
نسخه  ٠٠٠،۵٠٠بيش از  ، ١٣٨٠پس از نخستين چاپ اين کتاب در سال 
  و در سطح ايران دست بدست گشت شدتهيه از آن زيراکس و کپی بصورت 
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  رنگ ها و نيرنگ ها
  
  
  

  
  
  
  
  
 رضا بحریدکتر :     نوشتهتحقيق و    
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 تهران – ١٣٨٠زمستان :     چاپ اول   
 جلد ۵۵٠٠:       تيراژ   
 "نشجويان ايرانداجنبش همبستگی "بخش فرهنگی :     نشر و پخش   
  )تهران –چاپخانه مخفی جنبش همبستگی (ندای آزادی :     امور فنی و چاپ   

 
 
  

  
  :شهدای سرفراز ميهناين کتاب را به 

  ، فرزندم نيماهمسر ناکامم شهره 
  تقديم می نمايمو تمامی رادمردان و آزاد زنانی 

  و خون آشامکه در برابر ظلم و ستم رژيم غير مردمی 
  و در نهايتماليان ايستادگی، مقاومت، و مبارزه نمودند 

  مقدس خويش پاک و با ايثار جان و خون 
  و دشمنان مساوات و برابری نشان دادند به نامردان وطن ستيـز 

  ستمیوقتی سخن از آزادی و آزادگی به ميان آيد، هيچ زور و ظلم و 
  .ادر نخواهد بود مبارزين دليرايرانی را به زانو در آوردق

  روح و روان شان شاد، و راه غرور آفرين و پويای شان بر قرار باد
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  :تحقيق و نوشته
  

  رضا بحـریدکتر 
  

      بصورت    تکثير اين کتاب تحقيقی،  دومين سری

     "جنبش همبستگی دانشجويان ايران" توسط بخش پژوهشی و فرهنگی
    عرضه می گردد) ميل -ای( با پست الکترونيکی فقط 

  : می توانند از طريق می باشند آنکسانی که مايل به دريافت 

Iranian_students_solidarity@yahoo.com 

  با ما تماس برقرار نمايند
  

 

      مهناز   :   ويراستار 
    فريدون  :   صفحه آرائی 
     ١٣٨۶بهار   :   خ انتشارتاري 
     نا محدود  :   تيراژ 
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  :دوم مقدمه چاپ 
  - ــــــــــــــــــــــــــ

ه تهران متولد شددر  ١٣٢٩يخ اول بهمن ماه سال رضا بحری در تاردکتر 

   .است
دانشگاه که به تحصيل در  شيوا قلم است ، شاعر، و نويسنده ایارگروزنامه ناو 

ادامه داد و سپس در کنار ) Ph.D. in Law(دکترای حقوق تا اخذ  تهران

کارهای مطبوعاتی به کار و حرفه وکالت، که چند سال برای نائل شدن بدان 

  .و عمر مايه نهاده بود پرداخت وقت

دکتر : از محضر اساتيدی چونرضا بحری در طول تحصيالت دانشگاهی 

دکتر پرويز اوصياء بهره برده و و ناصر کاتوزيان، دکتر مرتضی نصيری، 

فعاليت از با ) سالگی ١٧-١۶(نوجوانی از سنين ؛ همچنان که دانش آموخت

با بهره وری جوان، و فردوسی  ترقی، روشنفکر، آسيای: طريق مجالتی چون

، عباس پهلوان، دکتر رحمت مصطفوی، و گوهری :از تجارب کسانی چون

و  مبدل به روزنامه نگار ،و ذوق و هنر ذاتی اش خامه ی روانمددگيری از 

" سازمان ديده بان حقوق بشر"که همکاری با  نويسنده و شاعری صاحب قلم شد

اين پرونده درخشان و سرشار از فعاليت  بايد بهرا نيز " عفو بين المللی"و 

  . افزود

دو مجموعه اشعار، " رضا بحری"از ) ١٣۵٧تا  ١٣۴٨(در سالهای دور، 

های کوتاه؛  داستان، و نيز يازده رمان بلند و يا مجموعه پژوهشیچهار کتاب 

انتشار " شاه آباد"توسط انتشارات علمی، اميرکبير، و چند ناشر ديگر خيابان 

 مه با اقبال عمومی دوستداران نوشته ها و سروده هايش روبرو گرديديافت که ه

  .از آنها به چاپ دو م و سوم نيز رسيد بسياریکه 
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الی  ١٣۶١فاصله سالهای  ( سال ١٨طی حدود ، مالياناو پس از شورش 

داليل مختلف از جمله همکاری با دو سازمان بهانه ها و چهار بار به  )١٣٧٩

 باال، و نيز نوشته ها و سروده هائی که اينجا و آنجا بصورت  ياد شدهبين المللی 

علنی و يا مخفی منتشر شده و دست بدست ميشد دستگير و راهی زندان گرديد  

سال در اسارت غاصبين ميهن قرار داشت که در چهارمين  ١٢و جمعا بيش از 

 توسط عوامل رژيم نيز ساله اش ١٧پسر و  ساله ٣۶ دوره زندانيش، همسر

  .کشته شدند

وقتی برای آخرين بار از زندان آزاد شد، آغاز ١٣٧٩سال خرداد ماه  دررضا 

پژوهشی کرد،  ضمن آن که اقدام به تاسيس گروه و به نوشتن اين کتاب 

تشکيالتی متشکل از نسل تحصيل کرده و دانشجويان مبارز ايرانی نمود که بنام 

  .خوانده شد" جنبش همبستگی دانشجويان ايران"

که  سالها وقت و  – مانی که آقای دکتر رضا بحری از کار نوشتن اين کتاب ز

فارغ گشت و آن را در اختيار   –نموده بود  آنانرژی صرف تحقيق و پژوهش 

م که قول دهد پس از ياز او خواست مابخش فرهنگی و پژوهشی جنبش نهاد، 

  .رک نمايدآماده شدن و چاپ کتاب، و پيش از آغاز توزيع آن، ايران را ت

کمی دلگيری و عصبانيت بود چون  ماواکنش رضا در برابر اين خواسته 

اعتقاد داشت که نبايد و نمی تواند از زير بار مسئوليت آنچه که نوشته شانه 

خالی نمايد زيرا اعتقاد و يقينی بی شائبه بر اصالت گفته و نظرياتش دارد، 

مصادره اموالش، و تلف مضافا اين که پس از کشته شدن همسر و فرزندش، 

گشتن سال هائی طوالنی از بهترين ايام عمرش در زندان و يا دربدری، ديگر 

  .چيزی ندارد که برايش نگران باشد و از ميهن بگريزد

م تا عاقبت يساعات و روزهای بسياری در اين مورد با او بحث و گفتگو کرد ما

دش، بلکه بخاطر ما، يعنی م او را قانع نمايم که اين کار نه بخاطر خويتوانست
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کسانی است که قصد داريم اين کتاب را انتشار داده و در سطح مراکز علمی و 

  . آموزشی توزيع نمائيم

م که اين کتاب تحقيقی؛ نوشته ايست حساس که ما ناگزيريم يبه رضا قبوالند ام

وجاهت اجتماعی نويسنده اش سود بريم تا حقانيت مطالبش را به و نام از 

البته و صد . ان عرضه نمائيم و اين کار خود بخود يعنی گرفتار شدن اوديگر

البته که هر سطر و هر ورق اين کتاب يعنی حکم اعدام نويسنده اش، اما اين 

بطور قطع و يقين، رژيم پس از گرفتار ساختن او و پيش از . تمام کار نيست

و را وادار کشتن يا اعدامش، زير شکنجه های وحشيانه و غير قابل وصف ا

و ويرايش کتاب و  صفحه آرائیخواهد ساخت که شخص يا اشخاصی را که در 

در کوره او چاپ و پخش آن دست داشته اند معرفی نمايد و عليرغم اين که 

فوالدی آبديده گشته است، اما هميشه اين احتمال نيز وجود  ؛حوادث و مصائب

ی را که به همت خود او دارد که عاقبت به زانو در آمده و تشکيالت و گروه

شکل گرفته لو دهد و آن زمان، کسانی که به گفته خودش مانند فرزندانش هستند 

  .به مخاطره خواهند افتاد

به ١٣٨٠اسفند ماه سال  ٢٩در تاريخ بهرحال، رضا با اين استدالل قانع شد و 

ُکرد ما از طريق کوهستان از ايران خارج گشت و بما اين شانس   همت ياران

  .فرصت را داد تا اقدام به توزيع کتاب نمائيم و

   

  سيما يغمائی – ١٣٨۶ارديبهشت سال                 

  بخش فرهنگی جنبش همبستگی دانشجويان ايران            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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  :ستسخن نخ
  

الی که سال ها فکر و ذهن و ؤآنچه از پی می آيد پاسخی است به هزاران س
االت ؤانديشه ام را به خود مشغول داشته بود و برای يافتن پاسخی بر اين س

صدها کتاب و مقاله ی . گوناگون سال ها مطالعه و تحقيق و بررسی کردم
وانده و تجزيه و علمی و مذهبی و عقيدتی را ورق به ورق و جمله به جمله خ

  .تحليل نمودم تا هرچه بيشتر و بهتر؛ پاسخی گوياتر و روشن تر بدست آورم
از زمانی که قدرت تفکر و تعقل يافتم هميشه مسئله ای به نام خدا و دين و 
مذهب مرا بر سر چند راهی پيچ در پيچ و سر درگمی  رهنمون می گرديد که 

  .اهراه روشنائی برسانمبا تمام تالشم نمی توانستم خود را به ش
از زمان کودکی، زمانی که هنوز به مدرسه نرفته و خواندن و نوشتن 
نياموخته بودم، مشاهده ی دسته های عزاداری و سينه و زنجيرزنی در ماه 
های محرم و صفر مرا به شگفتی و تعجب وا می داشت و از خود می پرسيدم 

  نچنين عزاداری می نمايند؟که اين جمعيت گريان و خروشان و منقلب چرا اي
به خاطر دارم که يکبار، در سنی شايد حدود پنج سالگی از مادرم پرسيده 

  :بودم
  "اينها چرا اين کار را می کنند؟" 

وقتی مادرم برايم از حديث و قصه ی کربال و امام حسين و اسارت خانواده و 
  :بازماندگانش بدست يزيد و غيره تعريف کرد، از او پرسيدم

  "ن واقعه کی اتفاق افتاد؟اي"
  :پاسخ او برايم حيرت برانگيز بود؛ زيرا که مادرم گفت

  ...!"فکر کنم هزار و چند صد سال قبل"
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  :و من که اصوال کودکی کنجکاو بودم از او پرسيدم

  "؟..و اينها تازه آن را شنيده اند" 
ار و چند من به اقتضای سن و عدم آشنائی با ارقام و اعداد، نمی دانستم که هز

صد سال چه مدت زمانی است، اما اين را می توانستم بفهمم که بايد زمان 
زيادی باشد و عدد هزار بايد عدد بزرگی باشد زيرا هر بار از مادرم می 

  ....پرسيدم چقدر مرا دوست دارد، پاسخ می داد هزار تا
  :کردم سؤالبنابراين با شنيدن کلمه هزار و چند صد سال، با تعجب 

  "پس مامانی، چرا اينها حاال دارند گريه و زاری می کنند؟ خب"
يک سال ) مادر همان مادرم(الم آن بود که بياد داشتم مادر بزرگم ؤعلت اين س

قبل از آن مرده بود و ما فقط شايد يکی دو هفته و يا حداکثر يک ماه غصه 
بود و  دار و گريان بوديم و پس از آن زندگی ما روال عادی خود را طی کرده

برايم مطرح بود که چرا چنين جمعيت انبوه و جوشان و  سؤالاينک اين 
خروشانی پس از مدتی بسيار بسيار طوالنی، برای چند تنی که در محلی بنام 

کشته شده اند، چنين سر و صدائی به راه ) که اصال نمی دانستم کجاست(کربال 
  ی سازند؟انداخته اند و خويشتن را خونين و گريان و پريشان م

آن روز مادرم به اقتضای سن و سال من نخواست يا نتوانست پاسخی مطلوب 
  :کودکانه؛ اما روشن من بدهد و فقط گفت سؤالبه اين 

کمی تند تر بيا تا به منزل برسيم و مجبور نباشی آنها را . ولش کن پسرم" 
  ."ببينی و غصه بخوری

ع اما چون او مجال پرسش من آن روز از پاسخ مادرم نه مجاب شدم و نه قان
  .و پاسخ بيشتری را بمن نداد، من هم سکوت کردم

  
ی به نام سؤالسال ها بعد، در طول ايام تحصيل؛ بيشتر و بيشتر با مسئله و 

خدا و دين و مذهب آشنا شده و مطالبی بيشتر يا به حکم اجبار و يا به دليل 
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ی که بر ذهن سؤالگز کنجکاوی ذاتی خودم خواندم و شنيدم و آموختم، اما هر

نقش بسته بود از لوح ضميرم محو نگرديد و اين خود دليلی بود که  من
هميشه درباره ی مسايل دينی و اصوال درباره خدا بد گمان و ترديد آميز تفکر 

  .و تعقل نمايم
تحصيل می ) نظام قديم(خوب به خاطر دارم وقتی در کالس اول دبيرستان 

برايمان از وعده های خدا درباره ) شرعياتدرس (کردم، روزی دبير فقه 
بهشت و حوريانی که در آنجا بسر می برند تعريف می کرد و اضافه می نمود 
که هر مسلمان شيعه ای که در روز محشر به پای ميزعدالت رسيده و از 

و جواب در حضور خدا بی گناه و روسفيد بيرون آيد، به اين بهشت راه  سؤال
  ..!!يا چند تن از اين حوريان نصيب اش خواهد شديافته و در آنجا يک 

