدان حکم کنند اختی ج مرد و زن مومن رادرکاِريه" ،  )٢٣ا ء ، يانب" (توان کرد ينم
ا باشد متاع يهر کس خواستار دن" ،  )١١تغابن ،" ( رسد مگر به اذان خداوند يبه شما نمی بِتيچ مصييه"، )٣۶احزاب ،"(
بدان ی م تا با خواِريکنيب او ميآنگاه جهنم را نص. -م ين اراده کرده باشي البته بشرط آنکه ما خود چن–م يدهيا را به او ميدن
  ).١٨اسرا ء "(د يدر آ

 
گذرد ين دو بر او ميه آنچه درفاصله اي، کلی ق تولد و مرگ هر آدِميح شده است که وقت دقي، تصری گِري درموارد متعدد د

 : ست ير نييچ صورت قابل تغيخداوند ثبت شده است و به ه" لوح محفوظ "ش در يشاپيپ
 
افتد که ما بر آن آگاه ی ِمفرو ناز درخت ی برِگ" ، )١٠٢بقره ،"(رسد مگر آنکه خدا خواسته باشد ينمی بِتيچکس مصيبه ه"

و مثقال ذره "، )۵٩انعام،"(که در لوح محفوظ ما ثبت نباشد ی چ تر و خشِکيست هين نيزمی ِکير تاريدر زی م، و دانه ِاينباش
چکس جز يه"،  )۵٢ ، قمر ،٧۴ ،نمل،٣٠سبا،"(ست مگر آنکه در لوح محفوظ ما نوشته باشد ين نيدر آسمانها و درزمی ِا

 ، )٣۴ ،لقمان، ٢ ، انعام ،١١ ، فاطر ،١۴۵آل عمران ،"(رد يمين شده است نميکه اجل او معی ا و وقِتبه فرمان خد
 
همه امور " ، )١۵۴آل عمران ،" (خود به قتلگاه خواهند آمد ی خود هم باشند با پِای د کشته شوند اگر درخانه هِايآنانکه با"

ا نفس شما به يد ،يش آيشما پی هرچه برِا"،  )۴رم ،"( ع امر خداوند است فتد ، وبعد از آن ، تابيش از آنکه اتفاق بيعلم ،پ
غمبر يهر پی ما خود برِا"،  )٢٢د ، يحد"(خداوند مقررشده است ی وندد در کتاب ازِليش از آنکه بوقوع پيشما برسد ،پ

 ).١١٢انعام ، "(شد ين نميم چنيخواستيم ، و البته، اگر نميختين بر انگياطيان و از اجنه و شيرا از آدمی دشمناِن
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ها يرند و کشتيان قرار گيه مورد استفاده آدميا تغذيا پوشش يحمل و نقل ی ده شده اند که برِاين آفريای ان تنها برِايچهار پا
 یگر جانداران رِويالبته د. شوند از بابت شکر نعمت بجا آورند يبر آنها سوار م کهی ن ساخته شده اند که مسافراِنيای برِا
 :ان بوجودآمده اند يبهره آدمی ز تنها برِاين نيزم
 

م تا بر آنها يدي، و اسب وقاطر و االغ را آفر )٢٩بقره ،(م يان خلق کرديبهره شما آدمی ن را برِايهمه موجودات زم".... 
ِی  و آنها بارها ديد و گوشتشان را بخوريم تا از مو و پشم آنها بهره ببريديان را آفري،و چهارپا )٨نحل ، (د يسوار شو

ها را ی شما کشِتی سواِری و برِا ). ٧نحل ،(گر ببرند يبه شهر دی د کرد از شهِرين شمارا که جز با مشقت حمل نتوانيسنگ
م تا ينشانيم باد را فرومي، و اگر اراده کن )١٢زخرف ،(د يد شکر نعمت مارا بجا آوريم تا چون بر آنها سوار شويخلق فرمود

  )" .٣٣، ی شوِر(ن از حرکت ها بر پشت آيکشت
 
ان يم آنرا از ميتوانستيکه ميم در حالين نگاه داشتيزمی م و آنرادررِوين فرستاديو ما آب را در اندازه الزم از آسمان بر زم" 
و . د يابيدرآنها بی خود را به فراواِنی خوراِکی وه هِايم تا ميديشما نخلستانها و تاکستانها آفری م،و به برکت آن برِايببر
ی ز برِايو ن. آورد ی به بار ِم)تونيز(پرروغن ی وه ِايخورندگان خود می د و برِايآی نا ِميم که از کوه سيانديز رويرا نی درخِت

د و يگر ببريدی د و بهره هِايد بنوشيآی رون ِميرا که از پستان آنها بی ره ِايم تا شيشما گاوان و گوسفندان را بوجود آورد
سفر ی کشِتی د و بر پشتشان ، چون بر رِويد ،و بهنگام ضرورت آنهارا بکار حمل و نقل خود بگماري بخورزيگوشتشان را ن

  ).٢٢-١٨مومنون ،"(د يکن
 

مانند مسکن و لباس و ی در مسائِلی ار شده و حِتيز از آنان سلب اختيان نيروزمره آدمی ن امور زندِگيدر مورد  ساره تر
م تا از گرما و سرما يشما لباس خلق کردی برِا: " خود آنان منظور نشده است ی برِا یچ سهِميخوراک و کشت و کار ه

را از پوست چهار ی مه هاِئيسکونت موقتتان خی م و برِايتان ساختيسکونت دائم شما خانه هارا برای د،و برِايمحفوظ باش
ی شما اثاثه منزل و متاع هِای ان برِاي چهار پانيای د ، و از پشم و کرک و مِويم تا دروقت حرکت سبک باشيب داديان ترتيپا

ی ، و برِا )٣١اء، يانب(م يه فرموديرفت و آمد شما تعبی برِای ، و در کوها و جاده ها راههاِئ )٨٠نحل ،(م يمختلف خلق فرمود
م يآفتاب قرار داددر برابر ی تان پوشِشيکوهها وغارها را برای ورهِايز ديم و نيبان ساختيحفظ شما از گرما از درختان سا

گر يدی مزرعه غالت و جاِئی کجا باغ انگور باشد و  جاِئيم که يگر داديکديمجاور ی ن قطعاِتي، و به زم )٣٢نازعات ،(
 )". ۴رعد ،(م يدادی گر برتِريدی خوردن بر برِخی وه هارا برِاياز می ، و بعِض )٣رعد ،(نخلستان 

 
را به راه راست ی ن خودخداوند است که افراِديد نهاده اند که ايشگفت آور تأکن موضوع ياز قرآن بر ای گِريات متعدد ديآ
وعده " را يکشاند تا آنانرا مستحق دوزخ کند ، زيمی ز به خطاکاِريرا نی سته رفتن به بهشت شوند ،و افراِديبرد تا شايم

 :"ان و از اجنه پر کند ير است که جهنم را از آدميخداوند تخلف ناپذ
 
 ، ۴۶ ،اسراء ،٢۵ ،انعام"(ن باشد يدن سخن حق سنگيم که گوششان بر شنياز افراد نهاده ای پرده بر دل برِخما خود "

م همه مردمان يخواستياگر م" ،  )٧ و ۶بقره ،" (م يتان نهاده ايمهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمها " ،  )١٠٠اعراف ، 
 ١٢٨انعام ،" (م يان پر کنير است که جهنم را از اجنه و از آدميلف ناپذوعده ما تخی م ،وِليکرديت ميرا به راه راست هدا

اگر "،  )١۵ ، علق،۶٨ ، توبه ،١۴ و ١٠ ، نساء ،١٣ ،سجده ،١٧٩ و ١٧٨ ، اعراف،١١٩ و١١٨ ، هود ،١۴٩و
" م يش کنيحمت خوم تا هر که را خود بخواهد مشمول رين نکرديکن چنيم ،ليديآفری ِمی ق را امت واحِديم ،تمام خاليخواستيم
بماند ی وسته درگمراِهياو نشود و پی چکس هاِديگر هيرساند ،دی هر کس که خداوند اورا به گمراِه" ، )٨،ی شوِر(

اگر خدا " ، )۴ ،شعرا ،٣١دثر،م ٨ ،فاطر ،٣٣ ،غافر ،٣٣ ،رعد ، ٣۶ و٢٣ ،زمر، ١۴٣ ،نساء،١٨۶ و٣٠اعراف ،"(
"... ، )١١٠ و ١٠٧انعام ، " (م يديدن به حق گردانيشان را از گرويچشم و دل اشدند ،اما ما خود ينها مشرک نميخواست ايم

حکمفرما ی ان به صورت فرِديکه بر آدمی ن قانوِنيبه موازات ا ). ١م ،يتحر" ( م يانداختی ان آنها دشمِنيامت ميو تا روز ق
 :ت اقوام و ملل جهان حکفرما اسی دسته جمِعی ز بر زندِگينی است ،قانون مشابِه

 
را هالک ی اِريم اهل ديچون بخواه"... ،  )١٣رعد ،"( م يآوری م فرود ِميکه بخواهی صاعقه غضب خود را بر سر هر قوِم"
و "، )١٧ و١۶اسراء " ( م يکنيفر شوند ، آنگاه آنهاراهالک ميم تا راه فسق بروند و مستحق کيداريان آنرا واميم فرمانروايکن

بر گردنشان تا "،  )٩۵اء ،يانب" ( مردم آن هالک شوند که آن مردم از کفر خود توبه کنند ديکه بای حرام است بر هرشهِر
تند "  ، )١٠- ٧س،ي"(م يشان افکنديم و پرده بر چشمها و دلهايش را بر آنان بستيم و راه پس و پير عذاب نهاديزنخ زنج

به ی مانند ساقه نخل خشک شده ِای  ،و جملِگبر آنها مسلط بودی متواِل م که هفت شب و هشت روزيسرکش فرستادی باِد
ار و يختن داشتند و نه يکه نه توان گريپس آنهارا صاعقه آتش در گرفت در حال"،  )٧ و ۶حاقه ،" (خاک هالک افتادند 

 خشک اهيم که همه مانند گياز آسمان فرستادی حه ِايهالک آنها صی و برِا"،)۴۵ و۴۴ات ،يذار" (افتند يخود ی برِای مددکاِر
ی ن بر آنها رِويسهمگی و عذاب خدا به شکل باِد"، )۴٠هود ،" (د يو تنور آتش بر آنها بجوش" ، )٣١قمر ريال"(شدند 
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م که يم وگفتينور کردی ِبدگانش را يد" ، )٢۵ و٢۴احقاف،"(نماند ی ران از آنها اثِريوی آورد و چون صبح شد جز خانه هِا
آنان مرگ مسلم بهمراه ی م که برِايسخت فرستادی زلزله ِا"، )٣٩ و٣٧قمر ،"(د ينک عذاب قهر و انتقام مارا بچشيا

ات، يذار(ديپوسانيمانند استخوان مد آنرا يوزيم که بر هرچه ميآنان فرستادی به سِوی خزاِنی تند باِد"، )٣٧عنکبوت ،"(آورد
ن بلند و قسم به روز موعود ،که همه قسم به آسما"، )٧۴ و٧٣حجر ، "(م يبر آنان سنگباران عذاب نازل کرد" ،)۴٢ و۴١

ی م ،و همانا خدِايديهالکت گردانی ِايو جز نوح و اصحابش همه را غرق در" ، )۴- ١بروج ،"(م ياصحاب حدودرا کشت
تو ی م ،وهمانا خدِايت او با سنگباران عذاب هالک ساختيو قوم لوط را جز اهل ب" ، )٨٢صافات ،"(است ی ِميرحی توخدِا

ی گِريبعد از دی ِکيز يم ،و آنها را نيد آورديگر پديدی نان اقواِميپس ازهالک ا"، )١٧٣ و١٧٢شعرا ،"(بان است توانا و مهر
اصحاب حجر رسوالن ما را "،  )۴١ و٣١مومنون،"(ميگران قراردهيم تا سرنوشت هر قوم را عبرت ديبه خاک هالک انداخت

حه عذاب نابود يکوههابا صی آنانرا در همان باِالی ند ،اما ما صبحگاِهديفرار از خطر درکوهها منزل گزی ب کردند و برِايتکذ
،  )٧٣اعراف،"(م يام نحس عذاب ذلت را به آنها چشانديدرای کرد و ما با تندباِدی قوم عاد سرکِش" ، )٨٠حجر ،"(م يکرد

 ٧۴اعراف،"(در آوردی شان از پِاي هام که همه را در خانهيفرستادی ِا س بر آنان زلزلهــکردند ،پی قوم هود شتر صالح را ِپ"
ار يز اصحاب رس را ،و بسيو ن"،  )٩۴هود ،"(ن نبوده اند يزمی هرگز دررِوی م که گوِئيب را چنان هالک کرديو قوم شع"،)

ن ير زمياع و عقارش به زيو قارون را با همه ض" ، )٣٨فرقان ،"(م يفر کردارشان هالک کرديگر را به کيف و اقوام ديطوا
  ١.  )٨١قصص،"(م ي بردفرو

 
افتد و درک علت آنها يمسلمانان می که برِای اخوِبيبد ی دادهِايمتعدد تذکر داده شده است که هدف خداوند از روی در موارِد

مان يا عدم ايمان يکه بارها در قرآن آمده است که ای در صورِت.مان آنهاست يش درجه ايشان دشوار است ،آزمايخود ای برِا
به ی در مورد دوجنگ احد و بدر که اوِل.ن باره ندارند يدرای اِريته به اراده خود خداوند است و آنان شخصا اختافراد بس

د در عوض به يرسی ِبياس) احد(اگر به شما در جنگ : " د گفته شده است يمسلمانان انجامی روِزيبه پی شکست و دوِم
م که يگردانيان مردم مينجهت در ميوشکست را بدی روِزيرا ما پيزسخت وارد آمد ، ی ِبيآس)درجنگ بدر(ز  يدشمنان شما ن

روبرو شدند آنچه )درجنگ احد (گر يکديکه دو گروه با ی روِز ) ١۴٠آل عمران ،( مان آورده اندکدامند ؟يکه ای م آنهاِئيبدان
ی اِريو خداوند شما درجنگ بدر )."١۶۶آل عمران ،"( انند و منافقان کدام ؟ يد به اذان خدا بود تا بداند مومنان کيبه شما رس

ست که پروردگاراتان سه هزار تن يا شما را بس نيآی که تو به مومنان گفِتی وقِت:...د يش نبوديبی فاِنيکه ضعيدرصورت. کرد 
وند که دشمنان بر شما حمله آورند خدايد هنگامينشان دهی د و بردباِريشما فرستد ،و اگر از او بترسی اِريازمالئکه را به 
را به ی نکه خبر نکوِئيای ن نکرد مگر برِايز به کمک شما خواهد فرستاد که بر آنان بتازند ،خدا چنيگر را نيپنجهزار ملک د

    ٢،  )١٢۶ و١٢۵آل عمران ،"(رد ي گتان آراميشما بشارت دهد تا دلها
 
با او به ی کند و چه کِسيمی رِويامبر پياز پ یم چه کِسيابيم تا درير دادييتغی ش از آن برآن بوِديرا که تو پی ماقبله ِا"

ک از آن دو گروه حساب مدت يم کداميم تا بدانيختيما اصحاب کهف را ازخواب برانگ"، )١۴٣بقره ،"(زد يخيمخالفت برم
ت که سيم کينکه بدانيای م مگر برِايطان را برمردمان تسلط نداديو ش" ، )١٢کهف ،"( درنگ در غار را بهتر نگاه داشته اند 

ن هستند يزمی که دررِوی خواست که همه کساِنياگر خدا م"، )٢١سبا ،"( ست که درآن شک دارديبه آخرت مومن است وک
مان ياجازه خداوند ای چکس ِبيرا که هي؟ زی همه مردم را به اکراه مومن کِنی تواِنيم) محمد(پس چگونه تو .آوردند يمان ميا
هرگز ی ن کِسيچنی ؟برِای ت کِنيرا که خدا گمراه کرده است هدای کِسی خواِهي مچگونه )١٠٠ و ٩٩ونس في:( آورد ی نِم
و نوح به قوم خود گفت اگر خدا خواسته باشد شما را گمراه کند ،اندرز من به شما  ). ٩٠نساء ،(ت نخواهد بود يبه هدای راِه
ش يشاپيدرآنچه پی اِرين اختيان کمتري آدمدات مکرر درمکرر کهين تأکيو با همه ا )".... ٣۴هود ،(نخواهد داشت ی سوِد
ده اند يجز راه حق را بر گزی که راِهيکسانی کند و برِايقرآن ناگهان راه عوض می شان مقدرشده است ندارند ،در موارِديبرا

 :کشد يخط و نشان م
از آن بر ی م باز رِوينوا کنکنند و اگرهم آنان را به کالم حق شی هستند که تعقل نِمی ن جانوران در نزد خدا کساِنيبدتر"
نان يزند و با ايا مردگان از قبرها برخيم ينها بفرستياگر هم مالئکه را بر ا"، )٢٢انفال ، "( کنند يتابند وبدان اعتراض ميم

 ه ز او را فراموش کرديرا که آنان نيخدا کافران را فراموش کرد ، ز" ، )١١١انعام ،" ( آورند ی مان نِميند ، باز ايسخن گو
 

____________________________________ 
خدای حممد را : " فرمين کالرک در تعرب معروقی قرار گرفته که غالبا از او نقل شده استاين آيات مورد استناد – ١

 ".معموال بايد در زلزله و طوقان و آتش جسنجو کرد
 
باب (در کتاب دوم مسوئيل . يل مايه گرفته است کمک به پيغمربان از تورات واجنی موضوع فرستاده شدن مالئک برِا  -٢

ی مبهم نقل شده است ، وِلی اين رويداد بصورِت )١٠- ٨وباب يازدهم ، .۴- ٢باب پنجم ،(و کتاب مکابيان )٢۴پنجم ،
گفته ميشود که اگر خواسته باشد ميتواند از خدا خبواهد که دوازده فوج از مالئک را ی در اجنيل صرحيا از قول عيِس

  ).۵٣، باب بيست وششم، ی مِت(او بفرستد ی ه ياِرب
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ان حاصل اعمال يشود که خوب و بد آدميح ميتصری دو مورد حِتی ِکيدر  ). ۴٣ه ،ي ، جاث۶٧ ،توبه ،۵١اعراف، ( "بودند 
ما آمده شی خدا برِای از سِو"، )٣٩نجم ،"(ست ينی خود انجام داده حاصِلی جز آنچه به سِعی آدِمی برِا: "خودشان است 
  ).١٠۴انعام ف"(که کور ماند درخسران ماند ی د وهر کِسيرسی د به رستگاِريکه آنرا دی است ،هر کِس

 
خداوند قائل است ،گاه همين خداوندبه روايت آيات مختلف همين قرآن ی که قرآن برِای عليرغم قدرت مطلقه و همه جانبه ِا

به ی است که خود ِوی او درموارِدی  خود و منعکس کننده خواسته هِاپيامبری فقط سخنگِوی عمل ميکند که گوِئی بصورِت
اين موضوع کرارا اين پرسش را . نا خوشايند مايل به ابراز آنها نيست ی احتراز ازبرخوردهِای ويا برِای دليل حجب يا فروتِن

و ی که از لحاظ زماِنی چگونه مسائِلهمه دورانهاست ی همه مردمان وبرِای برِای درپيش آورده است که اگر قرآن پيام آسماِن
 روزمره پيمبراختصاص دارند ميتوانند درآن مطرح شده باشند؟ی از زندگاِنی تنها به امور معيِنی مکاِن
 
د مگر آنکه خود او اجازه آنرا داده باشد ،و بر سفره طعامش يغمبر داخل نشويپی د ، به خانه هِايمان آورده ايکه ايکسانی ِا"

د زودتر از وقت يا به طعام شده باشيهم که دعوت به خانه ی وقِت.  آنکه خود او شما را دعوت کرده باشد د مگرينيمنش
غمبر است يه آزار پين کار مايد که ايبمانی صحبت کردن باِقی نکه برِايد نه ايکارخود بروی د و بعد از صرف طعام ِپيائيمقررن

د يخواهيکه ميهنگام ). ۵٣احزاب ،( ندارد ی قت به شما شرِميد از اظهار حقخداونی هر چند که خود از گفتن آن شرم کند ،وِل
ی تان را از صدِايصدا ).۶٣نور،(د يکنيان خودتان صدا ميگر را ميکديد که يصدابکنی د ،او را آنطوِريغمبر را صدا کنيپ
غمبررا پشت خانه با بانک بلند يکه پی آنها ِئ... د يکنيگر ميد که با همديصحبت مکنی د و با او به همان بلنِديغمبر باالتر نبريپ
هجرت (غمبراز خانه خارج شود يبهتر است که صبر کنند تا پی ِليشان خيرا برايشعور هستند ،زيبی شترشان مردِميخوانند بيم
د بر يگويما مکه به شی د  و زماِنيگران باز کنيدی د پس جا را برِايخواهدکه جاباز کنيغمبر از شما ميکه پيهنگام ). ۵ – ١،
. د يازاريد و رسول خدارا نيد از پشت حجاب بطلبيطلبيرا می غمبر متاِعيهرگاه از زنان پ ).١٢مجادله ،( د يزيد پس بر خيزيخ

  )".۵٣احزاب ،.(بزرگ است ی ن نزد خداوند گناِهيد که ايزهرگز با همسرانش ازدواج مکنيپس از وفات او ن
 

ی ِا:"داشته اند ،در قرآن آمده است ی زناشوِئی هِايکه با او گله منديغمبر ،در هنگامي پن زنانيگر در مورد هميدی  در جِا
آزادتان کنم ی و خوِشی به خوِبه تان را بپردازم و يد تا مهريائيهستند بی اِئينت دنيغمبر ، به زنان خود بگواگر خواهان زيپ

گران يشمارا دو برابر دی زرگ خواهد داد ،همچنانکه کار ناروِابی د خداوند به شما پاداِشيباشی اخرِوی ،اما اگر طالب زندِگ
غمبر يزنان پی شما ِا. ب خواهد کرد يمضاعف نصی ع فرمان رسول باشد اجِريد ،و هر که را شما که مطيفر خواهد رسانيبه ک
د و خدا و رسول او يتان بمانياد و در خانه هيسخن مگوئی ونازِکی پس با مردان به نرِم. د يستير زنان نيد که مانند ساي، بدان

هر . ی ست در همبستر شدن با زنان خود نوبت آنها را مراعات کِنيرسول الزم نی و تو ِا )٣۴- ٢٨احزاب ،(د يرا اطاعت کن
چکدام يه. دو باره او را نزد خود بخوان ی ل شِدينداز و اگر هم بدو ماينوبتش را به عقب بی ل بدو نبوِديک از آنها را که ماي

ی برِا ) . ۵١احزاب ،( رضا دهند ی کِنيبه آنچه تو بدانان عطا می د همِگيباشند ،بلکه بای د از خواسته تو ناراِضياز آنها نبا
 . )"١م ،يتحر(؟ يکنيزنانت صرفنظر می خشنوِدی غمبر از آنچه خدا بر تو حالل کرده برِايپی چه ِا

 
دار يکه به قصد تبرک به ديه کرده است که کسانيامبر خود توصيست به پت ازآن دارند که خداوند نخيه مختلف قرآن حکايدو آ
ز بعدا آنان را ين کار اکراه نشان داده اند خداوند نينا از ايچون ای بپردازند تا به مصرف معاش او برسد ،وِلی ند پوِليآی او ِم

 :ن پول معاف کرده است ياز پرداخت ا
  

ی وِل ) ١٠٣توبه ،" (ی و طهارت بخِشی افت کن تا آنانرا پاک گرداِنيند صدقه  دريآی دنت ِميکه به ديرسول ، از کسانی ِا" 
ی تواِنياگر نم:" ... گذارد يدر برابرشان می راه عذِری گِريه ديزدند ، خداوند در آين کار سر باز ميچون مراجعه کنندگان از ا

ز ينصورت ما نيد ؟ درايبدهی دار خود صدقه ِايش از ديد که پيرا اکراه دايآ. م است يد که خداوند بخشنده و رحيبدانی ن کِنيچن
م يغمبرانش را فرمان بردار باشيم و خدا و پيش را بدهيد و زکوه خويم به شرط آنکه نماز خود را برپا داريريپذيتوبه شما را م

  ).١٣ و ١٢محاجه ،" (
 

ل بر يامبر را دلياوردن پيبن دائل ، که فرزند نی د ، عاِصاز دشمنان محمی ِکيشخند يگر ، خداوند در اشاره به نيدی  درجاِئ
ست بلکه دشمن بد خواه اوست که ين محمدنيکند که ايد ميم بودن او دانسته و محمد را سخت به خشم آورده بود تأکيعق

کرده اند ی ِنامبر و همسرش که با محمد دشميگر خداوند به ابولهب عم پيدی ، و باز در جاِئ ) ٣کوثر ،(م است يخودش عق
  ). ٣-١لهب ، ! " (زم کش جهنم باد يز هيده باد دست ابو لهب ، و زنش نيبر:" کند که ين مينفر
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 امبرانيپ
 

 »یديتوح« ین هايدر آئ
 

 
هر ی ربنائيو سنگ ز »یديتوح«سه گانه ی  هاکتاب تورات کتاب اول از، اسالمی ايت و هم در دنيحيهم در جهان مس

گر همان ين کتاب و دو کتاب ديان ايم، یشداوريدور از پی ابيک ارزي نهمه دريبا ا .است میسان بزرگ جهان يسه آئ
، ل و قرآنيام انجيرا که پيز، ت و اسالم وجود دارديحيمسی  هانيهود با آئين يان خود آئيدارد که موجود ی فرق اصول

 رــن در بياز هر قوم و نژاد و سرزم ان راــياست که همه آدمی ــانـجهی اميپ، یبودائ وی  زرتشت هانيام آئيد پـهمانن
است ی اميام آن پيپ :ن استيک قوم معيخاص ی تابک، کندمی ح يکه تورات چنانکه خودش تصری صورت در، رديگمی 

ان يهوديی ان آن برايام درجه سود و زين پيا و مالک خوب و بد در، هود صادر شده استيقوم ی که منحصرا برا
ی وحق شکنی بکاريو فری و دزدی هود باشد خوب است ولو آنکه تحقق آن مستلزم آدمکشيآنچه به نفع قوم  .است
گر يدی از جنبه ا .ق کندياخالق و عدالت تطبی ن سنتيولو آنکه با مواز، هود باشد بد استيرر قوم و آنچه به ض، باشد
را يز، ات آن استيو آن لحن و مضمون محتو، وجود داردی اساسی گر تفاوتيد »یديتوح«ان تورات با دو کتاب يمز ين
ن يتورات از ا، باشد برخوردارندی ب آسمانک کتايد وجه مشخص يبامی  که حقًای قرآن از متانت ل ويکه انجيحال در

ی بخصوص زناکار وی ب و دروغ و دزديت و توطئه و فريقتل و جنای چند صفحه ا ال هزار ويک سريشتر به ينظر ب
  .کندمی فا يرا ای هوه نقش پهلوان اصليبا در همه آنها خود يشباهت دارد که تقر

 
ی ش از آنکه به ارزش واقعيار بيبس، م به تورات تعلق گرفته استت و اساليحيهر دو جهان مس که بعدها دری اعتبار
م ير مستقيبطور غی گريم و ديبطور مستقی کي، نين دو آئياست که ای ن کتاب مربوط باشد مربوط به ارزشيخود ا
ی ندگو تمام ز، بودی هوديخودش ی سيرا عيز .داردی سيع ن مورديا را دری و نقش اساس، آن فراهم آورده اندی برا
و  او تماما از تورات آمده بودی اطالعات مذهب .ديگذرانی هوديی درون جامعه ا و دری هوديی نيسرزم ش را دريخو

داشته ی گوش شنوائی ام تازه وينکه پيای ن جهت برايبد .ان بودنديهوديش يز در همه موعظه هايطرف خطاب او ن
د که من آمده ــيفکر نکن «:بلکه مکمل آن بشمارد، ض تورات نداندام را ناقــين پي نبود که ااوی ن برايجز ای باشد راه

آسمان و  د که تاين بدانيقي .را به کمال برسانم بلکه آمده ام تا آنها، منسوخ کنم امبران رايپی ام تا تورات و نوشته ها
 ١٧، باب پنجم، یمت (»ابدين نخواهد رفت تا همه آن تحقق ياز تورات از بی نقطه ا وی چ حرفيهستند هی ن برجايزم
بلکه اصوال ، ر داديياز تورات را تغی اريبسی نه تنها حرف ها و نقطه های که عمال خود وی در صورت، )١٨و

 .بودی توراتی  هامربوط بدان مطرح کرد که درست در نقطه مقابل برداشتی ن و اصول اخالقياز خدا و دی برداشت
ی  به خارج از مرزها-بود ی هودي و نه صرفًای ام جهانيک پين بار ي که ا-ی سيام عيکه پين شد که وقتيجه اينت

نه يناسالم آن زمی ط اجتماعيپهناور رم و محی پراتورما هود رفت و دريقوم کوچک ی بو مذهی و نژادی ائيجغراف
) گرفتل نام يکه بعدا انج( امين پيا، افتيگسترش خود ی را در درون طبقات محروم و غالمان جامعه برای مساعد

از متصرفات ی کيی به نام تورات اعالم شد که کتاب مذهبی گريام ديخواسته بود دنباله و مکمل پی سينانچه خود عچ
ام را به يدو پ ست هريبای الزاما می حيو نومذهبان مس، ترانه بوديمدی ايدری در بخش خاوری ن امپراتوريکوچک ا
 داشت ی آن نه با آنان ارتباطی که بخش توراتيدر صورت، رندير بپذگيکديگر و مکمل يکديوابسطه به ی ي هااميعنوان پ
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 انجيل که بعدا به نامی ب کتاب مقدسين ترتيبد. آنان بودی و اجتماعی فردی ازهاينی پاسخگوی و نه از نظر محتو
ف يه به تعرتورات را کی هوه خدايکه الزاما ، ل نو بودياز تورات کهن و از انجی ب نامتجانسيبدانان عرضه شد ترک

ی سيل عيشمرد که انجی می با همان پدر آسمان ست مرادفيش نير بينه توز و حقيک، انتقامجو، شروری ين خداينشتايا
م و يهود چون ابراهيقوم ی وخ مذهبيش، ن استحالهيبه موازات ا. کرده بودی گذشت و محبت معرفی را مظهر اعال او

ت يحيجهان مسی امبران باستانيل به پيز تبديگران نياء و دي و اشعوشع و عذرايو ی عقوب و موسيلوت و اسحاق و 
وخ ين شي اقبل و بعد از دوران رونسانس همِهی حيمتفکران و هنروران مسی ن راه در طول قرون متواليشدند و از ا

ی خيت تاريعواق. از آن وجود نداشتی  نشاندادند که در خود تورات مطلقًای از تقدس جای تورات را در هاله ای محل
ی هود باقيک چاز تورات جز در نزد خود ملت کوی دان نگذاشته بود امروز اثريت پا به ميحين است که اگر مسيا

ز ياز آن نی نامی شمارند احتماال حتی ش ميکه امروزه آن را کتاب مقدس خوی ون مردميليو صدها م، نمانده بود
 .ده بودندينشن

 
 - نبودی هودي با آن که - زين بار محمد نيرا ايز، در جهان اسالم صورت گرفتنه ين زميدر همی مشابه ای دگرگون

ک مذهب ينه ، قرار گرفته استی ابيل از جانب پژوهشگران مورد ارزيکه به تفصی بنا به علل،  خود ران نوخاستِهيآئ
ها در عربستان و در روان آنياز پی اعالم کرد که جمعی حيمس وی هوديگر يدی دـــين توحينو بلکه ادامه دو آئ

ل يت در مورد تبديحيکه در جهان مسی جه همان استحاله ايدر نت. ک مستقر بودنديگر خاور نزديدی  هانيسرزم
امبران عالم يوخ به پين شيل ايز در امر تبدينی صورت گرفته بود در جهان اسالمی حيامبران مسيبه پی هوديوخ يش

از ، ونسي، عذرا، وبيا، مانيسل، داوود، شائول، وشعي، یموس، قوبعي ،اسحاق، لوت، ميابراه .اسالم انجام گرفت
ان شدند که رسالت آنها يتمام جهانی برای امبران آسمانيل به پيرون آمدند و تبديخودشان بی هوديچهار چوب صرفا 

ی اله تيوحدان مورد که از زبان آنها دری کند و سخنانی ق نمي با آنچه در خود تورات درباره آنان آمده است تطبمطلقًا
هوه و قوم يشان در تورات در ارتباط با ياست که ای ر از آن سخنانيغی ز به کليو دعوت به قبول آن نقل شده است ن

 .آورندی هود به زبان مي
 

ما  «:توان خواند کهی نان او ميم و جانشيه قرآن از زبان خداوند درباره ابراهيست و پنج سوره و شصت و نه آيدر ب
ی را که ويز) ١٢۵، نساء(م يديخود برگزی را به دوست و او، )١٢۵، بقره(م يمردمان قرار دادی م را راهنمايهابرا
، )٩۵و۶٧، آل عمران(بود ی متقی فيو حن) ٨۴، صافات( پاک و رئوف داشتی و قلب) ۴١، ميمر(ق بود يصدی غمبريپ

م اسحاق يو برکت داد، )٧١، اءيانب(ت کنند يما هدای سوان را به يم تا جهانيم و لوت را رسوالن خود قرار داديو ابراه
سته ما بود و در همه احوال يعقوب را که بنده شايز يو ن، )١١٢، صافات(کوکارانند يآنان از نی را که همگ ه اويو ذر

و   هام و کوهيش را به داوود عطا کرديو فضل و کرم خو، )۶٨، وسفي(م يخواستی خواست که ما می فقط آنچه را م
ز حق يق و تميو به او قدرت درک حقا) ٧٩، اءيانب، ١٠، سبا(ند يح گويم تا همراه او ما را تسبيمرغان را امر فرمود
ن يبد )٣٠، سبا(کرد ی وسته به درگاه ما تضرع ميبود که پی کو بنده ايمان نيو سل، )١۵، نمل(م يرا از باطل عطا کرد

ور را يو جن و انس و ط) ٨١، اءيانب(م ين را به فرمانش گماشتياطيم و شيديجهت باد صرصر را مسخر او گردان
م که کمر به خدمت او ببندند و به هر کدام از آنان يو اجنه را فرمان داد) ١٧، نمل( نديم تا در رکابش حاضر آيفرمود
ی نک آنها را بيا، ی را از ما دار هان نعمتيم که همه ايو بدو گفت) ١٢، سبا(م يد عذاب آتش سوزان چشانديچيپ که سر

ار مقرب بود يمان نزد ما بسيرا که سليز) ٣۶، ص(ر يبگی  که خواههرکسبده و از ی حساب به هرکس که خواه
  ».)۴٠، ص(
 
غمبر دو بار همسر خود يم پيتوان خواند که ابراهی ش از پنجاه فصل تورات ميدر ب، امبرانين پيدرست درباره همی ول

ی ايفرستد و هر بار هدای  مرْارَجن يفرعون مصر و پادشاه سرزمی  به حرمسرانکه خواهر اوستيرا به عنوان ا
 غمبر دويو لوط پ، داردی افت ميماده االغان و شتران درو ش و گاو و خر يز و مياز طال و نقره و غالم و کنی فراوان
عقوب يو ، شودی ند مآنان صاحب فرزی و از هر دوکند ی می با دو دختر باکره خود همخوابگی در غاری اپيشب پ

ن کار او صحه يز در ايهوه نيکند و ی را از برادر ارشدش غصب می غمبريب دادن پدر خود اسحاق حق پيغمبر با فريپ
، کندی فرار می دزدد و از نزد وی گاو و گوسفند او می خود را همراه گله های عقوب دختران دائين يو هم، گذاردی م

کند ی هود در روز روشن و در کنار دروازه شهر با عروس خودش جماع ميغمبر زاده يعقوب و پيهودا فرزند ارشد يو 
و داوود پادشاه و ، ديآی از کار در می سياز آنها بعدها جد ارشد عی کيشود که ی دوقلو می و از او صاحب فرزندان

ی شود برای حامله می کند و چون وی جنگد زنا می ل ميغمبر با زن سردارش که در جبهه جنگ با دشمنان اسرائيپ
آبشالوم پسر داوود با خواهر باکره خودش ، دهدی نکه موضوع فاش نشود دستور کشتن شوهر او را در جبهه ميا

ود داشتن ـــــغمبر با وجيمان پادشاه و پيـلو س،  کندیرون ميشود و بعد او را از خانه بی تامار به زور همخواب م
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از کتب ی کيخودش که ی کند و در غزل غزل های می ز همچنان چشمچراني کن٣٠٠و ی  زن عقد٧٠٠از ی حرمسرائ
دهد و وصف ی م داد سخن مين دختران اورشليران و ناف و سری  و حلقه ها هامقدس تورات است در وصف پستان

 .ش به جنبش در آمده استيده احشايکه در زده و دست محبوبه خود را از پشت در دی کند که چگونه وقتی م
 

ی رو ن موارد را ازيک از اياز فصول مختلف مربوط به هر ی کوتاهی  هانها بخشياز همه ای يوان نمونه هابه عن
د ـکه بخواهند متن مفصلتر از مطالب را بخواننی انـــخوانندگ. کنمی تان نقل ميدس براـــکتاب مقی فارسی ترجمه رسم

 ١.ن کتاب مراجعه کننديتوانند به اصل ای م
 
، که به تو نشان دهم بيرون شوی سرزمينی از واليت خود و از مولد خويش بسو:  گفت )ابراهيم(آبرام و خداوند به «
 و هنگاميکه از، پس ابراهيم چنانکه خداوند بدو فرموده بود روانه شد .من ترا برکت دهم و نام ترا بزرگ سازم و

 خود لوط و همه اموال و اندوخته خود را و زن خود سارا و برادرزاده، حران بيرون آمد هفتاد و پنج ساله بود
در ی و چون قحط.. .خداوند بنا نمود و نام يهوه راخواندی برا یحَبذـَمو در آنجا .. .برداشته به زمين کنعان داخل شدند

و چون نزديک به ، کردمی زمين شدت  زيرا که قحط در، آنجا بسر برد آن زمين شد ابرام به مصر فرود آمد تا در
پس به اهل مصر بگو که تو خواهر من ، یجوان و نيکو هستی دانم که تو زنمی  :به زن خود سارا گفتمصر شد 

مأموران فرعون او را ديدند ،  و چون ابراهيم و سارا به مصر وارد شدند...من خيريت شودی تا به خاطر تو برای هست
به ابراهيم احسان نمود ی و فرعون بخاطر و، را به حرم فرعو در آوردندی پس و، و او را در حضور فرعون ستودند

خداوند فرعون و اهل خانه ی ول .و او صاحب ميش ها و گاوان و خران وغالمان و کنيزان و ماده االغان و شتران شد
اين چيست که به من  :و فرعون آبرام را خوانده گفت، سخت مبتال ساختی زوجه ابرام به باليای او را به سبب سارا

و اينک زوجه خودت را برداشته ؟ که او خواهر من استی و گفت، که او زوجه تو استی  مرا خبر ندادچرا و؟ یکرد
کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام مايملکش روانه ی آنگاه فرعون در خصوص و. روانه شو
 »...نمايند

 
خصوص زن خود   درررَاَج در سرزمين  و شورميان قادش کوچ کرد و دری ارض جنوبی پس ابراهيم از آنجا به سو«

ی خداوند در رويای ول .فرستاد که سارا را به نزد او بردندی مأموران رک جراو مل .سارا گفت که او خواهر من است
پس . نکرده بودی نزديک  با اوملک هنوزی و اب، استی گفت اين زن زوجه ديگری  ظاهر شده به وملکی بَاشب بر 
ی به سادگ؟ و آن زن نيز خود گفت که او برادر من است،  خواهر من استبه من نگفت که اومگر او ،خداوندی گفت ا

و من نيز از ، یخود کردی دانم که اين را به ساده دلمی : را در رويا گفتی و کردم و خدا خود اين رای و پاکدست
، به او رد کن پس االن زوجه اين مرد را .یو نگذاشتم که با او همخوابه شوی همين بابت ترا آگاه کردم که خطا نورز

  را بخاطر ابرامملکی زنان ابی و خداوند فرج ها، یتو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی زيرا که او پيغمبر است و برا
و ؟ یبا من کردی ناکردنی به تو چه گناه کرده بودم که کارها : را نزد خود خوانده بدو گفتملک ابرامی پس اب .بست
 ملکی ابپس  . را دوباره باز کند تا اوالد بهم رساندملکی ابزنان و کنيزان ی کرد که فرج ها يم نزد خدا دعاابراه

اينک : رد کرد و به سارا گفتی گوسفندان و گاوان و غالمان و کنيزان به ابراهيم بخشيد و زوجه اش سارا را به و
  ).١٨-٢، باب بيستم  و١٠، باب دوازدهم، سفر پيدايش (»ويدپس زودتر از اينجا بر، هزار مثقال نقره به برادرت دادم

 
*  *  * 

______________________________________ 
ی ن عذر سنتيا، نان اويو جانش، انگذارخانه کعبهيقوم عرب و بنی ايغمبر اوالوالعزم و نيم درمقام پيبه منظور دفاع از تقدس ابراهی احتماال کسان -١

، ١۶٩ و٧٩ و٧۵، بقره(قرار گرفته است ی دستکار ان مورديهودياز مطالب تورات توسط ی رد که چنانکه در قرآن آمده برخرا مطرح خواهند ک
د يبای تنها م، اگر هم واقعا صورت گرفته باشد، ین دستکاريچنی ول ).١۶٢، انفال، ٩١، انعام، ۴١ و١۵ و١٣، مائده، ۴۶، نسا، ٧٨، آل عمران

ن ينکه چنينه ا، افته باشدير ييگر تغيان مذاهب ديز ايان اسالم يهود و به زيبه نفع مصالح قوم ی باشد که متن اصلن هدف صورت گرفته يبا ا
آن ی کنند و در جای م به عمل آمده است نفيقرآن از ابراه را که دری ل فراوانين هدف انجام گرفته باشد که تجليهود با ايتوسط خود کاهنان ی رييتغ

ز ــيطول قرون از خالل صفحات تورات شناخته اند و امروز ن دری حيو مسی هوديون يليرا بگذارند که صدها می رــگيدی گوم دروغيهاآن ابر
، نت داردياز آنها مبای ل قرآنيل که با تجليغمبران اسرائيگر پيمورد د از مطالب تورات دری بخشی ن هدف نفيبا هم، زينی گريکسان د. شناسندمی 

است که بعدا ی نسخه ای زمان بخت النصر پادشاه بابل سوخته شده و تورات کنون مان دريق مبعد سليدر حرتورات ی ه نسخه اصلادعا کرده اند ک
ک ين يتوانسته است منحصر به همی هود نمين يسرزم تورات دری ن تذکر که نسخه هايگذشته ازا، زين مورد نيا در .آن نوشته شده استی به جا
از کاهنان خود معبد ی تورات توسط گروهی جه گرفت که متن بعديتوان نتمی  نمنطقًا، ن رفته استيمعبد از بی آتش سوزباشد که در ی نسخه ا
ش از آنکه يه ها بين توجين چنيا .بکشاندی و رسوائی رغم قرآن به بدناميهود را عليغمبران ياز پی اريباشد که بس شدهی سيبازنوی مان بصورتيسل
ا يی زبان فارس تر از مادر در ه مهربانيا دايتر از آش  از نوع کاسه گرمی ئ هاادآور ضرب المثلي، باشدی ا مذهبيی خيتاری ئ هاتيانگر واقعينما
 . استی اروپائی  هازبان ک تر از پاپ و سلطنت طلب تر از شاه دريکاتول
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 به مصر نرفته استی  کنعان آمده ولينور سرزمُا از هيم که همراه او الوط پيغمبر برادرزاده ابر، همزمان با اين ماجرا
  همجنس باز و سدوم عمدتًامزيرا مرد، او برايش ناخوشايند استی محيط زندگی ول، گزيندمی در شهر سدوم سکونت 

را به صورت دو مرد جوان نزد او  بهمين جهت خداوند دو فرستاده خود ).که نام لوط آمده استی اصطالح(لواط کارند 
 : سدوم و ساکنان آن گرفته استی خبر دهند که يهوه تصميم به نابودی فرستد تا به ومی 

 
اما  .پس تناول کردند، پخت رينان فطی وقت عصر آن دو نفر وارد سدوم شدند و به خانه لوط درآمدند و وو ... «

ه او گفتند آن دو ر از هر جانب خانه لوط را احاطه کردند و بيهنوز به خواب نرفته بودند که مردان شهر از جوان و پ
، را از عقب خود ببست رون آمد و دريشان بيآنگاه لوط نزد ا .رون آريمرد را که امشب به نزد تو درآمده اند نزد ما ب

شان را االن نزد شما يا .را نشناخته اند نک من دو دختر دارم که مرديا .ديمکنی زنهار بد، برادران منی و گفت ا
گفتند دور . ديمرد نداشته باش ن دويبه ای لکن کار، ديشان بکنيد با ايآ نظرتان پسند  درشما آنچهی رون آورم تا همگيب

آن دو مرد لوط را نزد خود ی ول، را بشکنند پس به لوط هجوم آوردند تا در .ميشان بدتر کنيشو وگرنه با خود تو از ا
دا کردن يکردند که قدرت پو بزرگ کور  ز خردرا بستند و آن اشخاص را که بر در خانه بودند ا به خانه درآوردند و در

ن مکان ياز ای دار شهر لوط گفتند که پسران و دختران و دامادان خود و هر که را دربه پس  .را نداشته باشند در
ن سخن مسخره آمد و در شهر ياما بنظر دامادان لوط ا، ميرا فرستاده است تا آنرا هالک کن را خداوند مايز، رون آوريب

و چون آفتاب طلوع کرد لوط و زن و  .و هنگام طلوع فجر آن دو فرستاده به لوط گفتند که در رفتن شتاب کند .ندماند
دو شهر سدوم و عموره باران گوگرد و آتش از  آنگاه خداوند بر، رون رفتنديدخترانش از سدوم بجانب صوغر ب

اما زن لوط از عقب  .ن را واژگون ساختياتات زمع سکنه آنها و نبيو جمی د و آن شهرها و تمام واديآسمان باران
ی رون آمده با دو دختر خود به کوه درآمد و در مغاره ايلوط از صوغر ب و .از نمک شدی ست و ستونيخود نگر

ن نمانده است که بر حسب يزمی بر روی ر شده و مردينک پدر ما پيا: و دختر بزرگ به کوچک گفت .گرفتی سکن
 .مياز پدر خود نگاه داری م تا نسليم و با او همبستر شويا تا پدر خود را شراب بنوشانيب .ديدرآعادت کل جهان به ما 

ش همخواب شده و واقع شد که روز يدند و دختر بزرگ آمده با پدر خويهمان شب پدرخود را شراب نوشان پس در
ن يم و ايز او را شراب بنوشانيپس امشب ن .پدرم همخواب شدم باش ينک شب پيگر خواهر بزرگ به کوچک گفت ايد

دند و دختر يخود را شراب نوشان ز پدريپس آن شب ن .ميخود نگاه دار از پدری تا هر دو نسل بار تو با او همخواب شو
د که او را موآب نام يزائی و دختر بزرگ پسر، خود باردار شدند و هر دو دختر لوط از پدر .کوچک با او همخواب شد

» عمون استی بن پدری نام داد و وی د که او را بن عميزائی ز پسريکوچک ن و دختر، ان استيداد و او پدر موآب
  ).باب نوزدهم، شيدايخالصه شده از سفر پ(
 

*  *  * 
ر ــنظ شده است دری گر کنعان دچار قحطيچون بار د و، شودمی ن او ياق جانشـــپسرش اسح، ميپس از مرگ ابراه

و خداوند فرمود اکنون تو به «: کندمی ن بار خداوند با نظر او موافقت نيای ول، برودرد مانند پدرش به مصر يگمی 
ر يت ترا مانند ستارگان آسمان کثيدهم و ذرمی ن را به تو ين زميو من تمام ا، ساکن شوجرار بلکه در ، ايفرود ن مصر
م قول يرا که ابراهيز، دهممی را برکت جهان ی  هاع ملتيت تو جميذر بخشم و ازمی ن را به تو يزمگردانم و تمام می 

  ).۵-١، ست و ششميباب ب، شيدايسفر پ(» ض مرا نگاه داشتيد و اوامر و احکام و فرايمرا شن
 

ر از يفراموش کرده بود که غی ن وحيدهد که احتماال خداوند در فرستادن امی ن نوشته تورات ولتر تذکر يدر اشاره بد
  .م ابالغ نکرده بوديبه ابراهی ه ايچگونه امر و حکم و فرضيل هيموضوع ختنه فرزندان ذکور اسرائ

 
ز در آنجا درست همانند آنچه پدرش در مصر کرده بود ينی وی ول، رودمی  جرارن ياسحاق به سرزم، هوهيبه دستور 

 Rebecca و مردمان آنجا درباره زنش،  اقامت نمودجرار درپس اسحاق «: کندی می زن خود را خواهرش معرف
آنجا توقف نمود  دری پس چون مدت .ا شدند و او گفت که خواهر من استيکو منظر بود از او جوينی که زن )رفقه(

پس اسحاق را  .کندمی نک اسحاق با رفقه مزاح يد که ايچه نظاره کرد و دي پادشاه از درملکی ه ابچنان اتفاق افتاد ک
از قوم من با او همخوابه شود ی کيکه خواهر من است تا ی فتو چرا گ، ن زوجه تستينزد خود خواند گفت همانا که ا

  ).١٠-۶، ست وششميباب ب، شيدايسفر پ( »؟یآورده باشی را به گناه بزرگ و ما
 

*  *  * 
عقوب متولد شده يسو زودتر از يو چون ع، ا آمده انديبدن که دوقلو، عقوبيسو و يدو فرزند است بنام عی اسحاق دارا

که به ی با توطئه ا، است شتر مورد عالقه مادريکه ب، عقوبيگرش يدر عمل فرزند دی ول،  با او استپدری ني جانشحقًا
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ن يز با علم بديهوه خداوند نيکند و بعدا می برادرش غصب را از ی غمبرين حق پيدهد امی ب يمادرش ترتی طراح
 : گذاردمی بر آن صحه ی بکاريفر
 
گفت ترکش و ی ده به ويطلب سو رايپسر بزرگ خود ع، دن تار گشته بودير شد و چشمانش از ديو چون اسحق پ... «

من ساخته نزد ی دارم برامی چنانکه دوست ی ر خورشيمن بگی برای رينخج و را بروحش را گرفته به صيکمان خو
 که گفت رفقهمی سو سخن يو چون اسحق به پسر خود ع .من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم ترا برکت دهد

گله بشتاب و دو ی بسوسو به صحرا رفته يعقوب را خوانده گفت اکنون که عيد و رفته پسر خود يزوجه اسحق بود شن
نزد پدرت ببر  دارد بسازم و آنرامی که دوست يپدرت بطوری برای ار تا از آنها غذائيمن بی بزغاله خوب از بزها برا

و ، ديعقوب پوشانيسو را گرفته به ي و رفقه جامه فاخر ع...دسو برکت دهيعی بخورد و ترا قبل از وفاتش بجا تا
من نخست زاده ، پدری عقوب نزد پدرخود آمده گفت ايپس  .عقوب سپرديکه پخته بود بدست پسر خود ی خورش و نان

ش آورد و ي پس شراب برا...ن و از شکار من بخوريز و بنشياالن برخ .کردمی سو هستم و آنچه بمن فرموديتو ع
، به بعقوب فارغ شدو چون از برکت دادن  .خود را به او دادی غمبريشراب را بخورد و برکت پ ق آن طعام واسح

 پدر خود خورشی ساخت و نزدزيو او نباز آمد  سو از شکاريبرادرش ع، عقوب از حضور پدريرون رفتن يبمجرد ب
گفت تو ی پدرش اسحاق به و .رکت دهد بز و از شکار پسر خود بخور تا جانت مرايمن برخآورده بدو گفت پدر 

د يصی ريآنگاه لرزه بر اسحاق افتاد و گفت پس آن که بود که نخج .سو هستمين تو عيگفت من پسر نخست؟ یستيک
ه من بپدرم ی خود گفت ا تلخ برآورده به پدر م ويسو نعره عظيع؟ را برکت دادم م آورد و قبل از آمدن تو اويکرده برا

ز غالمان يگرفت و او را بر تو سرور ساختم وهمه برادرانش را ن له آمد و برکت تراي برادرت به حگفت .ز برکت بدهين
باب ، شيدايسفر پ (»کردی خواهی ز برادر خود را بندگيبه ناچار تو ن .ره را رزق او دادميدم و غله و شياو گردان

 ١).۴٠-١، ست و هفتميب
 
ح يصری رغم منع مذهبيت علينها و در، کندی تا با دختر او زناشوئ ودرمی خود ی عقوب بعدا به شهر ارام نزد خالوي

راه  در .رديگی می دختر او را به زن هر دو، ک زمان واحد ندارديان حق ازدواج با دو خواهر را در يهوديتورات که 
آن  دری را که وی ني زمکند کهمی که تا آسمان ادامه دارد بدو اعالم ی نردبانی عالم خواب از باال خداوند در، ن سفريا

و مغرب و اد خواهد شد و به مشرق و ين زيت تو مانند غبار زميذر... «: بخشدمی ت او يخفته است به او و به ذر
که به تو گفته ام بجا نياورم  و تا آنچه را، محافظت فرمايمی شد و من ترا در هر جائی شمال و جنوب منتشر خواه

هر ی با اينهمه يعقوب در هنگام بيدار شدن بجا ).١٧-١٣، باب بيست وهشتم ،سفر پيدايش(» رهايت نخواهم کرد
مرا به سالمت بخانه  و، اگر يهوه به من نان دهد تا بخورم و رخت دهد تا بپوشم«: گويد کهی می گونه سپاسگزار

ده يک آنرا به او خودم بشناسم و از آنچه به من بدهد ی پدرم باز گرداند من نيز حاضر خواهم بود او را يهوه خدا
 ، گله اوو راحل دختران او اـــئپس از وصلت با لدر ارام يعقوب  ).٢٣-١٨، باب بيست و ششم، سفر پيدايش(» بدهم

گيرد به ی می کند و پس از آنکه در نيمه راه با خدا کشتمی کنعان فرار ی دارد و به سومی را همراه با دخترانش بر 
 .گرددمی موطن خود باز 

 
*  *  * 

جريان يک ديدار  در و شودمی پسر حمور رئيس قبيله که شکيم نام دارد عاشق دينا دختر يعقوب ، شت يعقوبگدر باز
حمور  .کندی او خواستگاری خواهد که از اين دختر برامی آن از پدرش ی و فردا، کندی می به زور با او همبستر

گويد که دل پسرم شکيم شيفته دختر و خواهر شما است  میآيد و به او و پسرانش ی بدين منظور به مالقات يعقوب م
بگيريد و دختران ی جوانان خود به زنی بدهيد و ازين پس نيز دختران ما را برای به وی و چه بهتر که او را به زن

ود و بعدا خ .آن خانه بسازيد و تجارت کنيد و در زمين ما ساکن شويد و در، بدهيدی نيز به جوانان ما به زن خود را
بدو بدهند و هر اندازه بخواهند مهريه و پيشکش از او ی کند که دختر را به زنمی شکيم به يعقوب و پسرانش پيشنهاد 

__________________________________ 
ی ورخ فرانسوش و ميبوالنژه کش وی سينگبروک محقق انگلين نوشته تورات از قول بولياشاره بد در، خود از کتاب مقدسی ابيارز ولتر در -١

که به فرعون ی م با دروغيم ابراهينيبی را ميز، داشته اندی ل سابقه دزدياء بزرگ اسرائيظاهرا همه انب، کند که بر اساس مندرجات توراتمی نقل 
ی  دختر دائو بعد هم دو دزددمی را از برادرش ی غمبريب دادن پدرش برکت پيعقوب با فريو ، دزددمی فراوان ی ايد از او عطايگومی مصر 

و فرزندان آنها ملت مصر را و بعد هم همه ، همانان خود رايمی ل دارائيو پسران راح، دزددمی ل حق لبنان را از او يو راح، خود را از پدرشان
دش و قوم ستند که بهر حال خداوند مصلحت خويان متوجه نين کفر گويا :ديافزامی ش يخوی شگيو خود ولتر با طنز هم .ان راــياموال کنعان

  .دهدمی ص يده اش را بهتر از ما تشخيبرگز
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پس ، اما پسران يعقوب در جواب شکيم و پدرش به مکر سخن گفتند«: بقيه داستان را از خود تورات بشنويد. بخواهند
 لکن بدين شرط با شما، ما ننگ است که خواهر خود را به شخص ختنه نشده است بدهيمی گفتند اين کار برا بديشان
 خودی آنگاه دختران خود را به شما دهيم و دختران شما را برا، از شما ختنه شودی شويم که هر ذکورمی داستان هم

 انسخن و .در غير اين صورت دختر خود را برداشته از اينجا کوچ خواهيم کرد، گيرم و با شما ساکن شده يکقوم شويم
م به دروازه شهر خود برآمده به مردمان ي و پسرش شکپس حمور. ..دم پسند افتايشان به نظر حمور و پسرش شکيا

آن  ن ساکن شوند و درين زميپس بهتر است که در ا .ش ما هستنديکه نزد ما آمده اند صالح اندی ن مردمانيگفتند ا
ق ن شرط با ما متفيشان فقط بدياما ا .ميشان بدهيم و دختران خود را بديريبگی شان را به زنيتجارت کنند و دختران ا
که به دروازه شهر درآمدند ی  کسانپس همِه .ندمشان مختوياز ما ختنه شود چنانکه خود ای خواهند شد که هر ذکور

بودند دو پسر ی  و در روز سوم که همه آنان دردمند و بستر...از آنان مختون شدندی ن کار رضا دادند و هر ذکوريبد
و حمور و پسرش ، رانه به شهر آمدند وهمه مردان را کشتندي خود را گرفته دلريشمشی کيهر ی عقوب شمعون و الوي

عقوب بر کشتگان آمده يو پسران ، رون آمدنديم برداشته بينا را از خانه شکير کشتند و ديز به دم شمشيم را نيشک
ال اموی و تمام، چه در صحرا بود گرفتند و آنچه در شهر و آن هاو گله ها و رمه ها و االغ، شهر را غارت کردند

 عقوب به شمعون ويپس  .خانه ها بود تاراج کردند بردند و آنچه دری ريشان را به اسيشان و همه اطفال و زنان ايا
شماره نسبت  و من در .ديان مکروه ساختيکنعانی عنين ين زميد و مرا نزد سکنه ايگفت مرا به اضطراب انداختی الو

عصمت ی ا او خواهر ما را بيگفتند آ .نند و من با خانه ام هالک شوممن جمع شوند و مرا بز همانا که بر، لميبدانان قل
من ی آنجا برا و در آن ساکن شو و در ل برآيت ئين شده برخاسته به بينک که چنيعقوب گفت ايپس خدا به ؟ کند

د و ــي سازشتن را طاهريبودند گفت خوی که با وی انــــــعقوب به اهل خانه خود و همه کسيپس  .بسازی اهــقربانگ
گرداگرد ی شهرها پس کوچ کردند و خدا خوف خود را بر .ميل برويت ئيد تا برخاسته به بيخود را عوض کنی  هاختر
  ).و پنجمی چهارم و س وی باب س، شيدايسفر پ( »عقوب را تعاقب نکردنديی شان برقرار کرد که بنيا

 
*  *  * 

صاحب سه ی کنعانی از دختر مردی و .داردمی افت ي از پدر دررای غمبريهودا است که برکت پيعقوب يفرزند ارشد 
ر يخداوند از عی ول، رديگمی  ريپسر ارشدش عی به نام تامار برای و زن، شودمی له ير و اونان وشيپسر بنام ع
کند که به تامار زن می ف يبه پسر دومش اونان تکل، هودا پس از مرگ اوي و .رانديممی د و او را يآمی خوشش ن

ه داستان را از زبان خود تورات يبق .دا کنديخود پی برای را بجا آورده نسلی د تا حق برادر شوهريرادر خود درآب
ن يخود درآمد بر زم که به زن برادريلکن چونکه اونان دانست که آن نسل از آن او نخواهد بود هنگام... «: ديبشنو

هودا به يو  .راندمی ز بياو در نظر خداوند ناپسند آمد و او را نن کار يو ا .برادر خود ندهدی برای نسلانزال کرد تا 
ز يرا که مبادا او نيز، له بزرگ شودين تا پسر سوم من شيوه بنشينک در خانه پدرت بيعروس خود تامار گفت که ا

 . پس تامار رفته در خانه پدر خود ماند .رديمثل برادرانش بم
 

و به تامار خبر  .آنجا ساکن بود آمد که پدر تامار دری نان گله خود به شهريهودا نزد پشم چيشد ی و چون روزها سپر
رون کرده يشتن بيرا از خوی وه گيرخت بی پس و .ديآمی ش يدن پشم گله خويچی نک پدر شوهرت برايدادند که ا

هودا ي سوم له پسريد که شيرا ديز، د و به دروازه شهر بنشستيپوشی د و خود را در چادريخود کشی به روی برقع
ی را که رويرا فاحشه پنداشت زی د ويهودا او را بديو چون  .به او نداده اندی تامار را به زنی بزرگ شده است ول

 :گفت ؟یتا به من درآئی دهمی مرا چه  .ميا تا به تو درآيرد و گفت بـل کياو می به سوس ـپ .ده بوديخود را پوش
 گفت مهر و زنار خود؟ ترا چه گرو دهم :گفت؟ یتا بفرستی دهمی ا گرو يآ: گفت .فرستممی ت ياز گله برای بزغاله ا

 آبستن شد و برخاسته برفت وی او از و و .داد و بدو درآمدی را به و نهايپس ا. یدست دار را که دری را و عصائ
گروها را از دست هودا بزغاله را توسط دوست خود فرستاد تا يو  .ديپوشی وه گيخود برداشته رخت بی برقع را از رو
نک يهودا را خبر دادند که عروس تو تامار زنا کرده است و اي و بعد از سه ماه ...افتياو را نی اما و، رديآن زن بگ

آوردند نزد پدر ی رون ميرا ب و چون او .د تا سوخته شوديرون آوريرا بی هودا گفت ويپس  .از زنا آبستن شده است
گناه ی شناخت و گفت او بهودا آنها را ي . و عصا آبستن شده امرن مهر و زنايشوهر خود فرستاده گفت از مالک ا

 .نک دو فرزند توأم در رحمش بودنديد ايو چون وقت وضع حملش رس. ..له ندادميرا که او را به پسر خود شياست ز
ن اول يست و گفت اقرمز گرفته بر دستش بی سمانيحال قابله ر رون آورد و دريدست خود را بی کيد يزائمی و چون 

 .دنديدند و برادرش را زارح ناميفارص نام پس او را .رون آمدينک برادرش بيد و ايرا باز کش رون آمد و دست خوديب
  ).٣٠-١، هشتم وی باب س، شيدايسفر پ(
 



پيامبران                                                                                                                               تولدی ديگر  
 

  صفحه٣۴ز ١ ٧صفحه 

ی با مو، غمبر محترميک پيتعجب باشد که ی د جاي باقاعدتًا«: سدينومی کتاب مقدس ی ع نگارين وقايولتر در اشاره بد
ن موضوع يشتر ايز بين نياز ای ول، ده مجامعت کنديک فاحشه روپوشيدر روز روشن و در کنار دروازه شهر با ، ديسپ
ن دو پسر زنازاده ياز همی کياز نسل ی سيع، ح آوردهيمسی سيعل از يکه انجی دارد که در شجره نامه ای شگفتی جا
، هودا و برادران او رايعقوب يو ، عقوب رايو اسحاق ، م اسحاق را آورديو ابراه ...«: شودمی هودا و تامار شناخته ي

و  ...مان رايو داود سل، سا داود پادشاه راي و...و، و فارص حصرون را، هودا فارص و زارح را از تامار آورديو 
باب ، یل متيانج( »ح از او متولد شديبه مسی مسمی سيکه ع، م رايوسف شوهر مريعقوب يو متان ، را متان لعازريا

  ).١۶-١، اول
 

*  *  * 
 : غمبرندين حال هم پادشاه و هم پيرسد که در عمی ل ينوبت به پادشاهان اسرائ، غمبرانيپس از پ

  
را ی و از پشت بام زن، بام خانه گردش کردکه داود پادشاه از بسترش برخاسته بر پشت ، وقت عصر و واقع شد در«
و او ، پس داود فرستاده درباره زن استفسار نمود .کو منظر بوديار نيد و آن زن بسکنمی شتن را شستشو يد که خويد

و داود قاصدان فرستاد که او را  .است )انيل در جنگ با موآبيسردار اسرائ( »اياور«ن بتشبع زوجه يرا گفتند که ا
غام به يو پ و آن زن حامله شد .پس او به خانه خود برگشت، آمده داود با او همبستر شدی و چون او نزد و، اورنديب

ی اهاد و به او گفت به خانه ات برو و پيا شوهر او را نزد خود طلبيپس داود اور .داود فرستاد که من حامله هستم
اما  .ن قصد داشت که او در خانه با زوجه اش همبستر شود و پندارد که زنش از او حامله استيو چن، یخود را بشو

ا به خانه خود يو داود را خبر دادند که اور .د و به خانه خود نرفتيش خوابير بندگان آقاي ساخانه داود با ا درياور
ا گفت که سربازان ياور؟ یپس چرا به خانه خود نرفت، یامده ايا گفت مگر تو از سفر نيپس داود به اور .نرفته است

ونه من به خانه خود بروم تا بخورم و بنوشم و با چگ .ننديمه نشيابان خيم در بياردوها ساکنند و بندگان آقا ل درياسرائ
وآب فرمانده يی برای د بامدادان مکتوبين ديو داود که چن. ن کار را نخواهم کرديات تو قسم که ايبه ح؟ زن خود بخوابم
ن مضنون نوشت که يمکتوب به ا او فرستاد و دری ا براي اورست خوده دنوشته بعمون ی برابر بن جبهه جنگ در

وآب شهر را محاصره يو چون  .رديد تا زده شود و بميبگذاری د و عقبش را خاليبگذارموضع مقدم جنگ  ا را درياور
رون آمده با يو مردان شهر ب، باشند گذاشتمی آنجا  دانست مردان شجاع دشمن درمی که ی مکان ا را دريکرد اورمی 
ام يو چون ا، او ماتم گرفتی ه شوهرش مرده است براد کيا شنيو چون زن اور ...ا کشته شديوآب جنگ کردند و اوري

  ).ازدهميباب ، ليکتاب دوم سموئ( »ديزائی ش پسريو او برا .را به خانه خود آورد ماتم گذشت داود فرستاده او
 

غام فرستاد که يو خداوند به داود پ... «: ن آمده استيت در تورات چنين جنايا ل در برابرياسرائی خدا، هوهيواکنش 
ت ين برايو اگر ا، را به آغوش تو انداختم را به تو دادم و زنان او )لين پادشاه اسرائيشائول نخست(ت يمن خانه آقا

عمون به ی ر بنيو شوهرش را به شمشی زنا کرد یحّت اياورپس چرا با زن  .کردممی ن و چنان يبازهم چنبس نبود 
ش تمام يبرابر آفتاب و پ ه ات بدهم که دري گرفته به همساش چشم تويپ که زنان ترای خواهمی نک يا؟ یديقتل رسان
کن پسر حرامزاده تو البته خواهد يل، مردی م و تو نخواهيفرمامی نهمه گناه ترا عفو يبا ا.. .؟ل با آنها بخوابدياسرائ
  ).١۴-٧، باب دوازدهم، ليکتاب دوم سموئ(مرد 

 
ر و سالخورده شد و يپ غمبريو داود پ«: را که در تورات آمده استيز، ماندی ن روال باقيهم تا آخر عمر برظاهرا داود 
 جوان بطلبند تا دری ما باکره ای را گفتند به جهت آقای و خادمانش و، شدمی پوشاندند گرم نمی را لباس  او هر چند

را بنام ی زه ايدند و دوشيکو منظر طلبينی ل دختريحدود اسرائی تمام پس در. ما گرم بشودی آغوش تو بخوابد تا آقا
  ).٣-١، باب اول، کتاب اول پادشاهان (»کو منظر بوديار نيافته آوردند که بسيه يشونم

  
ن استنباط از يو ا، ز بوده استيغمبر همجنس باز نيافته اند که داود پين ياز ای ئ هاتورات نشان دری محققان متعدد

ن يشائول نخستی رو بايوناتان فرزند جوان و زيهنگام افت خبر مرگ نابيشود که داود پس از درمی ی ناشی ه ايمرث
برادر من ی ا«: آمده است )٣٧-٢۶، باب اول(ل يکتاب دوم سموئ سوگ او سروده و متن آن در ل دريپادشاه اسرائ

 با ».محبت مردان با زنان بود، را محبت من و تو تنها محبت دو برادر نبوديز، ین بوديار نازنيمن بسی برا، وناتاني
، ده شونديکند تا به دارکشمی م آنان يان هفت پسر شائول را تسليجبعونی ن داود بعدا بخاطر ارضاينوصف هميا

ه شائول را به ثمر يهمچنانکه سردار و پسر عم شائول را که قبال با تطمع به خود جلب کرده و بدست او توطئه عل
ی زادارــش عگمرا  و بعد درردسپمی ر يشمشنت به دن به سلطيپس از رس، ودـش ن اويا خودش جانشــده بود تيرسان
  ).٣٣ و٣٢، باب سوم، ليسموئکتاب دوم (خواند می  سرود نوازد ومی کند و عود می 
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رأس ششصد راهزن به غارت و  و در آغاز کردی خود را با راهزنی اجتماعی در خود تورات آمده است که داود زندگ

س نرسد همه مردان وزنان و ينکه خبر کشتار او به اطالع پادشاه اکيای  براکباريمختلف پرداخت و ی نواح کشتار در
کنند می ان يه او عصيکه راهزنان عليوقت ).ست و هفتميباب ب، کتاب اول پادشاهان(د يرخوار را سر بريکودکان شی حت
 ن ثروتمندي به سرزمکند کهمی ه يهوه بدو توصيکند و می ی از خداوند چاره جوئی و، نديآی صدد کشتنش برم و در

بعد از  ).امی باب س، همان کتاب(شوند ی ن راهزنان در آنجا به غارت پردازند و از او راضيعمالقه دستبرد بزند تا ا
دهد که همه ساکنان آنرا از وسط اره می دستور داود ، مقاومت کرده اندی  که مردمش به سخت»رابا«تصرف شهرک 

  ).باب دوازدهم، کتاب دوم پادشاهان(بسوزانند ی آجر پزی کنند و بعد در کوره ها
 

هوه يو خود ، بر تخت نشسته استی شود که در کنار ومی خدا و نخست زاده او شناخته  تورات پسر ن داود دريو هم
خواهم خوابانيد  . ديچرانخواهم آنها را ، ده آنها را تفقد خواهم کرديش را طلبيمن گوسفندان خو«: ديگومی درباره او 

ان يکتاب حزق (»شان خواهد بودير اي من داود امبندهی عني شبانی برايشان خواهم گماشت که آنها را بچراند، يعنی و
  ).٢۴-١١، چهارم وی باب س، ینب
 

*  *  * 
را دوست  گر داود اويامنون پسر دو  کو صورت بنام تامار بودينی را خواهری و واقع شد که ابشالوم پسر داود نب«

 را که او باکره بود و به نظر امنون دشواريز، مار گشتي امنون چنان گرفتار خواهر خودش تامار شد که بو .داشتمی 
رک يار زيبسی و مرد، که برادرزاده داود بودی وناداب بن شمعيداشت بنام ی و امنون دوست .کندی کاری آمد که با و

را گفت که من تامار خواهر ی امنون و؟ یشومی ر ن الغيپسر پادشاه چرا روز به روز چنی را گفت ای و او و .بود
و چون ، ده تمارض نمايرا گفت بر بستر خود خوابيوناداب ويو  .کنمی توانم با او کارمی ن دارم ومی خودم را دوست 

نظر  د و مرا خوراک بخوراند و خوراک را درييانکه خواهر من تامار بيرا بگو تمنا ای د وياي تو بتاديعی پدرت برا
ادتش آمد امنون يده تمارض نمود و چون پادشاه به عيپس امنون خواب .بخورمی نم و از دست ويبب حاضر سازد تا من

و داود نزد تامار  .ش من بپزد تا از دست او بخورميد و دو قرص طعام پياينکه خواهرم تامار بيبه پادشاه گفت تمنا ا
و تامار به خانه برادر خود امنون رفت و او  . طعام بسازشيفرستاده گفت االن به خانه برادرت امنون برو و برا

اما  .ش او نهادي ساخته آنها را پخت و تابه را گرفته آنها را پ هاش او قرصير کرد و پيو آرد گرفته خم، ده بوديخواب
امنون به و . رون رفتنديب د و همگان از نزد اويرون کنيامنون از خوردن ابا نمود و گفت همه کس را از نزد من ب

 را که ساخته بود گرفته نزد برادر خود  هاو تامار قرص، اور تا از دست تو بخورميتامار گفت خوراک را به اتاق ب
تامار  .ا با من بخوابيخواهرم بی را گرفته به او گفت ای ش او گذاشت تا بخورد او ويو چون پ، امنون به اطاق آورد

اور ين قباحت را به عمل ميل کرده نشود و اين کار در اسرائيرا که چنياز زل مسيمرا ذل، برادرمی ا، ین :را گفتی و
کن امنون يل .غ نخواهد نموديو او مرا از تو دری نکه به پادشاه بگوئيپس تمنا ا؟ را من ننگ خود را کجا ببرميز

بغض نمود و ی وو چون از مجامعت فارغ شد بر  .ديزورآور شد و با او خواب را بشنود و بر اوی نخواست سخن و
بدتر است از ی کنمی رون کردن من يم که در بين ظلم عظيرا اين مکن زيرا گفت چنی او و .ز و برويرا گفت برخی و

کرد خوانده می را که او را خدمت ی پس خادم .را بشنودی کن او نخواست که ويل .یکه با من کردی گريآن ظلم د
و تامار  .را از عقبش بست رون کرده دريو خادم او را ب .از عقبش ببند ارون کن و در رينزد من ب ن دختر را ازيگفت ا
و برادرش ، ختيده و خاکستر بر سر خود ريشدند درمی رنگارنگ خود را که دختران باکره پادشاه بدان ملبس جامه 
در  پس تامار .نکار متفکر مباشيتو است و از ا خواهرم اکنون خاموش باش چون برادری را گفت که ای  ومابشالو

  ).١٢-١، زدهميباب س، ليکتاب دوم سموئ(ماند ی حال شانيپر  درمخانه برادر خود ابشالو
  

که يکس« :گفته شده است کهی هوه به موسيم يبصورت فرمان مستق )١٧، ستميباب ب، انيسفرالو(ن تورات يدر هم
ن حکم يظاهرا ای  ول».شود )نابود(ع د در مقابل چشمان پسران قوم خود منقطيعورت خواهر خود را کشف کند با

امنون به دستور داود ، ن ماجراياز ا ت خود تورات دو سال بعديرا به روايز، غمبر را شامل نشدهيهوه پسر پادشاه پي
بعد از آن ی اندک .شودمی آنجا بدست برادرش کشته  د و دريجومی ب داده است شرکت ي ترتمابشالوکه ی افتيض در

ام همه مردم جانب ين قيا کند و درمی ام يق، ليغمبر اسرائيشبان او و پادشاه و پ خدا و پسر، ش داوده پدري علمابشالو
ر داد که ـرا خب ده اوـــنزد داود آمی و کس، شدندمی ر ـــادتيروان ابشالوم روزبروز زيپ  و...«: رنديگمی وم را ـابشال
م بودند گفت ياورشل خادمان خود که با او دری به تمامو داود ، ده استيگرو ل به ابشالوميمردان اسرائی  هادل

رفتند و پادشاه ی اهل خانه اش با وی تمام پس پادشاه و .از ابشالوم نجات نخواهد بود م واال ما رايکنبرخاسته فرار 
  ).١۶-١٣، باب پانزدهم، ليکتاب دوم سموئ (»داشتن خانه واگذاشتی تنها ده زن را که متعه او بودند برا
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**  *   

در جبهه  غمبر با او زنا کرده و بعد شوهرش رايکه داود پی همان زن(پسر داود و بتشبع ، )پادشاه و(غمبر يمان پيسل
در دوران چهل ساله ، نسبت داده شدهی که به وی رالعقوليمحی  هارغم همه آن داستانيعل، )ده بوديجنگ به قتل رسان

 .رودمی ل فراتر ين کوچک اسرائيآورد و نه حدود قدرتش از سرزمی بدست می مهمی نظامی روزيخود نه پی پادشاه
کشور خود ی را برای آرامشدوران ، رام پادشاه صوريعوض از راه ازدواج با دختر فرعون مصر و اتحاد با ه در

. ر آنچه رامسس دوم مصر کرده بودينظ، ار استيبسی و ساختن بناهای آورد که حاصل آن رونق اقتصادی فراهم م
بتشبع مادر ی ش به اغوايماه آخر زندگان را داود پدر او دريز، شودمی آغاز ی غمبر با برادرکشين پيای دوران پادشاه

او ی اـــدر ج مان رايد و سلــکنمی ع ــخلی نيخود را از جانشی د قانونـعهيول، که در تورات آمدهی ليبه تفص، مانيسل
ن گناه که قصد ين برادر مزاحم راحت شود او را بدينکه از شر ايای راخود بی آغاز پادشاه مان دريو سل، گذاردمی 

  ).٢۶-١، باب دوم، کتاب اول پادشاهان(رساند می ز پدرش را دارد به قتل يبا کنازدواج 
 
مان يسلن يای نيو زمی شکوه آسمان خصوص در قرآن چنان درب و تورات در، یخيتاری  هاتين واقعيرغم همه ايعل

را که نه تنها يز، ر ندارديخ جهان نظيگر تاريدی ا مذهبيی اسيسی تيچ شخصي شده که احتماال در مورد هداد سخن داده
طان و يبلکه جن و ش، ار او گذاشته شده اندي دراختاها و قاره ها جمعًايدری آنسوی افسانه ای  هانيان و سرزميآدم

مان يو باد صرصر را مسخر سل. ..«:  دارندسر به فرمان اوی ز همگيان نيو موران و ماه باد و آب و مرغان
ی ا غواصيش در دريم تا برايمسخر او کردرا ن ياطيو ش، که مورد نظرش باشد ببردی نيم تا او را به هر سرزميديگردان
مان را از جن و انس و يان سليو سپاه، )٨٢-٨١، اءيانب(گر بپردازند يدی ا در دستگاه حکومتش به کارهايکنند 

شان کمر به خدمت م که به اذن پروردگاريو اجنه را فرمان داد، )١٧، نمل(ند يرکابش حاضر آ م که دريمرغان فرمود
خواست می مان هر چه يسلی و آن اجنه برا، ميد عذاب آتش سوزان چشانديچيکدام از آنان که سرپ و به هر، او ببندند
، ار مقرب بودينزد ما بسی را که ويز، )١٣-١٢، سبا(م ساختند يعظی  هاگي و نقوش و ظروف بزرگ و د هااز کاخ
  ).٣٠، سبا (»کردمی ما تضرع  وسته به نزديبود که پی کو بنده ايو ن
 

درباره ی مان نبيکه سلی مجموعه اشعار، »مانيسلی  هاغزل غزل«ن تضرع را خود تورات در کتاب ياز ای نمونه ا
، ديتازه ساز ب هايبه سد و يت دهيکشمش تقوی  هامرا به قرص... «: محبوبه ناشناس خود سروده نقل کرده است

محبوبه ام ، ده استير سر من است و دست راستش مرا درآغوش کشيدست چپ دلدارم ز .مار عشق هستميرا که بيز
 . هستماز آن من است و من از آن او 

 
دو  .با استيانت زت مثل رشته قرمز و دهي هالب .چشمانت از پشت برقع مثل چشمان کبوتر است، محبوبه منی ا

ر زبانت عسل و يچکد و زمی ت شهد عسل ي هااز لب .چرندمی ان سوسن ها يدوقلو است که می پستانت مثل دو آهو
 . ر استيش
 

برخاستم تا در را به  .به جنبش در آمد اوی م برايو احشا، داخل ساخت ش را از سوراخ دريمحبوبه من دست خو
د يابيدهم که اگر محبوبه مرا بمی را قسم  شما، ميدختران اورشلی ا .ه و رفته بودشتگاما دلدارم باز ، ش باز کنميرو
 . مار عشق هستميد که من بيرا بگوئی و
 
 .آب استی ران نزد نهرهاــچشمانش کبوت .ام استــسرخ ف د ويد که او سفــيبدان، ستين کــد که محبوبه مير بپرســاگ
 .طال است که به زبرجد منقش باشدی ش حلقه هاي هادست .چکدمی  یصاف  رآنها ّمش سوسن ها است که از ي هالب
 ن استيا .ن استيمرغوبتر ن و تمام اويريار شيدهان او بس .ناب است زِری ه هايبر پا ش ستون مرمري هاساق

 !ميدختران اورشلی ا، محبوب من
 
 .است که صنعت دست صنعتگر باشد رهاويت مثل زيران های حلقه ها! با استين چه زيت در نعليپاها، محبوب منی ا

گردنت مثل برج عاج و چشمانت مثل . آهوانندی دو پستانت مثل دو بچه دوقلو .از شراب است پری ناف تو کاسه مدور
ب ينفست مثل سی انگور و بوی ت مثل خوشه هاي هاقامتت مانند درخت خرماست و پستان .حشبون استی برکه ها

تا چون ، ديمادرم را مکی  هاکه پستانی مثل برادر من بودی کاشک، دلدار منی ا .نيراست و دهانت مانند شراب بهت
 ».ساختندمی م نيدم و رسوايبوسمی افتم يمی رون يترا ب
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 در خود تورات یول، )١٠٢، بقره( »هرگز به خدا کافر نگشت« دانسته شده است که یسته ايمان بنده شايسلدر قرآن 
 : ن باره آمده استيهم در
 
بودند که ی ئ هان زنان از امتيو همه ا، داشتمی را دوست ی اريگانه بسيدختر فرعون زنان بی مان سوايسل... «

مبادا که دل شما ، نديايز به شما درنيشان نيد و ايائيشان درنيل را فرموده بود که به اياسرائی شان بنيخداوند درباره ا
را  و او .مان اطاعت امر خداوند را نکرد و خودش به آنها درآمديسلی ول .ل گرداننديان خود ماياز خدای رويرا به پ

مان واقع يسلی ريوقت پ و در، دنديهوه برگردانيو زنانش دل او را از خداوند  .ه بوديصد جاريسو ی هفتصد زن عقد
ش کامل يد با خداو دل او مانند دل پدرش داوو، ل ساختنديگانه مايان بين زنان او را به پرستش خداياز ای شد که برخ

که ی کوه د و دريان رفت و به خداوند شرارت ورزيان و ملکوم بت عمونيدونيصی پس به دنبال عشتورت خدا .نبود
عمون بنا کرد و ی ان است و بجهت مولک بت بنيبلند به جهت کموش که بت موآبی م است مکانياورشلی روبرو

ب عمل ين ترتيدند بهميگذرانمی  های دند و قربانيسوزانمی ور ش بخيان خويخدای گانه خود که برايبجهت همه زنان ب
اما او آنچه را که ، دير را ننمايان غيخدای رويو به او امر فرمود که پ، مان افروخته شديپس خشم خداوند بر سل .نمود

ته سلطنت را از تو البی ن عمل را نموديمان گفت چونکه ايپس خداوند به سل .اورديخداوند به او امر فرموده بود بجا ن
اما از دست پسرت آنرا پاره ، ن را به خاطر پدرت داود نخواهم کرديام تو ايکن در ايل، پاره کرده به بنده ات خواهم داد

  ).١٢ تا ١ یبندها، ازدهميباب ، کتاب اول پادشاهان(خواهم کرد 
 
ل يانج ح دريمسی سينسب نامه ع ز دريو نشود که از امی بنام بوعز ی  بنام راحاب صاحب فرزندیا مان از فاحشهيسل

ن بار يآنکه ا یکند بمی له موآب وصلت ياز قبی هوه با زنيد ين بوعز بر خالف دستور اکياد شده است خود ايلوقا 
از ی و، مان شده استيل و قرآن از سليتورات و انج که دری ليبا همه تجل .اورديخودش بی ن گناه را به رويهوه اي

م ـخی و اجتماعی مالی فشارها رياست که پشت ملت خود را در زی رــ فاسد و ستمگود کامِهــدشاه خپای خينظر تار
غالبا  رد توسط سربازان مزدور ويگمی محروم انجام ی ن مناسبت از جانب توده هايکه بدی ئ هاکند و تمام شورشمی 
م است و نه ياورشل هوه دريمعبد بزرگ  یاختصاصا بخاطر بنای ل تورات از ويتجل .شودمی در خون غرق  اوی اجنب

هفتاد ی دسته جمعی مت کار اجبارين معبد به قيساختمان ای ول .شودمی نسبت داده ی که به وی بخاطر حکمت و عدالت
، باب پنجم، کتاب اول پادشاهان(شود می زده سال تمام يو هشتاد هزار سنگتراش و ده ها هزار بنا بمدت س هزار باربر

ن صورت آن برقرار است و يرحمانه تريبه بی بردگ .کندمی معادن هزاران کارگر را هر ساله تلف  ق درکار شا ).١۵
-١، باب دوازدهم، کتاب اول پادشاهان(داند می خود را مالک روح و جسم مردم ، مانيسلطبقه حاکمه با اتکاء به 

ش يخوی ار شخصيله دراختي طو۴٠٠٠٠ ارابه ران و ١٢٠٠٠ ارابه با ١۴٠٠مان به نوشته تورات يخود سل ).١۵
ز يه و چند هزار کني جار٣٠٠و ی  زن عقد٧٠٠او شامل ی  و حرمسرا  )٢۶، باب چهارم، کتاب اول پادشاهان(دارد 
 . )۴، ازدهميباب ، کتاب اول پادشاهان(است 

  
ساخت ی چکشی  سپر طال٢٠٠مان يو سل ... وزنه طال بود۶۶۶د يمان رسيک سال به سلي  که دریو وزن طالئ«
 مثقال طال به ٣٠٠هر سپر ی که برای چکشی  سپر کوچک طال٣٠٠و ،  مثفال طال بکار برده شد۶٠٠هر سپر ی برا

ن بود که به يو تخت را شش پله و پا انداز زر، دي خالص پوشانیساخت و آنرا به طالی و تخت بزرگ، کار برده شد
 »خالص بود زر ز ازي ظروف خانه او نیاه از طالو تماممان پادشيسلی دني ظروف نوشیو تمام، وسته بوديتخت پ

  ).باب نهم، اميخ ايکتاب دوم توار(
 

مان حساب کرده است که ارزش صد و سه هزار تاالن طال و يفصل مربوط به سل خود در »یونرفلسفيکسيد «ولتر در
ی د بدون احتساب بهايمان رسيتاالن نقره که به نوشته تورات از داود به ارث به سل زده هزاريون و سيليک مي

ارد فرانک يلي م٢۶نگ معادل با يره استرليون ليلينوزده م و  صدد وادريليک مير زمان ولتر يبه تسع، جواهرات
و اگر واقعا ، ان نبوديجر آن زمان هم دری ايدر مجموع دنی ن رقم پوليسد که چنينومی و ، فرانسه زمان او بوده است

طال به ی جستجو خود را دری افسانه ای های داشت که کشتی ازيگر چه نيدی و، ان بودميار سليدراختی ن ثروتيچن
 ؟ روس بفرستدياوف
 
شد و می ل يمان بدوش طبقه دهقان و کارگر تحميغمبرانه سليپی های ن ولخرجينه همه ايکه مسلم است که هزی زيچ

ی و انفجار و دوپارگ متزلزل کرد هوه رايمعه جای ن فشار طاقت فرسا بود که ساختار اجتماعيل دورانت هميبه قول و
  .مان باعث شدي پس از مرگ سلفاصلهيرا بهوه يکشور 
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شده است بنوبه خود بهتر از پرونده ی مظهر عدالت معرفی ديتوحی  هانيآئ که دری ن پادشاهيای پرونده قضائ
معبد  که دری رغم سوگنديترش را علهمان آغاز سلطنت خود چنانکه گفته شد برادر بزرگ دری و .ستياو نی اجتماع

م سلطنت خاندان يتحک ر داود را که دريوآب سردار پي و  )٢۵، باب دوم، کتاب اول پادشاهان(کشد می اد کرده است ي
د يسپ »یشمع«و ، )٣١، باب دوم، کتاب اول پادشاهان(رساند می هوه به قتل يدرون معبد  داشته دری او نقش اساس

ن مورد يا هر چند که در، )۴۶، همانجا(برد می  موکد خورده بود که به جانش تجاوز نکند سر مو را که داود سوگند
 که خودش قسم خورده بود او - او رای ميب قدين رقيت کرده بود که ايمان وصيبه هنگام مرگ به سلی خود داوود نب

ن ين بزرگتريت ايشخصی ابيدر ارز ).٩، باب دوم، کتاب اول پادشاهان(ن فرصت به قتل برساند يدر اول -را نکشد 
ن پادشاه خردمند ي ادربارههمه آنچه کتاب مقدس «: سدينومی خ معروف خود يدر تار ولز .ج .ـه، هوديخ يپادشاه تار

ی با عدم تعادل روانی مذبذب و خرافات، بکاريفر، آدمکشی خردمند مردمی ش از پادشاهيرا بی و، داردمی به ما ارائه 
ها و ی رحميدهد که بمی  و تذکر »کندمی ی گانش ندارد معرفي از همساترواراستی مان مذهبيکه ای و حاکم بر ملت

ی انــعثمی و سلطان های اد امپراتوران روميز بيش از هر چـــيرا ب او مای د نفرـچند صی ها و حرمسرای تجمل طلب
تپه ی باال خودش دری هودير يان زنان غيخدا، سولوخ و عشتارتهی برای که وی م که معابديفراموش مکن .اندازدمی 
 .ت بزرگتر بودهوه ساخيی م براياورشل که دری بمراتب از معبد، تون بنا کرديز
 

را که بر اساس يز، ستيچندان پر افتخار نی ز پرونده ايمان نيسلی نها پرونده حکمت و فضل افسانه اي بموازات همه ا
است که ی کتاب، از آن آمده استی مان به خردمندي که همه اشتهار سلمان توراتيکتاب امثال سل، محققانی های بررس
ترجمه و بعدا ی به عبری مصری ميک کتاب قديبا بطور کامل از يح تقريالد مسيش از مي پ٣٠ تا ٨٠ی  هاسال در

 . شده استی م نامگزاريانگذار معبد اورشليمان بنيمترجم بنام سلی توسط خود خاخام ها
 

چهار «: ن استيمان را آورده است که از جمله آنها چنيسل» امثال«ن ياز ای خود نمونه هائی  فلسفونريکسيد ولتر در
ا و يدر دری خاک و کشتی رو هوا و مار در ر عقاب دريمس: کردتوان آنها را مشخص می ش نيشاپير است که پيمس

مورچه و  :دين آفريزمی ات رون موجوديوان را خداوند بصورت کوچکتريچهار ح« و ،»زنآلت مرد در داخل فرج 
عسل را ی زن اجنبی  هالب« :ز جالب است کهيمان نين نمونه از کلمات قصار سلينقل ا ».خرگوش و ملخ و سوسمار

بنا ، ر دو دم برنده استين تلخ است و مثل شمشيکن آخر او مثل افسنتيل،  و دهان او از روغن نرمتر استچکاندمی 
مان خودش ين تورات آمده است که سليهم  و در.»مشوک يخانه او نزد ر ساز و به درق خود را از او دوين طريا بر

  .بودندی از آنان زنان اجنبی اريداشت که بسی هفتصد زن عقد
 

*  *  * 
شود که تا می غاز  آ»پادشاهان کوچک« ابد و دورِهيمی ان يل پاي اسرائ»پادشاهان بزرگ«مان دوران يبا مرگ سل

ی پادشاه بابل و اسارت بابل )بخت النصر(م بدست نبوکدنصر يتا هنگام سقوط اورشلی عني، الديش از مي پ۵٨٧سال 
ل ــبا همه آنها به قتيکنند که تقرمی م حکومت ين مدت بر اورشليا اه درــاد و دو پادشــهشت .ابديمی ان ادامه ـــيهودي

انت و يخی بکاريفر، یفرزند کش، یرادر کشب، توطئهک يال تاريک سري  هان ساليل در ايخ اسرائيتار .رسندمی 
ت از يمان که به تبعين سليپسر و جانش، رحبعام .را داردی نقش اصل، لياسرائی خدا، هوهيهمه آنها  ت است که دريجنا

ل که يندگان همه مردم اسرائيدر روز آغاز سلطنت خود به نما، دارد زي کن٣٠٠ متعه و ۶٠و ی  زن عقد١٨پدر خود 
ن کرد که کمرمان را شکست و اکنون تو بار يوغ ما را چنان سنگيپدر تو « :گفته اند کهی  آمده و به وک اويبه تبر
 بدانان ،گردند گرفتن پاسخ بنزد او بازی د که سه روز بعد برايگومی  ،»ميخدمت کن ما را سبکتر کن تا ترا بهتری بندگ
ا ـــانه هيپدرم شما را به تاز، ردـــن تر خواهم کيرا سنگوغ شما ين ساخت اما من يا را سنگــوغ شميپدرم «: ديگومی 
 »چونکه انگشت کوچک من از کمر پدرم کلف تر است، ردــــه خواهم کي تنب هااما من شما را به عقرب، نمودمی ه يتنب
از ی اديمان هنگام آغاز سلطنت همه برادران و شمار زيورام نواده سلي ).١۴-٣، باب دوازدهم، کتاب اول پادشاهان(
 .رسدمی بقتل ی کانش بر اثر توطئه ايبا همه نزدی شاهدکسال پايپسر او اخزنا پس از  .کشدمی شاوندانش را يخو

گذراند تا خودش سلطنت می غ يرا از دم تی ا فرزندان خودش و همه افراد خاندان سلطنتيپس از مرگ او مادرش عتل
ه او يافته است عليش که بدست عمه کاهنه خود از مرگ نجات وآياز پسران او بنام ی کيپس از شش سال ی ول .کند

می بستر خواب گردن زده  ز دريبعد خود او نی رسد و اندکمی ی کشد و خودش به پادشاهمی شورد و مادرش را می 
پس از ی ول، کندمی ده اند آغاز يرسانی را به پادشاه که اوی ا سلطنت خود را با کشتن همه کسانيپسرش اماز .شود
ن يا .شودمی ا شاه يرسد و پسرش اورمی راه به قتل  کند و درمی م فرار يشورند و او از اورشلمی او  مردم بری مدت
ی خانه خود زندان شود و تا آخر عمر درمی خوره مبتال ی ماريهوه به بيبا کاهنان بدست ی ا بخاطر بدرفتارياور بار

نکه از جذام مرده است سر به يبعد پدرش را به بهانه ای ندکند که چمی او سلطنت ی ونام بجايماند و پسرش می 
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ی سنگی کند و به دست آنها هفتاد برادر خود را بر رومی ر يرا اجی بلخ پسر جدعون چماغدارانی اب .کندمی ست ين
 رسندمی که درعرض ده سال به حکومت ی از شش پادشاه .ب ادامه دهديدون رقــود را بـــزند تا حکومت خمی گردن 

ان دو کشور يمی همچنانکه جنگ خانگ، ابديمی ده سال تمام ادامه  کشتارها صد وی ن سريشوند و امی پنج نفر کشته 
ن مدت بارها يا در. انجامدمی کصد سال بطول يه کشور او آغاز شده يمان با تجزيل که پس از مرگ سليو اسرائ هوداي

کودکان ی مقدس و قربانی و فحشا ملکارت پرستش بعل وشود و می موقوف ل يهوه بدست پادشاهان اسرائيپرستش 
 . رديگمی آنرا ی جا
 

ان يهوديی را برای شتريبی رانيهر باره مرگ و و، ا با خودشانيه ين پادشاهان با اقوام همسايا ريان ناپذيپای  هاجنگ
را که بنهدد يز، مره بودسا سخت دری و قحط«: کندمی ت ين حکايآنرا چنی از نمونه های کيتورات  .آوردی بهمراه م

کربع قاب چلغوزه به پنج پاره نقره يبه هشتاد پاره نقره و ی نک سر االغيو ا، پادشاه ارام آنرا محاصره کرده بود
م پادشاه يآقای اد برآورده گفت ايفری نزد وی نمود زنمی ل بر باره شهر گذر يو چون پادشاه اسرائ .شدمی فروخته 

م و پسر يروز به من گفت پسرت را بده تا بخورين زن ديعرض کرد ا؟  را گفت ترا چه شدهپس پادشاه او .مرا مدد کن
، مينک پسرت را بده تا او را بخوريرا گفتم ای گر ويو روز د، ميم و خورديپس پسر مرا پخت .م خورديمرا فردا خواه

  ).٢٩-٢۴، باب ششم، کتاب دوم پادشاهان (»اما او پسر خود را پنهان کرده است
 

م را يدارد تا اورشلمی مزمن آن سرانجام بخت النصر پادشاه بابل را وای هود و ناامنيدولت ی هرج و مرج داخل
خود تورات  ن ماجرا دريا .شودمی ان داده يهود پايی ب به تارخ پادشاهين ترتيو بد، ما به اداره خود درآورديمستق
خت و ظروف خانه خدا و يم به نجاست آميداوند را در اورشلان خانه خيپس نبوکدنصر پادشاه کلدان«: ن آمده استيچن

م را منهدم ساخت و يد و حصار اورشلي به بابل برد و خانه خدا را سوزانپادشاهان را تمامًای  هاخدا و گنجی خزانه ها
هان فارس برد که تا زمان سلطنت پادشای ريف آنها را به بابل به اسيه السيبق ر کشت ويران را به شمشيجوانان و پ
ی تمام دری خت و ويتا آنکه پس از هفتاد سال خداوند کورش پادشاه فارس را برانگ، او و پسرانش بودندی در بندگ

ن را به من يممالک زمی  تمام هاآسمانی هوه خدايد يفرمامی نافذ کرد که کورش پادشاه فارس ی ممالک خود فرمان
باب ، اميخ ايکتاب دوم توار (»ميهودا است بنا نمايم که در ياورشلدر ی وی برای داده و امر فرموده است که خانه ا

  ).٢٣-١۴، ششم وی س
 

م را يران شده اورشليمعبد وی د بناينه تجديهزی کند و حتمی ل ين خود تسهيل را به سرزميقوم اسرائکورش بازگشت 
وشته کتاب نبه ، ن همهيبا ا .ازدپردمی ران يای کند از خزانه پادشاهمی ت يار حکايبسی شيچنانکه تورات با ستا

هزار نفر حاضر به بازگشت به ی برند تنها سمی بابل به اسارت بسر  که دری هوديپنجاه هزار  از صد وی اء نبيرمي
خود فراهم ی بابل برا د دريدوران تبع که دری ش مرفهيکم و بی دهند به زندگمی ح يه آنان ترجيشوند و بقمی وطن 

 و پانصد سال بعد در هزار ست دويبامی که ی شيآزما، ل باشنديد و فقط از دور فرزندان خوب اسرائآورده اند ادامه دهن
 . افته خودشان تکرار شوديجهان غرب به کشور باز ی ان کشورهايهوديمورد بازگشت 

 
معبد ی سازرسند و به باز می مقصد به ، ادهيلومتر راه پيک ٣٠٠ی گردند پس از طمی م باز يان که به اورشليهودي

ان يوش به پايداری زمان پادشاه معبد تنها دری رد که بنايگمی انجام ی ن کار با چنان کنديای ول، پردازندمی م ياورشل
با حمله اعراب ، شود و بعدمی ران يوی بکلی ن معبد بدست سربازان روميگر ايبا ششصد سال بعد بار ديتقر .رسدمی 
وار ندبه بر سر يآن بنام دی وار حصار خارجياز دی که امروز تنها قسمتيطورب، سپاردمی به مسجد عمر  خود رای جا

 . پا است
 

د که دست يآی کار می وس رويبنام هرودی ل که مستعمره روم است پادشاه تازه اين اسرائيسرزم در، یسيدر زمان ع
ن خود و بعد يل همه رقبا و مخالفبه سنت پادشاهان گذشته او، ر دارديکه لقب کب، زينی و .روم استی نشانده امپراتور

دوباره ی به پادشاه، یسيو ظهور و مرگ ع مرگ او بعد ازی و اندک، رساندمی ش و سه فرزندش را بقتل يزن خو
 از خلقت ٣٨٣٠آنرا نهم ماه آب سال ی هوديم يکه تقوی روز در، امپراتور روم، توسيتی ون هايل بدست لژياسرائ
   .شودمی ان داده يپای بطور نهائ )یالديم ٧٠ اوت سال ٢٩(داند می ا يدن
  

* *  *  
انه از جانب ياز خاورمی منطقه کوچک هزار سال و آنهم منحصرا در مدت دو که تنها دری امبري پ١٢۴٠٠٠ان يدر م

زمره  از م اهللايکلی  و موسل اهللايم خليپنج تن مقام اولوالعزم دارند که ابراه، ان فرستاده شده انديجهانی خداوند برا
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ی آن تلقی و مذهبی خيت تارير هوــمظهی هود و موسيقوم ت يم مظهر موجوديل ابراهيدگاه تورات و انجياز د .آنانند
م پدر مشترک يد آمده است و از نظر قرآن ابراهين دو پديب ايل از ترکياسرائ »ی مذهب–ی خيتار«شوند و مجتمع می 
ست ای ش از محمد و کسيامبر پين پيبزرگتری و موس )١٣١، بقره(خ ين مسلمان تاريهود و عرب و نخستيدو قوم  هر

پژوهشگران ی قيو تحقی خيتاری های در هزاران صفحه از برس، نهايبا همه ا .که با خدا از روبرو سخن گفته است
 قرار ار موارد مورد انکاريبس در د وين هر دو نفر مورد ترديای خيت تارير اساسا موجوديسه قرن اخ خ مذاهب دريتار

 . گرفته است
 

مقدمه به ی و ب، رديگمی ما تماس يبا او مستق، لياسرائی خدا، هوهيکند که می ی معرفی هودين يم را اوليهاتورات ابر
ا يدری  هاگين و ريستارگان آسمان وغبار زمی اديرا به زی دهد که در نظر گرفته است از نسل او قوممی اطالع ی و
ن پسران يبعد از ا زين شرط که آنها نيبه ا، شه بدانان ببخشديهمی ل و فرات برايان نيرا در می نيد آورد و سرزميپد

، شيدايسفر پ(شود می م آغاز يهوه و ابراهيثاق ين ميل عمال با ايقوم اسرائی خيت تاريو موجود، خود را ختنه کنند
 ١).١١-٨، باب هفدهم

 
 ر درـرن گذشته و قرن حاضــــدر ق، یائـامريک وی ائـمختلف اروپی اـکشوره پژوهشگران متعدد تاريخ مذاهب در

صورت که در  بدان، بنام ابراهيمی خود بدين نتيجه رسيده اند که شخصيتی و مذهبی و تحقيقی تاريخی های برس
که ی توسط کاهنانی تر چنين شخصيتربسيارمتاخی بلکه در دوران، نداشته استی خارج اصوال وجود، تورات آمده است

جهت قوم يهود ی مشخصی تثبيت هويت تاريخی تورات بوده اند برای نويسندگان واقعی بعد از اسارت بابلی ا هسال در
ی است و اسام روبروی اين زمينه با يک افسانه اسطوره ا نظر اين پژوهشگران تاريخ در از .ساخته شده است

مختلف بين النهرين هستند ی شهرهای ع اسامکه در تورات آمده است در واقی ابراهيم و غالب افراد خانواده او بطور
 به قرن هيجدهم پيش از ميالد و الواح مربوطی مار اور و درمکشوفه ی باستان شناسی لوحه ها را در که آنها
مربوط به قرن پانزدهم پيش از  )یراس الشمراء کنون(مربوط به هزاره دوم پيش از ميالد و الواح اوگاريت ی کاپادوک

شخصيت ابراهيم ، یمتون تورات در .توان يافتمی  مربوط به قرن بيستم پيش از ميالد عينًای واح مصرميالد و نيز ال
باب دوازدهم سفر پيدايش تنها  به کنعان که دری مهاجرت و چنانکه همراهان ابراهيم در، بسيار ناشيانه ساخته شده

شوند که می ی  خود کنعان تبديل به عشيره بزرگدر، زن او سارا و برادرزاده اش لوط و چند مستخدم دانسته شده اند
، سفر پيدايش(شکنند می هم  منجمله بابل و ايالم را دری چهار امپراتوری مجموع نيروهای  نفر از آنها به تنهائ٣١٨

اختراع داستان ابراهيم و وعده يهوه بدو که ی اصولی از انگيزه های يک، های بر اساس همين بررس ).باب چهاردهم
يهوه را ی ادعائی اين بوده است که فرمانده، یبعدی  هاو جعل داستان، ارض کنعان را به ذريت او خواهد داد یتمام

وانمود کنند ی از يک مشيت الهی کنعان ناشی  هاتصرف کليه شهرها و سرزمينی قوم يهود برای پياپی  هادر جنگ
 . راهم شده بوده استکه مقدمات آن از بسيار پيش از آن در ميثاق يهوه با ابراهيم ف

  
نوشته شده و ی بعد های يا آنچه به نام آنان در دوران، يهوديانی پيمبران پيش از دوران اسارت بابلی در نوشته ها

شود و تمام می او نی و قومی بر ابراهيم و نقش تاريخی هيچ تاکيد خاص، بعدا بدين پيامبران نسبت داده شده است
ی ط به دوران بعد از اين اسارت است که کاهنان يهود ضرورت استفاده از شيوخ قديمکه بدو داده شده مربوی اهميت

 قوم يهود دخالت مستقيم دهد احساس ی را که يهوه را از راه اين شيوخ در کليه تحوالت تاريخی خود و ساختن روايت
________________________________ 

 رايز، استی خ بشريعهدنامه تارعجيبترين احتماال ، غمبرش امضاء شده استيو پ ان خدايل ميئقوم اسرای که درباره آلت تناسلی عهد نامه ا -١
 بر آلت دهد که خود او آن رامی قرار ی متر پوستيده شدن چند سانتيش در گرو بريده خويخود را با قوم برگزوند يدگار کائنات پين قرارداد آفريدرا
ی بعدی رهايتعب .ده باشديانينداشت که آنرا اساسا نروی چ اشکالياو هی ن اندازه مهم بود برايدآن تا بدو اگر بود و نبو، ده استيانيآنان روی ها
قوم ی را که نه خدا پزشک خصوصيز، ر بوده استيه ناپذين عهد نامه توجيه ايتوجی برای صرفا کوشش، ختنهی ات درباره منافع بهداشتيالهی علما
و اتفاقا ، سته اندياز ختنه شده ها زی نامطلوبتری ط بهداشتيشرا م تا کنون ختنه نشده اند دريکه از زمان ابراهی اردها نفر مردميليهود است و نه مي

م پا به يروان ابراهيپی مان خداوند درباره آلت تناسليهستند که به دنبال پی نيان آئــم همير مستقيروان غياز پ، اردها نفريلين مياز ای بخش بزرگ
و ی باب هفدهم و باب س، شيدايسفر پ(گر تورات يدی ده جا است که دری حد خدا دارد دری ل برايکه آلت پسران اسرائی تياهم .دگذارمی ود ــوج

ه يز موکدا مورد تذکر قرار گرفته و ظاهرا همپاين )باب چهارم، ا ءيرميباب پنجم و کتاب ، وشعيکتاب ، امی دهم و سی باب ها، هيسفر تثن، چهارم
و ، نهمهيبا ا .م قائل شده استياورشل مان دريمعبد سلی نا و بنايل از مصر و صدور ده فرمان کوه سيخروج اسرائی  که تورات برااستی تياهم
مدارک متعدد ، ده خودش بوده استيمورد قوم برگز هوه دريل ابتکار خاص خداوند يکه ختنه فرزندان ذکور اسرائی ن برداشت توراتيرغم ايعل

اقتباس ی ماقبل توراتی  هاو سنت  هااز تمدن، توراتی گر اسطوره هايهمه دبا يمانند تقر، زين سنت نينشان داده اند که ای خيتارو ی باستان شناس
ی از نقوش گوری کي چنانکه در، ه معمول بوده استيقي کنعان و فندرز يبعدا ن مصر و ح دريالد مسيش از ميشده است و چهار هزار سال پ

هشت تا ده ساله بدقت مشخص ی پسر بچه ای ن عمل ختنه در روينحوه ا، الديش از مي سال پ٢۴٠٠مربوط به ، هرم سکره یکينزد دری باستان
  .ن سنت آشنا بوده انديکهن با ای  هاز از دورانيمنجمله اعراب ن، یگرسامياقوام د). Circumcision مقاله کا دريتانيدائره المعارف بر(شده است 
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که به خود يهوه ی است که به دالئل ناشناخته ای عادی  ابراهيم يک يهودی ها اين اسطوره سازدر تمام. کرده اند
ی نقاط ضعف و اشتباهات و حت همهی دارای ـول، رار گرفته استــــشود مورد توجه خاص خداوند قمی مربوط 
يل از آنها سخن رفته است که در تورات به تفصی يک بشر معمولی های ها و دروغگوئی ها و فريبکاری نادرست
 . است

 
کند که در آن نيز در می خود پيدا ی متفاوت با هويت توراتی بکلی هويت »یتوحيد«دو کتاب ديگر  همين ابراهيم در
ی  هاکتابی  هااز اختالف هدفی  ناشو اين اختالف طبعًا، داردی اختالف اصولی آن با برداشت قرآنی برداشت انجيل

هدف نويسندگاه تورات از  .آن استی های مورد نظرشان از نقل داستان ابراهيم و ويژگی های نتيجه گير دری توحيد
 است کهی به تاريخ قوم يهود از طريق تکيه بر ميثاقی آسمانی دادن بعد، چنانکه گفته شد، آوردن ابراهيم به صحنه

م به ياز دعوت ابراهی  نه صحبتآن ن جهت دريبد، م برقرار شده استي با ابراه-هود يی اختصاصی خدا -هوه يان يم
شود و نه می نه به آتش افکنده ، آوردی را می نه قانون، شکندمی را ی م بتيهانه ابر، ديآمی ان يبه می دين توحيئآ

او و اعالم ی هوديت يخوخيت شياساس تثب م از اول تا به آخر تنها بريابراهی افسانه تورات .کندمی ی معجزه ا
 . آن راه ندارد ن دريرون از ايبی زه ايچ انگيه شده است و ههود ساختيت قوم يموجود

 
 و، رديگمی   سرچشمهتيحيمسی دئولوژيما از اياست که مستقی گريزه ديانگ، ميل از توجه خاص به ابراهيزه انجيانگ
 و نه د جستياو بای نکوئ به خداوند و دری مان و خلوص ويا م را دريقداست ابراه است که رازی ن اصل متکيا بر

مطلق به ی کيم را به عنوان نيمان ابراهيخدا ا«: د آمده استين مورد در خود عهد جديدر ا .بودن اوی هودي در صرفًا
البته قبل از او ؟ ا بعد از آنيقبل از ختنه شدن او بود ؟ م در چه حالت بوديآن زمان ابراه ا دريآی ول .حساب او گذاشت

از  .ک شمرده بوديمانش نيش از آنکه ختنه شده باشد به خاطر ايبات خدا او را پاثی برابود ی ن خود عالمتيو ا، بود
و ، اگر مختون نباشندی حت، شوندمی ک شمرده يآورند و نی مان مياست که به خدا ای م پدر همه کسانين رو ابراهيا

که ی مانينکه از ايه بخاطر ابلک، نکه ختنه شده اندينه تنها به خاطر ای ول، است که مختون هستندی ن پدر کسانيهمچن
 ).١٢-٩، باب چهارم، انيرساله پائولوس رسول به روم( »کنندمی ی رويداشت پی وقت نامختون م دريابراه

 
ی را نقشيز، ليم انجيهم با ابراه، م تورات متفاوت استيشود که هم با ابراهمی ی معرفی م بصورتين ابراهيدر قرآن هم

ی بلکه بت شکن، تيحيمس »یختنه قلب«د اصل يينه تا، هوه استيقوم ی خيت اصالت تاريطلبد نه تثبمی که قرآن از او 
که اسالم از ازل وجود ی ريجه گين نتيبا ا، اد نهاده بوديش را بر آن بنيخوی ام اسالمياست که خود محمد پی ديتوح

ن جهت همه آنچه درباره يبد .آن بوده اندی ناقص و ماقبل اسالمی ت تنها جلوه هايحيت و مسيهوديداشته است و 
اسحاق ی تولد معجزه آسای ده گرفته شده است به استثنايم پس از مهاجرت به کنعان در تورات آمده در قرآن ناديابراه
ن ماجرا افزوده يبدی تازه ای در عوض صحنه ها .بوده استی م ضروريل نقش ابراهيتکمی ل که براياسماعی و قربان

ی ــکلی ابــيک ارزيدر . ه کعبه بدست اوــانـخی انگذاريم و رفتن او در آتش و بنيابراه یل بت شکنـيشده است از قب
ک گله دار يان يافت که ميرا ی م قرآن همان تفاوتير شده است با ابراهيکه در تورات تصوی ميان ابراهيتوان ممی 
 . افتيتوان می ک امام جماعت مسلمان يو ی هودي

 
ن يب(ن کلده يسرزم شهر اور در شود که درمی ی بنام تارح معرفی از سه فرزند مردی کي )آبرام(م يدر تورات ابراه

از ، گرشي درفرزند پس لوط و و، م و همسر او ساراينامعلوم به اتفاق فرزندش ابرهی سکونت دارد و به علت )نيالنهر
افکند و از آن می ار اقامت شهر بزرگ حران ب مه راه درين دری کند ولمی ارض کنعان مهاجرت ی ن شهر به سويا

ی م در هفتاد سالگيه ابراهح شده است کيردر تورات تص .ماندمی ن شهر يش در اي ساله خو٢٠۵ان عمر يپس تا پا
 سال داشته است و نه ١٣۵مت به کنعان يم هنگام عزيت ابراهين ترتيبد، افتيوفات ی ست و پنج سالگي دردوحتار

سن اوگوستن و سن ی حي معروف مسسين تناقض از سه قدياشاره به ا تر در سال ول٧۵چنانکه تورات نوشته است 
 . ن مورد قاصر استيا در را عقل بشريز، ار خداوند استياخت ن مشکل دريکند که حل امی ن و سن ژروم نقل قول يات
 

نج ساله به اتفاق زن و پ و آبرام هفتاد، کنعان برودی کند که بسومی ی شيبعد از مرگ تارح خداوند به ابرام صالح اند
 روند و آبرام در آنجا درمی ش به کنعان يگر از همراهان خويخود سارا و برادرزاده اش لوط و چند دی نازا

ن کنعان يسرزم بعد دری چندی ول .سازدمی خداوند ی برای و قربانگاه شودمی ک حبرون ساکن ينزدی بلوطستان
و در مدت ، نعمت استی آنجا فراوان رود که درمی وند به مصر خدای شين بار به صالح انديای شود و ومی ی قحط

ر فراوان ــاو و گوسفند و شتــد صاحب گيش خوانديصفحات پ رح آنرا درــکه شی نه او شرافتمنداـاقامت خود به نح
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را ی نه کس ،شکندمی را ی م نه بتيابره، از کلده گرفته تا مصر، انين جريدر تمام ا. گرددمی شود و به کنعان باز می 
 . کندمی از او بروز ی نه معجزه ا، کندمی دعوت ی به خدا پرست

  
م که يکه ابراهيبطور، استی شود که بت پرست دو آتشه امی ی معرف به نام ازری م فرزند مردين ابراهيهم، قرآن در
ن باره يا ا پدرش درب )۶٧، آل عمران(ح قرآن مسلمان شده است يبه تصری حت ده ويگروی کتا پرستيبه ی ض الهيبا ف

 پروردگار آتش را بری افکنند ولی آتش م ن گناه دريشکند و بت پرستان شهر او را بدمی ند و بت ها را کمی محاجه 
را که قصد ی آن کسان بهمراه آورد وی م آرامش و خنکيابراهی م که برايما به آتش فرمان داد و«: کندمی گلشن ی و

 »ميم فرستاديکه بدان برکت داده بودی نيو او را به همراه لوط به سرزم، ميساختسوزاندن او را داشتند شرمنده 
 رای و، م با پدر بت پرستشين مناقشه ابراهياز قرآن گفته شده است که بدنبال دومی گريدی در جا ).٧١-۶٩، اءيبان(
  ).۴٩-۴٢، ميمر(د يگومی شه ترک يهمی ش را براين خويم سرزميراند و ابراهمی  خود از
 

ز  ابا همه مفسران آنرايکند که تقرمی را نقل ی تورات ماجرائ، ارض کنعان م دريع مربوط به اقامت ابراهيدر شرح وقا
آن  در، ن داستانيطبق ا .ابنديه آن بيتوجی برای مختلفی رهايده اند تا تعبيکتر دانسته و کوشينزدی به شوخی گيپای ب

چهار ، بردمی سدوم بسر  و برادرزاده اش لوط از او جدا شده است و درحبرون ساکن شده است  م دريموقع که ابراه
پادشاه امت « تدعال وک شاه االسار ويار، امرافل شاه بابل، الميپادشاه ا کدرالعمر، کيپادشاه قدرتمند منطقه خاور نزد

و برند که لوط  میهمراه خود ی اريبسی دهند و غنائم جنگمی شکست ی ان سدوم و عموره را در نبردي سپاه»ها
به آبرام ی بلوطستان ممر ن جنگ ماجرا را دريافتگان اياز نجات ی کيچون  و، همه اموال او از جمله آنها هستند

ر دان ــشان تا شهيعقب ا رون آورده درــيانه زادان خود را بــن از خـــ ت٣١٨د و يآمی م ـبه خشی دهد ومی اطالع 
اقب ـرا تع  آنها»حوبه که در شمال دمشق واقع است«ان همچنان تا ـــآنی جمعو بعد از شکست دادن دسته ، تازدمی 
سفر (آورد ی و لوط و اموال او را با زنان و مردان باز م رديگمی شان باز يرا از ای متيکند و آنگاه همه اموال غنمی 
ند تن ازکسانش به کنعان چ م که تنها با زن خود ويک سو ابراهيب از ين ترتيبد ).١۶-١، باب چهاردهم، شيدايپ

 ٣١٨ن يگر ايدی کند و از سومی دا ـــي خانه زاد پ٣١٨ ناگهان  )١٢، باب پنجم، شيدايسفر پ(مهاجرت کرده است 
بلکه شبانه تا چند صد ، دهندمی زمان خود را شکست ی ن کشورهايرومندتريخانه زاد نه تنها چهار ارتش متحد از ن

 . شتابندمی ها ب آنيز به تعاقيلومتر فاصله نيک
 

دار يگر به ديخداوند در بلوطستان بطور ناشناس همراه با دو نفر د، در کنعانت تورات در هنگام اقامت آبرام يبه روا
خورند می ل يکند که آنان با ممی ه ير و عسل تهيان و شيگوساله بر ازی همانان خود غذائيمی د و آبرام برايآمی او 

شوند که از جانب خدا نزد لوط می ی معرفی ن سه نفر مالئکيقرآن ا دری ول، )١۵-١، باب هجدهم، شيدايسفر پ(
و سرانجام ، خورندمی م و همسرش را نيه شده توسط ابراهيتهی ندارند غذای و چون جوهر انسان، فرستاده شده اند

  ).٧٩-٧٠، هود(کنند می ی م معرفيخودشان را به ابراه
 

ز يخواهد که با کنمی م يخود او از ابراه، م نداده استيبه ابراهی است که فرزندنازا ی ت تورات چون سارا زنيدر روا
بزرگ ی ايد قرآن نيرد از ديگمی ل نام ين فرزند که اسماعيو ا، اورديبی کند تا از او فرزندی ش هاجر همخوابگيمصر

ن يا در رديام عالم اسالم قرار گت الحريکند تا بمی است که بعدا به اتفاق پدرش خانه کعبه را بنا ی اعراب است و کس
ی خواهی نک پسريخداوند به هاجر گفت ا :است کهی را حاکيز، مسلمانان اصوال موهن استی مورد متن تورات برا

بود  به ضد هرکس خواهدی خواهد بود که دست وی وحشی گذاشت و او مانند خری ل خواهيد که نامش را اسماعيزائ
  ).١٣-١٧، باب هفدهم، شيدايسفر پ(بنام خواند  داوند راو هاجر خ،  به ضد اوهرکسو دست 

 
نکه با اجازه ياز ا، شودمی صاحب فرزند ی سارا بعد از آنکه خودش به امر خداوند در نود سالگ، ت توراتيدر روا
ن يخواهد که امی از شوهرش  شود ومی مان يبه وجود آورده است پشی م پسريز او از ابراهيخود او هاجر کنی قبل
هوه يست به فرمان خداوند ينی ن کار راضي به ابًالز با آنکه قيم نيو ابراه، رون کنديخانه ب ز و فرزند او را ازيکن
در ی ول، فرستدمی ابان بئرشبح يبه بی ل با دست خاليرا به اتفاق فرزندش اسماع کند و هاجرمی  ب عملين ترتيبهم

ل مادرش يشوند و پس از رشد اسماعمی ابان ساکن ين بيا ل دريماعو اس دهد و هاجرمی  هابدانی آنجا خداوند چاه آب
ماند و صاحب دوازده می ل ي ساله خود در اسرائ١٣٧ل تا به آخر عمر يرد و اسماعيگمی ش ين مصر براياز زمی زن

در ی ول .ن کنعان افتاده باشديرون از سرزميآنکه گذارش به بی شود بمی ز به خاک سپرده يشود و همانجا نمی فرزند 
 و بعد خود او همراه با   )٣٧، ميابراه(دهد می عربستان مسکن ی صحرا م هاجر و فرزندش را دريت قرآن ابراهيروا
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 ١:دهدمی نده عالم اسالم قراري آت الحراميو آنرا ب )٢۶، حج(کند می ل خانه کعبه را بنا ياسماع
 
و خانه ، )٢۶، حج(نندگان و نمازگزاران پاکيزه نگاه دارد طواف کی و ابراهيم را در آن مکان داديم تا آنرا برا... «

کعبه را مقام امر و مرجع دين مقرر داشتيم و مقام ابراهيم را محل پرستش خود قرار داديم و از ابراهيم و اسماعيل 
ذريه خودم را من ، و ابراهيم بما عرض کرد که پروردگارا، )١٢۵، بقره( بپردازند  هارا از بت پيمان گرفتيم که حرم ما

امن ی تو اين شهر را مکان، بپاداشتن نماز مسکن دادمی کشت و زرع که نزد بيت الحرام تواست برای بی اين واد در
که ی ئ هادر همين سالدرست ی ول. )٣۵، ابراهيم (»فرزندانم را از پرستش بتان دور نگاه دار فرما و من و مقرر

 در ارض  ابراهيمماندهاند تا بابت پرستی مبارزه کنند، به روايت تورات قرآن در مکه ابراهيم و اسماعيل به روايت
طول زمان از او صاحب  گيرد و درمی تازه ی خود زنی صد و چند سالگ در، کنعان بعد از درگذشت همسرش سارا

ته به نوش .شودمی همان ارض کنعان بخاک سپرده  گذرد و درمی دری  سالگ١٧۵و سرانجام در، شودمی شش فرزند 
گيرد که از او پنج می ديگر نيز از قوم عرب ی ابراهيم زن )ابن االثير، ابن قتيبه، یطبر(ی چند تن از مورخان اسالم

  .کندمی پسر ديگر پيدا 
 

درش منصرف ـاو بدست پی انــــشود و بعدا خدا از قربی انــبايست قربمی د ـم که به امر خداونــابراهي  فرزنددرباره
زيرا در تورات اين فرزند اسحاق پسر دوم ، ختالف فاحش ميان روايات تورات و قرآن وجود داردهمين ا ،شودمی 

  ).١٠٧-١٠١، صافات(دانند می ی صورتيکه مسلمانان او را اسماعيل پسر ارشد و ابراهيم شناخته شده در
 

مرده ی  سالگ١٢٧ارا در زيرا که به گفته تورات س، مهم تورات استی از تناقض های اسحق نيز يکی موضوع قربان
پيش از مرگ ی ين صورت اسحاق که به فاصله کوتاه ازائيده بوده دری نود سالگ اسحاق را دری چون و و، است

 .صورتيکه به تصريح تورات سيزده ساله بوده است  ساله باشد در٣٧بايست می برده شده است ی قربانی سارا برا
 از اسحاق به عنوان فرزند يگانه ابراهيم دری پياپی ورات در چند جاهمين زمينه اين است که ت مهمتر دری تناقض
بنام اسماعيل نيز ی ارشد اين موقع فرزند در صورتيکه ابراهيم به گفته خود تورات در، بردمی نام ی قربانی ماجرا

  .داشته است
 
تورات آمده است که  در .ف دارندبا يکديگر اختال مورد پيمان ابراهيم با خدا همچنان روايت تورات و قرآن کامال در
او نيز از رود نيل تا رود فرات را به ، مقابل ختنه شدن فرزندان ذکور قوم او که خداوند به ابراهيم قول داد که دری وقت

سه ی بر اين پيمان خواست و خداوند بدو گفت که گوساله ماده ای ابرهيم از خدا نشان، واگذار خواهد کردی ذريه و
را ی را بگيريد و آنها را دو شقه کن و هر پاره ای و کبوتری سه ساله و قمری سه ساله و قوچی اده اساله و بز م

 :و ابراهيم گفت«: زمينه آمده است قرآن درهمين دری  ول )١١-٩، باب پانزدهم، سفر پيدايش(مقابل جفتش بگذار 
عرض ؟ یداری اين باره شک در مگر :رمودخدا ف؟ کردی  مردگان را زنده خواهبمن نشان داده که چگونه، خداوندا
را قطعه قطعه  پس چهار پرنده را بگير و آنها :و خداوند گفت .خواهم اطمينان قلب پيدا کنممی ی ول، شک ندارم :کرد

و ، تو بيايندی خود بخوان تا با شتاب بسوی مختلف بگذار و سپس آنها را بسوی های بلندی کن و اين قطعات را رو
  ).٢۶٠، بقره (»اوند توانا و دانااستکه خدی درياب

 
 :مربوط به ابراهيم را چنين خالصه کردی تاريخی  هاخود واقعيتی ديکسيونر فلسف ولتر در، سال پيشی  س ودويست

، توان کردمی نی که روح القدس نوشته است و درباره آن چون و چرائی اگر داستان ابراهيم را نه از ديدگاه مقدس«
______________________________ 

بعد از آنکه آدم و حوا از بهشت رانده شدند آدم به ، یبه روايت طبر .خانه کعبه پيش از آفرينش کائنات ساخته شده بودی طبق روايت اسالم -١
کديگر بسر بردند تا ي و حوا به جده درعربستان و ابليس به گرگان افتادند و آدم و حوا دويست سال جدا از )یکنونی النکای سر(جزيره سرانديب 
را باز يافتند و  کوه عرفات نزديک مکه همديگر پذيرفت و اجازه داد که دوباره به يکديگر بپيوندند و بدين ترتيب اين دو در خداوند توبه آنهارا

کعبه ی محل کنون ه خيمه درشبيی و در نتيجه آدم خانه ا، و کشت گندم و تهيه آرد وگاو آهن آموختی جبرئيل به فرمان خداوند به آدم خانه ساز
سينا و حيره و بين النهرين و لبنان و  اينکار از پنج کوه مختلف دری برا آن بودند وی خود و همسرش ساخت که ده هزار از مالئکه ناظر بنای برا

يم و فرزندش اسماعيل از نو بعد دوباره بدست ابراهی مدتی ول، پس از وقوع طوفان نوح اين خانه به زير آب رفت .کنعان برايش سنگ آوردند
بود که مأموريت ی ديگر ملکی از بهشت نازل شده بود و طبق رواياتی که طبق روايات اسالمی سنگ سياه، ساخته شد و اين بار حجراالسود

از جبرئيل دريافت  توسط اين دو، سياه درآمدی مجازات شد و بصورت سنگی به گناه سهل انگاری باغ بهشت داشت ول نظارت بر آدم و حوا را در
  است که هر ساله صدها هزار مشابه آن درmeteorite اين سنگ يکی علمی های سربموجب بر .مقام ابراهيم نصب شد آن دری و درمحل کنون

زمين ی هاموزه  از آنها را دری فراوانی و نمونه ها، افتدمی مختلف جهان فرو ی ها و درياهای خشک اقب درثغالبا کوچکتر بصورت شهاب  ابعاد
خانه کعبه  متوريت کعبه از ادوار بسيار کهن در عربستان شناخته شده بوده و پيش از اسالم نيز در .توان يافتمی از کشورها ی بسياری شناس
  .شده استمی حفظ 
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تن و کلده از ساخ بنام تارح که زندگيش دری قبول اينکه اين پسر کوزه گر، نگاه کنيمی صرفا تاريخی بلکه از نظر برس
ارض کنعان باشد و از طرف  يهود دری قوم آسمان از يکطرف پدر، گذشتهمی بزرگ و کوچک ی سفال های فروختن بت

 سنين صد خود آنهم دری فرزندان زمينی برای خشک و استوائی بيابان آنجا شهر مکه را دری در چند صد فرسخ ديگر
ی آدمی ا که اگر اين پدر مشترک همه اديان توحيدزير، رسدمی خويش ساخته باشد دشوار بنظر ی و پنجاه سالگ
نعمت آشور رفته  سرزمين خشک و بيحاصل کنعان به سراغ تصرف سرزمين آباد و پری بايست بجامی جهانگشا بود 

خدا ی برای آنجا خانه ا آنقدر دوردست برود تا دری توانست به سرزمينمی بيش نبود نی ساده ا و اگر گله دار، باشد
سرزمين حران هفتاد و پنج سال  گويد که ابراهيم هنگام مرگ پدرش تارح کوزه گر درمی مقدس بما  ابکت. بسازد
ب گويد که اين تارح دويست و پنج سال عمر کرد و بدين ترتيمی ديگر به ما ی جائ و باز همين کتاب مقدس در .داشت

ی سال چنين سن و در و، پنج سال داشت وی ساو متولد شده بود درهنگام مرگ پدر صد و ی درهفتاد سالگ ابراهيم که
و تازه به محض رسيدن به آنجا ، مهاجرت کردی بود که از يک سرزمين بت پرست به سرزمين بت پرست ديگر

و زبان مردم ، بدستور خداوند به ممفيس در مصر رفت که دويست فرسنگ با آنجا فاصله داشتی بخاطر فرار از قحط
مقايسه با خود او که صد و چهل سال داشت  در  سفر سارا زن بسيار جوان خود را کهدر اين. فهميدمی آنرا هم ن

قطعا با ، همراه داشت و وقتيکه به مصر رسيد، زيرا که شصت و پنج سال بيشتر نداشت، آمدی تقريبا بچه بشمار م
ی ن بابت به نان و آبي اد ازيکند تا شای زن خود خواهرش معرفی القدس به فکر افتاد که او را بجا الهام از روح

که بعدا به هوس يبطور، ديز فراون رسيو گاو و االغ و ماده االغ و شتر و غالم و کن ز به گوسفنديو عمال ن، برسد
ز عاشق سارا شد که در آن ي که او نافتي ر جرایصحرا را دری گر پادشاهين برنامه روح القدس افتاد و بار ديد ايتجد

کرد و باز هم بره و گاو و شتر و غالم و ی را خواهر خود معرف ن مرد خدا اويو باز هم ا ،هنگام فقط نود سال داشت
متعدد روشن ی رهايتفس ات ما دريالهی ن و علماين و محققياز مفسری اريالبته چنانکه بس .افت داشتيز فراوان دريکن

ن ي پدر همه مومندربارهو بهر حال ، است کار بوده که عقل ما از درک آن قاصر دری نها مصلحتيکرده اند در همه ا
  ».گفتتوان می مان کامل سخن نيجز با خلوص و ا

  
از همان آغاز اسالم مورخان و مفسران مختلف ، تورات و قرآن وجود دارد م دري ابراهدربارهکه ی تناقضات فراوان
متعدد ی  هاکتاب آنرا دری نه هان نوع تناقض ها واداشته است که نمويه ايتوجی برای حاصليبی  هاقرآن را به تالش

، یبديم کشف االسرار، یح بخاريصح، بهيمعارف ابن قت، ه ابن هشاميره النبويس، یطبر رير کبيتفسخ و يتار(آنان 
، اقوتيالبلدان ، نجار، اءييقصص االن، یقيل المعرب جواليذ، یجامع االحکام قرطب، یراز رير الکبيتفس، یان طوسيالتب

مون ين ابن ميدالله الحائر، ابن سعدی طبقات الکبرا، یرونيه بيآثارالباق، یمروج الذهب مسعود، یبثعل اءيقصص االنب
  .افتيتوان می ) خ و القصصيو مجمل التوار

 
خ ـيمثال مجمل التوار .دــابنيبی کيا نزدياط دور ـم و زرتشت ارتبيان ابراهـــيده اند تا ميان کوشـــن مورخياز ای برخ
آن  ن پسر بود ازيند او نهميو گو، رفتيبپذی ن ويرون آمد و گشتاسپ دياندرعهد گشتاسپ زرتشت ب« :سد کهينومی 
و ی زرتشت به زبان پهلو«: و در برهان قاطع آمده است که )القصص خ ويمجمل التوار( »ه السالميل عليم خليابراه
ی بنا بر برخ«: کند کهمی خ بزرگ خود نقل ـــيدر تاری و طبر ،»غمبر استيم پينام ابراهی انيسری تيروا ز درــين

اخبار  (»اء از آنجا به عراق رفتين استادش ارميت المقدس ساکن بود و سپس به نفريب آغاز در  زرتشت در هاتيروا
  ).جلد اول، و الملوکالرسل 

 
* *  *  

که ی  همه آب و رنگ تقدسم بايقرآن همانند داستان ابراهی از شاه فصل های کيشاه فصل تورا ت و ، یموسداستان 
از نظر شمار ، قرار گرفته استی و ادبی آن زده شده است و با آنکه منبع الهام آثار فراوان هنر طول قرون بر در
ست که نه يش نيبی حاضر اسطوره ا ز باستان شناسان عصريخ مذاهب و نيار از پژوهشگران و کارشناسان تاريبس

  هان اسطوره مدتيکنند که امی ن حکم يا بری خيت بالعکس شواهد و قرائن تاربلکه درس، نداردی خيتنها اصالت تار
ی ن و ضوابط مذهبيموازی انگذاريبا هدف بنی هوديتوسط کاهنان ، آن قائل شدهی که تورات برای بعد از دوران فرض

ه دارد که بر خالف يتکت ين واقعيه عمدتا بر اين نظريا .هود ساخته و پرداخته شده استين يآئی برای نيمعی و حقوق
فا يت اياز اهمی ات مختلفــدرج دری ئ هاکه در جهان کهن نقشی گريچک دبزرگ و کوی خيتاری  هاتيه شخصيکل

ی  هاتمدنی ا مذهبيی به ها و آثار هنريک از نوشته ها و لوحه ها و کتيچيدرهی به نام موسی تياز شخص، کرده اند
 . وجود نداردی نشانخود تورات  بجز در، شرق و غربی باستان
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و ، ل قرن نوزدهمياوا دری ون باستان شناس فرانسويتوسط شامپولی ف مصر باستانيروگليهی قرائت نوشته ها
ی فراوان باستان شناسی  هابه امروز در کاوش که از آن هنگام تای روسينوشته و لوحه و پاپ ترجمه هزاران سنگ

خ مصر را از زمان ي گانه تار٢٠٧مربوط به فراعنه ی خيع تاريوقاامروز تمام ، در سرتاسر مصر بدست آمده است
ات روزمره يش با توجه به جزئي سال پ٢٣٣٧ آنها درن يش تا آخري سال پ۵١۵٠در ی ن فرعون مصريمنس نخست

ش در موقع شکار توسط ي سال پ۵١٠٠ ن فرعون در حدودينکه اوليمثال ا، از آنها مشخص کرده استی اريبسی زندگ
ا ي، ده انديلنگمی ک پا ياز ی نپ تح دو فرعون سلسله بعديپ تح و مينکه سيا اي .کشته شده استی ز وحشک گراي
شش  ک متر و پنجاه وي اندازهدری س سوم که قد کوتاهيآبله درگذشته و آمنوفی مارينکه رامسس پنجم از بيا

و  .بدست خود کشته استو ر را شکار ي ش١٠٢در عرض ده سال ، متر داشته و غالبا به درد دندان گرفتار بودهيسانت
، حد اعال خارق العاده دری عيارتباط با وقا دری ن اشاره ايکوچکتر، لوحه و سندن مجموعه هزاران يدر ا، نهايبا همه ا
 وی ناگهانی ان مصر بصورتينکه تمام چهار پايا اي، ل به خون شده باشديروز تبد کيل در عرض ينکه آب رود نيمثال ا
عهد خود يمنجمله ولی  خانواده مصر هاونيليفرزندان ارشد می ن تماميمه شب معيک ني نکه دريا اي، کجا مرده باشندي

ک فرعون با سواران و سپاهان ينکه يا اي، ده شده باشنديسر بری مصری  گاوها و گوسفند هاگانادزونی و حتفرعون 
چ مدرک يرا در هی ن اشاره هائيو نه تنها چن .افتين توامی ن، سرخ غرق شده باشدی ايدر و ساز و برگ خود در

  .افتيتوان می ز نين ینيو التی وناني، یقيفن، یآشور، یچ مدرک بابليدر ه، افتيتوان می نی مصر
 

زبان ولتر  از، نه صورت گرفتهين زميا را که دری ئهای ابين ارزين حال از جالبتريع ن و درياز نخستی کيبهتر است 
  :تان نقل کنمي برانًايع اوی فلسفونر يکسيد در
 
توانسته است می که ی ن مرديچن ازی ول، داشته باشدی وجود خارجی بنام موسی توان قبول کرد که مردمی ا يآ«

ر خود منحرف سازد و از معجزات خارق العاده ير دهد و آنرا بارها و بارها از مسييل خود تغيعت را به ميدستگاه طب
اتون يچون هرودوت و سانخونی ونانيو مورخان کنجکاو ، گفته نشده باشدی ان سخنيخ مصريتار ک کلمه دريی حت، او

که هر چرا که به ، یهوديمورخ معروف ، وسيوسف فالوي؟ نکرده باشندی اشاره ا  بدوز مطلقًايو مانتون ومگاستن ن
مورخان  ک ازيچيک کلمه از هيی نتوانسته است حت، کرده استی خ خود جمع آوريهود بوده در کتاب تاريسود قوم 
و ، و معجزات او داشته باشدی کنند نقل کند که ارتباط با موسمی مختلف به آنان استناد ی  هاکه به مناسبتی متعدد
ی هاه تمام پسران ارشد خانواد و، ل به خون شده باشديل تبدين باشد که آب رودخانه نيهمی د تنها معجزه واقعيشا

بر دو طرف چپ و  واريآن چو دی  هامه شکافته شده و آبيا به دو نيدر و، ده باشندکشبه گردن زده شيی مصر
ن از يزمی گر رويدی چ جايچه در خود مصر چه در هی سنده ايچ نوينها هيو با همه ا، راست آن معلق مانده باشد

در انتظلر آنکه ، ه باشنداد بردياز ی را بکل دادهاين رويز ايمختلف نی  هاحرف نزده باشد و ملتی دادهائين رويچن
 ؟ ت کنديما حکای را برا آنها، عيان وقيچند هزار سال بعد از همه ا، ینيک قوم کوچک ذره بيتنها 

 
ی ک پادشاه خاندان سلطنتيکه ظاهرا ی خبر بود تا روزی از وجود او بی که همه جهان متمدن باستانی ن موسيا

؟ توانست باشدمی واقعا که ، ترجمه کندی ونانيان را به يودهيی هوس کرد نوشته ها )موسيبطل(پتولومه ی مصر
ی بنام موسی  آنچه را که در آنها به مردهمِهی شرقی  بود که افسانه ها هان نوشته ها ترجمه شد قرنيکه ای وقت

ش يدر پکه ی ائيگفته بودند که باکوس از دری عني، ت کرده بودنديباکوس حکای ونانيی  خدادربارهنسبت داده شده بود 
خود را به صورت اژدها ی و عصا، ل به خون کرده بوديش خشک شده بود گذشته بود و آب رودخانه را تبديپا

، شرابی خدا، که به افتخار باکوسی ئهای گسارمی مستانه در ی ن قصه ها در قالب ترانه هايهمه ا .درآورده بود
ی رين و فقيابان نشيده و بيجود قوم کوچک تازه رسو ازی ن خبريکمتری آنکه کسی شد بمی افت تکرار يی ب ميترت

ن ين است که ايگفت ای شتريبی نيتوان با واقع بمی آنچه  .ن داشته باشديبنام فلسطی نيدر سرزمی بنام قوم عبر
آنان ی و مذهبی ملی ن مستقر بودند با افسانه هاين سرزميکه در ای انيبا فنقی شنائآصحرا گردان تازه وارد پس از 

 .دـد رونوشت برداشتنــرده باشنـــآنها بکار ب لــدر نقی آنکه ظرافتی انه و بـيناشی ا بصورتـد و از آنهـا شدنــآشن
هود ي الوها که در نزد قوم وی الوه، اهويال، یچون ادونائی کلماتی ان شناسان ما بطور روشن نشان دادند که حتـزب
 ».دارندی قيشه فنيخدا را دارد همه ری معن

  
چ مدرک قابل يما ه، یات سنتيرغم همه روايلعن است که يت ايواقع«: هوديخ ينوشته فولتر محقق سر شناس تاربه 
از آن ی نه نوشته ا، ميدر دست نداری ن کسي وجود چندربارهبلکه اصوال ی ت موسينه تنها درباره شخصی قبول
و الزاما ، از او ببردی ا دسته کم نام ساده ايد و او صحه بگذاری خيکه بر اسالت تاری نه اشاره ا، ینه لوحه ا، دوران
ل قوم خودش وجود يهود فقط در عالم تخيخ يت تارين شخصيم که بزرگتريريرا بپذی ضه باور نکردنين فريد ايبا
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دم وجود عدر مورد ی قيو تحقی خيهمه عناصر تار«: چارلز بوکور، گريو به نوشته محقق د ».داشته استی خارج
ی ت محوريجه گرفت که شخصيتوان نتمی ت کامل يبا با قاطعيچنان اتفاق نظر دارند که تقری بنام موس یامبريپی واقع
که در درون آن به ی از سبد، اوی خ زندگانينداشته و همه تاری هود هرگز وجود خارجين يان گذار آئيهود و بنيخ يتار

ی  حت».ستيش نيبی ساختگی داستان،  عربات موآبت فعور درين او در دره بين تدفيل سپرده شده تا آئيامواج رود ن
و دفن ی فه گور کنيهوه وظياحتماال خود «: ین بوبر در کتاب معروف او بنام موسيبه قول مارت، زيدر مورد مرگ او ن

ی ادعای چ کسينه ه، گفتهی ن مراسم سخنيا از حضور خود دری چ کسيرا نه هيز، را بعهده داشته استی موس
دهد که می ن راستا تذکر يهم خ مصر دريتاری واندنبرگ مورخ و استاد هلند ».او کرده استی ا براری قبری شناسائ
از ی کيد يبا ان گذار مذهب آن حقًايهود و قانون گذار آن و بنيبخش قوم ی در مقام رهبر آزاد، یبنام موسی مرد
رغم ياز باستان شناسان علی اپيپی ئ هاب است که نسلين همه عجيو با ا، خ جهان باشديبرجسته تاری  هاتيشخص

ت پر آوازه دست ين شخصيای بر وجود واقعی ن نشان قانع کننده ايش به کمترير خويگی فراوان و پی  هاوششک
که اصالت ی از کتابی عني، ديآمی  از تورات م منحصرًايدانمی ن ناشناخته سرشناس يو همه آنچه ما درباره ا، افتندين

استاد ، ويروش تر، گريهم محقق د باز ».د قرار گرفته استيمورد تردی دازه اصالت موساست به ان  هامدت خودش
مسئله ) ونيسيزيانک(د يش عقايتفتی  هاوانياگر تا به هنگام انحالل د« : شود کهمی ادآور ي، خ مذاهبيتاری کانادائ
ان رفتن يرغم از ميز عليروز نت که امين واقعيا، توانست اصوال مطرح شودمی نی موسی خيا عدم وجود تاريوجود 

دا نشده ين جهت پين بار بدي منتها ا-دا نشده است يپی ن معما راه حليای همچنان بران باره يا دری هر مانع و مشکل
افته يدست نی به مدرک قابل توجهی بنام موسی مردی د افسانه توراتييتأی برای چ پژوهشگري مورخ و هچياست که ه

د يتردی جای ن قهرمان افسانه ايای خيه باشد که در اصالت تارين فرضيبر ای ل قابل قبوليتواند خود دلمی  -است 
ت يسلب مالک« :ن مورد بارها مورد نقل قرار گرفته است کهيا د دريفرو گمونديتذکر معروف ز ».ار وجود دارديبس
ا يچ محقق يهی ان براگميشناسد بمی خود ی خيت تارين شخصين ملت او را بزرگتريکه ای تيک ملت از شخصي

گر يت بزرگ دي دو شخص».ن نداشته باشديجز ای فه خود راهيهر چند که گاه بحکم وظ، ستير نيدلپذی کاری مورخ
ز يت را نين واقعيارنست رنان ا .مشابه دارندی فرانسه اظهار نظرهائ نان دررآلمان و  باخ در ريفو، قرن گذشته

 داوران و ن دوراِنيمربوط بدی نوشته هاگر يت از کتاب داوران تورات و دچ قسميه کند که نه تنها درمی ی ادآوري
نام ساده او را ولو ی بلکه حت، ديآی ان نميبمی هود سخنيخ يدر تاری موسی ل از مقام استثنائي پادشاهان اسرائدوراِن

  .افتيتوان می ن نوشته ها نيک از ايچيدر ه، کباري
 

 : ن استيچن،  تورات آمده»خروج سفر «ل دريفصآنطور که به ت، یخالصه داستان موس
  
ل ينند و تشکيگزمی کنند و در آنجا اقامت می به مصر مهاجرت ، عقوبيپسر ، وسفيکه در زمان حکومت ی انيهودي
ی ون را به نگرانــا به گفته تورات فرعــه بنـشوند کمی ی ـــت بزرگيل به اقلـيتبد زمانول ـطدر ، دهندمی واده ناــخ
 ١.هود را بهنگام تولدشان به قتل برساننديدهد که همه نوزادان ذکور قوم می فرمان ی که ويبطور، افکنندی م
 

د از مرگ يشود تا شامی ل افکنده يراندود به رود نيقی توسط مادرش در سبد، یالوی هوديله ياز قبی نوزاد، یموس
برد و بدو می رد و کودک را نزد خود يگمی ا از آب رل آمده است سبد يفرعون که به کنار رود ن و دختر، ابدينجات 
اشته ـزن خود گم پدری گيرد و به شبانمی زن ی بعدها موس  .»ده بوديرا از آب کش را که اويز«دهد می ی نام موس

شنود که بدو می دود ی بی خداوند را از درون شعله آتشی است که يک روز صدای جريان همين شبان شود و درمی 
ابراهيم و اسحاق و يعقوب است و او برگزيده است تا قوم برگزيده اش را از مصر ی د که صاحب صدا خدادهمی خبر 

دهد که به نزد می را مأموريت ی و موس، کندی بيرون آورد و به ارض موعود که برايش مقرر فرموده است رهبر
بکند که ی مخالفت او خداوند معجزاتصورت  فرعون برود و از او اجازه خروج قوم يهود را از مصر بخواهد تا در

_________________________________ 
سال پنجم  نوشته ای از او بدست آمد که در در لوکسور، سنگ "مرنپ تح"، در کاوش های باستانی در مقبره فرعون مصری ١٨٩۵در سال  -١

تاريخ مصر به وجود قومی بنام اسرائيل اشاره  رای نخستين بار درآن ب نوشته شده بود و در)  پيش از ميالد مسيح١٣٢٠حدود سال (از سلطنت او 
شمال  محلی در در جستجوی کار به مصر آمده و در) کنعان(بر مبنای اين لوح، اسرائيلی ها قوم مهاجری بودند که از جانب شرق . شده است

ژاک برند در (ز مصر رانده شدند و اثری از آنان باقی نماند کشور سکونت گزيده بودند، ولی چون وجودشان مايه دردسر شده بود به امر فرعون ا
خويش از سندی مصری نام می برد " برداشتی از تاريخ جهانی"ولز بنوبه خود در . ج . ـه). کتاب متون باستانی خاور نزديک و تاريخ اسرائيل

 از سرزمين خود مهاجرت کرده بودند به مصرآمدند و درزمان پادشاهی رامسس دوم برخی از اقوام سامی که بر اثر قحطی  که بر اساس آن در
منطقه ای بنام جوشن ساکن شدند و از جانب مصريان به کارهای بنائی و ساختمانی گماشته شدند و بعد از مدتی فرعون دستور اخراج آنانرا داد بی 

ا از وجود کسی به نام موسی يا از غرق فرعون در دريای تورات نقل شده، ي اين باره در آنکه هيچ جا صحبتی از وقايع خارق العاده ای که در
 . سرخ به ميان آمده باشد
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بر ی پس از ديگری مختلف است که يکی اين معجزات شامل ده بال. بشودی فرعون ناگزير از صدور چنين اجازه ا
ان به راه ــکنعی به سوی موسی و يهوديان پس از غارت مصريان به رهبر کندمی ور خود صادر ــاسرائيل را از کش

 تا »کندمی دل فرعون را سخت «هر يک از آنها عمدا ی پ زيرا به گفته تورات خود يهود در، شودمی مصر نازل 
بدين ترتيب است که آب نيل تبديل به . را بر مصريان وارد آوردی بعدی کند و او بالی فرعون از دادن اجازه خوددار

پشه ها  و، آورندی  هجوم م»خمير مصريانی و خانه ها و تنورها و تغارها  هاخوابگاه« بر  هاو وزغ، شودمی خون 
ی گوسفندان مصر تماما به وبا اسبان و االغان و شتران و گاوان و«و ، گيريندمی  سراسر مصر را فرا  هاو مگس

گياهان   ودرختان ميوه های و تگرگ آميخته با آتش تمام، شوندمی دچار دمل ی و مردم مصر همگ، »ميرندمی سخت 
 مطلق به مدت سه روز بر سراسر مصری و تاريک، شوندمی و ملخ ها به خاک مصر سرازير ، کندمی مصر را نابود 

 بردندمی مصر بسر  که دری اسيرانی و حتی مصری و نخست زادگان فرعون و همه خانواده ها، شودمی حکمفرما 
جازه خروج قوم ابعد از همه اينها سرانجام فرعون . ندميرمی عرض يکشب  و چهار پايان در) يهوديانی به استثنا(
 اــ به دنبال آنه»و سواران خود اسبان و ارابه های با تمام«ود و ـــشمی ان ــار ديگر فرعون پشيمـبی ول، افتندی م

 در )بحر قلزم(احمر ی بدين ترتيب که آب دريا، دهدمی اسرائيليان را نجات ی و اين بار معجزه ديگر، شتابندمی 
 یگردد تا فرعون و تماممی خود باز ی بالفاصله بعد از آن بجای ول، شودمی مسير آنان خشک  هنگام گذر يهوديان در

فراوان دويست ساله گذشته نشان داده است که هيچيک از فصول اين داستان ی های بررس. سپاه او را در آب غرق کند
معجزات ی پايگی ولو آنهم که ب، کندمی تطبيق نی چ واقعيت علم با هيو طبعًای و جغرافيائی با هيچ واقعيت تاريخ

 . اين افسانه آمده است ناديده گرفته شود که دری محيرالعقول
 

، اين سرزمين است دری موسی زندگی زمان فرض در مصر دری يهود وجود سه ميليون نفری نخستين اشکال اصول
آنجا اقامت  و در زمان يوسف به مصر رفتند که دری نياخود تورات تصريح شده است که شمار کل يهود زيرا در
و همين هفتاد نفر بودند که ، آنها فرزندان يعقوب و زنان و فرزندان آنان بوده اندی  که همگه است نفر بود٧٠گزيدند 

-١، باب اول، سفر خروج( »نهايت زورآور شدند و زمين مصر از ايشان پر شدی بارور و کثير و ب«طول زمان  در
سفر (ظهور کرد ی که موسی  سال در مصر بسر بردند تا زمان۴٣٠و باز هم به گفته همين تورات يهوديان ، )٧

تشکيل سپاه ی برای که به نوشته تورات از جانب موسی آمار گير اين هنگام به موجب در ).۴٠، باب دوازدهم، خروج
زنان و اطفال و ی سوا«است  نفر بوده ۶٠٣٫۵۵٠قوم اسرائيل  شمار مردان باالتر از بيست سال در، انجام گرفت

رسيده می   ميليون نفر٣به حدود ی مصر در زمان موس يهوديان دری که با احتساب آنان شمار کل »یقوم الوی سوا
 سال ۴٣٠طول   هفتاد نفر دربهترين شرائط از که در دهدمی نشان ی در حاليکه يک محاسبه ساده زيست شناس، است
 نفر ١٠٫۶٣۶اين رقم را دقيقا ی  محقق آلمانP.Lukas(به وجود آيد ی ز يک نسل ده هزار نفرتواند بيش ای نم

در آن زمان فقط دو زن بنام ی عبرانی همين سفر خروج آمده است که قابله ها از طرف ديگر در). برآورد کرده است
قاعدتا ، )١۶ و١۵، باب اول(نکنند ی زنان عبرانی برای  امر کرد ديگر قابله گرهاکه فرعون بدان فوعه بودند شفر و

هزار  ششی تواند ششصدهزار بلکه حتمی که بتوانند تنها با دو قابله فرزندان خود را بدنيا آورند نی شمار خانواده هائ
در حاليکه ،  کرده اند٢۵٠ضرب دری نويسنده سفر خروج اين رقم را به سادگی بدين ترتيب خاخام ها .هم باشد

 اسرائيل چندان ازی اوج شکوفائ دهد که شمار تمام جمعيت اسرائيل و يهودا درمی نشان نی اريخهيچيک از مدارک ت
 . فراتر رفته باشد يک ميليون نفر

 
زيرا خود تورات که تاريخ دقيق ، خاک مصر است  ساله قوم يهود در۴٣٠اقامت ، توراتی ديگر ادعای مشکل اصول

، يهوديان به تفصيل شرح دادهی تا آغاز اسارت بابلی و بعدا از ظهور موس، قوم اسرائيل را از زمان ابرهيم تا يوسف
ه داستان بيفاصله ب، خاندان يعقوبی از مهاجرت هفتاد نفری يعن، خاموش ماندهی  ساله بکل۴٣٠ اين دوران درباره

 سالهی س صد وچهار ی درباره زندگی آنکه کلمه ای ب، خروج قوم يهود از مصر پرداخته استی و ماجرای تولد موس
ده يهوه قوم برگزين مدت يرفته است که در همه ايب عمال پذين ترتيو بد، ن فراعنه نوشته باشديسرزم هود دريقوم 

شان يبر ای غمبرينه پ، از آنها گرفتهی ما سراغينه مستق، گانه به حال خود رها کردهين بيخودش را در سرزم
سخت و کار گل و ی ل کردند و به بندگيدشوار ذلی ان را به کارهاشيان ايمصر«که ی ان درازيسال نه در، فرستاده

  .ده استي به دادشان رس»گرفتندی خشت ساز
 
ز تورات را در مورد ين سکوت مطلق و اسرار آمياا يآ«: پرسدمی قرن گذشته ی  محقق و تورات شناس آلمان»نوت«

نداشته و ی وجود خارجی ن دوران اقامتياسا چنه کرد که اسين توجيد چنيبامی مصر ن ان دريهودي سال اقامت ۴٣٠
، اردمان، یگر آلمانيمحقق سرشناس د؟ ساخته شده است،  بعد هاآنهم قرن، یهوديسندگان ين افسانه توسط خود نويا
ان رامسس دوم و رامسس چهارم بصورت يمی فاصله زمان ان تنها در حدود هشتاد سال دريليده دارد که اسرائيعق
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گر يرا که بعد از رامسس چهارم ديز، مصر حضور داشته اند دری و سنگتراشی کارگران ساختمانکوچک ی  هاگروه
ل يچ جا به اسرائيه، مصری شود که در اسناد باستانمی هم او متذکر  ».ديآمی ان نياز آنان بمی سخنی الواح مصر در

ر اقوام و يو سای کنعان وی قيان فنف با کارگريرد همی ک قوم و ملت اشاره نشده و فقط از کارگران مصريبصورت 
، هکاتئوسی الديقرن سوم می ونانيمورخ . رفته اند نام برده شده استمی کار به مصر ی انه که برايقبائل خاورم

شرح  ف شده دريتألی الدي م٣٠٠خ خود که در حدود سال يدر کتاب تار،  پادشاه مصرع نگار دربار پتولمئوس اوليوقا
و از ، که وجودشان در مصر مطلوب نبودی ر مصريله غيسد که در آنزمان چند قبينومی وم ع دوران رامسس ديوقا

سنده و مورخ سرشناس يولز نو .ج .ـه .اخراج شدند به امر فرعون از مصر، یهودياز کارگران ی جمله عده ا
ر مصر به اسارت نگاه ان ديهوديکه ی ئ هاخ ساليتار«: خود نوشته است »یخ جهانيتار«نه در ين زميدر همی سيانگل

در زمان رامسس ی از اقوام سامی ت از آن دارد که برخيحکای ک سند مصري .ک استيداشته شدند آکنده از نقاط تار
وجود ی چ سند مصريهی ول، دنديدر آنجا سکونت گز آوردند وی مصر رو جوشن دری نيبه سرزمی دوم بر اثر قحط

ک فرعون يا از غرق يداده باشد ی که بر ملت مصر روی دهگانه ای ايالا از بيی بنام موسی ندارد که از وجود شخص
که بعدا ساخته و ی جزو افسانه هائ د دريبامی را  نهايسرخ خبر دهد و ظاهرا همه ای ايو سربازانش در دری مصر

 ».پرداخته شده اند منظور داشت
 
ی نه منطق، دهدمی آنان ارائه ی ران اسارت مصرهود در دويا قوم بهوه ي ساله ارتباط ۴٣٠قطع ی که تورات برای ليدل

ده خودش را يگر قوم برگزيفراوان دی های هوه به علت گرفتارين مدت يرا گفته شده که در ايز، یرفتنياست و نه پذ
را که با ی عهد، دميشان را شنيدم و استغاثه ايمصر د بت قوم خود را درياکنون که مص«: فراموش کرده بوده است

ع برآورم که در آن يکو و وسينی نيرا به زم شانيو نزول کردم تا ا، اد آوردميعقوب بسته بودم بي اسحاق و م ويابراه
  ١).دوم و سومی باب ها، سفر خروج(» .استی ر و عسل جاريش
 

ش توسط يش از پياو بی خياست که چنانکه گفته شد اصالت تاری ن مربوط به خود موسيسومی مشکل اصول
 و  هاکه فهرست کتابيبطور، خ مذاهب مورد سئوال قرار گرفته استيخ شناسان و محققان تاريرپژوهشگران و تا
که ی وقت از همانی اين واقعيت عجيب تاريخ .نه امروزه از صدها فراتر رفته استين زميمنتشره در ای مقاالت پژوهش
و ی را ميان دو مکتب مذهبی فراوان ی هاقرن نوزدهم بر آن انگشت نهاده شد بحثی ير مورخ آلمانی م توسط ادوارد

که  بر اين توافق دارند، یه مسيحـــوچی چه يهود، هر دو جانبی ول، برانگيخت که تا به امروز نيز ادامه داردی علم
ی ديگر نامی به ميان آمده و نه در هيچ سند باستانی از موسی تورات سخن دری پيامبران بعد از موسی  هاکتاب نه در

  .ده استاز او برده ش
 

از ی توان اشاره کرد که يکمی به دو اظهار نظر جالب از دو پژوهشگر سرشناس تاريخ مصر ، نزديکتری  هادر سال
بانگ ، ممکنی از ديدگاه هر نوع ارزياب، اوی حماسه مصر وی موسی از داستان توراتی هر جمله ا«: نويسدمی آنها 
به ی و ديگر )١٩٨٠، پاريس، و آخناتنی ليپ عزيز در کتاب موسفي (»استی ساختگی زند که متعلق به افسانه امی 

شگفت ی  است که ما با اين معما هامدت«: پرسدمی  سر و کار دارد  هاالرسم تنها با واقعيتی که علی عنوان محقق
با اين ی چگونه است که از حوادث، خروج قوم اسرائيل از مصر حقيقت داردی انگيز مواجه هستيم که اگر روايات تورات

و اگر اين روايات حقيقت ندارد چطور ، وجود نداردی در تاريخ مصر اثری هيچ مدرک و سند درجه از اهميت در
ی ژان لوئ(» ؟ پرداخته شده باشد وناشناختهی تواند از اول تا به آخر توسط شخص يا اشخاصمی چنين مهم ی ماجرائ
خ ـــن پرسش را چنين پاســـاي، رينگ گرن، یمحقق فنالند ).١٩٨٣، پاريس، درکتاب تاريخ ناشناخته مصر، ارــبرن

از يک اصالت ی قوم اسرائيل به برخورداری چون و چرای زاده نياز بی چون موسی وجود شخصيت« :گويد کهمی 
يک دليل متقن مورد ترديد  را به هزار وی موسی و درست به همين جهت اگر هم اصالت تاريخ، استی و مذهبی تاريخ