وقتی اين آقای دبير محترم برای ما وصف اين حوريان را می کرد، توضيح داد 
که آنها از لحاظ زيبائی چنين اند و از لحاظ ضرافت چنان اند و هر يک از آنها 

  ....است و" سرو"به بلندی 
افتادم، چرا که اينک در  من بالفاصله به خنده" سرو"با شنيدن همان کلمه 

دست کم " سرو"کالس هفتم درس می خواندم و محاسبه اين که يک درخت 
  .متر و حتا بيشتر طول دارد برايم آسان بود ١٢ – ١٠

هم متحير و هم عصبانی بود مرا برپا  ؛دبير مربوطه که از آن خنده بيجای من
  .داشت و علت خنده ام را جويا شد

با بهانه ای از دادن پاسخ راست به ايشان طفره رفته من آن روز می توانستم 
و تجاهل کنم، اما آنچه را که در ذهنم نقش بسته بود برايش تشريح کردم و 

که نصيب من خواهد شد يکی از حوريان " حوری"پاسخ ام اين بود که اگر 
متر طول داشته باشد، با توجه به اين  ٢٠تا  ١۵واقعا بلند قد باشد و مثال بين 

ه من کمتر از حتا دو متر طول دارم، موقعی که در قسمت باالی تنه اين ک
حوری به معاشقه و يا بوسيدن لبانش مشغولم، اگر ديگری در پائين تنه اين 
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برود من نخواهم توانست به " ور"حوری به او دست درازی کرده و يا با او 

  ..!کنم" دک"موقع آگاه شده و اين مزاحم را 
ر مرا از کالس درس اخراج کرد و بعد هم شورای دبيران با آن روز آقای دبي

مشارکت ناظم و مدير تصميم گرفتند که مرا از دبيرستان اخراج کنند که اگر پا 
در ميانی دبير ادبيات که محبت و عالقه ای وافر بمن داشت در کار نبود، واقعا 

ات و توبه خوشبختانه ميانجی گری دبير ادبي. آن سال از درس محروم می شدم
و جواب به  سؤالاز خنده ی بيجا و ) البته به حکم اجبار(و عذرخواهی من 

اعتقاد آنان کفر آميزم، مرا نجات داد و مورد عفو و بخشش شورای دبيران 
  .قرار گرفتم

مسايلی از اين دست مرا چنان سرگشته و گيج و حيران ساخته بود که به 
نمی دانم، اما نمی " بقول معروف خوبی حس می کردم در مرحله ای هستم که 

  ."خواهم در جهل مرکب بمانم بلکه قصد دارم از اين ورطه نادانی نجات يابم
برای اين کار نياز به استقالل فکری داشتم زيرا عليرغم اين که پدر و مادرم 
هر دو تحصيل کرده و باصطالح افراد روشن فکری بودند، اما پدرم وابستگی 

ب داشت که در محيط خانه اين وابستگی را شديدا اعمال شديدی به دين و مذه
  .می کرد

سالگی خانه پدری را ترک کرده و برای خودم جائی برای  ١٧يا  ١۶در سنين 
زيستن تدارک ديدم و ضمن ادامه ی تحصيل، به کمک همان دبير ادبيات که از 
 چند سال حامی و پشتيبان فکری و عقيدتی من بود، به نشريات و مجالتی
چون ترقی و اميد ايران معرفی گشتم و به نوشتن مقاالت و مطالب و پاورقی 
پرداختم تا بتوانم هزينه های زندگی و تحصيلی ام را تامين کنم زيرا آنقدر 
متکی به نفس و لجباز بودم که حاضر نمی شدم کمک های مالی بی دريغی را 

بود که مازاد در  که مادرم بمن عرضه می داشت قبول نمايم و از همان زمان
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ت بی جوابم اختصاص سؤاالآمدم را به خريد کتاب و مطالعه ی جدی درباره 

  .دادم
کنجکاوی و کنکاش و جستجوی وقفه ناپذيرم سال ها ادامه يافت و هرچه 
پيش تر ميرفتم و بيشتر می خواندم و جستجو می کردم، بيشتر به اين نتيجه 

اين رشته ی هزار پيچ در يک کالم ميرسيدم که سرنخ اين کالف سر در گم و 
  ".دين و مذهب: "خالصه می گردد

با آن که در جامعه ای ميزيستم  که اکثريتی قريب به هشتاد در صد آن را 
افرادی تشکيل می دادند که از پدران و مادران خويش، و آنان نيز از اجداد 
ا خويش، چشم و گوش بسته و ناخواسته، مقررات و قوانينی متعصبانه ر

آموخته و فرا گرفته اند که حتا فکر کردن در جهت خالف اين اعتقادات کفر و 
روح تشنه حقيقت را به اين مقررات  توانزندقه محسوب ميشود، اما مگر می 

خشک مقيد ساخت؟ و از تاخت و تاز انديشه ای که مشتاق دريافت حقايق و 
استن توانستن راستی مطلق است جلوگيری کرد؟ مگر نه آن که گفته اند خو

است؟ مگر نه آن که اگر بخواهی از ترديد و ابهام خارج شده و با واقعيات 
  روبرو شوی، بايد ترس و هراس از تکفير و مطرود شدن را از خود برانی؟

   
سال مطالعه و جستجو و خواندن  ٢٠سال ها پس از آن ايام، پس از بيش از 

در موقعيتی قرار گرفته بودم صدها مطلب و نوشته و کتاب و روايت و نظريه، 
که عقايد و نظرياتم را بدون ترس ابراز کنم اما هنوز به اندازه ی کافی قانع و 

اين احتمال وجود داشت که مطرح کردن عقايدم قابل تفهيم .  تفهيم نشده بودم
  .و قبول عامه نباشد چرا که هنوز صد در صد برای خودم نيز قابل قبول نبود

 کهبيشتر و عميق تر جستجو کنم و تا جائی پيش بروم  الزم بود که هنوز
روزی و در جائی چنان مملو از واقعيات گردم که اگر خواستم انديشه هايم را 
بر کاغذ منعکس نمايم، الاقل خودم مطمئن باشم که به راه خطا نرفته ام، زيرا 
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مراهی در مرحله ای بودم که اين نتيجه به دستم آمده بود که بزرگترين عامل گ

و مسموميت هم وطنانم، اجدادم، و يا حتا تمامی آحاد و ابناء بشری از هزاران 
خطرناکی به نام دين و شعبات مجزا شده " ويروس" سال پيش تا کنون همانا
  .از آن به نام مذهب است

و يا  )(Atheismمن در اعماق لوح و ضميرم نمی توانم ادعا کنم که آتئيسم 

نشناس هستم زيرا عقل و ادراک و انديشه ام و نيز  به زبان ساده تر، خدا
ندای قلبی ام به من نهيب ميزند و حکم می کند که انکار خدا غير منطقی و 

هرنوعی که باشد، اعم از ساده يا (وقتی که يک ماشين .  غير اصولی است
خالقی دارد که مخترع يا سازنده آن است، کائناتی عظيم متشکل از ) پيچيده

کهکشان و سياره، که زمين خاکی ما ذره ای از آن محسوب می  ميلياردها
است، نمی تواند و نبايد بدون " بی نهايت"در برابر  " صفر"شود و مانند 

اما مطلب آن است که اين خالق و صانع آن خدائی .  خالق و صانعی باشد
  .نيست و نمی تواند باشد که اديان ما به ما معرفی کرده اند

  
مطالعه بی وقفه و جستجوی بی امان  سال هائی که به اين من در طول اين

برای روشنگری خودم دست زده ام، به هزاران نوشته از انسان هائی برخورد 
کرده ام که همين عقيده و باور را داشته اند که انسان ها طی هزاران سال 
نسل از پی نسلی، خواسته و يا ناخواسته، فريب دين و مذهب را خورده و با 

ام خدا و دين، فجايعی به بار آورده اند که حتا بازگو کردن جزئی کم و ناچيز ن
  .از اين فجايع و جنايات آدمی را از خويشتن بيزار می نمايد

اين نبرد انديشه برای شناسائی خدائی واقعی و مقايسه آن با خدائی که دين 
ا قبل آوران و مکتب و مذهب پردازان به بشر معرفی کرده اند، از قرن ه

هميشه صحنه برخورد عقايد مذهبيون با ديگر انديشان و جويندگان راه حقيقت 
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بوده است و گاهی منجر به تکفير ايشان گرديده و در بسياری از موارد به 

  .قيمت هستی و وجودشان منتهی گرديده
از ده ها قرن پيش تا کنون، هميشه سقراط هائی بودند که برای عدم کتمان 

هميشه زکريای رازی ها .  ويش جام های شوکرانی را آشاميدندعقايد فلسفی خ
و ابوعلی سيناهائی بودند که به دليل افکار و عقايد روشن بينانه خويش 
تکفير شدند و به غل و زنجير و زندان و يا انزوا و گوشه نشينی کشانده شدند 

گر و هميشه دين سازان و مذهب پردازانی بودند که برهه هائی از زمان، دي
کشانده و حکم به کشتن و  "تفتيش عقايد"انديشان را به محاکماتی چون 

سوزاندن آنان زنده زنده در آتش دادند و يا آنها را مجوس و مطرود و بی دين 
ن جنبش حقيقت جوئی هيچگاه چه اما اي.  و گمراه به جامعه معرفی نمودند 

ی که کشته و اننوجود و ضمير آنان که تکفير و منزوی شدند و چه آدر 
نداشتن اين تهديدها، به مبارزه خويش پسوزانده شدند و چه آنانی که با هيچ 

ادامه دادند، سست نگرديد و به بيراهی و گمراهی کشانده نشد زيرا کسی که 
تشنه ی حقيقت است تا به آن دست نيابد از جستجو باز نخواهد ماند و زمانی 

ق خويش ساخته و رها و که بدان دست يافت، آن را حجت عقل و منط
  .فراموش اش نخواهد کرد

می گويند زمانی که گاليله در دادگاه های مذهبی به جرم اين که گفته بود زمين 
ثابت نيست و می چرخد، به محاکمه کشيده و محکوم شد و وادارش ساختند 
که از اين ادعا و گفته اش توبه کند و پوزش بخواهد، همان زمانی که توبه را 

  : ی می آورد زير لب گفته بودبه جا
  ...."اما با تمام اينها، زمين می گردد"
  

اما همان گونه که پويندگان حقايق از پای ننشستند و يا نمی نشينند، فريب 
  .کاران و گمراهان گمراه کننده نيز بی کار نماندند و نمی مانند
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دادن اينان از همان زمانی که با نشئات و لذت قدرت های ناشی از فريب 

انسان ها آشنا شدند، از همان زمانی که به اين نکته آگاهی يافتند که با 
به نام دين و مذهب می توان بشر ناآگاه و غافل مانده از حقايق را " ويروسی"

فريفت و به گمراهی و ضاللت کشيد و از اين طريق بر او و روحش تسلط 
بهره وری ناعادالنه  يافت و بهره برداری نمود، در راه اشاعه و گسترش اين

الزم شد صدها هزار و يا ميليون ها  گاهو ناحق هيچگاه از پای ننشستند و هر
انسان را در راه پيشرفت منافع نامشروع خويش چون حيواناتی ناتوان و 

  .حشراتی حقير به نابودی کشانده و قربانی کردند
  

سرزمين  خير درايکی از بزرگترين اين رياکاری و سالوس را طی دو دهه 
  .خودمان شاهد بوده ايم

مشتی افراد بی سواد و ناآگاه از تمامی مظاهر تمدن و انسانيت و علم و 
صنعت و دانائی و اخالق، فقط با بهره گيری از صفت هميشگی خويش، يعنی 

و ملتی را که زمانی طاليه دار آئين و  رفريب کاری و تحميق، توانستند کشو
گمراهی و ضاللت و پوسيدگی مغز و تبه کاری فرهنگ و تمدن بشريت بود به 

ماليان، اين الف زنان و گزاف گويان، اين نسل گمراهان گمراه . بکشانند
کننده، به راحتی توانستند جامعه ای را عبد و عبيد و برده خويش نمايند زيرا 

ريائی به نام دين و مذهب دست و پا ميزد که  اين جامعه چنان در تار و پود
ت های خونخوار و بيرحم، به آسانی توانسدند آنان را همچون اين عنکبو

  .حشراتی که بر اين تار و پود آويخته و گرفتار آمده اند به کام خويش کشند
گو اين که اينها تمامی خواسته های استعمار بود، زيرا می خواستند که ايران 

دوران می خواستند که ما را به . در حال ترقی و پيشرفت را متوقف سازند
جاهليت و بربريت سوق دهند تا به مقاصد سياسی و اقتصادی خويش دست 
يابند، اما مايه تاسف است که در اين بال و فتنه جديد حتا تحصيل کرده ها و 
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روشنفکران و يا روشنفکرنماها نيز فريب خوردند و اينان نيز با انبوهی از 

  .وارد معرکه شدند) اما ناشناس برای ملت(واژگان نو 
پس از يک دوره ی آزمايشی چشمک زدن های مشکوک به رهگذران، معامله 

  .به شيوه ی روسپيان حرفه ای در گرفت
از يک سوی ماليان و از يک سوی مدعيان آزادی و حقوق بشر و تحصيل 
کرده ها و روشنفکران، در ظاهر نه با يکديگر، اما در حقيقت با پيامی در 

يگری سياسی و مذهبی و روشنفکرانه ی درجات روسپ مجموع مشترک؛ همه
  .را در پيش چشم بيننده به نمايش گذاردند

از پيدا . از پيام ها و نوارهای مخفی مذهبی گرفته تا شب نامه های انقالبی
شدن تارموئی گنديده البالی صفحات قرآن تا رؤيت کردن چهره ی عجوزه ای 

  :)کهدر اين مورد چه زيبا سرود هادی خرسندی (پير در ماه 
  

  گويا فضانوردان در ماه ريده بودند         آنان امام خود را در ماه ديده بودند
  

از به آتش کشيدن سينماها و کشتار دسته جمعی بی گناهان در پشت درب های 
نه روزنامه نگاران واقعی، (بسته تا فشارهای روحی حقه بازان روزنامه ها 

دستی برايشان پول می رسيد تا که با گشاده ) بلکه قلم فروشان ابن الوقت
بخش عمده ی مردم را که زياده دير پسند نبودند، با دروغ های خويش 

و خالصه روسپيان فرهنگی و مجامع حقوقی و يا سالن های .  مسموم کنند
که ويروس انقياِد آزادانه، .... ادبی و انجمن های حمايت از فالن و به همان

ويروس فلج کننده مذهب ممزوج ساختند و اما نه چندان رايگان خويش را با 
کشاندند جامعه را به جائی که اينک جز افسوس و حسرت و حيرت، برايمان 

  .باقی نمانده است
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 با عرض پوزش از روشنفکران و روشنفکرنماها، بايد بگويم که سخت ترين

داوری ها درباره ی اين طبقه هنوز به آن اندازه که بايد، سخت و محکوم 
  .يستکننده ن

جامعه و توده ی مردم، آبستن بلوغی ارضاء نشده بود که نياز روحی به 
حکيمی روشن بين داشت تا در کار اين زايمان تاريخی کمک و همراهی اش 

شايد جامعه به اندازه کافی نمی دانست که اين بلوغ ارضاء نشده ی .  نمايد
بلوغ ارضاء  به همان اندازه خطرناک است که" خواستن و اراده و انقالب"

  .و می ديدند نشده ی جنسی، اما روشنفکران اين را می دانستند
اگر هدف . يک ملت تندرست هميشه نياز به هدفی برای تالش هايش دارد

صحيح و شريفی به وی ندهند، ناگزير هدف رذيالنه را چشم بسته پذيرا خواهد 
که ايرج ) هستندويا هنوز ( درصد باالئی از ملت ما، همان گروهی بودند .  شد

  :ميرزا چنين وصف شان کرده است
  

  از آن گروه چه خـواهی که از هزار نفر     
  اقل دويست نفــر روضه خوان خر دارد
  دويست دگــــر جن گير و مرشد و رمال
  دويست واعِظ از روضه خوان َبتر دارد

  
شن و دقيقا در چنين مهلکه ای با چنين گروهی بود که نياز به يک رهبری رو

بينانه به سختی لمس و حس ميشد، اما افسوس که جامعه ی تحصيل کرده و 
روشن بين  و روشنفکرنما نيز با همان رماالن و روضه خوان ها و جن گيران 
هم صدا شدند و در سقوط جامعه به گرداب فالکت و اسارت فکری و عقيدتی و 

  .روحی همراهی و ياوری نمودند
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از اين سقوط بی شرمانه و ناآگاهانه به ورطه  شايد اينک که بيش از دو دهه

گمراهی می گذرد، همان دسته و گروه نيز بيدار و روشن شده باشند زيرا آنچه 
که ماليان و روضه خوانان پس از بدست آوردن قدرت و حکومت، با همين 
پيروان بی چون و چرای خويش کردند، گواهی بر اين واقعيت است که فريب 

دين و مذهب تا چه اندازه در سقوط جوامع به گرداب حماقت  و سالوسی به نام
  .و فالکت و بدبختی مؤثر می تواند باشد

  
من در اين کتاب سعی کرده ام که علل و ريشه های عقلی و منطقی اين سقوط 
را تشريح کنم و برای اثبات ادعاهايم، از گفته های معتبر و متن های تحقيقی 

بر که قبال در همين زمينه ها گفته يا نوشته اند و پژوهش های دانشمندانی معت
مدد و ياری گرفته ام؛ باشد که اين کتاب روزنه ای تنگ و باريک به سوی 

  .نور و روشنائی و بيداری بگشايد
  

  رضا بحری                      
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  )بخش نخست( حقايق و افسانه ها 

  
ن و ستاره شناسان نشان می دهند آمار و بررسی های علمی دانشمندان و محققي

  .که عمر کائنات ميلياردها سال است

اين آمارها که چند سال قبل توسط ز آخرين و جديدترين و معتبرترين يکی ا

منتشر شده، حاکی از آن است که ) ناسا(مرکز مطالعات آستروفيزيک آمريکا 

  .ميليون سال می باشد ٨٠٠ميليارد و  ١٠عمر کائنات بيش از 

که کره ی زمين قطره ای ناچيز از اين اقيانوس اليتناهی و ( مه شمسیمنظو

در مقام مقايسه با ابعاد جهان هستی، خود ذره ای بسيار  )عظيم به شمار می آيد

ريز از مجموعه ای کوچک، از اقيانوس عظيم ستاره ها است که آن را راه 

مه ی شمسی به نام گذاری کرده اند و عمر همين منظو" گالکسی"و يا " شيری"

حدود شش ميليارد سال ميرسد و بد نيست به اين نکته نيز اشاره شود که اين 

  .منظومه يکی از، بيش از پنجاه ميليارد کهکشان کائنات است

ميليون سال نوری از منظومه ی شمسی ما، بيش از دو  ۵/١تنها در فاصله 

گرديده که  هزار کهکشان ديگر توسط مراکز علمی شناسائی و عالمت گذاری

  . هريک از اين کهکشان ها خود متشکل از ميليون ها سياره و خورشيد می باشد

همين آمار و ارقام بازگو کننده ی اين مطلب هستند که وسعت و پهناوری کلی 

کائنات تا جائی که تا کنون با وسايل و ضوابط علمی موجود برآورد گرديده، 

  .بيش از هفده ميليون سال نوری است
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يح اين که فاصله های کيهانی را با سال نوری می سنجيم که سرعت نور توض(

: هزار کيلومتر در ثانيه است بنابراين، يک سال نوری عبارت است از ٣۶٠

  ). ٣۶٠، ٠٠٠× ثانيه  ۶٠× دقيقه  ۶٠× ساعت  ٢۴× روز  ٣۶۵

در مناطق مختلف کره زمين، حاکی از  آزمايشاتآزمايشات و نتايج قطعی اين 

ميليون سال پيش به وجود  ۴٠٠٠قيقت است که قشر کره ی زمين حدود اين ح

آمده و در اين کره ی خاکی، انسان به شکل و شمايل فعلی از حدود يک ميليون 

سال و انسان بدوی از حدود بيش از دوميليون سال و ميمون های  انسان نما از 

نام انسان، بر  عالوه بر موجودی به. بيش از چهار ميليون سال می زيسته اند

 يک ميليون و پانصداين کره ی خاکی که زمين اش نام نهاده ايم، از حدود 

قبل  يک ميليون و هشتصد هزار قرنپيش پستانداران و کمی بيش از  قرن هزار

ماهيان و (خزندگان می زيسته اند و همچنين است که عمر موجودات آبزی 

  .پيش باز می گردد قرنچهار ميليون به حدود ) ساير ذی وجودان در آب

کربن راديو ايزوتوپ "اين آمار و ارقام به وسيله ی دستگاه هائی که به کمک 

در خدمت بشر متفکر و انديشمند امروزی قرار گرفته به دست آمده است " ١۴

يکی از وسايل سنجش عمر مواد ارگانيک " ١۴کربن راديو ايزوتوپ "که 

وان ها و فسيل ها و يا سنگواره های می باشد که به کمک آن استخ) مواد آلی(

باقی مانده و يافت شده از موجودات کره ی زمين، اعم از انسان و حيوان و 

گياهان و يا اجسام و سنگ ها را با دقتی قريب به يقين بررسی کرده و عمر 

  .آنان را تعيين می نمايند

بخصوص اين آمار و ارقام علمی و منطقی، در کتب دينی و الهی و  لدر مقاب

در تورات که زيربنای تمامی تاريخ ها و احاديث مذهبی و نيز پايه و اساس دو 

است، می خوانيم که خدا فقط " قرآن"و )" انجيل(بايبل "کتاب ديگر يعنی 

آسمان ها و زمين ) قبل قرن ۵٨حدود دقيق تر، (سال قبل  شش هزارنزديک به 

 آب ها سطح آن را فرارا آفريد و زمين تاريک و تهی از ذی جودی بود و 
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پس خدا اراده کرد که آب ها از سطح زمين جمع شوند و خشکی . گرفته بودند

پديد آمد که خدا آن را زمين و جايی را که آب ها جمع شده بودند دريا ناميد و 

سپس خدا اراده کرد که بر خشکی پرندگان و چرندگان و درندگان به وجود آيند 

نيز ماهيان جان بگيرند و سپس خدا از محلی از  و نباتات برويند و در آب ها

کره ی خاکی، ِ گلی چسبناک و يا لجنی بويناک را برداشت و به آسمان برد و 

آفريد و روح خود را در بينی او دميد و ) انسان را(از اين گل يا لجن، آدم را 

علت اين آفرينش يا خلقت اين بود که می خواست برای زمين و درياها 

  .ئی بگماردفرمانروا

بطول انجاميد و چون خسته شده بود، روز  شش روزاين خلقت کائنات و بشر، 

  ).علت وجودی شش روز کار و يک روز تعطيلی(هفتم به استراحت پرداخت 

) سفر آفرينش(اين خالصه ای از افسانه ی آفرينش کائنات به نقل از تورات 

قرآن نيز می خوانيم با اين و ) يا انجيل(است که عين همين روايت را در بايبل 

تفاوت که در قرآن تاريخی معين برای اين اقدام خدا مبنی بر خلقت کائنات قيد 

نشده، اما از آنجائی که در چندين سوره و ده ها آيه از قرآن تائيد شده است که 

تورات را خدا بر موسی فرستاده، بنابراين بايد قبول کنيم که مبنای خلقت 

مورد قبول قرآن ) قرن پيش ۵٨حدود (بنا به روايت تورات  کائنات و بنی بشر

  :نيز می باشد

  :٣آيه  –سوره ی آل عمران 
اين کتاب را که تصديق کننده کتاب های پيش از آن است به حق بر تو 

  .نازل کرديم و قبل از آن تورات را و انجيل را

م که خدا با مروری در سوره های مختلف و آياتی فراوان در قرآن، می خواني

هائی  هزمين و آسمان ها را و تمام موجودات زنده را آفريد و در زمين کو

برای نگاهداری آسمان باشند تا آسمان بر سر زمينيان ستون هائی ساخت که 

فرود نيايد و عالوه بر اين وجود کوه ها برای آن است که چون زمين بر سطح 
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وجود اين کوه ها لرزان نشود، و آب ها پديده آمده و ناپايدار است، به واسطه ی 

نباتات و پرندگان و چرندگان و همه ی موجودات زنده ی زمينی و آبی برای آن 

و يا از آنها برای پوشاک  وسيله آنها تغذيه کرده و سير شودبه " آدم"است که 

خويش و يا سرپناه خود استفاده نمايد و چهارپايان فقط به اين دليل به وجود آمده 

افته اند که به خدمت سواری و حمل و نقل بارهای سنگين آدم در آيند و حيات ي

البته عظمت اين کائنات بعدا توسط آدميان معلوم گرديد (و کائنات به آن عظمت 

خورشيد و تعدادی ستارگان  يکماه و  يکآسمان و  هفتو در کتب الهی فقط 

ائی باشند برای راغ هچفقط برای اين است که ) که قابل رؤيت اند وجود دارند

آدم و در خدمت او تا بتواند در سفر راه خويش را در خشکی و دريا بيابد و يا 

در شب های تاريک راه ها را گم نکند و يا اين که حساب روز و ماه و سال و 

  .زمان حج خويش را داشته باشد

  :با هم سير و سفری می نمائيم در سوره ها و آيات قرآن

  

  :سوره ی يونس
  ....روز آفريد ششپروردگار شما اهللا که آسمان و زمين را در :     ٢

  :سوره ی النازعات
  ...و سوگند به فرشتگانی که جان ها را به آسانی می گيرند:    ٢

  ....سوگند به فرشتگانی که شناورند:    ٣

  .... و آيا شما به خلقت سخت تر هستيد يا اين آسمانی که او بنا نهاد:  ٢٧

  ا بر افراشت و به پرداختشسقف اش ر:  ٢٩

  ....بگسترد و زمين را :  ٣٠

  ....و آب ها را از آن خارج کرد و چراگاه ها را پديد کرد :  ٣١

  ....و کوه ها را استوار گردانيد برای شما:  ٣٢
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  :سوره ی هود

روز آفريد و به پرداخت و       ششاو است که آسمان ها و زمين را در :   ٧

  ..... بودعرش او بر روی آب 

  :سوره ی الفرقان
او است که دو دريا را بهم آميخت يکی شيرين و گوارا و ديگری شورابی :  ۵٣

  ...سخت و گزنده و ميان آن دو مانع و سدی استوار قرار داد

  :سوره ی الرعد
که آن را ببينيد ستونی اهللا همان خدائی است که آسمان ها را بی هيچ : ٣و  ٢

زمانی معيين ش پرداخت و آفتاب و ماه را که هريک برافراشته و سپس به عر
و در آن کوه ها و رودها  بگسترداوست که زمين را ... هستند رام کرد در سير

يکديگر  رقرار داد و از هر ميوه ای جفت جفت چديد آورد و شب و روز را د

  .می پوشاند

  : سوره ی االنبيا
ما آنها را . ن بسته بودندانند که آسمان و زميآيا کافران نمی د: ٣٣تا  ٣٠