 ».او اختراع کنيمی را در جای ناگزير خواهيم بود شخصيت ديگر، مقرار دهي
______________________________ 

يهوه شاهد بدبختی های قوم خودش می شود بی اينکه کاری برای نجات آنها بکند، در انتظار اينکه آنان دريابند که خدائی جز  در تورات بارها -١
). ديگر ، و دوازده مورد١، باب سيزدهم، ١، باب ششم، ١، باب چهارم، ٣١، ١۵، ١٢-٧اوران، باب سوم، کتاب د(يهوه به دادشان نخواهد رسيد 

مايه تاسف بسيار است که در : با اشاره به اين نوشته تورات می نويسد "موسی و اقوام او"کتاب تازه خود  چارلز بوکور، نويسنده امريکائی در
ابراهيم و  استغاثه کردند وناليدند، ولی اين بار يهوه عهد خود را با  اردوگاه های مرگ آوشويتس و داخائوعصر خود ما نيز اسرائيليان بسياری در

تذکر پژوهشگر آمريکائی می تواند بسياری از خوانندگان ايرانی را به ياد . اسحاق و يعقوب بياد نياورد يا اگر هم بياد آورد به روی خودش نياورد
سال های اول جنگ نقش بسيار  معاصر خود ما در دوران جنگ ايران و عراق بيندازد که در آن صاحب الزمان که دراين واقعيت مشابه تاريخ 

سال های  مهمی بعنوان فرمانده جنگی در وقايع روزمره جبهه ها داشت و خود را به دفاع از لشکر اسالم در برابر سپاه کفر متعهد می دانست، در
 پا به خود را ناديده گرفت و اين بار مطلقًا جنگ و چه در موشک پرانی های عراقی ها بر شهر های ايران، تعهدای ــه در جبهه هـــبعدی، چ

 . ميدان های زمينی و هوائی نبرد نگذاشت
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ادوارد روس استاد مطالعات ، ١٨٣٣در سال ، دانشگاه استراسبورگ فرانسه دری صدائ و پر سری در کنفرانس علم

خودشان  های نخستين بار اين واقعيت را متذکر شد که هيچيک از پيمبران تورات در کتابی برااين دانشگاه ی مذهب
بلکه از ، دنبرمی نی از موسی نوشته شده اند نه تنها نامی که بموجب کتاب مقدس همه آنها بعد از سفر خروج موس

ی  و از کتابش و طبعا از فرمان هانيز از وجود اوی ه اساسا اطالعـشود کمی اس ـاحسی  بخوب هاابـمضمون اين کت
تا ی نوشته شده و نه حتی اصوال نه توسط موسی و چنين نتيجه گرفت که چنين کتاب، دندارده گانه و ساير قوانين او ن

: نويسد، می که قبال بدو اشاره شد، مارتين بوير، در همين زمينه. عصر مسيحيت نوشته شده استی های نزديک
همچنانکه شخصيت ، زيرا اين شخصيت بر روايت بنا شده است، توان جستمی يخ نتار را دری شخصيت موس«

. هستندی معين های از دورانی دو تصويرهائ هری اوديسه و موس، بر روايت بنا شده است )همروس(اوديسه همر 
ير با منطق غاـبر آن ساخته شده از اصل می سرزمين مصر که اسطوره تولد موس دری افسانه قتل کودکان نوزاد عبر

، کار استی افزودن نيروی هدف اصلی چون اقتصاد مصر باستانی يک اقتصاد برده ا زيرا در، افسانه است خود اين
ت ـ واقعيی مذهبی نبايد کرد که در اسطوره هافراموش. قتل عام کودکان اين نيروی کار را کاهش می دهددرحاليکه 

می  لـاست که اين اسطوره ها بخاطر آن شکی ــر است هدفــــ نظمورد هچندارند و آنی ادـزيی اــجی خـتاريی ها
قوم اسرائيل از مصر توجيه شده ی رهائی در روايات تورات هدف اين است که وجود يک شخصيت رهبر برا .گيرند
 ».باشد

 
آرتاپانوس ساکن اسکندريه بنام ی برد مورخ يهودمی نام ی که از موسی نخستين کس، یدر ميان تاريخ نويسان باستان

که تورات آنرا تاريخ ی هزار سال پس از تاريخ بيش از يکی يعن، زيسته استمی که در قرن دوم پيش از ميالد مسيح 
نوشته شده از همين کتاب ی  موسدربارهتمام آنچه بعد از اين تاريخ توسط مورخان ديگر  .شناخته استی موسی زندگ

ی همچنانکه همه اطالعات جهان مذاهب توحيد، د گرفته شده است نام دار»درباره يهوديان«مورخ اسکندريه که 
از اين مورخين يوسف فالويوس تاريخ نگار سرشناس ی يک .خروج خود تورات آمده است از کتاب سفری درباره موس

پيش از آنکه از جانب ی توان خواند که موسمی  او »يهودی تاريخ باستان«است که در کتاب ی قرن اول ميالدی يهود
 کرده و در  )یاتيوپ(به حبشه ی سفر، خروج از مصر شده باشدی يهوه مامور سازمان دادن مبارزه قوم اسرائيل برا

، ملکه سبا به مصريانی شهر سلطنتی در برابر واگذاری  پادشاه حبشه عاشق او شده و موس»کامبيز«آنجا دختر 
 . قبول کرده است که با تاربيس دختر پادشاه ازدواج کند

 
که نام  فرعون مصر .از اول تا به آخر آکنده از ضد و نقيض است، نقل شدهی  موسدربارهکه درخود تورات ی تانداس

چون « :کند کهمی فوعه است امر ی شفره و نام ديگری که نام يکی يهودی به قابله ها، شودمی مشخص او برده ن
 بقول کار گراف محقق ». اگر دختربود زنده بماندبکنيد اگر پسر باشد او را بکشيد وی زنان عبرانی برای قابله گر
اما ، را بياد داشته باشدی موسی عجيب است که نويسنده سفر خروج پس از گذشت چند قرن نام دو قابله عبر، یآلمان

بين النهرين ی قديمی  هااز داستان اين افسانه عينًا .را داده است فراموش کرده باشدی که چنين دستوری نام فرعون
متعدد آن اشاره شده ی به نمونه ها، »یموسی درباره زندگی ساختگی يهودی افسانه ها«کتاب  باس شده که دراقت
د و نوزاد را در يآالی ر ميرا به قی نی بددارد و بعد سمی مادرش او را سه ماه پنهان نگاه ی از تولد موس پس .است
ن داستان به نوبه خود رونوشت يا .داردمی رعون آنرا بر گذارد و دختر فمی ل يزار کنار نيو آنرا در ن گذاردمی آن 
پس از  )حيالد مسيش از ميسوم پ ست ويپادشاه اکد در سده ب(است که بموجب آن سارگن ی ک افسانه اکدياز ی کامل

 راندود به امواج فرات سپردهيقی شتار است در درون سبدي معبد الهه ا»مقدسی روسپ«ک يتولد توسط مادرش که 
بدست آمده ی بابل از وی باستان شناسی  هاکه در کاوشی لوحه ا در، ن بارهيا متن نوشته خود سارگن در. دشومی 
، پادشاه مقتدر، منم سارگن«: ن ترجمه شده استيچن »یدين توحيو آئی موس«کتاب  د دريگموند فرويتوسط ز، است

که  در ساحل رود فرات بودی رانيشهر آزوپ در .چوقت نشناختميپدرم را ه .مقدس بودی ک روسپيمادر من  .پادشاه اکد
انگم بست و مرا  آنرا بای وزنه هارگذاشت و ی از نی سبد پس درسا آورد و يانه بدنيمرا مخف .مادرم مرا آبستن شد

ی آک .از رودخانه بودی بردند که کارش آبکشی امواج فرات مرا نزد آک .غرق نشدمبدست امواج سپرد که من در آنها 
 .آبکش رودخانه شدمی دم باغبان آکيکه به سن رشد رسی وقت ودخانه مرا مانند پسر خودش بزرگ کرده وآبکش ر
چهل و پنج سال بر  شتار پادشاه شدم ويبا ا .مرا مورد مهر خود قرار داد، الهه بزرگ، شتاريکه باغبان بودم ای موقع

 :گريملل دی ريمعتقدات اساط دری گريدی نه ان کتاب خود از قهرمانان افسايهم د دري فرو».گذردمی سلطنت من 
کم ی کند که همه آنها ماجراهامی  اديوس تو زون يآمف، لگمشيگ، هرکول، تله فوس، کارنا، سيپار، پرسئوس، پياود
ست و پنج يبی حماسه کهن و معروف هند، ن آنها را در داستان منظوم مهابهاراتايو جالبتر، داشته اندی ش مشابهيا بي

ی بائيبا زی شود و پسرمی آفتاب باردار ی از خدای هندی بايت آن رونت دختر زيکه به حکا، افتيتوان می  شيقرن پ
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ن يبد. دنشوی نوزاد را از سر باز کند تا گرفتار بدنام رديگی م ميچون شوهر ندارد تصمی ول، ديزامی ره کننده يخ
د را از آب ــسبی مرد رهگذری ول، کندمی  رودخانه رها امواج ذارد و آنرا درــگمی ی از نی دـــسب ور او را درـمنظ
، تورات دری مورد داستان موس در .کندمی رد و او را بزرگ يپذمی خود ی رد و کودک درون آنرا به کودکيگمی 

ن يب  از داستان سارگن که درنًايو نجات او ع ن توافق نظر دارند که افسانه تولديبا همه محققان بر ايامروز تقر
 . شده استی سيشناخته شده بوده رونوی ن داستانيهرالن
 
نام نهاد که ی ل گرفته بود موسيرا که از رود نی  که دختر فرعون کودک نوزادن نوشته توراتيای ابيارز د دريفرو
ک شاهزاده خانم يار نامعقول است که يدهد که بسمی تذکر ،  است»رون آمدهياز آب ب«ی آن در زبان عبری معن
 خودی  را به فرزند خواندگیهوديک نوزاد يفرمان داده است نه تنها ی پدرش به کشتن نوزادان ذکور عبرکه ی مصر

ت تورات اشتباه ينصورت هم روايا دری کند که حتمی و اضافه ، او بگذاردی ز بر روينی عبری انتخاب کند بلکه نام
رون ــياست که از آب بی بلکه کس، ستي ن»رآمدهاز آب ب«ی باستانی رـــدر زبان عبی موسی را معنـــيز، ز استيآم

و ، د را داردـــفرزنی داند که معنمی  Mesuی شه مصرير ن کلمه را ازــــيود اــهيی دائره المعارف جهان. آوردمی 
 ن کلمهــيرا در حداکثر ايز، مطابقت نداردی زبان عبری ن نام کرده با لغت شناسيکه تورات از ای ريد که تعبيافزامی 
زبان شناسان و مصر شناسان قرن حاضر روشن کرده ی های بررس .از آب برآورنده را داشته باشدی معنتواند می 

ی معنی زبان عرب و ابن دری ر اصطالح بن در زبان عبريس نظين اصطالح موسيای باستانی است که در زبان مصر
توت ، )پسر پات(س يپات موس، )ر آمونپس(س يآمون موسی مختلفی  هاچنانکه فرعون، ا پسر را دارديفرزند 
ک يکاتولی سايکلی حت. ده شده اندينام) انيخدای خدا» را«پسر (و از همه شناخته تررامسس ، )تپسر تو(س يموس
  .در تورات اشتباه شده است، یزبان عبر دری ذکر مفهوم نام موس رفته است که دريپذ
 
د يناشناس را که از آب گرفته است بای کودکی ک پرنسس مصريچه ی ن تذکر خود که برايدنباله ا د دريگموند فرويز

بوده ی آورند که کودک عبری ل مين پرسش دليخاخام ها غالبا در ارتباط با ا: سدينومی ، ده باشدينامی عبری به نام
ه است ر منتظره از رودخانه گرفته شديبطور غی سبد؟ استبودن او وجود داشته ی عبری برای کدام مدرکی ول، است
در ، سه ماهه وجود داشته که ختنه نشده بوده استی ن سبد کودکيو در ا، باشدی ا عالمتيی آن نوشته ا آنکه دری ب

خود ختنه شده  ن روز تولديست در هشتميبامی بودن ی صورت عبر دری هود وير يناپذی که طبق سنت تخطيصورت
د آن است که يرا مويز، استی موسی افسانه توراتگر از نقاط ضعف يدی کيخود ی موضوع ختنه نشدن موس .باشد
ود اشاره ـــهيکاهنان ی ث سنتيک حدين مورد به يا هود دريی انــدائره المعارف جه .داردـنی هوديشه ين افسانه ريا

مستلزم آن بود که از خواست ی ن معجزه ايچنی ول .ا آمده بودياز همان هنگام تولد ختنه شده بدنی کند که موسمی 
ت ين خداوند پس از آنکه ماموريت شده است که ايخود تورات حکا که دريصورت در، شده باشدی هوه ناشيوند خدا

طول  ن جهت دريبد، ختنه نشده استی شود که موسمی کند متوجه می محول ی موسل از مصر را به ينجات قوم اسرائ
سفر (دهد می را از مرگ نجات يوی موس و فقط حضور ذهن صفوره همسر، را بکشد تا او دودمی راه بدنبال او 

  ).٢۴، باب چهارم، خروج
  

خود را با ی غمبريز پـينی موس، پدر خوانده خود آغاز کرده بودی ـآکی انـخود را با باغبی اهـن پادشــهمچنانکه سارگ
ی ان شعله هاي مخداوند را ازی کروز صداين زمان است که يو در هم، کندمی ان پدر زن خود آغاز يکاهن مدی گله بان
کو و ينی نيسرزم«ل را از مصر و فرستادن آنان را به يت خروج قوم اسرائيشنود که به او مأمورمی دود ی بی آتش
نام او را ی و چون موس، )٨-١، باب سوم، سفر خروج( ١دهدمی  »استی آن جاری نهرها ر و عسل دريع که شيوس
دانسته می نام او را نی کند که موسمی ی عقوب معرفيی و خدااسحاق ی م و خدايابراهی خود را خدای پرسد ومی 

که خداوند ی وعده ا ).١٣ و۶، همانجا(خبر بوده اند يمصر از آن ب دری  سال زندگ۴٣٠رغم يز علياست و قوم او ن
از ی کيی است که حتی پشتوانه ای دهد وعده چنان بمی ر وعسل يع شين وسيهود به سرزميدرباره فرستادن قوم 

ی گريس ديکه به قدی نامه ا آنرا در، توراتی نيمترجم الت، )سن ژروم(موس يرونيه، تيحيمسی  هاسين قديتربرمعت
من از «: است  خود نقل کرده مورد تخطئه قرارداده»کتاب مقدسی ابيارز «نوشته و ولتر متن ترجمه شده آنرا در

شير و عسل ی مين نيکو و وسيع را که نهرهامصر يک سرز ازخروج از هستند قوم يهود پسی همه آن کسانيکه مدع
زيرا تا آنجا که ، کنم آنچه را که اين قوم صاحب شده اند به ما نشان دهندمی است دراختيار گرفت تقاضا ی آن جار در

هم در آن ی عسل دانم عرض اين سرزمين از يوبه تا بيت اللحم پانزده فرسخ بيشتر نيست که هيچ نهر شير ومی من 
___________________________ 

قرآن نيز تکرار شده، منتها اين جوی ها بجای ارض موعود در بهشت جای داده شده اند  اين وعده سرزمينی با جوی های شير وعسل در -١
 ). ١۵محم، (
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 رسف(کند زبان و الکن هستم ی بلکه مردی، گشاده داشته ام و نه از وقتيکه با بنده خودت سخن گفتی پيش از اين زبان
رسا و ی زبانی کتاب اعمال رسوالن تصريح شده است که موس در همين زمينه دری ول، )١٠، باب چهارم، خروج

  ).٢٢، مباب هفت، کتاب اعمال رسوالن، دعهد جدي(بسيار داشت ی قدرت بدن
 

رات از نامعقولترين و در عين حال ناخوشايندترين فصول همه توی مصر يک دری فصل معجزات محيرالعقول موس
ی را که مدعی ديگر خدائی و از سو، آن با همه قوانين گرداننده کائنات تناقض داردی زيرا از يک سو محتوا، است

بدترين  دری دهد که نظير آنرا حتمی قرار ی در موضع چنان زشت و نامطلوبی است از ديدگاه اخالقی اين گردانندگ
ی يک سناريو، مرگ و وحشتی اين سريال ده مرحله ا در .توان يافتمی جهان کهن نی مذاهب اساطيری اسطوره ها

خواهند می هر بار از فرعون ، به دستور مستقيم يهوه، و برادرش هارونی موس: شودمی تکرار ی واحد ده بار پياپ
بر مصر و ی وحشتناکی اسرائيل بالی زيرا که درغير اينصورت خدا، که با خروج قوم اسرائيل از مصر موافقت کند

او دل  دهد که خودمی خبر ی به موسی هر بار نيز پيشاپيش يهوه بطور خصوصی ول،  نازل خواهد کردمصريان
بر ی تازه ای را نپذيرد و از اين راه به يهوه بهانه بدهد که بالی فرعون را سخت خواهد کرد تا اين درخواست موس

در گناه فرعون دارند و ی  که نه هيچ سهممصر هستندی مردم عادی در همه اين موارد قربانيان اصل .مصر نازل کند
تنها با اين ، شودمی اين ماجرا به يک صورت تکرا ی پياپ نه بار .خواسته شده استی نه از آنان در اين باره نظر

ها و شتران  نه گانه تمام گاوها و گوسفندها و اسب ها و االغی اين باليا در .کندمی بالها تغيير  بار نوع تفاوت که هر
وه مصر يمی ب و وه داريتمام درختان م، شوندمی ل به خون تلف يل آب نيل بر اثر تبديان نيماه تمام، ميرندمی مصر 

 ر ويپ، انيهمه مصر، »ماندمی نی سرتاسر مصر باقر دی اهيو گی چ درخت و سبزيه«که يشوند بطورمی خشک 
ا شامل ين باليک از ايچيل هستند که هيوم اسرائو تنها ق، شوندمی مبتال ی ماريجوان و زن و مرد و کودک به انواع ب

، وجود داشته باشدی درخت اه ويا گمصر نه مطلًق در، رسدمی ن يدهمی که نوبت به بالی  وقتمنطقًا .شودمی حال آنها ن
ن مشکل را حل نکرده است که اصوال چگونه مردم مصر يز ايو خود تورات ن، ینه آدم تندرست، ینه گاو و گوسفند

آب و علف و محروم از هر ی ن بين سرزميا بعدا دراز آنان ی گريدی  هازنده بمانند و نسلی طين شرايند در چنتوانست
  .خود ادامه دهندی به زندگ، یائيو دری نيموجود زم

 
دهد که می غمبرش خبر ين بار خداوند به پيا :ال مرگ و وحشت استين سرينقطه اوج ا، هوهيی ن بالين و آخريدهم
را سخت نکند تا  گر دل اويز بر سر فرعون و مردم مصر وارد آورد و بعد ديگر نيدی ک باليفته است م گريتصم
ب به يد که قريفرمامی خداوند : ل گفتيبه قوم اسرائی  و موس...«: رون رونديان را رها کند که از کشورش بيهودي

از فرعون که بر تختش نشسته است ، یدر خانه هر خانواده مصر رون خواهم آمد ويب ان مصرينصف شب خود در م
وارد خواهم شد و فرزند ارشد خانواده را بدست خود سر خواهم ، خود باشدی ريرگيپشت دستگاه خم که دری زيتا کن
آنها ی که البته قبال تمام(ز ي هستند و نخست زادگان بهائم را ن هارا که در زندانی رانيو همه نخست زادگان اس، ديبر

گر ين مصر برخواهد خاست که مثل آن نشده و مانند آن ديهمه سرزم دری ميو نعره عظ، واهم زدخ )مرده بودند
ز زبان خود را ينی ل سگياسرائی ع بنيجم اما بر، نباشدی آن مرده ا نخواهد ماند که دری را که خانه ايز، نخواهد شد

که ی و هر خانه ا ...ان فرق گذارده استيلياسرائان و يان مصريم د که خداوند دريز نکند و نه بر بهائم آنان تا بدانيت
رند و آنرا درعصر ذبح کنند و از خون آن بر هر دو يا از بزها بگينه از گوسفندان يرنب يعی ل در آن باشد بره بياسرائ

ی ک بالي درکه يحال در تورات مشخص نشده است که در(باشد ی من نشانی خانه خود بپاشند تا برا قائمه و بر سردر
ب را از يعی کساله بينه ين ششصد هزار بره نريان ايليمصر مرده بودند اسرائی ر اهليو غی وانات اهليهمه حی قبل

چ يو از آن ه، تلخی های ر و سبزيان کرده با نان فطيبه آتش بر، آن شب بخورند را دری و گوشت قربان )؟کجا آوردند
از آن تا ی زيو چ، ش و اندرونش رايده کله اش را و پاچه هاان شيبلکه به آتش بر، و نه پخته با آب، خام نخورند

ل ين بر پا و عصا در دست به تعجيو آنرا کمر بسته و نعل، صبح نگاه ندارند و آنچه تا صبح مانده به آتش بسوزانند
ن مصر را از انسان و بهائم ين مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زادگان زميآن شب من از زم و در .بخورند

نم از يد و چون خون را ببيباشمی که در آنها ی شما خواهد بود بر خانه هائی برای و آن خون عالمت، خواهم کشت
ن روز را يو ا، هالک شما بر شما نخواهد آمدی زنم آن بال برامی ن مصر را يکه زميخانه شما خواهم گذشت و هنگام

خالصه شده از ، روجــر خــسف (»ديد نگاه داري بعد نسل عنسالی د و آنرا به قانون ابديخداوند نگاه داری برای ديع
ن مصر را از نخست زاده ينصف شب خداوند همه نخست زادگان زم و واقع شد که در« ).ازدهم و دوازدهميی  هاباب

بهائم را بدست خود ی که در زندان بود و همه نخست زاده های ريفرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست زاده اس
  ).٣٠ و ٢٩، همانجا (»نباشدی آن مرده ا نبود که دری و خانه اکشت 
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هر مرد « :ه کند کهيان توصيليدهد که محرمانه به اسرائمی ی ز به موسيت را نين ماموريهوه اي، ن خبريبه همراه ا
 به شتر آالت نقره و آالت طاليخودش هر قدر بی ه مصرياز همسای هوديخودش و هر زن ی ه مصرياز همسای هودي

ل را يمن قوم اسرائ« :کند کهمی  و اضافه »ها را با خود ببرندی ن امانتيمصر ا رون رفتن ازيتا در ب، امانت بخواهد
ت تورات ي به روا».شان بدهنديکنند و هر آنچه خواستند به ا ان مکرم خواهم ساخت تا به آنها اعتماديدر نظر مصر

و ی مصری ه خانواده هايشب مقرر در سرتاسر مصر نخست زادگان کل رد و دريگمی قا انجام ين هر دو برنامه دقيا
، سفر خروج(ند يگومی مصر را ترک ی ان با همه اموال غارتيهوديشوند و بعد می ده يهوه سر بريواناتشان بدست يح
  ).ازدهم و دوازدهميی  هاباب

  
ت به يحيکه بعدا از جانب جهان مسی هوديه د ساالنين عياز دو بزرگتری کي) فصح(د پسح ياست که عی ادآوريالزم به 
 . مصر است  در»خداپسندانه«ن کشتار ياز همی ادگاريرفته شد يپذ )Easter(د پاک يصورت ع

 
 ونريکسيد «و در »کتاب مقدسی ابيارز«را که ولتر در ی تذکر، نهين زميا دری شتريح بي توضرهی بهتر است بجا

ن يدرباره ا، ندارندی پا قرص و مان پريکه البته ا، نياز منتقدی اريبس«:  ترجمه کنمنًايخود آورده است ع »یفلسف
 ن امريآنان درک فلسفه ای درجه اول برا در .کنندمی اظهار نظر ی زيکفر آمی پروائی فصل از تورات مقدس با ب
داده باشد و ی ارو کالهبردی دزد ده خود دستوريبه قوم برگزی دين تاکين صراحت و چنيدشوار است که خداوند با چن

ب بخورند و يشتر فريان هر چه آسانتر و بيهوديی مصری ه هايش را بکار برده باشد تا همسايخوی ز نفوذ خدائيخود ن
از فرزند ارشد پادشاه ، ک ملت رايهمه نخست زادگان که بدست خودش ی در درجه دوم تجسم خدائ .بهتر غارت شوند

را از خود ـــــيز، ار دشوار استيان بســآنی ان بزرگ و کوچک را گردن بزند برايه چهار پايان کلـا نوزادگــــگرفته ت
ر ين شب از پستان مادرانشان شيکه در ای گناه نوزادان، داشته اندی ريجوان تقص ر ويپی  هاپرسند که اگر هم آدممی 
ن يو اصوال مصلحت چن؟ استکه کشته شدند چه بوده ی ا آمده ايتازه بدنی خورند و گناه بره ها و گوساله هامی 
نکه به نوشته خود تورات يجز ا، ن و آسمان صورت گرفته چه بوده استيسابقه که بدست شخص خداوند زميبی سالخ
ی رند و حتيابان بمين نفرشان در بيتا به آخری رون روند و در مدت چهل سال سرگردانيان از مصر بيهودين يا
 ؟ کنفرشان به ارض موعود خود پا نگذارندي

 
ی ن قصابيا گذشته نداشته اند درمی کشورشان  آنچه در دری تين مسئوليکه کمتر، یجوان و کودک مصری چه تعداد
تنها در استان جشن مصر ی هوديان مسلح يخود تورات آمده است که شماره جنگجو در؟ زده شده اندگردن ی آسمان

 م که مصر دريدانمی و ، سته انديزمی الت ين ايا دری هوديحداقل ششصد هزار خانواده ی عني، ششصد هزار نفر بوده
، کنندی آن زندگ ون خانواده دريليست و چهار ميبی ستيبامی ن حساب يبا ای عني، م شده بوديآنزمان به چهل استان تقس

وان نوزاده يحی دودعبه اضافه شمار نام، رای ون نوجوان و نوزاد مصريلي م٢۴کشب يتنها درعرض  زين و خداوند
ان يآدم گتر از ابعاد مارار بزيبسی ابعاد شه دريان هميخدای د فراموش کرد که کارهايالبته نبا .ست خود کشته باشدبد
  ).٩ و٨ه يحاش، مصل خروج، کتاب مقدسی ابيارز (»رديگمی ز و فضول انجام يناچ
 
ن يانه ايو وحشی انسان ريبه جنبه غ، ش از ولتريطول قرون پ دری ت حتيحيشمندان جهان مسياز اند گريدی اريبس

، وسيسن گرگور، یالديم س معروف قرن چهارين نوشته قدياز ا اعتراض کرده اند که از جمله آنهای داستان تورات
او مجازات  ان بابت گناهيد همه مصرياگر فرعون مقصر است چرا با «:توان نام برد کهمی ی وناني یسايانگذار کليبن

پس  فر گناه پدرانشان رايا نوجوان آنان کيد فرزندان نوزاد يمند چرا بايگناه سهن يان در ايمصرو اگر هم ؟ شوند
  »؟بدهند

 
 .ات استـض ها و اشتباهـود پر از تناقــه در تورات آمده بنوبه خــآنطور ک، زـيل از مصر نـيفصل خروج قوم اسرائ

گر و گله ها يمختلفه دی از گروه های اريبس«ل با ششصد هزار مرد مسلح همراه با زنان و فرزندانشان و ياسرائی بن
ان يم ازی موسی با اشاره عصا هوه ويسرخ که به امر ی اياز در کنند ومی  کوچ »نيار سنگيبسی و رمه ها و مواش

ان يشتر به مصرينکه قدرت خود را باز هم بيهوه از اين موقع يدر ای ول، گذرندمی ی م شده است به راحتيبه دو ن
دل فرعون «گر يکبار دي، شود و طبق عادت چند ماههمی مان ينگرفته است پشی  آنان زهر چشم کافنداده و از نشان

ا يان دريشان تاخته به مياسبان و ارابه ها و سواران خود از عقب برای تمام« تا او را وادار که با »کندمی را سخت 
آورد تا ی رون ميبی کيی کيآنان را ی  هاارابهی  هاشود و چرخمی ت بکار ن وقت خدا دوباره دسي ادر و، »ديدرآ

ان و ي بر مصر هاآب«ا دراز کند تا يبر در دهد که دست خود رامی فرمان ی سپس به موس، برانندی نيآنها را به سنگ
ارابه ها و «گردد و می ه خود بريا بصورت اوليو به وقت طلوع صبح در» شان برگردديسواران ا ارابه ها و بر



پيامبران                                                                                                                               تولدی ديگر  
 

  صفحه٣۴ز ١ ٢۶صفحه 

 ).باب چهاردهم، سفرخروج( »ماندمی نی شان هم باقياز ای کيپوشاند که می چنان  ر فرعون راگشلی سواران و تمام
ده است که ن باره دايا دری حيهوه نقل کرده نه توضين ماجرا را براساس گفته خود يکتاب مقدس که ظاهرا همه ای ول

ب يتعق فرعون دری جنگی بودند بر ارابه هامرده ی آسمانی با بالی معجزه موس نها قبال درآکه همه ی ئ هاچگونه اسب
 که دری ن فرعونيهمی ائيسال بعد از آن موم کرده است که سه هزاری نيش بينه پ و، ان بسته شده بودنديهودي

ی موزه باستان شناس دست نخورده دری سرخ غرق شده بود بصورتی ايدری  هاآب دری هوه و موسيی معجزنمائ
ن افسانه دوپاره يای اد برده است که تماميز ظاهرا از ين موضوع را نيا .گذاشته شودی معرض انضار عموم قاهره در

است که دست ی بابلی ق افسانه اير خشک رونوشت دقيک مسير و عبور آن از گک لشيی ش رويپ ا دريشدن آب در
 .رده استنقل ک کتاب مقدس خودی ابيارز شود و ولتر آنرا درمی ش از تورات مربوط يکم به هزار سال پ

  
ت يتذکر جان بران آنها يد جالبتري داده شده است که شا»قلزمی ايدر«ن افسانه يارتباط با ا دری گريتذکرات متعدد د

رون يکه از مصر بی هائی لياسرائی ون نفريليت سه ميباشد که حساب کرده است اگر جمع »یموس«سنده کتاب ينو
شد می ل يلومتر از آنان تشکي ک۶٠٠بطول ی کردند صفمی رکت گر حيکديپشت سر ی ک ستون چهار نفري آمدند در
عرض چند  چگونه دری ن صفيپرسد که چنمی و ، گرفتمی اشغال خود  نا را دريان مصر و سيمی صحرای که تمام

تذکر ؟ خود غرق کند ان او را دريو فرعون و سپاه ا برگرددينکه سحرگاه همان شب دريای ا گذشت برايساعت از در
ششصدهزارمرد ی ان دارايلياست که اگر اسرائی ادآوريان يام کنسو بنوبه خود شايليو، قرن گذشتهی سينگلاسقف ا
ار يان بسيکه سپاهی وقت، رين عده کثيو چرا ا، ان داشتنديبه فرار از برابر مصری اجيبودند اصوال چه احتی جنگ

 ا دريگفتند که آی و به موس، وند استغاثه کردنددند و نزد خدايسخت ترس«، دنديپشت سر خود د معدودتر فرعون را در
  ).١١ و١٠، باب چهاردهم، سفر خروج( »؟ميرينجا بميا تا دری آورد را نبود که مای کاف قبر مصر

  
که به نوشته افالطون داستان يحال ت انگشت نهاده اند که درين واقعير بر اياخی  هاسال از پژوهشگران دری اريبس

ن يچگونه هم، ت شده بوديحکای وی برای هزار سال بعد از وقوع آن توسط کاهنان مصر چند درس يغرق قاره آتالنت
؟ ن افالطون نگفته بودنديهمی آن برا سرخ و غرق فرعون کشور خودشان دری اياز داستان دری کلمه ای کاهنان حت

گر يچ گوشه ديه دری  عامچ خاص ويخارق العاده بگوش هی ن ماجراياز ای خبر زيآن ن و چگونه است که بعد از
، خود ادامه دهندی توانستند به زندگی ائين باليچطور کشور و ملت مصر بعد از چن، و از آن مهمتر، ديکهن نرسی ايدن
ی ن معجزات ادعائيات تورات درباره اياز روای بخش کوچکی ت اگر حتيبه تذکر جان برا؟ ادامه دهندی ليبا کدام وسا و

 ار مهم ازيبسی بصورت حوادث، مانده استی که همه آنها باق، شمار مصر کهنياسناد ب درداشت مسلما می ت يواقع
ن اسناد ثبت شده است بمراتب يا ات آنها دريکه جزئی هائی ن حوادث از قحطيرا که هر کدام از ايز، شدمی اد يآنها 
ن و آون نفراز يليا و عبور چند ميشدن دردوپاره  تواند قبول کند که حادثِهمی ی ميو کدام عقل سل، بوده اند رانگرتريو
ت نداشته يبدان اندازه اهم، منجمله پادشاه کشور، آن در گريا و غرق چند هزار نفر دين دريکپاره شدن دوباره همي

 ؟ جهان بدان شده استی گر ملل باستانيخ ديا تواري خ مصريتار دری باشد که الاقل اشاره ا
 

ن افسانه يسا ايگان کلير بلند پايقرن گذشته که همانند سای تر اسقف آلمانيل هرگن رونايجناب کارديعال، نهايبا همه ا
و ی خ خروج موسيده است که تاريجه رسين نتيق بديبا محاسبات دق، رفته استيکم و کاست پذی پشتوانه را بی ب
قبل ی رلنديآشرا مزيجناب جيب که عاليدرست بهماه ترت، ا بوده استي از خلقت دن٢٧٢٧قا ساليدق مصر ان او ازيهودي

 . ن کرده بودييش تعي سال پ۵٧۵٧ اکتبر ٢۶را دوشنبه  ايخ خلقت دنيق تارياز او با محاسبات دق
  

ی ج عقبه کنونيمجاور خل و ان در شمال بحر احمريسر راه خود از منطقه قوم مد ان بريلياسرائ، پس از خروج از مصر
د درباره آن يفرو گمونديکند که زمی دا يسرنوشت ساز پی تيآنان اهمی براان بعدها ين تماس با قوم مديگذرد و ای م

 ان را که بريقوم مدی محلی ل را به وجود آوردند پس از ترک مصر خدايکه بعدا ملت اسرائی هوديل يقبا: سدينومی 
 .شدندمی ار با او آشنا ن بينخستی نان براينام داشت که ا هوهي ن خدايند و ايخودشان برگزی سر راه آنها بود به خدائ

هود از مصر يمورد خروج قوم  منجمله نقش خاص او در، ن خدا ساخته شديارتباط با ا که بعد ها دری تمام افسانه هائ
افسانه ، یبه نام موسی هوديی مردی ان به سرکردگيهوديو خروج ، که به نام او ساخته شدی و معجزات دهگانه ا

 .  بعد از آن شکل گرفتارياست که بسی الي خصرفًای هائ
 
ی خدا، هوهي«: سدينومی ناشناخته ی ن خدايف ايدر توص )استی هوديکه خودش ( ديفرو، ن کتابيگر هميدی جا در
، نبود بزرگ و برتری نوساخته ارمغان داده شد خدائی به ملتی ديتوحی که به عنوان خدائی نيک قوم فلسطيی محل

پشتوانه که قوم خود را صاحب ی بی تحقق وعده ای بود که برای ه اخونخوار و خشن و درندر يحقی بعکس خدا
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ن را از دم ين سرزميافت که از آنها بخواهد همه ساکنان اين نياز ا بهتری راه، ر وعسل کنديشی های با جوی نيسرزم
 . ر بگذراننديشمش

 
آنجا اردو  ند و دريآمی نا يسی رابه صحی موسی ان به رهبريهودي، مصر ل ازياسرائی رون آمدن بنيسه ماه بعد از ب«

 : تورات آمده است ل دريدار بتفصين ديای ماجرا .رودمی کوه ی دار خداوند به بااليدی برای و موس، زنندمی 
 
ل را ياسرائی آنان خدای و همگ، ل باال رفتيخ اسرائيگر از مشايهفتاد نفر د و هويناداب و اب با هارون وی و موس «
و خداوند به  .دنديدند و خوردند و آشاميرا د پس خدا . صفا آسمان درقوت کبود شفاف و مانند ذات ايش ير پايز، دنديد

را که نوشته ام بتو بدهم اما قوم همراه ی و احکامی سنگی  هاا و آنجا باش تا لوحينزد من به کوه باال بگفت ی موس
ن خدا يهفتم و روز .ه برآمد ابر کوه را فرو گرفتبه کوه خدا باال آمد و چون به فراز کوی پس موس .نديايتو باال ن
  ).١۶-٩، ست و چهارميباب ب، سفر خروج(» ان ابر ندا درداديم را ازی موس

  
کند می فاش ی نا به موسيکوه سی باال هوه را دريی عنيخود ی ن بار نام واقعينخستی به نوشته تورات خداوند برا

ی ت دادن به موسيهنگام مامور در، ش از آنين تورات خدا پيگر همي دو باز نوشتِه، )٢، ستميباب ب، سفر خروج(
خودش را ی قينام حقی گرش گفتگو کرده وليامبر ديز با چند پيبروز داده بود که او قبال نی به و، دار فرعونيدی برا

ز يعقوب ني حاق وم و اسين به ابراهيش از ايهوه هستم که پيمن  :گفتی و خداوند به موس ...«: به آنها نگفته است
 »ن نام شناختنديمرا به ا زيخواندم و آنها نی بلکه خود را ال شدائ، شان نگفتميخود را به ای نام واقعی ول، ظاهر شدم

از درون ی ن اعتراف خداوند به موسين تورات آمده است که قبل از ايدر همی ول، )٣ و٢، باب ششم، سفرخروج(
و  پدران شما به من ظاهر شدی هوه خدايل را جمع کن و به آنها بگو که يسرائای خ بنيمشا«: دود گفته بودی آتش ب
م بدو يگفتگو با ابراه هوه درين تورات آمده است که خود يو باز در هم، )١۵، باب سوم، سفر خروج (»ن گفتيچن
ت تو يتو و به ذرت به ين را به ارثين زمي آوردم تا ارونيان بيکلدان اورتو هستم که ترا ی هوه خدايمن «: گفت
در کوه ی دار خدا و موسيش از دي پ هان تورات مدتيباز هم به نوشته هم، )٧، باب پانزدهم، شيدايسفر پ(» ببخشم
را ی د ويرا د عورت برهنه اوی مست فرزند او در مست شد و د ويغمبر پس از آنکه شراب فراوان نوشينوح پ، نايس
ده است يکه عورت مرا دی ن فرزنديای گر مرا برکت دهد وليکه فرزندان دهوه يمتبارک باد « :ن کرد و گفت کهينفر

ض ين ضد و نقيمورد ا معلوم نشده است که دری هنوز به روشن ).٢۶-٢٠، باب نهم، شيدايسفرپ (»بنده آنان باشد
  .نوشتندی سو مو که بعدا تورات را بنام خدای ئ هاا خاخامي، یغمبرش موسيا پيهوه اشتباه کرده يخود ی اپيپی ها
 

نا به يقله س ده فرمان معروف را که بدست خود نوشته است دری لوحه حاو خداوند شخصا دو، به نوشته تورات
ت در قرآن از زبان خود ين روايا ).١٠، باب نهم، هي و سفر تثن١٢، ست و چهارميباب ب، سفرخروج(دهد می ی موس

ن در دو ين قوانيمتن ا). ۴٨، اءيابن، ۵٣، بقره (»ميکرد عطای سبه مو و ما کتاب قانون را«: د شده استييخداوند تأ
، بردی خود را به باطل نخواهی نام خدا، داشتی ر از من نخواهيغی خدائ«: ل آمده استيکتاب مختلف تورات به تفص
ا گذاشت تی مادرت را احترام خواه پدر و، کردی نخواهی چ کاريآنروز ه داشت و دری روز شنبه را مقدس خواه

به ، دادی شهادت دروغ نخواه، کردی نخواهی دزد، کردی زنا نخواه، کردی قتل نخواه، ت درازتر شوديزندگانی روزها
، ١٧-٧، ستميباب ب، سفرخروج (»کردی ز و گاو واالغ او طمع نخواهيه خودت و به زن او وغالم و کنيخانه همسا
ی به موس را ما متن آنهايکه خداوند مستقی نين قوانيا، یانآسم د هر دو کتابيطبق تأک ).٢١-٧، باب پنجم، هيسفر تثن

شهر شوش  دری اکدی نهمه کشف الواح باستانيبا ا، و ناشناخته بوده اندی آسمانی نيا بدو نازل کرده است قوانيداده 
ه آنها حک شده است نشان داده ک که بری و ترجمه متون مفصلی فرانسوی ئت باستان شناسي توسط ه١٩٠۴سال  در
قرون هجدهم  پادشاه معروف بابل دری ن حمورابيمجموعه قوان از، یبا بصورت تحت اللفظيتقر، نين قوانيای تمام
و ی به زبان اکد،  قانون است٢٨٢ن مجموعه که جمعا شامل يا .گرفته شده اند )١۶٨۶-١٧٢٨(ح يالد مسيش از ميپ

آفتاب ی  خدا»شمش«ن لوح از يافت ايحال در دری ر حمورابيصوتآن ی باال که دری لوح بزرگی رو بری خيبه خط م
 . شده استی شود حکاکمی ی موزه لوور نگاهدار نقش شده و اکنون در

  
هوه يکه ی گريدی و حقوقی ن جزائيدرقوان رای گر مواد قانون حمورابيقسمت اعظم از د، ر از ده ماده معروفيبه غ

، افتهياختصاص  هابدان ه توراتيبخش اعظم کتاب تثن ان ويتمام کتاب الو کند ومی ابالغ ی ه موسبی بطور شفاه
، سفر خروج(ن قانون تورات يشود که امی هود متذکر ين يکارشناس برجسته آئ» تيآلبرا«. افتيتوان می منعکس 
د گاو را سنگسار کنند يرند بايشاخ بزند که آنها بمی را طوری ا زنيی مردی که هر گاه گاو )٢٨، کميست و يباب ب
» ميالوه«دهد که کلمه می ن حال تذکر يع و در، استی تکرار کلمه به کلمه قانون بابل، گوشتش را نخورندی ول
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مفسران تورات ی برای قابل حل ريمشکل غی بکار رفته و در طول قرون متماد) خدا(الوه ی که درتورات بجا) انيخدا(
  . صورت گرفته است»انيخدا«ی است که بدون توجه از متن بابلی اقتباس، آورده است بوجود

 
ده او يروزمره قوم برگزی مربوط به زندگانی بيعجی و مذهبی نا شامل مسائل حقوقيکوه س دری هوه به موسين يفرام
کوتاه ی نمونه ها .شودمی  تورات را شامل »هيسفر تثن«از ی  و بخش مهم»انيالو سفر«با تمام کتاب يکه تقر، است
 .ستد تا با او جماع کندينای ش چهار پائيپی زن: گفتی و خداوند به موس«: استی الهی  هان فرمانياز ای ر منتخبيز

که عورت پدر خود را کشف ی و کس، د تا کشف عورت او بکنديننمای کيش نزديخوی از اقربای چکس به احديو ه
خود را کشف ی عمورا که عورت يز، کس خواهد بوديخود بخوابد بی که با زن عموی و کس، د البته کشته شودينما

و عورت خواهر خود را ، خود را کشف مکن و البته عورت مادر خود را کشف مکن و عورت زن پدر، کرده است
را که و عورت دختر پسرت و دختر دخترت و دختر زن پدرت ، خواه دختر پدرت و خواه دختر مادرت باشد کشف مکن

کشف  و عورت برادر پدرت را، اهر مادرت را کشف مکنو عورت خواهر پدرت و خو، ده شده باشدياز پدر تو زائ
با عورت دخترش  رای عورت زن و، خود را کشف مکن مکن و عورت زن برادر و عورت عروس خود را کشف، مکن

 ست ويباب ب، انيسفر الو( »یر تا عورتشان را کشف کنيرا مگ ا دختر دختر اويو دختر پسر او ، را باهم کشف مکن
  ).سوم ست ويدوازدهم تا بی  هاباب، هيسفر تثن، هفتم

 
تاکستان  مکن و در که از جنس او نباشد به جماع واداری گريمه ديمه خود را با بهيبه: گفتی و خداوند به موس«

و ، و پارچه مختلط از پشم و کتان باهم مپوش، مکن ار واداريو گاو و االغ را باهم به کار ش، خود دو قسم تخم مکار
شما ی هوه خدايرا که من يز، ننديش خود را نچيری نند و گوشه هايسر خود را نچی موی  گوشه هابه قوم بگو که

خود را ی خدای تا قربان ديايمه اجتماع نيک خيدر بدن داشته باشد نزدی بيکه عل ياسرائی  از بنهرکسو  .هستم
ا کوتاه يا کوژپشت يا شکسته دست ي پانه شکسته  اداالعضاء ويو نه زی نيو نه مرد کور و لنگ و نه پهن ب، بگذراند

ضه اش يرا که بی حه ايو آن ذب .ضهيو نه جرب دار و کر و نه شکسته ب، چشم خود لکه دارد که دری و نه کس، قد
ا يضه يده بيکه کوبی و شخص .ديمگذرانی د و قربانير يامک يخداوند نزدی ده باشد برايا بريا شکسته يا فشرده يکوفته 
  و هر...خودش تا پشت دهم او، و حرامزاده داخل جماعت خداوند نشود، د داخل جماعت خداوند نشودده باشيآلت بر
آنگاه  ديرا بدستش رسانی وی اما اگر قصد او نداشت بلکه خدا، نه کشته شوديرد هر آيرا بزند و او بمی که انسان
ا يو هر که پدر  .نه کشته شوديبفروشد هر آ او رارا بدزدد و ی هر که آدم. ن کنم تا بدانجا فرار کندياو معی برای مکان

باشد که سخن پدر و مادر خود را نشنود پدر و ی را پسری و اگر کس .نه کشته شوديمادر خود را لعنت کند هر آ
ن پسر ما سرکش است و يند که ايخ شهر گويخ شهر به دروازه محله آورند و به مشايمادرش او را گرفته نزد مشا

رخنه کردن گرفته  دری اگر دزد .رديع اهل شهر او را به سنگ ها سنگسار کنند تا بميپس جم، نودشمی سخن ما ن
 .نه کشته شوديمقاربت کند هر آی وانيهرکه با ح .که کرده فروخته شودی شود اگر آفتاب بر او طلوع کرد بعوض دزد

افته و با ياو را ی گري دکس هرش دری د ولنامزد شوی به مردی باکره ا و اگر دختر .نه کشته شوديو زن جادوگر هر آ
ست و يباب ب، هيسفر تثن(رند ي سنگسار کنند تا بم هاشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگيای او بخوابد پس هر دو

 کنندسنگسار جماعت البته او را ی نه کشته شود و تماميبر زبان آورد هر آی هوه را به بدياسم ی و اگر کس، )چهارم
باب ، انيسفر الو(آورده است کشته شود ی هوه را به بديغربت باشد چونکه اسم  خود باشد و خواه در رشهرخواه د

ک قالب تو اسم ي ا دوست جان دريا همسر هم آغوش تو يا دخترت يو اگر برادر تو با پسرت ، )١۶، چهارم ست ويب
را با  او، قومی شود و بعد دست تمام قتل او درازو اول دست تو به ، ورد البته او را به قتل برسانی آبی مرا به بد
سفر  (»ن عمل زشت را نکننديگر چنين را بشنوند بار ديان چون ايليع اسرائيرد تا جمي سنگسار نما که بم هاسنگ
 ١).١١-۶، باب چهاردهم، هيتثن
 

 _________________________ 
تورات آمده  اين باره در ورد نيز بدست خود او صورت گرفته است، براساس آنچه دريک م شماره قتل هائی که مستقيما به فرمان يهوه، و در -١

صحرای سينا توسط  يهوديانی که به جرم پرستش گوساله طالئی در: او به شرح زير آمارگيری شده است "فلسفه تاريخ"کتاب  توسط ولتر در
آتشی که به فرمان يهوه نازل شد  ون عليه موسی گردن زده شدند يا درعصيان قار  نفر، يهوديانی که در٢٣٠٠٠الويان موسی گردن زده شدند 

 نفر، يهوديانی چون نتوانسته بودند کلمه ٢۴٠٠٠ نفر، يهوديانی که بخاطر زنا با دختران قوم ماديان شکمشان با نيزه سوراخ شد ١۴٩۵٠سوختند 
 نفر، يهوديانی که بدست بنيامينی ها گردن زده شدند و ۴٢٠٠٠ک شدند گلوگاه رودخانه اردن به امر يهوه هال  را تلفظ کنند درShibolet مقدس

را از فلسطينی های غاصب پس گرفتند "صندق ميثاق "  کهی  يهوديان؛ نفر٨۵٠٠٠بنيامينی هائی که خودشان توسط قبايل ديگر يهودی کشته شدند 
، و اين صندوق را به محل اصلی آن باز گرداندند ولی )بيرون آورده بودکه يهوه همه آنها را دچار بواسير کرده و روده هايشان را از مقعد ها (

 نفر می ٢٣٩٠٢٠ نفر، که جمع همه آنها ۵٠٠٧٠بعلت نگاه کردن به درون صندوق مورد خشم خداوند قرار گرفتند و دسته جمعی بهالکت رسيدند 
 قوم اسرائيل از مصر درعرض يکشب بدست خود يهوه کشته شود، باضافه چند صد هزار نخست زاده خانواده های مصری که درماجرای خروج

 .شدند
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 :کند که اين مقررات بايد تا ابداالباد رعايت شوندمی اختصاصا خداوند تأکيد ، از احکامی در مورد برخ
 
بگيرند ی روشنائی اسرائيل را بفرما تا روغن زيتون صاف کوبيده شده برای بن: را خطاب کرده گفتی و خداوند موس«
سفر ( »خواهد بودی آنها فريضه ابدی پشت برا و به آنان بفرما که اين پشت در، ا چراغ را دائما روشن داشته باشندت

نوبر آنرا نزد کاهن ، دــچون محصول خود را درو کني«: د فرمودـــو نيز خداون، )٢ و١، باب بيست و چهارم، الويان
به حضور ی قربانی عيب برای هنگام جنباندن يک بره يکساله ب درو ، وريد تا او آنرا به حضور خداوند بجنباندی آب

و ، فزائيد تا هديه شما به حضور خداوند خوشبو باشدی اعشر آرد نرم مخلوط با روغن به آن ب و دو، خداوند کباب کند
له ديگر و از جم ).١۴-١٠، سومو باب بيست ، سفر الويان (»خواهد بودی پشت فريضه ابد شما پشت دری اينها برا

بر قربانگاه خداوند از پله ها باال ی و کس، نيز لباس زنان نپوشدی لباس مردان نپوشد و مردی زن«: فرامين است که
  ).٢۶، يکم باب بيست و، سفر الويان (»نرود مبادا عورت او بر آن مکشوف شود

 
* *  *  

  .يزترين فصول تورات استخشک سينا از بحث انگی صحرا قوم يهود دری فصل مربوط به اقامت طوالن
 
زمين  کنند که کاش درمی و برادرش هارون شکايت ی سينا به موسی صحرا تورات آمده است که يهوديان در در

ی در حاليکه در اين صحرا، خورديممی نشستيم و نان سير ی گوشت می  هاآنجا نزد ديگ زيرا در، مصر مانده بوديم
فرستد می ی بر آنها مائده آسمان و خدا )٣، باب شانزدهم، سفر خروج( مرد خواهيمی آب و علف همه ما از گرسنگی ب
وصف همين خدا اين مردم آواره و گرسنه را  و با اين ).٢۵، همانجا (»اسرائيل مدت چهل سال آنرا خوردندی بن« :که

بسازند که ی ضبط الواح و را بمنظوری او صندوق مرصعی آب و علف برای همين بيابان ب کند که درمی مأمور 
من ی اسرائيل بگو برای به بن :را خطاب کرده فرمودی و خداوند موس«: تورات چنين آمده است مشخصات آن در

 و .نيم باشد نيم و بلنديش يک ذراع و نيم و عرضش يک ذراع و ذراع و از چوب شطم بسازند که طولش دوی صندوق
و دو ، بريزی و برايش چهار حلقه طالئ، از طال بسازی جخالص بپوشان و بر بااليش به هر طرف تای آنرا به طال

طولش دو ذراع ، خالص بسازی و بعد آن تخت رحمت را از طال ...عصا از چوب شطيم بساز و آنها را با طال بپوشان
ايشان ی های زمين آن پهن کنند و رو خود را بری  هااز طال بساز که بالی کروب دو .نيم نيم و عرضش يک ذراع و و
و آنرا  .نيم باشد از چوب شطيم بساز که طولش دو ذارع و عرضش يک ذارع وی و پس خوان ...يکديگر باشدی سوب

ی بقدر چهار انگشت به اطرافش بساز و برای حاشيه ا و .از طال به هر طرفش بسازی خالص بپوشان و تاجی به طال
را بر چهار گوشه چهار  اـه هــاز و حلقــ بسو چهار حلقه از طال برايش .طرف بساز زرين از هری حاشيه اش تاج

را به  عصاها را از چوب شطيم بساز و آنها و .برداشتن خوانی قائمه اش بگذار تا خانه ها باشد بجهت عصاها برا
ی و چراغدان ...خالص بسازی آنها را از طال پياله هايش را بساز و  و هاجام کاسه ها و  و صحن ها و...طال بپوشان

زير دو شاخه ی زير دو شاخه آن و سيب ديگری و سيب ...خالص بساز که شش شاخه از طرفينش بيرون آيد یاز طال
 و  هاو سيب، آيدی ه از چراغدان بيرون مـــکی ر بر شش شاخه اــــر دو شاخه ديگـــنيز به زيی ر آن و سيبــديگ

آن بگذار تا ی يش را بر باال هااز و چراغآن بسی هفت چراغ برا و .خالص باشدی طالی شاخه هايش از يک چرخکار
و خودش با همه اسبابش از يک وزنه  .خالص باشدی هايش از طالی و گلگيرها و سين .دهندی آنرا روشنائی پيش رو

سفر ( »یکه در کوه به تو نشان دادم بسازی و مراقب باش که آنها را موافق نمونه ا .خالص ساخته شودی طال
گذاشته ی اما اين موضوع را حل نشده باق، يهوه در اين راستا همه جزئيات را روشن کرده ).مباب بيست و پنج، خروج

ی  هاجام نانشان هم بايد از آسمان برسد چوب سدر و شمعدان طال وی است که اين صحراگردان آسمان جل که حت
 ؟ مرصع را از کجا بايد بياورندی  هازرين و تاج

 
خود ی اسرائيليان که آزاد، ماندمی آنجا  رود و چهل روز دری کوه سينا می د به باالديدار خداونی برای که موسی وقت

 او از هارون برادری اعتنائی پيروزمندانه اش هستند با بی جنگی رهبر و را و همه چيزشان را مرهون معجزات او
 »؟ر سرش آمده استچه ب رون آوردين مصر بيزم را از بود و مای ن مرد که اسمش موسيای راست« :پرسندمی 

ی بسازد که بخالف خدای ان تازه ايآنان خدای خواهند که برامی  سپس از هارون .)١، و دومی باب س، سفر خروج(
ن يا مبرانه دريپی بوده و نقش فرعون مصر وی ان خداوند موسيو هارون که قبال واسطه م، ت باشنديقابل روی موس

اورند و از يزنان و پسران و دختران خود را نزد او بی طالی ه گوشواره هاخواهد کمی فا کرده است از آنها يماجرا ا
ما است ی ن خدايند که ايگومی سازد وآنان مشتاقانه می ی طالئی  گوساله ا)کندمی ک شبه آنها را آب يکه (طالها ن يا

ی ايگذرانند و هدامی ی نسوختی های قربان«کند وقوم می بنا ی هارون قربانگاه .رون آورده استيکه ما را از مصر ب
ی وه به موســکی ن موقع خداوند در بااليهم  و در».پردازندمی دن و لعب ـيد و به خوردن و نوشـــآورنی می سالمت
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رون ين مصر بي از سرزم که اویرا قوميز، ل برودياسرائی ر شود و نزد بنيد که هرچه زودتر از کوه سرازيگومی 
و ، گرددمی  به شتاب بری موس .کنندمی خود ساخته اند و نزد آن سجده ی برای آورده است فاسد شده و گوساله ا

 هوه با دست خودش نوشته و بدويرا که ی دهگانه ای  هالوحه فرمان ند از خشم دويبمی را ی که گوساله طالئيوقت
آنرا ی اياند و بقاسوزمی آتش  و بدنبال آن گوساله را در، شکندمی  »و نوشته آن نوشته خود خدا است«داده است 

ستاده يبه دروازه اردو ای آنگاه موس«: پردازدمی و سپس به کشتار آنها ، دهدمی ل ياسرائی کند و به خورد بنمی نرم 
ش بگذارد و از دروازه خود تا دروازه ير خود را بر ران خويشمش  از شماهرکسد يگومی ل ياسرائی هوه خداي :گفت

کردند و ی موافق سخن موسی الوی و بن .ه خود را بکشدير خود و دوست و همساکند و هرکس براد اردو رفت و آمد
  ).و دومی باب س، سفر خروج (»ل کشته شدندياسرائی ست و سه هزار نفر از بنيب به بيآنروز قر در
  

 خود درباره »نيسيموزه قد«در کتاب ، و دوست ولتری سنده فرانسويلسوف و نويبارون دولباخ ف، شيدو قرن پ
خ يبوده که از آغاز تاری ن مردانيرترياز شری کي، ک مرد خدا باشديست يبامی  که قاعدتًای ن مرديا«: نوشتی موس

هود بطور ينانش ملت يکه در دوران خودش و جانشی ن کسيو اتفاقا خود هم، جهان وجود داشته اند تا به امروز در
بود ی ر سر و کار داشت مدعيان ناپذيپای های بکاريها و فری تجاوز کارانه و نادرستی  ها و جنگ هادائم با قتل عام

، »قرن فروغ«گر يش ديلسوف آزادانديف،  همزمان با او».ستيش نيهوه بيی برای که خدمتگزار مهربان و نرمدل
از پدران ما و از خود ما ، یاپيپی  هاطول نسل در«: ن باره نوشتيهم ش دري خو»اديسيمو«در کتاب ، کال فررهين

م که نه تنها اقوام يقانونگذار بزرگ خدا بشمار رای بنام موسی مرد، ان مومنيحيته شده است که به عنوان مسخواس
ز بارها و بارها يان را نيهوديبلکه خود ، نبودن قتل عام کرد و زنان و کودکانشان را کشتی هوديگانه را بجرم يب

ی هوه از پايبرادران خود را بخاطر فرونشاندن خشم ر بکشند و مخصوصا برادران يگر شمشيهمدی واداشت تا به رو
 ».درآوردند

 
ی رادهايکه اصطالح معروف ا(آنان ی دائمی ان وغروغرهايهوديساکت کردن ی ر است برايهوه ناگزينا يسی در صحرا

فرستد آنها بی برا »یمن و سلو«نان مائده ی از آسمان بجا: پشت سر هم معجزه کند )از آن آمده استی لياسرائ یبن
شان يا که تشنه اند بری وقت )١٣، همانجا(ن کباب شده يفاخته بلدرچ، گوشتی و بجا، )۴، باب شانزدهم، سفر خروج(

از مس ی گريگزند مار دمی ابان آنها را يکه ماران بی و وقت )١١، ستميباب ب، سفر اعداد(اورد يرون بياز سنگ آب ب
نها يو با همه ا) ٨، کميست و يباب ب، سفر اعداد( آن عالج شود دنيبا دی ده ايبسازد که هر مار گزی بدست موس

نجا يز بود و ايرا که آنجا همه چيز، ميريابان بميتا در بی را چرا از مصر برآورد ما«: ت آوردند کهيان شکايلياسرائ
سخن ی حت. )۵، همانجا (»رسد کراهت داردمی که بما ی ن خوراک بدمزه ايست و دل ما از ايست و آب هم نينان ن

  ).٢٨، ست و دوميباب ب، سفر اعداد(بخشد می نی جه ايکند نتمی ز که آنانرا مالمت يگفتن االغ ن
 

، گذردمی در نی از گناه خود موس، کندمی ل صرفنظر يقوم اسرائی از هالک دسته جمعی هوه به شفاعت موسيبا آنکه 
کند می را آگاه ی ن جهت ويبد، او نترسند ندازه الزم ازل به اياسرائی او باعث شده است که بنی را که سهل انگاريز

و خداوند «: ش از آنکه قوم او پا به خاک کنعان بگذارد خواهد مرد و شخصا به ارض موعود داخل نخواهد شديکه پ
را که يز، شدی ن موعود داخل نخواهيوست و به سرزميپی به اجدادت خواهی ديآنگاه که کنعان را د: فرمودی به موس

ش از يپی موس ).١۴و١٣، هفتم ست ويباب ب، سفر اعداد( »یان کوچک کرديليچشم اسرائ و دری را باور نداشتم
ان يد و بدست الوــسينومی ی تومار قوم خود را در »یلياسرائی بنی بهانه ها« و اــهی رح نافرمانـــش، ودــمردن خ

ه خودخواه و منحرف و ين قوم تا چه پاينکه ايبر اباشد ی  بگذارند و مدرک»ثاقيصندوق م «سپارد تا آنرا درمی 
  .کندمی ن ييخود تعی نيوشع را به جانشيو آنگاه ، ره سرندينافرمان و خ

 
مانند تا به ارض کنعان می نا سرگردان يسی صحرا چهل سال تمام در، مصر خروج از ل بعد ازيو قوم اسرائی موس
خود تورات آمده است که سه  اتفاقا در .شودی تر از چهل روز طکم توانست درمی ن فاصله يکه ايصورت در، برسند

ن يدرباره سرزمی ريو خبرگی جاسوسی را برای بدستور خداوند گروهی موس، نايروز پس از فرود آمدن از کوه س
 ).٢٢-١٧، همانجا(روند می ی نان به کوهستان جنوبيا و )٣-١، زدهميباب س، سفر اعداد(فرستد می کنعان بدانجانب 

ن ياشاره بد داوبه در، یمحقق آلمان .زندمی جا  ابان درين بيل چهل سال در ايخود قوم اسرائ، ین آسانيبا همه ای ول
چوقت يکه هی ابانيب  نفر قوم خود را در۶٠٣۵۵٠مدت چهل سال ی که واقعا موسی ا قبول کرديآ«: پرسدمی امر 

 ١»؟ه باشدش از هزار نفر را نداشته است نگاه داشتيه بيامکان تغذ
___________________________ 

 )۴۶سفر اعداد، باب اول، ( نفر رقمی است که در خود تورات آمده است ۶٠٣۵۵٠رقم  -١
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هوه ينان به وعده خداوند ياطم که مصر را بای انيهوديآن ی شود که همگمی چهل ساله باعث ی ن سرگردانيا، بهر حال
 کتاب در .رندينا بميآب و علف سی ابان بيب ر و عسل ترک کرده بودند درين شيبه قصد سرزمی موسی اپيپی دهايو تأک

آن مردان ی آنان يعنی رفتند تا تماممی بيابان سرگردان  اسرائيل چهل سال دری بن«: اين باره آمده است يوشع در
يدند و خداوند به صحرا مردند از آن رو که آواز خداوند را نشن که از مصر بيرون آمده بودند به سر راه دری جنگ

پدرانتان قسم ی است و برای آن جار را که شير و عسل دری گذارم که آن زمينمی ايشان قسم خورده گفت شما را ن
  ).۶، باب پنجم، صحيفه يوشع بن نون (»خورده بودم که آنرا به شما بدهم بچشم ببينيد

  
اين مدت   است که هيچکدام از يهوديان نوزاد درسينا اينی صحرا اين اقامت چهل ساله قوم يهود دری های از ويژگ

که از مصر باز گشته ی ميان ششصد هزار نفر هر چند که در، شوندمی ختنه نی عليرغم دستور غالظ و شداد مذهب
ی موسی جنگ جانشين، بدين جهت يوشع .را اجرا کنند کم نبوده اندی که بتوانند اين فريضه مذهبی بودند قاعدتا کسان

 . ختنه کندی شود همه آنها را دسته جمعمی ض کنعان به فرمان يهوه مجبور را خود دری  هااز قتل عامپيش از آغ
  

و  .مختون سازی اسرائيل را همگی خود بساز و بنی و خداوند به يوشع فرمود که کاردها از سنگ چخماق برا... «
قوم ی و سبب ختنه کردن اين بود که تمام، کرد غلفه ختنهاسرائيل را بر تل ی يوشع کاردها از سنگ چخماق ساخته بن

صحرا بعد از بيرون آمدن پدرانشان از مصر بدنيا آمدند مختون نگشتند و يوشع ايشانرا ختنه کرد چونکه ايشان  که در
  ).٧-٢، باب پنجم، صحيفه يوشع (»را در راه ختنه نکرده بودند

 
مورد  تورات دری ادعی ارزياب در، اختصاص داده استی موسخود که چندين صفحه آنرا به ی ولتر در ديکسيونر فلسف

 : نويسدمی ، یيهوه و موسی مسلح از مصر به رهبری  اسرائيل۶٠٠٠٠٠فرار پيروزمندانه بيش از 
 
من شما را به صورت « :به يهوديان گفته باشد -کند می چنانکه تورات ادعا  -ی توان فرض کرد که موسمی آيا «

اين يهوديان بدو پاسخ نداده  و »؟شما از سرزمين مصر بيرون آوردمی لح تحت حمايت خدامسی ششصد هزار جنگجو
 در ما را عليه فرعون که دويست هزار سرباز بيشتر نداشت وی ششصد هزار نفری چه اين نيروی برا« :باشند که

 ما دری اگر خدا؟ یر نينداختآمد بکای درم شد و سرزمين آباد و حاصلخيز او به تصرف مامی برابر ما به يقين مغلوب 
زنده مصر را فلج کرد ی بريد و بدين ترتيب نيرو را سری سيصد هزار خانواده مصری يکشب بخاطر ما نخست زاده ها

ی را بصورت فراريان آن مای و بجا؟ یاختيار ما درنياورد دفاع را دری و اين سرزمين بی چرا تو نيز بدو اقتدا نکرد
بردن ما به ی مستقيم برای و تازه بفرض اينکه راه؟ یعلف سرگردان گذاشت آب وی بی ابانبي تکليف و گرسنه دری ب

 سور وی از راه کناره دريا بسوی يعن، یانتخاب کن -مالکيت آن نداشتيم  بری  که ما هيچ حق قانون-سرزمين کنعان 
ی تــرا به دشمنانمان داش ته ماکه اگر قصد تسليم دست بسی جهت خالف آن برد درست دری ــبه راه، یرـــصيدا بب

ی فرستاده او هستی گوئمی و تو که ، نجات دادی را با معجزه ا خدا ما؟ یبهتر از اين انتخاب کنی راهی توانستمی ن
به فرمان ی گناهکار که پدرانمان بعلتی گوئمی تازه پس از چهل سال بما ، صحرا پس از مردن تمام نسل اول ما در

 »؟د تا هيچکدام از آنها ارض موعود را بچشم نبينندبيابان مردن يهوه در
 

 تورات از آن سخن رفته آنطور که در، یشخصيت خود موسی ارزياب در، ازهمين فصلی بخش ديگر در، و هم او
خدا ی بايست به پيغمبرشان که از ديدار رويارومی ن، سينای آيا اين يهوديان سرگردان صحرا«: دهد کهمی تذکر ، است
آنچنان به خشم آمده بود که جابجا دستور کشتن بيست و سه ی کوه بنزد آنان بازگشته و با ديدار گوساله طالئ یباال در

ی گوئمی و بار ديگر ی که خدا را از روبرو ديده ای گوئمی تو که يکبار بما : داده بود گفته باشند هزار نفر از آنان را
ما گوساله زرين را ی غياب تو برا ادرت هارون را که خودش درچرا به عوض اينکه بر، یکه فقط نشيمنگاهش را ديد
که به  را سه هزار نفر از ما بيست وی ول، یدهمی مجازات کردن عنوان کاهن اعظم ی ساخت تا او را بپرستيم بجا

د يو باست ينی ن کشتار کافيکه ای گوئمی و تازه بما ؟ یکنمی خودت قتل عام ی های م به دست الويبود دنبال او رفته
ده يان خوابيله مديک زن قبياز آنها با ی کيرا که يز، ز کشته شونديگر نيست و چهار هزار نفر ديهوه بيت يرضای برا
آنرا ی ادعای طين شرايو تازه در چن؟ یده ايله خوابين قبياز همی خودت با زنی غمبر مائيکه تو که پيدر صورت، است
و  و رحمت توی مهربانگر يبار د دوی کيانتظار  د دريظاهرا با؟ ید هستم خداونيار مهربان و رحيکه بنده بسی دار
 ».ن برداشته شوديزمی ن بار نسل ما از رويم تا ايت باشيخدا

  
سندگان ين است که نويهود گفت ايخ يت تارين شخصين بزرگتريتوان درباره امی ی موسی آنچه بر اساس داستان تورات

هود ضرورت داشته يل اسطوره يتکمی را بسازند که برای امبريدرست همان پی سده اند تا از مويتورات کوشی واقع
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ان ـن فرميای غ به اجرايدريبی د و موسـدهمی ار ـان کشتــــغ فرميدريوه بـهي، اسر سفر خروج توراتـسرت در .است
نا يدر س .شوندمی هوه گردن زده يبدست ی با کمک موسی مصر چند صد هزار کودک و نوجوان مصر در .پردازدمی 
که نيم به خاطر ايطيش در .را بکشند گريدارد که همدمی  را در صحرا وای هوديهوه چهل هزار يبه دستور ی موس
ی دهد که تماممی فرمان ی هوه به موسي، قوم خودشان ه زنا کرده اند و نه با دختريان با دختران قوم همسايهودي

 دری اــپ وبا از اــب آنها را از نفر هزار ست و چهاريالحساب بی علند تا زياويآفتاب به دار باز ش يقوم را پی اــروس
 . آوردی م
 
توسط مجموع ی به دستور موس، ن جمع کردهيزم از زميروز شنبه ه نکه دريزم کش بدبخت به گناه ايهيک صحرا  در
ند که چرا بعد از تصرف کمی سرداران سپاه خود را غضب ، یزندگی ن روزهايآخر و در، شودمی ان سنگسار يهودي

ده . ده گرفته انديهود را نادين دشمن به کشتن مردان آن اکتفا کرده و زنان را نکشته اند و دستور خداوند يسرزم
گر يدی به خالف آن دوتا، ت شدهيا دوازده خوان هرکول از او حکايمعجزه خارق العاده که همانند هفتخوان رستم 

مردان  وان و جادوگران زنان ويدی ان آن بجاياست که قربانی داستان مرگ و خون ،ستينی حماسی های داستان دالور
نه ، ت داشته اندياز مسئولی چ سهميبا فرعون نه هی موسی زورآزمائ هستند که دری ان مصريو کودکان و چهارپا

 .فا کرده انديای ا مثبتيی چ نقش منفيه
  

ن بدنبال آنهمه معجزه و آکه به گفته تورات و قری انيهودي، درومی  تصور ن است که برخالف آنچه عادتًايجالب ا
ی تين بابت رضاينه تنها از ا، دارندمی افت يدری نا مرتبا مائده آسمانيسی صحرا ند و دريآمی رون يمصر ب مبارزه از
و ی موس د برايستند و با فريل گريو همه قوم اسرائ«: ر هستنديهوه درگيش يو با خدای ا موسببلکه دائما ، ندارند

نجا ما را گوشت بخوراند و يا ست که دريرا کيز، ميمرده بود ن مصريزم هارون همهمه کردند و گفتند که کاش در
االن جان ما خشک شده و  و؟ از به ما بدهدير و پيار و خربزه و تره و سيو خم يخوردمی مصر مفت  که در رای ماه
ازدهم و يی  هاباب، سفر اعداد (»ميخوردن نداری برای زيد چيآی که از آسمان می مزه اين خوراک بير از ايغ

  آنگاه جالل خداوند در...ميخود مقرر کرده و به مصر برگردی برای گر گفتند بهتر است سرداريکديو به « ،)چهاردهم
کند می من همهمه  ر را که برين جماعت شريند و اين قوم مرا اهانت نمايای مه اجتماع ظاهر شد و گفت تا به کيخ

که ی نين صحرا خواهد افتاد و به زميا شان دريا الشهو ، کنممی شان را به وبا مبتال ساخته هالک ينک ايو ا؟ بشنوم
  ).باب چهاردهم، همانجا (»بدانان وعده کرده بودم هرگز داخل نخواهند شد

 
* *  *  

از ؟ یالهی وح از؟ ز کجا آمده است ا-خ دانسته شد ي تار»یديتوح«ن ين آئي که بعدا نخست-هوه يتش سن پريآئ
گسترده ی بررس؟ کينزد خاوری از اقوام سامی کيبه عنوان  )انيعبر(رها ياز درون فرهنگ اپ؟ هوديامبران يپ
 را نه دری ن نوآوري اشِهيری را ويز، دهدمی ی  پاسخ منف هان پرسشينه به هر سه اين زميا د دريگموند فرويز

الد توسط يم ازش يقرن چهاردهم پ داند که درمی ی خاصی دين توحيآئ مصر و دری تانتمدن باس بلکه در، یجهان سام
ی به صورت سنتی تمدن مصر که تا آنزمان دری جائی ن نوآوريا در اد نهاده شد ويبن، یفرعون مصر، س سوميآمنوف
به  ش راي فرعون نام خول خودين دليبه هم .سپرده شد» آتون «بنامی واحدی گرفت به خدامی تعلق  ان متعدديبه خدا

» آخت آتن«ل به نام ين کنار نوساخته دری به شهر )االقصر( ز از لوکسوريرا ن تخت کشوريداد و پا رييتغ» آخناتن«
ان يگر خدايبزرگ آمون و همه دی آخناتن رسم پرستش خدا .منتقل ساختی محل تل العمارنه کنون در )افق آتن(

را ی شگفت آوری ديش توحيباز داشت و گرای سنتی  را از ادامه مراسم مذهبکاهنان و منسوخ کرد مصر رای رياساط
گانه بود که يی خدائ فرمانروا بود وی همه جهان هست بری عرفانی به صورت )ديخورش(آتن ی خداآن  رواج داد که در

ن يا .شدمی نش منعکس يآفراجزاء  جزء جزء جاللش در او بود وی اديبنی جلوه های بائيو زی و روشنائی زندگ
که ی را از جانب کاهنان قدرتمند مصری واکنش گسترده ای تی با و معروفش نفرتيهمسر ز آخناتن وی نوآور
ن فرعون يمرگ زودرس ا خت که پس ازيافتند برانگيمی خطر  ن بابت دريش را از ايت و قدرت همه جانبه خويموجود

ن اخناتون توت عنخ يچنانکه جانش، دي آن باز گردانیا بجان ريشيپی رين اساطين نوخاسته او را سرکوب کرد و آئيآئ
 . ده شد و نه توت عنخ آتوني نامTutankhamon آمون

  
هود شناخته شده از يقوم  هوه ويی دين توحيده دارد که آنچه آئين ساله خود عقيچندی های د به دنبال بررسيفرو

ی کيا يآخناتن ی از دستگاه حکومتی ک مصريم آن يقعامل مستی افته و حتيک راه يآتون به خاور نزدی مکتب مصر
ی ن بوده است که پس از سرکوبگريا ن کارياو از ای زه اصليو انگ، بوده استی دين مکتب توحيروان نسل اول اياز پ

ن ين آئيمصر آغاز شد ا ن آتون دريه ادامه آئيعلی که بدنبال مرگ آخناتن از جانب کاهنان مصری همه جانبه ا
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نه توزانه ين آتن بعدا رنگ کيآئی عرفان وی انسانی  هااگر برداشت و. کندی ه گذاريپای گرين ديسرزم را درنوخاسته 
 »انيمد«ی ل سامين نقل و انتقال بدست قبايای علمی ن بود که رهبريهوه را بخود گرفت بخاطر اين يآئی ر انسانيغ و

ک يخاور نزدی قيو فنی آشور وی و بابلی کلدانی  هاتمدنرحم و خون آشام يان بيبا خدا، هوهي، آنانی افتاد که خدا
ی خدا :سدينومی ن باره يا د خود دريفرو. یو روشنائی مظهر زندگی داشت تا به آتن مصری شتريار بيشباهت بس

آخناتن ی کتايی خدا» آتن«که ی محبت وی هود ساخته شد آن مظهر بزرگ منشيقوم ی هوه که برايبه نام ی کتائي
ی نيخواست ساکنان سرزممی روانش يبود که از پی رحم و خون آشاميتنگ نظر و بی محلی خدا، ن بود نبودنده آينما
ان بردارند و يم ر ازيشمش کند به زوری عسل جار ر ويشی آن رودها ده و وعده داده بود که دريکه او بدانان بخش را

 ١».آنهارا قتل عام کنند
 
 و ريخی اروئيروی راستا آنان دری مذهبی شه هاين انديزرتشت دانسته و بهمزمان با  آخناتن را، ژوهشگرن پيچند

 ن فرعون ازيا نکه مادريبخصوص با توجه به ا، و مبارزه با دروغ ارتباط قائل شده اندی به راستی اديه بنيشر و تک
ر به يصغی ايد که از آسبوی تيا هيی تانيهی های ائيز از آرينی تی نژاد بود و احتماال همسرش نفرتی ائيآری های تيه

معتقدات  د دريرا با» آتن«ی ن مصريشه آئيده است که رين عقيا اصوال بر، برتلوی محقق فرانسو. مصر آمده بودند
ن آتون يآئی نيکند که نمونه مکتب جهان بمی رساله خود اشاره  ز دريد نيفرو. ش از زرتشت جستيان پيرانيای مزدائ

است که ی ه متکين نظريا دو استنباط بر ن هريا. افتيزرتشت ی گاتاهای جهانی  هابرداشت د دريبامی را احتماال 
 . زرتشت قائل شده اندی برای سنت خ است که بطوريآن تار ک هزاره مقدم بريحدود  زرتشت دری زندگانی دوران واقع

 
* *  *  

و نويسنده ی يکطرف حامل وح زای موس، آنی بودن خدای شخصيت دو بودن کتاب وی قطب دوی به اقتضا، انجيل در
توان می را کم و زياد ن از تورات اوی چ حرف و نقطه اهي«شود که می تورات و قانونگذار بزرگ آئين يهود شناخته 

ی نقض و مقررات ديگری و بارها توسط خود عيس او بارهای مذهبی طرف ديگر قوانين و دستورها از و، »کرد
تواند می با زن خود نباشد ی مايل به ادامه زندگی ورد که هرگاه مردآمی انون قی موس .شودمی آنها گذاشته ی درجا
در  جزی دهد که هيچ ازدواجمی فتوا ی و عيس، را از خانه خود بيرون کند او نامه بنويسد و به دستش بدهد و طالق

ی د که چشم به جاآوری قانون می موس .حق طالق زن خود را نداردی قابل فسخ نيست و هيچ مرد، زنی صورت زنا
او ی نيز به سو بزند گونه چپت رای به گونه راست تو سيلی گويد اگر کسمی ی عيسی ول، دندانی چشم و دندان بجا

 یکه برا را زن زناکاری عيسی ول، داندمی قيد و شرط شايسته مجازات سنگسار ی زن زناکار را بی موس .بگردان
حرام و حالل ی های مورد خوراک در رای مقررات دقيق و مشخصی موس. گيردمی حمايت خود  برند درمی سنگسار 

از ــشود خوردن همه آنها را مجمی اين استدالل که همه اينها سرانجام به مزبله ريخته  بای عيسی ول، کندمی وضع 
عالم ان اـــايمی فرمان يهوه ختنه شدن را شرط اساسی اجرا با اينکه خودش ختنه نشده است دری موس. اردتشممی 
ی کند که ختنه واجب ختنه قلبمی بيند و تأکيد ی نمی اينکار ضرورتی است برا که خود ختنه شدهی عيسی ول، کندمی 

ی عيسی ول، شماردی می شرعی فريضه ا آنرای و مقررات مذهب )شنبه(احترام به روز سبت ی موس. یاست و نه بدن
تعيين مجازات گناهکاران ی کاهنان معبد يهود حق مسلم برای برای موس. بيندی عدم رعايت اين فريضه نم دری اشکال

 .را ندارندی کند که اين حق فقط مال خداوند است و کاهنان حق چنين داورمی تصحيح ی موسی ول، قائل است
 
 .داده شده استی ديگر همين کتاب توضيحات بيشتری اين زمينه درجا در
 
 ____________________________ 
١- Sigmund Freudعلت   وين منتشر کرد، ولی به سال های پيش از جنگ جهانی دوم در صدای خود را در و اين اثر تحقيقی پرسر  قسمتی از

برابرخطر تجاوز آلمان نازی به اتريش از او  ن خودداری ورزيد بدين حساب که کليسای کاتوليک درآمخالفت شديد کليسا از چاپ قسمت دوم 
 خودش در .کرد آنجا متن کامل اثر خود را منتشر در و. به انگلستان برود ين خطر، وی موفق شد از اتريش بگريزد وولی با وقوع ا. حمايت کند

 : مقدمه اين رساله می نويسد
 م واز دست بده را نتشار اين اثر اين اتکاااين داشتم که با  به حمايت کليسای کاتوليک درکشور خودم بودم و بيم از آنزمان اميدوار من در"

اما با حمله ناگهانی نازی ها دريافتم که کليسای . اتريش جلوگيری شود بخصوص باعث شوم که از فعاليت پيروان و شاگردان مکتب پسيکاناليز در
 ".از آن سخن می گويد که بتواند صدايش را بگوش آنهائی که بايد بشنوند برساند کاتوليک لرزانتر

و ارتباط احتمالی آئين آتن با معتقدات مزدائی توسط پژوهشگران متعددی مورد ارزيابی قرار " آتن"صری فرضيه ارتباط داستان موسی با آئين م
 Les Dieux de l’Egypte و )١٩٨٠پاريس، ( نوشته فليپ عزيز Moise et Akhenaton گرفته است که ازجمله جالبترين آنها می توان از

سی رتازه ترين بر .نام برد) ١٩۶٠نيويورک، (ی  نوشته ايمانوئل وليکفسکOedipus and Akhnaton و )١٩٩٢پاريس، ( نوشته کلودترونکر
 . می توان يافت) ١٩٩٧پاريس، ( مساديه  نوشته ژرارHistire generale de Dieu کتاب اين زمينه در را در
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. رودمی يل نيز بسيار فراتر تورات و انج قرار گرفته است که از حد تجليلی مورد چنان تجليلی قرآن همين موس در

  سوره مختلف قرآن بدو تخصيص يافته٣۴ که دری  آيه ا١٣۶ در، آمدهی تورات درباره موس تقريبا همه آنچه در
ی را برا) فلسطين(که يهوه مالکيت سرزمين کنعان  به قوم اسرائيل نيزی اين وعده موسی منعکس شده است و حت

 : قرآن تأييد شده است ئيل بخشيده است از زبان اهللا درابداالباد به قوم برگزيده خود اسرا
  

کرديم که بدان برکت داده ی آمدند صاحب مشرق و مغرب سرزمينی را که مستضعف بشمار می و ما اين قوم ...«
 یاساسی و البته تفاوت -تنها تفاوت  ١).١٣٧، اعراف (»که داده بوديم تحقق يافتی و چنين بود که وعده نيکوئ. بوديم

ی يهوه خدای پيامبر اختصاصی تورات موس توان يافت اين است که درمی اين مورد ميان قرآن با تورات   که در-
 در، شودمی جز مصالح قوم اسرائيل مربوط نی دهد به هيچ انگيزه ديگرمی گويد يا انجام می اسرائيل است و آنچه 

به همه ی از پيام توحيدی ابالغ نوعی م خداوند برااولوالعز مقام پيغمبر همين نقش را دری قرآن و صورتيکه در
 . کندمی  جهانيان ايفا

 
نجات قوم يهود از مصر و معجزات ی و مأموريت او برای و انتصاب او به پيغمبری روايت قرآن درباره تولد موس

 به نه معجزه شده قرآن تبديل در، تورات دری معجزات دهگانه موس .استی موسی تکرار دقيق روايات تورات، اوی پياپ
زننده بوده که از ی بقدر، بدست خداوندی قتل صدها هزار نوجوان و نوزاد مصری يعن، است و ظاهرا معجزه آخرين

شپش و ، ملخ، طوفان، سوره اعراف از پنج معجزه تبديل آب نيل به خون در. قرآن صرفنظر شده است انعکاس آن در
ی پيش پا او و شکافته شدن آب دريا دری به اژدها و يد بيضای وسمی چند مورد ديگر تبديل عصا در قورباغه و

، ١٠١ی، اسر(را آيات نه گانه ناميده است  قرآن آنها آب ياد شده که خود دررا يهوديان و غرق فرعون و سپاه او 
 دا را بربياد بياوريد نعمت خ، قوم منی ا«: گفته شده است کهی قرآن از زبان موس در يک مورد نيز در). ١٢، نمل
شما مقرر ی که خداوند برای و اندر آئيد به سرزمين مقدس، فرمود هنگاميکه برايتان پيامبران و پادشاهان مقرر، شما

بخود نديده بود و الزاما ی هنوز اسرائيل پادشاهانی زمان موس صورتيکه در در، )٢١ و٢٠، مائده (»فرموده است
 . نشده بود خواهد که بدانان اعطارا بی توانست از قوم خود شکر نعمتمی نی موس

 
، ١۵۴، نساء، ٩٩، ۶٣، ۵١، بقره(و با قوم يهود اشاره شده است ی نه آيه مختلف قرآن به ميثاق خداوند با موس در
در ، قرآن مورد تأييد قرار گرفته اين ميثاق همه جا در). ۴٩، زخرف، ٨۶ و٨٠، طه، ١٣۴، اعراف، ١۵۵و

قيد ) صندوق ميثاق ضبط شده و بعدا به معبد سليمان انتقال يافته است که در(ن آن مت صورتيکه به تصريح تورات در
 . تا ابداالباد فقط مذهب يهوه خواهد بودی شده است که مذهب اله

 
 ) ٣٩، طه( محب خدا، )۵٢، مريم(مخلص خداوند ) ١۴٣، اعراف(» اول المومنين «قرآن به صورت دری از خود موس

ی صحرا دری و که به دستوری آن به کشتارهائ دری هيچ اشاره ای ول، ياد شده )۴١، طه(ان و برگزيده بر همه مردم
 .بيابان ناديده گرفته شده است قوم اسرائيل دری سينا انجام گرفته نشده و اصوال دوران چهل ساله سرگردان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 )اسرائيلی بن(گفتم به شما ی اين زمين را چنانکه به موسی تمام: خداوند فرمود": تورات است که شع دراز صحيفه يوی اين آيه اقتباس آشکار -٢

صحيفه ( "بزرگی دريای نهر فرات تا مغرب يعنی از مشرق يعن، شما بر آن گذاشته شود به شما داده امی را که کف پای بخشيده ام و هرجائ
  ).۴ و ٣، باب اول، يوشع
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 :»یديتوح« یها کتاب
 

 قرآن، ليانج، تورات
  

ی موس ما از آسمان بريشوند که مستقمی شناخته ی ل و قرآن که در جهان اسالم سه کتابيانج، توراتی ديسه کتاب توح
بلکه بعکس هر کدام از آنها از نظر نحوه شکل ، ندارندی ش مشابهيداي پنه تنها نحوِه، محمد نازل شده اند وی سيع و
ا ـن آنهيبی چ شباهتيدگاه هين ديا که ازيبطور، دن دارگريدی جدا از دوتای ــبکلی خچه اين و انتشار تاريو تدوی رــيگ
 . افتيتوان می ن

 
با ی موسی اساس گفتگو ده بوده اند که تورات برين عقيا بری سنت بطوری طول قرون متماد ان دريحيان و مسيهودي
ن کتاب يطول قرون اعتقاد داشته اند که ا مسلمانان در، به موازات آنان .نوشته شده استی هوه بدست خود موسي

ان مربوط يهوديتا آنجا که به . نازل شده استی بر موسی ق وحيما از جانب خداوند از طريمستقی آسمانی بصورت کتاب
 در. کرده اندنان ارائه مسلم بدای تيروز اول آن را به صورت واقع را که ازيز، استی عيطبی امری ن اعتقاديشود چنمی 

ر و يسا و تکفياز ترس کلی ن دانست که الاقل تا قرن هفدهم کسي فرع ان اشتباه را عمدتًايتوان امی ان يحيمورد مس
 دری ول، ن صحه گذاشته بود نداشته استآز بر ينی سيکه خود عی را درباره موضوعی ديجرئت ابراز تردی شکنجه حت

مسلمان اصوال تورات را از ی هااز علما و فقی ارين جست که بسيا د علت آنرا دريبامی  یمورد مسلمانان به احتمال قو
ی او تلق بری الهی ا وحيو ی ا نوشته موسيکه ی ن کتابيرا در خود ايز، شناسندمی شناخته اند و امروز هم نمی ک نينزد

ل شرح داده يبه تفصی مرگ و ن درايهوديماهه  کيی عزادار و مراسم کفن و دفن او وی ان مرگ شخص موسيشده جر
، ت فعور دفن کردنديمقابل ب و او را در، قول خداوند بمردحسب  ن موآب بريزم بنده خداوند دری پس موس«: شده است

و نه چشمش تار و نه ، ست سال داشتيو ب وقت وفات صد دری و موس. را تاکنون ندانسته است محل قبر اوی احدی ول
ی سپری موسی ماتم برای روز ماتم گرفتند تا روزهای عربات موآب س او دری ل براياسرائی و بن، قوتش کم شده بود

ی جا در. )١٢-۵، و چهارمی باب س، هينـثـسفر ت (»ل برنخاسته باشدياسرائ تا به حال دری مثل موسی نب و. گشت
بر ی نت کردند قبل از آنکه پادشاهانسلط  مدّو ن ّايزم که دری نانند پادشاهانيا«: تورات نوشته شده است که دری گريد

ی هنوز نه پادشاهانی زمان موس که دريصورت در، )٣١، و ششمی باب س، شيدايسفر پ (»ل سلطنت کننديفرزندان اسرائ
ن مطلب يم است که اــو مسل، ان آمده بوديبه می ن احتمالياز چنی نه اصوال صحبت، ار آمده بودندــکی ل روياسرائ در
 .مان نوشته شده باشديا سليش از دوران داود يپست توانسته امی ن

 
ی انتساب تورات به شخص موس که دری ه کسانيعلی الديدر قرن سوم م، گنسياور، س معروف ارتدکسيکه قدی فتوائ

ی عني، قرن دوازدهم در. د بوده استيدهد که از همان زمان اصالت تورات مورد تردمی نشان ، کنند صادر کردمی شک 
شهر  که دری قرون وسطی هوديات ين عالم الهيبزرگتر، ابراهام بن عزرا، انيحيمس ان ويهوديی تعصب مذهباوج  در

ن کتاب و رساله خود آشکار يچند در، ترجمه شدی نيهمان زمان به الت ست و آثار او دريزمی ) طلهيطل(ا ياسپانی تولدو
دانست که ی انـرا نوشته کاهنی ورات منتسب به موستورات مخالفت کرد و اصوال تی از نوشته های اريبا اصالت بس

با ی شود که ومی رساالت بن عزرا متذکر ی ابيارز دری ن محقق آلمانياشتاهل. سته انديزمی ی از موس  بعد هامدت
کرده است می ه ين توجيسرخ چنی ايان را از دريهوديی مخالف بوده و منجمله عبور معجزه آسای موسی معجزات ادعائ

آنها ی ش پايپ دری چ آبيه ار کم دارد گذر کرده اند ويبسی آن که عمقی از قسمت باال ايدر هنگام جزر ن درکه آنا
 ان مولد و شهر خود را ترک گفت و به قرطبه و ناربن ويهوديت ياز قشری ل سرخوردگيبن عزرا بدل. شکافته نشده است

س يپاری کتابخانه مل او که اکنون دری نوشته هامجموعه ی خطی ن سفرکرد و نسخه هايرم و لندن و مصر و فلسط
 .رودمی به شمار ی قرون وسطی ن آثار فرهنگيشود از ارزنده ترمی ی نگاهدار

 
قرن هفدهم ی لسوف بزرگ هلندينوزا فيد کرده اسپيين نظر بن عزرا را تأيکه بعدا ای گريسرشناس دی هوديت يشخص

ق يعهد عتی  هاک از کتابيچيکند که همی ح ي خود تصرTractatus thelogico-politicusاست که دررساله 
بلکه بعدها توسط کاهنان ،  شناخته شده اند نوشته نشده اند هان کتابيکه مولف ای غمبرانيپگر يو توسط دی توسط موس

هود و يی را نوشته عزرا کاهن اعظم دوران بعد از اسارت بابلی منجمله تورات موس، به نام آنها نوشته شده اندی گريد
ن يچن نوزايرساله اسپ دری ن بررسيعنوان فصل خاص مربوط بد. داندمی م يارشا به اورشليفرستاده مخصوص خشا
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ل و کتاب پادشاهان ين کتاب داوران و کتاب روت و کتاب سموئيو همچنی منتسب به موسی  هان کتابيدرباره ا«: است
گر يا چند مولف ديک ي  هان کتابينکه ايا ايه نوشته شده اند  نهاده شد هان کتابيا که نامشان بری توسط کسانی واقع

 »بوده اند؟ی نها چه کسانينصورت ايدرا داشته اند و
 

در ی اروپا مجمع سراسری خاخام ها، ختيبرانگی هوديجهان  در نوزاين رساله اسپيکه چاپ ای بدنبال طوفان خشم
نوع ی ن نمونه هايجالبتراز ی کيکردند که  ه او صادريرا علی فون نامه معريان آن نفريپا ل دادند و دريآمستردام تشک

 :ن استين نامه چنين نفريترجمه ا. خ جهان استيتار خود در
  

برابر کتاب مقدس قانون  مرتد را در ن ويدی بی نوزايما باروخ اسپ، امبران اويهمه پی و داوری مقدس الهی طبق رأ«
مردم  وشع بريرا که ی ئ ها لعنتهمِه و، ميکنمی ن و طرد و اخراج يه نفرشيهمی  گانه آن برا۶١٣ن يو قوان) تورات(
تورات مقدس آمده  که در رای گريدی  هاکه خرس آنها را خورد فرستادند و تمام لعنتی شع بر پسر بچه هائيحا و اليار

که ی هر وقت ت بر او باد درلعن.  هاهمه شب او باد در همه روزها و لعنت بر او باد در لعنت بر. ميفرستمی او  است بر
آن  موقع که از هر در شود ومی داخل ی موقع که به محل هر در با او لعنت بر. زديخمی که بری وقت هر ند و درينشمی 

کتاب  را که دری ئ هانيابد و همه نفرين انسان ملعون کاهش نيا بر را نبخشد و خشم او خداوند هرگز او. شودمی خارج 
ی ندگين مرتد ملعون را بنمايأت داوران ايما ه. براندازد او نازل سازد و نامش را از صفحه روزگار مقدس آمده است بر

  ».ميکنمی ش را کفر اعالم ين ممنوع المالقات و ممنوع المکالمه و خواندن نوشته هايزمی ان رويهودياز جانب همه 
 

ت يبا قاطعبنوبه خود اصالت تورات را ، نينشتاياد و آلبرت يگموند فرويز، گر دوران مايار سرشناس ديبسی هوديدو 
د از ولتر نام برد که يبامی ن اصالت را مورد انکار قرار داده اند يکه ای گر متفکران سرشناسياز جمله د. نفع کرده اند

ب مورد انتسا و در، گرفته است را به استهزای خود نه تنها اصالت تورات بلکه وجود خود موسی ونر فلسفيکسيد در
ک ـز شيجهت به همه چی ندارند بی پا قرص و مان پريانه اـن که متأسفيمحقق ازی برخ«: دـسينومی ی تورات به موس

که خود تورات ی خي سال پس از تار١١۶٧تا ، هوديغمبران ياز پی غمبريپ چينکه هيکنند از امی اظهار تعجب ، کنندمی 
ق يعهد عتی چ نوشته مقدسيه نبرده و دری از موسی نام  مطلقًاخودی  هاکتاب در، ن کرده استييتعی موسی زندگی برا
و ی اء نبيو اشی نبی ايرمي معتبری  هاخواه کتاب، مانيمنتسب به سلی  هاکتاب خواه در، ر داوديمزام خواه در، زين

، اعداد، جخرو، شيدايپ: اسفار پنجگانه توراتی همچنانکه اسام، افتيتوان می بدو نی ن اشاره ايکمتر ی،ال نبيحزق
ی پرسند که اگر واقعا موسمی شکاک ی  هان آدميهم. امده استيغمبر تورات نيچ پياز هی چ کتابيه در، هيتثن، انيالو
هوه ازدواج با زن برادر را حرام کرده يسد که يان بنويسفر الو توانست درمی چگونه ، ن اسفار پنجگانه بوديسنده اينو

چوقت يکه هی نيسرزم توانست درمی و چطور  بشمارد؟ی شرعی فه ايزدواج را وظن ايه ايسفر تثن خود او دری است ول
که خود او ی ابانيب آنهم در، هشت شهر اعالم کند ان را صاحب چهل ويله الويده است قبيده شهر آباد هم به خود ندی حت

ی  پادشاهانتوانست ازمی ور داشته باشند؟ و باز هم چطی خانه ای آنکه حتی آن سرگردان بودند ب و قومش چهل سال در
ن فاصله قوم يا که دری انياز وجود داوران و قاضی ول، دا شدنديل پياسرائ د که تنها پانصد سال بعد دريسخن بگو

ن باره اختصاصا نظر يا که دری خ نگارانيشمندان و تاريفهرست همه اند» نداشته باشد؟ی ل را اداره کردند خبرياسرائ
آلبرت ، برتراند راسل، ولز. ج. هـ، چهين، رنان، کانت، گوته، ويمونتسک، درويتوان از دمی نها و از جمله آ(داده اند 

کتاب حاضر به  که در، رودمی ر ـــد هزار فراتــو مقاالتشان از چن اــ هاز چندصد فهرست کتاب) تسر نام برديشوا
 . اد شده استياز آنها ی مختلف از شماری  هامناسبت

 
ز روشن کرده است که يت را نين واقعيا، ن سه قرنيهم دری گسترده تورات شناسان غربی های رسب، گرياز جانب د

از چهار متن مختلف ی بيبلکه ترک، نوشته شده باشدی ا موسيست که توسط خود خدا يک متن واحد نيخود تورات اصوال 
مختلف نوشته شده اند ی و مذهبی عو اجتمای اسيط سيشرا مختلف و دری  هاسال  درسندگان مختلفياست که بدست نو

هماهنگ نا ار موارديبس بلکه در، ستنديگر هماهنگ نيکدينه تنها با ی و چه از نظر سبک نگارش و چه از لحاظ محتوا
آن  را خداوند دريز(است  »یهوي«موسوم چهارگانه تورات ی ن متن هاين ايتری ميقد. گرنديکديو گاه اصوال متناقض 

خدا  آن از است که در» یالوه «تورات يندوم. الد نوشته شده استيش از ميقرن نهم پ که در) شودمی ده يهوه نامي
از دو کشور مستقل ی کيآنوقت  هودا که درين يسرزم الد دريش از ميقرن هشتم پ و در، م نام برده شدهيبصورت الوه

ف يتأل) حيالد مسيش از مي قرن هفتم پاواخر(ی ال نبيزمان حزق است که دری متن سوم متن. ن شده استيهود بود تدوي
زمان  دری عنيی دوران اسارت بابلاست که بعدا از ی است متنی کنونی که متن رسمی شده و سرانجام متن چهارم

ارتباط   مان درياز کاهنان معبد سلی توسط گروه) حيالد مسيش از ميقرن ششم و پنجم پ(ن يفلسط در يانحکومت هخامنش
 ا کاهنانين شده است و به متن خاخام ها يآن دوران تدوی هوديه عجامی مذهب وی فکری ازهايبا تحوالت و ن
Sacerdotalاز معتقدات ی اريبس. افته استيالد ادامه يش از ميتا قرن دوم پ ل آن احتمااليو تکم،  معروف است
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  ٣صفحه 

مثال داستان تولد ، ها تعلق دارندا دو متن از آنيک يشوند و فقط به می ده نين چهار متن ديا ازی برخ تورات دری اديبن
روز هفتم  و موضوع استراحت خدا در، آن وجود ندارد »یالوه«متن  در، تورات آمده» یهوي«متن  آدم و حوا که در

دو . آمده استی تورات خاخام هود از آن سرچشمه گرفته است تنها درين يروز شنبه آئی ل الزامينش که تعطيآفر
 هوهيبنام کتاب ی صدائ و کتاب پر سر ر درياخی  هاسال هرولد بلوم در د روزنبرگ ويويد ی،کائيامری هوديپژوهشگر 

».The Book of J بوده استی هوديک زن کاهنه يچهارگانه ی  هاموألف تورات ازچهاری کيکرده اند که  عااد. 
   

، اءيمنجمله اشع ی،عد از موسبی هوديامبران يدهد که پمی تذکر ، ش پروتستانيات و کشيالهی استاد آلمان فورلندر
کنند و اصوال در می نی اشاره ای خودشان به سفر خروج و به موسی  هاکتابی چ جايه ا دريهوش، عاموس، کاهيم
برده شده و نه به ی موس ازی نه نامی ش از اسارت بابليل مربوط به دوران پياسرائی مذهبی ک از نوشته هايچيه

 ان دريهوديزمان اسارت  خود تورات دری که بر مبنايصورت در، شاره شده استمصر ا ان ازيليخروج اسرائی ماجرا
متون موجود کتاب مقدس  ن باره دريا دراز نظر فورلندر آنچه . گذشته استمی ی دوران موس ک هزار سال بريبابل نزد

مربوط به سفر خروج ی اديبنی اسامی افزوده شده است و حتی است که بعدا به متون اصلی ساختگی شود مطالبمی ده يد
ش از دوران يپی ک از نوشته هايچيه اد شده است دريه از آنها يسفر تثن وشع که دريم و يو هارون و مری ل موسياز قب

 .ان وجود ندارديهوديی اسارت بابل
  
 هودا درياز پادشاهان ی کيزمان  از تورات نام برده شده که دری گريمتن ناشناخته د ق ازيگر از عهد عتيدی جائ در

ک تحول يو قرائت آن ، شودمی پادشاه فرستاده ی س کاهنان معبد کشف و برايم توسط رئير معبد اورشليهنگام تعم
دوم کتاب دوم  ست ويباب ب طبق آنچه در، ن ماجرايشرح ا. آوردی کشور به وجود م را در »ی مذهب–ی اسيس«بزرگ 

از کاتب ) حيالد مسيش از مي پ۶٢٢(ن سال سلطنت خود يهجدهم رهودا دي پادشاه ايوشي: ن است کهيپادشاهان آمده چن
از ی نسخه ناشناخته ا، معبدی هنگام جابجا کردن طالها و نقره ها درم يس کاهنان معبد اورشليشنود که رئمی خود 

اه ـپادشی بران کتاب را يکه کاتب ای وقت. پادشاه فرستاده استی برای و افته و آنرا توسطيد ـ خداونخانِه تورات را در
کند که می را مأمور  ايکايبن م کاهن و شافان کاتب و عکبور اءيدرد و حلقمی جامه خود را ی خواند شاه از نگرانمی 

ن کتاب يجهت که پدران ما سخنان ا نياز ا« .افروخته نشود هودا بريقوم  بر بروند و از خداوند مسئلت کنند که غضب او
به نام خلده زوجه ی و پس از مشورت با کاهنه ا، »نديه درباره ما مکتوب است عمل نمارا گوش ندادند تا موافق هر آنچ

د يبه نشان تجدی مجللی مراسم مذهب، ن کتابيای ام واقعيم درباره پيشالم بن تقوه بن جرجس لباسدار محله دوم اورشل
رد يگمی ر قرار ين مسيا هودا دري دولتی است کليو از آن پس س، دهدمی ب يده خودش ترتيثاق خداوند با قوم برگزيم

ن يو درع، رديبه کاهنان معبد تعلق گی شتريار بيازات بسيو امتابد يمعبد آن تمرکز  م و درياورشل دری ه امور مذهبيکه کل
. رددــم مواضع هر دو طرف برقرار گيت بنفع تحکيسلطنت و روحانی  هاان دستگاهيمی همه جانبه ای ارـحال همک

کتاب «او بنام ی قياثر تحق ا دريفرنيکالی ه گوياالصل دانشگاه سن دی هوديدمن استاد يفر چاردين ساله ريچندی های برس
از کاهنان معبد ی کيا يرمين متن از اول تا به آخر توسط يروشن کرده است که ا» نوشته است؟ی چه کس مقدس را
ی ا طراحيوشيخود ی که با همکاری طبق برنامه ا ی،هودا نوشته شده و بطور جعليا پادشاه يوشيمعاصر با  م وياورشل

 .به قلم رفته استی ازعهد موسی شده بوده نسخه ناشناخته ا
 
مربوط به اصالت تورات ی دهايمقابله با تردی که برا ١٨٧٠سال  کان دريواتی سايکل) Council(ی مذهبی شورا در
ان يسا به جهانيراه کل روح القدس منتقل شده و ازله يخداوند است که بوسی رسما اعالم شد که تورات وح، ل شديتشک
رفت که اصالت تورات ي پذ»موسيرونيه«ی قيئت تحقيل هيکصد سال بعد از آن با تشکيسا ين کليهمی ول، ده استيرس

) یمرگ موسی خ سنتيتار هزار سال بعد از(ح يالد مسيم ش ازي پ۴۴۴سال  تای ن کتاب حتيای ن نهائيست و تدويمسلم ن
 و، ان گرفته استيپای الديقرن اول م ن کار تنها دريده اند که اين عقيا پژوهشگران براز ی بعض ١.افته بوده استينان يپا

چون  ی،الديرن اول مـــــق ازی تيبموجب روا. دانسته اندی الدي م۵٠٠ الــحدود س خ راين تاريای آنان حت چندتن از
از ی گريچ نسخه دي ه هام سوزانده شده بود مدتيمعبد اورشلی راني وهنگام ق دريعت م و معتبر کتاب عهديقدی نسخه ها

ی ميبرد وح ايران بسر از جانب يهوه به عزرا کاهن اعظم يهود که قبال دری مکاشفه ا تمام متن آن در، دست نبود درآن 
  انب خشايارشا مأمورکه از جی و وقت، ديکته کردی به پنج کاتب يهودی آنرا در مدت چهل روز و چهل شب پياپی و شد و

 
 
 

_______________________________ 
 . )١٩۶۵ -١٩۶٢(واتيکان دوم ی شورا -١
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  ٤صفحه 

از کاهنان به ی با گروهی و ،)بودی شمنهخای از شاهنشاهی آنزمان بخش که در(ن شد يان فلسطيهوديی برای قانونن يتدو
ده کرنفلد مورخ و تورات يان ابالغ کرد به عقيهوديل به يرا به عنوان قانون اسرائی آنجا تورات کنون م رفت و درياورشل

ی ن صورتيچن ن است که درياصالت تورات ای اعتباری از بی ريجلوگ ک دريکاتولی سايکلی علت پافشاری شناس آلمان
رفته شود که همه مندرجات يالمثل اگر پذی ف«: شودمی ات تورات استوار است متزلزل يروا ز که بريت نيحيه مسيپا
 تمام اسطوره قوم صورتايندر، استی ر واقعيو غی جعلی خيمسلم تاری  هاتيواقعی مبنا حوادث آن بر وشع ويتاب ک

خواهد بود و با قبول ی ليتخی داستانز يده از جانب خداوند نين قوم برگزيمورد بخشش ارض موعود بد هود دريده يبرگز
هود ين يد، هوديقوم ی دگيهوه و برگزيثاق يرا بدون ميز،  شدمتزلزل خواهدی هود بکليی ن قوميدی مبنای تين واقعيچن
 ».نخواهد داشتی گر محتوائيد
 
ا يبوده اند عزرا و نحمی تورات کنونی سندگان واقعيرا که نوی هوديدو کاهن » خيخدا و تار، انيهودي«کتاب  مونت دريد

ی ن قانونيت تدوير با مأموريز از جانب اردشي نکرده اند و هر دومی خدمت ی دربار هخامنش آنها دری دو داند که هرمی 
وشا نوشته شده بود با يزمان  ه که دريو به ابتکار آنان بوده که سفر تثن، ن فرستاده شده بودنديهود به فلسطيقوم ی برا
وجود بی کنون) تورات (»اسفار خمسه«ب ين ترکيتورات اضافه شده و از ای چهار گانه قبلی  هاد نظر الزم به کتابيتجد

 . آمده است
 

ست سال يدو و شده است که هشتصد تا هزاری انگذاريبنی هود براساس پنج کتابين ين است که آئيت اين واقعيمفهوم ا
ر معروف يکتاب تفس، »هگده «دهد که درمی ن محقق تذکر يهم. نوشته شده اندی مرگ موسی خ ادعائيپس از تار

ز يکبار نيی حت، خوانندمی  سه هايکن ل از مصر دريد خروج قوم اسرائاد بويد فصح به يهر ع ان دريهوديکه ی هودي
زمان که مصادف با ، توراتی ن واقعيتدوی الد برايش از ميخ اواسط قرن پنجم پيتار. شودمی برده نی از خود موسی نام
 . ز هستينوزا نيسپد اييخ مورد تايتار، ران استير درازدست در اياردش

  
ف يکه کار تألی دهد که وقتمی ح ي توض»ديجدی تورات و باستان شناس«کتاب  دری کائين امران پژوهشگرايکن. م. ک

ی تمام امپراتور دری عني، د کننديا را تجديوشيی ويم گرفتند سنارين دو تصميا، ا انجام گرفتيتورات توسط عزرا و نحم
که به ی موس) تورات(که اسفار خمسه عه را رواج دهند ين شايا) از آن بودی ک و مصر قسمتيکه خاور نزد(ران يا

عموم ی م برايمعبد اورشل دری هودي روز اول سال نِو عالم مکاشفه به عزرا الهام شده در دری عنيمعجزه آسا ی صورت
ت خود را يموجودی الد سند کتبيش ازمي پ۴۴۴سرانجام درسال ی هودين يب بود که آئين ترتيو بد، قرائت خواهد شد

نه به يطول قرون س بود که دری ات شفاهيازروای شد مجموعه امی ی خ آنچه واقعا تورات تلقي تارنيتا ا. بدست آورد
از . رديل قرار گير و تبدييتغتوانست مورد می ی مطالب آنها به دلخواه راوی انتقال هر نقل و و در، نه نقل شده بوديس

ست و يدست ن مانده باشد دری ت باقيحي مساولی که از سده های نسخه ای تورات امروزه حتی ميقدی س هايدستنو
نسخه ی ن پروتستان از کتاب مقدس صورت گرفته از رويانگذار آئين لوتر بنيالمثل توسط مارتی که فی ترجمه ا
 در، دوران لوتر دری عني ی،آلمان قرون وسط  تنها در»کتاب مقدس«ی ن الملليبنا به گزارش سازمان ب. استی متأخرتر

 ب درين ترتيبد. خوانده استمی هم ن از آنها بای اريس مختلف تورات وجود داشته که مندرجات بسي دستنو۴٠٠٠حدود 
ق صورت گرفته که نه تنها يمختلف عهد عتی  هاکتاب دری ئهای گر انواع دستکاريبه متن دی هزار سال از متن طول دو

، ده استهمراه آوری حيانب مومنان مسز از جين را یريان برده بلکه گاه انحرافات جبران ناپذياصالت مطالب آنها را از م
ی  به معن»آدم«که دو کلمه عام  ی،سيت بعد از عيحيت مسين شخصيبزرگتر، St. Paulus سيمثال اشتباه پائولوس قد

نش پنداشته و ين مرد و زن آفريخاص اولی مورد ترجمه خود اسامی ونانيمتن  را در مادری به معن» حوا«زاده خاک و 
 ت ويحي منعکس کرده است باعث شده است که جهان مس»انيرساله پولس رسول به روم «ن صورت دريبه همآنرا 

 قرآن و نام حوا در ن برداشت درينفر به حساب آورند و بعدا نام آدم با هم ن دويخاص ای  هاحوا را نام اسالم آدم و
 malum ترجمه کلمه در) سن ژروم(س يقدی موياشتباه جرون، بين ترتيبهم. ز منعکس شودياسالم نی گر کتب جهانيد
 ک به دويطول نزد باعث شده که در) ز داردين ممنوع رای ن حال معنيکه درعی کلمه ا(ب يتورات به سی نيتمتن ال در

ن يهر چند که ا، دنندازيگناه بی ب بيبه گردن سی نيزماز بهشت  ت گناه رانده شدن آدم و حوا رايحيهزار سال جهان مس
خود را ی ب جايست اساسا سيکه روشن نی ليبه دل ی،اسالمی  هارا که در سنتيز، افتهيه به جهان اسالم گسترش ناشتبا

 . به گندم داده است
 

چکدام از آنها يهی شده ولی هود نامگذاريامبران يق که بنام پيمختلف عهد عتی  هابا همه کتابين تقريخ تدويامروزه تار
، داوران، اينحم، عزرا، وبيا، ليدانی  هامثال مسلم است که کتاب. د مشخص شده استتوسط خود آنان نوشته نشده ان

تا چهار قرن فاصله از  ح با دويالد مسيش از ميقرون ششم تا چهارم پ دری هوشع همگ، ونسي، استر ی،مالک، ايزکر
 در و(سته يزمی الد يش از ميدهم پقرن  که خود او در، ر داوديکتاب مزام. ف شده انديغمبران تألين پيخود ای زمان زندگ
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طول چهار قرن  دری چند مرحله ای بصورت) داود فرستاده شده است بری ک کتاب آسمانيح شده که بصورت يقرآن تصر
ش از سه يطول ب ن صورت دريمان بهميسلی  هاو کتاب غزل غزل، افتهينگارش ) الديش از ميقرون هشتم تا چهارم پ(

 بند ١٢٧٣از ، M. Burrows  وHolscher ی،سيو انگلی دو دانشمند آلمانی های بر برسبنا . ن شده استيقرن تدو
است که آنها را چهار قرن بعد ی گريه آن کار کسان دي بند نوشته خود اوست و بق١۵٠ال تورات فقط يکتاب معروف حزق

 .الد نوشته انديش از ميقرون دوم و سوم پ از خود او در
  

 تا ٧۶٠ی  هافاصله سال  که خودش در-اء يکتاب اشع  متذکر شده است که درJ. Botteroی فرانسوی شناس آشور
، ق سخن رفتهيدقی آن بصورت دو قرن بعد از ان دريراني نه تنها از سقوط بابل بدست ا-سته يزمی ح يش از مسي پ٧٠٠

 ذکر شده ا آمده باشد صراحتًايدنبی ش از آنکه ويز پينی هخامنشی انگذار شاهنشاهينام کوروش فاتح بابل و بنی بلکه حت
 . است

 
 ی شاهنشاهی  هااستان ازی کيل ين اسرائينوشته شده اند که سرزمی طول دو سده ا در» قيعهد عت«ی  هاکتابی اريبس
ق تورات يشود که بعدا از طرمی ده يآنها د دری ن زرتشتياز آئی رات فراوان و آشکارين جهت تأثــيبد، ران بودهيا

اء و ياشع ال ويدانی  هان جمله اند کتابياز ا. افتيتوان می زياسالم ن ت و دريحيمس را در سترده آنهاگی  هابازتاب
خ ين فصل مهم از تاريدرباره ا. مانيامثال سل و ونس و استريا و ينحم وب و عزرا ويام و ايخ ايداود و توار ريمزام

 . افتيد يخواهی شتريبحات ينده توضيصفحات آ دری ديمذاهب توح
 
 بار از ٢٧: نداردی گريچ کشور ديدارند که هی ممتازی مهم آن جای پادشاهان و شهرها ران ويا، توراتی  هاکتاب در

 بار از ۴ماد   بار از٣٣،  بار از پارس٣۵، )ريا اردشيارشا يخشا( بار بخشورش ٢١، وشي بار از دار١٨، کوروش
چند  هر«: ران آمده است کهيای  رفته است و درباره شاهنشاهآنها سخن دری کبار از ريد و ي بار از تخت جمش٢شوش 

پادشاهان پارس ی ه بزرگواريرا سايز، را ترک نکرده مای ن بندگيا ما دری خدای ول، ميستيش نيبی بندگان) هوديملت (ما 
، توراتتمام  ک نمونه منحصر بفرد دريبصورت ، و کوروش، )۵، باب نهم، کتاب عزرا (»سرمان گسترده است را بر

از ی کي L.H. Mills هـــبه نوشت. دا لقب گرفته استـــ و کمربسته خ»بخش بزرگی آزاد «و »دــح خداونـيمس«
طول دو قرن حکومت  در «-است ی هودي که خودش -آغاز قرن حاضر  خ مذاهب درين کارشناسان  تاريبرجسته تر

سندگان ياز نوی اريقرار گرفته بودند که بسی رانيای هاشه ير انديتحت تأثی ان بقدريهودي، نيفلسط بری ران هخامنشيا
 ».شمردندمی ی رانيای بدانند شهری هوديش از آنکه يم را بيآن زمان اورشلی هودي

 
ی هخامنشی از شاهنشاهی ح بخشيالد مسيم ش ازيپ ٣٣٠سال   تا۵٣٨ن از سال ين فلسطيشود که سرزممی ی ادآوري

جاد شده بود و مرکز آن دمشق بود وابسته يوش ايکه بفرمان داری ست گانه ايبی های پنجم از ساتراپی بود و به ساتراپ
 د و دريان رسير به پايا اردشيارشا يزمان خشا زمان کوروش آغاز شده بود در م که دريد ساختمان معبد اورشليتجد. بود
ن رفتند و ين پادشاه به فلسطي اکردند از طرفمی ران خدمت يدربار ا هود که دريغمبران يا پي هنگام عزرا و نحمآن

هود يفرهنگ  دری عياس وسيمق ران دريای ن دوران بود که نفوذ فرهنگيا در. ان شدنديهوديی ن قانون برايمأمور تدو
 .افتيگسترش 

   
ی و تقلبی ساختگی بکلی کهن عرضه شده اند متونی قرون گذشته به عنوان نسخه ها گر تورات که درياز متون دی برخ

مقدس نابلوس نام گرفت و ی بدست آمده که بعدا طغرای توراتی آلمان نسخه خط قرن چهاردهم در مثال در. اندبوده 
 ب درين ترتيبود وبدی زده سال پس از مرگ موسيسی عنيل به کنعان يزدهم از ورود قوم اسرائيخ کتاب آن سال سيتار

بخصوص ، نوشته شده استی زمان موس ست که درای خت که همان توراتيرا برانگ ن تصوريای حيمسی سراسر اروپا
بن هارون کاهن نواده  نحاس بن العازاريست گوسفند کتابت شده بود فيپوست بی رو ن طغرا که برينکه نام کاتب ايا

نحاس بن ين فيبعدا معلوم شد که ای ول. ز نام دادندينی نحاسيتورات فن جهت آنرا يذکر شده بود و بهمی برادر موس
ی موسی خ فرضي سال بعد از تار٢۵٠٠درحدود ی عني ١٣١٨سال  در ان دمشق بوده و تورات اويهودياهن العازار ک

 ! کتابت شده است 
 

*   *   * 
 .توان دادمی  تذکر) ديجد عهد(ل يمورد انج در، گفته شد)  قيعهدعت(که درباره تورات  ر آنچه راينظ
   
ک کتاب بلکه ينه ، نازل شده استی سيع است که از آسمان بری صکه کتاب مشخی ن اعتقاد سنتيز برخالف ايل نيانج

ل نه ين چهار انجيک از ايچيه. شوندمی ده يچهارگانه نامی  هاليگر است که جمع آنها انجيکدي چهار کتاب مجزا از
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ی ل کنونيچهار انج. شده استی افت آنها بصورت وحيدری نوشته شده اند و نه خود او هرگز مدعی سيتوسط خود ع
بلکه ، بوده اند نوشته نشده اندی و مرگ وی ک شاهد زندگيکه از نزديآنهائی عني ی،سيم عيون مستقيتوسط حواری حت

ف يق تأليخ دقيبا آنکه تار. رتر از آن نوشته شده انديد هم ديح و شايالد مسيم  بعد از١١٠سال   تا٧٠به تفاوت از سال 
 ٧٠  در دههMacus ل مرقسين است که انجيا ل شناسان بريثرانجده اکيعق، ستيل ها روشن نين انجيک از ايچيه
  درJohannes وحنايل يو انجی الدي م٩٠ و ٨٠ی دهه ها  درLuc  و لوقاMatthewی متی ل هايانج ی،الديم

ل يانجی هودي ريو غی حيزبان مسی ونانين چهار نفر مرقس يا از. ف شده انديا بعد از آن تأليی الدي م١١٠حدود سال 
 م بهياورشل در ل خود رايزبان انجی عبر م ويساکن اورشلی هوديی مت، ف کرده استيرم تأل دری ونانيد را به زبان خو

 و ی،نيبه زبان الت) رم ا احتماال دري(ريغصی ايآس ل خود را دريانجی هودي ريب و روشنفکرغيلوقا اد ی،زبان عبر
گر يل ديخود با سه انجی ل خود را که از نظر محتوايت انجيحيمسی سايوابسته به کلی هوديی وحنا روحانيسرانجام 

 .نوشته اند» افسوس «دری تفاوت آشکار دارد به زبان آرام
  
ی ل هايبلکه انج، ستنديل نامبرده نين چهار انجيمنحصر به همی سيمرگ ع بعد ازی  هاسال ف شده دريتألی ل هايانج

ل برنابه و يانج، ونيل مرقيانج، صانيل برديانج، انيل مصريانج، انيل عبريانج، انيل ناصريز بنام انجينی گريمتعدد د
. رفته استيت شناخته شده اند نپذيل که به رسميچکدام از آنها را بجز چهار انجيه سايل توماس نوشته شده اند که کليانج
 ١١۴اندازه قرآن ن آنها است درست به يف شده است و معروفتريسن توماس تألی حيس مسيل توماس که توسط قديانج

 .دارد) باب(سوره 
  
ک و يکاتولی کصد کارشناس مذهبيش از يبی  بصورت اثر دستجمع١٩٧٢سال  که در »یحي المعارف مسةدائر «در

در  Introduction a la traduction oecumenique du Nouveau Testamentان با عنوان پروتست
ک ينکه ياز ای حاکی چگونه مدرکيح اصوال هيالد مسيم بعد از ١۴٠سال  ح شده است که تايتصر، س منتشر شديپار

است که ی الدي م١۵٠سال  تنها در و، ان قرار داشته است وجود ندارديحيدسترس مس دری ليانجی مجموعه نوشته ها
)  ليو نه انج(» ونيخاطرات حوار«چهار متن نامبرده به صورت  از ن بارينخستی برای س فرانسويقد» سن ژوستن«
ون فرانسه به ياسقف شهر ل» رنهيا«توسط ی الدي م١٨٠ تا ١٧٠دهه ی  هاسال تنها در» ليانج«عنوان . بردمی م نا
 را» مژده«ا يخبر خوب ی آمده که معنEvangelion م يقدی ونانين کلمه از کلمه يا. چهارگانه داده شدی  هاليانج
 .دارد

 
ت يوحنا را به رسمي، مرقس، لوقا ی،ل متيمختلف تنها چهار انج ومتعدد ی  هاليان همه انجيک ميکاتولی سايبا آنکه کل

و  ض هاينق و ضدی بلکه حت، ود نداردـل وجـامـکی نه تنها هماهنگ زي ناـ هلـين انجيان خود اـــيم، شناخته است
به گفته  . دـدهمی برابر عالمت سئوال قرار وجود دارد که غالبا اعتبار همه آنها را دری  چنان آشکاری های خالفگوئ

هست که با ی ا کسيآ. ده استير مختلف به ما رسي تا کنون هشتاد هزار برداشت و تفس هالياز مطالب انج« :نکنيو. گ
ن ين ايمعروفتر» م؟يان بدانيات آدمينظر ک رايخداوند و کدامی د وحينها را بايک از ايد کدامـيوــنان به ما بگياطم
 ٢٨ بای سينسب عی و لوقا است که اولی ل متيانج دو دری سيشجره نامه ع، شودی مکه غالبا بدان اشاره : اقض هاـتن

 ۵۵ل دوم يانج ن نسب نامه دريکه ايصورت در، رسدمی غمبر يم پي واسطه به ابراه۴٢با  غمبر ويواسطه به داود پ
 بای ز بکلي ها نن واسطهيت ايو تازه هو، شودمی م شامل يو ابراهی سيان عيشتر ميزده واسطه بيسی عنيواسطه 

هود يليپسر ا، لعازاريا پسر، پسرمتان، عقوبيپسر، وسفيپسر ی سيعی ل متيانج ب که درين ترتيبد، گر تفاوت دارديکدي
 پسر ی،ملک پسر ی،الو پسر، بن متات پسر ی،پسر هال، وسفيپسر ی سين عيل لوقا هميانج شده است و دری معرف... و
ن هر دو يا گر درياز طرف د. ان استيم  درمختلفی سايدوع د که اصوال صحبت ازتوان تصور کرمی که يبطور ...نا وي

که خود يصورت در، بردی م نسب ميو ابراه م از داوديوسف شوهر مرياز راه ی سيع، و لوقای متی ل هايشجره نامه انج
 .نداشته استی شوهرش رابطه زناشوئ شدن باکره بوده و با هنگام باردار م درياست که مری مدعی ل متيانج
 
ز بارها بر آن يقرآن ن ان است و دريحي مستاز روح القدس که از اصول معتقدای سيتولد ع م ويبکارت مرن مسئله يا
ده يگر ناديل ديسه انج مطرح شده و دری ل متيک انجي چهارگانه تنها دری  هاليخود انج دری ول(د نهاده شده است يتأک

ل يد و نام فرزندش عمانوئيخواهد زائی باکره ا: شه گرفته است کهيتورات ر ءاياشعک جمله کتاب ياز ) گرفته شده است
روشن کرده است ی زبان شناسی های بررسی ول. )١۴، باب هفتم، اءيکتاب اشع(آن خدا با ما است ی خواهد بود که معن

است که خود را ی بائيختر زآن دی واقعی است که معن »آلماح« یاصل عرباز ی غلطی ونانين کلمه باکره ترجمه يکه ا
 ل و بخصوص دريانج م دريمری تمام اسطوره باکره گ، ن مبنايا بر. باکره نداردی وقف معبد کرده است و اختصاصا معن

 .سرچشمه گرفته استی ل متي انجسندهينوی ک اشتباه لغويت تنها از يحيجهان مس قرآن و انعکاس فراوان آن در
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 گر و دريله و نقاط مختلف ديجل او دری هاو موعظه ی سيعی ت مذهبيدوران فعال، لوقاو مرقس و ی ل متيسه انج در
ش از سه ين مدت بيا) وحنايل يانج(ن يل چهارميانج که دريصورت در، ن شدهييکسال تعيم بتفاوت از چند ماه تا ياورشل

 هفت بار آنجا جمعًا در م آمده وين مدت سه بار به اورشليا دری سيل عين انجيبه نوشته هم. سال به حساب آمده است
ش از يمدت ب اينم سفر کرده و دريک بار به اورشليتنها ی و گريل ديت سه انجيکه به روايصورت در، معجزه کرده است

آن ی د فصح که پس فردايروز ع در، پس از مرگی سيح شده است که عيل لوقا تصريانج در. ست معجزه داشته استيب
توسط خود لوقا نوشته شده ) کتاب اعمال رسوالن(گر تورات يدی جا دری ول، ه آسمان رفتبود از درون گور خود ب

ان يبه می سياز صعود عی وحنا اصوال ذکريو ی ل متيدو انج و در، ن شده استيين صعود چهل روز بعد از آن تعيخ ايتار
به آسمان ی سيصود عی مخ رسيتارک يکاتولی سايخ چهل روز بعد از مرگ از طرف کلين تاريا. امده استين
)Ascension (شناخته شده است. 
 
، هودايل لوقا يانج، داندمی له ين ظهور را جليمحل ای ل متيانج، ون خود پس از مرگيبه حواری سيمورد ظهور ع  در
د که يگومی ی سيهنگام تولد ع م دريوسف شوهر مريخواب به  فرشته خداوند دری ل متيانج در. هيوحنا طبريل يانجل
ل يبدو نداده باشد به اسرائی  دستورکه فرشته مجددًای وقت بردارد و به مصر برود و تا درنگ طفل نوزاد و مادرش رايب

، را هالک کند طفل است تا اوی جستجو که بدو شده دری شگوئيک پيهود بخاطر يس پادشاه يروديرا که هيز، باز نگردد
باب  ی،مت(ماند می آنجا  س دريروديشود و تا هنگام مرگ همی ه مصر او روان وسف شبانگاه همراه با نوزاد و مادريو 
ح شده يل لوق تصريانج دری امده و حتيان نيبه می ل مطلقا سخنيسه انج دری ن سفر مهمين چنياز ای ول، )١۵-١٣، دوم

ت يدش از بپشت سر گذاشت به اتفاق شوهر و فرزنی عت موسير خود را طبق شريام تطهيم پس از آنکه اياست که مر
م و يوسف بهمراه مريگفته شده است که ی ل متيانج ن ناصره دريدرباره هم. م و بعد به ناصره رفتيم به اورشلياللح

ی ح ناصريابد که مسيل گفته شده بود تحقق ياسرائی بنی ايناصره ساکن شدند تا آنچه به زبان انببلده  دری سيفرزندش ع
 .نوشته نشده استی زين چيتورات چن دری هودي امبريچ پيکتاب ه دری ول، خوانده خواهد شد

 
ی  هاليل از انجيک انجي ک مورد آنهم دري ت است تنها دريحين مسيآئی ر بنايکه سنگ زی سيح بودن عيبه مس

 واحدی ن است که آنها ترا خدايای ات جاودانيح، پدری ا: رو به آسمان کرد و گفتی سيو ع«: چهارگانه اشاره شده است
و لوقا و مرقس ی ل متيسه انج. )٣، باب هفدهم، وحناي (»ح را که فرستاده تو است بشناسنديمسی سيع وی قيحق
است که پس از ی موضوعی سي عنح بوديو اصوال موضوع مس، کنندمی نقل نی سيرا از جانب عی ن سخنيچکدام چنيه

ی ادين اصل بنيبه ا. الد ابداع شده استي بعد از م۴٠حدود سال  ز فقط درين» یحيمس«عنوان . مرگ او مطرح شده است
چهارگانه اشاره شده است نه از جانب ی  هاليانج دری سينه از جانب خود ع، پسر خداستی سيت که عيحين مسيگر آئيد

بدو ی ون روميک سنتوريب توسط يصلی رو ن عنوان پس از مرگ او دريت مجعول اين روايبلکه طبق ا، ون اويحوار
 ن اصطالح را ازي ايانـغالط به خود رساله  پائولس رسول بعدا در» ! که او پسر خدا بودحقًا«ست داده شده که گفته ا

ک زن يخداوند فرزند خود را که از  دين فرا رسيکه زمان معيوقت«: بکار برده است ی،سيو نه از جانب ع، جانب خودش
ز خودش ينی ن نامگذاريهمی ول. )۴، چهارمفصل ، انيغالط (»ان ما فرستاديمهود متولد شده بود به يعت يشر در و

و ی تو پسر من هست: خداوند به من فرموده است«: ديگومی آن داود  تورات است که در از مزمور دوم داود دری اقتباس
شان را يا: دين را ملک تو خواهم گردانيزمی راث تو خواهم داد و اقصاي را به م هانک امتيا. ا آوردميرا به دن امروز تو

ن يو تازه خود ا. )١٢-٨، مزمور دوم، ريمزام (»کردی شکست و مثل کوزه گر خورد خواهی ن خواهيآهنی  عصابه
 .ده استيبزرگ نامی را پسر آنو خدای بابلی مردوخ خدای آن و است که دری ز بازگو کننده لوحه حمورابيمزمور داود ن

 
 که در) چهار روز پس از مرگ او دری سيلعازار بدست عيزنده شدن ا(زنده کردن مرده ی عنيی سين معجزه عياز بزرگتر
ن يگر اصوال چنيل ديسخن رفته و سه انج) ۴۴-٣٨، وحناي(ل يک انجيتنها ) ١١٠، مائده(اد شده يز از آن يقرآن ن
 .را مطرح نکرده اندی معجزه ا

   
آنگاه  ...«: ار رفته است بک هالياز انجی کي ک مورد و دري تنها دری سيعی  برا»پسر انسان«اصطالح معروف 
پاسخ ی سيو ع م پاداشمان چه خواهد بود؟يز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ايما که همه چ: ديپرسی سيپطروس از ع
ز بر دوازده يکند شما نمی خود جلوس ی بر تخت پادشاهی جالل آسمان آنهنگام که پسر انسان در در، روز معاد داد که در
زبان ی های برس. )٢٨-٢٧، باب نوزدهم ی،مت (»د کرديخواهی ل داوريفه اسرائير دوازده طاد نشست و بيتخت خواه

  است که در»بن آدم«ی ترجمه کلمه عبر ن اصطالح پسر انسان زاده اشتباه دريشناسان امروزه روشن کرده است که ا
ا ير يد... «: رای دارد و نه فرد بخصوصآدم را ی بنی کلی تورات بکار رفته است و معن ال دريکتاب دانی از بنده های کي

باب ، اليکتاب دان (»ده خواهد شدي برگز ها و زبان ها و ملت هاهمه قوم از جانب خداوند به سلطنت بری آدمی زود بن
 ).١٣، هفتم
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ط توسی سياست که بعد از مرگ عی ن افسانه اياز محققی اريبسی بنا به برس، زينی سيون دوازده گانه عيموضوع حوار
ک مجموعه يصورت ی حينسل اول مس، تيحياز مسی خيبرداشت تار ن هدف که دريان ساخته شده با ايحينسل سوم مس
ل و ارتباط يفه اسرائيده شده که نشانه دوازده طاين منظور برگزيرقم دوازده بد، وسته را داشته باشديبهم پ متشکل و

ق کامل خود را يک تحقيآغاز قرن حاضر ی شگر آلمان پژوهHeneselmann . د باشديق وعهد جديعت عهد دوی سنت
 .ن موضوع اختصاص داده استيبد
 

 مطرح  هاليک از انجيچيه و روح القدس بنوبه خود در) یسيخدا و ع(پسر  ب پدر ويترکی عنيی حيث مسيتثلمسئله 
ث يطرح کرده از تثلرا می سيت عيه الوهيد فرضيخود درعهد جدی رساله ها ز که دريپائولوس نی و حت، نشده است

 ث جزويمسئله تثلی الدين مورد متذکر شده اند که اساسا تا سده پنجم مي ان درياز محققی اريبس. سخن نگفته است
ب يبه صلی سيکه عی از زمان، »یفلسف ونريکسيد «به تذکر ولتر در. ک نبوده استيکاتولی سايسران کلی معتقدات اصول

 ن مدت درست بريا ل بشر به خدا درين تبديو ا، ناخته شد سه قرن فاصله بودشی به خدائی که ويده شد تا وقتيکش
گران شناخته يبرتر از دی فقط مخلوقی سيآغاز ع در. رم انجام گرفتی امپراتور ان دريل امپراتوران به خدايتبدی الگو
و سرانجام ، د داشته استش از خلقت کائنات وجويتراوش خدا دانسته شد که پ بعدا، گرفتی بعد مافوق مالئک جا، شد

 .دوم اعالم شدی خودش خدا
  

ی خداوند خدائ«: ح قرآن قرارگرفته استيصری فرزند خدا است مورد نفی سيت که عيحيشعار شناخته شده جهان مس
ان يو ترسا،  خدا استر فرزنديگفتند عزان يهودي، )١٧١نساء (باشد ی را فرزندی کتا است و منزه است از آنکه وي

م يبن مری سين کس عيا«. )٣١-٣٠، توبه( ١»!بندندمی ن دروغ يچن خدا بکشدشان که بدو. است ح فرزند خدايسگفتند م
مصلوب شدن ی ماجرا. )٣۵-٣۴، ميمر(» خود داشته باشدی برای د که فرزنديشامی را ن را خدايز، است و نه فرزند خدا

قرار گرفته و تصريح شده است که اين ی قرآن مورد نف رنهاده شده است دد يآن تأک ل بريهر چهار انج ز که درينی سيع
ی ول، خدا را کشتيم مسيح فرزند مريم و پيامبری ما عيس ی،آنها گفتند که آر «:نبود که به صليب کشيده شدی واقعی عيس
از  روند و میاين عقيده اند به راه خطا  آنان چنين مشتبه شد و کسانيکه بر به صليب نکشيدند بلکه بر را نکشتند و او

ی را بسو نکشتند بلکه خداوند او را زيرا که آنان به يقين او، اطالعند و بدنبال پندار باطل خويشندی حقائق امور ب
 .)١۵٨-١۵٧نساء (» خويش باال برد

 
توانست به می نداشت نی ماد ون جوهرچی واقعی داند که عيسمی ی اين دو آيه را بازتاب گفته معروف مان گلدتسيهر
اين اعتقاد بعدا توسط مانويان . و غيراصيل او بودی صليب رفت قالب زمينی  کشيده شود و آنکس که بر باالصليب
که خود سابقه ی پيش از سلمان فارسی نظر داشت که حت بايد در. مخالفان بسيار پيدا کرد موافقان و يافت و گسترش
 .شناخته شده بودمکه و مدينه  مانويان دری از انديشه های بسيار، داشتی مانو

  
 ی خواه اسطوره ا وی  خواه واقع-ی آئين مسيحيت بهمان اندازه که پيدايش خود را به عيس ی،تاريخی از ديدگاه ارزياب
 خود را نيز از اوی چند که انحراف بنياد هر، و موجوديت خويش را مديون پائولوس استی شکل گير، مديون است

 :نويسدمی Bibliotheque de Philosophie Scientifique  اين باره گوستاولوبون در در. دارد
   

 مراحل دری ول، او را به ديگران ابالغ کنندی و مواعظ اخالق های شاگردان او کوشيدند تا پيشگوئی مرگ عيس پس از«
سيح مدت رفت احتمال اينکه خاطره ممی که کار پيش ی و بدانصورت، اين راه بدست نياوردند دری نخستين موفقيت چندان

، بخاطر اين بود که پائولوس، عمل درست غير از اين شد اگر در. بماند بسيار اندک بودی مردن خود او باق پس ازی زياد
مرگ و  جاده دمشق پس از دری معروف او با عيسی را نديد و روياروئی که خودش هرگز عيسی خاخام دانشمند يهود

 که به فلسفه ی احاطه ا با با قدرت تخيل فراوان خود و، عدا ساخته شدبود که بی  افسانه انيز طبعًای رستاخيز عيس
 
 
 

______________________________ 
غمرب تورات يرا مهان عزرا پ  اونياز حمققی اريبس. ستينام برده شده معلوم ن او که از"ريعز"ن يت اي هو -١

خدا را نکرده و ی فرزندی چوقت ادعايه یول، هود بر عهده داردي نيآئ دری مشرده اند که البته نقش مهم
ار جالب يز بسياز جانب خود خدا ن "خدا بکشدشان"ن ينفر. را قائل نشده اندی  مقامنياو چنی ز برايان نيهودي

 . است
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ح يرا ساخت و شکل داد که اگر خود مسی ح مذهبيو بنام مس، دان گذاشتيپا به م، ن داشتيزم و به مذاهب خاور یيونان
بود تا ی شتر منعکس کننده ظوابط توراتيار بين مذهب بسيل اين دليو بهم، آوردی نم ز از آن سر دريچ چي هزنده بود

ک يح يامده بود که از مسين برنيا صدد ز درين است که پائولوس نيان تذکر ايت شايواقع. حيخود مسی انقالبی شه هاياند
 دری ابدی ت داشت تا به مردمان ابالغ کند که زندگانيمورکرد که مأمی ی معرف ک خدايفقط  را بلکه او، خدا بسازد

ن وجود يا ازی چ نشانه ايه. ده استيآنان خری مت مرگ خود برايرا به قی ن زندگيا) یسيع(انتظارآنان است و او 
که تنها بود ی ن اسطوره ايا، ا فرزند خدا شناخته شده باشديروان او خدا ياز نظر پی سيت عيحيقرن اول مس ندارد که در

 ».افتيرواج ی سويجوامع ع جا دريساخته شد و تدری حيقرن دوم مس در
 
اره ـن بيهم ود درــــــ خL’ evolution des Dogmesاب معروف ـکت ن درباد فلسفه دانشگاه سرــاست» بری نيگ«

شتن را يخود نه خو یندگتمام دوران ز در، زنده شناخته شدی که بعدا خدای سين است که آن عيت ايواقع«: سدينومی 
ی رو خداوند دری تجلی سيگفتند که عمی  ساده دل اوی به دوازده حوار اگر .تازه شدی اعالم مذهبی نه مدع، دانست خدا
 فرزند شهياند. داشتندمی براد کفر و اتهام يدرجه بعد فر در، دنديفهممی ن حرف را نيای مرحله اول معن در، ن بوديزم

را يز، شودی ک کفر وحشتناک تلقي توانست جزمی بودند نی هوديکه هر دوازده نفرشان ی ونين حواريای داشتن خدا برا
ی کيداشت که نزد را ن ادعايتنها ا، هود قائل نبوديغمبران متعدد ياز پی کي جزی ش مقاميخو برایه کی سيخود ع

 ».ارت دهدان وعده داده شده بود بدانان بشيهوديش به يپی زمان ريملکوت خداوند را که از د
 

ی  هاليانج که دری عيو وقا محرز باشدی سيخود عی خين فرض است که اصالت تاريا فرع بر،  آنچه گفته شدالبته همِه
که يصورت در، وسته باشندي به وقوع پت شده اند واقعًايروا او د ازي و رساالت عهد جد هار کتابيسا چهارگانه و در

ن يا بر، گسترده انجام داده اندی ئهای ت بررسيحيو مسی سيکه درباره عی از پژوهشگران معتبر و سرشناسی اريبس
وسف يعقوب و ي م ويابراه و همچنانکه نوح و، د استيتردی جای سيبه نام عی شخصی وجود خارج باورند که اصوال در
ن يمعی ئ ها هدفسنده تورات بايستند که از جانب کاهنان نويش نيبی اسطوره ای ئ هاتيشخصی ار موسيو به احتمال بس

 ت دريحيمسی ن انقالبيآئی انگذارياست که با هدف بنی گريدی ت اسطوره ايز شخصينی سيع، پرداخته شده اند ساخته و
اد نهاده شده است که يت بنين واقعيا ن دسته از محققان بريای اصولی استدالل. هود ابداع شده استيی ن قشريبرابر آئ

وجود  ازی که حاکی ا باستان شناسيی خيچ مدرک تاريز هينی سيمورد ع در، لياسرائوخ بزرگ يهمانند مورد تورات و ش
منظم و از ی وهايرم از آرشی است که امپراتوری دورانی که دوران ويصورت در، باشد وجود نداردی ن کسيچنی واقع
 ن دوران را درياز ای نمدارک فراوای باستان شناسی های ن حال بررسيع در. ق برخوردار بوده استيدقی سيع نويوقا
 دری ستيبامی ، داشته واقعاوجودی ن شخصيکه چنيصورت در ی،سيعی  ماجراگران گذاشته اند که منطقًاار پژوهشياخت

 .آنها منعکس شده باشد
  

الد يش از ميه است که از سال هشتم پيلسوف اسکندريلون مشهور به فيت فيحيزمان آغاز مسی هودين متفکر يمعروفتر
ی و اجتماعی اسين مسافرت کرده بود و با تحوالت سيچند بار به فلسطی و. سته استيزمی ی الدي م۵٠ سال ح تايمس
ط يمح او دری فلسفی شه هاير انديتأث. ک داشتينزدی رم بود آشنائی از امپراتوری آنزمان بخش ن که درين سرزميا

ی فلسفی رياز پژوهشگران شکل گی اريسبود که بی حد انه دريک و ميخاور نزدی  هانيسرزم مصر و دری مذهب
 سم او را اساسا پدريکمونی ه پرداز ناميگلس فرضک انيشمارند و فردرمی ی لسوف افالطونين فيون ايت را مديحيمس
ی ن شخصياست به وجود چنی سيلون که معاصر عيفی ک از نوشته هايچيه نهمه دريو با ا، دهدمی ت لقب يحيمس

است  و دو ی هوديز يوس است که او نيوسف فالويهمان زمان  گري مورخ سرشناس دسنده وينو. اشاره نشده است
. نديآی بحساب می الديخ قرن اول مين تواريهود از مهمتريی خ باستانيان و تاريهوديی  هاجنگی  هاخ او بناميکتاب تار

ی ريحال شکل گ رم دری راتورامپ دری ائيپوی ت به صورت نهضت مذهبيحينوشته شده اند که مسی زمان  در هان کتابيا
دانست ی جعلی وشته انک آنرا يکاتولی سايخود کلی که بعدا حتی چند سطری اشاره ا  جزنوصفيا با و،  بودشو گستر
 سش درن پريهم. افتيتوان می آن ن دری سياز عی چ سخنين کتاب افزوده شده است هيت بديحيه مسيقرون اول که در

بود که به ی  شهری عني، هياهل طبر نکه خود اويوجود دارد که با ا، وسيوسي، ن زمانآ گريدی هوديخ مورخ يمورد تار
همچنانکه ، برده  نشده است کتاب او دری ن شخصياز چنی چ ناميه، آنجا موعظه کرده بود دری سيل بارها عيت انجيروا
ن يمعتبرتر، یروم سلزوس و وسينيو پلی ونانيانوس يو لوک) وسـلوتارخـپ(پلوتارک، همان زمانی هودي رين غيمورخ
 .نکرده اندی سي از عیذکر، یالديخ نگاران قرون اول و دوم ميتار
 
جهان  دری قيتحق وی خيتاری ه هايل ها و تجزين تحلياز گسترده تری کيموضوع ی سيعی زندگ، سه قرن گذشته در

گر يد در وی کائيامر وی اروپائمختلف ی کشورها که دری مقاالت  و هاکه شمار کتابيبطور، غرب قرارگرفته است
 و مقاالت  هان کتابيا ازی اديبخش ز. رودمی ن هزار فراتر يده از چندين باره بچاپ رسيا دری حيمسی  هانيسرزم
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، استاد مورخ هستند اين يسيآکادم نوشته شده اند که غالبابرجسته ی محققان گريد خ مذاهب ويوسط پژوهشگران تارت
آن  ت شگفت آور باشد که شمارين واقعيد تذکر ايشا و، برتن داشتندی نها خود جامه مذهباز آی نکه برخيباضافه ا
توان مطلقا انتظار داشت می د قرار داده اند از آنچه يا تردي را مورد انکاری سيعی خين جمع که وجود تارياز ای گروه
، تسريآلبرت شوای نوشته ها ده کوتاه ازيرگزب آنها به نقل دو ازی نجا به عنوان نمونه ايا من در و، است شتريار بيبس

قرن ی سيسنده و مورخ سرشناس انگليولز نو. ج. ـه، ز بوديش نيخودش کشکه ی سيسنده معروف سويو نو متفکر
ی سين است که آن عيقت ايحق«: سدينومی ی سيمفصل خود درباره عی جلد ق دويتحق تسر دريشوا. کنممی اکتفا، حاضر
قرار برن يزم را دری را اعالم نمود و قلمرو اله ت حکومت خدايکرد و معنو د ظهوريهد جدت عيکه به روای ناصر

بلکه ، نداشته استی س کند هرگز وجود خارجيت و تقديب جان سپرد تا اقدام خود را تثبيصلی باال ساخت و سپس بر
ی خياو لباس تار بری تئولوژسم شکل گرفته و توسط يبراليتوسط ل، شدهی حسم طرايونالياست که توسط راسی تيشخص

مدرن بعمل ) اتياله(ی صدو پنجاه ساله گذشته از جانب تئولوژ که دری ئ هارغم همه کوششيو عل، پوشانده شده است
توان با می ، ببخشندی خي تاریتينظرگاه بدو هون يا از ه کنند ويتوجی وعلمی د منطقيد از سا راي کلیسيست تا عآمده ا
از  و جدای سيت بدون عيحيت دارد مسيآنچه بعکس واقع.  واقعا وجود نداشته استیخي تاریساين عينان گفت که اياطم
ولز بنوبه خود . ج. ـه ».نسبت داده شده استی ت اسطوره ايک شخصياست که به ی ات و اعمال خارق العاده ازمعج
ی ليانجی  هام که غالب سنتيرسمی  جهين نتي بدهای ن بررسياز همه ا... «: سدينومی ش يخ خويبه تاری کتاب نگاه در

ی سايوجه ع چيشده است بهی ن مدارک معرفيتری ميقد رکه دی سائيآن ع د نشده اند وييتأی حيه مسيتوسط منابع اول
ار نداشتند و ياخت را دری شده ا ل کتابتياناج ی،حيسندگان مسين نوين است که اوليت ايواقع. ستيچهارگانه نی  هاليانج

ن يقصور نخست ...گرددمی  بر هالين انجيسندگان اياز زمان نوی نوشته شده به زمان متأخرتری سيعی ندگآنچه درباره ز
ن افراد يله هميبه وسی خيع تاريم وقايريابد که بپذيمی ت يقطعی زمانی سيعی از زندگی ع مشخصيذکر وقا سندگان درينو
 ».ل شده انديشده و شکل گرفته و سپس وارد انجی طرح

  
، ات بوديش و استاد الهيکه خودش کش، از شاگردان مکتب هگل، د اشتراوسيداوی سط قرن نوزدهم متفکر آلماناوا در
ی  هاليدرباره مقابله انجی کتاب قطوری ط ی،علمی ابيبا ارزی عنيهگل ی و مذهبی خيتاری لياساس روش تحل بر

ت معجزای برای جائی عقل نظر ون ازچ  کرد وانکاری  را بکل هالين انجيای خيآنها ارزش تاری چهارگانه و تضادها
سال  که کتاب او دريهنگام. ارائه دهدی سيعی عنيبدون اسطوره و بدون معجزه ی تيحيد تا مسيکوش، ديدی نمی حائيمس

 :اشاره بدان نوشت خ مذهب درين سرشناس تارياز محققی کي، منتشر شدی سيعی زندگ بری  بنام نقد١٨٣٧
. امکان خواندن آنرا نداشته باشندی ن عادينوشته بود تا مومن ینيـالتران کننده را به ين ويچنی کاش الاقل اشتراوس اثر

کتاب  دری انين آشتيجالل الدی رانيمعاصر ا توسط پژوهشگری جالبی بررس ی،سيا عدم اصالت وجود عيدرباره اصالت 
 . بدان رجوع کردتوانمی ی شترياطالعات بی ح صورت گرفته است که براين مسيد دری قيتحق

 
*   *   * 

به اضافه ، آورنده آن مشخص استی خيت تارين آن مانند هوياست که زمان تدوی کتاب، ليبه خالف تورات و انج، قرآن
آن از خداوند بصورت شخص  را دريز، داردی اصولی گر تفاوتيدی ز با دو کتاب آسمانيننکه نحوه برداشت مطالب آن يا

در مورد اصالت متن ، نهمهيا با. ديگومی است که بصورت شخص اول سخن  خود خداوندبلکه ، شودمی اد نيسوم 
دوران  چنانکه در، ار وجود داشته استيبسی دها و اختالف نظرهايتردی جامعه اسالم همان آغاز در ز ازيقرآن نی کنون

 .نزد اسالم شناسان وجود دارد دها درين اختالف نظرها و ترديهم هم خود ما
  

 ی ا توسط عده ايصحابه محمد ضبط  ازی بود که توسط عده ای اتيآ ازی زمان وفات محمد مجموعه پراکنده ا درقرآن 
رفت که می م آن ين افراد بيای جيو چون با درگذشت خود محمد و بدنبال آن با مرگ تدر، شده بود بر گر از آنها ازيد

ی  هان ساليبازپس دبن ثابت که دريقرآن به زی  گرد آورکار، ه عمريبنا به توص، ز از دست بروديمتن کامل قرآن ن
گر يکديافت تا قطعات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با يت يمأموری و و، محمد کاتب او بود محول شدی زندگ

ی صفحاتآورد بدون نقطه و اعراب بر  گرد ديکه زی متن. م شوديمجموع آنها تنظ قرآن از ازی مقابله کند تا متن جامع
تنها به استفاده شخص  نداشت وی ه قرآن جنبه رسمياولن نسخه يای ول، ن جهت مصحف نام گرفتينوشته شد و بد

ن بافهرست در مشان اکه اس(گر از صحابه محمد يبعدا توسط چند تن د. اختصاص داده شده بودی ان جامه اسالميشوايپ
ن يب چندين ترتيو بد، افتير ييز تغيات نيآ ب تقدم و تأخري ترتن مجموعه افزوده شد ويبدی گريات ديآ) م آمده استيند

 عثمان که پس از مرگ عمريوقت. ن متون مختلف تورات نبوديشباهت به نحوه تدوی ن شد که بيمتن مختلف از قرآن تدو
قرآن ن شود که بعد از آن تنها يقرآن تدوی ک متن رسميات ين روايم گرفت از مجموع ايتصمی و، ديبه خالفت رس

 عثمان از و، کاتب محمد محول شددبن ثابت يفه به زين وظيز اين بار نيا و، ديب آشناخته شده و مورد قبول به حسا
 و ديزی ئت چهارنفريداده بود به ه را که ابوبکر بدوی زوجه محمد خواست که اوراق قرآن و حفصه دخترعمر
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 گريدی نوشته ها تمام مدارک وی ول، به حفصه مسترد شدن نسخه يای ن قرآن رسميتدو بعد از. ل دهديهمراهانش تحو
ضبط ی امو فهيبه امر مروان اول خلی  هجر۴۶سال  ز بعد از مرگ او دريحفصه نی نسخه انحصار. ديقرآن منهدم گرد
 .ه شده بوديبود که به امر عثمان تهی ماند متنی از قرآن که باقی ب تنها متنين ترتيو منهدم شد و بد

   
ه از يامی بنی عنيی کان ويکه عثمان و نزد ده اندين عقيا پرداخته اند بری ن باره به بررسيا که دری مه محققانبا هيتقر
. بوده اندی اســـيسی ر تابع منظورهاـشتينداشته بلکه بی نيا نظر دـاز قرآن تنهی دـــــــل متن واحـين و تحمـيدوـن تيا
د که ــکنمی د يتأک، قرار دادهی ورد بررســات را مين نظريان خود همه اريا کتاب اسالم در  درکهی پتروشفسک. پ. یا

دبن ثابت يمتن آن داده شده و ز ه دريامی به سود هواداران بنی راتييقرآن تغی جمع آور نان گفت دريتوان با اطممی 
کان محمد و يزداز نی کي مسعودعبداهللا بن . از متن قرآن حذف کرده است رای نيات معيان آيت عثمان و امويبخاطر رضا

 قرآن را ١١۴ و١١٣ی ن کرده بود آشکارا سوره هاياز قرآن را تدوی گرياز حافظان سرشناس متن قرآن که خود متن د
ی هنوز نسخه هائی الاقل تا قرن چهارم هجر .وسف را منکر بودنديز اصالت سوره  يو خوارج ن، دانستمی ل ير اصيغ

ن شده عثمان را به يکه قرآن تدوی ان کسانين شده بود در مي عبداهللا بن مسعود تدوکعب وی از قرآن که توسط ابن اب
 ی،وقت توسط حکام محلی ن نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفايضبط منظم ای ول، شناختند رواج داشتمی ت نيرسم

از ی اريان و خوارج که بسيعيشی که حتيبطور، ماندی عثمان باقت يان برد و فقط رواين نسخ را از مياندک اندک همه ا
 .رفتنديشمردند ناچار آنرا پذمی ف شده ين متن را تحريای جاها

   
 مثال در، د قرار گرفته استين کسان خود محمد مورد ترديکتريدرجه اول از طرف نزد قرآن دری ه هاياز آی اصالت برخ

آنها از   سوره احزاب که در۵٢ تا ۴٩ی ه هايآپس از نزول ، امبريهمسر پ، شهياز قول عا، ن کتاب معتبريث چندياحاد
ن يا دری ت ضوابط جاريو عدم الزام او به رعای همبستری مورد انتخاب زنان مورد نظرش برا غمبرش دريخداوند به پ

 ت دريارباب آسمانی نيبی م«: نقل شده است که خطاب به همسرش گفته بود، کامل داده شده استی ارينه اختيزم
د قرار داده بود عبداهللا يرا مورد ترد ه هاين آيکه اصالت ای گري کس د».شتاب داردی ليتو خی قلبی ه هارفتن خواستيپذ

ها و ی ن وحياصالت ای او بود که پس از مدتی های و کاتب مخصوص وح امبرين صحابه پيکترينزد سرح ازی بن اب
ی راتييص خود تغيبه تشخات ين آيمتن ا  خود او درن باريبود که چندی را مدعيز، انکار کرد رای ات قرآنيت نزول آيفيک

را که ) ١۴، مومنون(» یفتبارک اهللا احسن الخالق «هيآ کباريی حت و، رفته استيرات را پذيين تغيا زين مبرغيداده و پ
و ن اختالف اسالم را ترک گفت يسرح پس از طرح ای اب. داده استی متن قرآن جا ساخته خود عبداهللا بن سرح بوده در

ر يو تفسی خ طبريتار ل درين ماجرا به تفصيشرح ا. به کشتنش فرمان دادی ز خونش را حالل کرد و پس از مدتيمحمد ن
ن يچند است که دری ز حاکينی گريات متعدد ديروا. آمده استی جيف الهيشر ريو تفس ريو کامل ابن اثی ابوالفتوح راز
از . داده شده استی جای ات قرآنيآ ه محمد اظهار داشته که بعد دردرباره مسائل مختلف بی ابن خطاب نظرات مورد عمر

ت بهشی مال مومنان را به بها خداوند جان و«: ه سوره توبه است کهين آيا، قرآن آمده که دری ن مطالبيب تريعج
»  آمده استل وقرآنيتورات و انج است که دری ن وعده قطعيا. ا کشته شونديراه خدا بکشند  کرده است که دری داريخر

 ).١١١، توبه(
   

را ی چون شهر« :کند کهمی  وشع امريامبرش يهوه به پيآن  کند که درمی دا يمورد تورات مصداق پ ن گفته درياگر ا
 ت تو  دريهوه به مالکيکه ی ن اقواميای ک از شهرهايچيه ر بکش و دريع ذکوران آنرا به دم شمشيبدست تو بسپارم جم

 ،)١٧-١٣، ستميباب ب، هيسفرتثن (»وان زنده مگذار و آنها را بالکل هالک سازيح ا از انسان وری نفسی چ ذيآورد هی م
ی از پای زيد تا از فرط خونريشان را بزني هاد گردنيشو چون با کفار روبرو«: ز صادق است کهيمورد قرآن ن اگر درو 
افت يتوان می ز نيک مورد نيی آن حت که در(ست يل نه تنها مطلقا صادق نيمورد انج عوض در در، )۴، محمد(» نديدرآ

ن کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با يا بلکه درست بعکس در، )کشتن کفار داده شده باشدی برای که دستور
ست يباب ب، لوقا، ۴٢، باب چهاردهم، مرقس، ۵٢، ست و ششميباب ب ی،مت(شود می ز کشته ير نيبکشد با شمش ريشمش
افته است که ين» خداوندی وعده قطع«ن ياز ای ل نشانيانجی چ جايه ز تا به امروز درينی چ مفسريهو ، )۴۶، دوم و

  ١.شودی داريا کشته شدن خريق کشتن يطر بهشت ازی ن به بهايمال مومن جان و
______________________________ 

نيز قرار ی رد تأييد هيچ مفسر اسالمراه خدا باشد مو توانسته است طرفدار کشنت دری می اين فرضيه که عيس -١
ديدار با  دری اين باره شده گفته آيت اهللا مخين که دری و ظاهرا تنها اظهار نظر موافق، نگرفته است

مسيح فرصت داده بودند ی اگر به عيس«: مراسم سالم سالروز حممد است که لريتبه رژمي واليت فقيه دراکارگردانان ع
 ).١٣۶٣ آذر ٣٠، مجاران( مهني است که مششري بکشد وبکشد زيرا وظيفه هر پيغمرب، شتک میکشد و می او هم مششري 
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 و«: زبور داوود هم نام برده است اء فرستاده شده اند ازيکه از جانب خداوند به انبی آسمانی  هاجزو کتاب قرآن در
و زبور را ، گريدی بعض بر امبران راياز پی م بعضيدادی و همانا برتر«، )١۶٣، نساء (»ميز به داود فرستاديزبور را ن

 چوقت دريه) اد شدهي ريخود تورات از آن بصورت مزام که در(ن کتاب زبور يای ول. )۵۵، اسراء(» ميبه داود عطاکرد
ر يامرا مزيز، را نکرده استی ن ادعائيچ جا چنيه در زيخود داود ن امده است ويبشمار نی ل کتاب آسمانيانج ا دريتورات 

هود يخداوند ، هوهيخطاب به ، هودي پادشاه و پپغمبر، است که داودی پنچاه گانه ا صد وی از سرودهای داود مجموعه ا
آن خود خداوند با داود ی چ جايه دری ول) ديتوان دمی مورد زرتشت و اهورامزدا  در گاتاها ر آنچه درينظ(سروده است 

را چنانکه قبال گفته شد يز، استی ا به داود انتساب غلطـن سرودهياز ای ارـيو تازه انتساب بس. دـيگومی نی سخن
 جًايطول چند صد سال تدر در چهار دوران مختلف و ن مجموعه درير نشان داده که ايسترده دو قرن اخگی های بررس