گشوديم و هر چير زنده ای را از آب پديد آورديم، چرا ايمان نمی آوريد؟ و بر 

و در آن راه های فراخ ساختيم باشد که نلرزاندش زمين کوه ها را بيافريديم تا  

او است کسی ... و آسمان را سقفی مصون از تعرض کرديم... راه خويش بيابيد

  ...بيافريددر فلکی شناورند اب و ماه را که هريک که شب و روز و آفت

  :سوره ی الحج
آيا نديده ای که خدا هرچه را روی زمين است مسّخر شما کرده است و : ۶۵

که جز به فرمان آسمان را نگه داشته کشتی ها در دريا به فرمان او ميروند و 

  .زيرا خدا را بر مردم رافت استبر زمين نيفتد او 
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  :نعامسوره ی اال

در دريا و  تاريکی دراو است خدائی که ستارگان را پديد آورد تا به آنها : ٩٧

  .... راه خويش را بيابيدخشکی 

  :سوره ی البقره
بگو برای آن است که مردم . از تو درباره ی هالل های ماه می پرسند:  ١٨٩

  ...را بشناسند ووقت کارهای خويش و زمان حج 

  :سوره ی يونس
که خورشيد را فروغ بخشيده و ماه را منّور ساخته و برايش او است :  ۵

  ...منازلی معيين کرده تا از شمار سال ها و حساب آگاه شويد

  : سوره ی يس
شب نيز برايشان عبرتی ديگر است که روز را از آن بر می کشيم : ۴٠تا  ٣٧

روان  چشمه ی قرارگاه خويشو همه در تاريکی فرو ميروند و آفتاب به سوی 

است و برای ماه منزل هائی مقّدر کرديم تا همانند شاخه ی خشک خرما باريک 

که به روز پيشی گيرد و شب را نِسَزد که به ماه رسد و َنِسَزد آفتاب را . شود

  ....شناورند همه در فلکی 

  :سوره ی الزمر
شب را بر روز داخل می کند و روز . آسمان ها و زمين را به حق بيافريد:  ۵

معيين در حرکت  تا هريک تا زمانیشب و آفتاب  و ماه را رام گردانيد را بر 
  .... باشند

  :سوره ق
شش  روز ما آسمان ها و زمين  و آنچه را که در ميان آنها است در : ٣٨

  آفريديم و هيچ خستگی به ما نرسيد

  : سوره ی االنبيا
  ...بستری مسطح نساختيم آيا ما زمين را :   ۶
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  ..)ستون هائی(ميخ هائی  و کوه ها را :  ٧

  ...بنا کرديم) بر ستون ها(هفت آسمان را استوار و بر فراز سرتان : ١٢

  ......و چراغی روشن بيافريديم و : ١٣

  :سوره ی الرحمن
  .....در حرکت اند حسابی مقرر آفتاب و ماه به :  ۵

  

اتکاء آنچه که بعنوان مثال و نمونه آوردم به ما اين نکات غير منطقی و بدون 

گسترده و مسطح است و نه بر علم را نشان می دهند و يا می آموزند که زمين 
و اين خورشيد و ماه ) و نمی چرخد(برآب استوار و ثابت است و زمين مدّور 

زمانی و مدتی معين هستند که به دور زمين می چرخند که اين دو نيز هر يک 
يک برسد، آن ديگری در حرکت هستند و وقتی نوبت هر و در فلکی شناور 

و يا ستون هائی فرو ميرود و کوه ها چون چشمه ای برای استراحت به درون 

هستند در دل زمين که آسمان را نگهدارند که بر سر زمينيان فرود ميخ هائی 

چون داشته تا بر روی زمين نيفتد  آسمان را نگهو اين خود خدا است که  نيايد

قش ديگر کوه ها اين است که با سنگينی شان بر مردم رافت و مهربانی دارد و ن

از لرزيدن زمين بر صحنه ی آب ها جلوگيری نمايند و تمام اينها در شش روز 

توسط خدا آفريده شد تا بشر از آنها بهره ببرد و حساب ايام و حج و راه های 

  .رفت و آمدش در تاريکی و دريا را بدست آورد 

ود، اينها هيچ کدام با حقايق علمی جور همان طوری که مفهوم و استنباط می ش

در نمی آيد و قابل قبول نيست زيرا وقتی می گويد که خورشيد و ماه هر يک 

زمانی مقرر در حرکت اند به اين نکته علمی بر خورد می کنيم که حتا يک 

ميليونيوم ثانيه توقف در کهکشان ها باعث برخورد ميلياردها سياره و منظومه 

  .الشی شدن تمام جهان کائنات خواهد شدبا يکديگر و مت



27 

 
جالب اين که چون نويسنده ی اين داستان کودکانه و افسانه ای خود نيز به 

اغراق آميز بودن اين نکته که چنين خلقتی در شش روز کمی بعيد می نمايد پی 

روز را به  ششبرده، در جائی ديگر خواسته کمی از اين اغراق بکاهد و 

  :ه استروز افزايش داد هشت

  :َلتـِسوره یُ فّص

بر ... آفريده کافر می شويد دو روزبگو آيا به کسی که زمين را در :  ١٢تا  ٩

بپرداخت و روزی  چهار روزروی زمين کوه ها را پديد آورد و زمين را در 

سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود و سپس . ی سائالن را معين کرد ههم

ناخواه بيائيد، گفتند ما فرمان برداريم، آنگاه هفت  به آسمان و زمين گفت خواه يا

پديد آورد و هر آسمانی را کارش را به آن وحی کرد و  دو روزآسمان را در 

  ....را به چراغ هائی بياراست  آسمان فرودين 

  

بنابراين متوجه می شويد که اين بار و در اين سوره و آيات ياد شده، کائنات 

چهار زمين و سپس دو روز ( خلقت گرديده  هشت روزدر شش روز بجای 
نيز دو روز پرداختن زمين به موجودات و نباتات و غيره، و سپس روز 

  که همانگونه که در اين سوره و آيِه..) پرداختن به کارهای هفت آسمان و غيره

آن و يا بسياری از ديگر آيات و سوره ها بر می خوريم، به اين نکته تاکيد  ١٢

يعنی اولين آسمان از هفت آسمان احاديث آسمان فرودين ر شده که فقط د

مذهبی؛ که سقفی مصون و محفوظ بر زمين است، چراغ هائی بر افراخته شده 

فقط به اين منظور که برای ابوالبشر چراغ هائی ) ماه و خورشيد و ستارگان(

برای روشنائی و راهنمائی راه های خشکی و آبی و نيز تقويمی برای حساب 

  .م و زمان حج باشندايا

در صفحات قبلی اشاره کردم که در قرآن بر خالف تورات تاريخی برای آغاز 

اين خلقت در نظر گرفته نشده و شايد دليل اش اين است که نويسنده و يا 
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نويسندگان تورات کم دانش تر از آن بودند که درک کنند با توجه به چندين 

نه های اساطيری قبل از پيدايش قوم هزار سال تمدن و فرهنگ و تاريخ و افسا

تعيين تاريخی برای آغاز ) و در نهايت پيدايش کتابی بنام تورات(بنی اسرائيل 

خلقت کائنات بر مبنای تاريخ پيدايش تورات، بعدها مورد اعتراض ديگران و 

  .باعث تفريح و خنده ی خواننده و شنونده تورات در نسل های بعدی خواهد شد

ه همين داليل از ذکر تاريخی برای مبنای خلقت و روز نخست در قرآن شايد ب

آفرينش خودداری شده اما روزی را که روز انتهائی کائنات و به عبارت بهتر 

  :است به وضوح می خوانيم" آخرالزمان"

  :سوره ی المعارج
است فرشتگان و روح به آنجا پنجاه هزار سال در روزی که مقدارش :  ٧تا  ۴

  ...و ما بسيار نزديک اش می بينيم.  ن آن روز را دور می بينندايشا. فرا روند

  

همانگونه که گفته و نوشته ی تورات راجع به تاريخ آفرينش کائنات حدود شش 

هزار سال قبل با شواهد علمی و آزمايشات  و کاوش ها و برآوردهای دانش 

وان امروزی کودکانه و غير قابل قبول به نظر ميرسد، روزی هم که به عن

تاريخ پايان جهان در قرآن قيد گرديده با مطالعات و قراين و پرداخته های 

علمی و دانش ناهمگون می نمايد زيرا دانشمندان و صدها مرکز علمی و 

فرهنگی و پژوهشی ثابت می کنند و نشان ميدهند که اگر چه گهگاهی 

زمين  برخوردهائی از سيارات و منظومه های در کهکشان های بسيار دور از

توسط رصدخانه ها و به کمک تلسکوپ های الکترونيکی و بسيار مدرن ثبت و 

مشاهده می گردد، اما هريک از اين برخوردها و يا متالشی شدن های سياره و 

يا منظومه ای، منجر به وجود آمدن ميليون ها سياره ی جديد می گردد و اين به 

ه ای با اين معنا که پس از رضيدی جديد در کائنات است و اصوال فمعنای تول

قرن آينده کائنات زير و رو خواهد شد غير قابل قبول می باشد  ۵٠تا  ۴۵مدتی 
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زيرا اين کائنات هم اکنون بيش از ده ميليارد سال عمر دارد و شايد ميلياردها 

  .سال ديگر تداوم يابد

شت خواه آسمان و زمين و کائنات در شش روز آفريده شده باشند و خواه در ه

افسانه هائی کودکانه، آنچه که در ده ها  ياروز، خواه اين قصه ها حقيقی باشند 

سوره و صد ها آيه ی قرآن و يا پيش از آن در تورات به وضوح می توان 

خواند و درک کرد اين مطلب است که خدا از همان لحظه ای که اراده اش بر 

اصلی اش اين بوده که خلقت چنين کائنات عظيمی تعلق گرفت، منظور نهائی و 

قرار دهد و نهايتا اين ) انسان(آن را در خدمت شاهکار آفرينش خويش يعنی آدم 

که منظور اصلی اش جای دادن آدم يا انسان بر زمين برای سروری بر اين کره 

بوده، اما در فصول آينده خواهيم ديد که همين خدائی که چنين زحمت سنگينی 

رد، همين شاهکار آفرينش کخود هموار  را برای چنين منظور خاصی بر

خويش را به جرم خوردن سيبی مورد غضب قرار داده و در واقع ضمن راندن 

باغی که بنا به اشاره کتب آسمانی قسمتی از بهشت آسمانی (او از باغ عدن 

، او را )بوده که خدا برای اقامت آدم در کره خاکی، بر زمين احداث کرد

مجازاتی غير (ری و رنج و عذاب بر کره خاکی نمود محکوم به فالکت و گرفتا

قابل تصور وبسيار غضب آلود از سوی خدا نسبت به نخستين بشری که آفريده 

  ).است

درباره ی اين مجازات و غضب خدا نسبت به آدم در تورات، کتاب پيدايش 

  " )١٩تا  ١۶آيات   - ٣سفر پيدايش :  "خالصه ای از(چنين می خوانيم 

  

: که او را از دنده ی چپ آدم به وجود آورده بود گفت) حوا(سر آدم خدا به هم

زيرا که نافرمانی کردی تو را قرين با رنج و اندوه کنم چنان که با زجری 

بسيار فرزندانت را خواهی زائيد و شويت تا ابدالدهر بر تو سروری و 

دادی چون به خواسته ی زنت تن در : و به آدم گفت. فرمانروائی خواهد داشت
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شما دو تن را به زمين می فرستم، زمينی که به سبب اين گول خوردن تو 

را رنج خواهيد برد و نان  تن ايام عمرتان ملعون و نفرين شده است و شما دو

خويش را با زحمت و مرارت بدست خواهيد آورد تا زمانی که به خاک باز 

  ....گرديد، همان خاکی که از آن هستيد

  

ا در جای جای قرآن ، و برای مثال در سوره ی بقره آيات عين همين مطالب ر

  :چنين می خوانيم ٣۶و  ٣۵

و گفتيم ای آدم خود و زنت در بهشت جای گيريد و هرچه خواهيد از ....  

و به اين درخت نزديک نشويد که به زمره ی ستم . ثمرات آن به خوشی بخوريد

واداشت و از بهشتی که در پس شيطان آن دو را به خطا . کاران در خواهيد آمد

از اين پس برخی دشمن برخی  دآن بودند به بيرون رانده شدند و گفتيم پائين روي

  .ديگر شويد و قرارگاه شما تا روز قيامت در زمين باشد

  

در مورد اين تصميم و اراده خدا مبنی بر خشمناک شدن بر آدم و حوا و اخراج 

آسمانی، در فصول بعدی آثار و يا بهشت ) بهشت زمينی(آنان از باغ عدن 

شواهد بيشتری ارايه خواهم داد اما قبل از آن می خواهم به يکی ديگر از افسانه 

  .های مغاير با واقعيات علمی بپردازم

در طول تاريخ اديان و کتب و احاديث و روايات معتبری که در اينباره گفته و 

نوشته شده از سوی  در احاديِث ،اين روايات و کتب% ٩٠البته (نوشته شده 

می خوانيم که خدا پس از خشم بر ) مسلمانان و اسالم شناسان تدوين گشته است

 ١٢۴٠٠٠ی هدايت او به راه راست تعداد آفريده اش و تبعيد او بر زمين، برا

  . پيامبر تعيين نمود که از سوی او انسان ها را هدايت و ارشاد نمايند

ضوع، مغايرت اين رقم يکصد و بيست و مسئله ی بغرنج و پيچيده در اين مو

  .با تاريخ و خلقت و پيدايش کائنات مطابق همين روايات است ،چهار هزار
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که در قرآن نيز اين کتاب ( قبال خوانديم و شرح دادم که مطابق نوشتار تورات 

کائنات حدود شش هزار سال قبل به وجود ) يعنی تورات مورد تائيد قرارگرفته

ما تعداد پيامبرانی را که از سوی خدا برای ارشاد بشر مبعوث اگر .  آمده است

که بنا به ( شدند بدون رعايت سال های عمر هريک از آنان در نظر بگيريم 

روايت تورات و قرآن برخی از اين پيامبران چون خضر و نوح هريک چند 

و ) سال زيست ٩٠٠بيش از " آدم"صد سال عمر کردند و يا نخستين بشر 

بر اين قرار دهيم که هر کدام از اين پيامبران به فاصله ی يک سال فرض را 

سال از عمر  ١٢۴٠٠٠بعد از ديگری به رسالت رسيدند، بايد بپذيريم که الاقل 

  .کائنات می گذرد

اگر بخواهيم کمی منطقی تر با اين قضيه روبرو شويم و فاصله ی زمانی ظهور 

سال فرض کينم، اين رقم  ١٠فقط و يا مبعوث شدن هريک از اين پيامبران را 

سال افزايش خواهد يافت و اگر بخواهيم بر ارقام واقعی و  1,240,000به 

معقول مانند سن هريک از پيامبران و فاصله های به رسالت منصوب شدن 

هريک از آنان به دنبال ديگری توجه کنيم به ارقامی بسيار نجومی دست 

صله مبعوث شدن محمد و عيسی مسيح خواهيم يافت زيرا برای مثال، فقط فا

ساله پيامبر  ۶٢١سال بوده است و خوب می دانيم که در اين فاصله  ۶٢١

ديگری ادعای رسالت از سوی خدا را نداشته که البته بايد مانی و مکتب او 

را از اين محاسبه مستثنی کنيم چون از جانب هيچ يک از معتقدين دو " مانوی"

د نشده است و نيز در قرآن می خوانيم که محمد دين اسالم و مسيحيت تائي

آخرين پيامبر است و قبل از او عيسی مسيح از جانب خدا به رسالت رسيده 

به اين ترتيب است که اگر فاصله های واقعی در ابعاد منطقی و قابل قبول . بود

به حساب درآيد مشاهده خواهيم کرد که افسانه ی آفرينش هستی، در حدود فقط 

ر سال قبل نه تنها معقول و منطقی نيست بلکه خيال پردازی در حد شش هزا

و يکشب است در حالی که برای معتقدين اديان توحيدی،  قصه های کتاب هزار
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همين افسانه يکی از بزرگترين اعتقادات شان محسوب می گردد و تا يک قرن 

 و اندی قبل در اروپا و در حال حاضر در کشورهائی چون ميهن خودمان،

کسانی را که در اين افسانه و روايت ترديد و ابهامی نشان می دادند و يا می 

  .و يا می کشند می کشتنددهند، با بيرحمی 

يکی ديگر از نکات قابل بحث و تعمق در زمينه ی پيامبران و ماموريت 

نفر از  124,000ارشادی آنان اين نکته است که اکثريت قريب به اتفاق اين 

مانند بين النهرين و جزيرة العرب و در بين اقوام نيمه  منطقه ی محدودی

و يا قوم و قبيله ) اجداد و نياکان اعراب و فلسطينی ها" (سامی"وحشی 

اسرائيلی ها ادعای رسالت کردند، در حالی که چه در گذشته های دور اقوامی 

 بسيار مترقی تر و پرجمعيت تر چون سومری ها و بابليان و فنيقی ها در همين

حوالی وجود داشتند و يا قرن ها پس از آن امپراطوری هائی چون چين و يونان 

و روم و ايران و بيزانس در دنيای کهن می زيستند و جز ايرانيان که پيامبرانی 

چون زرتشت و مانی را به جهان معرفی کردند، در ميان بقيه ی اين اقوام و 

ظهورنکرد و کسی  امپراطوری های بزرگ و پرجمعيت، هيچگاه پيامبری

  .ادعای رسالت ننمود

تر و قديمی تر از چين و  همچنين است که در اقوام و تمدن هائی بسی ديرپا

يونان و ايران و روم و غيره، و يا حتا کهن تر از اقوامی چون بابليان و 

ها و يا "اينکا"ها و يا "آزتک"سومری ها و فنيقی ها، در تمدن هائی به نام 

نيز هيچ ) مناطقی چون مکزيک و پرو و غيره(يکای جنوبی ها در آمر"مايا"

  .نشانه و اثری از رسالت و پيامبری بدست نيامده است

کاوش های باستان شناسان در چهار سوی کره ی خاکی حاکی از آن است که 

فسيل ها و سنگواره های بيشماری از انواع انسان ها و يا تمدن های پيشرفته و 

، از دل غارها و زير خاک ها و سنگ ها بيرون آورده يا عقب افتاده و بدوی

شده و در موزه های مختلف جهان قابل تماشا و بررسی های علمی می باشد و 
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اينها نشان می دهند که بر خالف آنچه که مفسرين و مبلغين و نويسندگان تاريخ 

که در اين مورد  سؤاليعنی (اين مشکل " رّد"ذاهب برای ماديان و يا سازندگان 

) چرا چنين رقم عظيمی رسول در محدوده ای کوچک از جهان ظهور کردند

اظهار کرده و می گويند که در دنيای کهن اکثريت قريب به اتفاق بنی بشر در 

همين منطقه ميزيسته و اين نشانه عدل خدا است که اين همه پيامبر در اين 

ها و نوشته ها مانند  منطقه مامور ساخته تا بندگانش را ارشاد نمايد، اين گفته

ساير ادعاهای اين گروه، دروغ هائی بيش نيستند و پايه و اساس عقلی و علمی 

مصر و تاريخی ندارند زيرا در مناطقی به فاصله ی هزاران کيلومتر دورتر از 

بين النهرين و فلسطين و اسرائيل نيز موجودات و انسان هائی ميزيستند که و 

د و راهنمائی بندگان بوده، می بايستی برای مثال اگر خدا واقعا هدف اش ارشا

  .چند تنی پيامبر از اين مناطق به رسالت برگزيند تا آنان نيز هدايت گردند

بررسی ها، آزمايشات، مطالعات و تحقيقات هزاران جامعه شناس، روان شناس 

روانکاو، و متفکر و متخصص مسايل عاطفی و اجتماعی، نشان دهنده ی اين 

ست که انسان از هزاران سال پيش پيوسته به جستجو و در انتظار مبدأ واقعيت ا

و منشاء و قدرت برتری بوده که به آن متوسل گرديده و ناتوانی های فکری و 

ذاتی خويش برای عدم شناخت خود و دنيای اطرافش را به او نسبت داده و از 

اعصار و او کمک و همراهی بجويد و همين نياز پيوسته در طول ادوار و 

و يا اجسام و " خدا"قرون، آدمی را وادار ساخته به مبدأ و نيروی برتری به نام 

  .اشکالی خدای گونه متوسل گردد و او را يا آن را پرستش نمايد

عامل ذاتی . علت وجودی چنين نيازی معلول دو عامل ذاتی و عاطفی بشر است

که انسان و جهان  که متأثر از فکر و درايت آدمی است به او نهيب ميزند

عقل و ادراک حکم می کند که چنين .  پيرامونش بايد خالقی داشته باشد

تشکيالت پيچيده و سردرگمی نمی تواند بدون خالق و صانعی و فقط بر اثر فعل 

از سوئی ديگر عامل عاطفی که يکی از . و انفعاالت فيزيکی شکل گرفته باشد
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است، وادارش می نمايد که هميشه  قوی ترين عوامل طبيعی و ذاتی هر انسانی

بهانه ای برای عشق ورزيدن، محبت کردن، محبت ديدن، و يا حتا ترسيدن را 

در تاريک ترين و مخفی ترين زوايای فکر و جسم روحش بپروراند و به آن 

ميدانی برای وسعت عمل دهد و وقتی اين دوعامل در انسان های ادوار گذشته، 

و دانستنی های کمتری نسبت به انسان امروزی که از امکانات و معلومات 

از گاهی به  رثيری روحی و روانی عميق می نهاد؛ هأبرخوردار بودند، ت

ت پيچيده بدون جواب خويش دست به ابداء و خلق خدای سؤاالعنوان پاسخی به 

و يا خدای گونه ای ميزد که آن را پرستش نموده و به صورتی مجازی آالم و 

  .ای قلبی و روحی خويش را تسکين داده و با او درميان نهددردها و خواست ه

قبال اشاره کردم که انسان پيوسته نياز به هدفی برای تالش هايش دارد و اگر 

هدف صحيح و شريفی به او ندهند ناگزير هدف گمراه کننده را چشم بسته پذيرا 

  .خواهد شد

ی، انسان هائی برتر و از سوئی ديگر، در کنار اين انسان ناآگاه و مشتاق آگاه

هائی نيز در تمام ادوار تاريخ و قرون و اعصار " ابر انسان"يا بقول زرتشت 

ميزيستند که افکاری روشن تر و قدرت درک بيشتری داشتند و می توانستند به 

  .اين نياز طبيعی مردمان زمان خويش پاسخی مثبت دهند

گاه در هيئت . می شويمبا اين گونه افراد در جای جای تاريخ بشريت روبرو 

که " فردوسی"يا " هومر"شاعران و حماسه سرايان و نويسندگانی چون 

نيازهای روحی و عقيدتی اقشار جامعه شان را بصورت حماسه های اساطيری 

ها و يا " زکريای رازی"امثال  گاهو قهرمانی به خلق خويش هديه نمودند و 

ی در همياری به انسان ها کردند ها که در جامه ی علم و معرفت سع" ابن سينا"

ها، "نيچه"ها، "داروين"و يا در قرون و اعصار جديد کسانی همچون 

ها، و غيره که انديشه های برتر و قدرت فکری و روحی "اينشتاين"ها، "فرويد"

و عقيدتی بی نظير خويش را در راه پيشرفت علم و معرفت و شناسائی بشر و 
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هرچه کردند و هرچه گفتند و نوشتند به اين گروه . بشريت به کار بردند

صورتی شريف و صحيح در راه کمک به انسان نيازمند آگاهی و شکوفائی 

بشريت بود، و در کنار اين ابر انسان های شريف، نيز شاهد فراعنه مصر 

ائنات قلمداد کردند و يا امثال آتيال ها و کهستيم که خود را خدای خالق هستی و 

ا و خمينی ها، که اگر چه خدای گونه بودن خويش را چنگيز ها و هيتلر ه

مستقيما بر زبان جاری نساختند، اما آنچه که کردند و  انجام دادند، نشان دهنده 

اين واقعيت تلخ است که خواستند با استيال بر اسنان ها خود را در جای خالق و 

  .مالک و تصميم گيرنده بنی بشر قلمداد نمايند

اسان و بدست آوردن و مطالعه و بررسی هزاران لوح و کاوش های باستان شن

کتيبه و نوشتار حروفی و يا تصويری از قرون و اعصار قديمی، نشان دهنده ی 

ها و  هاين واقعيت است که از چندين هزار سال پيش اقوام مختلف در افسان

روايات عاميانه خويش خدايان بيشماری را خلق کرده و در راه آن خدايان 

هرمانان ملی ساخته و پرستش اش قو برای او قربانی ها داده و از او  جنگيده

  .نموده اند

برای بابليان، گاه در " مردوخ"اين خدای گونه های اساطيری گاه در هيبت 

ه ای از عو يا بصورت مجمو" يترپژو"برای فنيقی ها، گاه به نام " بعل"هيبت 

ر راس آنان خدائی قدرتمندتر به خدايان مختلف با نام ها و عناوين گوناگون که د

" شيوا"يا " اينديرا"قرار گرفته بود برای يونانيان، گاه در هيبت " زئوس"نام 

برای مصريان، و در ازمنه نزديک " آمون"يا " رع"برای هنديان، زمانی با نام 

برای چينی ها و گروهی از هندوان و زمانی نيز به صورت " بودا"تر در قالب 

بت های ريز و درشت در بت خانه های اعراب، در جای جای مجموعه ای از 

و ورق به ورق تاريخ ايام کهن مشاهده می شوند که هر يک افسانه و اسطوره 

خاص خويش داشتند که بعد ها همين خدايان اساطيری و يا بت های ساخته و 

پرداخته ی دست بشر و داستان های مربوط به زندگی و اعمال و رفتار و 
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يا بقول محمد وحی آيات ( ان، پايه و اساس نوشتار کتاب های پيامبران کارهايش

  .درباره ی اديان آسمانی گرديد) الهی از آسمان

گاه اين افسانه ها و سرگذشت ها با تغييراتی نه چندان عميق و زمانی حتا به 

همان صورت اسطوره ای و افسانه ای خويش و فقط با تغيير نام قهرمان افسانه 

ای به عنوان آيات و سوره های کتاب های آسمانی بر امتی که قرار  اسطوره

  .بود اديان جديد را بپذيرند ارائه گرديد

نام " اهللا"برای مثال بر خالف آنچه که عامه ی مسلمين تصور می کنند که 

است، توضيح اين نکته ضروری است که از چند قرن " محمد"ای واحد دين دخ

خانه های اعراب  دين اسالم، يکی از مهم ترين بت پيش از ظهور محمد و ابداع

فعلی بوده که در آن صدها بت کوچک و بزرگ نگاه داری ميشد " خانه کعبه"