 . بودی هخامنشی هود جزء شاهنشاهين ياست که سرزمی از ادوار آن دورانی کيسروده شده که الاقل 
 

**   *    
واحد فرستاده ی از جانب يک خدا) قرآن، انجيل، تورات(ی عليرغم اين تصريح قرآن که هر سه کتاب مقدس اديان توحيد

 و ثابت و تغيير ناپذيری قوانين ابد«قالب  واحد و مشترک دری  منعکس کننده حقايقبايد منطقًامی و بنابراين (شده اند 
وجود دارد ی چنان بنيادی گاه تناقض هاي  و هااين سه کتاب تفاوت ين اعالم شده دراز قوانی ميان بسيار، )باشند »یاله

 به ناچار بايد نتيجه گرفت که خداوند در، اين باشد که همه آنها از يک منبع واحد سرچشمه گرفته اند که اگر فرض بر
 .تغيير عقيده داده استی  درجه ا١٨٠ی فاصله تنها چند قرن چندين بار بصورت

 
را به نکاح خود درآورده ی زنی چون کس«: حکم تورات اين است که، چنانکه قبال نيز تذکر داده شدی مورد زناشوئ در
، را از خانه خود بيرون کند نظرش پسند نيايد طالقنامه نوشته و بدستش بدهد و او در آنگاه که اين زن ديگر هر، باشد

ه بدارد و طالقنامه نوشته بدستش بدهد و او را از خانه اش بيرون را مکروی کند و او نيز وی و اگر آن زن شوهر ديگر
قرآن  در همين راستا  در».را دوباره به نکاح خود درآورد را رها کرده بود ديگر مجاز نيست او شوهر اول که او، کند

و اگر ، )٢٠، نساء(دو يا سه يا چهار زن : را به نکاح خود درآوريد که مورد پسندتان باشندی زنان«: آمده است
و ، )٣۴، نساء(و دست آخر کتکشان بزنيد ، گزينيدی سپس از بسترشان دور، را نصيحت کنيد کنند اول آنهای نافرمان

انجيل تصريح  همين زمينه در درست دری ول. )١٩، نساء(» امر طالق آنها نگران مباشيد چنانچه دلپسندتان نباشند در
بلکه يک تن واحد ، کنند ديگر دو نفر نيستندمی که با يکديگر ازدواج ی  زنفرمود مرد وی آنگاه عيس«: که شده است
اجازه داد که ی و فريسيان پرسيدند پس چرا موس. سازد بهم پيوسته است انسان نبايد جدا پس آنچه را که خدا. هستند

گويم هرکس زن خود می  اما من به شما: جواب گفت دری شود؟ و عيس جدا او مرد با دادن يک طالقنامه به زن خود از
و ، )٩-۵، باب نوزدهم، یمت (» ديگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده استیبا زن بجز زنا طالق بدهد وی را به علت
 .)١٢، ١١، باب دهم، مرقس (»مرد ديگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است شود و با نيز که از شوهر خود جدای هر زن

  
زمين ی رو که بری همه حيوانات گفت ازی خداوند به موس«: تورات آمده است حالل درحرام و ی های مورد خوراک در

بخوريد واما شتر را ، بشرط اينکه سم آنها تماما شکافته باشد، کدام را که شکافته سم باشند و نشخوار کنند هستند هر
زيرا ، و خوک را نخوريد، سم نداردی کند ولمی و خرگوش را مخوريد زيرا نشخوار ، نخوريد که شکافته سم نيست

که  و فلس دارد بخوريد و هر کدام را کدام که پر آب است هر چه در و از هر، کندمی هست وليکن نشخوار ن شکافته سم
شب پره و  و جغد مرغ الشخوار و مرغ استخوان خوار و شتر مرغ و و از مرغان هوا عقاب و، فلس ندارد نخوريد و پر

خزند می زمين  که بری شراتحو از . ..روند بخوريدمی پا راه  که بر چهار همه حشرات بالدار رای ول ،هدهد را نخوريد
شکم راه رود و  چه بر چلپاسه و بوقلمون و هر و موش و سوسمار و کرباسه و موش کور: شما نجس اندی اينها برا

 بر حرام گردانيد خدا«: قرآن آمده است ورد درهمين م در و) ٣٠-١، باب يازدهم، سفرالويان (»زياده داردی هر چه پاها
را ی و هر حيوان، )١٧٣، بقره(را که به نام خدا ذبح نکرده باشند ی و هر حيوان، شما مردار و خون و گوشت خوک را

شما  و حالل کرديم بر، )٣، مائده(پائين انداختن يا به شاخ زدن مرده باشد ی که به خفه کردن يا چوب زدن يا از بلند
و ماده  و نر، شکم مادرشان باشند آنها را که دری و بچه ها ماده بز و ماده بره و نر و نر: شت جفت از چهار پايان راه

همين  درست دری ول. )١۴۴ و١۴٣، انعام (»ماده ها باشندی شکم ها آنها را که دری بچه ها و ماده گاو و و نر شتر
س ـنوشد نجمی خورد و می د که انسان از راه آنچه ـبداني: آنها گفتبه ی و عيس ...« :انجيل آمده است که ا درـراست
از ی اما آدم، شودمی خته يرود و پس از آن به مزبله رمی دهان وارد بدن شود به معده  راه زيرا که هرچه از، شودمی ن

، فسق، زنا، تلق، ديشه پلياند، مانند سخن زشت، ديآی رون ميدهانش ب شود که از دل ومی نجس ی زهائيراه آن چ
رون يند که از درون بينهايا. و حماقتی خواه بد ی،نيب خود، تهمت، حسادت، بيفر، انتيخ، شهادت دروغ، طمع ی،دزد
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نه ين زميهم و باز در. )٢٣-١٨، باب هفتم، مرقس، ٢٠، ١٧، باب پانزدهم ی،مت (»کنندمی را نجس ی ند و آدميآی م
 ا دست مزن؟ين دست بزن ين را بخور و آنرا نخور و به ايد که ايشومی ن يل اياز قبی ع مقرراتيچرا مط«: آمده است

گران يبه انتقاد د) شنبه(ا روز سبت يا ماه نو يد يت عيا رعايی دنيو آشامی به شما گفته است که در مورد خوراکی سيع
 ).٢١-١۶، باب دوم، انيرساله پائولوس به کولس (»ديت ندهياهم
 

پا و بجای پا  و دستی بجاو دست ، دندانی چشم و دندان به جای چشم به جا«: ده است کهتورات آم درباره قصاص در
ست يباب ب، خروج سفر(» را به عوض چشمش آزاد کند کند او خود را کور زيا کنيچشم غالم ی کسو اگر . داغی داغ بجا

مقابل بنده و  بنده را در و،  مرد آزادمقابل را در مرد آزاد«: قرآن آمده است که نه درين زميهم در و. )٣۴-٢۴، کميو 
دندان ی گوش و دندان بجای و گوش بجای نيبی بجای نيب چشم وی چشم بجا، )١٧٨، بقره(د يزن را در مقابل زن بکش

آنکه مقتول  ست ولوي نیقاتل ضرور پرداخت خونبها بر، باشد که با شما محاربندی و اگر مقتول از قوم، )۴۵، مائده(
د که گفته شده است يده ايشن: فرمودی سيع و... «: ل آمده استيانج ن مورد دريهم دری ول. )٩٢، ساءن (»مومن باشد
ه ـاواست ک و، فقط حق خداوند استی جوئ م که انتقاميگومی اما من به شما  .دندانی دندان بجا چشم وی اــچشم به ج

ی گريدرباره انسان دی که بخواهی ستيتو ک، )٢٩-٢٧، ست و ششميباب ب، لوقا( گناهکاران را بدهدی د سزايبامی 
پائولوس رساله (مورد او انجام دهد  در ن کار رايتواند امی تو ی ده خداوند است و فقط ارباب آسماني؟ اوآفریقضاوت کن
 خودت در را که دری چوبی ولی نيبی است می گريچشم د که در رای کاه چرا پر «و، )۴، باب چهاردهم، انيبه روم
ز از يتوانست پر کاه را نی آنگاه بهتر خواه ی،رون آورده باشياز چشم خودت ب ؟ اگر آن چوب رایني بینمی چشم دار

که درباره ی ستيتو ک ی،آدمی ا«و ) ۴٢-٣٧، باب ششم، لوقا، ۴-١، باب هفتم ی،مت( »یرون آوريچشم برادرت ب
ام ـــرا که آنها انجام داده اند انجی مان کارخودت هی ولی کنمی محکوم گران را يتو دی ؟ وقتیکنمی گران قضاوت يد

را يز، ديگران قضاوت مکنيدرباره د«و ) ۵٣-۵٢، هفتم ست ويباب ب ی،مت( »یخودت را محکوم کرده ا ی،دهمی 
 .)٢ و١، باب هفتم ی،مت ( »د شديد خودتان محکوم خواهيکنمی گران را محکوم يبهمانطور که د

  
 او افته بايشهر  او را دری گريدی نامزد شود ولی به مردی زن اگر«: کرده است که تورات مقرر، مورد مجازات زنا در

ست يباب ب، هيسفرتثن(» رندي سنگسار کنند تا بم ها با سنگبه دروازه شهر ببرند و شان رايای دو همبستر شود پس هر
چگونه يد و هيضربه شالق بزن صدکدام را  و مرد زناکار هر زن زناکار«: کند کهمی ح يو قرآن تصر، )٢۴ و٢٣، دوم و

 ن مورد دريهم دری ول .)٢، نور(» رديمومنان انجام گ ازی گروهحضور  ن مجازات دريا و، ديمدار ابدانان روی ترحم
 دری و به او گفتند موس آوردند) یسيع(ش او يزنا گرفته شده بود پ را که دری ان زنيسيکاتبان و فر«: ل آمده کهيانج

ن ينصورت شما هم چنيا در: گفتی سي؟ و عیگوئمی توچه . ن زنان سنگسار شونديکرده است که چنتورات به ما حکم 
 »رون رفتنديک بيی کيآنان تا به آخر  و، او اندازد که خود زنا نکرده باشد بری نکه سنگ اول را کسيبشرط ا، ديکن
 تو ؟یکنمی ا خودت زنا نيآ، زنا مکنی ئگومی که  تو«: ل آمده استيگر انجيدی جا و در .)١٠-٣، باب هشتم، وحناي(
م يتعل را خودت راــــچ ی،دهمی م يران را تعلــگيه دـک وـ؟ تیکنمی نی ا خودت دزدـيآ، د کردـياـنبی دزدی وئـگمی ه ـک
 ).٢٢-٢١، باب دوم، انينامه پائولوس به روم(» ؟یدهمی ن

    
فرمود شش ی و خداوند به موس«: تورات آمده است که ن درمربوط بدا دين اکيقوان و) شنبه(ل روز سبت يمورد تعط در

چ کار يآن ه در تو است وی هوه خداين روز سبت ياما روز هفتم، خود را بجا آوری روز مشغول باش و همه کارها
، سفرخروج(» باشد وار تويهمانت که درون ديانت و ميچهارپا زت ويکن غالمت و دخترت و نه پسرت و و نه تو، مکن
ت نکردند خداوند يمقررات شنبه را رعاان يهوديح دارد که چون ين مورد تصريا قرآن دری و حت، )١٠ و٩، ستميباب ب

ی سيآنزمان ع در«: توان خواند کهمی ارگانه چهی  هاليسه انج ن مورد دريهم دری ول، )۶۵، بقره(نه کرد يآنها را بوز
دن يو چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چ، گذشتی مان مزارع گندم يود از مـروز شنبه باشاگردان خــکي در

روز ی دا برايتورات اک کنند که درمی را ی شاگردان تو کار: ان به او گفتنديسيرف. گندم و خوردن آنها کردندی خوشه ها
ام داد ارانش گرسنه بودند انجيکه خودش و ی ا شما آنچه را که داود وقتيآ: جواب فرمود و او در. شنبه منع شده است

خوردند و حال آنکه خوردن آن را س شده يتقدی  هاوارد شدند و نان ه خداـانـکه چگونه به خ، ديده اــتورات نخوان در
 روز شنبه در درهود با آنکه يد که کاهنان يتورات نخوانده ا ا دري؟ و آدارانش ممنوع بويی او و هم برای نان ها هم برا

باب ، لوقا، ٢٨-٢٣، باب دوم، مرقس، ۵-١، باب دوازدهم ی،مت(» ستند؟ين  مقصرشکنندمی معبد مقدس قانون سبت را 
 ).۵-١، ششم

    
ی امت ها م و پدرينما ار باروريترا بس :م ظاهر شده گفتيابراه خداوند بر «:تورات آمده است در، مورد ختنه پسران در
د عهد مرا نگاه يز بايمقابل تو ن و در ...دهمی ت ابديت تو به ملکين کنعان را به تو و به ذريزمی ار قرار دهم و تماميبس
و هر ذکور ، ده شودي او برلفهغـگوشت  و، قوم تو ختنه شود ازی ن است که بعد از تو هر ذکوريو عهد من ا ی،دار
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سفر  (»را که عهد مرا شکسته استيز، قوم خود منقطع شود ده نشده باشد آنکس ازي او برلفهـگوشت غختنه نشده که 
مومن «: ح شده است کهيل تصريانج ن باره دريهم دری ول. )١٧-١۴، و چهارمی باب س، ١۴-۵، باب هفدهم، شيدايپ

ی رويعت پياگر از شر. است که قلبش ختنه شده باشدی بلکه کس، ست که فالن عضو بدنش ختنه شده باشدينی کسی واقع
رساله پائولوس به ( »یت که اصال ختنه نشده باشن اسيمثل ای چيبپ آن سر اما اگر از، ختنه تو ارزش داردی کن
 »ن خداوند استيدالنه از فرم اطاعت پاک، ستيا نشدن نيت دارد ختنه شدن يآنچه اهم «و) ٢٩ و٢۵، باب دوم، انيروم

 دری ا ختنه نشده فرقيو بربر و ختنه شده و ی هوديو ی ونانين يب «و) ١٩، باب هفتم، انيرساله اول پائولوس به قرنط(
 ).١۶، باب دوم، انيرساله پائولوس به کولس (»ستيح نيش مسيپ

 
: ديگومی ن تورات هستند يد و شرط قوانيقی بی هود که خواهان اجراين کاهنان يخطاب به همی سيگر عيدی جا در
ان باز ورود بد هم از گران رايد د ويشومی خودتان وارد آن ن، ديبندمی مردم ی را به روی آسمانی پادشاهی شما درها«

تان را يبسته شده به بازوی د و دعاهايدهمی نمازتان را طول ی خود نمائی برای د وليبلعمی وه زنان را يمال ب. ديدارمی 
ی د برايستين خودتان حاضری د وليگذارمی دوش مردم  ن بريسنگی بارها. ديکنمی تان را پهن تريو دامن رداها قطورتر

 ). ستميازدهم و بيی  هاباب، لوقا، ازدهميباب ، مرقس، زدهميباب س ی،مت (»ديان دهانگشتتان را تکی بلند کردن آنها حت
  

*   *   * 
، شودمی او با خداوند شناخته ی نفر دوی اساس گفتگو بری تورات نوشته شخص موس، هوديی سنن مذهب چنانکه درهم

ح از آسمان يمسی سيهستند که عی قيچهارگانه منعکس کننده حقای  هاليت انجيحيمسی سنن مذهب و همچنانکه در
بر محمد نازل ی شود که همه آن بصورت وحمی شناخته ی قرآن کتابی ز بطور سنتيجهان اسالم ن در، افت داشته استيدر

دگاه صرفا ياز د را» یديتوح«قرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس  دو که دری متعددپژوهشگران ، نهمهيبا ا. شده است
ن باورند که يا بر، کرده اندی ابيارزی و اسطوره شناسی و زبان شناسی ارک مختلف باستان شناسو با اتکا به مدی علم

 ل دريو همچنانکه انج، استی ماقبل توراتی ر و متون مذهبيهمه موارد بازگو کننده اساط با دريهمچنانکه تورات تقر
، ل استيارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجار مويبس ز دريقرآن ن، از موارد بازگو کننده مطالب تورات استی اريبس

ات ما يآنکه آ«: ه سوره اعراف را کهين آيمثال ا. شده استی ا اصطالحات آنها درآن بازگوئين جمالت يعی که حتيبطور
 دری سين گفته عياز ای بازتاب) ۴٠، اعراف (»چشمه سوزن بگذردابند مگر آنکه شتر از يب کنند به بهشت راه نيرا تکذ

 ک ثروتمند به ملکوت خدايافتن يم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه يگومی به شما «: ل شمرده اند کهينجا
ول رحمت خود ـکه را که بخواهد مشم خداوند هر« :ن جمله سوره آل عمران کهيا اي، )٢۴، باب نوزدهم ی،مت (»است
 از زيکه خود آن ن(ل ين جمله انجيا ازی بازتاب) ٢۶، آل عمران (»کشاندمی هم که بخواهد به عذاب  کند و هر کس رامی 

هرکس هم که  اورم و بريکه بخواهم رحمت ب هر بر: ديفرمامی ی را که خداوند به موسيز«  :)تورات گرفته شده است
 دل بر«: که ن جمله سوره بقره رايا ايو ، )١٨-١۵، باب نهم، انيرساله پائولوس رسول به روم (»بخواهم ذلت بفرستم

ی ئ هانان چشميا«: د کهين جمله عهد جديا ازی تکرار »ميزد شان مهري ها و چشم هام و برگوشيان پرده افکندــشيها
 ).٨، ازدهميباب ، انيرساله پائولوس رسول به روم (»شنوندمی دارند که نی ئ هانند و گوشيبی دارند که نم

   
 و سوره »و آنگاه که ستارگان خاموش گردند، ک شوديد تاريکه خورشآنگاه «: قرآن که در رين سوره تکويجمالت آغاز
: ل است کهيانج دری سين گفته عيآشکار ای بازگوئ» و آنگاه که ستارگان بپراکنند، آنگاه که آسمان بشکافد«: انفطار که

باب ، لوقا، ۴٢، ست و چهارميباب ب ی،مت (»فروغ خواهند شدی و ستارگان ب، ک خواهد شديد تاريوقت خورش آن در«
ی بازگوئ» ديل از آسمان بارانيسجی  هاآنان سنگ خداوند بر«: ل کهيسوره فی انيپای ه هايز آيو ن، )۴۶، دوم ست ويب
 .)١١، باب دهم، وشعيفه يصح (»ديآنها باران بزرگ از آسمان بری ئ هاآنگاه خداوند سنگ«: که توراتالت ن جميا

 
، طالق، ١٢، فصلت، ١٧، مومنون، ٢٩، بقره(ننده آسمان نام برده شده است يفرقرآن هفت بار از خداوند بصورت آ در 

 مختلفی  هاه هفت آسمان از کتابين فرضين نظرند که ايا با همه محققان بريتقر. )١٢، نباء، ١۵، نوح، ٣، ملک، ١٢
و ) ۴،  صد و چهل و هشتممزمور، ر داوديمزام، ٢٧، باب هشتم، کتاب اول پادشاهان، ١۴، باب دهم، هيسفر تثن(تورات 
 ١. است شدهگرفته) ايعروج اشع،  ناتانیرب، هکده ی،ثاق الويم، دراشيبت حام( وابسته به تورات یريتفسی  هااز کتاب

 
آل (م يدياو دمی نيب در آنگاه روح خود را م ويديره و نرم آفريتی قرآن آمده است که آدم را از گل در، نش آدميدرباره آفر
تورات  ف قبال درين توصيا. )٩، سجده، ٧٢ و٧١، ص، ۶١ ی،اسر، ٢٩، ٢٨، ٢۶، حجر، ١٢، رافاع، ۵٩، عمران

________________________________ 
گرفته ) خورشيد، زحل ی،مشرت، ماه، مريخ، زهره، عطارد(هفت فلک ی خود از اسطوره بابل، هفت آمسانی اسطوره تورات -١

 که دری الواح متعددی رو دری متون مربوط بدين ضوابط فلک. شده استبرآن بنياد ی بابلی شده که اخرت شناس
 . به تفصيل ثبت شده است، بني النهرين کشف شدند اوايل قرن حاضر دری باستان شناس های کاوش
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سفر  (»د و آدم زنده شدياو دمی نيب را دری م آدم را از گل سرشت و دم زندگيهوه الوهيآنگاه «: ن آمده است کهيچن
، باب دهم، وبيکتاب ا (»ده استيآفرمانند سفال از گل  تو مرا سرشته وی  هادست، خداوندی ا«، )٧، باب دوم، شيدايپ
 .)٨، چهارمباب شصت و، اءيکتاب اشع( »ميسرشته شده ا توی  هام که با دستيما گل هست، خداوندی ا«، )٩-٨
  
  شده استياداست  آينده جهان و آدميان درآن ثبت گذشته وی که تمام رويدادها» لوح محفوظ«شش سوره قرآن از  در
 عتيق چند کتاب مختلف عهد  وصف اين لوح قبال در.)٢٢، حديد، ٣، سبا، ٧۵، نمل، ۶، هود، ۶١، يونس، ۵٩، انعام(
، دوم وی  و باب س٢٩، باب اول، ٢، باب پنجاه و سوم، کتاب اول حنوخ، ١۶، ونهمی س و صد مزمور، کتاب مزامير(

نيز )  ١۶ و٢، باب اول(» روش هاشانا «تلمود در. عينا بهمين صورت آمده است) ٣١، باب دوم، ياـج اشععرو، ٢١
  ١.کندمی لوح محفوظ ثبت  روز اول هر سال سرنوشت يکايک آدميان را در در آمده است که خدا

 
. )٢٧، مومنون، ۴٠، هود(» ..وتنورآتش بجوشد رسد که موعد قهر ما فرای به نوح گفتيم وفت«: قرآن آمده است که در

که خداوند در طوفان ی قطره آب هر«: آن آمده است گرفته شده که در) ۵، سهندرين دهم(اين اصطالح از تلمود اورشليم 
 ».کوره دوزخ جوشيده شده بود نوح نازل کرد در

 
وقتيکه ستاره غروب ی ول ،من استی گفت که اين خدا ديد و سوره انعام آمده است که ابراهيم طلوع ستاره شب را در

با غروب ی ول، من استی گفت اين خدا ديد و سپس طلوع ماه را. شود دوست ندارممی را که ناپديد ی چيز: کرد گفت
پس طلوع خورشيد را ديد و گفت که . زمره گمراهان خواهم بود راستين مرا هدايت نکند ازی کردن آن گفت که اگر خدا

آنگاه به قوم خود گفت من ، آنرا هم ديد که غروب کردی ول، ا که بزرگترين همه استمن است زيری حتما خدای اين يک
، انعام(روم می دهيد اعتقاد ندارم و به راه شرک نمی  و زمين قرار  هاآفريننده آسمانی که شما شريک خدای اينهائ به
)  ١٧-١٣، وهشتمی باب س(يدراش می کتاب تفسير يهود است که دری اين نوشته تقريبا اقتباس کامل روايت. )٧٩-٧۶

 . آمده است
 

به آتش امر کرديم که «: قرآن آمده است که شود درمی به آتش افکنده ی وقتيکه بخاطر بت شکن، درباره همين ابراهيم
 از کتابی اقتباس آشکار، اين صحنه. )۶٩، انبياء(» وردی آبه همراه بی و برايش آرامش و خنک ابراهيم را نسوزاند

فرشته ی شوند ولمی به آتش انداخته ی آن به فرمان بخت النصر پادشاه بابل سه جوان يهود  تورات است که دردانيال
   .)٢۶-٢٣، باب سوم، کتاب دانيال(آورد ی و لطافت به همراه می آنان خنکی دمد و آتش برامی يهوه به آتش 

 
مالقات با يهوه توسط قوم يهود ساخته ی  سينا براکوه دری هنگام اقامت چهل روزه موس از گوساله زرين تورات که در

 :نام برده شده استی قرآن بصورت گوساله سامر در) ودومی باب س، سفر خروج(خدا بپرستند ی شود تا آنرا بجامی 
 را گمراه کرده آنهای ما قوم ترا آزموديم و ديديم که سامر، رفتن تو از قوم پس از ی،آر: گفتی آنگاه خداوند به موس«
 را ترک کرده و از نقره وی اسرائيل نيکوئ «:گرفته شده است کهی اين اسطوره از کتاب هوشع نب). ٨۵، طه(» بود
ديگر تورات آمده ی جا درباره همين گوساله در). ۵ و۴، باب هشتم، هوشع(» ساخته استی خويش گوساله سامری طال

معبد  دان در را دری بيت ئيل و ديگر از آنها را دری يکساخت و ی پس يربعام پادشاه سامره دو گوساله طالئ«: است که
 ).٢٨، باب سيزدهم، کتاب اول پادشاهان(» پادشاهان گذاشت

 
نشينند تا اعمال می دو جانب راست و چپ او  هستند دری که مأمور هر آدمی فرشته ا قرآن آمده است که وقتيکه دو در

کنار خويش داشته باشد  آماده ثبت آن دری زبان آورد مگر اينکه کاتب بری تواند هيچ سخنمی نی و، او را يادداشت کنند
را که از کنيسه ی هر مومن، بدی خوب و يکی يک،  آن دو ملکاين برداشت اقتباس از تلمود است که به نوشتِه). ١٧، ق(

ينه کتاب دوم همين زم در ).، ب١١٩، الف، شبات، ١٠۴، الف، کتوبوت، ١۶حقيقه، (کنند ی می گردد همراهمی باز 
گيرند تا نامه اعمالش را به می لحظه مرگ روح مرده را بدست خود  آمده است که دو ملک در) ۵، باب نوزدهم(حنوخ 
 .داور عرضه بدارندی خدا
 
کتاب علييين «: گاهندآوجود آن   که تنها نزديکان به خداوند برين سخن رفته استـيـکتابی بنام علي ين ازـفـسوره مطف در

) ١٩ و١٨ مطففين،(» مکتوب است که مقربان خداوند برآن گواهندی  چيست؟ کتابونه علِيکی و تو چه دان،  استنيکان
________________________________ 

آغاز هر  گرفته است که مبوجب آن مردوخ خدايان در  Enuma Elishازمنظومه بابلي خود تورات اين اسطوره را -١
 E.Dhorme منت اين منظومه توسط. زندمی م ــــلوح حمفوظ رق ول آن سال بدست پسرش برط سال سرنوشت آدميان را در

 . چاپ شده استChoix des texts religieux ass  درکتاب ترمجه و
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 کتاب«اين کتاب نيکان را همان ی پژوهشگران متعددی ول، داده نشده استی قرآن توضيح بيشتر درباره اين کتاب در
مزمور ، مزامير، ٣٢، و دوی باب س، سفر خروج(کتاب مختلف عهد عتيق  چهار  دانسته اند که درتورات» برگزيدگان

باب ، انجيل لوقا(دو کتاب عهد جديد  و در) ٣، هفتم باب چهل و، حنوخ، ١، باب دوازدهم، دانيال، ٢٩، شصت و نهم
  . ياد شده است بصورت دفتر مکتوب خداوند از آن)١۵، باب بيستم، وحناياشفه  و مک٢٠، دهم

   
، روم، ١٨٩، انعام، ١٠، نساء(د قرار گرفته است ييپنج سوره قرآن مورد تأ در، دنده آدم  خلقت حوا ازیاسطوره تورات

ب قرآن ين ترتيبد، د آمده انديبار تذکر داده است که نوع بشر از نسل آدم و حوا پد هر و در) ١١، یشور، ۶، زمر، ٢١
ا با محارم يا خواهرانشان و يپسران آدم با مادر ی حاصل همخوابگی عني،  را زاده زناانيز چون تورات همه آدمين

کتاب منع  دو هر ها دری ن نوع همخوابگيشمارد که همه امی ) ا عمه و خالهيا برادرزاده يخواهر زاده (کانشان ينزد
   ١.شده اند

 
 : ه اندآيات قرآن مستقيما از انجيل و عهد جديد گرفته شد ديگر ازی بخش

 
آيد تا به آدميان هشدار دهد ی بنام دابه االرض نام برده شده که به امر خداوند از زمين بيرون می حيوان سوره نمل از در

ازمکاشفه يوحنا ی اين توصيف اقتباس روشن. )٨٢، نمل( نداشته اندی اعتقاد واقع آنان به آيات پروردگار ازی که کسان
ن ــدو شاخ داشت و همچون اژدها سخ را ديدم که از زمين بيرون آمد وی وحشی يوانآنگاه ح«: د جديد است کهـدرعه
 . )١١، باب سيزدهم، مکاشفه يوحنا (»گفتی م
 
 گوئيم اينمی آويزيم و بدو ی  گشوده را به گردن هر کس می روز رستاخيز دفتر در« ديگر قرآن آمده است که یجا در

از ی اين گفته تکرار مطالب ديگر). ١٣، معارج(» یب نيک و بد خويش را بدانآنرا بخوان تا حسا، است نامه اعمال تو
ی مردگان داور گشوده شد که دفتر حيات است و بری پس دفتر، را گشودند  که دفترهاو ديديم«: مکاشفه يوحنا است که

 .)١٢، باب بيستم، رسولی مکاشفه يوحنا(» مکتوب است دفترها آنچه در شد به حسب اعمالشان از
 
ی زير درخت خرمائ آنجا در رفت و دری دست را حامله شد به محل دوری سوره مريم آمده است که مريم چون عيس در

ی ول. ماندممی بيابان ن با خود گفت که کاش مرده بودم و اينطور گرسنه و تشنه در او عارض شد و درد زايمان بر
ی برا و، از زمين برآورده استی ند تو برايت چشمه آبزيرا خداو، او خطاب کرد که غم مخوری زير پا فرزندش از

 ).٢۵-٢٢، مريم (»ريزد تو فرو رسيده بر تازه وی خوراک خود نيز ساقه نخل را تکان بده تا خرماها
 

را ی آن هاجر کنيز و همسر ابراهيم که شوهرش و از سفر پيدايش تورات است که دری تکرار صحنه ا، مضمون اين آيه
ی ـو تشنگی بيابان از گرسنگ راند درمی نزد خود  د نوزادش اسماعيل ازـــرش سارا بهمراه فرزنــگبه خواست زن دي

از زمين ی او چشمه ای خداوند برای ول، ماندمی بيابان ن گويد که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه درمی نالد و می 
ی معجزه خم شدن درخت خرما برا). ١٩-١٨، باب بيست ويکم، سفر پيدايش(رساند می بيرون آورد و بدو خوراک 
نه در زمان تولد  اين ماجرای روايت شده ول) باب بيست(ی متن تعديل شده مت فرزندش در عرضه ميوه خود به مريم و

 .افتدی بيابان اتفاق م در فرزند نوزادش به مصر و هنگام سفر مريم و همسر بلکه دری، عيس
 
قرآن آمده است که بطور  پيغمبر دری از زکريای مريم از روح القدس داستانی بمناسبت باردار، همين سوره مريم در

 اش خود به بنده رحمت پروردگار از و ياد آور «:قرآن چنين آمده است اين باره در در .روشن اقتباس از انجيل لوقا است
_______________________________ 

ز با ين امرباسالم با تورات ويده اند که پين عقيا  اند برکردهی که درباره قرآن بررسی با مهه حمققانيتقر -١
عربستان آن زمان ی هوديجامه  که مهه آا در) دراشيم، هگده، هلخه، شنهيم، تلمود(مربوط بدان ی ريتفسی  هاکتاب

ق يل و کتب مربوط بدان را تنها از طرياجنی ول، ک آشنا بوده استيبودند از نزدمورد استفاده و مراجعه 
 دری طرب. م با آا نداشته استيمستقی  شناخته و آشنائنيخود به شام و فلسطی جتارتی سفرها دری حيهبان مسرا
ز از متون يه نجيمهسرش خدی قرآن را عرضه کرد حتی ه هاي آنيکه حممد خنستيسد که هنگامينومی  خود ري کبريتفس

 . داشتی ق آگاهيامربان عهد عتيخ پيو تاری تورات
 تصوف و داستان ی،پزشک، نشيآفر ی،مربوط به خبش اخرتشناس(هگده ی دهد که حممد الاقل متون مذهبمی ر کنولدکه تذ

 Die " هودي نيقرآن از آئی  هااقتباس"کتاب  لهلم رودلف دريو. خود مکه آموخته بود را در) توراتی ها
Abhangigkeit des Qorans von Judentum اسالمی هودياد يبن"کتاب  در یتورو" The Jewish Foundation Of Isalam ی فهرست مفصل

ی ئهای کتاب بررس در رميمسوئل تسو. ن از تورات اقتباس شده ارائه کرده اندآقر را که دری نياز احکام و قوان
 ق دريامربان عهد عتيو مطالب مربوطه به پی گذارد که اساممی د ين نکته تأکيا بر Studies in Islam المدرباره اس

 Mohammad وث درکتابيمارگول. س شده انداز خود تورات اقتبا دراش و کمرتيتلمود و می  ها غالبا از کتابقرآن
and the Rise of Islam  ت تورات را با برداشتين بوده است که رواين موارد نقش خود قرآن ايمهه ا سد که درينومی 

 . بزندی آا مهر اسالم ق دهد و برياسالم تطبی ها
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 است و خودش نيز پير زيرا زوجه اش ناز، برايش تعيين فرمايدی از خداوند مسئلت کرد که وارثی هنگاميکه و ،زکريا
و ، دادی نام خواهی يحيشد که او را ی خواهی که صاحب پسرم يدهمی مژده  به تو، ايزکری م ايو گفتدما به  ه است وشد
ن شود که من سالخورده ام و يچگونه چن، پروردگارا: دعرض کر. ميچکس نداده ايگذشته به ه است که دری ن ناميا

ن است که سه شب تمام با يگفتم نشان ما ا. ن مرحمت فرمايا بری مرا نشان، ن استياگر چن .آوردی ز فرزند نميهمسرم ن
ما به و . ديح گوئيو به مردمان فهماند که صبح و شب خداوند را تسبرون آمد يمعبد ب ا ازيزکر و. یمردمان سخن نگوئ

-١، ميخالصه شده از سوره مر (»ش نبوديبی و حال آنکه هنوز کودک، صفا وی و مهربان، ميار داديبسی خردمندی يحي
 :ل آمده استيانج در، ن راستايهم در. )١٣

  
کرد که همسر او از خاندان هارون بود و می ی ا زندگيبنام زکری ه کاهنيهوديس پادشاه يروديزمان سلطنت ه در«
فرشته خداوند ، ا به معبد خداوند درآمد که بخور بسوزانديو چون زکر. نبودی شان را فرزنديو ا.. .ت نام داشتصابايال
را  د که اويخواهد زائی تو پسری ترا مستجاب کرده است و زوجه ات برای ظاهر شد و بدو گفت که خداوند دعای برو
ن را چگونه بدانم يگفت اا به فرشته يزکر... دس خواهد بودد و از درون رحم مادر خود همراه روح القينامی خواهی يحي

ستم و يامی حضور خدا  ل هستم که دريمن جبرئ: نه سال است؟ فرشته گفتيريز دير هستم و زوجه ام نيچونکه من پ
ی واهالل خ ن اموريتا هنگام وقوع ای مرا باور نکردی  هاکن چون سخنيول، ن امور ترا مژده دهميفرستاده شدم تا از ا

ختنه طفل آمدند و نام ی روز هشتم برا گان دريبزاد همسای صابات پسريو چون ال.. .داشتی تکلم نخواهی رويشد و ن
پس . ن نام را ندارديچکس ايله تو هيبدو گفتند که از قب. استی يحيکه نام او  ی،اما مادرش گفت ن، او نهادند ا را بريزکر
گشت و گفتند خداوند متبارک ی آنان خوف مستولی تمام  متکلم شد و بر خدا    به حمددهان گشوده  ساعت طفل نوزاد در
 ).۶٨ تا ١، باب اول، ل لوقايخالصه شده از انج(» باد
    

آنروز مردان و زنان مومن و  و... «: آن آمده است د است که درياز سوره حدی ه ايآ، لياز انجی گرياقتباس آشکار د
ی ند اندکيگومی کافران مرد و زن بدانان . را بدست دارند تا راهشان را روشن کندی ئها که مشعلد يدی مومنه را خواه

، نه: دهندمی مومنان بدانان پاسخ ی ول، ميتان بهره مند شوي هااز نور مشعل م ويبه شما برس زيد تا ما نيدرنگ کن
د خواهد آمد که ين مومنان و کافران پدايمی ان حصارين ميا و در. ديه کنيخودتان مشعل تهی د و مانند ما برايبازگرد

 :ل آمده استيانج در، ن بارهيهم در. )١٢، ديحد (»رون آن خواهند بوديب کافران در مومنان در درون و
  

. شباز داماد رفتنديشان را برداشتند و به پي هاکه چراغ خواهد بودی زه ايآسمان بمانند آن ده دوشی آن روز پادشاه در«
ی ر کرد همگيآمدن تأخ چون داماد در. روغن همراه بردندی  هاظرف شان را باي هاختران دانا چراغن ديا پنج تن از

دند ين را شنيدختران که ا. ديائيشباز او بيبه پ، ديآی مه شب بانگ زد که داماد مين دری کستا آن هنگام که ، خوابشان برد
حال خاموش  ما دری  هاچراغ: دان به دختران دانا گفتنددختران نا. دست گرفتند در شان راي هابرخاستند و چراغی همگ
ش يبهتر است پ، ستينی همه کافی روغن برا، نه: آنها جواب دادندی ول. ديبه ما بده از روغن خودتان رای قدر، شدنند

با او به که آماده بودند ی دختران. که آنها رفتند داماد وارد شدی وقت. ديخودتان بخری د و روغن برايفروشندگان برو
اما ! ما باز کنی را به رو در، آقای ا: اد زدنديگر برگشتند فريآن پنج دختر د. بسته شد وارد شدند و دری مجلس عروس
 ).١٣-١، ست وپنجميباب ب ی،مت(» !شناسممی من شما را ن: داماد جواب داد

    
 اقتباس از) ٧٣، زمر، ۵٠، ص، ٢٣ ،رعد(سه سوره قرآن  بهشت و مالئک نگهبان آنها دری اشارات مربوط به درها

و «: فرشتگان نگاهبان آنها سخن رفته است م وي دروازه اورشل١٢آن از  درل است که يانج وحنا دريمکاشفه  ازی فصل
ی وار بلنديد به من نشان داد که ديدرخشمی گرانبها ی خود مانند جواهری آنگاه فرشته شهر مقدس را که با شکوه خدائ

 جنوب  سه دروازه بجانب، سه دروازه بجانب خاور: کردندمی ی آنها دوازده فرشته نگهبان ه داشت و بربا دوازده درواز
 ). ١٣-١١، کميست يباب ب، وحنا رسولياشفه مک(» سه دروازه بجانب باختر،  شمال، سه دروازه به جانب

   
ی جائی معتقدات اسالم از همان آغاز دری قرآن منعکس نشده ول ما دريآخرالزمان که مستق در او افسانه دجال و ظهور

ی ريز اقتباس از داستان اساطيان است که خود آن نيکيتسالونی لياز رساله انجی اقتباس آشکار، داشته استی اساس
ن يا ل دريانج در. آن آشنا شده بودند ن بايفلسط در نان اسکندريزمان حکومت جانش ان دريهودياست که ی ونانيپرومته 

ل يانج که در(فرزند هالکت ی عنير يآن مرد شر) آخرالزمان ح دريظهور مس ش ازيپ(آنوقت  و در... «: ست کهباره آمده ا
ند و ينشمی  معبد خدا در، کندمی ظهور ) اد شده استي، ديآی ح ميش از مسيکه پی کس، Antechristاو بصورت  از
قسم  ات و عجائب دروغ و به هرينوع قوت و آ رطان است با هيظهور او به عمل ش اما، است د که خداينمامی ن يچن
تا همچنان عمل خواهد کرد  یني ديب آن سرو ، ابنديرفتند تا نجات يرا نپذی که محبت راستی گمراهانی برای ب نادرستيفر
رساله دوم پائولوس رسول (» ش اورانابود سازديظهور خوی را به نفس دهان خود هالک کند و به تجل خداوند اوی سيع
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را به ی سيعی رفته و فقط جاين صورت پذين اسطوره را بهميای معتقدات اسالم. )١٠-٣، باب دوم، انيکي تسالونبه
ش از ده صفحه يکه بيبطور، افتهيت خاص يع اهميجهان تش ن اسطوره بخصوص درين جهت ايو بهم، داده استی مهد

کاذب او ی های روزيبوط به ظهور دجال و شرح پث مختلف مريبه احاد) زدهميجلد س(ی از بحاراالنوار مال باقرمجلس
ممالک  مسالک و که در(ن ه اصفهايهوديمحله  آخرالزمان از ث دجال درين احاديطبق ا. ص داده شده استيتخص

، کندمی ی دارد و اعالم خدائمی  بر خراسان سر دری شهر از اي) ده استآن بصورت جهودستان نام برده ش ازی اصطخر
 .شودمی کند کشته می مکه ظهور  خود دری بت کبرايان غيپا وز بدست امام زمان که درپس از چهل ری ول
 
ست سوره مختلف ي که در ب»ليصوراسراف«مانند ، شه دارنديل ريانج تورات و هم در هم در، گر قرآنياز مطالب دی برخ

ی ن روزيکه چن(امت يق ه روزين طالنه بعنوا» صور«ن يا، تا آنجا که مربوط به تورات است. قرآن بدان اشاره شده است
 ١۶، باب نوزدهم(سفر خروج  در: شودمی گوناگون نواخته ی  هابه مناسبت موارد و بلکه در، )نداردی تورات جائ در
هوه يهمانجا  د و دريآمی در  بصدا انيکوه س در ی،افت الواح ده گانه خداوند توسط موسيهنگام در پور درين شيا) ١٩و

مت آنها بسازد يهود و صدور فرمان عزيبه منظور فراخواندن قوم ی نقره ا پوريش دهد که دومی دستور ی به موس
باب ، اميخ ايکتاب دوم توار(هنگام جنگ  پورها گاه دريق شيمختلف عهد عتی  هاکتاب در. )٢ و١، باب دهم، سفراعداد(
، ١٢، باب پنجم، اميخ ايکتاب دوم توار(ش يايآغاز مراسم ن گاه در، )٨، باب پنجم ی،کتاب هوشع نب، ١٢، زدهميس

ا ي) شنبه(بت سل يان تعطيا آغاز و پاياعالم هالل ماه نو  ايی مراسم قربان گاه در، )۶، مزمورنودوهشتم، رداوديمزام
ف يخود توصی زيت رستاخيماه  در»ليصوراسراف«د يرساالت عهد جد در  و هاکتاب در. شودمی سال نو نواخته  آغاز
فرستد تا مومنان را از چهار می ن يپرطنی پوريش ان جهان فرشتگان خود را بايپا دری سيعی ل متيانج در: شودمی 

ز مردگان يل رستاخيصوراسراف، سيپائولوس قدی رساله ها در. )٣١، ست وچهارميباب ب ی،مت(گوشه جهان فراخوانند 
مکاشفه  در و، )١۶، باب چهارم، انيکيه تسالون رساله ب،۴۵٢، باب پانزدهم، انيرساله اول به قرنت(کند می را اعالم 

دل ــا را به خون مبيبارند و درمی ن يزم ب باران آتش بريترته ب دمند ومی خود ی اــپورهيش هفت فرشته در، اــوحني
د و کننمی ک يان را تارـــماه و ستارگ د ويخورش ک ثلث ازي د وــآورنی سوزان از آسمان فرود می اره اـــکنند و ستمی 
آنها ی ک ثلث از مردم جهان بسويکشتن ی سوار را برا فرستند و چهارصد کرورمی ن يران کردن زميوی برا  را هاملخ

هشتم و ی  هاباب، رسولی وحنايمکاشفه (آنان برآورند  روزگار از به سالح آتش و دود و گوگرد دمار کنند تامی روانه 
 ).نهم
    

توان می جمله آنها  که از، گرفته شده اندی متون زرتشت ل ازيق انجيطر ا ازيم يقات قرآن بصورت مستيآ از گريدی بعض
مربوط ی  هاهيآو، حسابی ترازو و زيرستاخ  به روزات مربوطيآ، بوط به مالئک نگاهبان عرش خداوندمری ه هايآ از

 .به پل صراط نام برد
   

اوستا اشاره شده است که بموجب آن  خ مذاهب دريرتا ن بار درينخستی به موضوع عرش خدا و مالئک نگهبان آن برا
 ازی اريو گروه بس) فرشتگان مقرب(دارد که شش امشاسپندی ن جايزری تخت خود بری گاه آسمانيجا اهورامزدا در

 بعدها در رين تصويا. )٣۶ و٣٣، فصل نوزدهم، داديوند، ٩، زدهميسی گاتا(ان گرفته اند يم آنرا در) فرشتگان(زدان يا
 برابر که دری ل بصورت هفت فرشته ايانج رسول دری وحنايو کتاب مکاشفه ) ١۵، باب دوازدهم(تورات ی ايطوبکتاب 

 .منعکس شده است)  ۶،  وباب پنجم١، باب سوم، ۴، باب اول، وحنايمکاشفه ( دارندی تخت خداوند جا
  
ش يخو رح پروردگايد که به تسبيدی  خواهعرش خداوند گرداگرد مالئک را آنروز در «:قرآن بنوبه خود آمده است که در
» نديگومی ح يرا تسبيآن ورامون يپ که دری دوش دارند و آنهائ که عرش خداوند را بری مالئک« ،)٧۵، زمر (»غولندشم
ی دوش خواهند گرفت و به صحرا ترا بر مالئک عرش پروردگار هشت تن از، ل بدمديچون صوراسراف و«، )٧، مومن(

 ).١٧، حاقه(» محشر خواهند آورد
    
با کلمه به کلمه با متون يتقر، حسابی ترازو ان دريبد آدم ک ويامت و سنجش اعمال نيمربوط به روز قی ه هايآ

 و) ٩-۶، امی فصل س(دهشن ــــو بن) ٣١٢ و٢٠٩، ٣۵فصل (نکرت سوم يد در. نه شباهت دارندين زميهم دری زرتشت
 کسان توسط سروش  و ک و بدينی حساب کارها روز ح شده است که دريتصر)  سوم ست ويفصل ب(ک ينيستان د تــدا

ا گناهکاران يان پاکان يبه سود و زی ن کم و کاستين سنجش نه کمتريا شود و درمی ده يعدل سنجی ترازو رشن در
و  به ناحق باالی و ترازو به اندازه موئ، شودمی گذاشته  تفاوتیران ين حقيرتريا حقيان پادشاهان يرد و نه ميگمی انجام 
 بد ک وينی آن روز حساب کارها قرآن آمده است که در نه درين زميهم در. )١١٠،  دوم،نوک خرديم(رود می ن نيپائ

 در و«) ۴٧ ،اءيانب(رد يگمی صورت نی چکس تجاوزيبه حق هی شود و به اندازه دانه خردلمی ده يسنج ترازو کسان در
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، ابديرستگار شود و آنکه کفه اش سبک باشد خسران شود  ن تريش سنگيوآنروز که روز حق است هرکس که کفه تراز
 .)٩-۶، قارعه، ١٧ ی،شور، ١٠٢، مومنون زين  و٨ و٧، اعراف(» ات ما ستم کرده بوديبه آی زندگ همچنانکه در

 
ی گريدی بچ کتاب مذهيه هستند که دری نود پل اوستائياز چی اقتباس آشکار) ميصراط الجح(ات مربوط به پل صراط يآ
آن به ی رو ازی و دوزخی ن پل که ارواح بهشتيا از. )٢٢،  صافات،۶۶، سي، ۴۶، اعراف(آن سخن نرفته است  از

داد فصل نوزدهم يوند، کميو  هفتادی سناي، کمي چهل و ششم و پنجاه وی گاتاها روند درمی منزلگاه جاودان خود 
 . اد شده استيل يبتفص

 
خاتم «آن محمد  از سوره احزاب که دری ه ايمانند آ، گرفته شده استی متون مانو از ،ه هايگر از آيدی مضمون برخ

)  غمبرانيپ هِرّم(ن ييخاتم النب و خدا امبريپی ول، ستيک از فرزندان شما نيچيمحمد پدر ه«: ده شده استينام» نييالنب
داده شده ی اسالم به مان ش ازي قرن پچهاری عنيی الديقرن سوم م است که دری ن عنوان عنوانيا. )۴٠، احزاب (»است
 دری سيآن مرگ ع از سوره نساء که دری ه اين آيهمچن. داده نشده استی گريقرآن به کس د در آن جز از بعد بود و
که گفتند ما ی آنهائ«: گرفته شده استی با همه پژوهشگران از معتقدات مانويب انکار شده است از نظر تقريصلی باال
ده نشده و کشته نشد و تنها به يب کشيبه صلی سيرا که عيم دروغ گفتند زيرا کشت امبرخدايم و پيد مرح فرزنيمسی سيع

آن وقوف ندارند و تنها ی درست کنند که برمی ی اشتباهند و ادعائ پندارند درمی ن يا که جزی آنهائ. دين رسينظر آنان چن
ی را به سو توانا است اوی همه کار بلکه خداوند که بر، تندرا نکشی سيگمان عيآنان ب. کنندمی ی رويپی واهی از پندار
جوهر  دری سيآمده است که عی گفته مان از مايد مستقين تأکيچنانکه قبال گفته شد ا) ١۵٧، نساء(» .ش باال برديخو
 ريغ یب رفت غالب ماديصلی آنکه به باال و، ده شوديب کشيتوانست به صلمی بود که نی ماد ريغی خود وجودی زداني
ک يکاتولی سايکلی برداشت رسم با د ويآمی بشمار ی ن مانيآئی که از معتقدات اصولی ن برداشت مانويا. ل او بودياص
محاکمات  در زيشد و بعدها نی تلق» زندقه«ی ت نوعيحيمسی سايطرف کل همان آغاز از ن باره متناقض است ازيا در

 .قرارگرفتی ره آنان مورد بهره برداريازجرائم کبی کيان بعنوان يه مانويسرکوبگرانه عل
  

آنها از  گر قرآن را که دريه دين آيخود چند کتاب نخبه الدهر در ی،ه معروف قرن هفتم هجريفق ی،ن دمشقيشمس الد
ی اتين آيهمچن و، ظلمت به حساب آمده است و نش صحنه نبرد نوريعالم آفر سخن رفته وی روشنائ وی کيتاری دوگانگ
، ١۶، مائده، ٢۵٧، بقره، ٣۵، نور، ١، انعام(ف شده است ي و فروغ فروغ ها توص هاآسمان  خداوند نورآنها را که در
ن يدهر بنوبه خود چنيگلدتس. داندمی ی مانوی از نوشته های بازتاب) ١١، طالق، ٩، ديحد، ۴٣، احزاب، ۵ و١، ميابراه
متون  ملهم از) ۴٧، محمد، ١٨، کهف، ٩، هتوب(ت اسی مانوی عرفانی  هاکه بازگو کننده برداشت گر قرآن رايه ديآ

 .کنندی می معرفی مانوی مذهب
 
گرفته ی سلمان فارس مطالب قرآن از ازی اريآن بودند که بسی مکه مدع نه ويمد دری کسان، زمان خود محمد دری حت

 :ب آن نازل شوديتکذ دری ه ايافته بود که الزم آمد آيوع يشی حد عه درين شايو ا، شده است
  

شان ياما زبان آن کس که مورد اشاره ا. آموزدی م به تو را نهاياست که همه ای ند بشريگومی نان يم که ايدانمی ... «
 . )١٠٣، نحل (»استی ح عربيکه زبان قرآن زبان فصيصورت است دری است عجم

 
از جانب خداوند به ) محمدی اساماز ی کي(بنام احمد ی گريد امبرياوپ گفته شده است که پس ازی سيزبان ع قرآن از در

 دارم بری و گواه، شمای بسوم يهمانا من فرستاده خدا، لياسرائی بنی ا: م گفتيبن مری سيو ع... «: رسالت خواهدآمد
» نامش احمد است آمد و من خواهد که بعد ازی امبريدهم به پمی را بشارت  زشماين و، دست دارم که دری توراتی درست

ی سيآن از زبان ع وحنا دانسته اند که دريل ين نوشته انجيبدی ه را اشاره اين آيمفسران اسالم ا از یعده ا .)۶، صف(
ابد  بفرستد تای گريد اوريشما ی من برا خود مسئلت خواهم کرد که پس ازی آسمان من از پدر و...  «:آمده است

ل يانجی ونانيمتن  که در» اوري«ن کلمه يا .)١٧ و١۶، باب چهاردهم، وحناي (»شما باشد کنار قت دريبصورت روح حق
بصورت ) بيح الغيمفات(از قرآن ی ر ابوالفتوح رازيتفس در و، آمده) بانيپشت مدافع و( parakletos وحنا بصورتي

، رييتغی با اندک، گرفته است گرمفسران قرآن قرارين صورت مالک عمل ديز به هميضبط شده و بعدا نی عرب» طيفارقل«
» احمد «ن آنرا مرادف با مفهوماتومی دارد که  نامدار و ستوده رای معنی ونانيزبان  در periklutos یالبا امی عني
 .رکرديتعبی زبان عرب در
ن نوشته کتاب يمثال ا. ابندياسالم ب امبريبه ظهور پی اشارات زيتورات ن ده اند تا دريکوشن مفسران قرآن ياز همی برخ
ده بانان برگمار تا يد و را خداوند به من فرموده است برويز، ديروغن بمال را خودی اد و سپرهيزيبرخ«: که ا راياشع

» ندينند آنگاه به دقت تمام توجه بنمايو چون فوج االغ سواران و فوج شترسواران را بب، نند اعالم کننديآنچه را که بب
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االغ  غمبريظهور پی شگوئي الحکمه پفردوس دری بن ربن الطبری عل، )٧-۶، کميست ويباب ب ی،نبی ايمکاشفه اشع(
 .دانسته است) محمد(شترسوار غمبريو پ) یسيع( سوار

  
 با آنچه  هامطالب مربوط بدانی ول، ز آمده استيقرآن آمده که قبل از آن در تورات ن دری خاصی اسام، گريدی موارد در
ی اصل نام در) ٣۶، مومن( رعون دانسته شدهر فيقرآن وز مثال نام هامان که در. تفاوت داردی تورات ذکر شده بکل در

م مادر يگر مريدی جا در. )باب ششم، کتاب استر(پادشاه پارس داده است) ارشايخشا(اخشورش رياست که تورات به وز
 زينی است که خواهر موسی گريم ديتورات مر هارون در م خواهريکه مريصورت ده شده درينام» هارون خواهر«ی سيع

 ان بازگشت از مصر نام برده استيجر سرخ دری ايل از دريفصل مربوط به گذر قوم اسرائ او درهست و تورات از 
  در) ١٢، ميتحر(دانسته شده ) یسيع مادر(م يمر قرآن پدر که در زيعمران ن. )٢١ و٢٠، باب پانزدهم، سفرخروج(

، باب ششم، ١، باب دوم، خروجسفر(ی سياست که خواهر آنها است و نه مادرعی ميو هارون و مری موس تورات پدر
که ی مياز پدر مری چ ناميل ها هيخود انج در .)٢٩، باب پنجم، اميخ ايتوار، ۵٩، ششم ست ويباب ب، سفراعداد، ٢٠

 .است برده نشده استی سيمادرع
 
آن باال  بتواند بری و بنا کند تای او برج بلندی خواهد که برامی ر خود ين موضوع که فرعون مصر از وزينطور ايبهم

 که در(برج بابل ی افسانه تورات ظاهرا با، نه ايآنجا وجود دارد  کند واقعا درمی ادعا ی که موسی ند که خدائيرود و بب
 .قرآن گرفته استی معانی مورد تداع)  صفحات گذشته بدان اشاره شد

 
اء آمده است يسوره انب مثال در، ستقرآن نقل شده ا دری از تورات با برداشت جداگانه ای جمالت کامل، زينی موارد در
» ن خواهند شديم که بندگان صالح ما وارث زميآن نوشت در م ويفرستادی سيل را به عيانج وی تورات را به موس«: که
ترک  را خداوند مقدسان خود رايز :ن جمله خود داود است و نه خداينده ايتورات گو که دريصورت در) ١٠۵، اءيانب(

 .)٢٩، و هفتمی باب س، ريمزام(» ن خواهند شديصالحان وارث زمو ، نخواهد فرمود
 

، ليکائيم، ليجبرئ( جبرئيل؛ ميکائيل و اسرافيل در قرآن از مالئک هفتگانه تورات دوره متاخر:مالئک مقربی اسام
ز مانند يورات نت در) آدم خدای به معنای زبان عرب در(ل يجبرئ. گرفته شده اند) ليزدک، ليافي، ليسموئ، ليرفائ، لياور

د يپادشاه بابل را بدو بگوی  هار خوابيکند تا تعبمی ال پرواز ي است و او است که به سمت دانی قرآن ملک مقرب اصل
گرفته ی س اوستائيپرد و اصطالح فردوس از، لين انجيجح م ازياصطالح جح. دهد  پادشاه خبررا به نکه او آنهايای برا

گرفته  malkutی نامأنوس است از اصل کلدانی زبان عرب قرآن آمده و دری هار جاچ اصطالح ملکوت که در. شده است
 .ل به ملخوت شده استيتبدی زبان عبر شده که در

   
نفر  ٣امبران توراتند و يآنها پ از  نفر٢٣نام برده شده که ) اولوالعزم امبريمنجمله پنج پ(غمبر ي پ٣٠از قرآن جمعًا در
هود يامبر ي پ١۶ازی ول، )بيشع، صالح، هود، محمد(امبران عرب يپ  نفر۴و ) ايزکر وی يحي ی،سيع(ل يامبران انجيپ
ی قرآن ذکر ال دريدان و، ايرمي، اليحزق، اءيمانند اشعی مبران مهميمنجمله پ، تورات نام برده شده اند که دری گريد
بلند عطا فرموده ی مقام اوند بدوخدق که يصدی امبريس بصورت پيبنام ادری غمبريعوض از پ در. امده استيان نيبم
 . برده نشده است او ازی گر ناميدی نيزم وی چ کتاب آسمانيه سخن رفته که در) ٨۵، اءيانب، ۵۶، ميمر(
 

........................................................................................................................................... 
 ن بار خود را درينخستی ن خود خداوند بود که برايح تورات که ايرغم تصريعل، لياسرائی خدا» هوهي«همانطور که نام 

ز يان نيهوديو از طرف خود ندارد ی شه عبرير) ٢، ستميباب ب، سفرخروج(کرد ی معرفی ن نام به موسينا بديکوه س
 . نداردی عرب شه صرفًاير دارد وی د ماقبل اسالمز سابقه ممتين» اهللا«نام  ، وضع نشده است
ن يان آنرا از ايهودينا بود که يجنوب س سرخ وی ايدری که شماليبار ان دريقوم مدی محلی هوه نام خدايقبال گفته شد که 

هود تا يسندگان تورات سابقه ارتباط او را با ينو بعدا هود درآوردند ويخاص قوم ی نان گرفتند و بصورت خدايه نشيباد
 بين خدا کوه حوريا مقر. مصر عقب بردند ان ازيهوديدوران خروج  ش ازيحدود هزار سال پی عنيم يابراهی دوران فرض

هوه به يو ، )١، باب سوم، سفرخروج(ده شده است ي نام»کوه خداوند«تورات  است که دری ن همان کوهيو ا، بوده
کلمه . )١۴، همانجا(د کرد ين کوه عبادت خواهيا بر د مرايرون رويل از مصر بياسرائی د که چون تو و بنيگومی ی موس
 YHWهويی خط بدون اعراب عبر در، دهدمی ی  معن»من آنم که هستم «اي »من هستم«ی عبری ميزبان قد هوه که دري

 . استآن ازی افته اير يياهو شکل تغيی و اسالمی زبانشناسان معتقدند که اصطالح عرب ازی و برخ، شودمی نوشته 
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 یتيدارد حی ماقبل اسالمی شه اير) شده است اديقرآن  در او از  بار٢٧٠٢ که( زيهوه تورات اهللا اسالم نيهمانند الوآه و 
ی در برس، زعرب استيو خودش ن، نه شناخته شده استين زميا  درِکيک اثر کالسيخ عرب که ي تارمعروف مولف اثر
ی به ايکت در زين وی عربستان جنوب دری نوشته باستان چند سنگ ن نام دريادهد که می  ن باره تذکريا ش دريمفصل خو

ش از يقرن پنجم پ صفا دری نوشته ها سنگ و در) ش از اسالميازده قرن پي(ح يالد مسيش از مياز قرن پنجم پی انيلح
خود   آمده است و درررًاه مکيام الجمال سور اسالم در ش ازياز قرن اول پی به زبان عربی حيمسی نوشته ا اسالم و در

آن  که محمد از(مکه  ش دريقری داشته است که خاندان اشرافی ان کعبه جايمجتمع خدا ن نام دريبه همی ز خدائيمکه ن
اشاره  هر دريگولدتس. محمد عبداهللا نام داشته است ن بابت است که پدريهم از ان آن بوده اند ويمتول) برخاسته است

ز يدوبار ن شده و ادياحترام  آنان با از ن باريقرآن چند که در(عربستان  در» حنفا«ه گروه دهد کمی ن بحث تذکر يبد
واحد اعتقاد داشتند که اورا اهللا ی خدای ش از ظهور اسالم به وجود نوعي پ هاسال) م خوانده شده انديش ابراهيروان کيپ

، واالی اهللا را بصورت خدائی دوران بت پرست درره عربستان يسد که اعراب شمال شبه جزينومی و هم او ، خواندندمی 
بود ی ازين امتيشناخته شد هم) نيبزرگتر(اسالم اکبر  ن که بعد اهللا دريزه ايو انگ، کردندمی واحد پرستش ی نه خدای ول

ورت گر آنرا بصي مشتق شده است که مشتقات دElشه ال يکلمه اهللا از ری نظر زبان شناس از. ر بتان داشتيسا بر که او
 .افتيتوان می ی عبر درEloah و الوآه ی انيسر درElaha الهه 

  
ه يپا اد نهادند که بريبنی نه مذهبيزم را دری مکه مکتب تازه ا ظهور اسالم در ش ازيپی بودند که اندکی حنفا گروه
 و داهللايعب، ديز، رقهانگذاران آن چهار نفر از سرشناسان مکه به نام ويو بن، بودی بنام اهللا متکی واحدی پرستش خدا
ان عربستان سرچشمه گرفته بود و يهودي احتماال ازبرخوردند که ی سنتی اتينان به روايهمان زمان ا در. عثمان بودند

ی کتا پرستيغ ي العرب به تبلةريجز در هنگام اقامت خود در، ز بودهيقوم عرب نی ايکه ن، مين بود که ابراهياز ای حاک
. ن طرد شده بودين سرزميلقب گرفته و از ا) ن برگشتهيازد( فيز طرف بت پرستان عرب حنن جهت ايپرداخته و بهم

، شيقر که افراديهنگام. پرداختندی کتاپرستيبه تبلغ  ن تازه خود نهادند ويآئ بر ف راين نام حنين چهار نفر همين بار ايا
دبن عمر که ارشد آنها بود به کوه حرا که يز، نددرآمدی ناسازگار در ن عده ازيخانه کعبه بودند با ای ان سنتيکه متول
بود که ) حرا غار(ن انزواگاه يهم که مورخان عرب نوشته اند دريبود پناهنده شد و بطوری نيگوشه نشمحل ی بطور سنت

عثت ش از بيد پنج سال پيزی ول، ل گفتگو کرديبتفصی با وی کتا پرستيک آشنا شد و درباره ياو از نزد  باهللامحمدبن عبدا
 . محمد درگذشت

  
ن يف بگردان که اين حنيدی خود را بسوی پس رو«: ح شده است کهيشده به محمد تصری ات وحين آياز نخستی کي در
هشت  از آن پس در .)٣٠، روم(» ستير نيينش خداوند را تغيآن سرشت و آفری است که خداوند انسان را برای نيد

، ١۶٢ ،انعام، ٨٩و۶٠، آل عمران، ١٢٩، بقره(اد شده است ين صورت يف بهمين حنيد م و ازيگر از ابراهيمورد د
 ش ازيبنام اهللا از پی نند که بت ممتازياز قرآن گواه برای ات متعدديآ. )٣١، حج، ١٠۵، ونسي، ۵، نهيب، ١٢٢، نحل

ی چه کسی اگر از آنها بپرس«: گر داشته استيدی  هامافوق بتی اسالم درعربستان شناخته شده بوده است و مقام
ی چه کسی اگر بپرس و. اهللا: پاسخ خواهند گفت، قرارداد خودی جا ماه را در د ويد و خورشين را آفريزم  و هاآسمان
» گردانند؟می فت ياز حقی پس چرا امروز رو. اهللا: کند جواب خواهند دادمی ن مرده را زنده يفرستد و زممی باران 

ز جهان و پناه همه ياست و مالک همه چی آن چه کس آن است از آنچه درن ويبپرس زم آنها از «.)۶٣و ۶٢، عنکبوت(
رند و خود را يگمی هم پند ن بازی ن اعتقاديپس چگونه است که با چن. اهللا :به تو جواب خواهند داد ست؟يا کين دنيا در
 .)٩٢-٨۶، مومنون( »دهند؟می ب يفر
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 معجزات
 
 

 
از يخود نی اثبات قدرت استثنائی امبران برايرا پيز، از نوع معجزاتندی جالب ی هاونيکلکسی ديسه گانه توحی  هاکتاب
رآن  ق.ل استيتورات و بدنبال آن انجی ن قدرت نمائيا» رکورددار«. ق خارق العاده دارندين قدرت از طريش ايبه نما

 . گذاردمی  است صحه ل آمدهيتورات وانج که دری معجزاتی تمام بری ول، کندمی تازه را مطرح نی خود معجزه ا
 

ل ــ و قت هاان جنگيجر است که دری موسی ن جنگـيع بن نون جانشـوشيزه ــمعج، ن هر سه کتابين معجزه ايبزرگتر
د و ماه را يان داشته باشد خورشينيبه منظور ادامه کشتار فلسطی نکه وقت کافيای برا، ن کنعانيسرزم در خودی عام ها
گاوها و ی و حتی نيه مردان و زنان و کودکان فلسطيکلکه ين توقف تا هنگاميد و ادارمی آسمان از حرکت باز  در

ن يبه دنبال ا. )١٣و١٢، باب دهم، وشع بن نونيفه يصح(ابد يمی رسند ادامه می االغان آنها به هالکت  گوسفندها و
آب خندق ی حت خاک و وکند و سنگ می رسد که آتش از آسمان نازل می ی اس نبيمعجزه نوبت به سلسله معجزات ال

ش از آسمان يصبح و شب برا  هر هاکالغ، )۴٠-٣٨، باب هفدهم، کتاب اول پادشاهان(سوزاند می  کاهنان معبد بعل را
ی ر و ويد بميگومی ) هوداي ب کشوريرق(ل ياسرائ به پادشاه کشور، )۶، باب هفدهم(آوردند ی ان مينان و گوشت بر

کتاب دوم ( آن بگذرند شع ازيال و او شکافد تامی زند و رود اردن می ب اردن خود را به آی ردا، رديممی جابجا 
اس به يبعد از رفتن ال .)١١، همانجا(رود می به آسمان باال ی درون گردباد و سرانجام در، )٨، باب دوم، پادشاهان
وقت  که در اس رايالی  ردازين او. دهدمی ادامه  را تنش حلول کرده است معجزات او اس دريشع که روح اليال، آسمان
کند می را زنده ی مرده ا، )١۴، همانجا(شکافد می زند و آنرا می به آسمان از تنش افتاده است به رود اردن ی رفتن و

هم غذا  دهد و بازمی ذا آن صدنفر را غ زد و بايرمی گ يد آرد دری مشت، )٣٧-٣١، باب چهارم، کتاب دوم پادشاهان(
آب آلوده و مسموم ، )٧-١، همانجا(کند می ل به ده ها کوزه يک کوزه روغن را تبدي، )۴۴-۴١، همانجا(ماند می ی باق

ده باشد يباری آنکه بارانی ب، )١٣، باب سوم، کتاب دوم پادشاهان(آورد می  دری دنيزه و نوشيپاکی را با تکان دست آب
، )١٧، همانجا( آن بنوشند گوسفندانشان از  وان و گاوهايهودي شود تامی آب  ل بدست او پر ازيبزرگ اسرائی ک وادي

 فاسد شده رای غذا، )٢٢، همانجا(ب بخورند يل فريد تا دشمنان اسرائيآی م به رنگ خون در آب رودخانه به فرمان او
عوض غالم خودش را به  دهد و درمی را شفای مرض خوره سردار آرام، )٣٨، باب چهارم( کندمی ذ يدوباره سالم و لذ

، )٧-۶، باب ششم(ستد يآب بای آورد تا بتواند رومی  آهن را بصورت چوب در، )١۵، باب پنجم( کندمی ر برص دچا
نامند به نام می را به تمسخر کچل ی مو دارد وی بی که سر دن اويبد کنند ومی ی باز رهگذر را که دری پسر بچه هائ

کتاب (بلعند می درند و می  بچه را پسر  چهل و دوند ويآی رون ميخرس از جنگل ب وقت دو کند و همانمی هوه لعنت ي
کند و می ا ساکن است محاصره ـــآنج شع دريرا که الی اه ارم شهرـــکه پادشی وقت، )٢۵-٢١، باب دوم، دوم پادشاهان

 تمام سپاهيان پادشــــاه را کور شعيشود المی  پر او» نيآتش«ی اطراف شهر از سواران و ارابه های  هاکوه
د ـــاندازنمی  گور او که تازه مرده است در رای  جسد مردپس از مرگ اليشع)  ١٨-١٧همانجا؛ باب ششم ( ــــکندميــــ

 ستديامی ود ــخی دوپا شود و بری مده ــــــــــخورد زنمی شع يالی  هاش به استخوانـــو مرده بمحض آنکه بدن
 رای کند خداوند ملکمی ی رکشگل لشياه آشور به اسرائب پادشيهم که سخاری موقع، )٢١-٢٠، زدهميباب س، همانجا(

به ی شرمندگ ب باي و سخار»او هستند هالک کندی اردو سرداران را که در و روسا وی همه شجاعان جنگ «فرستد تامی 
  ١.)٢١، ودومی باب س، اميخ ايکتاب دوم توار( گرددمی کشور خود باز 

 
____________________________ 

قرآن نيز عينا مورد اقتباس قرار گرفته  اجنيل و پيغمربان يا سپاهان آا دری مدن مالئک به ياراسطوره آ-١
از حواريون که ی آمده است که خطاب به يکی توسط سربازان روم اوی موقع دستگري در. اجنيل از قول عيسي در. است

دوازده فوج  پدر آمسانيم خبواهم بيش ازتوامن از می که من ی دانی مگر من" :گويدمی قصد دفاع از او را دارد 
باب بيست  ی،مت( "کتاب مقدس چگونه حتقق يابد؟ی های آنصورت پيشگوئ اما در. من بفرستدی از مالئکه را به يار

فرستد می مسلمانان ی ملک را به يار جنگ احد سه هزار قرآن نيز تصريح شده است که خداوند در در.)۵٣، وششم
باشند پنجهزار تن ديگر از مالئکه را نيز به کمک آنان خواهد فرستاد   که اگر بردباردهدمی و بدانان وعده 

می ورا از خداوند درخواست ــــروز عاش مالئکه در، مشابه اجنيلی با برداشت، روايات شيعه در .)١٢۵، آل عمران(
را از اينکار  خداوند آنان یول، حسني بشتابندی جنگ کربال به کمک نريو  اجازه داده شود در هاکنند که بدان

 .طبق خواست خود او حسني به شهادت برسد دارد تامی باز 
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 نقاط مختلف ظرف چند ماه در تنها دری که عيس رای از معجزاتی چهارگانه به نوبه خود فهرست بلند باالئی انجيل ها

 یمنابع اساطير از ديگری برخ ند و امعجزات تورات ازی رونوشت آنها ازی اسرائيل انجام داده است نقل کرده اند که بعض
دهد که از می خانه کرده اند فرمان ی وانه ايتن د وان که دريک لشکر از ديبه ی سيع. ه گرفته انديما گريدی افسانه ايا 

شوند و می وانه ي د هاجه خوکينت و در، آنجا به چرا مشغولند بروند که دری هزار خوک بدن دو در شوند وآنجا خارج 
، ١٣-٢، باب پنجم، مرقس، ٣۴-٢٨، باب هشتم ی،مت(شوند می آب غرق  شتابند و درمی ا يدری به سوی دسته جمع

را نداشته است  امکان درمان اوی هيچ طبيب است وی خونريزی که دوازده سال مبتالی زن ،)٣٩-٢۶، باب هشتم، لوقا
، ٣-٢۵، باب پنجم، مرقس، )٢١-١٨، باب نهم ی،مت(شود ی ماو متوقف ی  خونريززند و فورًامی ی دست به جامه عيس

 ی،مت(افتد می خيزد و به راه می بری عيس» برخيز«به فرمان ی مرده يک خاخام يهود دختر، )۴٧-۴٣، باب هشتم، لوقا
دهد که می  طوفان فرمانی به دريای عيس، )۵۶-۴٨، باب هشتم، لوقا، ۴٢-٣۵، باب پنجم، مرقس، ٢۶-٢٢، باب پنجم

، )٢۵-٢٢، باب هشتم، لوقا، ٣١-٣۵، باب چهارم، مرقس، ٢٧-٢٣، باب هشتم ی،مت(شود می رام شود و دريا آرام آ
شوند و باز هم دوازده می بطوريکه همه آنها سير ، کندمی را ميان پنج هزار نفر تقسيم ی دانه ماه پنج قرص نان و دو
، باب نهم، لوقا، ۴۴-٣٠، باب ششم، مرقس، ٢١-١٣، هاردهمباب چ ی،مت(ماند می ی باقی نان و ماهی سبد از خرده ها

، ٢٣-٢٢، باب چهاردهم ی،مت(رود می آب دريا راه ی روی شب تاريک و طوفان در، )١۴-١، باب ششم، يوحنا، ١٧-١٠
ا ــکنند و شفمی را لمس  اوی ن قباـــدد دامـــاران متعـــبيم، )٢١-١۵، باب ششم، اـــيوحن، ۵١-۴۵، باب ششم، مرقس

ی يک زن يونان از درون دختر روح ناپاک را، )۵۶-۵٣، باب ششم، مرقس، ٣۶-٣۴، باب چهاردهم ی،مت(يابندمی 
 انداختن آب دهان بر گوش او و و الل را با گذاشتن انگشت در کری مرد ١،)٢٨-٢١، باب پانزدهم ی،مت(کند می بيرون 
 چشمان او گذاشتن دست خود بر را بای مرد کوری بينائ، )٣٧-٣١، باب هفتم، مرقس(کند می و گويا  زبانش شنوای رو
و ی بلند با موسی کوهی باال در رای و سه تن از حواريون او، )٣۶-٢٢، باب هشتم، مرقس(گرداند می باز ی به و

که شنوند می خداوند را ی درون آن صدا افکند و ازی آنها سايه م بری هنگام ابر همان بينند و دری گفتگو م الياس در
، باب نهم، لوقا، ٧-٢، باب نهم، مرقس، ١٣-١، باب هفدهم ی،مت(من است و به او گوش بدهيد  گويد اين پسر عزيزمی 
روح ی  ا:زندمی  گاندازد بانمی آب و آتش  در رفته است و ويرای درون پسر بچه ا که دری به روح شرير، )٣۶-٢٨
، باب هفدهم ی،مت(آيد ی و روح نعره زنان بيرون م، او داخل مشوديگر هيچوقت به  از اين بچه بيرون بيا و، الل و کر
، اريحا با گفتن اينکه بدنبال من بيا در رای نابينائی گدا، )۴٣-٣٧، باب نهم، لوقا، ٢٧-١۴، باب نهم، مرقس، ٢١-١۴
به ی رسنگهنگام گ، )۴٣-٣۵، فصل هجدهم، لوقا، ۵١-۴۶، فصل دهم، مرقس، ٣۴-٢٩، فصل بيستم ی،مت(کند می بينا 

 گويد که ديگرمی کند و بدو می يابد به درخت نفرين می نی آن ميوه ا چون دری خورد ولمی  بری درخت انجير پر برگ
، مرقس، ١٩-١٨، فصل بيست و يکم ی،مت(شود می و همانوقت درخت از ريشه خشک ، از ميوه تو نخواهد خوردی کس

چهار روز پس از مرگ و تدفين  يهوديه رای از اهالی لعازار مردمعروفترين معجزه خود اي در ٢،)١۴-١٢، فصل يازدهم
 . )۴۴-٣٨، فصل يازدهم، يوحنا(آورد ی بيرون م کند و از درون گورمی او زنده 

 
شوند و می صليب قبرها باز ی رو لحظه جان سپردن او بر در. يابدمی نيز ادامه  بعد از مرگ اوی حتی معجزات عيس

 ۵٢، هفتم باب بيست وی، مت(شوند می )  اورشليم(آيند و وارد بيت المقدس می ن آنها بيرون از مقدسين از دروی بسيار
رود و با می خود ) حواريون(جليله به ديدار شاگردان  دری و، از درون گور و صعود به آسمان رستاخيز پس از .)۵٣و

-٣۶، باب بيست و چهارم، لوقا، ١٨-١۴، باب شانزدهم، مرقس، ٢٠-١۶، هشتم باب بيست وی، مت(کند می آنها گفتگو 
، ١٠-٩، باب بيست و هشتمی، مت(شود می مريم مجدليه ظاهر  جداگانه نيز بر و، )٢٣-١٩، باب بيستم، يوحنا، ۴٩

طبريه ی دريا را در پطروس و همراهان اوی تور ماهيگير، )١٨-١١، باب بيستم، يوحنا، ١١-٩، باب شانزدهم، مرقس
 ی ماه١۵٣ی به تنهائ)  شمعون(پطروس  بردن تور را به داخل قايق خود ندارد وی د که توانائکنمی  پری ماه از آنقدر

 زيرا در، استی از معجزات عيسی اينها فقط قسمت، با اينهمه .)١١-٣، باب بيست و يکم، يوحنا(کند می بزرگ صيد 
 اين کتاب  ردان خود انجام داد که درحضور شاگ نيز دری معجزات متعدد ديگری عيس« :انجيل يوحنا تصريح شده است که

____________________________ 
کند که چون زن تقاضا می نقل ی سيزبان ع از، استی هوديکه خودش ی ل متيسنده اجنينو، ن معجزهينقل ا در -١

نان ست يدرست ن د کهيگومی ی ه وــدهد و بی آغاز به درخواست او پاسخ مثبت من دری سيع، ستينی هوديکننده 
خانه ی  هانوصف به سگيدهد که با امی  چون زن جواب یول، ميندازي ب هاش سگيپ را) انيهودي(فرزندان خانواده 

. خبشدمی ا ــرد و دخرتش را شفــيپذمی را  اوی تقاضای سيع، رسدمی ی خوراک فرزندان سهمی خرده هاز از ين
 است که دری فکر خمالف با آن طرزی بکلی  برداشتنيمتذکر شده اند که چنی متعددی پژوهشگران متعدد

 . نسبت داده شده استی سيچهارگانه به عی  هالياجن گر دريموارد د ازی ارــــيبس
 آسانرت نبود که درخت اجنري، که خيال معجزه داشتی عيسی آيا برا: پرسدمی اين معجزه ی ارزياب ولرت در -٢

 شکاند؟بيگناه  را از ميوه برخوردار کند تا اينکه آنرا خب



  کتاب های توحيدی                                                                                                       تولدی ديگر 

  ٢٤صفحه 

، باب بيستم، يوحنا(» همينقدر نوشته شد تا شما ايمان بياوريد که او مسيح خدا و پسر خدا استی ول، نوشته نشده است
٣١-٣٠(. 
 

، رديپذمی ل را يو قرآن که هم معجزات تورات و هم معجزات انج، رديپذمی ل که معجزات تورات را يبرخالف انج
م يقدوش(تلمود  در. داندمی  رفته بلکه آنرا سحر و جادويرا بصورت معجزه نپذی سيک از معجزات عيچيهود هيت يروحان
ی سيمحقق انگل. آموخته استی خود را از ساحران مصری شناخته شده که سحر و جادوی ساحری سيع) ب، ۴٩

جزات را که به ن معيل ها ايسندگان انجيده دارد که نويعق ی،سيخود درباره معجزات عی ليتحلرساله  ث دريمورتون اسم
ی  هافرمولی موارد دری اقتباس کرده و حتی و بخصوص مصری و بابلی کلدانی مينسبت داده شده از متون قدی سيع
ی اريه به ياسکندر دری ت شده است که ساحريحکای نيتوس مورخ التيخ تاسيتار مثال در، ن ساحران را بکار برده انديا

ل آب به يتبد. را به حرکت درآوردی مرد مفلوجی د و پاهايبازگردان نا را بدويبک نايی نائيس با آب دهان خود بيپآی خدا
 است که دری معجزه ا، ت شدهيروای سين معجزه عيبصورت نخست) ١٠-۶، باب دوم(وحنا يل يانج شراب که در

طوره گرفته ل از همان اسيت انجين روايات ايجزئی حت وشراب نسبت داده شده ی زوس خدايونيونان به ديی تولوژيم
 .شده است

  
ل ياز قب، از آنها نرفته استی  سخن هاليخود انج نسبت داده شده که دری سيهم به عی گريدی قرآن معجزات اضاف در
، مائده، ۴٩، آل عمران(بخشد می سازد و با اجازه خداوند آنرا جان می را از خاک و گل ی شکل پرنده ای سينکه عيا

م يمر، ١١٠مائده ، ۴۶آل عمران (زند می گهواره مانند سالمندان با مردم حرف  دری سينکه عيا اي) ٣٢، ميمر، ١١٠
ی از متن حبشی سيمعجزه حرف زدن ع و) ٢-١، باب سوم(تماس ی ر رسميل غيمعجزه پرنده از انج) ٣٠و ٢٩

 .  گرفته شده است) ۶٢۶، باب دوازدهم(» یسيمعجزات ع«
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 نشياسطوره  آفر

 
ن نقطه ضعف هر سه مذهب يش تا کنون مهمترياز سه قرن پ، نش کائنات و خلقت انسانيافسانه آفر

 جهان دانش قرار گرفته يتهاي واقعيما رودرروين هر سه مستقين مورد ايرا دراي ز،  جهان بوده است"يديتوح"
 ،   مايما،و منظومه شمسن ي مربوط به زميتهاي واقعين قرون درامر شناسائي که درطول ايهرقدم تازه ا. اند

 که درباره يديو هر کشف جد،  گر کائنات برداشته شدهي ديد ها و کهکشانهاين ها و خورشيوکهکشان ما، وزم
ن تا به انسان متفکر عصر ما صودت گرفته، ي نخستي هاي آن از باکترير تکاملين و سي زمي دررويش زندگيدايپ

 .  اعتبارتر ساخته استين را بين زمين و موجودات اينش شش روزه آسمان و زميفرافسانه هزاران ساله آ
 
،  سالک به دوهزار ي درطول نزديحيارد ها نفر مسيليو م،  ش از سه هزار سالي درطول بيهوديونها نفريلي م

انده اند وامروز خو،  ني زميش نوع انسان دررويداينش کائنات و پيد خود درباره نحوه آفريق و عهد جديدرعهدعت
 : خوانند کهيز مين
  
 لجه بود، وروح خدا سطح آنها را ي بررويکير بود و تاري وباين تهيو زم،  دين راآفريدرابتدا خداآسمانها و زم"

د و ين نامي رازمي ظاهر گردد،و خدا خشکيکجا جمع شود و خشکير آسمان دري زيو خدا گفت آبها... . فروگرفت
ان پر شود و پرندگان بر يآبها به انبوه ماه: وگفت... . اندين نباتات برويو خدا گفت زم... . دياما نياجتماع آبهارا در

اجناس مختلف و حشرات و بهائم را به ن جانوران رابه يو گفت زم.. .  فلک آسمان پرواز کنندين برروي زميباال
ا و پرندگان آسمان و يان دريم تا برماهيزه خودمان بساي پس گفت که آدم را شب. .... اورديرون بياجناس مختلف ب
و آدم رااز خاک ... . ديشان رانروماده آفريد و اي پس آدم را آفر. دين مخزند حکومت نماي که برزميبهائم و حشرات

 درجهت مشرق غرس نمود و آن آدم راکه سرشته يو خداوند باغ... . ديات دمي روح حي وينيودرب.... . بسرشت
ان ينها را درشش روز به پايو خداوند همه ا.. . رات کنديرون آمد تا آن باغ راسيوچهارنهر ب.... بود درآنجا گذاشت

  ).باب اول،  شيدايخالصه شده از سفر پ"(د يرسان
 
ز ين باره درقرآن خوانده اند و امروز نيسال درهم بنوبه خود،درطول هزارو چهارصد ،  زياردها مسلمان جهان نيليم
.. . ميديک و روز را روشن آفريو شب راتار)  ١١٧،  بقره(م يدين را درشش روزآفريسمانها وزمآ": خوانند کهيم

 ياي، و آبها را بصورت دو در)  ٣٣-٢٧نازعات،(م ي آسمان ساختيم و کوههارا ستونهاين را بگسترانديپس زم
،و همه جانوران راازآب )  ۵٣فرقان،(م يگر جدا کرديکدي از يا را با حائلين دو دريم و ايديرشن آفريشور و ش

آل (ميدي،وآدم راازخاک آفر)  ۴۵نور،(ز برچهارپاي ني بردوپاوبرخي ازآنها برشکم راروند وبرخيم که برخيديآفر
 ي،وچراغها)  ٢٩حجر،(م يديش رابراودمي،وروح خو)  ۶۴مومن،(م يدين صورت آفري  وبه کاملتر)  ۵٩،  عمران

 ".)٩٧انعام،(م يا برافروختيابان ودري بي هايکي او درتاري راهنمائيستارگان رابرا
 

د يترد يا حتي بود که انکارآن يريت انکارناپذيت واقعيحي جهان مسينش براي آفريدرطول قرنها،اسطوره تورات
ست الزاما يباي مومن ميحي هرمس. فرشکنجه و مرگ رابدنبال داشتيد وشرط آن اتهام کفرو زندقه و کيقيدرقبول ب

مزآشردرآغاز يج،  يرلندي اسقف اعظم ا. ده شده استيح آفريالد مسيش از مي سال پ۴٠٠۴ا دريه دنرفته باشد کيپذ
قادرساعت نه صبح روز ينش دقين آفري اي او ازمتون مذهبيهاي اعالم کرد که براساس برسي حتيحيقرن هفدهم مس

  ٧ا است و روز يخلقت دن از۵٧۵٨ سال يهود سال کنوني يم رسميدرتقو.  اکتبر صورت گرفته است٢۶دوشنبه 
ان نوح يفاصله م سال ٨٩٢،  ان آدم و نوحي سال فاصله م١٠۵۶،   سال۵٧۵٨ن ياز ا. نش جهانياکتبرسالروز آفر

 که آدم با آن سرشته يخاک،  هودي يات مذهبي طبق روا.  استيسيم و عيان ابراهي سال فاصله م١٨١٢،  ميوابراه
 .م برداشته شده استيلمان دراورشينده معبد سليشده از محل آ

 
ن را روز يامبرش محمد اطالع داد که زمي بنوبه خود آمده است که خداوند درشب معراج به پيث اسالميدراحاد
نوررا ،  ند راروز سه شنبهي ناخوشاي هايدنيآفر،  اهان ودرختهاراروز دوشنبهيگ،  کشنبهي کوههارا روز ،  شنبه

بح مشکوه المصا(ده استيجمعه آفران نمازيپا پس ازينه اندکيوآدم راروزآدوانات راروزپنجشنبه يروز چهارشنبه،وح
کند که خداوند آسمانها يح ميتصر)  ليل واسرارالتأويانوارالتنز(رمعروف خود ازقرآني درتفسيضاوي ب) . يزمخشر

 . داديد و ماه وستارگان راروز جمعه درآنها جايد و خورشيراروزپنجشنبه آفر
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هوه ي دو جانبه يان از جانب خود خداوند درگفتگوينش کائنات و آدمين آفري ايچگونگ"يديتوح"يت کتابهايبه حکا
 ،  نهمهي باا. ده استي و محمد رسيسي و عيبه اطالع موس،   برمحمديق نزول وحينا و از طري درکوه سيو موس
 و ياضين ريا قواندانش عصر م)  Astro-Physic (يک سماويزين است که همچنانکه بخش فيت موجود ايواقع
 ي و فني علميشرفتهاين را تا آن اندازه که پي زمي دررويش زندگيدايد ها و پيکهکشانها وخورش مربوط به يکيزيف

 ي بخش کاوشهايعني ،  ن دانش عصر ماي از هميگري بخش د،  قا مشخص کرده استيدهد دقي اجازه ميجهان کنون
دهد يارپژوهشگران قرارداده است که نشان مي را دراختياخته فراوان بنوبه خود اسناد و مدارک ناشنيباستان شناس
 سرچشمه ي آسمانيشتر از آنکه ازوحيب،  نشينه آفريگر درزمي ديدي تورات و به دنبال آن دو کتاب توحيبرداشتها

خش  ودربي وکلداني و اکديبخصوص از معتقدات بابل،  ي ماقبل توراتيگرفته باشند ازاسطوره ها و افسانه ها
 .  سرچشمه گرفته اندينش شش روزه کائنات از معتقدات مزدائينه آفري درزميعني ازآن يگري دياساس

 
 گذشته ي درقرن گذشته و قرن حاضر بهمان اندازه درابطال معتقدات سنتيالواح و مدارک مکشوفه باستان شناس

بطورنمونه . ات داشته اندين نظري ا درابطالي فضائيهاي وبرسي ونجومياضياکتشافات رنقش قاطع داشته اند که 
زاقتباس از ي پادشاه آشور،که خود آن نAssurbanipalي کاخ سلطنتيانگي مکشوفه دربايک لوحه بابليمضمون 
دند، و درآن هنگام ي را از آب آفريان عالم هستيخدا: ن است کهين است چنين النهري دربي تريمي قدياسطوره ها

ف  شکل بود که بردورآن کوههاافراشته بودند وسقي ارهي داين سطحيفته بود،وزمن رافرا گري گرداگرد زميگرداب
ن ازهم يريان آبهارا به شکل شوروشيو خدا،  ان آب بودينها درميو همه ا،  ه داشتين کوهها تکيآسمان برا
 پس يکي رااني و پرندگان و ماهي و اهليوانات وحشي ها وحيدنيپس از آن چهار رودخانه بزرگ و روئ .جداکردند
نده آسمان و ي نمايکه اول،  دين زن را آفريشار اولين مردوکيانشار اول"آرزو"ودرآخر الهه ،  دندي آفريگرياز د
ده ي آنها دميني مرد وزن دربيدو خدا" گاتومادوک" و" دوماساگا" توسط يو روح زندگ،  ن بودندينده زمي نمايدوم
 . ود آمدنوع انسان به وج،  ختن آن دويواز درآم،  شد
 

و روح  لجه بود ي بررويکير بود و تاري و باين تهينش زميش از آفريپ: ش تورات کهيداين سفر پي آغازيجمله ها
است که متن )  نشيحماسه آفر(Enuma Elish  يخدا سطح آبها را فرو گرفت ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابل

 ژان بوتروآشورشناس برجسته يب اسطوره ها وسنت ها مربوط بدان درکتايخيحات تاريکامل آنرا  همراه با توض
ن و آب شور که بخصوص درقرآن از آن سخن رفته يري آب شيايزش دو دريو براصل آم،  افتيتوان يقرن حاضر م
لجه )   آب شور (Tiamat و)   نيريآب ش (Apsouدرآغاز،  ن منظومهيت ايا به حک. ه داردياست تک

)Chaos  (نش کائنات يکند و به فکر آفريان زمان را برقرار مي بزرگ جريو بعد مردوخ خدا آورند يرابه وجود م
نش آدم از خاک و ي اسطوره مربوط به آفر. ان ساخته شوندي خدمت به خدايد براي باي افتد که ميو موجودات م

که در آن الهه ش اقتباس شده است ي سال پ۴٠٠٠ متعلق به ي بابلي او از منظومه ايني دربيده شدن روح زندگيدم
ترجمه کامل .سازدين انسان را ميرقالب نخستين خميکند وازاين ميان عجي ازخدايکين را با خون يخاک زم"ن توين"
ن ي بيتولوژيم"توسط ساموئل کرمر درمجموعه " دند ي آفريان آدمها را ميکه خدايوقت" بنام ين منظومه درکتابيا

 از خلقت عالم درهفت روز نام برده شده است که شرح مربوط يبابلر ين اساطيدرهم. ده استيبچاپ رس" ن يالنهر
 ي کتابخانه اشوربني باستان شناسي از الواح هفتگانه کاوشهاي لوحه ايبه هر روز آن بر رو

 : نوا ثبت شده استيدرن Assurbanipalبعل
  

ن نداشته اند که ي جز ايرنش غلباکاي آفري اسطوره الهيزي ري پيبراهود ي ي، متفکران مذهبBottero به تذکر
 يدئولوژير ايزند و آنهارا درمسيعه باهم درآمي را درباره مسائل ماوراء الطبي قبلي از معتقدات تمدنهايمجموعه ا

 کتاب مقدس از حماسه ي کنونيب بود که متن رسمين ترتي ودرست به هم،   کنندي خاص خودشان دستکاريمذهب
ن و آسمان درهشت ينش زميه تورات آفريشود که براساس متون اوليق متذکرمن محقي هم. ه گرفتي ماينش بابليآفر

 معروف به تورات کاهنان الزم يسنده تورات کنوني نويمنتها خاخام ها،  روز انجام گرفته بود ونه درشش روز
 .  داده شودياته وکائني ماوراء الطبيهود بعديل روز شنبه ينش استراحت کند تا به تعطيدانستند خدا درروز هفتم آفر

 شخند قرار گرفته است يم درقرآن مورد رير مستقيبطورغ،  نشي استراحت خدا درروز هفتم آفرين اسطوره توراتيا
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م و خسته يديان آنها است درشش روز آفرين و آنچه راکه درميآسمانها و زم"کند که يح ميدرآن خداوند تصررا يز
 ١) .٣٧ق، " (م يهم نشد

 
 سهم مهمي درپي ،   درکتاب تحقيقي خود درباره خلقتA.R.Milland  وV.G.Lambertدو محقق معاصر

ريزي اسطوره آفرينش توراتي براي اسطوره آفرينش آشوري قائلند که خود ترکيبي از اسطوره هاي سومري و 
داري درلندن نگاه)   بريتيش ميوزيوم(لوحه مربوط بدين اسطوره اکنون درموزه بريتانيا . اکدي وحوراني است

 تأثيرات آشکاري از اسطوره هاي مصر باستان را درافسانه آفرينش F.Helling همچنين محقق آلماني . ميشود
تورات يافته است که از آنجمله ميتوان از آسمان و آبهاي زمين، آفرينش حيوانات از خاک  وآفرينش پرندگان و 

 .  نام بردماهيان از آب، و دميدن دم زندگي دربيني انسان توسط خدايان
  

.............................................................. 
_____________________________ 

ن مدت هشت يک سوره اي درن بار از خلقت کائنات درشش روز سخن رفته است، ويلي درقرآن چند– ١
گر، وآنچه راکه يدردوروزد وآمساا را ،  ميدي را دردوروز آفرنيو زم"... :  شده استينيروز تع

 ني افسانه اسرتاحت خدا درهفتم ).١٢ – ٩ ،  فصلت"(  ميديگر آفري است درچهار روز دني زميدررو
 از ياري، بلکه از جانب بسيهود دردوران باستاني ينش نه تنها از جانب خاخام هايروز آفر

 جهان غرب مورد ي کشورهاني تري از مرتقيکي، آم درعصر خود ما ودر    يحيآخوندان جهان مس
 از آنرا درنزد فرقه معروف گواهان يائي قرار گرفته است که منونه گوي شگفت آوريهبره بردار

کصد سال يب   ي که قر)  هوهيگواهان  (Witnesses Of Jehovah ن فرقه مذهيبي ا. افتيتوان يهوه مي
 وابسته  مذهيبين فرقه هاي تر از موفقيکي شده است و يانگذاريکا بنياالت متحده امريش درايپ

 ،  ران باستاني اک به فلسفه مذهيبيار نزدي بسيک برداشت فلسفي در،  ت درعصر حاضر استيحيبه مس
ده دارد که هم حکومتها و هم يداند و عقيطان ميارا صحنه مبارزه مهه جانبه خدا و شيدن

 آدم درهبشت مهواره ينا فرمانطانند و از زمان ي جهان کامال ساخته و پرداخته ش مذهيبيادها
نش خلقت کرد به يرا که خدا بعد ازآنکه آدم و حوا را درروز ششم آفري ز،   بوده استنيچن

 گسرتش نين امر استفاده کند و دامنه نفوذ خود را درزميطان توانست از اياسرتاحت پرداخت و ش
ن بود يرا خواست خداوند ايزز نبود، يت آمي بازگرداندن حکومت خدا موفقي برايسيتالش ع . دهد

 جنبش يسين جهت عيبد.  خود داشته باشديطاني شي مهه برنامه هاي اجراي براطان فرصت کايفيکه ش
 اودرجهان به عنوان ي حکومت ائيهوه را مأمور کرده است که راه را براي گواهان مذهيب
س ين گفته پطروس قديهوه با استناد بدي از نظر گواهان . ز مهوار سازديعه روز رستاخيطل

 سال طول ۶٠٠٠ست منطقا يبايکروز معادل هزار سال است خلقت جهان مي خدا يل که برايدراجن
د معادل يبايه بوجود آمده است که هرروز مين نظري بديشيا گراريده باشد، هرچند که اخيکش

 دارد که وجودن مورد توافق نظر ي درهردومورد، درا ويل. هفتهزار سال به حساب آورده شود
 يکاري کار خود را از سر خواهد گرفت ودرپي بزوديک است و ويان روز اسرتاحت خدا نزديپا
 يوز خواهد شد و بعد از آن دوران هزار ساله اريطان پي برشي بطور ائHarmaguedonم بنام يعظ

 ،  د کرد خود را اداره خواهينيح از فراز آمساا حکومت زمي مسيسيد   که درآن عيفراخواهد رس
 جربان گناهان خود استفاده ين فرصت برايز زنده خواهند شد تااز ايو درآن زمان مرده ها ن

 و يجيز بطور تدرين رستاخيکند، ايکجا مشکل ميت بصورت ينهمه مجعيز ايمنتها چون رستاخ،  کنند
ر درسال ن کايست مرحله اول ايباي ها مينيش بي پني طبق خنست. درچند مرحله صورت خواهد گرفت

 يشرتي تالش بين آمادگي ايد برايجه گرفته شد که باي نشد نتني اجنام شده باشد وچون چن١٩١۴
ن هزارساله صورت يان ايز درپاين رستاخيست که ايد ني ترد ويل. دريقت اجنام گيل به حقيدرراه ن

رده باشند  ثابت کننده کائنات،ي آفريهوه، خداي خود را به ي که وفاداريخواهد گرفت، وآائ
راباز خواهد )   باغ عدن( خود نيشي پينيت هبشت زمي که درآنزمان ماه– ني زمني مهيگر در   رويبارد

ز آزاد شده يش از روز رستاخي پي او که اندکيطان بزرگ و زاده هايست و شي خواهند ز–افت ي
 ي گانه موس دهين فرمااينکه اي با توجه به ا. ان نابود خواهند شدين هبشتياند بدست ا

 ،  زنندي سرباز ميهوه  از خدمت سربازيان يگواه"  کشت ي را خنواهيکس"درتورات آمده است که 
 احرتام به پرچم ي از ادا. طانندي جهان مهه ساخته شي کنونينکه دولتهايژه با توجه به ايبه و

 . شمارندي م بت پرسيتين را نوعيرا ايکنند زي ميز خودداريکشور خود ن
 يکائي امرCharles Taze Russelان قرن گذشته بدست يکه درپا (ومند مذهيبرين فرقه ني ايانمرکز جه

گر يست کشور دي درب،  االت متحدهي درخارج از اورک است ويليوي نني دربروکل)  بنباد گذاشته شد
 يکيه ارگان آن يودارد، ودونشرريقا شعبه و پيا و افريه و آسيانوسيکا و اروپا و اقيامر
 زبان 4۵اژبه ريون نسخه تيلي با نه ميگريکصد زبان و دياژ به ريون نسخه تيليش از ده ميباب

  . شونديمنتشر م
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وخداوند باغي درعدن بطرف مشرق بوجود آورد و همه " :  که درتورات آمده)  باغ عدن(اسطوره بهشت زميني 
بيرون آمد تاباغ را سيراب کند و از آنجا به درختان خوشنما وخوشخوراک را درآن زمين رويانيد و نهري ازعدن 

 بنوبه خود از اساطير بابلي گرفته شده که درآنها از آن )  ١٠- ٨سفرپيدايش، باب دوم، "( چهار شعبه تقسيم شد 
تصوير ظريفي از اين باغ و .  درزبان سومري ياد شده استEdin درزبان بابلي وآشوري وEdinuباغ بصورت 

ادرنقوش ديواري کاخ سلطنتي بابل متعلق به قرن هيجدهم پيش از ميالد که دراواسط قرن نهر چهار شاخه آن ر
د، درموزه لوورپاريس ــــ فرانسه درکاوشهاي باستاني ماري کشف شــــیت باستان شناســئــيــــحاضر توسط ه
 ١ .ميتوان يافت

  
و خداوند گفت آدم را بصورت خودمان و  " : اسطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن درتورات آمده است

،  سفرآفرينش، باب  اول "( موافق خودمان بساريم، پس خدا آدم را بصورت خود آفريد و اورا بصورت خدا آفريد 
 .اقتباس ديگري ازاساطير بابلي و سومري است که درآنها خدايان و آدميان به يک صورت نوده شده اند)  ٢۶

دراساطير . خستين نيز عقيده اي است که تقريبا درهمه مذاهب باستاني عموميت دارداعتقاد به آفرينش يک زوج ن
و      سومري اين زوج دوموسي واينانا، دراساطير اکدي و بابلي مردوخ و سرپينت، دراساطير مصري اوزيس

 که داستان اخير  ،   ودرمعتقدات اوستائي مشياو مشيانگ نام دارند،   دراساطير هندي برهما و شاکتيس،  ازيريس
 . تقريبا همان است که بطور کامل درتورات منعکس شده است

 
شتر ي اکنون نه تنها از جانب ب)   زآمده استيکه بعدا به همان صورت درقرآن ن( تورات يداستان آدم و حوا
ز ي نTheo يکي دائره المعارف معتبرکاتوليشود، بلکه حتي نميش تلقي بيخ مذاهب افسانه ايپژوهشگران تار

ن يا "يپرمحتوا"کند که ازنوع ي منتها اضافه م،   استيريک افسانه اساطين داستان تنها يکند که اياعتراف م
را که هرچند يز،  ا گربه چکمه پوش تفاوت گذاشتيل ترانه رالند ي از قبين آن و داستنهائيد بيافسانه هااست و با

 يهودي يون دانش آموز و دانشجويليحاضر آنچه صدها م درحال . ق داردي عمي مفهوم معنويت ندارد وليواقع
که ن است يآموزند اينش شش روزه مين آفرينه همي خود درزميرستانها و دانشگاههاي و مسلمان دردبيحيومس
ارد سال و يلي م۶ ما درحدود يش منظومه شمسيدايارد سال، ازپيلي م١۶ش کائنات تا به امروز درحدود يدايازپ
)  Galaxy( آموزند که کهکشان يگذرد، و بهمراه آن ميارد سال ميلي م٣ن درحدود ي زمير   رو ديش زندگيدايازپ

ن ينش است، و ايارد کهکشان جهان آفريلي م۵٠ از يکين بدان تعلق دارد تنها ي    وزميماکه منظومه شمس
ن يهم نه ازبزرگتر ازآنها و آنيکيد ما فقط يد دارد که خورشيارد خورشيلي م٢٠٠ يکهکشان خودش به تنهائ
مترفرض شود، قطر يليک ميد تنها ين از خورشي است که اگر فاصله زمين کهکشان ما درحديآنهاست، و وسعت هم

 کهکشانها يد هاي خورشي آموزند که شمار کلي و بازهم م. شوديلومتر بالغ مي ک۶٣٠٠ن کهکشان به يا
ن کائنات تاآنجا که محاسبه آن با يو حدود گسترش ااست، )  صفربدنبال آن ٢١ با١رقم(ارد يليارد ميليکهزارمي

ه آن ي که هرثاني ساليعني است، يارد سال نوريليست ميتا ب امکان دارد   پانزده ي کنونيوسائل و ضوابط علم
  ٢. لومتر رادارديارد کيليک ميلومتروهرساعت آن مفهوم يصد هزارکيمفهوم س

 
ميليون ١٨٠ ميليون سال، از پيدايش خزندگان درحدود ۴۵٠رحدود درروي زمين خود ما نيز، ازپيدايش ماهيان د

  ميليون سال، از پيدايش ميمونهاي آدم نما بين سه تا چهار و نيم ميليون ١۶٠سال، از پيدايش پستانداران درحدود
 

____________________________ 
،  ٢٧-١٩اعراف،،  ٣۵بقره،(شده است  ازاين هبشت زميين درقرآن نيز هبمني صورت و بامهني اسم نام برده – ١

مهچنني از رودخانه هاي چهارگانه آب و شريو شراب طهوروعسل که درهبشت ازآا ياد شده است ) . ١٢۶-١١٧طه،
 ) . ١۵حممد،(
دراياالت Nasaبه مرکز علمي Hubble  اين ارقام ازتازه ترين اطالعاتي نقل شده که توسط تلسکوپ فضائي -٢

 ١٩٩٠ تن وزن دارد و درسال ١١،  ۶ مرتقطرو ۴،  ٣ مرتطول و١٣ اين تلسکوپ که . ابره شده استمتحده  امريکا خم
 کيلومرتي زمني درگردش است وعکسهاي ارسايل آن ۶١٠ درمدار زمني قرار داده شده درDiscoveryتوسط فضاپيماي 

بطور شگفت آور ي در "لهاب"تلسکوپ . توسط انستنتوي علمي ويژه اي بطور منظم مورد برسي قرار ميگريد
 ميليون سال نوري از زمني ما دريافت ۵٠٠ تصويري از انفجاري آمساني درکهکشاني واقع در١٩٩۴ اکترب١۶روز

 کيلومرت درساعت پراکنده شده اند ٣٢٠٠٠٠ ذرات ناشي ازآن باسرعت  Nasaداشت که طبق حماسبات کارشناسان
 . ياورندتا تولدچند ميليارد خورشيد تازه را به دنبال ب
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 . هزار سال ميگذرد٧٠٠ميليون سال واز پيدايش انسان کنوني تقريبا ٣از پيدايش نخستين انسانها يک ونيم تا ،  سال

 ميليارد نوع موجود زنده درروي زمين زندگي کرده اند که تاامروزه فقط ده تاپانزده ميليون از ۵٠تاکنون درحدود 
  هزار ۴۵٠ بموازات آن درحدود .  از يک ميليون آنرا حشرات تشکيل ميدهندآنها باقي مانده اند و ازاين رقم بيش

 .نوع گياه وجود دارند که اندکي بيش از نيم آنها درختان و گياهان گل دار و ميوه دار هستند
   

ر قرنهاي پياپي مومنان مذاهب توحيدي برمبناي متون مقدس بر اين عقيده بودند که همه اين اختران تنها به خاط
و خدا گفت نيرهادرفلک آسمان باشند تا به زمين ": روشن کردن روزها و شبهاي آدميان درآسمان جا داده شده اند

 ،  تورات، سفرآفرينش"(روشنائي دهند،وچنين شد، وخدا ستارگان را درفلک آسمان گذاشت تا زمين را روشن کنند
 ي آدميان درتاريکي هاي بيابان و دريا برافروختيمو چراغهاي ستارگان را براي راهنمائ"،)   ١۶و١۵،  باب اول

وخداوند آدم رابصورت خود آفريد و  " ).۵ ،  ،ملک٣٧،   فصلت،  ٣٣،انبياء،۵،  ، يونس٩٧قرآن، سوره انعام، "(
بدو گفت که بارورشود وبرماهيان دريا وپرندگان آسمان وهمه حيواناتي که برزمين ميخزند حکومت کند،وهمه 

ري که برروي تمام زمين است و همه درختهاي ميوه دار براي او خوراک باشد زيرا که براي او گياهان تخمدا
وهمه موجودات زمين رابراي بهره شما "... ،)  ٣١-٢٧ ،  باب اول،  تورات سفر پيدايش"(ساخته شده است 
 و چهار پايان را آفريديم تا   ،،واسب وقاطر واالغ راآفريديم تا برآنها سوار شويد)  ٢٩،  بقره(آدميان خلق کرديم 

براي شما نخلستانها و تاکستانها را آفريديم "،)  ٨ و٧،  نحل"(از مو و پشمشان بهره  ببريد و گوشتشان رابخوريد 
و مقرر کرديم که يکجا باغ انگور باشد و جائي مزرعه غالت )  ١٨ ،  مومنون(تا ميوه هاي فراوان از آنها بخوريد 

ي عليرغم همه اين تأکيد ها که خورشيد و ماه و ستارگان و حيوانات و نباتات همه به خاطر نوع ول". )   ٣،  رعد(
 امروز دستاوردهاي جهان دانش مشخص کرده اند که تمام اين ،   آفريده شده اند،   مخلوق سوگلي خدا،  انسان

 ،  ش اين مخلوق سوگلي وجود داشته اندخورشيدها ميلياردها سال و اين حيوانات ونباتات ميليونها سال پيش از پيداي
ط ــش ازاين توســــــه بيست سال پيــــــ کیبررسي جالب. و حيوان دوپا نه اولين بلکه ديرخاسته ترين همه آنها است

     Carl  Sagan استاد سرشناس علوم فضائي دانشگاه کرنل امريکا انتشاريافت، حاکي ازاين بود که
 ده اند،ـــــــ و سي دقيقه روز آخرماه دوازدهم پيدا ش٢٢رض کنيم، اولين انسانها درساعت ف اگرعمرکائنات رايکسال

.............................................................. 
 

ب درساعت ي و اسالم بترتيحي و مسيهودي سه گانه ينهاي و آئ،  هيثان٢٠قه ويدق۵٩و٢٣ن تمدنها درساعت يو اول
ست و چهارو آخر روز يه پنجاه و نهم ازساعت بي و درحال حاضر مادرثان،  هي ثان۵۶و۵۵و۵۴قه وي دق۵٩و٢٣ يها

 .ميبرياز ماه دوازدهم بسر م
  

ن ي تري قشريز چنان آشکار بود که براي درقرون گذشته نيش کائنات حتيداي مربوط به پيکيزي ژئوفيتهايواقع
ر يه موجودات آن امکان پذين و کليخلقت شش روزه آسمان و زمل دفاع از اسطوره يروان مکتب تورات و انجيپ

  ،   کرديد تلقيباي نمي معمولي راروزها)  يتورات(کيبلي بيزارائه شد که روزهاين راه حل مغلطه آمينبود، بناچار ا
ر ين تفسيا اسينکه خود کلي گذشته از ايول. آورد د به حساب يبايبلکه هر کدام از آنها را معادل چند صدهزار سال م

ن هزار سال ادامه ي چهل روز چنديز بجاي المثل طوفان نوح ني مستلزم آن بود که فين برداشتيرا رسما رد کرد،چن
روان مکتب قرآن ي پي برا،  بين ترتي به هم. ون عمر کرده باشديلي سال چند ده م١٢٠ ي بجايافته باشد و موسي
 چون يي دفاع از برداشتها،  روان آن داشته است و دارديون پيلي صدها مين کتاب براي که ايز با همه تقرسين
" ( کند ي غروب ميره ايد درچشمه آب تيخورش"و )   ۶،  نباء"(م يدي مسطح آفرين را به شکل بستريزم": نکهيا

" م ين اراده کرده باشيکه خود ما چني مگر وقت،  فتدين ني زميم که رويداريآسمان را نگاه م"، و )   ٨۶،  کهف
پروردگار " ، و )  ٧نباء " (  آسمان باشند يم که ستونهاين فرو کرديخ درزميکوههارا مانند م"  و ۶۵ ،  حج(

آنچه درقرآن . ستي نيرفتنيپذ)   ۵صافات،" (پروردگار مشرق ها"  و )  ١٧ فف،  الرحمن"(دومشرق و دو مغرب 
ر آنچه درمورد سبقت روز برشب و ي هالل آمده، نظر شکل آن از هالل به بدر و از بدربهييدرباره گردش ماه و تغ

 ،  م که به ماه برسديد را اجازه داديو نه خورش "... :  استيرفتنين اندازه ناپذيد از ماه آمده به همي خورشيدور
حساب له شما ينوسيم تا بدين قرار دادير ماه را درمنازل معي، و س)  ۴٠س، ي(رد يونه شب را که بر روز سبقت گ

بدانان پاسخ ده که منظور ،  ستي و اگر پرسند که سبب هالل و بدروماه چ)  ۵س،ي(د يا و روزها را نگاه دارماهه
لوگرم يک٣٨١ ي هجده ساله دررويهايبرس    ١) . ١٨٩،  بقره" ( ن اوقات حج و معامالت مردم است ييآز آن تع
ن آورده شدند روشن کرده است که يه به زم آپولو از کره مايماينان فضاپي توسط سرنش١٩۶٩ که درسال يسنگهائ

د که چگونه چهار هزار و يتوان پرسيگر ميکبار دي و ،  گذرديارد سال ميليم مياز عمر کره ماه درحدود چهار ون
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ارد سال بعد از آن حساب يليان درچند مين هدف به گردش درآمده است که آدميش کره ماه با ايون سال پيليپانصد م
ر شکل ماه از هالل به بدر تابع ييود را براساس هالل و بدرآن نگاه دارند ؟ و چگونه است که تغ خيسالها وروزها

 ن اوقات حج و معامالت مردم است ؟يي تعيست، بلکه برايد نين و خورشيکره به دور زمن يگردش ا
 

 و از ،   حرام استي هام که چهار ماه از آنها ماهي سال را دوازده قرار داديعدد ماهها ": درقرآن آمده است که
 است که در لوح محفوظ ماثبت شده است ين امريرا اي ز،  ن بوده استيم چنيدين را آفري که آسمانها و زميروز
    ٢ ،  ن بار دربابل عمل شده بودي نخستيش براي مدتها پيم سال به دوازده ماه قمرين تقسي اي، ول)   ٣۶ ،  توبه"(

 . شدي بزرگ بابل نسبت داده ميوخ خدان امر به مرديمنتها درآنجا ا
 

يعني ضرورت اجتناب از هرگونه جنگ وقتال دراين ،  اين تصريح ديگر که حرام بودن چهارماه ازدوازده ماه سال
چهارماه قانوني است که از هنگام خلق آسمان و زمين برقرار بوده و درلوح محفوظ ثبت شده است اين پرسش را 

ه است که دراينصورت چرا درهيچيک از دومذهب توحيدي پيش از اسالم اين موضوع براي پژوهشگران مطرح کرد
و تنها کسانيکه تا پيش از ظهور اسالم ازآن با خبر ،  توسط خداوند به پيروان اين مذاهب اعالم نشده بوده است

 عتقاد نداشتند ؟بوده اند اعراب عصر جاهليت بودند که عموما بت پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ ا
  

 از ،  و درآنجا که به آفرينش آدم از خاک و دميدن زندگي دربيني او و بيرون آمدن حوا از دنده او مربوط ميشود
پيش از يکصد سال پيش که تئوري تکامل داروين براساس شواهد و مدارک انکار ناپذيرپا به جهان زيست شناسي 

يسه ها و کليسا ها ومسجد و جنجالهاي خشم آگين مخالفاني که نهاده عليرغم صف آرائي هاي پرسروصداي کن
حاضر به فرود آمدن از صدر نشيني هزاران ساله آدمي به عنوان گل سر سبد جهان آفرينش نيستند جاي استوار 

     ،هان باز کرده استــــــــخويش را دردنياي دانش و دربرنامه هاي آموزشي ميليونها دبيرستان و دانشگاه سراسر ج
 
 

شگاهها و يش تا به دوران حاضر درآزمايون سال پيليک ميش از ي ما از بيل اجداد دوپايکه هزاران فسيواز وقت
 ،   آشکار به ارائه گذاشته اندي نوع بشر را بصورتي و فکريکيزير تکامل في گرفته اند و سيجا جهان يموزه ها

ر ک صاحبنظيبقول .  نمانده استيئبزرگها جادر مايدرقصه ها ما جزدرتورات وي آشنايدم و حوا آيگربرايد
ا همزمان ي ماقبل خود ي تمدنهايري جز متون اساطيسندگان تورات منابعين است که نوي درايمعاصر اشکال اساس

اد صحبت از کهکشانها يبه احتمال ز،  شدينش امروز نوشته مين اسطوره آفري و اگر ا،  ار نداشته انديبا خود دراخت
ن يچارلز دارو"اصل انواع " د از درون صفحات يرون آينکه از دنده آدم بي ايشد و حوا بجاي مBig-Bangو از
 .آمديرون ميب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________ 
 اين دو آيه احتماال از دو اثر مذهيب يهود تلموداورشليم و ميدراش اقتباس شده اند که به روايت آا -١

  نوشتهJudaism and the Koran  درکتاب. شکل ماه مشخص شدن روزهاي جشنها و فرائض ديين استهدف از تغيري 
J.Katshاين فرضيه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است .  

 ماه براساس ١٢ويل اين ،   روز تقسيم ميشد و آغاز آن آغاز هبار بود٣۶٠ ماه و ١٢ دربابل سال به – ٢
 وقت آغاز سال نو – چنانکه درايران نيز معمول است –و هبمني جهت هر سال ،   ميشدقمري و نه خورشيدي تعيني

  . توسط اخرت شناسان تعيني و اعالم ميشد
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 جن 
    

 بخالف ي ول،  ده شده انديان آفريه آدميد که شبيگويز سخن مين بنام جن يگري ديدايوجود موجودات ناپقرآن از 
" اجنه" به يت خاصيدرقرآن اهم. ستنديدن آنها،جز درموارد خاص،قادرنيآدمها به دنند،ي بيخود آنهاکه آدمهارا م

 يل،سخنيگر، تورات و انجي ديدي دردو کتاب توحي ول،  افته استيه به آنان اختصاص ي آ۴٨که يداده شده، بطور
 .امده استيان نياز جن به م

 
ت و از آنجا به قرآن و به يعصرجاهلت اعراب  به معتقداي بابلي ها است که ازاسطورهياعتقاد به جن،اعتقاد

ده شده يدا بودند که از آتش آفري ناپي موجودات)  اجنه( اوتوکوهاير بابليدراساط. افته استي راه يمعتقدات اسالم
اجنه خوب . ان داشتندي با آدمي آنها ارتباط تنگا تنگيشدند که هر دويم ميبودند و به دوگروه خوب و بد نقس

ن حال  خطرات ي ودرعي و نگهبان مردمان دربرابر خطرات روزمره زندگيشدند حاميده مينام"وشد"اختصاصا 
ن اجنه درسفر ودرحضر يا.ن خطرات خبر داشتنديان ازاي جنيان برآنها آگاه نبودند ولي بودند که آدميگريناشناخته د

ر دشمن ينگام جنگ آنهارا از تکردند ودرهي ميهمراه،  ده شوندي آنکه ديان را بي درکوچه و بازار آدميوحت
 آنها انواع و يان بودند و براي آزار آدميوسته درپيخوانده مشدند پ" موياد"اجنه بدکه ،   درمقابل. داشتنديمحفوظ م

 انسانها ي ظلمت براياياز دن"آرالو" آنها بنام يک دسته افراطي يکردند،حتيها و دردسرهارا فراهم مياقسام دشوار
بردند و يان ميشان را از ميکردند وگله هايق ميت تشوياآنانرا به جناي آوردند يون همراه م گوناگي هايماريب

 به يکردند و فرزندانيان ازدواج نمير جنين گروه از اجنه شروربرخالف ساي ا. کشاندندي ميخانواده ها رابه جدائ
ن ير زميادرزيرانه هايودند عادتا درواز آنها که درکوهستان مغرب زاده شده ب يانواع هفتگانه ا.  آوردنديبار نم

 دفع شرشان از کاهنان و جادوگران کمک ي سم دارشان بشناسند وبرايتوانستند آنهارا از پاهايان ميستند و آدميزيم
 . زنديز درآميان نيتوانستند با آدميکردند،بلکه ميان خودشان ازدواج مي خوب نه تنها ميدرعوض جنها. رنديگ

، يوناني يري اساطيت،که مشابه آنرا به اشکال مختلف درافسانه هاي دوران جاهلي و عربيابلده بين عقيدرقرآن ا
ش از ياجنه را پ:" ارائه شده استيت آسمانيک واقعيبه صورت ،  افتيتوان يز مي ني وآشوريقيو اسالو وفنيژرمن
  ) . ٢٧حجر،-١۵الرحمن،(م يکرد،و آنهارا ازآتش سوزان خلق )  ۵۶ات،يذار(م تا مارا پرستش کنند يديان آفريآدم
 خدا دانستند يز اجنه را شرکاي نيو کسان)  ۵٧،  اتيذار( قائل شدند يشاوندين اجنه و خداوند نسبت خوي بيکسان

فه يام کرد طاي دعوت به خداقيچون محمد برا) . ١۵٨صافات،(ند يگوين هردودسته دروغ مي،و البته ا)  ١٠٠انعام،(
ن کتاب مارابه راه يدند وباتعجب گفتند که ايات قرآن را شني ازاجنه آي،گروه)  ١٩جن،(د ان براو ازدحام آوردنيجن
نها اسالم آوردند والبته اگر درراه يا) . ٢و١جن،(ديم ورزي واحد شرک نخواهيگر به خدايبرد و الجرم ديت ميهدا

زم يگر از آنها کافرماندند و هي ديعضاما ب) . ١۶جن،(ب خواهد کرديدار بمانند خداوند به آنها آب گوارا نصيراست پا
م شما يگوئيو به آنان م)  ١٧جن،(م يسازيم معذب ميارالي بسيوما آنهارابه عذاب)  ١۵و١۴جن،(کش جهنم شدند 

درروزمحشر ) . ٣٨اعراف،(ش از شما به آتش دوزخ داخل شدند يد که پيان شوي از اجنه و آدميزجزو آن گروهين
 ي شما رسوالنيا مابراي آيد،ولي گرفتيان فزونيث تعداد برآدميشما از ح،  انيه جن گرويبه اجنه خطاب شود که ا
 ". )  ١٣٠انعام،( بترسانند ؟ين روزيات مارا برشما بخوانند و شما رااز چنيم که آيازجنس خودتان نفرستاد

 
سمان برسانند تادرآنجا ده بودند خود را به آي از اجنه کوشين کتاب گروهيش از نزول ايت قرآن،دردوران پيبه روا

دا تحت يافتند که آسمان شديان پس از نزول قرآن درين اجني اياستراق سمع کنند و از اسرار عالم باالآگاه شوند، ول
 ) . ٩٩و٨جن،(رنديگيرشهاب مالئک پاسدارقرارمي که قصد رخنه بدان راداشته باشند هدف تيمراقبت است واجنه ا

 ). ١٧نمل،( از گروه خودشان داشتنديمان از اجنه بودند و فرماندهانيان سليسپاه از يت قرآن،بخشين به حکايهمچن
 
ان ي جني برايوسته نقش مهمي پيات قرآنيبا استناد به آ،  ث و معتقدات عامه جهان مسلماني و احاديات اسالميادب

 کرده،درهنگام بازگشت خود نقل"ريرکبيتفس" دري که طبريتيطبق روا.  روزمره مسلمانان قائل شده انديزندگدر 
 تحت يدند وبقدرياورادرحال خواندن قرآن د"نخله" از اجنه درنخلستان ي هفت نفريگروه،  محمد از طائف به مکه

محمد پس از .ندين اسالم درآي نشان دادند و ازاو اجازه خواستند که بديرقرارگرفتند که همانوقت خودرا به ويتأث
اجنه به تعهد خود وفاکردند و بعدها .ز به اسالم دعوت کننديگررانيان ديجنمسلمان شدن آنان مأمورشان کرد که 

له ي بعد افراد قبيله آنها اسالم آورده اند،و طبق درخواست آنان،اندکيخبر دادند که همه قبدار او رفتند وينه به ديدرمد
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 ين محل از آن ببعد واديا. قرائت کند از قرآن را ياتي آنها آيامبر براينه گرد آمدند تا پيک مديابان نزدي دربيدرمحل
 ). فصل هفتادو پنجم،  ر، جلد دوميرکبيتفس: يطبر(االجنه نام گرفته است 

  
راد  سرشناس رازاده مشترک  ازافيت کرده و کساني به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان رواين اسالميمولف

ان، يات االعيوف(بوده استازاجنه  يکي يريکند که برادرشيماد ي يکسل ازيابن خلکان بتفص. دانسته اندانيآدماجنه و
 از يکيداند که ين مي از اي ناش–برد ي که نام م–ن دانشمند را ي فراوان چندي هوشمندي، ذهب)  ٧۶جلد سوم، ص

د اجنه يبايا مين دارد که آي دراي بحث مفصليري دم) . ١۴٩ ص ،  تذکره الحفاظ،جلددوم(اجدادشان جن بوده است 
وان، يکتاب الح(د آنرا مجزاکرد ؟يا بايکنند درآمار نماز گذاران منظور داشت ي را که درنماز جمعه شرکت ميا

 هستند که خداوند يانيفه کرد جنيکند که طايت مي از امام جعفر صادق روايو محمدباقرمجلس)  ٢۶۵ص ،  جلداول
 ).هم فصل چهارد،  نيه المتقيحل(ان درآورده است يآنانرا بصورت آدم

  
ث در ي فصل چند هزار حد١١٢در"  احکام الجنيف" درکتاب ي، ابن عبداله الشبليمحدث معروف قرن هشتم هجر

 است که دراصل جن هستند،و ي مربوط به سگهائيثهاي کرده است که از جمله آنها حديارتباط بااجنه گرد آور
 که بطور نا مشروع بازنان يو جن هائ،   کرده اندسند و اجنه درآنها رخنهينويا ميکنند ي که با دست چپ کارميکسان

 ،  غمبر خبردادندي که وقوع جنگ بدر را به پيند، و اجنه ايرباي که زنان را از شوهرانشان ميائيکنند،و جنيمقاربت م
 فه اجنه مبعوثي طايغمبري به پيش از اسالم جنيا پينکه آيث مربوط بديکنند،واحاديه که فتوا صادرمي فقيو جن ها
 شده بود ؟

 
ت يده شده اند که ماهين پرسش مورد بحث قرارگرفته است که اگر اجنه از آتش آفري مسلمان غالبا ايان فقهايدرم
ده ي کوشيتوانند درآتش دوزخ بسوزند ؟ عالمه مطهريستند و چگونه مي جسم ني دارد چطور خودشان دارايماد

ده شده که جسم است چرا ينکه جن چون از آتش آفري درباره ااما:" ابدين پرسش بي اي براياست تا پاسخ قابل قبول
 بلکه ،   باشديم که جسم سه بعديکنوع جسم ندارينکه ما فقط يده اند به ايامروزه علما رس،  ستيخودش جسم ن

 " . ن وجود داشته باشندي آتشيا کمتر درکراتيشتر ي بي با ابعاديامکان دارد اجسام
 
 

 ناسخ ها و منسوخ ها 
 

گراختالف دارند و يکدي بايبکل"يديتوح" سه کتاب مقدسي وعاطفي،اخالقيک، فکريدئولوژي ايتنها برداشتهانه 
ض ها و ناسخ و منسوخها و در يز آکنده از ضدو نقيات خاص آنها نيگرند، بلکه محتوي اصوال متناقض با همديگاه
 آنها رادرارتباط با يرقم کل،  خ مذاهبيک پژوهشگر سرشناس تاري هستند که يموارد اشتباهات آشکار از ياريبس

ن يپرسد که با چني و م،  درحدود هشتاد هزاربرآورد کرده است)  ليتورات و انج(د يق و عهد جديدو کتاب عهد عت
 ن نوشته ها اعتماد داشت ؟ يتوان به اصالت اي چگونه بازهم ميري فراگيناهماهنگ

  
 درجهان يعني درجهان غرب، يقيدرصدها کتاب و هزاران مقاله تحقن تناقض ها ي ا،  ريش از دو قرن اخيدرطول ب

ت صفحات کتاب حاضر من ي قرار گرفته است که با توجه به محدودي همه جانبه ايخود کتاب مقدس مورد بررس
د خاص ين راستا تأکي درا. کنمي چند از آنها اکتفا مينجهت تنها به نقل نمونه هائي همه آنها را ندارم، بديطبعا بازگوئ

شه همراه با يباهمي تقر–ق يراد دقيش ازهشتصد ايکه درآن ب،  ولتر نهاده ام"  کتاب مقدسيابيارز"برکتاب جالب 
ن يد تذکر اي تورات وارد آمده است، و شايک کتابهايکاي به –افت يتوان ي ولتر مي که درهمه نوشته هايطنز خاص

مالباقر " کتاب مستطاب بحاراالنوار"ف ي با تأل)   ١٧٧٢درسال ( ين کتابيان انتشار چنيمورد نباشد که ميت بيواقع
 درطول قرون يحي و مسيهوديون يلي آنچنانکه صدها م،   تورات. م قرن فاصله بوده استيران تنها ني درايمجلس

 ينائ بشود و روشيو خدا گفت روشنائ.... دين را آفريدرابتداخداآسمانها و زم: "شود کهين آغاز ميخوانده اند،چن
وشام بود و صبح بود .. .  جداساختيکي را از تاري و خدا روشنائ،  کو استيد که ني را ديو خدا روشنائ،  شد
رها درفلک يو خدا گفت ن": شودکهينش گفته مي خداوند درروزچهارم آفري تنها درشرح کارهايول" اول يروز

 ير بزرگ ساخت، که اعظم رابراي و خدا دون  ، دهند و روزرا ازشب جدا کنندين روشنائيآسمان باشند تا به زم
 ين روشنائيو همه آنهارا درفلک آسمان گذاشت تا برزم،   سلطنت شب،و ستارگان رايراصغر رابرايسلطنت روزون

نش شام شده يب درسه روز اول آفرين ترتيبد". و شام بودوصبح بود،روزچهارم،  کوستيد که نيو خدا د،  دهند
 آنکه هنوز به يو ب،  ده شده باشندي آفري و ستارگاني و ماهيدي آنکه هنوز خورشياست و صبح شده است ب
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ز يد ني که تنها درروزچهارم ازهم جداشده اند وجود داشته باشند،و طبعا نورخورشيح خود تورات روز وشبيتصر
 .فتديد بينش خورشيش از آنکه خداوند درروزچهارم به فکر آفريده است پيسه روزتمام تاب

  
ش پرکرد يش راگرفت و گوشت درگوشت درجاي از دنده هايکي کرد و ين برآدم مستولي سنگيو خداوند خواب.. ".

ک دنده يدهد که از اول آدم با يولتر احتمال م".  بنا کردواورا بنزد آدم آورديوآن دنده راکه از آدم گرفته بود زن
 هم اومتذکر ي ول،   دارندي مساويبدن دنده هائرا فرزندان او همچنان درهردوطرف يز،   ساخته شده بودياضاف
ح داده  است ين باره توضي دراDe Genesisات خود بنام  يس معروف دررساله الهيشود که سن اوگوستن قديم

  ١. مي کنيست که درمورد آن کنجکاوي مربوط است وبرما نين موضوع فقط به علم الهيکه ا
 

 است )  بهشت( که دروسط باغ يوه درختيکن از ميم ليخوريرختان باغ موه دي به مار گفت از م)  حوا(وزن "... 
آمده )   ٢،  باب پنجم،  شيدايسفر پ( درخود تورات يول" . ديريميد وگرنه ميرا خدا گفت ازآن مخوريز،  ميخورينم

 . کرديز زندگيگر ني سال د٩٣٠بلکه ،  است که آدم پس از رانده شدن از بهشت نه تنها نمرد
 

سن (ضاد توراتي از آغازمسيحيت مورد ناراحتي علماي الهيات بوده است، ولي قديس معروق اوگوستينوس اين ت
آنرا درقرن پنجم ميالدي بدينصورت حل کرده که ظاهرا اين تصميمي بود که خداوند قبال گرفته بود و )   اوگوستن

 .  خدا نيزازتصميم خود عدول کرد،  چون آدم همانوقت توبه کرد
هر آينه با خوردن اين ميوه نخواهيد مرد، بلکه خدا ميداند درروزيکه ازآن بخوريد : و مار به زن گفت. "....

پس زن از ميوه درخت گرفته بخورد و به شوهر خود . چشمانتان باز ميشود و مانند خدا عارف نيک وبد خواهيد شد
 ".نيز داد

  
 زيرا درجاي ديگر همين کتاب مقدس ماده ،   نداشته باشد شايد حرف زدن مار درکتاب مقدس اشکالي: ولتر ميپرسد

االغي نيز به زبان عبري حرف ميزند و ماهي يونس روزي دو بار از رود فرات بيرون مي آيد تامردم را به خدا 
که طبعا نمي توانست به بهشت راه داشته )  شيطان( ولي مسئله مشکلتر اين است که مار ،  پرستي موعظه کند

جا با آدم وحوا گفتگو کرد ؟ و درآنوقت که هنوز زبان مقدس عبري ساخته نشده بود اين گفتگو را با چه باشد درک
 زباني انجام داد؟ 

 
و خداوند به مار فرمود چونکه آدم را اغوا کردي از جميع حيوانات صحرا ملعونتر خواهي بود و بعد ازاين "..... 

درارزيابي اين موضوع نيز ولتر ميپرسد که آيا ".  خواهي خوردبرشکمت راه خواهي رفت وتمام ايام عمرت خاک
مار پيش از ملعون شدن روي چهار پا راه ميرفته است ؟ و اگر امر خداوند ظاهر شده است که وي درتمام ايام 

 عمرش خاک بخورد، چرا هيچ ماري تا به امروز خاک نخورده است ؟ 
 

معرفت نيک وبد خورده همانا مثل ما شده و عارف نيک وبدگرديده اينک که آدم از درخت : و خداوند گفت"......
پس خداوند .  و اينک مباداکه دست خودرا درازکند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند،  است

 سو گردش خدا اورا از بهشت بيرون کرد تا کارزميني را که از آن گرفته شده بود بکند،و شمشيرآتشباري راکه بهر
 مفهوم فلسفي   توضيحي که ولتر درمورد اين چند بند ميدهد." ميکرد مأمورساخت تا درخت زندگي را محافظت کند

 مفهوم آن اين است که معرفت نيک و بد از ،  اگرخداوند درکتاب مقدس خود واقعا چنين گفته باشد:" جالبي دارد
و  ،واست خداوند و درست درجهت مخالف آن انجام ميگيردجانب نوع انسان يک توطئه شيطاني است که عليرغم خ

دراين مورد ولتر گفته . " آن انساني که مورد قبول خداوند است که اصوال قوه تميز خوب را ازبد نداشته باشد
يوليانوس امپراتور ميتراني و ضد مسيحي روم رادرخطابه مشهور اونقل ميکند که خداي يهود و مسيحيت درست 

ايد از آدم و حوا خواسته باشد ازميوه درخت معرفت نيک وبد هر چه بيشتر بخورند تا خداي خودشانرا بالعکس ميب
 . آگاهانه تربپرستند و خوب را از بد بهتر تشخيص دهند

 
____________________________ 

کلمه تلفظ  ارتباط زن و دنده دراسطوره توراتي آفرينش ازاينجا آمده است که درزبان سومري اين هردو-١
 . مشاهبي دارند و ميتوان احتمال داد که نويسندگان تورات اين دومفهوم را جاي يکديگر گذاشته باشند
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ل به يد،و هابيل را زائيگر آبستن شد وهابيد، وبارديل را زائيو آدم به زن خود حوا درآمد و اوآبستن شد و قاب"... 
ه آورد و ي خداوند هدين خود برايل از محصول زميام قابي مرور ا و بعد به. ل به زراعتي پرداخت و قابيگله دار
ل رامنظور يه قابيد اما هديل را پسنديه هابي خداوند آورد،و خداوند هديه آنهارابرايز نوزادان گله خود وپيل نيهاب

  ؟ يشد آنگاه خداوند بدو گفت چرا خشمناک . ر افکنديل افروخته شد و سرخود را به زي پس خشم قاب. نداشت
ل ي و واقع شد که چون به صحرا رفتند قاب. شدينه مقبول من مي هر آي آورديل مي مثل برادرت هابيه اياگر توهم هد

ان درهر دوره و به يست چرا خدايمعلوم ن: سدينوين باره ميولتر درا". ل برخاسته اورا بکشت يبربرادر خود هاب
ن صورت ي دراي حتيدهند ؟ وليح مي که کشتار درآنها نباشد ترجيائيوانات را برهدايا حي انسانها يهرصورت قربان

 سرشکسته نکند که ي از آن دو را طوريکياورد و ي بوجود نينه توزيان دوبرادر کيتوانسته است ميهوه نميا يزآين
شده هوه ازبرادر آدمکش و نه از برادرکشته يخود ،  ين برادرکشي و تازه بعد از ا،  به قتل برادرش دست بزند

 ت کند ؟يحما
  

ل رابکشد هفت چندان ازاو يل را کشت،خداوند خدا مقررفرمود که هر که قابيبرادرش هاب)  ليقاب(و چون قائن "... 
رون رفت يل ا زحضور خداوند بي پس قاب.  را نکشديابد وي داد که هرکه اورا بيل عالمتيو به قابانتقام گرفته شود، 

 بنا کرد و آنرا ي بنام خنوخ آورد و شهرينجا به زوجه خود درآمد واز اوپسرو درشرق باغ عدن ساکن شد،و درآ
ولتر ،  ن نوشته توراتيدراشاره به ا) . ١٧-١۵،   باب چهارم،  شيدايسفر پ" (بنام پسر خود خنوخ نام نهاد 

 که قبال پدرو يطيرد،آنهم درشرايگيت خاص خود مير حمايک قاتل برادر کش رازينکه خداوند يگذشته ازا" : پرسديم
ن ي زميوه ممنوع محکوم به عذاب دائم دررويک مي آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن يمادر او و درپ
آدم، (گر جزسه نفري د،  ل به دست برادرشيدانسته است که پس از قتل هابين خداوند نمي چگونه هم،  کرده است
ن گناه هفت يابد و اورابکشد و خداوند ازاوبديل را بيست تا قابن نمانده اي زمي دررويچ انساني ه)  ليحوا، قاب

 که ساخت وبه نام يل گرفت ازکجا آمده بود؟ وشهري که قابين زوجه ايروشن هم نشده است که ارد؟ و يبارانتقام بگ
 " دند ؟ي درآن سکونت گزي ساخته شد ؟ و چه مردمي  کرد به دست کدام کسانيپسرش نامگذار

 
" شتر نباشديست سال بيام عمر بشرشش مرتبه بيا" نده يرد که درآيگيم مي خدا تصم،  دن طوفان نوحش از فرستايپ
 از فرزندان نوح ياپيازده نسل پ)  ٣٢-١٠،  ازدهميباب (ش يداين سفر پي همي، ول)  ٣ ،  ش، باب ششميدايسفر پ(

 از آنان هم زودتراز صدو يکي يه اند وحت سال عمر کرد۶٠٠ سال تا ١۴٨برد که هرکدام از آنها به تفاوت ازينام م
ک ين ي زميوان رويدهد که از هرحيخداوند به نوح دستور م،  ن طوفانيان همي درجر.  نمرده استيست سالگيب

ن دستوررا فراموش يبا بالفاصله اي تقريول، )   ١٩ش، باب ششم،يدايسفر پ( خود جادهديجفت نروماده درکشت
 ) . ٣،  همانجا، باب هفتم(اورد ي خود بيد که هفت جفت ازبهائم رابه کشتخواهين نوح ميکند و از هميم
 

 يم از او بخواهد که پسرش را درراه خدا قربانيش درجه اخالص ابراهي آزمايرد برايگيم مي که خداوند تصميهنگام
بروتا درآنجا اورا ا ين موريگانه خودت اسحاق رابردارو بزمياکنون پسر " د که يگويکند، طبق نوشته تورات بدو م

شود ين پسر مي شدن ايکه خودش مانع قرباني ووقت)  ٢ست ودوم، يش، باب بيدايسفر پ "(ي کني من قربانيبرا
نه ي هر آيغ نداشتيگانه خودت راازمن دريخورم که چون پسر يبه ذات اقدس خودم قسم م": خورد کهيسوگند م

ن تورات درفصول قبل از ي هميول) . ١۶همانجا،" (ر سازم يثا کي کنار دريگهايت ترمانند ستارگان آسمان و ريذر
ل داشته است ي بنام اسماعيز خود هاجر فرزندي ازکن،  ش ازآنکه اسحاق متولد شوديم پيآن خبر داده است که ابراه

 بعد از آن از مادرصد ساله ي قوم عرب و سازنده خانه کعبه است و اسحاق تنها مدتياي ني اسالميکه درسنتها(
 . م نبوده استيگانه ابراهين حساب اسحاق مطلقا پسر يا آمده است و بديخود سارا بدن

 
 اسبان و االغان و يتمام"ن دارد که يت ازاين حکاي درمصر، معجزه چهارميرالعقول موسيدرمعجزات ده گانه مح

،فرعون با همه ي موسنين معجزه همي دردهمي، ول" سخت نابود شدند يهوه به وبائيان به فرمان يگوسفندان مصر
ا غرق ينها دردريشتابدو خود او با همه ايان ميهوديان خودبدنبال ي لشکريسواران و اسبها و ارابه ها و تمام

 که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر يهوديح شده است که ششصد هزارمرد يدرسفرخروج تصر.  شوديم
دند ي نوشي تنها دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و همگچادر زدند که درآن" م يليا"رون آمده بودند دريب

 يان درصحرا، موسيهودي يان دوره سرگرداني درپا) . ٢٧،  باب پانزدهم( درآنجا ماندند ياديو خوردند و مدت ز
آنکه  ي کرده است بيرهبرابان ين بيازده ماه درايتان شما را چهل سال و يهوه خداينک يا"کند که يبدانان خطاب م

 ي به گفته تورات موسي ول،  )  ۴-٢ ،  ه، باب هشتميسفر تثن"(تان آماس کنديا پاهايلباس برتنتان مندرس شود 
ن حساب درموقع خطاب ي و باا،  ست ساله بوده استيهنگام خروج از مصر هشتاد سال داشته ودروقت مرگ صدو ب
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ن مردان و زنان و کودکان که به يگر هميز جانب دا.  از مرگش گذشته باشديست مدتيبايان ميهودين مطلب به يا
 توسط ،  شان آماس کرده بود، درهنگام ورود به ارض کنعاني نه لباس برتنشان مندرس شده و نه پاهايقول موس
 که دربازگشت يانيهوديو شمار ":  شده انديرين آمار گي که نام خود اورا دارد،چنيهود درکتابيغمبر معتبر يعزرا پ

ان و ي و مغن،   نفر بودند٧٣٣٧شان که يزان اي غالمان و کني نفر بود، سوا۴٢۶٣٠ ارض کنعان آمدند ازمصر به
رأس  ۶٧٢٠شان که ي رأس بودند، واالغان ا٧٣٠شان که ي و اسبان ا،   نفر بودند٢٠٠شان که يات ايمغن
ش از يوشع آمده دربيفه يانند که طبق آنچه درصحيهودين ي هم) . ۶۴،  کتاب اول عزرا، باب دوم"(بودند
،  کننديران ميشوند ومردم آنها راقتل عام و خود شهرها را وي مختلف کنعان رامتصرف مي شهرهاياپيکصدحمله پي

ن يان اين درپايشوند، و با وجود اي ميز متحمل تلفاتيهوه برسرشان گسترده است احتماال خود نيه يو باهمه آنکه سا
 .شوديرمصد هزارتن برآويماجرا شمار آنان س

 
ن محل يکوتريوسف، به دستور فرعون درنيداري ديعقوب هنگام سفر به مصر برايشود که يش گفته ميدايدرسفر پ

د کنين مي که تورات معيخين تاريکه درايسکونت داده شد، درصورت)  ن رامسسيزم(سي درارض عمسيعنيمصر 
 ،   باب چهل هفتم،  شيدايسفر پ(جود داشت  بنام ارض رامسس درمصر ويهنوز نه رامسس متولد شده بود ونه محل

م خواست ي ابراه،   درگذشتي سالگ١٢٧م دريکه سارا زن ابراهيش آمده است که وقتيداين سفر پي درهم) . ١١
سفر (خواست  شکل نقره ۴٠٠ آن ين او بابت بهايو مالک زم،   کنديداري دفن او درحبرون خري را براينيزم
 بنام شکل يدهد نه تنها درآن هنگام سکه ايکه ولتر تذکرمي بطوري، ول)  ١۵،  ست وسوميش، باب بيدايپ

ا نقره نشده ي به وجود سکه طال يچ جا اشاره ايز هي ني درزمان موسي بلکه حت،  ن کنعان وجود نداشتيدرسرزم
ن کتاب ي تري اصليعنيش يداي دفن سارا نشان آن است که کتاب سفر پي شده برايدارين خرين افسانه زمياست، و ا
 .شود نوشته شده استيرتر از آنکه ادعا ميار ديتورات بس

  
سفرخروج، باب (ب يگر کوه حوري دين شده است و جاينا معيکجا کوه سيهوه ي با يدار موسيدرسفر خروج محل د

را تا چهار  گفته شده است که من انتقام گناه پدران ي او با موسيهوه درگفتگوين کتاب ازقول ي درهم) . ۶ ،  هفدهم
ک نسل محدود شده ين انتقام به يا ايرمي درکتاب ي، ول)  ۵،  ستميباب ب،  سفر خروج( رم يگينسل از فرزندانشان م

 فقط بابت گناه يهوه آمده است که هر کسين يال از زبان همي، و درکتاب حزق)  ٢٩،  کمي وياء، باب سيارم( است 
 ) . ١۶-١٢. ۴-٢ ،  هجدهم باب ،  اليحزق(خود جواب خواهد داد خودش 

  
 مغلوب خواهد ي فرعون مصر بدست نبوکد نصرپادشاه بابليدهد که بزوديامبرش اطالع مي خدا به پ،  رمايدرکتاب 

چوقت ين پادشاه بابل هي نه اي ول. م خواهد کردي خود تسليشد و خداوند فرعون و کسانش را بدست دشمنان بابل
 درعوض مدتها بعد مصر مغلوب سپاه پارس شد که . ر شديبدست او اسمصر را تصرف کرد و نه فرعون مصر 

 ي مشابهيشگوئيپ  ).٢٨-٢۵ ،   باب چهل وششم،  ياء نبيکتاب ارم(ز تصرف کرده بود يش از آن خود بابل را نيپ
 .  اندازه غلط از کار درآمده استنيگر مصر و بخت النصر بهميال درمورد هوفرا فرعون دياز جانب حزق

 
 و ششهزار سوار ي هزار ارابه جنگيل سي مبارزه با اسرائيان براينيشود که فلسطيل تورات گفته ميتاب سموئدرک
ل درآن يدهد که قوم اسرائي را مين معني اين لشکر آرائي چن. سرباز گرد آوردند" ا ي دريبه اندازه شن ها" و 

 ي ول. کرده استيجاب مياز جانب دشمنان آن اج گسترده را ين بسي داشته که اي فراوانيت جنگيهنگام چنان ظرف
ک چاقو را هم يان حق داشتن ينير تسلط فلسطيان درزيهوديشود که يت مين شکايل از اين کتاب سموئيدرست درهم

 خود يان برايگفتند مبادا عبرانيان مينيرا که فلسطي ز،  شديافت نمي يل آهنگرين اسرائي زميو درتمام": نداشتند
ل و گاوآهن و تبر و ي آمدند تا هر کس بتواند بيان فرود مينيان نزد فلسطيليع اسرائي و جم.  بسازندزهيا نير يشمش

 ،  ليکتاب اول سموئ"(افت نشديل ي قوم اسرائيزه دردست تمامير و نيو درروز جنگ شمش،  ز کنديداس خود را ت
 ).٢١-١٩،  زدهميباب س

 
 است که نه تنها ارتباط دادن ي هائيلف تورات شامل مبالغه گوئ فصول مخت،   فراوانيض هاي گذشته از ضد ونق 

ق آشنا نبوده ين خداوند اصوال با ارقام و آمار و معادالت جمع و تفريکند که ايدا مين مفهوم را پيبه خداوند اآنها 
 يتهايواقع خود از يهايز درافسانه پردازيق ني عهد عتي کتابهايسند گان واقعيدهد که نوي بلکه نشان م،  است

 :گانه بوده اندين آمار و ارقام بيمربوط به ا
   

 و ،  ديشه رسيرون آمد و به مري بيصد ارابه جنگيسپاه و س)   ونيليک مي( با هزار هزار يپس زارح حبش"... 
حضور ان را به ي آنگاه خداوند حبش.  خود را خوانديهوه خدايرون رفت و يشان بي به مقابله ا)   هودايپادشاه (آسا 
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و ،  ک تن زنده نماندي يشان حتيان آنقدرافتادند که ازاي و از حبش،  هودا شکست داد و آسا و آنها را تعاقب نمودي
ز زدندو ي گاوان و گوسفندان را نيمه هاي و خ،  ار درآنها بوديمت بسيرا که غنيل شهرها را تاراج نمودند، زياسرائ
 باب ، اميخ ايکتاب دوم توار" (مودند ـــم مراجعت نـــيته به اورشلــــراوان برداشــــدها و شتران فــــگوسفن

 ) . ١۶-١٠ ، چهاردهم
 

 يرا که دروادي ز،  اوردي اما آنچه درنظر خداوند پسند بود به عمل ن. ست ساله بود که پادشاه شديو آجاز ب".... 
ش فقح يهوه خداين جهت ي بد. دي سبز گذرانير درختها ي تل ها و زي ها را بربااليد و قربانيابن هنوم بخور سوزان

 بودند در سر يشان مردان جنگيع ايل را که جمي نفر از اسرائ١٢٠٠٠٠کروز يخت که درظرف يا را برانگيبن رمل
کتاب دوم "( گرفت يريگر از آنان زنان و پسران و دخترانشان را به اسي نفر د٢٠٠٠٠٠هودا کشت و ين يزم
  ).٨-١،  و هشتمست ي باب ب،  اميخ ايتوار

 
پس درآن شب فرشته .  را بخاطر بنده خودم داود نجات خواهم داد)   مياورشل(ن شهر يو خداوند گفت که من ا"... 

 يع آنها الشه هاينک جمي و بامدادان چون برخاستند ا،   را زدي آشوري نفر از اردو١٨۵٠٠٠رون آمده يخداوند ب
 است که از ين نوشته تورات مربوط به حمله اي ا) . ٣۵-٣۴،  نوزدهمکتاب دوم پادشاهان،باب " (مرده بودند 
هود يهودا صورت گرفت و با شکست ين ي به سرزم)   ب توراتيسخار(بي سنا خريان درزمان پادشاهيجانب آشور

ر ان آشويست هزار نفر از سپاهيک دوي که گفته تورات درآن نزدين جنگي درباره هم. افتيان يم پايو غارت اورشل
  ي پادشاه آشور،که درکاوشها،  بي سنگنوشته سناخر،  ک شب قتل عام شدنديدرعرض " فرشته خداوند "بدست 

  ":  استين حاکيچن،  ن استينوا بدست آمده است و اکنون درموزه برلي نيباستان شناس
 

 او و تعداد يل وشش قلعه نظام چه. اورده بود تاختميم فرود نيهودا که به من سر تسليا پادشاه يوآنگاه بر حزق".... 
 حمله محاصره و تصرف ياده  نظام و نردبانهايق ها و پيرامون آنها را با منجني کوچک پي از شهرهايشماريب

 از اسبان و االغان و شتران و گاوان و ي نفر از بزرگ و کوچک ومرد وزن وشمار نامحدود٢٠٠٠٠٠،  کردم
تخت خود موضع گرفته يم پايا را که دردرون اورشلي خود حزق.  گرفتممتيگوسفندان و بزها را به اسارت و به غن

 را که غارت کرده بودم ازکشوراو جداکردم وبه پادشاهان عشود و ي شهرهائ.  درقفس گذاشتميبود چون مرغ
 ات ساالنه آنها به حضور مني فرمان دادم که مالي ول،  ن اورا کوچکتر کرده باشميدم تاسرزميعکرون و غزه بخش

 که يده ايا را فراگرفت و عربها و سربازان گزيهراس از شوکت و جالل من حزق. هودا پرداخت شوديهمچنان توسط 
 به يني سرانجام او غرامت سنگ. دنديتخت خود بدانجا آورده بود دست از کار کشيم پاياورشلت ي تقوي آنها را برايو

 تاالن طال و هشتصد تاالن نقره و قلع يزسي و ن،  خودش را باضافه دختران و زنان و خوانندگان ،  نزد من فرستاد
نوا شهر يگر که همه را به ني ديزهايار چيل و عاج و آبنوس و بسي عاج و چرم فيهايده و صندلي تراشيو سنگها
 او را ير دستيم من کنند و اطاعت و زين غرامت ها را تقديران خود را مأمور کرد که اي من فرستاد و سفيپادشاه

 ". ه من اعالم دارند ب
 

ان توسط فرشته فراموش ي داستان قتل عام آشوريز، درهمان کتاب دوم پادشاهان، چنانکه گوئيدرخود تورات ن
 :ن جنگ معجزه آسا آمده استينه همي درزميگري در فصل د،  شده

  
هودا برآمده آنها را ي حصار دار ي شهرهايب پادشاه آشور برتمامي سخار،  ايو درسال چهاردهم سلطنت حزق"... 
پادشاه آشور فرستاده گفت خطاکردم از من برگرد و آنچه را که برمن مقرر هودا نزد يا پادشاه ير نمود و حزقيتسخ
کتاب دوم (هودا گذاشت يا پادشاه ي تاالن طال برحزقيصد تاالن نقره و سي پس پادشاه آشورس.  ادا خواهم کرديدار

   ).١۴و ١٣ ،   باب هجدهم،  پادشاهان
هود يوخداوند  "... : گر تورات آمده است کهي دي درجا،  ن سربازان شکست خوردهي هميدرباره قدرت جنگ

 صد از آنها )   لي اسرائيبن(را که پنج از شما ي ز،  دي نداشته باشي نگران)   يهودير ياقوام غ(ن قومها يازا: فرمود
 "ر خواهند افتاد ي شما با شمشيش روي و همه آنها پ،  اهند راند و صدازشما ده هزار را خو،  را تعاقب خواهند کرد
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 ١) .٨،  ست و ششميباب ب،  انيسفرالو (
 

 ما هم از نوع افسانه ها Gulliver " : سدينوي ميسينگبروک محقق انگلين تضاد ها، لرد بوليدراشاره به ا
 ". ابان آنها ندارد ي را دربيگرين نوع ناشيدارد،اما ا

 
 از ياري که بس،  افتيتوان ي ميهوديث ير و حدي مهم تفسين نوع را درکتابهاي از هميگري فراوان ديامبالغه ه
  : ع ظاهر از آنها الهام گرفته انديژه جهان تشي و به ويث اسالمي حديکتابها

 
ده است؟ و اد بريد که مگر اورا ترک کرده و از يل ازخدا پرسيآمده است که قوم اسرائ)   ب٣٢براخوت (درتلمود 
 :ون جواب داديخدا به صه

  
و براي هر لشکر سيصد و .... .  براي هربرج سي لشکر ساختم،  فرزند من درآسمان بروج دوازده گانه را آفريدم

 و همه اينها را تنها به ،  شصت و پنج هزار کرور ستاره از آسمان آويختم به تعداد سيصد و شصت و پنج روز سال
 ،  وا است که بگوئي که ترا ترک گفته ام يا فراموشت کرده ام؟ به فرض آنهم که خواسته باشمآيا ر.خاطر توآفريدم

 چگونه ميتوانم قوچ ها بره هاي نوزاد ه اي را که تو از صحرا برايم قرباني آورده اي ناديده بگيرم ؟ 
 

شيد و ماه قصور وي را بدو  خور،  روايت مذهبي ديگري حکايت دارند که حتي اگر خدا هم دراين راه کوتاهي کند
مفهوم اين جمله کتاب مقدس که خورشيد و ماه در " : آمده است)  ب٣٩"(نداريم "دراين باره در. ياد آور ميشوند

برابر عرش خدا ميايستند و به راه خود نميروند چيست ؟ اين است که اين دو از فلک خود به عرش خدا باال رفتند و 
را بجاآوري ما نيز به نور پراکني خود )  عمران( اگر تو حق موسي پسر عمرام   ، اي سرورجهان: به او گفتند

و خدا به آنها تيرشهابي پرتاب کرد وگفت هر روزستاره پرستان  . ادامه خواهيم داد، وگرنه ديگرنخواهيم درخشيد
و حاال فقط به خاطر يک  ،  فراواني دربرابرشما تعظيم ميکنند و شما باز هم ميدرخشيد و فکر آبروي مرا نميکنيد

 " بنده من اينهمه قيل وقال راه انداخته ايد؟ 
 

 )   شنبه(آمده است که خداوند آدم را ازآن جهت درشب شنبه خلق کرد که بتواند درطعام جشن شيت٣٨درسهندرين 
 روي زمين  درتوجيه اينکه چرا حيوانات بيگناه١٠٨ ودرسهندرين. که هرهفته خود خداوند ترتيب ميدهد شرکت کند

همراه آدميان گناهکار روي زمين همراه آدميان گناهکار درطوفان نوح ناپديد شدند نوشته شده است که خدا چون 
  ،  پدري که براي پسرش حجله عروسي ساخته باشد وبراثر خطاکاري او پريشان شود وحجله را سرنگون کند

 .ور ريختحيوانات را هم که ديگر به دردي نميخوردند همراه آدمها د
   

 روايت شده است که چون براي آدم درباغ بهشت خوردن گوشت حيوانات زميني مجاز نبود، برايش ۵٩درسهند رين
 و ،  گوشت از آسمان نازل ميشد و خدمه خداوند آنرا برايش کباب ميکردند و همراه شراب بر سفره اش ميگذاشتند

درهمين روايت آمده است که آدم . سر سفره غذا نشستبدين ترتيب وي نخستين انساني بود که درباغ عدن بر
 ،   سال دوم با حوا همخوابگي نکرد١٣٠،   سال روزه گرفت١٣٠ ،  وقتيکه براثر خطاي خود از بهشت رانده شد

 نقل شده که ربي سيراازربي  ،ب ۵٩ درسهندرين  .سال سوم عورت خود را برگ انجير پوشانيد١٣٠و در
 اين االغ بصورت يکپارچه به زير آمده يا بصورت ،  تورات آمده است که االغ از آسمان آمداواهوپرسيد که اينکه در

 زيرا از آسمان هيچ چيز بصورت ناقص نازل ،  قطعات مجزا ؟ و ربي اواهوجواب داد البته يکپارچه آمده است
 .نميشود

   
دي تورات مينويسد که چرا غالبا خداوند   يوخانان از مفسران تلمو)   خاخام(راب )  ،ب٣٨سهندرين (در جاي ديگر 

  براي اينکه خداوند هيچ کاري را نميکن مگر اينکه : از خودش نام ميبرد ؟ و خودش پاسخ ميدهد" ما"بصورت 
 
 

________________________________ 
از  " : وان خوانداحتماال با اهلام ازحزقيال نيب يا يوشع بن نون،ميت،   درکشف االسرار آيت اله مخيين نيز-١

 نفر طليعه لشکر روم ۶٠٠٠٠ نفر مهراه من بيايند تا ٣٠سرداران اسالم ياد بگرييد که يکي از آنان گفت 
 شصت نفر آدم رفتند و شصت .  نفر باشند۶٠ قبول کرد که و .  چک و چونه کردند که آقا منيشود. را رد کنيم

  . "هزاررومي را ازدم مششريگذراندند و برگشتند
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  ١.قبال با مشاورين خودش درباره آن مشورت کرده باشد

*    *    * 
 است که قسمت ي ناسخ و منسوخ ها و اشتباهات،  ض هاي آکنده از ضدو نق– مانند تورات –ل به نوبه خود يانج

 آن يتي دو شخصين کتاب و ازخدايب نامتجانس اي از ترکيعني ،   که قبال بدان اشاره شديتياعظم آنها از واقع
زيرا که عيسي ازيکطرف خودش يهودي ،   است که از همان آغاز وجود داشته استين مشکلي ا. رديگيسرچشمه م

 از جانب ديگر ،  است و ناگزير است مکتب خود راادامه دهند و مکمل مکتب تورات و نه ناقض آن بداند
کلي با  برداشتها ي تورات دراين هردو برداشتهاي فکري و عاطفي او چه درزمينه زميني و چه درزمينه آسماني ب

 زيراسنگ زير بنائي مکتب عيسائي محبت و گذشت است که ميبايد هم ضابطه حاکم بر روابط ،  زمينه اختالف دارد
درصورتيکه سنگ زيربنائي تورات ،  باشد" پدرآسماني " آدميان با يکديگر و هم ضابطه حاکم با روابط آنان با 

 خداوند و اجراي دقيق قوانين و مقررات او است که درصورت تخلف از آن يا قصور درآن اطاعت بيقيد و شرط از
 درمقايسه . آنهم بصورتي انتقامجويانه و کينه توزانه درکار است،  مطلقا بخشش و گذشتي درکار نيست و فقط کيفر

کتب حالج است ومکتبي  ميتوان گفت که مکتب شخصي عيسي نوعي مکتب حالج است و م،  با تاريخ مذهبي ايران
، )   انجيل( و عهد جديد ،  که انجيل ادعاي دنباله روي آنرادارد مکتب آن قضات شرع که حالج را به دارکشيدند

 .  برحسب آنکه شخصا بيشتر درخط عيسي بوده باشند يا درخط تورات،  صحنه دائمي برخورد اين دوگرايش است
 است که عمال بنيانگذار مسيحيت شکل گرفته کليسا )  سن پول(دراين مورد نقش اساسي نقش پائولوس قديس 

نقشي داشته است نه شاگردان ساده و عامي و غالبا بي سواد او که " شکل گيري"است، زيرا نه خود عيسي در اين 
ه عيسي در عين پاکدلي از چنين توانايي بي بهره بودند، و اگر پائو لوس پا به ميدان نگذاشته بود احتمامال حرکتي ک

به وجود آورده بود با مرگ او متوقف و بعد از مدتي نيز به کلي فراموش مي شد پائولوس در بدو امر يک خاخام 
 –متعصب و قشري يهودي بود که نوآوري عيسي ناصري را بدعتي کفر آميز دردين يهود ميدانست و بهمين جهت 

خود را درنفي اين بدعت بکار ميبرد و از جمله  همه کوشش –بطوريکه خودش درچند رساله خويش اعتراف ميکند 
 ولي همين کاهن مطلع و متعصب پس از مرگ عيسي، که . کاهناني بود که با محاکمه و مرگ عيسي موافق بودند

 به روايت خودش درراه دمشق با عيسي بعد از عيسي بعد از رستاخيز او مالقات و ،  هيچ وقت اورا نديده بود
آن بکلي تغيير گراييش داد و ازآن پس تا بهنگام شهادت خود دررم تمام دانش وبينش و نيروي گفتگو کرد و بدنبال 

 منتها اين تشکل رابراساس روحيه و معتقدات وباورهاي ،  خود رادرشکل دادن مسيحيت نوخاسته بکار انداخت
 که پائولوس بعنوان ،  توراتي شخص خودش پايه گذاري کرد و نه براساس برداشتهاي عاطفي و انقالبي عيسي

 و اين واقعيت که درهمه چهارده رساله او درعهد جديد منعکس است ،  يک يهودي سنتي با همه آنها بيگانه بود
انگيزه اصلي تضادي است که ازهمان آغاز مسيحيت ميان بخش عيسائي انجيل و بخش پائولوسي آن وجود داشته 

 عمال ،   کاتوليک از بدو فعاليت رسمي خود درقرن سوم ميالدي تذکر اين نکته نيز ضروري است که کليساي. است
گرايش پائولوسي انجيل را که ضامن قدرت و حاکميت بيچون و چراي کليسا است برگزيده و گرايش عيسائي آنرا 

 . ناديده گرفته است،  جز بصورت تئوري و موعظه
 
کساني را که ميبايد به مسيح ايمان آوردند و  دررساالت  پائولوس چندين بار تصريح شده است که خداوند آن  

 و درعين حال درهمين رساله ها مردم دعوت به رفتن به راه،  رستگار شوند از پيش از تولدشان برگزيده است
 اگر خداوند :  و وقتي هم که ازاو ميپرسند،  مسيح شده اند و از پاداش نيکان و جزاي گمراهان سخن رفته است

ترا !فضولي موقوف : رميگزيند چرا ميبايد گمراهان را بازخواست کند و کيفر دهد؟ پاسخ ميدهدخود رستگاران را ب
 درهمين عهد جديد از خود عيسي نيست و ايمان ،  خداوند است؟ ولي به موازات اين اي انسان چه جاي سئوال از

 ه ديگران و گذشت از بلکه اين شرط رستگاري محبت ب،  به مسيح نيز شرط اصلي رستگاري محسوب نميشود
_________________________  

 –شد ياعالم م "ي اهليناپذر يري و تغيق ابديحقا"ن تلمود ي که درزمان تدويدتي عقين نوع برداشت هاي ا-١
 از حمدثان مسلمان و خبصوص ياريبس " ير اهلي ناپذيري ثابت و تغيتهايواقع" با ياديت فرق زيواز نظر ماه

ر آا ي وارثان تلمود دارد،مهچنانکه نظايستمي درجامعه قرن بي ممتازيز جايرا امروزن ظاه–عه ندارد يش
م ي خان.  دارندينيثقه االسالم کل" اصول کايف"و" صحاح سته " وارثان يستمي درجامعه قرن بي ممتازيجا
 ينش از رويرتورات ابزار دست خالق عامل است که متام آف": سدينوي ميهوديب معاصر يک متفکر و ادياليب

را يز،  دهدي خود را از دست مي است که بدون آن جهان ما علت وجودي آن اجنام گرفته وروح زنده ايطرحها
 يوري کتاب مقدس را منبع پخش ني آملانيهودينکلردانشمند يو". تورات مقدم بر خلقت آدم خلق شده است 

 يدارد و سپس از او مومن معتقديمک وايداند که خواننده را خنست به لرز و حتري ميس خاصيمغناط
کند يسوان زنان جوان تراوش مي از گيس مجهور اسالمي رئني خنستي که به فتوايه به اشعه اي شبيزيچ(سازديم

 يزه نوبل با استناد به بنديوبرنده جا يهوديلسوف ي بوبرفني مارت) . کشانديک ميو مومنان را به لرزو حتر
 د چون توحمبوب مينيگويل ميهوه به اسرائيکه درآن )  ۶-۴،  ب چهل و سومبا( درتورات  نيبياياز کتاب اشع

د که اساسا ريگيجه ميکنم، نتيدهم و مهه اقوام جهان را درراهت فدا مينهارا به توميون و مهه سرزميصه
 . ون استي صهيز منوط به باز سازي نيد ساختار جهانيل برسرپااست و جتدي امروز خباطر اسرائيجامعه جهان
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 که ي بلکه کس،  نه هرکس که مرا خداوند گار خطاب کند به ملکوت آسمان داخل خواهد شد " :  آنان استيخطاها
ن است که به ي من ايخواست پدر آسمان")  ٢١ ،   باب هفتم،  يمت" (  مرابه انجام برساند ياراده پدر آسمان

ر ي خيدهند دعاي آنانکه به شما دشنام ميد، براي کنيکي به آنانکه از شما متنفرند ن،  ديدشمنان خود محبت نمائ
 ) . ٣١-٢٧،   باب ششم،  لوقا" (د با شما رفتار کنند يخواهيد که ميگران آنچنان رفتار کني با د،  ديکن
  

 )  تورات(خداوند درکتاب مقدس :" سدينويگران ميان برديحي مسي اثبات برتريو پائولوس براان يدررساله به غالط
تواند با فرزندان زن آزاد هم يز نميرا پسر کنيرون کن، زيراب)   ليهاجر و اسماع(ز وپسرش يکن: ديفرمايم مياهبه ابر

 ،  انيرساله پائولوس رسول به غالط"(م ي بلکه اوالد آزاد،  ميستيزني فرزندان کن،   برادراني ا،  ارث باشد، و ما
خوشا " : شود کهي درموعظه معروف اوبرسرکوه نقل ميسيز ع ايل لوقا و متي دردو انجي، ول)  ٣٠ ،  باب چهارم
، لوقا، باب ششم، ١، باب پنجم، يمت"(شان استيش ازهمه ازآن ايرا ملکوت آسمان بينان، زيران ومسکيبحال حق

د، يعت را به مردم رساني شري همه فرمانهايکه موسيوقت"شود که يان، پائولوس متذکر مي   دررساله عبران ).٣٠
 شما مقرر ي راکه خدا برايمانين خون پيد و گفت ايو گوساله را گرفته با آب و پشم قرمزو روفابرهمه پاشخون بز

ختن خون آمرزش گناهان مفهوم يشودو بدون ريزباخون پاک ميعت همه چيرا برطبق شريزکند،يد ميفرموده است تأک
 نقل يسي و مرقس از عي متيل هايدرانج ي ول) . ٢٢-١٩ ،   فصل نهم،  انينامه پولس رسول به عبران"(ندارد
 را  خداين واقعيشما قوان! اکاران ي ريا": ديگويم به نزد او آمده بودند ميهود که از اورشليان يشود که به ماليم

 . تان از او دور استيد اما دلهايگذاريبازبان به خدا احترام م. ديده گرفته ايبخاطر آداب و رسوم گذشته خود ناد
، ٧-١، باب پانزدهم، يمت"(ديدهيم مي تعلي الهيقي احکام حقي را به جايرا اوامر انسانيهوده است،زيبعبادت شما 

 ) . ١٣-١مرقس،باب هفتم، 
  

کبار که اورا به صفت ي يشود،حتي از جانب شاگردانش فقط استاد خطاب ميسي و مرقس ولوقا عي متيلهايدرانج
مرقس،باب " (کو استيسته عنوان نيرا فقط خدااست که شايز"کند،ين خطاب اعتراض مي بديسيخوانند عيک مين

 يازازل دارا"داندکه ي مختلف خود اورا جلوه تمام خداميپائولوس دررساله ها"ديعهد جد"ن ي درهميول)  ١٨دهم،
 خدا يتجل" و)  ١٩ان، باب اول،ي،رساله به کولس١١-۶ان، باب دوم، يپيليرساله به ف"(ت  بوده استيلوهمقام ا
ک خدا وجود يتنها "،)  ١۵ان، باب اول، يرساله به کولس" (ده شده اند يده است که همه موجودات توسط او آفريناد

رساله به "(  زندگان و مردگان است يخدا"،)  ۶١،   باب هشتم،  انيرساله قرنت" (ح است ي مسيسيدارد واو ع
ه مطرح يت اوليحيح درمسيت مسيقاد به الوهد متذکر شد که اصوال اعتي با) . ١٠-۶،   باب چهاردهم،  انيروم

 و يحي مسيساين کلي وا،  دانديح خداوند مي خودش رامسيسي خودعAlbert Schweitzerبه قول . نبوده است
 ١ .گذارنديد ميت اوتأکيحيوهاو اجنه اند که برمسيد
  

د شده است يان تأکيحي مسيت مذهبي حکومت رم درراه فعالي از مشکلتراشيريشگي پائولوس، باهدف پيدررساله ها
ن ييست که از جانب خدا تعي نيچ قدرتيرا که هيد از احکام وقت بطور کامل و صادقانه اطاعت کند،زي بايحيکه هرمس

 مخالفت کرده است و هرکه ين هرکس که با حکومت موجود مخالفت کند با نظام الهيبنابراومأمور نشده باشد،
-١،  زدهمي و باب س۴ ،  باب دوازدهم،  انيرساله به روم(کوم کرده است رد خود را محي حکومت قرار گيارويرو
د يباي صادق ميحيک مسيز يضد خدا ن يستيم کمونيک رژي المثل درين است که فين دستور اي مفهوم ا) . ٣

 "اشتاوفر"  يمحقق آلمان. ن حکومت از جانب خدا برقرار شده استيرا که اي عمل کند، زيست مومنيبصورت کمون
ده خاص خداوند يب پائولوس نه تنها امپراتور زمان خودش نرون را برگزين دستور عجي با ا: سدينوين باره ميدرا
را از يز ،  ديگويک ميز لبيتلر نين و هيال و استاليز و آتي چون چنگي و بعدي قبلي بلکه به تمام نرونها،  دانديم

ن برداشت پائولوس از کتاب ين محقق معتقداست اي هم.  کرده اندينها با خواست خداوند آدمکشينظر او همه ا
 نصر نبوکددهد از يل فرمان ميا به ملت اسرائيرميله ي درتورات اقتباس شده است که درآن خداوند به وسي نبيايرمي

 
_______________________________ 

ه به فرمان او ازبدن آا  ديواني ک،   اشاره بدين گفته اجنيل که وقيت که عيسي بيماران را شفاداد-١
اما ،  بريون آمده بودند درپيش او به خاک افتادند و با صداي بلند فرياد برآوردند که تو پسر خدا هسيت

 ) .١١-١٠،   باب سوم،  مرقس(عيسي باتأکيد به آا امر کرد که اين را به کسي نگويند
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خواهد برد و آنرا تصرف خواهد کرد صادقانه اطاعت هود حمله ين ي به سرزميپادشاه بابل که بزود)  بخت النصر(
 من آنم که جهان و انسان و : و خداوند فرمود:"واناتشان خادم و پسر و نوه او باشندي حيکنند و خودشان و حت

دم و آنرا به هرکس که درنظرم پسند آمد ي افراشته خود آفريم و بازوينند به قوت عظي زميوانات را که بر رويح
وانات صحرا را به او يز حينهارا بدست بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نين زمي اي االن من تمامدم، ويبخش
 که يو هر امت..... امتها اورا و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود،يند،و تمامي نمايدم تا او را بندگيبخش

 و وبا  ير وقحطي نگذارد آن امت رابه شمشوغ اوير يدو گردنش را زينبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننما
ن همان بخت يو البته ا ) . ٨-۵ست و هفتم،ي، باب بي نبيايرميکتاب "(خواهم داد و بدست او هالک خواهم کردفريک

 به اسارت به يدسته جمع   ان را بطور يهوديمان را غارت کردويران و معبدسليم را وي است که بعدا اورشليالنصر
به شاگردان خود گفت "ل مرقس نقل شده است که ي درانجيسي وقت، از زبان عين حکومتهايورد هم درم.بابل برد
وحنا نقل شده است يل ي و در انج)  ١۵مرقس، باب هشتم، "(دي برحذر باش)  هوديپادشاه (س يروديه هير ماياز خم
 ).١٠وحنا، باب دهم، ي"( آنکه بدزددو بکشدو هالک کنديد مگر براي آيدزد نم" : که
 

اگر چه او از ازل : "سدينويمت مرگ خود که پائولوس درباره آن مي نجات بشر به قي برايسي موضوع رسالت ع
ک برده ي خود حفظ کند، بلکه بصورت ي با خدا را برايمت نشمرد که برابرين را غني ايت داشت وليمقام الوه
 ،  انيپيليرساله پولس رسول به ف"( رفتي پذ خوديب را براي صلي مرگ بررويک انسان شد و حتيه يدرآمد و شب
هوه از ي بنام عبد ي درتورات است که براساس آن کسياء نبي اقتباس ازشرح مفصل کتاب اش)  ٨-۶،  باب دوم

ا و ي همه بالي ول،  رديگير و آزار قرار ميشود وموردهمه گونه تحقيده ميان برگزيهودي نجات يهوه برايجانب 
له او اجرا کند، و عبد يش را به وسيده خوي قوم برگزيخرد تا خداوند نقشه نجات معنويم خودش يمصائب را برا

 -۴٩و۴٢، ياءنبيکتاب اشع(کنديم مي گناه تقديل جان خودش را چون قرباني اسرائيدن گناهان بني خريهوه براي
 ،  ، باب دوازدهميمت(شوديهوه شناخته مين عبد ي مرادف ايسي چهارگانه عيلهايل از انجي درسه انج) . ۵٣
ز مورد يسا نين موضوع درکلي ا) . ٢٧،  ست ودومي،لوقا، باب ب٢۴، مرقس، باب چهاردهم،٢٨ستم، يوباب ب١٨
 . ح شده استيل به خود خدا درقالب مسين بار تبديهوه ايد قرار گرفته منتها عبد ييتأ
 

 يلهاي انجيعني يحيبخش مس، خود "ديعصر جد "يحي و مسيهوديان دو بخش ي ميگذشته از تناقض اصول
 و نه از –سندگان آنها ي است که عموما از طرزفکرو درجه اطالعات نويض هائيقز آکنده از ضدو نيچهارگانه ن

 .  سر چشمه گرفته است-يسي به عي آسمانيوح
 

وحنا يل يانج دري ول،  حي نه پسر خدا و نه مس،  داندي نه خود راخداميسي، مرقس و لوقا عي سه گانه متيلهايدرانج
نش جهان نزد خداوند وجود داشته است و از جانب يش از آفريح خداوند است و از پيکند که مسي شخصا اعالم ميو

 ) .٨-٣،  وحنا، باب هفدهمي(ن آمده است ي زميخدا به رو
  

د گذشت گذرد و خواهي سپرده است و او برهر چه ميسيزرابدست عيشود که خداوند همه چيد ميوحنا تأکيل يدرانج
 نقل شده که هرگز يسي ازعي مهميشگوئيگر پيل دي درهر سه انجي ول،  )  ٣زدهم، يوحنا، باب سي(آگاه است 
 : نده نداشته استي برآي واقعيچ آگاهي هيسيدهد که عي نشان ميافته است و بخوبيتحقق ن

  
رت ي و حين تنگيشد، و برزمار ظاهر خواهد يد و ماه وستارگان عالمات بسيدرخورش:  فرموديسيآنگاه ع"... 
ان ي به لرزه خواهند افتاد و آدمي آسمانياها به تالطم خواهند آمد و قدرتها يدر.  خواهد کردي همه مردمان رويبرا

م از يد که با قدرت و جالل عظي راخواهند د)  يسيع(از وحشت از هوش خواهند رفت، و آنوقت همگان پسرانسان 
به صدا درخواهدآمد و او فرشتگان خود را خواهد فرستاد )  ليصوراسراف(پوربزرگ يش.  فرو خواهد آمديدرون ابر
ش از درگذشت نسل يد که تا پين بدانيقيو .  فلک جمع کننديدگان خدا را از چهارگوشه جهان و از کرانه هايتا برگز

، لوقا، ٢٧-٢۴دهم، زي، مرقس، باب س٣٢-٢۴ ،  ست وچهارمي باب ب،  يمت" (  خواهد داد ينها رويحاضر همه ا
 ) . ٢٨-٢۵،کميست ويباب ب

   
ز به هر چه يد شما ني با،   نشسته اندي موسيان برکرسيسيچون اکنون فر"شود که ي گفته ميسيکجا از زبان عيدر

گر از قول ي دي درجايول)  ٣-١ ،  ست وسومي باب ب،  يمت" (د يد و مطابق آن عمل نمائيند گوش دهيگويآنان م
د و حکم ي عدالت و محبت به خدا غافل هستيان که از اجرايسي فري  به حال شماايوا"شود که يل م نقيسين عيهم

 ،  ازدهمي باب ،  لوقا"(رونديست و مردم دانسته و ناشناخته بسراغشان مي آنها ني رويد که نشانه اي راداريقبرهائ
۴٢-۴٣. ( 
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ک شما را ي نيد تا مردم کارهايبکوش " : ديگويروانش مي درموعظه معروف خود برسر کوه به پيسيکجا عيدر
ن يگر از زبان همي دي درجاي ول،  )  ١۶ باب پنجم، ،  يمت"( ش کنند ين راه پدر آسمان شما را ستاينند و از ايبب
 نزد يد اجرين کنيرا که اگر چنيد زيک خود را درانظار مردم انجام ندهي نيد کارهايمراقب باش" : ديگوي ميسيع

 ) . ١ باب ششم،،  يمت" (د داشت يش نخواهي خوينپدرآسما
  
 ،  ازدهمي، باب يمت"(را که من فروتن و بردبار هستم يم دهم، زيد تا شما را تعليائيب"شود که ي نقل ميسيکجا از عيدر
 که موعظه ينوا وقتي مردم ن: ان گفتيسيان و فريهودي به يسيع": شود کهيت ميگر رواي دي در جاي،ول)  ٣٠-٢٩
 که يمان را بشنودو حال آنکه شخصي و ملکه سبا از دوردست آمد تا حکمت سل،  دند توبه کردنديونس را شني
  ).۴٢-۴١ ،   باب دوازدهم،  يمت"( مان داناتر استينجا است از سليدرا

  
نک يا)  انيهودي(افته بودندي خدا تولد ي ورود به پادشاهي که برايکسان" : شود کهي گفته ميسيکجا از زبان عيدر

گرازهم او ي دي، و درجا)  ١٢، باب هشتم، يمت"(ن ظلمت و اشک افکنده خواهند شديبخاطر گناهان خود به سرزم
 ) . ٢۴،   باب پانزدهم،  يمت"(ل فرستاده شده ام يگوسفندان گمشده خاندان اسرائ يمن فقط برا " : شود کهينقل م

  
ز يگران همه چي ديرک سخنان من به شما عطا شده است اما برا قدرت د: د کهيگوي به شاگردانش ميسيکجا عيدر

گر ي دي جاي ول)  ١٢-١٠،   باب چهارم،  مرقس"(ننديشود تا بشنوندو نفهمندو بنگرندو نبيان ميبصور مثل ب
 ديگرراخواهي ديدچگونه مثلهايفهميشماکه مثل ساده مرا نم:" ديگوين شاگردان مي به هميسين عيهم
 ) . ١٣همانجا،"(د؟يفهم

  
که ي درحال،  يش من آمده ايد گرفتن پي تعميچگونه تو برا:" گفتيسيد دهنده به عي تعمييحي آمده است که يدرجائ

د گرفت روح ي تعميسيد شده است که چون عيو تأک)  ١۴،   باب سوم،  يمت"(رم يد بگيد از تو تعميحقامنم که با
 ي،ول)  ١٧-١۶همانجا، (زمنين است پسر عزيگفت ايه شد که مدي شنياز آسمان نازل شد و صدائ يخدا مانند کبوتر

 باخبرشد دونفر از يسي عي درزندان از کارهاييحي که يل گفته شده است که وقتين انجيگر درهمي ديدر جائ
د در انتظار شخص يا بايد ياي که قرار است بي هستيا تو همان شخصيش او فرستاد که بپرسند آيشاگردان خود را پ

 ) .٣-١،  ازدهمي باب ،  يمت"(م ؟يباش يگريد
  

 ازآنان را يرخواهند کردوعده اي آنهارادستگيکند که پس ازوي مينيش بي شاگردان خود پي برايسيل لوقا عيدرانج
 يشود که موئي گفته مي از قول وينيش بين پي درهمي ول)  ١۶کم، يست وي باب ب،  لوقا(خواهند کشت 

 يسندگان جهان اسالمي ازنوياريل ازطرف بسي تناقضات انج) . ١٨همانجا، (د شدچکدام از شما کم نخواهيازسره
ابوالبقاء " ليل من حرف االنجيتخج"توان از رساله ي قرار گرفته است که از جمله آنها ميز مورد تذکر و بررسين

 .ده استيرس بچاپ دن هلنديدرال " ي النصاريالرد عل" از آن بنام يص شده اي نام برد که متن تلخيجعفر
   

 ،  مي، مر۴٧-۴٢ ،  آل عمران( د نهاده شده يدرقرآن برآن تأک  او که کرارايم درهنگام بارداريداستان بکارت مر
 و بار )  ١٨،   باب اول،  يمت(م يکبار بطور مستقيل تنها ي درخود انجي ول)  ١٢،احقاف،٩١،  اءي، انب٢۶-١۶
ه گرفته ياء درتورات ماي اشعيشگوئين پي از ا،  بدان اشاره شده است )  ٣۴،   باب اول،  لوقا( يگر بطورضمنيد

 خدا با ما خوانده خواهد يعنيل يد که عمانوئي خواهد زائي آبستن خواهد شد و پسريباکره ا:     " است که
ت  اسيصرفا مربوط به دوران خوداو و شکستهائ اءي اشعيشگوئي درپيول) . ١۴ ،   باب هفتم،  ياء بنياشع"(شد

 يسي عيده شده است که تلفظ عبريشوعا ناميده نشده و يل ناميزعمانوئيپسر نوزاده ن. ل واردآمده بوديکه براسرائ
 است که ي باکره اقتباس ازاسطوره هائي ازمادريک انسان استثنائين اسطوره تولدي الزم به تذکر است که ا. است
 يري درمعتقدات اساط. ران و هند وجود داشته اندي ان وين النهري مصر و بي باستانيش ازآن درهمه تمدنهايپ

 به نام يس از مادرباکره اي آتيقي فنيدراسطوره ها.  باردار شده بوددي خورشي باکره از خداي ملکه ا،  مصر
 از )  مهر(ترايت قرار گرفته است ميحي مسيبا درتمام جهات الگويترا که تقري ميرانين اي درآئ. نانامتولد شده بود

 رم يترادرامپراتورين مي که درطول چهار قرن رواج آئيترائيسرود مقدس م. ا آمده بودي باکره بدني مادر،  تايهآنا
 ي شما از مادر باکره اي برايامروز نجات بخش": ه داشت کهين تکيشد براي خوانده ميترائي ميدرمراسم مذهب

 ي برايامروز نجات بخش" : ل قرار گرفته استينجنا مورد اقتباس اي است که عين جمله اي، و ا"ده شده است يزائ
 ) .١١،   باب دوم،  لوقا"(ده شده است يشما زائ
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 سرچشمه گرفته است که يترائيبخصوص از معتقدات م،   کهنيز از افسانه هايله نيک طوي دريسياسطوره تولد ع
،   شباناني هرمس،خدايوناني  يريهمچنانکه درمعتقدات اساط ، متولد شده بوديترا درغاريبراساس آنها م

 .افته بودي تولد ي و گاويان خري ميله ايدرطو
 

 بنام شمعون که از يرمرد پارسائي نقل شده است که به موجب ان پيسي درارتباط با تولد عيل لوقا صحنه جالبيدرانج
نش به يزاد را که والد نويسي عند نخواهد مرد،يح موعود خداوند را نبيده بود که تا مسيالقدس بدو الهام رسروح 

 است که جهان را روشن خواهد ين کودک نوريد که ايگويرد و به حاضران ميگيمعبد بزرگ آورده اند درآغوش م
ز ي به بودا ن.  است که درباره تولد بودا نقل شده استين صحنه رونوشت داستاني ا) . ٣٢-٢۵لوقا، باب دوم، (کرد

 ي آب برايج ها و راه رفتن بررويماران وکوران و افلي مانند شفا دادن بيجزاتو معپسر انسان و استاد نام داده اند، 
 است که ي از افسانه ها حاکيکي . افتيتوان يل مينا درانجياو قائل شده اند که نظائرآنها راشش قرن بعد از او ع

ن يا. دهدي اورانجات مرود و بوداي درآب فرومي آب راه برود، وليخواهد چون خود او روي از شاگردان بودا ميکي
 خداوند، بمن دستور بده تا من هم بر يپطرس گفت ا "... :  قرار گرفته استيل متي انجيماجرا بطور آشکار الگو

 رفت، اما در يسي آب به طرف عيرون آمد وبررويق بيپطرس از قا.اي ب:  فرموديسي ع. مياي آب نزد تو بيرو
 ؟و ي چرا شک کرد،  ماني کم اي دستش راگرفت گفت ايسيوع. جاتم بده خداوند، نيا: اد زديشد فريکه غرق ميحال

 ) . ٢٨،   باب چهاردهم،  يمت" (ق شد و باد فرونشست يبااو سوار قا
 

ت سابقه يحي متعدد ماقبل مسي بنوبه خود دراسطوره ها،  ز اوپس از مرگي و رستاخيسيداستان مصلوب شدن ع
 هستند که مصلوب ي ارباب انواع،  س درمصريري از،  هيگيس درفري آت،  هيقيس درفني آدون،   تموز دربابل. دارد
 . شوندي سه روز پس ازمرگ زنده ميسيس درست همانند عيريس و ازيس و آدوني از آنان چون آتيشوند وبرخيم

 شدن او  کشتهير به رم رفته بود، هر سال در سالروز سنتي صغياي که از آسيخدائ،  سيروان آتي رم پيدرامپراتور
زش را جشن يکردند و بعدرستاخي مي مرگش عزاداريختند و سه روز براي آمي مي را به درخت کاجير ويتصو
کردند، درست درهمان صورت يده اورا نصب ميب کشيز درمعابد خودمجسمه به صليزوس نيونيروان ديپ. گرفتنديم

 يسايانگذار کليات وبني بزرگ الهگنس عالمياور. شودي مصلوب نصب ميسي مجسمه عيحي مسيساهايکه درکل
ر ير آنرا دراساطيرا نظي ز،   ندارديتازگ بت پرستان ين معجزه برايسد که اينوي ميسيز عي درباره رستاخيوناني
کند که يق ميخود تصد"خيرسالت و تار" درکتاب يوس اسقف آلمانيبلي د. افتيتوان يز مي از آنان نياريبس
 ها و خاخام ها قرار دادند، و ي نبي را برهمان اسطوره هايسيت عي شخص ،  االصليهودي يحيسندگان مسينو
  . ح منطبق ساختندي چند با مسيراتيي را با تغيري اساطي افسانه هايهودير يسندگان غينو
 

ن خر همراه با خود ي آمده است که ايث اسالميم شده، و دراحادي سواربرآن وارد اورشلي که ويسيداستان خر ع
ل به صورت ين تمثي اي دردرک مفهوم واقعيل متيسنده انجيوس نوي براثر اشتباه مات بهشت خواهد شد، وارديسيع
ن پادشاه تو است که يد که ايون بشارت دهيبه دختر صه" :  شده استيدي توحي وارد کتابهايبا مضحکيتقر

 رفتند و االغ و کره اورا يسي و آن دوشاگرد ع. دي آيفروتنانه به نزد تو م است وي و برکره االغيسواربراالغ
 محقق ) . ٧-۵کم، يست وي، باب بيمت"(  سوار شد يسي خود رابرپشت آنها انداختند و عيآوردند و آنگاه رداها

ون، با ي دختر صهيا:"  تورات گرفته شده است کهياينا از کتاب زکرين نوشته عيشود که اينکن متذکر مي ويآلمان
 سوار است، يد و براالغي آي تو ميرا که پادشاهت بسويم، قهقهه بزن، زيختر اورشل دي و ا،  بانک بلند هلهله کن

ات يک سنت سابقه دار ادبين يکند که اي مياد آوري، و )  ٩، باب نهم، ي نبيايکتاب زکر"(  سوار است يبرکره االغ
 يسيتصور کرده است که ع ي اطالعي بيسنده، از روي نو،  ي متيک جمله را دوبارتکرار کنند، ولي است که يعبر

ن حوادث يهمه ا" ح داده است که يل خود منعکس کرده و توضين صورت درانجيبردو االغ سوار بوده و آنرا بهم
 ".ابديل تحقق ي اسرائياء بني انبيشگوئي داد تا پيرو

  
 يم سکني آورد و بطور ثابت دراورشليش گردميرا بدور خود و قوم خود ي آيون ميدرتورات خداوند به صه

ن يهم. شوديض صادر ميد ورودبدان بدون تبعي نداردو رواديائيل قلمروخداوند مرز جغرافي درانجيند، وليگزيم
ر و ي متعصب و سختگيامبر ترشرويک پيل درقالب يانج " يهودي"مه ي مهربان با گذشت و آزادمنش، درنيسايع
ح رادارد، به يت تنهانام مسيحيدهد، وازمسيات مکندووعده مجازيرميت تکفيد که با قاطعي آي گذشت تورات درميب

ب کاهنان يا و فساد و فريه ريکسو علي که از يالبافي آن مرد ساده ژنده پوش و پاکدل و خ،  يرانيگفته صاحبنظر ا
دارد و برخالف سنت زمان خود با يئت حاکمه بانک برميه قدرتمندان هيه ثروتمندان و عليگر علي ديهود و از سوي

کتر است تا به ينزداريح آلبرت شواتسر بسي به مس،  ديند وبا آنان با محبت سخن مگوينشي و خطاکاران مانيروسپ
  .  عرضه نداشته انديزينه و نفرت چيا پاپ گرگوار که جز کيا يح پاپ برژيمس
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سا يکلاد گذاشت که يبن"ح ي مسيسا يکل" ت به نام يحي جامعه مسيشهاين کشي از نخستيکي  Markionون يمارک
 . افتي يرواج گسترده ا)   سميونيمارک( ن مکتب ي اي اصول فکري ول،   کرديريه آن موضعگيک جدا علي کاتولي

 شده  و يست که درتورات معرفي نين خدا همان خدائي اي پسر خدا است،وليسيسم عيوني مارکيدربرداشت فکر
 يخداکه ي بخشش است، در صورتيل خداي انجيرا خداي ز،  ز راه داده استيل نيس او را به انجيپائولوس قد
ن ين مکتب را چني ايه فکري   بنماGnose درکتاب    ينگ محقق آلمانيزي ال. نه و انتقام استي کيتورات خدا
 ،  ق آمده استي بدانصورت که درعهد عت،  يسي از خلقت آدم تا ظهور ع،  خ جهانيسراسرتار" کند که يخالصه م
ن صورت ممکن به گردش يا را به بدتري است که اصرار داشته است دنيئز کننده خدائ و مشمير اخالقيدرام غ
ن ي بد. ده است نداردي که آفري سروتهي بيايشتر از دني بي ارزشين خدائي چن،  يک محاسبه کلي و در،  درآورد
 باشد که اصوال يئن خدايتواند فرزند چنيد نميگوي خوب با ما سخن ميک خدايح که بعنوان فرزند ي مسيسيجهت ع
کند که يده مي مشهور اظهار عقيدرموعظه ان باره يون خود درهميمارک". افت يتوان ي دراو نمي از خوبينشان

ب داده شده يان ترتيهودي ي خدايت برايثي است که با هدف اعاده حيح به خداوند تورات توطئه اي مسيسيانتساب ع
  . است

 
 -ت نوخاسته بوديحي و دشمن سرسخت مسيترائين ميرو آئين چهارم که پ قريامپراتورروم Julianus انوسيولي

 ي دررساله ا- نجات داديادي بنيت را از خطريحين مسين النهري دربيران ساسانيو مرگ نابهنگام او درجنگ با ا
 از  اويابي از آنها توسط ولتر درارزياري بر آن گرفت که بسيراد اصوليکصد ايش از يت نوشت بيحيکه درردمس

 تعجب يجا " : سدينوين رساله ميخ مذاهب دراشاره بدي تاري هلموت مارکل استاد آلمان. کتاب مقدس نقل شده است
ا يتوانند و يا نميت هنوز هم يحيات مسي الهي علماي ول،   را درک کرده بودين مسائلين کافر چنياست که ا

 ". خواهند آنها را درک کنند ينم
 

*    *    * 
 يج ترناسخ و منسوخ هائيض ها و به اصطالح راي ضد و نقي دارا– هرچند کمتر از آن -مانند توراتز، يقرآن ن

ن ناسخ و يج اي از نتايکي . است که وجود آنها از همان آغاز مورد توجه مفسران و شارحان قرآن قرار گرفته است
توانسته ين ميک از طرفي هر،  گوهان بوده است که غالبا دربحث ها و گفتي ايمنسوخها درطول همه قرون اسالم

چکدام از آنان از حدود استناد به قرآن تجاوز ي آنکه هيد نظر او باشد استناد کند بي از قرآن که مويه اياست به آ
تواند يتوانسته است و مي م،  بوده استن دراسالم يا عدم قبول دي قبول ي آزادي المثل آنکس که مدعي ف. کرده باشند

اورند بگو يمان بيخواهند ايبه آنکه نم " :  و)  ٢۵۶ ،  بقره" (ن ي الديالاکره ف ": ل استناد کندين قبيا از ياتيبه آ
 از ياگر باز رو:"... اي و)  ١٢١هود،"(م داديش ادامه خواهيز به طاعت خويد و ما نيکه شما به راه خود ادامه ده

، ودرهمان حال، مخالف او )  ٨٢نحل،" (ست يش نيغ رسالتت بي جز تبليفيتکل)  محمد(خدا بگردانند برتو
مان ي که به خدا و به روز آخر ايبا آنهائ": ل مثال آوردکهين قبي ازايگري ديات قرآنيتواند آيتوانسته است و ميم
ا يد تا يگروند مقاتله کنيش حق نميشمارند و به کي آورند و آنچه را که خدا ورسولش حرام کرده اند حرام نمينم

ان يد تا فتنه از مي آورند بکشي نمين خدا روي را که به آئيوآنهائ"،)  ٢٩توبه، "(ه بپردازند يا چزي کشته شوند
 ) .٢۵۶و١٩٣بقره، "(برداشته شود 

  
 ) . ۶۴ونس،ي، ٢٧، کهف،١١۵و٣۴انعام، (ست ير نييدرسوره قرآن به صراحت آمده است که سخنان خداوند قابل تغ

 ،  م که آنرا فراموش کننديفرمائيا ميم يکني را نسخ ميه ايکه ما آيوقت":  است کهن قرآن گفته شدهينهمه درهميبا ا
 ) . ١٠٣، نحل، ١٠۶، ١٠٠بقره،"(م ي آوريآنرا ما هماننديکوتر و ي نيه ايآ
  

ن ناسخ ي چني برايل قانع کننده اي آنکه دليگر دانسته اند بيکديه قرآن راناسخ و منسوخ ي آ٢٢۵مفسران قرآن تا 
ا دست کم کامل يدهد که آن متن درست و ي را مي ضمنين معني اي درمتن قبليليرا هر گونه تبديز ابند،يوخها بو منس

  . نبوده است
 از مالئک يکيطان ين شيگر همي دي درچند جايول)  ۵٠،  کهف(طان از جمله اجنه بشمار آمده ي قرآن شيکجايدر

ل را برهمه ي اسرائيکجا آمده است که ما بني در ).گريرددازده مويو ١١، اعراف،٣۴ ،  بقره(دانسته شده است 
ان بهر جا که روند محکوم به يهوديح شده است که يگر تصري دي درجايول)   ١۶ ،  هيجاث(م يلت داديان فضيجهان
 حسد قصدسست کردن يکجا از مسلمانان خواسته شده است که اگر اهل کتاب از روي در) . ١١٠آل عمران،(ذلتند
منافقان " ن کسان آمده است که يگر درباره همي دي درجاي ول)  ١٠٩بقره، (آنها راببخشندن راداشته باشندمانشايا
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د و يريد بگيافتي کنند آنانرا هرجايدو اگر پافشاريري مگيدبه دوستيز مانند آنان شويخواهند شما نيو کافران را که م
  ) . ٨٩نساء "(ديبکش

 
مومن، (ده استيآفر)  مياحسن صورواحسن تقو(ن صورت ممکن يان را به بهتريح شده که خداوند آدميدرقرآن تصر

ف شده ينوا توصي آزمند،عجول، ب،  في ضع،  ان ناتوانين آدميگر همي درچند مورد دي، ول)  ۴ن،ي، ت٣، تغابن،۶۴
است که ما گر گفته شده ي دي درجايول)  ١۵٨اعراف، (ده شده است يبرگز"انيه جهانيکل" بريامبريکه محمد به پ
امت يرامون آنرا ازروز قيوپ)  مکه(يم که مردم ام القريفرستاد)  محمد( برتوي آن به زبان عربيقرآن رابرا
گر عرش يموارد متعدد د دريول)  ٧هود،( آب استيکجا آمده است که عرش خدا برروي در) . ٧،يشور (يبترسان
، ٢، رعد،١٢٩، توبه، ٣ونس، ي، ۵۴اعراف، (ه اند ن شده است که مالئک آنرا بردوش گرفتي درآسمان معيخداجائ

  ).۵٩، فرقان،۵طه، 
  

به مردم است، و مسئول )  قران(ح شده است که محمد فقط مأمور ابالغ کالم حقيه قرآن تصريدست کم درچهار آ
افت يت يدا هرکس که ه،  مي دعوت به حق برتوفرستاديما قرآن را برا": ستين ابالغ از جانب آنها نيا رد ايقبول 

زمر،  " (يستيک ازآنها نيچيل هيان خود گمراه شد، و تووکيبه نفس خود کمک کردو هرکس هم که گمراه شد به ز
خواهم و ي جزازخدا نمي بگو که من اجر،  يخواهي مي چه اجرتيکني که مياگر از تو پرسند که بابت دعوت") . ۴١

د، ي آورند بگو که شما به راه خود ادامه دهيمان نمينانکه ابه آ" )  ٧٢ونس،ي"(فقط مأمورم که از مسلمانان باشم
 يفه ايغ رسالتت وظي برتو جزتبل،   بگرداننديو اگر بازهم رو"؛ )  ١٢١هود،"(م داديز به راه خود ادامه خواهيما ن
د يافتين را درهرجا يمشرک ": گر آمده استيه دين آي درست درجهت عکس آن درچندي ول) . ٧٢نحل،"( ست ين

د و به يريدبگيابين ملعونان رادرهرجا بيا.... ،)  ١۵توبه،(دينشان باشيد و درکميدو محاصره کنيريد و بگيبکش
؛ )  ٢٩توبه،( آورند يمان نمين اي را که به خدا وروز واپسيد آنهائي؛ بکش)   ۶١احزاب، (دي بکشين وجهيدتريشد

 ) . ٢٩توبه،"(ديد و آواره کنيآنها را بکش
  
 :  ازآنها گفته شده استيافت که دربخشيتوان يان ميهودي مربوط به يه هاين تناقضات قرآن را درآيتر از بارزيکي
" ،)  ۴٧بقره،"(م يتان داديان برتريم وبرهمه عالمي راکه مابه شمااعطاء کرديد نعمتهائياد آوريل، بي اسرائي بنيا"

م يلت داديان فضيم و آنانرا برهمه جهانيمودم و حکومت و نبوت عطا فري فرستاديل کتاب آسماني اسرائيبه بن
 ي که کتابيکنند مانند االغينان تورات را حمل ميا" : ات آمده استين آيگر از همي دربخش دي ول،)  ١۶ه، يجاث"(

 عوعوکندواگر اورا بحال ي ماند که اگر بدوحمله آوريت آنها به سگيحکا"،  )   ۵،  جمعه" (رابرپشت کشد
گر ين جهان و عذاب سخت درجهان دين بدکاران ذلت آنها دراي ايسزا") . ١٧۶اعراف،"( کند باز عوعويخودگذار

ل را ي اسرائيوبن" ، )  ١٣مائده،"(م يديشان را سخت گردانيم و دلهايو ما آنهارا لعنت کرد"؛ )  ٨۵بقره، " (است 
 ،  کندي هزار سال عمر مي آنها آرزوا ن به هر کدام ازيهودين يا " ) . ١۶٨اعراف، "(م ين پراکنده ساختي زميدررو
 ) . ٩۶بقره،" (را خداوند به کردار ناپسندشان آگاه استي عمر هزار ساله هم آنانرا از عذاب خدا نرهاند، زيول
  

، بقره( نه شده اند يل به بوزيان به امر خداوند تبديهودي از ي گفته شده است که عده اي مختلف قرآن حتيدرسه جا
 يست،ولي قرآن ني نقل همه ناسخ و منسوخ هاي براينجا طبعا فرصتي درا) . ١۶۶،  ، اعراف۶٠ ،  ، مائده۶۵
 که يشود از نظرطنزي روزمره اعراب صدر اسالم مربوط ميک مورد بخصوص از آنها که به زندگي يد بازگوئيشا

داوند مقاربت مسلمانان  از سوره بقره است که بوجب آن خيه اين تناقض موضوع آيا. الب باشددرآن نهفته است ج
ن بار خود ي ا،  کننديت نمين حرمت را رعاي چون مومنان ايکند، ولي ماه رمضان با زنانشان ممنوع ميرا درشبها

 الاقل درموقع خواهد کهي منتها از آنها م،  دهدين اجازه را بدانها ميکند و دوباره ايش عدول ميم خويخداوند از تصم
 ي، ولمي ماه رمضان حرام کرده بوديما قبال مقاربت شمارابازنانتان درشبها:"ه دارندخدا رانگااعتکاف درمساجدحد

م يريگيم و حکم خود را پس ميگذريد از گناهتان مي افکنيد و خودرا به ورطه گناه ميکني مين راه نافرمانيچون درا
دو يز حدود خدا را نگاه داري شما نيول،  ميکني ماه روزه برشما حالل مين پس مقاربت با زنانتان را در شبهايو از ا

 ) .١٨٧بقره،"(ديدرهنگام اعتکاف درمساجد باآن مجامعت مکن
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  شناخته شده ؟یا داستانهاي" ناشناخته"ق يحقا

___________________________________________ 
 

 يهوه با موسي چهل روزه يگول منبع آنهارا گفتي متعددآورده شده که تورات وانجي داستانهايدرهرسه کتاب آسمان
 يدانسته شده اند که توسط خداوند به محمد وح" يق ناشناخته ايحقا"ن داستانهايداند، ودرقرآن هميمنا يدرکوه س
ان خلقت آدم و ي ميع درسالهاين وقاين است که همه ايد درکتاب مقدس ايق و عهد جدي برداشت عهد عت. شده اند

زاززبان خداوند ي درقرآن ن.  نداشته استي برآنها آگاهيش از تورات کسي اند و پوستهيق به وقوع پيان عهد عتيپا
،  نيش ازايم، و پيفرستي م)  محمد( تو ي براي هستند که ما بصورت وحيقينها حقايهمه ا"گفته شده است 

 فراوان نهمه امروزه مدارکي باا) . ١٠٢وسف،ي،۴۴،آل عمران،۴٩هود،"( نداشتنديخودتووقوم توبر آنها آگاه
 و ي و آشوري ومصري بابلي منظوم و منثور تمدنهاي و آثار ادبياعم از الواح کشف شده باستان شناس،  يخيتار

 ماقبل ين داستانها از اسطوره ها و افسانه هايبا همه اي نشان داده اند که تقر،  ري محققان دو قرن اخيپژوهشها
 از يکي ي حت،  خ اسالمي تاري وات، کارشناس ناميه قول مونتگمره گرفته اند و بي ماي و طبعا ماقبل اسالميتورات

 . ن قرآن ناشناخته بوده باشنديافت که درهنگام تدويتوان  يز نميآنها را ن
 

غمبر ي بعد ازخلقت آدم درزمان نوح پيح تورات و قرآن اندکين افسانه ها، طوفان نوح است که به تصريان يمعروفتر
 :  داده استيرو
 

ن ساخته بود، و يمان شد که انسان را برزميو پش.... . ار استين بسيد که شرارت انسان درزمي و خداوند د"......
 چونکه متأسف شدم از ،  ن محوسازمي زميم و حشرات و پرندگان هواراازرويده ام و بهايگفت انسان را که آفر

 از چوب ي خود کشتي پس برا. اهم ساخت بشر را هالک خوينک من تماميپس به نوح گفت که ا... . شانيساختن ا
 ٣٠ذراع و ارتفاع آن ۵٠ ذراع باشدو عرض آن ٣٠٠ ياال، و طول کشتيربيرونش را به قيکوفربسازو درون و ب

 ي جفتي جسديوانات ازهرذيع حيند، و ازجمي درآيوتو وپسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت به کشت...... ذراع
و از پرندگان به اجناس آنها و از . يشتن زنده نگاه داريرو ماده تا آنها را با خو آورد ني درخواهيازهمه به کشت
 و من بعد از هفت روز .  تو و آنها خوراک باشديره نماتا براي ذخيو درکشتر ي که خورده شود بگيهر آذوقه ا

پس نوح ...  . سازمين محو مي زمي را که ساخته ام از رويبارانم و هر موجوديگر چهل روزو چهل شب باران ميد
 ين آمد درسال ششصد از زندگانيو چون طوفان آب برزم.... موافق آنچه خداوند اورا امر فرموده بود عمل نمود

و خداوند ،  دي آسمان گشوده گرديم شکافته شدو روزنه هاي لجه عظيع چشمه هاينوح درروزهفدهم از ماه دوم جم
ن ي را برداشت تا از زمي افزودوکشتي آمد و آب همين مير زم را از عقب بست، و طوفان چهل روز بيدرکشت

 ي آسمانها بود مستورشد، و هر ذير تمامي بلند که زيرفت تا آنکه همه کوههاي بر سطح آب ميبلندشد، و کشت
و خدا .... ان مردنديع آدميوانات و کل حشرات خزنده و جميم و حيکرد از پرندگان وبهاين حرکت مي که برزميجسد
 و فقط نوح با آنچه ،  م و حشرات وپرندگان آسمانيان و بهاين بودازآدمي زمي را که برروي کرد هرموجودمحو

 را که يواناتيو خدا نوح و همه ح.. . افتيين صدو پنجاه روزغلبه ميو آب برزم...  ماندي بود باقي درکشتيهمراه و
 آسمان بسته شد و باران از يد و روزنه هايکن گرددو آب ساين وزاني برزمياد آورد وبادي بودند به ي درکشتيباو

و واقع شد بعد از چهل روز که ....  برکوه آرارات قرار گرفتيتو روز هفدهم ازماه هفتم کش ،  ستاديآسمان باز ا
ن کم شده است؟ اما کبوترچون ي زميا آب از رويند که آي را رها کرد تا ببي را باز کرد وکبوتريچه کشتينوح در

گر درنگ کرده باز کبوتر را از يو نوح هفت روز د.....  برگشتي به کشتيافت نزد وي خود ني کف پا ي برايمنينش
 پس نوح دانست .  را درمنقار داشتيتونينک  برگ زي برگشت و اي و دروقت عصر کبوتر نزد و.  رها کرديکشت

 يگر نزد وي را رها نمود و او ديگر درنگ کرد و کالغي و نوح هفت روز د. ن کم شده استي زميکه آب از رو
ن خشک شد و نوح و ي زمي آب از رو،  کم از خلقت جهان درروز اول از ماه اولي و درسال ششصد و . برنگشت

کند با اجناس ين حرکت ميوانات و حشرات و پرندگان و هر چه برزميپسران اوو زنش و زنان پسرانش و همه ح
 ).  ششم و هفتم و هشتميخالصه شده از بابهاش، يداير پ سف،  تورات" ( بدر شدند يآنها ازکشت



   اسطوره آفرينش                                                                                                    تولدی ديگر

22    صفحه

 
 :ن باره درقرآن آمده استيدرهم

 
  پرداخت،ي درحضورما وبه دستورما مشغول شو، واوبه ساختن کشتيم که به ساختن کشتي کرديوبه نوح وح"... 

ع زن و فرزندانت و يا جم دوفردنرو ماده بردار و بيم که ازهرجفتين کار فارغ شد به او خطاب کرديو چون از ا
 – ٣٨هود، ( روان شود و به ساحل نجات برسدي بروتا به نام خدا کشتيمان آورده اند به کشتيکه به تو ايآنهائ
 ،   بنشانيم به کشتيم گرفته ايت خود را بجز آن فرزندت که به هالک او تصميکه همه اهل بم ي، و به نوح گفت)  ۴٠

د از ي، و چون موعد قهر ما فرا رس)  ٢٨و٢٧مومنون، (ش کن ي ما را ستايت نشسيو چون با همراهانت درکشت
ن خطاب شد که آب را ي تا آن هنگام که به زم،   امواج مانند کوه به گردش درآمدي بررويد و کشتيتنور آتش بجوش

 شد که از ک لحظه خشک شد و به نوح خطابي و آب به ،   و به آسمان خطاب شد که باران را قطع کن،  فرو بر
،  )  ۴٨ -۴١هود،( باد که باتو همراهند يلي که سالم ما و برکات و رحمت مابرتو و برآن امت ها و قباي فرو آيکشت

 مردم همه را به يم و باقيدي بودند به ساحل سالمت رساني وي که درکشتيواناتيان و حيو نوح را باهمه آدم.... . 
 يش ازآنکه ما آنرا به تو وحيب است که پيت نوح از اخبار غين حکايا و البته ) . ١١٩شعرا،(م يا غرق کرديدر
 ".)  ۴٩هود،(دي نداشتين خبريم تو و قومت از آن کمتريکن
  
بلکه ،  ش ازقرآنيت از آن دارند که نه تنها پي حکاي موجود به روشني مدارک باستان شناس،  د هاين تأکيرغم ايعل
 و مهمتر از آن ،  ن شناخته شده بوده استين النهري بي باستانيتمدنهات نوح دريحکا"ن يز ايش از تورات نيپ
قا ي دقيت وقتين واقعيا.  اقتباس شده استي ما قبل توراتين اسطوره هايما از همينکه اصوال داستان تورات مستقيا

ن ي النهرني دربيسي انگليئت باستانشناسي توسط ه١٨٧٢درسال"ي بابليلوحه ها"روشن شد که الواح معروف به 
ن ي بين اثرادبيگمش، مهمتري متن کامل حماسه گلين الواح حاويا.  کشف و ترجمه شدG.Smithی به سرپرست

 از ياقتباس و تازه خود آن ،  ح سروده شده استيالد مسيش از مي است که دراواخر هزاره دوم پين باستانيالنهر
ن مجموعه ين ايلوحه آخر. رسومرسروده شده بودش است که دي ترمتعلق به چهار هزار سال پيميک منظومه قدي

 آشکار افسانه طوفان نوح تورات از آن ي است که بصورتيري اساطي داستانينام دارد حاو" ازدهم يلوحه "که 
 و چه ي را چه درجهان باستان شناسيگري که کشف آن خود طوفان د،  ن منظومهي خالصه ا. گرفته شده است

ن يچن،  ده استي در لندن بچاپ رس١٩۶٩ ترجمه متن کامل آن که درسال ياز رو ، ختي برانگي مذهبيايدردن
 :است

   
ک جلسه کنگاش درکنار يشوند،ودريمان ميان پشينش آدمي، از آفريب،انوکي بين بعل، آنو،،  ان بزرگ چهارگانهيخدا

 Ea"ا آ "يول. ان ببرنديآب ازم از ين با طوفانيگر موجودات زميکديرند که همه آنها را همراه با يگيم ميفرات تصم
ان را يم خداين جهت محرمانه تصمي بد،   نوع بشر مخالف استين جمع حضور دارد قلبا بانابودي آبها که درايخدا
رسانند وبدو يم ميشتي بنام اوتاناپيريگيرا به گوش ماه" ا آ"ام يز پيو آنها ن،  دهدي کنار فرات خبر ميزارهايبه ن

 خودش ساخته است خراب کندو از چوب آن ي را که درساحل رودخانه برايه زودتر خانه ادهند که هرچيهشدار م
 يک از چرندگان و پرندگان را درآن جايک جفت نرو ماده از هريز ي بسازد و زن و فرزند و اثاثه خود و نيک کشتي

.     ندگان خواهد آمد مرگ به سراغ همه زيرا که بزوديابد، زين ادامه ي زمي درروين راه زندگيدهد تااز ا
ان يسازد و خانواده و چهارپاي ذراع م١٢٠ بزرگ به طول يرد و کشتيپذي آبها را ميه خداين توصيم ايشتياوتاناپ

ن شده يين ضمن موعد تعيدرا. دهدي ميش رادر آن جايان منطقه خووانات و پرندگيک ازحي از هر يخود و جفت هائ
ل آسا از يشود و شش روز وشش شب باران سيچه طوفان گشوده ميرسد دريفرام)   آفتابيخدا(توسط شمش 

ان و چرندگان ي همه آدم،  رديگيده دم روزهفتم طوفان آرام ميکه درسپي وقت. جوشدين ميبارد و آب از زميآسمان م
زنده ر بخاک نشسته است يسي که برقله کوه ني ويم و همراهان اودرکشتيشتيو پرندگان نابود شده اند و فقط اوتاناپ

 يفرستد که پس از مدتيرون مي به بي را از کشتيم  کبوتريشتي اوتاناپ،  نان فرونشستن طوفاني اطمي برا. مانده اند
نبار کالغ ي ايفرستد ولين منظور مي را به هميبعدا کالغ. گردديافته است باز مي نشستن ني برايبه علت آنکه جائ

 از يند و دور تازه اي آيرون ميبان و چرندگان و پرندگان ازآن ينان، اعم از آدمي نشيگردد،و آنوقت کشتيبازنم
 .  شودين آغاز مي زمي دررويزندگ

 
 :ن استينا چنيلگمش عين داستان درحماسه گي ايانيترجمه بخش پا

  
گر ي دياندک،   رفت و بازگشت. رون آوردم و پرواز دادمي بي را از کشتي کبوتر،  ن روز طوفانيدرآغاز هفتم" 

گر ي بار د. افته بودي نشستن ني برايرا جائي ز،  ز رفت و باز گشتياو ن. رون آوردم و پرواز دادمي را بيوئپرست
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.  باز نگشتي کرد وليگوشيخورد و باز. د که آبها فرونشسته بودندي رفت و د. رون آوردم و پرواز دادمي را بيکالغ
رش را ي دلپذي بوياي آتش گذاشتم و خداي بود رو برآن نشستهي که کشتي کوهي را بربااليآنوقت گوشت قربان

 ". دنديشن
  

 ي خداوند برافروخت وازهرپرنده پاک که درکشتي برايو نوح آتش:"  درتورات آمده است،  ين قربانيدرمورد هم
ا ن ريگر زمين ديدودردل گفت که بعد ازاي خوش آنرا شنيد، و خداوند بوي برآن گذراني سوختني هايبود گرفته قربان
 است ي طوفان نوح نشانگر آشکاري ماجرا ).٢١و٢٠ش، باب هشتم، يدايسفرپ" ( لعنت نکنم به سبب انسان

 شده ي تلقي آسمانيونها افراد بشروحيلي از جانب مي قرون متمادي ولوآنکه ط،  ي از متون مذهبيارينکه بسيبرا
 . رت داشته باشندي مغاي و اخالقي و علميئاي وجغرافيخي مسلم تاريتهايتوانند با واقعيباشند، تا چه اندازه م

 
 شده اند که بخش اعظم يابين ردي زميارد نوع موجودزنده دررويلي م۵٠ تا کنون حدود ،  يست شناسياز نظر ز

 مانده اند که خود به يکهزارم آنها باقي منقرض شده اند ودرحال حاضر کمتر ازين شناسيآنها درادوار گذشته زم
 شناخته ين انواع همه از نظر علميا. شونديون نوع حشره را شامل ميلي م٣٠ منجمله ،  نوعون يلي م۴٠ ييتنها

ن چهل يخواست از همه اي اگر مرحوم نوح م. شان موجود استيل هاو نمونه هاي شده اند و فسيم بنديشده و تقس
ج يا خليترانه ي مديايشتر از تمام دريست بيباي مين کشتي دهد، چني خود جايک زوج نروماده درکشتيون يليم

صد ذراع طول و پنجاه يقا سي باشد که خداوند درتورات ابعادآنرا دقيطول وعرض داشته باشد، و نه آن کشتفارس 
 . ن کرده استيي ذراع ارتفاع تعيذراع عرض و س

 
ته باشد افي تورات ادامه يشتر از چهل روزو چهل شب مورد ادعايار بيزش باران بسي اگر ري، حتيکيزياز نظر ف
 تا –ا ي چه برسد به تمام دن–ن ين النهرين کوچک بي سرزميزدکه حتين برين آنقدر آب برزميست از جو زميممکن ن
ن مورد نوشت که يش ولتردرهميست سال پيش از دويب. ر آب برودي مترارتفاع به ز۵٠٠٠ چون آرارات بايقله کوه

ن آنها يگر گذاشته شوند که آخريکدي يانوس بر روي اق١٢ست رد، الزم اينکه قله کوه آرارات را آب فرا بگي ايبرا
ن يطنت خاص خود افزود که اگر چنيان دارد، و با شيمکره ما رادرمي باشد که دونيانوسي بار بزرگتر از آن اق٢۴

 . نبوده استيازي درهمه قرون و اعصار نيگريچ معجزه ديگر به هي داده باشد دي رويمعجزه ا
 

 يغمبر رويم پيش از ابراهينکه طبق گزارش تورات طوفان نوح سه قرن پي بادرنظر گرفتن ا،  يخيازنظر اصالت تار
 يعنيح باشد، يالد مسيش از مي قرن پ٢١ا ي ٢٢د درحدوديباين طوفان به حساب خود تورات ميخ وقوع اي تار،  داده

 ي ب،  گذشته استيبزرگ کئوپس م هرم يخ فراعنه مصر و هفتصد سال ازبناي که دوهزار سال از آغاز تاريدرزمان
 بزرگ موجود درآن زمان درمصر و يک از تمدنهايچير آب رفته باشد، و نه هي به زي و نه فرعونيآنکه نه هرم

 .ن و هند بدست طوفان منقرض شده باشندين و چين النهريب
  

ل و قرآن برهمه امور جهان ي انجدمکرر تورات ويکه به تأک( نکه خداوند ي گذشته از ا،  يو ازنظرگاه اخالق....... 
نش نوع بشر ي پس از آفريتواند مدت کوتاهي نم)   گذرد با اطالع و اجازه اوستيش آگاه است و هر آنچه ميشاپيپ

شود که گناه ين پرسش مطرح ميرد، اي آنان بگيم به نابوديان تصميمان شده و به علت شرارت آدمياز کار خود پش
 ان چه بوده است ؟يمن ي مرتکب نشده بودند درايچ شرارتي که هيحشرات زبان بسته اه چرندگان و پرندگان و يبق

 ي قصه هاي مقدس نوعين افسانه هايهمه ا" : ن داستان طوفان نوح نوشتيش ولتر درارتباط باهميدو قرن پ
 يتهاي با واقعيرتباطخورندو اي بچه ها ميشتر بدرد الالئي هستند که ب،   کمتري منتها غالبا با ظرافت،  کشبيهزارو
ان يهودي جا داده شده اند درطول زمان توسط يهودي ي منتها چون درکاتالوگ کتابها،  ز ندارنديهودنين يخود آئ

 . افته استيهود آمده اند ادامه يال يان که به دنيحين اعتقاد توسط مسي و ا،  جنبه مقدس بدانها داده شده
...................................................................................................................................... 

ه ازقرآن بدان اختصاص ي آ١٨٠خا که چهارده فصل از تورات و ي عاشقانه او با زليوسف درمصر و ماجرايداستان 
 يگري دي قرار داده اند افسانه کامال ساختگيرد برسن ماجرا را موي که ايخ شناساني از تارياري از نظر بس،  افتهي

 و ي و آشوري و کلدانيا بابلي ي مصري و باستان شناسي و ادبيخيچ مدرک تاري دره،  است که بجزدرخود تورات
 يچ دوراني درهيچ فرعون مصريدهد هيخ نشان ميز که تاريافت، و تا آنجا نيتوان ي بدان نمي اشاره ايوناني

 . نداشته استيهودياشرا مبيصدراعظم 
  

 يت توراتي روايشتر از آنکه برمبنا ياربي بس– نام داده است يهوديک رمان ي که ولتر آنرا –خا يوسف و زليقصه 
 آن درجهان اسالم و بخصوص يت قرآني رواي برمبنا،  هود مورد توجه قرار گرفته باشديت و يحيآن درجهان مس
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وسف ي ي و اشارات متعدد حافظ به ماجرا،   مورد توجه قرار گرفته استيمران اسالي ايباي زيات و هنرهايدرادب
 .  شده استيوان شرقيخا نامه او درديز درسرودن زليخا الهام بخش گوته نيوزل

  
نگبروک وهربرت در  يبول (ين داستان توسط چند تن از محققان اروپائين بار اصالت اي نخستيدرقرن هجدهم برا
در . د قرارگرفتي مورد ترد)  نگ و کلوپستوک درآلماني لس،   فره و بخصوص ولتر درفرانسهانگلستان، بوالنژه و

ن ي او ازايوسف و انتقامجوئيخا به ين باره تذکر داده شده است که داستان عاشق شدن زلي ولتردرايونرفلسفيکسيد
ت و يپولي سوابق آنرا درمورد ه است کهي با او نداده است، داستان شناخته شده ايوسف تن به همخوابگيبابت که 

اوش و يپله و دمنت و س،  يپوداميل و هيرتي م،  بهيس و پري تان،  پي هبروس و دماز،  فدر، بلروفون و استنوبه
 .افتيتوان يسودابه م

   
 يري را به نخست وزير کرد ويوسف خواب اوراتعبينکه يانه که فرعون به محض اين افسانه ناشي ايدرعوض برا

 هم مسلما يائي و آسيقائيافر ين کشورهاي درعقب مانده تريرا حتي ز،  افتيتوان ي نميد احتماال سابقه ايگزخود بر
ن ين پژوهشگران برايهمه ا. رسدي نميريرخواب به نخست وزيک تعبيگانه، تنها بابت ي،آنهم ازقوم بيک زنداني
ست آب يز ممکن ني نيمي اقليتهايبلکه ازنظر واقع اصالت ندارد، يخين داستان از نظر تاريده اند که نه تنها ايعق
 يداستانها. اوردي بي مصر را درپي نابودين فاجعه اي آنکه چنيامده باشد بي از بستر خود باال نياپيل هفت سال پين

 توماس مان يباين آنها رمان زيوسف منتشر شده اند و معروفتريات شرق و غرب درباره ي که در ادبيمتعدد
ه گرفته اند و يوسف ماي يت توراتياست همه از روا" وسف و برادران او ي" قرن حاضر بنام يگ آلمانسنده بزرينو

وسف احتماال درزمان سلطنت ي داستان ،  يده بوالنژه محقق فرانسوي به عق.  ندارنديخيچکدام اصالت تاريطبعا ه
 ،  شده و به تورات ملحق شده استنوشته )   الديش از مي چهارم تا اول پيسده ها( درمصر Ptolemeusسلسله

وسف به مباشرت کل امالک ي به نام ين سلسله بود که شخصين پادشاه ايسوم"اورگتوس" سلطنت يرا درسالهايز
 . مصر منصوب شده بوديسلطنت

 
 يکجاي دارد،و دريز اضافاتيرات و نييوسف تغي ي نسبت به داستان تورات،  وسف آنطور که درقرآن آمدهيداستان 

راهن مرا يوسف گفت پيو "..... : ستي از آن ني نسبت داده شده است که درخود تورات ذکريوسف معجزه ايبه آن 
ن ي ا) . ٩٣وسف،ي" ( بازگرددي او به وينائي ازدست رفته بيرويد تاني صورت پدرم بگذاريد و رويبه کنعان ببر

 گرفته )   ١٠-٣ يبابها(وسفيتنامه ي وصيدهويدراش و از رساله ي ميريگر از کتاب تفسيمعجزه و همه اضافات د
 . شده است

...................................................................................................................................... 
 متاخرتراز يهوديات ي درادبی ول،   آمده که درتورات بدان اشاره نشده استيدرقرآن داستان خاص درباره موس

  : ج بوده ازآن سخن رفته استي عربستان صدر اسالم رايهوديان جامعه ي که درم)   يالديقرن سوم م(تورات 
را به  )   ن و شوريريش(ا يکه محل اتصال دو دري تاوقت: کرد گفتي مي که با اوهمراهي به خدمتگزار جوانيموس"
 يدند ماهيا رسين دودري ايکه به ملتقاي هنگام. ت ولوآنکه هفتاد سال راه باشددا نکنم آرام نخواهم نشسيگر پيکدي

 به ي موسي مسافتي پس از ط. ا به راه خود رفتي دردري خوردن همراه داشتند جاگذاشتند و ماهيرا که برا
ا متوجه يفت آ جوان گي ول. مين دور خسته شده اي چني راهيرا که ازطياور،زي مارا بيخدمتگزار خود گفت که غذا

ن يطان مرا بدين دارم که شيقي و ،   را فراموش کردميم ماهيه داده بودي تکي که درآنوقت که ما به تخته سنگينشد
م، يافتيم دست يجستي بهرحال ما بدانچه م:  گفتي موس.  راه خود را باز گرفتي و الجرم ماه،   واداشتيفراموش

 از بندگان ما برخوردند که يکيه ي و درعرض راه . ش گرفتندي درپ راکه آمده بودند درجهت باز گشتيسپس راه
 ١.مي از علم خود را بدو آموخته بوديم و بخشيش قرار داده بوديخاص خوت ياورامشمول عنا

 
 از آنچه را که درباره راه راست به تو آموخته شده يق کنم تا شمه اي طريتوانم همراه تو طيا ميآ:  بدو گفتيموس

چگونه بر آموختن همه آنچه ،  ي صبر نداريطلبيهمانا تو برآنچه برمن م:  پاسخ دادي ؟ وياموزيز بيناست به من 
 ر تو ـــــــــــک از اواميچيافت و از هي ي اگر خدا بخواهد مرا صبور خواه:  گفتي داشت ؟ موسي صبر خواهيدانينم

 ـــــــــــــــــــــ
 .ثعاليب، بيضاوي، رازي، اين مهسفرموسي راخضر پيغمرب دانسته اندطربي، زخمشري، :  مفسران معترب قرآن-١
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ش يد پي ديچ از آنچه خواهيا اما درباره هين صورت همراه من بي درا:  گفتي خادم ما به و.  نخواهم کردينافرمان

 خادم ما . نشستنديو هردو به راه افتادند و برکشت.  مکني دهم ازمن پرسشيحياز آنکه من درباره آن بتو توض
ا ي را که درآنند دردري تا کسانين شکاف را بوجود آورديا اي آ:  بدو گفتيد آورد و موسي پدي درآن کشتيشکاف

ن ي چنيزي مرا برمن مالمت مکن و چي فراموشکار:  گفتي؟ موسيار ناصواب انجام دهي بسي و کاريغرق کن
 ي موس.  روبروشدند که خادم ما او راکشتيبا نوجوانن بار ي و باز به راه خود رفتند و ا. دشوار را ازمن مخواه

به تونگفته بودم که :  گفتيو و . ي بس نادرست کردي و کاري را که قتل نفس نکرده بود کشتي کس تو : بدو گفت
ر واکنون ي نپذيگر مرا همراهي کنم دي پرسشيزين ازتودرباره چياگربعدازا:  جواب دادي کرد؟ موسيبامن صبرنتوان

 ي برايدند که از  ساکنان آن درخواست غذائي رسي و باز به راه خود رفتند و به شهر. زش مرا قبول کنز پوين
افتند که يش ي را دربرابر خويواريو درهمان هنگام د. شان سر باز زدندي اي آنان ازقبول تقاضاي ول،  خوردن کردند
 کرده ي حق بود که از آنان مطالبه اجرت:  گفتيوسم. ديو خادم ما آنرا بصورت اول بازگردانختن بود، يدرحال فرور

دن ي را که برشنيحاتيتوانم توضي و من م،  ده استي ما فرا رسي اکنون وقت جدائ:  پاسخ دادي خادم ما به و. يباش
 بود که ازراه آن امرار يريران فقيگي که من برآن شکاف آوردم متعلق به ماهي آن کشت.  بتو بدهميآنها صبر نداشت

 ها را به زور ي بود که کشتيشان پادشاهيرا که درپشت سر ايدم، زيب رساني و من آنرا عمدا آس،  کردندياش ممع
 يم آن بود که ويمان داشتند و بي بود که هردو به خدا اي که کشتم فرزند پدرو مادريو آن جوان. کرديتصاحب م

و پاکدل تربدان دوعطا سته تر ي شايض فرزندل کند، و خواستم که پروردگار درعويان و کفررا برآنان تحميعص
 که ينه ايم بود که اهل آن شهرند و گنجيتي خودش باز گرداندم متعلق به دوطفل ي که برجايواريو اما آن د. ديفرما

 بود خداوند مقرر فرموده ين دو طفل مرد صالحي چون پدر ا. وار پنهان بودين دير ايافته است درزيص يبدانها تخص
ار ي از جانب پروردگارشان دراختي بماند تا آنان بهنگام بلوغ آنرا بصورت لطفين گنج دست نخورده باقيبود که ا
ن بود يه امر خداوند را به اجرا درآوردم، و ا بلک،  ار خود نکردمينها را که کردم به اختيچکدام از اي ه. آورند
  ) . ٨١-۶٠کهف، " (ي نشان نداديدنش صبر کافي که برشنيحيتوض

 
 مسافرت ي است که درآن ماجرايالدي قرن سوم ميهوديک داستان ي ازيقي رونوشت دق،   که درقرآن آمدهيداستان

ن ي ا. ن سفرشرح داده شده استيهود و مکاشفات آنان درايغمبرياس پي خاخام بزرگ باتقاق اليوشوهابن لوي
ازدهم ي اواسط قرن يهوديرخ و خاخام عقوب مويم بن يصي توسط نيهوديگر يازده داستان ديداستان به همراه 

 J.Pelling   ي گذشته محقق آلمان شده است که درقرنيافح گرد آوريبوري بنام حيروان درمجموعه واحديدرق
 کرده والکساندرکوهوت تورات شناس يابيدراش آنرا مفصال ارزي بت ها ميهودي يدررساله خود در باره کتاب مذهب

)  ١٨٩١ه يژانو"( ند پندنتيورک ايوين "يکائي درمجله امريسياز آنها را به انگل يز ترجمه بخشيم نوخاخام اعظ
 . منتشرکرده است

……………………………………………………………………………………………… 
 ساخته و پرداخته ي که از افسانه هايني پهلوان فلسط)  Goliath(غمبر با جالوت ي داود پيداستان زورآزمائ

 به ينير فلسطيت آن پهلوان شکست ناپذيل تورات گرفته شده است، که بروايئ درقرآن از کتاب سمو،  تورات است
ن يو داود به شائول گفت همانا ا: " رسديک سنگ پرتاب شده از فالخن داود به هالکت ميهوه تنها با ي ياري

 و ،  ت کشانده اسي آبروئيان خداوند را به بيرا که لشکري ز،   ختنه نشده بدست من کشته خواهد شدينيفلسط
ات خورد و او را ي جليشانيان پيفالخن انداخت و سنگ برم دري پس سنگ. خداوند جالوت را بدست ما خواهد سپرد

نان راغارت ي فلسطيل اردوي اسرائي را بکشت وسرش راازتن جداکرد وبنين انداخت، و پس داود ويبرزم
که داود يو هنگام. …": د درقرآن آمده استن موري درهم) . ۵۴-۴٨ ،   باب هفدهم،  ليکتاب اول سموئ"(نمودند

 ياري مارا استواردار و مارا برکافران يهايپا،  ان او روبروشدند، گفتند که پروردگارايو کسانش با جالوت و سپاه
 متن ين مورد حتي درقرآن درا ).٢۴٩ ،  بقره"( د و داود جالوت را بکشت ي بخشياري پس خداوند آنها را . ده

و پنج نفر از شما صدنفر از دشمنانتان را تعاقب خواهند  ":  آن تکرار شده استي درنحوه انشايرييتورات با تغ
چه بارها که . …"، )  ٨،  ست و ششميان، باب بيسفر الو"( کرد و صد نفر ازشما هزار نفر ازآنان را خواهند راند 

  ) . ٢۴٩،  بقره"( ند فراوان را مغلوب کنيم تا با اجازه ما گروهي دادياري کوچک را يگروه
……………………………………………………………………………………………… 

 دراصل از تورات نقل ،  ل ازآن سخن رفتهيه قرآن به تفصيغمبر که درهفت سوره و چهل و نه آيمان پيداستان سل
و وان مرغان ي بر اجنه و دي وي افسانه اي او و فرمانزوائي که درقرآن درباره قدرت معجز آسايتي روايشده ول

 از تورات شناسان روشن ي عده ايهاي بررس. امده استيل نيچکدام درتورات وانجيموران و باد و طوفان آمده ه
و " دراش کوحلت رباح يم"ر تورات بنام ي مربوط به شرح و تفسين متن خاخامين مطالب چنديکرده است که منبع ا
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 درجوامع ي ول،  ر موثق هستندي غي متوناست که عموما" داراشيبت هام" مکمل کتاب استر و " يترگوم شن"
 . ج بودندي عربستان درزمان ظهور اسالم رايهودي
  

د نهاده ي تأکي و حکمت وين حال برخردمندي او و درعيمان و قدرت مادي درخود تورات تنها برشکوه دربار سل
 :  قدرت ويشده است ونه بر جنبه افسانه ا

  
صد نفر ناظر کار که ي سه هزارو سي هشتاد هزارنفر چوب بردرکوه بود، سوامان را هفتاد مرد باربردار ويو سل…"

 کرآرد نرم و شصت ي هرروز سي و آذوقه او برا. مان را چهل هزار آخوراسب بودي و سل. بر عامالن ضابط بودند
  فربه يا غزالها وآهوها و گوزنها و مرغهيگاو از چراگاه و صد  گوسفند سواست يکربلغور و ده گاوپروار و ب

مان يوخدا به سل..…ست هزار گوسفند بوديست و دوهزار گاو و صد و بيد بي خداوند گذراني که او براي قربان. بود
ش ي وسه هزار مثل گفت و سرودها. ا عطافرموديگ کناره درياده و وسعت دل مثل ريحکمت و فطانت از حد ز

م و يز دربازه بهايد، و نيرويوارها مي که بردي تا زوفائ و درباره درختان سخن گفت از سرو آزاد لبنان. هزاروپنج
ده ين که آوازه حکمت اورا شنيف و از تمام پادشاهان زميع طوايجم واز ،  ان سخن گفتيمرغان و حشرات و ماه

ن ي درهمي  ول) . ٣۴-٢٢ ،  کتاب اول پادشاهان،باب چهارم."(نديمان را استماع نماي آمدند تا حکمت سليبودند م
 از يم تا به امراو بوزد، و برخيديمان گردانيو ما باد صرصر رامسخر سل. … ": کند کهيت ميد قرآن حکامور
 و به )  ٣٨ص،(م يدير کشي و آنانرا دو به دو درزنج)  ٨٢و٨١اء يانب( کنندي او غواصين را مأمور که براياطيش
 يان و پرندگان بصورت صفوفيز اجنه و آدممان راايان سلي، و سپاه)  ١۶نمل،(م يمان زبان مرغان را آموختيسل

م که ماه ي رافرموديکماه بوزد و باد شامگاهيم که مدت ي رافرمودي و باد صبحگاه)  ١٧ ،  نمل(م يمنظم گرد آورد
  ".)   ١٢سبا،(گر بوزد يد
 

ر کرده يي تغين منابع خاخاميتورات درقرآن براساس همت يز رواي ن)   ملکه سبا(س يمان وبلقي سليدرمورد ماجرا
د يمان رادرباره اسم خداوند شنيو چون ملکه سبا آوازه سل. … ": ن ملکه آمده است کهي درتورات درباره ا. است

ار و ي بسيات و طالي که به عطريم وبا شترانيار عظيپس با موکب بس. نزد او آمد تا اورا به مسائل امتحان کند
 از هر چه دردلش بود گفتگو يمان آمد و با وي شده به حضور سلم واردي گرانبها بار شده بود به اورشليسنگها

پس ملکه سبا . ان نکرده باشديش بي نماند که براي ازاومخفيزي مسائلش را پاسخ گفت و چيمان تماميکرد و سل
ست يصدو ب وبه پادشاه . ديل نشاني اسرائي تو که برتو رغبت آورد وترا برکرسيهوه خدايمتبارک باد :  بدوگفت

مان به يو سل. امدي نيات هرگز به آن فراوانين عطري گرانبها داد، و مثل اياده ازحد وسنگهايات زيزنه طال و عطرو
د، پس او با بندگانش به ي بخشي آنچه از کرم ملوکانه خود به وي اراده اوراکه خواسته بود دادسوايملکه سبا  تمام

: نصورت آمده است کهين ماجرا درقرآن بدي همي ول) . ١۴-١ ،  باب دهم،  کتاب پادشاهان"(ت خود بازگشتنديوال
مان درصف مرغان گفت چرا هدهد ي سل،  دنديان و مرغان دربرابرش صف کشيمان ازاجنه و آدميان سليچون سپاه"

 هدهد درست ي ول. برميبت خود نداشته باشد سرش را مي غي براينم و همانا که اگر عذر موجهي بين جمع نميرادرا
ن سبا و از يت از سرزمي نادانسته براي و خبريشناسي دورآمده ام که آنرا نمين موقع آمد و بدو گفت از جائيدرهم

 و نه به ،  ديکند که به خورشي سلطنت مياريه زده است و برمردم بسي تکيملکه آن دارم که براورنگ بزرگ
مان گفت يسل": مطلب آمده است کهن يان سوره نمل دردنباله ي درهم) . ۴٢-٢٠نمل، "(برندي سجده م،  خداوند
ت يش از آنکه ازجاي پ: ان گفتي از جمع جنيتياورد ؟ وعفري من بين تخت رابرايک از شما سران قوم حاضر ايکدام

دراش گرفته شده، ي بت هاميهودير ينا ازتفسين موضوع عي ا) . ٣٨نمل،"(ت خواهم آوردي آنرا برايبرخاسته باش
بردند و نه تخت ملکه سبا يمان را بردوش خود درفضا ميت ها تخت خود سلي عفريهودير ين تفاوت که درتفسيبا ا
و " : مان مورد اقتباس قرار گرفته استياد درمورد معبد سلير زييگر از قرآن نوشته تورات با تغي ديدرجا. را

ن کار قصور يند واگر درا ساخت)   ن القطريع( ن ي او چشمه مسيمان بودند براي که درخدمت سليبفرمان ما اجنه ا
رها يکرها و آبگيخواست از محرابها و پيمان ميسل و آنها هر چه . ميچشانديکردند طعم آتش جهنم رابرآنان ميم
رام به فرمان يو ح. … ": ن باره آمده است کهي درتورات درهم) . ١٣سبا،" (ساختندي ميش به محکميگها برايود
 ،   باب هفتم،  کتاب اول پادشاهان"(کرهاو محرابها ساخت يگها و پيو دن ي برنجيرها ي معبد آبگيمان برايسل
 ).۶ ،   باب چهارم،  اميخ اي و کتاب دوم توار٣٩-٣٨

  
مان ي تخت سلي بررويگري، ما باگذاشتن بدن ديبل": ز گفته شده استي ابهام آميگر درقرآن به صورتي ديدرجا

ز از ي است که آن نيهودي يه افسانه اين آي منبع ا) . ٣۴،  ص"(دمان شي اما اواز گناه خود پش،  مياورا آزمود
 را که ين سحر آسائيمان برآثر گناهانش نگي و بموجب آن سل،  گرفته شده است" دراش يبت هام "ير خاخاميتفس

طان که به قالب ي و ش،  شد گم کرد وموقتا سلطنتش را ا زدست داد و سرگردان شدي ميهمه قدرتش از آن ناش
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نش يجه نگيرفت ودرنتيز توبه اورا پذيمان از گناه خود توبه کردو خداني سلي ول،   نشستيدرآمده بود برتخت واو
  ) . ٨٧و٨۶ ي بندها،  دراش، فصل دوميبت هام( افت و به تخت سلطنتش برگشت يرا باز 

……………………………………………………………………………………………… 
غمبر يک پي داستان ،  ز بهمانصورت بازگو شده استيده ودرقرآن ن آنطور که درتورات آم،  يونس و ماهي يماجرا

 است و يگذرد سخت ناراضي م،  مي از آنچه درشهرخدا، اورشليو. له بوده استي اهل جليسيهود است که مانند عي
  شهر ترتسوسيعنين محل ممکن يرد به دورتريگيم مين جهت تصمي بد،  ندي بيهمه آنها رااز چشم خود خدا م

ن ي عازم ايک کشتين منظوربه ي بد.  بود برودي که درآنوقت کشور ثروتمند و مقتدري کنونيايدراسپان)  شيشتر(
دانند او ي نشستگان که ميفرستد وکشتين ميکند و طوفان سهمگي درراه خدا اورا غضب مي ول،  شوديشهر سوار م

 چون با خدا قهر کرده ي وي خود دعاکند، ولي فرونشستن طوفان نزد خدايخوهند براي ميل است از ويغمبر اسرائيپ
منتها  . رديگيآنها طوفان آرام منکارياندازند وبااياميرا به درجه ملوانان خود اويشود ودرنتينکار نمياست حاضر بد

ماند ي ميونس سه روز و سه شب درشکم ماهيبلعد و ي اورامي بزرگي بلکه به امر خدا ماه،  شوديونس غرق نمي
رود و از جانب ي م-تخت معروف آشوري پا–نوا ي از آنجا به شهر نيو. کنديرا درساحل استفراغ م اويوسپس ماه

ران خواهد ينوا وي نيده اند بزودي گردانيدهد که چون مرتکب شرارت شده و ازخدا رويهوه به مردم آن اطالع مي
ران يز از ويگردند و خدا نيا باز م خديمان شده اند به سوي خود پشينوا و پادشاهشان که از کارهايشد، و مردم ن

ا ي  آ: ديگويهوه مي و او با خشم به ،  رديگيونس قرار نمين کار او مورد پسند ي اما ا. شوديکردن شهرمنصرف م
 و ،  ي نداري و جرئت کار جديکنينم اما بدان عمل يکنيد ميکردم که تو تهدي نمينيش بيآنوقت که دروطنم بودم پ

را ي ز،  رينطور است جا ن مرا بگيش فرار کنم، حاال که اي ترشيخواستم ازتو به سوي من جهت هم بود کهيبهم
 ينوا کنار کوره راهيرون نيکندو دربيگر از خدا قهر ميکبار دي و .  استي من بهتر از زندگيط براين شرايمرگ درا

ن ين النهريبه درآفتاب سوزان کند آنقدر رشد کند کيده است امر مي که درکنار او روئيخدا به بوته ا. ندينشيم
شه بوته رابخوردو بوته يکند که ري را مأمود مين بار کرمي خدا ايشود، وليار خرسند مين بابت بسيونس ازايبر

ن يفرستد که اگر توبخاطر خشک شدن ايام مين موقع خدا به او پي درا. دي آيونس دوباره به خشم ميشود ويخشک م
 که ي شهر بزرگيچگونه من برا ينطور ناراحت شده اي ايتن متقبل نشده بود درکاشيچ زحمتيبوته که خودت ه

 ي نکنم ؟ و ماجرايبرند دلسوزيز درآن بسر ميان نينهمه چهارپايکنند و اي ميست هزار نفوس درآن زندگيصدو ب
 . ماندي مي خود باقيشود و درنافرمانيکه او متقاعد نميابد، درحالييان ميب پاين ترتيونس بدي

 
ن داستان که در يدهد که ايشمارد تذکر ميم" سروتهيقصه ب"ک يار کوتاه تورات را فقط ين کتاب بسيتر که اول

ونان ي معروف ي است که دوتن ازشعرايوناني يک افسانه باستاني از ين نوشته شده رونوشتي فلسطيونانيدوران 
بق آن هرکول سه روز و سه شب درشکم کوفورن آنرا درشرح دروازه خوان هرکول نقل کرده اند، و طيهومر و ل

 رون ي از درد اورا بـــــیائيخورد، و غول دريکند و ميباب مـــــبرد و درآنجا جگر اورا کي بسر ميائيک غول دري
رون افتاده  ي بيا از دهان ماهيونس که درساحل دريح مپرسد که اوال چطور شد که ين توضي و بهمراه ا.  اندازديم

م شهر خدا يکه خود اورشليا چطور وقتي و ثان،  ا فاصله دارديلومتر از درينوا رفت که چند صد کي ن بهيبود به آسان
نوا تنها درعرض ي مردم مشرک ن،   مانده بوديده او درطول سالها درحال شرک باقيغمبران و قوم برگزيو شهر پ

نوا يکه شهرنينکه چطور درحاليم ا و سرانجا،   آوردندي رويونس به خدا پرستيست و چهار ساعت با موعظه يب
ز هرگز دوباره يران شده بود و بعد ازآن ني ويح بدست مادها درآتش سوخته و بکليالد مسيش از مي پ۶١٢درسال 

 اورد؟يالد توانست درآنجا موعظه کند و مردم آنرا به راه راست بيش از ميونس درقرن سوم پيآباد نشد، 
………………………………………………………………………………………….. 

. ات جهان اسالم درطول قرون داشته استي درادبيعي است که بازتاب وسيداستان گنج قارون در قرآن ازداستانهائ
ما بدو .  کردي براو سرکشي بود ولي از قوم موسيکيقارون " : ن آمده استين داستان درسوره قصص چنيا

 شادمان :  قوم او بدو گفتند. کل دشوار بوديهيقو ي مرداني آنها برايدهاي حمل کليم که حتي عطا کرده بوديئگنجها
ب تو فرموده است سراغ از آخرت خود ي که خدا نصيان نعمتهائي و درم،  مشو که خداوند شادمانان را دوست ندارد

 کرده يکه خداوند به تو نکوئ کن همانطور ي و نکوئ،  ريز بگين جهان ني ايش را از زندگي و سهم خو،  ريبگ
 قارون بدانان گفت من هرآنچه راکه يول، دوست نداردرا خداوند فساد کنندگان را ي فساد درارض مروزلنبا بد .است

 سخت ترازاورا به يش از او درطول قرنها سرکشانيدانست که خداوند پيا نمي و آ.  خودم دارميازکاردان دارم 
ن بود که با شکوه و جالل يهند داد؟و چنش را خوايفرگناهان خويشتربه هالکت کشانده است و گناهکاران کي بيشمار
 يم که ثروتيز ثروت قارون داشتيگر گفتند که چه خوب بود اگر مانيکدي کسانش رفت و مردمان با يار به سويبس
 ي را خارج ازخدابرايچ گروهيکه هيم درحالين فروبردير زمياما ما قارون و خانه اورا به ز... . ار گران استيبس
 او ي که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند که درجاي و آن کسان. ديبه داد اونرسس چکي نداشت و هياري
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ان خادمان خواسته باشد ي خود را به هرکس که ازميرا که خداوند نعمتهايز،   بدا به حال تو: باشند بامدادان گفتند
 )  ٨٢-٧۶قصص، " (. کنديم عطا

  
 باب ،  ، سفر اعداد٢١ ،   باب ششم،  سفر خروج( رفته شده است ن داستان تماما از تورات و از تلمود گيا

 از يکي )  Qorah يدرزبان عبر(ت آنها قارون ي که به روا)   ٧ ،  ام، باب ششميخ اي کتاب اول توار،  شانزدهم
 و يسه مويست و پنجاه نفر از فرزندان قوم عليو دول يوخ اسرائيگر از شي به همراه چند تن ديبزرگان قوم الو
ن دهان باز کردواوراباهمه ي گناهکار شناخته شد زميش خواند و چون وي اورا به آزماي کرد و موسيهارون سرکش
 به گفته  ).١٠،  ست و ششمي وباب ب٣٣-٣١ ،  سفراعداد، باب شانزدهم(ه مال و منالش فروبرديهمراهان و کل

 . شديصد قاطر مير س قارون باي گنجهايدها ي تنها ک)  ١٠ن الف، يسهندر( تلمود 
 

 است ي چند جواني افسانه اي ماجرا،   در قرآن بدان اختصاص داده شدهيداستان اصحاب و کهف که سوره خاص
 از . کنديدار ميبرد و بعدا بي به خواب مي مدتيبردند و خداوند آنانرا براي پناه ميارکه به خواست خداوند بدرون غ

نشان ي آنها سه تن بودند و چهارم:  خواهند گفتيکسان ": ن رفته استن گروه درقرآن بصورت معما سخيشمار ا
 حل معما يز برايگر ني ديکسان. نشان بودي خواهند گفت آنها پنج تن بودند و سگشان ششمي، و کسان.سگشان بود

وردگار  آنها را پريقيشان بگو شمار حقي بد. نشان بوديخواهند گفت که آنان هفت تن بودند و سگ همراهشان هشتم
 درباره آنچه يداري خفتگان غار پس از ب) . ٢٢ ،  کهف"(ن شمار آگاهند ي معدود برايکسان تنها يداند وليمن م
د؟وآنان پاسخ ينجا بسر برديچه مدت درا:ديگران پرسي از آنان ازديکي:"پردازنديشان گذشته است به گفتگو ميبرا
. نجا آگاه استي شما بهترازهرکس برزمان شماتوقف شما دراياو گفتند خد. کروزي از يد بخشيا شايکروز، ي: دادند
 خوردن شما ين خوراک را بخردوبرايکو تريد تادرآنجا ني از خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستيکيپس 
 ) . ٢۵و١٩-١٠ ،  کهف"( درغار مانده بودند،   و نه سال فزون برآن،  صد ساليو ندانستند که س. اورديب

 
  درکتاب )   ش از اسالميقرن پ ( يالدي م۵۶٠است که درسال " هفت خفته " از افسانه ين اقتباس آشکارن داستايا

ش ي بود که پيگري متن ديز بازگوئيو خود آن ن   ١.ل نقل شده بودي به تفصيحيف مسس معرويوس قديگوريسن گر
موضوع داستان شرح حال     ٢. د درکتاب خود آورده بويحي قرن پنجم مسياني راهب سرياکوبوس سروجياز آن 

روند و سه قرن بعد ي به خواب مير کنوني درمحل ازمEphesusک شهري نزدي است که درغاريحيهفت جوان مس
 ناشناخته ي بکليطي خودرادرمحيروند وليشوند و به شهر ميدارميده اند بيکروز خوابينکه تنها يازآن بتصورا

 .ابندييم
......................................................................................................................................

 بنوبه خود درکتاب ديگري از همين يعقوب سروجي راهب سرياني که بخش ،  داستان ذوالقرنين ويأجوج و مأجوج
يات به منظور برخورداري از عمر ابدي اختصاص بزرگي از آن به افسانه رفتن اسکندر به جستجوي چشمه آب ح

 )   که موضوع آثار ادبي متعدد پارسي و عربي قرار گرفته( بوجب اين داستان  ٣ .يافته بتفصيل ذکر شده است
اسکندر درسفر به چشمه آب حيات براي جلوگيري از حمله يأجوج و مأجوج ديواري از آهن بدست آهنگران خود 

 نسبت )   که بطور سنتي همان اسکندر دانسته ميشود(درقرآن اين ماجرا به ذوالقرنين . درپيش روي آنها ميکشد
 اورادرزمين فرمانروائي داديم، )  خدا(بگوي که ما.  داستان ذوالقرنين را پرسند)  محمد(و از تو:" داده شده است

 به جائي رسيد که خورشيد درآن  و اوازاين دانش خود پيروي کردتا آنکه. وازهرچيزي  شمه اي آگاهش گردانيديم
  بدو گفتيم اي. و نزديک آن چشمه مردماني را يافت. غروب ميکند،  و خورشيد راديد که درچشمه گرمي فروشد
_______________________________  

١-George Tourensis:  De Gloria Confessorum  ،١٢٢-١٢۴، ص  ١۵۶٣ چاپ پاريس . 
 
٢- Jacobus Saroujensis De Pueris Ephesi   ترجمه التينی A. Assemani  )  جلد بيست و هفقتم از مجموعهBibliotheca Orentalis  ٢٣۵، و ٢٨٣ صفحات  ( 

ه  منتشر کرد   Les Sept dormants, apocalypse de l”Islamدر باره اين دستان پژوهش ماسينيون مفصلی بنام محقق و متصوف فقيد فرانسوی، لوئی ماسينيون 
 محقق مصری يحی مبارک نيز بر مبنای همين پيوهش ماسينون )  Melange Paul Peeters”, t. 2, 1949: “Analecta bollandiana, t. 68. Paris 1950“)است  

    ”Le Culte Liturique et popoulaire des sept dormants, martyrs d’Ephese“   انجام داده که ترجمه فرانسه آن با عنوان  " اهل الکهف"تحقيق وسيعتری با عنوان 
 .ه است  در پاريس چاپ شئد١٩۶٣ در سام )  ١٨٠ تا ١٠۴صفحات (از محموعه آثار لوئی ماسينيون  Opera Minora) ( در جلد سوم

قرآن که اصحاب کهف سيصد سال و نه سال هم زيادتر در در اشاره بدين ماحرا مينويسد مکه يهوديان در باره اين آيه " شيخ مهدی الهی قمشه ای در تفصيل آيات القران الحکيم
غار به خواب رفتند به حضرت علی عليه السالم اعتراض کردهند که اين نه سال اضافی در تورات ما نيست، ولی حضرت به آنها پاسخ دادند اين نه سال تفاوت برای اين است که 

 .ز داستان اصحاب کهف به ميان آمده استشايد الزم به تذکری ا. سال شما شمسی است و سال ما قمری
  
 The history of Alexander the Great, being  با عنوان  A.T.W. budge توسط خاور شناسان انگليسی  ١٨٨٩ ترجمه انگليسی اين کتاب از اصل سريانی آن در سال -٣

the Syrian version of the Pseudo –Callistene  است در آکسفورد به چاپ رسيده. 
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 گفت آنکس را که .  از اينان هر که راالزم بداني عذاب کن و با هرکدام که شايسته داني مالطفت نما،  ذوالقرنين
کافر است البته عذاب کنم تا آنکه بعدا از جانب خداوند عذابي سخت تربيند، و آنکس راکه ايمان آورده بدوپاداش 

ه آنجائي رسيد که خورشيد طلوع ميکرد، وبرگروهي ميتافت که ميان آنان  آنگاه به راه خود ادامه داد تاب. نيکو دهم
 و آنجا ،   و درادامه سفر خود به ميان دو سدرسيد. و خورشيد پوششي نبود،والبته ما از احوال ايشان باخبريم

زمين ما فساد  همانا که يأجوج و مأجوج درسر،   و بدوگفتند يا ذوالقرنين،  قومي را يافت که فهم سخن نميکردند
آنگاه ذوالقرنين فرمان داد تا آهن .....بسيار ميکنند، آيا اگر خرج آنرا بدهيم توسدي ميانه ما و آنها خواهي بست ؟

بياورند و زمين را حفر کنند تابه آب برسد، و ازسنگ و آهن ديواري ساختند و برآن آتش افروختند و آنگاه مفرغ 
 و ذوالقرنين . ج و مأجوج برشکستن سد و رفتن برباالي آن توانائي نيافتندگداخته برآن ريختند و ازآن پس يأجو

 اين رحمت پروردگار من است، و آنگاه که وعده خداي من فرا رسد اين سد رامتالشي گرداند، و البته وعده : گفت
 ). ٩٧ تا ٨٣،  سوره کهف"(خداي من محقق است

 
 و درانجيل )   ٣و٢ ،   حزقيال نبي، باب سي وهشتمکتاب(موضوع يأجوج و مأجوج پيش ازقرآن درتورات 

".....  درمکاشفه يوحنا دراين باره آمده است که . مطرح شده بود)   ٩و٨ ،   باب بيستم،  مکاشفه يوحناي رسول(
و چون مدت هزار سال بسر رسد شيطان از زندان خود خالص يابدو بيرون رود و امتهائي را که درچهار زاويه 

  ١".  ي يأجوج و مأجوج را که عددشان چون ريگ دريا است گمراه کندجهانند يعن
 

 ،  يکي ديگر از داستانهاي قرآن است که از دو کتاب مذهبي درجه دوم يهود گرفته شده" خفته صد ساله"داستان 
ه و آن مردبرشهري گذشت ک:"....  دراين باره درقرآن آمده است. ولي درخود تورات سخني از آن نرفته است

 و گفت چگونه ممکن است خداوند چنين ويرانه اي راپس از مردنش دگر باره زنده . ويرانه و خالي از سکنه بود
 و ازاوپرسيد چه مدت دراين حال بودي ؟ ،  کند ؟ پس خداوند او رابمدت صد سال بميراند و آنگاه دوباره جان داد

 و بنگر که نه خوراک و نه پوشاک هيچکدام ،  ا ماندي نه، تو صد سال دراينج:  و خداوند گفت. جواب داد يکروز
 و استخوانها راببين که چگونه ماآنها را . فاسد نشده اند واالغت را نيز ببين که همچنان برجاي خود ايستاده است

 قسمت اول اين داستان از يک روايت حبشي کتاب ) . ٢۵٩،  بقره"(به هم پيوند ميدهيم و بعد با گوشت ميپوشانيم 
 و بموجب آن ،  اقتباس شده است که اندکي قبل ازظهور اسالم نوشته شده بود و درمکه باآن آشنا بودند" باروخ"

 ودرعوض ارمياء ازخداوند ميخواهد ،  يرمياء پيغمبر يهود را ازسياهچال بيرون ميآورد)  حبشي(عبدملک کوشي
داوند موعدآن نزديک بود نکند، و خداوند بدو که اوراکه مومن پاکنهادي است شاهد سقوط اورشليم که به امر خ

دستور ميدهد که عبدملک را به تاکستاني معين بفرستد و وي تاهنگام بازگشت ملت اسرائيل به اورشليم پس از 
 بدين ترتيب عبدملک به تاکستان موعود ميرود ودرآنجا سرش راروي يک سبد . پايان اسارت بابلي درآنجا بماند

 ووقتي که پس از بازگشت يهوديان به اورشليم درپي فرمان ،   سال به خواب ميرود۶۶دت انجير ميگذارد و م
 بخش دوم اين داستان که درآن از زبان خداوند . کورش کبير بيدار ميشود هنوز انجيرهاي درون سبد تازه هستند

آشکاراازاين بند از "شانيم استخوانها راببين که چگونه آنهارا بهم پيوند ميدهيم و با گوشت ميپو": گفته ميشود
و ديدم که هراستخواني به استخوان ديگري که بدان مربوط بود ": کتاب حزقيال درتورات گرفته شده است که

 " و نگريستم که پي وگوشت برآنها برآمد و سپس پوست همه آنها رااز باال پوشانيد ،  نزديک شد و بدان پيوست
 ) . ٨و٧ ،  باب سي و هفتم،  کتاب حزقيال نبي(

...................................................................................................................................... 
 . اقتباس ديگري از منابع يهودي است،  داستان لقمان حکيم که سوره خاصي از قرآن به نام اوناميده شده است

روايت ازآن گرفته شده يک اثر بسيار قديمي يهودي متعلق به پيش از ميالد مسيح است که ترجمه آن کتابي که اين 
____________________________ 

 که ي به هر شهرميو حرام کرد:" کندي م معريفياهل غضب يجوج ومأجوج رامأموران اجراايگري دين درجاآقر -١
 ي که دروازه ها را برروي تا زمان،  ز کفر خود توبه کنندنان ايم که ايقصد هالک مردم آنرا داشته باش

أجوج ومأجوج و نقش آا يز کرارا ازي نيث اسالمي احاد) . ٩۶-٩۵،  اءيانب"(م يأجوج و مأجوج بگشائي
و :" سدينوي به نقل ال حضرت امام جعفر صادق مين باره حباراالنوار جملسيدرا. کرده اند اديدرآخرالزمان 
ر ي بسرعت سرازيأجوج ومأجوج است شکسته شود و آا از هربلندي که دربرابر ي سد،  ن رسدچون آخرالزما

د يد تا هزار فرزند پدريميشان مني از ايچ مرديفه اند، و هيک چهارصد طاي است که هر و مأجوج اميت. شوند
 است يو عرضشان مساوگر طول ي صنف د،  شان مانند درختان بلندندي ازاي صنف: شان سه صنف باشنديآورد،و ا

گر يکنند و گوش ديک گوش خود را فرش مي صنف سوم . ستد،ي ايشان منيش اي درپچ کوه آهيني صنفند که هنيو مه
ن قوم درشام خواهد بود و ي مقدمه ا. خورنديگذرندآنرا مي که ميخوک و ي و شرتيلي واز کنار هر ف،  راحلاف
   ).زدهمي جلد س،  هبار االنوار"( کننديه مازندران را آخر ماچي مشرق و دريشان درخراسان و رهايساقه ا
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  F. Nau توسط١٩٠٩ درسال Histoire et Sagesse d’Alikar l’Assyrien, fils d’Anaelبا عنوان 
 لقمان مردي خردمند بود که درزمان دو پادشاه آشورسناخريب ،   به حکايت اين کتاب. درپاريس بچاپ رسيده است

 و چند تن از محققان تورات ميان نوشته ها ي منتسب بدو وکتاب،  ن درنينوا پايتخت آشور ميزيستو عصر حدو
) ١٨ ، و باب يازدهم٢٢ ،   باب اول،  کتاب طوبيا(طوبياي تورات که بعدا نوشته شده ارتباط نزديک قائل شده اند 

شه به آنچه يمتواضع باش و هم،  انپسر ج" : شوديگفته مهود از زبان لقمان خطاب به پسرش ي يميدرکتاب قد
ت را ياط مباش صداي احتيزه جووبيست. اموزي دانش بيتوانيبردبار وآرام باش وهرچه م.  نگاه کنيرپا داريز

 دو خانه يتواند روزي االغ م،   باشدي کافي ساختن خانه اي صدا برايرا که اگر بلندي ز،   بلند مکنيباعربده جوئ
را که بانک يت رانرم کن زي صدا: لقمان به پسرش گفت" که ،  مضمون درقرآن آمده استن يبا هميو تقر" بسازد 

  ) . ١٩٩،  لقمان"( ن صداهاست يند ترياالغ ناخوشا
...................................................................................................................................... 

 يمان داستانهائين درباره سلياطيش:"نصورت اشاره شده است کهيدرسوره بقره به داستان هاروت و ماروت بد
دوملک هاروت و  آموزند و آنچه را که بابل بري همچنانکه سحر و جادو رابه مردمان م،  کننديت مين حکايدروغ

  ) . ١٠٢،  بقره" (ماروت آشکار شده بود
 

ز نقل شده ي ني وهنديات اوستائي مختلف درادبي گرفته شده وبصورتهايک اسطوره اکديز ن داستان که اياصل ا
شان ينش اي خداوند را از بابت آفر،  ن ناخرسند ندي زميان روي که از گناهان آدمين است که مالئک آسمانياست چن

 و ،  رفتنديان بودند به راه آنان ميد که اگر خود آنان جزو آدميگويشان مي خداوند بديول،  دهنديمورد انتقاد قرار م
نده بنام هاروت و يان خود دونمايشنهاد اومالئک ازمي به پ. طلبديش مين امر ثابت شود آنهارا به آزماينکه اي ايبرا

  يان شرکت کنند وهمانندآنان درمعرض وسوسه هاين بروند ودرجمع آدمي به زمينند تا بصورت آدميگزيماروت برم
 هاروت و .  شونديار زناو شرابخو،   قتل،  يل بت پرستيره از قبي آنکه مرتکب گناهان کبي ب،  رنديمختلف قرار گ

 آنها يشوند که دل از هردويبا روبرو ميار زي بسي دربدو ورود بازني ول،  شوندين مين تعهد روانه زميبااماروت 
ن موقع يدرا. کشدي بااو ميه همخوابگروند و سرانجام کارشان بيار به دنبال اومي اختيبکه ي بطور،  ديربايم

 و خدا درآسمان مالئک را ،  کشندي پنهان ماندن رازشان اوراميشود و آن دو براين گناه آنان مي شاهد ايرهگذر
کنند که ي ومالئک اعتراف م،  ان عمل نکرده اندينده آنان بهترازآدمينند که دونمايخواند تا بچشم خود ببينزد خود م

ار داده ي به آنها اخت،   دربازگشت دو ملک خطاکار به آسمان. شتباه کرده بودند وحق با خداوند استدرانتقاد خود ا
رند که يپذي را ميني را انتخاب کنند و آنان مجازات زميکين ي زميمجازات دررون مجازات دردوزخ و يشود که بيم

 .  دربابل استي دردرون چاهي ابديواژگون
  
 )   يجاودانگ( و امرتات )   کمال( اقتباس شده که درآن از هاروت بصورت هروتات يئن داستان ازمتون اوستايا

انه بصورت ي مي درفارسين دو نام اوستائي دارند واي ها سر پرستينام برده شده است که برقلمرو آبها و رستن
  ١ . خرداد و امرداد درآمده اند

 
 
 
 
 
 

_____________________________________  
 Haurvatat et Amertat: essi با عنوان   J. Darmersteterر باره ريشه ايرانی هاروت و ماروت قرآن، حتقيق مفصلی توسط  د-١

sur la mythologie de l’Avesta  در پاریيس و حتقيق جامع ديگری توسط حمقق و روحانی فقيد فرانسوی  ١٨٧۵در سال  
Jean de Menasceا عنوان ب  Une legende iranienne dans l’angeologie Judeo-musulmane a propos de Harut et de Marut   در مجله   Etudes 

Asiatiques  منشر شده است ) ١٠-١٨ ، صفحات ١٩۴٧شماره اول، " (انجمن سويسی مطالعات آسيائی"  نشريه . 
 
ل به ين دو نام تبديا از منعکس شده که درآي نيات توراتي درادبي هخامنشنين داستان درزمان فلسطيا

 گفته شده است که )   باب هشتم( درکتاب اول حنوخ ) . ۴۴ ،   جلد اول،  القواطي( شده است يل و مشخازايعزاز
 يدهند و به مردان درس اخرت شناسيش به جواهرات را مي و آراسنت خويمالئک مطرود به زنان درس خود آرائ

ک ياسطوره هاروت و ماروت  " يهودي و يات عربيخ ادبيتار"رکتاب  دAdolphe Lods رابه استنباط يوجادوگر
  .  بوده استي و اکديرانياسطوره مشرتک ا
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 رانينقش ا

 دي توحین هايآئ در
 
 

ز يگر، رستاخيدی ائيدن ان دريروح آدمی بقا: استی مشترک متکی ظوابط بری ديمذاهب توح عه دريالطب جهان ماوراء
حساب و پاداش آنها بصورت ی ترازو آنان دری ن جهاني و گناهان ا هاسنجش ثواب، امتيبه نام قی روز مردگان در

 . وزخا ديبهشت  دری ابدی زندگ
 
از راه تورات به ی ت آسمانين واقعين اعتقاد بودند که ايا کتاب مقدس بری مبنا ان بريحيمس ی،طول قرون متماد در
شده بود به ی وحی سيو عی ر آنچه به موسينظ، تين واقعيده داشتند که هميو مسلمانان عق، ابالغ شده استی موس
 . شده استی ز وحيامبر اسالم نيپ

 
و  ی،مذهبی  هارغم همه بحث ها و جدلين راستا وجود داشت که عليهم دری گريز ديت سئوال برانگيقعوا، نهمهيا با
اواسط قرن هجدهم  از، ديش عقايتفتی  هاوانيرها و قتل عام ها و دي و اختناق ها و تکفهای رغم سرکوبگريعل
مورد تذکر ، ار فراوانتريبسی رانمحققان و صاحبنظی سپس از سو، معدودی نخست از جانب متفکران، به بعدی حيمس

ی  هاتين اصول از آغاز بصورت واقعيهمه ا ن بود که اگرين سئوال ايقرار گرفت، و ای بررسو بموازات آن مورد 
، قيل عهد عتيپنجگانه اصی  هاک از کتابيچيه هود اعالم شده بود چگونه است که دريمبران قوم يپ بری و الهی ابد
ی ن اصول اشاره ايچکدام از اين بخش آن که اختصاصا تورات نام دارد نه تنها به هيرترن و معتبيتری ميقدی عني

ز و ينه از رستاخ، پس از مرگی ائيوجود دن نه از، ان آمده استيبه می ت روح سخنيآنها نه از ابد دری عني، نشده
د شده است يي همواره تأجهت عکس آن بلکه درست در، طان و مالئکيش نه از بهشت و دوزخ و نه از، روز حساب

گناهکاران جواب گناهان ی بعدی  هاصورت لزوم نسل و درنند يبی فر ميک اين دنيهم  درهود منحصرًايکه گناهان قوم 
کند از ی رويهود پيکه از ی کس: آنها نداشته باشند دری تيولو آنکه خود مسئول، پدران و پدربزرگشان را خواهند داد

ذلت دارد، و مرگ  کوتاه و آکنده ازی او نباشد زندگی برای که بنده خوبی خوردار و کسمرفه بری عمر دراز و زندگ
ی ف زندگيتکل). وب، باب هفتميکتاب ا، ٢٧و١٨ر يمزام(شود می ب بدکاران يجانب خدا است که نص ازی فريزودرس ک

می ست و به خاک برخاک ا ازی آدم). ١٠، مزمور نودم، ۵، و نهمی س مزمور(نامعلوم است ی پس از مرگ بکل
بهشت  کند که آدم و حوا درمی آن  ت ازيکه تورات حکای طان و مالئک چنان ناشناخته است که وقتيگردد، و وجود ش

: مار است، ستيطان نين کار اغوا کرده است شيآنکه آنها را بد، وه ممنوع را خورده و از بهشت رانده شده انديم
 آن جهت شما گفت که خدا از) حوا(و به زن ، بود ارتريداوند ساخته بود هوشوانات صحرا که خيهمه ح و مار از... «

ک و يد چشمانتان باز شود و مانند خدا نيکه آنرا بخوری روزداند می ن درخت منع کرده است که يوه ايخوردن م را از
وانات ياز همه حی کرد ن کار راياچونکه :  به مار گفتدو خداون.. ).۵-١، باب سوم، شيدايسفر پ(د يبد را بشناس

، شيدايسفر پ( »خوردی ام عمرت را خاک خواهيای تمام رفت وی بر شکمت راه خواه بود وی صحرا ملعون تر خواه
 ). ١۴، باب سوم

 
خدا از پسران بابت گناه پدرانشان نوشت ی ريمورد انتقامگ اشاره به نوشته تورات در ش ولتر دريقرن پ ش از دويب

ی چهار پشت فرزندان بابت گناهان پدران و پدربزرگان و اجداد سوم و چهارمشان به روشن د ازخداونی که انتقامجوئ
ی فر آن جهانيگر و کيدی ايدن روح وی ه بقايمذهب خود از فرضخ و يه تاريادوار اول ان دريهوديدهد که می نشان 

ی برا امروز که مای  بدان مفهومگر و بهشت و دوزخياز جهان دی اطالع بوده اند و اصوال تصوری بی گناهان بکل
مرگ  و پاداش بعد از فريا کيروح ی ا به بقايبه جهنم ی تورات اشاره ای چ جايه را دريز، م نداشته اندينها قائليهمه ا

احتمال  مطلق خود ازی خبری با ب، صحبت شده که قانونگزاری وحشتناکی  هامجازات آن تنها ازی بجا نشده است، و
 .ده استيرسمی موجود به عقلش ی اين دنيهمی ر، براگيدی ائيوجود دن
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نانه بود، جنبه ينکه واقع بي اهمِه نه باين زميهم فرانسه و آلمان در در »یقرن روشنائ «گر آزاد فکرانيتذکر ولتر و د
 یدرباره مالئکه شناس « بنامAlexander Kohutی صدا و  که کتاب پر سر١٨۶۶از سال ی داشت، ولی آماتور

 Uber die judische Angeologie im ihre Abhangkeit( »ین پارسيارتباط آن با آئ  دریهودي نيآئ
vom Parsismus( ن کتابيا در. شدی و تخصصی ک مرحله کامال علمين مطالعات وارد يافت ايآلمان انتشار  در ،
روشن ، خ مذاهبيققان تارن محياز بزرگتری کين حال يع در و، است و هم خاخام اعظمی هوديمولف که خودش هم 

ی عنيهود، يقوم ی ادگار دوران بعد از اسارت بابليطان و مالئک يتورات درباره شی  هاکرده است که تمام برداشت
 .ن قرار گرفته بودندين آئيار معتقدات يتحت تأث افته ويک ينزدی آشنائی ن زرتشتيان با آئيهودياست که ی زمان

 
، شودمی م يبخش مجزا تقس هود به دويقوم ی خ باستانيد تذکر داده شود که تاريبا، یحات بعديتوضروشن شدن ی برا

ح يالد مسيش از مي پ۵٨٧سال  ان است که دريهوديی هود تا دوران اسارت بابليخ يکه بخش اول آن شامل آغاز تار
وچ دادن دسته مان و کيمعبد سلی رانيم و وي پادشاه بابل با تصرف اورشلNabuchodonosor توسط بخت النصر

ن سال يا در. افتيح ادامه يالد مسيش از مي پ۵٣٩تا سال ی عنيم قرن يب نيان بابل آغاز شد و قريهوديی جمع
ران ير منجمله اسيهمه اقوام اسی فرمان آزاد، یو کورش پادشاه هخامنش ان منقرض شديبابل بدست پارسی امپراتور

بابل بود ی ن که جزو امپراتورين فلسطيخ سرزمين تاريا د و ازکر شان صادريو بازگشت آنان را به کشورهای هودي
را ی از معتقدات زرتشتی اريبس، ان بازگشته به وطنيهودي. درآمدی هخامنشی شاهنشاهی  هااز استانی کيبصورت 
ن يکه سرزمی  سال٢٠٠طول  ز دريپس ناز آن  دوران اسارت با آنها آشنا شده بودند با خود همراه بردند، و که در
 دا کرد که انعکاس آنرا درين معتقدات پيبا ای شتريبی هود آشنائيران قرار داشت قوم يم اير حکومت مستقيل زياسرائ

 .افتيتوان می ن دوران نوشته شده يا تورات که دری  هاهمه آن کتاب
  

خ مذاهب ي مکتب تاررا بنامی ائيمکتب پو، یحيمسی اروپای محافل علم  و بازتاب گسترده آن درKohutانتشار کتاب 
 آن شرکت جسته و دری کرد تا به امروز صدها محقق و مورخ و خاورشناس و متخصص مسائل مذهبی زيری پ

 .اند مختلف منتشر کردهی  هانه به زبانين زميا  و رساله ها و مقاالت در هابصورت کتابی قيکهزار اثر تحقيک به ينزد
 

عه يالطبء ماورای  هابا همه برداشتين است که تقريا، شودمی ی ريگجه يقات گسترده نتين تحقيای سربر آنچه از
سنجش اعمال گر و يروح و جهان دی نه بقايزم ل و قرآن دريگر انجي د»یديتوح  «تورات، و بدنبال آن دوکتاب

فرجام  از مايمالئک، مستق ايطان يدرباره ش زيا دوزخ، و نيبهشت  اداش آنان درپ و فريک و زيروز رستاخ ان دريآدم
ی از شاهنشاهی ن بخشين فلسطيکه سرزمی ئ هاسال دری ران دوران هخامنشيای مزدائ )Eschatology(ی شناس

 ی هاح به بعد است که از برداشتيالد مسيش از مياز قرن ششم پ ل تنهاين دليبهم پارس بود وارد تورات شده است، و
 ) منياهر(طان يافت، چنانکه نام شيتوان می نشان » کتاب مقدس «طان و مالئک و بهشت و دوزخ دريمربوط به ش

 باب اول،(الد نوشته شده است يش از ميسده پنجم پ شود که درمی ده يوب ديکتاب ا تورات در ن بار درينخستی برا
، ١٣ ، باب دهم،٢١،باب نهم، ١۶باب هشتم، (ال آمده يکتاب دان ن بار درينخستی ل برايکائيل و مي و بنام جبرئ،)۶

که تخت ی ل به هفت فرشته اياشاره انج. الد استيش از ميف آن مربوط به سده سوم پيکه تأل) ١ وازدهم،دباب 
 برکه عرش پروردگار را ی و اشاره قرآن به هشت ملک) ۴وحنا، باب اول، يمکاشفه (ان گرفته اند يم خداوند را در
ن خود نشسته است يتخت زر اهورامزدا بر«: کهن گفته گاتاها است ياز ای انعکاس آشکار) ١٧ الحاقه،(دوش دارند 

). ٣۶و٣٣فصل نوزدهم ، داديوند، ۴، کميست و يشت بي، ٩ام، ی سی گاتا(» ان دارنديکه هفت امشاسپند آنرا در م
و کتاب ) ١٩، ست و ششميباب ب(ی نبی ايکتاب اشع تورات در ز مردگان و روز حساب را درين اشاره به رستاخينخست
 ن باره دريا در. نوشته شده اندی همان دوران هخانش آنها دری دو افت که هريتوان می ) ١۴و٩فتم، هباب ( انيمکاب

ق قرار خواهند گرفت يدق عادالنه وی دگيخوب و بد هرکس مورد رسی آنروز کارها در«: آمده است کهی متون اوستائ
 و ،)سوم ست ويک، باب بينين د، داتستا٩-۶، امی ، بندهشن، س٣١٢و٢٠٩، جميست و پينکرت سوم، فصل بيد(

ی بدان، نه برای کان و نه براينی ن برده نخواهد شد، نه برايا پائيباال ی ان کسيا به زيبه سود ی حساب ذره ای ترازو
آنروز  و در. ..«: قرآن آمده است ن مورد دريهم در  و،)١١٠ نوک خرد، کتاب دوم،يم(ان يگدای شاهان و نه برا
ن نخواهد يسنگی ان کسيا به زيبه سود ی به اندازه دانه خردل ترازو ده خواهد شد، ويسنج ترازو اعمال هرکس در

 ). ۴٧اء،يانب(» شد
 
معتقدات  گذارد که درمی ه يت اختصاصا تکين واقعيهم هود برين يجامع خود درباره آئی سربر د دريگموند فرويز
 . افتيآن راه  دری ن پارسيتماس با آئ ر تنها پس ازن پندايناشناخته بود و ای روح بکلی موضوع بقای هوديه ياول
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ی قيکتاب تحق ق و اوستا، دريآغاز قرن حاضر، مترجم تورات و مفسر سرشناس عهد عتی فون گال خاورشناس آلمان

ده يبلکه عق، زينه تنها اعتقاد به رستاخ«: سدينومی ) ١٩٢۶ چاپ بن،(Basileia ton Theon بنام معروف خود 
آنچه اصول و معتقدات خشک . داردی ن پارسيآئ شه دريهود رين يآئ بودن آن دری ا بهشتيی  دوزخ،حروی به بقا

ن آنان يآئ دری زرتشتی فرجام شناسی شه هاياند ريد تأثيآنان لطافت بخشی دوران پس از اسارت بابل ان را دريهودي
اء کورش ياشع، هوديامبر بزرگ يکه پی دح در، ش شناختندين را گوشت و استخوان خوين آئيجه آن ايبود که در نت

جهت مثبت تحول  و دری اديبنی د به صورتيدوران پس از تبع هود درين ياگر د. هوه خوانديح و شبان يرا مسی پارس
 ».بودی شه زرتشتي مربوط به نفوذ اندن مطلقًايافت اي

 
از ی کيش و يک اتريکاتولی سايعظم کلگ اسقف اينال فرانتس کونينه توسط کاردين زميا که دری گريدی قيکتاب تحق
 محققان و تورات شناسان از کصد اظهار نظريش از يبی حاو ف شده،يت تأليحيجهان مسی کنونی  هاتين شخصيبزرگتر

ن يت خاص اي اهم١.استی و اسالمی حيمس وی هوديی فرجام شناس دری ن زرتشتيآئی ادير بنيجهان غرب درباره تأث
 . ک استيدانشمندان طراز اول جهان کاتول ازی کيآن خود ن است که مولف يا اثر در

 
ن اسناد مربوط به يتری ميت کشف شد و قديکنار بحرالم اواسط قرن حاضر در که در» کمران «معروفی تومارها
ی هودين نوشته ها از فرقه يا. کندمی روشن ی هود بخوبين يآئ در رای رانيرود نفوذ معتقدات امی ل به شمار يانج
هود، به يی ان بخالف کاهنان سنتيسين فريان داشتند، و ايسيگر بنام فريک با فرقه دي بجامانده که ارتباط نزد»یاسن«

ده بود يشان رسيبدی روح و روز حساب و بهشت و دوزخ که همه آنها از منابع اوستائی ايمرگ و بقا ز بعد ازيرستاخ
ق که يعهد عتی »ايطوب «کتاب دری حت. دانستندمی شر  ر ويعنصر خ دان مبارزه دويم رای معتقد بودند و جهان هست

 است اوستا) وخشميد( شده اشمه دائوهی هوديده شده که تلفظ ينام» یاشمودائ «طانيزمان آنان نوشته شده بود ش در
 ) ١۴ باب چهاردهم،(تورات  ا دريارتباط با کتاب زکر ن راستا، فون گال دريهم در). ١٧و ٨ا، باب سوم، يتورات طوب(

برابر او  ح خداوند سخن رفته است که دريمس دو از آنها که در) ۴و ٣ ،ازدهميباب (ل يانج وحنا دريو کتاب مکاشفه 
انس مربوط يداند که با اسطوره سائوشمی ی درماه زرتشتيو هوش دريهوششده ی هوديمظاهر  ران دو يستاده اند، ايا

  »کسوت شيپ «ن دويد بديعهد جد ق ويعت کتاب عهد ن دويسندگان اي نوکند کهمی آن  ت ازيحکا او ن بنظريا شوند، ومی 
ت را ارائه يحيمس وهود ين يآئ کصد مورد از نکات مشابه دويش از يشامل بی داوسن فهرست. ده انديشياندمی ی رانيا

 .  اقتباس شده اندیکرده است که همه آنها از معتقدات اوستائ
 

که (ن مرد و زن جهان يانگ نخستياگ و مشيو ارتباط مش، نودپل با پل صراطيو چ یانس با مهديدرباره ارتباط سائوش
آنان خواست که  هورامزدا ازگرفتند و ای باغ بهشت جا ده شدند و دريتوسط اهورامزدا آفری ت متون اوستائيبه حکا

آنها  ان ازييآدمبعدها نسل جه از بهشت رانده شدند و ينت و در من آنانرا اغوا کردياهری من را نخورند وليب اهريفر
توسط خاورشناسان ی عيقات وسيتحق گذشته و قرن حاضر قرن تورات و قرآن، نه تنها دری حوا آدم و با) د آمدبوجو

ن قرون يبلکه در همان نخست، انجام گرفته دارمستتر، نگيشمن، هوسينديگل، ويبرجسته چون نولدکه، مارکوارت، اشپ
ن موضوع يل اي بتفصی،عقوبي، یحمزه اصفهان، یمسعود، یرونيب، یچون طبری ناسز مورخان سرشينی دوران اسالم
ن يستيجهان غرب صورت گرفته، کتاب آرتور کر ن باره دريا درکه ی قين کار تحقيبهتر. قرار داده اندی را مورد بررس

 Les types du premier» انيرانيای خ افسانه ايتار ن پادشاه درين انسان و نخستينخستی نمونه ها «سن بنام
Homme et du premier Roi dans l’historie legendaire des Iraniens سال  است که در

ز ترجمه و در تهران منتشر ينی انقالب به فارس ش ازيپی  هاسال در استکهلم چاپ شده و ان فرانسه درب به ز١٩١٧
د شده يي سده گذشته تأراواخ خ مذاهب دريررشناس تاکاW. Aiger  ه ين نظرين پژوهش ها ايهمه ا در. شده است
ار مبهم و گنگ بوده و تنها يگرفته شده بود بسی ر بابلياساط ه تورات افسانه آدم و حوا که ازيمتون اول است که در
 شکل ی انگ زرتشتيمش وگ اياسطوره مش ن افسانه با الهام ازيای دوران پس از اسارت بابل آنها دری سيبعد از بازنو

 
 
 

____________________________ 
١- F. Konig: Zarathustras Jenesitsvorstellungen und das Alte Testament از همين محقق، مقاله .١٩۶۴ چاپ وين و زوريخ 

 بچاپ Linfluence de Zoroastre dans le mondeزير عنوان ) ١٩٧٠شماره دهم سال  (MIDEOمفصلی نيز در نشريه خاور شناشی 
 .سترسيده ا
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، ٨٢، هفتم وی باب س( داتستان دينيک بتفصيل دری مشيانگ اوستائ اسطوره مشياگ و .خود را يافته استی امروز
. آمده است) ٢٧-١باب اول، ( بندهشن و) ٨٠بخش سوم، (  دينکرت،)۴ هفتم، و ، باب هفتاد٢پنجم،  شصت و باب
متذکر شده است ی رانيای  هانين نقش جهان آئيره همدربا، رانيای خ و باستان شناسيرشمن، کارشناس معروف تاريگ
اصل . افتيشرق وغرب گسترش  ران دريای مرزهای به آنسوی رانيای مذهبی شه هاينفوذ اندی زمان ساسان در«: که
ه به مصر و يراه سور از، نيانه و ترکستان به چيمی ايراه آس ازی ن مانيآئ. رفته شدين بودا پذيآئ دری رانيت ايثنو
ی د که جنبش مذهبيمنستان و بالکان و بعدا به جنوب فرانسه رسرر به ايصغی ايو از راه آس، یشمالی قايسر افرسرا
ی ز نقش درجه اوليروم را فرا گرفت و بعدا نی سراسر امپراتور) مهر(ترا يمی رانين ايآئ. نده آن بوديرومند کاتار نماين
را ی حيمسن يران بود که آئيت مورد قبول ايحيمسی سايکل، یتورنسی ساين کليهمچن. فا کرديت ايحيمسی ريشکل گ در

مغرب  انوس اطلس دري اقتابودند ه گرفته يران ماي از اکه عمومًای مذهبی شه هاين بود که انديو چن، ن برديبه چ
شه و يندو ای اسالم بود که به هرجا که رفت آثار فکری ران ساسانيای فکر ن وارثينهمه مهمتريبا ا. افتنديگسترش 
 ).ران از آغاز تا اسالميا: رشمنيرمان گ(» خود همراه برد را بای هنر ساسان

  
 *  * * 

ش از يبی بعد برای افت و اندکيرم راه ی به امپراتور) ترايم( مهری رانين ايآئ، حيش از تولد مسيک قرن پيدست کم 
ی ن مورديروم چن ونان ويی های پراتورخ اميتمام تار در. درآمدی امپراتوران رومی ن رسميسه قرن بصورت آئ

ک يمانند ی رانيبزرگ ای پرستش مهر خدا، تراين ميبه نوشته فرانتس کومون محقق برجسته آئ، به فرد بود منحصر
 : افتيپهناور روم گسترش ی از شرق تا غرب امپراتوری کوتاه مدت له باروت دريفت
 
از رود ی کوتاه مدت که دريداد، بطوری  انتظار داشت روشدی مآنچه  عتر ازيار سريرم بس ترا درين ميگسترش آئ«

پس از ی کيشمار ی بی مهرابه های شمالی قايسراسر افر تا جبل الطالق وی انوس اطلس و از رومانيدانوب تا اق
 ،زرتشت ش ازيران دوران پيا ترا دريم. Les mysteres de Mithra: س کومونيفرانت(» برافراشتند سری گريد
 .شدمی شمرده ی روزيپ وی بارور، یدوست، مانيوفا به عهد و پ ی،دادگستر، یروشنائی بود که خدای ائيزرگ آربی خدا
ن دوران بود يهم ران بود و دريای امپراتوری ن رسميآئ ن مهريآئ) انياشکان(  هادوران پانصد ساله حکومت پارت در

آنان ی و آرمانی ملی  هاات و سنتيرا که با روحی رانين اين آئيدند ايجنگمی که با پارت ها ی رومی ون هايکه لژ
ن از همان زمان اسکندر ين آئيا، تازه تری  هاهرچند که بموجب پژوهش، روم بردندی سازگار بود با خود به امپراتور

ل سا در. رفتيپذ رای ترائين مي آئوس امپراتور رم رسمًايقرن دوم کمد در. ونان شناخته شده بودي ازی ئ هابخش در
امپراتور ، انوسيدوران کلس در .اعالم کردی امپراتوری ن رسمين را آئين آئيا انوس،يآورل، گر رمي امپراتور د٢٧۴

ی ترا عنوان خدايبه م، یامپراتوری شورا در ساخته شد وی ار بزرگين مهرابه بسيشهر وی کينزد در ی،بزرگ روم
 » رـــست ناپذيــــورشيد شکــخ «يتراـــمه شد و از آن پـــس  داد Fautori imperii suiرم ی ورتـــــامپرای امــــح

 Sol invictus  در مقدس ترين محل .او محفوظ ماندی ن عنوان برايرم ای خ امپراتوريان تاريپانام گرفت و تا 
 و بعد از آن بود که قبلی ازين امتيمهر ساخته شد و ای اصل) مهرابه(ترائوم ينو، ميتولي کاپ شهر و امپراتوری رم، تپه

ی مختلف امپراتوری  هانيسرزم معبد مهر درصد  چندی ايبقاحال حاضر،  در. داده نشده بودی گريچ مذهب ديبه ه
بلغارستان، ، یرومان، مجارستان، شياتر، سيسو، کيبلژ، ا، آلمانيانگلستان، اسپان، فرانسه، ايتاليا(روم ی باستان
همچنان به چشم ) مراکش ر،يالجزا  تونس،ی،بياردن، مصر، ل ن،ينان، فلسطه، لبيسور، هيونان، ترکي بالکان،ی کشورها

ی وس مورخ نامينيبه نوشته پل .آنها استی شامل چهارده تای ک رم به تنهائينزد ا دريکه بندر کوچک اوست، خوردمی 
همه جا ) جبل الطارق( هرکولی  هاتا ستون) اهيسی ايدر(ان يآدری ايا و از دريتانيوار بريمصب دانوب تا د از، نيالت

 .ترا بوديقلمرو م
 

ن ياز ا و، ادامه داشتی الديرم شروع شده بود تا سده چهارم م ح دريالد مسيم ش ازيترا که از قرن اول پيپرستش م
 ) پرداخته شد سا ساخته ويکه بعدا توسط کل(ی اثر معجزه ا ا بريی روم نوس امپراتورينکه کنستانتيخ ببعد بخاطر ايتار
ی امپراتوری ن رسميت نوخاسته را آئيحيشده است مسی ل درباره آنها بررسيکه بتفصی اسيسی های حسابگر  باايو 

ی ن امپراتوريمختلف ای نواح  بعد همچنان در هاآن تا مدتی اينهمه بقايا با. به زوال گذاشت سم رويترائياعالم کرد م
نواده ، انوسيولي امپراتوری  کمک کرد مرگ ناگهانتيحيکه به جا افتادن مسی گريدی خيواقعه تار. ماندی باق

به ی عهديزمان ول نکه خود دريت بود و با ايحينوس بود که بخالف پدربزرگش دشمن سوگند خورده مسيکنستانت
 ،شناختمی ک ياز نزد ل رايداشت و تورات و انجی شيز رتبه کشيفراگرفته بود و شخصا نی حيمات مسيخواست پدرش تعل

ن يت نوشت که از جالبتريحيت و مسيهوديرد  دری بازگشت و رساله ای ترائين ميبه آئی ه مقام امپراتورل بيپس از ن
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نبرد با  کند، و دری خواست مانند اسکندر جهانگشائی ترائين امپراتور ميای ول. کهن شناخته شده استی قيآثار تحق
» ارنست رنان«ی ابين ارزيا. کشته شدی الگ س٣٢در ٣۵۵سال  در ر خورد ويسفون تيک تينزد دری ساسانی روهاين

ی ت به بالئيحيترا بارها نقل شده است که اگر مسين ميارتباط با آئ ان قرن گذشته دريپا فرانسه دری مورخ و محقق نام
 .جهان بودی رين فراگيترا آئين ميامروز آئ، گرفتار آمده بودزودرس 

 
ن باره يا بوده که دری همواره مورد شگفت پژوهشگران، تيحي مسشکل گرفتن سم دريترائيهمه جانبه م ع وير وسيتأث

ی مهری مختلف از سنت های نه هايزم ت دريحيکه مسی وسعت اقتباس هائ. خ مذاهب پرداخته انديتاری های سربه بر
 . سابقه نداردی گرين ديچ آئيه در، بعمل آورده

 
سه قرن پس ی عني ٣٢۵سال  است که تنها دری سيلد عتوی  دسامبر برا٢۵ن روز ييتعی های برداری ن کپين ايمهمتر

ن مورد يا دری م گرفته شد و تا بدان هنگام ضابطه ايمورد آن تصم ک دريکاتولی سايکلی شورا دری سياز خود ع
رم ی امپراتور ترا درين ميزمان رواج آئ از، ن روزين بود که اين انتخاب ايزه ايانگ. ان وجود نداشتيحيمسی برا

ن حد ين تريد از پائين روز که مقارن آغاز زمستان بود، خورشيا را دريز، شدمی ترا جشن گرفته يوز تولد مبعنوان ر
آن دوباره تعادل  به جشن آغاز بهار که در کرد و طول روزها تامی دوباره آهنگ باال رفتن  لدا يشب  خود دری زيپائ

جشن ) ترايم(مهر » تولد « دسامبر بعنوان روز٢۵ن جهت روز يو بد، افتيمی شد ادامه می روز و شب برقرار 
 یحينوخاسته مسی سايکارگردانان کل، رمی امپراتور ن سنت دريچند صد ساله ای شه داريتوجه به ر و با، شدمی گرفته 

نند و ين منظور برگزيای را برا ن روز تولد مهريهمی سيتولد عی برای گرين روز دييتعی دند که بجاين ديا صالح در
ی روز هفتگی عني، انجام گرفتی مورد روز مقدس هفتگ دری ن جابجائير همينظ. ترا بگذارنديمی جا را دری سيعفقط 

از جانب  ن شد وييت تعيحيمسی بود روز مقدس هفتگی کشنبه کنونيشد و مصادف با می ده يد ناميمهر که روز خورش
ی  هانزبا د دريآن بصورت روز خورشی ن مهرهم اصطالح دورا هرچند که هنوز ده شد،ينام» خداوند روز «سايکل

 . مانده استی باق )یناوياسکاندی  هازبان وی آلمان  درSunntag ی،سيانگ در Sunday(ی ژرمن آنگلوساکسون و
جشن ساالنه . ران استي مارس دانست، که مقارن با نوروز ا٢۵ روز را دری سينطفه عی سا انعقاد آسمانين کليهمچن
 همان است که اکنون نًايشد عمی  ن ماه شب چهاردهم بهار برپايکشنبه بعد از اولين ينخست که درترا ين ميآئی بهار
و ، شودمی به آسمان جشن گرفته ی سيو صعود ع) Easter اي Paques(د پاک يصورت عت بيحيجهان مس در
 . ستل از مصر ايادآور خروج قوم اسرائيز هست که يهود ني ) فصح(د پسح يش مقارن با عيکماب

 
 . استی ترائيمی  هااز معتقدات و سنتی رونوشت آشکاری حياز سنت ها و معتقدات مسی گريموارد متعدد د
 ک غاريدرون  باکره دری  همان اسطوره تولد مهر از مادرنًايله عيک طوي باکره دری از مادری سياسطوره تولد ع

ند بنوبه خود تکرار يآی م او داريبه دی ستاره ای ئبه راهنمای سيش عيو افسانه سه پادشاه مغ که بدنبال زا، است
اصول  د که ازيرسم تعم. رفته بودند شگاه اويدار مهر به غار زايدی برای است که به دنبال ستاره ای افسانه سه چوپان

 ختن بايآمی  و نان مقدس براخوردن شرابکه ) Eucharistie(ی ربانی ن رسم عشايت است و همچنيحيمسی اديبن
ی رانيسم ايترائيم ن تفاوت که دري ابا، گرفته شده استی ترائيمی مذهبسنن  کامل از بطورح است يگوشت مس وخون 

ی سم روميترائيم در، ديروئمی اروپا ن اه درين گيچون ای ول، شدمی اه هائوما خورده ينان و آب مقدس همراه با گ
شراب مقدس ی عني به خود انگور و بعد به فشرده آن ليجا تبديآن بکار بردند که تدری بجا نورس تاک رای شاخه ها

 De praescriptionesاثر معروف خود دری انوس اسقف و مورخ  کارتاژيترتول، یحيقرن دوم مس در. شد
hereticorum نان وی طانيافت شيض) انيمهر( ن کفاريتعجب است که ای جا«: ار نوشتيو خشم بسی با شگفت 

شه مراقب يکه ما هميصورت در، کنندمی ت برگزار يحيمسی د از مراسم عشاء ربانيقل به تنًايع شراب مقدس خود را
سنده ي نو».ميشود راه ندهمی خودمان که صرفا بصورت محرمانه برگزار ی ن مراسم مذهبيبد گانگان رايم که بيبوده ا
: دهد کهمی ن پرسش پاسخ يطنز بدی با اندک، خ مذاهبيمربوط به تاری های ن بررسياز تازه تر، »خ خدايتار «کتاب

ی سي عدش از تولي پ هامدتی ت را حتيحيمراسم مقدس مسی ترائين کافران ميتعجب باشد که ای شتر جايد بيشا«
 بصورت هفت نًايترا هفت درجه دارد که عين ميآئ مراحل تکامل در ».ده باشنديان دزديحيح از مسيمس

Sacramentumو هفت ی رانيسلوک عرفان ای هفت واد در بعدا همچنانکه، ت منعکس شده استيحيمس  در
ی شست و شوی ترائيک از درجات هفتگانه ميدخول به هری برا. افته استيی ز تجلينی اروپائی مرحله فراماسونر

ی هنگام سرودن دعاها دری قيسنت نواختن موس. ان قرار گرفته استيسويد عيغسل تعمی بود که مبنای ضروری خاص
است که بخصوص ارغنون ی ترائيمی بنوبه خود از سنن مذهب، و نواختن ناقوس، شيايهنگام ن درو زانو زدن ، یمذهب

)orgue (مهرابه ها داردی شه در آتش مهرينسان رسم افروختن شمع که ريبهم. داردی آن مقام اصل در. 
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ی است که بطور سنتی بتعلق گرفته است لقی سيت به عيحيجهان مس چهارگانه در  هایليانج لقب نجات دهنده که در

ن يآئ دری مانی قرآن عنوان سنت در) امبرانيمهر پ( نيي النبمشد، همچنانکه عنوان خاتمی ترا داده يبه می ن مهريآئ در
ز ينی  اند و کسانن مهر دانستهيآئی اديعالئم بن ازی کيت را يحيب مسيعالمت صلی ن محقق حتيچند. بودی مانو

ن نشان يا ت ازيحيمس ازی گريآغوش دارد نشان اقتباس د که دری ه با بره اهمرا ترا رايم ازی نقوش متعدد
 .شمرده اندی ک مهريسمبول

 
  :سدينومی ن باره يا خود درLa vie des Verites کتاب  گوستاولوبون در

 
ون ين روحانيه گرفته بود که نخستيح مايقبل مس مای ن هايع از آئياس چنان وسيمق ت دريحيفات و رسوم مسيتشر«
کردند که می ترا را متهم يمی رانين ايخبر بودند آئی بی دتيعقی  هاانتقال ن نقل ويسم ايکه از مکانی حين مسيآئ

نها ين بود که همه ايت درست ايکه واقعيدر صورت، د کرده استيت تقليحياز مسی طانيشی را با تقلبی فات فراوانيتشر
 ».د کرده بوديترا تقلين ميت از آئيحيرا مس

 
و  گريمعتقدات مربوط به جهان د آنها دری ت هماهنگيحيمس وی ترائين مين وجه شباهت دو آئينهمه مهمتريا اب

زدان و يان ياس کائنات ميمق است که دری کار نهائيپ دری کيتار بری روشنائی نهائی روزيز مردگان و پيرستاخ
 -است ی ائيکامال آری و برداشتندارد ی بقه اتورات سا که در - ن اسطوره رايت ايحيمس رد، ويگمی من صورت ياهر

ان جهان يپا اساس آن در که بر روم اقتباس کرده است،ی ترائين و از معتقدات ميفلسط دری  از معتقدات زرتشتمشترکًا
ن يا در، گريموارد د ازی اريمثل بس، یحيمعتقدات مس و در، کندمی ی سرپرست ز مردگان رايترا است که رستاخيم

 .ترا گذاشته شده استيمی بجای سيمورد ع
 

 * *  * 
ن يق تريخود عمی نظر محتوا ن که ازين آئيا. کهن ارمغان دادی ايران به دنيبود که ای ن جهانين آئيسومی ن مانيآئ

گر يدی جا ش از هري ب هاشه ها و فرهنگيب انديترک دری رانيفرهنگ ای آن نقش سنت و در، استی ان باستاني ادهمِه
ب شده يترکی مانی رانيای شه هايکه با اندی حيو مسی و بودائی شه زرتشتياست از سه اندی خته ايآم، دکنمی جلوه 
ی  هانيبه سرزم، کوتاهی ظرف مدت در، ن راين آئيسابقه ايموفق بود که گسترش بی ختگين درآميو هم. است
نظر شدت  که ازی هائی  و دشمنهای رکوبگررغم سيعل، آنرای داريو پا، ا بدنبال آوردين گرفته تا اسپانياز چی پهناور

شارل پوئش محقق سرشناس ی ر ندارد، باعث شد به نوشته هانريخ جهان نظيتار دری گرين ديچ آئيه و خشونت در
ی های از شگفتی نظر مکان و چه ازی زمان چه از نظری ن مانيگسترش آئ، سيورساليدر دائره المعارف اونی فرانسو
نکه درست يرا پشتوانه خود نداشت و با ای اسيا سيی نظامی روين نينکه کمتريبا ا، نيآئن يرا ايز، خ استيتار

عصر ی اروپا اسالم وی روم و امپراتوری امپراتور ران و چه دريخود ا موجود چه دری  هابالعکس همه قدرت
 سوم تا قرن پانزدهم از قرن، ست ساليدو هزار و، با آن برخاستندی سرکوبگرانه ای حد اعل دری ت به دشمنيحيمس
ی روئير بصورت نيانوس کبياقی خاوری انوس اطلس گرفته تا کرانه هاياز اقی جوامع مختلف  و هانيسرزم دری الديم
تمدن  ازی گوناگونی نه هايزم در آن رای  هاز بازتابيامروز نی و حت، شه دار به تحرک خود ادامه داديا و ريپو
 . افتيوان تمی مشرق و چه درغرب  چه در، یبشر

 
 مين الندبا وی رونيکه ب(ی توسط مانی ران ساسانيا در، ظهور اسالم ش ازيقرن پ چهار، یحيسده سوم مس  درین مانويآئ
 ٢۴٢نوروز سال  در، یاساس معتقدات مانو بر. شدی انگذاريبن) دانسته اندی از نوادگان پادشاهان اشکانی کيرا  او
شود تا پس از مرگ او می جدا  اوی نيقالب زم ازی انسان هری هنگام تولد ماد دری که به اعتقاد مانی فروغی الديم

ت يفعالی و. ده شده استيبرگز نوی نيام آئيابالغ پی برای بدو خبر داد که وی بصورت فرشته ا، وندديبپی دوباره به و
ران آغاز کرد يداخل ا درمصر و بخصوص  ه ويممتد به هند و سوری افت با سفرهاي سال ادامه ٢٣خود را که ی مذهب
مواجه شد و ی د موبدان زرتشتيبعدا با مخالفت شدی ول، همراه بودی  ساسانرمراحل نخست با نظر مساعد دربا که در
 که بری ن مانيآئی ول .ختنديآو به زندان افتاد و سرانجام کشته شد و کالبدش را به داری آنان مانی های کارشکن با
بلکه گسترش ، شد با مرگ او متوقف نشدمی ده ينام» ن فروغيآئ «ه داشت وي ظلمت تکنور وی و ابدی کار جهانيپ

ن تا يپهناور چی داخل پادشاه ن فرا گرفت و دريتا چ انه رايمی ايهمه آسی افت که از جانب خاوريی ريچنان فراگ
و ، اعالم شدی ادشاهن پيای  مذهب رسمورـغيون ايسرزم دری و حت، افتين بخش کشور راه يتری جنوب کانتون در
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ن يای ول. افتيگسترش ی حيمسی ايتا اسپانی شمالی قايروم و افری به سراسر امپراتوری بموازات آن از جانب باختر
ران يا ل آنکه ازيبه دلی ن ماني، آئرفته شده بوديفق پذموا رنظ بای ن امپراتوريا که در ترايمی رانين اي، برخالف آئبار

راه ی ان به امپراتوريسم توسط خود روميترائيرم سرچشمه گرفته بود و بعکس می پراتوررومند اميف نيحری ساسان
ان آغاز شد که ينسبت به مانوی رحمانه ايبی قرار گرفت و سرکوبگری د امپراتوران روميافته بود مورد مخالفت شدين
ادامه ی و جهان اسالمی حيمسی اروپا گ  ويزيوی ايزانس و اسپانيبی قايآفر بعد از سقوط امپراتور روم دری حت
  در)  ونيسيزيانک(د يش عقايوان تفتي که بعدها بدست د-آتش  ن حکم سوزانده شدن زنده زنده دريچنانکه نخست، افتي

به ی الت مانويمتهم به داشتن تمای سويعی انحانوس رويليسيمورد پر ا درياسپان  در -شدج يرای حيهمه جهان مس
که اعراب به ی  عنوان-ق يز دسته دسته مخالفان را به عنوان زندينی خالفت اسالم آن در زبعد ای و اندک، درآمد اجرا
 پنداشت،می افته يان يت را پايمانوی حيمسی سايکه کليچند قرن بعد، هنگام، نهمهيا با.  در آتش سوزاندند-ان داده بودند يمانو

 ا و جنوب فرانسه سريتاليبالکان و ا از، رفتند نام گ»ینومانو «ل و کاتار کهيبوگومی و فلسفی مذهبی جنبش ها
نوسنت سوم يک سازمان دادند که پاپ ايکاتولی سايچنان سرسختانه را با کلی مبارزه ای اپيبرآوردند و چند قرن پ

 در ان جنوب فرانسه اختصاص داد، ويکار با مانويکار با مسلمانان به پيپی را بجای بيصلی  هااز جنگی کياساسا 
 را مورخان دوران حاضر او ازی کيکه  رحمانه عمل کرديفرانسه چنان بی  و دستگاه سلطنت هابا کمک فئودالن راه يا
 ).East and Westکتاب  درC.N. Parkinson (تلر خوانده است يش کسوت آدلف هيپ
  

 و اسالم دارد، تيحيهود و مسين يخ تحوالت آئيتار ان دريرانيای ر معتقدات مزدائيکه موضوع تأثی تيبا همه اهم
جهان  نه درين زميا کصد و پنجاه ساله گذشته دري که دری و مشخصات چند صد کتاب و مقاله ای متاسفانه نقل اسام

نجا تنها به نقل مشخصات يا هت درنجيست، بديش صفحات محدود کتاب حاضر نيگنجا در، غرب منتشر شده است
 .کنممی نه باشند اکتفا ين زميا دری شتري عالقمند به مطالعات بکهی خوانندگانی آگاهی ن آنها براياز مهمتری شمار
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 رسِت ِا»یهوديمان ُر«
 
ز از اول تا به آخر  يع آن نيشود و وقامی مربوط ی ران هخامنشيست و چهارگانه تورات تماما به ايبی  هااز کتابی کي
 چونی است و داستان آن داستان تسلط ب» کتاب استر «ن کتابي نام ا. گذردمی پارس ی دربار شاهنشاه شوش و در در

 هند تا حبش بر از «ت توراتياست که به روا» اخشورش «زمان ران دريای ار پادشاهدرب بری هوديی دختری و چرا
 در سال سوم از) استی وش هخامنشيدارارشا فرزند يکه ظاهرا خشا(ن اخشورش ي ا».کردمی  مملکت سلطنت ١٢٧

 کندمی  ابرپ» حشمت سلطنت خود نشان دادن جالل و«ی برا) شوش(» دارالسلطنه شوشن «دری افتيش ضيسلطنت خو
 دهدمی ب يترتی قصر پادشاه دری گريافت هفت روزه دين مدت ضيای و پس از انقضا، ابديمی  روز تمام ادامه ١٨٠که 

ق ياورند تا خاليتاج ملوکانه بحضور پادشاه ب با را اوی شهبانوی ند وشتکمی امر ی عالم مست روز هفتم آن در که در
ن منظور سراپا برهنه يبد ح شده است که شاه فرمود اويتورات تصری لدانمتن ک در(نند يک ببينزد او را ازی بائيز

ش يمشورت با ر شود و شاه پس ازمی جه مغضوب پادشاه ينت زند و درمی  ن کار سربازيا شهبانو ازی  ول،)شود
ز جستجو در او باشد بدهد، و پس از ا سته تريکه شای گريبه د را یرد که رتبه ملوکانه وشتيگمی م يدان قوم تصميسف

س يبن قی ربن شمعيائيبن ی بنام مردخای هوديی مرد «بنام استر که عموزاده و دختر خواندهی دختر، سراسر کشور
 ،شودمی انتخاب ی شهبانوئی برا» کندمی ی دارالسلطنه شوشن زندگ وطن کرده و دری م جالياورشل است که ازی نياميبن
 .داردمی پنهان نگاه ی خود را با مردخای دشاونيو خوی هوديت يقومی بدستور مرد خای ول
 
کند می سجده نی  اما مردخا»کنند،می ع خادمان شاه بحضور او سجده يجم «:بنام هامان دارد کهی رين اخشورش وزيا

ع يقصد هالک نمودن جم «بلکهی شود نه تنها قصد کشتن مرد خامی آگاه ی بودن مردخای هودي و هامان که بر
ی ي هاانفعال با فعل وی  ول»بودند،ی که قوم مردخا آنرو ازمملکت اخشورش بودند، ی تمام  که درکندمی را ی انيهودي

 که او دهد که هرچه رامی به استر قول ی گساريک بزم مي پادشاه در، ت شدهيل حکايداستان استر بتفص که در
 ،رديپذمی ن درخواست را يو شاه ا، اهدخومی  و استر از او اعدام هامان را، بدهد بخواهد، ولو نصف مملکتش باشد بدو

 ١٢٧ی ان و روساياز جانب پادشاه به والی نامه هائ«: دهد کهمی اجازه ی ش مردخاياستر و عموبه آن  و اضافه بر
 :شود کهمی همه شهرها هستند اجازه داده  که دری انيهودي که بموجب آنها به »دنسيت از هند تا حبش بنويوال
و تلف و بکشند  شان هالک سازنديداشتند با اطفال و زنان امی شان يت اي را که قصد اذ هاتي و وال هاقومی تمام«
حضور پادشاه با لباس ملوکانه  ن حکم ازيپس از صدور ای و مردخا.. .» شان را تاراج کننديند و اموال اينما

 وی شهر شوشن شاد ان دريودهيرود و می رون يبی کتان نازک ارغوانی ن و ردايد و تاج بزرگ زريو سفی الجورد
اخشوش پادشاه ی  هاتيهمه وال ع مخالفان خود را دريان جميهودي«: رسد کهمی ان ين بپاي داستان چن ونندکمی وجد 

دارالسلطنه شوشن  شان هرچه خواستند بعمل آوردند، و درير زده کشتند و هالک کردند و با ايدم  شمشبه اجازه او به 
دارالسلطنه شوشن کشته شدند بحضور پادشاه  را که دريآنروز عدد آنان و در، دندي به قتل رساننفر راپانصد ی به تنهائ

 پس در، دارالسلطنه شوشن پانصد نفر را هالک کرده اند ان دريدهويعرضه داشتند، و پادشاه به استر ملکه گفت که 
 که دری انيهوديو استر گفت به . خواهد شدداده   که به توستيحال مسئول تو چ؟ پادشاه چه کرده اند  هایتير واليسا

 ان بريهودي و، ن بشوديو پادشاه فرمود که چن، نديز مثل امروز عمل نمايباشند اجازت داده شود که فردا نمی شوشن 
 ».دانستندی بزم و شاد ش را کشتند و آنروز را روزيهزار نفر از مخالفان خو هم هفتاد و هفتيرو
 

آغاز تا  از، ن داستانيد که ايدانمی همه «: سدينومی ن کتاب استر يدرباره ا، تورات  ازخودی کلی ابيارز ولتر در
آن  دری عنيسر و ته داشته باشد، ی نيد تا اندازه معيبامی ز يک رمان نيی حتی ست، وليشتر نيبی اليک رمان خيانجام 

 بری جملگی ونانيمورخان  گريوت و دکه هرودی جائ در و افته باشد،يافت شش ماه تمام بدون وقفه ادامه نيک ضي
ن دربار دستور نداده باشد که همسرش را يپادشاه ا، گذارندمی د يتأکی رانه دربار هخامنشيسختگی قمقررات اخال

و چه عرب ی چه پارس ی،پادشاه مقتدر شرق که هری هر جائ و در، ش گذارنديش به نمايايرعا برهنه در برابر اتباع و
، کندمی اصالت آن  دری سرمشروط به بری اصطبل سلطنتی ک اسب را برايانتخاب ی حتی نيو ترک و مغول و چ

خود ی او به همسری و مذهبی و قومی سابقه خانوادگ دری سرچ بريبدون ه رای  کشور دختر ناشناس١٢٧پادشاه 
 در و، ده باشدين نبخشيلباس ملوکانه و تاج زرمنصب صدارت و ی ک پناهنده مفلوک خارجيو به ، ده باشديبرنگز
ک يی بخاطر چشم و ابرو، دشمن بوده است پادشاهان آن زبانزد دوست وی مذهبی که روح اغماض و مدارای کشور
 تواندمی ی نها گذشته، چه ارتباطيهمه ا از  ونکرده باشد، خود را صادراتباع  از اجازه قتل عام هزاران نفری ودهيدختر 
مربوط به بخشش ی با دستورها، شتر مردميمورد کشتن هرچه ب دری هودير نفرت آور است انه ويوحشی ان سنگدليم
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ک کتاب يل به ما يکه دو کتاب تورات و انجيصورت روان خود داده است وجود داشته باشد، دريح به پيکه مسی گذشت و
نگبروک، يچون بولی ا حق با صاحبنظرانيد که آيافزامی ن تذکر يا و خود ولتر بر »؟شودمی ی مقدس واحد معرف
کشب يو  هزاری  هال داستانيقب ازی زين داستان کتاب مقدس را چيست که ايه، بوالنژه نياده، مسليدمارسه، فره، ت

 ک حرف راست وجود ندارد؟يسراسر آن  ن اتفاق نظر دارند که دريا بری و همگ، نوع مبتذل آن دانسته اند منتها از
 
که ی ژه ايشماره و در، شودمی س منتشر يموزه لوور پاری مکار که با هLe monde de la Bible عتبره مينشر
ی کي، جالبی سربر ن موزه انتشار داد، دويا ران باستان دريشگاه بزرگ اينمای  بمناسبت برگزار١٩٩٧اکتبر  در

ئت ياعضاء ه ازی کينوشته ی گري، و دCNRS »فرانسهی علمی  هاپژوهشی علم مرکز «ک کارشناسينوشته 
ن کتاب استر چاپ کرد که بهتر است يهم ارتباط با هستند دری هوديدو  فرانسه را که هر» گران شان«ره مجمع يمد
 از ريبه غ«: نجا نقل کنميا در کدام از آنها را از هری کوتاهی  هان باره، بخشيا دری گريح ديهر توضی بجا

خ ناشناخته اند و يام برده شده از نظر تارکتاب استر از آنها ن که دری گريه کسان ديکل) ارشاياحتماال خشا( اخشورش
ک يدهند تا می قرار ی اليخی  هاقلمرو داستان شتر دريب ن کتاب رايهستند که ای کيسمبولی آنها اصوال اسامی اسام
باشند که ی ان بابليشتار خدايادآور مردوخ و ايتوانند می و استر ی چون مردخای ي ها نامی،خيتاری ع نگاريوقا
ن يهمی ادآوريی ان همه ساله برايدهويم که يخود با آنها آشنا شده بودند، و جشن پوری دوران اسارت بابل ان دريهودي

آغاز سال نو  ساله در ن نام هريهم که با باشدی جشنی هوديتواند معادل می کنند بنوبه خود می استر برپا ی ماجرا
ی ويهدف از سنار. آنان داشتی برابر اسارت بابل در  راهوديقوم ی روزيمفهوم پ ن باريمنتها ا ١،شدمی ان برپا يبابل
ت ين حال هويع در باشند، و گريدی توانند اتباع کشورمی ان نشان داده شود که يهودين است که به ين رمان استر ايا
 . خود قرار دهندی برای مانيز ايک رستاخيی ربنائين موضوع را سنگ زيوازات آن امحفظ کنند، و ب خود رای هودي

ی  هاتوانند با دولتمی ان يهودي ی،بحرانی ئ هادوران ام نوشته شده است که چگونه درين پيابالغ ای کتاب استر برا
 ».ت خود را انکار کرده باشنديهوديآنکه ی کنند بی ستيحاکم همز

 
ی ک خوبيد شرتواننمی ران بودند يشاهنشاهان ای ايکه رعای انيهودين نوشته شد که نشان دهد يای کتاب استر برا«
ن کتاب پاسخ يا. شود دفاع کنندمی ه او يکه علی برابر توطئه هائ ن منافع پادشاه دريا ان باشند و ازيرانيای برا
ن يا ان دريهودين بود که موضع يآن ا مطرح شده بود، وی هخامنشی زمان شاهنشاه است که دری ان به پرسشيهودي

م يرينظر بگ تواند باشد؟ اگر درمی ان چه يرانيای ن مزدائيباط با آئارت آنان دری و بخصوص موضع مذهبی امپراتور
ه دارد، و يتکی مزدائی ئ هاتيفعال ه داشته باشد بريتکی هودائيد يتوح شتر از آنکه بريکتاب استر بی فکری ربنايکه ز
 ،شودمی ل نام برده نياسرائی هوه خداي آن مطلقا از م که کتاب استر تنها کتاب تورات است که دريتوجه کن زين نيبد اگر

م يکنی تلقی افسانه او شبه ی خيک اثر شبه تاريی ک نوشته مذهبيش از يد بيبامی  ن کتاب رايم شد که ايمتوجه خواه
ی ازيت نين واقعيد به تذکر اي شا».نوشته شده استی هودائيو ی ن مزدائيآئ ن دويمعی مکان ن و دريمعی زمان که در

ت يحيمسی ساهايکل هود و دريی سه هايکن است که دری همان توراتی رسمی  هااز کتابی کير ن کتاب استينباشد که ا
 .شودمی شناخته ی الهی از تورات نازل شده بصورت وحی ن مسلمانان بخشيآئ کتاب مقدس خداوند و در

 
 

 
 
 

__________________________ 
رمی شد وقوم يهود آنرا مانند بسياری ازديگرسنن خود آنرا ازتمدن های پيشين اقتباس  عيد پوريم عيد بهاری بابليان بود که درکنعان نيزبرگذا-١

 ماه ادربرپا می شد که بااواخر اسفند ماه ايرانی منطبق است، و اکنون نيز درهمان زمان توسط يهوديان ١۵و١۴اين جشن درروزهای .  کرده بود
 .برگزارمی شود
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 کتاب دانيال

 
ايران ارتباط  نزديک با بيست و چهارگانه عهد عتيق است که موضوع آن ازی  هاکتاب از يگردی يکی کتاب دانيال نب

از ی به روايت تورات، دانيال يک. استی تاريخی  هاو دور از واقعيتی آن ساختگی دارد، و مانند کتاب استر سراپا
به ی دربار ماد و هخامنش آن در ازدربار بابل و بعد  دری وی شوند، ولمی است که به اسارت بابل برده ی يهوديان

ننده به زيان ميزبانان خويش و به نفع همکيشان خود بهره زبسيا ی آن بصورت شود که ازمی نائل ی مقامات مهم
» کتاب مقدس«ی  هامثل ديگر کتابی و مسيحی نظر مومنان يهود که ازی اين کتابی ساختار تاريخ. کندمی ی بردار

: سر و ته و گاه اصوال ابلهانه استی بی حد ناشيانه ا شود، همانند کتاب استر درمی  یتلقی آسمانی بازتاب حقايق
 و پسر ،)پارسی شاهنشاه و نه بر( کندمی مملکت کلدانيان سلطنت   است، و بر)یو نه هخامنش( داريوش پادشاه ماد