و به همين دليل است که " اهللا"که يکی از اعظم ترين اين بت ها، بتی بود با نام 

و " هللاصيح اف"و يا " ذبيح اهللا"از چند قرن قبل از پيدايش اسالم، نام هائی چون 

در بين اعراب رايج و متداول بوده و سرپرستی و ) نام پدر محمد" (عبداهللا"يا 

با خانواده ) خانه کعبه فعلی(خانه ی اعظم  پرده داری و بهره وری از اين بت

  .از همان خاندان است" محمد ابن عبداهللا"بود يعنی خاندانی که " قريش"

سانه های اسطوره ای که به من در اين قسمت از نوشته ام به يکی از اف 

قلمداد گرديده اشاره نموده و آن را " تورات"صورت يکی از مهم ترين ارکان 

با چند نمونه ی اسطوره ای از قصه های بسيار قديمی تر از زمان ظهور دين 

" موسی"و پيامبری با نام " تورات"يهوديت و نزول يا نوشته شدن کتابی بنام 

ارات و بررسی بيشتر در اين زمينه را به بخش مقايسه و بررسی کرده و اش

  .بعدی کتاب موکول می نمايم

مبحث راجع به " تورات"همان گونه که می دانيم شاه فصل و بيت الغزل 

اين سرگذشت که بعدا در بايبل و قرآن نيز . و سرگذشت او می باشد" موسی"

ونی که تائيد گرديده، چنين است که او زمانی از مادر متولد شد که فرع
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فرمانروای زمانه بود، به دليل خواب آشفته ای که ديده و تعبيرش آن بود که 

نوزادی طومار حکومت و زندگی او را درهم خواهد پيچيد، دستور داد که 

تمامی نوزادان ذکوری را که در برهه ای مشخص از آن دوره متولد شده بودند 

و را در سبدی به آب نيل نابود سازند و مادر موسی برای نجات جان نوزادش ا

می سپارد با اين اميد که شايد زندگيش توسط کسی نجات يابد و اين سبد به 

  .....دست دختر فرعون ميرسد و اال آخر

  

با نگاهی به افسانه های اقوام و ملل قديمی تر و دورتر از زمان تورات و 

  .فراعنه به راحتی می توان اين سرگذشت را يافت و خواند

ال در اسناد سانسکريت، افسانه های حماسی و اسطوره ای هنديان برای مث 

  :که قدمتی بيش از پنج هزار سال دارد می خوانيم که" مهابهارتا"

دختری از نسل آدميان که هنوز ازدواج نکرده، با خدای آفتاب " کونتی"

روابطی پنهانی دارد که در نتيجه از او حامله شده و پسری به دنيا می آورد که 

از رسوائی نزد مردم و " کونتی"اما چون . انند خود آفتاب تابان و زيبا استم

خانواده اش بيمناک و شرمگين بوده، بچه را در سبدی گذاشته و در آب 

" ادهی رانا"بنام " سوتا"مرد ثروتمندی از ناحيه ی . رودخانه ای رها می سازد

ر زيبائی فوق العاده سبد را از آب گرفته و کودک را نجات می دهد و تحت تاثي

" ادهی رانا"بعد ها که . کودک تصميم می گيرد او را نگهداری و بزرگ نمايد

در سرزمين اش به پادشاهی ميرسد همين فرزند خوانده ی از آب برگرفته، بر 

  .....او شورش کرده و قدرت را به دست می گيرد و اال آخر

  

قرن پيش  ١١تا  ٩اقل اصل سرگذشت بسيار طوالنی و مربوط به دوره ای حد

از پيدايش دينی با نام يهوديت و کتابی با نام تورات می باشد که من بعلت 

  .طوالنی بودن قصه، فقط گوشه و خالصه ای از آن را در اينجا نوشتم
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کشف " بابليان"افسانه ديگری که از کتيبه های باستان شناسی در مناطق 

که قرن ها پيش از دوران " آکد"ه پادشا" سارگن"گرديده، حکايتی است راجع به 

فرعونيان و يا پيدايش تورات ميزيسته و اين سرگذشت بر سنگ ها و لوح های 

اين سرگذشت حکايت می کند . ها نقش بسته "آکدی"ِگلی يافته شده از دوران 

  :که

است حامله شده و در " رايشا"که يکی از روسپيان مقدس معبد " سارگن"مادر 

زايد اما چون طبقُ سّنتِ  معبد، او حق داشتن بچه ای ندارد نهان فرزندش را مي

و بايد تا پايان عمرش به وظيفه ی مقدس اش ادامه داده و در خدمت الهه ی 

باقی بماند، از ترس آن که کودکش را بکشند او را درون سبدی " ايشار"

اين سبد به دست مردی زحمت . قيراندود قرار داده و به رود فرات می سپارد

  .ميرسد که کودک را به فرزندی قبول کرده و بزرگ می کند" آکی"کش به نام 

در اين کتيبه ها پس از شرح ماجرای زندگی اين کودک يافته شده از آب فرات، 

که از نخستين روز از " رايشا"در نهايت شرح داده شده است که الهه ی 

در نهايت او را که ناميده شده بود با خبر بوده، " سارگن"ماجرای اين کودک که

برومند شده است مورد لطف و مرحمت خويش قرار داده و به  ومردی زيبا 

  .می رساند" آکد"پادشاهی 

  

اين تنها سرگذشت زندگی شخصيتی با نام موسی نيست که در کتاب های 

در بسياری از موارد و . آسمانی و يا دينی از افسانه های قديمی برگرفته شده

ی اسطوره ای و افسانه های قديمی را که در بسياری از مراحل ده ها ماجرا

اقوام قديمی و تاريخی سينه به سينه و نسل به نسل روايت می شده، می توان در 

کتب و نوشته های اديان يافت که بعنوان شرح زندگی و يا کارهای انجام شده 

  .يمتوسط پيامبری که کتاب را به بنی بشر معرفی کرده است می توانيم بخوان
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نکته ی اصلی اين است که انسان های هوشمندی که به فکر ابداع و ارائه ی 

  ،مکتب های جديدی با نام دين الهی افتادند، ضمن استفاده از همان داستان ها

و يا خدايان اساطيری که برای عامه ی مردم قابل اعتماد  ،قصه های افسانه ای

که هستند بسيار کسانی که چون خود و قبول بودند، به اين نکته نيز توجه داشتند 

آنان بر حقانيت خدائی اسطوره ای يا بتی ساخته ی دست بشر ايمان و اعتقادی 

راسخ نخواهند داشت، بنابراين الزم ديدند که همان الگو و افسانه را اين بار در 

الب خدائی ناديده اما بسيار قدرتمندتر به امت شان ارائه دهند که بزرگترين ق

بتی ساخته ی دست بشر، در جنگ  ن خدای ناديده اين است که نه چونُحسن اي

قومی و قبيله ای قابل دزديدن و يا شکستن است و نه چون خدايان اساطيری در 

  .نبردهای حماسی زخمی شده و می ميرند

از  دخدای يکتائی که اينها ارائه دادند در درجه ی اول قابل ديدن نيست و می باي

طريق گفته های پيامبرش  زيشه و ادراک او را پذيرفته و اطريق معرفت و اند

او را شناخت و وقتی شناخته و مورد قبول واقع گشت، بنده ی او بايد از او 

  .ازلی و ابدی است ؛بترسد چون خدائی بسيار قدرتمند و مهم تر از آن

او زوال ناپذير است، نه می ميمرد و نه می توان او را از جايگاه اش سرنگون 

نمود و نه می توان در جنگ های قومی و قبيله ای او را به غارت گرفته و به 

  .خانه ای ديگر انتقالش داد بت

های جديد که در قالب پيامبر و يا رسول به "ابر انسان"اين نشانگر آن است که 

فکر برتری و سروری جوئی بر امت های خويش افتادند، عاِلم تر از سلف 

  .و يا بت های قابل سرنگونی می ساختندخويش بودند که خدايان 

را به حريم قدرت نمائی خويش برای پيروان اديان  یاينان راه هيچ تعرض

خويش باز ننهادند، بلکه برعکس، خود به حريم قصص و افسانه های امت 

ها و تبديل  هخويش دستبرد زدند، اما اين تعرض و دست اندازی به حريم افسان

وره ای به شخصيت های حقيقی و قوانينی ثابت و قصه ها و  قهرمانان اسط
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ابدی و قرار دادن خدائی قهار و قدرتمند و غير قابل تغيير بجای بت ها و 

خدايان اساطيری، نمی توانست و نتوانست به راحتی جای گير شود زيرا از 

قرن های متمادی مورد اعتراض و خشم انديشمندان و روشنفکرانی قرار گرفت 

ند و نمی توانستند بپذيرند که يک افسانه فرح انگيز که در اکثر که نمی خواست

مواقع باعث ايجاد غرور ملی و قومی و قبيله ای می گرديد، با تبديل شدن به 

احکام و قوانين دينی و خدائی عاری از هرگونه تعصب ملی و غرور ملی و 

و افراد بشر قومی و قبيله ای، مورد تاراجی غير منطقی و ناعادالنه قرار گيرد 

را در تار و پود وحشتناک قوانينی خشک و بی رحمانه و غير قابل تغيير و 

  .تعرض گرفتار سازد

در افسانه ها، خدايان و عوامل اين خدايان به مقتضای زمانه و بنا بر سليقه و 

غرور ملی اقوام و ملل مختلف می توانستند تغيير شکل هائی منطقی داده و در 

ساخته ی دست بشر گوناگون ابل درک گردند و يا بت های مجموع متعادل و ق

می توانستند تغيير شکل و فرم داده و مورد ستايش و قبول ساير اقوام قرار 

گيرند اما خدای واحد دين آوران از هيچ يک از اين شرايط برخوردار نبوده و 

  .زيرا شرط نخست رسوالن و داعيان جديد ناديده بودن اين خدا است نيست

ر انسان های جديد در اديان خويش بر اين نکته اصرار ورزيده اند که خدای اب

واحد ازلی و ابدی است بنابراين هر حکمی هم که از سوی او به عناوين 

به دست رسولش رسيده و يا بر ) به صورت وحی و يا نوشته و کتاب( مختلف 

سی که او وحی گرديده، مقررات ازلی و ابدی و زوال ناپذير است و هر ک

معترض اين قوانين و احکام گردد در حکم زنديق و کافر است و کشتن او نه 

  .تنها واجب بلکه وظيفه ای دينی و خدائی است

اين نکات دقيقا همان نکاتی بودند و هستند که مورد اعتراض دگرانديشان قرار 

قوانينی که چند ده قرن پيش از اين، به ضرورت  ؛گرفتند و می گيرند چرا که

ن زمان و دوران بدعت نهاده شده، نبايد و نمی تواند تا ابدالدهر دائمی و آ
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تغييرناپذير باقی بماند زيرا که هر قانون و بدعتی بنا به شرايط زمانه و قوم و 

قبيله ای قابل تغيير و تفسير و رشد و توسعه بايد باشد وگرنه انسان پيوسته در 

يشرفت به سوی آينده ای روشن و يک مقطع زمانی و مکانی درجای زده و از پ

  .جامعه ای مدنی و متعالی محروم خواهد ماند

و يا " حافظ"و يا " زکريای رازی"از جمله ی اين معترضين در ميهن ما 

اين پزشک و دانشمند و " رازی"بخصوص . را می توان نام برد" خيام"

که  فيلسوف عاليقدر جهان و بشريت، زمانی دست به افشاگری و اعتراض زد

اسالم در اوج قدرت و شوکت خويش بود و از آسيا تا اروپا و آفريقا را زير 

سايه ی خويش داشت اما او با شهامتی فوق العاده در کتب فلسفی خويش حقانيت 

برد و با بی پروائی فرياد برآورد که  سؤالو درستی رسالِت پيامبران را زير 

نمی تواند و نبايد خدائی باشد که خدای راستينی که می تواند خالق کائنات باشد 

  .اين رسوالن در کتاب هايشان به بشر معرفی کرده اند

  ض های که در اين کتاب ها چنان ضد و نقياين نکته را مطرح ساخت " رازی"

آشکاری به چشم می خورد و يا رفتار و کردار اين پيامبران هزار چهره؛ چنان 

سوی خدائی حقيقی و عادل و قادر مغاير با شئونات يک فرستاده ی حقيقی از 

از سوی ابلهان و کودکان نيز غير ممکن می نمايد چه اديان است که قبول اين 

ن های عاقل و انديشمند، بنابراين يا اينان که خود را رسوالن رسد به انسا

خدائی ناديده معرفی می نمايند شياد و دروغ پرداز هستند و يا آن خدائی که آنان 

يا اينها ادعای رسالت از جانب او را دارند، خدائی شياد و  را فرستاده و

  .دروغگو و فريبکار است که قصدی بجز گمراهی مخلوق خويش ندارد

، همين گونه نظريات و اعتقادات و "رازی"در طول قرون پس از دوره ی 

اعتراضات در شکل های گوناگون و با کاوش های عميق تر در سه کتاب دينی 

، و آوردن صدها دليل روشن از درون )تورات و بايبل و قرآن(منصوب به خدا 

اين کتاب ها مطرح گرديد که در  نوشته های اين کتب و نيز آياِت ضد و نقيض
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و " هگل"و " بوريدان"ميالدی از انديشمندانی چون  ١۶تا  ١٣فاصله ی قرن 

ن می توان نام برد و در فاصله ی قرون بعد از آن تا قر" روسو"و " کانت"