 داريوش ).او و نه پيش از( درسمی  و کورش پادشاه پارس بعد از داريوش به سلطنت ،)او و نه پدر(خشايارشا است 
ی دانيال يهودی سرانجام به راهنمائ پرستد، ومی را  بعدا يک اژدهای ول، استی آغاز پرستنده بعل بت بزرگ بابل در

هراسان  دانيال لرزان وی به حضور يهوه خدا«: کند کهمی  خود صادری به همه اتباع امپراتوری فرمان شود ومی 
 : اين پيامبر معتبر، بطور خالصه چنين استی قدس توراتمتن م ازی ئ ها بخش».شوند

 
 اسرائيلی جوانان بن پادشاه بابل رئيس خواجه سرايان خويش را امر فرمود که چند تن از) بخت النصر( نبوکد نصر و... «
به ايشان  ن رازبان کلدانيا قصر پادشاه بياورد تا علم و ايستادن دری که نيکو منظر باشند برا را) يهود بابلی اسرا(

آنان تعيين نمود و امر فرمود که ايشان را سه سال ی و پادشاه وظيفه روزانه از طعام و شراب خود برا. تعليم دهند
يهودا ی بن ميان ايشان دانيال و ميکائيل و عزريا از و در. حضور پادشاه حاضر آورند آن در تربيت نمايند و بعد از

فقط بقوالت  آنکه من و دوستانم را ده روزی گماشته شده بود گفت مستدع او  که برپس دانيال به رئيس ساقيان. بودند
 را که طعام وی جوانان ديگری و چهره ها را مای آن چهره ها از و بعدی خوردن و آب بجهت نوشيدن بدهی برا

 بعد از  را اجابت کرد و و ايشان.یعمل کن ما بای که خواهی و آنگاه به نهجی خورند مالحظه نمائمی  شراب پادشاه را
. و فربه تر بود خوردند نيکوترمی که طعام پادشاه را ی ساير جوانان ايشان را ديد که ازی چهره ها ده روزی انقضا

که پادشاه ی مدتی انقضا و بعد از... آب به ايشان داد پس رئيس ساقيان طعام و شراب ايشان برداشت و بقوالت و
سرايان ايشان را به حضور نبوکد نصر آورد، و پادشاه را از آنان بسيار خوش آمد و معين فرموده بود رئيس خواجه 

کتاب  خالصه شده از (»سال اول کورش پادشاه با نبوکد نصر بود و دانيال تا. بهتر يافت جمع ديگران از ايشان را
 ١).باب اول، یدانيال نب

 
 ان ويمجوس«: کند کهمی  امر سازد، ومی  نگران سخت را ند که اويبی می بعد نبوکد نصرخواب وحشتناکی اندک

ند پاره پاره شوند يايعهده برن از و اگر، ر کننديند تا خوابش را تعبيايب به حضور او» انيران و کلدانيجادوگران و فالگ
 ال ويمان بابل که دانيشوند شاه به کشتن همه حکمی نکار نيبد شان قادري و چون ا»شان مزبله شود،يخانه ها و

کند و می مهلت ی ال تقاضاياما داندهد، می ا ازجمله آنانند فرمان يل و عزريشائيا و مياو حننی هوديسه گانه ی رفقا
ال همه خواب يآن دانی دهد و فردامی  ال خبرير آنرا به دانيجانب خداوند خواب پادشاه و تعب ل ازيآن شب جبرئ در

ی و و سجده نمود ال رايخود درافتاده دانی ه نبوکد نصر پادشاه بروآنگا«: کندمی ان ير آنرا بدو بيبخت النصر و تعب
 ال را معظم ساخت ويپس پادشاه دان. ان و خداوند پادشاهان استيخدای تو خدای که خدای بدرست: خطاب کرده گفت را
باب دوم،  ی،ال نبيکتاب دان(» بابل ساختی ع حکمايجم س روسا بريمملکت بابل حکومت داد و رئی تمام را بر او
۴۶-۴٨.( 

   
 
 
 

________________________________ 
اين روايت مقدس نتيجه بگيرند که بخت النصر احتماال  اشاره بدين قسمت از کتاب دانيال می نويسد ممکن است آدم های کج خيال از ولتر در -١

چنين رژيم غذائی مورد توجه خاص او  از يکو منظر بوده بعداصل هم ن تمايالتی انحرافی داشته و بهمين دليل دانيال که به تصريح تورات در
 . کاری ندارد و شيطانی سر اين افکار قرار گرفته است، ولی اضافه می کند که خوشبختانه خود او با
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سازد و می  ذراع ۶  ذراع و عرض۶٠به ارتفاع  خودی بابلی از خدا رای بعد مجسمه ای اينهمه نبوکد نصر اندک با
زنند سه دوست می سجده سرباز  از و چون دانيال و دوستان او، کندمی  بر آن دعوت سجده به را کشور همه بزرگان

 که شبيه پسر خدا است دری ديگری سه نفر به اتفاق نفر چهارم اين هری افکند، ولمی دانيال را به درون کوه آتش 
ی سوزد، نه رنگ ردامی سرشان  ازی موئکند، نه ی می ايشان اثر های نه آتش به بدن «خرامند ومی ميان آتش 

نغو، و فرمان  شک و عبديشدرک و می د متبارک باد خدايگومی  و آنوقت نبوکد نصر دوباره »شود،می ل يشان تبديا
 شانيند پاره پاره شوند و خانه هاين خدا بگويبه ضد ای سته ايزبان که حرف ناشا آن پس هر قوم و امت و دهد که ازمی 

 فرستد تا به آنهامی زمين ساکنند ی تمام  که بر هاقوم ها و امت ها و زبانی تمام «بهی و نامه ا گرددل به مزبله مبد
و االن من  ...است و سلطنت او تا ابداالباد ی و ملکوت او ملکوت جاودان، عظيم استی تازه خدائی بگويد که اين خدا

با وجود اين تشريفات بخت النصر به ی  ول».گويممی حمد تسبيح و تکبير و   را هاکه نبوکد نصر هستم پادشاه آسمان
که ی نوشته ا دری نامرئی دست، دهدمی کاخ بابل ترتيب  که جانشين او بلشصر دری ضيافت بزرگ در، دين مبين يهوه

دهد که سلطنت او به پايان رسيده و به ماده و پارس ها می اطالع ی به و، دهدمی شرح  اوی آنرا برای دانيال معن
 . شودمی همان شب بلشصر کشته  و، بخشيده شده است

 
 شود،می  پادشاه کلده )ینه کورش پارس و(ی داريوش ماد: شودمی بدنبال اين ماجرا، جالبترين بخش افسانه دانيال آغاز 

م گذارد که دانيال وزير اعظمی فرمان سه وزير  زير را مملکت نصب کند، و آنها بری  وال١٢٠گيرد که می و تصميم 
چاه شيران  او دعا کند در از غيری روز خدائی تا سی کس کند که هرمی چون پادشاه فرمان صادری آنها است، ول

کنند، دانيال را به گودال شيران  می اورشليم غافلگير ی حال دعا کردن بسو افکنده شود، و واليان پادشاه دانيال را در
 بره خوابيده اند، و دانيال دوباره صدر اعظم پيش پايش مثل اشيرهبينند که می  را اندازند، اما صبحگاه اوی م

تمام جهان ساکن هستند  که دری ئ ها و امت ها و زبان هاآن داريوش به جميع قوم شود، و پس ازمی ی امپراتور
ا دانيال لرزان و هراسان شوند، زيری ممالک او مردمان به حضور خدا ازی مملکت هر در«: کند کهمی  صادری فرمان
  ).٢٧و٢۶، باب ششم، یکتاب دانيال نب (»زوال استی ابداالباد قيوم است و ملکوت او ب تا وی حی او خدا

 
کورش ) ١باب نهم،، کتاب دانيال(» مملکت کلدانيان پادشاه بود نسل ماديان و بر داريوش بن اخشورش که از «بعد از

 يرنبوکد نصر، تعب حدود يک قرن فاصله از مچنان بادانيال هی ول) ١باب دهم، ( شودمی پادشاه فارس جانشين او 
ی بيند با چشمانی از زبرجد درخشان می بصورت انسان جبرئيل را. ماندمی ی پادشاه باقی  هاکننده مخصوص خواب

که با کمک ميکائيل ، سپاهيانی چون همهمه دسته جمعی و صدائی چون مفرغ صيقلی ش و دست و پائتچون شعله آ
و داريوش به ، کندمی مغلوب  را گيرد و سرانجام اومی ی يکروز با رئيس فرشتگان ايران کشتبه مدت بيست و 

او  پردازد و بعد ازمی است   خمره شراب خوراک او۶ گوسفند بريان و ۴٠ کيلو آرد و ١٢پرستش بت بعل که روزانه 
باالخره به موعظه و ی ول، زنده است یدهد که اين اژدها خدامی آورد و به دانيال اطالع ی می روی به پرستش اژدهائ

کتاب (شود می ی کند و خودش نيز يهودمی شکند و کاهنان آنرا محکوم به مرگ می دانيال مجسمه بعل را ی راهنمائ
 ). باب چهاردهم، دوم دانيال
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 ايمِحکتاب ِن

 
سد  ينومی که خودش يا بطوريحمن. ا استياختصاص داده شده کتاب نحمران يتورات که به ای  هان کتاب از کتابيسوم
 آورد و کتاب اوی برم کتاب تورات سر هوه ازيغمبر يناگهان بصورت پی ول ١ران است،ي پادشاه ا»ارتحشستا«ی ساق

 :کندمی ت ين حکايچن غمبر ماجرا رايخود پ. شودمی ق شناخته يدرجه اول عهد عتی  هااز کتابی کيا يبنام کتاب نحم
  

گرفته به پادشاه  بود و من شراب رای ش ويستم ارتحشستا پادشاه واقع شد که شراب پيسال ب رسان ديماه ن  و در...«
ت ينهاي پس من بی؟مار هستيا آنکه بيتو ملول است ی گفت چرا رو و او مرا.. .پادشاه بودمی را که من ساقيدادم، ز

که موضع ی  مالل نباشد و حال آنکه شهرم چگونهيرو، ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشه تا ابداالباد زنده بماند
 گفتم اگر ی؟طلبمی ز يپادشاه مرا گفت چه چ. ش به آتش سوخته شدهيپدرانم باشد خراب است و دروازه های قبرها

پس پادشاه . مير نمايهودا بفرست تا آنرا تعميابد مرا به يحضورت التفات  پادشاه را پسند باشد و اگر بنده ات در
 ).١٠-١باب دوم،  ی،نبی ايکتاب نحم( »فرستادز همراه من ي بفرستد و سرداران سپاه و سواران ند که مرايصواب د

 
  :کندمی م يان تسليرسد و فرمان پادشاه را به والمی م يا به اورشلينحم

 
ه کی عبور چهارپائی رون رفتم و برايآنگاه شبگاهان بطور ناشناس از مقابل چشمه اژدها تا دروازه خاکروبه ب… «
نيز  بود ومی من مهربان  خود که بری  و سروران از خداو شرفاپس به کاهنان . نبودی خرابه ها راه ر من بود دريز
 بدين ).١٨-١٣، باب دوم (»همه گفتند برخيزيم و تعمير نمائيم دادم و که پادشاه به من کرده بود خبری مالطفت از

شود و نحميا می و شمعيا ابن دالياابن مهيطبئيل ساخته ی ونترتيب حصار بزرگ اورشليم عليرغم مخالفت سنبلط حر
 دهد،می آن مسکن   نفر را در۴٢٣۶٠دهد می که ترتيب ی کند و طبق فهرستمی آن تعيين ی خود را به فرمانروائ برادر
و ،  االغ۶٧٢٠و   شتر۴٣۵ قاطر و ٢۴۵ اسب و ٧٣۶ نفر مطرب و ٢۴۵ کنيزان و غالمان و  نفر٧٣٣٧ی سوا
 در  .شودمی  قاب به خزانه هديه داده ۵٠ دست لباس کهانت و ۵٩٧نقره و  ی منا٢٢٠٠ هزار درم طال و ۴١ ضمنًا

متن ی جانب پادشاه به منظور گردآور کرده و ازمی دربار پادشاه ايران خدمت  نيز در کاهن که اوی اين موقع عزرا
 آنان به اورشليم فرستاده شده است در روزی برا یو جزائی يهوديان و تنظيم قوانين حقوقی پراکنده شده تورات برا

آنرا به  کاهنان ديگر خواند ومی قوم ی تورات برا صبح تا نصف روزی روشنائ دروازه آب از کنار اول ماه هفتم در
روز بيست و  کنند و درمی شنوند شيون می قوم چون کالم تورات را ی کنند و تماممی روشن تکرار و تفسير ی صدا

ازل  گويند که ازمی آورند و به يهوه ی خاک برسر به گناهان خود و تقصيرات پدرانشان اعتراف م س دربرچهارم پال
تسليم  کنعانيان رای  هاو پادشاهان و قوم… یکه اسم آبرام را به ابراهيم تبديل نمودی زيرا تو بودی متبارک باش
کنده شده و ی پر از نفايس و چشمه های و خانه هابرومند ی  هاکه آنها را به هالکت رسانند و زمينی ايشان نمود
سير شده و فربه گشته  بتصرف آوردند و خورده و راآنها شمار ی ب زيتون و درختان ميوه داری  هاو باغ  هاتاکستان

ه به گنا اين اقراری پ و در). ششم تا نهم کتاب نحميای  هاخالصه شده از باب( ذ گردند ذـلـمت اوعظيم ی  هاو از نعمت
سرزمين کنعان ندهند و ی کنند که دختران خود را به ديگر ساکنان غير يهودمی با خداوند امضاء ی عهد نامه ا

ی شنبه متاع يا آذوقه نخرند و نخست زاده های روزها آنها در پسران خود نگيرند و ازی دختران آنها را نيز برا
 ). دهم تا دوازدهم هایباب، تابهمان ک(خودشان و گاوان و گوسفندانشان را وقف يهوه کنند 

 
واقعيت اين است که نوشته ، بايد داشتمی ن» یآسمان «يک کتاب در رای عمدی با همه آنکه منطقا انتظار جعل و تقلب

 قوم يهود از جانب کورش بزرگ پس از تصرف بابل و آنچه بعنوان متن فرمان اين پادشاه دری مورد آزاد تورات در
بصورت نشر اکاذيب مورد ی هر دادگاه امروز تواند درمی است که ی ت چنان آشکارا جعلاين نوشته نقل شده اس

 .قرار گيردی پيگرد قانون
 

 خداوند يهوه کورش پادشاه و«: اين جمالت تمام می شود که عهد عتيق، با در» کتاب دوم تواريخ ايام«ی فصل پايان
_________________________________ 

)  Artaxerxes ارتخشتر( پادشاه نيز مانند اخشورش داستان استر روشن نيست، ولی احتمال می رود که منظور اردشير اول هويت واقعی اين -١
 .فرزند خشايار باشد
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کورش پادشاه : آن نوشت نافذ کرد و دری ممالک خود فرمانی تمام سال اول سلطنت خود در فارس را برانگيخت تا در
فرموده است که  ممالک زمين کرده و به من امری تمامی  مرا فرمانروا هاآسمان یفرمايد که يهوه خدامی فارس 
ی باستان شناسی  هاکاوش  اصل اين فرمان کورش در».اورشليم که مرکز يهود است بنا نمايم دری وی برای خانه ا

 . شودمی ی ن نگاهدارلند ا دريتانيموزه بر در» استوانه کورش «کشف شده و اکنون بنام بين النهرين قرن گذشته در
 ١٣۵٠سال  ران دريای شاهنشاهی انگذارين سال بنيو پانصدوم ن بزرگداشت دو هزاريآئ ز دريمتن نوشته آن ن

ی ز بصورت مدرکيقرار گرفت و نی دسترس عموم در جهان ترجمه شد وی  هازبان ازی اريبه بس )یحي مس١٩٧١(
از ی ن متن نه مطلقا صحبتيا در. ورک نصب شديوين متحد درسازمان ملل ی بنا در» حقوق بشر «نهيزم دری خيتار
 دری تيجانب او به کورش مأمور نکه ازيجهان کرده است و نه ای هوه کورش را فرمانروايان آمده است که ين به ميا

ع اتبای تمامی ن است که کورش برايآنچه واقعا گفته شده ا. م داده شده استياورشل دری وی برای ساختمان خانه ا
ز يا نيال و نحمياستر و دانی  هاکتاب البته در. مذهب قائل شده استی ده و آزاديعقی پارس حق آزادی شاهنشاه
ن يا الاقل دری ول، ر نسبت داده شده استياردش، ارشايوش، خشايدار: رانيگر پادشاهان ايخالف واقع به دی مطلب
اکتشاف ، ست و چند قرن بعد از آنيرائه نشده است تا باز آن نوع که از جانب کورش نقل شده ای  متن مشخص هاکتاب

 .را مسجل کندی ک کتاب آسمانيت يبودن روای جعل، یمتن اصل



 در آئين های توحيدی، هان پس از مرگ ج                                                                        تولدی ديگر  

  صفحه۴ از ١صفحه 

 
 جهان پس از مرگ

 یدي توحیها نيآئ در
 

ان يحيروزمره مسی زندگ درمی مه ارينقش بس واست ی ديتوحی هان يآئی اديضوابط بن دوزخ که از مفهوم بهشت و
گر متفاوت است يدی دوتا ن باين سه آئيا کدام از هر توان داشت درمی به خالف آنچه منطقا انتظار ، و مسلمانان دارد

مشترک ی ق مذهبين حقايمشترک و بنابرای که خدای نيعه سه آئيماوراء الطبی  هابرداشت دری ن تضاديو درک چن
ن ها اساسا وجود ين آئياز ای کي را که دريز، دشوار بوده استی مفسران مذهب ازی اريبسی رباز برايدارند از د

کامال ی ارد بعدها و آنهم بصورتآن وجود د نه درين زميا منظور نشده است و آنچه هم که امروز دری بهشت و دوزخ
 صرفًای تيرود و بهشت ماهمی ش مشخص سخن يکمابی دوزخ بصورت فقط ازی گريد در، مبهم بدان افزوده شده است

پهناور و ی  بطور مشخص بهشت به صورت باغمی سو در، امده استيبعمل نی ف روشنيدارد که از آن توصی معنو
و ی غالمان بهشت ان ويوه دار و حوريعسل و شراب طهور و درختان م ر ويشی های شه سرسبز و پر از جويهم

ن و درخت زقوم يچرکی غذا آب جوشان و انه بر دست وين تازياطين و آکنده از شيآتشی اهچاليجهنم به صورت س
 . ف شده استيتوص
 
رداشت ح اصوال بيالد مسيش از ميقرن ششم پ ان دريهوديی زمان اسارت بابل تا، چنانکه قبال گفته شد، هودين يآئ در

 ک و يمکان تار دری ارواح مردگان جملگ ا جهنم وجود نداشت ويبهشت  بعا ازط و گريجهان د دری زندگ ازی مشخص
انوس ياقی ژرفنا ا دري، نير زميز دری محل ظلمت و سکوت بود و در ستند که قلمرويزمی  خاموش بنام شئول سرد و
  آوردمی  کند و ظلمات را بدنبال خودمی آنجا غروب  د دريکه هر شامگاه خورشی اخته امکان ناشن ا دري، کائناتی نامتناه

 بری ازيند و امتدبرمی کنار هم بسر  درر يکوکار و شريار خاموشان همه مردگان مرد و زن و نين ديا در. قرار داشت
ن يفرام بهتر بهشتر و يکه بی کس. شدی مداده ی ن زندگيا و همين دنيهم فر افراد دريرا پاداش و کيز، گر نداشتنديکدي
برخوردار ی ادتريزدرازتر و رفاه  ی از زندگ )بود و پاکتر که نکوکارتری و نه کس(کرد می هوه اطاعت يی دستورها و

مزمور ، ريکتاب مزام( آمد میکرد به مرگ زودرس گرفتار می هوه قصور ياز اوامر ی رويپ که دری شد و کسمی 
فر يک مورد پاداش و در) ٧، هفتم ست ويباب ب، وبيکتاب ا، ١٨، سوم هفتاد و مزمور، ٩، دهمازيمزمور ، ٢٧، دهم

د آنگاه يد و اوامر مرا بجا آورياگر به فرائض من سلوک نمائ «:شدمی ب عمل ين ترتيز به هميهود نيقوم ی دسته جمع
وه خوب خواهند داد يآورد و درختانتان منان محصول فراوان خواهد يموسم آنها خواهم داد و زم شما را دری باران ها

د خورد و دشمنان خود را دنبال يخواهی ريدن انگورتان کوفته خواهد شد و نان خود را به سيو خرمن شما تا رس
د و يان شما خواهم خراميشما التفات خواهم کرد و درم ز بريو من ن، د کشتيخواه ريد کرد و همه را به شمشيخواه
، دياورين و اگر فرائض مرا آنطور که فرموده ام بجا). ١٢-٣، ششم ست ويباب ب، انيسفر الو( »شما خواهم بودی خدا
حوش صحرا  ونتان را مثل مس خواهم کرد ويمثل آهن و زم سل و تب خواهم فرستاد و آسمانتان را تان خوف ويبرا
ک تنور ي را در و ده زن نان شما،  رسانندواناتتان را به هالکتياوالد کنند و حی شما خواهم فرستاد تا شما را ب را بر

عقب شما  ر را دريد خورد و شمشيو گوشت دختران خود را خواهد خورد يگوشت پسران خود را خواه، خواهند پخت
  ). ٣٣-١۵، ست و ششميباب ب، انيسفر الو (»ديخواهم کش

 
ران يان با ايهوديی دوران آشنائ ربهشت و دوزخ تنها د روز حساب و مرگ و روح و جهان بعد ازی اعتقاد به بقا

تازه ی  هان برداشتيا در ١.افتيهود راه ين يد ن درين فلسطيسرزم بری ست ساله هخامنشيو حکومت دوی زرتشت
ر باغ عدن يرفتند که نظی می ثوابکاران به بهشتی ول، دندمانی می باقی مرگ ابد گر دريجهان د گناهکاران در

ک رود ي، ليکودکان اسرائی ر برايک رود شي، ليغمبران اسرائيپی  رود عسل براکي: نش چهار رودخانه داشتيآفر
وجود داشت که ی ن بهشت محرابيا در. هودين ير مومنيسای ک رود روغن برايل و ياسرائی وخ مذهبيشی شراب برا

  ٢.ر مشغول بوديمزامی آن به نواختن عود و خواندن سرودها غمبر دريتمام مدت داود پ در
___________________________ 

 . آئين های توحيدی مراجعه شود به فصل مربوط به تأثير معتقدات زرتشتی در -١
مرکز آن قرار دارد و  پايان زندگی وارد باغی آسمانی می شود که درخت خدايان در در حماسه بابلی گيلگمش نيز، پادشاه و پهلوان داستان در -٢

 . اندشاخه های آن از فيروزه ساخته شده 
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، روند و بدان به دوزخمی کان به بهشت ياساس آن ن که بر، کان و بدانيم ارواح مردگان به دو گروه نيل تقسيانج در
 : از آن سخن رفته استی ل متيانج ن بار درينخستی رد که برايگمی ا روز حساب انجام يامت يبنام روز قی روز در
حضور او گرد خواهند آمد  و تمام مردگان در، خود خواهد نشستی هتخت پادشا بر) یسيع(آنروز پسر انسان  در... «
هستند خواهد  سمت راست او که دريآنگاه به آنان. م خواهد کرديدگان و ملعونان تقسيآنان را به دو گروه آمرزی و و

ی نش عالم برايد که از آغاز آفريشوی د و وارث آن پادشاهيائيب، ديافته ايکه از جانب پدر من برکت يکسانی ا: گفت
برهنه ی وقت، ديتشنه بودم آب دادی وقت، ديکه گرسنه بودم به من خوراک داديرا که شما وقتيز، شما آماده شده است
ما ترا ، خداوندی ا: کان پاسخ خواهند دادين و. ديب بودم مرا به خانه خود برديکه غريوقت د ويبودم مرا پوشاند

د که يبدان: جواب خواهد گفت دری سيعی ول، مين کرده باشيم که چنيديب نديرا غيا برهنه و يا تشنه يچوقت گرسنه يه
من دور  از: و پس از آن به ملعونان خواهد گفت. ديد به خود من کردين برادران من کردياز کوچکتری کيآنچه به 

ه بودم به من که گرسنی را که وقتيز، دين او آماده شده است بروياطيس و شيابلی که برای د و به آتش ابديشو
کن ب بودم به من مسيغری د و وقتيبرهنه بودم مرا نپوشاندی وقت، ديتشنه بودم به من آب ندادی وقت، ديخوراک نداد

ی ول م؟يت نکرديبرای م و کاريديان ديا عريب و يا غريا تشنه يما ترا گرسنه ی ک: د وآنان جواب خواهند دادينداد
، آن پس از. ديقه کرديمن مضا د ازيقه کردين برادران من مضايکوچکتر ازی کي د که آنچه ازيبدان: خواهد گفتی سيع
 ).۴۵-٣١، پنجم ست ويباب ب، یمت(» ديخواهند رسی فرابديبدان به ک وارد خواهند شد وی ات جاودانيکان به حين

 
انگر ينما یول، د منظور نداشته استيعهد جدی متون رسم سا آنرا دريکه کل» مکاشفه پطروس رسول«رساله  در
آن  ف شده است که دريتوصی ظلمانی نيدوزخ سرزم، ان درباره بهشت و جهنم استيحيه مسياز معتقدات اولی ائيگو

آن  دری ئ هااهچاليو س، داده استی درون خود جا از آتش گناهکاران را دری ائياست و دری ِآتش جار ازی رودهائ
ان خون و نجاست و مدفوعات يم در دارند و  قرار هاا و عقربش مارهيمعرض ن ان دريآنها دوزخ وجود دارند که در

ی خ جاي ازی ائيدر ن گناهکاران دريا زيو گاه ن، رودمی آن فرو  برند که زنان گناهکار تا گلو درمی بسر ی متعفن
ی اصازات خيامت از گناهان خود فريک د گرفته اند دريکه تعمی انيحيد مسيعهد جدی رساله ها ازی برخ در. دارند

وان جهنم را دارد شخيبه نام برزخ که حکم پی مکان بلکه در، شوندمی داده نی جهنم جا ما دريمستقی عني، برخوردارند
ده يخاص بنام روز ارواح دارد عقی ک که روزيکاتولی سايکل. رنديد بعدا مورد بخشش قرار گيتا شا، شوندمی متوقف 

ن ين همه ايا با. ان بدرگاه خداوند شفاعت کندين برزخينجات ای براتواند می بستگان ی دارد که از راه صدقه و دعا
ت يحيمسی ان با بخشش و رحمت الهين برزخيای ابدی س قرن سوم را که سرگردانيقد» گنسياور«ده يسا عقيکل

 . را متهم به بدعت کرده است اوی رفته و حتيده خواهند شد نپذيبخشی نان سرانجام جملگيست و ايسازگار ن
 
آمده ی سياز قول ع کباريلوقا ل يانج در. ح مشخص داده نشده استيد توضيعهد جد ت آن درياره بهشت و ماهدرب

 ست  ويباب ب، لوقا(» بودی فردوس خواه من در امروز با«، ده شدهيب کشياو به صل که همزمان بای است که به مرد
ش به آسمان يشناسم که چهارده سال پمی  رای من شخص: سدينومی پائولوس ، انيرساله دوم به قرنت در). ۴٣، سوم

ف بهشت ين توصيکاملتر ).٣-٢، فصل دوازدهم(» ن مرد به بهشت برده شده بوديدانم که امی سوم باال برده شد و 
 : افتيتوان می کان ينامه اول پائولوس به تسالون د دريعهد جد را دری حيمس
 
مانند زودتر از مردگان می ما که تا روز آمدن خداوند زنده  ازی انآن کس: ميگوئمی ن را به حکم خدا به شما يما ا«

خدا  پوريدهد و شمی  س فرشتگان ندا دريشود و رئمی صادر ی همان وقت که فرمان اله بلکه در، صعود نخواهند کرد
ح مرده اند زودتر از يمان به مسيا که دری ر خواهد آمد و آنگاه کسانيد خود خداوند از آسمان به زيآی به صدا درم

ابرها باال برده خواهند  ان ما هنوز زنده مانده اند همراه با آنان دريم که دری سپس آن هائ. گران برخواهند خاستيد
رساله اول پائولوس رسول به  (»م بوديکنار خداوند خواه شه درياز آن پس ما هم. آسمان با خدا مالقات کنند شد تا در
 ).١٧-١۶، باب چهارم، کانيتسالون

 
ی نين روز که معادل با پنجاه هزار سال زميا. اد شده استيل يامت به تفصيق ه از روزي آ٧٠ و سوره ٣٠ قرآن در در

 رديگمی کائنات صورت  دری ميعظی و به دنبال آن دگرگون) ٩٩، کهف، ٧٣، ميابراه(شود می ل آغاز ياست با صوراسراف
ک يستارگان تار و، دـد فروغ خود را از دست بدهيآنگاه که خورش«: ستان آمده يچن ريسوره تکو ف آن دريکه توص
هم  بدوری وانات وحشيو ح، آنگاه که شتران آبستن به حال خود رها گردند، کنده شوندی  از جا هاو کوه، شوند
آسمان ، ودآنگاه که نامه اعمال کسان گشوده ش، زنديگر درآميکديو ارواح با ، ندياها به جوشش درآيو در، نديگردآ
خواهد دانست که بابت ی روان هر، ک آورده شوديبهشت نزد و، دوزخ فروزان گردد و تنور، خود را عوض کندی جا
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آنگاه که آسمان «: افزوده شده است که، آن سوره بعد از و در) ١٣-١، ريتکو(» د جواب پس بدهديبای می چه اعمال
 هر، مردگان واژگون گرددی  هاو تابوت، خود فراترروندی زهااها از مريو در، و ستارگان پراکنده شوند، بشکافد
، انعام(وحشتناک ی که روز ن روزيا در). ۵-١، انفطار(» افتيخواهد ی خوب و بد کرده است آگاه آنچه از بری روان
ی وزر، )۴٢، ميابراه(ی نائيب دگان ازيدن دبازمان روز، )٣٩، ميمر( حسرت پری روز، )٢۶، هود(پررنج ی روز، )١۵

 همه مردگان از. استخوانده شده ) ۴٣، روم( ريبرگشت ناپذی روز، )٢، بروج( موعود روز، )٨، قمر( دشوار
 و  هاتا ثواب) ٣٣، لقمان(حساب برده خواهند شد ی ترازوی و به پا، )۴٢، ق(خود برخواهند خواست ی گورها

شود می آن تخلف ن دری عادالنه که ذره ای رک داويآنگاه بدنبال ). ١٠۴-١٠٢، مومنون(ده شود يگناهان آنان سنج
آن  دری گر به دوزخ خواهند افتاد تا بصورت ابديدی شه به بهشت خواهند رفت و گروهيهمی از آنان برای گروه

ده شده است ينام» ميصراط الجح«قرآن  است که دری پل، ا دوزخيرفتن به بهشت  ر ارواح دريمس). ۴٨، بقره(بمانند 
نرم ی نيپهن و زمی ن پل صورتيان ايهنگام عبور بهشت). ٢٢، صافات( نديگومی بدان پل صراط ی اصطالح جار در و

 . ديآی ر درميک شمشيی زيو به ت ک مويی کيان به باريموقع گذشتن دوزخ دری ول، و هموار دارد
 
  ١.)تورات گرفته شده اند دو اصطالح از هر که(م نام برده شده يدوزخ بصورت جهنم و جح قرآن از صد بار دريک به سينزد
 
ان ينکه دوزخيو از ا، فروزان دوزخ سخن رفته استی آتش سوزان و تنور گداخته و شعله ها از، اتيهمه آ در

دوزخ از آتش ساخته شده اند و ی وارهايد. افتينخواهند ی آن رهائ و هرگز از ن آتش خواهند مانديا در جاودانه
 دری هر دوزخی  دست و پا،)۴۴-۴٢، واقعه(ظ است يخروشان و دود غلی  هابباد سوزنده و آ درون آنها آکنده از

می خته يسرش آب جوشان ر و بر )٣٠، حاقه(شود می آن به آتش کشانده  بسته شده است که بای هفتاد زرعی ريزنج
رد يگمی ان يم در را او ن و از همه سويباال و پائ و آتش از) ١٩، حج(شود می ن کوفته يو گرز آهن )۴٧، دخان(شود 

و هر ، )١٠٣، مومنون(ده شده است يآتش پوش ز ازي و چهره او ن،)٢٢، حج(آتش است  از  اوجامِه، )۵۴، عنکبوت(
 کوشدی می دوزخ). ۵۶، نساء( ابديد تا عذابش ادامه يرومی او  تازه بری ان شود پوستيآتش بر زمان که پوست تنش در

خود باز گردد و عذاب دوزخ را ی زنند که بجامی  گمالئک جهنم بدو باناما هربار ، زديآتش بگری تا از شعله ها
ان يطان دارد و دوزخيشی بشکل سرهای وه هائيده است که ميتلخ روئی اعماق دوزخ درخت در). ٢٠، سجده(بچشد 

اد يفری تشنگ که ازی و هنگام) ۶٢، صافات( شودمی  پاره  هاشکم شان دريخورند و روده هامی وه ها را ين ميا
 و چون از). ١۶، ميابراه(کند می ادتر ينوشانند که عطششان را زمی ن يچرکی مأموران دوزخ بدانان آب، آورندی برم

دهد که می خداوند بدانان پاسخ ، ش را جبران کننديکنند تا گناهان گذشته خومی دوزخ را  خداوند درخواست خروج از
 و ستمکاران ياری زيرا که برا، نخواهد شد برايشان مقدر نيزی او مرگ تازه  .عذاب آنان هرگز فروکش نخواهد کرد

 ٢).٣٧، فاطر(نيست ی ياور
  

 بار به صورت عدن و دوبار بصورت فردوس نام برده شده ١٠،  بار نيز از بهشت به صورت جنت و جنات١٣۵
 گذرانندمی آن  خود را جاودانه دری آن جهانی بزرگ را دارد که بهشتيان زندگانی همه اين موارد بهشت مفهوم باغ در  ٣.است
نشيمنگاه (مقعدالصديق  و )خانه آرامش(قرآن بصورت دارالسالم  اين باغ در. برخوردارندی نوع لذايذ جسمان و از
) ١٣٣، آل عمران(آن باندازه آسمان و زمين است ی که پهنا، توصيف شده است) یابدی باغ ها( جنات خلد و) یراست
، محمد(ی و چهار رودخانه اصل )٢۵، بقره(بسيار ی های آن جو و در) ٢٢، حاقه(دارد ی ال جابسيار بای مکان و در
، روم(آن همواره به گل آراسته اند ی و چمنزارها) ۴۵، حجر(جوشند می جريان دارند و چشمه ها از زمين ) ١۵
 یاز پاداش و) ١٣، نساء (برخوردارندی سعادت ابد ازی جاودانی اين سرا در) ٨٢، بقره(ی ميهمانان بهشت). ١۵

________________________________ 
دوران استيالی روميان محکومان به مرگ  اصل از مراکز پرستش مولوخ خدای بزرگ کنعانيان بود که در نزديکی اورشليم در دره جهنم در -١
 . ده بود که بعدا بصورت جهنم درآمد و مرادف با دوزخ شناخته شدنام اين دره از مالک اوليه آن بنام هنم گرفته ش. آنجا به صليب کشيده می شدند در
زير زمين قرار دارد و دارای هفت طبقه است که  است، دوزخ در" یتوحيد"ميتولوژی آشوری که احتماال منبع اصلی دوزخ های  در -٢

گل است، و  خوراک دوزخيان خاک و.  شده استدور آن کشيده آنها جای دارند، و هفت حصار بر دوزخيان برحسب طبقه بندی گناهان خود در
 . راه ورود بدان رودخانه ای است که رود ظلمت ناميده شده است

عروس " :غزل غزل های سليمان گفته شده است در. قرآن آمده است انجيل و هم در تورات، هم در اين کلمه فارسی، بهمين صورت، هم در -٣
باالی صليب به او گفت  و عيسی در:"... انجيل آمده است ، و در)١٢ل غزل ها، باب چهارم، غز( "من فردوسی است که درهايش بسته است

رساله دوم پائولوس به قرنتيان، ( "می دانم که اين مرد به فردوس برده شد"، )۴٣سوم،  لوقا، باب بيست و( "فردوس خواهی بود من در امروز با
 قرآن در در). ٧مکاشفه يوحنا، باب دوم، " (فردوس خدا می رويد خواهد خورد انی که درکسی که رستگاری شود از درخت زندگ"، )۴باب دوم، 

  .، اين کلمه به همين صورت فردوس بکار رفته است١١ و مومنون، آيه ١٠٧ آيه سوره اسری،دو 
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 فراوانی های و نوشيدن) ۵٧، يس(دسترسشان است  همواره دری بهشتی ميوه ها). ٩، مائده(برند می بيکران بهره 
سپيد ی حوريان ،)۴۴، دخان(شود می آنها عرضه  که توسط حوريان بر) ٢۵، مطففين(و شراب پاک ) ۴۵، صافات(

 آرامندی  م هاکنارشان زير سايبان که در )٢٣، واقعه(صدف  دری به لطافت مرواريدهائ، )٢٠، طور(فراخ چشم  اندام و
ياقوت و مرجانند ی به زيبائ و) ۵۶، الرحمن(نرسيده است بدانان ی آن دست هيچ جن يا آدم و پيش از )۵۶، يس(
باده گوارا  های  و صراح هاجام که در )غلمان(جوان ی نيز پسران و، )٣۶، واقعه(و هميشه باکره اند ، )۵٨، الرحمن(

آنان  برنوع که خواسته باشند  هر ندگان ازرپی  هاقسم که برگزينند و گوشت هر ازی آورد و ميوه هائی که درد سر نم
 ). ٢١-١٧، واقعه(گردانند می دور 

 
نشسته اند ی تخت هائ بر و) ٣١، کهف(دست دارند  ن دريزری تن و دستبندهائ استبرق سبز بر ازی ان جامه هائيبهشت

ی انيکنار حور در، )٧۶، رحمن(زنند می ه ير سبز تکيحر ازی ئ هابالش بر، آنها گسترده است با بريزی ئ هاکه فرش
 اننديده ماکيپرده پوش دری ضه هايدگانشان بيدی و گوئ) نگرندمی که جز به مصاحبشان ن(ه نگاه و کوتدرشت چشم 

  ١).۴٩، ۴٨، صافات(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
قا يرود دقمی که به بهشت ی کند که به هر مرد مسلمانمی قل امبر اسالم نيقول پ از، اثر معروف و معتبر خود، نياء علوم الدياح دری غزال -١

 ). ی هجر١٣۴٨، چاپ قاهره، جلد چهارم(رد يگمی تعلق ی همسری وه برايدست دوم و هشتهزار بی پانصد حور باکره و ی چهارصد حور
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 نيقوان

 یدي توحین هايآئ در
 
ن ينش کائنات و زميمورد مسائل مربوط به آفر آنها در پس از اشتباهات آشکار، یدين نقطه ضعف مذاهب توحيزرگترب

و با توجه ، ان آورده انديآدمی و اجتماعی مسائل روزمره فرد ارتباط با است که دری مقررات ن ويقوان، و خلقت انسان
ن وضع يجانب خود خداوند وضع شده باشند و قوان ست الزاما ازيبامی ی نين قوانيچن» یديتوح«ن يک آئي نکه دريبد

اعالم شده اند و نه ی ر الهير ناپذييو ثابت و تغی ن ابديهمه آنها خود بخود قوان، ر کنندييتوانند تغمی شده خداوند ن
 با). کشف االسرار، یني خمروح اهللا (»خرد تراوش کرده باشندی مردم بی مشتی سيسفلی مغزها از«که ی نيقوان
ی  جوامع بشرکم بران حيقوانن بوده است که يخ از آغاز ايتاری واقع رير ناپذييو ثابت و تغی قانون ابد، نهمهيا

و همچنانکه ، ر و تکاملنديير محکوم به تغيگيپی آنها به صودتی  هاتمدن ها و فرهنگی دوشادوش تحوالت اجتماع
ی مرحله خاص ز دريآنرا ن ازی ناش ن مربوط بدان ويتوان کرد قوانمی از آن متوقف نی نيطع معمق را دری تمدن بشر
کنند  می ق نيکه با شرائط تازه تطبی ن کهنه ايرود و قوانمی ش ينصورت تمدن پير ايغ در. توان گذاشتمی متوقف ن

است و ی خياسناد تاری های گانيبا نها درشان تيشوند که جامی گذشته ی  هادوران ازی محتوائی بی ادگارهايل به يتبد
ماقبل «ی  هان و مقررات تمدنيصورت که قوان درست به همان، یروزمره افراد و جوامع بشری زندگان نه در
  . گرفته اندی جای آثار باستانی موزه ها ز اکنون دري ن»یديتوح

 
با يتقر، ن صورت گرفتهين النهريبی شناسالواح و مدارک باستان   گذشته درکصد سالِهيکه ی ئهای سراساس بر بر

بخصوص از قانون ، یو آشوری بابلی، اکد، یسومری ن ماقبل توراتيتورات از قوانی ن و مقررات حقوقيتمام قوان
ی  هاکاوش  در١٩٠٢سال  که متن کامل آن در(ی الد و قانون حمورابيم ش ازيهزار سال پ متعلق به دو اوری سومر

 . هوه بدانها افزوده شده استياقتباس شده اند و تنها نام ) بدست آمده استی خوزستان کنون شوش دری باستان شناس
ت ين واقعير از قبول ايداند ناگزمی ی به موسی الهی ن را وحين قوانيکتاب مقدس ای مبنا ک که بريکاتولی سايکلی حت

ل يا تعديل ي تکمجًايرل تديتا دوران انجی سزمان مو بلکه از، ابالغ نشده اندی کجا به موسين يشده است که همه قوان
ن فرمان آنو و ين قوانيح شده است که منبع ايتصر زينی ن حمورابيسرآغاز مجموعه قوان جالب است که در. شده اند
 . هستندی ر الهير ناپذيين تغيقوانان بزرگ بابل است و همه آنها يبعل خدا

 
*  *  * 

و ی ت انسانيثيحی معادل مرد و دارای زن انسان» یديتوح«ک از مذاهب يچيه در، شودمی برخالف آنچه غالبا ادعا 
نصف ی ط از حقوقين شرايبهتر د که دريآی بحساب می بلکه انسان درجه دوم، شودمی او شناخته ن برابر بای حقوق

 . است حقوق مرد برخوردار
  
ی نسبت به مرد به روشن ند مقام زن راکمی ابالغ ی نا به موسيکوه س که دری ئ هافرمان خداوند در تورات، در

آنگاه به مدت هفت ، ديبزای نه ايآبستن شود و فرزند نری هرگاه زن: فرمودی و خداوند به موس«: کندمی مشخص 
هفته نجس باشد و  آنگاه به مدت دو، ديبزای و اگر دختر، ر خود بمانديخون تطه سه روز در وی روز نجس باشد و س
 ). ۵و٢، باب دوازدهم، انيالو سفر(» ر خود بمانديتطهخون  شصت و شش روز در

 
 ...افتميباکره ن ن زن رايد ايو بگومکروه دارد  را و پس او، ديرد و بدو درآيزن بگی چون مرد: و خداوند فرمود«

کن يل، آورده استی ل بدناميدرست نباشد صد مثفال نقره به پدر دختر بدهد، چونکه باکره اسرائ پس اگرسخن شوهر
 درش ببرند و پس اهل شهر اوپدا نشود، آنگاه دختر را به خانه يعالمت بکارت آن دختر پ ن سخن راست باشد وياگر ا
 ). ٢١-١٣، ست و دوميباب ب، هيسفر تثن (»رديند تا بميسنگ سنگسار نما را با

 
ی بی جهت موظف به فرمانبردارن يا و از، ده شده بوديدنده او زائ را ازيز، مرد بود ازی ده ايهود زن زائيفرهنگ  در
ی رون رانده و براين گناه آدم را از بهشت بيه را او مرتکب شده و با اينکه گناه اولي برامضافًا، او بود د و شرط ازيق
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ز دست ينی مدارس را نداشتند و به مقامات روحان ل دريهود زنان حق تحصيی جامه سنت در. شه گناهکار کرده بوديهم
زنان ی هوديمعابد  دری حت. بود ن کار دون شأن اويرا ايبرد، زمی سفر ن خود را درزن ی  خاخامچيه. افتنديمی ن

 شدمی ده يز زنان ناميا دهليشخوان يتوانستند تا صحن اول که پمی معبد را نداشتند و فقط ی اجازه دخول به قسمت اصل
در امور . نبود  آنان بصورت ناظر مجازحضوری مراسم و حت شرکت زنان دری انجام مراسم قربان در. ش برونديپ

در تمام تورات . ن حقوق بطور دربست به مرد تعلق داشتيبود و ای با فاقد هرگونه حقيازدواج و طالق و ارث زن تقر
 که دری بصورت، ليل مختلف اسرائيقبا در. شودمی ده يشود و زن فقط زن ناممی ت آدم اطالق به مرد ياصوال هو

) ١۵، ست و دوميباب ب، سفرخروج(بکارت دخترش ی بهای عنيافت حق ابوت يمقابل در در درتورات منعکس است پ
مرد مجاز . ديآی ن معامله به بعد دختر به تملک درميهنگام انجام ا فروشد و ازمی نده اش يآ را به شوهری عمال و
چون مرگ پدر و ی طيشرا دری حت .ه بخرديا جاري زيا کنيار کند يش اجازه دهد همسر اختياندازه که دارائ است هر
ران يان اسيم و خداوند فرمود که اگر در«: ستن ندارديدهد حق گرمی که تورات بدو اجازه ی مدت محدود زن جز مادر

خود را بتراشد و ناخن  د و سريفه دارد که به خانه ات درآيپس او وظ، یل شويو بدو مای نيخوب صورت ببی خود زن
 »یرد، و پس آماده شود که بدو درآئيکماه ماتم گيمادر خود  پدر وی رون کند و براي را برد و رخت خوديخود را بگ

 ).١٣-١١، کميست و يباب ب، هيسفر تثن(
  

سد و يبنوی موقع طالقنامه ا هر تواند درمی  مرد -هوه ابالغ شده است ي که همه آنها از جانب -ی ن توراتيبنا به قوان
چ صورت بدون موافقت شوهرش امکان طالق گرفتن يه زن دری ول، رون کندينه اش برا از خا بدست زنش بدهد و او

ی به سختی ن خطائيصورت ارتکاب کمتر زن در، اشکال استی بی زن با هری مرد همخوابگی که برايحال در ندارد و
نکه روشن يای برا. کشدمی کارش به سنگسار ی د، به آسانيان آيشود، و اگر احتمال زنا از جانب او به ممی مجازات 

بپردازد و » رتياز غين«به نام ی د به خاخام پوليبامی مرد ، ا نبودهيشود که سوء ظن مرد به همسرش بجا بوده 
شاهد ی مرتکب شده باشد که کسی ر به زن بخوراند تا اگر گناهيرا به نام آب تکفی آب آلوده ای فات مذهبيتشر کاهن با

ی مالء عام سنگسار شود، ول نصورت دريا فتد و دری ان بي شود و شکمش به پائش شليآن نبوده است روده های نيع
باب ، سفر اعداد(. نداردی تيآورده مسئول که بدو واردی بابت اتهام از د، مرديرون آيگناه بيش بين آزمايا زن از اگر
را به پدرش  بکارت اوی اد بهيکه به دختر تجاوز کند تنها بای هوه آمده است که مرديثاق يم در). ٣٠-١١، پنجم

 شکل  ۵٠)٢٨، ست و دوميباب ب، هيسفر تثن(گر يدی جا ن بها دري، و ا)١۵ست و دوم يباب ب، سفر خروج(بپردازد 
معادل فاحشه که از طرف شوهرش رها شود ی زن) ٨و٧، کميست و يباب ب(ان يسفر الو در. ن شده استيينقره تع

ست و يباب ب(ه يتثن گر سفريدی جا در. را ندارندی ن زنيحق ازدواج با چنح شده است که کاهنان يشناخته شده و تصر
ش از يد که پيشده و بدو بگو ريس بعدا از اوی ازدواج کند ولی با زنی گفته شده است که اگر مرد) ٢١-١٣، دوم

دخترش ن شب زفاف يپدر آن زن موظف است جامه زر، همخوابه شده بوده استی گريخانه پدرش با د دری زناشوئ
مرد  از اما، سنگسار شود دروازه شهر کنار زن در آن، ريغ در را که معرف بکارت اواست به کاهن ارائه دهد، و

آن زن به  ر شدن ازيهمان شب زفاف اعالم نکرده و فقط بعد از سی فردا ن موضوع را دريشود که چرا امی ده نيپرس
 . اد آن افتاده استي

 
هر مرد ی برا، نقل کرده» مردان کتاب مقدس«کتاب  دری، وف معاصر، آندره شوراککه مورخ معری باستانی سند در

 شکل و ۵ پسر، کماه تا پنج سالي از: شده استی مت گذارير قيبه شرح زی ن مختلف زندگيسن دری لياسرائ و زن
 شکل ۵٠د مر، ست سال تا شصت ساليب از،  شکل١٠ شکل و زن ٢٠ست سال، مرد ياز پنج سال تا ب،  شکل٣دختر 
وانات را هم يحی ان زن و مرد حتيض ميتبع، شکل ١٠ شکل و زن ١۵مرد ، شصت سال به بعد از،  شکل٣٠و زن 
از گوسفند ی کند که قربانمی د يتأکی و، ديآی ان ميمهوه يی برای مورد که صحبت از قربان هر مثال در، شودمی شامل 

ل يآن بخش از انج در، ن برداشت تورات از مقام زنيا. اورندي آنرا بنهينوع ماد باشد و مبادا که از» نهينر«ا گوساله ي
» یسائيبخش ع «که دريصورت در، دانست بطور کامل منعکس شده است ديعهد جدی مه توراتيتوان آنرا نمی ز که ين
ن يا در. ارجمند داردی شتر است مقاميق تر و عطوفتش بينکه احساسش رقين زن بخاطر ايهم، یقطب ن کتاب دويهم

 : پائولوس آمده استی رساله ها باره در
 
بلکه ، آن زن زاده نشده را که مرد ازيز، سازدمی منعکس  را اما زن جالل مرد، سازدمی مرد جالل خدا را منعکس «

د ينجهت زن بايبد. ديمرد خلق گردی بلکه زن برا، ده نشديو مرد بخاطر زن آفر، مرد به وجود آمد زن بود که از
شگاه يپ سته است که زن با سر برهنه دريا شايآ. ا سرش را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان مرد استبهنگام دع

که با ی زن. است او زن شوهر سر هری ول، ح خدا استيح است و سر مسيمس مرد هر د که سريخداوند دعا کند؟ بدان
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ی ا«، )١٣-٣، ازدهميفصل ، انيول قرنترساله ا(» شوهرش را رسوا ساخته استی عنيخود  کند سر برهنه دعا سر
ان، فصل يرساله پائولوس رسول به افس (»ديکنمی خداوند اطاعت  د که ازيشوهران خود اطاعت کن ازی طور، ها زن
ده شد و يرا اول آدم آفريد ساکت باشند، زيزنان با. مردان حکومت کند ا بريم دهد يزن اجازه ندارد تعل«، )٢٢، پنجم
رساله اول پولس رسول به  (»را شکست ب خورد و قانون خدايب خورد بلکه زن فري نبود که فرآدم حوا، وبعد 
ی زنان مقدس«: ح شده است کهيرساله پطرس رسول تصر در، به موازات پائولوس). ١۴-١٢، موتائوس، فصل دوميت

را ارباب  و او کردمی  اطاعت ميابراه ع کامل شوهران خود بودند، مانند سارا که ازيکه به خدا توکل داشتند همه مط
 .)۶ و۵ باب سوم،، رساله اول پطروس رسول (»خواندمی خود 

   
. کندمی برخورد ی و کامال مخالف با ضوابط تورات» یانقالب«ی زنان با عطوفت بای سيبعکس ع انجيل، »ی حيمس«بخش  در

 شودمی درباره سنگسار او مانع ی د مذهبياکقانون ی بخشد و از اجرامی روح او ی به صفا رای ه روسپيم مجدليگناه مر
نکه ياخانه خود به صرف غذا دعوت کرده است و از  که او را دری سيبه شمعون فر). ١٠-٣، باب هشتم، وحناي(
مرا با اشک چشم شست ی ن زن پاهايد که ايگومی ، کندمی ده است تعجب يک زن بدکاره شهر را بخشيگناهان ی سيع

صحنه اعدام  در). ۴٨-٣۶، باب هفتم، لوقا(ی که تو مهمان خودت را فقط غذا داديحال در، سوانش خشک کرديو با گ
 ،کنندمی ی ن صحنه خوداريا حضور دراز ، ون اويحواری حت، که مردانيصورت در، دارند وابسته بدو حضور انتنها زناو 

 . شودمی  ظاهر ) دلنمای مار(ه يم مجدلين مريگران به هميش از همه ديپی سيز عيز نيپس از رستاخ
  
شتر يسا را بيکلی چون و چرای سلطه بکرده است که ی رويل پيانجی سنت تورات ک تا بامروز همواره ازيکاتولی سايکل

آنان بسته ی سه هايقدی حت، زنانی سا به رويکلی ل تاکنون راه ارتقاء به مقامات باالين دليو بهم، کندمی ن يتضم
 دری بحث هائی ک حتيکاتولی سايکل .ل استيانجی تيشخص دوی خدای جلوه ها از گريدی کين مورد يا. مانده است
شهر ی مذهبی شورا ن سئوال بخصوص دريا نه؟ ايروح هستند ی ن باره داشته است که زنان اصوال دارايگذشته در ا

 . ديهم نرسی جه قطعي مطرح شد و به نت۵٨۵سال  فرانسه در» ماکون«
  

زنان  مردان را بر«: ل استيانج» یبخش تورات«ی  هاتورات و برداشتی  هابه برداشتزن مشا برداشت قرآن از
ن بابت که يا ز ازين مقرر فرموده است، و برترگر يدی را بر برخی را که خداوند برخي، ز)٢٢٨، بقره(است ی برتر

دو : د که مورد پسندتان باشندي به نکاح خود درآوررا کهی ، زنان)٣۴، نساء (دهندمی مال خود و زنان نفقه  مردان از
، )١٩نساء (د يبه خود راه ندهی امر طالق آنها دغدغه ا ، و چنانچه دلپسندتان نبود در)٣٠، نساء(ا چهار يا سه ي

و سرانجام آنانرا به ، دينيگزی خوابگاهشان دور د سپس ازيحت کني نخست نصد،يمناکيشان بيرا که از نافرمانی زنان
ی کيکشت آنها نزدی د برايصورت که خواسته باش پس به هر، ندينان کشتزار شماي، ا)٣٣، نساء(د يه کنيزدن تنب
که خود ی فاحش شده باشند و چهار تن از گواهانی که مرتکب خطائ زنانتان را کدام از ، و هر)٢٢٣، بقره(د يبجوئ
ا آنکه خداوند راه يبرسد  ه آخرعمرشان ب د تايکنی خانه زندان دهند آنقدر دری آنان گواهی د به خطايکنمی ن ييتع
ک دختر قرار يبرابر ارث  ک پسر را دويدهد که ارث می خدا به شما فرمان  ).١۵، نساء( شان فراهم آورديبرای نجات
 »دياوريزن را گواه ب ک مرد و دويد ياينفر مرد ن د و اگر دويمرد گواه آور شهادت دوی ادای برا ، و)١١، نساء(د يده
 ). ٢٨٢، بقره(
  
ره يقول ابوهر از، ث جهان تسنن استيحدی  هان کتابيمعتبرتر، »صحاح سته«از ی کيکه ی ترمذ» جامع «در

گر سجده کند، يبه انسان دی بود دستور دهم انسان ت شده است که اگر قراريامبر اسالم روايپ معروف محمد ازی صحاب
قول   از»صحاح سته «گر ازيدی کيی، بخار» حيحص «در و، دادم زنان به شوهرانشان سجده کنندمی  دستور نًايقي
دوران  دری حت. کرده است صادر خود رای آن حکومت کند حکم تباه بری که زنی نيامبر آمده است که سرزمين پيهم

اسالم با استناد به ضوابط  زن دری نار دولتيک سمي دری ک دانشگاه اسالميس يرئ، هيت فقيوالی جمهور در، خود ما
عهده  ن امر بريارا يز، ز کننديمورد حقوق زن و مرد پره دری سنتی تفکرها د ازيزنان با«: کند کهمی د يتأکی اسالم
  ».خود آنها است و نه بای ون و آگاهان مذهبيروحان

 
 شه، همسريقول عا از» نهيمد محمد در«کتاب  اسالم در امبريپی وات محقق و مورخ سرشناس زندگانی مونتگمر
دختران خردسال  من ازدواج کرد شش سال بيشتر نداشتم و هنوز با که پيامبر خدا بامی هنگا« : کهکندمی نقل  محمد،
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 در. م به خانه خود بردي هاعروسک که نه ساله شدم و همسرم مرا بای زمان تا، کردممی ی  من بودند بازکه همسن
 ١». سال داشت۵۴امبر ين موقع پيا

 
عضو سازمان ملل ی کليه کشورها سراسر جهان امروز محکوم شناخته شده و که دری و برده داری المانه بردگ ظمرس

 است که »یاله قوانين ثابت و اليتغير«آن  ازی سه آئين توحيد هر آن صحه گذاشته اند، همچنان دری الغا متحد بر
آئين يهود دارند اين  نه براين زمي اسالم در آئين مسيحيت و که دوی تنها امتياز. را ندارند آدميان حق لغو يا تعديل آنها

قرار گرفته ی مورد نفی آنکه اساس برده داری توصيه شده است ب عادالنه نسبت به بردگانی آنها رفتار است که در
چنانکه ، حمايت شده استی اصل برده دار قرآن بصورت قاطع از انجيل و هم در هم در، جهت عکس درست در. باشد

 قرآن از شمرده است، و دری ان خود به اندازه اطاعت آنان از مسيح يک فرضيه مذهبانجيل اطاعت بردگان را از ارباب
 که خدا بدو رزق وی آزاد تواند با مردمی خود ندارد ن ازی که هيچ اختياری جانب خداوند تصريح شده است که بنده ا

 .فراوان اعطا فرموده است يکسان شناخته شودی روز
 
پس شش سال نزد تو خدمت ی بخری عبری اگر غالم« :داوند يهوه آمده است کهتورات بصورت فرمان مستقيم خ در

بدو داده باشد و آن زن پسران و دختران برايش ی اين مدت زن و اگر آقايش در، قيمت بيرون رودی کند و سال هفتم ب
ن غالم بگويد که هر آينه ليکن هرگاه آ، آن آقايش باشند و آن مرد تنها بيرون رود زائيده باشد آنگاه زن و اوالدش از

بحضور خداوند  را آنگاه آقايش او، خواهم بدون آنها آزاد بيرون روممی دارم و نمی زن و فرزندان خود را دوست 
باب بيست و ، سفر خروج (»نمايدی هميشه بندگ رای او و سوراخ کند وی درفش با را گوش او بياورد دو) معبد در(

 نان و، االغتی علوفه چوب و بار برا«: تورات تصريح شده است که ن سيراخ ازبی تفسير يهود در و). ۶-٢، يکم
و اين يوغ و طناب است ، نگاه دارد به فرمان تو نخواهد ماند بنده ات، زيرا که اگر او سرش را باالی کتک و کار برا
 را را اطاعت نکند بيدرنگ او اگر بنده ات فرمان تو. نصيب غالم بايد شکنجه و فلک باشد. کندمی را خم  که گردن او
 ). ٢۵سوم  وی باب س(» زنجير بينداز به غل و

 
 خود باشيد که ازی اشتياق مطيع اربابان زمين بای غالمان، طوری ا«: آمده است» عهد جديد «همين راستا در در

المان بگو که به غ«، )۵ ،باب ششم، رساله پائولوس رسول به افسيان (»کنيدمی خود مسيح اطاعت ی ارباب آسمان
نگاه ی خود راض را همواره از و بحث نکنند و آنها هر امر مطيع اربابان خود باشند و درباره احکام آنان جر در

سن ( توماس آکوينوسی، قديس بسيار سرشناس مسيح). ٩رساله پائولوس رسول به تيطس، باب دوم،  (»دارند
نظام ی نظر اجتماع از، است که آدم مرتکب شدی که نتيجه گناهی بردگ«: همين باره فتوا داده است که در) توماس دان

قانون خدا  بتوانند از آزاد باشند و ديگری کنند تا گروه کاری است که گروهی طبيعی امر است، زيرای مفيد و عادالنه ا
  ».از خود آنان دفاع کنند و

___________________________________ 
بحث ی  هاتيشند تا واقعکومی ده اند و يهمه ادوار کوش دری کسان، عيجامعه تش بخصوص در، عالم اسالم ت و چه دريحيجهان مس چه در -١

ی تازه ای د گره هايبگشای مشکل آنکه واقعا گره از ش ازيه کنند که بيتوجی با منطق هائ رای اسالم اي" یحي مس-ی هودي"ی ن مذهبيز قوانيبرانگ
  . ديافزامی آن  بر
حال گسترش بود  داند که چون اسالم درمی ن يامبر را مربوط بديپی  هاازدواج، یمطهری د مرتضيشه، یاسالمی ته جمهورن برجسيسيرتئو
ت يفعالی امبر براين نازل شده بود که پيقرآن بخاطر ا زوجات در ن حساب قانون تعدديبد، اج داشتيب قلوب به تعدد زوجات احتيتحبی غمبر برايپ
 :کندمی ه يو عائله توج و مزاج و حقوق فردی ميدگاه مختصات اقليد از ن موضوع رايهمی گريدی ه پردازيفرض. داشتاز يخود بدان نی اسيس
م ياساس خواص اقل است که بری شمرده شده است مسئله ا زيگران تا چهار زن جايمورد د در امبر تا نه زن ويمورد پ دری ن مسئله که بطور کليا"
ز آن دخالت ياصل تجو که دری ر علليتام و سايمانند وقوع جنگ و پرورش ای له و تبعات هنگاميزاج و حقوق فرد و عامتقابل جامعه می ازهايو ن

له بود محمد يبت کامل آن قيحما ستاند درمی زن ی له ايآن روزگار که هرکس از قبی ت بسزايد دانست که بخاطر اهميبا .کندمی داشته است فرق 
او را  ت ازينکنند، بلکه حمای راه نشر اسالم نه تنها با او مخالفت در وند داد تايپی ل چنديقبا ق باين طريبد کرد وخود رام به گرفتن زنان متعدد اقدا

 ). ۴١۴ص ، ی پتروشفسک.  پ. ی ا،رانياسالم درای ترجمه فارس ه بريحاش( "ز بداننديش نيخوی له ايفه قبيوظ
که اسالم با ی خيبود تاری تيواقعی بردگ": نوشته شده است، اسالم مجاز شناخته شده برده دار درن نظرکه يرد ا ن کتاب دريهم گر دريدی جا در

 که ستينگری مامبر يد، پزبراندا کباره و آنًايتوانست آنرا می اسالم ن، یجنبه اقتصاد بخصوص از، بودن آن شه داريآن روبرو شد و به خاطر ر
و به مرور ، ل متوسل شديج و به اصطالح لطائف الحيدرن رو به اصل تيا از، ستينی آن عملی و فوری آن محال است و لغو آن مخالفت به ناگاه با

  ). ۴٧٣ و۴٠٩ص ، همان کتاب" (اساس آنرا برشوراند
ی رفتنيپذی ئ هاش از آنکه استدالليب، رنديه ناپذيت امروز و بخصوص فردا اصوال توجيبشری که برای ه مسائليتوجی برای ن استدالل هائيچن
هر  و دری هر مقطع مکان به مسلمانان جهان، دری ر الهير ناپذيين ثابت و تغيلوح محفوظ بصورت قوان که ازی نينکه قوانيا است بری اعتراف، باشد

همه ی اهنمانکه رينه ا، اسالم حل کنند در عربستان صدر امبر راين هدف وضع شده اند که مشکالت پيا با زيچ هر ابالغ شده اند ازی مقطع زمان
 .باشندی و مکانی ط زمانيهمه شرا ان دريجهان
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اين باره  ديگر دری انجيل برداشت دری بايد تذکر داده شود که خود عيسمی مسيحيت، يکبار ديگر  دری مورد بردگ در
ين گاه و انجيل ها است که مومن دری مانده فقط جمالت کوتاهی آن باق  ازدارد که نه پائولوس بدان رفته است، و آنچه

اينصورت يا  زيرا که در، تواند بنده دو ارباب باشدمی هيچکس ن«: اين قبيل که از، گذرندمی آن  خوانند و ازمی بيگاه 
 »شماردمی  اينصورت دومی را حقير ورزد و درمی ارادت ) خدا(دوست دارد يا به اول  اولی بدش می آيد و دومی را از
 ). ١٣،  و باب شانزدهم٢٢، دهمباب دواز، ، لوقا٢۴، باب ششمی، مت(
 
 ازی زيرا اين سنت خواست مستقيم خداوند و ناش، قاطع گذاشته شدهی تاکيدی اصل برده دار قرآن بنوبه خود بر در

گران ياز د ن درجه برتريرا به چندی م که کسانين خواسته ايخود ما چن«: ت خاص او شناخته شده استياراده و مش
گر يدی بعض از بندگان خود را بری خدا رزق بعض«، )٣١، زخرف (»ش درآورنديخوی ه بردگب نان رايم تا ايقرار ده

، )٧١نحل،  (»برابر شوند او با دهد تامی اده را به غالمان خود نيون شده ززاما آنکس که رزقش اف، داده استی ونفز
م و پنهان و آشکارا يکرده ا وان عطابه او رزق فرا آزاد که مای ندارد و مرد خود ازی اريچ اختيکه هی ا بنده ايآ«

گنگ و ناتوان که ی بنده ای کيمرد،  نفر دو«، )٧۵، نحل(» کسانند؟يهم  کند بامی مال خود انفاق  هرچه بخواهد از
 کندمی آزاد که به عدالت امر ی مردی گريرساند، و دمی به مالک خود نی ريچ راه خيه ش است و ازيخوی سربار موال

محمد  خود از» صحاسته «در). ٧۶، نحل(» هستند؟ی حقوق متساوی دارا نفر ن دويا ايآ م است،يصراط مستق در و
که از نزد ی و بنده ا، رون آمده استيبی تعالی برائت خدا زد ازيصاحب خود بگر که ازی هرغالم«: نقل شده است که
خته يز گريکن و روزه غالم و نمازی تعالرا حقيز، ش باالتر نخواهد رفتيحد شانه ها خته باشد نمازش ازيارباب خود گر

  ».رديپذمی را ن پا
 
که از ی بندگان، شوندمی کفار گرفته  جنگ از که دری رانياس: استی سه منبع اصلی دارای بنده داری فقه اسالم در

 ،رسدمی  سه به جنگ ن هريشه اير. نديآی ا ميزان بدنيغالمان و کن که ازی و فرزندان شوند،می ی داريصاحبانشان خر
ی مت به بندگيا دستبردها بعنوان غني  هاجنگ شوند خود درمی د و فروش يبازار برده فروشان خر که دری را بردگانيز

اربابان  و اگر، دا شوند بازداشت و به صاحبانشان بازپس داده شونديهرجا که پ د دريبامی ی بردگان فرار. درآمده اند
ک از صاحبان او ي به چند ارباب تعلق داشته باشد هری اگر بنده ا. شوندی پا زندانز يز گريا کنينشوند غالم  دايآنها پ

 در .ا آزاد کنديرا بفروشد  فالن عضو اوا يمثال فالن دست ، ديآی که سهم او بحساب م رای بدن و ازی حق دارد قسمت
د آنها يا متعهد بازخريد کرده يزخرز بايخود را نی ر اعضايتواند کامال آزاد شود که سامی ی ن صورت برده فقط وقتيا

 .شده باشد
 

*  *  * 
فرهنگ ی اصلی اجزا همواره ازی تمدن بشر آغاز با که ازيزی ، هنرها»یديتوح«سه مذهب  مذهب از دو دست کم در

 در Margoliouth وثيمارگول به تذکر. ندارندی ا اساسا جائيدارند، ی کم اريبسی ا جايت به حساب آمده اند، يو مدن
تنها رشته ی، و معمار درام، شعری، مجسمه ساز، ینقاش، یقيموسی عني، بايزی گانه هنرها ششی هاان رشته يم

 »کنندمی ی رويمغزان پ شعرا تنها سبک از«نکه يتذکر ا د کراهت و بايق و رشته ماقبل آخر با، ن بصورت روشنيآخر
هود منع ين يآئ همچنانکه در، شده اندی گر نفيمورد قبول اسالم قرار گرفته اند و چهار رشته د) ٢٢۴، نمل(
ی اديحد ز ن تاين آئيا دری قيعوض موس در. هوه استين دهگانه خداوند يفرام ن فرمان ازيمهمتر ن وياولی کرسازيپ
پس بابال نواده نسل هفتم ... «: سه گانه همه مردم جهان شناخته شده استی از حرفه های کيی رفته شده و حتيپذ
» که صانع مس و آهن هستنديآنهائ زنان و قائن پدری ن بربط نوازان و وبال پدريگله داران بود، و برادرش ل پدر يقاب
 و ی قوچ و نداشت و شامل بوق و شاخ ی هود اصالتا جنبه مذهبيی قيموس). ٢٢و٢١ ش، باب چهارم،يدايسفر پ(

 . وبال ابداع شده بوديشد، که همه آنها توسط می زنگوله 
 
همه  در ونان، رم، وي، نيران، هند، چيای، قيمصر، کلده، بابل، سومر، آشور، فن: گريدی باستانی  هادنهمه تم در
بلکه گاه مقدس شمرده شده است، همچنانکه  نه تنها مجازی قيجهان کهن موسی ريمه اساطيو نی رياساطی ن هايآئ

ی قياسالم نه تنها موس در. ن مراسم استيرايناپذی جزء جدائی حيو مسی و بودائی زرتشتی مراسم مذهب در زيامروز ن
هان و يسرسختانه فقی خ اسالم با دشمنيتمام تار ز درينی ر مذهبيغی قيموسی بلکه حت، به مذهب نداردی راه

 . مورد طعن و آزار قرار گرفته اند» سماع«و جرم ان ين جهت عرفا و صوفيمتشرعان و محدثان مواجه بوده و بهم
 ز دريکشف االسرار خود فتوا داد و بعدا ن دری ني خمت اهللايآ، ستميقرن بی انيپای دهه ها ما، در ن دوران خوديهم در

و شهامت و  کندمی د يانسان تول و خالف عفت دری و عشقبازی روح شهوترانی قيموس« :د کرد کهيه تأکيفقی مقام ول
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ک يه بانسان را  شرمانه است وی ست و بباشد پی قيآن موس که دری زندگان. رديگمی او از رای شجاعت و جوانمرد
  ».یانت است به مملکت اسالميخی قيموس. کندمی ل يهوده تبديموجود هزل و ب

 
. استی جنگی پور و سرودهايشود طبل و شمی شناخته » میاسال«ه يت فقيمکتب وال که دری قيموس ازی تنها نوع

 پری مصاحبه ا دری ائيتاليروزنامه نگار سرشناس ای نچانا فاالياور، ینيآمدن خم کاری ن سال روينخست که دری وقت
ی قيمورد موس د دريدانمی ی عفتی و بی ک کننده روح شهوترانيرا تحری قيد که شما که موسياو پرس صدا از و سر
 ،اسمشنمی د نيبرمی را که اسم ی ئ هان آدميمن ا:  پاسخ دادت اهللايد؟ آيگوئمی چون باخ و موتسارت و بتهوفن چه ی کسان

 .نداردی کالشمارش باشد ای قيآنها موسی قياما اگرموس
 

هستند که در آن ی ر او دنباله روان مکتبيو نظای نيرا خميز، ستينی نيچون خمی خاص کسانی ئ هان برداشتيالبته چن
و ی دگخوانن«:  آمده است که»ث موثقيحد «امبر اسالم دريقول خود پ توسط محدثان معتبر ازی نيش از خمي پ هامدت

 کور و  و امت باتفاق زناکاران و صورتگران کريق روز  بروند درهن رايو آنانکه بد، استی اجل معاص ازی نوازندگ
ک يامبر نقل شده است که هرکس که ين پيهم ازی حت» .کنندند و مانند سگ نوحه يرون آيخود بی گورها لنگ و از

  .است که هفتاد بار با مادر خود زنا کرده باشدی ت کسيمعص دتر ازيشدت او نزد خداوند يدرهم به اهل ساز و آواز بدهد معص
 
اجزاء  از زين دو ن هريتوان داد، که امی ی مجسمه ساز وی گر نقاشيدی رشته هنر مورد دو در را ن تذکريهم رينظ
ن راستا است يهم در روند، ومی بشمار ی حين حال فرهنگ مسيع و دری ري و مذاهب اساط هار همه تمدنيناپذی جدائ

ی ز آثار حجارين و ،یو رومی ونانيو ی و مانوی حيمسی شرق و غرب بصورت آثار نقاشی که هزاران شاهکار هنر
و تنها دو ده شده اند، يآفری نه مذهبيزم دری حيو مسی راني اوی و رومی ونانيو ی و برهمائی بودائ وی بابل وی مصر
طور  که در رای نيهوه سلسله قوانيتورات خداوند  در. کرده اندی ده مستثنن قاعيا از هود و اسالمند که خود راين يآئ
 آنچه باال در ازی چ تمثاليده و هير تراشيچ تصويه« :کند کهمی ن قانون آغاز يا کند بامی کته يدی نا به موسيس

ی هوه که خدايه من را کيمساز، ز خودی ن است براير زميز آب در ن است و آنچه دريزم ن دريآسمان است و آنچه پائ
ا ير خداوند يا تصويز ساختن مجسمه ياسالم ن در). ٣، ستميباب ب، خروج سفر(» رتمند و حسودميغی هستم خدائ تو
ن يدالعذاب تريت شده است که شديامبر رواين باره از پيا موجود جاندار منع شده و در مبران و امامان و اصوال هريپ

ل آمده است که يقول جبرئ از سازند، ومی  وان رايا حيا مجسمه آدم يند که نقش هستی صورتگرانامت يروز ق مردم در
 .شوممی ده باشند داخل نيوار کشيد بر رای ا صورتيباشد ی آن سگ که دری من به خانه ا

 
*  *  * 

ی ن بشرتمدی ط کنونيشرا قرآن آمده است، در ل ويتورات و انج آنطور که در، »یديتوح«ن يسه آئ هری ن جزائيقوان
و ی حيا مسيی هوديمان يا ت ازيآنها با خلوص ن افراد ازی  هر قدر هم که کسان-ی چ جامعه متمدنيهستند که هی نيقوان
ی  نه حاضر به اجرا- سا رونديا کليسه و يا کنيکشنبه به مسجد يجمعه و شنبه و ی خود دفاع کنند و روزهای ا اسالمي

  . حه بگذاردآنها ص تواند برمی ی آنها است و نه حت
 
ز يبدست آنها کشته شده باشند نی که آدمی واناتيحی بلکه حت، به بخشش گناهکاران داده نشدهی تورات نه تنها جائ در

نه يآ هر« :کند کهمی د يهوه تأکين مورد خود يا شوند، و درمی برده شده و پس از محاکمه سنگسار به محکمه شرع 
جهت  ل درست دريانج در). ۵، ش، باب نهميدايسفرپ(» وان خواهم گرفتيهر ح انسان و از ازهر انتقام خون شما را
ی های از شگفتی کيتواند می ت ين واقعيز داده شده است، و ايمبالغه آمی ن بخشش و گذشت جائيخالف تورات بد

و ی ل متيانج دو  در».ل آن آمده استيتکمی بلکه تنها برا، امدهينی گرين آن دينقض قوانی برا« :د کهيبشمار آی کتاب
د که گفته شده است چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من يده ايشن«: آمده است کهی سيقول ع لوقا از

 گرت رايزند گونه دمی ی ليگونه راستت س بری مکن و اگر کسی کند بدمی ی بد که به توی م به کسيگومی به شما 
ی رو کندمی تو وام ازی که تقاضای کس خواهد آنرا ببخش و ازمی ی زيچتو  که ازی به کس. بگردان ز به جانب اوين

ه يد که همسايده ايشن: گر آمده استيدی جا و در). ٣٠و٢٩  و لوقا، باب ششم،۴٢-٣٨باب پنجم،ی، مت( »مگردان
 که به آنهای د و برايم دشمنان خود را دوست بداريگومی ش متنفر باش، اما من يدشمن خو و از خود را دوست بدار

د يتوانمی را ی ز شما را دوست دارد چه پاداشين د که اويرا دوست بداری اگر فقط کس. ديکنند دعا کنمی شما ستم 
د يتوانمی ی نداريدی د چه ادعايکنند؟ اگر تنها به دوستان خود سالم کنمی را ن ن کاريران هميا باج گيد؟ آيمتوقع باش

 پرسدمی ی سيکه ازعی پاسخ پطروس حوار در و). ٣۶-٢٣ و ۴٧-۴٣ همانجا،( ؟کنندمی ن نيز چنينان نيدی د؟ مگر بيبکن
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نه : ديگومی پاسخ ی ا تاهفت بار؟ ويرا ببخشم؟ آ د اويچند بار با کند، تا  من به حق من تجاوز) همنوع(اگر برادر 
، هيچون قصاص و د یئ هادرباره اعمال مجازات). ٢٢و٢١، باب هجدهم ،یمت( بلکه هفتاد مرتبه هفت بار، هفت بار
، لوقا، ۵-١، باب هفتم، یمت( ديده شويد تا بخشيد و ببخشيد تا محکوم نشوين است که محکوم نکنيای سيرهنمود ع
 ). ٣٧ باب ششم،

 
 گرددمی  باز» االلبابی اول ايوه يالقصاص حی ولم ف«ی ت توراتيت به هويحيمسی آسمان پدرصورت  از خداوند قرآن، در
 که خود آن اقتباس کلمه به کلمه از - چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندانی توراتقانون  رب ، و)١٧٩ بقره،(

، ۴٠ی، ، شور٣٣، ی، اسر١٢۶، ، نحل۴۵، دهئ ما،٩٢ نساء،،١٩۴بقره، (گذارد می د ي تأک- استی قانون حموراب
ی فر براين کيهم و ١).٣٨ ،ئدهما(د يقطع کن شود که دست مرد و زن دزد رامی گر گفته يمورد د در). ۶٠ حج،
 کنندمی ن فساد يزم ند و دريمجازات آنانکه محارب خدا و رسول او«: شودمی ن يياالرض تعی ن فيمفسد خدا و ن بايمحارب

، ١٢۴، اعراف ،٣٣، مائده(» ده شوديجهت مخالف بر شان دري و پاها هاا دستيخته شوند ين است که به دار آويا
 ). ۴٩ ، شعرا،٧١، طه
 

ز يمختلف وضع شده است و غالبا نی بعد توسط فقهای  هادوران شود کال درمی خوانده ی اسالمی  مقررات قضاآنچه
ن اندازه جالب است نحوه يآنچه بهمی ول. توافق نظر وجود ندارد، عيجهان تسنن و تش دو بخصوص در، ان آنهايم

ی مورد صدور رأ جهان متمدن امروز دری ئارتباط با ضوابط قضا است که دری شرع اسالمی دادگاه ها دری دادرس
 . استی کامال قرون وسطائی راثيمی، رأی اجرا و صدور عدالت در دقت و درباره متهمان و مراعات حداکثری نهائ

 
و ی بايد مدع، جريان جلسه در. اقدام کندی دادرس مسجد به امر گاه نيز در محکمه و دری ايام معين بايد درمی ی قاض
بايد ی اهل ذمه باشد، قاضی طرفين دعوا مسلمان و ديگر ازی اگر يکی عليه را به نشستن دعوت کند، ولی مدع

وجود ی العموم و وکيل دعوی محکمه شرع مدع در. اهل ذمه را سرپا نگاه دارد مسلمان را به نشستن دعوت کند و
محکمه  کنند و درمی ز منافع خويش دفاع طرف دعوا خود ا دو. کند بايد اين دو وظيفه را ايفای ندارد و خود قاض

مرکب از يک يا ی خدمتگزارانی قاض. دارندمی خويش گسيل ی را به جای يابند و اگر زن باشند نماينده امی حضور 
دادگاه ی حکم قطع. اختيار دارد محکمه حاضر کند در در و يک دربان که بايد داد خوانده يا شهود را) یمنش(چند کاتب 
   .يکروز صادر شود و اين حکم قابل تجديد نظر نيست و بايد بفوريت به اجرا درآيد ن جلسه محکمه و تنها درهما بايد در

 
*  *  * 

اين سنت از ی ول. گر بدين صورت وجود ندارديآئين د دو در خاص آئين اسالم است و» یتوحيد«سه آئين  نماز در
اقتباس شده ی آئين مانو از)  نيت، قنوه، رکوع، و سجودوضو،(بلکه کليه اجزاء آن ، جانب خود اسالم وضع نشده

 .توان به خاک تيمم کردمی وضو پيدا نشود ی اينکه اگر آب برای حت، است
 

 . شبانگاه است، پيش از طلوع خورشيد، نيمروزی يعنی مانوی نيز همان اوقات نمازهای اسالمی نمازهای اوقات ادا
 دو آوريد نماز را در بجا«: بود مکه بود تنها دو بار که محمد دری دوران دری آغاز کار، يعن روزانه دری نمازها شمار
سپيده دم  در نماز را«: پس از هجرت محمد به مدينه اين رقم به سه نماز افزايش يافت). ١١۴هود، (» روز هری سو
پذيرفته ی ورت نهائبصی پنجگانه پارسی ، و سرانجام نمازها)١٣٠، طه(» داريد طول شب برپا شامگاه و در و در
آن  ازی نزد مسلمانان چين که بخش عمده ا است، بجز دری همه جهان اسالم به زبان عرب قرائت نماز تقريبا در. شد

بودند که برخالف ی از فرقه حنفی که به چين رفتند خراسانيانی زيرا نخستين مبلغان اسالم، خوانندمی ی را به فارس
  .دانندمی  گويند مجازمی آن سخن  زبانی که با خواندن نماز را برای مسلمانان به هرسه فرقه ديگر تسنن و فرقه شيعه 

  
پس از ی بود، ول) بيت المقدس( در آغاز اورشليم -بايست هنگام نماز روبدان داشته باشند می  که -قبله مسلمانان 

قرآن چنين توجيه  غير منتظره در اين تغييرروابط مسلمانان با جامه يهوديان مدينه اين قبله به کعبه تغيير يافت ی تيرگ
گويند چه چيز باعث می ناباوران «: اين راه درجه ايمان مومنان را آزمايش کند شده است که خداوند خواسته است از

______________________________ 
يافت، يکی درقانون حمورابی که درآن مجازات چند رابعنوان مجازات،  پيش ازقرآن دردومتن باستانی ديگر ميتوان " دست بريدن "   سابقه -١

واگر .... «: که درآن آمده است)١٢-١١باب بيست و پنجم، ( نوع بريدن هردو دست بزهکار تعيين شده است، و ديگری درسفر تثنيه تورات    
 دست خود را دراز کرده عورت اورابگيرد دوشخص بايکديگر منازعه نمايند،  و زن يکی پيش آيد تاشوهر خود را ازدست زننده اش نجات دهد و

 ".پس دست اوراقطع کن، و چشم تو براوترحم نکند
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اين رو کرديم که دريابيم  بدانان بگو اين کار را از، آوردندی آن بودند به کعبه رو که بری قبله ا آن شد که مسلمانان از
مسجدالحرام ی پس رويت را به سو. انندگردمی بری رو او ازی کنند و چه کسانی می پيامبر پيرو ازی کسان چه

 ).١۴٠، بقره (»اين پس رويتان را بدانسو بگردانيد که باشيد از و همه شما هرجا، بگردان
 

*  *  * 
داشته است، چنانکه به ی و ماقبل اسالمی ميقدی ره العرب سابقه اينزد اعراب جز دری به خالف نماز، رسم روزه دار

معبد او بود انزوا ی ش متوليله قريکه قب» اهللا«عبادت ی کبار برايی طلب جد محمد سالعبدالمی ت مورخان اسالميروا
نه وجود داشت ين زميهم ز درينی گريزمان ظهور اسالم سابقه مهم د دری ول. گرفتمی ن مدت روزه يا و در ديگزمی 

» به ما«روزمقدس  شد و بای مگرفته ی ادبود زندان و مرگ مانيسال بود که به  هر ان دريکماه مانويو آن روزه 
 .شدمی ن برگزار يماه فرورد ان بود دريحيد پاک مسين روزه که همزمان با عيا. افتيمی ان يفطر مسلمانان، پا معادل روز

ان يهودين يمعادل با دهم تشری ميقدی مذهب ک روزيمحمد روز دهم محرم را که ، نهين سال مهاجرت به مدينخست در
داشت،  را ماه روزه مسلمانان مقرر) پوريماه ک(ان يميآن تمام ماه عبادت کل بعد ازی  کرد، اندکنييروزه تعی بود برا

ن ماه عبادت را به ماه يت المقدس به مکه، ايب ر قبله مسلمانان ازيينه و تغيان مديهودياز قطع رابطه با  بعدی ول
 .ر دادييرمضان تغ

  
ی ائيوضع جغراف ن دانسته اند که شارع اسالم ازيا ازی مضان را نشانماه ری ن قانون روزه داريمحققان ا ازی اريبس
د يخورشی ز حتينی مناطق رسد و درمی ست ساعت يب شتر ازيآنها گاه طول روز به ب جهان که در ازی مناطقی ميو اقل

ن مقررات ي اد فرض کرد کهيبامی ا يپرسد آمی ن مشکل ياشاره بد هر دريگولد تس. خبر بوده استی کند بمی غروب ن
آنها اختصاصا مناطق و  ی را که محتوايز، ره عربستانيا نه تنها به ساکنان شبه جزيشوند می ان مربوط يبه همه جهان
ساکنان مناطق ی آن برا دری چ محليرد و هيگمی  نان آنرا دربريره و مسائل روزمره صحرانشيشبه جزن يای گرم آفتاب
 . کن است مسلمان شوند منظور نشده استن که مميکره زمی ر آفتابير و غيسردس

 
*  *  * 

ان صفا و مروه ادامه يم )دنيدو(ی سع. گرفته شده استی عربستان ماقبل اسالم ما ازياست که مستقی سنت حج سنت
محل  ن دويا بت اساف و نائله که در احترام به دوی آن طواف کنندگان به نشان ادای اجرا است که دری ميقدی سنت

دن يسر، بوسی دن مويتراش: حجی ر آداب کنونيسا، کردندمی آمد  مکان رفت و ن دويان ايم ودند هفت بارنصب شده ب
ی ادگار دوران ماقبل اسالميی همگ، طانيعرفات، پرتاب سنگ به ش گوسفند، توقف کوتاه دری حجراالسود، قربان

ی ل موجهيچ دليسد که من هينومی ن مراسم يدرباره ا، یران اسالميات اين عالم الهيبزرگتری، ابوحامد غزال. هستند
  .کنممی چون امر شده است اطاعت ی ول، افته اميمناسک حج نی برا
 

*  *  * 
مت از يتورات کسب غن در. داردی ار مهميمقام بسی ريمت گيغن» یديتوح«سه گانه ی  هانيآئ ن ازيآئ دو دست کم در

ی ادآوريگر بدانان يل با اقوام ديقوم اسرائی آزمائ زور هر  و درگذاردمی د يآن تأک هوه اختصاصا برياست که ی اصول
ی و بن …«: خود نگاه دارندی مت برايآنانرا به غنی بکشند اما دارائو زن و کودک  مرد کند که مغلوبان را ازمی 
بنده ی موسر هالک کردند بموجب آنچه يرا بالکل بدم شمش آنهای آن ملوک را گرفته و اهالی شهرهای ل تمامياسرائ

وشع بن ي، فهيصح(خود به غارت بردند ی برا ز بهائم آنها راين مت آن شهرها ويغنی و تمام، خداوند امر فرموده بود
کن ير بکش ليع ذکورانش را به دم شمشيرا بدست تو بسپارد جمی ت شهريهوه خدايو چون ، )١۴، ازدهمينون، باب 

ت به يهوه خدايخود به تاراج ببر و غنائم دشمنان خود را که ی اشد براشهر ب زنان و اطفال و بهائم و آنچه را که در
مت يغنی طالی شما گوشواره ها ازی کي شان گفت هريو جدعون به ا«، )١٣، ستميباب ب، هيسفر تثن (»دهد بخور تو

ن انداختند و آ مت گرفته بودند دريخود را که به غنی گوشواره های کي پهن کرده هری خود را به من بدهد، پس ردائ
ی فودياآنها  و جدعون از، که برگردن شترانشان بودی گردن بندهائی بود سوا وزن آنها هزار و هفتصد مثقال طال

-٢۴، باب هشتم، سفر داوران (»کردند عقب آن زنا ل درياسرائی داشت و تمام شهر خود عفره برپا ساخت و آنرا در
ل و دوستان خود فرستاده يخ اسرائيمشای مت ها را که گرفته بود براياز غنی د بعضيو چون داود به صقلغ رس«، )٢٧
 . )٢۶، امی باب س، ليکتاب اول سموئ (»شماستی مت دشمنان خداوند براياز غنی ه اينک هديگفت ا
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 ٢۴۵و٢١٢، بقره(افته اند يو مسائل مربوط بدان اختصاص ی ريمت گين غني خود بدوبهنبه قرآن  دری ات متعدديآ
ح شده يقا تشريم غنائم دقيب تقسيسوره انفال ترت در). ١١، ممتحنه، ١٠-۶، حشر، ٢١-١٩، فتح، ۶٩، ۴١، ١، انفال
خواندند تا شور و می ان خود يجندی ن سوره را برايای کاريهر پ ش ازيو معروف است که سرداران اسالم پ، است

مت يکسب غنی دهند و برادست نفرصت را از ن يه شده است که مومنيدا توصيکجا اکي در. زنديحرارت آنانرا برانگ
 ). ٢٠، فتح(» ديآن شتاب کن شما است که در ، و برشما وعده داده استرا به  اريغنائم بسخداوند کسب «: عجله کنند

  
هم که ی زنان شوهرداری حت. مجاز استی مت جنگير گرفتن زنان و کودکان به عنوان غنياسی زمان جهاد اسالم در
 ). ٢۴، نساء( نديت مردان عرب درآيتوانند به مالکمی شوند می مت گرفته ي به غنا هن جنگيا در
 

*  *  * 
هود و از آنجا به اسالم منتقل شده است ين ين به آئين النهريبی باستانی  هااست که از تمدنی سنتی ن قربانيسنت خون
ن سنت يزرتشت ای گاتاها که دريصورت در، آنهاستی رياساطی و ساختارهای سامی  هازات همه تمدنيو از مم

 . محکوم شده است
  
هوه داده شده يحد پرستش خود  دری تيکه بدان اهمی حد در، ن اصل عبادت شناخته شدهيمهمتری هود قربانين يآئ در
کباب شده ی خوش قربانی بو ندتر ازيهوه خوشايی برای چ بوئين دارد که هيا ت ازيه تورات حکاين آيچند. است
 رای ن لحظه خداوند قوچيآخر و تنها در، شودمی ن ييتعی فرزند خود او به عنوان قربانی م حتيداستان ابراه در. ستين

 ). ١۵-١٢ست دوم، يباب ب، شيدايسفر پ( فرستدمی شدن ی فرزند او به منظور قربانی بجا
  
به اطراف و اکناف معبد و به  یوان قربانيدن خون حيپاش، گريدی جاها ا دريمعبد خداوند  دری تمام مراسم قربان در

رساله پائولوس رسول (» نداردی ختن خون آمرزش گناهان مفهوميبدون ر«را يز، داردی ت اساسياز اهميمحل آتش ن
 . )٢٢-١٩، باب نهم، انيبه عبران

  
وند تعلق ز نوزادان گاوان و گوسفندان آن به خدايو نی هوديخانواده  هر تورات اصوال همه فرزندان ارشد و ذکور در

ن يمورد االغ ا شوند، و تنها دری و گوسفند قربان گاو ها، آدمی قربانی منتها بجا، نديد وقف او به حساب آيدارند و با
نباشد، گردن االغ را بشکند ی قربانی ض آن با گوسفند براياستثنا منظور شده است که اگر صاحب االغ حاضر به تعو

ا يز سخن رفته است، چنانکه آخازينی آدمی ن بار از قربانين تورات چنديهم در ).٢٨، ست و هفتميباب ب، انيسفر الو(
خ يکتاب دوم توار( افکنندی آتش م دری مان فرزندان خود را بعنوان قربانيان معبد سليهودا و متوليو مناسه پادشاهان 

حا پسر يشهر اری د بنايسبت تجدبمنای ليت ئيل بيئيخ، ليزمان سلطنت آخاب شاه اسرائ و در) ست و هشتميباب ب، اميا
کتاب ( کندمی ی هنگام ساختن دروازه آن قربان گرش را دريهنگام زدن کلنگ ساختمان و پسر د ارشد خودش را در

 ). ٣۴، باب شانزدهم، اول پادشاهان
 
هر چند ، افته استيهود به اسالم راه ين ي از دنًايد عيآی هود به شمار مين يز از ارکان آئين که امروزه نين سنت خونيا

ن يچند ن سنت دريا از. افتيتوان می ل عرب يقبا ازی نزد برخ آنرا در ازی ز نمونه هائينی دوران ماقبل اسالم که در
. اد شده استي) ٢ کوثر، ،٢۵ ، فتح،٣٧-٣٣، ٢٨، ، حج٩۵و٢٠، مائده، ١٨٣، ، آل عمران۶٧، بقره(سوره قرآن 

ی متن شعائر مربوط به حج قرار داده و قربان م دريادگار ابراهيرا بعنوان ی نم سنت قربايانتساب خانه کعبه به ابراه
ون يليک تا دو مين يبکه هر ساله ی بطور، ض حج درآورده استياز فرای کين مراسم بصورت يا در گوسفند را

ده يکه سر برم ن دريمع کروزي در، شودمی ده يد قربان نامين جهت عيمراسم حج که بهم در) شتريو گاه ب(گوسفند 
د يز پدينی گوناگونی شوند و احتماال خطرات بهداشتمی خته يشوند و بخاطر عدم امکان استفاده از آنها به گودال رمی 
و ی از اندونز، ی گرسنه جهان اسالم هاونيلينه م، ن کشتار داشته باشديبه چنی اجيآنکه نه خدا احتی آورند بی م
 . برگرفته باشندی  اآن بهره قا ازيافری ن تا صحرايپيليف
 

*  *  * 
آن معاف داشته است  از ان رايحيمسی شمرده ولی ان و مسلمانان الزاميهوديی که خداوند آنرا براسنت ختنه پسران 

از  هرودوت ختنه را. اقتباس شده استی ماقبل توراتی  هاهود از تمدنين يگر آئي و شعائر د هابا همه سنتيمانند تقر
ن يا خود تورات در در. ان گرفته انديمصر ز آنرا ازيان نيقيشود که خود فنمی متذکر ی ول، ردشمامی ان يقيسنن فن
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ن يهود اين يآئ در). ٢۴، باب نهمی، اء نبيرميکتاب (ان اشاره شده است يان و ادوميموآب، انيعمون، انيراستا به مصر
ده خود قرار دهد و يل را قوم برگزينکه اسرائيهوه به ايرا که تعهد يبرخوردار است، زی اتيحی تياهم موضوع ختنه از
گرو  در اد کند،ين زي شمار ستارگان آسمان و غبار زم بهم رايابراهت يل تا فرات بدو ببخشد و ذرين از ارض کنعان را

ت و يل موجوديواقع قوم اسرائ را ختنه کند در ل فرزندان ذکور خوديم است که قوم اسرائين تعهد متقابل ابراهيا
ت ياهم. ون استيده شده پسران خود مديبری  هاجه اول به آلترد خود را دری و مذهبی ائيو جغرافی خيت تاريعمشرو

می ی غمبر اولوالعزمش موسيابان مصر بدنبال پيب ک دريتاری شب خداوند خودش دری است که حتی حد ن سنت دريا
 .نکه ختنه نشده است بدست خود بکشديرا بخاطر ا او دود تا

  
، هر )٣، باب دوازدهم، انيسفر الو(شوند می روز هشتم تولد ختنه  بموجب قانون تورات دری هوديدان ذکور فرزن

تا به آخر عمر خود ختنه نشده  زينی موس. ختنه شده استی  سالگ٩٩ م خودش دريت تورات ابراهيچند که به روا
  .)١٢ش، باب هفدهم، يدايسفرپ( د ختنه شونديبامی زين یلياسرائی بردگان خانواده های هوه، حتيم با يثاق ابراهيم در. است

 
  ارزش ندارد از»یختنه قلب«بدون ی عنيکه خود بخود ی مذهبی ک رسم ظاهريان بعنوان يهوديختنه » ديعهد جد «در

احکام خدا را بجا ی  ختنه نشده باشد ولکه جسمًای کسح شده است که يمورد تخطئه قرار گرفته و تصری سيجانب ع
رساله ( کند محکوم کندمی عت تجاوز يشر و نشانه ختنه ازی وجود داشتن کتاب آسمان را که بای د حق دارد آنکسآور

 ).٢٩-٢۵، باب دوم، انيپائولوس رسول به روم
  
ن ير قوانيهمانند سای ول، افته استيمورد آن نزول ن ز درينی ژه ايوی به ختنه نشده و وحی قرآن اشاره خاص در

ی عني، لين حال پدر اسماعيع غمبر آغاز شده که دريم پين رسم با ابراهيرا ايز، ت شناخته شده استيمبه رسی تورات
 . ز هستياعراب نی اين

 
*  *  * 

ن يا که دريحال دری عني، مشابه مورد ختنه وجود داردی وضعی دين توحيسه آئ حرام و حالل دری های مورد خوراک در
، متر دارنديمالی ر وليهمان مس دری نيو مسلمانان قوان، رنديو انعطاف ناپذی  جداريبسی نيان تابع قوانيهوديباره 
  .نه معاف شناخته شده اندين زميا دری ت و ضوابطيهرگونه محدود ان ازيحيمس
 
توان گوشت آنها را خورد می که ی هائی ماه ک باب تمام به چرندگان و پرندگان و حشرات ويان تورات يسفر الو در

ل يدلی نظر ضوابط بهداشت ازی م بندين تقسيآنکه ای ب، د خورده شوند اختصاص داده شده استيبامی که نيو آنهائ
ن است که رسوم و ي فقط ا-گر مقررات تورات يد ازی اري مانند بس- آنی را هدف نهائيز، داشته باشدی هيقابل توج

ز در يع نيجهان تش دری ن استراتژير اينظ. جدا کندارتباطند  در او که بای گر اقواميد هود را ازيقوم ، یآداب مشابه
و هارون ی و خداوند به موس… «: ن باره آمده استيا تورات در در. ارتباط با جهان تسنن به کار گرفته شده است

ن يع در کدام را که شکافته سم و هر، ننديزمی رو که بری واناتيهمه ح د ازيل بگوئياسرائی خطاب فرمود که به بن
را که يست، و گورکن زيکن شکافته سم نيکند لمی را نشخوار يشخوار کننده باشند بخورند، اما شتر را نخورند زحال ن
 ١.ستيکند و شکافته سم نمی را نشخوار يو خرگوش ز، ستيکند و شکافته سم نمی ز نشخوار ياو ن

 
راه دهان وارد  که ازی زهائيه او آن چدگايد را که ازيز، کشدمی ن خط بطالن ين قوانيهمه ای رو بری سيع، ليانج در

ی شه هايبلکه آن اند، کنندمی را نجس نی شوند آدممی خته يشوند و پس از آن بصورت مدفوع به مزبله رمی معده 
 کنندمی رون تراوش يبه ب ا دهان اويراه چشم  و از رنديگمی قلب او سرچشمه  کنند که ازمی نجس  را اوی ناپاک

، انيرساله پائولوس به روم، ١٠، ست و پنجميباب ب، انيرساله پائولوس رسول به قرنت، ١٩-١٠، باب پانزدهمی، مت(
 که   دريوقت در، قول پطروس رسول از )٢٨ازدهم، يباب (کتاب اعمال رسوالن  ن وصف دريبا ا )٢٠، باب چهاردهم

 :شودمی گفته ، خواندمی دارد فرا  روشيپ که دری وه هائي و م هارا به خوردن گوشت شنود که اومی خدا  ا ازيعالم رو
  . زنممی که حرام و ناپاک است لب نی ئهای من به خوراک، خداوندی ا، نه
 
 :مقياس محدودتر، حرام شناخته شده اند معين منتها دری ئهای خوراک، قرآن نيز همانند تورات در

________________________________ 
ستند و فقط دهان خود را يچکدام نشخوار کننده نيرا که گورکن و خرگوش هيز، اشتباه کردهی دـن فهرست بنيا دراحتماال خداوند ، به تذکر ولتر -١

 .جنبانندمی 
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شما  را برده باشند بر جز خدای را که هنگام ذبح آن نامی وانيح خداوند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و هر«
 ).١٧٣، بقره (»منع کرده است

 
ار کاهش يان بسيهوديمسلمانان نسبت به ی را برای غذائی  هاتيکند که محدودمی ح يقرآن تصر د درنهمه خداونيا با

ی ان را بجز آن قسمتيچهار پا ور ويه طيز پيو ن، ميان حرام کرديهوديوانات ناخن دار را به يما گوشت ح«: داده است
ه يانشان تنبيبابت عص خته باشد، تا آنان را ازيمشان آي هاا با استخوانيشان آمده باشد يا از احشايکه از پشت آنها 

  . )١۴۶انعام، (»مين منع ها را برداشتيا ازی اريشما بسی برای  ول١ميکرده باش
 
، ۶٠، ، مائده۶۵، بقره(شوند می نه يل به بوزيخورده اند تبدی شنبه ماه روز نکه دريقرآن بخاطر ا ان دريهودين يهم

نه شدن يبخورند و نگران بوزی ز ماهيانان اجازه داده شده است که شنبه ها نکه به مسلميصورت در) ١۶۶اعراف،
 . نباشند

 
*  *  * 

که اصوال اين ی  دارد و با همه نقش»یتوحيد«ی روزمره پيروان آئين های زندگ که عامل اقتصاد دری با همه اهميت
اين سه آئين توجه  هيچيک از رده است، درطول تاريخ ايفا ک پيدايش و توسعه اين مذاهب و تحوالت آنها در عامل در
ی يا صحرائی شبانی حد اقتصادها به عامل اقتصاد و قوانين مربوط بدان نشده و آنقدر هم که شده صرفا دری خاص
 ولو، پيچيده جهان امروز نيستی شرايط اقتصادی هيچ صورت پاسخگو بوده است که در پيدايش آنهای  هادوران

 .خود بجويندی سه کتاب آسمان و مسلمان کليد حل تمام مسائل را تا به ابداالباد دری يا مسيحی يهودی آنکه بنيادگرايان
  
ی موارد در) قوم يهود نقش درجه اول داشته باشدی زندگان بايد درمی ی که بطور سنت(ی تورات تمام مسائل اقتصاد در
يکديگر ی از دست همسايه ات بخری يا چيز یبه همسايه خودت بفروشی چيز اگر«: اين قبيل خالصه شده است که از

ی  قيمت آنرا زياده کن و برحسب کم هاسالی را مغبون نسازيد، اگر محصول زمينش را به تو بفروشد برحسب زيادت
من غريب  است و شما نزد )يهوه( مفروش زيرا زمين از آن منی و زمين خود را بطور ابد، کم نما  قيمتش را هاسال

شهر حصاردار بفروشد تا يکسال بعد حق انفکاک  آنرا خواهد داشت  دری خانه سکونتی و اگر کس… و ميهمان هستيد
خريداران نسال بعد نسل ی شهر حصاردار است برا مدت يکسال تمام آنرا انفکاک ننمايد پس آن خانه که در و اگر در

  ). باب بيست و پنجم، سفر الويان( برقرار باشد
 
ی آنرا کامال منتفی شناخته نشده و بهمين دليل عيسی اقتصاد اصوال مسئله شايان توجهبنام ی انجيل مسئله ا در

به . نگران غذا و بخاطر بدن نگران لباس نباشيدی بخاطر زندگ: به شاگردان خود فرمودی و عيس«: شناخته است
 ،دهدمی ولی خداوند به آنها روزی ، نکنند و نه انبار دارند و نه کاهدامی کارند و نه درو می پرندگان آسمان بنگريد که نه 

بيشتر از پرندگان به نزد خدا ی و شما خيل، باب دوازدهم، لوقا(پرندگان به نزد خدا ارزش داريد  بيشتر ازی و شما خيل
 . )٢۴-٢٢، باب دوازدهم، لوقا(ارزش داريد 

است که مردم دنيا به دنبالشان ی يزهائاينها چ، آشاميد اينقدر تقال مکنيد و نگران مباشيدی خوريد و ممی آنچه ی برا
 ).٣١-٢٩، همانجا( به اينها محتاجيد و خودش به سراغ شما خواهد آمد داندمی ه اما شما پدری در آسمان داريد ک، هستند
نه  کشند ومی نه زحمت . کنندمی  صحرا نگاه کنيد و ببينيد که چگونه نموی لباس نگرانيد؟ به سوسن های چرا برا

پس نگران نباشيد که چه بخوريم يا چه  . از آنها آراسته نشدی سليمان هم با آنهمه حشمت مثل يکی ول .ريسندمی 
داند که می شما ی اما پدر آسمان. کنندمی بدست آوردن اين چيزها تالش ی بنوشيم و چه بپوشيم؟ همه مردم جهان برا

 استی  کافو بدی امروزفردا است ی فردا برای نگرانزيرا ، شما به همه اين چيزها احتياج داريد، نگران فردا نباشيد
  . )٣۴-٢٨، باب ششم، یمت(
 
 : که داده شده اين است کهی روشنی دستور اقتصاد، قرآن به غير از منع ربا و دريافت خمس و زکوه و جزيه در
 
امله ميان شما را  معی ميان باشد و کاتب درستکار چون به قرض و نسيه معامله کنيد بهتر است سند و نوشته در«

__________________________________ 
ی مراسم قربان آنها که دری ه و چربيو پ، م شده انديوانات برحسب سم و ناخنشان به حالل و حرام تقسيآن ح ان که درياشاره به سفر الو -١

 ).٢۵-٢٢، هفتم و باب ٣باب سوم،  ان،يسفر الو(ندارد  اجازه خوردن آنها رای هوه است و کسيمخصوص 
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 مديون آنرا امضاء کند و از پس بنويسد و، آموخته استی زيرا خداوند نوشتن را به و، بنويسد و از نوشتن ابا نکند
 مردان گواه تن از و اگر مديون سفيه يا صغير است و صالحيت امضاء ندارد پس دو. نکاهدی آنچه مقرر شده چيز

چه معامله بزرگ ، دين غفلت مکنيخ معيذکر تار و از، ديزن شاهد آور  دوک تن مرد ويد يابيو اگر دو مرد ن، ديآور
  . )٢٨٢، بقره (»اجر بمانندی د بين معامله نبايا و البته کاتب سند و گواهان در. باشد و چه کوچک

 
*  *  * 

گر يدی ا هبخش دری آن دارند و حت خاص ازی آنهم بخش، یدياز مذاهب توحی کياختصاص به ی ن مذهبيقوانی برخ
ع يجهان تش  است که فقط در»هيتق«ن قانون ين نوع قوانين ايمهمتر از. شوندمی ت شناخته نيرسمز به يهمان مذهب ن

شود مورد قبول می ت آنرا شامل يکه نه دهم جمعی اسالمی ايدنی بخش سن و در، را داردی ضه شرعيک فريجنبه 
خود بمصلحت ی ا ماليی ت جانينظر امن که ازی موارد رک مسلمان حق دارد دي »هيتق«ن اصل ياساس ا بر. ستين

ا شهادت دروغ يلعن و دشنام قرار دهد ی خود را مورد انکار و حتی معتقدات مذهبی عني، ديص دهد دروغ بگويتشخ
 ندنتوامی اصوال نی عني، نديآی ا ميمعصوم بدنی نظر مذهب ز که ازيعه نيامامان دوازده گانه شی ن مورد حتيا در و، بدهد
 .مخالف دستور خداوند صادر کنندی ه احکاميتقی رو اجازه دارند از، قت نباشديرا بر زبان آورند که حقی زيچ
   
طالب يبن ابی قول عل از، یاصول کافی عنيعه يث جهان شيکتاب حد ينمهمتر در، هيت فقين آغاز عصر ابداع والاهم در

ه يتق. ن پدران ما استين ما و اساس ديه اساس ديتق« :م شد کهمشترکا، اعال، و امام محمد باقر و امام جعفر صادق
ک عشر آن يه است و يتق ن دريعشر درا که نه يمان ندارد، زيه نکند ايکه تقی کس. سپر مومن و نگهدار مومن است

 د که دريرياز اصحاب کهف سرمشق بگ«: ن کتاب از زبان امام هشتم نقل شد کهيهم  و در»گر،يهمه اعمال د در
ار ينکار بسيعزوجل را ای خدا و، بستندمی  خود زنار بری وجود مسلمان جستند و بامی اد بت پرستان شرکت ياع

  ».خوش آمد و آنها را دو بار پاداش داد
 
رند به آنها يپذمی فهمند و می که مردم  را که فقط آنچه رای خدا رحمت کند مومن :حضرت رضا فرمود زين و... «
قت يمطابق با حقی د جوابيپرسمی د که به هرچه يز توقع مکنيما ن آنها بپوشاند، از رند ازيپذمی ه نک د و آنچه رايبگو
را خداوند بصورت ی د که امر امامت اوالد عليده ايمگر نشن. ن امر موجب شر شوديرا که ممکن است ايم، زيبده
به ی محمد آنرا بصورت راز ه سپرد، ويعلاهللا ی به محمد صلی ل آنرا بصورت رازيل سپرد، و جبرئيبدست جبرئی راز
ن راز را يو حاال شما ا. که خدا خواست سپرد به هری ز آنرا بصورت رازيه السالم نيعلی ه السالم سپرد و عليعلی عل

ش خودتان نگاه يد پيده ايرا که شنی د حرفيتوانمی د؟ چرا نيخطر قرارده در امام خود را د که خود ويسازمی فاش 
 ). مان و الکفريکتاب االی، اصول کافی، نيلک(» د؟يدار
 
 :نه فتوا داد کهين زميهم در) ب امام رضايو طبعا نا(ب امام زمان يمقام نا دری نيامام خم، عصر خود ما در و
 
ی ا عمليد يبرخالف واقع بگو رای ه آن است که انسان حکميتقی معن. ن احکام استيه از روشنتريواجب بودن تق«

ک يائمه اطهار ی ن جهت است که گاهيا از. ا مال خوديا ناموس يحفظ کردن خود ی عت بکند برايشرزان يبرخالف م
 ). کشف االسرار( »ندددامی  خداه برخالف دستور يحکم را بطور تق

 
*  *  * 

ن جهان يای بخش سن ر آنرا دريعه جهان اسالم دارد و نظيز اختصاص به بخش شيکه آن نی گريدی قانون شرع
ی آنرا فحشا، ن آنيغه است که منتقديا صي» متعه«افت، قانون يتوان می گر نيد» یديتوح«ن يآئ دو و در یاسالم

 :ن مشخص شده استيغه چنيحقوق زن ص ،یني خمت اهللايح المسائل آيتوض در. ده اندينامی اسالمی ا فحشايمشروع 
 
غه يکه صی زن. شودمی کسال عقد يا يکماه ي ايکروز يا يکساعت يمثال ، نيمدت معی است که برای غه زنيا صيمتعه «

هم ندانسته باشد  برد، و اگرمی و از شوهر ارث ن ز نداردينی و حق همخواب، نداردی شده اگرچه آبستن شود حق خرج
غه را به زن يمرد مدت ص اگر. کندمی دا نيبه شوهر پی ح است و حقيندارد عقد او صحی حق همخواب وی که حق خرج
نکرده فقط ی کيو اگر نزد، بدهد را که قرار گذاشته است به اوی د تمام پوليکرده باشد بای کيزن نزد ه باببخشد، چنانچ
 ».نصف آنرا بدهد
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ا آنکه چالق است بشرط يا کور است و يو  ا خوره دارديوانه است يبفهمد که آن زن د، یعقد زن اگر مرد بعد از... «
ا يآنکه گوشت  ايشده باشد، ی کيط او يض و غايا راه حيض يبول و حاو معلوم باشد، و اگر راه ی نکه چالقيا

عقد  ن زن اگر بعد ازيبهم بزند، و همچن تواند عقد رامی  آن بگذرد، که ذکر مرد نتواند ازباشد  فرج او دری استخوان
آنکه  ش ازيانسان پ اگر... تواند عقد را بهم بزندمی ده اند يش را کشي هاا تخميوانه است يشدن بفهمد که شوهرش د

 اگر اول بای د، وليتواند با آنان ازدواج نمامی گر نيرد با مادر آنها زنا کند ديبگ ا دختر خاله خود رايدختر عمه 
ر از عمه يغی و اگر با زن. نداردی د عقد آنان اشکاليا دختر خاله خود ازدواج کند و بعد با مادرشان زنا نمايدخترعمه 
 او زنا کند و بعد با مادری کينزد او د و بايعقد نما رای اگر زنی ازدواج نکند، ول دختر او د باياکند ب زنا و خاله خود
شود، و اگر با مادر می حرام ن او که لواط داده بری خواهر و دختر کس و و مادر... شودمی حرام ن او کند آن زن بر

ی دختر نابالغی شوند، و اگر کسمی او حرام ن ط کند براآن کس لو ازدواج با د و بعد ازيازدواج نمای کس ا دختري خواهر
ا راه يض يو راه بول و ح و دخول کندی کينزد او  سال دختر تمام شده باشد با٩آنکه  ش ازيو پ خود عقد کندی برا را
ست ال خود اوينکه عيبه گمان ای زن نامحرم و اگر با. کندی کينزد اونبايد با گر يکند دی کي را ط اويض و غايح
  ».عده نگهدارد ماه و ده روز د به مدت چهاريآن زن با، کندی کينزد
 

 :داردی کاملتری ابين باره ارزيا در، نجف اشرف رساله خود در طاء، درـعالمه کاشف الغ، گريمرجع معتبر د
 
و ی خروهم منفعت ا دارد وی ويهم منفعت دن ع است،ين برکات عالم اسالم بخصوص جهان تشيمهمتر ازی کيغه يص«
را ی ن جاودانين ديای عالی سوگند که اگر همه مسلمانان جهان دستورها بخدا. نداردی ا اخرويی ويان دنيچ زيمقابل ه در

 افتنديمی  گذشته خود را بازی ن عظمت و سربلنديگشت و مسلممی آنها نازل  ن و آسمان بريبستند برکات زممی به کار 
امت  ه خداوند برياز ناحی  رحمتهيتاب نهاک ر درين اثبت ايدن است که به رواغه کرين صيموهبت ها همن يا ازی کيو 

غه کردن يهم که صی براست. تراوش کرده استی ر مومنان عليسرچشمه صاف ام ن سخن ازيقت ايحق در. محمد است
آثار و  کنند و ازمی ن آنرا بدست خود نابود ي مسلمانان است که متأسفانه امروز مسلمکافهی برای نعمت و برکت بزرگ

  ».مانندمی آن محروم ی ثمرات گرانبها
 

*  *  * 
که نه تنها يصورت افته است، دريی حد قانون مذهب دری طول قرون اعتبار ع، درين جهان تشيهم دری گريضابطه د

حجرات،  (»کمي اتقکرمکم عنداهللاان «: ز هست کهينی ن حکم قرآني مخالف اندارد، بلکه صراحتًای چ پشتوانه مذهبيه
 .د گذاشته شده استيآن تأک ه بريزمان صفو است که بخصوص از» غمبريد اوالد پيس «، و آن افسانه)١٣

   
داده شده است ی ن لقب اختصاصا به کسانيعه ايجهان ش دری دارد، ول سرور را مفهوم آقا وی اصل عرب د دريعنوان س

 رای راثين ميچنی ح تر خودشان ادعاير صحيا به تعبيسد، رمی به محمد ، مبرغيپ دختر، راه فاطمه نسبشان ازکه 
 نيا، ديامر حکومت برگز ابت امام دريبه مقام ن ث رايان احاديامام زمان راو» عيتوق«همان زمان که   از. دارند

ب که ين شناخته شدند، بهمان ترتيزمی رو دگان خاص خداوند دريث برگزيان احادين راويجانب ا ز ازين» سادات«
ی کتاب امال خ صدوق دريکه شی ثيحد. هوه شناخته شده بودنديده يجانب تورات ملت برگز م ازيان اوالد ابراهيودهي

سادات «ی ن مقام استثنائيانگر ايب، مبر اسالم نقل کردهغيپ ن امام ازياو خود ای خود از امام جعفر صادق و به ادعا
 : است»غمبرياوالد پ

  
روز  در :ه و آله فرموديعلی که رسول خدا صل، ه السالميق جعفربن محمد عليحقاث معتبر است از کشاف يحد در«
ن يگردد، و به خدا التماس کنند که ای آنها مستول و ظلمت بر، کجا جمع شوندي ن مردم درين تا آخرياول امت ازيق

د؟ يمالئکه ا: پرسند. ميستيند نيد؟ گويغمبرانيشما پ: مردم پرسند. دا شونديپی نورانی پس قوم. ظلمت برطرف گردد
آسمان  وقت از و همان. ميسادات ند مايد؟ گويد که هستيپس خود بگوئ: پرسند. ميستيند نيد؟ گويشهدائ: پرسند. ميستيند نيگو
 »!.ميريپذمی نرا د که آيکه دوستدار شما بوده است به درگاه ما شفاعت کنی کس هری جماعت سادات، برای رسد که ا ندا

ا اهل يا شرافتمند يزکار يقدر هم پره هر، یمسلمان دستگاه خداوند هر ن است که دريث معتبر اين حديچنی مفهوم ضمن
ی د حسنيک سيقا جواب پس بدهد، اما يا ناصواب خود دقيد بابت همه اعمال صواب يهم با علم و فضل بوده باشد باز

گر يدی دوست و آشنا بهشت را دارد، بلکه هرد مهر رفتن به يسفی نه تنها بدون سئوال و جوابی ا موسويی نيا حسي
رفته شده است با خود يش پذيشاپيکه پی ق شفاعتيتواند از طرمی ، یاخالق تيصالح هر درجه از ز، درين خود را

 . همراه ببرد
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ک قسمت آن يشود می اسالم وصول  که دری ات خمسيمال.. .«: فروان داردی ايد بودن مزايز سيا نين دنيهم البته در
آنکه بودجه  فقط بعد از«و ) ٢۶٠کشف االسرار، ص(» طيالشراک قسمت آن سهم مجتهد جامع ي هم سادات است وس

 :ن است کهيبودن ا دين سيازات ايگر امتيد از ».راه مصالح کشور صرف شود تواند درمی ه آن يسادات داده شده بق
رود و پدر و مادر و بستگانش می  به بهشت غمبريد خودش به عنوان عروس پيد درآيغه سيکه به صی ا دختريزن «
 ). بحاراالنوار، جلد ششمی، مجلس (»شوندمی غمبر وارد بهشت ياج به سئوال و جواب با شفاعت پياحتی ز بين
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 متون سه کتاب مقدس ازی کلی دهد، نمودارمی ت کتاب اجازه يکه محدودی دم تا آنجائيکه گذشت کوشی صفحات در
ر آنچه د. کرده باشمی آنکه غالبا درباره آنها اظهار نظری نقل کنم، بی ادينه مسائل بنيزم در رای ديتوحی  هانيآئ

شمندان و يپژوهشگران و اندی های ريجه گيها و نتی سراز اظهار نظرها، بری د خواند نمودارينده خواهيصفحات آ
ن متون است که حاصل آنها هم اکنون بصورت هزاران کتاب و مقاله و رساله يهم ارتباط با مورخان جهان غرب در

از ی  اند که من فهرستنقل شدهی ن برجسته ايمحقق ازد خواند ي آنچه خواههمِه. دسترس عموم قرار دارد دری قيتحق
 ،ن کتاب آورده اميان ايپا در فصول کتاب حاضر ک ازي هر ارتباط با در ا مقاالتشان راي  هامشخصات کتاب و آنهای اسام
 ن مشخصات دريذکر جداگانه ا ح داده ام ازياصل منحرف نکرده باشم ترج از نکه توجه خوانندگان رايای برای ول
ن سه قرن يطول ا که دری  و مقاالت ها کتابن تذکر نباشد که شمارِهيبدی ازيد نيشا. کنمی صفحه خودار س هريرنويز
و آنچه من ، ان کتاب حاضر آمده استيپا است که دری نه مطالب مورد بحث منتشر شده اند صدها برابر فهرستيزم در

 .  مراجعه خود من قرار گرفته انداست که موردی نقل کرده ام تنها فهرست و مشخصات آثار
 

*  *  * 
طول  در کنند، ومی روزمره بشر نظارت و حکومت ی روند زندگ رومند که برينی دا وليناپی ئ هاشه وجود قدرتياند

ی رد؟ پژوهشگران فراوانيگمی کجا سرچشمه  شده اند، ازی ديو بعدا توحی ريش مذاهب مختلف اساطيدايه پيزمان ما
 نينانه ترياز واقع بی کي ريه زيد فرضيابند، که شايبی پرسش پاسخ قابل قبولن يای برا ده اند تايگذشته کوشسه قرن  دو در

 : آنها باشد
 
ی روهاين ازی ترس بشر ابتدائ. بوجود آورده است ترس از ناشناخته است که مذاهب رای ن عاملياحتماال مهمتر«

ار خود ياخت در روها راين نيکه ای انيخدا از شرفته تريس بشر پان گرفته بودند، تريم در را عت که اويمقتدر طب
واکنش همه آنان . کردمی روها حکومت ين نيمجموع ا که بری واحدی خدا از شرفته تريداشتند، و ترس بشر بازهم پ

 چون بود کهی ائيان اسپانيکا توسط جهانگشايهنگام کشف قاره آمر در پرو ک ويان مکزين راستا، واکنش بوميا در
رعد آسا ی صدائ آنهای  هاتوپ آتشباری لوله ها ده بودند، و ازيچوقت نديدند که هيدی ئ هااسب آنها را سوار بر

. ديپرست را د آنهايشده اند که با مقتدر روبروی انيخدا ن نکردند که بايا دری ديده بودند، ترديچ وقت نشنيدند که هيشن
ی ريز شکل گياسالم ن ت ويحيرا که عمال مسيشد، زمی ه مربوط نيب اولن واکنش تنها به مذاهيم که ايفراموش نکن
انه يمرگ و آتش سوزان و مالئک عذاب و تاز دوزخ بعد از از ون هراس مردم متمدن عصريمدی اريحد بس خود را تا

 شدمی ر مطرح که به ناچای هائ»چرا «ازی اري به بسطبعًای ن برداشتيچن.  و آب جوشان آنها بودند هاو مارها و عقرب
ک از عناصر ي پس هر ب بود که درين ترتيبد. دادمی آنها وجود نداشت پاسخ ی برای هنوز جواب قانع کننده ا و
 وه هايم غالت وی گريان ديآوردند، خدای به حرکت م ماه را د ويخورشی انيخدا: داده شدی دا جايناپی عت گرداننده ايطب
ان يفرمان خدا رينها به نوبه خود زيانتظار آنکه همه ا در، فرستادندمی عقه صا ز رعد وينی انيرساندند، خدامی  را

 »فرستندمی انند، هم رعد و صاعقه يرومی  هم گندم و تاک را، گردانندمی  د رايرند که هم خورشيگ قراری مقتدرتر
 ). قيحقای زندگ: لوبون گوستاو(
 
ی سويش و گير همواره با را او زيمجسمه سازان ن ان وو نقاش، مذکر استی ما خدائی برداشت کل خدا درآنکه  با
مردان  آنان و نه در دری ت و باروريرا خالقيان زن بوده اند، زيخدای با همگيه تقريان اوليد مجسم ساخته اند، خدايسپ
ن گذشته قر ده شده اند، دريا قلوه سنگ تراشيا عاج يکه از استخوان ی خيکره ماقبل تاريصدها پ. افته استيمی ی تجل

ا و فرانسه و منطقه يو اسپان و اسکاتلندی شمالی گرفته تا اروپای خاوری بريس ازی پهناوری نواح دری و قرن کنون
با يبدست آمده اند که تقری ن و اندونزيقا و چيو افری ک و آناتولينزد  مالت و خاورو ردنیسا ودانوب و بلغارستان 

و  وتساينو، ونوس کيونوس گاگار، لندف، ونوس لسپوگيونوس و(ونوس جانب باستان شناسان لقب  به همه آنها از
 . ندارند لويمی بايبا ونوس زی اديآنها شباهت ز چکدام ازيداده شده است، هرچند که ه) رهيغ

ی باروری برای شتريبی توانائ از قاموس اجداد کهن ما آنها است که دری ن ونوس ها فربهيوجه مشخص همه ا
جوامع پراکنده   درجًايتدری خيماقبل تاری  هان تمدنيش که نخستيچهل سال پ از، بين ترتيبد. تکرده اسمی ت يحکا
ش يسال پ حدود پنجهزار تنها در داشت و» یمادرخدائ «اکان دوردست ما جنبهيه شکل گرفتند مذهب نياولی  هاانسان
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 دری حت »نيزم مادر «اي»  مادرالهه «سنت پرستش. سپردی کنون» یپدرخدائ «را به خودی ن سنت جايبود که ا
ی انه باقيعامی بصورت )یپروس شرق ی،ناويرلند، اسکاندياسکاتلند، ا( اروپای نزد مردم شمال در زين مای امروزی ايدن

بصورت ) م مقدس شناخته استيمر آنرا روز  به بعد١٩۵٠سال  ک ازيکاتولی سايکه کل( اوت ١۵ مانده است و روز
شه يتواند با رمی که   نام داردZemyna جشن، ن سنتيای توانيل در. شودمی فته جشن گر »ن مادريزم «روز
 . ارتباط باشد ن دريزمی رانيا

 
. شد خ گذاشتند آغازيآن هنگام پا به صحنه تار ها که دری ائيش توسط آريسال پ حدود ششهزار مرد دری عصر خدا
س يپار ش دري که تنها چند ماه پHistoire generale de Dieu» خدای خ عموميتار «بنامی قطوری قيکتاب تحق

 ان مرد را دريداند که خدامی » یهند و اروپائ «خانواده بزرگ ازن گروه ينخست رای رانيای های ائيمنتشر شد آر
 آوردندی که تا آنوقت بدون مرد فرزند م »مادری الهه ها «ان،ين خدايا با ظهور. دنديمجمع ارباب انواع بر مسند قدرت نشان

 ی ادهينورس ان مرديخدا بای عنيکردند،  دايپی تری عيطبی باشند، زندگانی ن بود که مظهر ادامه زندگيآنها ای اديو نقش بن
و ی باختری ايآس دری عنيجهان،  ازی بخش بزرگ هرچند که درهم فرزندان آنها بودند،  افتند که هم شوهران ويوند يپ
 .نقش ساالرانه با زنان بودی فايداشت و کماکان ای برتری جنبه همسر بر یجنبه مادر درازی تا مدتی ترانه شرقيمد
 
و ی ميو اقلی ائيط جغرافيمختلف رنگ شرای های تولوژيک از مي هر در، یريان بزرگ و کوچک دوران اساطيخدا
و   هانيمحصوالت خاص سرزمی عنيهستند، ی محلی ان فرآورده هاين خدايهمه ا. دارند خاص خودشان رای قوم

بنام ی خود خدائی تولوژيم ونان کهن دري. ساکنان آنهای و روحی مادی ازهاينی و پاسخگو،  ها و فرهنگسنت ها
ن ياه چنيسی قايافت، و افريمی ن پرورش ين سرزميا جهان دری ن انگورهايبهتر ازی را قسمتيشراب داشت، زی خدا
تمساح ی ان خدايبائوباب داشت، همچنانکه مصری اعوض خد در، ن که اصوال انگور نداشتيای را نداشت برای خدائ

الهه ی کالی ببر که تجلی ان خدايذرت و هندی خدای جنوبی کايان امريش و بوميگاومی داشتند و سرخ پوستان خدا
 . آنها بودخون آشام 

 
ش يج قرن پست و پنيب. آن مطرح شده باشد بعد از اي قرن فروغ وی اروپا ست که تنها درينی ن بحثينهمه، ايا با

 مجعد دارند، دری اه و موهايپوست سی ان حبشيخدا «:ن باره نوشته بوديهم دری ونانيلسوف و شاعر يکزونوفانوس ف
 ی هاو دست، را داشتند ز عقل ماياگر گاوان و اسبان ن. هستندی چشم و موطالئی آبی شمالی ان بربرهايکه خدايصورت

 ».کردندمی اخ و دم مجسم ش انشان را بايار خدايبه احتمال بس، را ما
  
دم که يشن. خودم ساختمی گوشه باغ برا دری را اطاقکياخ«: نه آمده استين زميهم ولتر در» یفلسف ونريکسيد «در
: ک راسو بدو جواب داديساخته باشد، و  م رايعظی ن بنايای مهمی ليد موش کور خيگفت بامی ک کور به دوستانش ي

خواست می شم هم يک کرم ابري کنم اگرمی  فکر. نابغه ساخته استی ک راسوي زفقط ای ن کاري؟ چنیکنمی ی شوخ
  ».گذاشتمی آسمان  بدهد اسمش رای ده است ناميکه دور خود تنی شميله ابريبه پ

 
مذهب خاص خودش را ی له ايقوم و قب هر. رفتندمی ن» یابيبازار «داشتند و بدنبالی جنبه محلآغاز صرفا  مذاهب در

را  ان اويگانگان خداينکه بيتصور ای حت. داشت خود رای که زبان و رسوم و مقررات اختصاصی ن صورتبهما، داشت
م يخاص از اقلی طيشرا دری هم که خدائی وقت. شدمی ی ان تلقين خدايبه حقوق ای احترامی بی ش نوعيبرا، بپرستند

 ن قاعده دريا داد، ومی ت يماه رييتازه تغی و فرهنگی ط اجتماعيشرای کرد، به اقتضامی گر سفر يدی ميخود به اقل
که يوقت «قرن نوزدهم فرانسهی بقول فوستل دوکوالنژ مورخ نام. ماند ز همچنان برقرارين» یديتوح «ی هانيدوران آئ
 ز ازيت نيهودي، دادی ونانيی تيبدان هو رم اعالم کرد وی امپراتوری ن رسميت را آئيحينوس امپراتور رم مسيکنستانت
 رای ونانيکه فلسفه ی شانيو بدست کش رون آمديش ساخته بودند بيطول قرون برا غمبران آن دريکه پی بوسچهره ع

ن يهم در ».بخود گرفت ت رايحيمسی قابل معاشرت و دوست داشتنی آن اشباع شده بودند صورت خدا آموخته و از
ن و يچی ن بودائيهند و آئی ن بودائيآئ«: نوشت خود »هندی  هاتمدن «گوستاو لوبون در، همان زمان در و، نهيزم

ن يا ن بار درينخستی که برای است که دانشمندانی حد بلکه تفاوت آنها در، گر ندارنديکديبا ی ژاپن نه تنها شباهت
ن يب آئين ترتيبهم. شده اند روبروی ق پرداختند تصور کردند که با مذهب تازه ايسم به تحقيکشورها درباره بودائ

کند، می ر ممکن يبا غيافته است که شناخت آنرا تقريی اديچنان بنی راتييعربستان به هند تغ از ر خوديمس اسالم در
نزد  مثال در. شده استی رياساطی  هانيآئ ازی کيل به ين عمال تبدين سرزميا ن مذهب جهان دريتری ديرا که توحيز
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 آنها محمد را ن است که درين ايآئ ن دويان اي مگرفته است که تنها تفاوتی رنگ برهمائی دکن بطوری ديان دراويبوم
  ».برهما گذاشته اندی جا در
  
نزد اقوام مختلف  در و  هانيسرزم دری متعدد) mythological(ی رياساطی  هانيآئ، شيحدود پنجهزار سال پ از

 دائره المعارف. مانده اندی رجاهمچنان ب گريدی بخش و ان رفته انديم طول زمان از آنها در ازی جهان شکل گرفته اند که بخش
ش بچاپ يچند سال پ خ مذاهب دريکارشناس تار ٩٧ی دسته جمعی همکار که با »های تولوژيفرهنگ م «معتبر
پنج قاره جهان پا به وجود گذاشته اند به  گذشته در مختلف را که دری رين اساطيکصد آئيش از يمشخصات ب، دهيرس
ی های تولوژيم و ازی و سومری کهن مصری ن هايآئ توان ازمی ن آنها يمترجمله مه که ازل نقل کرده است يتفص
 ی،ژرمن ی،وناني ی،هند ،یرانيا ی،تيه(ی ائيآری های تولوژي، م)عرب ی،قيفن ی،آشور ی،اکد ی،بابل(ی سام

غول، ترک، م ی،کره ا ی،تناميو ی،ژاپن ی،نيچ(ی ائيآسی های تولوژي، م)یاوست ی،اسالو، ارمن ی،نيالت ی،ناوياسکاند
انوس آرام، ير اقيجزا نه نو ويلند و گيوزيا و نيان استراليو بومی قائيافری له ايقبی  هانيآئ ،)موياسک ی،تاتار، فنالند

 .برآورد شده اند صدهزار ش ازيان آنها بيکا نام برد، که جمع خدايامری های تولوژيو م
 

ی ئ هاگر منعکس کننده فرهنگيدی عوض برخ ستند، درهی ار ابتدائيبسی سطح دری رياساطی  هانين آئيا ازی بعض
رنگ و شاعرانه  آب و رپی تولوژين ميا، افتيتوان می ونان کهن ي در ن آنها رايتريفند که عاليظر شرفته ويار پيبس
ی اريرد که بسيگمی  بر در ان و قهرمانان رايمه خدايزن و ن مرد وی هزار خدای س ازی مجموعه ای به تنهائی وناني
ران کهن يای ن مزدائيه آئيپای ائين معتقدات آريهم. شه دارندير) ی هند و اروپائ(ی ائيآری ريمعتقدات اساط آنها در زا
ی سامی ديتوحی  هانيآئ دری ر گسترده ايبرآورد و تأث آن سر ازی زرتشتی دين توحيز قرار گرفته اند که بعدا آئين
 در قًايرم عمی راه امپراتور ز ازيسم نيمزدائی ترائيکه شعبه مگذاشت، همچنانی برجا) اسالم، تيحيمس، تيهودي(

شه جهان ياند هنر و ادب و دری بطوری ونانيی تولوژيم، دوران رنسانس به بعد از. ديت اثر بخشيحيمسی ريشکل گ
 .اع قرار داده استتحت الشعی عياس وسيمق در آنرای سنت» یحيمس -ی هودي «غرب رخنه کرده که نفوذ

 
بخش  دری ريان اساطيخدای جا و استقرار آنها در» یديتوح «انيش خدايدايپ، خ مذاهبيتار دری بعدی اديتحول بن
خ و تمدن يروند تار دری ار موثريبه امروز نقش بس ست تايبامی بود که ی ن تحوليا. جهان باستان بود ازی بزرگ
بودند که سنت ی ديتوحی  هانين آئيرا درست همين نقش الزاما جنبه مثبت داشته باشد، زيآنکه ای کند، ب فايای بشر

ن يا در ن خدا برقرار کردند وين خدا و بنام هميدگان هميآفر گر ازيدی بدست گروه دگان خدا رايآفراز ی کشتار گروه
 ین الملليمعتبر بی تويستيک انيجانب   از١٩٩۴سال  که دری آمار. خ رنگ خون زدنديصفحات تار هزار سال بر راستا دو

کصد سال يجنگ و تنها  در هزار و نهصد سال رای ست قرن گذشته جهان بشريب ن بود که دريا ازی افت حاکيتشار ان
 گذشته است که دوی مذهبی  هاجنگ کهزار سال دري ش ازين هزار و نهصد سال بياز ا ده است، ويصلح گذران آنرا در

ن مدت بنام يا که دری ر شمار مردان و زنان و کودکانن آمايت هميبه حکا. ت و اسالم عامل آن بوده انديحين مسيآئ
 .شتر بوده استيبی مستعمراتی  هاال و مغول و تاتار و جنگيو آتی شمالی ان بربرهايمجموع قربان خدا کشته شده اند از

 
ت و اسالم مشمول يحيو مسی هوديتنها سه مذهب ی د، بطور سنتيآی ان ميبه می ديتوحی  هانيآئ که سخن ازيوقت
ن نوع بوده ياز ا -ش يک آزماي و نه تنها -ش يخ جهان شاهد سه آزمايکه تاريورت صدر، شوندمی ن صفت شناخته يا

کهن مصر   در هاشين آزماين اينخست. شکل گرفته اندی ديک نهضت توحيطول قرون سه نهضت و نه فقط  است و در
به ی خود خدائی دوران فرعون رت گرفت که درصو) حي مس ميالدازش يقرن چهاردهم پ(س چهارم يزمان آمنوف و در

ان يگر خدايشناخت و تمام دی ننده و گرداننده جهان هستيگانه آفريی د مظهر آن بود خداينام آتن را که خورش
ن يای ول. ر دادييتغ» آخن آتن «ز بهيش نين جهت نام خوياز مسند خود فرود آورد، و به هم را مصری رياساط
 ی هاشين خود بازگشت و آزمايشيب پيبه ترکی ن کهن مصريآئی افت و پس از ويان ين فرعون پايش با مرگ خود ايآزما

 . ن کشور صورت نگرفتيای خ باستانيتار ز درينی گريمشابه د
 

را  او رون آورد وياهورامزدا را ب، یائيان آريمجتمع خدا ران توسط زرتشت انجام گرفت که ازيا ن دريش دوميآزما
زدان يمقام امشاسپندان و ا در ه رايو بق) منياهر(نوينو و انگره مير و شر، سپنتاميمظهر خ خت و دوگانه شنايی خدا
برجا ماند و  پای ائيآری دين توحياو بصورت تنها آئی دين توحين آتن، آئيبه خالف آئی قرار داد، ول ر فرمان اويز در
ران و يخود ا ن درين آئيروان ايز بدست پيآن ن ازران شناخته شد و پس يای شاهنشاهی ن رسميآئی دوران ساسان در

 . افتيهند ادامه  دری رانيان ايتوسط پارس
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قالب دو  بعدا در آغاز شد و) نيفلسط( ن کنعانيسرزم هود دريبود که توسط قوم کوچک ی شين آزمايش سوميآزما
که ، نيسه آئ ن هريا یژگيو. گرفت جهان را فرا ازی بزرگی  هابخش، ت و اسالميحيمس، گريدی ن ساميآئ

ن يآئ ن بود که بخالف دويده اند، اينامی هوديی ديتوحی  هانيرا آئ خ مذاهب آنهايتاری پژوهشگران قرن نوزدهم
ی  هانين آئيخود قائل نشده بودند، ای و اجتماعی بافت مذهب خشونت دری برای که جائی رانيو ای مصری ديتوح
ن يآئ، سه گانهی  هانين آئيای دوتا در. رار و گسترش خود قرار دادنداستقی ابزار اصل ر رايشمشی هوديی ديتوح
ح يمسی سيعی نان قانونيجانش، نين سوميآئ دری اعالم شد، ولی ضه مذهبيک فرين امر اساسا يا، ن اسالميهود و آئي

 .ضه درآوردنديرا بصورت فری کشر ين شمشيا او رغم خواست خوديبودند که عل
 
بنام مذهب صورت نگرفته بود و ی چ جنگيخ نگذاشته بودند، هيو اسالم پا به صحنه تارت يحيکه مسی هنگام تا
تنها . راه زور بدنبال گسترش نفوذ خود نرفته و دست به کشتار مقدس نزده بود ازی رياساطی  هانيآئ ک ازيچيه

ساها و يسه ها و کليکه کنآن ش ازيبه گفته ماکس وبر، پ. بودند که بنام مذهب فرمان کشتار دادندی ديان توحيخدا
خود ی برای دير توحيان غيبنام خدا رای ن حقيچنی چ پرستشگاهيمقدس شوند، هی مساجد انحصارداران حق آدمکش

 . گران بقبوالنديقانون خود به د را بای ده نشده بود که خدائيبخاطر آن کشی ريچ شمشيمطالبه نکرده بود، و ه
 

را تا آن ين بود، زيشيپی دمکراسی جا دری آسمانی کتاتورياستقرار د، یريساطان ايخدا بای ديان توحيخدای جابجائ
 به ش را داشتند و عادتًايار محدود خويمنطقه عمل خود اخت کدام در هری ريان بزرگ و کوچک اساطين خدايزمان ا
ی شه نقش کدخدامنشيهم که -ان يخدای ز با مراجعه به خدايآنها نی اختالفات احتمال. کردندمی نی گران دخالتيکار د

دن از آنها با آنان دوست بودند و يترسی ان بجاين خدايای نيروان زميپ. شدمی ز حل يمسالمت آمی  به نحو-داشت 
شدند به می ی آنها ناراض هم که ازی جلب کنند، و وقتی شکشيبا اهداء پ شان راياري تا حسن نظر و دنديکوشمی 

خود را ی و جا نه برهم خورديريدی ستين همزيآسمان ا دری ر قدرت مطلقه اظهو با. رفتندمی ی گريان ديسراغ خدا
شد می داشت و نه ی او گفتگوئ شد بامی خالف گذشته نه رر داد که بيخودکامه و سختگی ک خدايی به فرمانروائ

ک ي ک کشوري «یستميقانون قرن ب. کرد چون و چرا اطاعتش رای د و بياو ترس ست ازيبامی فقط ، کردی سازش
 آسمان برقرار دری ديتوحی  با نوآورEin Volk, ein Land, ein Reich, ein Fuhrer »شوايک پي، ملت

 . ابدي هآسمان راآن به ی امدهايهمه پ ز باينی ستميسم قرن بيتعجب نبود که فاشی شد و جا
 
از ی ريان اساطين ما خدادورا در«: ن باره آمده استيهم در، آن سخن رفت خدا که قبال ازی خ عموميکتاب تار در

ن آنان يگزيشوند جامی ده ينامی ديکه توحی قالب خداهائ در» یبرتر «انيا واقعا خدايآی گردونه خارج شده اند، ول
م که يدانمی آن وجود نداشته است؟  ش ازياست که پی زاده چه ضوابط» یبرتر «نين باشد، ايچن  و اگر؟شده اند
نضج گرفت و نه ی ونانيگران بدست تمدن يالق و عدالت و احترام به حقوق داخی عنيت يحيمسی اديبنی  هاارزش

 یئ هاگر فرهنگيو دی رانيز ضوابط فرهنگ اياسالم نی آن جهان وی ن جهانيای و ضوابط معنو، یحيمسی سايبدست کل
نداشت ی اخالقی بطخته بود اصوال ضواياميت درنيحيآنجا که با مس ت هم تايهودي. جهان اسالم ادغام شدند بود که در

 ».رديگقرار ی که مالک داور
  
ان قرن يپا در ؟به همراه آوردند» خدا «مفهوم را ازی تری ل تر و معنويبرداشت اص، یديتوحی ن هاين آئيا واقعا ايآ

، ینکه بت پرست نباشيای برا «: نوشتGotzendammerung کتاب معروف خود غروب بت ها چه دريگذشته ن
ی ديتوحی  هاني و آنچه آئ،»یرا ترک گفته باشی بت پرستی خو ديبا، یرا واژگون کرده باش ها ست که بتينی کاف
بزرگتر بود که همه ی ا بتبکوچک ی ئ هابتی نبود، فقط جابجائی چه ترک بت پرستينظر ن عرضه کردند ازی سام
 . خود تمرکز داده بود کجا درينها را ه آيار کلين تفاوت که قدرت و اختيا داشت، با ن رايشيپی  هابتی انسانی های ژگيو
 
ی های صدها انديشمند و پژوهشگر و صاحبنظر جهان غرب اين برداشت فلسفی را مورد بررس، سه قرن گذشته در

گسترده ای قرار داده اند که حاصل آنها تاکنون بصورت صدها کتاب و رساله منتشر شده است و نتيجه گيری مشترک 
ی مقدس عرضه شده اند،  ها اين است که اين خدايان توحيدی نيز، بدان صورت که در کتابهای تقريبا همه اين بررس

 آمده غالبا  هابنوبه خود آفريده انسانند و نه آفريننده او، و از همين رو است که آنچه از زبان آنها در اين کتاب
. يهی ترين ضوابط اخالقی استی علمی و واقعيت های تاريخی و در بسيار موارد خالف بد هاا واقعيتبمتناقض 

ز ال يب، نيتس، نيوتن، کتنت، توان امی  آنها ازنمونه ای   که به عئوان،شخصيت علمی و فلسفی اين انديشمندان
 ن، برتراندينشتايد، ايدگر، فرويها، چهين، رنان، انگلس، زوال، نيل، شوپنهاور، دارويبو، هگل، ولتر، روسو، ديدرو
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ی غرض ورز مهری آنان به سادگی دهد که به اظهار نظرهامی نک، نام برد، اجازه آن نيرلولز، مت ی،ن بيراسل، تو
مقدس ی  هااست که کتابی ست، انکار آن خدائيانکار خدا ن، ان داشته اندين راستا بيا نان دريآنچه غالب ا. زده شود

ن يزمی رو ن که دريرا ببی بختبد «:کهن گفته بود دوری بگويک غيزبان  از چه درباره اويعرضه کرده اند، و ن
  ».کار درآمده است ازی هوديی ئز خداينآسمان  در گان نو شده اند، ويل به فرومايسروران کهن تبد

 
» یديتوح «ک فرعونيدوران  مصر کهن و در ده دارد، دريد عقيگموند فرويکه زيبطور، واحدی شه خدايهم اند اگر

که ی مصر »آتون «بای چ شباهتيشناخته شد، ه» یديتوح «ین خداي اولهوهيکه بعدا بنام ی شکل گرفته بود، خدائ
رحم و خود يب، نه توزيک، ترشروی بلکه خدائ، ت بود نداشتيو فروغ و معنوی بائياز زی و شاعرانه ای مظهر عرفان

و ، بترسند او ن توقع را داشت که ازياز بندگان خود تنها ا گفت ومی د و ارعاب سخن يخواه بود که فقط با زبان تهد
، )١۵ ستم،يباب ب، سفر خروج( حسودی شتن را خدائيتورات خو هوه دريخود . را دوست داشته باشند نکه اوينه ا
باب  خروج، سفر( ، مغرور)٢۴ش، باب نوزدهم، يدايسفر پ( رانگري، و)٢٩، باب دوازدهم، خروج سفر(رحم يب

 ، انتقامجو)۴١-٣٧، کميوی سفر اعداد، باب س(  اندوز، مال)۵، سفرخروج، باب چهاردهم( ، خودستا)۴ چهاردهم،
و ) وشعيفه يصح(قتل عام  دری موکد وی ز از دستورهايغمبران او نيکند، و پمی ی ، معرف)٢٣ باب هفتم،، هوشع(

 . نديگومی سخن ) ٢ ازدهم،يباب ، سفر خروج(ی کاله بردار
 
تورات با  در: شودمی ر يتصوی چهره انسان در، یريان اساطيهمانند خدای ديتوحی خدا، یسه کتاب آسمان هر در
نشسته ی تختی رو ل و قرآن بريانج کند، درمی  انشان رـتــشو قصد ُک رديگمی ی شتخورد و ُکمی غمبران خود غذا يپ

 ک آنرا برَلـگر هشت َميدی جا و در) ۴٠، وحنا، باب اولي( ستاده انديبرابرش ا کجا هفت ملک مقرب دري است که در
 ند ويبی م) نايس(کوه طور ی باال روبرو در از راخدا ی موستوحيدی تاب هر سه ک در). ١٧، الحاقه( گرفته اند دوش
، و )١٩ سوم، وی باب س، سفرخروج( دهدمی نشان ی ز به موسيمنگاهش را نيتورات نش در زند، ومی حرف  با او

همه ). ست و چهارميباب ب ی،ال نبيحزق( اندنشمی ش يدست راست خو تخت خود دری رو در گرش داود رايغمبر ديپ
ز داشته اند و وجه مشترک يتر نيزئوس، ژوپ، بعل، مردوخ، عمون، یدير توحيان غياست که خدای نها مشخصاتيا

 . ان رايداشته اند هم خصائص آدم رای ن بوده که هم شکل آدميهمه آنها ا
 

 اصوال که خداکرد د يتردن يا د بتوان دريشا«: سدينومی  Einstein ن مورد، همانطور کهيمه و اتفاقا درست در
توان می چ صورت نيه دری ول، ستيا نياست ی ن کائنات ابديو ا، ده شده استيو کائنات چگونه آفر، ا نهيوجود دارد 

  ».ن شباهت داشته باشديزمی روی ک انسان دوپايدور، به  از ايک ينزد ازی ن خدائيقبول کرد که چن
 

آنان و ی جنگجوئ، ستين رفتن آنهاين مطلقا حاضر به پذينشتاين ايکه همی ديان توحين خدايگر ايد یهای ژگياز و
ی ن آدمکشيکه درباره ای با هر توجه که باشد وی ليدل به هر، کنندمی ی رانگرياست که به کشتار و غارت وی دعوت

 همواره -ن يآئ ن دوي و تنها ا-ت يحيم و مسن اساليآئ ن است که دوين مورد ايا دری خيت تاريواقع. مقدس آورده شود
ی کي. ل کننديسراسر جهان تحم خواسته اند به زور اسلحه قانون خود را بری عني، داشته اندی سم مذهبياليدگاه امپريد

دو ی برانگنجند ی مياقل دو پادشاه دری ن بود که چون به گفته سعديای ستيالين منطق امپرير ايج اجتناب ناپذياز نتا
ن مورخ عصر يسرشناس تر ی،ن بيآرنولد تو. ن نبوده استيزم ا دريآسمان  دری ستيز امکان همزين نيباالنشی داخ
ن يم آنها به چند آئيشمار مذاهب و سرانجام تقسی جيکاهش تدر«: سدينومی خود » خيتاری بررس «ن باره دريا در، ما

ت يل به واقعيتبدی عني، م را به دنبال آوردت و اساليحيمسی عنيدو مذهب سلطه جو ی مشخص، برخورد الزام
  ».جنگ خدا با خدا شدی باورنکردن

  
ت و يحيخ مسيهمه تار «:است نهين زميهم دری گريجالب دی ابيارز، که قبال ذکر آن رفت» خ خدايتار «کتابی ابيارز

بعهده ی سم آسمانياليک امپرين نامه يات را به آئيل الهيسا و مسجد رسالت تبديکلی است که گوئ اسالم چنان گذشته
 در. ش نبوده استيبی سم مذهبيتاريبرخورد دو توتالی بيچند صد ساله صلی  هان راستا جنگيا در خود داشته اند، و

تحت ی روهايد نيبامی فا کرده اند که يا رای  مسلمانان نقش مارشال هائان و اهللايحيهوه مسي، یکار مستعمراتين پيا
همه ی مستلزم نابودی ن برنامه اينکه انجام چنيکنند، ولو ای تمام و کمال رهبری هانگشائخود را به جی فرمانده
 ايا جاهل، ي، ا کافرندينان الزاما يرا که اينباشند، زی ستيالين نظم امپريای چرا چون وی باشد که آماده قبول بی آنهائ

 که خود را» یديتوح «ین هايول قرون آئط ن است که دريو چن. نهايسه ا ار هريو با حتمال بس، طانيروان شيپ
 گر ازيکدير يناپذی دشمنان آشت »های ديتوح ريغ «همه ش ازين دانسته اند بيزمی رو مشترک دری ندگان خدائينما
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ست يوناليناسی نقش ژنرال ها همدل و همزبان باشند دری امبرانيست پيبامی ز که يغمبران آنها نيپ کار درآمده اند، و
 ».ده اندير کشيگر شمشيکديی گر به رويدهرکس  ش ازيب

 
 :سدينومی خود ی ابين ارزيا گر ازيدی جا ن محقق دريهم
 
بنام خدا آدم کشته اند و بدنبال آن با ، یفه مذهبياست که با احساس انجام وظی کسانی از نمونه ها خ مذاهب پريتار«

قت مطلق يددار حقيسخ بوده اند که تنها آنانند که کلن اعتقاد رايا را بريانتظار بهشت نشسته اند، ز وجدان آسوده در
را ين است، زيزمی رو جنگ دری خواندن الزام ار از جانب آسمان، فرايامبر تام االختيک پينش يگز. هستندی اله

 مان آورده اند يا است که بدوی ان کسانياصطکاک می نيامور زم دری ک فرستاده آسمانير دخالت يمفهوم اجتناب ناپذ
، امبريک پيفرستادن . ن فرستاده نداشته انديوجود چن بری ا اصال اطالعيمان سرباز زده اند ين ايقبول ا که ازی سانو ک

آنها دست به انتخاب زده  گر ازيدی ش با برخيدگان خوياز آفری ان برخيدهد که خداوند ممی ی ن معنيخود بخود چن
، ريشمشی رو ر خدا بريم تصويحاکم با ترسی ت هايروحان. ستن ايخونی خواه ناخواه انتخابی ن انتخابيچن و، است
ن ترس يای ول، شدمی از به خدا را باعث ين »ناشناخته «آن ترس از ش ازيپ. ر دادندييت رابطه خود را با خدا تغيماه

و . ودادتر بيشتر و کشتار زيبی نه توزيکی الزامی که راهگشا داد »یگريآن دی خدا «خود را به ترس ازی بعدا جا
شده ی زيبرنامه ر وستم منظم يک سيل به يتبد، به صلح و عدالتی ابيان به دستياق آدمين اشتين بود که پرشورتريچن

  ».ن جهان برافروختنديهم در دوزخ رای مه هايه» یديتوح «و مذاهب، شدی آدمکش
 
هود ين يآئ در: ده استمشترک صادر نشی اساس ضوابط بری ديسه گانه توحی هان يآئ دری ن پروانه آدمکشيا

ج يتروی گرفت و نه برامی ل انجام يقوم اسرائی ن منافع ماديبود که بخاطر تأمی مقدس فقط آن نوع کشتاری آدمکش
ی رانيرا که با ويز، هوه بوديشتر مورد پسند يگرفت بمی صورت  رحمانه تريقدر ب هری ن کشتاريو چن، هودين يآئ

رم ی راث بران امپراتوريت، ميحيجهان مس در. شدمی  ان بازيلياسرائی برای ادتريزی آنها جای قتل عام اهال شهرها و
ی ساين بار به نام کليرا، ای ن امپراتوريای و سلطه طلبی ح سنت جنگجوئين مسيت آئيهمان زمان اعالم رسم از

ل به پروانه يرا تبد ام صلح و محبت اويادامه دادند و پ، ک قطره خون وحشت داشتيختن يامبر آن از ريکه پی مقدس
ی  هاجنگ از، ونيسيزيگان انيقربانی  هاقتل عام کاتاها تا خورد شدن استخوان که ازيمقدس کردند، بطوری آدمکش
 ت ازيحيپرچم مس، کايان امريبومی د استعماريتا ژنوسی صد ساله مذهبی  هاجنگ و از، یتا کشتار سن بارتلمی بيصل

 . برافراشت خون سر ازی ائيدرون در
 
ن يقاتلو الذ «:خود خداوند صادرشدی رسمی ن بار با امضاينخستی ن پروانه کشتار مقدس برايظهور اسالم ا با
 د تا ازيآنها را گردن بزن« ،»التکون فتنهی و قاتلوهم حت« ،»قاتلونکم کافهين کافه کمايقاتلوالمشرک« ،»ومنون باهللايال

د يزياويا به دار بيد ير بکشيآنان را با شمش... « ،»ديبند بکش کم دررانشان را محيو اس، نديدرآی پا ازی زيفرط خونر
  ».ديد و بکشيريد بگيافتيرا  جا که آنها هر« ،»ديجهت خالف ببر شان را دري و پاها هاا دستي

 
 هرچند که به گفته برتراند، گذشتی اسالمی جهانگشائی  هاجنگ وقفه دری خ اسالم بطور بين صد ساله تارينخست
متوقف شد که ی ن موج جنگ و کشتار تنها وقتيو ا، داشتی اساسی آن سهم ز درينی ريمت گيشه غني اندراسل
 دری اسالمی همچنانکه موج دوم جهانگشائ، کار افتاد انه ازيمی ايه و آسيقسطنطن در ه وير عرب در پواتيشمش

کار  نهمه ازيبا ا. برش افتاد متوقف شدز از يتبرن و لپانته و يو ر ترک دريکه شمشيز وقتينی دوران ترکان عثمان
ی بيصلی  هاان جنگيبنام اسالم را متوقف نکرد، همچنانکه پای دسته جمعی ترک کشتارها عرب وی رهايافتادن شمش
 دری عيهزار سال فجا ش ازيطول ب ن راستا دريا درست بالعکس در. ان نداديت پايحيجهان مس دری مذهبی به کشتارها
د ياروپا را سفی قرون وسطائی مغوالن و تاتاران و بربرهای و مسلمان صورت گرفت که روی حيمسی ايهر دو دن

ا يی از انحا مزاحم قدرت طلبی بودند که به نحوی ع کسانين فجايان ايشه قرباني همبايکه تقرکرد د يفراموش نبا. کرد
ی انينداران زيا به دين ي آنکه به خود دشدند، نهمی بر اسالم غميا پيح يمسی سيار عيندگان تام االختينمای سودجوئ
و  برخوردار بودندی مان مذهبيا مقدس عموما هم ازی های ن آدمکشيان آيرا که صدها هزار قربانيده باشند، زيرسان
 .با خداوند نداشتندی زيکفر آمی اروئيهم رو

   
ش از آن يم مسلمان داشتند، همچنانکه پات عظايا آيی حين مسيسيجانب قد از د مهر الزم راين کشتارها سفيالبته همه ا

که يوقت«: داد کهمی فتوا ی حيمسی س ناميسن اگوستن قد. ار داشتندياخت در هوه رايامبران يوخ و پيد مهر شيز سفين
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شود و می ن فضائل يبرتری آدمکش، کندمی فرمان کشتن صادر دهد می ص يکه خودش تشخی مصلحتی خداوند بر مبنا
، نوسيگر، سن تماس آکويدی س ناميقد ».ديآی ن حرفه ها درميرتريکشد بصورت دلپذمی ه خدا را حرفه آنکس که در

 است و  هان ثوابينظر خداوند بزرگتر گناه خود توبه نکند در ش ازيکه با زبان خوی قيکشتن زند«: کرد کهمی اعالم 
صفحه روزگا ر   از شان راحِسوجود َنوال د اصيست، بلکه باينی سا کافيجانب کل ر مرتدان ازيتنها تکفی ن مورديچن در

 رش غرق دريکه شمشی حيمسی بدا به حال جنگجو«: داد کهمی سن برنارد، هشدار ، نيسومی س ناميقد ».برانداخت
غالف خود  از، ريشمشی ا«: داد کهمی ش شعار يخوی موعظه ها و آرنو اسقف اعظم تولوز در، »خون کافران نباشد

ز اعالم ين پروتستان نيآئانگذار ين لوتر، بنيمارت »!یرا پاره کن شتر گلوهايب شو تا بهتر و ترزيز شو و تيرون آ، تيب
، شکندمی  را  هااستخوان، زديآوی م برد، به دارمی آنکس که سر ، د کافران را کشتيکه بای موقع«: کرد کهمی 

  ».خود خداوند است، تسينی ک آدميگر يزد ديرمی ن يزم کند و خونشان را برمی را قطع   هاشاهرگ
  
ی  مرد و زن و کودک حت١٣٠٠٠، ١۵٧٢ اوت ٢٣روز  ک شب وي در، فرانسه دری فاجعه معروف سن بارتلم در

خود بخرند در ی شتر برايبی نيخواستند بهشت را با تضممی که ی بودند توسط مردم ن مادريجن که هنوز دری آنهائ
دم يامروز به چشم خود د«: در دفتر خاطرات خود نوشتی سيپاری شيکش. س کشته شدنديپاری  هادانيکوچه ها و م

 را از دند و آنهايکشمی رون يآغوش مادرانشان ب رخوار را ازيشی دند و بچه هايدرمی زنان را با خنجر ی  هاکه شکم
  ».کرده باشندی شتر راضياز خود ب ح رايمسی سيکردند تا عمی وارها پرتاب يدی باال
 

ل کرد و يتبدی را به کشتارگاهی حيمسی اروپای اپيکه چند قرن پ) ديش عقايوان تفتيد(ون يسيزگز انينفرت انگی ماجرا
 سپرد که پاپ اعظم درمی  داری آتش و چوبه های اهچال ها و شعله هايس  و هامردمان را گروه گروه به شکنجه گاه

است که به ی عياز فجای گريجلوه د، صادر کرده بودی شرعی ح فتوايمسی سيت همه آنها از جانب عيمورد مشروع
ق و مرتد و ي نفر به نام زند٣١٫٩١٢سا يا طبق آمار خود کليون اسپانيسيزيگان تنها در. نام خدا انجام گرفته است

قرون   در ها و پروتستان هاکيکاتولی ساله مذهب صدی  هاان جنگيجر در. ده شدنديآتش سوزان منافق زنده زنده در
ی ک مومن واقعيسته يک شايک کاتوليدن سر يداد که تنها بری هوگنوت ها رأی مذهبی شورا، شانزدهم و هفدهم

ش را عسل ي هاسپس گوشت، انه زديشش روز تاز را بعد او، ديرون کشيرا از حلقش ب د اول زبان اويبلکه با، ستين
، ديباز کرد و به آنها نمک پاشدوباره  ش را بست وي هاا زخميبه جانش انداخت،  رای د و زنبوران و قوچان وحشيمال
خت يونجه ريآن کاه و  د و دريا شکمش را دري، دير فرود آيشمش زه وينی رو به باال انداخت که ازی ا بدنش را طوري

 .آخور جلو اسب ها گذاشتی و آنرا بجا
  

شان يکشک منتشر شد يمکز  در١٩۴١کا که متن آن در سال ياسناد دوران کشف امر ازی رسمی ت سنديبه حکا
 و دادندمی ی حيد مسياول غسل تعم رای کيمکزی بومی نوزادان خانواده ها، فه مقدسيوظک يبه عنوان انجام ی ائياسپان

به . آغوش مادرانشان نجات داده باشند دری کوفتند تا آنها را از خطر کافر شدن بعدمی بعد مغزشان را با سنگ 
انه و يبهمان اندازه وحشی هائی رحميز صحنه کشتارها و بيسالم نجهان ا، گذشتمی ت يحيجهان مس موازات آنچه در

. یحيمان مسيبود و نه ا »ضه اسالميحفظ ب «ین بار بهانه آدمکشين تفاوت که ايا با، ز بوديبه همان اندازه نفرت انگ
ن يدان سرزمثروتمند هندوستان بی غارت بتکده های با هدف واقعی که هفده بار بنام صدور اسالم ولی محمود غزنو

  : فه بغداد نوشتيبه خل، یدرباره حمله خود به  ر، ن بازگشته بوديانه به غزنيوحشی حمله برده و پس از کشتارها
 
خود ساخته ی برای را پناهگاهی ه شهر رين دانسته باشد که چون باطنير المومنيما امام القادر باهللا امی د و مواليس«

شان را به يا م شدند کاريآنها تاختم و چون تسل سر ان برين بنده با سپاهيا، بودندرا آشکار کرده  آنجا کفر خود و در
ن فتوا زنادقه و يای اجرا و من در، همه آنها واجب استی که قتل و قطع و نفن فتوا دادند يفقها گذاشتم و آنان چن

از  ن عراق راي و به اندک روزگار زمخ برکندنديشان را از بيان ترک واگذاشتم تا تخم ايان را به لشکريلميبواطئه و د
  ».عزوجلی ق خدايبد مذهبان پاک کردم به توف

 
 یئ هاقتل عام داند، درمی ات آنرا يآ ازی اريشأن نزول بسی کرد که حتمی ن فخر يبرداشت و بد از که قرآن رای مور گورکانيت

شان منازها يد و از سرهايسر بر  هزار نفر رااسالم انجام داد چهارصدی ران بنام اسالم و نه بنام جهانگشائيا که در
 ی هاان جنگيجر در. را بدو مرحمت فرموده است سپاس گفتی ن طاعتيق چنين که توفي او هربار خداوند را از، ساخت

را به امر ی ان عثمانيعين عزم جنگ کردند شيبار که طرف هر، یعثمانی امپراتور وی ران عصر صفويای عه و سنيش
ک يکه تنها در يبطور، دنديبر سر »اهللای قربتاال«، یران را به فرمان مرشد کامل صفويان ايو سن یطان عثمانلس
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 ان جنگيجر به همان صورت که در، ز گردن زده شدنديساکن تبری هزار سنی و سی عه آناتوليمورد چهل هزار ش
ر يو دوازده هزار اس» سايسوار کلشه«ردل يچارد شير مسلمان را به فرمان ريکروز دوازده هزار اسي دری بيصلی ها
ز درعرض دو يتبر در. ت المقدس گردن زده بودندينبرد ب در» ر مرد اسالميش «یوبين ايرا به امر صالح الدی حيمس
و بموازات آن ، دنديل شکم دريبودن به فرمان شاه اسماعی ان را بجرم سنيزيست هزار نفر از خود تبريروز بنشبا

آتش  ان دريده دزدان و روسپيبری کنار سرها مالء عام در دند و دريرون کشياز قبرها بمردگان را ی  هااستخوان
ابداع شد که در حکومت همه  »یدشمنان آل عل «یبرای گريدی  هامجازات» مرشد کامل «نيدوران هم در. سوزاندند

، گچ گرفتن، شان آورده انديهانوشته  دری چنانکه جهانگردان متعدد خارج، جمله آنها و از، افتينان او ادامه يجانش
گلو  سرب گداخته در، دنيبری نيگوش و ب، دنيچشم کش ل دريم، زنده پوست کندن، قطعه قطعه کردن اعضا و جوارح

 .لوله توپ گذاشتن بود خمپاره دری و بجا، در روغن گداخته انداختن، دن و کباب کردنيخ کشيبه س، ختنير
 

بلکه ، افتندياعتراض نی برای د نه تنها مورديقدر تقليالدان عظام و مراجع عن احوال، مجتهيا ک ازيچيه در و... 
 . ز دانستندير نيسته کمال تقديشا» ضه اسالميب «تيتقو اقدس ملوکانه را دری  هااهتمام ذات

 
ل يتبد» یکشی باب «امروزه «:خاطرات خودش نوشت در، یرانيش اياح جهانگرد آزادانديحاج س، آغاز قرن خود ما در

را که توقعات آنها را آنطور ياست کارش ساخته است، زی ند بابيکه مالها بگوی کس هر. شده استی منفعت به کار پر
باد رفت و حکام چه  ان رفتند و چه سرها برين عنوان چه خانواده ها از ميتحت ا. اورده استيخواستند برنمی که 

گفتند می نقدر که يهم. نها فقط تهمت بود و بسيکه همه ايحالدر، ب زدندي به ج هادخل ها کردند و حکام شرع چه پول
 ».ديآسوده اش کن ديداد که گفتگو ندارد، ببرمی حجت االسالم دستور، استی بابی کس

   
: داد کهبود فتوا ه نشسته يت فقيبرمسند وال ن باريارامام زمان که ايم االختنده تاي، نمان قرنيهمی انيپای  هاسال و در

نها يا. د که به اصطالح شما رحمت استيگرفته ا شما فقط همان طرفش را. ديد، حبس کنيد، بزنيبکش: ديگومی قرآن «
کدفعه يرا   نفر٧٠٠د تا يکشمی ر نين اگر قرار بود مسامحه کند شمشيرالمومنيام. مخالفت با خدا است، ستيرحمت ن
دهه  «ینيروح اهللا خم( ».ستيقانون خرد ن ه برن عواطف کودکانيشود و امی با محاکمه و زندان کار درست ن. بکشد
د يتأک) ١٣۶٣ آذر ٣٠(امبراسالم يبمناسبت سالروز تولد پی گريدی مراسم در، و هم او). ١٣۶٣ بهمن ١۴، »فجر

 : کرد که
  

ب ين ترتيدادند به هممی ه هم مهلت يسالم اهللا علی سياگر به حضرت ع. ست ناقص استيآن ن که جنگ دری مذهب«
ن اشخاص که يا ١.ه عمل کرديه عمل کرد و حضرت نوح سالم اهللا عليسالم اهللا علی کرد که حضرت موس میعمل 
نها به نبوت حضرت يا، ک ناصح بوده استين کارها را نداشته و فقط يا اصال سری سيکنند که حضرت عمی گمان 

. کند که مردم را نجات بدهدی مر دارد، جنگ دارد، جنگ يغمبر شمشينکه پيای کنند، برامی لطمه وارد ی سيع
    ٢.کشتندمی همه آدم  رفتند،می به جنگ ی لباس سرباز بودند، با) سرباز(ی ما هم همه جندی همانطور که امام ها

، د جنگ جنگيگومی قرآن . فهمندمی بکند اسالم را نی د آدمکشيست و اسالم نباين جنگ نيند اسالم ديگومی که يآنائ
ی ک رحمتيجنگ . شته شوداد آنقدر به جنگ ادامه دهند تا فتنه از عالم برديکنند بامی از قرآن ت يکه تبعی کسانی عني

ات يآی شما چرا ه. که هستی طيح هرم دری ملت هری است از جانب خداوند برای ک رحمتي تمام عالم وی است برا
  »؟ديخوانمی ات قتال را نيد و آيخوانمی قرآن  در رحمت را

 
*  *  * 

صفحات گذشته نمونه های متعددی  و در(ی توحيدی سامی عرضه شده است  هاآئين آنطور که در، تقدير بر ومسئله ج
برای هر انسان آموزش ديده جهان امروز و ) ارتباط با آنها خوانديد در سه کتاب توحيدی را ی هر هابرداشت از

طول قرون گذشته نيز برای  ر که درحد اعلی سئوال برانگيز است، بهمانطو مسئله ای در، بخصوص جهان فردا
تمام تاريخ ايران اسالمی برای فرهنگ  و بهمانسان که در، پيروان اين مذاهب سئوال برانگيز بوده است بسياری از

______________________________ 
 مورد اقتباس قرار قرآن نيز عينًا در ه وروايت شد تورات درباره او طبق آنچه در" حضرت نوح عليه السالم "شايد اين توضيخ الزم باشد که -١

 .گرفته است نه هيچوقت ادعای پيغمبری کرد، نه مذهبی آورد، نه برای خاطر چنين مذهبی شمشير کشيد
ندی ائمه ديگر نه ج سوم، هيچيک از علی و حسين، دو امام اول و ميان دوازده امام اول شيعه، بجز اين مورد نيز بايد يادآوری شود که در در -٢

امام دوازدهم نيز اصوال پا به هيچ  ميدانی نگذاشت تا آدمکشی شرعی کرده باشد يا نکره . عمر خودشان به جنگ رفتند و نه آدم کشتند بودند، نه در
 .باشد
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 آيه قرآنی را استخراج کرده ١١۴، ژول البوم اسالم شناس قرن نوزدهم فرانسه. ايرانی سئوال برانگيز بوده است
چه آنها که بصورت مسائل روزمره دارند و چه آنها ، ب آنها از کوچکترين امور مربوط به زندگی آدمياناست که بموج

گذرد که پيشاپيش برای آنان خواسته شده می شوند دقيقا بدانسان می که به امور درازمدت زندگی و مرگ آنان مربوط 
اسالم ، جنگ جهانی دوم ی پيش از هاسال در. شودمی پيش ن آن پس و زمان بخواهند مثقالی در زمين و است و اگر
اگر «: ی توحيدی يهودی ارائه کرده اند، نوشت هامطلقی که آئين ارتباط با قانون جبر فرانتس بوهل در ی،شناس آلمان

و اگر چيزی بنام ، اختيار اوست اينصورت همه چيز در اين خدا خدای واحدی است، در و اگر، واقعا خدائی وجود دارد
بايد گفت که او خود آنرا خواسته می بلکه ، بايد گفت که او اجازه آنرا داده استمی روی زمين وجود دارد ن شر در
گناه که شر کيفری است که  بدتر از اين عذر. و خدائی که خودش شر را خواسته باشد خدائی ناپذيرفتنی است. است

کند، زيرا اگر آدم گناه نخستين می حل ن ت مشکلی رابهشت نصيب فرزندان آدم شده اس بخاطر نافرمانی آدم و حوا در
در اينصورت اين . را مرتکب شد، برای اين بود که خدا خود اجازه آنرا داده بود، و بنابراين خودش آنرا خواسته بود

مرتکب گناه بشود تا وی را از بابت آن  چه جور خدای مقتدر و عادل و رحيمی است که خواسته است آفريده او
  آيا صحيح تر نيست که اين خدا بپذيرد که عامل اصلی نابسامانی های مادی و نابسامانی های معنوی در؟ت کندمجازا

  »؟روی زمين خود او است
 

  : گيرد کهمی اين ارزيابی نتيجه  پژوهشگری فرانسوی از
 
 اختيارات بشری بدين و تمام، را دقيقا مشخص سازد هنگاميکه خدا پيشاپيش بجای انسان تصميم بگيرد و راه او«

بشری محکوم  عقل و شعور محدود شود که اوامر صادره را دريافت کند و اعمال خود را با آنها منطبق سازد، الزاما
مذاهب توحيدی انجام گرفته است، يعنی به همان نسبت که  شود، و اين درست همين چيزی است که درمی به زوال 

 ).  تاريخ عمومی خدا: ژرالد مساديه( »ش يافته استشعورشان کاه، تعصب افراد زياد تر شده
 

ی  هاش از کتابياست و پی فرهنگ سامی ادي بنمشخصات از، ن نحوه برداشتيه اند که ادشذکر متی محققان متعدد
 توانمی  )یآشور ی،بابل ی،کلدان ی،اکد(ن ين النهري بیر اقوام ساميسای مذهبی اسطوره ها ز شواهد آنرا درينی ديتوح
 دری خ کنونيتل مرد(» ابال « در١٩٧۵سال ی باستان شناسی  هاکاوش ن اسناد لوحه مکشوفه دريجمله ا از. فتاي

سال آن قسمت  آغاز هر در، بزرگی خدا، الد است که به موجب آن مردوخيش از مي سال پ٢۵٠٠متعلق به ) هيسور
ز آنرا در ينی و کند ومی کته يد »نبو «شود به فرزندشمی که به آن سال مربوط  رای فرد بشر سرنوشت هر از

طول  آنان دری ا تندرستيی ماريان و بيآدمی و بدبختی خوشبخت. رساندمی لوحه مخصوص بنام لوح محفوظ به ثبت 
ن لوح محفوظ يا است که دری مسائل همه از، گرشانيه امور روزمره ديو کل، آنانی های ا ناکاميت ها يو موفق، سال

 که اوی خيز به فرزندش نبو داده است، و تارينان را يآدم ن مدت عمرييار تعين مردوخ اختيا اضافه بر. ثبت است
 . اد شدن ندارديامکان کم و ز، کندمی ن يان عمر هرکس معيپای برا
 
عالم اسالم صورت ی ان مذهبيجانب مفسران و محدثان و راو ازی وقفه ای بی  هاتالش، یطول همه قرون اسالم در

ش رقم زده شده يشاپيپی فرد آدم کسو سرنوشت هريرا که از ی ه قرآنينظر ن دويان اي تناقض آشکار مگرفته است تا
د بابت آنچه کرده است يبای گر ويدی سو مقرر شده است، و از اوی دهد قبال برامی ا انجام يشد ياندمی و هر آنچه 

ن يه کنند، و خود ايانحاء توج ازی ه نحواو گذاشته شود، بی ترازو روز حساب در جواب پس بدهد و همه آنها در
ن است که تالش يا بری ن تالش پرداخته است نشانين بديشيبه دنبال مفسران پی ت که هربار مفسر تازه ايواقع

 . ت نبوده استين موفقيچندان قری مفسران قبل
 

*  *  * 
ن يکند و امی بندگان خود طلب  ا ازآنها خد است که دری ت مطلقيعبود ی،سامی دين توحيسه آئ گر هريوجه مشترک د

 شوندمی ان مقتدرتر يخدان يسه آئ ن هريا جه به همان نسبت که درينت در. شماردمی مان آنان يای اصلرکن  ت رايعبود
خداوند ، قرآن در ل ويانج و به دنبال آن در، تورات در. ابنديمی تنزل  ارياختی ناتوان و بی شتر به مقام بندگانيان بيآدم
دهد می ل به او و زنش حوا هشدار ين دليص و انتخاب ندارد، به هميند که حق تشخيآفری می  را بنده سر به راهآدم

خوردن  شما را از د که اگر خدايگومی آشکارا به حوا ) طانيش(ک نشوند، و مار يبد نزد ک ويکه به درخت معرفت ن
ک و بد را يوه مانند خود ما امکان معرفت نين ميان خاطر است که با خوردن ين درخت منع کرده است بديوه ايم

وه يهمسرش با خوردن م ن جهت که آدم ويدرست هم به هم. ستين است که مورد پسند اوی زين چيافت ايد يخواه
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 مارها را دريو انواع دردها و ب راندمی رون يکنند خداوند آنها را از بهشت بمی دا يص و تعقل پيممنوع قدرت تشخ
ن مورد يا دری سه کتاب آسمان هر آنچه از. کندمی ب همه بازماندگانشان يتا ابداالباد نص ب خود آنان وين نصيزمی رو
 ی صين تشخينه چن ص بدهد، ويتشخ و که آزادانه فکر کند نرا داردين است که بشر نه حق ايشود امی ی ريجه گينت

آنچه . ر دهديين شده است تغييتع اوی که برارا ی توان سرنوشتمی حال ن را به هريدارد، زی ش حاصلياصوال برا
ن يپرسد که چرا مرا چنمی کوزه گر ن کوزه از «راير است، زيچون چرا از خواست تقدی است اطاعت ب فه اويوظ

مثال . دارندی ن ترييار پايت مقام بسيبرابر ضابطه عبود ن راستا دريا دری ضوابط اخالق ».ین نساختيو چنی ساخت
 امبران وينهمه همچنان پيا با متقلب باشند و اي و دروغگوا يا زناکار يوث يا ديتوانند دزد می غمبران تورات يپ

ی او قربانی گانه اش را برايآنان خواست که فرزند  ازی کيهوه از ينکه اگر يدگان خدا شناخته شوند، بشرط ايبرگز
ه يت دهد که کليطان رضايهوه با شيی رط بندخواست که بخاطر شی گريد بکند، اگر از ن کار رايچون و چرا ای کند ب

 گفتگوی نها را بيهمه ا، ن شودينش خاکستری ماريک بيرد و خودش با هزار و يش آتش بگيرند و کشتزارهامی ب فرزندانش
نان روزانه خودش ی رو  روز بر٣٩٠گرش خواست که بمدت يغمبر ديپ ازاگر رد و همچنان شکرگزار او باشد، و يبپذ

 . به درگاهش دعا کندی آسمانی ن روزياق بخورد و بابت ايرا با اشتی ن نانيچن، گه بمالد
 
قرآن منعکس کننده  ازی ات متعدديشده است که آگذاشته ی شتريهم ب د بازيد و شرط تأکيقی م بين تسليا اسالم بر در
اصوال با ی خاص فراوانی  اساماس گرفت کهيتوان قمی نجا يا ک اسالم ازيدئولوژيساختار ا ت را دريت عبودياهم. آنند
پدر خود ی حت. افتيتوان می گر نين ديچ آئيه در رای ن نوع اساميکه چنيصورت در، شوندمی آغاز  »عبد «شونديپ

ی گانه مسلمانان شناخته نشده است و فقط بتيی که هنوز اهللا خدای زمان و آنهم در، شودمی ده يمحمد عبداهللا نام
ی صحرا ش سواران اهللا ازيچهارده قرن پ«: دوفرانس قول روژه آرنالدز استاد کلژبه . بزرگ در جمع بتان است
بودند ی نان حامل مذهب تازه اين ايشين بار به خالف مهاجمان پيای ول، ر شدنديکهن سرازی ايسوزان عربستان به دن

، پرداختمی اال به حکومت ب و ازکرد می ی داد و داورمی م فرمان ين بار خداوند بصورت مستقينخستی آن برا که در
قا يکه دقی زيچون و چرا به اراده او بود، چی م بيتسل، شدمی بندگان او خواسته  که ازی زين حکومت تنها چيدر ا و

  ».است) ميتسل(اسالم ی معن
 

*  *  * 
 ی  هانيئ ا درآآنر رياست، که نظی سامی ديتوحی ن هايآئی های ژگيگر ويد ازی نهاد انسان مذهب ده گناه دريق عقيتزر
و ی هودين يآئ دو ژه دريده گناه بوين عقيا. افتيتوان می نی ديتوح ريمذاهب غ و دری رانيو ای مصری ديتوح
فرد . م سلطه آنها بکار گرفته شده استيراه تحک سا دريسه و کلياز جانب کنی همواره بصورت عامل فشاری حيمس

او با  مادر ن پدر ويکه نخست رای بار گناه ازی را قسمتي است، زا آمدهيرد که اساسا گناهکار بدنيد بپذيمومن با
مقام  ح دريمسی سيهرچند که ع، دوش دارد او مرتکب شدند بروه ممنوعه يدر برابر خداوند و خوردن می نافرمان

 . کندی داريان خريآدمی ب برايصلی مت مرگ خود در روين گناه را به قيد تا ايفرزند خداوند کوش
 
با درد  افزون گردانم و اريبسرا ـّتم اَل رنج وی کردی خدا به حوا گفت اکنون که نافرمان«:  آمده است کهتورات در

پس به ی ديشن تو حکومت خواهد کرد، و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات را د و شوهرت بريزائی فرزندان خواه
به  د ويت خواهد روئيخورد و خار و خس برا یرنج خواه آن با ام عمرت ازين ملعون شده است و تمام ايسبب تو زم

 .)١٩ -١۶ باب سوم،، شيدايسفر پ(» یکه از آن گرفته شدی که به خاک بازگردی نيخورد تا حی ت نان خواهيشانيعرق پ
را موظف  ن گناه زنانيبابت ا داند و ازمی پائولوس اصوال نوع  زن را مسئول رانده شدن مرد از بهشت ، ليانج در
پس به «: کند کهمی د يتأک، از توراتی رويبه پ، زيقرآن ن. ر دست شوهرانشان باشنديوسته زيمارد که پشمی ن يبد

د بود و يدشمن خواه را گريدی شما بعض ازی ن پس بعضيا از د، ويرون رويبهشت ب ه اش گفتم که ازآدم و زوج
 ).٣۶، بقره( »خواهد بودی موقتی تان تا بهنگام مرگ پناهگاهيبران يزم

  
طان يداده نشده است که اگر خدا خودش به شی ن دو پرسش پاسخ قانع کننده ايهنوز بد، البته با همه گذشت قرون

ن يطان را خوردند چه بود؟ و بفرض آنهم که اين شيب ايحوا که فر گناه آدم و، اجازه داده بود که مردمان را گمراه کند
 ن پدر و مادر ساده لوح جواب پس بدهند؟ يآنها بابت گناه ا یبعدی د فرزندان نسل هايدو گناهکار بودند چرا با

 
*  *  * 
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خواهد که می دا ياکی ول، را دوست داشته باشند خواهد که اومی  خدا از بندگان خود نعادتًا، یهوديی ديمذاهب توح در
من  از«: ته شده استد گذاشيل تأکيانجی مه توراتين سراسر تورات و قرآن و در ن موضوع دريو بر ا، او بترسند از

از من بترس و « ، )٣٢و١۴، باب نوزدهم، انيوسفر ال( »ب و ترسناک هستميمهی خدائ، هوهيرا که من يز، بترس
او  خواهد که ازمی  تو تو، ازی هوه خداي «،)١٣، باب ششم، هيسفر تثن( »مرا عبادت کن و به نام من قسم بخور

هوه يحکمت ترس از ی ابتدا «،)٧، ستميسفر خروج، باب ب( »یعت نمائدل و جان خودت اطای را به تمام و اوی بترس
خوشا به حال آنکس که از مهابت  «،)١٠مان، باب نهم، يامثال سل(» هوه استيز ترس از يآن نی است، و انتها

ه دی اريهوه دعا کرد که به هرکس از ما يمان به حضور يسل و... «، )١٢٨و١١٢ر داود، يمزام( »ترسدمی خداوند 
، ۴٠، باب هشتم، کتاب اول، پادشاهان( »ن پدران خود زنده باشد از تو بترسديزمی که بر روی تمام روزهائ تا در

 .)٣١، باب ششم، خيکتاب دوم توار
  
لرز به کمال  ترس و د و نجات خود را بايمن اطاعت کن د که ازيفرمامی خداوند «: ل آمده استيانج نه درين زميهم در

 »است خدا بترسد نزد او مقبولتر شتر ازيهرکس که ب«، )١، باب دوم، انيپيلي رسول به فه پائولوسنام( »ديبرسان
، ميم و احترامش بگذارياو بترس ازی عني، ميخدا را آنطور که مقبول است عبادت کن«، )٢۵باب دهم، ، اعمال رسوالن(
 ن بايزمی خود را در رو عمر«، )٢٩و٢٨، مباب دوازده، انيرساله به عبران( »سوزاندمی است که ی را خدا آتشيز

مغرور «، )١٧رساله اول پطرس رسول، باب اول، ( »ديشوی داوری د تا پس از مرگ بخوبيترس از خدا بگذران
ی خداوند، اکنون که زمان داوری ا«، )٢٠، ازدهميباب ، انيرساله پائولوس رسول به روم( »بلکه بترس، مباش

وحنا، باب يمکاشفه ( »یده اند پاداش بدهيتو ترس را که ازی آنهائی عنيدمان خود مردگان است وقت آن است که خا
 ). ١٨ ازدهم،ي

 
گانه يی را که خدائيد زيمن بترس خداوند فرمود از«: آمده است که، ار به توراتيبسی با شباهت، قرآن به نوبه خود در

هستند که چون ی مومنان آنان«، )١٠٢، آل عمران( »ديترس او د ازيآنچنانکه با، ديخدا بترس از«، )۵١، نحل( »هستم
 شان دريآنانکه از خدا«، )١۶ تغابن،( »ديخدا بترس د ازيتا بتوان«، )٢ انفال،( »شان لرزان شودي هاد دلينام خدا آ

شان ي هاخدا کنند دل اديرا که چون ی ده آنهائ کويبشارت ن «،)١٢ملک، ( »بزرگ خواهند داشتی نهان بترسند اجر
د يمن بترس از «،)١٨حشر، ( »د آگاه استيکنمی آنچه  هر را او بريد، زيخدا بترس از«، )٣۵حج، ( »ترس بلرزداز 

 ). ١۵٠، بقره( »ديابيراه ی شما تمام کنم و به رستگار تا نعمت خود را بر
 
 را که دريوجود دارد، زی اديبنی اختالفی رانيد ايو توحی هوديد يان توحيز مين مورد نيا ار، درير مورد جبر و اختينظ
ن يخواهد امی دگان خود يآفر د و آنچه اهورامزدا ازيآی ان نميخدا به م دن ازيچ جا سخن از ترسيهی رانيای ن هايآئ

ن اصل يکم زرتشت ايو ی سی از گاتاهای بخش. باشند اور اويراه پندار و گفتار و کردار خود دوست و  که ازاست 
و ی ننده راستيمنش پاک و آفر پدر، زيسرانجام همه چ اهورامزدا، سرآغاز و «:کند میارائه ی را به روشنی اديبن

 بخشدمی به آن کس ی و پاک منشی اريو شهری و راستی و جاودانگی را همراه با رسائ خودی شکوه خسروان، داور دادگر
و ی ش راستيخو و کردارگفتار  است که دری اور ارجمند اهورا کسي. باشد ک دوست اويشه و کردار نياند که در
 ».بان باشديپشت رای و نکوئی درست

   
ارتباط با نوع رابطه انسان و  ران مسلمان دريا ران ماقبل اسالم ويای شه سنتيان انديم برداشت ها دری ن دو گانگيا

با فرهنگ ی رسه اصطکاک هزار ساله فرهنگ پاير مايخم، دگار اويارتباط با آفر دری ار آدمينه حدود اختيزم خدا و در
 . آن سخن رفت است که قبال ازی سامی مذهب

 
 *  * * 

ار و سر به فرمان ياختی دگان بيط آفريهمه شرا ان دريآنکه آدم و با، یديان توحيخدای و قدرتمندی نينش همه باال با
بان به حمد آنان وسته زيار پياختی دگان بين آفرين دارند که هميبدی اج مبرميان احتين خدايهمستند، يش نيآنان ب

بطور دائم  «یرانيک صاحبنظر اي ريد گذارند، و به تعبيش تأکيت خويعبود کنند و بری داشته باشند و عرض شکرگزار
  باشند، از هامحراب ساها ويسه ها و کليکن آنان دری دعاها ش و مراقب وردها ويم مخلوق خويچشم براه درود و تعظ

زند، و به ير آنان سنگ و آتش فرو ود که انسان نام دارند خشمناک شوند و برخی نين مخلوقات ذره بيای های کوتاه
ن يدر دی قيکتاب تحق دری انين آشتيجالل الد( »به پاداششان بفرستندی م آنها شادمان شوند و مائده آسمانيتملق و تکر

ی کتاب آسمان ست درينی ئاو خدا ن و آسمان است و بزرگتر ازيزمی کند که خدامی که تفاخر ی هوه، خدائي). هودي
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ی نه تندرست خودتان را برا يفهمم که بره نرمی د من نيکنمی ال يخ«: کند کهمی ت يش شکايده خويخود به قوم برگز
ه يآنرا به حاکم خودتان هم هد د که اگريکنمی ی من قربانی برا رای ماريد و بره کور و لنگ و بيدارمی خود نگاه 

، »اهللا «و »د؟يدارمی ب هستم نگاه نيم و مهيعظ نقدريا چه شده است که احترام مرا که ؟رفتيشما نخواهد پذ د ازيبده
، ش کننديستا را ده است که اويآن آفری انس را تنها برا کند که جن ومی ح يگر تصريدی خداوند کتاب آسمان

آورند، و ی تش را بجاآنها شکر نعم آن ساخته است که مردمان هنگام سوار شدن بری ها را برای همچنانکه کشت
که  شود، خداوند به پاداش همسرش رامی به درگاه او خاضع و خاشع ی فرزندی و بی عالم سالخوردگ ا دريزکری وقت
 ).٩٠، اءيانب( کندمی غمبر را به او عطا يپی يحيدهد و می ی است اجازه باردار نازا

 
*  *  * 

ن کرده است آنها را به ييشان تعيا که مذهب آنان بری  به راهنکه رفتنيا بری ديتوحی  هانيروان آئيپی اعتقاد سنت
ی قرون بهشت را برای درازا اگر در، آوردی آتش آنرا بدنبال می نرفتن بدان دوزخ و شعله ها رساند ومی بهشت 
را يز، ن کرده استيسا و مسجد تأميکارگردانان کلی ت و ثروت فراوان براين نکرده باشد قدرت و حاکمين تضميمومن

د يم و اميب ازی ريبهره گی برای مذهبی له اعمال نفوذ دستگاهاين وسين قرون مطمئن تريطول همه ا ن اعتقاد دريا
 . ن مذاهب قرار گرفته استيروان اي پ هاونيلي و م هاونيليم
 
ی نيسنگی  هاانيار را بدنبال آورده و زيبسی منفی امدهايل پين دليمذهب درست به هم ازی ن نحوه بهره برداريای ول

 ،شودمی خ مربوط يتا آنجا که به تار. برداشته است دری جوامع بشری برای معنوی راستا و چه دری نه ماديزم را چه در
توانند می ن اعتقاد کشته اند که با کشتن دشمنان خدا يا گر را بايکديطول قرون  دری شماريان بيحيمسلمانان و مس

بوده اند ی ئ هان دشمنان خدا درست همانيو اتفاقا ا، کنندی داريخود خری برا یشترينان بيبهشت آن جهان را با اطم
و مسلمان ی حين جنگ مسيو تازه به هم، ن مشترک داشته انديمشترک و قوانی امبرانيمشترک و پی که با آنها خدائ

تنها  رحمانه کشته انديب وغ يدريب زين گر رايدی مسلمانان مسلمانان و گريدی انيحيان مسيحياکتفا نکرده اند بلکه مس
البته . عه بوده انديش گريدی گروه وی سنی ا گروهي، گر پروتستانيدی گروه ک ويآنان کاتول ازی ن جهت که گروهيبد

ن يزمی رو ار او دريندگان تام االختينما. آنکه خود خدا باشد ش ازيگر قرار داده بيهمدی اروينان را واقعا رويآنچه ا
جنگ خدا با خدا ی ن بيآنچه آرنولد تو. م و خودشان امضا کرده بودنديشان را خودشان تنظيامه هابوده اند که وکالتن

آنها شهادت ی دو ندگان بوده است، که هرين نمايا گر ازيدی ندگان خدا با گروهينما ازی عمل جنگ گروه نامد درمی 
ن يدر هم ه راينقد و نسی ن سودايای ن نمونه هايتازه تر ازی کي. ن فروخته انديه به مومنيبهشت نس ِیهاَب رَد نقد را
ی به روی اسالمی  جمهورس شهادت طلبی صد ها هزار نـــو جوانی ميتوان يافت کـــه از کالس های دردر یهاسال
مارک ی د هايکلی گــده شد، همـــــيساد آنان دــاج و چنانکه در، فرستاده شدند مرزی آن سوی اسالمی ن هايم

Made In Taiwanخود را دری اختصاصی  هاکاخی دها درهاين کليا گردن داشتند تا به محض شهادت با  بر 
، یرازيب شي دستغت اهللايکه از امام جعفر صادق به آی ث موثقيکه طبق حدی ند، کاخ هائيش بگشايخوی بهشت به رو

رسول خدا  «:اگذار شده بودشان ويدانگ به ا شش ده بوديجوانان رسن يب به اي دستغت اهللايو از آ، د محرابيشه
 آن هفتاد خانه است از لولو، که در از، بهشت ب است درينصی د را قصريشه ه و آله فرمود که هرياله علی صل
هفتاد ی هر تخت حجره هفتاد تخت است و برهر  در و، زمرد سبز خانه هفتاد حجره است از هر و در، اقوت سرخي

خوان آن هفتاد قسم طعام است، و هر  برابر که در ت با هفتاد خوان طعام درنشسته اسی نيهر فرش حورالع و بر، فرش
 حساب نکرده هللات اياگر خود آ و .»بردمی نها به تمام و کمال بهره يدهد که ازهمه امی د يبه شهی چنان قوتی تعاليخدا
ش از يبی ث موثق اندکين حديای شهادت حساب کرده بودند که بر مبنا ش ازيخوانده پی اضين جوانان رياحتماال ا، بود
 .خواهند گرفت آنها قرار ک ازي هری ت اختصاصيمالک ن دريون حورالعيلي م٢۴

  
است ی مقابل مزد گرفتن منطق درن منطق نکوکار بودن يا، ابديمی ارتباط ی و معنوی آنجا که به اصول اخالق و در ...

کتاب معروف  ن درينشتايش اي پ هاسال. ازنده آن باشدتواند سمی اخالق باشد مسلما ن رانگريتواند ومی  که اگر
م ين جهان تنها بيا ن کننده رفتار بشر دريياگر عامل تع«: ن باره نوشتيا در »نميبی جهان، آنطور که من م«خودش 

ن قر در و، »ترحم آور خواهد بودی طيما شرای ط حاکم بر جامعه بشريگر باشد شرايجهان د د پاداش دريا اميفر يک از
ران يوی فر آن جهانيا کياسطوره پاداش «: ن باره نوشته بوديهم در، ل فاگهيام، یاو متفکر سرشناس فرانسو ش ازيپ

را بخاطر ی خوب، فر و پاداش وابسته باشدين کيکه تنها بدی را که کسين جهان است، زيای ن اخالقي همه موازکنندِه
آن اخالق داشتن  آورد که دری به حساب می ا آنرا معامله اد، بلکه صرفيجومی بخاطر اخالق ن و اخالق رای خوب

  ».فروش گذاشته شود د ويتواند به خرمی است که ی سودمند است و اخالق کاالئی معامله ا
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افت داشته ياز دريکه نی ن امامزاده ايقزو همچنانکه در، شودمی ن داده ني اجازه تقلب به طرفعادتًا، ن معاملهيا در
شود که می سان هشدار داده يز به قديت نيحيجهان مس در. رديگمی رت نام يغيکرده است امامزاده بنی کارگشائی ول

فوستل . ن باره دارند عمل کننديا که دری ز به تعهداتين است که آنان نين مستلزم ايجانب مومن ن قداست ازيقبول ا
 : کندمی ارائه ی جالبی نمونه های د سنتن قراردايا ارتباط با در، خ نگار قرن نوزدهم فرانسهيدوکوالنژ، تار

 
انجام  پس از سن مارتن را، س بزرگ قرن سوميکه مقبره قديهنگام، یقرون وسطی حيس مسيسن کلومبان قد«

اب او دزدان به خانه اش دستبرد يغ ش ترک گفته و عازم بازگشت به خانه خود بود متوجه شد که دريايمراسم دعا و ن
 یکنار استخوان ها آمده بودم دری کنمی ال يخ:  برداشت کهگبه مقبره سن مارتن بازگشت و بانی با اوقات تلخ. زده اند

دا شد يبعد سن مارتن معجزه کرد و دزد پی ن بود که اندکيا بری  و اعتقاد عموم؟نکه مالم را بدزدنديای  برامتو دعا کن
ی ش متوليکش. افتادی ز اتقاق مشابهيس ني پاربسن کلمی سايکل در. افتيش را بازيو صاحب مال و اموال گم شده خو

 اگر هرچه زودتر همه آنچه را :ميگومی درست گوش کن که چه ، سن کلمب: س رفت و گفتيح قديسا به کنار ضريکل
ت ياز براين نذر وی چ احمقيگر هيترا خواهم بست و دی سايکل در، یده شده است برنگردانيسا دزدين کليا که از

ی زيز هر چين نيسيرا که در عالم قديز، دا شديده شده پياء دزدين هشدار همه اشيای ز فرداين بار نيو ا، نخواهد کرد
چهاردهم ی چون لوئی کيار روشنفکر و کاتوليپادشاه بسی حت. دارد، و تابع قانون بده و بستان استی حساب و کتاب

رانش يئت وزيه در، مالپالکه ست سربازانش درافت خبر شکيدر را که پس ازيز، نبودهی مستثنی ن قاعده کليا ز ازين
 »!ش کرده ام فراموش کرده استيکه برا رای بنظرم خدا آن کارهائ«: ز گفتيمالمت آمی با لحن

   
نزد  در: گرمتفاوت استيکديبا ی هوديی ديسه گانه توحی  هانيآئ در ی،افتيانجام معامله و نوع مزد درنحوه 

 با، نين آئيرا که ايشد، زمی ن جهان انجام يهم ن معامله نقدا و دريآنان ای  بابلدوران اسارت ش ازيان، تا پيهودي
ت را عبادت کن تا يهوه خداي «:با بهشت و دوزخ آن آشنا نبودی گريشه جهان ديهنوز با اند، بودن خودی همه آسمان

امان  از سقط فرزند در زنت را و، برسانمی رياز تو دور کنم وترا به پ رای ماريآب ترا برکت دهم و ب ز نان ويمن ن
من  از اگر و) سوم ست ويباب ب، سفرخروج( »ت براننديش روياز پ ع دشمنانت رايو زنبورها را بفرستم تا جم، بدارم

آب و چشمه سار و گندم و جو و ی نهرها ن پر ازيز به تو زميمن ن، یبجا آور و فرائضم رای د بترسيباآنچنانکه 
ی ديگر توحين ديآئ دو دری ول). باب هشتم، هيسفر تثن( »دهممی تون و عسل هم يز، دهممی ر و انار يانگور و انج

مان يا ات مايکه به آی به آنهائ «:ر کرده استييز تغيت آن نيت و کميفيگر موکول شده و کيافت پاداش به جهان ديدر
آن  د که دريشوی وارد بهشتی با شادماناز جانب ما خطاب رسد که خودتان و همسرانتان  شدند، م امر مايآوردند و تسل

  و هاآنچه را که مورد عالقه دل بگردانند و هر شما دور ذ بريلذی  هاشراب طاهر و طعامی ن و سبوهايزری  هاجام
باغ پاداش  را دو ما بهراسد اوی ائيمقام کبر که از و هر«، )٧٠و۶٩، زخرف( »دارتان گذارنياخت تان باشد دري هاچشم

 زنندمی ه ير و استبرق تکيحر ازی يان بر بسترهايو بهشت، نوع کدام دو هر است،از وه هايآنها انواع م ه درخواهد بود ک
رحمن، (» ده استيچکس بدانان نرسيآن دست ه ش ازيکه پ کنار خود دارند اقوت و مرجان دريبه لطافت ی انيو حور
ی گرد چشمه ا بر و، ل است بدانان دور گرداننديو طعمش چون زنجب که طبعش چون کافوری شراب و... «، ) ببعد۴۶

ی دهايآنها را مانند مرواری وسته نوجوانند و چون بدانان بنگريباشند که پی با رويزی ل نام دارد پسرانيکه سلسب
راث ين را ميآورند فردوس بری خود را بطور مرتب بجای و آنانکه نمازها«، )١٩و١٨دهر، ( »افتيی خواهی غلطان

است که ی رهائيآن سر بهشت گشوده است، و دری ن درهايمومنی و همانا برا... «، )١١-٩، مومنون( »خواهند برد
را که يگرداگردشان باشند، ز بر ان ماهرويحور فراوان بخورند و شراب گوارا بنوشند، وی وه هايه زنند و ميآن تک بر

 ). ۵۴-۴٩، ص( »ميروز حساب بدانان وعده داده بود در نها رايما همه ا
 
مان و ياد نهاده شده، درجه ايبنی دين توحين آئينخست که دری سنتی مبنا بر ی،و آسمانی نيو ستد زمن داد يا در

ی ا مرقديسا يا کليار طول و عرض گنبد معبد يبا مع، شودمی ده نيار اخالق و عدالت سنجيچ جا با معيبا هياخالص تقر
شوند به می ی که قربانی و تعداد گاوان و گوسفندان، رودمی  آن بکار نييتز که دری و اندازه طالئ، شودمی که ساخته 

ت خود تورات برادرش را بکشد، کمر يتواند به روامی ، غمبر نمونهيپادشاه و پ، مانيمثال سل. شودمی سنجش گذاشته 
 مزدور خود به ده مردم را بدست سربازانيبجان رسی  هاانيات بشکند و عصيو مالی ر بار کار اجباريز در ملتش را

ی انيروان خداياز آنان پی اريداشته باشد که بس خودی حرمسرا ه دريصد جاريو سی خون بکشد، و هفتصد زن عقد
بنا ی ان آنان پرستشگاهيخدا ک ازي هری ن همسران برايای هوه بخاطر چشم و ابرويده يامبر برگزيگر باشند و پيد

ر يز در رای ماه و انس و مرغ و مور جن و و باشد که باد صرصر یراض او نها خداوند چنان ازيکند، و با همه ا
آفاق بپراکند، همه  در را ت حکمت اوياالرض دهد وصی تان امکان طيدوش عفر بر او رای فرمانش گذارد و تخت شاه
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تفاع ذراع اری س م بپا کرده است که شصت ذراع طول وياورشل هوه دريبنام ی مان معبدين سلينکه اينها بخاطر ايا
 : شده اندی هوه قربانيه نام بو چهل هزار گاو و گوسفند  شش صديو بهنگام گشا، و سراسرش زراندود شده است دارد

 
مان يذراع بود، و سلی ست ذراع و ارتفاعش سيمان بنا کرد طولش شصت ذراع و عرضش بيو خانه خداوند که سل«

محراب ی ش رويد، و پيخالص پوشانی به طالست ذراع بود يکه طول و عرض و ارتفاعش ب داخل محراب را
ی ش رويز پين مذبح رای د و تماميخانه را به طال پوشانی د، و تماميد و آنها را به طال پوشانيطال کشی رهايزنج

بال  ک از آنها ده ذراع بود و هري تون ساخت که قد هريچوب ز ازی محراب دو کروب د و دريمحراب بود به طال پوشان
 لنگه بجهت در محراب دو و، ديرون به طال پوشانياندرون و ب ن خانه را ازيزم، ديو آنها را به طال پوشان، اعآنها پنج ذر

  هاکه موافق نقشی د به طالئيدو تخته لنگه دوم نام به اندازه پنج صنوبر بود و آنها رای تون و آستانه ايچوب ز از
 ).شمباب ش، کتاب اول پادشاهان( »ديساخته شده بود پوشان

  
 نکايا ثروتمند آزتک و متمدن وی امپراتور ک قرن دوي از کمتری مدت ، درهای ائيکا بدست اسپانيکشف امردوران  در

تا صد ی ا سيمنهدم شدند و طبق آمار خود مورخان اسپانی بکلی ائيبدست تفنگداران اسپانی کنونی ک و پرويدر مکز
ک يان قرن بعد تنها يپا خ چنان قتل عام شدند که دريد تاريژنوسن يبزرگتر  در هانين سرزميای ون مردم بوميليم
ا ين کشتار بدست آمده و به اسپانيا که ازی طالهائ ازی چون قسمت، نهمهيا آنان زنده مانده بودند، و با ون نفر ازيليم

ا توسط يو ن کشور ساخته شده بودند يا ا قبال دريد که يرسی ساهائيکلی فرستاده شده بود به مصرف طال کار
ار يتام االختی ندگيپاپ اعظم به نما، آنان ساخته شدندی حيمان مسيسا به نشان خلوص و ايپادشاهان و اشراف و کل

شدند  می را که بعدا کشف ی کشف شده و آنهائی  هانياز تمام سرزمی ميت کرد و نيآنان اظهار رضا ح ازيمسی سيع
همان داد،  »یحيار مسيپادشاه بس «را لقب آنهای دو د و هريپرتقال بخشگر را به پادشاه يم ديا و نيبه پادشاه اسپان

  ».تواند هم بنده خدا باشد و هم بنده طالمی چکس نيه«: او نقل شده بود که ل ازيانج ح که دريمس
 
هزار ی حقوق مدن ان محروم ازيروستائی عصر تزار » مقدسِهيروس «که دری ئ هاسال در، تيحين جهان مسيهم در
، دوران خود ما شدند، همچنانکه در جواهر ارتدکس غرق طال وی ساهايسپردند، کلمی خود جان ی کشتزارها ر درهزا
تجاوز  دو دالر یزرو چون ساحل عاج که درآمد سرانه ساالنه ساکنانش ازی ريفقی قائين افريسرزمی س جمهوريرئ
نشسته ی  جا٧٠٠٠ش ي متر مربع و با گنجا٩٠٫٠٠٠وسعت  ن کاتدرال جهان را بايش بزرگتريده سال پ کند، درمی ن

 متر ٧۵٠٠ متر ارتفاع و ١۶٠ن گنبد جهان با يسا و بزرگتريرون کليبی  جا٣٠٠٠٠٠ستاده و يای  جا١١٠٠٠و 
ون يليصد مي سنِهيهز  با- کاني سه برابر تمام وسعت وات- هکتار ١٣٠به مساحت ی داخل پارک در، ینه کاريمربع آئ
مصرف ادامه داشت به ی بی ن بنايکه ساختمان ای سال طول همان چهار که دريدرحال، نا کردکشور خود ب دالر در

ی از ساحل عاج از قحط نه چندان دوری مناطق دری قائيصد هزار زن و مرد و کودک افريشهادت آمار سازمان ملل س
 .جان سپردند

 
 ۶٠عرض و   متر١٠٠طول و   متر٣٠٠ ن مسجد جهان، بايبصورت بزرگتر، کازابالنکا مسجد سلطان حسن دوم در

ی کي متر ارتفاع دارد ٢٠٠آن ی  باالLaserجهان که با احتساب دستگاه ی  اسالمن منازِهيبا بلندتر متر ارتفاع و
مهندسان ی شده و به کارفرمائی طراحی فرانسو ک کافريکه توسط ی ن مسجد اسالميا. ن نمونه ها استيهم گر ازيد

شدن آن و صحن  ر ساختمان و سقف قابل بازي متر ز٢٠٠٠٠ساخته شده با مساحت ی اروپائی و با تکنولژی فرانسو
آن  که دری  تن فوالد۴٠٠٠٠ متر مکعب بتون و ٣٠٠٠٠٠آن و با ی نه هکتاری آن و مساحت کلی  متر٨٠٠٠٠
ی سته است بجاتوانمی ن پول يکه ای طيشرا نه برداشته است، دريون دالر هزيليششصد می نظر مال از، بکار رفته
ی  هاطرحی گر دارد، بمصرف اجرايکهزار مسجد ديش از يکه بی کشور ر الزم دري غمطلقًای بنان يساختمان ا

ا بمصرف کمک به گرسنگان و يخود مراکش  دری تری ار ضروريبسی و اقتصادی و اجتماعی و آموزشی بهداشت
 .ده باشديسپردند رسمی ن مسجد دسته دسته جان يا یبنای  هاهمان سال که دری قائيگر افريدی زدگان کشورهای قحط

 
ی ن بار حتيافت که ايتوان می ی مورد آرامگاه ه دريت فقيران واليا  درهای ژگين وي ابا همِه رای مورد کامال مشابه

 بدانرا ار او ساخته شده است و گزارش مربوطيندگان تام االختينما ازی کيبلکه تنها به نام ، ز ساخته نشدهيبنام خدا ن
در ی نيامام خمی ن گزارش مرقد و مصاليبموجب ا. توان خواندمی  )١٣٧١ اسفند ١۶(در روزنامه اطالعات تهران 

عرض  و لومتريک کيبه طول ی مساحت مسقف، دهيسر پوشی شامل ششصدهزار متر مربع فضای بهشت زهرا بنائ
ی هوديچه ، یحيچه مس، یجهان، چه اسالمی مذهبی گر بناهايک از ديچيه ر آنرا دريلومتر است که نظيم کين ش ازيب
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ع بلکه يجهان تشی مذهبی ن بناينه تنها بزرگتر »حرم مطهر «نيا. افتيتوان ی نم »یدير توحيغ «و چه مذاهب
 مجموع وسعت مرقد رسول اسالم در را که وسعت آن ازيتمام جهان اسالم است، ز نوع خود دری ن بناياصوال بزرگتر

و ی النقی وعلی محمد تق بن رضا وی عل و بن جعفری موس وی ن بن عليحس طالب ويبن ابی علی مرقدها نه ويمد
 .رودمی ران دارند فراتر يخاک عراق و ا دری مجللی  هاعه که آرامگاهيهفت امام شی عنيی حسن عسکر

 
ا و ياسپان» یحيار مسيبس «نغمبر و پادشاهايمان پيزمان سل ز، چون درين بار نينباشد که ای اد آورين يبدی ازيد نيشا

 شودمی ساخته شده است و ی طيشرا دری ارد دالريليم دوی مطهر با بودجه ای ن مرقد و مصاليا، ه مقدسيروسی تزارها
ی رهبری ه مدعيفقی ز که ولي جهان اسالم نهيبقدر و ، برندمی ر مرز فقر بسر يز ران دريک سوم مردم ايکه دست کم 

 . سپاردندمی جان ی ماريو بی گرسنگ ودک ازآن بود روزانه هزاران ک
 
چاپ آلمان حساب کرد که ی ه فارسيک نشريبهشت زهرا  دری نيامام خمی همان زمان اعالم برنامه ساختن مصال در
، ستانماريکصد بيتوانست بمصرف ساختمان می الزم اختصاص داده شده  ريمطلقا غ ده ويفايب نکاريکه بدی نه ايهز
خدمت ی با ادعا »هيت فقيوال «ميده باشد که رژيرس» یمستضعفان «همانی ا چهل هزار خانه براي، ها ده هزار مدرسي

 . مسند قدرت نشسته بود صادقانه بدانان بر
 

بهشت آن  سر معامله بری جهان سامی ديکه برخالف آنکه مذاهب توح نباشدی ازيز نيگر نين تذکر ديد بديو شا... 
ی واال و فداکاری ئ هاان به آرمانيش صادقانه آدميخود قرار داده اند، گرای ن جهانياج حکومت يرا قانون رای جهان

همراه نبوده ی چوقت الزاما با توقع پاداشيه، مشتاقانه مرگی حد قبول داوطلبانه و حت در،  هان آرمانيآنان در راه ا
کشته ی ا آن جهانيی ن جهانيای ر مزدانتظای خاک خود ب راه دفاع از آب و شمار دريبی خ مردميسراسر تار در. است

 گر دريداوطلبانه جان باخته اند و هزاران دی و مردانگی با شعار جوانمردی ه قرون وسطيهزاران شوال. شده اند
طول  دری ژاپن و صدها هزار، بنام شرافت به استقبال مرگ رفته اند) duel(تن به تن ی  هات جنگيدوران مشروع

ست ضد مذهب و ي کمون هاونيليقرن ما م کرده اند، همچنانکه در »یريگهارا «مشابهی زه اين کشور با انگيخ ايتار
بخاک ، نگرادينگراد و ليچون استالی حماسه هائ در، گر کشورهاين و ديه و چيروسی ستيکمونی  هاانقالب ضد خدا در
ی ديتوحی  هانيان تنها آئين ميا درزه رفتن به بهشت موعود داشته باشند، و يآنها انگ چکدام ازيآنکه هی افتادند ب

ن سودا نباشند و چون يخود خواهان چنی اگر کسانی حت، با بهشت معامله شده استی آنها الزاما تقو بودند که در
 : نديبگوی عارف پارس

        
 م يخواهمی  نی مقصد، ر از دوستي                     ما ز دوست  غ

 ! یتو باد ارزان بر، دـ زاهی ت  اـــنــــور و جــــــ ح                        
 

 * *  * 
ان به يحيبجز مسن بوده است که اگر يده ايت و اسالم مشکل آفريحيمس »یديتوح «ی هاجهان که دری گريمنطق د

 نيآئ ن دويش از ظهور ايکه پيف همه آنهائيتکل، نداشته باشندی مسلمانان به بهشت اسالم راه ت و جزيحيبهشت مس
ون سال و يلي سه مًان حدوديزمی رو  در هان انسانيش نخستيدايپ  از؟شودمی جهان رفته اند چه  به جهان آمده و از

و پنجهزار سال ی تا سی شه دارد سيآنان ر دری امروز که بشر Homo Sapiens هوشمندی  هانش انسايدايپ از
هزار وت تنها ديحيکه از آغاز مسيصورت در، رفته اندش شکل گيسال پ هزار ز پنج تا هفتي ن هان تمدنياول. گذردمی 

 دوهزار ساله درن يا ش ازيکه پی انيچکدام از آدمياگر ه. گذردمی اسالم تنها هزار و چهارصد سال  ظهور سال و از
ن راه را نداشته باشند؟ و يد ايبای و با چه مجوز، یليبه بهشت نداشته باشند به چه دلی سته اند راهين زيزمی رو

اه يسی قايا مردم افريی ائيا استراليی کائيان امريکه چون بوميآنهائ، زين دوهزار ساله نيان هميان آدميم تازه در
ا يآتش دوزخ بسوزند  د تا ابداالباد درينداشته اند چرا بای ده و با آنها آشنائياسالم نشن ا ازيت يحيمس ازی  ناماساسًا
 :پرسدمی ن معما نوشته است يهمی ابيارز که دری کتاب دری کائيلند متفکر امرنگسيل کي و؟برزخ بسر برندی فيتکلی ب در
   

ف  يند رستگار شده اند تکليآی ا مياو به جهان آمده اند  که بعد ازی ب گناهکارانيصلی رو دری سيمرگ ع اگر با«
د يه و شاياز جهات همپای برخ که دری  مذاهب-ح يروان مذاهب قبل ازمسينان و پيابان نشيخ و بينان ماقبل تاريغارنش
د انسان محسوب شوند، يح نباي آدم ماقبل مس هاونيلين ميا چکدام ازيا هيشود؟ آمی  چه - ت بودنديحيتر ازمسيهم عال
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بخت  ل ازين دليا آمده اند و به هميح بدنيمرگ مس از حسب اتفاق بعد رد که بريتعلق گی د به تنها کسانياز باين امتيو ا
  »شده اند؟ برخورداری ابدی ندگبه زی ابيدست

 
ی و به ناچار صلحا، شده استمی به ناچار مطرح ی ن پرسشيچنی ديتوحی  هانيقرص آئ و پا مومنان پری برای حت

 رای ن بند بازيا ازی نمونه ا. داشته استمی  ن پرسش وايبدی پاسخگوئی برا »لسوفانهيف «یهای به بند باز آنها را
نه حاضر است ی ائيتاليای ار مذهبين حال بسيع در آن سخنور بزرگ و افت که دريتوان می دانته ی الهی در کمد
آتش دوزخ بسوزاند و نه  ند دريقا مورد احترام و عالقه اويکه عم نا راينوس و ابن سيچون همر و بقراط و جالی کسان
سازد می  آنانی برا limbo  بنامی ر پناهگاهيدهد، و ناگزی بهشت جا نبودنشان دری حيتواند آنها را بخاطر مسمی 
 .نداردی دارند آتش دوزخ بدانان راهی دوزخ جا ن آنکه دريع که در

  
با ، چون سقراطی درون دوزخ منظور نشده است، و به ناچار کسان ن پناهگاه دريچنی برای جائی معتقدات اسالم در

شرک به  از وی از بت پرست مردم را «ست کهدانسته ا» یم الشأنيعظی ديلسوف توحيف «را اوی ني خمت اهللايآنکه آ
، »استی بزرگان حکمت اله د است و ازيمعروف به توح «ت اهللاين آينظر هم و چون افالطون که از، »کردی   نفخدا

ی گر کافران برايمحکوم بدانند که چون د »اخذ کردی مان نبيحضرت سل ات را ازيعلم اله «ثاغورث کهيو چون ف
ت يحيمس ازی خود اصوال نامی رياساطی  هانيدوران آئ آنان در ک ازيچينکه هيا بسوزند، ولوآتش دوزخ  شه دريهم
 . ده بودندياسالم نشن ا ازي

 
*  *  * 

ی ديتوحی ن هايآئ دری بهره گرفته اند ولی  گسترده اآن بصورت ازی هوديی دين توحيسه آئ که هر، مورد معجزه
جهان دانش قرار ی ارويما رويسه مستق ن هريآن ا است که دری نش مورديمانند اسطوره آفر، نداردی جائی هودير يغ

گرند يکدي وستهي پبهوابسته ر و يچنان فراگی نياردها کهکشان قوانيليگردش م حاکم بری ن کائناتيرا قوانيز، گرفته اند
ی باقی نيگر نه زمي دزند ومی برهم  از آنها به حکم دور تسلسل نظم سراسر کائنات رای کي دری دگرگونن يکه کمتر

، هوهيرکش يشمش، وشعيالمثل ی که فی وقت. رنديآنها عبرت گ نند و ازيرا بب ن معجزه هايکه چنی انيماند و نه آدممی 
ان داشته ينيقتل عام فلسطی برای شتريدارد تا فرصت بمی  حرکت باز آسمان از در د راياشاره انگشت خود خورش با

، زديبرهم ری تواند باشد که سراسر منظومه شمسمی ن يای ن معجزه ايامد چنيپی ر کائناتين فراگيدگاه قوانيد از، باشد
به نوبه خود نظم ی ن اخالليو چن، آن است بهم بخورد ازی ما جزئی که منظومه شمسی و بدنبال آن نظم کهکشان

بتواند چند هزار مرد و زن و وشع بن نون ينکه يای نها برايهمه ا فروپاشد، و را گرياردها کهکشان ديليمی کائنات
 . ارض کنعان بکشد در رای شتريبی نيکودک فلکزده فلسط

 
زمره  بوده است که از» یديتوح «خود مذاهب بزرگ ازی شمندانيمورد مخالفت اندی همان آغاز حت موضوع معجزه از

د و يوتن و فروينوزا و نيپاس، جهان اسالم دری رونينا و بيو ابن سی رازی ايزکر تواند ازمی ن آنها يسرشناس تر
ت نام يحيجهان مس ر دريبا همه بزرگان علم فلسفه چند قرن اخيچه و تقرين و نيولتر و دارو، هوديی ايدن ن درينشتايا

ی های معجزات را الالئی  هاکرد که داستانی ادآوري به عنوان شعار مشترک آنها رای ر جالب رازيبرد و تعب
 ن حاکم بريه قوانير کليبنام معجزه تمسخر و تحقی زيکه عنوان کردن چ ن راينشتايگفته ا اي، مادربزرگان لقب داده بود

 . ستينی چ مذهب واقعيشأن ه نش است و طرح آن دريجهان آفر
 
قرن  «یادب وی فلسفی ن دستاوردهايبرتر ازی کيکه  ولتری فلسف ونريکسيد در موضوع معجزه را ازی قيدقی ابيارز

 : افتيتوان ی م، اروپا است» فروغ
 
ن يو چن، کائنات است که توسط خداوند وضع شده است حاکم بری و ابدی ادين بنيک معجزه نقض قوانيمفهوم «

تواند توسط خود او می که خدا وضع کرده است ی خواهند گفت که قانونی کسان. تواند نقض شودمی د و نينبای قانون
داند خودش آنرا می کند که  برقرار رای ز دانا است قانونيهمه چ  برکهی چه خدائی برای ول. ديق درآيز به حال تعلين

ن صورت ممکن به حرکت درآورده باشد، يبه کاملتر م راين عظين ماشيد ايمطلق او مطلقا بای نقض خواهد کرد؟ دانائ
ن نقص را ي اداشته وی آن آگاه ش بريشاپيپی د ويبروز کند بای آن نقص و اگر احتمال آن وجود داشته باشد که در

ی تواند وجود داشته باشد که ومی ی ليداشته باشد، و چه دلی ليست دليبامی خدا ی کارهای وانگه. برطرف کرده باشد
ان ين کار بخاطر مصالح آدميند که ايتوانند بگومی ی ز کسانينجا نيا نظم مستقر شده خود را برهم بزند؟ دری مدتی برا

، نيرد و نه به نفع چند آدم معيان انجام گين کار بخاطر منافع همه آدميد ايبا مینصورت يا دری ول. رديگمی انجام 
تنها بخاطر لطف ، حرکت دارد در را نش اويرا که تمام جهان آفری گردش دستگاه، ننده همه کائناتيآفرنکه يای عني
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م که خدا ير فرض کنو تازه اگ! ن جهان دارد، متوقف کنديا ازی گوشه ا ن خود دريکه به چند موجود معی خاص
دارد که ی چه ضرورت، دهدی گران برتريد  را بر هاانسان ازی خاص گروه کوچکی ازاتيامتی خواسته باشد با اعطا

تنها   برقرار کرده است برهم بزند، و ها مکانهمِهی  و برا ها زمانهمِهی که خودش برا رای نکار آن نظميای برا
گرش متقاعد کرده باشد، يدی نيت چند موجود ذره بيخود را به حقانی نين منظور برهم بزند که چند موجود ذره بيبد
کرده بودم به تعلق  نش برقراريهمه جهان آفری برا وی که بصورت ابد رای ني گفته باشد که من قوان هابدانی عني

آنکه  ش ازيبی ن معجزنمائيچن. شود ريق نشدم انجام پذن راه آنچه خودم به انجام آن موفيا د ازيشا آورم تای درم
، کنندمی ن يتوه عمل بدو دهند درمی که به خداوند نسبت معجزه يو آنهائ، است نشان قدرت خدا باشد نشان ضعف او

  ».ر خدا استين است که اعتقاد به معجزه تحقيقت ايحق. شمارندمی ی ف و دمدميرا ضع را عمال اويز
 

فق اباهم تو، داشته باشندی واحدی  هان باره برداشتيا د دريبامی ز که ينی ديسه گانه توحی  هانياتقاقا خود آئ
داند می ی طانيشی نسبت داده شده است سحر و جادوی سيل به عيانج را که دری چهل معجزه ا مثال تلمود هر. ندارند

معجزات  ازی که قسمت مهميصورت در، دکرمی ی ل محکوم به اعدام شد که جادوگرين دليبدی سيسد که عينومی و 
جهان  در. ل نسبت داده شده استيمبران اسرائيخود تورات به پ است که دری تکرار همان معجزاتی سيمنسوب به ع

، د کرده استيين موضوع را تأيپنج مورد ا نشده و قرآن دست کم دری معجزه ای آنکه خود محمد مدع ز، باياسالم ن
گر معجزات متعدد کرده يغمبران ديشود پمی ک کفش کرده اند که ني در را رگوار همچنان دو پابزی هاه ياز فقی اريبس

 . همه آنها نکرده باشد ادتر ازيزی ن آنها است معجزاتيامبر اسالم که بزرگتريباشند و پ
  
ی فه ايو که تنها وظنفرستاد؟ بدانان بگی معجزه اات و يمحمد آ ند چرا خداوند بريگومی کافران  «:قرآن آمده است در

خداوند نازل  ازی محمد معجزه ا ند چرا بريگومی و ...  «،)٧رعد،( »ار کردنشان استيارشاد آنها و هشی دار که تو
 جانب خداوند بر ازی گفتند چرا معجزات«، )٢٠ونس، ي( »آن خداوند است ب تنها ازيغشود؟ به آنان بگو که علم می ن

 نديگومی نها يا« ،)۵٠، عنکبوت( »؟ستينی م کافيشان فرستاده ايکه ما برای ن کتابيآنان ا یا برايآی  ول؟ديآی او فرود نم
د شما هم ده سوره يگوئمی بدانان بگو اگر راست . است خود او ن کتاب ازيقرآن را به خدا افترا بسته و ا) محمد(که 

د که يرفتند پس بدانيو اگر نپذ، ديبطلبی اري ن باره بهيا د دريهم که بخواه د و هرکس راياوريش خود بيپ مانند آن از
ن ير ايانس جمع شوند نخواهند توانست نظ اگر هم جن و  و،)١٧و١۶هود، ( »جانب خداوند نازل شده است قرآن از
ی ول، ح قرآنيصری دهاين تأکيرغم ايوعل ).٨٧، لياسرائی بن( »نديايگر بيکديفراهم آورند ولو آنکه به کمک  قرآن را

ی درگذشت محمد تا عصر مالمحمد باقر مجلسزمان  که ازی آش گرمتر ازی همه کاسه های مقام سخنگو ان درريه ايفق
 : سدينومی  خود کشف االسرار در، به محمد نسبت داده اند معجزات را ازی شمار روزافزون

  
ته است بدانکه  نوشمعجزات حضرت رسول اهللا ازی ان مجملين تحت عنوان بيقيکتاب حق ال دری مرحوم مجلس«

کرده است، و  آن حضرت عطا آنرا بر اده برينکرد مگر آنکه مثل آن و ز را معجزه عطای غمبريچ پيهی حقتعال
پس . ر کتب آورده اميسا در را هزار معجزه او اده ازيتوان کرد چنانکه من خود زمی معجزات آن حضرت را احصا ن

ن نوع يماران و ايل زنده کرده مردگان و شفا دادن بيقب ل ازيان معجزات آن حضرت بطور تفصيب شود درمی وارد 
گر يو دی هود و نصاريملل  ازی اريبس تمام مسلمانان و در و گمان ندارم در. آن است که حصر توان کرد اده ازيز

کرده را خوب ی ماريا بيشفا داده باشد  رای غمبر کوريم که پيديچ نشنيد ما و شما هيدا شود که بگويپی ف کسيطوا
  ».باشد

 
که ی ئ هانيخبر مانده است به همی آن ب امبر اسالم انجام داده و خود ازيکه پی ن معجزات ناخواسته ايالبته فهرست ا

، عياول جهان تش ه قدريفق، ديخ مفيش، آن ش ازيرا هزار سال پيشود، زمی  بعنوان نمونه آورده است محدود نت اهللايآ
چون ناله درخت ی گريعه دانسته شده است از معجزات ديمکتب شی دتياساس عقخود که  »هيالکنت االعتقاد «در

 و عرض، انيبدو، و سالم آهو، و سخن گفتن بزغاله بر ت شتريو شکا، غمبريان انگشتان پيم دن آب ازيو جوش، خرما
 ت اهللايآ، نهمهيا با. ن روال نام برده بوديهم ازی و راه رفتن سنگ و موارد متعدد، و التماس سوسمار، حال گرگ

رد  معجزه و در انکار نا دريو ابن سی رونيو بی و راوندی چون رازی شمندانيده گرفتن همه آنچه انديبا نادی نيخم
 انگذارانيجانب بن ازی ن انکار معجزه را تنها ترفنديکشف االسرار خود ا د نوشته اند، دريخ مفيچون شی کسانی ادعاها

 : ن جهت منکر آن شده انديهم رت معجزه کردن نداشته اند و ازداند که خود قدمی ی ن بهائيآئ
  

 ج مذهب باب و بها نوشته منکر معجزه شده ويتروی کتاب خود بنام فرائد که آنرا برا دری گانيرزا ابوالفضل گلپايم«
و علت انکار ، تآن کتاب اس کم و کاست ازی استداللشان ب، کنندمی  که معجزات را انکاری انياوه سراين يکالم همه ا

نجهت چاره يا آن کوتاه بود از ن بود که چون دست باب و بهاء ازيا کرامت و معجزات رای گانيکردن ابوالفضل گلپا
  ».آنها مطالبه معجزه نکند ازی کس کسره انکار کنند تايدند مگر آنکه معجزات را يند
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 ن و دانشيد

 
» یديتوح«ن يسه آئ هری زات اصوليمم شده مذهب فراتر گذارد ازن ييچهارچوب تع که پا ازی با هرگونه دانشی دشمن

ی ر و ابديناپذر ييجانب آنها تغ است که ازی ئ هاآن واقعتی اصالت آسمان د دريترد، ن فراتر رفتنيرا مفهوم اياست، ز
حکمت «: کهکند می ح يرد و تصريگمی برابر دانش و دانشمندان جبهه  تورات خداوند اصوال در در. اعالم شده اند

 ). ١٩، ان، باب اوليپائولوس رسول، رساله اول به قرنت( »تباه خواهم کرد مان را باطل و دانش دانشوران رايحک
 
هوه و کاهنان معبد او يت نفوذ يجز آنچه به تثبی زيبنام علم مطرح نبوده و به چی هود اصوال مسئله ايجهان  در

پهناور رم و ی ن امپراتورينکه جانشيت به علت ايحيمسی سايعوض کل در. شده استمی مبذول نی ارتباط داشته توجه
 ش ازيرا پيدانش و مذهب مواجه بود، زی اروئيشده بود از آغاز با مسئله روی نيو التی ونانيی شکوفای  هافرهنگ
داشتند  یو فلسفی و هنری علمی همه رشته ها دری فراوانی دستاوردهای دير توحيدو تمدن غ ن هرين اين آئيظهور ا

د تا بر هرگونه يد کوشيکه به قدرت رسی سا از همان زمانيبناچار کل. آمدی ت سازگار نميحيکه غالبا با ضوابط مس
وان ير و شکنجه و آتش که ديلگام بزند، و با برهان قاطع تکفدانست می  آنچه خود مجاز خارج از دری ت علميفعال
دانش دانشمندان را تباه  «کتاب مقدسی ن مظاهر آن بود به اقتدايرشناخته شده ت ازی کي) سونيزيانک(د يش عقايتفت
  ».کند
 
 : ه فرانسه نوشتيخطاب به اسقف شهر پواتی نامه ا ر دريملقب به کبی ويان قرن ششم پاپ گرگوريپا در
  

ی تو به برخی حوزه مذهب گفته اند که در. م شرم آور استيتذکر آن هم برای را گزارش داده اند که حتی زيبه من چ«
تر يش ژوپيستای که برای را زبانيز، ق استيعمی ه تأسف و نگرانيمن مای ن برايا. شودمی س ين تدريافراد زبان الت

 یفه ايت وظيحيپاپ اعظم مس ».ز به کار گرفته شوديح نيمسی سيش خداوند ما عيستای تواند برامی بکار رفته است ن
نوشته شده بود، و طبعا ی نيرم که به التی دوران امپراتوری  آثار علمتمامی حيجهان مس کرد که درمی ی تلقی شرع

 ن زبان ازيل که قبال بدين دليتنها بد، ن زبان ترجمه شده بود کنار گذاشته شوديکه بدی ونانيی و فلسفی تمام آثار علم
 .نبوده است) آنزمان اصوال متولد نشده بود که در(ح يمسی سيعی صحبت شده که خدای خدائ

 
س معروف قرن يسن اوگوستن، قد. سا بوديبلکه منطق مقدس همه کل، و نداشتياختصاص به پاپ گرگوری ن منطقيچن

توان کرد، می که زبان خداوند است صحبت نی بهشت جز به زبان عبر دانست که درمی ی هين راستا بديهم پنجم در
 نقل مصاحبه اش دری نامه نگار سرشناس مصراستمدار و روزيکل سين هيت حسنيروا، خود مای  هاسال همچنانکه در

ی سيبه انگلی حضور و دری گرينکه او با فرد ديا ت اهللا ازيآ، یاسالمی ن سال جمهورينخست دری  منتظرت اهللايبا آ
ک مسلمان ياست و ی زبان عربی ان بهشتيداند زبان حورمی شده و بدو گفته بود که مگر نی زده ناراضمی حرف 

 کند؟ ی کين کفار با آنها نزدتواند با زبامی ن
 
سا يمجمع سران کل کار داشتند در که با علوم محدود آنزمان سر ويکسان ازی اريبس، هزاره دومی  هان سالينخست در

 که دری نکه بداند دانشمندانيای  اسقف شهر بزانسون برا١١٧٠سال  در. آتش سوختند محکوم به مرگ شدند و در
ک متخصص ارتباط با ارواح کمک گرفت تا ي از، طانيش ا ازيح آموخته اند يمس خود را ازکنند علم می دستگاه او کار 

، طانندينان شاگردان شيبرد که ای ن رابط ارواح پيو چون ا، ابديدری و ب داده و واقع امر را ازيطان را فرياو ش
ک استاد دانشگاه تازه يآن   بعد ازچهل سال. آتش بسوزانند در جناب با وجدان آسوده دستور داد که همه آنها رايعال
آتش  در ن گناه مرتد دانستند ويپرداخته بود بهمی کيزيفی ئ هاشينان را که به آزمايد ديس بنام داوي پارس شدِهيتأس

 . افکندند
  
ک يکاتولی سايز از طرف کليعلم ن، شدمی اداره ی سلطنتی م هايرژ بای حيمسی با همه اروپايکه تقری طول قرون در
آن حق  در آنکه بشر رای ب، گرفتمی ه يمای آمد و تنها از اراده خداوندی بشمار می آسمانی انحصار پادشاه در

آنها را  ست نجات ازيبامی شد که می ی تلقی خشم الهی امدهايچون وبا و طاعون پی ائيل بالين دليبهم. باشدی دخالت
 .ديآی نم از دستش بری کاری برابر خواست اله که دری قيتحق علم و سا جست و نه درياز به کليدر دعا و توبه و دادن ن
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 ک دريکپرن(ی اروپائاز دانشمندان ی ن آغاز شد که گروهيسر ا دوران رنسانس بر سا و دانش دريکلی واقعی اروئيرو
مسائل  دری ئ هابه پژوهش) ايتاليا له دريگال دانمارک، جوردانو برونو و براهه در کويآلمان، ت در لهستان، کپلر
طول  کتاب مقدس و در ن باره دريا ج آنها با آنچه دريپرداختند که نتای نجومی  هاتين و آسمان و واقعيمربوط به زم
ران و يا ژه دريز بوينی جهان اسالم آنان در ش ازيپی ن تالشيچن. کردمی ق نيمسلم شناخته شده بود تطبی قيقرون حقا

دوران انحطاط ی اسالمی ايدان آمدند دنيبه می نسل تازه دانشوران اروپائکه ی زمان دری ول، اندلس صورت گرفته بود
 . ن تالش نو داشته باشديدر ای نبود که بتواند سهمی طيشرا گر دريخود را آغاز کرده بود و دی علم

 
نات ثابت مرکز ثقل کائی ن بصورت بستريه داشت که زميد کتاب مقدس تکين تأکيا سا تا آن زمان بريکلی موضع رسم

ن برداشت يچون ا و، گردش است دارند که به دور آن دری واحد جای آسمان د و ماه و ستارگان همه درياست و خورش
ارسطو ه يسا فرضيکل، کردمی ق يوس تطبيبطلمی بعدی کيزيژئوفی های افالطون و ارسطو و با تئوری ه نجوميبا فرض

 ی هاخود قرار داده بود، و پژوهشی ه رسميمان فرضن و آسيمزنش شش روزه يآفری همراه با برداشت تورات را
ی بدعت ها نوزايدکارت و اسپ کن ويچون بی کسانی فلسفی نظرها ده را، همانند اظهاريگستاخانه پژوهشگران نورس

اصالت ،  هان بدعتيصورت اثبات ا را دريز، ختيانگی سا را برميکرد که خشم کلمی ی تلقی آشکاری فلسفی علم
ن يا سا دريکلی های سرکوبگر. گرفتمی ت مورد پرسش قرار يحيمسی سايقدس و بدنبال آن اصالت کلکتاب می آسمان

 . له نام برديگال از جوردانو برونو و توان ازمی ن آنها يسرشناس تر ببار آورد که ازی متعددی های راستا قربان
 

ن حال استاد کلژدوفرانس ينزدهم، که درعقرن شای ائيتاليلسوف ايو ف متفکر، دانياضير، جوردانو برونو، دانشمند
 کردمی د ييک را تأيه کپرنيدانست و نظرمی نکه کائنات را نامحدود يزبود، به جرم ايس و دانشگاه اکسفرد انگلستان نيپار
 دها وي خورشوجودبه حال ن يع در و، نيد به دور زميگردد و نه خورشمی د ين است که به دور خورشين کره زميکه ا

ق به محاکمه يبه عنوان زند) ونيسيانکز( ديش عقايوان تفتيجانب د معتقد بود، از زينی گريدی شمسی  هامنظومه
ی به را، ن مرکز کائنات است نشدينکه زمياعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول ا ديين تأيع چون در خواند شد، و

 .ن سپردآتش جای درون شعله ها زنده در دادگاه شهر رم محکوم به مرگ شد و
 

برابر داوران  دری هفتاد سالگ ر شد دريناگز، ین نجوميا و مخترع دوربيتاليای له اختر شناس نامياو گال بعد ازی اندک
ی ز خود مبنيده کفر آمياد کند که از عقيکتاب مقدس بگذارد و سوگند  ن زند و دست بريزم ون زانو بريسيزيدادگاه انک

ن بگردد، توبه کرده است و يد به دور زمينکه خورشيو نه ا، گرددمی د يخورش رست و به دوين ساکن نينکه زميا بر
وان يآن اطالع داشته باشد به د بری مورد او برود و و دری ن بدعتيشائبه چنهم  گر رايسا هرکس ديبه دستور کل

ن يله ايه گاليفرضرد  سا دريکلی منطق اساس. خود برسدی خواهد کرد تا به سزای مقدس معرفی سايد کليش عقايتفت
ز گفته شده است که يو ن، د و ماه رايبعد خورش ن را ساخت ويح شده است که خدا اول زمي تصرتوراتدر که بود 
 د را با اشاره دست ازيار داشته باشد خورشياخت ان درينيبمنظور کشتار فلسطی شترينکه وقت بيای وشع بن نون براي

 در رای قتيخواستند حقی بود که می کسان له نقطه عطف مبارزه مذهب بايالگی ماجرا. ن رايحرکت باز داشت و نه زم
نهمه يا با. آمدی مطلق به حساب م سا کفريدگاه کليد  ازن طبعًايا جستجو کنند و» متون مقدس «خارج از چهارچوب

علوم ی ر آکادمزبان پاپ اعظم خود د  از١٩٩٢ اکتبر ٣١ ک دريکاتولی سايکل -  سال٣۶٠ و پس از گذشت -سرانجام 
سا ين کليهرچند که هم، له بوده استيمقدس اشتباه کرده و حق با گالی ساين مورد کليا رفت که دريکان رسما پذيوات

 . ده شد نشده استيآتش سوزان له دريمشابه گالی جوردانو برونو که به جرم ت ازيثيهنوز حاضر به اعاده ح
 

ن راستا يا نش دريآفری آشکار افسانه توراتی گيپای نظم کائنات و ب به موضوع ا با جهان دانش طبعًايمبارزه کلس
 . افتيان نيله پايگالی ماجرا با زيجهان دانش نی های محدود نشد، همچنانکه عصر نوآور

  
عرضه شد، ی دانش بشری ن دستاوردهايترياز عالی کيله بصورت يسال پس از گال وتن که صدين »جاذبه «یتئور

وتن توازن کائنات ينی تئور را دريز، لهيگاله يگرفت که فرض سا قراريجانب کل ن اندازه مخالفت ازبالفاصله مورد هما
ن توازن تنها مربوط به خواست خداوند بود و ينظر کتاب مقدس ا که ازيصورت تابع قانون جاذبه شناخته شده بود، در

ی های از گمراهی تازه ای تجل «سايجانب کل  اززينی ن تئوريبه ناچار ا و، آن وجود نداشت رون ازيب دری چ قانونيه
سا يشتر خشم کلين هم بيا قرن گذشته از ن دريدارو »تکامل «هيفرض. شدی طان معرفيوتن عامل شيو خود ن» یطانيش

 را او بن مورد سئوال قرار گرفته و آدم که خداوند خ ويب نوع انسان بود که ازی ت الهين بار ماهيرا ايز، ختيرا برانگ
مون تنزل يافته ميانواع تکامل  ازی کينش دانسته بود به حد يده و گل سرسبد جهان آفريورت شخص خودش آفربص
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و به ، قرار گرفتی ار تند مورد نفيبسی ن با لحنيه دارويضر ف١٨۶٠سال  در» کلن «یسائيکلی شورا در. افته بودي
 کتاب سا دريمز، مغر متفکر کلين جي کنستانت.داده شدی طانين بدعت شيه ايج عليشان همه کشورها دستور بسيکش
ی سايکل. موعد مقرر ظهور کرده است همان دجال موعود دانست که زودتر از ن رايخود دارو »نيدارو وی موس«
مون وجود يک ميح يمسی سيان اجداد عيم توان قبول کرد که درمی چگونه «: که کرد صادری رسمی ه ايانيبکان يوات

طان يله تازه شيرا ح اوی تئور ج کرد ويسم اعالم بسينيه دارويکان عليآنگلی سايد انگلستان کلخو در »داشته باشد؟
و محکوم  ريتکف ن رايکان دارويآنگلی سايهم کل پروتستان وی سايهم کل، کيکاتولی سايب هم کلين ترتيبد د وينام

 در«: د کهيت دين واقعياعتراف بد ر ازيناگز  خود را١٩٩۶سال  کان دريز واتين بار نيا، نهاي ارغم همِهيو عل. کردند
  »!قت وجود دارديحق ازی ن مسلما موارديه دارويفرض

  
ی اريش بسيدايپ ها دری باکتری ر احتماليست شناس درباره تأثيقرن هفدهم تا قرن نوزدهم همه آنچه دانشمندان ز از
 زاده گناهان های مارين بيسا همه اينظر کل را ازيز، سا قرار گرفتير کليگيها مطرح کردند مورد مخالفت پی مارياز ب

 بهشت انواع دردها را نکه خداوند هنگام گناه آدم و حوا دريبا توجه به ا، درباره علت بروز آنهای بشر بود و کنجکاو
ی به تنهائ، وونهوکيوان ل ی،کدان و پزشک هلنديزيف. آمدی آشکار بشمار می به نوع انسان وعده داده بود، کفر

ب يآنها ترت چکدام ازيلندن ارائه کرد که به هی تيال سوساي به رو هاطول سال نه درين زميا دری ارصد گزارش علمچه
کصد سال ي کرب فقط دريمسئله م. جان سپردندی عفونی های ماريب همان مدت هزاران نفر از داده نشد، و دری اثر
 گناه را در ر ازيغی جرئت کردند احتمال وجود عواملی سرانجام کسانی عني، مورد توجه قرار گرفتی ش بطور جديپ

ی اريرا بسيان آمد، زيبمی اشکال تازه ا ن باريای ول. مورد بحث قرار دهندی جد بطوری عفونی های مارياز بی اريبس
ی الهی مخالفت با خواسته های نوعی ماريب بروز ازی ريجلوگی ح واکسن برايده کردند که تلقين اظهار عقيمومن از
سا اعالم يآغاز همان قرن کل در. ون فتوا صادر کرديناسيه واکسي علزدهم رسمًاين نظر، پاپ لئون سيد اييتأ در ست، وا

را که اگر خداوند خواسته باشد خودش هرکس را بخواهد يزاز آبله مخالف است ی ريشگيپی ح برايکرده بود که با تلق
ی عت منظور داشته است بشر حق فضولين طبيجزو قوان ل راي قبنيا ازی و اگر امراض، داردمی آبله مصون نگاه  از
ن آنرا ي فرانسه و تلفات سنگ١٨٣٢سال ی وبای دميسا اپيبود که کلی ن منطقيچن ازی رويبا پ. ندارد خدا را کار در

، به شدی ازات مذهبياز امتی ارين کشور که باعث لغو بسي ا١٨٣٠خواهانه سال يبمناسبت انقالب آزادی مجازات اله
 .حساب آورد

 
از ی کيمندل  گرگوری نوشته های تمام) چکی کنونی جمهور در(نان برنو يصومعه نش، گذشته قرناواخر  در

به عنوان ی ن ساله او درباره قانون تورات بود پس از مرگ ويچندی علمی های بررسی که حاو همکارانشان را
ک مورد بحث ين ژنتياساس قوان بری نحوه رشد نخود فرنگ های ن بررسيا را دريز، ز سوزاندنديکفر آمی نوشته ها

را خداوند درعرض  وه هاياهان و ميح داشت که همه گيکه مندرجات کتاب مقدس تصريصورت در، قرار گرفته بود
کار خدا  دخالت دری وراثت نوع ده است و صحبت ازيان باشد آفرياز قانون وراثت درمی نکه سخنيکروز و بدون اي
 . شدمی ی تلق
 
 یعنی مبی بکلی بدعتی مسائل مذهب تفکر دری صحبت از آزاد«: گفتمی زدهم يسی ويپاپ گرگور، مه قرن گذشتهين در

همان زمان  در ».ستياط نگريد بدان با نظر احتيبامی است که ی ز موضوعيو علم ن، د قطعا محکوم شودياست که با
سا همه آنچه را که يک اروپا حذف شد، و کليارس کاتولسا از برنامه مديس علوم مدرن به دستور کليبود که تدر

ر علوم يوز. کجا محکوم شناختيمطرح کرده بود به همراه دانش مدرن ی و برابری انقالب فرانسه با شعار آزاد
سه عامل  د دريبا ر انقالب فرانسه رايبخشش ناپذی شه خطاير «:نوشتی مقاله مبسوط ن باره دريا فرانسه دری مذهب
ن سه يب ايترک. یمسائل علم و افراط در، منطق اد بريه زيتک، ل درباره حل مجهوالتيدلی بی کنجکاو: جستی اساس

ر دانش کاذب عصر نو اصالت مطلق همه آنچه را که يده است که تحت تأثين راه خطا کشانيرا بدی عامل انسان امروز
ن دانش کاذب جهش غول ي بود که ا هان ساليهم رو اتفاقا درست د ».د قرار دهديکتاب مقدس آمده است مورد ترد در
 که دری ت را به صورتيسراسر بشری آن چهره جهان و نحوه زندگانی بامروز ادامه دارد و دستاوردها را که تای آسائ
 .ر داده است، آغاز کردييسابقه ندارد تغی ادوار گذشته تمدن انسان ک ازيچيه
 
با ، ست سازمان داده شدهيپروتستان باتی سايکه توسط کل »ینش توراتيرآف «طرفداری ر جنبش مذهبياخی  هاسال در

نارها و ي و سم هال کنفرانسيق تشکيطر کا ازيامر در رای ت گسترده ايک فعاليکاتولی سايکلی جناح افراطی همکار
نش نوشته شده يکتاب مقدس درباره آفر آغاز کرده است تا همچنان ثابت کند که آنچه دری ژوهشجاد مراکز متعدد پيا
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ی کي. ده شده انديعرض شش روز آفر ش دري سال پ۵٧۵٨ دری  همگ هان و آسمان و انسانياست و زمت ين واقعيع
است که ی غاتيو تبلی و مطبوعاتی ونيزيتلوی  هاتيو فعالی اسيسی ن جنبش اعمال فشارهايمهم ای از برنامه ها

 در کنندمی س ي تدر هاکهکشانی له را براارد سايليه پانزده مکه سابقی ئ هاه دانشگاهيعلی قضائی ت هايشکای بتازگ
 .  افزوده شده است هاا بدانيفرنينسوتا و آالباما و کالياالت ارکانسانس و ميا

 
 نيتری تعجب باشد که افراطی د جايشا «:ن باره نوشتيهم برابر دانش در در کتاب خدا آموزش فرانسه در ري وزرًاياخ

و ، تورات نوشته شده است انجام گرفته که دری قا به همان صورتينش کائنات دقيا که آفره رين فرضيمدافعان ا
همان  در، حرکتند که کتاب مقدس مشخص کرده است دری بيز درست به همان ترتيستارگان ن د و ماه ويخورش
 خاص خود ازی ائيپون حال يع در فراوان وی آن به علت امکانات مالی ستم دانشگاهيافت که سيتوان می ی کائيآمر
ن يگر جهان به اندازه ايدی چ جايه در، یعلمی ت آمارهايبه حکا. جهان استی دانشگاهی ستم هاين سيشرفته تريپ

تضادند  ن که با مندرجات کتاب مقدس درينشتاين و ايله و دارويگالی های س تئوريتدر ازی ريجلوگی کشور برا
ک دانشمند برجسته يک سناتور معتبر يگر جهان يدی چ جايه در و، دريگمی صورت نی به مراجع قضائی اپيات پيشکا

ضاح ين نوشته شده است که مفاد آن متناقض با کتاب مقدس است به استيدرباره عمر کره زمی نکه کتابيرا به اتهام ا
رده اند تا سرحد ن کيرا که اقدام به سقط جنی مخالفت با پزشکان ز کاريگر جهان نيدی چ جايه طلبد، و احتماال درمی ن

  ».برندمی ش نيکشتن آنان به پ
 

 ده اند که همچنانکه درين عقيا ان هنوز بريکائياز امر% ٣۴،  صورت گرفت١٩٨٢سال  که دری ک نظرخواهيطبق 
ده شده يخاک آفر روز ششم از ز دريو آدم ن، ده استيعرض شش روز آفر در کتاب مقدس آمده خداوند همه کائنات را

 :ت نظر داد کهي با قاطعرًاياخ، ین مکتب فکريه ارگان اي نشرBible Science Newsletter ماهنامه. است
ن و پرداخت يسقط جن ی،سم، همجنس بازياليسم، سوسيکمون ی،ناشناس خدای اصلی ن راهگشايه تکامل دارويفرض«
ز ين رای اهخواريو گ یح جوئلصی  هاحقوق زنان و نهضت ازی نکه جانبداري بران است، مضافًايسنگی  هااتيمال
  ».کندمی ق يتشو

 
ی دانشگاها ازی و استادان متعددی هوديی خاخام ها و فقها ، مرکب ازنيه دارويمخالفان نظر ازی ناريش سميپی چند

 د دريبامی قت مطلق بود و نين حقيبنابرا وی الهی نش وحيآفری توراتی نظر همه آنها ماجرا ل شد که ازيل تشکياسرائ
 ک دانشگاهيزين کنگره که استاد فيعضو اپرفسور بارنوور. س شوديخالف آن تدری اتينظری رکز علمک از ميچيه
د کرد که اصل ي تأکSud Deutche Zeitungی مصاحبه با خبرنگار روزنامه آلمان ل است، درياسرائ »نه گو«

مورد  و در، ه خلق شده استتورات آمد که دری داند و مطمئن است که آدم بهمان صورتمی ن را باطل يتکامل دارو
زمان  البته از. ن کرده استيباشد که تورات معی سال ۵٧۵٨شتر از ين مدت بيند که ايبی نمی ليز دليجهان ن عمر
 . نش خلقت شدين روز آفريششم را تورات گفته است که آدم دريز، گذردمی ن اندازه يز هميش انسان نيدايپ

 
 بوده است که دری مرتجعانه ای همان تعصبات مذهب ساله گذشته شاهد تکراری س دری ليکلود آلگر جامعه اسرائبقول 
ن يا ه حقوق بشر انقالب فرانسه دريواکنش به اعالم جدهم دريهی زمان لوئی مذهبی های ط افراط کارين شرايبدتر

مان را يسل ش ازيان پمتعلق به دوری نکه معبديرا بجرم ای ليباستان شناس اسرائ، یان مذهبيادگرايبن. ده شديکشور د
مان بوده ين معبد، معبد سليرا که بموجب تورات اوليز، رون آورده اند مورد ضرب و شتم قرار داده اندياز خاک ب

 .گذردمی  سال ۶٫٠٠٠ ن ازيعمر کره زم دانند که ازمی ز يکفر آم ت راين واقعيا د درياست، همچنانکه ترد
 
ی سرود برا «یصدا سر و ر کتاب پريتند که به تعبيکا مشغول فعاليامر حال حاضر در دری صد فرقه مذهبيس ش ازيب

. ز رنگ دالر دارديهمه آنها نی معتقدند و خدای نش توراتيبه آفری ن است که همگيوجه مشترک آنها ا »سوپرمن
آمده و از به مکاشفه او ی صد متريح سيک مسي اعالم کرد که رًاين فرقه ها بنام اورال رابرت اخيای از روسای کي
زنده کردن مردگان بدو منتقل کرده  عوض قدرت خود را در بسازد و دری تازه ای سايش کليخواسته است برای و

ظاهرا ی کرده ولی ن جمع آوريمومن سا ازيساختن کلی ون دالر برايليح تاکنون ده ها ميمسی سين کمر بسته عيا. است
 . را زنده نکرده استی هنوز مرده ا

  
 .نام برد »هوهيگواهان  «و »مورمون «فرقه معروف دو توان ازمی ن فرقه ها ين اياخته شده ترجمله شن از
 



   سيری در تاريخ مذاهب                                                                                           تولدی ديگر    

  صفحه٣۴  از٢٣صفحه 

 ش ازيمختلف جهان بی کشورها حال حاضر در در کا است ويوتاه امريالت ي که مرکز آن اMormonی فرقه مذهب
ار تفاوت يبسی ت سنتيحيسمعتقدات آن با می ت است، وليحيوابسته به مسی از نظر اصول، رو دارديون پيليشش م
  از١٨٢٠سال  دری مکاشفه ا ث بود که به گفته خودش دريبنام جوزف اسمی مورمون مردی سايانگذار کليبن. دارد

 ی فرشته ا١٨٢٣ سپتامبر ٢١ سه سال بعد، در در ده شده است، ويبرگزی غمبريشد که به پی وحی جانب خداوند به و
 دهکده منچستر دری کينزد دری محل آگاه کرد که دری زيوجود کتاب اسرارآم زرا ا او  ظاهر شد وبدوی مورون بنام
ی  هاز راهيکا و نين ساکنان قاره امريآن خداوند سابقه نخست در ن مدفون شده است ويزم کا دريورک امريويالت نيا

شد که هنوز  متذکری ثبت کرده است، ولی باستانی ن و به خط مصرياوراق زر ملکوت خدا بر آنانرا دری واقعی زندگ
ن بار کتاب مورد بحث ياو ظاهر شد و ا چهار سال بعد فرشته دوباره بر. ده استينرس ن کتاب فرايبد اوی دسترس زمان

. ماند نزد او امانت نخواهدی مدت کوتاه تذکر داد که کتاب جزی ول، آموختی ز به ويرا بدو سپرد و نحوه قرائت آنرا ن
ی قرار داده بود توانست خطوط مصر دسترس او دری  که خداوند بطور معجزه آسائنينک بلوريث به کمک عياسم

را فقط ی ن کتاب مرموز آسمانيا. کته کنديکامل آنرا به سه نفر از همراهان خودش دی سيو ترجمه انگلکتاب را بخواند 
ن يطبق مندرجات ا. س گرفتبعد فرشته آنرا پ دند، ويک دينزد همراهان او از گر ازي دهشت نفر سسپن سه نفر و يا

از ی گروه، اطراف جهان پراکنده ساخت زد و بنا کنندگان آنرا درکتاب پس از آنکه خداوند ساختمان برج بابل را برهم 
ز به قاره يل که آنان نيل اسرائيقبا ازی کين عده توسط يبعدا ا آن ساکن شدند، و در کا رفتند ويآنان به قاره امر

ر يانوس کبياقی ان به کرانه هايلين اسرائيای الدي م۵٩٠سال  حدود در ه عقب رانده شدند وکا رفته بودند بيامر
شده بود ی ما توسط خداوند بدو وحيشان که مورمون نام داشت کتاب مورد بحث را که مستقيغمبر اين پيدند و آخريرس
ن کتاب آمده است که خود يهم در. گذاشتادگار يکا را دوباره کشف خواهند کرد بيکه قاره امری نده ايآی  هانسلی برا
  .ستف کلمب برسانديش از کريپی کائيام خود را به ساکنان امريکا آمد تا پيش به قاره امريز خويز پس از رستاخينی سيع
 

ن اسالم يآئ ازی نظر مذهب مطرح کرده اند که احتماال جنبش مورمون از را ن نظريخ مذاهب ايپژوهشگران تار ازی برخ
کند که جامعه می را مأمور ی فرستد و ومی غمبرش يبه پی بصورت وح رای خداوند کتابز يآن ن که در،  استگرفته
 . ان گذاردين کتاب بنياساس ا بر رای نينو
 

ی  هاکتاب ن جهت دريبد . نفر دانسته اند۴٩ تا ٢٧به تفاوت از  ث زنان متعدد داشت که شمار آنها رايجوزف اسم
کا يکنگره امر منتها پس از وضع قانون ضد تعدد زوجات در، د قرار گرفته استييوجات مورد تأمورمون تعدد زی مذهب
 . متوقف گذاشته شده است، یالاقل بصورت رسم، مورمونی ن قانون مذهبيای اجرا، ١٨۶٢سال  در
 

 ١.ده استح داده شياست که درباره آن قبال توض) هوهيگواهان ( Witnesses of Jehovah، یگريدی فرقه مذهب

 
............................................................................................................................. 

پس از ی سيان نقش چهره  و اندام عيحياز مسی اريح که به اعتقاد بسيمسی سيکفن و دفن عی صدا سر و پری ماجرا
ن نوع يا ازی گريمانده است نمونه دی آن ثبت شده و باق بری نامرئی ب بصورتيد او از صلن آورده شدن کالبيپائ

 م به شهرياورشل ازی بيصلی  هازمان جنگ ن پارچه دريای ات سنتيروای مبنا بر. استی مذهبی های افسانه ساز
امانوئل فرد ارشد آن  کتوريدا وکه بع(ا يساووی ار خاندان اشرافياخت قرن شانزدهم در در فرانسه برده شده وی شامبر

بزرگ ی سايکل ش آنرا درين خانواده از سه قرن پيقرار گرفته است و ا) ده شديا برگزيتاليای  به پادشاه١٨۶١سال  در
ن کفن يا عدم اصالت ايسر اصالت  همه قرن حاضر بر که دری فراوانی  هابحث. نو به امانت گذاشته استيشهر تور

گر از پارچه ياز پارچه آنرا همراه با قطعات دی  قطعه ا١٩٨٨سال  واداشت که در کان راياتافت سرانجام ويادامه 
اکسفرد و  شگاه معروف جهان دريسه آزمای برای شناخته شده ای تابوت کلئو پاترا در مصر و پارچه قرون وسطائ

ا مشخص کنند و کارشناسان ر نويکفن تور عمر) ١۴کاربن (ی شگاه علميق آزمايطر خ و تگزاس بفرستد تا ازيزور
ت نظر يقاطع با، گر بوده باشنديکديی  هاشيان آزمايجر آنکه دری ب، ن سه مرکزيای کائيو امری سيسو ی،سيانگل

همانوقت   درايهن بررسيجه اينت. بافته شده استی الدي م١٣٩٠ تا١٢۶٠ی  هافاصله سال ن کفن دريدادند که پارچه ا
ارتباط با آن گفت که   مطبوعاتی به اطالع عموم رسيد وخود اين کاردينال دريک کنفرانسنو دريتوسط اسقف تور

 . ح بوده استيمسی سين پارچه کفن عيده نبوده است که اين عقيا چوقت بريز هينی شخص و
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شگاه يا سقم اصالت آن به آزماين صحت ييتعی ن کفن را برايکان که خودش ايواتی سايکل، نهايرغم همه ايعل و
 ن پارچه را دريده سال بعد از آن دوباره هم، اعالم کرده بودی ش را بطور رسمين آزمايجه ايز نتيو خود نفرستاده 

 و، ارت آن آمدنديهمه جا به ز  از١٩٩٨دو ماهه مه و ژوئن  قرار داد که دری نيدار مومنيمعرض د نو دريتوری سايکل
 . ن زائران خود پاپ اعظم بودياز ای کي

 
د ين تأکيا برن باره منتشر شد يا دری حيجهان مسی گروهی جانب رسانه ها که همانوقت ازی رهائيتفس ازی اريبس در

ان يا بوميی قائيل افرينزد قبا  نه تنها در-نيمعی ائيمقدس دانستن اش ناخودآگاهانه دری ن پافشارينهاده شده بود که ا
است که ی رياساطی  هادوران ازی ادگاري -شرفته يد جهان پيدر جوامع معروف به توحی ه بلکه حتيانوسيکا و اقيامر
ست که ينی نو تنها کفنيتوری ساين کفن مقدس کليالبته ا. ان نرفته و فقط شکل عوض کرده استيم طول زمان از در
 توانمی ت يحيگر جهان مسيدی ساهايکل ن نوع دريا گر ازيدست کم ده کفن د. نسبت داده شده استی سين راستا به عيا در
ی مختلف اسالمی  هانيسرزم ن دريحس سری و چند مدفن مختلف برای علی ن مقبره مختلف برايهمچنانکه چند، افتي

 سال  ا است که ازياسپان در دويبزرگ شهر اووی سايمقدس کفن متعلق به کلی  هان کفنيجمله ا از. افتيتوان می 
م بدست يهنگام تصرف اورشل ن کفن دري که ان استيا بری ده عموميشود و عقمی ی آنجا نگاهدار  تاکنون در١١١٣

ی دوياووی سايکلار ياخت دری قرون وسط م به اروپا آورده شده و درياورشل ازی الدي م۶١۴سال  ز دريخسرو پرو
 استان دری صومعه ا رباز دريد است که ازی کفن، مقدسی  هان کفنيا گر ازيدی کي. ا قرار گرفته استياسپان

دار آن يسراسر اروپا به د که ازی ارين بسين صومعه آنرا به زائريشان ايشد و کشمی ی ارفرانسه نگاهد »گوريپر«
پوشش ی بافته شده و بعدا برا، حيمسی سيمادر ع، م مقدسيکردند که بدست خود مرمی ی معرفی آمدند پارچه ای م

گور يم به پرياز اورشلفرانسه ی توسط اسقف شهر پوی بيصلی  هاان جنگيجر در بکار رفته بود، وی سيکالبد ع
ن پارچه نقش شده يا م مقدس بريبود که احتماال توسط مری ن کفن نوشته ناشناخته ايای های ژگياز و. آورده شده بود

مختلف ی ن کشورهايبا حضور زائری مجللی مراسم مذهبی کان موافقت کرد که طيواتی سايقرن گذشته، کل در. بود
شود ی که تازه اختراع شده بود عکس برداری ق عکاسيطوط نقش شده آن از طرم مقدس و خين پارچه دستبافته مريا

صورت ی ن بررسيکه ای و وقت، رديقرار بگی مورد بررسی تا مضمون نوشته آن توسط کارشناسان خطوط باستان
 ! ستنوشته شده ای به خط کوفی قرن چهارم هجر از قرآن است که دری ه ايآ، گرفت معلوم شد که نوشته ناشناخته

 
بچاپ ) ١٩٩٨ل ي آور٢٣ (Evenement du Jeudiی هفته نامه فرانسو همان زمان در ن نکته که دريد نقل ايشا
و يشمال توکی لومتري ک۶٠٠ نگو دريشهر ش که دری ان ژاپنيحيمس ازی ز جالب باشد که بنا به اعتقاد گروهيد نيرس
ر يبود که تصوی سيبرادر ع) ژاکی تلفظ ژاپن(ی ری شی ده شد ايب کشين به صليفلسط که دری کس، کنندمی ی زندگ

 ح دريمسی سين است که عيا ان بريحين مسيای ده سنتيو عق، یسير او است و نه عيز تصوينو نيکفن معروف تور
ز ين هودا به ژاپن آمد و جسد برادر خود راين يسرزم ز خود، ازيخ مرگ و رستاخيک سال پس از تاريست و يحدود ب

ن يا دری سيخود ع. ارت کرديتوان زمی نگو يشهر ش دری سيکنار گور خود ع را در ه هم اکنون گور اوهمراه آورد ک
 .کنندمی ی نگو زندگيش سه پسر شد که هنوز هم اعقاب آنها دری او دارا از گرفت وی ژاپنی آنجا زن در شهر ساکن شد و

 . ن شهر درگذشتيهم دری  سالگ١٠۶ دری سيت عين روايبنا بد
 

 * **   
ی اروئيمورد رو در، ت تذکر داده شدهيحيهود و مسيی جهان ها مذهب و دانش دری اروئير آنچه را که درباره روينظ

 طلب علم درکه درباره ی ا ساختگيی ث واقعيرغم همه آن احاديرا عليز، توان دادمی جهان اسالم تذکر  دری مشابه
ی کشورها ازی چ کشوريه خ اسالم و دريادوار تار ک ازيچيه ن است که دريت ايواقع، ت شدهيآسمان روا ا درين يچ

و ی بلکه درست بعکس همواره مورد دشمن، ن نبودهيمتشرع مورد قبول فقها و آن تنهای مفهوم واقع مسلمان علم در
ی حيمسی قرون وسطا که دری همانند علم، هم که مورد قبول آنان بودهی آنان قرار داشته است و آن علمی کارشکن

خ اسالم شاهد خلط مبحث ين راستا تاريا در. ت بوده واقعا علم نبوده استيحيجهان مسی ن و فقهايرد قبول متشرعمو
 .کندمی جاب ينه اين زميا را دری شتريح بياست که الزاما توضی ن با فرهنگ اسالميارتباط دادن د دری آشکار

 
ر بدان يشکوفا بود که دانشمندان اسالم شناس قرن اخی کانون فرهنگ، خ خوديقرون دوم تا ششم تار دری جهان اسالم

 . داشته باشدی با مذهب ارتباطی ن شکوفائينکه ايای داده اند ب» یفرهنگ اسالم «عنوان خود ساخته
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 دان دريزی علم کراهت داشت و بقول جرج اسالم بود اساسا ازی ددار اصليقوم عرب که کل، صدر اسالمی  هاسال در
ه تنها ن قوم بود نيدست ا  درادت منحصرًايسک قرن که حکومت و يش از يبمدت  در »ی اسالمخ تمدنيتار «کتاب

آن ننگ  خود از دانست ومی و بندگان ی را کار موالبلکه عرب اشتغال به علم ، به علم صورت نگرفتی توجه و اقبال
صدر اسالم به  عرب در«: هکند کمی ح يتصر، یخ معتبر جهان اسالميکشف الظنون، تار، ن بارهيهم در. داشت

ن رسول اهللا ينداشت، و صحابه و تابعی که مورد حاجت او بود توجهی حد آنهم تنها در، علوم جزبه طب ک ازيچيه
امبر اذن کتابت علم خواست اما ياز پ ت شده که اويروای د الخدريسع چنانکه از، کتابت علم کراهت داشتند اصوال از

ش از شما يکرده و گفته بود هرکس پی نه کتابت را که اوت کرده اند ي روا عباسنبا  ازو، را اجازت نداد غامبر اويپ
عرضه  تو خواهم برمی  نوشته ام وی  بن عباس رفت و گفت کتابعبداهللا نزدی مرد و. دست به کتابت زد گمراه شد

  ».گرفت و به آب شستی و و چون بدو نشان داد آنرا از، کنم
 
ی ان توجهيچ سهم شايبا هيمسلمان تقری نه فقها ز نه خود اعراب وينی جهان اسالم ن درگسترش آ رسوخ علم و در

 توانمی ن مورخ جهان عرب يمعروف ابن خلدون بزرگتر »مقدمه «ازی فصل در ت راين واقعين گواه اياتريگو. نداشتند
امور  از«: نقل قرار گرفته است خ نگاران شرق و غرب مورديپژوهندگان و تاری  هاکتاب افت که بارها و بارها دري

 نسبت عرب بود در شد که درمی افت يی اسالم غالبا عجم بودند و اگر هم علم ن است که حامالن علم دريب ايغر
ف و يم و تأليامر تعل قوم مسلمان عرب اصوال از. زدمی افته بود و زبان آنانرا حرف يت و پرورش يمکتب عجمان ترب

اثر  ان بريرا پارسيز، رو عجمان بودنديا پين عهد همه عجم ي انيمتمدن. ز نبوديهان آن ننداشت و خوای ن اطالعيتدو
ی ا از کسانيب عالمان اسالم همه از عجم ين ترتينه داشتند و بديريت دينکار صالحيای ان خود برايم رسوخ تمدن در
  ».ام نکرديلم قن عيچون آنها به حفظ و تدوی چ قوميداشتند و هی ت و زبان عجميبودند که ترب

 
ح يذب. شدمی حامل آن بود اصوال علم شناخته ن »عجم «کهی ن علميا، هانيبخصوص محدثان و فق، نظر خود اعراب از
 :سدينومی ی خيت تارين واقعيای ابيران در ارزيا ات دريخ ادبيکتاب تار در، ما استاد سرشناس عصر محقق و،  صفااهللا
شمردند و می کردند و آنرا علم نافع نمی اطالق ن »ینب علم موروث از «بر  جزن اصوال لفظ علم رايفقها و محدث«

  ».انجامدمی ت به کفر ينها ندارد و دری نياعمال دی برای دادند که نفعمی بدان علوم مهجوره و حکمت مشوبه نام 
  

آن است  از آلوده شود بهترر از شرک به خداوند يات غيبه همه منهی که اگر بنده ا«: حکم داد، ه معروفيفق، یشافع
ل ير و قبايان عشايم در انه بزنند وين است که آنانرا تازينان اينظر کند، و حکم من درباره ای ر شرعيعلوم غ که در

ه ياحمد حنبل، فق ».آوردی روی سنت را رها کرد و به علوم عقل است که کتاب وی کسی ن سزايند ايبگردانند و بگو
ی معرفی ل علما را گروهين قبيخود ا »سيس ابليتلب «دری ن جوزبا و، ق دانستينان را زنديگر اصوال همه ايبزرگ د

ش يخوی برا ند ويرون آيبه گمان خود از زمره عوام بی طانيعلوم ش فته است تا با تفحص دريس آنانرا فريکرد که ابل
ق تنها به عقل يدرک حقای ست که آنان براافته اين راه قدرت يا نان ازيفتن ايفر س دريابل«: نديگران بجويد بری تيمز

ارواح ی ز جسمانيرستاخ ر ستاره ها پنداشته اند ويان سايم دری ز ستاره اين را نيالمثل زمی ف ،آورده اندی خود رو
بلند قائلند ی س مقامينوس و ارسطاطاليچون سقراط و بقراط و افالطون و جالی کسانی امت را منکرند و برايروز ق در
 شگاه خالق ازيپ دری هود و نصاريو همانا که عذر . ن استيهمانند زمی ز عوامليگر را نيند که هر کوکب ديگومی و 

با همه نبوغ خود، به سائقه ، یغزالی حت). سيس ابلي تلب: یبغدادی امام ابن الجوز( »شان مقبولتر خواهد بوديعذر ا
دس و يعلم اقل در و نظر »کشاندمی را به کفر ات مسلمان مومن ياضير خوض در«: ش نوشت کهيخوی مذهبتعصب 

را مذموم شمرد و آنرا حق آلوده به ی عيه فساد دانست و علوم طبيحساب و هندسه را ما و تعمق دری خواندن المجسط
ن کتاب نگذشته يف ايتأل ک قرن بريهنوز ، نهمهيا با و) مقاصد الفالسفه، یغزال(د يباطل و صواب مشتبه با خطا نام

 مسلمان به عنوان حق آلوده به باطل دری اياسپان در، القضاه شهر قرطبهی قاضی به فتوا، خود اوی  ها کتاببود که
 .ديمسلمانان منع گردی آتش سوزانده شد و خواندن آنها برا

  
ا نيسی و ابوعلی رازی ايبا زکری عني، تيبشری خيو تاری اسالمی ايدن ران ويتن از نوابغ دانش ا که با دوی رفتار

خ ين پزشک تاريبزرگتر، یرازی ايزکر. استی دانش و تعصب مذهبی شگيتضاد هم ازی ائيصورت گرفت نمودار گو
خود را ی نائيدند بيسرش کوب بر را اوی  هااثر آنکه کتاب بری رين پيسن خ نگاران دريتار ازی ت برخيبه روا، اسالم
، گري کتاب و رساله د١٢٠ش از يمولف قانون و شفا و ب، یس جهان دانش اسالميخ الرئينا، شيو ابن س، دست داد از

 بود، ازی اروپائی  هادانشگاهی درسی  هان کتابيخودش از مهمتر ن قرن بعد ازياو تا چندی نيکه آثار ترجمه شده الت
 خلق وی ه گمراهيما »بنده اشين و فريعلم دروغ «اعالم شد، و »ق و ملحديزند «ن عصر خوديجانب فقها و متشرع
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ده يسوزانی  هجر۵۵۵سال  ش دري هافه المنجدباهللا کتابيو به امر خل، آمد قت بشماريحق راه حق و کردن آنان از ردو
اندلس  چون ابن رشد دری متفکر سرشناسی کردند، حتی خودداری وی س نوشته هايد از تدرياز اساتی اريشد و بس

ز يالمثل موش نی دانسته است که فی نيتابع همان قوانی ست شناسينظر ز را مورد حمله قرار داد که انسان را از او
. امبر دانستيپی روينا تغافل او از پيجانب ابن س ف شفا را ازيتألی چون سهروردی و متفکر، مشمول آنها است
نا يتخطئه ابن س ک رساله کامل دريی م سرشناس قرن ششم هجريالن حکين ابن غيدالديامام فر، گريمتفکر معروف د

ل عصا به اژدها توسط يو تبدی سيبه معجزه اعتقاد ندارد و منکر زنده کردن مردگان توسط عی ل که وين دليبد، نوشت
ن نوع اعتقاد به معجزات را يکه ای جه گرفت که کسيتوسط محمد است، و نت) شق القمر(مه کردن ماه ين و دوی موس

بهشت و دوزخ و نزول ل ين باره گفته اند از قبيا دراء يز که انبين ع آنچه رايامت و جميخواند طبعا روز قمی ترهات 
نه اظهار نظر ين زميهم دری همچنانکه غزال، ک ملک منکر استيله يافراد بشر به وس بری تعالی جانب خدا ازی وح

ن يا بری ديان توحيکه اديصورت ن است که عالم خلقت از ازل وجود داشته است درينا معتقد به ايکرد که ابن س
نا به گناه يتخطئه ابن س. ده استيمشخص آفری قيرند که خداوند همه کائنات را در شش روز و آنهم به طرصراحت دا

م و ين حکير بود که معروفتريقلمرو فقها و محدثان فراگ عت جستجو کرده است چنان دريخارج از شر نکه علم را دريا
نکه يا دهم برمی ی گواه«: بستر مرگ گفت رن سخن خود ديآخر در )یقرن هفتم هجر(ی حسن االربل، لسوف وقتيف

خدا  «کتاب ر آموزش فرانسه دري وزرًاياخ، ن موضوعياشاره به هم در ».نا کذاب استيخداوند بزرگ است و ابن س
جهان متمدن ی چراغ راهنمای زمان ريکه د، نايوطن ابن س، رانيچون ای کشوری برا «:خود نوشت »برابر دانش در

نش شش روزه کائنات و خلقت خلق الساعه يچون آفری اتياست که امروزه فرضی زيار غم انگيتحول بس، بوده است
ن يهم ر جهان دانش دريانکار ناپذی  هاتيرفته شده باشند و واقعيپذی ق الهيآن به عنوان حقا انسان از خاک در
  ».شوندی تلقی طانيشی موارد سفسطه ها

 
ن يبزرگتر، یابن مقفع پارس. جهان اسالم حکمفرما بود بر »ی اسالمفرهنگ «رونق سراسر دوران پر دری ن وضعيچن
لسوف يتنها ف، یکند. ده شديآتش سوزان ع زنده زنده دريفجی عرب بصورتی انگذار نثر ادبيب عصر خالفت و بنياد

ر المتوکل به دستو فقها وی کرد به فتوامی ی ات جانبداريفلسفه با اله منطق وی آشت نکه ازيعرب، به گناه ای واقع
ی و چند، خته شديز به دجله ريکتابخانه اش ن ضربه شالق خورد و پنجاه و دوی دو سالگ در شصت وی فه عباسيخل

، یقرن پنجم هجری نايمتفکر ناب لسوف ويف، شاعر ی،ابوالعالء معر. درگذشتی زيغم انگی ط روانيشرا بعد از آن در
فتوا  ق شناخته شد ويملحد و زندی شياندبه اتهام آزاد، هان اسالمن سخنوران جيبزرگتر ازی کيام عرب و يملقب به خ

 متفکر نيتر ابن رشد، سرشناس .معارضه با قرآن نوشته شده است در ات اويالغا داده شد که کتاب الفصول و
رد يگمی آتش ی که پنبه ايگفت وقتمی که ی ه غزالينظری به علت نف، اندلسی نايملقب به ابن س، مسلمانی اياسپان

ی زند، به فتوامی آنرا به امر خداوند آتش  د ويآی آسمان فرود م ازی ست بلکه ملکيعت خود آتش نيعلت آن طب
همانجا  در د شد ويقا تبعياندلس به افر ق و مرتد شناخته شد و به امر المنصورباهللا  پادشاه وقت ازيهان زنديفق

علت و معلول ی ن بود که انکار اصليا منطق او ک کند ويزدباهم ن عت رايد تا دانش و شريکوشمی را که يز، درگذشت
 . استی شعور انسانی انکار دانش است و انکار دانش نف

 
 انگذار علميخ جهان و بنين مورخان همه تارياز بزرگتری کيرا  اوی ن بيعرب که توی خ نگار ناميتار، ابن خلدون

ی و قومی و اقتصادی ائيط جغرافيملل مختلف را زاده شری عتحوالت اجتمااينکه گناه به ، شماردمی  »خيفلسفه تار«
که ی حد ان عرب قرار دارد، درياد گرايبنی تا به امروز مورد حمله و دشمن، یدانست و نه تنها خواست الهمی آنها 

رون يگور ب را از اوی  هاشنهاد کرد که استخوانيپرورش عراق به جامعه عرب پ ن آموزش ويشيپی وزرااز ی کي
، نيچون طه حسی دانشمند سرشناسی حت. سراسر جهان عرب بسوزانند در اوی خيتاری رند و همراه با نسخه هاآو
نکه يای نها برايو همه ا، کردمی ی ا تظاهر به مسلمانيد که به رينام »یناپاکی خرد گرا «را او، ر فرهنگ مصريوز
ی ست هايوناليند ناسيخوشای ان اسالمياد گرايبن ات اعراب صدر اسالم کرده بود که گذشته ازياز روحی ليتحلی و

 .بودنز يعرب ن
 
م علوم يس شد تعليتأسی ممالک اسالمی گر نواحيد خراسان و عراق و به بعد دری قرن پنجم هجر که ازی مدارس در
ان ات امکيو ادبی نيات ممنوع شد و فقط به علوم ديعيو طبی ميک و شيزيات و نجوم و فياضيل ريقب ازی ر شرعيغ
 .س داده شديتدر
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ی با همه آنان جاليد که تقريرسی مورد اهل دانش بجائ دری مذهبی ريکار سختگی عصر صفوی ران آخوند پروريا در
عصر شاه طهماسب  که خود دری غفاری خ جهان آرايسنده تارينو. ش گرفتنديپ وطن کردند و غالبا راه هند را در

را ی واقعی مملکت شده اند و فضالی معمم فضالی جهالی و عصر رد«: ن باره نوشته استيا ست دريزمی ی صفو
فضال  ازی لياهل جهل مملو، و جز قل شده اند و ازی اهل فضل خال بالد از الجرم اکثر. دارندمی به سمت جهال موسوم 

خ فرهنگ يرتا «کتاب ران درير اسبق فرهنگ اياستاد دانشگاه و وز، قيصدی سيع ».ران نمانده انديتمام ممالک ا در
اروپا و ی داريکه مقارن با دوران بی دولت صفوی است مذهبيس«: شود کهمی ن مورد متذکر يهم خود در »رانيا

ب ينصی ن اروپا بيع نويعلوم و صنا ران را ازيد بود ايرنسانس و تحوالت شگرف عصر جدی م فرهنگينهضت عظ
  ».سوق داده شدی انحطاط علمی شتر بسويروز بروز بران يب اين ترتيبد کاروان تمدن جهان دور ساخت و کرد و از

 
تس، يبنيال، لهيگال، چون کپلری که جهان غرب دانشمندانی قرون درست در، علم از رای ن عصر صفويج ايبرداشت را

ن کتاب يدر بزرگتری مجلس افت که عالمه محمد باقريتوان می ی رهنمود د، ازيپرورمی را  آمپر ت ويوتن، فارنهاين
  : ت کرده استيامام جعفر صادق روا از، بحاراالنوار، عي جهان تشثيحد
 
ه نجات يمای علم را هريز، آن باشد خداوند دری است که رضای حضرت امام جعفر صادق فرمود که علم فقط علم«
ر است که از حضرت رسول و ائمه اطهای د و امامت و علومي نجات بشود منحصر به توحبکه سبی اقعوعلم  و، ستين

ت يدن کالم اهل بيفهمی ز آنچه براير علوم نيسا از. ستيسته نيآنها شا ده تفکر دريده است، و آنچه نرسيرس به ما
ع ييده و تضيفای ا بيا لغو ير آن يد خوانده شود و غيو صرف و نحو و منطق بای رسالت الزم است مانند زبان عرب

ت ين مفهوم علم آياشاره به هم در و» .شودمی  و ضاللت شتر موجب کفرينفس است که ب ا احداث شبهه دريعمر و 
نکه قم يای برا، زديخمی قم بر علم فقط آن است که از«: قم گفت ه دريضيان مدرسه فيدار با دانشجويد دری نياهللا خم

ی نين  خميآن هم بعد ازی چند و ». جهان صادر شده است و صادر خواهد شداز قم علم به همِه. مرکز علم است
. ميکشمی غرب زده ی های ن دانشگاهيا م ازيکشمی چه  هر ما«: قم گفت در »کالينهضت راد «ندگانياب به نماخط
 ».خوردمی ما نی نها دارند بدرد جامعه اسالميکه ای علم

   
 .افته استيهمچنان ادامه ی انحطاط علمی ز بسوير فاجعه انگين سيخود ما ای  هاسال در
 
شناخته  »فه اهللايخل «ک پرورشگاهيات و يس شرعيک مرکز تدريدرجه اول   دانشگاه درکي »هيت فقيوال «جامعه در

 زيو گاه ن، ت قرار دارندياهمی درجات بعد در، یهر سطح در وی مورد هر در، یعلمی آن آموزش ها شود که درمی 
 :دهندمی ن نظر ين باره چنيا در، مين رژين کارگردانان ايتن از سرشناس تر چهار. ندارندی تياصوال اهم

  
 درجه دوم رای بهای تخصص علم، امامت هستندی ت شعبه هايريمدی آن تمام ساخته ها ه که دريت فقيجامعه وال در«

ن ييشکل و جهت آنها را تعی که مکتب الهی جامعه هائ در. م به مکتبيدهمی را ی درجه اول و بخش اصلی بها. دارد
باشد و سئوال دوم ی ن افراد به اصول مکتبيای بندی د سئوال اول درجه پايمشاغل بای انتخاب افراد برا کند درمی 

 ).١٣۵٩ آبان ٣٠، هيه احمدينيحس دری کشور، سخنرانی وان عاليس ديرئ، یمحمد بهشت( »درجه تخصص آنها
 
که به ن است يوجود دارد ا) ینيامام خمی خدمات پزشکی اد اسالميبنی اعضا(شما  کار که دری ت هائيخاص ازی کي«

جوشد، و وجود پزشکان مومن و متعهد به می خودش ی درون اسالم ازی رانيب ايرا طبيکند، زمی ک ينزدی خودکفائ
ی دار با طالب پزشکيد در، یس جمهوريرئی خامنه ای عل( »استی مملکت کافی ه مشکالت پزشکيحل کلی اسالم برا

 ).١٣۶٣وري شهر٢۶ه قم، يضيف
  

ک فرد يبلکه محل ، ستيک متخصص نيده دارم که دانشگاه محل يعقی اسالمی هورک شهروند جميمن به عنوان «
 ی م فدايتوانمی  را ن هابودن دانشگاهی ما مسئله مکتب. رديگمی آنجا فرا  ضمن تخصص را هم در دراست که ی مکتب
  هادانشگاه م دريندارا اصال يم ينکه متخصص کم داريرا بخاطر ای غربی  هام ارزشيتوانمی ن. ميبکنی گريز ديچ چيه
 ). ١٣۶٣ور ي شهر٢۶، هانيمصاحبه با روزنامه ک در، رينخست وزی ن موسويحس( »ميا بکنياح
 
ر يوزی کاظم اکرم( »فه اهللا استيما فقط پرورش خلی هدف نظام آموزش. ستيت متخصص نيتربی دانشگاه جا«

 ). ١٣۶٣ آبان ٢٣، یونيزيو تلويمصاحبه راد آموزش و پرورش در
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مسابقه ی مواد امتحان، یاضيرشته ر رفتن دانشجو دريخود مورد پذی آگه در »امام جعفر صادق «یاضينشگاه ردا

، یربزبان ع، یخ اسالم و انقالب اسالمياحکام اسالم، تار، یاصول اعتقادات اسالم«: کندمی ن يين تعيرا چنی ورود
: شودمی ی ن درجه بنديچنی واقعی مکتبک يمشخصات ی اسالمی ماهنامه ارگان ارتش جمهور و در »اتيشرع

شبانروز  مساعت مطالعه درين، ونيروحان اطاعت از، واری موسی ارببرد، به شهادتعشق ، هيت فقياعتقاد به وال«
  ».هم السالميزمان رسول اکرم و ائمه علی  هاخ جنگيتار در
 
حد  دری زيچی ئ هان دانشگاهين چناليفارغ التحصی ست اگر اطالعات عموميتعجب نی منطقا جای طين شرايچن در

اران تراز يحد اطالعات دست و در »،را استعمار کرده است کا مايدو هزار سال امر«: ه باشد کهي فقیاطالع خود ول
را اعدام قرار ی قائل شده و حداقل مجازات راهزن هوائی اديت زياهمی هوائی  هات راهيامنی اسالم برا«: اول او که
قرن  دری خواجه عبداهللا انصار«: ، و)١٣۶٣ مهر ۶دادستان کل کشور و امام جمعه قم، ی صانعوسف ي( »داده است
 ).١٣۶۴ ،مشهد، کتاب استعمار ضد اسالم دری ابطه. ا( »ن برجسته استعمار بودياز عاملی کيی سوم هجر

 
 شودمی ده يشنی عتيشت شرمراسم بزرگدا در، رانيای کنونی س جمهوريرئ، یمحمد خاتم از، ین برداشتيچن و بازهم در

مقابل در ی نين مقاومت ديبرداشتن آخری برای الحادی  هاگاهيانقالب پا ش ازيپی  هاسال ما دری  هادانشگاه«: که
ن يا ن صحنه ها ويای قهرمان الحاد بودند وی غيتبلی اهويهنها مرعوب يا. غرب بودندی و ضد خدائی نيتمدن ضد د

ی ران قاچاقيای  هادانشگاه مسلمان ما دری بچه ها.  غرب زده و ملحد بعهده داشتندنيدی را روشنفکران ب  هاگاهيپا
ران يای  هادانشگاه س آن دريد و تدريجدی درباره پزشکی ني خمه روح اهللايفقی زبان خود ول و از ».کردندمی ی زندگ
ونان را يی بودند که طب عالی انوني وی شاپور اطباء رومی استادان دانشگاه جند«: شود کهمی ده يانقالب شن ش ازيپ

را که ی ونانيدولت رضاخان طب متأسفانه . کشور رواج دادند در رای ونانيران آموختند و طب يبه دانش آموزان ا
ن خدمت را بهتر از طب امروز ين راه مطابق اقتصاد ايله بود و با سهلترين وسيبهتری ه امراض مزاجيعالج کلی برا

ران يرا به کشور ای انت بزرگين خيشه از جهان برانداخت و چنيهمی  آنرا براشِهين برد و ريب داد ازمی اروپا انجام 
تجربه را با ی جوانان بی با همه قوا به مبارزه برخاستند و مشتی ونانيکباره خود را باخته و با طب ي های رانيو ا. کرد
ی از جهان برا ره کرده و اساس آن طب رايند چبودی ونانيطب ی ادگارهايکه ی آن دسته کم ار ناقص بريالت بسيتحص
از طب ی ن کشور ثابت شد که کاريبزرگ ای ما و بر دکترها گفت برمی ی امروزی دکترها ازی کي. دنديشه برچيهم

 ».ميبرمی  است که ما بکاری ست و فقط مسکناتيمعالج نی اروپائی د و داروهايآی اروپا برنم
  

*  *  * 
شناخته شده است دستاورد خود اسالم بوده باشد و خواه دستاورد  »یفرهنگ اسالم «هکی خواه فرهنگ شکوهمند

کم خواهد نهاد يست و يپا به قرن بی کوتاه مدت که دری جهان ن است که دريخ ايتاری ت امروزيعرب، واقعی امپراتور
صف مقدم  دری  روزگارکهی رومنديمجتمع ن. نمانده استی باقی خ نشانيصفحات تار در جزی ن شکوه فرهنگيا از

درآمده است ی از پنجاه و دو کشور جهان سومی مجموعه ناهماهنگداشت امروز بصورت ی جای تمدن و فرهنگ بشر
 . افتيتوان می نی چ صف مقدميه ن تمدن و فرهنگ دريا چ رشته ازيه در چکدام از آنها رايکه ه

 
ن يبزرگتر را که ازيد، زيتوان دمی ، پاکستان، جهانی من کشور بزرگ اساليدوم در ت راين واقعيا ازی ائينمونه گو

سال  تجربه هندوستان در است که ازی پاکستان کشور. ستيدست ن دری جامعی آمارها، یاندونز، یکشور اسالم
 ن کشور ازيا، ن عامليا رون ازيب را دريز، آن مسلمان بودن آن استی  بوجود آمده است، و تنها علت وجود١٩۴٧

آنها غالبا در انگلستان ی طبقات حکمه هر دو. هندوستان است ازی بخشی و فرهنگی خيتار، یزبان، یژادهمه جهات ن
ی ستم قضائيسی رو ز ازيآنها نی ستم قضائياست و سی سياستثنا زبان انگلی آنها بی زبان خارج. ل کرده انديتحص

هند، بصورت : گر تفاوت دارديکديبا ی ا بکلنوصف ترازنامه پنجاه ساله آنهيبا ا. شده استی انگلستان گرده بردار
که پاکستان يصورت ک اداره شده است، دريستم دمکراتين مدت با سيهمه ا جهان دری ن کشور دمکراسيبزرگتر
و ی با کادر علمی ريچشمگی شرفت صنعتيپ هند از. ده استيگذرانی کتاتوريد ن مدت را دريا ک چهل سال ازينزد

برخوردار ی مشابهی و تخصصی صنعتی ربنايچ زيه که پاکستان ازيصورت ست، دررومند برخوردار اينی تخصص
 که نه تنها دريصورت در، کندمی ی شرو طيه جهان پير بقيخود را نظی ر منطقيمسی هند آموزش علم در. ستين

ن ي موازق آن بايا عدم تطبيق يضابطه تطب ن آموزش دريپارلمان آن نحوه ا دری پاکستان، بلکه حتی  هادانشگاه
 .رديگمی برابر عالمت سئوال قرار  دری مذهب
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ی کائيل و امريو جامعه شناسان اسرائی اسيو با شرکت دانشمندان علوم سيدر دانشگاه تل آوی ناري سم١٩٨٣سال  در

 ن باره تبادل نظر شود که چگونهيا ران برگزار شد تا دريای مسائل مختلف مربوط به انقالب اسالم دری بمنظور بررس
 یهای و متن سخنران، االت متحده و اصوال جهان غرب برگرفتيل و اين انقالب حداکثر بهره را به سود اسرائيتوان از امی 
ن بود که ينه گرفته شده بود اين زميا که دری جيجمله نتا از. لندن منتشر شد اواخر نوامبر سال بعد در نار درين سميا

کا مورد استفاده يل و امرين منافع اسرائيتأم دری ن لحاظ بصورت حربه موثريتواند از چندمی ران يای انقالب اسالم
ن يدوم، کندمی ت مطرح ين را با قاطعياساس د ل حکومت برين است که مسئله تشکيده آن اين فاينخست. رديقرار گ

ران يخود ا ها درب نه تنين ترتيکند و بدمی ی ريسازنده جلوگی  هان جنبشيتکواز ی ن حکومتين است که چنيده ايفا
و ی و صنعتی علمی  هاشرفتين کشورها با پيای ت با هماهنگينه ضديزم دری ش فعاليگرای همه جهان اسالم بلکه در
ی مستقل برای به عنوان واحدهای اسالمی  هاشود که ملتمی آن  آورد و مانع ازی م جهان امروز بوجودی اجتماع

ان مسلمانان يم دری ط زندگيو بهبود شرای طلبی ان بردن روح ترقيم سوم ازده يفا. حفظ منافع خود اقدام کنند ن ويتأم
هان چاپ يهمان زمان در هفته نامه ک نار درين سميا کاری گزارش کل. استی و دور نگاه داشتن آنان از عصر تکنولژ

 . افتيلندن انتشار 
*  *  * 

است ی وقفه ای شرفت بيرا الزمه دانش پيه است، زان مذهب تمام شديت همواره به زينها مذهب با دانش دری اروئيرو
کار دارد  و ت سرين واقعيک با ايار نزدياز بسی صاحبنظر. توان کردمی مذاهب متوقف نی که آنرا با ضوابط جزم

 : ن نوشتين باره چنيا  دررًاياخ
 
ی اروئين رويا گران دريد ازشتر يک بين کاتولياگر آئ و، ده انديان ديخود با علم زی اروئيرو ت ازينها مذاهب در«

دانش و ی اروئيرو، ميم و چه نخواهيچه بخواه. ن راه رفته استيگران بديد ادتر ازيل است که زين دليبد، ضرر کرده
موجود و ی ئ هاتيواقع ن دو بريا ازی کيرا که يداشته باشد، زی امديمنظم مذهب پی نيعقب نش تواند جزمی مذهب ن

ل ين دليبهم. دهدمی ارائه نی ن اصالتيچن د بريگومی جز آنچه خود ی مدرکی گريه آن دکيصورت است، دری مسلم متک
چند هزار ی مخالف با اسطوره های نيو زمی آسمانی ئ هاتي به واقع- غربی ايدن  عمدتا در-که جهان دانش ياز وقت

ز يار موارد نيبس در گرفته ود قرار يشتر مورد تردين اسطوره ها روز بروز بيافته است اصالت ايساله مذاهب راه 
، ده تا پنجاه سالهی ا مهلت بولو، مذهبی نيعقب نشی به نوعی اروئي رونيچن »داغ «دوران هر. شده استی اصوال نف

چوقت يهی کند کرده اند ول رای علمی  هاشرفتيار موارد پيبس سا دريکلی های کارشکن ايحمالت . منجر شده است
شتر يار بيبا جهان دانش دارند بسی نانه ترياگر امروز مذاهب برخورد واقع ب افته اند، ويامکان متوقف کردن آنها را ن

همچنان به ی کاک تازه احت است که هر اصطين واقعيخود آنها مربوط باشد بخاطر درک ای آنکه به تحول فکر از
ن يچنی نه مساعد براياساسا زما ينداشته اند، ی رومندينی شرفت علميکه پی کشورهائ. ان خواهد گرفتيان آنها پايز
 در، آنها وجود نداشته است دری شرفتين پيچنی نه مساعد برايا اساسا زمي، نداشته اندی رومندينی شرفت علميپ

 در. سم نام برديسم و بودائياسالم و هندوئی ايتوان از دنمی خود محکمتر مانده اند که از جمله آنها ی معتقدات مذهب
بخاطر سابقه ممتد ، اياسپان در. ان کشورها وجود داردينه مين زميا دری وت آشکارز تفايخود جهان غرب ن

   د مسدود مانده يعلوم جدی بسته به رو دری ش مانند صدفيپی  تا چند هادانشگاه، )ديش عقايتفت(ون يسيزيگان
زه نوبل در ي برنده جاکيی خود حتی خ علميتمام تار دری ون نفريلي م۴٠ن کشور بزرگ ين شد که ايجه اينت. بودند

در . نوبل داشته اندی  برنده علم۶٠حدود  که انگلستان و آلمان هر کدام تا کنون دريصورت در، رشته علوم نداشته
ن و ينخست آن ازی  هاآنکه دانشگاه و با، عصر مدرن بودهی با آنکه خود آغازگر جنبش علم، زيا نيتاليمانند ای کشور

خفه کرده  رای علمی سا هرگونه نوآورين کلينفوذ سنگ، بوده اند و امروز هم هستندی وپائاری  هان دانشگاهياز فعالتر
خدا : کلودالگر( »افته انديخود ن در ن نفوذ رايا بای اروئيروی ا توانائيچوقت شهامت ين کشور هيای  هااست و دولت

کتاب مقدس ی ن بنام خدايا ش ازيکه پهمچنان«: دهد کهمی خود هشدار ی ابيان ارزيپا سنده درينو. )برابر دانش در
آنرا تنها در ی عنيلگام بزند،  علم را دالری کوشد تا به نام خدامی  »اقتصاد «امروز مذهب، ده انديعلم جنگ غالبا با

آن  ش ازينکه پيعلم باشد، البته به شرط ای برای ن وضع ممکن است خفقان تازه ايجه اينت. رديار خود بکار گياخت
  ».ده باشندينرسی جه اين نتيبه چنی اسالمی ادگرائيا بنيی هوديی ئواپسگرا

 
*  *  * 

آنند، استقرار دوهزار ساله ی مسلم مدعی تيو اسالم بصورت واقعی حيدو جهان مس بخالف آنچه کارگردانان هر
ی اسيسی ختارهاسا در رای چ تحول مثبتيقا هيا و افريآس و چندصد ساله اسالم در اروپا و استقرار هزار ت دريحيمس
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 »عصر فروغ «ش از دوران رنسانس ويتا پی حيمسی نه اروپا: ن ها بهمراه نداشته استين سرزميای و اجتماع
نه ، ديرم بخود دی دوران امپراتور ازی شتريبی ا عدالت قضائيی ا رونق اقتصاديی اسيا انسجام سيی مدنی شکوفائ

ی دوران ماقبل اسالم آنچه در ازی ا عادالنه تريبهتر ی ا قضائيی ا اجتماعيی اسيط سيمسلمان شرای قايو افر ايآس
 بدان رفته بود، بای رومی رفت که اروپای همان راهقا به يطول قرون دق دری حيمسی اروپا. داشتند بدست آوردند

غرب ی سنتی اروئيو همان رو، های همان ستمگر، یضات طبقاتيهمان تبع با، یو سلطه جوئی الطلبيه استيهمان روح
در  ن باريا افته بود، ويزانس تبلور يرم و ب ونان و سپس بايا يران يای رپايدی  هاجنگ آن در ش ازيو شرق که پ

ا يدنبال کرد که آس رای هائ ز همان راهيجهان اسالم ن. افتيتبلور ی استعماری نبردها بدنبال آن در وی بيصلی  هاجنگ
مورخ بزرگ ، ر حافظيرفت که به تعبی ران ساسانيالم عرب چنان به راه ااس. ماقبل اسالم بدان رفته بودندی قايو افر

سفون درآمد و يتی و بغداد بصورت نسخه ثان شدی حکومت ساسان ازی رونوشت کاملی خالفت اسالم، جهان اسالم
ی مپراتورقرن خود ما، کار ای مورخ نامی ن بير تويبه تعب. گرفت ران را به خوديفه رنگ دربار خسروان ايدربار خل

ن دو ماجرا نه يا ک ازيچيه در. بگذاردی هخامنشی شاهنشاهی پای جا در آنجا که بتواند پا ن بود که تايعرب تنها ا
آنچه  ازرون يب نه جهان مسلمان در، زانس فراتر رفتيونان و رم و بيو فرهنگ ی مدنی مرزها ازی حيجهان مس

 دری حيجهان مس ريجهش فراگ. د آورديپدی غان دادند دستاوردونان بدان ارمي هند و ران ويای وارثان فرهنگ ها
ن يه سنگيصورت گرفت که سای طيشرا بلکه درست بعکس در، ت مربوط نبوديحي به مسد نه تنها مطلقًايقرون جد

ن يجهان اسالم چن ن قرون دريهم اگر در و. ت برداشته شده بوديحيمسی ايو فرهنگ دن سر دانش و هنر سا ازيکل
ت هنوز هم يحين است که برخالف جهان مسيهم صورت نگرفته است بخاطر ا به امروز ورت نگرفت و تاصی جهش
 .کندمی ی نيآن سنگ بری ت مذهبيه قشريسا
 

 مورد مذاهب ن دويا ک ازيچيه رفت که دريد پذيبا، عدالت باشد شبرد اخالق ويمذاهب پی اگر رسالت اساس
 دوران اسالم در غرب و چه در ت دريحيدوران مس خ چه دري شهادت تاررا بهينداشته اند، زی تيموفق »یديتوح«

 جز دری نه ضوابط اخالق، آنها کمتر بوده استی ديماقبل توحی  هادوران ازی عدالتيض و بيشرق، نه ظلم و تبع
ن ياشته ان دو دوران وجود ديان ايکه واقعا می تفاوت. جوامع داشته اند دری رتريگامنبر و محراب نقش فری شعارها

 که دريصورت در، گرفتمی  با منطق قدرت انجام های عدالتيض ها و بين تبعيای ديماقبل توحی دوره ها بوده که در
، معاصری به گفته صاحبنظر. مان گرفته استيت رنگ ايبدان زده شده و جنای ت الهيبرچسب مشی ديتوحی  هاجهان
ی نيمع گر مرزيد، مسجد گذاشتند سا ويسه و کليار کنياخت رت دررا بصورت ابزار قد خدای ديتوحی  هانيکه آئيوقت از
د علل يبامی ن مسئله قدرت است که يهم و درست در، نماندی سه باقيسا و کنيکارگزاران مسجد و کلی قدرت طلبی برا
 . ن مذاهب با آنها مواجهند جستجو کرديا را که امروزی ئ هابحرانی واقع

 
: ن باره نوشتيا در »تيحيمس فلسفه و «ش بنامياثر معروف خو قرن گذشته، دری نمتفکر آلما، ر باخيک فويلودو

در جهان  رتريفراگی ن اخالقيشتر و موازياستقرار عدالت ب، خودشانی به ادعا، یديتوحی  هانيآئی هدف نهائ اگر«
 جهان و هم او دربارِه ».ن تالش خود شکست خورده و همه جا بازنده بوده استيا رفت که خدا دريد پذيبا، بوده است

ی بلکه از زندگ، منطقی ايدن خودش نه تنها ازی مفهوم واقع ت دريحيما مسی جهان کنون در«: ت متذکر شد کهيحيمس
ی حياست که ما همچنان مسی ن تصور سنتيمانده ای آن باق که ازی زيو تنها چ، ز رخت بربسته استيروزمره ما ن

  ».ميهست
 

باشند، ابزار ی عدالت و تقوو آنکه مظهر حق  ش ازيار بيبسی اسالم وی حيهمه قرون مس در، سا و هم مسجديهم کل
که ی سي همان ع- اد نهاده شده بودينام بنی سيعی که بنام ژنده پوش ساده دلی سائيکل. ت و فساد بوده انديقدرت و جنا
طال و  غرق دری بصورت دربار -دانست می به بهشت ی توانگرسوراخ سوزن آسانتر از ورود  را ازی گذشتن شتر

 ی هاو با پاپ، شده بودی آن نسخه برداری رو کان ازيکه واتی دربار شاهان ساسان مجللتر ازی فاتيتشر جواهر درآمد، با
 منازعی ب بلکه قدرت ، گرفته بودندی ن شاهان ساسانيهم از خود رای تاج فرمانروائ وی که نه تنها جامه ارغوانی ميعظ
: نهم گفتی ويسا بود که پاپ گرگوريکلی نيان باالنشين ساليهمان نخست در. آنان باال برده بودند حد رز دين ش رايخو
اکنون که ی و مدارا برود، ولی برابر مخالفان خود به راه آشت ر بود دريف بود ناگزيکه نوخاسته و ضعی سا تا وقتيکل«
ی اپيپی  هان منطق قرنيهم و با »آنها استفاده نکند؟ یقدرت خود بمنظور نابود چه ازی گر برايرومند شده است دين
انجام ی ات بصورت علنين جنايو آنجا هم که ا آتش داد کشتار و شکنجه و سوزاندن در سا فرمان قتل عام وين کليا

. سر راه برداشته شدند دست پدر مقدس از ب زهر آلود ازيافت صليق دريطر  ازا، مزاحمانيدوران برژچون ، نگرفت
ی اثر ادب »دکامرونه«را در  احوال آنها ازی گوشه اشدند که ی ل به عشرتکده هائيصومعه ها تبد رها ويد ازی اريبس
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. د و فروش مناصب درآمديسا بصورت بازار خريهمان حال کل در. افتيتوان می ا يتاليمعروف قرن چهاردهم ا
از اسقف ها ی اريبس. ششم فروختی ويا به گرگورخود ری پاپ شده بود مقام پاپی دوازده سالگ نهم که دری کتويبند
اسقف اعظم شد و ی ازده سالگي برتو دريبنام گی پسربچه ا. دنديرسی ناليبا رشوه پدرانشان به کاردی ن کودکيسن در

ی سينان عين جانشياز ای اريبس. افتين مقام دست يناربون به هم دری زده سالگيس بنام آمدئو دری گريپسربچه د
بردند با رشوه می  عنوان پدرانشان را به ارث نبودند که چون رسمًای اشرافی دان حرمزاده خانواده هاح فرزنيمس

نال يکاردی هجده سالگ اسقف اعظم و دری هفده سالگ که در، ايرژبسزار . داشتندمی افت يدری سائيکلی مقامات عال
کشت، با ی دسته جمعی افتيض لفانش را درمخا ازی اريشمار بس، ديبقتل رسانی شده بود برادرش را در توطئه ا

همه  با ز بود، ويا نين لوکرس همخوابه پدرش پاپ برژيکه هميا رابطه عاشقانه داشت، درحاليخواهرش لوکرس برژ
هر  بلکه بری حيپاپ نهم نه تنها بر هر مس د و شرط ازيقی ت بيهشتم فتوا صادر کرد که تبعی ويفا سينها پاپ بونيا

همانوقت بود که مقررات  در. ملکوت خداوند باشد واجب است ز که خواستار نجات روح خود درينگر يدی فرد بشر
ح يمسی سيب داران عيکه جرأت اعتراض به حرمت مقام صلی کسانی برا) ونيسيزيانک(د يش عقايوان تفتيوحشتناک د

هم  ی،العموم بود، هم قاضی هم مدعس دادگاه يرئ، ها براه افتادن واين ديا که دری محاکمات در. را داشتند وضع شد
، د نظر نداشتيو الزم االجرا بود و امکان تجدی ز قطعيدادگاه او نی ار. یرنده مذهبيش اعتراف گيدادستان، هم کش

 . ه بمورد اجرا گذاشتنديفقی اسالمی شرع جمهوری که در دوران ما دادگاه های شده مقرراتی درست رونوشت گواه
 
. ز بوديآن ن خونخوارانه تر و فساد آلوده تر ازی و گاه حت، ت نبوديحيجهان مس طلقا بهتر ازجهان اسالم وضع م در
مصر ی  هاعهد خالفت و چه در، یعصر عباس چه در، یدوران امو چه در ی،صد ساله خالفت اسالميس خ هزار ويتار

ر يام «نيبا همه ايتقرنهمه يا با وخته است، يت و فساد آميجنا ان با خون ويآغاز تا به پا از، یو اندلس و عثمان
، متوکل باهللا باهللا، معتمد، باهللا باهللا، معتضدی مستکف، مستظهر باهللا، باهللا مستنصر، ها القاب مستعصم باهللا»نيالمومن

 افت سريک مجلس ضي در ه رايامی همه بزرگان بنی فه عباسين خلينخست، سفاح. باهللا داشتند واثق باهللا  و مستنجد
سر آن سفره به  مه مرده آنان سفره غذا بگسترانند و خود و همراهانش برياجساد غالبا نی دستور داد که رود و يبر

 . دادندمی جان  کردند ومی شان ناله ير پايز مه جان دريکه کشتگان نيصرف غذا پرداختند، درحال
 

 ینه توزيشده بود، کی اسالمی  هاني سرزمهمِه دری قتل بازماندگان امو وی مأمور سرکوب طرف او سفاح که ازی عمو
 خاک بدرآورد و همچنانکه خود آنها در ان مرده را شکافته اجسادشان را ازياموی د و گورهايز کشانيرا به مردگان ن

ن کرد، يه چنيامی مردگان بن ز باي نعبداهللا کردند،می ا مثله يختند يآوی مخالفانشان را به دار می زمان قدرت جسدها
 . ديسپس سوزان آن زد و انه بريگور درآورد و هشتاد تاز ده بود ازي هشام بن عبدالملک را که هنوز نپوسچنانکه جسد

 
همه قدرت و شکوه ی که و رای  نفر افراد خاندان برمک١٣٠٠، ک شبيو  روز کيعرض  د تنها دريهارون الرش

ی که ماجرای کشتار  کودکان آنانرا درک تن از زنان ويی ش را مرهون آنان بود بدست جالدان خود سپرد و حتيخو
ر او جعفر يت مشهور وزيرا به روايآن بود زنده نگذاشت، ز ازی تلر رونوشتيآدلف ه »شب چاقوکشان «معروف
د خود يکه هارون الرشيفه همبستر شده بود، درحاليش عباسه خواهر خليهمسر قانون بای برخالفت دستور وی برمک

ی دوران گذاشتند، درمی جماعت  پشت سرش نماز فه بزرگ مسلمانان که مومنان دريلن خيهم. خاطر خواه عباسه بود
رغم آنکه يعل و، رفتمی ی اشيو عی به باده نوشی و  تا بامداد با هابود شب اوی ر سوگليوزی ن جعفر برمکيکه ا
ی ود داشت که سرپرستخالفت خ دربار اسالم حرام بود، سه هزار خواننده و نوازنده و رقاصه در رقص در وی قيموس

 . بود عهده دار »یموصل «یرانيآنانرا خاندان ا
 
سد به شکرانه آنکه سه سردار مبارز ينومی استنامه خود يس چنانکه نظام الملک در، المعتصم باهللا، یفه عباسيخل
ه بودند به دار ر شديق مردانه اسيله و نه از طريسه آنها به ح که هر ن رايار و افشين و مازيبابک خرم د، یرانيا
بعد بدان ی ترک گفت و هربار ساعت مجلس رای اپيطول آن سه بار پ ب داد که دريترتی افتيخته بود، مجلس ضيآو

هر بار با  بت ها شده بودند فاش کرد که درين غيعلت ای ايپاسخ حاضران که جو ان بار سوم دريپا و در، بازگشت
ن بابت يحاضران ازا و کرده و بکارت آنان را برگرفته است، و اوی بگن سه سردار همخوايدختران پدر کشته ا ازی کي

 . شکر گفتند ستادند و خداوند رايبه نماز ا
 
زد و ين خاندان بگريه که توانسته بود از قتل عام ايامی ن فرد خاندان بنيبدستور عبدالرحمن آخر، مسلمانی اياسپان در

ب يترتی افتيض )تولدو(طله يعرب شهر طلی آنجا به امارت برسد، وال چند سال به اندلس برساند و در خود را پس از
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ی بدان دعوت کرد ولی ان و اشراف شهر را که با امارت عبدالرحمن نظر مساعد نداشتند به عنوان آشتيداد و همه اع
حفر شده بود ن منظور يکه قبال بدی خندق اجسادشان در دند ويمان به قتل رسيداخل قلعه بدست دژخ ن عده دريتمام ا

دن يخارج آن اجازه رس ان درينظام پوريطبل و شی داخل قلعه و صدا افت دريضی قيموسی آنکه صدای انداخته شد، ب
 . افت بعدها هفتهزار نفر برآورد شدين کشتار که تا شامگاه آنروز ادامه يان ايشمار قربان. گران بدهدي آنانرا بگوش دنالِه
 
ن پادشاه آن يمصر که ملک فاروق آخری نده سلسله سلطنتيانگذار آيپاشا بنی د علمحم، رن نوزدهمقمصر آغاز  در
را ی  سلسله ا-ک يه بزرگان مماليب کلين ترتيمصر وارد قاهره شد، بهم دری عثمانی به عنوان والبمحض آنکه ، بود
ک ي کرد و آنانرا افت دعوتي  به ضCitadelleمعروف ی  به قلعه حکومت-کرد می مصر حکومت  آن بر ش ازيکه پ
 .شان را به درون چاه افکنديکالبدها ش کشت ويافت بدست جالدان خويتاالر ض ک دريبه 
 
به ی ر اسالميک خالفت جهانگيی انگذاريبنی عرب برای ش صدر اسالميد آزمايکه با شعار تجدی عثمانی امپراتور در
فساد و ارتشاء  وی کشتار و ستمگر، خ را ترک گفتين تاريصحنه ا »مار اروپايمرد ب «بصورتی خ آمد، وليدان تاريم

ان و به فرمان يمفتی عه بودن هزار هزار به فتوايتنها به گناه ش، ین امپراتوريتبعه ای عه هايبارها ش. ج بوديسکه را
آغاز  کردن افراد ذکور خانواده سلطنت در کور دن و زهر دادن ويبر سر خفه کردن و. ن گردن زده شدنديسالط
با ين و اشراف، هزاران زن جوان و زيشمار سالطی بی حرمسراها در. بودی سنتی سلطان تازه امر هری هپادشا

اعالم ی پ ا افکنده شدند و تنها دريسربسته به دری سه هايدرون ک شوهرانشان دری بخاطر سوء ظن غالبا بجا
در جنگ . بسفر بيرون کشيده شدی  هااجساد برخی از آنان از آب) آتا تورک( کمال پاشای توسط مصطفی جمهور

 بزرگترين ژنوسيدهای قرن در اين کشور قتل عام زجهانی اول بيش از يک ميليون مرد و زن و کودک ارمنی در يکی ا
ود سقوط چنين خالفتی را توطئه ای حهانی عليه اسالم دانست خبا اين همه روح اهللا خمينی در کشف االسرار  و. شدند

قدرت جهانی خالفت « خويش قوميت گرائی را مسئول اين شمرد که » علوی و تشيع صفویتشيع«و علی شريعتی در 
 ».وسيع اسالمی متالشی شود و احيای حسن مليت اين پيکره عظيم را با تيغ ناسيوناليسم لقمه لقمه کند

 
فت عثمانی نداشت، دوران پادشاهی صفوی در ايران از اين ديدگاه مطلقا محاسنی بيشتر يا مفاسدی کمتر از دوران خال

 عصر صفوی، از آغاز تا انجام، با خونخواری، همِه. ولو اينکه از نظر سياسی برای ايران دوران سرنوشت سازی بود
بيرحمی، برادر کشی، فساد، و تزوير و با خود کامگی مطلقی گذشت که عمال جايگزين همه موازين اخالقی و انسانی 

 .شده بود
 

ود را با کشتار وحشيانه بيست هزار نفر از مردم تبريز آغاز کرد، زيرا اين مردم حاضر ل سلطنت خوشاه اسماعيل ا
نشده بودند يکروزه معتقدات مذهبی خود را زيرا پا بگزارند و زبان به لعن سه خليفه اول از خلفای راشدين که تا 

 آنانرا جا جه قزلباشان شاه اسماعيل همِهيتآنزمان مورد اعتماد و احترام آنان به عنوان اهل تسنن بودند بگشايند، در ن
ی دشمنان  هادر همين تبريز، عليرغم حرمت نبش قبر در اسالم، استخوان. بجا با تبر به دو نيم کردند يا شکم دريدند

زنده . خاندان شاه اسماعليل را بدستور او از گوربيرون کشيدند و در کنار سرهای بريده دزدان و روسپيان سوزاندند
 او که قورچی لقب داشتند الشه شيبک خان ازبک را که مذهب سنی داشت به دندان پاره پاره کردند و خواران

نوه اين پادشاه، . خوردند، و مباشرانی کاسه سر همين شکيب خان را زر گرفتند تا پياله باده نوشی شاه اسماعيل شود
وز شير خواره بود کشت و در يکروز پانصد تن که هن  اسماعيل دوم، هر شش برادر خويش منجمله آخرين آنها راهشا

شاه عباس اول پدرش را تا به هنگام مرگ در زندان نگاه داشت و فرزند ارشد خود . از صوفيان وارسته را سر بريد
ونخوارترين شاه دودمان صفوی، مادر و زن خرا سر بريد و دو فرزند ديگرش را کور کرد، و جانشين او، شاه صفی، 

 . کور خود را کشت و ده ها نفر از نزديکانش را نابينا کردیوار و عموو فرزند شيرخ
 

ه چهار تن از آنان از کعليرغم حرمت شراب، همه پادشاهان صفوی بجز آخرين آنان چنان در باده نوشی افراط کردند 
رفت و تا می  هر شب به بازار ونيزان اصفهان »کلب آستان علی«و شاه عباس، با عنوان  شرابخواری جان سپردند

نوشيد، وقتی هم که برای تيمن و تبرک با پای پياده از اصفحان تا مشهد به آستان می بامداد با نو پسران ونيزی باده 
 در نشاردشد، و چنانکه می رفت، منزل به منزل بساط رقص و آواز و باده نوشی او گسترده می وسی امام رضا م

به نوشته جهانگرد ديگر، توماس هربرت، بهترين . سپاهيانش بودندا روسپی همسفر هنويسد صدمی سفرنامه خود 
همين مرشد بزرگ برای حاکم فارس امان نامه ای به خط . تحفه حکام به درگاه شاه شراب ناب يا جوانان خوبرو بود

 .دخود در پشت قرآن نوشت و توسط شيخ بهائی برای او فرستاد، ولی در روز بعد دستور کشتن همين حاکم را دا



   سيری در تاريخ مذاهب                                                                                           تولدی ديگر    

  صفحه٣۴  از٣٣صفحه 

 
جوشيدند و هر می  اينها دستاوردهای دورانی بود که عصر طالئی تشيع بشمار می آمد و علمای عظام از زمين و همِه

 مقابر تازه ای برای امامزاده هائی ناشناخته که از ووردند آمی روز سادات تازه ای با شجره نامه های موثق سر بر
شدند و زيارتنامه های معتبری می ماشته گتوليانی تازه بر آنها شدند و ممی طريق خوابنما کشف شده بودند شاخته 

 .شدمی بنامشان تنظيم 
 

 . فراتر رفت و اين بار نوکری استعمار نيز بدان افزوده شدزدر دوران قاجار جنايت و فساد بنام مذهب از اين ني
يران هر يکی خود در مقام اون در امروزه روحاني«: ملکم خان سفير ايران در انگلستان در تاريخ ايران  خود نوشت

 و کسب و تجارت آنها، فالحت آنها، خوردن خون و گوشت يک مشت رعيت بی صاحب و بی پناه اميراالمرای ملت هستند
ی رفيع و زنان متعدد  هاشود، عمارتمی  اکرم کالسکه چند اسبه سوار نايب مناب پيغمبرجناب مجد االسالم . است

گانی به فراخور متاع دکانداری عده ای عيار طرار به اسم محرر دارد و خرج همه آنها را از دارد، هر کدام از آقازاد
تعدی در حق برنا و پير تامين  مال مسلمانان بيچاره بواسطه احکام باطله و تصرف در اموال صغير و کبير و ظلم و

 ».شودمی 
 
اين خادم شريعت «: صر قاجار نقل شده است کهقصص العلمای تنکابنی از سيد محمد باقر شفتی روحانی مقتدر ع در

ا يمال دن ازی زيک جلد کتاب مستدرک که به خط خودم کتاب کرده بودم چيی شدم سوا زمانی که وارد اين واليت
آن در شهر اصفهان  ر تنها چند سال بعد ازيحقی ن روحانيهم«: دهد کهمی ن قصص العلما گزارش يو هم »،نداشتم

بروجرد داشت که درآمد ساالنه  دری آن امالک ن بود و افزون بريهزار باب دکاک اده بريسرا و زصاحب چهارصد کاروان
االت يو ع، داشتی ديطال عای هزار اشرف زد داشت که ساالنه دوي ز درينی طال بود، و امالکی آنها ششهزار اشرف

و هفت ، زانيار آمده بودند از زنان و کنشم کصد نفر دريش از ياالتشان بيشان و عيحجت االسالم قطع نظر از پسران ا
دوران ی مورخ نام ».ده بودنديشان خري االسالم براتحده که خود حجيعلی رونيو بی اندرونی ک دارايپسر داشتند هر 

به عنوان اقامه حدود  او که بدست خودی متذکر شده است که شماره کسانی ن شفتيدرباره هم، عباس اقبال، خود ما
 . ست نفر برآورد شده استيکصد و بي بودند تا کشته شدهی شرع

 
همان  کند که درمی ت ي خود حکاخطرات تاب خاطرات وک ت، دريهدای قليمهد، گر عصر قاجاريمورخ سرشناس د

 دری آقا محسن مجتهد نود ساله اراکی حاج، مردندمی ی بود و مردم دسته دسته از گرسنگی که کشور دچار قحطی سال
ن يآمده بود و هم اوی ب صد پارچه ملک ششدانگيقر  خروار گندم احتکار کرده بود که از٢۵٠٫٠٠٠ خودی انبارها

هفده من ی به ارث برده بود که سالی ن کوچکيپدر مرحوم خود فقط قطعه زم ند ازيگومی که يمجتهد بزرگوار بطور
چند هزار ی از گلو ن اموال حالل رايا ميا واقعا خداوند رحمان و رحيآ«: پرسدمی سنده کتاب ينو. گندم محصول آن بود

خواهم می  ا راين همه مال دنيجواب مناجات شبانه آقا که ا ده و به جناب آقا داده و دريگرسنه مخلوق خود برگدا و 
ن مأمور يهمی برا رای اجدادت محمد و عل و تو مخصوص بای که من دوستی دانمی چه کنم باو گفته است که تو ن