" راسل برتراند"و " اسپينوزا"و " مترلينگ"و " روالن"حاضر، به کسانی چون 

بر می خوريم که جملگی اين فيلسوفان و بزرگان علم و دانش که " اينشتاين"و 

خود از مقامات روحانی و کليسا بودند، با " بوريدان"حتا برخی از آنان چون 

سمانی و ضد و نقيض ها اشارات صريح و منطقی و علمی به نوشته های کتب آ

برخی از نوشته ها و آيات که با  و يا حتا دروغ های آشکار و غير قابل انکار

مانند بسياری از ضد و (هيچ معيار و منطق علمی و عقلی قابل تطبيق نيست 

، و نيز با اشاره به اين )نقيض های آيات قرآن و مطالب اين کتاب مثال آسمانی

بی به صورتی و در کتابی ديگر به صورتی ديگر نکته که مطلبی واحد در کتا

را تائيد کردند که يا رسوالن شياد و " رازی"آورده شده، همان نظريه ی 

  .دروغگو هستند و يا خدای معرفی شده از سوی آنان خدائی مفسده جو می باشد

  

يکی از جنجالی ترين نظريات راجع به غيرمنطقی بودن فلسفه و مسئله ای به 

محقق و پژوهشگر " اريک فون دنيکن"خدا و رسوالنش، از سوی نام دين و 

او در کتاب معرف اش با نام . دهه ی شصت قرن حاضر مطرح گرديده است

ضمن شرح و تفسير مسافرت های طوالنی اش از يک سوی " ارابه خدايان"

کره ی ارض به سوئی ديگر و گشت و گذاری علمی و فلسفی در مناطقی چون 

آمريکای جنوبی، و يا ايران و سوريه و عراق و اسرائيل در  پرو و مکزيک در

خاورميانه، و مصر در آفريقا؛ و چين و هندوستان در خاور دور، و يا ترکيه و 

مدرِک قرين به يقين و غيرقابل  ودر اروپا، با ارائه صدها شاهد  يونان و ايتاليا

ريق کاوش های ترديد اظهار می دارد که آنچه که در تمامی اين مناطق از ط

باستان شناسان به دست آمده و مورد آزمايش و بررسی قرار گرفته، تمامی آثار 

و کتيبه ها و لوحه ها و سنگ نبشته های خطی و تصويری موجود و غيره، 
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نشانگر اين واقعيت است که چندين هزار سال پيش موجوداتی از کراتی ديگر 

نهادند و چون مشاهده اين با سفينه هائی فضائی پای بر کره ی خاکی ما 

موجودات پيشرفته و متفکر که چه بسا از انسان  متفکر و پيشرفته امروز نيز 

برتر و دانشمندتر بودند، برای انسان های بدوی چند هزار سال پيش حيرت 

انسانی که در فکر و روح و ضمير ناخود آگاه خويش  انگيز و رعب آور بوده،

قدرتی برتر برای ستايش و پرستش می باشد، پيوسته در جستجوی عاملی و يا 

ايت مطلوب و خدای خويش پنداشته و در ده ها هزار غاين موجودات را همان 

لوح و کتيبه ی تصويری و ترسيمی، اين خدايان را تصوير و ترسيم و منقش 

کرده است و از سوئی ديگر همين موجودات فضائی برتر در هر گشت و گذار 

کره ی زمين، افراد کمی متفکرتر و انيشمندتر از ساير  خويش از مبدا خود بر

اهالی بومی و عامی را يافته و ضمن آموختن قسمتی از علم و دانش واالی 

خويش به اين افراد برتر، آنان را نمايندگان خويش بر روی زمين معيين کردند 

ا و به آنان راه و رسم استيالگری و برتری جوئی بر اقشار ناآگاه و نادان ر

آموختند و از آنها خواستند که نسل کره ی خاکی را قدم به قدم بسوی روشن 

بينی و روشن فکری هدايت کنند و به اصطالح دست به اصالح نژاد بشر از 

انسان بدوی به انسان متفکر و انديشمند بزنند و در همين کش و قوس ها و به 

فضائی به کره ی دليل همين فعل و انفعاالت بوده که هربار اين موجودات 

خاکی ما باز می گشتند تا اثرات تبليغات قبلی را بررسی نمايند، چنانچه قومی 

را همچنان در جهالت و بدويت می ديدند؛ دست به کشتارهائی منطقی بر اساس 

نظريات و خواسته های خودشان ميزده اند تا نسل غير قابل ترقی را معدوم 

  .ارشاد و هدايت تعميم و گسترش دهندساخته و زمين را برای نسل های قابل 

در کنار صدها دليل علمی و منطقی که برای اين ادعای " اريک فون دنيکن"

آورده، چند نمونه عينی را نيز ارايه داده است " ارابه خدايان"خويش در کتاب 

  :که از آن جمله اين قسمت از کتابش می باشد
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تمدن و دانش سومريان اين در مورد کاوش های باستان شناسان در فرهنگ و "

نکته ی منطقی و علمی بس است که آنان چندين هزار سال قبل بر تپه های 

در نزديکی شهر موصل فعلی عراق، محاسبه ای با نتيجه ی نهائی " کوين جق"

رقمی که فقط  ١۵عددی (به جای نهاده اند  195,955,200,000,000

دن چنين نتيجه ای را از يک کامپيوترهای امروزی امکان محاسبه و بدست آور

  ." مسئله ی رياضی دارند

  

  :در جای ديگری از کتاب ارابه خدايان اين مطلب را می خوانيم

  

است که " خوفو"از اهرام ثالثه مصر بزرگترين و معروف ترين آن، هرم "

بلوک  2,600,000مساحتی برابر با سيزده هکتار زمين را پوشانده است، 

  .تن وزن دارد ٢/  ۵و هر قطعه سنگ بطور متوسط  سنگی در آن بکار رفته

فوت  ٣ن ميرسد و ارتفاع بعضی از بلوک ها ت ١۵وزن بعضی از بلوک ها به 

  -فوت ارتفاع دارد و وزن آن بيش از  ۴٩٠" خوفو"است و کل هرم 

" خوفو"دانشمندان محاسبه کرده اند که ارتفاع هرم . تن می باشد 31,200,000

ليون، تقريبا برابر است با فاصله ی زمين تا خورشيد و ضرب در يک هزار مي

نصف النهاری که از هرم می گذرد، خشکی و درياها را کامال به دونيم تقسيم 

می نمايد؛ و نيز ثابت شده است که مساحت قاعده ی حرم؛ تقسيم بر دو برابر 

  ."است ١" "Pارتفاع آن، عدد 

ار و ارقام دقيق علمی، از مآ با نوشتن مطالب فوق و يادآوری" فون دنيکن"

  شايدکه  (می کند که چندين هزار سال قبل در سرزمينی مانند مصر  سؤالخود 

محروم هنوز هم از بسياری از ابزار و ادوات علمی و صنعتی مدرن امروزی 

  -- چه نيروئی و با کدام ابزار کاری می توانسته چنين سنگ های عظيم و ) باشد

   P = 3/14.1591  :عبارت است از Pعدد  -١
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سنگينی را از نقاطی بسيار دورتر از محل حرم، از کوه ها و صخره ها جدا 

" دوصدم"ساخته و به اين دقت و ظرافت تراشيده و شکل دهد و با دقتی معادل 

قرار دهد و چنين شاهکاری از معماری را بوجود آورد اينچ بر روی يکديگر 

و خانواده اش  دمه می خواسته برای خوفقط باين دليل که يکی از فراعنه خودکا

  آرامگاهی برپا دارد؟

بدون در نظر گرفتن اين (او در محاسبه ای دقيق نشان ميدهد که برای اين کار 

واقعيت که وسايلی برای بريدن و حمل و جابجائی اين بلوک های سنگی در 

م بوده که فقط نيرويی بالغ بر ده ها ميليون نفر الز) اختيار مصريان قديم نبوده

سال چنين هرمی را ساخته و به وجود آورند در حالی که سنگ  ۶٠٠در طول 

رون اين هرم نشانگر آن است که اين هرم در زمان حيات همان دنبشته های 

يعنی فرعونی که دستور ساختن اش را داده بود ساخته و پرداخته شده " خوفو"

ها حقيقت داشته باشد، اين  است، و چنين نتيجه می گيرد که اگر اين سنگ نبشته

خود نشانه ای بارز از دخالت موجوداتی بسيار برتر و هوشمندتر از مردم آن 

  حتا (زمان و موجود بودن آالت و ابزاری بسيار مدرن و تکنيکی بسيار پيشرفته 

می توانسته در بوجود آوردن اين ) مدرن تر و پيشرفته تر از تکنيک امروزی

  .ه شده باشدهرم عظيم به خدمت گرفت

  

و نظريه اش صحيح و منطقی " اريک فون دنيکن"من نمی خواهم بگويم که 

است و يا نه، اما آنچه که مورد نظر من است اين مطلب است که علم و دانش و 

محققين و دانشمندان با ارائه ی آماری بارز و ارزشمند و با بررسی هائی دقيق 

خويش ثابت کرده اند که شاه فصل و علمی و کشفيات غيرقابل انکار و منطقی 

کتب آسمانی و اديان الهی يعنی افسانه ی آفرينش کائنات در زمانی نچندان دور 

  .يعنی حدود شش هزار سال قبل، اصوال قصه ای کودکانه و غيرقابل قبول است

   :انسان متفکر و خالقی که کليد و رمز ورود به دنيای دانش هائی چون



46 

 
و دانش  ١يولوژی و علم ژنتيک، و دانش ژئولوژیمتافيزيک و بيوشيمی و ب

را يافته و به اين دنيای حيرت انگيز و اسرارآميز  ٣و ماکروکوسم ٢ميکروکوسم

علوم دسترسی پيدا کرده، با بهره گيری از تنها يکی از اين علوم، يعنی 

نشان می دهد که ميلياردها سال از عمر کائنات می گذرد و با " ۴آستروفيزيک"

اين نکته، مهم ترين اصل و قانون ابدی اديان و پيامبران زير سؤال اثبات 

  از زبان و ) خلفت و آفرينش(ميرود زيرا اگر اين مهم ترين نکته ی اديان الهی 

قول خدا و پيامبرانش غيرمنطقی و افسانه و دروغ باشد، ديگر جائی برای ساير 

ا بايد مخلوق و مسائل مطرح شده از سوی آنان باقی نمی ماند زيرا ابتد

اين خالق و صانع بخواهد درباره ی او داوری و  دمصنوعی در کار باشد تا بع

  .خدائی کرده و باو حکمت و اندرز و دانائی هايش را در قالب اديان ارائه دهد

يا آن که اول بايد خلقت و صنعت اين کائنات و موجودات توسط اين خدای خالق 

ثبوت برسد و پس از آن خدا می تواند درباره هار با شرايط و داليل علمی به ق

ساخته و پرداخته ی خويش حکميت و خدائی کند که در اين مورد علم و دانش 

اين   درباره ی در کتب و گفته هايش و منطق و عقل ثابت می کند که اين خدا

خلقت يا دروغ گفته و يا آن که با بی اطالعی مطلقی از حقايق علمی، و فقط به  

نات و مخلوق خويش را ئتکيه بر افسانه های عامی و قصه های ملل، کاِصرِف 

معرفی و ترسيم کرده است که اين خود نشانگر آن است که خوِد اين خدا، 

ساخته افکاری عامی و عاری از دانش مشتی افراد برتری جو و موقعيت طلب 

  يکباره  است که خواستند بيش از پيشينيان وَ َسلف خويش سلطه جوئی کنند و به

درت هم سازی و خود سازی و  به عبارت قعلم مولکول های بيولوژيکی با  =ژئولوژی  - ١
  .بهتر، علم آفرينش

  .جهان اتم و ذرات اتمی =ميکروکوسم  - ٢
  .جهان سّيارات و کهکشان ها=  ماکروکوسم - ٣

    .فيزيک سماوات =  آستروفيزيک - ۴
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ت خويش گيرند و از مردمان تمام قدرت های ماّدی و معنوی متصوره را بدس

  .ناآگاه بهره کشی کنند

ايراد زيادی نيست زيرا که اين " شيادان متفکر"و يا " اَبرانسان "َ البته بر اين 

در ذات ابناء بشر بوده و هست که پيوسته در جستجوی مبدأ و قدرتی برتر باشد 

ی و که بتواند به آن توسل جسته و کوته بينی و جهالت خويش را در بزرگ

قدرت او مخفی و فراموش نمايد و همين نقطه ی ضعف بشری به افراد برتر و 

اما از آنجائی که خود .  انديشمندتر امکان چنين تزوير و ريا و سالوسی را داد

آنان نيز از چنان بينش علمی و معرفت باال و واالئی برخوردار نبودند که 

ند، به حکم اجبار آنچه را که از بتوانند به دنيای دربسته ی علم و دانش راه ياب

روايات و افسانه های تاريخی و اساطيری آموخته بودند و يا آنچه را که با چشم 

  .ماّدی می توانستند رؤيت کنند، مالک عمل و گفته هايشان قرار دادند

برای مثال چون بر کرده ی خاکی می توانستند به آسودگی زيسته و سفر کنند و 

نمايند، بنابراين زمين برايشان حکم ثابت را داشت و از  ای بنا هکلبه و خان

آنجائی که خورشيد هر بامداد از مشرق ميدمد و هر شامگاه بر مغرب از 

نظرها مخفی می گردد، پس اين خورشيد سياره ای شد که صبح ها از چشمه ی 

قرار گاه خويش در می آيد و هر غروب به چشمه ای ديگر برای استراحت و 

ود و جايش را به سياره ای ديگر يعنی ماه ميدهد که از خواب خواب مير

  . رخاسته و تا صبح روز بعد وسيله ای باشد برای روشنائی راه هاب

نيز چون غير از يک خورشيد و يک ماه و تعدادی ستارگانی که با چشم غير 

مسلح رؤيت می شوند چيز ديگری در معرض نگاه آنان قرار نداشت بنابراين 

ئنات متشکل از همين يک خورشيد و يک ماه و تعدادی ستارگان گرديد تمام کال

که تمامی آنها سياراتی هستند که بدور زمين که ثابت است می چرخند و برای 

  .آدمی حکم چراغ ها و عالئم راهنمائی و سفر و حج و غيره را دارند
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ائی با نام اما اين که اين افکار ساده لوحانه و غير منطقی را در غالب نوشته ه