تو  تو زراعت کنند وی مشقت برا ن مسلمانان بعدا باي و کشتارها مردم را مسلمان کنند تا ا هانگآنهمه ج با کردم تا
 ند آنقدر دريايکار کوتاه ب و اگر در، یمت بفروشين برابر قيبه چندی سال قحط و دری  را احتکار کنمحصول کارشان

 »رند؟يتا بمی حبس نگاهشان دار
 
که عمال ، یآقانجف، دوران قاجار ازی گريتباط با مجتهد سرشناس دار م، درياصغر شمی عل، گريدی مورخ«

 ینشاه  به حکومت استان هايکه ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالديکند که وقتمی نقل  منازع اصفهان بودی بی فرمانروا
بود به ب مأموران حکومت يتحت تعقی  بجرم آدمکشهچاقوکشان اصفهان ک ازی کيده شد، ياصفهان و لرستان برگز

دم ما ی د هشدار داد که بهتر است شاهزاده پا رويمجتهد اعظم به مأموران حاکم جد. پناهنده شدی ن آقانجفيخانه ا
ی برای ز حدوديشان نياما خوب است ا، کنممی را اطاعت  غام فرستاد که گفته آقايجواب پ نگذارد، و ظل السلطان در

محدوده دم  نجا دريند ايگومی گذارم می که پا  ن شهر آمده ام به هر جايکه به ای وقت را ازين کنند، زيدم خودشان مع
  ».آقا است

 
قرن نوزدهم، نقل از  س دريران وانگليای اسيخ ارزنده محمود محمود بنام روابط سيتار که دری اسناد، و سرانجام

ران يا س دريران انگلي بگکتاب حقوق در زين او وزارت امور خارجه انگلستان ارائه شده، و بعد ازی و سريآرش
، مشخصات افراد مورد بحث وی ق اساميبا ذکر دق،  افزوده شده است هان بدانيل رائيتوسط اسماعی شتريمدارک ب
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ران يا مه انگلستان دريسفارت فخ ان دراز ازيطول سال مقام دری ن مجتهدان عالياز ای اريروشن کرده اند که عده بس
 کتاب ر بعدا دريکبی ايتانير مختار برينگ وزيهاردر داشتند که خود سر آرتومی ت افيدری ماهانه ای مقرر حقوق و

A Diplomat in the Eastمن دست در »اود «موقوفهم وجوه يار تقسياخت«:  خود درباره آن نوشته است 
  ».دارمان بريم از رای ران و عتبات بلند کنم و هر مشکليا ز را دريتوانستم همه چمی بود که با آن ی اهرم



  مذهب فردا                                                                                                      تولدی ديگر 

 1صفحه   

 

 
 مذهب  فردا

 
ی ر آن تحولي نظ، قرار گرفته استی اديبنی رتحوليت درمسيگر بشريکبار دي امروز ، يشه مذهبيدگاه اندياز د
خ تمدن ين باردرتارينخستی برا. گذاشته بودی ريان اساطيخدای رادرجای ديان توحين خدايش ازايکه پ
آشنا شده است ی  با خدائ-هوديا کاهنان قوم يوخ يق شين باربه برکت دانش و نه ازطرين اي    ا-،انسان يبشر

که انسان نام ی وان دوپائيافته است که حيز درين بار نينخستی خود او، و براده يننده او است و نه آفريکه آفر
د و فلک يده و ابر وباد و مه وخورشين خدا اورا بصورت خودش آفريست که ايدارد آن گل سرسبد کائنات ن

از جمله ی ديازکرات کوچک خورشی کره ای گر دررويدی نيه باشد، بلکه فقط موجود ذره برابه خدمتش گماشت
نش است، يگر جهان آفرياردها کهکشان ديليازمی کياست که خودش تنها ی گر کهکشانيد ديارد ها خورشيليم
باهت داشته باشد ن مجتمع مافوق بزرگ شينند ه و گرداننده ايشتر ازآنکه به آفريار بيبسی نين موجود ذره بيوا

 .افتيتوان يه است که آنها را درجنگلها و درباغ وحش ها فراوان ميشبی به شمپانزه هائ
  

مه نوآور دوم آن درپشت سر گذاشته اند ياول و نی مه قرون وسطائيکه هزاره دوم را با نی ارده مردميليمی برا
ی اپيپی شده است که آنچه درطول نسلها امروزه روشن ، پا به هزاره سوم خواهند نهادی ودر کوتاه زمان

دور کهن ی شتر بازتاب اسطوره هايبار ينش خوانده اند بسيخود درباره جهان آفر"يديتوح"مقدس ی درکتابها
از ماهواره ی افتيدری و عکسهای و فضائی نيرومند زمينی که تلسکوپهای تهائيبوده است تا منعکس کننده واقع

ان يو زحل و نپتون گذاشته اند دردسترس بشر پای مشتری ا از چند قدمينشسته خ و زهره يکه برماه و مری هائ
ن و آسمان در عرض يت از آن دارند که نه زميقاطع حکای ن مدارک بصورتيرا همه اي ز، ستم نهاده انديقرن ب

د يورشن درگردشند، نه خيبه دور زمی د و ماه و ستارگان درآسمان واحديده شده اند، نه خورشيشش روز آفر
 .سربرآوردی گريکند تا بامدادان از چشمه آب ديغروب م ی ره ايهرشامگاه درچشمه آب ت

 
امروز به همان اندازه ی علمی تهاين هرسه کتاب درباره خلقت آدم گفته شده از نظر واقعيز که درايآنچه ن

 نه ازخاک و گل ، هده شديرا که انسان نه بصورت خلق الساعه آفري ز، قت استينش دور ازحقياسطوره آفر
عه ين کتابها درباره جهان ماوراء الطبيآنچه هم که درا.ده شده استياو دمی نيدربی  زندگ نه نفحه، ساخته شده

باستان ی ن آمده است که امروز کاوشهاين النهريبی باستانی  بلکه از اسطوره هانوشته شده نه ازآسمان 
ن و ي همچنانکه قوان، قرار داده اندی ان دردسترس عمومبزرگ جهی آنها رادر موزه های الواح حاوی شناس
ش يکهزارسال پيکه ی ن حمورابياعالم شده اند ازقوانی ر آسمانير ناپذيين تغين کتابها فراميکه درای مقررات

رون آمده يشوش از خاک بی ات باستان شناسيش درحفريکصد سال پيآن ی ن شده و لوحه اصليازتورات تدو
 .س شده انديرونو) شوديمی س نگاهداريموزه لوور پارو اکنون در( است 

 
ی اسالمی جمهوری رستانها و دانشگاههاي منجمله دردب، "ی ديتوح"همه جهان ی امروزه درمراکز آموزش

نهاده و ی خود مابرآن پای  که بشر درسالها–ش کره ماه يدايشود که ازپيس ميتدری ت نجومين واقعيران، ايا
 ، گذرديار سال ميليم مي درحدود چهار ون–ن آورده است يش به زميآزمای آنرا برا یاز سنگهای نمونه هائ
گذرد، يشتر نميون سال بيليست مين بيزمی ش انسان هوشمند دررويدايشود که از پين مراکز آموخته ميودرهم

شن کرده روی برای ن کره ايرد که چنيتواند بپذيکه حق فکر کردن دارد دشوار می ا دانشجوئيودانش آموز 
ارد سال يليم ميست تنها چهار و نيبايده شده باشد که ميآفری ن انسانهائيو معامالت ان اوقات حج ييا تعيشبها 

ون يليکه صد وپنجاه می رد که اسبها واالغهائيتواند بپذيدا شود، همچنانکه نمين پيزمی بعد سر و کله آنها دررو
خلق شده باشند که ی وانات دوپائيدادن به حی منظور سوارگذرد تنها بين ميزمی ش آنها دررويدايسال از پ

ن يدا شوند، و تازه خود اين پين زميهمی ون سال بعد ازخود آنها بررويليمی ست دست کم صد وسيبايم
از آنها يش اختراع کنند که اصوال نيخوی ون برايبنام راه آهن و کامی ابزارهائی وانات دوپا بعد ازکوتاه مدتيح

نش يون ساله جهان آفريليحمل ونقل برطرف کند و زحمت چند می ن زبان بسته ها برايده ازارا به استفا
 .ن مورد حاصل گذارديرادرا
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ن گفته کتاب مقدس که آسمان و همه آنچه درآن است يخود نوشت که ای ونر فلسفيکسيش ولتر درديدو قرن پ
ند خداوند ين است که بگوي شده است، مثل ادهين کره آفريازموجودات ای ن و آنهم موجود خاصيبخاطر کره زم

ن يکنند که همه ای ريجه گيد، و نتيازآنها آفری ز درگوشه ايک ذره شن رانيد و يهمه کوهستانها را آفر
 .ده شدندين ذره شن آفريکوهستانها به خاطر ا

  
 ، شديطرح نمار معدود ميبسی تياقلی جز برای جهل وتعصب قرون وسطائی دردورانهای ن پرسشهائياگر چن

که سطح ی  امروز درجهان، ا بحث درباره آنها وجود نداشتيز امکان طرح آنها ين گروه معدود نيای وتازه برا
ی شتريم بيرود و طرح و بحث همه مسائل درآن روز بروز تعمير باالتر ميگيپی آن بصورتی آموزش درهمه جا

پاسخ گذاشت، و ی توان آنها را بي نه م، کردی ريگجلو ی ن پرسشهائيتوان از طرح چنيگر نه ميکند، ديدا ميپ
متون مقدس را نداشتند و بفرض آنهم ی چون و چرا يدراصالت بی دين قرون گذشته اصوال اجازه تردياگر مومن

هزاران ی  امروز که نوشته ها، نبودی چ پژوهش قبلينه امکان مراجعه به هين زميشان درايداشتند برايکه م
ز دردسترس مراجعه کنندگان ينی جهان سومی درکشورهای نه ها حتين زميدر همه اکارشناس و پژوهشگر 

ن يتوان هم ايو نمکم بست يست و يچ انسان قرن بيهی توان راه را بر کنجکاويگر نميقرار گرفته است د
ائل از مسی ارين باشد، به ناچار درمورد بسيکه چنی  وقت. ر و اتهام و چماق جواب داديرا با تکفی کنجکاو

خود فراتر رود و حکومت و ی واقعی  بخصوص آنجا که مذهب بخواهد ازمرزها، يمذهبی تهايمربوط به واقع
ی تهايدگاه واقعيشود که غالبا ازديمطرح می فراوانی هااو پرسشی  برا، رديش گيار خويز دراختياست را نيس
آنها ی برای ند جواب قانع کننده اکيمی که درآن زندگی دورانی ا فرهنگيو ی ا اقتصاديی ا اجتماعيی علم
 .ابديينم
 

دگان خود به يد به همه آفريباين ميان است و بنابرايواحد همه جهانی او خدای پرسد که اگر خدايمثال ازخود م
کسان به همه آنان ابالغ شود بر آنها يکه بتوان ی قيش را ازطريام خوين خدا پيد اي چرا با، ک چشم بنگردي

 ، وسعت نداردی مسکونی اي دن1 / 5000ش از يکه بی ن کوچکيمردم سرزمی بلکه تنها برا ، نفرستاده باشد
شاوندان يخوی فرستاده باشد، وبرای هوديغمبر ي پ124 ,000ق ي بلکه ازطر، غمبريک پيق يآنهم نه ازطر

ا و نژادها گر ملتهيک ازديچيهی ن دو برايرون ازايغمبر عرب، ودربيق چهار پيان فقط از طريهودين يعرب هم
به بندگان ی کجا به زبان عبرين خدا دريد ايچه بای نفرستاده باشد؟ و برای اميو اقوام پنج قاره جهان اصوال پ

ش ي ب، ن سه زباني و بجز ا، يگر به زبان عربيدی و جائی گر به زبان آراميدی ام فرستاده باشد، در جايخود پ
زنند يار نفر ازمردم جهان با آنها حرف ميليل حاضر پنج مرا که درحای گريازسه هزار زبان بزرگ و کوچک د

ن نام را به اهللا يگر ايدی ده باشد و جايهوه ناميک جا خود را ين خدا يد ايده گرفته باشد؟ و چرا باينادی بکل
 ، عقوبي ، مي ابراه،  نوح، آدم: گرش يغمبران ديک از پيچيهی که شناسنامه هاير داده باشد، درصورتييتغ

ام واحد اکتفا نکرده و يک پيواحد به ی ابالغ حقائقی د براي و اصوال چرا با؟ ر نداده استييه را تغي و بق، يموس
ن يات اياز محتوی اريدرفاصله چند صد سال بسد تنهايگر فرستاده باشد؟ و چرا بايدی امهائيبدنبال آنها پ

ض ها و يافته باشندو گاه شامل ضد و نقيالف گر اختيکديواحد فرستاده شده اند با ی که ازجانب خدائی امهائيپ
 باشند که تاکنون هشتاد هزار ازآنها شمارش شده اند؟ی اشتباه ها و ناسخ و منسوخ ها ئ

  
شتر حکومت ير خود را براستقرار هرچه بيگيتالش پی که جامعه بشری طيپرسد که درشرايو بازهم از خود م

ون نفر ازمردم آن يليکصد ميش از يک قرن بي وتنها درطول ن متمرکز کرده استيزمی قانون و عدالت دررو
افت يمطلق دری ام خود کامگين مردم از آسمان پيد هميخود کامه جان باخته اند، چرا بای مهايدرمبارزه با رژ

ی کجا اززبان فرمانروايد ي چرا با؟ ز باشنديدارند ونه تنها ملزم به قبول آن باشند بلکه ملزم به ستودن آن ن
کنم و هر کس راهم که بخواهم ذلت يهستم که برهر کس که بخواهم لطف می مقتدری مان بشنود که من خداآس
را از ير دست او قرار دادم زيسو را زي و برادرش ع، آمدی را ازاو خوشم ميکردم زی عقوب جانبدارياز   ،دهميم

ن يپرسد که چرا مرا چني ازکوزه گر مرا که مگر کوزهيل بخواهد زيکه ازمن دلی برکسی  و وا، او متنفر بودم
و ی کنی که درکار خداوند فضولی ستي توک، آدمی ا: گر بشنود که يدی ، و جا)خروج  سفر ، تورات (ی؟ ساخت

 رساله ، ليانج (ی؟ خواهيکه ازخدا جواب می ستي تو کی؟ و چرا چنان نکردی ن کرديکه چرا چنی ازاوبپرس
ت يخداوند هرکس را که بخواهد هدا: ن خدا بشنوند که يگر ازخود هميدی ، و باز جا)ان يپائولوس به روم

کند و هرکس را هم که يز ميدارد، هرکس را که بخواهد عزينگاه می ز که بخواهد درگمراهيکند و هرکس را نيم
 هر که ، رديگيز راميدهد و ازهرکس که بخواهد همه چيز مي به هرکس که بخواهد همه چ، کنديل ميبخواهد ذل
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مان يرفتن ايکند و هر کس را که بخواهد کافر نگاه دارد ازپذيل ميا بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم مار
 و ، رنديگر را به خدمت خود گيبتوانند عده دی دهد تا عده ايمی گر برتريدی رابر بعضی دارد، و بعضيباز م
ب يقرآن، بترت( توان کرد يچون و چرا نم ودرکرده او ، کندين است کار خدا که هر آنچه خواسته باشد ميچن

 ).اء ي انب،  انعام، زخرف،  آل عمران، ميابراهی سوره ها
  

نشان داشته ی شتر ازآنکه از عطوفت ومحبتيار بين خدا بسيد حکومت مطلقه ايپرسد که چرا بايو باز ازخود م
ه ين بر آن تکيزمی روی تاتورهاکيباشد که عادتا دی متکی دگار است برترس و ارعابيباشد که برازنده آفر

ت بدانان ين عبوديازای جين سرپيت مطلق بطلبد و بابت کمترين خدا ازبندگان خود عبوديد اي چرا با؟ کننديم
ت بدانان عقده گناه ين عبوديل ايتسجی د برايانه دوزخ دردهد؟ وچرا بايب آتش سوزان و مار و عقرب و تازينه
 و چرا ؟ که پدر و مادرشان درباغ بهشت مرتکب شده اند بدهکار او باشند یق کند تا همواره بابت خطائيتزر
متوقع آن باشد که تملقش ی نياززمامداران زمی ارياست مانند بسی ازينی بی که منطقا درحد اعالی د خدائيبا

 و چرا ؟ رنديش گنبد و بارگاه بسازند تاازاو پروانه رفتن به بهشت بگي و برا، ند تا مستحق صله شونديرابگو
ا امامان و يسان يا قدي بلکه درشفاعت کاهنان ، دالنه به راه اود برآورده شدن حاجات خود را نه دررفتن پاکيبا

 ند؟يامامزادگان به درگاه او بجو
 

تکاران يجنای ن الملليبی دها به دادگاههاين مسئوالن ژنوسيزمی که درروی طيپرسد که چرا درشرايو باز م
بدهد واورا مأمور ی غمبرش فرمان کشتار دسته جمعيد درآسمان خداوند به پي با، شوندي مت خواندهيه بشريعل

 ؟ ر بگذراندير شده راازدم شمشيتسخی شهرهای کند که نه تنها زنان و کودکان بلکه گاوان و سگان و گربه ها
نوزادگان  یو حتی مصری کشب چند صد هزار نخست زاده خانواده هاين خدا درعرض يد خود ايو چرا با

آشکار ی ن جرميزمی درروی و دزدی که کالهبرداری طيش بکشد؟ وچرا درشريوانات آنها را بدست خويح
ش را مأمور کند که يده خويغمبر اولوالعزم خود قوم برگزيق پين خدا درآسمان ازطريد اي با، شوديشناخته م
ن کشور باخود ي تا آنها را درخروج ازارنديخودشان طال و نقره به امانت بگی گان مصريشتر از همسايهرچه ب

ا ين مجازات اعدام يزمی که درروی هائی ها و دزدين توطئه گري و همه ا، ن کشتارهايد همه ايببرند؟ وچرا با
جشن گرفته ی اد مذهبيرند و خاطره آنها بصورت اعيگی درهاله تقدس جامقدس ی زندان دارند، درکتاب ها

ان يخواسته باشد، تاپای ن باره ازآنها نظريآنکه درای ده است بيا که خودش آفرری ن خدا زنانيد ايشود؟ چرا با
ه يه آنها را نصف ارثيشهادتشان را نصف شهادت مرد قرار دهد و ارث مه مردان به حساب آورد،يعمرشان ن
جازه ر چادر ايکه خودشان رادرزيز بدهد درحاليگرنين زن دي و به شوهرانشان اجازه داشتن چند، برادرشان

قرار ی گريش رابرده کسان ديدگان خويازآفری د کسانيش از پنج کلمه دربرابر مردان ندهد؟ و چرا بايبی ادا
ن و يت ايد مشروعيندارند؟ و چرا بای شتريبی حقوق انسانی  ول، ر برنده تريا شمشيدارند ی شتريدهد که پول ب

از بندگان ی خداوند خود برخ"ا يو " استی نان برترمردان را بر ز" ن بگذارد که يراتنها درگرو ای عدالتيآن ب
ی د به گفته صاحبنظري، و چرا با"رند؟يداده است تا آنانرا به خدمت خود گی گر برتريدی ش را بربرخيخو

د يز چرا باين صورت نيو تازه درا ؟ بطلبندی وسته قربانيان عطش خون داشته باشند و پين خدايمعاصرا
ن رنج وعذاب را يشتريبدانند که ب" ذبح حالل"و آنرا ز کنند يتجوی قا ازراهيرا دقی نن قربايای ديتوحی نهايآئ
تنها به نحوه پاره کردن ی دين کتاب توحيد ده ها صفحه از نخستيهمراه داشته باشد؟ و چرا بای قربانی برا
 ا شکستن گردن االغ اختصاص داشته باشد؟ يگاو و گوسفند ی گلو
 

ی نيخون چکان زمی رهايق شمشيام عدل و مساوات آسمان ازطريد پيپرسد که چرا بايمن جوان يازهمه باالتر ا
افته باشد؟ يتشان يهدای ن برايبهتر ازای توانسته است راهيدگار آنان ميبه مردمان ابالغ شود که مسلما آفر

ی آسمانی متاستقرار حکوی برای عنير زنان آن باشد، يشمشی ن درگرو قدرت بازويک آئيت يد حقانيوچرا با
خود بدان رفتند؟ و چرا ی نيزمی ل حکومتهايتحمی ده شود که مغوالن و تاتاران برايبرگزی درست همان راه

ی ديتوحی نيز آئيکه خود نی انيرانياسالم به ای ديام توحيد مورخان جهان اسالم درباره نحوه ابالغ پيالمثل بای ف
ان کشته شدند که تمام دشت و صحرا ازاجساد يراني آنقدر ازادرجنگ جلوالء:" داشته اند گزارش داده باشند که 

ی راني و آن اندازه اززنان و کودکان ا،  نام دادند)دهيپوش(ن جنگ را جلوالء يده شد و ازآنرو بود که ايآنان پوش
 ند که شماريداناد، و گوی نه فروخته شدند که خدايمکه و مدی دربازارهای به اسارت گرفته شدند و به بردگ

مثقال طال ازجانب فاتحان به ) ون يليمی س(هزار هزار ی ن جنگ سي نفر بود، ودرهم130 ,000آنان فزون از 
شخص خود به ی م که سعد وقاص براينار زر وهزار هزار درهم سي بجز آن صد هزار د، مت گرفته شديغن
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ی نوريفه ديابوحن"( خود ساخت ی نه برايمدی مجلل در ده فرسنگی ازآن سرائی مت گرفت و تاقسمتيغن
خواند با ين راميکه ای  و جوان، )دراخبار الرسل و الملوکی  طبر، ميدراحسن التقاسی  مقدس، دراخبارالطوال

ی ام تازه بيکه اصوال از مفهوم پی غ مردميدريا کشتن بيپرسد که آيستم از خود ميان قرن بيک انسان پايمنطق 
 به غارت بردن ، نهيمکه و مدی ختنشان دربازارهاودکان آنان و فرور گرفتن زنان و کي و اس، اطالع بوده اند

ی حکومت آسمانی برقراری توانسته است برايمی ديتوحی ک خدا يبوده است که ی ن راهي بهتر، آنهای دارائ
 ؟ اه نکرده استين خدا درمحاسبه خود اشتيز اينی ن صورتيا درچنين انتخاب کند؟ و تازه آيزمی خود دررو

ام با کند ين پيرد، بناچار هميازجهان را فرا گی ر بخش بزرگيتوانسته است از راه شمشيام او ميه اگر پرا کيز
ن يده بماند، و ازکار افتادن کامل ايناشنی گريبخش بزرگ دی ر محکوم بدان بوده است که براين شمشيشدن هم
شود که ی گرير کشان ديشمشمستعمره ی ن جهان مقتدر اسالمين مفهوم را داشته باشد که همير ايشمش
 داشته باشند؟ی ر کشين شمشيای برای شتريبی توانائ

  
گر کند، يدی ازبندگان خود را مأمور مسلمان کردن گروهی د خدا گروهيکه اصوال چرا باپرسد يو باز ازخود م

ا خود ن بندگان بيهمه ای ا گمراهيی اررستگاريکند که اختيح ميش تصريخوی که درکتاب آسمانی طيدرشرا
ر يوعده ما تخلف ناپذی  ول، ميکرديت ميم همه مردمان را به راه راست هدايخواستيو اگر خود ما م" :اوست

ن يان و ازاين آدميد جهنم ازايآنکه مشخص شود که چرا بای ب" م يان پرکنياست که جهنم رااز اجنه و از آدم
  ؟ ارندياختی ن اندازه بيبدکنند تا يشند و ميانديپر شود که خود آنها درآنچه می اجنه ا

 
ی رند، بياورا آسان بپذی ام آوريپی توقع آن کند که مردم ادعای ام آوريد پيبارا پرسد که چيو بازهم ازخود م

ن مردم بخواهد که يازهمی  ول؟ بدانان ارائه کرده باشدی ن رسالتيد براصالت چنيگويجز آنچه خود می ليآنکه دل
ولتر ی ونر فلسفيکسي درد؟ ن مشخصات رد کننديط وبا همين شرايگر را درهميدی ام آورانيپی احتمالی ادعا

که ی قا درلحظه اي دق، 1763ه سال يخود من روز هجدهم فور: " توان خواند که ين پرسش ميدرارتباط با ا
با براق ن سفررا ي البته ا. ن باز گشتميبعد دوباره به زمی شد به آسمان رفتم و اندکيد وارد برج حوت ميخورش

ن يدرا. ز نکردميا خوک مقدس سن آنتوان نيا اسب بالدار سن جرج يی اس نبين الي باکالسکه آتش، محمد نکردم
ستم درصحت ين وجود حاضر ني با ا. اد ندارميچکدام از آنها را به يدم که حاال هيزها درآسمان ديچی ليمعراج خ

 ". دينکرده بودی ديگران ترديدی ادعاهادرصحت ن يش از ايد، همانطور که پيکنی ديگفته من ترد
 

سا ومسجد بخواهند وچه يسه وکلينها، چه کارگردانان کنيراينظی گريدی ار پرسشهاين پرسشها وبسيهمه ا
شرفته تر يشرفته جهان امروز و آموزش پيشتر از آموزش پيکه روز بروز بی نسل نوخاسته ای نخواهند، برا

ش بصورت يش ازپين نسل نوخاسته که بيز اي و خواه ناخواه ن،  شدرد مطرح خواهديگيجهان فردا بهره م
ن يخاص که ای ژگين ويآنها خواهد بود، باای روشن برای کند خواستار پاسخهائير فکر ميبالغ و نه صغی نسل
 ، دردرون جامعه خود وکشور خود و مذهب خود نخواهد جستی عني ، يمحلی ن پاسخها را تنها دربعديبار ا

نها جستجو خواهد ينها و همه آئيهمه سرزمی و درراستای دردرون همه جامعه بشری عنيی جهانی عدبلکه درب
ان برداشته شده اند و يعمال ازمی ت، فواصل ارتباطيخ بشرين بار درتارينخستی را که امروز، برايکرد، ز
ن يحاصل چن. باشدن درارتباط يزمی درروی گريدی ا شب باهرجايهرلحظه روزتواند درين ميزمی روی هرجا
و ی و زبانی و نژادی ائيجغرافی سر مرزهای کم از بااليست و يآغاز قرن بی ن است که انسان هايای ارتباط
شوند، و گسترش روزافزون وسائل يکتر ميکتر و نزديگر نزديکديروز و امروز منظما با يدی اسيو سی مذهب
 ووسائل ،  مطبوعات، ونهايزي تلو، وهايراد: ی عروابط جمی  و دستگاهها، يائيو دری و هوائی نيه زمينقل
دهد و يشتر درتماس قرار ميوسته بي آنها را پ، نترنتيتلفن ثابت ومتحرک و فکس و ا: ک يشرفته تکنولژيپ

کسانتر يشان يهايلباسها وخوراک. کنديگر وابسته تر ميکديز بيآنانرا نی وفرهنگی روزمره مادی بناچار زندگ
ی لي دروس تحص، ننديبی را می مشترکی نمائيسی لمهايشنوند و فيرا می مشترکی قيموسی شوند، ترانه هايم

ی تهايرند و فعاليگيتحت درمان قرار می مشترکی وجراحی پزشکی ستمهايآموزند و با سی را می مشترک
ا از آنهی بانند که برايز دست به گرينی غالبا مشابهی و اجتماعی دارند، با مسائل اقتصادی مشابهی ورزش
  . نديجويراه حل می ق غالبا مشابهيطر
 

ن در يش ازايازآنچه پی اري وبس، سپارنديمی کيخود را به نزدی ها جای ازجدائی اريالزاما بسی طين شرايدرچن
ی کينشانند، وين بار آنانرا درکنار هم ميدادند ايهم قرار می اروين مردم راروين ايخونی گذشته بصورتهائ
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 ، ين جدائيتواند درمورد چنيده آغاز هزاره سوم نمي جوان آموزش د. نديمذهبی های دائن جين ايتری ازاصول
درقرن نوزدهم و ی  بلکه حت، هزاره دومی مه قرون وسطائيآنطور فکر کند که پدران و مادران اونه تنها درن

گذشته ی ها ی ئ نه جدا، ش قابلنديک خود برايگر نه مذاهب بصورت کالسيرا دي ز، کردنديستم آن فکر ميب
قرن ی مشکالت و مصائب زندگانی ن مذاهب پاسخگويای سنتی  نه براداشتها، حنديش قابل توجيبرای مذهب

او ازاعتبار افتاده ی ن مذاهب برايای و اجتماعی خيو تاری علمی  و نه تنها برداشتها. ا و هستندی کميست ويب
ش قابل يگر برايائه کرده بودند دبدو اری و ابدی آسمان ینينها به صورت قوانيهم که ای ن و مقرراتي قوان، اند

د چه درسطح جوامع مختلف و چه درسطح همه جامعه يبايمی ل روشن که هرقانونين دلي به ا، ستنديقبول ن
و ی دمکراس. بماندی زمان خود باقی ازهايط و نيشرای ر باشد تا بتواند پاسخگوييبطور مستمر درتغی بشر

ن ومقررات ين بوجود آمده اند که ملتها بتوانند بصورت منظم برقوانيهمی  آن اصوال برارکن بزرگ قوه مقننه
از ی ديک مذهب توحيکه ي درصورت، ر آنها بپردازندييا تغيل يش به تعديخود نظارت کنند و طبق مصالح خو

شه وضع شده اند يهمی هستند که از جانب آسمان برای نيکه آورده است قوانی نيه قوانيکند که کليآغاز اعالم م
که به هنگام اعالم آنها ی نيشود که آن قوانين ميجه اي نت. و افراد بشر حق دخل و تصرف درآنها را ندارند

ط ير شراييتغی  با گذشت زمان وبه اقتضا، آمدندی و جامع به حساب می مترقی نيل وقرآن قوانيدرتورات و انج
ی ازهاينی هستند و نه پاسخگوی گر نه مترقيند که ديآی رمدی نيبصورت قوانی و فرهنگی و اقتصادی اجتماع
آنچه . ت شونديرعا –محدود ی مدتی  آنهم برا–توان با چماق و پاسدار و گلوله يتنها می نين قواني وچن، جوامع

ن يرا درعي ز، ستيش نيبی حساب شده ای بکاريگذرد فرين راستا ميدرا" ی ديتوح"امروز درسراسر جهان 
ت و يحيمسی ايازدنی چ کشوري دره، رودين جهان سخن ازمذهب و از احترام به شعائر آن مياآنکه درهمه 

ل و قرآن يتورات و انجی   مقررات قضائ، يک ازپنجاه و دوکشور جهان اسالميچيچند درهی هود، و با استثنائي
ن يه بود که اوله با همه آنکه درآغاز کار خود ادعا کرديت فقيوالی جمهوری حت. شوديت نميدرعمل رعا
ر يتغيالی نياز آنچه را قوانی اريست سال عمر خود الزاما بسين است درطول بيزمی اهللا درروی حکومت واقع

که ي بطور، ده گرفته استينادی گر را بکليدی اريل کرده است و بسيسر وصدا تعدی اعالم کرده بود بی اله
 .نمانده استی ش باقيبی شکمال و دم و ايی ر بيآن ش" ی اسالم ناب محمد"امروزه از

  
گانه خود ی ن ماده ازمواد سيم شده درچنديدوم تنظی بعد از جنگ جهانی حقوق بشر که درسالهای منشور جهان

نه ها يدرهمان زمی و اسالمی حيو مسی هودين يمقدس هرسه آئی است که در کتابهای نيمتناقض با قوانی بکل
ی نيقوانی رير ناپذيينکه امضا کنندگان منشور خودشان به تغي برااستی ن خود اعتراف آشکاري وا، آمده اند

آنهارا ی  وبفرض هم که داشته باشند اصوال امکان اجرا، ندارندی اعالم شده اند اعتقادی آسمانی ثابت و ابد
 .ندارند

 
ارد يلين وجود دوميبا ا. د گذاشته انديتأکی ن درحال حاضر برلغو قاطع اصل بردگيزمی روی همه کشورها

از اربابان ی اقيد با همان اشتي شما با، غالمانی ا"خوانند که يجهان همچنان درکتاب مقدس خود می حيمس
ار مسلمان يليک ميش از ي، و ب"ديکنيح اطاعت ميمسی سيخود عی د که ازارباب آسمانيخود اطاعت کنی نيزم

م با ي که ما بدورزق فراوان عطا کرده ارای چگونه مرد آزاد" خوانند که يخود می جهان همچنان درکتاب آسمان
 ؟ "توان گذاشت يازخود ندارد برابر می اريچگونه اختيهی بنده ا

 
ان جهان يحين مسيباوجود ا. د گذاشته استيحقوق کامل مرد و زن تأکی حقوق بشر بر تساوی منشور جهان

د يشوهر اواست، وزنان با یسرهرزنی  ول، ح استيمسی سرهرمرد" خوانند که يهمچنان درکتاب مقدس خود م
ز همچنان درکتاب ي، ومسلمانان جهان ن"کنند ياز شوهران خود اطاعت کنند که ازخداوند اطاعت می طور

ی ن خواسته است که برخيرا خداوند چني ز، استی مردان را برزنان برتر" خوانند که يش ميمقدس خو
 ". گر برترباشنديدی ازبندگان او بربرخ

 
ند وآزادانه يحق دارد مذهب خودرا آزادانه برگزی ح شده است که هرفردبشريقوق بشر تصرحی درمنشور جهان

ی هرکس ازشما که برا" خوانند که يان همچنان درکتاب مقدس خود ميحيان و مسيهودينوصف يباا. ر دهدييتغ
ببرد البته ی احترامی هوه را با بيز که نام ي البته هالک شود و هر کس ن، ديبگذرانی هوه قربانير ازيغی خدائ

ن خود يهرکس ازشما که ازد" خوانند که يخود می ز همچنان درکتاب آسماني، ومسلمانان ن"سنگسار شود
م خواهد بود وخدا و مالئک و مردمان همه بر آنان لعنت خواهند کرد و يالی ا و آخرت عذابيبرگردد اورا دردن
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ی مذهبی ني، و درقوان"افتيف نخواهد يراوهرگز تخفخواهند گرفت که درآن عذاب خدا بی جاودان درجهنم جا
ز يخود را نی  بلکه حقوق مدن، شوديطرد می ت درجامعه اسالميخوانند که مرتد نه تنها ازعضويز ميش نيخو

ت المال يشوند و اموالش بنفع بيزانش آزاد مي غالمان و کن، شودينکاح او با زوجه اش باطل م: دهديازدست م
 . رديا بميا توبه کند و يماند تا ير زن باشد آنقدر درزندان مشود، واگيمصادره م

 
 . وضع کرده است" ی ه حقوق بشر اسالمياعالم" ز بنام ينی  منشور جداگانه ا1981جهان مسلمان درسال 

حقوق بشر ی ش ازآنچه درمنشور جهانيبی حتی تي، با قاطعيو اجتماعی اسي نوع حقوق س13ه يمن اعاليدرا
تها است، يده و فکر و حقوق اقليعقی ، آزاديمذهبی شناخته شده اند که ازجمله آنها حق آزاد  تيآمده برسم

 .آمده است تناقض آشکار دارندی اسالمی ن باره درمتون مذهبيبا همه آنها با آنچه درايکه تقری حقوق
   

نه انجام داده بود از ين زميدرای که بصورت گروهی مفصلی را دربررسينوول ابسرواتور اخی هفته نامه فرانسو
دگار من است، يمن با آفری مذهب من رابطه قلب:"س، نوشتيدرپاری شمالی قايد، جوان مسلمان افريزبان فر

 . بگذردی نيفات معين وتشريق قوانيالزاما ازطرد يبايست که ميپدران من نی من خداپرستی ن خدا پرستيای ول
توانم يقبول دارم، مثالنمی ک برداشت جهانيرا فقط دردرون ی ن مسلمانيای  ول، دانميمن خودم رامسلمان م

د برآنها نظارت کند چرا ينهمه مسائل  وجود دارد که باياو ای گرداند و برايکه همه کائنات را می بفهمم که خدائ
کند؟ ی به خودش تلقی الس آبجو خودم را بنوشم جسارتينم و گيبنشی ن را که من درگوشه قهوه خانه ايد ايبا
به اسالم ی  ول، وابسته امی لي به اسالم فرهنگ خ. عت کرده امين شريمان را جانشيکنم که ناخودآگاه ايصور مت

که ی  نه آن نوع اسالم، رفته امياست که آنرا آزادانه پذی ک اسالم فرديشتر ياسالم من ب. ار کمتريمذهب بس
 ". نده ام منتقل کنمين اسالم پدرانم را به پسر آينکنم که بتوانم چي فکرنم. من خواسته اندی ش برايشاپيپدرانم پ

 
افت داشته بود، ي ازفرستاده مخصوص خود به قم در1998ه يکه درژانوی ک گزارش بعدين هفته نامه دريهم

ش يش ازپيمان ها بيشوند و ايمی ش خاليش ازپي مسجد ها ب، يادگرائين بنيدرسرزم: "ن راستا نوشتيدرهم
ی خالی که اکنون به شعار و مقنعه و نماز جماعت محدود شده است مانند صدفی رانيا اسالم . ابندييکاهش م

شمار . شوديکتر ميخسته کننده نزدی تکراری ويک سناريتر و به ی خود تهی معنوی روزبروز از محتوا
تشان ي هونکهيد اي با ق، عمامه داران بستوه آمده اندی سنتی ان که ازامر به معروفهايرانياز ای شتريهرروز ب

ز ياز آنها نی  و کسان، دورشده اندی شه مذهبيکنند که نه تنها ازاسالم بلکه ازهرگونه انديفاش نشود اعتراف م
ن جهان يشياز رهبران درجه اول پی کي فرزند ، يزديی ت اله حائري آ. خواننديآشکارا خود را خداناشناس م

 ، استی و فلسفه اسالمی فلسفه غربی قيتطبی  بررسو متخصصی کائين دانشگاه امريپلمه ازچندي که د، عيتش
که حکومت بنام ی وانه هائين ديا:  به من گفت، ديلرزين حال ازخشم مينسن و درعيکه دستش از پارکيدرحال

ی قرون وسطی ايدنامروز ی ايفهمند که دنيرا نمي ز، رانگران اسالم هستندين وي خودشان بزرگتر، اسالمند
 ، ده شدهينامی آنچه انقالب اسالم: نه به من گفت ين زميگر درهميت اله ديک آيله ک سايوی  پسر س. ستين

ک جامعه و يمسائل روزمره ی ارويما رويده است تا آنرا مستقيرون کشيت واخالق بيمعنوی مذهب را ازمرزها
ازآن سر  یزي نه مردم چ، ازاسالم دارندی  درحال حاضر نه خود مسئوالن برداشت روشن. ک ملت قرار دهدي

 .ترک برداشته استی ک اسالمين است که کمر بند اسکوالستيت اي واقع. آورندی درم
................................................................................................................................. 

 
مسلمان مرادف با ی ايبا درهمه دنين اصطالح تقري ا، ديآ یان ميک به ميالئی م حکومتيکه سخن ازرژی وقت

ی ونريکسي چنانکه در هر دائره المعارف و هرد، که مفهوم آني درصورت، شوديمی ا مذهب بودن تلقيی المذهب
گر يکدياست درامورين و سيگر عدم دخالت ديحکومت ازمذهب وبه عبارت دی جدائی افت، به سادگيتوان يم

 .است
ازهر ی رويا پيا نداشتن مذهب يافراد کشور درداشتن ی وجود ندارد، ولی دولتی ن رسميک ديالئک حکومت يدر

از ی ري حق جلوگ، ک مذهب خاص را برآنان ندارديل يکه داشته باشند آزادند و دولت همچنانکه حق تحمی مذهب
 . دقرن حاضر معمول بود، نداری ستيکمونی مهايالمثل دررژی  آنچنانکه ف، زيمذهب ران

 
ن نحوه برداشت از يآن وجود نداشت، وای ک بمفهوم امروزيم الئيرژی چ کشوريبا درهيان قرن هجدهم تقريتاپا

سا يگر به کلي که د، برقرار شد" عصر فروغ "ی اروپای شيآزاداندی و فکری حکومت عمال بدنبال جنبش فلسف
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نها يگر ازهمه ايجهان دانش را نداد، ودی ا و مخالفت با پژوهشها و عملکردهی مذهبی تهاياجازه نظارت برفعال
ش به اتهام يشمند و محقق و آزادانديکه درطول قرون هزاران اند(ی ومتناقض با متون مذهبی طانيبنام اعمال ش
به عمل " يممانعت شرع)"آتش فرستاده شده بودندی ا درون شعله هايا چوبه دار و يا شکنجه يآن به زندان 

 .امدين
  

خود ی ن نحوه حکومت را برايا عمال ايرسما وا يی گريپس ازدی کيمختلف جهان ی ، کشورهاريدردوقرن اخ
حقوق بشر قرار گرفته ی منشور جهانی ربنائيازاصول زی کين برداشت ي اصوال ا1948 وازسال ، ده انديبرگز
شوند ي مادارهی  کشور بصورت مذهب17 کشورعضو سازمان ملل متحد تنها 188ان يدرحال حاضر درم. است

و ی و برهمائی ت و درجهان بودائيحي درجهان مس. هستندی اسالمی کان همه آنها کشورهايکه بجز وات
ی ز با آنکه امروزه عمال بدست خاخام هايل ني و اسرائ، نمانده استی باقی ک حکومت مذهبيی حتی نتوئيش

ن تذکر يبدی ازيد نينهمه شايبا ا. ک استيالئک دولت يش يخوی  ازنظر قانون اساس، شوديخود اداره می افراط
 کتاب Bible همچنان کتاب مقدس ، تيد نفر جمعاريليش از دومي با ب، تيحينباشد که درسراسر جهان مس

 حرام و ، يضات جنسي، تبعي قصاص، برده دار، ل سنگساريازقبی نيد، و همچنان قوانيآی مقدس بشمارم
ابالغ شده اند ی نا به موسيشوند که توسط خود خداوند درکوه سيمی تلقی نيقوانی ، ازنظر مذهبي قربان، حالل
داند ين ميزمی روم يکه خود را اورشلی مذهبی کايدرامری حت. باشندی ان جهان به اعتبار خود باقيد تا پايبايوم

ت يت فعاليحيست فرقه مختلف بنام مسيش ازدويروند و بيسا ها ميون ها نفر به کليليکشنبه ميودرآن هر
متنفذ ی سا و سازمانهاي نه کل، دانديمی رالهيتغين الين قوانيای چکس خود را ملزم به اجراي نه ه، دکننيم

 . دهنديکشور می ا قضائيا مقننه يی نه ها به مراجع اجرائين زميک ازايچيرا درهی بخود اجازه تذکری مذهب
زورش به ی ن کشور مذهبيزد، درهميخيد به مبارزه برميه کنترل مواليخود علی رويسا با تمام نيهم که کلی وقت
 . رسدين کار نميا

 
ی جهان سومی کشورهائی شوند همگياداره م" ی اسالم"که درجهان امروز با مارک ی شانزده گانه ای کشورها

ی اسالمی آنها رسما عنوان جمهوری هفت تا: قرار ندارند ی کسانيهستند که ازنظر نوع حکومت درشرائط 
دارد و ی ، افغانستان عنوان امارت اسالم)ی بي، کومورو ليتانيمن، پاکستان، موريدش، ران، بنگاليا(دارند 

بموجب قانون ی ندارد ولی رسما عنوان اسالمی اندونز. ين اسالميو عمان عنوان سلطان نشی عربستان سعود
ت، ي کو، دهمتحی سودان، امارات عرب. باشندی دين توحياز سه آئی کيرو يد پيآن همه افراد آن بای اساس
ن کشورها يک ازايچيه. شوندياداره می عمال بصورت مذهبی  ول، شونديده مينامی اسالمز رسماي قطر ن، نيبحر

ی منبع درآمدی  وغالبا بجز عوائد نفت، يباالئی برخوردارند و نه از سطح علمی باالئی نه از سطح آموزش
 . وندشيک اداره نميز بصورت واقعا دموکراتيچکدام ني ه. ندارند

 
*    *    * 

 
و هزاره ی کميست و يست که درجهان قرن بين نيل ازآنها سخن رفت ايکه به تفصی تهائي مفهوم واقع، نهمهيباا

ی ا حسابگرانه سنتينانه ين است که عصر برداشت کوته بيده است، تنها ايان رسين به پايعصر دما ی سوم
آنکه ی ند بيتواند خود را باخدا درارتباط بيکه درآن انسان مآغاز شده است ی ده و عصر تازه ايان رسين پايازد
 . ن بگذرديمعی اريندگان تام االختين و نمايمعی مذاهبی ن رابطه او الزاما از مجرايا

 
تواند آسان يرد و نه ميکروزه صورت گيتواند يگر نه ميدی ادي که طبعا مانند هر تحول بن، يادين تحول بنيدرا

مذهب بلکه درکنار آن ی اروين بار نه روي که ا،  دانش–نهمه الزاما صورت خواهد گرفت ي و باا–رد يصورت گ
: ستند يگر نيکديا يض ين دواصوال قابل تعويرا که اي ز، ن مذهب شوديگزيتواند خودش جايقرار گرفته است، نم

ی شرفتهاي وپ، يمعنوی گرياست و دی مادی کي . یعاطفی شيگرای گرياست و دی اضيری تيازآنها واقعی کي
 بلکه درست به علت ، ان نبردهيازمی بشر را به دومی از روحينه تنها نی نه اوليز عصر ما درزميشگفت انگ

جهان ما ی  همچنانکه دردانشگاهها. ت را افزونتر کرده استياز به معنوينی ن قدرت روزافزون عنصر ماديهم
ز دوعنصر يما نی کنند، درتمدن بشريگر را نميکديکاری  ولگرنديکديدرکنار ی و انسانی اضيدو بخش علوم ر

شرفته يکه درجوامع پی ش روزافزونيد گراي شا. ستنديگرنيالبدل همدی علی گرند وليمکمل همدی و معنوی ماد
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قت ين حقيازهمی ائيشود بازتاب گوي نشان داده م–آن ی  ولو درصورت سطح–سم يجهان امروز ما به بودائ
 .باشد

 
ی رومنديش نين حال گرايشرفته امروز ما درعين جامعه پيتوان گرفت که درهميده نميز ناديرانگر يت دين واقعيا

آنرا با ی واقعی است، هرچند که مرزهای  وجود داردکه به منطق خاص خود متکatheismی خدائيبه ب
ه قانون را که نيتوان کرد، زيروز و امروز مشخص نميدی ستيکمونی م هايچون رژی مهائيرژی رسمی آمارها
تواند آنهارا قلبا يمی ه انقالبيت فقيا معبد جداکند، نه قانون واليسا يتواند توده هارا قلبا ازکليمی سم انقالبيمارکس

 .به مسجد بکشاند
................................................................................................................................. 

 
 وبا او جدا ، د جستيبايسا و مسجد ميسه و کليرون ازکنيکه خدارا درب" ی  مذهب–ی فلسف" يادين برداشت بنيا

ازقرون ی ده ايپدی ت امروزيحي هرچند که عمدتا درجهان مس، د سخن گفتيبايمی ش و مفتياز خاخام و کش
و مسلمان ی هوديی و چه درجهانهای حيمسی ايز چه دردنين عصر فروغ نيش ازايد پيآی فروغ اروپا بشمار م

ی ستم براينی حياگرمن مس:" ن سخن معروف ولتر خطاب به خداوند کهيکامال ناشناخته نبوده است، وای برداشت
ی کيده شده است که يگرشنيدی شانيز از زبان آزاد انديش ازولتر نيپ" ن است که ترا بهتر دوست داشته باشم يا

 .قرن هفدهم استی هوديلسوف ينوزا فياسپن آنها يازسرشناس تر
  

 ازنسل ، ن فالسفه جهان عربيازمعروفتری کيو ی هوديلسوف ين في، بزرگتر)1677-1632(نوزا يباروخ اسپ
ن کشور رانده يان ازايحيان قرن پانزدهم پس ازسقوط غرناطه و تصرف آن توسط مسيبود که درپای انيهودي

ی دراروپای ش بازتاب فراوانياد گذاشته شد، از همان دوران زندگي او بنکه به دستی  مکتب فلسف. شده بودند
. ديق بخشيعمی ريز تأثيقرون بعد اروپا نی سم درتحوالت فلسفينوزيدا کرد و با عنوان اسپيقرن هفدهم پ

قرن ی اروپا ی شينهضت آزاد اندی راهگشای اديکه تاحد زی هودينوزا درمورد مذهب ياسپی فکری برداشتها
کتاب مقدس ی که بعدا پدر نقد علميبود، بطوری تازه و انقالبی ست بکليزيکه اودر آن می غ شد درقرنفرو

)Fater der Kritischen Biblewissenschaft(ر او توسط جامعه خاخام يتکفی  ماجرا. لقب دادند
 درصفحات قبل ه اوصادر شديعلی وی ست و چهار سالگيکه دربی ن نامه معروفياروپا و متن نفری هوديی ها

 . نقل شده است
 
که " يغمبرانيپ" خود آنی نوشته های خداوند است و نه حتی تورات نه وحی نوزا معتقد بود که نوشته هاياسپ
افت نداشته اند و يازجانب خدا دری اميامبران مسلما پين پيک ازايچيه. شده اندی ن کتابها به نام آنها نامگذاريا

ت خود کتاب مقدس ين واقعيل اين دليبهتر. آنان بوده استی شخصی شه هايب اند بازتا، ان کرده انديآنچه ب
ی چگونه همگونيمختلف تعلق دارد از هی ن آن به دورانهاي و چون تدو، هااستی است که پراز اغالط وآشفتگ

به آن ی و آشفتگی است و نه آسمانی انسانی شه ايشه مطلب آن صرفا ريرا ري ز، ستيبرخوردار نی و تداوم
روان خود يپی را برای شتريبی ن تورات نه تنها آگاهيل قوانين دليبهم. ان وابسته استيهودير يمتغعت يطب

ی چکدام اصالتي معجزات تورات ه. گذارنديز برگردن آنان مينی ن تريوغ سنگي بلکه ، آورندی بهمراه نم
 .ستينی ز نوشته موسيآنکه خود تورات ند، گذشته ازيآی نش جور نمين آفريرا اساسا معجزه با قواني ز، ندارند

  
ک قوم يی ن براين قوانيرا ايباشند، زی جهان بشری برای توانند رهنمودينمی ن توراتينوزا قوانيدرمنطق اسپ

ه گرفته يمای عالم هستی رياست که ازنظام فراگی ازمند قانونينی که جامعه انساني درحال، خاص وضع شده اند
است که ازعقل ی ن شده است وقانون حاکم برآن عقل آدميتدوی اضيان اعداد و اشکال رعت بازبي کتاب طب. باشد

است و نه ی الهی د که موهبتيآی شه بدست ميازراه اندی معرفت واقع. شوديراب ميس) Logos(کل جهان 
کامل به ی ددهد که با آزاياجازه می ن معرفت به هرکسيا. هود نسبت داده انديغمبران يکه پی ازراه ابتذال هائ
ی آنهائی قيرا مرتدان و کافران حقي ز، ن تفکر و تعمق مهر کفر وارتداد زده شوديآنکه بدی تفکر بپردازدب
ت يقت دور وبه عبوديان را ازحقيو آدمآورد ی نه و نفرت ببار ميکی خداشناسی ماتشان بجايهستند که تعل

ی است که و) Amor Dei(د عشق به خداوند ن دارينوزا ازديکه اسپی برداشتی  هسته مرکز. کنديک مينزد
 . ابديينمی درآن نشانی ن عشقيرا که ازچني ز، کنديمی تورات را نف
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ز ازجانب ينی ه اسالميمطرح شدند، درقرون اولی حيمسی ن مسائل که درقرون هفدهم و هجدهم دراروپايهمه ا
گاه پنهان و گاه آشکارا ی ه صورتهائار جلوتر بودند، بيعصر خود بسی ط فکريکه ازمحی شمندانيازاندی برخ

ن يدرا. ده بودنديشود رسين پرسشها داده ميش مشابه آنچه امروز بديکما بی  و به پاسخهائ، مطرح شده بودند
چون ی شاني هرچند که آزاداند، برعهده داشتندی رانيای را عمدتا متفکرانی پرسشها و پاسخها نقش اصل

بود، ی عيطبی امری رانياشمندان ياندی انقالبی ن نوع آوري ا. ن راه رفتنديز بهميو ابونواس نی ابوالعالء معر
. فاقد آن بودندی داشتند که متفکران جهان نوخاسته اسالمی ار کهنيبسی مذهبی ربنايشه درزينان ريرا که ايز

طق راشکل داده و به منای و مانوی و مهری چون زرتشتی نهائيش ازاسالم آئي پ، يرانيای فرهنگ مذهب
ن يق چه درآئيعمی ريک ازآنها تأثيز صادرکرده بود که هريخود نی ائيجغرافی رون ازمرزها يدربی پهناور

و مسلمان ی حيو مسی هوديی دي وچه درمذاهب توح، يو رومی ونانيوی و برهمائی بودائی دير توحيغی ها
ک از يچيهی جزمی با برداشتهای ائيآری نهاين آئيای مذهبی برداشتهای  ازنظر اصول. گذاشته بودندی برجا
بناچار اصالت همه آن اصول ی ادين تضاد بنيچن. ق نبوديقابل تطبی و اسالمی هودي بخصوص ، يسامی نهايآئ

ش دربرابر ين متفکران آزادانديای شده است برای ه گذاريبرآنها پای سامی ديعه راکه مذاهب توحيماوراء الطب
 . شديو معجزه می و وحی امبريل پيازقبی مسائلی  نفت بهيداد ودر نهايعالمت سئوال قرار م

 
ش ينگ و هگل متبلور شد، قرن پيچون ولتر و کانت و لسی ت درمتفکرانيحيهمچنانکه قرن فروغ جهان مس

 ، يابن راوند: ی رانيشمند برجسته ايش ازآن عمدتا درچهار انديز هشتصد سال پينی رس فروغ اسالم
انگران محدود نماند، ين عصين قرن و بديافت، هرچند که بديتبلور ی راز یايژه زکريو به وی ، بلخيسرخس

ی رانين راه رفت، ودرطول قرون بعد جنبش پرشکوه عرفان ايز به هميام نيرا که دوقرن پس از آنان خيز
ی ئشمندان اروپاين متفکران با انديان اين مورد ميکه درای  تفاوت اصول. ه گرفتيمای مانوی شه هاين انديازهم

جامعه آماده ی و اجتماعی ط آموزشينکه هنوز شرايان آنان، به علت اين بود که عصيقرن هجدهم وجود داشت ا
ک يان بصورت ين عصيجدهم ايقرن هی که دراروپاي درصورت، داشتی رش افکار آنها نبود جنبه شخصيپذ

 .ز ازهمانجا آمديت آن نيصورت گرفت، و موفقی دسته جمعی جنبش فکر
 

چوقت ير معروف خود نوشت که هيدرتفسی لسوف و محقق اواخر قرن سوم هجري ف، اتي، عالم الهيندابن راو
ف شده يتوصی ديکه درمذاهب توحيبدان صورت ، درباره مسئله وجود خدای نتوانسته است جواب قانع کننده ا

ده يمخالف بوده و عقی  وحبا موضوع نزولی ند راوندين اکتفا کردند که بگويمخالفان معتدلتر اوبد. دياياست، ب
 ، کسان به همه نوع بشرعطا کرده استيی است که خداوند بصورتی زه ايقدرت ممی واقعی داشته است که وح

وقوع ی و. استی ن نه عادالنه و نه ضروريمعی افرادی برای بصورت نزول وحی زيض آميو به عمل تبع
منکر بود وآنرا ی شان قائل شده اند بکليروان آنان برايا پيآن بوده اند ی امبران مدعيز که همه پيرانی معجزات
ر وشر يخی دوگانگی رانيده داشت که اصل اين حال عقي ودرع، دانستيالبافانه و افسانه پردازانه ميخی ابداع

" ی دينانه تر ازاصل توحيعه بمراتب واقع بيوچه ازنظر مسائل ماوراء الطبی ن جهانيچه ازنظرحل مسائل ا
 .است) ی م اسال–ی هودي
  

المعتضد ی فه عباسيان درازسرپرست ومعلم خلي، که ساليراوندابن ی لي، دوست وهمدوره تحصيسرخس
متعدد خود ی ز دررساله هايداشت واونی کامال مشابه راوندی دين مورد عقاياوبود، درای عهديان  ولدردور

باهمه . کرديگفته شد انکار می ن راوندکه درمورد ابی ليهمان دالی و معجزه را برمبنای ووحی غمبريموضوع پ
از ی ده ناشينکه خودرا ازعقيای دن به مقام خالفت برايپس ازرسی  و، که اوبرشاگردخود داشتی تيحق ترب

 . فه کشته شديماند و بعد هم به دستور خلی ده سال زندانی مومت اوآزاد کند اورا به زندان انداخت و سرخسيق
اورا ی و مذهبی آمدند تا دروس فلسفی پنجره زندان گرد می نش هرروزه درپادرهمه مدت زندان او، شاگردا

 . کته شديط دين شرايدرهمی ن رساله وياد داشت کنند، وچنديبشنوند و
 

ن يازسرشناس تری کي ، ن دوبوديکه همزمان جوانتر ای شمند بزرگ قرن چهارم هجري اند، ياحمد بن سهل بلخ
ی رفت و بخصوص بالغت او درحديادان بزرگ عصر خود بشمار مي و جغرافن حال مورخيات و درعيالهی علما

اثر . لقب دادند" جاحظ خراسان" بدودانستند وی درجه اول زبان عربی اازسه تن بلغی کيرا ی بود که و
 و ، شناخته شده استی ن آثار نوع خود درجهان اسالميترياز عالی کيم يمعروف او صوره االقالی ائيجغراف
است که برقرآن نوشته و درآن منابع ی ريتفسی ن اثرويجالبتری ، ولين آثارفلسفيازبهتری کيفلسفه او حدود ال
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شده مشخص کرده است، منجمله براساس مدارک ی منزل معرفی از آنچه راکه درقرآن وحی اريبسی واقع
ن يا. آمده اندی انيبلکه از منابع سری مختلف خداوند درقرآن نه از منبع وحی روشن نشان داده است که اسام

شانه آنان کفر ي، نظرات آزادانديبود که درقرن سوم وچهارم هجری شمندان چهارگانه اياز اندی کيز يمحقق ن
 . ق و مرتد شناخته شدنديز بشمار آمد وخودشان زنديآم
 
گام قرن فروغ جهان شيخ اسالم که باهشت قرن فاصله پيتار"قرن فروغ "ن ين چهره اينهمه شاخص تريباا
 . نوس العرب استي، ملقب به جاليرازی اي زکر، ياسالمی اين پزشک دنيت بود، بزرگتريحيمس
 

 ، يمي ش، ياضي، ريمختلف پزشکی  کتاب ورساله در رشته ها271 تا 200شامل ی مجموعه آثار راز
" ی الحاو"توان ازيازآنها می کيات، منطق و فلسفه است که تنها به عنوان ي اله، عهي ماوراء الطب، اتيعيطب

ست يزدهم بيقرن سی آن دراروپای نيترجمه التی نام بردکه فقط برای هزار صفحه ای سی دائره المعارف پزشک
 که اکنون 1486ن ترجمه درسال ين چاپ متن اياز نخستی سال وقت صرف شد و نسخه منحصر بفرد

نا کتاب يارد، وچهارقرن تمام بهمراه ترجمه قانون ابن سلو گرم وزن ديشود ده کيمی شا نگاهداريدرکتابخانه بر
 .بودی اروپائی دانشگاههای درس

 
ی  بلکه راز، ستيدان و کاشف الکل نيميپزشک و شی نجا اختصاصا مورد تذکر ما است رازيآنچه درای ول

نه ين زمي اودراتيدارد، وشخصی کامال استثنائی نقشی دگاه درفلسفه اسالمين دياست که ازای لسوفيمتفکر و ف
 . دين بحساب آينشتايد و ايجه و فروينوزا و ولترو هگل ونياسپی تهايازشخصی بيتواند در آن واحد ترکيم
  

ن ييل المتنبيو ح) مبرانيپی درنف( اء يمخارق االنبی به نام های رازی دوکتاب کامل ازمجموعه هفده کتاب فلسف
مبران ينه خدا ومذاهب و پياو درزمی فلسفی  و برداشتهاشه هايبه شرح اند) انيامبرنمايپی هايبکاريفر(

 ، يفات رازيازمجموعه تألی رونيحان بين هردو کتاب که درفهرست جامع ابورياصل ا. افته استياختصاص 
گر يسندگان ديازمطالب آنها درآثار نوی بخشهائی ن رفته است، ولياد شده ازبي"اتيکفر"ازآنها به عنوان 

بوده به منظور رد آنها نقل شده ی لين اسماعيروآئيکه خودش پی  النبوه ابوحاتم رازبخصوص درکتاب اعالم
 1939حث مجزا درسال ــــــازده مبيورت ــــــمختلف بصی هاــــــن مطالب منقول درکتابيمجموعه ا. است
ی نينوان التـ با عPaul Krausی مانــــــته آلــــرجســــاورشناس بــــــلد مستقل توسط خـــــک جــــــيدر

Abu Mohamed Filii Zachariah Raghensis Opera Philosophica fragmentae 
پاول " که خود ، دهيدرقاهره به چاپ رس)ی رازی ايابومحمد بن زکری ازآثارفلسفی ه، بخشهائيره الفلسفيس(

 نوشته Encyclopedia of Islam دردائره المعارف اسالمی که درباره رازی بعد آنها را در شرح" کراوس
 .خالصه کرده است

عه يخ اسالم درباره ماوراء الطبيلسوف و صاحبنظر تاريک فين اظهار نظر يپروا تری را بی رازی نوشته های و
ن يسد که اصالت خاص اينويشمارد و ميو معجزه و رسالت می ل وحيازقبی امبران ومسائليذاهب وپو م
ی م قشريولتر و هگل مخالفت قاطع خود را نه تنها با تعالی اروپاش ازين است که هشت قرن پيشمند دراياند

ن خالصه ين راستا چنيرادرای رازی اصولی  کراوس تزها. آنها ابراز داشتی مذاهب، بلکه اصوال با بافت فکر
ی تواند برايند وخالق آنان حقانميآی ا ميبدنی مساوی کسان و بصورتيی ه افراد بشر با حقوقيکل: کند که يم
از آنها را به ی ر قابل تصور است که خدا کسانينجهت غيگران قائل شود، بديخاص بردی ازيازآنها امتی رخب

دهد تا ی غمبريز رسالت پيض آميتبعی گران جدا کند و بدانان بصورتيندو آنانرا از جمع ديدلخواه خود برگز
ل خون به يکردن سی اه جارر و ازريافت دارند و آنرا به زور شمشيدری ق وحياورا ازطری قت هايحق
که خود او ی ق را ازراه شعورين حقاين خدا آسانتر است که هميای که براي درحال، ابالغ کنندی گربندگان ويد
ست يا خداعادل نين است که ين باشد مفهوم آن اي و اگر جز ا، م کنديش داده است بدانان تفهيدگان خوين آفريبد
 . بندنديمارند بدو دروغ رسالت اورا دی که ادعايا آنهائيو 
 
بکاربوده اند و ين احتمال فريشده اند دربدتری غمبريپی خ مدعيکه ازآغاز تاريهمه آنهائی دگاه رازيازد

گران بدانان يکه توسط دی ا معجزاتيآنان ی  معجزات مورد ادعا. نداشته اندی ن احتمال تعادل روانيدربهتر
ت يتواند تنها بخاطراثبات حقانينش نميحاکم برآفری ن جاودانيا قوانرياساساند، زی نسبت داده شده اند مطلقا ب

را يدارد، زی دا نظر انتقاديشدی ز رازير خود خارج شوند درباره تنوع مذاهب نييرقابل تغيفالن کس ازنظرغ
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  واگر واقعا، دانندينده آن مين مذاهب خود را نماياست که ای قت واحدين تنوع متناقض حقيمعتقد است که ا
د که با يايدان بيبه می گريک مذهب مذهب دينداشت که به دنبال ی ليگر دلينشان داشتند دی قتين حقيازچن

 ا ناخودآگاهيروند بطورآگاهانه يامبران مي ازنظر او اگر مردمان بدنبال پ. کال جزئا تفاوت داشته باشدی مذهب قبل
ک يند که يبی نمی ل قابل قبوليچ دليهی  راز.کنندی شانه خالی ت شخصيمسئولر بار ين است که اززيای برا

ست چرا يراکه معلوم نی گريدی ن رسالت را بنام خداوند خود قائل شده باشد که ملتهايا)ملت عرب(ن يملت مع
ازنظر اومذاهب دردرجه اول عامل . ت کندير به بهشت هدايمحروم مانده اند بازور شمشی افت وحيازدر

ده اند، واضافه برآن باهرگونه تفکر آزاد و هر يره و بارها به خاک و خون کشت را بايهستند که بشری جنگهائ
ص يشه و تشخياندی را بجاي ز، دارندی خود آنها مطابق نباشد دشمنی که با اسطوره های علمی پژوهش
که داند و معتقد است يدانسته شده اند معتبر نمی را که آسمانی ک ازکتبيچيهی  راز. طلبنديم ميت وتسليعبود

ان را ازراه يتواند آدمي م، بفرستدی نيقوم معی برای را به زبان خاصی کبار کتابينکه هرچند يای خداوند بجا
کشتن نکار مأمور يای ازآنها رابرای آنکه گروهی ت کند بيش هدايشه و ادراک آنان به راه مورد نظر خوياند

ی رو مذهبيتواند پيلسوف ميک فيا يد که آپرسيازاو می لياسماعی ک داعيکه يوقت. گر کرده باشديدی گروه
ی ن ادعايداند و بنا برايلسوف ميکه خودرا فی چطور کس" دهديده است، جواب ميبدو رسی باشد که ازراه وح
بدوعرضه شده اند باور کند ی ض را که به نام وحيضد ونقی ن مجموعه هايتواند اي م، کندياستدالل و منطق م

ن او يخداوند وقوانی به درک واقعی نهمه، رازيباا" باره آنها داشته باشد؟رادری ديحق تردی آنکه حتی ب
ی تواند راهگشايار موارد بهتر از مذهب ميقا اعتقاد دارد و معتقد است که علم دربسيق دانش وفلسفه عميازطر
ن ي حادتررندهيد در برگيتردی بی رازی مکتب فکر:" سديان نقد خود منويپاول کراوس درپا. باشدی قت الهيحق

ن مکتب احتماال يازضوابط ای  بخش. ه مذهب صورت گرفته استيعلی است که درقرون وسطی جدل فلسف
شه ياند ز يش ازهرچيبی  ول، ونان کهن الهام گرفته انديی گرازضوابط فلسفيدی ان و بخشيمانوی شه هايازاند

 ".  شکل داده است شگامانهين برداشت پياست که بدی رومند خود رازيو استدالل مستقل و ن
 

ش بود، در ين پزشکان عصرخويازنوعدوست تری کيخود ی حرفه ای درزندگی است که رازی ادآوريالزم به 
را همواره تنگدستان را يز لقب گرفته بود، زيب الفقرا نيشد طبيده مينوس العرب نامين آنکه جاليکه درعی حد

راکه ی اپيپی که دعوتهاي درصورت، پرداختيسه خود ميز ازکينه درمان آنانرا نيرفت و غالبا هزيپذيگان ميبه را
ی هايعدالتيازب. کرديشد رد مين پزشک جهان اسالم ميمختلف عصر ازاو به عنوان بزرگتری از جانب امرا

خود او ی شنهاد کردند که به روش ابداعيان عمر کورشد و بدو پيکه درپای برد که وقتيچنان زنج می اجتماع
شاهد آن ی که عمری هائی ح کور بماند و دوباره چشم به زشتيقرار دهند گفت که ترجی راحرا مورد عمل جيو

 .ديبوده است نگشا
................................................................................................................................. 

 
 ، عهياورا درباره خدا، ماوراء الطبی شه ها و برداشتهايبا تمام اندي تقر، يازری ايدرست هزار سال بعد اززکر

ن نوابغ عصرما، آلبرت يازبزرگتری کيز اززبان يشگفت انگی و معجزه، باشباهتی مبران، وحي پ، مذاهب
که مغز او ی مرد" ن بصورتينشتاينک ازايس مترليهم که موری فيد، و اتفاقا توصيتوان شنين مينشتايا

" خ علميتار"دری رازی ايکند مشابه وصف جرج سارتن اززکريم" عصرمااستی شه بشريگاه اندين جايواالتر
شمند ين انديبعنوان شاخص تر" يعصر راز"جهان رای خ علميک دوران کامل از تاريی اواست که درآن و

 . ده استيعصر، نام
 

ن کتاب ياست، درتازه تری ن سرشناسکدايزيآموزش و پرورش فرانسه که شخصا فی ر کنونيکلود آلگروز
، درارتباط با )ن کتاب ازآن سخن رفته استيز چند بار درايکه قبال ن"( خدا دربرابر دانش " خودش بنام 

 : سدينوين مينشتايعه ايو ماوراء الطبی مذهبی دگاههايد
 

سنگدل، ی اخدائتورات ری کندوخدايمی را بطورکامل نفی هودين يآئی ، ولاستی هوديش ن خودينشتايا" 
 کارگردانان همه مذاهب را به شدت مورد . ستينی چ احتراميسته هينامد که شاينه توزو انتقامجو مير، کيحق

ن يک ازايچي و بعد ازآنکه دره، کنديت محکوم مين قاطعيآنان را باهمی دهد و تعصبات فکريحمله قرار م
ی  اصوال برا، قا اعتقاد دارد، وازآن باالترياعمکند که به خديد مي تأک، گذاردينمی باقی ديتردی مواردجا

جدا ی د کائناتيک ديتواند ازينمی علمی شه واقعيک انديراکه ي ز، قائل استی مذهبی ربنائيزی هرپژوهش علم
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ن کائنات يداند که ايت مين واقعيای ن حاکم برکائنات، قبول ضمنيکشف قوانی تالش جهان دانش را برا. باشد
ی ا کوشش برايآ: پرسد ي و م. ن نظم وجود دارديای برای ننده اين آفريت و بنابراتابع نظم مشخص اس

انگر يماه دارد خود نينش برآنها تکيجهان آفری ظاهری دگيچيپ که ی ناشناخته ای ن ساده وليقوانی شناسائ
 "دهد؟يوند ميننده خود پيرا با آفری ست که آدمينی عرفانی تالش

 
:" سدينوي، م"نميبيجهان، آنطورکه من م"ن دراثرمعروف خودينشتايا با مذاهب، اخدی ارتباط فرضی ابي درارز
ن يه قانون علت و معلول درگردش است و بروز کمتريکه واقعا درک کرده باشد که سراسر کائنات برپای کس

رد، ي را بپذبنام معجزهی تواند افسانه ايزد، مطلقا نميرينش رابرهم مين نظم ساختار همه جهان آفريدرای اختالل
ابد که نظم موجود را به دلخواه يبی مذهبی ا برايخدا ی برای ن دستگاه مافوق بزرگ جائيتواند دراي نمی عني

ن يمعی رادرجهاتی ن کائناتيان قوانيآدمی فر کارهايا کيه پاداش يوبرپا ، ر دهدييخاص تغی زه هائيخود وبا انگ
دردست ی ه که آلتهائين توجيت خودبا اينند ازقبول مسئولتوايبه انحراف درآورد، همانطور که انسانها نم

ش يخوی کنند که مسئول کرده های تلقی روحيبی ئيستند سرباز زنند، و خودرا شيش نيبی فرضی انيخدا
 ".ستين

 
 :سدينويازمفهوم خدا می جوامع بشری درباره درک سنتی ن کتاب، ويگر ازهميدی درجا

د وهم يد هم ازاوترسيتصور کرده است که بای اره خداراموجود غول آسائمعتقدات ساده لوحانه توده ها همو"
ی باوی اروئيد بااوروابط دوجانبه برقرار کرد تا ازرويت و عطوفتش بود، ودرهردوحال بايدر صدد جلب رضا
ت بزرگ ينهايت نظم بين خدا را درواقعيجهان دانش براساس قانون علت و معلول همی ول. احتراز شده باشد

ن ي وقوان، کردکه گذشته رای ابيردی نده را بهمانصورتيتوان آيآن می د که برمبنايجويمی هماهنگن حال ي عودر
ی  درهرحد، يشه بشريد که انديدی درچنان ابعادی ضيتبعی نش را جلوه گاه قدرت موزون و بير آفرير ناپذييتغ

 ".ديآی بحساب نمی دائيذره ناپی  دربرابر آن حت، ينيازتنوع و دورب
 
ه يدردرجه اول ازترس از جهان ناشناخته مای است که هرمذهبی متکی ن اصل کلين ازمذاهب براينشتايل ايتحل
دامن زده شده و مورد ی ن ترس بطورمنظم توسط طبقه اي ا، يخ تمدن بشريدرتار: " سد کهينويرد، وميگيم

 داده شده است که خود را رابط ن اساس سازمانيت نام دارد وبرايقرارگرفته است که روحانی بهره بردار
ان عمل يدرجر. ت کرده باشدين راه تثبيش راازايخوی ز قلمداد کند تاسلطه جوئيرعب انگی انسانها با قدرتهائ

ا دفاع ازمنافع و يی اسيگاه زمامداران، خواه بصورت پادشاه و خواه طبقات ممتاز، درراه حفظ قدرت س
ی ان آنان و طبقات روحانيز ميرابعهده گرفته اند وگاه نی نقش مذهبن يای فايما ايخود مستقی ازات ماديامت
ی تيممتاز براکثری تياقلی الجوئين دودرامراستيبرقرار شده است که ازاشتراک منافع ای کينزدن راه ائتالف يدرا
ی اساسکار: رد کهيگيجه مينتی ابين ارزيوازا". رديگيت سرچشمه مين اقليت توسط اين اکثريع و استثمار ايمط

ی ، مبارزه با دانش وسرکوبيومکانی سا و مسجد، درهرمقطع زمانيسه وکلي، اعم از کنيالت مذهبيهمه تشک
ن بوده يت آنان مستلزم ايت حاکميرا تثبيبوده است، زی ن مقدس مذهبيشان به اتهام انحراف از قوانيآزاداند

ی چون و چرايرا درباره اصالت بی  سئوالبمانند که حق واجازهی باقی رانيروان مذاهب همواره صغياست که پ
غمبران بزرگ يرا از پی هودين ياگر آئ. شود نداشته باشنديشان عرضه ميبدی آسمانی تهايآنچه به نام واقع

ژه اگر آنهارا ازسلطه يند وبه ويرايخود بپی سنتی ه هايرايت و اسالم راازپيحي واگر مس، وکوچک آن جداکنند
و ی هوديم يعظی توده ها ی ابيبخشند، دستی ل شده اند خالصيون بدانان تحمکه درطول قری ت هائيروحان
که بدانان ارائه کرده ی کاذبی د هاي و نه آن توح، يواقعی ديبه توحی عنيمشترک ی ربنائيومسلمان به زی حيمس
 . ر خواهد بودي امکان پذ، اند
 
توان شناخت، بلکه ازراه آموزش ياه مذاهب نمن است که خدارا ازرينها اين ازهمه اينشتايای نهائی ريجه گينت

نده هرکشور، هرجامعه، هرخانواده، يآ:" ن است که ين مورد ايز دراياونی توان شناخت، و فتوايودانش م
ی عنينش ي درگرو درجه ب، ستينی اجدادی درگروافسانه ها و اسطوره های نده جامعه بشريت آيهرفرد، ودرنها

 ". درجه آموزش او است
 

   **    *  
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سپردند، درجهان ی دينوخاسته توحی نهايخودرا به آئی جای رياساطی ن هايکهن آئی همچنانکه درروزگار
نانه يش را به برداشت واقع بياعتبار متزلزل شده خوی ان آنند که جايدرجری ديتوحی نهاين آئيما خودای کنون
وخ و کاهنان يساخته و پرداخته شی ره هان بار نه دراسطويبسپارند که ای شه مذهبياز مذهب و ازاندی تر

ازپرورش ی شتريوسته بيپوشمار . شه دارديان هزاره دوم ريشرفته جهان پاينش پي بلکه در دانش و ب، کهن
ی د داريکلی ، درطول قرون، باادعايآنچه کسانی چون و چرايبی ريگر به خلل ناپذين جهان نو ديافتگان اي
ی قتهاين حقيبا همه ايروشن که تقرل ين دليده بودند اعتقاد ندارند، بدقت مطلق به پدرانشان عرضه کريحق
 . ازاعتبار افتاده اندی گريپس ازدی کيجهان دانش ی نيزمی تهايبا واقعی اروئيدررو"يآسمان"
 
راست است . باشدی ن جدائيان چنيادرجريده باشد ين بريازدی ست که تمدن جهان کنونينی ن معنين بدينهمه ايباا

ی ار بزرگتريت بسياکثری ده اند، ولي گرائatheism" يخدائی ب" ازمردم جهان به ی اريم اکنون بسکه ه
بند مانده يآن پای اضيری تهايو واقعی جهان مادی فراسوی قتيش نسبت به حقيخوی ش عاطفيهمچنان به گرا

ی تری وند معنويدا وپازخی لتري شناخت اص، ستينی خدائيطلبند بيت واقعا مين اکثريدگان ايآنچه گز. اند
نان يای زبان حال واقع. گذارديش ساخته نميپی فات و مقرراتين و تشريمعی مذاهبی بااواست که الزاما ازمجرا

 :است که ی پارسی ن سخنورين گفته دلنشيا
 

 نميبي که  م، ميجويخانه   مي جز  مسجد  و می            ره
 !   بت   پرست  آنجای نجا  و جمعي  خود  پرست   ای گروه                                                       

 
کروزه ترک يشه گرفته کهن را يچ سنت ريتوان گرفت که هيده نمين حال نادينه را در عيريدی خيت تارين واقعيا
 . ده ما گفته بوديجهان دی ن سعديش ازاي سالها پ. توان گفتينم
 

  دل  در    نشستهی   مهر به   روزگاران، ی        سعد
 !   اال    به    روزگاران، توان   کرد يرون   نمي                                                              ب

 
 : نوشتی ابين ارزيازجهان غرب درهمی  صاحبنظر، ودرقرن گذشته

 
ت ي، غالبا دوشخصيوآموزشی فکرط ين شرايدربهتری درنهاد هرانسان بالغ و عاقل جهان امروزما، حت"

ی و اجتماعی ط اخالقيالت و مطالعات او همراه با محيانسان مدرن، آنچنانکه تحصی کي: متفاوت نهفته است
شکل گرفته و بر ی اجدادی او درکارگاه نفوذهای ه عاطفير مايکهن که خمی انسانی گريآنرا ساخته اند، دی و

ا ازمی اريدرنزد بس. دراز زده شده استی واعتقادات گذشته اشه ها ينقش اندقا ير ناخودآگاهش عميضم
ی  واکنش ها، رفته شدهيپذی تهايرغم همه واقعيناخودآگاه است که علی ن ضميهمی درلحظات انتخاب نهائ

کند، يکته ميآنانرا کلمه به کلمه به ما دی راثيمی شه هايآورد واندی ان مينو به م ظاهرای را بصورتی اجداد
 ).تمدن اعراب: گوستاو لوبون"( زده شده باشدی ن بار بدانها رنگ آزاداندشي انکهيولو ا

  
ی وبا جابجائی نش بشرين دانش و بيط نويتوان کردکه درشرايد نمي ترد، ين واقع نگريهمی  وبرمبنا، نهمهيباا

کم بطور ي ست ويدرجهان قرن بی مذهبی پاکسازی ج امروزيو به اصطالح رای ش نوجوئي گرا، نسلهای الزام
ن ير چني هرچند که درمس، ر کمتر خواهند شديبصورت اجتناب ناپذی ناخودآگاه سنتی هايبندی شتر و پايمنظم ب
ازآنان که درسطح ی بخش: کسان داشته باشنديی تواند مواضعيجهان ما نمی طبعا همه کشورها و ملتهای تحول
ازجهان ی  و درحال حاضر قسمت بزرگ–ارند قرار دی و اقتصادی و اجتماعی آموزشی شرفتهايازپی باالتر
ن ينوی برای شتريبی ش و هم آمادگي هم گرا–ن طبقه اند يگر چون ژاپن درايدی مترقی ت و کشورهايحيمس
گر عمال ي، دانه آنهاي بخصوص درصورت پرخاشجو، يمذهبی هايها و افراط گری ادگرائي بن. دارندی شينواند
ا درجه يمان خود و يای اديو زی ا ازبابت کميکه دارد ی ها ازبابت نوع مذهبدرآنی ن جهان ندارد، کسيدرای جائ
تواند آشکارا يز ميرد، هرکس نيگيمورد بازخواست قرار نمی فرائض و مستحبات مذهبی خود به اجرای بندی پا

 چونی البته هنوز موارد. ر دهدييش را تغيا آزادانه مذهب خويکند ی نيدياعالم ب
افت که يتوان يرامی ائيارتدکس و مسلمانان بوسنی ا سربهايی رلند شماليای هاوپروتستانهاکي،کاتولياروئيرو

ی اسيشه سيری ش ازجنبه مذهبيار بيها بسياروئين رويدانند که ايهمه می دارد، ولی مذهبی نشان از خشونتها
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ذهب بزرگ جهان ن مي سوم–ی بودائی که عمدتا از کشورها ی ن جامعه بشريازهمی گريبخش د. دارندی ومل
قرار دارد، ازنظر ی شرفتگيازپی ن تري هرچند که غالبا نسبت به جهان غرب درسطح پائ، شوديل مي تشک-حاضر

ن جوامع يازای بخش سوم. نداردی مذهبی به خشونت و پرخاشگری شين خود اصوال گرايآئی ساختار فلسف
ی دگاهيند که اصوال ديآنهار يانوس آرام و نظاياقان جزائر يو بومی ائيو استرالی قائيافری ها" ستيآنم"، يجهان
 .ز بدورندينی مذهبی های ها و پرخاشجوئياد گرائي وازبن، آن ندارندی به مفهوم سنتی مذهب

  
وتعصبها و ی سنتی ريناپذی وجود دارد که همچنان درآشتی ن ازجهان مذهبيچهارمی  بخش، نهايدرمقابل همه ا

ی اجتماعی هاين همه را درنابسامانيای شه واقعيمانده است، هرچند که ری ز باقيغالبا جشونت آمی هايادگرائيبن
ی اسالمی  را کشورهان بخش ازجهانيای با همه اعضاي تقر. د جستيآن بای ژه اقتصاديو به وی اسيو س
و ی  باسطح علم، هستندی جهان سومی کشورهائی پنجاه گانه اسالمی ن کشورهايهمه ا. دهنديل ميتشک

مربوط ی نفتی که مصنوعا با درآمدهای  جزدرموارد، نابسامانی جهان غرب وبا اقتصادهائن تراز يپائ یآموزش
د نهاده شده است يتأکی با همه آنها بردمکراسيتقری اساسی ن کشورها، باآنکه درقانونهايک ازايچيه. شوديم

ل آن يبمفهوم اصی مذهبی  آزادکيه الئيدرترکی ز حتيچکدام نيشوند و درهيک اداره نميبصورت واقعا دمکرات
سا گشوده شده است يخود کلتوسط ی نيت با واقع بيحيکه درجهان مسی نانيچه اطمين جهت دريبهم. وجود ندارد

د ير تهديفراگی انفجاری الزاما خطر رای ن مجتمع متحجريهمچنان بسته مانده است، و چنی ن جهان اسالميدرا
ی ري بابهره گ، رانيده دارم اين جهت است که عقي بد، گذارميه ميتکت ين واقعي اگر من اختصاصا برا.کنديم

فردا از ی ايدنی رادربرداشت جهانی د نقش ممتازيبايتواند و هم ميش، هم ميسرشارخوی راث فرهنگيازم
 .فاکنديت ايوازمعنوی شه مذهبياند
 
ن مدت جهان ي اگر درا. بوده استی مذهبی نوآوری ايک کانون پويران ما درطول سه هزار سال همواره يا
ن يزادگاه سه آئی ز به تنهائيران نيد آورده، ايو اسالم راپدی حيو مسی هوديسه گانه ی نهايآئی ز ساميغمبر خيپ
 . نداشته اندی سامی نهايکمترازآئی چکدام ازآنها اصالتيبوده است که هی و مانوی و زرتشتی مهری ائيآر
 

ازجانب آنها ی رومند ترينی نظامی ن بود که قدرتهايافتند بخاطر ايی شتريدوام بی ن مذهب ساميوسرانجام ا
ازتازه ی کي در، ن جهان غربيازهمی صاحبنظر. عرضه شده باشدی ت واالترينکه معنويبکار گرفته شد، نه ا

خ مذاهب بما آموخته يتار: " سدينويت مين واقعيای ابيده، درارزينه به چاپ رسين زميکه درای ن پژوهشهائيتر
که ی خدائ. را پشتوانه خود داشته باشندی شتريبی که قدرت نظاممانند يبرجا می پای انيست که تنها خداا

ی عنيقرون عمال درجبهه زورمندان ی محرومان ومستضعفان اعالم شده بود دردرازای مقدس خدای درکتابها
کردند که ی دان خالي آنها مدربرابری گروقتيان ديگرفت و خدای ن و خلفا و پاپها و استعمارگران جايسالط
ر آشوکا ازپشت سرش برداشته شد يکه شمشيبودا، وقتی خداين بيآئی حت. شدند روبروی برنده تری رهايباشمش

 . ارش گذاشتنديدراختی نظامی روهائيد که نيگر مسکن گزيدی نهائيخود را ترک گفت ودر سرزمی زادگاه هند
ه يالزاما بردوپای ستياليستم امپرياست وهرسی سم مذهبياليامپرخ يدرعمل تاری ديان توحيخ خدايتار

 ).خدای خ عموميتار: هيمساد(ه دارديروپول تکيشمش
 
ن يفلج مبتال شده بود، امروز آئی ماريت درآغاز کار خود به بيحين سخن ارنست رنان قبال نقل شد که اگرمسيا
دربرابر ی ن زرتشتياست که آئی ته شده از گفته شناخين گفته هگل نيا. ن برترجهان بوديآن آئی ترا درجايم

ز ينی ن مانويآئی ن تذکر نباشد که درسرکوبيبدی ازيد نيشا. ر عرب خورد ونه دربرابر اسالميشمش
 .و مسامان متفقا بکار افتادندی حير مسيهردوشمش

 
 Vorlesungen uber die Philosophie  der( ر معروف خود هگل دراث، درآغاز قرن گذشته

Religion  بود که ی نين آئيران نخستيای ن زرتشتيآئ:" ن باره نوشت يدرا) درباره فلسفه مذهب ی درسهائ
شتر گسترش ين بود که فروغ هر چه دورترو بيآن، اهورامزدا، ای را خواست خدايداشت، زی درجهانی بعد
ر و شر و يخی ئمکار دايقانون تکامل براساس پی جه منطقينتی هر اصل اخالقی رانين کهن ايدرآئ. ابدي

ی گر مذاهب مواظب باشد اصول اخالقينکه مانند ديای بجای آدمی اروئين روياست، و درچنی کيبا تاری روشنائ
درآنها نداشته باشد، خود درقلمرو ی ردو خودش حق دخالتيچون و چرا بپذی بی آسمانی را بصورت اوامر

 ". دا کره استيدگار خود پيدربرابر آفری م واالئمقای ن کننده دارد، و گوئييتعی ش نقشيص خويشه و تشخياند
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ی ابيخود درارز) انيرانيخ ايتار (Histoire des Persesنو دري کنت دو گوب، مه دوم همان قرنيدرن
ی ، آباداني، راستي زندگ، يدان نبرد روشنائيزرتشت سراسر جهان را م:" نه نوشتين زميدرهمی گريد

شمارد، ودرپندار او يمگر يدی ازسوی ماريوبی راني، دروغ، و مرگ، يکي و تار، کسويازی وتندرست
کار ين پيان درايده است همه آدميان نرسيمن به پاياهورامزدا براهری نهائی روزين نبرد با پيکه ايتاهنگام

ی دربرداشت زرتشت آدم. دهندی اريه شر اهورامزدا را ير عليفه دارند که آگاهانه درجبهه خيمند و وظيسه
گفتار و پندار وکردارش ی کيچنان ارجمند دارد که نی ن راستا مقامي ودرا، خوب و بد مختار استنش يدرگز
که بدن را خوار ی  برخالف مذاهب سام. کنديدا ميپی اديبنی بر ظلمت ضرورتی روشنی روزيپی برا
شا و سازنده و رومند و کوين رسالت رابرعهده دارد که نيای هرفردی رانين ايدانند درآئيمقدار ميارابيودن
 قطعا  Bibleيم که هرچند خدايکني خوب احساس مم،يريگين آموزشها را درنظر ميکه ايوقت. ننده باشديآفر
را ياست، زی دارد ملت کوچکی مين اصول و تعاليکه چنی سه باملتي درمقاBibleملتی  ول، استی بزرگی خدا
وخ که تورات به يشی مه ها يدرون خی هايظرها و کوته نی ها وخودخواهيبکارين اصول باآن دروغها وفريا

 ." ندارندی کند وجه اشتراکيت ميماحکای ل برايتفص
 

خ مذاهب درکتاب معروف خود                          ينگر استاد سرشناس تاري کرگل، نهين زميدرهمی گريبازهم جالب دی ابيدرارز
 فرد ، ين زرتشتيک آئيدئولژيدربرداشت ا: " سدينويم) يمذهبی ش و کسترش زندگيدايدرباره پی هائيبررس( 

ش را يخوی ن منطق که اگر فرائض مذهبيشد، بااينديخودش بی ست که تنها به رستگارينی وجود مجزائی انسان
ی  بلکه او همکار الزام، شود که بدون دخالت او ساخته شده استی  آن بهشتستهيبطور کامل انجام دهد شا

رادارد که ی ا کارگريحکم سرباز ی دگاهين دياست وازچنی ر روشنائيت جهان درمسيق هدايپروردگار خود درطر
همه جهان ی خودش، بلکه برای شخصی زندگی کند، نه تنها برايار بزرگ کارميک طرح بسيق يدرراه تحق

 ، ياديبنی ن برداشتيباچن. برمرگی و زندگی کيفروغ برتاری نهائی روزيپی همه جانبه برای کارينش ودرپيآفر
 ." گر سابقه نداردين ديچ آئيشود که درهيمطرح می خ مذاهب جهان اصولين بار در تارينخستی برا
 

ی خ افسانه ايرتارار دين شهرينخست" ستن سن، درکتابيران، آرتورکريخ ايتاری ک محقق ناميو بازهم 
 Les types du premier Homme et du premier Roi dans l’histoire  ”انيرانيا

legendaire des Iranienes فروغ و ظلمت، و رابطه ی ايک آشکار دودنيتفک" :سدين باره منوي درا
ی ن مزدائيآئی ادينبی هايژگيکند از ويفا مياياروئين رويکه خود اودرای با ساختار کائنات نقشی ک آدمينزد
 ".مقدم شده استی ايآسی ن هايگر آئيران است که وارد ديا

 
سخن :" منعکس است) گاتاها( معروف زرتشتی اسرسرودهابا درسريانتخاب تقری آزادص ويتشخی ن آزاديا

 دو  ازآن. دينيخود برگزی د برايريش گيد درپيرا که بای د وراهيشه روشن درآنها بنگريد وبا انديهارا بشنو
 ، رای بدی گرياند دينمايرا می کينی کيدارشدند، يشه و انگارپدينش درانديکه درآغاز آفری همزادی نويم
مزدا، ی ا" ؛ )دوم و سومی ام، بندهای سرود س"( ند ونادان دروغ را يگزيرا برمی ن دو دانا راستيان ايوم

که راه ی  ازماخواست، گفتار و کرداری يو توانای وبه تن ما جان دادی ديما تن و خرد آفری که برايهنگام
، خود )ازدهميکم، بند يوی سرود س"(ميروی ا به گژيی م و بدلخواه خود به راستينيش را آزادانه برگزيخو

ی ا: "شناسديش ميشه و ادراک خويشود، بلکه آنرا زاده اندينمی قت ازراه وحيشناخت حقی ز مدعيزرتشت ن
و آن سرچشمه ی افتم که توسرآغاز و سرانجام هستي در، شه ام شناختمياندی رويکه ترا با نيمزدا، هنگام

کم، يوی سرود س"( ننديش را برگزين خويتا راه راستی نش داده ايگزی ان آزاديکه به آدمی کيشه نياند
اور اهورامزدا است و نه يند،  از آن پس دوست و يگزين انتخاب برميکه راه فروغ را درای کس). 9و8يبندها
اهورامزدا با : " ن سرود منعکس شده استياز همی گريدربند دی ژگين وي ا. ار وسربه فرمان اوياختی بنده ب
دارد که يمی را به آن کس ارزانی وپاک منشی اريو شهری وراستی وجاودانگی سائخود، ری وسروری خداوند
ی ونکوئی رش نشان ازراستاست که گفتار و کردای اور ارجمند اهورا کسي. شه و درکردار دوست اوباشديدراند
  ).22 و 21ی کم، بندهايوی سرود س"( دهد

  
ت، ي، مانويرانيگراين دي درآئ، ازآنهای کينش يدرگزی آدمی ر وشر وآزاديخی اديک بنيشه تفکين انديا
 . زمنعکس شده استين



  مذهب فردا                                                                                                      تولدی ديگر 

 16صفحه   

ن باشد ياگر چنرا معتقد بودند که يمخالف بودند، زی حيومسی هوديی دين توحيدوآئ" یجبر" ان بامنطقيمانو
گانه که يی آنان بوده است ندارد واصوال تصور خدائی راکه خود مسئول گمراهی فرخطاکارانيواحد حق کی خدا
فه خود يوظی ن مانيز، درآئينی قانونگزار. ت اوباشند نامعقول استيازمشی روشرهردومخلوق او و ناشيخ
ن و يدراصول الدی  بغداد، يارم و پنجم هجر چنانکه دو محقق برجسته قرون چه، ن جهتيان بود و بهميآدم

ی ن الهيآوردن قوانی ل را که مدعياسرائی مبران بنيان پيالنبوه خود تذکر داده اند مانوت دالئل يدرتثبی معتزل
 .خواندنديمن ميبودند فرستادگان اهر

 
افتاده بود، به اتفاق ی سيبخصوص پس ازمرگ خود او، همانند آنچه درمورد عی مانی وفلسفی شه مذهبياند

افت و يگسترش ی حيمسی واروپای شمالی قايا و افري درآس، اين تا اسپانيران رفت وازچيای خارج ازمرزها
و نقش ی حيمسی ل وکاتار دراروپايبوگومی و جنبشهای اسالمی ايه  نهضت بزرگ معتزله دردنيرمايبعداخم

 آنرا، تاآنجاکه به حماسه کاتار ، د ماک دانشمند سرشناس قرن خويآنها درهردو مورد شد، که ی اديبن
" خ جهان يران درتاريای مذهبی امهاين پيازپرشکوه تری کين يطن"شوديمربوط می قرون وسطی دراروپا

 ).ران يپوئش درکتاب روح ای شارل هانر( ده استينام
  

ابطه دوستانه و آن ری شد که اساس فکری رانيمکتب عرفان ای ربنائي بعدا سنگ ز، يمانوی شه هاين انديهم
ی قيومولف اثر تحقی ون متخصص سرشناس عرفان اسالمينيماسی لوئ. عاشقانه انسان با پروردگار بودی حت
 : سدينويت مين واقعيای ابي درارز، درباره حالجی ار ارزشمنديبس
 
ی و نگرانخته باترس يکنوع احترام آميکه رابطه آنها با خداوند همواره ی گر اقوام ساميبرخالف اعراب ود"

کرده اند، وبا او ی زيری رابراساس عشق ومحبت با پروردگار خود پی رابطه ای رانيای  عرفا، بوده است
ان رابطه خالق و مخلوق ين بارحالج دربينخستی امده، برايسخن گفته اند که درقرآن نی تيميباچنان صفا وصم
 ".بکاربرده است

 
ن باره ي درهم "یاسالم درتمدن یهائيبررس"در ،بيالکسندرگ ،یاسالم گرعرفانيد پژوهشگر سرشناس

توان گفت تالش يم. استی رانيشه ايهم زاده انديشود بررويده مينامی آنچه عادتا عرفان اسالم: " سديمنو
که ی تمام جهان مسلمان ازراه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه ای دگاه مذهبير دييتغی ان برايرانيا

ل شده ير بدو تحميکه با شمشی نيران ازآئيبود که ای افته اند درحکم انتقاميشهرت قرآن با همانند يتقری شهرت
ی ومتعصبانه مذهبی ه ضوابط قشريآشکار علی انيران که اعتراض وعصيای عرفای  عشق عرفان. گرفتيبود م

که يد، بطوريخشر مسلمان بيغی ا و اروپايمسلمانان وازراه آنان درآسی اپيپی درنسلهای اديبنی ريبود، تأث
جهان ی از امپراتوری بمراتب گسترده تری شه وفرهنگ، امپراتورين راه درعالم انديران ازايتوان گفت ايم

 ". خود بوجود آوردی وش برايکورش و دار
 

و ی ک مجتمع اخالقيی معنوی روياگر ن" کند که يمی ريجه گينها نتي ازهمه ا، گريدی سرشناسپژوهشگر 
د قاطعا گفت که يشود، بای ريق جنگ و کشتار اندازه گيشه و نه ازطري آن ازراه اندبراساس گسترشی مذهب
ی حيو مسی هوديار باالتر ازمجموع عوامل يبسی خ مذاهب جهان مقاميدرتاری رانين راستا عامل ايدرا

 Mithra, Zoroastre et تيحيمسی ائيآری ربنايترا، زرتشت و زيشارل اوتران درکتاب م" ( داردی واسالم
la Orehistoire aryenne du Christianisme  .(گرترودبل، مترجم ، انگلستانی وشاعره نام 

:" سدينوينه مين زميکند، درهميازاونقل م" رانيات ايخ ادبيتار" که ادواردبراوان دری وائيشی ابيمحافظ، درارز
ی اديبنی های ژگي از و ،يشيو جهان اندی نيجهان بی ش بسويو گرای و مکانی از محدوده زمانی وارستگ
: سه آثار دو مظهر بزرگ فرهنگ غرب و فرهنگ شرق يازآنرا درمقای  که نمونه بارز، استی رانيفرهنگ ا
ی رازکه وي شهر ش، دردوران حافظ. گر بودنديکديبا معاصر ي که تقر–افت يتوان يران ميا و حافظ ايتاليدانته ا

حافظ پادشاهان و . چند بارمحاصره و مسخر شدته فلورانس بود، همان اندازه بدان دلبسته بود که دانته دلبس
ی چ بازتابيبا هيآنکه تقری ز ازآن فروافتادند، بيکه قدرت نشستند و بعد نيد که براريرا دی شاهزادگان متعدد

دانته صرفا مربوط به زمان ومکان ی و جهانی فلسفی که برداشتهايز اوبماند، درصورتيازآنها درشعر سحرانگ
ی رهائيما تصوی مشخص بود، امروز برای تهائيدوران خود او واقعی جه آنچه برايشد، ودرنتيد اومخو

 ار گسترده تر يبسی کند افقيم ميکه حافظ ترسی ريتصوی ول. ستيش نيز بيبا و گاه هراس انگي گاه ز، نامأنوس
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شه يشگفت آور بدان اندی  نگرشاو بای نيده جهان بيدی رون است، چنانکه گوئيد زمان و مکان بيدارد که ازق
 . ک شناخته استيافته و آنها را ازنزديم راه يابيدورتر بدانها دست ی ست ما دردورانهائيبايکه می ها و ادراکهائ

توانند يک مياران دورو نزديز مستان و هشيرون است، والجرم امروز نيد زمان ومکان بيکند ازقيان ميآنچه اوب
ی وترکان سمرقندی ريه چشمان کشميبکوبند که در دوران خود او سی پا" راز يشبه شعر حافظ " يبهمان گرم

 ".کوفتنديمی پا
 

ی خدارا درمقامی عارف پارس. بودن مطلق آن استی  جهان، يرانيعرفان ای جوئی ن خدائيصه اين خصيبرتر
اورامتعلق به ی  مفتش ويخاخام وکشی دو بخالف انحصار طلبيجويسا و مسجد ميسه و کليکنی هايباالتر ازجدائ

سا و يند که درمحراب کليبی بهمان اندازه درخرابات مغان نور خدا م. شمارديهمه وهمه را متعلق به اوم
گاه هم . تواند درصومعه بشنوديشنود که ميکده ميدرمی ن خدارا با همان رسائيای ند، وندايبی دررواق مسجد م

 : شنوديخرابات می درصفای شنود ولين ندا را درصومعه نمياصوال ا
 

 دم   که   فراز  است  ي  د، کده  ي     در  صومعه   چون   راه   ندادند  مرا   دوش          رفتم  به   در  م
     

 کده   باز است ـــي          در  باز  تو  خود  را  که  در  می ــعراق: کده   آواز  بر   آمد    که  ي      از   م
  

ک سرمنزل يهستند که به ی دوگانه ای ستند، راههاينی خدائين بازتاب خدا وبيکفر ودن عارف، يای برا
 :رسنديم
  

 ن  است ي  کفر  و دی ن  گذر کن            کانجا  که  عشق  آمدنه  جاي دو، از کفری     گر سر عشق خواه
  

ند و خود يبی نها را تنها خانه ميا اوهمه ، م دارند و مسلمان روبه کعبهيوترسا رو به اورشلی هوديو آنجا که 
 :ديگويرد و ميگيسراغ صاحبخانه م

 
 !استی کي کعبه  و بتخانه  ، ياست           چون نظر باز کنی نهمه جنگ وجدل حاصل کوته نظري    ا

 
را همسنگ بتها و بت " يديتوح"ما اصالت بتها و بت پرستان ی  عرفا، ش ازصاحبنظران قرن فروغيار پيبس

) آشکارا درمکتب عرفان نبودی هرچند که و(راز يشی مورد سئوال قرار داده و اززبان سعدی رياساطی اپرسته
 :گفته بودند

 
  نام  را ی ن  شرک  تقويم  اي دهی ن  دلق ازرق  فام  را             بر باد  قالشيم  ايکسو نهيز تا ي برخ

  
 !م  اصنام راي تا بشکن، د  برما عرضه  کني    توحرود        يمی  بابت  پرستی هر ساعت از نو قبله ا

  
 :گفتيد داران مين کلي بنوبه خود درباره دوزخ ا، گر ازعصر خود مايدی وسخنور

 

 بقدر  فهم   تو   کردند   وصف   دوزخ  را
 !              که   ما ر هفت   سر و  عقرب   دو  سر  دارد         

  
را به دوزخ و بهشت ی رانينه فرهنگ ايريدی اعتقادی  ب،  قرن خود مانيگر ازهميدی سخنور سرشناس
ن باره نقل يده کوتاه او در اين قصيفانه منعکس کرده است اگر عيچنان ظری شخندي با ن، مجتهدان و مقلدان

 : نشود
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    اوالک  عذاب  و عمود  گران ــ             وان  مان  او ـهنم  و آتشفشـــــــترسم  من  از ج
  ان   اوـان   دهي که  رفته  می             وان  آدم  او که دمش هست  صد ذراعی آن  اژدها

 الن  اوــر              وان  مار  هشت  پا و نهنگ  کين  که  از او  بگذرد  سعيآن  رود  آتش
 خوان اوـاستو بری ر شخص عاصــد  از  هوا              برمغي  که   فرو د  آی آن  گرز آتش
 ان  او ـي  در   می ن که هست               تابوت    دشمنان   عليل  در طبقه هفتميآن  چاه  و
 ان  او  ــر خطر جان  ستـــش  پي مار،             از زخم  نی ند  سوي که  خلق  گزی آن  عقرب

 ان  او ـــ  آتشفشلجه     رق   ـغ             هستند    ا ئنا تــ  جلفا   ک، جز چند  تن زما علما
 امت  مکان  او يت  روز قـــــرست             در دوزخ  اســعه هرکه هست به عالم خداپيجز ش
 ا ن  اويکل  چون  پر نيـ    سوزد  به  نار ه  ک شد        يزهرکه فکل بست و شيعه نيوز ش

 ا ن او ـين   بجهد ما د ــي  گرز آ تش   ز  آن           ی مشکل به جز من و تو به روز جزا کس
 ر ان  او ـکيمن  بـــن   و  آن   چيزدان  درست  کرد             خلد   بري ما  و تو  ی تنها  برا
 و آب روا ن  او ی الـــــ عی صرهاــ پر شراب            وان   قی هاي و  جوی  عالی آن  باغها

 و و  زعفرا ن  او ــــ  پر  پلی هاــ           و آن  قا بن يخلوت و غلمان  وحورعی آن خانه ها 
 اوان يم ت زنم درــــــکه جفی رــن              و آن  کوثي انگبی  من و جنا ب  تو  وجوی فردا

 
................................................................................................................................. 

 
ت قرون ي آن بشر، تازه خواهد گذاشتی تازه و هزاره ای زود پا به قرنی ليکه خی ستميان قرن بيت پايبشر

    ی ط ماديبا همه شراياست که تقری تيبشر. ن پا به هزاره دوم گذاشته بوديش از ايست که هزار سال پينی وسطائ
ی ائياو با اکتشافات جغرافی نيزمی ا ي دن. کرده استی اديبنی رييغن هزاره تياو درطول ای زندگی و معنو

او ی کروسکوپها و تلسکوپها يم. ارد برابر شده استيليچند می او با اکتشافات علمی دوبرابر و جهان آسمان
ی روزمره او با دستاوردهای  زندگ. ت بزرگ آشنا کرده اندينهايت کوچک و بينهايبی را با ناشناخته هائی و

هارا امکان ی ن دگرگونيکه همه ای اودرابعادی تازه بخود گرفته است و سطح آموزشی بکلی دانش صنعت رنگ
ده اند سه برابر شمار يدی دانشگاهی که درجهان امروز ما آموزشها ی  شمار کسان. ر سازد باال رفته استيپذ

 .استی الدي م1000درسال ن يزمی تمام مردم رو
 

و ی توان داشت که درقلمرو همه ضوابط ماديان هزاره دوم توقع نميپای ن جامعه بشري ازچن، يطين شرايدرچن
همچنان درمواضع هزار سال ی شه مذهبيدرقلمرو اندی ر درپشت سر گذاشته باشد، ولين فراگيچنی تحولی معنو

همانطور کرد و ين مورد فکر ميدرای قا همانطور فکر کند که انسان قرون وسطائيش خود درجا بزند و دقيپ
که پژوهشگران عصرما درآنها هشتاد ی  متون مقدس. کردين موردعمل ميدرای عمل کند که انسان قرون وسطائ

ستند که درآنها مطلقا ين نيان هزاره نخستيگر همان متون مقدس پايافته اند ديض آشکار يهزار خطا و ضد و نق
د جهان يش عقايتفتی وانهايگر آن ديز دينی انق آسميحقای دداران امروزي وکل، رفتينمی توهم و خطا و لغزش

ران را با شکنجه وزندان و ينکته گی ستند که صداياسالم نی ايدنی القضاه های ا محاکم شرع قاضيت يحيمس
 -شتر از نسل فرداي و نسل پس فردا ب، شتر از نسل امروزينسل فردا ب. کردنديآتش در گلو خاموش می شعله ها

 و ، اد تريار زيبسی نيرا با واقع بی جهان هستی های دني منتواند د–ث يش ونه حدن بار به برکت دانيو ا
ن يخدا ا. قراردهدی ابيمورد ارزی ار گسترده تريبسی ند و با آگاهيببی قتريار عميآنرا با ادراک بسی های دنيناد

ده شده يش آفريپستاره است که همه درششهزار سال ی د و مشتيک خورشين و يک زميی او نه خدای بار برا
اردها سال يليد آنها از مياردها خورشيلياردها کهکشان را با ميلياست که می اند، بلکه گرداننده نظم سرسام آور

خود ی ازآسمان بر تخت خدائی تواند باشد که درجائيمی گر آن خدائين خدا نه دي وا، ش درگردش دارديپ
ن را به شکل شخص خودش ساخته و ين زميان اي آدمکهی ه زده است، نه آن خدائيمقرب تکی بردوش مالئک

آنکه ی رد برايگيا گفته خود را پس ميشود يمان ميکبار از کار خود پشيکه هرچند ی پراخته است، نه آن خدائ
را در برابر چند آلت ختنه ی ني نه سرزم، ده دارديبرگزی نه قومی ن خدائي چن. آن بگذاردی را درجای گفته بهتر

ش را يدگان خوياز آفری  نه گروه، فرستديمی وحی کسانی خاص برای  نه به زبانهائ، بخشديم یشده به کسان
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که ی برد، نه بابت خطائيکند، نه خودش شبانه چند هزا نفر ازبندگانش را سر ميگر ميدی مأمور کشتار گروه
 .کنديمگر روانه يدی ن بندگان خواسته است آنها را به آتش و مار و عقرب جهانيای خودش برا

 
ی اروئيشود، وهمچنانکه رويتنگتر می نژادی های امروز ما روز بروز جا برجدائی  همچنانکه درجامعه بشر

ز ينی مذهبی های سپارند، جدائيک ميدمکراتی هايخود را به همداستانی ش جايش از پيک بيدئولوژيای ها
همه ی  که درآن خدا  خدا– داد  و بخصوص خواهند-دهنديازمذهب می خود را به درک تازه ای الزاما جا

ن يازافراد ای ت است، و ارتباط هرفرديت و قانون او قانون همه بشريقت همه بشريقت او حقيت وحقيبشر
و مار وعقرب ی ن جهانياست که نه بر ترس و ارعاب ای آزادانه و آگاهانه ای ز ارتباط قلبيت با او نيبشر

ان يد مي اگربا. ه دارديتکی هردوجهانی و نکو خواهی شيک اندي نوی نيک بيت و بر ني بلکه برمعنو، يآنجهان
ی جنگ هفتاد و دوملتی وند مسلما ازمجراين پيوجود داشته باشد ای وندياو پی ت هزاره سوم و خدايبشر
گذرد که درآن يمی واقع نگرانه ای نيجهان بی  ازمجرا، ده اند ره افسانه زده انديقت نديگذرد که چون حقينم

ی ار و مأمور اجراياختی بی  و نه بصورت بنده ا–نش يم آفريجهان عظواال ومسئول از ی صورت جزئبشر، ب
ر تکامل دائم ي درمس،  مسئوالنه و آگاهانه، ش راي راه خو–ن و ترسناک و خودکامه يباالنشی ن فرمانروائيفرام
 .نديش بيبان درکنار خوي و پشتنش را بصورت دوستين جهان آفري گرداننده ا، ين رهنورديد و درهمه ايمايبپ
 

*    *    * 
ی نهايآئی فکری د من براصالت خاص برداشتهايدانم که تأکيمی ن تذکررا ضروري ا، درارتباط با آنچه گفته شد

ا به يی ن زرتشتيست که بازگشت به آئينی ن معنيران، بديمکتب تصوف ای عرفانی و برداشتهای رانيکهن ا
نانه است و نه ينه واقع بی شه اين انديچن. ه کنميا جهان هزاره سوم توصيران يای را برای عرفانی شها يگرا
ازگذشته اند که قابل تکرار درجهان امروز ی ده هائيپدی وهم مکتب عرفان پارسی ن زرتشتيهم آئ. استی منطق

بود که ی انآن جهی ازسازندگان اسطوره ها ی کيخود ی ن زرتشتيم که آئيز مکنيستند، وفراموش نيوفردا ن
قائل ی تحولن يران درچنيفرهنگ ای د برايبايکه می  آن سهم اساس. ه گرفتنديازآنها مای سامی ديتوحی ن هايآئ

است که درست همان دو رکن ی مکتب عرفان پارسی و نحوه خداشناسی رانيای نهايآئی نيجهان بی ژگيشد و
 .اد نهاده شوديد برآن بنيباي و متوانديکم ميست و يت قرن بيبشری است که ساختار مذهبی اصول

 
ک برداشت تازه از يا يی ن خداشناسيک مکتب نوينه يرا درزمی د گذارم که من برنامه خاصيد تأکيز باين نيبرا

خود من ی الزم را تا آن حد که برای های ن است که آگاهين راستا محدود بديفه من دراي وظ. مذهب ارائه نمدهم
ژه نسل جوان کشورم ي بو، ت صفحات کتاب اجازه دهد دردسترس خوانندگانيحدودممکن باشد و تا آنجا که م

 . داده باشمی اري ، نش آن با خودشان است و نه با منيکه گزی  تا آنان را در انتخاب راه، بگذارم
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 هيت  فقيوال

 
 آغاز قرن حاضر، ی محقق برجسته آلمانی هايبررسی ، برمبنا”هيت فقيوال” مکتب، چنانکه قبال گفته شد
J.Wellhausen، غمبران ياست که بصورت پی هوديی اسيوسی ک مکتب مذهبي بلکه ، نداردی شه اسالمي ر

به اسالم منتقل شده است و بخصوص ی لغمبر درتورات شکل گرفته وازآنجا بصورت کيا پادشاهان پيپادشاه  
 1.ق داده شده استيعه تطبيت شيروحانی حکومتی ع با هدفهايدرجهان تش

 
ی حکومتی ستم واقعين سيانگذار نخستيبا همه مورخان آنرا بني که تقر، رانيچون ای ت که کشورين واقعيا

خ ساز جهان و ناپلئون بعنوان يرن حکومت تايکه هگل ازآن بعنوان اولی خ جهان دانسته اند، کشوريدرتار
ده را يمذهب و عقی که اصل آزادی ن کشوريبعنوان اولی ن بيو توخ يبزرگ تاری هايسرمشق همه امپراتور
ونال يسم و ناسيدرراه مبارزه با فاشی که درآن جهان بشری قرنی انيپای برد، درسالهايوارد حکومت کرد نام م

ی ن جهان درراه استقرار نظمي و هم اکنون سراسر ا، دادی ربانون نفر قيليسم صد ميسم و کمونياليسوس
ی ن الملليندگان آن در سطح بيحقوق بشر نمای دارد که سازمان ملل متحد و منشور جهانيک گام برميدمکرات

ران ين اداره شود که در آن همه افراد جامعه بصورت صغيزمی درروی منحصر بفردی ستم حکومتيهستند، باس
برآنان ی ر الهير ناپذيين ثابت و تغيبنام قوانی نيه قرار داشته باشند و قوانيفقی ک وليمومت يتحت قی شرع
ی ن تراژدي اگر بزرگتر، ستنديسته اجرا نيمتمدن امروز مطلقا قابل اجرا و شای ايل شده باشد که دردنيتحم
 .ها استی ن تراژدين اياز بزرگتری کيران نباشد مسلما يخ سه هزار ساله ايتار
 
ت شناخته شده جهان يبرسمی م حکومتيکان تنها رژيواتی نيکشور ذره بی ه که به استثنايت فقيبنام والی ميرژ

ه آن بطور يه و مقننه و قضائياجرائی کنند وهمه دستگاه هايما برآن حکومت ميامروز است که آخوندان مستق
ک يجهان حاضرما ی و اجتماعی ن حقوقيازدگاه موي بهمان اندازه که از د، ار آنان قرار دارديدربست دراخت

است که ی مذهبی مهاين رژيترياز نااصلی کيز ينی دگاه اصالت مذهبيازداست، ی قرون وسطائی م واپسگرايرژ
هوه يا گواهان يمورمون ها ی ستم مذهبيش ازسيبی ن نظر اعتباري وازا، ده استيخ جهان بخود ديتاکنون تار
 .نداردی حيدرجهان مس

 
د شرعا يبايانگذار آن مياسالم پس ازدرگذشت بنی اياست که دنی ن متکيه برايت فقيک واليدئولژي اساس ا

با ی ن سلسله امامان درقرن چهارم هجريعه اداره شده باشد، وچون ايامامان شی عنيم او يبدست خاندان مستق
ث خود وکالت يان حدي راو به”ي توقع”بت خود بوجبيش از غين امام پي ا، امام دوازدهم قطع شدی بت کبرايغ

. ” چنانکه خود او حجت خدا برآنان است، نيباشند بر مسلمی  حجت و”بتين غيداد که درتمام دوران ا
 فقط بصورت ”تيوال”نينداشت ازای اسيعه که هنوز نفوذ سيت شي روحان، یدرفاصله قرون چهارم و دهم هجر

کشور ی ن رسميآئی عشری ع اثنيکه تش یدردوران صفوی  ول، گفتيت نشده است سخن ميکه رعای حق
ب حق خود ينان برحق امام غايت برقرار شد که فقها بعنوان جانشيان سلطنت و روحانين توافق ميشناخته شد ا

ی ن سنت عمال برقرار ماند و حتيز ايدرعصر قاجار ن. ض کنندين سلسله تفويرا درامر حکومت به پادشاهان ا
ن ين ايدی شد که که بوجب آن تا ظهور حضرت صاحب االمر علمای متممی اران داريت ايمشروطی قانون اساس
ست ساله عصر رضا شاه، ين موضوع پس از فترت بيا. ش داشتند يم خويرا درنظارت مستقی قانون اساس

ن ي تقارن ا، ازمفسران معاصری ده برخيدوم مطرح شد، هرچند که به عقی پس از جنگ جهانی دوباره درسالها
ی بکلی وم  امريش پتروليتيبری نفتی ح معروف کمربند سبز از جانب جهان غرب وبا برنامه هاامر با طر

 ، ین پادشاه سلسله پهلويان سلطنت دوميافت که با پايان يجری  حوادث بصورت، بهر حال. بوده است ی اتفاق
ما حکومت را دردست يعه مستقيشی ران آخوند هايای خ هزار و چهار صد ساله اسالمين بار درتارينخستی برا

 .  را اعالم کردند”نيزمی ن حکومت اهللا درروي اول”ليگرفتند و تشک
                                                 

 . به شرح مفصل در سر آغاز مراجعه شود- 1
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بود که ی ن حکومتيمسلما اولی ن نبود، وليزمی ن حکومت خدا دررويد واقعا اولي شا”هيت فقي وال”ن حکومتيا
که ی کوتاهی ابيارز .قرار گرفت ی ازبندگان خود مورد بهره کشی ن حد از جانب گروه محدوديدرآن خدا تا بد
ی جنبه های ابيرا ارزي مربوط است، ز”يحکومت اله”نيای ژگين ويد خواند تنها به همينده خواهيدرصفحات آ

که ی فراونی ن کتاب است، نه با توجه به گزارشهايآن نه کار صفحات محدود ای ا اجتماعيی ا اقتصاديی اسيس
ی شود ضرورتيمنتشر شده است و می ن الملليبی گروهی ودررسانه های ن راستا درمطبوعات فارسيمنظما درا
 .خاص دارد

  
ی  حت، نبوده استی متکی رفته شده ايت پذيچ واقعيه ازهمان آغاز برهيت فقيمکتب والی دتيعقی برداشتها
ت شش ياز جمعی ميش ازنيامروزه ب. شوديآن که به اصل وجود امام دوازدهم مربوط می ر بنائيبرداشت ز

ن يازا. ت و اسالم تعلق دارنديحيت و مسيهوديی عني ”يديتوح”جهان به سه مذهب معروف بهی ارد نفريليم
ون نفر يلي و پانزده م، ون نفر مسلمانيليست ميارد و دويليک ميک به يهستند، نزدی حيارد نفر مسيعده دومل

االصول مورد قبول ی ن باره وجود دارد عليکه درای د هائيرغم تردي عل، یبنام موسی تيوجود شخص. ی هودي
است، ی هوديار کوچک يت بسياقلی  با ستثنا، مورد قبول همه آنهای سيبنام عی امبري و وجود پ، همه آنهاست
 ، زين بخش مسلمان نيدر. مسلمان استی ون نفريلي م1 ,200بنام محمد مورد قبول بخش ی امبريو وجود پ
است، هرچند که مقام امامت آنها مورد قبول نه دهم ی ق عموميعه مورد تصديازده امام اول شيی وجود اصول

ب مطلقا يغای نه تنها اسطوره امامی ول. ستينی ن جهان اسالميای ارد نفر بخش سنيليک ميش ازيبی عني. آنان
چ يرا که هي ز، مورد انکار آنهاستی ن کسيچنی ست، بلکه اساسا وجود خارجين عده نيک ازايچيمورد قبول ه

ن باره گفته يز وجود نداشته است، وهرچه درايش نيبرآن وجود ندارد و ازهزار وصد سال پی مدرک قابل قبول
عه نقل يان شيز که نقل شده توسط راوينی ثيهرحد. عه بوده است يت شيه خود روحانيانوشته شده صرفا ازناحي

ازده گانه ي امامان خود دورانی  اثرمذهبچي بلکه دره، موعود نشدهی ازمهدی نه تنها در قرآن ذکر. شده است
ن مورد هرچه بدانان نسبت داده شده توسط محدثان يصحبت نشده است، ودرای ن موضوعيز ازچنين عه يش
بنام امام ی ش از آنکه اسطوره اماميان مسلمان، تابيراو. به بعد نسبت داده شده استی عه قرن چهارم هجريش
م بوده و يعقی درگذرد مردی ش ازآنکه درجوانيزدهم پاين اتفاق داشته اند که امام يشود برای زيب طرح ريغا

خود ی بت صغرايهفتاد سال درغی ن جانيکه بعلت عدم تأمی امکان فرزند آوردن نداشته است، و اسطوره فرزند
رفته است ی بت کبريش مربوط بوده و بعد هم به غيان خويعيا وکال با شيبنام ابواب ی ازپشت پرده توسط کسان

ن يدرای اديرا اصل بنينمانده باشد، زی ع خالياورادرجهان تشی ل ساخته شده است که جايلن ديدرست به هم
ن کتاب ي، معتبرتريدرکتاب کافی حت. تواند بدون وجود امام درگردش باشديا نمين است که دنيع ايجهان تش

ی شد اثرموعود زاده ی که مهدی ح شده است که تاشبي تصر، ف شدهيعه، که درست درهمان زمان تأليش
ن باره يکه درا”ر معتبري غ“" معتبر”ثيصدها حد. ده نشده بودي نرجس خاتون، د، اوی رانيدرمادر ای ازباردار

و ی امبر و عليعه ازقرآن و پيکه درکتب مختلف شی ر هائي و همه نقل قولها و تفس، ع تقل شدهيدرجهان تش
ی  ب-ستينی واقعا استوار متکی م از آنها برمدرکچکداي و ه–ن اسطوره بعمل آمده يت ايگر ائمه بمنظور تثبيد

 . ست يمسلمان نی ايم دنيت عظياکثری عنيتسنن ی عه است ومورد قبول روات جهانيان شياستثنا کار خود راو
 

بن محمد ی خود عل”ليوک”نين باره به چهارمي است که امام دوازدهم درا”يعيتوق”گر برسر اصالتيدی گفتگوئ
خواهد ی بت کبريز بامرخداوند به غيخواهد مرد وخود امام نی خبر داده است که بزودفرستاده و بدو ی سمر
ن سند يچن. ان خواهند بود يعيمورد مراجعه شی تازمان ظهور مجدد وی  و”ثيان حديراو”اب اويودرغ رفت،

ن يود ان وجير قرآن حفظ شده باشد، وبااينظی ست با قداستيباي حقا م، امام عصری با امضای سرنوشت ساز
دن آن شده است، و همه آنچه يدی مدعی ده و نه کسيآنرا به چشم دی  نه کس، ضبط شدهی توقع نه درجائ

ه گرفته است که مدتها يعه مايث شيا نوشته شده، تنها ازدوکتاب حديش از هزار سال درباره آن گفته يدرطول ب
 است، ”ثيان احاديمرجعه به راو”ريه تعبسوم برسر نحوی گفتگو.  امام نوشته شده اند”يبت کبراي غ”بعد از

ی زمامداری چوجه معنين مراجعه بهيای ن نوشته ايبفرض صحت چنی از محققان حتی اريرا که ازنظر بسيز
ن مفهوم را دارد يدهد، بلکه تنها اينمی  اسالم” امت”ا بريث و حکومت آنها را بر ملت يان حدين راويای اسيس

نه تنها . ث مراجعه کنند يان احادين راويخود به ای مسائل و مشکالت مذهبد درمورد يبايان ميعين شيکه ا
خود ”يت الهيآ”ين آنکه به اقتضايدرعی تدارمتعدديصالحی فقهازيه نيت فقين دوران واليلکه درهمدرگذشته، ب
ا شامل ری فقط مسائل مذهبی ن وکالتيد نهاده اند که چنيز تأکين نيصحه گذاشته اند برای عيتوقن يبرصحت چن
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ه ين مورد ابراز شد، نظريکه درای ن نظراتيح ترياز صری کي.  شودياز آن مستفاد نمی اسيشودو حکومت سيم
 . قرار داشتی نيباالتر ازروح اله خمی درمقامی ت مذهبيبودکه ازنظر مرجعی عتمداريکاظم شر

 
ازدوران ی کرد، آنچه وين نميتأماورای را نظر واقعينبود، زی نيت ها مورد قبول خمين واقعيک ازايچيالبته ه
ی نيدی تهاير آگاه و ناخودآگاه  او همه مسائل و واقعيخود درقم بدنبال آن بود کسب قدرت بود، ودرضمی طلبگ
 ”ثيان حديمراجعه به راو”ازی ريطبعا مستلزم تعبی ن خواستيچنی شد، وارضايخالصه می ن قدرت طلبيدر هم

ه يضيخود درمدرسه فی که دردوران طلبگی ن جهت همان کسيبد. ل شودز شاميآنانرا نی اسيبود که حکومت س
ی ستند و حدوديت و حکومت نين اصوال خواهان والي مجتهد”د کرده بود کهيش تأکي خو”کشف االسرار“قم در  
چ ينها هيرون ازاير و قاصر است، و بيوقضاوت و دخالت درحفظ مال صغی کنند فقط فتوين مييخود تعی که برا
 ”:ت نوشتيد، باقاطعينکه باد درجهت مخالف وزي، بمحض ا"برنديازآن نمی ست و ابدا ناميازحکومت نی اسم
ن است که اطاعت ازآنها يث ايان حديبت امام درتمام امورشان رجوع کنند به راوينکه مردم درزمان غيای معن
غمبر و حجت ين پين امام جانشيش قرار داده است، وجانشين خوي چه امام آنها را حجت خود کرده و جانش، کنند

ی اجرا”:گر نوشتيدی و هم اودرجا". ن است و خدا اطاعتش را واجب فرموده استيزمی امام عصردر رو
از حدود و ثغور مسلمانان، و گرفتن خمس و ی پاسداری عنين مربوط به حکومت بعهده فقها است، يتمام قوان

اسالم ی  فقها”:، و بازنوشت”نظم شهرها و همها و  و حفظ مرزه، حدود و قصاصی ه، و اجرايزکوه و جز
ی است که خداوند اورا برای حجه اهللا کس. حجت برمردم هستند، همانطور که حضرت رسول حجت خدا بود

ی همه امور وتمام کارهای عنيز ازطرف امام حجت بر مردم هستند، يانجام امورمقررفرموده است و فقها ن
 “:  خود او مشخص کرد که، زينی ن واگذاريدرمورد نحوه و مفهوم ا". تن به آنان واگذار شده اسيمسلم
ل حکومت دهد، او همان يزد و تشکيدو خصلت علم به قانون و عدالت باشد بپا خی که دارای قيکه فرد اليوقت
را که حضرت رسول اکرم درامر اداره جامعه داشت دارا است وبرهمه مردم الزم است که از او اطاعت ی تيوال
 ". مخالفندی ه مخالفند اصوال با خداوند تبارک و تعاليت فقيکه با والی نهائي همه ا”بعد اعالم کرد که. ”کنند

 
بتواند آسان ی ن ادعائيقرن شانزدهم نبود تا چنی ران صفويط ايستم شرايقرن بی ط جهان مترقينهمه شرايبا ا
ی کي که بعدا –ه اعظم يفقی غاتيرگردانان تبلن جهت در دوران صد روزه نوفل لوشاتو، کايبد. رفته شوديپذ

افت و راه فرار يبمقام جاسوس استعمار تنزل ی است جمهوريازمقام ری گرياعدام شد، ودی ازآنها به دستور و
ی دند که براي بدو فهمان–خ فرستاده شده ياز مسند وزارت به زباله دان تاری وسوم ، ش گرفتياز کشور در پ

راه عوض کند ودرمصاحبه ها ی کيد بصورت تاکتيبايران ميخل و بخصوص درخارج ادردای جلب افکار عموم
ه بگذارد که مورد قبول و عالقه جهان متمدن باشد و نه آنچه يتکی خود برآن ضوابطی حضوری وگفتگوها

ورا اورا انکار کند وای ش ازآنکه مسلماني امام پ”صدر کهی بعدها ابوالحسن بن. واقعا مورد خواست خود اوست
ی  پرسشها”: خود نوشت”ديانت به امي خ”خود شمرده بود، درکتابی را فرزند معنوی کا بداند ويخادم امر

آنها را ی کرد، وقرار شد که پاسخهاي مورد تجاوز نم19عموم خبرنگاران و روشنفکران درنوفل لوشاتو کال از
م تا او درپاسخ يه کنيود من تهها و خی نيخوئی ، موسويني احمدخم، ، قطب زادهيزديان يش آقايشاپيپ

م که ي بلکه گمان داشت، مينه تنها نگران نبودی نيخمی آقای هايازنادان. خبرنگاران براساس آنها جواب بدهد
وهم ".ت بخالف تصور ما از کار درآمديشان بعدا درکارها دخالت نخواهند کرد، اما واقعيها ای ن نادانيل هميبدل

ه يت فقيس کتاب واليما در پار”نقل قول کرد کهی ني خم”هيت فقيوال”کتاب درباره ، ن کتابيگر هميدی او، درجا
ز در آن ينی بهشتی آقا. ميافتيمحتوای م و آنرا بياو در نجف بود خواندی را که مجموعه درسهای نيخمی آقا

ه و آنرا انده را خويت فقيوالی برد، مجموعه درسهای م شاه را نميرژی به عنوان سرنگونی زمان که هنوز کس
  .”شمرده بودی يآبروی ه بيما
    

سم يلوا يمکتب ماکی ه ضوابط سنتيه بر پايت فقيوالی يک بام و دو هواين هنگام بود که برنامه يو درست از هم
اد نهاده يکسره بر شالوده دروغ بنين باشد يزمی ن حکومت اهللا در رويست اوليبای که می ميشد، و رژی طراح

چ مقطع يب کم نبوده است، در هي با آن که هرگز دروغ و فر، خ اسالمياحتماال در تمام تارکه ی شد، به طور
ست سال به مردم کشور يافت که در آن در مدت تنها بيتوان ينمی گري، نمونه ديچ مقطع مکانيو هی زمان
ست سال يشه که در بن اندازه دروغ گفته بايخ، ايان، و به تاري، و به همه جهان اسالم، و به همه جهانياسالم
 .ه گفته شديت فقيوال
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*   *   * 
سرار خود در قم در کشف االی در مقام حجت السالمی نينوفل لوشاتو، روح اهللا خمی ش از روزهايپ

مقام ی عالی از علمای اريچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسين هيفقها و مجتهد”نوشت
ی دارند و می زيت فتنه انگيند اسالم با سلطنت مخالف است نيگوی ردند، و آنها که مز کيها نين همراهيبا سالط

است که ی  سلطنت اصل”ت اهللا کشف کرد کهين شخص در مقام آيهمی ول". ن کننديخواهند دولت را به آنها بدب
ن جهت ي به همن کافر شوند،يده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سالطياسالم بر آن خط بطالن کش
 . ”ن اعراض کردنديشه از سالطياست که فقها و علما هم

 
را در اداره امور ی چ نقشيشخصا هی ران اسالميد کرد که در ايدر نوفل لوشاتو، در هفده مورد مختلف تاک

اکتفا خواهد ی نقش ارشادی فايا رهبر نخواهد شد و تنها به ايس جمهور يمملکت به عهده نخواهد گرفت و رئ
ی کيل به يرا تبدی است جمهورينشست، هم مقام ری ران، هم بر مسند رهبريبه محض بازگشت به ای ول. رد ک

زده بار يا را بر سر گذاشت در نوفل لوشاتو سوکل قی کرد، هم کاله خود فرماندهی از ادارات تابعه دفتر رهبر
را عهده را نخواهند شد و ی متک ا زمناصب حکويچ يون خودشان هيروحانی ران اسالميح کرد که درايتصر

ه ياو، عمامه داران کلی ران اسالميدر ای ول. خواهد بود ی ارشادی ز مانند نقش خود او صرفا نقشينقش آن ن
ی وان عالياست دي وزارت، سفارت، ر، یرينخست وز ، یاست جمهورير: يحکومتی مقامات باال

ورهبر را درانحصار خود گرفتند، ی گروهی  ورسانه هاهي، اداره امورمقننه وقضائي، فرمانداريکشور،استاندار
باشند دشمنان خدا و ی د مصادر امور حکومتيون نبايند روحانيگويکه ميقدر انقالب اعالم کرد که آنهائيعال

 .ن ببرنديخواهند اسالم را ازبيرسولند و م
 

ی ک خواهد بود، همه نهادهايکامال دموکراتی دولتی کبار قول داد که دولت اسالميست و يدر نوفل لوشاتو ب
ان کند، مطبوعات يده خودش را آزادانه بيان خواهد رفت، هر کس خواهد توانست عقيفشار و اختناق در آن از م

احزات ی ل هر گونه احزاب و اجتماعات حتيات آزاد خواهند بود، تشکيون در نشر همه واقعيزيو و تلويو راد
کامل خواهند داشت، ی خود آزادی نياداب دی اجرای برای مذهبی هات يمجاز خواهد بود، تمام اقلی ستيکمون

مطرح ی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متممم قانون اساسی دولت اسالم
ن ماه يهم او، در همان نخستی ول. خواهد بودی قيحقی و دموکراسی آن آزادی اسيخواهند شد، و برنامه س

نها با يا. ديزنند گوش ندهی حرف می که از دموکراسی ينهاي به ا”:ن باره گفتيران، در هميشت خود به ابازگ
ک بکند دشمن يدمکراتی بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری هر کس جمهور. اسالم مخالفند
مگر شما انقالب .  از ما استريرشان غينها مسيباشد ای د دمکراسيزنند که بای اد ميکه فری ينهايا. اسالم است

ی کنند می نها را ميک و ايو دمکراتی را که صحبت ملی يمسموم آنهای د؟ ما قلمهايس بشويد که مثل سويکرد
 ”.د شد يدست برندارند سرکوب خواهی دهم که اگر از فضولين روشنفکران هشدار ميبه ا. ميشکن

 
ان زن و مرد يمی تفاوتی ما از نظر حقوق انسانی مد رحکومت اسال”:د کرد کهيدر نوفل لوشاتو بارها تاک

ت خود کامال آزاد يالت خود، نوع فعاليدر نوع پوشش خود، نوع تحصی اسالمی زنها در جمهورنخواهد بود 
غه ها به درون ياو زنان به صورت ص”ي حکومت اسالم”، و در"خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند

در مورد حقوق زن و مرد ی سنتی د از تفکرهايزنان بای م شد که از نظر شرعچادر فرستاده شدند، و اعال
به نام ی  گشودن مبحث”است و نه خود آنها، وی ون و آگاهان مذهبين امر به عهده روحانيرا اي زز کنند،يپره

ی  و وقت”است،ی غرب زدگی ماريک بياز ی و نشانی دير توحينش غيک بياز ی ناشی ده غربيک پديحقوق زن 
در خطبه نماز ی جمهوری ن مرجع قضائيه تريکشور و بلند پای وان عاليس ديرئی لياردبی ت اهللا موسويگفته آ

ت اله يعه دختر آيمورد اعتراض خانم گوهرالشر”ز مرد باشدين است که کنيفه زن در اسالم اي وظ”جمعه که
جواب داد که آنچه گفته ی قضائی  عال مقام، قرار گرفتی اسالمی نده مجلس شورايو نمای رازيب شيد دستغيشه

 ! نداردی عذر خواهی قا قانون اسالم است و جاياست دق
 

ه يانيق بيدقی بجز اجرای زيران دارد و چيه بشر را در ايشد  که فقط مطالبه حقوق اولی در نوفل لوشاتو، مدع
 حقوق بشر را ساخته و ه قميضيبازگشت، در فی ن روزهايهم او در همان نخستی خواهد، ولی حقوق بشر نم

 .کنند عمال استعمال هستندی که صحبت از حقوق بشر می ينهايپرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه ا
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او هر ی آزاد خواهد بود و رای ا ندادن رايدر دادن ی هر فردی در نوفل لوشاتو قول داد که در حکومت اسالم
 اختار کرد که ما همه 1358ن يرفراندوم فروردی ر فرداهم او دی ول. چه باشد محترم شمرده خواهد شد

سرکوبشان ی م و طوريدانی م کردند منافق ميا انتخابات را تحريندادند ی رای اسالمی را که به جمهوری ينهايا
حقوق ی ران اسالميدر نوفل لوشاتو تعهد کرد که در ا .نماندی باقی فساد اثری ن جرثومه هايم که از ايکنی م

او فراهم ی از هر جهت برای ت خواهد شد و امکانات قانونيبه طور کامل رعای ان دادرسيدر جری هر متهم
رتبه ی مقامات عال( که در بازداشت هستند ی ينهاي ا”ن مدافع عدالت فتوا داد کهيدر تهران همی ول. خواهد بود

ی اجياصال احت. بعد همه آنها را کشتتشان را ثابت کرد و يد فقط هويبا. ستند بلکه مجرمند يمتهم ن) نيشيم پيرژ
م که مجرم اصوال محاکمه يما معتقد. هم در باره آنها مورد نداردی چ گونه ترحميست و هيبه محاکمه آنها ن

 ”.د او را کشتيندارد و با
................................................................................................................................. 

 
جهان در ی ونهايزيوها و تلوير روزنامه ها و راديگي به طور پ”ت اله نوفل لوشاتويآ”کهی يدر همان روزها

از ی اريداد، بسيو عدالت و حقوق بشر قول شرف می و آزادی ت دمکراسيباره تعهد صادقانه خود به رعا
ون يليوها و روزنامه ها به صدها ميونها و راديزين تلوياحب اصی ن کشورهايبزرگواران روشنفکر و واقع ب

 . د کرديبای نمی ديت اهللا ترديآی دادند که د ر صحت گفته هاينان قول شرف مين اطمين کشورها با هميمردم ا
نان يدنت کارتر، اطميپرزی ند شخصيکا درسازمان ملل متحد و نمايآمری ندگيئت نمايس هي رئ، انگيو يآندر
 :  کهداديم
 
که ی زيچ. رديگی ز الهام ميکا بوجود آمده است و از آن نيآمری م آموزشير مستقيتحت تاثی نينهضت خم“
حقوق بشر ی جهانی نهضتهای ران همان ارمانهايانقالب ای ن است که آرمانهايم اينان بگويتوانم با اطميم

سان عصر ما بوده ياز قدی کيی نيه خمافت کيان در خواهند يفتد همه جهانين انقالب جا بيکه ای وقت. است
 ".است

 
ورک يوي، در روزنامه نيانه و جهان اسالميجارد فالک، استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مسائل خاورميو ر
ن يرا ايبرند، زی خ لحظه اسالم نام مين تاريباترين انقالب به عنوان زيکه از ای ارند کسانيبس”:نوشتی مز ميتا

ارائه کند و در ی زيخونری انه و بيک انقالب صلح جويرا از ی وانسته است سرمشق تازه ااست که تی انقالب
م، ياج مبرم داري، که خود ما هم بدان احتيک حکومت کامال انسانياز ی ز مسلما خواهد توانست نمونه ايند ه نيآ

 ."جهان سوم عرضه داردی به کشورها
 

توانم ی م”:گفتی ت ميکا، با قاطعيممتاز وزارت امور خارجه امرگر دانشگاه و مشاور يچارد کاتم استاد ديو ر
ران به حجره يست، و به محض مراجعت به ايچ وجه خواستار حکومت نيبه هی نيت اله خمينان بدهم که آياطم

 .”درس خودش باز  خواهد گشت
 

است يز سيت فاجعه انگاز اشتباهای اريم بسيران و مسئول مستقياالت متحده در اير ايوان، سفيام ساليليو و
به ی را همانند نقش گاندی نقشی فايای نيت اله خميآ”داد کهين کشور، به دولت خود گزارش ميای انه ايخاورم

انه يغربگرای ار قويش بسيبا گرای ميل رژيمنجر به تشکی اسالمی جمهوری عهده خواهد گرفت و برقرار
 ."خواهد شد

 
پر سر و صدا با مجله ی ز، در مصاحبه اي، فاطمه خانم نيسيم انگلد االساليجدی و در همان گرم گرم، بانو

مانند او در ی رهبر. ک معجزه استياصال ی ني امام خم“: گذاشت کهی نمی باقی ديتردی زن روز جای اسالم
 شاعر William Yeatsل قرن ما، يدر اوا”.دا شودين هم پيکنم که بعد از ای خ نبوده است و فکر نميتمام تار

ره دست کارشان يکه روشنفکران چی  وقت“:  نوشته بود، 1923نوبل سال ی زه ادبيو برنده جای رلنديا ینام
نه خود يريدی ش را از باورهاين مردمان جامعه خويتوانسته باشند بهتری عني ، انجام داده باشندی را به خوب

در استانه نزول است و ی ديجدی د که وحيمطمئن باش. اکنند ينه و نفرت بين آنها را از کيبدتری جدا کنند و دلها
متفکر  Regis Debrayزيخود مانی ن سالهايهمو در ”.نمانده استی ح تازه باقيک مسي به ظهور ی زيچ

که ی اخالقی درسها“: ک نوشتيپلوماتينه درماهنامه معروف لوموند دين زميش در هميکمابی فرانسوی چپگرا
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دارد که ی يدهند شباهت به گلهايامبر گونه به مردم جهان سوم ميپی الترسی فاياز بزرگان جهان ما در ای اريبس
ن به مرگ يش از اعدام محکومياقتضا دارد که پی حيرا به هر حال وجدان مسيند، زيروی درگورستانها م

 ”.آنها موعظه کندی برای شيکش
 

خ ين لحظات تاريباتريانگر زيست نمايبای که م”يزيخونری انه و بيانقالب صلحجو”کيی هم صداقت اسالم
تخت يپای دانهايابانها و ميدر خ درست در همان روزها ، ن انقالبيوار رهبر ای  و هم روش گاند، اسالم باشد

انقالب ی کهايکها و تکنيتاکت”از آنرا در کتابی گزارش مبسوط. ش گذاشته شديران به نمايای و شهرستانها
افراد ی ک رنگ کردن لباسهاياستفاده از تکن:"... وان خواندتيفرمانده سپاه پاسداران می نوشته محسن رضائ

معجزه اسا دارد، ی ک اجتماعات اثريجاد جنون خون که در تحريا خود گوسفندبه منظور اين با جوهر قرمز يمع
ی عنيی جلب توجه وسائل ارتباط جمعی زن و مرد در قبرستانها برای ون کنان حرفه ايبه کار گماشتن ش
شتر و به يد به تعداد هر چه بيبای ها که ميونها و خبرگزاريزيوها و تلويو رادی وعات خارجخبرنگاران مطب

د يار شديبسی ن احساس که اختناق دولتين قبرستانها آورده شوند، و بوجود آوردن ايادتر به ايهر چه زی دفعات
ب دادن مراسم ي راه ترتاز”تابوت ”کيع از تکنياد بود ه است، استفاده وسيار زيان آن بسيو شمار قربان

ی نشان دادن نقش رهبری ا چند اخوند و صفوف مقدم تظاهرات برايک يع جنازه شهدا، جا دادن ييتشی ساختگ
 ”...ت در انقالبيروحان

 
ی انقالب مقام سرلشگری روزيهم نرفته بود بعد از پی که با آنکه به سرباز"ي اسالم”ن انقالبيکارگردان ا

ت بخش يج رضاينتای م بطوريران بکار گرفتيکه مادرانقالب ای وه هائين شي ا” است کهکردهی ريجه گيافت، نتي
 ". رديا قرار گيدرتمام دنی و حتی اسالمی ر انقالبات کشورهاينده سرمشق سايد در آيبايببار آورد که م

 
 ، ن طرز فکريمن راستا و باهيجهان، درهمی اسيخ انقالبها و مبارزات سيات همه تارين جنايع ترياز فجی کي

رکس نما يق سيحری  وآن ماجرا، وستي بوقوع پ1357درتابستان سال ی انقالبی تهاين فعاليدرگرما گرم نخست
را ي ز، نما زنده زنده درآتش سوختندين سيشتر ازچهارصد زن و مرد و کودک درسالن ايآبادان بود که درآن ب

 .ز ازخارج قطع شده بوديتلفن نی مهايده بود وسرون قفل شيبسته شده واز بی نما طبق نقشه قبليسی درها
 

گر مراجع يان و ازديحساب که ازبازاريبی امبر نوفل لوشاتو درداخل کشور، با پولهايپی غاتيتبلی دستگاهها
ش يچند روز پ. ب ساخته بودنديازامام غای ار داشتند ازامام حاضر رونوشتيدراختی و خارجی مختلف داخل
 ، انقالبی  جارچ، ران بازگردد، روزنامه جنبشيارفرانس به ای ماي مخصوص هواپبا پروازی نيازآنکه خم

 : درصفحه اول خود نوشت
ی ، باکتاب محمد، و دشتهايسيأت عي، با هيموسی  باعصا، ميلسان ابراهينوح، باطی باصدا. ديآی امام م"

د، يگويدروغ نمی گر کسيد، ديايم بکه امای وقت. کندياد ميانسان را فری د، وخطبه رهائيمايپيق را ميسرخ شقا
شوند ونان يدهد، مردم برادر هم مينمی به باجگزاران باجی گر کسيزند، ديبه خانه خود قفل هم نمی گر کسيد

 ، نان و گوشتی  صفها: درکار نخواهد بودی گر صفيد. کنند يم ميگر به عدل و صداقت تقسيکديشان رابا يشاد
ی و بهار آزادی داري و صبح ب، استعماری برای سينامنوی  صفها، اتيمالی  صفها، نينفت و بنزی صفها 
ن را من ازکالم يا. ت و نفرت درروزگار نمانديند و باطل و جنايخود بنشی د تا حق بجايايد امام بيبا. زنديلبخند م
  ”.یم، درسوره مبارک اسريگويخدا م

 
 : گشت ازهمه مستضعفان چشم براه فرستاد کهاول بازی  خود درهمان هفته ها، لسان و عصا و کتابيصاحب ط

 ، ميکنيمی طبقه مستمند مجانی  آب و برق را برا، ميسازيتان مسکن ميکه ما براد ين دلخوش نباشيفقط به ا"
ما . دين مقدار نباشيم، اما دلخوش به هميکنينها را ميالبته همه ا. م يکنی طبقه مستمند مجانی اتوبوس رابرا
 ،  بمناسبت آغاز سال نو، بعد از آنی و اندک”.م يکنيم آخرتتان را هم آباد ميکنيرا آباد مان تيايهمانطور که دن

 . ”خواهند داشتی ران صاحب خانه و مسکن شخصيهمه مردم ای بزود"ه داد که ياعالم
 

ی ت نه نف، شدی مجانی صاحب مسکن شد، نه آب و برقی  و نه مستضعف، البته روزها و هفته ها و ماهها گذشت
نان ی  صفها”درعوض هم. شدی طبقه مستمند مجانی برای ل داده شد، نه اتوبوسيتحوی گان به کسيبه را

ی  بلکه بها، ه و پوشاکيخانه و نقلی تر شد، و نه تنها بهای  طوالن”نينزنفت و بی صفها”وهم”وگوشت
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ن يهم. دين رسکه کارها به استخوای ووقت. افتيش يافزای اس نجوميدرمقی ات روزمره زندگيضرور
. هست که هست . د کمبود استيگوئيمی ه. است ی د گرانيگوئيمی ه": دند کهينن امام شين از هميمستضعف

وه گران است و مردم يم که گوشت گران است و ميندازي بخطر ب،  اسالم خودمان را، س خودمان رايم نواميائيب
ام سالگرد يودرپ”د؟يشويم؟ چرا آدم نميرا بباد فنا بدهه السالم ياء عليانبی م وهمه زحمتهايائيهستند؟ بی نازاض
ه يبيات خاصه غيعنای  خداوند تعال“: افت داشتند کهين هشدار را دري ا، یاسالمی ن سال جمهوريچهارم

د خوف آن را دارم که خداوند يد شکر گزار نباشيکه االن داری اگر از وضع. فرموده ی خودش را برشما ارزان
 ".تان نباشديهم برای زينخواسته تر و خشک را باهم بسوزاند و راه گری د و خدايرماقهار برشما غضب ف

................................................................................................................................. 
 
در . افت ين ادامه يشيز با همان آهنگ پيوشاتو ن وعده و دروغ، در دوران پس از نوفل لی ال تکراريسر

ن بار در جهان از مردم ينخستی که در ان برای بيب و غري پس از رفراندوم عج، 1358ن ماه يدوازدهم فرورد
ی چگونه اطالعيآن هی بدهند که درباره مشخصات و مرام نامه و هدف های رای ميخواسته شده بود به رژ
 اکنون با فرستادن طبقه فاضله و ”خود از ملت خواست کهی ويام راديبر انقالب در پبدانان داده نشده بود، ره

ی فه شرعين وظيد که ايب برسانيرا به تصوی اسالمی جمهوری  قانون اساس، خود به مجلس موسسانی امنا
ا که به نام خبرگان ری ل مجلس موسسان دبه درآورد و مجلس ساختگين رهبر، در آستانه تشکيهمی ، ول"است

را ی کين يدادن به ای ن بار راين آن کرد و ايل شده بود جانشين شده خود او تشکيصرفا از عمامه داران دستچ
 هشدار داد ، ن مجلس خبرگانيندگان هميدر مجلس معارفه با نمای دانست و به عنوان محکم کاری ضه شرعيفر
خواهند و با مجلس خبرگان موافق  یال خودشان روشنفکر هستند و مجلس موسسان ميکه بخی کسان“: که
 ".م کردين صورت عمل خواهيستند اساسا با اسالم مخالفند و ما با آنها به همين

 
مت شده باشد انقالب خودمان را به همه يد به هر قي اعالم کرد که با، انقالبی روزيسالروز پی يويام راديدر پ

نان داد که ما قصد صدور ياطمی گريدی يويام راديکسال در پيتنها هم او ی م، وليصادر کنی ممالک اسالم
 .است که دشمنان ما پراکنده اندی عه اين شايم و ايانقالب خود را ندار

 
را يکند، زی گران جاسوسيحق ندارد بر دی  فتوا داد که کس1361در تابستان سال ی هشت ماده ای در منشور
ز همان سال يهم او در پائی  ول، نکنندی سوسگر جايدی مان بر بعضياز اهل ای د که بعضيفرمای قرآن م

رند و انحرافات انها را محرمانه به ير نظر بگين خود را زيام فرستاد که معلميپ”زيدانش آموزان عز”به
آنها ی ايمشکوک  شاگردان خود و اولی ز خواست که کارهايگزارش دهند، و از معلمان خود نی تيمسئوالن امن

 .کنندن مسئوالن گزارش يرا به هم
 

وجود ی اسالمی همه احاد و افراد جمهوری دادن برای حق را”:ن سالگرد انقالب گفتيدومی يويام راديدر پ
، ”نها از دوره طاغوت استين سرنوشت خودشان ممنوع باشند؟ اييان از حق دخالت در تعيد نظاميچرا با. دارد 
ست که وارد يز نيها جاينظامی  برا”:اظهار داشتهم او تنها دو سال بعد در مراسم سالروز تولد امام هشتم ی ول

دارد که درمجلس چه ی اصال به شما چه ربط. گر يدی کي، اون طرفدار يکياو ن طرفدار . است يبشوند در س
ن يست ايز نيچکدام جايهی گذرد؟ انتخابات به ارتش چه مربوط است؟ به سپاه پاسداران چه مربوط است؟ برايم
.”  

 
 تلگراف کرده بود که بقراط مسموع ”يونيحضرت همايحضور مبارک اعل”خود درقم بهی المدرزمان حجته االس

ن و موجب ين برخالف شرع مبيبدهد و ای به زنها حق رأی تيو والی التيای دولت درصدد است درانجمنها
حاکمه دستگاه ”ه داد کهيت قم اعالمي بنام روحان1342 ودرنوروز سال ، ن استيعلما و عامه مسلمی نگران

هم ی لو”.ب کنديحقوق زن و مرد را تصوی خواهد تساويران به احکام مقدسه اسالم و قرآن تجاوز کرده و ميا
ی خواست که با رفتن خودشان بر سر صندوقهای اسالمی ته ها يه اززنان عضو کميت فقي درمقام وال، او

را ی دشمنان اسالمی ند تا توطئه هاخودشان را انجام دهی فه اسالميشتر وظيانتخابات و دادن آراء هرچه ب
 .کنندی خنث
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ان خود را درمحکمه عدل و انصاف و ي سن”:خود، درکشف االسرار نوشته بودی درهمان زمان حجه االسالم
، "امت نمونه کفر و زندقه استيبود که تا قی اوه سرائيت محکوم کرده اند وعمربن الخطاب يشرافت و انسان

اندازند ياختالف می عه و سنيان شي آنها که م”داد کهی فتوی اسالمی ه جمهوريفقی هم او بعدا درمقام ولی ول
 ". رديع و تسنن صورت بگين تشيت دارند تا نگذارند اتحاد بينوکران استعمارند و مأمور

 
ی ه رهبريکه خودش داعی بيل”هيري جماه”يجنجالی س جمهوريرئی  معمر قذاف، ن اظهار نظريبعد ازای اندک

 :  گفت” القبس”يتيه کويبا نشری  درمصاحبه ا، داردی اسالم
 
باخود مذهب ندارد ی چ ربطيبعد از نازل شدن قرآن بوجود آمده است و هی عه گريو شی گری ن موضوع سنيا“
است که با ی افسانه ای عه گرين مسئله شيا. باشندی د سنيغمبر است پس همه مسلمانان باياگر تسنن سنت پ . 
ند که انقالب يران بگوياگر رهبران ا. افت و هر چه مربوط به بعد ازآن است افسانه استيان يپاطالب يبن ابی عل

ازنظر من فرقه . ست يک انقالب نياست، ی ان فرقه ايک جرين فقط يعه است، درآنصورت ايآنها انقالب ش
است که ی اتين جعليهمه هم ازيت فقيمسئله وال. واحد قرار دارند ی سم درخطيونيسم و صهيعه و فاشيشی گرائ

را معمر ياورد، زيخود نی د وآنرا به رويز را شنين گفته کفر آميه ايفقی و ول”.ازآن نشده استی دراسالم صحبت
امر به معروف ”  برمنطقی اسيدرجبهه اوقرار داشت و مصلحت سی اسيسی هايريدرمورد موضع گی قذاف
 .د يچربي م”ازمنکری ونه

 
ی  که هردوازجانب رهبرانقالب بعنوان مردان، ريک نخست وزيو ی س جمهوريرئک ي ، هيدردومقام بلند پا

 .رانداشتند ی خود منصوب شده بودند شانس معمر قذافی مومن و خدمتگزار اسالم به سمتها
 

مهندس ی  چون جناب آقا”درفرمان خود نوشت کهی ، ويريخست وزبازرگان به نی درهنگام انتصاب مهد
که ازطرف شارع مقدس دارم به ی تيشان را بواسطه والين، اين ومتديت فاضل ومتاسی بازرگان مردی مهد
را مخالفت با او مخالفت با شرع اسالم يدانم که ازاو اتباع کند، زيکنم و برملت واجب ميمی است دولت معرفير

 مخالفت با که خودشی ن مرديکسال بعد، درباره همي، و تنها "ام بر ضد خدا استياست و مخالفت با اسالم ق
داشت و ی ت حکومت نداشت و افکار انحرافين آدم اصال صالحي ا: ام برضد خدا دانسته بود گفتياورا ق

ام ي درپ، صدری ابوالحسن بنی است جمهوريودرهنگام ر. کرد که ازکار برکنار شود يمصلحت شرع اقتضا م
ی  و هرکس درهرمقام، متگزار استصدر مسلمان است، مومن است، خدی بنی  آقا”د کرد کهيخود تأکی نوروز

، وهم او، چند ماه "است که تعهد به اسالم ندارندی شان کار اشخاصيمخالفت با ا. د کندييد انسان را تأيشرعا با
دانستم که دروغ يمن هم از اول می کرد که مسلمان هستم ولين آدم ازاول ادعا ميا”:گر گفتيدی اميبعد درپ

که نقشه ی بزرگ ازاولی ن دولتهايا. کا بوديخودش عامل امری کا هستم وليمربعد هم گفت مخالف ا. د يگويم
 ". دارندی نيدند هرجا مأمورياستعمار را همه جا کش

 
ز که قبال يرا نی شداد و غالظی  فتاو، که چهره عوض کردی ه بهمان آسانيفقی ن ولي ا، درتمام حکومت خود

ی دراجرای اعالم شده بود درهرمورد که ممکن بود پافشاری شرعر ير ناپذييهمه آنها ازجانب خود او ضوابط تغ
 .ا عوض کرديده گرفت ينادی شود به آسانی ا باعث درد سريحکومت اوبوجود آورد ی برا ی آنها محظور

  
وضع شده ی م سلطنتيت خانواده راکه دررژيش قانون حمايح المسائل خوي، درتوض”تي وال”ش ازيدرسالها پ
ن يکه بحکم ای ن قانون برخالف احکام اسالم است و زنانيا “: ده و در باره آن نوشته بودکری دا نفيبود شد

هستند که اگر شوهر کنند ی شوهر داری شوند طالق آنها باطل است و آنها کماکان زنهايقانون طالق داده م
ر يآنها اوالد غی است، و اوالدهای رد زناکار و مستحق حد شرعيهم که دانسته آنها را بگی زناکارند، وکس

 درمواجهه با ، هيت فقيدردوران والی ، ول"استی برند، و احکام اوالد زنا برآنها جاريهستند و ارث نمی شرع
ن يشيل به همان قانون پير کوچک تبدييبا چند تغی ن حکم شرعي ا، یستميک جامعه قرن بيی ازهايط و نيشرا
 .شد که برخالف احکام اسالم بودی ت خانواده ايحما

 
که مغز جوانها را خراب ی زهائين چي ازمهمتر”کرد کهی اعالم شرعی اسالمی ه درآغاز جمهوريفقی ن وليهم
ی قيد موسيد مملکت شما مستقل باشد باياگر بخواه. استی قيکشاند موسيمی کند و آنها را به فساد و هرزگيم
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ن يرغم ايوعل. ”انت است به مملکتيخی قيموس. د يحذف کنی ون بکليزيو و تلويد وآنرا ازراديبگذاررا کنار 
ونها دوباره برقرار شد، هم يزيوها و تلويدررادی قي با گذشت زمان هم آواز و موس، قاطعی فتوا

ی برای اسالمی از جانب جمهوری خواننده متعددی  هم گروهها، دوباره بکار پرداختی قيکنسرواتوارموس
 .تاده شدند گر فرسيدی به کشورهای قيموسی برنامه های اجرا

 
ار يخاوی را ماهي ز، ممنوع شدی اسالمی جمهوری ن روزهايد و فروش آن درهمان نخستيار وخريخوردن خاو

ه گزارش داده يفقی که به وليوقتی حرام بود، ولی ن ماهي ا”ي و اسالم–ی هودي ”نيفلس نداشت و طبق قوان
ی عظام فلس مختصری است، چند تن ازعلماواردآمده ی وارداتی به ارزهای نيان سنگين بابت زيشد که ازا

 . ديافتند که به رفع حرمت ازآن انجاميدرآن 
 
ه او يت فقي دردوران وال، شناخته شده بودی ر شرعيغی که قبال از جانب وی و تابستانی ر ساعت زمستانييتغ

ی که براده نشد يدی اشکالی نه فرهنگيرفته شد، همچنانکه درزميو بال اشکال پذی شرعی بصورت امر
مجوسان و شاهنامه او کتاب ننگ و طرفدار ی اسالمی اول جمهوری که درروزهای بزرگداشت همان فردوس

د که حجه يهمان تخت جمشی ا ستونهاي ، ب داده شوديدرتهران ترتی ن الملليبی دروغ دانسته شده بود کنگره ا
قرار ی اسالمی جمهوری ات جهانگرديران کردن آن بسته بود آرم نشريکمر به وی خ صادق خلخالياالسالم ش

ن ي سرزم، راني ا”داريگانه را به ديبی ست هاين سازمان توريای غاتين اوراق تبليتازه تری  وحت، رديگ
 . دعوت کنند”سرخی پادشاهان و شاعران و گلها

 
تبره از ث معيدراحادی  و باآنکه عالمه مجلس، ر ازصورت انسان منع شده استيدن تصويبا آنکه دراسالم کش

م که در آن يشوينمی ل گفته است ما گروه مالئکه داخل خانه ايت کرده است که جبرئيحضرت رسول اکرم روا
کاظم نقل شده ی  وازحضرت امام موس، باشد که درآن بول کنندی ا ظرفيوار باشد يبر دی ريا تصويسگ باشد 
ر را قطع يپس اول سر آن تصوی نداشتی  واگر چاره ا، درآن باشدی ريکه تصوی  نمازمکن درخانه ا”است که

ن را با يل امام حسيم شمايه ترسيت فقيوالی ، وزارت ارشاد اسالم”ا چشمش را کور کن و بعد نماز بکنيکن 
ع کرد ير برنده مسابقه هزاران نسخه چاپ و توزيتصوی رسما به  مسابقه گذاشت وازروی زه نقدين جاييتع

بود که درطول سالها متخصص ی ن مسابقه همان هنرمند معروفيرنده اوار نصب شود، وبيتادرخانه ها به د
 .ام شناخته شده بوديات خيو شراب و رباعی ساقی اتورهاينيم ميترس

 
ازآنها را دردوهزار ی مجموعی ست، ولينی اسالمی ر جهت هايين تغيای نجا طبعا فرصت نقل همه نمونه هايدرا

م آثار يموسسه تنظتوسط ” کوثر” که باعنوان1367 تا1340سال ازی نيانات امام خميصفحه کتاب مجموعه ب
ده يدرتهران بچاپ رسی اسالمی جمهوری وازطرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی درقم گردآوری نيامام خم
  . افتيتوان ياست م

................................................................................................................................. 
 

که ی هيست فقين است که اعلم وافقه باشد، هرچند که معلم نيه ايفقی  مالک انتخاب ول، هيت فقيدرمکتب وال
 وهرچند که ، گران داشته باشديش از ديبی تيز صالحيمملکت نی اسيسی رهبری گران است برايعالمتر از د
ن مقام را برعهده داشته اند نه عالم تر يکه ای ن دونفريک ازايچي ه، هيت فقيوالی ست ساله جمهوريدردوران ب

اصوال آن ”علم”ن کتاب،ين است که درقاموس ايآنچه مهمتر است ای ول. گران بوده اند يو نه صالح تر ازد
عتبره ث ميرا دارد که دراحادی  بلکه آن مفهوم، شود نداردين کلمه مفهوم ميرا که درجهان حاضر ازای معن

 1.ح الزم داده شده ين کتاب توضيت شده است وقبال درباره آن درهميازحضرت امام جعفر صادق روا
 

 ”مارا استعمار کرده استکا ي دوهزار سال امر”ن حد بود کهيه اعلم دراين فقيای ائيو جغرافی خياطالعات تار
 ن حد کهياو درای واطالعات فلسف) کايدرسفارت امری ريان خط امام پس از گروگانگيدار با دانشجويدرد(
کرد، و افالطون ی به اعتزال پرداخت ومردم را از شرک به خدا نهی درغاری م الشأن الهيلسوف عظيسقراط ف“

 فرای مان نبيم حکمت را از حضرت سليثاغورث حکي وف، ات بوديد بزرگ الهيد است ازاساتيکه معروف به توح
_________________________ 

 .يح بخش سيری در تاريخ مذاهب مراجعه شودبه توض -1
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قوماخوس و اسکندر يس بن ني و ارسطاطال، اخذ کردی لسوف بزرگ حکمت را از داود نبي و انبذ قلس ف،  گرفت
اوه ي شما “: ن حد کهياو درای اضيواطالعات ر". بودندی گرحکما وفالسفه بزرگ الهيزمره دن ازيذوالقرن

 ”و”ديکنيمی مسلمان باز) ار نفر يليصدها م( ون نفر يليصدها هزار می  اجتماعوسعادتی معنوی ان بازندگيگو
ده ين را جماد و پوسيبزرگان د) ارديلين ميچند (ون يلين هزار مين است که چنديمسموم ای ن قلمهايمقصود ا
ه ما نام و نشان ن و بزرگان و فالسفه درعالم آمده اند کيسالط) ارديليچند هزار م( ون يليونها ميليم"و”بدانند

د من مسلمان هستم يگويکه می ن صدام عفلقي ا”ن حد کهياو درای ، واطالعات نظام”ميآنها را فراموش کرده ا
ن حد ياودرای ، واطالعات فن"د الشهدا حرکت کردند و آنها را به تفنگ بستندياست که با سی از همانهائ

 ".  داده استرا اعدام قراری اسالم حداقل مجازات راهزنان هوائ”که
 

داشته اند بنام پازند که آنرا سوخته اند، ی مجوسان کتاب“: شتر نبودين بياطالعات اواز گذشته کشورخودش ازا
ا ين فرقه واجب است تا آنکه مسلمان شوند يداشته اند زرتشت نام که اورا کشته اند، و جهاد با ای غمبريو پ
 وکفار بر اسرار مسلمانان ،  است که با زنان مسلمان زنا نکنندطين شراي وازجمله ا، طيه قبول کنند با شرايجز

کطرفه يز يمسلمانان باشد، وبرآن چهار پا نی سواری ر از چهار پايشان غيای سواری واقف نسازند، وچهارپا
ن يجهان درای امروزی تهاي، و اطالعات او درباره واقع”کجانب اوبزننديخود را بری هردوپای عنيسوار شوند، 

 تا ، ده شدهين هم کشيکرملی ق را داده که اسالم تا کاخهاين توفيبه ملت ما ای تبارک و تعالی حاال خدا“: کهحد 
به مصر هم ی حت. قا هم رفته استي به افر، ده شدهين هم کشيالتی کاي به امر، ده شدهيد هم کشيسفی کاخها

 .”بکنند، و ملزم کرده است همه آنها را که اطاعت به اسالم (!)رفته است
  

که هموطنان ی افته بود، و درباره مردميکه درآن زاده شده و پرورش ی اودرمورد کشوری احساس انسان
ز يوانات نياز حی اريبسی زيازاحساس غری حتسواد بلکه يبی ک روستائيی عياوبودند، نه تنها ازاحساس طب

حامل اواز ی مايکه درهواپی امه نگارانپاسخ معروف او به روزنی اد آورين موارد يد دراين تربود، و شايپائ
ی ا شدند نمونه روشنياز آن جوی دراز دوری س به تهران احساس او رادربازگشت به وطن پس از سالهايپار
آشکار ی  بلکه بصورت دشمن، افتيمطلق به وطن ادامه ی عالقگين بياو، نه تنها ا”تيوال" درتمام دوران. باشد
 : آن درآمدی ران درمفهوم مليران و اصوال با ايای و فرهنگی و ملی خيت تاريبا هو

 
. ستيم درست نيد بکنيران چه بايای م و برايهستی رانيمطرح است که ماای ش مردم ماديکه پی ن حسابهائيا“

ت بروند گم يند ملت و مليگويکه می نهائي ا“: ، و”ميشناسيران را نميبنام ای ما درخارج ازاسالم اصوال کشور
خواهند شما را منحرف کنند ازاسالم ي م، ده انديما کشی ن براياست که مستعمری ت نقشه ايلن ميشوند، ا

 ". کردنديسم ميرانيو از پان ای خورند که صحبت از شئون مليمی متعددی  تنها از پس مانده گبرها، زيعز
 

خ يه برتاريتک”:ده شد کهينه شنين زميه درهميت فقيگر کارگردانان دست اول والي، ازدنيو بموازات ا
. از فرنگ صادر شده بودی بود که بمنظور اسالم زدائی ران قبل ازانقالب سوغاتيان درايان و ساسانيهخامنش
ها ی غربی از سوی ز توطئه اينی از زبان عربی راستن زبان فارسي و پ1313درسال ی هزاره فردوسی برگزار

شد تا يرون آورده ميد از خاک بيتخت جمشی به هاخرای با توسل به باستان شناس. اسالم بود ی نابودی برا
ی رانيهنرمندان ا. ازاسالم بودی گانه ايخ کامال بيخ  تاريکه آن تاريساخته شود، درحالی خيملت ما تاری برا

، نخست ین موسويحس ( ”گفتندياز داستان کربال نمی ک کلمه ايی کردند، ولير صحبت ميازآرش کمانگ
 ).ريوز

  
د که درهمان يمنعکس دی توان دررساله ايرا می خ و مفاخر مليابلهانه با تاری ن دشمني اازی ائينمونه گو

ن حاکم ي و اول، ن مخصوص رهبر انقالبياز مقربی کي بقلم ، یاسالمی کار آمدن جمهوری ن سال روينخست
نامه يندگ منتشر شد و درآن ز”تکارين و جناي کورش دروغ” به نام، ريده او درباره کورش کبيشرع برگز
چون مادرش . برخاست ی ره وحشيتک يش از ي سال پ2500 کورش در“: ن خالصه شده بود کهيکورش چن

. ال را منصب قضا داديآشنا شد و بعدها دانی هودي تورات را آموخت و با خط و زبان ی  سالگ13بود دری هودي
د که اصوال مادر کورش يگوی می نيقزود و يگردانی ن واليار فلسطيد که بهمن شاه اورا به ديگوير ميخواند م

 .ل بودياسرائی اء بنياز انبی کي
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که ی هوديی بايرودارقتل عام با دخترک زيگان پرداخت ودرگيخود به غارت همسای کورش با سپاه وحش
. و معشوقه خود قرار داد ی اورا سوگلی د و بحکم شهوت جنسيخ  به استر معروف است روبرو گرديدرتار

حساب يد وبا اموال بيت المقدس را شنيم شأن بيت عظيفي مسطور است که کورش از والده خود کدرمتون اخبار
ناگفته نماند چون نژاد کورش  . آنرا مرمت نمودی هزار نفر استاد بنا و هنرمند بدانجا شتافت و تمام خرابی و س
ازشدت ی ته اند که کورش درجوانخ نوشيدرتوار. دورگه لقب داده اند ی عنيهود وفارس است لذا اورا قاطر ياز 
نجور آدمها ي اصوال ا.انه خورديد مکررتازيورزيچون بکارها پست اشتغال م. اج مجبور شد لواط بدهد ياحت
و ". قه ندارنديبوده و ازتن دادن به انواع ذلتها که لواط هم جزو آنهاست مضای شه مبتال به انحراف اخالقيهم

بنام کورش وجود ی اصوال کس“:  حجه االسالم اضافه کرده است که، یخي تارقين اطالعات دقيبعد ازنقل تمام ا
خواستند به قصد يان بابل است که ميهوديندارد، و آنچه درباره او در تورات آمده است و پرداخته ی خيتار
ه نکيدرست کنند، مثل ای و آتش پرستی سراپا دروغ اوستا و زرتشتی ن مملکت داستانها يج فحشا ء درايترو

 !"زکربال را ندارديران سرگذشت حماسه انگيملت ا
................................................................................................................................. 

 
ی ازمغزها”د کهينامی نيهمه جهان متمدن را قوانی و حقوقی ن قضائي قوان، ه اعظميفقی سال ولی سالها
همه بشر ی شه و برايهمی  قانون اسالم را خداوند جهان برا”کهی  است، درحال”خرد درآمدهيبی مشتی سيسفل

اسالم مانند ی کلی  قانونها“: ح کرد کهيو تصر”دانديرا درجهان قانون نمی چ قانونينازل کرده است و بجز آن ه
از ساز و نواز و زنا ولواط ی ريود و قصاص و قانون جلوگات و قضا و نظام و ازدواج و طالق و حديقانون مال
مستراح رفتن و ی برای  دراسالم حت”و”استی ر الهيتغين ثابت و الينها قوانيهمه اف ير و تنطين تطهيو قوان

ره تا مقررات يه و اوالد وعشيمعاشرت با همسای آمده و برای و فرمان آسمانی ن حکم خدائيمجامعت کردن چند
 ”.ن شده استيف معيو حقوق تجارت تکلی ن جزائي و قوانجنگ و صلح

 
ت اله يمستراح رفتن و مجامعت کردن و ساز و نواز صادر شده اند کدامند؟ خود آی که برای ن احکام آسمانيا

واجب است انسان در دارالخالء عورت خود را ”:ش مشخص کرده استيح المسائل خويازآنها را درتوضی قسمت
که خوب و بد را ی وانه و از بچه هائين از دي اگر چه خواهر ومادر اوباشند، و همچن، ده اندکه بالغ شيازکسان

گر مثل خون يکه نجاست ديدرصورت. ن حرام استيقبور مومنی درمحل وقف و در روی تخل. فهمند بپوشانديم
ش از يراف مخرج با اطيده باشد، يط رسيازخارج به مخرج غای ا نجاستيامده باشد يرون نيط بيهمراه با غا

شود آنرا با ينصورت مير ايط را با آب شست، درغيد مخرج غاي درآنصورت با، مقدار معمول آلوده شده باشد
ی ز نشستن روبرويمکروه است، و نی د و ماه درموقع تخليخورشی نشستن روبرو. ا سنگ پاک کرديپارچه 

ی وه اشکاليمی ر درخت بياما زدهد کراهت دارد، يوه ميکه می ر درختيابان و کوچه و زيباد و دروسط جاده و خ
مستحب . نداردی ند منعياگر ذکر خدا را بگوی  ول،يز خوردن و حرف زدن درمورد تخليندارد، و مکروه است چ

. راست را ی رون آمدن اول پايچپ را بگذارند ودرموقع بی  اول پا، یاست که درموقع وارد شدن به مکان تخل
 ”و درآنچه به". ندازنديچپ بی بدن را برپای نيسررا بپوشانند وسنگی  درحال تخلن مستحب است کهيهمچن

ما توسط خداوند صادرشده است در يرا که مستقی ازاحکامی  همچنان قسمت، شوديمربوط م”مجامعت کردن
شتر يا بي اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه ”:افتيتوان يت اله ميآی  رساله شرع، ح المسائليتوض

ی  چه من، ش باشد و چه درپس، چه بالغ باشد و چه نابالغي چه درپ، داخل شود، چه درزن باشد و چه درمرد
ا ياگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده ی شود، ولي برهردوطرف غسل واجب م، ديايد و چه نيايرون بيب

باطل روزه اش (!) ختنه گاه را هم داخل کندده باشند اگر کمتر از يکه آلتش را بری کس. شودينه غسل واجب نم
ی خود حرکت کند ولی از جای ح است واگر مني روزه اش صح، ا نهياگر شک کند که دخول شده ی شود، وليم
اگر مرد با زن . شودي غسل براوواجب نم، ا نهيرون آمده يازاوبی ا انسان شک کند که منيد، يايرون نيب

اط واجب آن است که يد احتيجماع نما( ! ) ال خود اوست ينکه عيمان اض باشد به گيکه درحال حی نامحرم
 و ، ديايرون نيهم بی ض است بمقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منيکه درحال حی د درزنيبا. کفاره بدهد

ض يکه درحال حی دخول کردن درمقعد زن. اط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکندياحت
 و مرد ، م شوديض زن به سه قسمت تقسيحی اگر شماره روزها. کفاره نداردی ده دارد، وليز کراهت شدياست ن

 و ،  نخود9 و اگر درقسمت دوم جماع کند ،  نخود طال کفاره بدهد18ديدرقسمت اول آن با زن خود جماع کند با
 ”يجامع عباس”در". او کفاره ندارد) پشت(دردبری طی ول. م بدهدي نخود و ن4اگر درقسمت سوم جماع کند 

ی بی و جای ا مجامعت درکشتي ، یز افزوده شده است که برهنه مجامعت کردن با زنين مقررات نيمعروف ا
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 و شب اول هر ماه ، طلوع آفتاب و وقت ظهر بجز روز پنجشنبهی وه دار و در وقت زردير درخت ميسقف و ز
 ، ان زلزلهيا درجرياه وزرد بوزد يسرخ و سی ا بادهايگرفته باشد ا آفتاب يکه ماه ی  و دروقت، مگر رمضان
 . مکروه است

 
ش ي درب، درجهان حاضر ما. است ی دانش بشری ن رشته هايشرفته ترياز پی کيدرجهان امروز ی دانش پزشک

بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد ی ن الملليعضو سازمان بی کصد و هشتاد کشور جهان که همگياز 
ون پزشک و جراح يليش از پانزده ميبا بی و خصوصی ک عمومينيمارستان و کليصد هزار بيستند، درحدود سه

ا عمل يی ون نفر تحت درمان پزشکيليکصد ميروزانه بطور متوسط . و پرستار مشغول کارندی و پرسنل پزشک
. شوديار مجهز انجام مي گاه بسمجهز وی فنی ن ها با استفاده ازدستگاههايبا همه ايرند وتقريگيقرار می جراخ

ب ده يکنند و قريت ميفعالی و داروئی و جراحی پزشکی وهشگر بطور منظم درهمه رشته هاژپ ششصد هزا ر
با يتقر. شونديمنتشر می مختلف جهان درارتباط با مسائل بهداشتی درکشورهای ا عموميی ه تخصصيهزار نشر

ی بهداشتی شرفته جهان به گزارشهايپی کشورهای ونيزيو تلوی وئيرادی ازبرنامه های شه بخش مهميهم
 .اختصاص دارد

 
جهان ی و پزشکی بهداشتی ن ساختار سراسريکه ای نيک ازقوانيچي ه، هيت فقيدگاه مکتب والي ازد، نهمهيبا ا
ی نيک از قوانيچي هستند که با ه”يسي سفل”ينيرا همه آنها قوانيستند، زين قابل قبول نيگردند قوانيرا می کنون

ن ين قوانيازای وگوشه ا. ق نمکننديهمه بشر نازل کرده است تطبی ر براير ناپذييکه خداوند بطور ثابت و تغ
ش يخو”ح المسائليتوض”ه دريفقی و بهداشت ارتباط دارد، خود ولی را، درآنجا که به پزشکی ل الهياص

 :مشخص کرده است
 

د دست به بدن او بزند، واگر با ياه کردن او معالجه کند نبامعالجه زن نامحرم بتواند تنها با نگی ب براياگر طب
ناچار شود که به عورت او ی معالجه کسی ب برايو اگر طب. د اورا نگاه کنديدست زدن بتواند معالجه کند نبا

 بخواهدی واگر زن. نه را درمقابل عورت او گذاشته و درآن نگاه کند و به خود عورت نگاه نکنديد آئينگاه کند با
در دست کندکه دست او به ی زيد چيايا عورت اورا آب بکشد يه کند ير ازشوهر خود را تنقيا مرد غيی گريزن د

ا عورت يه ير از زن خودراتنقيغی ا زنيگر يبخواهد مرد دی ن است که اگر مرديو همچن. عورت آن مرد نرسد
رون آمدن آلوده نجاست يه بعد از بکيداخل بدن شود و به نجاست برسد، درصورتی زياگر چ. اورا آب بکشد 
رون آمدن به نجاست آلوده نباشد يبعد ازبی وارد شود ولی پس اگر اماله با آب آن درمقعد کس. نباشد پاک است

که به ی رير شين نجاست درآن نباشد اگر آنرا زيکه عی ز نجسيو چ. ر شوديست که تطهيست والزم نينجس ن
شسته شده که درآن ی آبی ن نجاست درآن باشد وليشود، واگر درعيک مند پايکدفعه بشويآب کر متصل باشد 

د از آب يا مزه نجاست گرفته باشد بايا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، اما اگر آن آب بو يرنگ 
 است کهی آب کر مقدار آب. ا مزه نجاست نداشته باشديا رنگ يشود بو يکه ازآن جدا می زد تا آبير درآن بريش

ن صورت يدرا. زد آن ظرف را پرکنديم باشد بريک سه وجب ونيآن هر ی و پهنا و گودی که درازی اگر درظرف
شود واگر يرد نجس ميا مزه نجاست را بگيمانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه آن آب رنگ ی اگر نجس

سان شک کند که ازکر کمتر شده که به اندازه کرباشد، اگر انی وآب. شودير نکند نجس نمييآن تغی رنگ و بو
و کر . شوديهم به آن برسد نجس نمی کند واگر نجاستينجاست را پاک می عني حکم آب کر را دارد ، ا نهياست 

 “." دوم آنکه دومرد عادل شهادت دهند، ن کنديقياول آنکه خود انسان : شوديازدوراه ثابت می کيبودن آب به 
ر يکه گوشت آن از خوردن شی ط گوسفندي و بول وغا،  لواط کرده باشدکه انسان با آنی وانيط حيبول و غا

گر که يوانات ديعرق حی  ول، نجاستخوار نجس استن عرق شتر ي و همچن، خوک محکم شده باشد نجس است
ند آب است يکنند و آنها را مطهرات گويکه نجاست را پاک می زهائيوازجمله چ. ستينجاستخوار شوند نجس ن

موثرتر و راه ی وسته داروهايپی  جهان پزشک، درمان دردهای برا".    و اسالم، ن نجاستي عو برطرف شدن
ی شوند، وليبه بازارها عرضه می کاملتری داروئی نجهت هر روز فرآورده هاي وبد، ديجويرا می تازه تری ها
ف آنها از زبان ائمه ن شده اند که وصييتعی مشخص از منبع آسمانی ها قبال داروهای مارياز بی اريبسی برا

 : ده استيه به ما رسيت فقيقدر مکتب والياطهار توسط محدثان عال
 
د يرسيه السالم هم ميعلی سيا به حضرت عي آ: دنديشان پرسيازحضرت امام جعفر صادق منقول است که ازا“

ن مواقع ي و درا، دشي به او غالبا درد مقعد عارض م، یرسد؟ فرمود که بلير فرزندان آدم ميکه به سای دردهائ
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گفت که ي و م، اورديش بير کند و برايگر خميکديتون را با يگفت که عسل و شاهدانه و روغن زيبه مادرش م
ث است که مفضل يز درحديون. آن کراهت داردی طلب کرده است که اما از بدمزگی غمبريرا به علم پن معجون يا

ی وفرمود که برا. که بول شتر بخور تا ساکن شود فرمود ، نفسی ت کرد از تنگيبه خدمت آن حضرت شکا
ز منقول است که يون. را به روغن بنفشه آلوده کنند و دروقت خواب درمقعد گذارند ی معالجه زکام پنبه ا

 فرمود که من خودم هم ، کشميار آمدن بول آزار ميت کرد که از بسيه السالم شکايبه آن حضرت علی شخص
تب و درد سر و آزار چشم و ی که برای نست که درآخر شب شاهدانه بخوري  ا آنرا دارم چارهی ن گرفتاريهم

 ."د استيز مفيدرد شکم ن
 
ی ار شد، حقتعاليل بسياسرائی ان بنيدرمی سيو ازحضرت امام محمد باقر منقول است که فرمود چون مرض پ“

ی وازحضرت امام موس. خورندشان بگو گوشت گاو را با چغندر بيفرمود که به ای ه السالم وحيعلی به موس
منقول است که ی نقی ر است، و ازحضرت امام علير تر و خشک عالج بواسيت است که خوردن انجيکاظم روا

رون آمده است که مشرف يفه بيبربدن خلی شان فرستاد که زخميفه متوکل کس بنزد اير خليفتح بن خاقان وز
. ن گوسفند را مخلوط با گالب برآن زخم بگذارند يرگحضرت فرمود که سد کرد؟ يبرهالک است و چه چاره با

 ”.ن کردند و زخم گشوده شديپس چن
 

را همه ي ز، ستينی غلبا اساسی هائيماريدرمان بی برای دنيا ماليی خوردنی از به داروهاينی درموارد متعدد حت
زبان ائمه اطهار باخود ن موارد ازيازای برخ. توان کرديخاص عالج می ه ايها را با خواندن ادعيمارين بيا
 :ه مشخص شده انديت فقين آثار مکتب واليامبر درمعتبرتريپ

 
 ، ت کرد از درد مقعديبه آن حضرت شکای ت است که شخصيه السالم روايث معتبر ازامام محمد باقرعليدرحد“

م دردم برطرف ن کرديگفت چنی راو.... ات را بخوان ين آيدست برمقعد گذار و ای فرمود چون ازنماز فارغ شو
ن يهرکس پس از نماز صبح ومغرب هفت بار ات دارد که يه السالم رواير از حضرت صادق عليبصی واب. شد 

ه يالحسن علی واز حضرت اب. را از اودور کندی وانگيو دی سيبد بو و پی دعا را بخواند خداوند عزوجل بادها
وذ برب الفلق را سه بار وسوره قل هواله احد السالم نقل شده است که فرمود هر کس که هر شب سوره قل اع

و فساد معده ی و مرض تشتنگی و جن زدگی وانگيعزوجل هرگونه دی ا الاقل پنجاه بار بخواند خدايرا صد بار 
ت شده است که يه و آله رواياله علی واز حضرت رسول صل. ی ريو جوشش خون را از او بگرداند تا زمان پ

و از . وفلج را از او دفع کندی سيخوره و پی د حقتعاليحول والقوه اال باهللا بگوهرکس که درروز ده مرتبه ال
کند يوسته قراقرميت کرد که شکم من پيشکای ت است که شخصيه السالم روايبن جعفر علی حضرت موس
ن دعا را يازنماز شب ای شنوند، آن حضرت فرمود هرگاه فارغ شديد ميآی رون ميراکه ازآن بی ومردم صدائ

 ”.که قرقره شکمت خاموش شودی  بدرست، بخوان
 

و ی هزاران مرکز تخصص. ه داده شده است يبه تغذی مهمی  درجهان امروز جا، یدرارتباط با مسائل بهداشت
منظما اطالعات الزم را در ی دولتی ه هايا اطالعيی گروهی ا دررسانه هايژه يات وي ازراه نشر، یشگاهيآزما

ه يگذارند و هزاران کتاب و نشريمی دردسترس عمومی غذائی مصنوعی ا فرآورده هايی عيطبی باره مواد غذائ
و درجه ی نيماشی ا فرآورده هايی ا گوشتيی اهيگی های ا مضار خوراکيرا بطور منظم با خواص ی افکار عموم

ها و يبررسی ان اطالعات طبعا برمبني و همه ا، کنندير مشخصات آنها آشنا مين و ساين و پروتئيتاميو وی کالر
 غالبا با ”ير الهيتغين ثابت و الي قوان”، زين مورد نيدرای ول. شوديم ميتنظی ق علميش دقيکم و بی شهايآزما
ت اله يخود آی  باز دررساله اجتهاد، رای ن آسمانين قوانيازای گوشه ا. ق نمکنند يتطبی نيقات زمين تحقيا

وانات حرام يج و بچه دان و حدقه چشم و ذات االشاجع حوفری خوردن فضله و آلت نر“: افتيتوان يمی نيخم
. نداردی ازآن با حالل مخلوط شود خوردن آن اشکالی اگر مقداری  ول، ن و آب دماغين سرگياست، همچن

اگر با . ده باشند حرام استاگر با آنها لواط کری مکروه  ولی ط عاديخوردن گوشت اسب و قاطر و االغ درشرا
ر يآنکه تاخی د بيز بايشود وخودشان را نين آنها نجس ميکرده باشند بول وسرگی کير نزدگاو و گوسفند و شت

 .که با آنها لواط کرده پولشان را به صاحبشان بدهدی  و کس، فتد بکشند وبعد بسوزاننديب
  

است،  چنانچه دردست مسلمان باشد حالل ، ا مردهيست آنرا زنده ازآب گرفته اند يکه معلوم نی مرده ای ماه
که زنده است يک قسمت آن درحاليرون آب دوقسمت کنند و يرا بی اگر ماه. واگر دردست کافر باشد حرام است 
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رند بعد ازجان دادن ياگر ملخ را زنده بگ. ندارد ی رون آب مانده مانعيکه بی  خوردن قسمت، فتديدرآب ب
 ."ستيدردست کافر باشد حالل نی اگر ملخ مرده ای  ول، خوردنش حالل است

  
ه يز برپايرا که مذاهب قبل از هرچيدارند، زی ر آسمانيتغين اليدرقوانی ممتازی بنوبه خود جای مسائل قضائ
را که حسن يداده شده است، زی به امور قضائی ار مهميالبته درجهان امروزمقام بس. اد شده انديعدالت بن

ی ن جهت بموازات مسائل بهداشتيبهم. استعدالت ی ز درگرو اجرايش از هرچيبی روزمره بشری ان زندگيجر
ی که دستگاهها بشمار آمده اند، ی از ارکان نظام گرداننده جامعه بشری کيز ينی  مسائل قضائ، یو پزشک
ه يو چند هزار نشری قضائی ون حرفه ايتو و فدراسيه و انستيجهان و صدها اتحادی ه کشورهايکلی قضائ
ن مراکز ي ا”يسيسفل”ني قوان، زين مورد نيدرای ول. انگر آننديا نمايمختلف دنی کشورهای خصوصی رسم
ن يزمی درروی جه عدالت واقعيکنند و در نتيق نميتطبی ر آسمانير ناپذييچوقت با مقررات ثابت و تغيبا هيتقر

نان ابد، همچيق يآن تحقی ند تا عدالت بمفهوم آسمانيد واقعا باجرا درآيکه بای ازمقرراتی گوشه ا. شود ياجرا نم
  : افتيتوان ي م”هيت فقيوال”درمکتب،

 
ی ه مرديک خصياگرا يد، يآط ازاو بدريشه غاي سبب شود که همرا بشکند وی استخوان کون آدمی واگر کس"... 
فتد، يا پشت اورا چنان بشکند که از جماع کردن بيرا ببرد، ی کطرف مقعد کسيا ي ، رای ک طرف فرج زني را،

ک يه چپ اويدن خصيدوثلث خونبها دارد وبری ه راست کسيدن خصيوبر. رديگي منها خونبها تعلقيبرهمه ا
زند، يرون فرج او بريدربی رخصت زن آزاد و دائمی را بی که مني طال الزم است درصورتودادن ده مثقال. ثلث

ظر است،  ن عظام اختالف نين مجتهديولد الزنا بی ودرمورد خونبها. ستينی ا متعه باشد منعيز ياما اگر زن کن
و ی مرد جهود هشتصد درهم شرعی  و خونبها، جودان استی ولد الزنا مثل خونبهای برآنند که خونبهای بعض

(!) ست يکه خود را کشته باشد کفاره واجب نی برکس. استی زن جهود چهار صد درهم شرعی خونبها
ز عنداللزوم ينه شده را ند، ذکر ختيتوان برير ميک مرد پيک مرد جوان را به عوض ذکر يودرقصاص ذکر 

درموقع جماع به ی شخصی کند که منی کاری و هرگاه کس.... د يک ذکر ختنه نشده بريتوان به عوض يم
را ی ه کسيا خصيا از حشفه ببرد، يخ يگر را ازبيدی ذکر کسی و اگر کس. د خنبها بدهد يد بايرون آيبی دشوار

ا يا نباشد و خواه فرج اوبزرگ باشد يآن زن بکر باشد  خواه ، را ببردی ا هردوطرف فرج زني ، قطع کند
ض اورا بدراند و يا مخرج بول و حيط يرا چنان دخول کند که موضع بول و غای زنی ز اگر کسي ون، کوچک

 ، ا هنوز بالغ نشده باشدي و خواه زن بالغ باشد ، ی خواه شوهرش باشد وخواه اجنب، کندی کيهردوراه را 
ه يده باشد ديط زن بالغه خودش را درانيموضع بول و غای  اگر مردیشود، وليجب مه واينها ديبرهمه ا

 .”ستيبراوواجب ن
 

ی ب شورايوضع شد و به تصوی اسالمی ش توسط مجلس شورايکه چند سال پی اسالمی قانون قصاص جمهور
 :ل کرده استي تکم، که احتماال مبهم بودهی  درآن موارد، رای ن آسمانين قوانيد، ايز رسينگهبان ن

  
رد رجم کردن است، يمادر وخواهروعمه و خاله وزن پدر صورت گی عنيی که با محارم نسبی حد زنا درموارد“
ا آلت درفرج ينکه به شبهه برآنان دخول کرده باشند ي مگر ا، ن فرو کردن و سنگسار کردنيتا کمر درزمی عني

که با او زنا ی کند اگر زنينمی و فرق. ب نشده باشد يبطور کامل غا) ا دبريقبل (ا درپس او يش يدرپی عنيزن 
آن ی ا دوتايک يباشد که فقط با اصابت ی د درحديسنگ دررجم نبای بزرگ. ا مرده باشديکرده باشند زنده 

واگر . اورا زود نکشدزنند کوچک باشد تا آنکه يکه می د که درسنگسار سنگهائيشخص مجرم کشته شود، وبا
ده ين مرد را بپوشاند و زن را پوشيد عورتيواجب باشد، با) انهيسنگسار و تاز(جلد هم رجم و هم ی برشخص
ی دارد ولی که همسر دائمی مرد با زنی زنا. انه بر فرج او نزننديتازی انه بزنند وليد که سخت تازي و با، بزنند

ی همجنس بازی ه زنهرگا. ست يندارد موجب رجم نی ا حبس و مانند آن به همسر خود دسترسيدراثر مسافرت 
 و هر گاه دوزن ، رسديدرمرتبه چهارم به قتل می  ول، خورديانه ميهر بار مساحقه تا سه باز صد تازی کند برا

د يبگوی به شخصی هرگاه کس. خورند  يانه مي تاز،  ولو مساحقه نکنند، ک پوشش بخوابندير يبدون ضرورت ز
اگر آن مرد ی شود، ولياو نسبت داده محکوم به حد قذف مکه زنا به ی ا خواهر قحبه نسبت به کسيزن قحبه 

شهوت ببوسد ی را از روی گريدی هرگاه کس. شودير وارد نميا زن قحبه باشد حد و تعذيواقعا خواهر قحبه 
ه قسمت جدا شده را به يعلی را قطع کند و مجنی از گوش کسی مقداری ن هرگاه شخصيشود، همچنير ميتعز

ه قبل از قصاص دندان درآورد در يعلی مجنی را بشکند ولی هرگاه دندان کسی ول. وند دهد يگوش خود پ
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د تفاوت يوب باشد مجرم بايد معيز شود، و اگر دندان جديد تعزيکه دندان تازه اوسالم باشد مجرم فقط بايصورت
 ”.ز بپردازديوب را نين دندان سالم و معيمت بيق
  

مو صورت يا اسکيجرم در جامعه مسلمانان فنالند المثل ی اگر ف ی حت، ه درهر حال شتر استيواحد پرداخت د
ی قصاص که درمجلس شورای  ماده ا10براساس قانون . را که اسالم بدون شتر مفهوم ندارد يگرفته باشد، ز

ا يوب کردن چشم يه معي شتر و د100که گردنش کج شود يبطری ه شکستن گردن کسي د، ب شدهيتصوی اسالم
شتر 10ه قطع انگشتان او ي شتر و د33د يوارد آی که به شکم کسی ه زخمي شتر و د50ک پا يک دست وي

 . است 
 

   ی را برفتوای شتريحات بيافزودن توضی شرع اسالمی رتبه دادگاههاي مسئوالن عال، درمورد مجازات سنگسار
الزمه اسالم است، و ق سنگسار يقتل از طر”:دانسته اندی له او ضرورير الوسي دررساله تحر”يني امام خم“
د عمل سنگسار ي و ناچار با، نها بشوديا اعدام با گلوله و امثال اير يل به قتل با شمشيست که رجم تبديز نيجا

ن از يزمی گردد، چنانکه مکرر دراخبار آمده است که اقامه رجم درروی رد تا منشاء نزول برکات الهيانجام گ
شود، خواه يدرمورد او اجرا می د سنگسار شود حد الهيکه بای  کس.نزول چهل شبانروز باران پر برکت تراست

ازنظر م تا يندارد که صبر کنی چ لزومين است که او کشته شود، و هي چرا که منظور ا، ا سالميض باشد و يمر
د يله خود مخصوصا تأکيرالوسيدررساله تحری مدظله العالی نين مورد حضرت امام خميابد درايی بهبودی مزاج
 .)مرکزی انقالب اسالمی  حاکم شرع دادگاهها، یالنيگ ی محمد."( وده اند فرم

  
 :اضافه داده اندی حاتيتوضی عدالت اسالمی ه درباره نحوه اجرايت فقيگر واليدی گان قضائيبلند پا

  
د يباشد بای م حکومت ما اسالمياگر بخواه. ی ست که همه مردم آن بروند به دادگستريا نيدردنی چ حکومتيه"

انقالب ی ما دادگاهها و داد سرای اسالمی درجمهور. م که درآنها بشود مجرم را فورا کشتيداشته باشی محاکم
 ).مرکزی دادستان کل دادگاههای وسف صانعي"( دهندين کار را انجام ميا

 
 معطل نکهيای  بجا، مير کرديابان دستگينها را درکوچه و خيکه ايوقت. ست يل الزم نينهمه طول و تفضيا“

ابان محاکمه شان يخی ت المال را مصرف کنند، همان تويم که چند ماه درزندان بخورند و بخوابند و بيبشو
اصال پاسدار . م يکنير بارانشان ميتی نقدر که دونفر پاسدار بضرر آنها شهادت بدهند بدون معطليم و هميکنيم
 ).ورکشی وان عاليس ديرئی لياردبی موسو ( ”.ن کار است يهمی برا
 
نکه يای عني. ستيز نيجای او فرصتی جزای ت مجرم برايص هويبعد از تشخ. ی انقالب اسالمی درکار دادگاهها"

 ).جانيآذربای س دادگاه انقالب اسالمي رئ، ینجف آباد( ”ر ندارديانقالب تأخی حکم خدا در دادگاههای اجرا
 
ی ريرا درصورت دستگی ن کسيدهد که چنياجازه مشود و اسالم يک دختر نه ساله بالغ شمرده ميازنظر اسالم “

 ) .دادستان انقالب تهرانی اسداله الجورد( ”ميم وگلوله بزنيوار بگذاريدرتظاهرات ضد انقالب همانجا کنار د
 
کسال است در بازداشت هستند و هنوز اسم يی م که حدود شش هفت ماه حتيرا درزندان داری نجا کسانيمادرا"

نها يداده اند که ای د؟ امام فتوينها نزنيد چند تا ضربه شالق هم به ايئـگويم. ند يگوي نمخودشان را هم به ما
ا يدنی کجا. نها درزندان بمانند يست بفرض پانصد نفر ازايضامن مردنشان نی ر جان هم بدهند کسير تعزياگرز

 ).کشوری وان عاليس دي رئ، یلياردبی موسو( ”شود ؟يخراب م
 
ی از اعدام شدگان اشتباه شده و آنها بجای ت بعضيص هويشرع اطالع دادند که درتشخبه دادگاه ی اشخاص“

د محسوب خواهند يا شهينها درآن دنيندارد، درعوض ای به آنها گفته شد اشکال. گرفته شده اندی گريکسان د
 ).مرکزی دادستان کل دادگاههای وسف صانعي(”.شد 

انقالب به بعد آن اندازه که ی روزيرا از پي ز، کرده اندی ود کوتاهفه خيدرانجام وظی انقالب اسالمی دادگاهها“
 حاکم ، یالنيمحمد گ( ”ميخواهياز امام و از مردم معذرت می ن مسامحه کاريما از بابت ا. د اعدام نکرده انديبا

 ). مرکزی انقالب اسالمی شرع دادگاهها
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ه قم درباره آنها يت اله ها درخوزه علمين آيود هماز خی کيهستند که ی نها همان دادگاههائي ا، ن وجوديبا ا
 امام ، یرازيمکارم ش( ”.برنديکشند گوسفند هم سر نميانقالب آدم می که دردادگاههای ن آسانيبه ا“   : گفت

 ). جمعه قم
................................................................................................................................. 

 
ادعا کرد ی ني، روح اله خم )1357 بهمن 12 ، بهشت زهرا( خود دربازگشت به تهران ی سخنرانن يدرنخست

درآورده است، و ی رانه ايران را بصورت ويخراب کرده  وای اقتصاد مملکت را بکلی ستيفاشی که حکومت
ی نعلين باره حسيدرا. کندی زيه ريدرمملکت پای براساس اسالمرای است که اقتصاد سالمی برعهده دولت اسالم

نده و يآی اداره امور اقتصادی  برا”ران رهنمود داد کهيای س کل بانک مرکزيامام، به رئ”عهديول”، یمنتظر
حضرت امام ی ن امور به رساله فقهين ايد مسئولي با، ین بانکها و مردم با معامالت شرعيآشنا کردن مأمور

ال نکنند که يط مضاربه و مضارعه وجعاله را خوب درک کنند و مثال خيراجعه کنند تا حدود و شرامی نيخم
 ."ستين ربا و مضارعه نيبی فرق
 
ت خود صادرکرد ودرآن اقتصاد ين سال واليکه درسومی معروفی ر از حکم اقتصاديبغی نين حضرت امام خميا

نوشته بود ی درباره مسائل اقتصاد اسالمی  به زبان عربد خود درنجف سه اثريرا خاص االغ دانست درمدت تبع
 نام دارند، و خالصه مطالب هرسه آنها ”عي کتاب الب” و” المسائل المستحدثه” و”المکاسب المحرمه"که 

ن هر سه کتاب و يوجه مشترک ا.  نقل شده است –است ی ز به زبان عربي که آن ن-له اوير الوسيتحردررساله 
ی کند با عصر صدر اسالم عوضيمی را که درآن زندگی فراوان عصری نيست که امام با واقع بن اياحکام آنها ا
 : دانسته استی را قرن دوم هجری حيستم مسيگرفته وقرن ب

 
ان يهوديی ات برنفوس واراضيمالی عنيه يا جزيق خمس وزکوه يد منحصرا ازطريبای اسالمی اتهايمال“

فتح کرده ی که دولت اسالمی کشورهائی ن خراج از اراضيرند، وهمچنبيها که درپناه اسالم بسر می حيومس
 ازهر راه که ، یگريات ديوصول هر مال. که مرده اند و وارث نداشته اند وصول شوندی راث آنهائياست، و م

ست بلکه يکشور الزم نی خالف شرع است و نه تنها برای ات گمرکيازجمله وصول مال. باشد خالف شرع است 
 ."د لغو شودي ضرر دارد و باهمی ليخ
  
ره ها جزو ياها و شهرها وجزين دري همچن، اهان و درختان و سنگها، مال امام استيارتفاعات کوهها و گ“

ز يمت و کنير گرانقيو لباس گرانبها و شمشی غنائم برجسته مانند اسب عال. انفال است و تماما مال امام است
 .رد و وارث نداشته باشد مال امام استيکه بمی کسن ارث هريخوبرو مال امام است و همچن

 اگر ، معادن طال و نقره ومس و آهن وسرب و نفت و گوگرد و ذغال سنگ ونمک و گل سرشورو گل سرخ
شوند، يات خمس ميسکه دار، برسد مشمول مالی  مثقال طال15نار، معادل ي د20منافع حاصله ازآنها به 

ی ر آثار اسالمير و چه درزيبای  چه دراراض، ن اسالميکفار و چه درزم ی چه درشهرها، ن است مال گنجيهمچن
 .دا شوديپی آنچه در شکم ماه.دا شوديپ

 
کنند ازنظرع شرع باطل يد آن منع ميگران را از تقليرسانند و ديمخترع آن به ثبت می ع را براينکه صنايا

 ."ن بمانديآن معی  برساند تا نرخ ثابت برارا به ثبتی مسلمانان است حق دارد صنعتی است، فقط امام که وال
 
ک يی بودن آنها مشکالت اقتصادی ت آنها و باهمه اسالميامام، با همه اهمی ن رهنمودهايکه درعمل ايوقت

ز کمک يگر نيدی جانبی را حل نکرد، دست اندرکاران بفکر آن افتادند که از تخصص های ستميقرن بی جمهور
ک اقتصاد سالم و شکوفا مراجعه به يجاد ي تنها راه حل ا”:گفته شد کهی ماسالی درمجلس شورا. رند يبگ
ی نمازجمعه آقای و خطبه های نيت اله مشکيوحضرت آی منتظری ت اله العظميات حضرت آيقات و نظريتحق

ی اسالمی  وروزنامه ارگان حزب جمهور، )1362  خرداد 7 جلسه ، یاسالمی مجلس شورا"( استی رفسنجان
 :نوشت
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ن هفته منتشر شد ه آثار يکه درای رفسنجانی هاشمی ن آقايحجه االسالم والمسلمی است اقتصاديتاب سک“
ت و کارل مارکس يچون آدام اسمی مخبطی له مغزهايرا که بوسی اقتصاددانان استکبار شرق و غرب و الطائالت

ن کتاب نه يای ق رهنمودهايدق یاجرا. مستضعفان عالم گشوده اشتی د برروياثر کرده و آفاق جدی افته بينشر 
ا از ورطه ينجات دنی  بلکه راه را برا، دهديقرار می ح رشد اقتصادير صحيرا در مسی اسالمی تنها جمهور
 ".دينمايز روشن ميحاصله از استکبار نی بحران اقتصاد

 
ران جزچهل يای اسالمی جمهوری برای اقتصادی ن رهنمودهاين بودکه اگر ايآنچه درعمل نشان داده شده ا

وسقوط ) وام دهنده بودی ش ازانقالب خودش کشوريپی ران سالهايکه ای طيدرشرا( ی ارد دالر وام خارجيليم
گرفته نشود ی نکه اگر وام داخليای  دالر و اعالم اضطرار1 , 200 دالر به 2 , 600درآمد سرانه ساالنه از 

ی اورد، درعوض برايببار نی نخواهد بود حاصل ببعد مقدور 1377از آبان ماه سال ی دولتی پرداخت حقوقها
خته ياز آنرا جسته گری داشت که نمونه هائی ت بخشيار رضايج بسيت اله ها و حجه االسالم ها نتايخود آ

: ک کهيپلماتيار معتبرلوموند ديافت، مثال درماهنامه بسيتوان يمی ن الملليمطبوعات مهم بی هايدرافشاگر
مخصوص ی ران به حسابهايارد دالر ازايلي م10کا بعمل آمده، تاکنون حدود يرکه درامی هائيبراساس بررس“

ی است که در بانکهای ر از مبالغين رقم غيافته است، والبته ايانتقال ی کائيامری سرشناس به بانکهای مالها
 ”گليشپ ا”يا گزارش هفته نامه آلماني، ”خته شده استيآنها ری به حسابهای اروپائی گر کشورهايس و ديسو

درهولتس بروکه بانک ی ت اله بهشتيون مارک به حساب آيليز شصت ميصادره، ازواری د شماره چکهايکه با ق
ارد دالر سهام حجه يلينگتن پست درباره دو ميا گزارش واشيچه بانک فرانکفورت خبر داد، يهامبورگ و دو
م درباره يرش جروزالم پست اورشلا گزاي ، ین الملليصد شرکت مختلف بيش از سيدربی االسالم رفسنجان

ا سپاه پاسداران يون ارشد يازجانب روحانرا ی رانيای خيو تاری هنری نه هايکه بطور منظم گنجی ماهائيهواپ
ران را يل انتقال داده و درحال حاضر غرفه ايال عال به اسرائی ماهايه و از آنجا با هواپيران به ترکيران ازايا

اد يبنی ارد تومانيلي م123ی دزدی ماجرا. ن موزه کرده اند ين غرفه ايتری م غنياورشلی درموزه باستانشناس
ک نمونه يار برآن سرپوش گذاشته شد بنوبه خود تنها يبسی ز که پس از سر وصدايران نيمستضعفان درخود ا

 ” درداخلن رهنمود هاين سالها و باهمياست که درهمی با ارقام نجومی کصد مورد سوء استفاده هائيش ازيازب
خردان، يبی ا”:انگذار آن نوشته بوديکه بنی  صورت گرفته است، حکومت”نيزمی روی ن حکومت الهياول

 ، هاي غارتگر، هايدزد  فسادها،. شوديس ميتأسی ن است وآن بادست پاک روحانيزمی ن بهشت رويمملکت د
 ".ت سر و کار ندارندين کشور است که با روحانيهمه کار آن دسته ازافراد ا

................................................................................................................................. 
 

ی وسوء قصدها و کشتارهای  درگرما گرم جنگ خارج، هيت فقيوالی جمهوری برقراری ن سالهايدرهمان نخست
حجه االسالم ی ن الملليران درصحنه بيروزافزون ای اسيسی و انزوای تصادو مشکالت گسترده اقی ر داخليگيپ

ی ه انجمنهايندگان اتحاديدار با نمايدردی اسالمی س وقت مجلس شورايرئی رفسانجانی ن هاشميو المسلم
  : بشارت داد کهی اسالم

 
ن کشور يای ه ارگانهايل وک، خته شده استيران ريدرای ک جامعه اسالميی و اجتماعی اسيسی ه هايامروز پا“

امام امت دست ی تحت رهبری انقالبی و دولت ونهادهای اسالمی و مجلس شورای است جمهوريمتشکل ازر
 ."باشد ی واقعی ک الگويت ينده بشريآی بسازند که برای زشت جامعه ای اين دنياندر کارند تا درا

 
ت يدردرجه اول اهمی  نقش، مورد بحث”تيبشر”ازی مينی عني ، طبعا موضع زنانی د بخشينده امين آيدرچن
نده يک امام و نمايه و دوست نزديت فقيانگذاران درجه اول والي ازبن، ید صدوقيت اله شهيآن جهت يبد. داشت

نده يآی ن الگوي الزم دانست درمجلس خبرگان که خود عضو آن بود درباره مقام زن درا، زديمخصوص اودر
 :بدهدی شتريحات بي توض، تيبشر

 
س جمهور هم بشود و يتواند رئيرش بشود، پس ميصغی تواند وليند همانطور که زن ميگويده ام که ميشن"

تواند بچه را باز بکند و پاکش بکند واز کثافت ياست؟ چون زن می ن چه حسابيحاال ا. ر هم بشودينخست وز
کروز يی عنيهم بشود؟ ر يس جمهور و نخست وزيتواند رئيبرکنارش بکند و پستان دردهانش بگذارد پس م

مان يشب خانم زاينکه ديای چرا؟ برا. ل استيتعطی ريا نخست وزيی است جمهوريم که رينيم و ببيصبح برو
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ک يا يفرستاده باشند ؟ آی کنفر زن را در اسالم به استانداريا يست؟ يما ننگ وعارنی ن برايا ايآ. فرموده اند 
ی کيا کلنگ ي آ،  قنات وجود دارد24 , 000زد حدود يند ؟ درکه زن قرار داده باش ديده ايرا شنی سرلشکر

 ”ازآنها را زن زده است ؟
 

ت ياهمن حد از يدرهمی گري درکتاب تعدد زوجات دراسالم دالئل د”ي طباطبائ”نه عالمه معروفين زميدرهم
 :ارائه کرده است

 
ی تينفس محرومی حتمی واهشهاخی ه اقتضائات الزم طبع و ارضاين است که درناحيات اسالم ايازعنای کي“
ن است که دررفع حاجات يشهوت مردان انباشته نشود تا سر به منکرات بزند، والزمه اسالم ای عنيجاد نشود، يا

ال يتواند با خيبراوسخت شد می ن جهت شخص مسلمان اگر کار قضاو شهوتش روزيبد. ع شوديشهوت تسر
ت يه السالم روايازحضرت امام جعفر صادق علی ثيت حدن بابيدرهمی دراصول کاف. رد يبگی گريراحت زن د

به ی کمرد را برزن حرام فرموده، وليش از يرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بي غ: شده است که فرمود
، و عالمه ”!رت دهديت و غيرا خداوند بزرگوارتر ازآن است که به زن حميمرد چهار زن را اجازه داده است، ز

ده و ملکات يرت از اخالق حميشود که غي پس معلوم م”ث گرفته است کهين حديجه راازاين نتيبزرگ تنها ا
 "!فاضله است

................................................................................................................................. 
 

و ی علمی تهاي بهمان اندازه که از صالح، گسترده نشسته بودندی خواننه آخوندان برسر يريکه به سنت ديآنهائ
ن يطوالداشتند، بخصوص با ای ديی و گزافه گوئی  درالفزن، بهره بودندی شرفته امروز بيجهان پی فرهنگ
شمار سخنان . برخواهند داشت ”رهبری نيخم”اله اکبر”اديمنبرشان فری درپای نان که درهر صورت کسانياطم
ه يغالبا بلند پای ه ازجانب مسئوالنيت فقي وال”ي اله”ست ساله حکومتينا در بيکه درکشور ابن سی ه اابلهان

 :ک کشور عصر حاضر استين رقم سخنان نوع خود دريگفته شد احتماال بزرگتر
 
طرح ساختن ی منتظری ت اله العظميحضرت آی انقالبی ل با رهنمودهايرا ابابيطی ما سازيموسسه هواپ“

اه يجهان کفر را به خاک سی الهی ل دارد که با اتکاء به امدادهاي را دردست تکم”دي کبوتر سف”يماهايهواپ
وزارت ی ه رسميل در مصاحبه با نشريرا  ابابيطی ماسازيهواپی هايس موسسه بررسيرئ"( ديخواهد نشان
 ). يارشاد اسالم

 
ظهور حضرت ی نه سازيم درجهت زميه بتوانل خواهد شد کيتکمی ن بار بصورتياولی ما برای دانشگاه خلبان“

 ). ف خلبانان يدرمراسم تحلی جمهوری هوائی رويفرمانده ن( ”مياقدام کنی عجل اهللا تعالی مهد
 
ودرحال اد برده اند يگر را ازيکديه مسئله تضاد با يکا و روسيم که امريبرخورداری امروز ما ازچنان قدرت“

گرقرار گرفته يران درکنار همديای اسالمی درت روزافزون جمهورمقابله با قی حاضر هردو ابرقدرت برا
 ). يونيزيفرمانده سپاه پاسداران درمصاحبه تلو(”اند
 
نده يم درآيخواهيحاال م. م يدانيز را ميت دارد همه چيساختن موشک اهمی برای زهائينکه چه چيمادرمورد ا"

ن يم شد و دوميا خواهيدنی نده ما قدرت بزرگ موشکيم که درآيد به صراحت بگويبا. م يانواع موشکها را بساز
م که يکرده ای ز ابتکارهائيهاوک نی ستم دفاعينه رادارو سيدرزم. م بوديبعد از ابرقدرتها خواهی قدرت موشک

 ).ون ژاپنيزيدرمصاحبه با تلوی اسالمی س مجلس شورايرئ (”کننديها بفهمند ازغصه دق ميکائياگرامر
  
ساختنش وقت صرف کرده بود تنها ی  سال برا16کا يرا که امری ما توانسته اند موشکی حزب اللهی بچه ها"

 ). جنگ ی ون دانش آموز برايليده می نار آماده سازير سپاه پاسداران درسميوز"( سال بسازند يکدرمدت
 نماز به نيبت ايکا از هيامروز تمام امری ول. ديترسينماز جمعه نمک پشه هم ازمراسم يی م طاغوت حتيدررژ

 ).الن درخطبه نماز جمعهيامام جمعه گ( ”لرزه درآمده است
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ه بوده است يت فقي سال است بدون وال2500را که ی تمام شرق و غرب عالم امروز متحد شده اند که جامعه ا"
 ). امام جمعه رفسنجان درخطبه نماز جمعه ( ”ه دررأس خود محروم کننديت فقيکماکان از داشتن وال

 
م ياگر ما بتوان. ش ورزش است يازبرنامه های کيکند و يمی زيجهان سوم برنامه ری کشورهای ر برااستعما“

ارزش ی ان را به زهد بکشاند، فقط آنوقت است که ورزش ما دارايم که جهانيت کنيهدای ورزش را درجهت
دختران ی رمانن دوره مسابقات قهي، درچهارميس جمهوريرئی رجائی همسرمحمدعلی عاتقه رجائ( ”باشديم

 ). وم تهران يدراستاد
 
 به حزب ، ميداری ن اماميما بحمداله چن. نبال حزب درست کردن روند ديها چون امام ندارند می اروپائن يا“

 ).درخطبه نماز جمعهی ت اله صادقيآ( م ينداری اجيدرست کردن احت
 
ت يآ"( ت استيه مرادف با بربرير فقيت غيه مرادف با توحش است وبا واليت فقيبدون اصل والی جامعه بشر“

 ).ه دردانشگاه يت فقينار واليش سميس مجلس خبرگان درگشايرئی نياله مشک
 
است يون سيسيمخمر کم(” قرنها است مورد انتقاد مااست، رانيست ها درمورد اياليانه سوسياست ناشيس"

 ). ی اسالمی مجلس شورای خارج
 
د يخواهيگرکه ميتران، ازتاچروازهرکس ديگان، ازمين راازريا. تران اسياامروزاين کشور دنيدمکرات تر"

 ).  درخطبه نماز جمعه ، یاسالمی س مجلس شورايرئی رفسنجانی هاشم"( ديبپرس
 
د ي نخست با، ج فارسيخلی غارت منابع نفتی دانند که حجاب اساس حکومت اسالم است، و براي ابرقدرته م“

دار با بانوان ينده مجلس دردير و نماينخست وزی  همسر موسو، وردزهرا رهن ( ”نان ببرنديحجاب را ازم
 ). عربی کشورها

 
ن  يحس(”ج فارس مربوط استيهندوانه براه افتاده با توطئه ابرقدرتها درخلی را که درباره گرانی سر وصدائ“

 ). ی اسالمی ر درمصاحبه با روزنامه جمهورينخست وزی موسو
 
ن خود خدا يکه ايغمبرش را گول بزنند و آنها را بدوشند، درحاليواهند خدا و پخيال خودشان مين به خيمنافق"

ن فکر يمنافق. فر برسنديبکنند و بعد به کی گذارد تا خالفکاريآزادشان می عنيزند يرنگ مياست که به آنها ن
، یرازيب شيت اله دستغيآ"(خورندينکه خودشان از خدا حقه مي غافل ازا، کنند که به  خدا حقه زده انديم

 ).درمصاحبه با روزنامه اطالعات
 
د ياهان کاخ سفين به سيتوهی خود را برای است جمهوريها کاخ ريکا ئيست که آمريسبب نی ب"
 ). شرع مرکزی س دادگاههايرئ(”نامنديم
 
 هيت فقين والي رکن رک، وده استمان را وادار به عجز و البه نيکه فرعونی ر برنده اي شمش، خيدرطول تار“

سم پنجه نرم کرده است يسم و کمونيونيسم و صهياليخ با مثلث امپريهم که در تمام تاری روئيتنها ن. بوده  است
ران بلکه ينه تنها درمحدوده ا. ه بوده استيت فقيوالی عنين جهان يعه و قبله دائم محروميت  شيمرجع

د ي شه، نژادی هاشم(” داشته استه قراريک فقيعه آن يوسته درطليکه بوقوع پی هر نهضتی تيدرسرتاسر گ
 .)محراب

  
حجت "( ه دوخته انديت فقيد خود را به مجلس خبرگان و به واليارد نفر مسلمان جهان امروز چشم اميليک مي"

 ). جانيامام جمعه آذربای السالم حسن
 آنوقت است .وند بزند با حرکت امت حزب اهللا درنماز جمعه ها يد سرنوشت خودش را پيما بای جامعه ورزش“

 ).ري نخست وز، ین موسويحس( ”ديخواهد درخشی ن جامعه ورزشيکه ا
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خامنه ی د عليس( ”ديا هستي شما ابرقدرت دن: نديگويبما می خواهان جهان بطور دسته جمعيمتفکران و آزاد“
 ). س جمهوريرئی ا

 
از (”ست ها هستنديونيصهد  که عامل آن يآی ا ميدردنی گ پرستسو ی ماازرواج سگ بازی هايگرفتاری ليخ“

 ). 1363 اسفند 5 ، عاتالسرمقاله روزنامه اط
 
ی را بمناسبت شهادت آقايکه آخی و نوار آنها حرام است، مگر آهنگی قيد وفروش صفحات موسيمعامله و خر“

نده جهان بعنوان ين خبر دادن از آير مالئکه و ارواح حرام است و همچنياحضار جن و تسخ. ساخته اندی مطهر
 ).در جمارانی ، سخنرانينيخم"( افت شده استيکه از اجنه دری اخبار

................................................................................................................................. 
 

ران حمله کرد يرتش عراق به خاک ا ا، رانيدرای اسالمی کار آمدن حکومت جمهوری کمتر ازدوسال پس از رو
ده يک ارتش فروپاشيانه به مقام ين ارتش خاورميرومند تريران ازمقام نيدرگرفت که اگر ارتش ای و جنگ

 با ، یرين دوران غافلگيران پس از نخستي ارتش و ملت ا، نوصفيبا ا. شديسقوط نکرده بود، اصال آغاز نم
که اساسا با ی طي درشرا– و نه مطلقا بخاطر جنگ اسالم و کفر ، شيت مرز و بوم خويازتمامی زياحساس غر

کسال ي درطول کمتر از ، زيحماسه آمی کپارچه بپا خاستند و درجنگي بطور -طرف مخاصمه نبودندی چ  کافريه
 . مرز به عقب راندند ی متجاوزان را تا آنسو

 
که صدام ين جهت وقتي بهم، رای روزي پحق را بجانب خود داشت و هم اعتباری نيران درآن هنگام هم سنگي ا

نکه صلح درمنطقه برقرار يای ج فارس حاضر شدند برايعرب خلی نفتی رفت کشورهاين شکست خود را پذيحس
ران هم خسارات ي ا، ن شده بوديران بپردازند، و اگر چنيعراق را به ای ارد دالر غرامت جنگيليشود ده ها م

 ، ن موقعيدرست درهمی شد، وليمنطقه می ن قدرت نظامياره بزرگترکرد و هم دوبيخود را جبران می جنگ
  : ه صادر کرد کهيد، اعالميديصدر اسالم می ر کشير انقالب که خواب شمشيرهبر کب

 
د و به يام کنيق. م يم کافر و ستمگر را به جهنم بفرستين رژيم تا اينجات شما آمده ای مابرا! ز عراق يملت عز“

ی هنيو می ف اسالميتکل. ديکافر راازبالد خود کوتاه کنی های د و دست عفلقيائيمن خود باستقبال برادران مو
نبرد با کفر ی بسو. ديشد تا جامه ذلت نپويد و بکوشيجبهه ها هجوم آوری شما اقتضا دارد که جوانمردانه بسو

روح اله .  استريدی ليد که فردا خيرا کمک کنی اسالمی د و برادران جان برکف رزمنده جمهوريبشتاب
  .”1402 رمضان المبارک 22 ، ینيالخمی الموسو

 
جه نه ي ودرنت، ران آشکارا جنبه متجاوز داشتيآغاز شد که درآن ای رانگر هفت ساله ايب جنگ وين ترتيبد

ه يز خود بدست آورده بود از دست داد، بلکه سرمايافتخار آمی روزيرا با پی ن الملليبی ه معنويتنها تمام سرما
ی است تهاجمين سي وا، افت نداشتيافت دارد دريتوانست دريز که ميرا نی ارد دالر غرامت جنگيليدهها می ادم

تجربه ی ده و بي سپاه پاسداران آموزش ند، نجات دادی ن را از سقوط حتمين آنکه صدام حسينانه درعيکوتاه  ب
ن کشتار ي بزرگتر، یصدر اسالمی روزيپی د که بجايز کشانيفاجعه آمی گانه به جنگيبی نيران رادر سرزميا

 باضافه ، ین المللين کشور را درصحنه بيای اسيسی ن انزواي و تلختر، ران را از دوران بعد از مغوليخ ايتار
ارد دالر خسارت يليصد ميسی خود دولت اسالمی کشته و معلول و به برآورد و رسمون نفر يليک  ميک به ينزد
از جانب ی دن جام زهر کذائيافتخار ونوشی بی ران به متارکه ايم ايز با تسليام نببار آورد وسرانجی رانيو و

ان يجهانی که از آن درافکار عمومی ن خاطره اي وروشن تر، ديان رسيبپای معنيبی ن جنگ تهاجميآغاز کننده ا
  : بود کهی ن الملليبی های ن گزارش خبر گزاريماند ای خ باقيو درصفحات تار

 
خ ين کشتار کودکان درتاريران بزرگتريای اسالمی صد هزار بچه به کشتارگاه از جانب جمهوراعزام چند “

البا از ن کودکان غيا. به قتلگاه فرستاده شده اندی رانيکودک ا, 300 000ن فاجعه تاکنون يدرا. جهان است
ب يکه ازطرف نای ديد شدن با کليشود که پس از شهيوبدانها گفته مشوند يگاه مدرس روانه کشتاری کالسها

نجا بهشت خواهند گشود ودرآش را دريخاص خوی غرفه های ت درها شده اسارشان گذاشتهيامام زمان دراخت
 ".خود خواهند شدی ازخانواده  های رائيآماده پذ
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ران را يشمار تلفات ای خارجی قاتي منابع تحق” خود گزارش داد که1985 اکتبر 7ون در يبيهرالد تر روزنامه 

نگ با عراق هشتصد هزار نفر و شمار تلفات عراق را ششصد هزار نفر برآورد کرده اند که جمع آنها در ج
، و هفته نامه اکسپرس درهمان هنگام محاسبه ”شتر استيدوم بی درجنگ جهانی غربی ازمجموع تلفات اروپا

ی  المللنيبی توي انست”.ارد دالر فراتر رفته است يلي م200از دو طرف ی د اسلحه برايخری کرد که فکتورها
 1984ن مرکز نوع خود در جهان است، درگزارش ساالنه سپتامبر ي استکهلم که معتبر تر”صلحی هايبررس

کا، ي کشور امر31ی خصوصی ا شرکتهايی  موسسات دولت، ران عراقيح کرد که درمدت جنگ ايخود تصر
، بلغارستان، لهستان، ي چکوسلواک،  پرتقال، ايونان، اسپانيا، يتاليانگلستان، ا، ن،آلمان، فرانسهي،چيشورو

تنام، يوان، وين، تايپيلي، في، کره جنوبي، کره شماليمن جنوبيه، ي سور، ليس، اسرائيش، سوي اتر، یوگسلواکي
ران اسلحه فروخته يای اسالمی ، به جمهوريوپي، اتيبير، ليل، الجزايبرز ني، آرژانتيجنوبی قايپاکستان، افر

ل با ياسرائ درباره معامالت اسلحه 1992که درسال ”بن مناشهی ار”يليجاسوس اسرائی وصداکتاب پرسر. اند
ی رقم پرداخت) ده استيکا بچاپ رسيآن درامری و ترجمه فارس( ورک منتشر شديويران توسط خود او درنيا

در باره . ارد دالر برآورد کرده است يلي م82د اسلحه در عرض هفت سال جنگ يرا بابت خری اسالمی جمهور
ران ي هزاردالر به ا450هزار دالر ارزش داشت به ی را که فقط سی ي کاال“: سدينويمی ن معامالت وينحوه ا

 .”ميکرديافت ميم وپولش راهم نقدادريفروختيم
 

ی ن مشترينسبت بدی چ حقشناسيارد دالر سالح فروختند، هيليکه هشتاد می لينها، دولتمردان اسرائيبا همه ا
 :از نشان ندادنددست و دل ب

 
ر، نخست ياسحق شم"( کنديل خدمت ميما به منافع اسرائيران و عراق مستقيم که جنگ ايحا بگويد صريبا"
 ). ل ير اسرائيوز
 
ت يخواهد بياست که می ران مدعيالبته ا. کند يران وعراق مسلما مارابه دردسر مزمن دچار نميجنگ ا"

ران ين دو کشور را ويااول ی عني ، د از عراق  و اردن بگذردي آنجا بادن بهيرسی برای  ول، المقدس را آزاد کند
رافائل  ( ”ران خواهد شديران هم وين راه خود ايرا دراي ز، ميخواهياست که ما می زين درست همان چيکند، و ا

 ). ل يس ستاد ارتش اسرائيتان، رئيا
 
را درآنصورت همه ي ز، روز نشودين جنگ پيا دررانيای اد گرائين است که بنيان ايليهمه ما اسرائی دواريام“

ب ين ترتيم و بايستيز نيعراق نی روزيالبته ما خواهان پ. فرو خواهد رفت ی انه درظلمت قرون وسطائيخاورم
 ).ل ير اسرائيمون پرز، نخست وزيش( ”ميک روبرو هستيو استراتژی مختلف نظامی ا روئيبا دو رو

ن جهت است که زمامداران يدرست به هم. ل استيران و عراق اسرائيجنگ ای ن است که برنده واقعيت ايوافع“
  ).1984 سپتامبر 23، لوموند ( ”کنندياستقبال می ر را با کمال خوشوقتيان ناپذيپان جنگ يل ادامه اياسرائ

 
آنها ز همراه او بود، که درهمه يز نينفرت انگی هائيبکاريان با فريمرگ و خون از آغاز تا پای ن تراژديا
ن ي و ازجمله ا، شدنديه بکار گرفته ميت فقيکارگزاران والی غاتيتبلی مبران و امامان درخدمت هدفهايپ
ث ي حد”يوه سنتيشد و بهمان شيهزارساله جعل می وه سنتيبود که به شی تازه ای ثهايها حديبکاريفر

و عضو ی اسالمی  شورانده مجلسي نما، یکه حجه االسالم رضوانی ثي ازنوع حد، شديشناخته م”معتبر
 : مجلس قرائت کردی  درجلسه عموم، ن مجلسيون دفاع ايسيکم
 
فرجه ی عجل اله تعالی ام حضرت مهديهمانا که قبل از ق: ه السالم فرمودنديحضرت امام جعفر صادق عل"

 فيالشر
ت يد و پس متوجه بجنگنيا هجده ماه ميان او بمدت هشت ماه يکند و سپاهيام ميران قيغمبر درايه پيازذری مرد

رسند، ودرآنجا خانه به خانه و سنگر به سنگر ين ميگذرد که از قم به فلسطينمی ريشوند، و ديالمقدس م
 ".برنديمش يکشند و سرشان را مثل گاو ميرون ميروند و آنها را بيست ميونيان صهيهوديبسراغ 
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 ، یگروهی ق همه رسانه هاي ازطر، ريگيپبطور ی اپيپی بود که ماههای  تقلب، هايبکارين فرين ايشرم آورتر
نکه شمار يای جمعه صورت گرفت برای ون، و ازفرازهمه منبرها و در همه نمازهايزيوها، تلويروزنامه ها، راد

ن يمی دجله و بروی مدارس به مردابهای مکتهاينی از نوجوانان  جوانان ساده لوح را غالبا از روی شتريب
 .  مرگ بفرستندو از آنجا به کامی عراقی ها
 

ح کرده بود که امام در يث، تصريان احادي امام زمان در باره راو”عي توق”ه درنقليت فقيدرکتاب والی نيخود خم
ش از ظهور يکه پی ب خواهند بود و آن کسانيع فرموده اند که تا زمان ظهور مجدد خود ازانظار غاين توقيا

ی  دستگاهها، خود او درزمان جنگ با عراقی ول. هستندی رب را بکنند دروغگو و مفتيدار امام غايدی ادعا
آن شوند که ی بکارانه آنان موافقت کرد که صدها بار مدعين طرح فريا الاقل با ايم را مأمور کرد يرژی غاتيتبل
فتن با يا برتانک چيد يفرم پاسداران انقالب، سوار براسب سفيا با اونيی د نورانين امام زمان بصورت سيهم
بعهده گرفته و با آنها ی کفر صدام عفلقی  رادرجنگ با قوا”سربازان اسالم”يا مسلسل فرماندهيکف يشنکاال

ی  شما االن تحت فرمانده“: خطاب به سپاه پاسداران گفتی درهمان آغاز جنگ و. آبگوشت خورده است 
ی صبح به صبح براگزارش اعمال شمارا هم . کنند يد که شما را شخصا مراقبت ميم امام زمان هستيمستق

ان ي فرق است م: د کرد کهيام خود بمناسبت روز ارتش تأکي و چند هفته بعد درپ، ”فرستنديه السالم ميشان عليا
ی که صدام عفلقيفداه شخصا بعهده دارد و آنهائی مشان را صاحب الزمان روحيمستقی که فرماندهيآنهائ

ن جنود خود خسته شد و يای احب الزمان از پرمدعائکه صي تا روز، ازآغاز جنگ عراق". فرمانده آنها است
ده نشد، صدها يازاو دی گر نشانيکوت العماره بحال خود گذاشت و دی لجنزارهابصره و ی ابانهايآنها را در ب

ی ون منتشر شد که هرکدام از آنها صحنه سازيزيو و تلويبطور منظم در روزنامه ها و رادی گزارش ساختگ
ی ازآنها بقدری ک حوادث کوچک و بزرگ جبهه جنگ بود و برخيکايادن امام زمان درشرکت دی برای تازه ا
ه کارگردانان يبا کلين تقريز قبول آن دشوار بود، وبا وجود اينی ک کودک دبستانيی برای انه بود که حتيناش

ی در نمازهامنبرها و ی ز در بااليه برآنها صحه نهادند و همه وعاظ و روضه خوانان نيت فقيو الی حکومت
صاحب ی شخصی ن دخالتهايآنکه بعد ها معلوم کرده باشند که چرا با همه ای جمعه درباره آن داد سخن دادند ب

و ناقص العضو درطول ی شتر زخمياسالم مجبور شدند با دادن صدها هزار تلفات و چند برابر بی الزمان قوا
و ده ينکه خود مردانه نجنگي  نه بخاطر ا، ردند سرانجام دست از پا درازتر به پشت جبهه باز گ، هفت سال

بزرگ و کوچک وابسته بدو نتوانسته بودند ی نکه آخوند اعظم و آخوندهاينکرده بودند، بلکه بخاطر ای فداکار
روز شد و نه با فرستادن يتوان پيف ميبرحری شرفته تريپی با تکنولژی ستميک جنگ قرن بيبفهمند که در

ش يو افزان جهالت يهمی اپي و احتماال تکرار پ، دشمنی ن ها يمی  و نوجوانان به رواز بچه های شتريامواج ب
. دان واداشت ين ميای د و او را به ترک نهائيان آن بود که حوصله امام زمان را بسررسانيمنظم شمار قربان

که منافع و ی طيادند تا در شريکوشی و اروپائی ماهها و سالها سازمان ملل متحد و زمامداران مختلف اسالم
ن کوشش با يهربار ای  ول، ن کشور را به قبول متارکه جنگ وادارنديکرد اين ميران را تأميای اسيت سيثيح

ش از اعتراف به يکماه پيی حت.  روبرو شد –رغم نظر مسئوالن ارتش ي و غالبا عل–ی نيشخص خمی پاسخ منف
صلح ی م؟ با کيصلح بکنی چه جور. م يصلح بکنند  يگويبه ما م:"لجوجانه گفتی زه جوئيبا ستی شکست و

زو با يم سر مينيم بنشيمسلمانم يکنيما که ادعام...... غمبر اسالم با ابوجهل صلح بکند؟يشود پيم ؟ مگر ميبکن
 جواب مالئکه اله ، ميد بدهيچ که باياء هي جواب انب، ميد بدهيچ که بايم؟ حاال جواب خدا هيصدام مصالحه کن

ما ی م ؟ چه صلحيجواب ملت عراق را چه بدهی  ول، ميد بدهيچ که باين هي جواب مستضعف، ميدهد بيچ که بايه
چ مصالحه ينها هيم ؟ ما با ايز و با آنها صحبت کنيک ميم سر ينيم حاال بنشيد داده اينقدر شهيم ؟ ايم که بکنيدار
ن يچوقت اي ما ه، نجايند ايايد نيگوئکنند بيصلح رفت و آمد می که برای ن آدمهائيبه ا. م يم که بکنينداری ا

که ی ائين دنيا. م کرد ين هم جنگ خواهيم و مثل حسين وارد جنگ شديما مثل حس. م کرديجنگ را رها نخواه
 ”.نکه اسالم را نشناختندينها مثل ايد ايد با هم مصالحه کنيائيزند که بياد ميفری ه
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ت يامنی  شورا598 هم قطعنامه ، زيحقارت آمی طين درشران فرمانده رجز خواي هم، کماه بعد از آنيو تنها 

رها را گردن خدا ين بار همه تقصي منتها ا، رای صدام عفلقی نهائی روزيرفت و هم پيسازمان ملل متحد را پذ
 : گذاشت

 
نه يت ملل متحد درزميامنی کنم با قبول قطعنامه شورايمی که از ذکر آن خود داری بواسطه حوادث و عوامل"
من از ی ن مسئله برايقبول ا. دانم يآنرا به مصلحت انقالب و نظام می ش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونآت

ی م و برايخدای به رضای ز راضيم و من نيگردن نهی ت حقتعاليد به رضايهمه ما بای زهر کشنده تر است، ول
خدا از هر آنچه گفته بودم ی ت و رضاد رحمي اما امروز به ام، ن نفس بجنگمين قطره خون و آخريت او ايرضا

ی ناآکاهی ااز رويآگاهانه ی نده ممکن است افراديدانم که درآيم. داشتم با خدا معامله کردم ی گذشتم و اگر آبروئ
نها ينا ايقيی ثارها چه شد ؟ وليند که پس ثمره آنهمه خونها و شهادت ها واين مسئله مطرح نمايان مردم ايدرم

 . خبرنديز فلسفه شهادت بب و اياز عوالم غ
باغ ی جهانخوار گلهای کايو امری استکبار جهانی  ول، ميکه ما سر سازش با کفر را نداری دانيتو م! خداوند 

ه اله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء يفرج حضرت بقی نيرين روزها را به شيای خودت تلخ.  پرپر کردند رسالت ترا
 !"جبران فرما

................................................................................................................................. 
 

ی آخوندهای سنتی از دشمنی  بازتاب، جهان امروزی ر مذهبيبا هرگونه دانش غی نيروح اله خمی زيغری دشمن
له ها، ي گال، های  راز، نا هايدانش، با ابن سی قعبا همه مردان وای و مکانی همه مذاهب درهر مقطع زمان

 : ن پرده برداشتيت چنين واقعيخود فقه اعظم ازا. ن ها است ينشتاي ا، ن هايدارو
 
م و رو به تمدن بزرگ يران متمدن و آباد داشته باشيم ايخواهين باشد که ميرا که شعارش ای ما دانشگاه"

د يما اسات. م يما با دانشگاه از اساس مخالف. کند يا وابسته به خارج من جور دانشگاه ماريا. م يخواهيم نميبرو
 ".زاده هم نباشندی  آتاتورک نباشند، تق، م که رو به غرب و شرق نداشته باشنديخواهيرا می دانشگاه

  
و ن دانشگاه ها يما ازای هاي همه گرفتار“: ح کرد کهيتصری  و، هيت فقيوالی جمهوری ن ماههايدرهمان نخست
م ودانشگاه يم وحقوقدانيکند روشنفکر ياست که ادعا می ن طبقه ايم ازايکشيهرچه م. ده ها استيدانشگاه د

 . م يده ايد
 

ران يرانه آخوندها فرار مغزها ازاياست سختگيبدو گفته شد که براثر سی وقت. ”نها استيم ازايکشيهر چه ما م
 : شدت گرفته است، جواب داد

 
نهاکه يا. ده فرارکننديپوسی ن مغزهايکنند، چه بهتر که ايبه جهنم که فرار م. کنند ي مند مغزها فراريگويم"

. م يخواهيآورند نمی نها از غرب ميرا که ای ما علم و دانش. د فرار کننديزنند بگذاريهمه اش دم ازعلم و تمدن م
 ده ها هزار ، ن باز بودن راهيو ا، " راه باز است، ديست فرار کنيتان نينجا جايد که درايکنياگر شما هم فکر م

ی هايا از دارائيی ملی ال از دارائيونها ريليو تخصص هرکدام از آنان مآموزش ی را که برای نفر از آنهائ
گر داد يدی گر و ملتهائيدی ل کشور هائيگان تحويرون از مرزها فرستاد وبه رايخرج شده بود به بی خصوص
 ،  صادق قطب زاده، هيت فقيوالی ن جمهورير خارجه هميوز. ل بودندش از عمامه ارزش قائيمغز بی که برا

 نفر 17 ,000ش از ياالت متحده و کانادا مشغول کار شدند بيرا که پس از انقالب درای رانيشماره پزشکان ا
 کدانان،يزي ف،  مهندسان، ر از پزشکانيبغی فراری ن مغزهايست که اين تذکر نيبدی ازيو مسلما ن. اعالم کرد

و ی  کارشناسان کشاورز،  اقتصاد دانان، حقوقدانان، دانان، معماران، استادان دانشگاههاياضيدانان، ری ميش
شدند که اکنون همه آنها درده ها يز شامل ميگر را نيار متخصصان دي پژوهشگران و هنرمندان و بس، یصنعت

 .کشور مختلف جهان موفقانه مشغول کارند
 

 ار و ي  استاد و استاد 5, 000ران ي در خود ا، رانيموجب گزارش جامعه معلمان ا ب، ن سالهايو درست درهم
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ی  نفر زندان6 ,000تن از آنها اعدام و 2 ,000قرار گرفتند که ی ر و آموزگار مشمول پاکسازي دب65 ,000
ی د، درمجلس جمهوريرسی است جمهورير آموزش و پرورش که بعدا به ريوزی رجائی محمد عل. شدند
درزمان ی خامنه ای د عليس.  معلم از کار برکنار شده اند 20 ,000اعالم کرد که دردوران خدمت او ی ماسال
ی و محمد بهشت”خودش بجوشدی د ازدرون اسالميبای رانيب اي طب”خود اظهار نظر کرد کهی است جمهورير

کاظم . آنها استی  فنوی احراز مشاغل مهمتر از تخصص و علمی افراد برای اعالم کرد که معتقدات مکتب
 و ، ت متخصصيفه اله دانست و نه تربيرا پرورش خلی فه نظام آموزشير آموزش و پرورش وظيوزی اکرم

ا يتفاله دارد ی بهشتی  و خوراکها، ا مادهيطان نراست ي ش”شد کهی ن طراحيدانشگاها برای سئواالت امتحان
ا اصحاب کربال ؟ و شکل يحاب کهف خواهند بود درهنگام ظهور او به عدد اصی ندارد، و اصحاب حضرت مهد

امام جعفر صادق ی دانشکده فنی و مواد مسابقه ورود”باست؟يا زين زشت است يل ازنظر محتضريعزرائ
 . اعالم شدی خ اسالم و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربيات و تاريشرع

 
*    *    * 

قرار ی ابيبارها مورد ارزی ن الملليازنظر بی اشناخته است، ولان نيرانيبا برهمه ايران تقريکه درخود ای تيواقع
ار جان و يمطلقه داشت و عمال صاحب اختی ران حکومتيک ده سال برايکه نزدی ن است که مرديگرفته است، ا

ی شرفته ايسم را در صورت پياز نوع سادی روانی ماريک بيهمه آثار ی دگاه روانپزشکيمال همه افراد بود، ازد
ن بابت بود که درهمان يد ازهميو عطش خون و کشتار درخود جمع داشت، و شای و انتقامجوئی نه توزياز ک

را به ی و اسداله الجوردی خ صادق خلخاليچون شی گريسابقه دار دی ماران روانيخود بی آغاز زمامدار
ه نوشته يل و تجزيلروانپزشکان متعددها بعدها درتح. بود ی زيش از همه مستلزم خونريگماشت که بی مناصب

ن گزارش يقرار دادند که چندی به خون و مرگ مورد بررسی ش ناخودآگاه ويرا از گرای ارياو شواهد بسی ها
 . ها منتشر شده استين بررسيج ايدرباره نتا

 
ن يافت که محمد حسنيتوان يمی فيرادرتوصی نيروح اله خمی نانه از مشخصات روانيواقع بی ابين ارزينخست

با هفته نامه ی درمصاحبه ای دار خود با وي پس از د، یاستمدار سرشناس مصريزنامه نگار و سکل رويه
 :کردی مز از ويتای سندی سيانگل

 
ستم برخورد کرده است، و آنچه از يش که با سرعت گلوله به قرن بياست از چهار ده قرن پی ده ايپدی نيخم"

. ديرا در هم خواهد کوبی زهائير خود چه چين گلوله درمسيان است که يقا ايشود دقياد ميآن با عنوان بحران 
ان يمی  گفتگوئ، ستيکلمه نی بمفهوم واقعی ا گفتگوئيگذرد بحث يلکرده ميان تحصيرانيو ای نيان خميآنچه م

 . ”خ و تعصب استيتار
 

کردند ی ز وای متعدد روانشناسی هايبراساس بررسی و اروپائی کائين روانپزشک آمريکه چندی گريل ديدرتحل
بنوبه خود ی ني خم، دي بچاپ رسUs News and World Reportsيکائيه آمريازآن درنشری شو گزار

 : ف شده بودين توصيچن
 

گر عواطف يهمه دی ن حس در او جايکه ای درحدی نه توزيزازحس کي لجوج، بدگمان، لبر، کدندهي ، انتقامجو
  ”.را گرفته استی بشر

 
ازفرائض ی کيآنرا به حد ی بود که وی زي عطش خون و خونر، مار گونهيبی ه توزنين کين بازتاب ايمهمتر

امبران همه مذاهب و يکه درجه اصالت پی ن قرآن و اسالم دانست، درحديباال برد و رکن رکی مذهبی اديبن
ی ل عامهائ و قت، ده انديکه بری  و دستهائ، ده انديدانست که کشی ر هائيع را فرع شماره شمشيامامان جهان تش

دار يامبر اسالم درديشگفت آور او بمناسبت سالروز تولد پی درسخنران. که کشته اند ی  و آدمهائ، که کرده اند
 : افتيتوان يمنعکس می ن طرز فکر او را بخوبي ا، یاسالمی رتبه جمهوريبا مقامات عال

 
د و خوارج را ازاول تا به آخر يشرش را کيه السالم شمشين علير المو منياست که امی روزی وم اله واقعي“

 ، کنديرا وارد می زلزله اک يی است که خداوند تبارک و تعالی ام اله روزهائيا. درو کرد و تمامشان را کشت
ن يرالمومنيام. د يزند که آدم بشوين مردم شالق مي به ا، کنديرا وارد می ک طوفاني ، کنديرا وارد می ليک سي
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ن يشتر ايما هم بی درحبس ها. کدفعه بکشديد تا هفتصد نفر رايکشير نمياگربنابود مسامحه بکند شمش
شوند يآدم نم. رون بروند آدم منکشنديشان که بيکيم هر ياگر ما آنها را نکش. که هستند مفسدندی اشخاص

د ينخوايات رحمت را درقرآن ميآی د ؟ چرا هيرويان علما، چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه ميشما آقا”.”نهايا
د که يد، چرا سما فقط همان طرفش را گرفته ايد، حبس کنيد، بزنيد بکشيگويد ؟ قرآن ميخوانيات قتال را نميو آ

. مکان جنگ ی عنيمکان حرب، ی عنيمحراب "....    ".کند؟ رحمت مخالفت با خدا استيصحبت از رحمت م
ر دارد تا يغمبر شمشي پ”.”شديدا ميابها پاسالم از محری شتر جنگهاي چنانکه ب، دا شوديد جنگ پيازمحرابه با
آدم . دنديکشير ميشمش. بودند ی جنگی همگ. بودند ی جندی  همگ، هم السالمي عل، ائمه ما هم. آدم بکشد

  . ”کشتنديم
 
د، حد يبريه دست مياله علی م که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، همانطور که رسول اهللا صليخواهيفه ميما خل“
اگر رسول اله . بودند قتلعام کردی ناراضی ضه راچون جماعتيقری هود بنيکرد، وهمانطورکه يزد، رجم ميم

د، حکم به عدل فرموده ين ببريفه را ازبيد، فالن طايد، فالن خانه را آتش بزنيريفرمان داد که فالن محل را بگ
 ".است

 
با چند سال . ده استيل قصاص خوابن قتير ايات توده زيرا حي ز، ن کرديد به قصاص تأميبشر را بای زندگ“

 ". دين عواطف کودکانه را کنار بگذاريا. شوديزندان کردن درست نم
 

ی د ابوالحسن بنيانت به اميدرکتاب خ. ناشناخته نبود ی تياو واقعکان خود ينزدی برای نيخمی زيعطش خونر
 :توان خوانديرا می ن باره خاطره جالبيصدر درا

 
من نقل ی برای ازقول فرزندش آقا مصطفی نيکان خمياز نزدی کي ، رانيگشت ما به اش از بازيدوهفته پی کي“

شناسم يکه من می ن پدريرا اي ز، ميشاه زمامدار نشوی کنم ما بجايشه دعا مي من هم: کرد که او گفته بود
عدامها و که با ای ل خوني باهمه س، پس از احراز قدرتی نيخود خم. ”شتر از شاه آدم خواهد کشتيار بيبس

ی ن کشتارها را کافيندگان مجلس خبرگان درقم ايبراه اندخت، درمجلس معارفه با نمای دسته جمعی کشتارها
 : ندانست و با تأسف گفت

 
ن فاسد ها را درمراکزعام يشود چند هزار ازايا وارد ميکه دردنی ر انقالباتيم که ازاول مثل سايما اشتباه کرد"

 ".ه تمام شود و اشکال برطرف شودي قضم تايم و آتش نزديديسر نبر
 
ی شد، بلکه هر جايه محدود نميت فقياست به اتباع او در قلمرو خود والين واز سياز دی نين برداشت خميا
 ، اسرعرفاتي. گرفت يامکان وجود داشته باشد دربر متوانست درآن يه ميفقی  را هم که ول”اسالمی ايدن”گريد

 :ن باره گفتيهان چاپ لندن درايبا کی  بعدا در مصاحبه ا، حکومت اوی هان روزيک نخستيار نزديدوست بس
 
ز درکنار ينی ني نام خم، ان درجنوب لبنانيعيها بدست شی نين کشتار فلسطيخونی ست که پس از ماجرايشک ن“

ی دعمی نيت اهللا خمين است که درهمان حال که آيقت ايحق. ن ثبت خواهد شد يحافظ االسد بعنوان قصاب فلسط
ی فايم تهران و دمشق اين دو رژيفلسطی ق کربال دارد، درکرباليت المقدس را از طرير بياست که قصد تسخ

ل شارون و آدمکشان فاالنژ او درصبرا يروز اريد. ن بعهده گرفته اند يه ملت فلسطياد را عليد و ابن زيزينقش 
کاش يا. کنند ين کار را ميهستند که ای ني و خمها پرداختند و امروز حافظ االسدی نيال به قتل عام فلسطيو شت

ان عالقه ينيکرد واقعا به مصالح اسالم و مصالح فلسطياول ادعا می همانطور که درروزهای نيخمی ن آقايا
 . ”داشت

 
توسط سربازان حافظ االسد و ”تريتل زع”دری ني درکشتار پناهنده گان فلسط”ي اسالم”رانين نحوه عمل که ايا

ن يرا اينبود، زی ه مورد استثنائيت فقيوالی است خارجيه دست اتحاد دهد، درسيل با سورير جمايشبی فاالنژها
ران دفاع يآخوندان ای اسي، فقط ازمنافع س دفاع نکرد” امت مسلمان”چوقت واقعا ازمنافعيهی است خارجيس

که يوقت.  را گرفتجانب منافع خودشی احساس گناهی کرد بيق نمين منافع با هم تطبيکرد، و هرجا که ا
بانک اعتراض ی اسالمی  جمهور، بجرم ترور انورسادات به زندان افتادی بنام خالد استانبولی مسلمان متعصب
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تمبر ی ت ازخالد استانبولي و به نشان حما، قرار گرفته اندی ن درمصر مورد سرکوبيبرداشت که اخوان المسلم
ن جماعت اخوان ي هم، هيکتاتور سوري د، که حافظ االسدی هنگامی  ل و، دربزرگداشت او منتشر کردی واژه ا
 به محاصره گرفت و بمدت دوهفته باران گلوله و خمپاره و بمب 1982ه ين را درشهر حما در فوريالمسلم
 ، دي نفر از آنها را به قتل رسان25 ,000قرن ی ن کشتارهاين ترياز خونی کيد ودرين و هوا بر آنها بارياززم

ی اد بوديتمبر. نشان دادندی او واکنشی رتبه جمهوريه زبان به اعتراض گشود و نه مقامات عاليقفی نه خود ول
 . ن چاپ نشدين اخوان المسلميز به افتخار اين

 
ه قره يجان مسلمان برسرناحيوآذربای حيرارمنستان مسياخی ه، دراختالف سالهايت فقياستمداران والين سيهم

 ، ه ارتدکسيه روسيمبارزه استقالل طلبانه مسلمانان چچن علی  ودرماجرا، باغ جانب ارمنستان را گرفتند
ده انگاشتند، همچنانکه درلبنان بخاطر حزب يه موضوع چچن را اصوال ناديدوستانه با روسبخاطر حفظ روابط 

. کردندی بانيپشتی ر حزب الهيان غيعيه شيعلی مرکزی حياست دولت مسي از س، اله دست پرورده خود
به کشتن دادند ی سعودی انتظامی روهايبا نی عمدی ريرا در درگی رانيصد زائر اي س1366م حج سال درمراس

 ”وی ازدردوست” امام راحل”حيت صريرغم وصيعل ، یدولت سعودن يچند سال بعد خودشان با ای ول
را با منافع ي ز، نبودی راديای که اتخاذ شد جای استهائين موارد بر سياز ای اريالبته دربس. درآمدند”يبرادر
بود که بنام دفاع ازحقوق مسلمانان اشک تمساح ی آنهائی اکارينبود ری رفتنيآنچه پذی کرد، وليق ميتطبی مل
 .زدنديرختند و خود از پشت بدانان خنجر ميم
 

 ”يالهی جمهور"ن مدت از جانب کارگردانانيرا که درهمه ای  هر صدائ، رانيران و چه درخارج ايچه درداخل ا
ی فضا. وحش ی د آوايکه بگوش رسی بود، و هر آوائی نه توزيتعصب و کی ه برخاست صدايت فقيوال

خود ی و روانی فکری از فضای شتر بصورت باز تابي روز بروز ب، آنی اسيسی  مانند فضا، رانيای اجتماع
جهان متمدن ی رهاتختها و شهيکه در پای هزاران فواره ای بجا. مرگ و خون درآمد ی فضای عني ، ه اعظميفق

ی خسروانی سرودهای تخت تهران بافواره خون بهشت زهراآراسته شد، وبجايپراکنند، پايطراوت و آرامش م
ن و ياد مرگ برايکه از بام تا شام فری و گوش خراش پاسداراني غر، راز و طوسيسخنوران شی کهن ونغمه ها
مار آنکه شی ن اکن شد، و بجايخواستند طنيختن ميز اجازه خون ريعزی نيداشتند و از خميمرگ برآن برم

ی ان جنگ و درازيان و اعدام شدگان و قربانيابد شمار زندانها و زندانيش يشگاهها افزايدانش اندوزان و آزما
ام يکه درست درهمان ای ني فهرست القاب و عناو، نهايو بموازات همه ا.... افت،يش ينان و آب افزای صف ها

 : شديبه بت بزرگ جماران و بهشت زهرا داده می ماز جانب بت سازان اسال
 
سه يقابل مقای امبران الهياو جز با پی است که مالک رهبری امامی ما سرافراز به رهبری جامعه اسالم"
امبران است، يرسالت پی ز امام فراسوينبوغ آمی جهش ها”؛)د قربان يدرخطبه نماز عی خامنه ای عل( ”ستين

بازرگان درکتاب انقالب دردو ی مهد ( ”آن بوده اندی اء مجرياست و آنطور که انبآنطور که درقرآن آمده 
 ”استی نيامبر خدا بود، حاال امام خمين رهبر پيای نيقبل از خم. تواند باشديشتر نميکنفر بي رهبر ما ”؛)حرکت

است که درقرآن ی  اتونه مبارکهيهمان زی ني امام خم”؛)النهار ی درمصاحبه با روزنامه لبنانی ن موسويحس( 
آمده . استی ت الهيآی مصباح وجودش تجل. دا استيبلند او پی شانينوراله درزجاجه پ. اد شده استياز آن 

ران ي ا، یکه ذوالفقار دردست داری فرزند علی ا. بخشدی را در سرتاسر کره ارض تجلی ت الهياست تا مش
داود ی ا! ن ي برمسند حکومت بنش، مان زمانيسلی ا! حکومتت بادی تو ننگ است، کره ارض ارزانی برا

امام ما سرور  ”؛)ی اسالمی نده اول تهران در مجلس شوراي نما، ین حجازيفخرالد (” قضاوت کن، عصر
 عبادت ، مياستقامت را از ابراه. ن انسان پس از امام زمان استيواال تر  . تلومعصوم استی تال. سروران است

امت دم روح يام قياست که تا قی آن کس انسان کامل. را ازامام صادق فرا گرفته است دانش ، نين العابديرا از ز
 پس از گذشتن ”؛)ماهنامه پاسداران اسالم ( ”!هات من الذله يگرهيکند که دياد رسا اعالم ميش با فريااله

زد يخيبپا می نيه خمن است کياز بوده است، و چنيگر نيدی امبر گونه ايا را پيچهارده قرن پرتالطم براسالم، دن
 و صبر ، یحائيکند، با دم مسيرا تکرار می ش باز آورد، و انقالب محمديگر انسان را به خود خدائيتا بار د

 ”؛)هان تهرانيسرمقاله ک"( ده استين برگزيت برهمه زميوالی را که خدا اورا براي ز، یموسی و عصای وبيا
ی نيت امام خميبه صالحی تيارتش اسالم را شخصی رهبرتا کنون سابقه نداشته است که ی ازعصر حضرت عل
م يآنرا ابرهی ران درست کرده که امروزرهبريدرا ی  خداگلستان”؛)ی رفسنجانی هاشم"(عهده دار شده باشد
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( ”ديباشی ن اماميسته درک عظمت چنيد که شايکنی  کار، ملتی شما ا. ل اله عصر ما دردست دارديخل
 .)درخطبه نماز جمعه ی نيمشک

 
راث يرا مينداد، زی روی ن دروغ کاهشين ماشي درچرخش ا، ن رهبريپس از مرگ ای م که حتيفراموش مکن

ی سح فاريک جمله صحينوشته و نه ی ح فارسيک جمله صحيکه در تمام عمر خود نه ی به نام مردی بران و
آنها ازی اريبسی معنی ه بود حتمنتشرکردند که احتماال اگرخوداوزندی وان اشعارعارفانه ايبرزبان آورده بود د

 .ديفهميرا نم
 

*    *    * 
 
وز بروز ران ريرا صغيده است، زيان رسيبپای گريمانند هربت ساز دی نيخمی برای نهمه دوران بت سازيبا ا
مغز خودشان فکر دهند که با يمی خود را به کسانی شدگان جای شوند و مغزشوئيمبا شعوری شتر انسانهائيب
 .کننديم
 
د که چون ي هنگام آن خواهد رس، کننديه فکر ميت فقيوالی ت اله ها و حجه االسالم هايزود تر از آنچه آی ليخ

را که از جانب بت ی ه اعظميدا نوشته سنگ گور فقينا پی دستی مشبيدوموپاسان، نی درداستان معروف گ
ن آرامگاه حجره ي آ: سديآن بنوی قدس و الهوت لقب گرفته بود پاک کند و درجای معصوم و تجلی سازان تلوتال

زود باور را به فالکت ی گرفت و ملتی ن را درراه کسب قدرت به بهره کشياست که خدا و دی طلبی ن فزونينش
ان ي واسالم را تنها درچهره مرگ و خون به جهان، د و صدها هزار نوجوانش را بکام مرگ فرستاديمطلق کشان

ه گرفته بود و يخود او مای نيکه از کوتاه بی رانه ايحقی بال سرشکستگز بدنين همه نيان ايعرضه کرد ودرپا
ی کيخ، هم يمحاکمه نشد، دردادگاه تاری د، واگردردادگاه مليمردم او، جام زهررا برسرکشی نه از کوتاه

 .خ اسالم شناخته شديرانگران تارين ويازبرتری کيران و هم يخ ايرانگران تارين ويازبرتر
 
خود انتظارداشته ی برای نده ايتواند آيه نميت فقيوالی ها ودروغ ها وجمهوريارها و ستمگررغم همه کشتيعل

قرن ی ائيامروز دنی ايکه دنياست، درصورتی ک ساختار قرون وسطائيل روشن که ساختار آن ين دليبد باشد،
و قرون ی طائن دوجهان قرون وسيان اي وم، خواهد شدی يکميست و يقرن بی ائيدنی است که بزودی ستميب
که آخوند ی وقت. ن وجود دارد ينشتيوای ان مال باقر مجلسيوجود دارد که می اديبنی همان اختالفی کميست و يب

ل کند، درست يتحمی ک جامعه امروزيخودش را به ی مقررات قرون وسطائی ن الهي قوانی بخواهد بنام اجرا
ا بخواهد ينگ مسلسل وموشک هزاره سوم برود، به جی ر و سپر صدراسالمين است که بخواهد با شمشيمثل ا

 .  سرطان خود را درمان کند، با گذاشتن پنبه آلوده به روغن بنفشه برمقعد
 
بهمان ی ر درجهان متمدن امروزيه و تعزيدن و سنگسار و قصاص و ديچون دست بری مقرراتی ه اجرايداع

 و ، یقيو حرمت موسی ن و تعدد زوجات و بردگچون حجاب زنای بکارانه است که ضوابطيا فريانه ياندازه ناش
ض  يط و حين مربوط به بول وغايچون سم و نشخوار و فلس درحالل و حرام غذاها و قوانی گريضوابط د

د همراه تحوالت يباي الزاما م، ینيو چه زمی چه آسمانن يرا که قواني ز، ر و کر و خمس و زکوهيجماع و تطه
ن ين قوانيبا همه ايم که تقريفراموش مکن. افته اند يت تحول يحيه درجهان مسابند، چنانکيتحول ی جوامع بشر

ن يدرغالب ای ن اسالمي که قوان-ز وجود دارندي نBibleو نشخوار درکتاب مقدس ی سنگسار و قصاص و بردگ
هن کی ن بابلياز قوانی ز فقط رونوشتينی ن توراتين قوانيو تازه خود ا( از آنهاست ی موارد فقط رونوشت

شود، وباآنکه يت، باهمه آنکه کتاب مقدس مرتباخوانده ميحيجهان مسی چ جاين وصف درهيبا ا). هستند
به ی  نه کس، رديگيانجام می ن توراتي نه مجازاتها براساس قوان، رونديسا ميون ها نفر به کليليکشنبه ميهر

 ، زينی هوديدرجامعه ی حت. ندزيمی توراتی های  نه دست به قربانرود،يمی وبرده فروشی سراغ برده خر
ی ن ابداالبادين قوانيآنها قسمت اعظم از ای ده خداوند جزخاخام ها و دست پروردگان تلموديدرجمع قوم برگز

 .شونديت نميرعا
 

ن يسا ها ايکرد درکليرا اعالم می الغاء بردگنکلن يکه آبراهام لی  درهمان هنگام، یحيار مسيبسی کايدرامر
د که از  ي شما بردگان از اربابان خود بهمانسان اطاعت کن”شد کهيکشنبه قرائت ميروز ی رهال بر منبيسخن انج
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ت يکامل حقوق مردان و زنان برسمی حقوق بشر که درآن تساوی ، و منشور جهان”ديکنيح اطاعت ميمسی سيع
حح يرد مس سر م”ل آنانين شده است که بموجب انجيتدوی حيمسی  توسط همان کشورها، شناخته شده است

 ". د اطاعت کامل از مردان کنندي و الجرم زنان با، است و سر زن شوهرش
 

ش درکشور خودشان به ي که هزارو پانصد سال پ–ران را ينکه زنان ايای ه برايت فقيم واليرژی تالشها
تادان  وامروز درخارج از کشور اس، ینظامی ش به فرماندهيده بودند و دوهزار و پانصد سال پيرسی پادشاه

تکت يبزرگ جهان و آرشی ونهايزي خبرنگاران تلوی هسته ای سرشناس دانشگاهها و کارشناسان پژوهشها
خود بدرون چادر بفرستد و ی  در زندان اسالم–سنده و روزنامه نگار و هنرمندند يوحقوقدان و بازرگان و نو

 ، گردديت به عقب باز نميمدن در نهارا که چرخ تي ز، است کهی فردائی باز گرداند تالش بی فگيبه دوران ضع
 .آن گذاشته شودی چند چوب الی ولو روز

 
 ، عهيبنام آخوند شی ه، بلکه اساسا طبقه ايت فقيبنام والی ن است که نه تنها مکتبي ا، باز هم برتری تيواقعی ول
ه گذار شد که ياپی طي درشرا، ین قرن هجريعه درنخستيت شيروحان. ندارندی ران امروز علت وجوديگر درايد
جدا ی مذهبی دئولژيک اياز به ياست نژاد پرستانه آن نيه و سيامی با خالفت بنی ا روئيروی ران برايا

ی م سلطنت موروثيشده رژی  که نوح اسالم-رابراساس امامتی دئولژين ايخالفت دمشق داشت، و ای دئولژيازا
 و با افسانه کرد،ی زيری  پ، هيامی الم شده خاندان بن دشمن اع، ی و انتقال آن به خاندان عل-بودی ران ساسانيا

ی کيدئولژيمبارزه ا. ران دانستيای استمرار پادشاهی ن امامت را نوعيزدگرد ايبا دختر ی ن بن عليحسی همسر
افت وبا اعالم يشد که چند قرن ادامه ی استقالل طلبانه ای مبارزه ملی ر بنائيب شکل گرفت سنگ زين ترتيکه بد
 .ان گرفت يپای عقوب صفاريران توسط يل ااستقال

 
. ان يرانيعرب بوجود آمد و نه توسط ای ايبود که درداخل خود دنی ده ايع پديشده اند که تشی که مدعی کسان

درگذشت پس از ی عه عليعه عثمان و شيعه ابوبکر وشيبنام شی شهائيش گرايدايد تا آن حد که به پين نظر شايا
ی خيت تاريواقعی ح باشد، وليشود صحيروان خاص آنها مربوط ميمعدود ازپی  شمارن خلفا توسطيک از ايهر
ی اسيش سيتنها از آنجهت شکل گرفت و با مرور زمان بصورت گرای ع مربوط به علين است که تشيا
ی شهايت خود گرفتند و در همان زمان که گرايرحمايان آنرا زيرانيدرداخل جهان اسالم درآمد که ای رومندين

را بصورت ابزار مبارزه استقالل ی ع علوينان تشيجا مضمحل شدند، ايعه ابوبکر و عثمان تدريشی عنيابه مش
 .ه خالفت عرب در آوردنديطلبانه خود عل

 
باهمه پژوهشگران، يتقری ابيکه اسطوره اوبه ارزی دائيان عصر امامان، درزمان امام دوازدهم ناپيبا پا

بود، ی ران ماقبل اسالمياسالم نجات دهنده موعود ای  برآورده بود و کپسری انس زرتشتيسائو ش ازاسطوره 
را درنبودن امام زنده فقط ي ز، ث سازان و کاسبکاران آغاز شديع حديان گرفت ودوران تشيع مبارز پايعصر تش

ی ه اي برتوانستند وجودينان ميباشند، وبخصوص فقط ای ق الهيان با حقايعيتوانستند رابط شياومث يان احاديراو
ث سازان که درطول شش قرن ين حديای نقش واقع. افت دارند يشد دريامام زنده فرستاده می را که قبال برا

ش يدند، بيث کتاب بحاراالنوار رسانيون احاديليش از دومين به بيث نخستي حد300را از ”معتبر”ثيشمار احاد
اسالم ی ع را به نشان جدائي مکتب تش، ننجهان تسی مذهبی ر مکتبها ين بود که بموازات سايز اياز هرچ

عه آغاز شد، يت شيخ روحانين مرحله تاري سوم، یبا آغازدوران صفو. زنده نگاه دارند ی از اسالم عربی رانيا
 ، صورت گرفتی و نه مذهبی اسيسی آن بود، که صرفا با هدف”شدنی حکومت”ران ويع درايت تشيو آن رسم

ی ن خالفتهايکه جانشی عثمانی امپراتوری ال جوئيمبارزه با استی نان او برايو جانشی ل صفويرا شاه اسماعيز
ر آنچه درجهان ي نظ، ر آنهايناپذی آشتی ا روئيع و تسنن و رويکامل تشی  به دوگانگ، شده بودی و عباسی امو
که بر اشتراک ی اسيسی ن حسابگري وا، اج داشتنديکها و پروتستانها اتفاق افتاده بود احتيان کاتوليت ميحيمس

 آنرا ازنفوذ ، ت دور کردياز مفهوم روحانی عه را بکليت شين آنکه روحانيشده بود درعی زيری منافع متقابل پ
ز همچنان ادامه ينی برخوردار کرد که بعد از سقوط سلسله صفوی گسترده ای مالی و امکان بهره برداری ماد
 .افتي

 
سابقه، بخصوص ي با جهش ب، شد که جهان غربی ن نفوذ مخرب همزمان با دورانيمتأسفانه ا

شرفت يخود را همراه با دوره پی جهانی الجوئي، دوران است)که قبال از آن سخن رفت( اروپا ”عصرفروغ”بدنبال
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ران بطور منظم بخاطر يعه ايت شي وروحان، ش آغاز کرديخوی و فرهنگی و آموزشی و صنعتی ر علميفرگی ها
درقرن سرنوشت ساز . انه بستين جهش مترقيران با ايرا برهرگونه تماس ات خود يت و حاکمين وجوديتأم

مه دوم آن ژاپن يکه درنی  همان قرن-شديمی ه گذاريجهان در آن پای ستمينظم قرن بی رينوزدهم، که شکل گ
ت فاسد طماع و واپسگرا روز بروز يک روحانيران با نفوذ شوم ي ا–کرد ی ه گذارينده شکوهمند خود را پايآ
 بخصوص که ، ديخود رسی خيت تاريکه به آستانه سقوط وجودی  درحد، شتر روبه ضعف و انحطاط رفتيب

افت يانگلستان ی ن راه درقالب دستگاه استعماريز دراينی ک تازه ايعه شريت شي روحان، ن قرنيمه دوم ايدرن
 س و درکتابيران و انگليای اسيخ روابط سيازآنرا در کتاب ارزشمند محمود محمود بنام تاری مفصلی ابيکه ارز

Sir Arthur Hardingتوان يم ) 1928پلمات درشرق، چاپ لندن، يک دي(ران ير انگلستان دراي سف
توانستم يرا داشت که با آن می  دردست من حکم اهرم، ارمن گذاشته شده بوديکه دراختی وجوه”:افتي

ی ن اهرم هر مشکليکنم و با ای دارين خرين النهريبران و در يران را درايعه نجف و کربال و داخل اين شيمجتهد
 ".ان بردارميراازم

 
نمانده بود، ی عه باقيت شيروحانی برای چ علت وجوديگر هيبه بعد دی ان دوران صفويازپان است که يقت ايحق

ی ران صفواز بود، نه مانند دويمبارزه استقالل طلبانه نی ت براين روحانيبه وجود ای نه مانند قرون اول اسالم
مانده ی قدرتی جهان سنی ط حاضر جهان که اساسا نه برايدرشرا. يعه و سنيشی د جدائيتشدی به وجود اوبرا
ی ت قرون وسطائيحفض موجودی  و نقش آخوندان هردومجتمع به تالش برا، عهيقدرت شی است و نه برا

ان يران پايعه درايآخوند شی نائموضع استث.ط وجود نداردين شرايک ازايچيگر هيخودشان محدود شده است، د
ی که برای ن قانون کليدرای نهائی رييشود، تغيران مربوط ميط خاص خود اي که به شرا، زيستم نيقرن ب

 . دهدينمانده است نمی کم باقيست ويقرن بی ايدر دنی اديزی ک ازمذاهب جايچيهی ت سنتيروحانی دستگاهها
 

شه يهمی توان برايرا هم می  عده ا، ب داديفری مدتی وان براتي همه را م، نکلنيبه سخن معرف آبراهم ل
 .توان داديب نميشه فريهمی  اما همه را برا، فتيفر



  پايان سخن                                                                                                             تولدی ديگر 

 1حه   فص

 

 ان سخنيپا
 

 ؛دوست جوان من
  

ن يسرشناس تری های ابيازارزی فشرده ا دم تاين گفتگو من کوشي در ا. ده استيان رسيبا به پايما تقری گفتگو
ت ناشناخته بوده يگمان بخش اعظم آنها براي که ب–ی مذهبی تهايخ مذاهب و واقعيشمندان جهان نو را درباره تارياند

را درکشور ما ی که عامل مذهب نقش سرنوشت سازی را دردورانيز، قرار دهم ، زيده عزار تو، خوانني دراخت–است 
ان يبه پای ر شرعيت ضرورت کامل دارد تا هزاره دوم را بصورت صغيت ها براين واقعيبا همه ای کند آشنائيفا ميا

 .یپا به هزاره سوم نگذاری ر شرعين صغي، و بصورت همی نرسان
 

ازجانب ی گران بوده است و نه ارائه راه مشخصيدی گفته ها و نوشته های ود من فقط بازگوئدرآنچه نقل کردم نقش خ
جهان امروز ی دانم ، همچنانکه در همه جوامع مترقيم را با خود تو ميص و تصميتشخی ار نهائيرا که اختيخودم ، ز

ی که با ادعای رند ، و نه با کسانيگيم ميکنند و آگاهانه تصمياست که آزادانه فکر می ار باخود افرادين اختيز ايما ن
شتر از افراد يبی تو حقی ن مورد براي و اتفاقا درا. طلبنديد و شرط ميقی قت ازآنان اطاعت بيمطلق حقی د داريکل
ی نه بخصوص فرهنگ مذهبين زمي، درای رانيای را که تو ، درمقام جوانيقائلم ، زی گر جوامع جهانياز دی اريبس
 .گردرجهان از نظر آن برخودار استيکه کمتر ملت دی  پشتوانه خود داررای راث گرانيم
 
را که يکه خود بدان هزاره سوم نام داده است، زخواهد گذاشت ی گر پا به هزاره تازه ايامروز ما تا چند ماه دی ايدن

ما است و بناچار  یاياست که درحال حاضر بخش برتر دنی جهانی عنيت ، يحيامبر جهان مسيخ آن تولد پيمبداء تار
ن يز به همي که خود آنها ن–خ مذاهب يبا همه پژوهشگران تاريو امروز تقر. ز قانون برتر جهان استيقانون آن ن

ز منعکس يخود نی قيت همداستانند، و آن را در صدها کتاب و رساله ومقاله تحقين واقعي برا–جهان برتر تعلق دارند 
رد يگيح جشن ميمسی سيت هر ساله آنرا بعنوان زاد روز عيحين جهان مسي دسامبر که ا25کرده اند ، که روز 

جشن گرفته ی ن امپراتوريرم درای امپراتوری رانيای خدا) مهر ( ترا يبعنوان روز تولد می سيش از تولد عيازمدتها پ
بوده اند که ی رائتيمی رم سالهای ن امپراتوريخ هزاره ها هستند درهمين تاريز که مالک اينی شده است، وسالهائيم

چون سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر ی ل که ماههائين دليشده اند، بديه آغاز ميو نه از ماه ژانون ماه يازفرورد
نهم تا ی ماههای کنونی سائيکلی و نه آنکه مانند سالهاهفتم تا دهم سال را دارند ی ماههای خود معنی نيدرمفهوم الت

باشد روز " روز خداوند"شتر از آنکه ين سالهاست بيز که آغاز گر ايکشنبه ني روز مقدس ند ؛يدوازدهم سال بحساب آ
" ديروز خورش" ن صورت يبهمی آنگلوساکسون و ژرمنی بوده است ، چنانکه هنوز هم درزبانها) د يخورش( ترا يم

ی مذهبی  ناقوس ها و سرودهاجهان بانکی سايآغاز هزاره سوم، از ده ها هزار کلی نهاين آئي درهم. شودياد ميازآن 
برتن ی سا رد اهائيگان کليافته اند ، و بلند پايت راه يحيبه مسی ترائيمی فات مذهبيما از تشريبرخواهد خاست که مستق

گرفته است، و مراسم ی دربار ساسانی سلطنتی زانس از پوششهايت آنها را ازراه بيحيجهان مسخواهند داشت که 
 . شده اندی نسخه برداری فات دربار ساسانين تشريزانس از همين بيز توسط همي که آنها نانجام خواهند گرفتی مذهب

 
است که تو ، هموطن ارجمند من ، بعنوان ی گرانی ست ، فقط تذکر پشتوانه فرهنگينی خينجا بحث تاريغرض من درا

ار يز دراختيزار ساله کشورت نخ سه هيگر تاريست نسل ديکصد و بيش از تو ي، و پی ش داريار خويدراختی رانيک اي
خ ين هزاره تاريچهارمی راثين ميرفت که وارثان چنيتوان پذيچگونه می طين شرايست درچنيداشته اند ، و معلوم ن

 . آغاز کنندی رانيرا درمقام صغی ن الملليخ بين هزاره تاريخود و سوم
 

*    *    * 
 

گذاشت و بناچار ازهمان آغاز کار، خود را ی ن هزاره تازه خواهي بدگر جوانان جهان پاي مانند دان امسال ،يز درپايتو ن
 :افتيی ک راه دوراهه سرنوشت ساز انتخاب خواهيبر سر 
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است که دست کم چهارصد سال است که پرچمدار تمدن جهان است ی از جهان بشری ن دوراه ، راه آن بخشياز ای کي
که دانش ی جهان . ش داردين جهان را درانحصار خويای  فرهنگوی و اجتماعی و فنی علمی شرفتهايبا همه پيو تقر

نترنت ما ، يون و فکس و ايزيو و تلويم و راديسيامروز ما، برق و تلفن و تلگراف و بی امروزما ، صنعت و تکنولژ
ی کروسکوپهايت بزرگ و با مينهايبی ايخود راه دنی که با تلسکوپهای ما ، بدان تعلق دارند، جهانی چاپ وعکاس
و ی خود کرات آسمانی های ائيردريق ما همواره ها وزيش گشوده وازطريخوی ت کوچک را بروينهايبی ايخود راه دن

گرداننده ی اضين ريکه اتم را شکافته و به قوانی جهان. ش گرفته استيرا در محدوده عمل خوی نيزمی انوسهاياق
ت ين آورده و جمعيرانسانها را پائيا مهار کرده، مرگ و مهزاران ساله ری هايماريکه بی جهان. افته استيکائنات دست 

ست يبی ه تنهائکه بی  جهان. ش داده استيارد نفر افزايليارد نفر به شش ميليک قرن از دو ميآنان را تنها درطول 
  . توارومتخصص داردالبراتو ويانستجهان دانشگاه و ی ه کشورهايبرابر بق

 
ی است که امروزه کشور تو درگروه بندی ن جهان بشريگر از همي راه آن بخش دکه در برابر تو است،ی گريو راه د
است ی ائيهمچنان عضو خانواده آری و از نظر فرهنگی و زبانی دگاه نژادياز آن است ، هرچند که از دی جزئی جهان

، ی شوي شناخته مازآنی که امروز تو جزئی گرين جهان دي وا. که بخش اعظم از جهان برتر امروز بدان تعلق دارد
ی چ سهمينه ه .خود به خواب اصحاب کهف فرورفته استی است که مدتها است در الک قرون وسطائی ائيدن

ی شرفت تمدن بشريدرراه پی چ قدمين مدت هيجهان امروز ما داشته است، نه در ای  و فنی علمی های درنوآور
کارخانه  گران استخراج شده اند،ي معادنش بدست دگران ساخته اند،يش را ديراهها و راه آهن ها. برداشته است

دروس  ه گرفته اند،يگران مايواقتصادش ازدی و صنعت و بازرگانی گران برپا شده اند ، کشاورزيش بدست ديها
گران يدی گران و با داروهايدی پزشکی وه هايش با شيمارستانهايشده اند ، بی گران نسخه برداريش از ديدانشگاه

گران يبزرگ و کوچک دی صنعتی روزمره مردمش چنان با استفاده از فرآورده های گردند، و زندگيو مگشته اند 
 . خودش باز خواهد گشتی قرون وسطائی ايرند به دنين فرآورده ها را از او بگيخته است که اگر تنها چند روز ايآم
" برادران" کشتار ی ا برايود آنها مردم خی سرکوبی برای ن جهان اسالميمختلف ای که درکشور های سالح هائی حت

که به گردن نوجوانان و کودکان آنها ی دهائيشود، و کليمسلمان بکار گرفته می گر کشورهايدردی مسلمان فلکزده ا
گر يخود را درجهان دی بهشتی خانه های ساخت نامسلمانان درهای ن هايمی شود تا پس از شهادت دررويخته ميآو

و ی نظامی های  قدرت نمائ. شوديگران ساخته ميدی د سازيا کليی اسلحه سازی خانه هاند ، درکاريبا آنها بگشا
گران صورت يساخت دی ق القدس و ثامن االئمه او با پشتوانه توپها و تانکها و موشکهايذوالفقار و طری مانورها

از جهان امروز ما ی مان بخشن هيوا .شودين اندازميگران طنيساخت دی اله اکبر او با بلند گوهای رد و شعارهايگيم
از ی ن ورشکستگيده است ايرسی ن حد از ورشکستگين تمدن جهان بود، و اگر امروز بديصدر نشی است که روزگار

  . خود اواست" ريبتقصی ورشکستگ" امده است ، ينی آسمانی فاجعه ا
 
رزندان خود و فرزندان فرزندان خود را دورتر فی خود بلکه راه فرداهای ن دوراهه انتخاب ، تو نه تنها راه فردايدرا
ی نيماند ، و اگر راه بالغان را برگزی ر خواهيهمچنان صغی ران رويرا که اگر به راه صغيکرد ، زی ز مشخص خواهين

ن است که انسانها با مغز خودشان فکر يرفت که سرآغاز همه آنها ايپذی ن حاکم برجهان بالغان را خواهيبناچار قوان
ا در يی اسيکته شده خود کامگان سيدی ن شعور را در نظم هاينکه ايص دهند ، و نه ايعور خودشان تشخکنند و با ش

رفت که ی ن راه برتريبدی جهان امروز ما از آن هنگام بخش برتر . نديبجوی ن ساالران مذهبيدی ح المسائل هايتوض
اعالم شده ی آسمانی ق ابديا حقايی نير زمير ناپذيين تغيش از آن بدانان قوانيآنچه را که پی ازآن ، چند وچونی کسان
 به پرسش -ق بودندين حقاين و اين قوانيد داران مطلق ايسا و مسجد کليگر کليدی کجا حکومتها و درجاي ودر –بود 
ن استدالل يت خود را با ايموجودی بنام دکارت حتی شمندين جهان بالغان انديکه دراي ازوقت. رندو پاسخ بطلبنديبگ
ب را از درخت تنها کار يوتن افتادن سيبنام نی گريشمند ديکه انديکند پس وجود دارد، واز وقتيرفت که اگر فکر ميپذ

ک جرئت آن کرد ين بنام کپرنيسومی شمنديکه انديندانست که فرمان خداوند را اجرا کرده باشد ، و از وقتی فرشته ا
چند ی و فکری مادی شرفتهايآغاز شد که همه پی  تازه اد کند، عصرين ترديد به دورزميخورشی که درگردش تورات

 . قرن گذشته جهان ما حاصل آنند
 

د يفروغ برآن تأکی ن سالهايشرو درطول ايپن جهان يشمندان ايکه بخش اعظم از اندی اديبنی تهائيو از جمله واقع
از همان ی رويصورت و به پخ درست به همان يدرطول تاری جوامع بشری ر تحو ل مذهبين است که سينهاده اند ا
ی ن جوامع انجام گرفته است ، بيای واجتماعی و اقتصادی و علمی اسير تحول سيانجام گرفته است که سی ضوابط

ا مالئک يده باشد ، ياز آسمان رسی اميا پيدخالت کرده باشند، ی عه اير تکامل عوامل ماوراء الطبين سيآنکه درا
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کند که امروزه در انطباق ير تحول اقتضا مين سيل اين دليه باشند ، و درست به همکردی انيپادرمی ن و اجنه اياطيوش
ز پا به مرحله ينی شه مذهبيجهان دانش ، اندی ق با دستاوردهايت درآغاز هزاره سوم و درتطبيبشری ط فکريبا شرا
ن يق با ايد، بلکه درتطبيش نجوجهان دانی تهاين بار مذهب را درتضاد با واقعيای عنياز تکامل خود بگذارد ، ی تازه ا
کوچک و ی طهايهود در محيم يوخ قديشی که روزگاری البافانه ايخی اسطوره ها. ديآنها بجوی تها واز ورايواقع
اعالم کرده ی نوخاسته ای خدای ش ساخته و آنها را وحيقوم خوی اختصاصی ازهايبه نی پاسخگوئی خود برای ابتدائ

سپرده اند که ی ار مسلم تريبسی ق علميخود را به حقای داده بودند ، امروز جای ان جابودند که خودشان او را درآسم
روز با کائنات چند يدی ديک خورشيی ايان دنيکهن بهمان اندازه تفاوت وجود دارد که می ان آنها با اسطوره هايم
ان خلقت يامروز، ومی ارد ساليلينش شانزده ميروز با آفرينش ششهزار ساله ديان آفريامروز ، و می ارد کهکشانيليم

 .امروزی ون ساليليچند صد م" تکامل انواع " روز آدم با اصل يخلق الساعه د
 

کرده است، ی نفی ست که جهان امروز دانش مذهب را بطور اصولين نينو ای ن برداشتهايک ازايچين مفهوم هيبا هم
را ی ت مذهبيانسان امروز واقعی عنيافته است ، ير يين جهان ازمذهب تغيبرداشت ای ن است که نحوه سنتيبلکه ا

 1998 دردسامبر . ديجويسا و مسجد آن ميار کمتر درجلوه بتخانه و کليآن و بسی شتر درمفهوم معنويار بيبس
از افکار ی گسترده ای نظرسنجی  ط Nouvel Observateur ی ح ، هفته نامه فرانسويبمناسبت جشن تولد مس

خود ی حيمختلف مربوط به معتقدات مسی ش را درباره پرسشهايان ، خواست که نظرخوژه از جواني، به ويعموم
و معجزات ی امبري، پی حيث مسي، تثلی سيت عيسا درباره الوهيکلی رسمی ن پرسشها عمدتا برتزهاي ا. ابراز دارند

ز آنها خطر ارتداد و ک ايد در اصالت هريون ترديسيبود که دردوران انکزی ک متکيکاتولی سايکلی ونقش الهی سيع
از پاسخ دهندگان گفته بودند که   %77  ،ی ن نظر سنجيج اي طبق نتا. ر و بدنبال آن شکنجه و اعدام را برداشتيتکف
سا يکلی شان الزاما ازمجراين اعتقاد اينکه ايای او اعتقاد داشته باشند بی م اخالقيو به تعالی سيتوانند به وجود عيم

که  % 33ت او ندارند ، ودرکنار يبه قبول الوهی ازيح نيقبول مسی ده بودند که برامتذکر ش % 45بگذرد، و 
نوول ی نهائی ريجه گي نت. دانستنديک متفکر و مصلح بزرگ ميگر او را فقط يد% 67رفتند ، يپذيرا می سيعی امبريپ

بند است، ی ت خود همچنان پايحيم که به مسيسر وکار داری ما با جامعه ا" ن بود که يای ن نظر سنجيابسرواتور ازا
ده يز عقيشناسد و به معجزاتش نيا فرزند او نميخدا ی نيو اورا جلوه زمست يقائل نی الهی ح جوهريمسی برای ول

است که ی تيحيمسنان يای ت آشنايحيمس. داندی بودن نمی حيمسی برای الزامی سا را واسطه ايندارد، و بخصوص کل
جهان ی ساهايکلی معماری کالنژ ودرشاهکارهايرافائل و می شوبرت و تابلوهای Ave Mariaباخ و ی در کائنات ها

آتش ی مه هايو هی ودرکشتار سن بارتلم" ترکمادا" د يش عقايتفتی وانهايشده است و نه آنچه در دی متجلی حيمس
ران ودرذکر است که درشعر سخنو" رحمت ی هما"ان آن يرانيای آشنای شد ، همچنانکه عليون منعکس ميسيزيانک
ن يکروز هفتصد نفر از خوارج را در صفيکه ی نيش روح اله خميرکش مورد ستايافت و نه آن شمشييان تبلور ميصوف
 کشور 112درحال حاضر ی حين جهان مسي ا. کردينه قتل عام ميضه را درمديقری هود بنيگر يد و روز ديبريسر م

خاص ی جا) ليتورات و انج ( Bibleه آن ها کتاب مقدس با درهر خانواديشود که تقريبزرگ و کوچک را شامل م
و پاک ) سمس يکر( نوئل ی روند و درمراسم مذهبيسا ميکشنبه ها به کلين جهان يازمردم ای اري بس. خود را دارد

خود افتخار " ی حياخالق مس"و " ی حيوجدان مس"ن مردم صادقانه به يکنند ، و غالب ايو امثال آن شرکت م) ستريا(
ن کتاب مقدس را درمورد يافت که قوانيتوان يرا نمی ارد نفريلين جهان دوميکنفر از مردم ايی نهمه حتي با ا. رزندويم

انه يغالبا وحشی هايا انجام قربانيها ی خوراکی ا حالل و حرام توراتيقانون سنگسار و قصاص ی ا اجرايی برده دار
ی ا بيد قابل قبول بداند ، با عدم اطاعت فرزند را از پدر شناخته شده انی الزامی ضه ايکه درکتاب مقدس فری ا

  . سته مجازات سنگسار بشمارديهوه را شايبه ی احترام
 
حقوق بشر توسط سازمان ملل ی ن و اعالم منشور جهانين سالگرد تدويرا پنجاهمياخی حيشرفته مسين جهان پيهم

است که دست کم دوازده ماده ی ن منشوري گرفت ، و اخود جشنی و قضائی ن دستاورد حقوقيتريمتحد را بعنوان عال
ی ن منشور حقوق بشر بقدرين اي، قوانی ن دوگانگين کتاب مقدس تناقض دارد، ودرايگانه آن با قوانی از مواد س

افته يفت آشکار با آنها را نز جرئت مخاليکان نيواتی سايکلی ن کتاب مقدس است که حتيتر و عادالنه تر ازقوانی مترق
از مقررات ی کين حکم يکه ايبا همه کشورها حکم اعدام را لغو کرده اند، درصورتي، تقری حين جهان مسيدرهم. تاس

و امکانات ی رغم آنکه همه وزنه اعتبار مذهبيسا عليد کلياز کنترل موالی ريتورات است، ودرمورد جلوگی اصول
ی جامعه امروز بشری واقعی هايازمنديرا تالش او با نيزافته است، ينی تيخود را بکار گرفته ، موفقی غاتيو تبلی اسيس
افت يانتشار ی اسالمی  از جانب کشورها1950حقوق بشر هم که درسال ی ه اسالميدراعالمی  حت. کنديق نميتطب
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د نهاده شده است، يقاطع تأکی کامل حقوق زن ومرد بصورتی و تساوی مذهب و منع بردگی ل آزاديازقبی برحقوق
 .تناقض دارندی نها با مقررات قرآنيمه اکه هيدرصورت

 
شود ياجرا می جهان مسلمان بصورت الزامی گرکشورهايازدی ران و برخيکه هم اکنون در ای قانون حجاب اسالم

ت يرا که ماهيند ، زيسته اجراياست که درجهان آغاز هزاره سوم نه قابل اجرا و نه شای نيبارز از آن قوانی نمونه ا
ازافراد خود را ی ميتواند نينمی چ جامعه متمدنيه. زن مسلمان استی ت انسانيآشکار به شخص یآن اهانتی اصول

ن کار از يای آنکه برای ن جامعه را از وسوسه برکنار نگاه دارد ، بيگر ايمه دينکه نيای اه بفرستد برايبدرون چادر س
ن ي چن. داشته باشندی شتريش کنترل بيوکه خودشان را بر غرائز خخود بخواهد " د و عاقل يبالغ و رش" مردان 
ی گناه وطيبی وانيشود که با حينمن خواسته يع است که در آنها ازمومنيجهان تشی ح المسائل هايمنطق توضی منطق

 .گر برده شود و کشته شوديدی شود که به محليقرار گرفته است محکوم بدان می که مورد وطی وانينکنند ، بلکه ح
 

ش يآشکار بی شود مغلطه ايه فرهنگ منحط غرب صادر ميعل" ی اسالم ناب محمد" نظما بنام که می ادعا نامه ا
انحطاط "نان به عنوان يآنچه ای ز دارد ، وليار نين فرهنگ نقاط ضعف بسيرا هرچند راست است که ايست ، زين

ن نقاط يعکس از مثبت ترست ، بلکه درست بالين نقاط ضعف نياز ای گذارند نه تنها بخشيبرآن انگشت م" ی فرهنگ
 .آن است

 
جهان ی از راههای بهتری ن جهان راه حل هايای ک از کشورهاي، درکداميجهان اسالمی کنون" رمنحط يغ" فرهنگ 

را ؟ کدام ی ا اجتماعيی شترفرديبی هايا روزمره کسان را ارائه کرده است ؟ کدام آزاديی درمورد مسائل کلی مترق
و نوعدوستانه را ؟ و بموازات آنها کدام دانش و صنعت ی تعاونی را ؟ کدام برنامه های ائقانون و عدالت جامع تر قض

را ؟ ی ومعنوی اخالقی را ؟ کدام ارزشهای ا اقتصاديی ا نظاميی اسيسی ا برتريی را؟ کدام رفاه مادی شرفته تريپ
ی م قدرت خصوصيها در تحکن جهان جز آنکه تنيای ت اله ها و حجت االسالمهايآ" ی غرب زدگ" ضد ی شعارها

ن جهان يفاصله انکه يبهمراه آورده است ؟ و جزا" ی اسالم ناب محمد" ی برای خودشان بکار گرفته شود، چه اعتالئ
ی  بگذارد چه حاصلی آن صحنه بازهم موءکدتری شتر کند و بر عقب ماندگيباز هم بی را از کاروان تمدن بشری اسالم

را ی به دانش برتر جهان اسالمی ابيرا دست" ی شرق زدگ" ز با شعار ينی قرون وسطجاهل ی داشته است؟ اگر اروپا
خود قرار دهد و ی رومندينی ربناين دانش برتر را سنگ زيتوانسته بود ای خود بسته بود، با کدام پشتوانه علمی برو

 ش در آورد؟ير فرمان خويرا بزی ن جهان اسالميزود همی لياز آن خی ريبا بهره گ
 

  **    *   
ن دو برداشت از مذهب و از ير ايخود برخورد اجتناب ناپذی ران نام گرفت درمفهوم نهائيای آنچه بعدا انقالب اسالم

ران با يبود که ای از آنها اسالمی کي. از گذشته نشان داشتی گرينده و دياز آنها از آی کيبود که ی مذهبی تهايواقع
ی گريعصر فروغ شکل داده بود، و دی اروپای ش هماهنگ با برداشتهايا بکمی خود بصورتی ائيآری فرهنگی ربنايز

گر ، يدی ري به تعب. کرديرا منعکس می د قرون وسطيش عقايتفتی وانهاير ديت انعطاف ناپذيحيکه مسی قشری اسالم
ی رانيبود و اان ساخته شده يرانيکه درطول هزاره ها بدست خود ای رانيا: گر بوديکديران جدا از يدو ای ا روئيرو

ران، بخصوص ين ايدرا. کرديمی صاحبخانگی گانه خود ادعايت بيرغم ماهيکه از خارچ مرزها آمده بود و علی واردات
ی ار منافع خصوصيز دراختيان دوران قاجارهمه چيد زدند تا پاييمهر تأی ن صاحبخانگيان که براياز زمان صفو

ر يين تغيقوانی بود که دراجرای ن منافع وجود جامعه اين ايزمه تأمعه گذاشته شده بود، واليت شيکارگردانان روحان
ن يان عصر قاجار ، اين بود که درپاي چن. بماندی باقر يم و صغيجامعه قی عنيجامعه مقلدان و مجتهدان ی ر آسمانيناپذ

ی کيشده بود، بصورت قطع ی با بکلينش اروپا تقريآن با دانش و بی ه به بعد ارتباط فکريکه از دوران صفوی جامعه ا
ز يش را نيخوی ت سنتيموجودی با آن نداشت که حتی ادين درآمده بود و فاصله زيزمی ن جوامع روياز عقب مانده تر

 .وندديخ بپيمنقرض شده تاری از دست بدهد و به مجتمع تمدنها
 

ه دوران بعد از يچون ترکران هميصد ساله را برهم زد، و اين معادله سيتازه ای که ظهور سلسله ايازهمان هنگام
ی ن و نهائيوندد، برخورد سنگيشرو بپيار دوباره به کاروان جهان پير بسير قرار گرفت که ولو با تأخين مسيخالفت درا

مساعد تر از ی طيرا در شرای مشابهی اروئيه کمال آتاتورک رويترک. ر بودياجتناب ناپذی رانير ايو غی رانيران ايدو ا
اول سر ی درجنگ جهانی خالفت عثمانی بود که ازشکست نظامی ه اين ترکيرا ايده بود ، زيگذرانران از سر يط ايشرا

بر ی ش از آنکه راه بطور اصوليران، پيدرای قاطع از گذشته آماده تر بود، ولی جدائی نه درآن برايبرآورده بود و زم
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ن تالش را  يای عالم نشده نفوذ استعمارکشور و بازگشت ای دوم و اشغال نظامی ارتجاع بسته شود بروز جنگ جهان
سرنوشت ساز ی اروئيشناخته شده راه را بر روی هائيگر حسابگريدی مه راه متوقف کرد، درانتظار آنکه درسالهائيدرن
 .ديبگشای ران وارداتيو ای رانيران ايا

 
*     *     * 

 
درحد تحوالت ی ا اجتماعيو ی ا اقتصاديی اسيسی از به تحوليرسد تنها نيکه از راه می ما درهزاره ای ران فردايا
اس ياس هزاره ها و نه درمقيدرمقی اصولی ک خانه تکانياز به يش نرفته جهان ندارد، نيا پيشرفته يپی گرکشورهايد

که درآن سوخته است ی از درون خاکستر آتشی از بدانکه همچون سمندر افسانه ايسده ها و ده ها و سالها دارد ، ن
 .دارد" گريدی تولد" از به ين . ا سر برآورديجوان و پوگر باره يد
 

هزاره تازه درقم د درآغاز يبايه آغاز شد ميش در قادسين کشور که هزارو چهارصد سال پيخ اياز تاری طوالنی فصل
ی عنيک مذهب يی درمفهوم واقعی خود را به اسالمی هزار وچهارصد ساله جای اسينکه اسالم سيای بسته شود ، برا

که ی تيحيرفته شده باشد، همانند آن مسيکه آگاهانه و آزادانه از جانب افراد پذی آن بسپارد ، مذهبی رمفهوم معنود
 .رفته شده استي، از جانب افراد پذی اسيو نه سی معنوی غرب آزادانه و آگاهانه ، درصورتی درجهان کنون

 
و ی زياد نهد، تنها موظف به طرح ريران امروز بنيای ه هارانيوی ران فردا را بررويد ايکه الزاما بای نسل نوخاسته ا

گر يکدي هر چند مکمل –گر يکديدو برنامه مجزا از ی ست ، بلکه مسئول طرح و اجراينی ک برنامه بازسازيی اجرا
 . و دراز مدتی اديبنی برنامه ای گريو کوتاه مدت است و دی اضطراری ن دو برنامه ، برنامه ايازای کي .  است–
ی ستم درکشورير است که اصوال وجود آن درجهان قرن بيم و صغيقی م قرون وسطائيان دادن به رژين پايرنامه نخستب

ن ياست که درطول هزاران سال درای همه نسلهائی ت انسانيثيخ و فرهنگ ملت ما و به حيبه تاری ران دشناميچون ا
ی ادگرايگر ، بنيوبرنامه د. کنندی نده درآن زندگي سال آد درهزارانيبايکه می گريدی سته اند و همه نسلهاين زيسرزم
ی فرهنگی ه بر ارزشهاي، با تکی رانيای تي، با هوی رانيای رانين بتوانند دراين سرزمياست که درآن فرزندان ای فردائ

وران شرفته هزاره سوم و نه در محدوده ضوابط دينش جهان پيهماهنگ با دانش و بی ، کشور خود را بصورتی رانيا
 . کنندی باز سازی ا قرون وسطيی ت عربيجاهل

 
*     *     * 

 
ازآغاز با ی ران درجهان اسالميرد که موضع ايکار قرار گی د مبنايبايمی ت اصولين واقعي، ای درهر برداشت تازه ا

چوقت يران هيگر ايدی ه آنهايرا برخالف کليز فرق دارد ، زين جهان فرق داشته است و امروز نيگر ايدی همه اجزا
 . نشده استی درراه دومی ز حاضر به فدا کردن اوليچوقت نيندانسته و هی کيخود را ی ت اسالميو هوی ت مليهو
 .نداردی شتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده است ضرورتيبی لين باره قبال با تفصيدرا
 

ی از اعضای ، به عضوی ت مليهوی نحصارن است که محدود کردن ايکه بالعکس تذکرش ضرورت دارد، ای تيواقع
ی را مسلمانی رانيای را اسالم خود نشناخته و مسلمانی رانياسالم ای طيچ شريکه اصوال درهی  جهان–ی جهان اسالم

کند ، بلکه مشکالت يران نميبه ای کمکی ا فرهنگيو ی ا اقتصاديی اسيچ جهت سي نه تنها از ه-ندانسته استی واقع
کند که غالبا يمی ر مناقشاتيد ، واورا درگيآی د نمينصورت پدير ايآورد که درغی د مياو پدی راز بيرا نی فراوان
  . با او نداردی ارتباط

 
ژه شبه قاره يوبه وی جنوبی اين وآسيانه وچيمی ايپهناورآسی نهايران سرزميخ ايازآغازتاری رانينفوذ ای قلمرو سنت

سالها . افتيتوان يمی ران را درسراسر آنها به فراوانيچند هزارساله ای پای ن جهت جايهندوستان بوده است که بهم
نوشت ، يرا مينديسها به دخترش ايکه از زندان انگلی هند امروز، درنامه هائی اسيانگذار سيش جواهر لعل نهرو ، بنيپ

ده يده اثر نبخشيد اثر بخشران درهنيگر بدان اندازه که ايدرکشور دی چ کشوريخ هيد نهاد که درتمام طول تارين تأکيبرا
زبان ی ن بوده است ، چنانکه شمار سخنوران پارسين سرزميای و فرهنگی سال زبان دربارصدها ی زبان فارس. است

ران فراتر رفته است، و به نوشته نهرو اگر استعمار انگلستان باهمه يهند از چند برابر شمار همه سخنوران خود ا
از ی قسمت. هندوستان بودی زبان رسمی د هنوز هم فارسي برنخاسته بود شان زبانيه گسترش ايخود علی روين
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ل دورانت يتاج محل که وی ائيروی بنا. استی رانيره دست اين دستاورد معماران چين سرزميای ن آثار معماريتريعال
 .  حلول کرده استران است که درکالبد هندير معروف رنه گروسه روح ايداند ، به تعبيجهان می ن بنايبا تريآنرا ز
و ی ع نقاشيدرتمام جهان است و بدای فارسی س هاينه دستنوين گنجيدرهند بزرگتری فارسی نه آثار خطيگنج
چون پاکستان براساس ی ت کشوري موجود. ن کشورنديای ن مجموعه آثار هنر نقاشيس ترينفی رانيای اتورينيم
ر يران صغير ايه گرفت ، کشميمای ز از پارسيد و نام آن نشی زيری الهور پی گوی محمد اقبال شاعر پارسی دئولژيا

 . ماندی باقی ده شد و بنگال همچنان کانون قند پارسينام
 
ک شاهراه يشم نه تنها ي جاده معروف ابر. افتيتوان ين ميران و چيخ روابط ايهمه جانبه را درتاری کين نزديهم

ی و مانوی و مهری زرتشتی و فلسفی مذهبی شه هايکه اندکهن است ی و هنری ک شاهراه فرهنگي، بلکه ی بازرگان
ن يای رانيز ، درصورت ايت و اسالم نيحيمسی ن منتقل کرده است، حتيپهناور چی ران را بطور مستمر به امپراتوريا

ی نيونها مسلمان چيليم. ن رفته اندين شاهراه به چيق همي، از طری رانيو اسالم ای ت نستوريحيمسی عنيهر دو ، 
به يدرهانگ چه ئو با کتی نين مسجد چي بزرگتر. خواننديز مينمازخوانده اند و امروز نی رطول قرون به زبان فارسد
کند يت مين کشور حکايعرب درخاطره سفرخود بدی اح ناميآراسته شده است، و چنانکه ابن بطوطه سی پارسی بايز

ی زرتشتی آتشگاه های ايبقا. بوده استی نياگران چي خنجيم قرن پس از خود او ، ترانه رايراز ، تنها نيشی شعر سعد
ن دو تمدن بزرگ جهان يای مذهبی وندهاياز پی گريدی ادگارهاين يدرسراسر چی و مانوی مهری و پرستشگاهها

 اثر . ت دارندين دو حکايای و گاه عاطفی خيتاری وندهاياز پی و خمسه نظامی باستانند، همچنانکه شاهنامه فردوس
منتشر شد بنوبه خود ی کائيک دانشگاه امريتوسط ی  که درآغاز قرن کنونSino-Iranicaبنام ی عتبرمی پژوهش

 . دارندی رانيای ن رفته اند و هنوز هم نامهائيران به چيوه ها و گلها از اياز می اريمعرف آن است که شماربس
 
زبان جاوه و سوماترا بوده و ی پارسکند که زبان ينقل می کنونی ش به اندونزين ابن بطوطه درشرح سفر خويهم

هنوز هم درگوشه و . ران درآن قرب و منزلت داشته انديباندازه خود ای رانيان ايان و سخنوران و صوفيداستانسرا
عارفانه ی گورشان غزلهای روند که برسنگهايمی انين صوفيای ارت آرامگاه هاين مردم مشتاقانه به زين سرزميکنار ا
 .  نقش زده شده استرازيو حافظ شی سعد

 
کستان و ازبکستان و ترکمنستان و يافته تاجيتازه استقالل ی هايانه که امروز جمهوريمی ايپهناور آسی ن هايسرزم
جان و داغستان ، يگرجستان و ارمنستان و آذربای قفقازی هايرند ، و جمهوريگيزستان و کازاخستان را در برميقرق

چون بدخشان و سمرقند و فاراب و بخارا و گنجه و ی رانند و شهرهائينگ و هنر انه داران بزرگ فرهيبنوبه خود گنج
ی راز تفاوتيو شی شابور و ريان آنها با طوس و نيخته اند که ميران آميخ و فرهنگ ايبا تارروان و نخجوان چنان يش
 . افتيتوان ينم
 

مه يکری باغچه سرای است ، بلکه حتی رانيااز خانواده بزرگ ی ريناپذی زبان عضو جدائی کستان فارسينه تنها تاج
راز بدانجا آورده ين از شين سرزميتاتار ای است که خانهای سرخی اه ، هنوزغرق درگلهايسی ايان امواج دريکه درم

شود که ينشان داده می ن گرجستان ، همچنان به جهانگردان تاالريشيپی دارد، و درکاخ سلطنتی رانياند سرا پا رنگ ا
 دردل . خوانده استيملکه تامار می را برای از شاهنامه فردوسی خوش آوازصفحاتی امگاه نغمه سرائدرآن هر ش

را که ی نامند و زبانيم" ران يا" خود را همچنان " اوست" ی خانه دارند که جمهوری ان کهنيرانين قفقاز ، هنوز ايهم
شود درکوهستان بلند يترا شناخته ميرا که زادگاه می خوانند و هنوز غاريمی رانياز اجداد آالن خود به ارث برده اند ا

 . دهنديخود به مسافران نشان م
 

پراحترام ی ن وجه مشترک را دارند که جايران ايش با ايخوی خين تمدنها درارتباط تارين ها و اين سرزميهمه ا
ی ن حق را از فرهنگ پارسيای که جهان اسالميران محفوظ نگاه داشته اند، درصورتيخود ای را برای رانيفرهنگ ا

ا يسندگان عرب گذاشته و يا به حساب نويافت داشته ين فرهنگ دريهر آنچه را که از بزرگان ای عنيغ داشته ، يدر
 .کرده باشدی آنها اعتنائی رانيت ايآنکه به ماهی زده است بی اسالمی بدانها بر چسب کل

  
ی هايدرارتباط با جمهوری شوروی امپراتوری فروپاشی لهاران درسايه درايت فقيبنام والی ميکه وجود رژی انيز

ی خيتاری را فرصتير بود ، زيجبران ناپذی بتمام معنی انيکشور ما وارد آورد زی انه به مصالح مليمی اينوخاسته آس
ی را پی ونيانا فدراسيرد ، و احينها و با مردم آنها از سرگين سرزميکهن خود را با ای وندهايران پيش آمده بود تا ايپ
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آنها ی ز برايهمه چی نکه بجايآن باشد، نه ای همه اعضای و فرهنگی و اقتصادی اسيکند که ضامن منافع سی زير
ه و يه ، رو به جانب ترکيت فقيوالی اد گرائياحتراز از بنی و کتاب دعا بفرستد و آنها را وادارد تا برای مبلغ مذهب

 .  ورندآی اروپائ –ی کائيامری ه و کارتل نفتيروس
 

*     *     * 
ی فايز دراينی جهانی کهن ، تعهدی های دوستان کهن و دوستی ابيران فردا ، درتولد تازه خود ، گذشته از بازيا

، بعهده دارد ی شه مذهبياندی او از آغاز برعهده اش گذاشته است ، بخصوص درراستان يکه فرهنگ جهان بی رسالت
منحصر ی ش هگل آنرا نمونه ايکصد وپنجاه سال پيرد، و يگينه سرچشمه مين زميراث چند هزار ساله او درايکه از م

 .خ جهان دانستيبفرد درتار
 

ی ، جهان تازه ايواجتماعی واقتصادی اسيسی نه هايما درهمه زمی ن گفته شد ، دردوران کنونيش از ايهمچنانکه پ
ل ين دليدرحال شکل گرفتن است ، بهمی ازه از ساختار تينی نه مذهبيل درزمين دليدرحال شکل گرفتن است ، بهم

ن ساختار به يرا ايزبودن آن است ، ی رد که وجه مشخص آن جهانيگيشکل می ز ساختار تازه اينی نه مذهبيدرزم
جدا کننده خود ی شتر جنبه سنتيروز بروز بی و نژادی ائيو جغرافی اسيسی تعلق دارد که درآن مرزهای نده ايآی ايدن

ی ش جايو مسلمان خوی حيو مسی هوديی درجلوه های ديوتوحی دير توحيغی مجزای قت هايهند و حقديرا از دست م
ی جهانی ن خداشناسيصه اين خصيه دارد، و بارزتريتکی جهانی خداشناسی سپارند که برايمی قت واحديخود را به حق

ت ي، و آيش، مفتي کاهن، خاخام، کشقيواسطه است که از طريبی او رابطه ای ن بار رابطه بشر با خداين است که ايا
ز بر آنها نظارت ينب و انصار حزب اله نيشرع و خواهران زی د و دادگاههايش عقايتفتی وانهايگذارد، ودياله نم

ن خدا يای هم برای  تفاوت. رديگيبنام خدا صورت نمی شود و شکنجه ايخته نميهم بنام خدا ری کنند ، و طبعا خونينم
ان ين خدا آن روسپيدگاه اي از د. بفرستندی ا صلوات بلند تريبسازند ی نبد و بارگاه بزرگتراو گی ندارد که برا

) دايس( درزي ای ماريدرامر مبارزه با بی بهداشتی کماهه خود را به کمک به پژوهشهايرا درآمد يکه اخی ائياسترال
 . سازنديو مسجد مسا ياو کلی گرسنگان برای دارند که درکنار صفهای جای جنابانيار باالتر از عالياختصاص دادند بس

ند و نه کار خود او ، ين خدايوکالتنامه ای الن بيکه عموما کار وکی حاصليبی فات سنتيمقبولتر از انجام تشری عبادت
ها و ی عدالتيشرفته تر است که درآن از بيپی تيجامعه بشری بهتر و برقراری ساختن جهانی تالش صادقانه برا

ان ناتوان آنند و يقربانی ن جامعه بشرياز ای بزرگی که هم اکنون بخشهای  و از رنجها و دردهائهای نابسامان
ن ي ا. گذارند هر چه کمتر نشان باشديه ميبطور منظم بر آنها تکی ن الملليتدار بيمراجع صالحی رسمی گزارشها
ن يمختلف مربوط بدی مسائل انساننه يدرزمی که بطور منظم از جانب سازمانها و مراجع مختلف جهانی گزارشهائ

ساخته ی بهتری اين دنياست تا چنی ار ضروريبسی تند که هنوز تالشيواقعن يانگر ايبی شوند همگيسازمانها منتشر م
ت ازآن دارد که درحال حاضر يش منتشر شده ، حکايکه تنها درچند ماه پی  گزارش سازمان بهداشت جهان. شود

معادل ی عنيون کودک يليم13کسال يرد ، و تنها در عرض يميمی کودک از گرسنگک يه يدرجهان سوم درهر دوثان
نکه درهر روز از يتلف شده اند   درست مانند ای اازگرسنگيه يتغذی ما ازبديروشيهی ان بمب اتميصد برابرقربان

 . ده باشدن محو شيزمی درحد متوسط و صرفا متشکل از کودکان ، از روی تيک شهر کامل با جمعيسال ی روزها
گر به يون نفر ديلي م300ازکمبود آهن و ی ناشی ون کودک کم خونيلي م300ن گزارش درجهان امروز ما يطبق هم

خود را از دست داده و ی نائين بيتاميون کودک به علت کمبود ويلي م100د دچارند و ياز کمبود ی گواتر ناشی ماريب
 .کور شده اند

 
ن يازای  دراسلو برگزار شد ، حاک1997بچه ها درجهان ، که دری ر قانوني کار غمربوط بهی ن الملليگزارش کنگره ب

گاه تا ی وحشتناک درسراسر جهان شبانروزی طيون کودک ده تا چهارده ساله درشرايلي م250است که درحال حاضر 
ی له از راه فحشا زندگل پنجاه هزار دختر بچه ده تا پانزده سايک کشور برزي تنها در. شونديهجده ساعت بکار گرفته م

کودکان ی مبارزه با بردگی سي به گزارش سازمان انگل. ز بعهده دارندين خود را نيوالدی ن زندگيکنند و غالبا تأميم
)OXFAM (ی ونهايمت آنها را با کاميبرند وقيبه بازار فروش می گوسفند کشی ونهايازبچه ها را با کامی اريبس

ی  تعداد کودکان سر راه. دارنديافت ميمت آنها را برحسب وزنشان دريد و قبرنيبه بازار فروش می گوسفند کش
ون کودک بطور منظم مورد يلي دو مUNICEFی  به گواه. ون نفر برآورد شده استيلي م40ی ن به تنهائيالتی کايامر

کا ياالت متحده امريااز کودکان که بنام معالجه به ی مز برخيورک تايويقرار دارند ، وبه نوشته نی جنسی بهره بردار
. رنديگيمورد استفاده قرارمی هندی تازه بصورت خوکچه های داروهای پزشکی شهايآزمای شوند برايدعوت م
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خود فاش کرد که ی ن مصاحبه هاياز آخری کيزه نوبل صلح، دريجاماوبرنده ی سالهای حيسه مسيمادرترزا، قد
 . شونديابانها برداشته ميکنار خزباله ی ل هر ساله صدها کودک نوزاد از سطلهايدربرز

 
ن کرده است ، که ييارد نفر تعيليک ميش از يسوادان امروز جهان را بيونسکو ، شمار بين گزارش سازمان يتازه تر

 . شونديون کودک محروم از آموزش بدانها افزوده ميلي م110هر ساله 
 

مومنان جهان درانجام ی های از مجموع کوتاهش يکند بيکه برجهان امروز حکومت می ر عادالنه ايغی نظم اقتصاد
 1998سال ی با فقر و گرسنگی درروز ساالنه مبارزه جهان. استی رفتنيناپذی خود درمکتب خداشناسی فرائض مذهب

جهان درفقر مطلق ی ون نفريليت شش ميم نفر از جمعيارد و نيليک مي، سازمان ملل متحد اعالم کرد که درحال حاضر 
ران که ين فقي ا. ن هستنديالتی کايقا و امريا و افريون نفر آنها از مردم آسيليصد ميارد و سيليک ميبرند که يبسر م

که درسال گذشته ی برخوردارند درآمدی ک درصد درآمد جهانيدهند جمعا تنها از يل ميت جهان را تشکيازجمع % 25
ه لوموند يد، اگر به حساب نشرين با خورشيله زمم برابر فاصيک و نيی عني. ارد دالر بوده استيلي م25 , 000رقم آن 

ه ، نسبت ين نشري به حساب هم. که بدنبال هم بگذارند فرش کنندی ک دالريی ن فاصله را با اسکناسهايک  ايپلماتيد
 درجهان آغاز .  باال رفته است90ک دردهه ي بر78ک دردهه هشتاد به يبر ی از سی ران جهانيدرآمد ثروتمندان و فق

ر عادالنه يل نظم غيتعدی ت برايد جهان بشريباياست که می تالشی واقعی ا جهاد اسالميی بي سوم ، جنگ صلهزاره
ی ن نظام ظالمانه اقتصاديرا ايآن بکار بندد، زی درجای تر و عادالنه تری امروز جهان و استقرار نظم انسانی اقتصاد

ها و يکتاتوريدها و ديو جنگها و کودتاها و ژنوسی اخالقو ی اجتماعی هاياست که تمام نابسامانی آن جعبه پاندورائ
از ی گر جامعه بشريدی های ار تباهيو بسی سواديماران و فحشا و بيگرسنگان و بی دسته جمعی ها و مرگهای قحط

  . آورندی آن سر بر م
 

*     *     * 
 

ی برداشتی رانيفرهنگ ای برا، ی نه قشرکوته نگرای رون از برداشتهايدربی مذهبی تهاينانه از واقعيبرداشت جهان ب
م ، پوست يما زقرآن مغز را برداشت:" ن بوده است که ين فرهنگ ايه اير مايز، خمينی ش از مولويپی  حت. ستيتازه ن

آن ی درصورت کلی شه مذهبين مورد تنها قرآن مطرح نبوده ، مذهب و اندي، هرچند که درا"م يرا بهر خسان بگذاشت
  .مطرح بوده است

 
توان يمی ران متجليای خ اسالمين ساالران ، درتمام تاريت ديو تضاد آنرا با قشری ن روشن نگريگوناگون ای جلوه ها

درازتر ، ی دردورانی رانير داشته است ، جهان اير و چشمگيفراگی قرن فروغی ني اگر جهان غرب دردوران مع. افتي
 شمار بزرگان . آکنده ازفروغ بوده استی ر و بنوبه خود جهانل نامحسوس تين دليپراکنده تر و بهمی منتها بصورت

زه بوده اند ، و يت درستير با فرهنگ قشريگين کشور که درهزار و چهار صد ساله گذشته بطور پيشه و ادب اياند
 . شتر استي بتوان پنداشتيد رفته اند ، از آنچه ميا به تبعيا به زندان افتاده و ين راه جان باخته ياز آنان درای اريبس

" من يکار اهريدرپ"بنام ی نان را درکتابيست تن از ايش از دويبی از گفته های گذشته نمونه هائی من خود درسالها
ن قرون يبلند قدر نخستشان ين آثار را، که به آزادانديازای گريدی ز نمونه هاين کتاب حاضر نيارائه کردم ، ودرهم

ی ايخ جهان ، زکريشان همه تارين آزاداندياز بزرگتری کيوبخصوص ی سرخس، يابن مقفع ، راوند: ران يای اسالم
کصد سال يدراست که ی د گذارم ، سهمينجا برآن تأکيد اختصاصا درايباي آنچه م. شود ارائه کرده امي، مربوط می راز

کار با يدرپی عنياه ن رين فرهنگ مبارز، درهمياز ای گريت تا بامروز ، پاسداران ديمشروطی از سالهای عنيگذشته ، 
افته است که يی ن تالش در دو دهه گذشته ابعاديبرعهده داشته اند ، وای مذهبی وسود جوئی ت و واپسگرائيقشر

ی رانيای ن مدت کوتاه درجامعه برونمرزيکه درای شمار آثار ارزنده ا. آوردی اد ميرا بی درنوع خود قرن فروغ اروپائ
ت بلکه يافته است، و نه تنها کميجوانتر انتشار ی سندگان نوخاسته نسليا نويقه دار سابی سندگانين راستا توسط نويدرا
ستم کشور ما در کنار همه يان قرن بيپای آورد که انقالب واپسگرای د مين احساس را پديآنها ، ای ت عاليفيک

 . اشته استا همراه ديپوی ن تالش فرهنگيز بصورت چنينی خود دستاورد کامال مثبتی منفی دستاوردها
 
رزا آقا يتوان از ميان آنان ميمه اول قرن حاضر جست ، که از ميران نيد درايرا بای رانيا" عصرفروغ" ن يشگامان ايپ

، محمد مسعود ، نوبخت ، يت ، کسرويرج ، عارف، پور داود ، هداي، ان ي، آخونزاده ، جمال الواعظی خان کرمان
د به عنوان يبايست ساله گذشته مياد کرد ، همچنانکه دردوران بي فرخزاد ، فروغين اعتصامي، سرمد، پرويبهار، دشت
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ل ي، اسماعيد مصدق، محمد عاصمياء مدرس، حميه، ضيچون نادر نادرپور ، اخوان ثالث، سای نمونه از سخنوران
نام ( نگر ، روش) نام مستعار(، صادقياني، جالل آشتی رجانيسی ديچون سعی ، از پژوهشگرانی ، شهناز اعالمی خوئ

، ی رشاهيد امينه ، مهشيچون بهرام چوبی سندگانير فطروس، ازنويمی ، عل)نام مستعار( لرحمن ا، عبد) مستعار
چون ی شمنداني، و از اندی خرسندی رج پزشکزاد و هاديچون ای ، از طنز پردازانیا منش، هوشنگ زنوزيکورش آر

ی که هرکدام از آنان هم استادانه و هم شجاعانه به روشنگرن زاده نام برد ي، هوشنگ معین ملک ، منوچهر جماليحس
از ی کيش رنه گروسه ، يکه سالها پی رسالتی فايگمان نقش آن در ای افکندند که بی نده ساز را پيآی پرداختند و مکتب
 : استی اديبنی د نهاده بود ، نقشيقرن ما بر آن تأکی فرهنگی ت هاين شخصيسر شناس تر

 
ک يی بر مبنای ت جهانيک واقعيبه ی ابيدست ی ختن شرق و غرب برايئله جهان امروز ما درآمن مسيتری اساس" 

ت است که ين واقعيانگر ايخ خود ارائه کرده است نمايران درهمه تاريکه فرهنگ ای است ، و سر مشقی تفاهم جهان
از شرق ی زش موزونيظهر آمش خود بخود ميشه خوين فرهنگ با نبوغ انديرا اير است ، زيتحقق پذی ن تفاهميچن

  . "است ی ک واحد بزرگ جهانين هر دو دريوغرب و ادقام ا
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