آيات وحی شده از سوی قدرتی برتر که با نام خدای يگانه و ناديده موسوم اش 

کردند، به مردم معرفی کنند و آنان را به قبول چنين دروغ هائی بی سر و ته 

ر غير قابل باور و پذيرش است زيرا که خوی همين بشر ديگوادار سازند، اين 

هد که در يک جای و مقطع ه نمی دجستجوگر و تشنه ی حقيقت و دانائی اجاز

جا زده و تا بی نهايت زمان باقی بماند، کما اينکه نماند و در طول زمانی در

قرون و اعصار قدم به قدم پيش آمد تا جائی که امروز رسيده است که مطمئنا 

اينها هنوز پايان کار نيست و چه بسا که در آينده ای نچندان دور، مثال پس از 

آينده؛ همين دانشی را که امروز بشر به آن متکی است و به آن  پنج تا ده قرن

باليده و مغرور است، در چشم آيندگان همانقدر کودکانه و ابتدائی جلوه نمايد که 

امروز نوشته ها و آيات کتاب های الهی برای ما غير منطقی و بدور از حقايق 

   .علمی جلوه می نمايد
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  )بخش دوم(ها حقايق و افسانه 

  

به همان نسبتی که افسانه ی خلقت و آفرينش کائنات بشرحی که در بخش 

نخست تشريح کردم کودکانه و غير منطقی و غير علمی و بدور از حقايق عينی 

و واقعيت های دانش است، عمل خدا در ششمين روز برپائی همين کائنات، 

بدور از واقعيات  يعنی خلقت نخستين بشر در روز ششم نيز غير منطقی و

  .دانش و علم است

در تورات می خوانيم که خدا چون از کار زمين و ) انسان(در مورد خلقت آدم 

گلی يا لجنی زی فارغ شد،ِ  هفت آسمان و موجودات و نباتات خشک زی و آب

که بنا به روايات اسالمی خاک منطقه ای است (بويناک را از نقطه ای از زمين 

به آسمان آورد و از اين گل يا لجن ) لی در آن واقع استکه خانه ی کعبه فع

را به شکل و شمايل و بصورت خودش خلق کرد و بعد روح خود را در " آدم"

بينی او اميد و بعد مجددا او را به خوابی سنگين فرو برد و يکی از دنده هايش 

م را بيرون کشيد و در جای دنده خالی را گوشت پر کرد و از اين دنده ی آد

  .بشود" آدم"را خلقت کرد که يار و ياور ) حوا" (زن"

من در همين بخش با آوردن نشانه ها و روايات و افسانه های اسطوره ای نشان 

خواهم داد که اين سرگذشت نيز مانند سرگذشت خلقت کائنات، از اسطوره ها و 

لمی ه ای ملل بسيار قديمی اقتباس گرديده و از هيچ زمينه ی عنقصه های افسا

  .برخوردار نبوده و با حقايق شناخته شده ی دانش بشری مطابقت ندارد
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اما قبل از آن مانند بخش قبلی می خواهم گشت و گذاری داشته باشم در قرآن 

راجع به اين قسمت از افسانه ی آفرينش يعنی راجع به ششمين و آخرين روز 

  ".آدم"کارهای شگفت آور خدا و خلقت 

  
  :سوره ی الشوری

از نشانه های قدرت او آفرينش آسمان ها و زمين و پراکندن جنبندگان در :  ٢٩

  .آن است و هرگاه بخواهد  َبر ِگرد آوردن شان تواناست

  :سوره ی الحجر
و جن را پيش . ما آدمی را از گل خشک، از لجن بويناک آفريديم:  ٣١تا  ٢۶

گفت ) شرشتگانبه ف(و پروردگارت . از او از آتش سوزنده ی بی دود آفريديم

چون آفرينش را به . می خواهم بشری از گل خشک؛ از لجن بويناک بيافرينم

فرشتگان . پايان بردم و از روح خود در آن دميدم در برابر او به سجده بيفتيد

  .....مگر ابليس که سر باز زد که با سجده کنندگان باشد. همگی سجده کردند

  :سوره ی المؤمنون
سپس او را در نطفه ای . ا انسان را از گل خالص آفريديمهر آينه م :١۴تا  ١٢

آنگاه از آن نطفه لخته ای خون آفريديم  و از . در جايگاهی استوار قرار داديم

آن لخته ی خون پاره گوشتی و از آن پاره ی گوشت استخوان ها را آفريديم و 

اوند تو به بار ديگر او را آفرينشی ديگر داديم و همانا خد. به گوشت پوشانديم

  ....کاری قادر است و توانا است  هر

  :سوره ی النور
و خدا هر جنبنده ای را از آب بيافريد، بعضی از آنها بر شکم ميروند و :  ۴۵

  .بعضی بر دو پا و برخی بر چهار پا ميروند و خدا هرچه بخواهد می آفريند

  :سوره ی الفرقان
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ند داد و خدای تو به پيوا نسب و او است که آدم را از آب بيافريد و او ر:  ۵۴

  .....اين کارها توانا است 

  :سوره ی الزمر
شما را از يک تن بيافريد و از آن يک تن زنش را آفريد برای آنان از چهار 

پايان هشت جفت بيافريد و شما را در شکم مادرتان در چند مرحله درون 

  ....تاريکی های سه گانه آفرينش بخشيد 

  :سوره ی االعراف
او است که همه ی شما را از يک تن بيافريد و از آن يک تن زنش را :  ١٧۶

  .....نيز بيافريد تا به او آرامش يابد 

  :سوره النساء
ای مردم بترسيد از پروردگارتان، آن که شما را از يک تن بيافريد و از آن يک 

  ....تن همسر او را و از آن دو تن مردان و زنان بسيار پديد آورد 

  :ه ی النحلسور
  .....آدمی را از نطفه بيافريد و :  ۴

  :سوره ی الفاطر
خدا شما را از خاک و سپس از نطفه بيافريد آنگاه جفت های يک ديگر :  ١١

  ....هيچ زنی آبستن نمی شود و نمی زايد مگر به علم و اراده ی او. قرارتان داد

  :سوره ی آل عمران
ا از خاک بيافريد و به او گفت موجود مثل عيسی نزد خدا مثل آدم است که او ر

  ....پس موجود شد . شو

  :سوره البقره
گفتيم ای آدم خودت و زنت در بهشت جای گيريد و هر چه می :  ٣۶و  ٣۵

خواهيد و هرجا خواهيد از ثمرات آن به خوشی بخوريد و به اين درخت نزديک 

به خطا واداشت  پس شيطان آن دو را. نشويد که در زمره ی  ستم کاران در آييد
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و از بهشتی که در آن بودند بيرون رانده شدند و گفتيم پائين رويد، از اين پس 

برخی دشمن برخی ديگر شويد و قرارگاه و جای برخورداری شما تا روز 

  .قيامت زمين است

  :سوره ی طه
آنگاه به فرشتگان گفتيم آدم را سجده کنيد و همه بجز ابليس که  : ١١٨تا  ١١۶

دشمن تو و دشمن ) شيطان(گفتيم ای آدم اين . کرد، سجده کردندسرپيچی 

که تو در . همسرت است شما را از بهشت بيرون کند که نگون بخت شويد

  .....بهشت نه گرسنه می شوی و نه برهنه ميمانی 

  ....پس مقرر کرديم و گفتيم همگی از آنجا پائين رويد، دشمنان هم :  ١٣٣

  :سوره ی االعراف
اه های معيشت را در آن قرار داديم ردر زمين جايگاه تان داديم و :  ٢۵تا  ١٠

و شما را بيافريديم و صورت بخشيديم آنگاه به . و چه اندک سپاس می گزاريد

خدا گفت ای . همه به جز ابليس سجده کردند. فرشتگان گفتيم آدم را سجده کنيد

آن بازداشت؟ ابليس  ابليس وقتی تو را به سجده فرمان دادم چه چيزی تو را از

خدا گفت از اين . گفت من از او برترم، مرا از آتش آفريده ای و او را از گل

بيرون شو که از خوار . تو را چه رسد که گردن کشی کنی. مقام فرو شو

خدا گفت تو . ابليس گفت مرا تا روز قيامت که زنده می شوند مهلت ده. شدگانی

که مرا نوميد و خوار ساخته  و از درگاهت  ابليس گفت حاال. از مهلت يافتگانی

آنگاه از پيش و پس و راست . رانده ای من هم ايشان را از راهت منحرف کنم

خدا . رگزار درگاهت نخواهی يافتکتازم و بيشتر آنان را ش و چپ بر آنها می

از کسانی که پيروی تو کنند و از . گفت از اينجا بيرون شو منفور و مطرود

خدا گفت ای آدم، تو و همسرت در بهشت . هنم را خواهم انباشتی شما ج همه

مکان گيريد و هرجا و هرچه که خواهيد بخوريد ولی به اين درخت نزديک 

پس شيطان آن دو را . نشويد که در شمار بر خود ستم کنندگان خواهيد شد
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وسوسه کرد تا شرمگاه شان را که از آنها پوشيده بود در نظرشان آشکار کند، 

گفت پروردگار شما؛ شما را از اين درخت منع کرد تا مبادا از فرشتگان يا  و

و آن دو را . و برايشان سوگند خورد که نيک خواه شما هستم. جاويدانان شويد

فريب داد و به پستی افکند چون از ميوه ی آن درخت خوردند شرمگاه شان 

. تندآشکار شد و به پوشش خويش از برگ های درختان بهشت پرداخ

پروردگارشان ندا داد آيا شما را از اين درخت منع نگرده بودم و نگفته بودم که 

شيطان آشکارا دشمن شما است؟ گفتند ای پروردگار به خود ستم کرديم و اگر 

گفت ) خدا. (ما را نيامرزی و بر ما رحمت نياوری از زيان ديدگان خواهيم بود

قيامت زمين قرارگاه و جای  فرو شويد، برخی دشمن برخی ديگر و تا روز

گفت در آنجا زندگی خواهيد کرد و در آنجا خواهيد ) خدا. (تمتع شما خواهد بود

  ......مرد و از آن بيرون آورده شويد 

  

آنچه که نمونه آوردم، چند سوره و چندين آيه از سوره ها و آيات بسياری است 

  .مده استکه در قرآن در شرح خلقت انسان يا آدم و خلقت همسرش آ

نخست آن که . در اين افسانه ها چند نکته ی بسيار مهم خودنمائی می نمايد

جائی از گل و لجن بويناک و جائی از آب و جائی از گل خالص ياد " آدم"خلقت 

ميشود و بعد همان گل ابتدا در نطفه ای در جايگاهی استوار قرار می گيرد و 

و در جای ديگر عاقبت برای  مجددا همان گل روح خدا در او دميده ميشود

" رحم"ترميم اين چند گانگی ها، ناگزير به شرح واقعی شکل يافتن جنين درون 

  .از خون و گوشت و استخوان می گردد

نکته ی ديگر اين که خدای خالق و قدرتمند و يگانه ای که از چنان قدرتی 

موجود برخوردار است که می گويد چون اراده کنيم، می گوئيم موجود شو و 

ميشود، در مقابل يکی از آفريدگان خود يعنی شيطان چنان ضعف و سستی دارد 

که وقتی به او فرمان ميدهد که به آدم سجده کن و او قبول نمی کند، خدا فقط او 
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را نفرين کرده و می گويد فرو شو که تو از ملعونان و خوار شدگانی و وقتی 

هد، خدا اين فرصت را به او شيطان از او تا روز آخر زمان فرصت می خوا

ميدهد، و وقتی شيطان با جسارتی غيرقابل قبول می گويد که از اين پس 

بندگانت را از راه راست منحرف خواهم کرد و کمتر بنده ای را در راه خويش 

و شکر گزار خود خواهی ديد، خدا می گويد من هم به تالفی؛ جهنم را از آنان 

  .و پيروان تو انباشته می کنم

که شيطان يا ابليس (نکته ی شوم اين که اصوال چرا خدا که فرشتگان اش را 

هم يکی از آنها است و بنا به قولی يکی از زيباترين و مقبول ترين آنها بوده 

که از نخستين آفريدگان اش آنهم از جنس اعالتر يعنی آتش بوده اند، ) است

تر يعنی گل يا لجن  خواسته وادار به سجده در برابر مخلوقی از جنس پست

  بويناک کند؟

نات است نمی دانسته که اين ئآيا خدائی که اعلم و دانا و آگاه از تمام رموز کا

تبعيض و تحقير، يعنی وادار کردن موجودی از جنس برتر به سجده نمودن 

موجودی از جنس پست تر موجب اختالف خواهد شد؟  آيا اين خود خدا نبوده 

البته اگر اين (ف و دشمنی از روز اول ايجاد شود که می خواسته اين اختال

چون اگر فرض کنيم که خدا نمی دانسته که ) روايت يا افسانه حقيقت داشته باشد

شيطان تمرد خواهد کرد، اين بدان معناست که خدا از آينده بی خبر بوده 

 سؤالبنابراين بر فقاهت و دانائی مطلق او شک وارد شده و مقام خدائی او زير 

  . ميرود

گل سرسبد مخلوقات و موجودات اش بوده تا از سوئی اين انسان و يا آدم کهُ 

جائی که مالئک و فرشتگان را فرمان داد که در برابر او سجده کنند، می بايد 

برای خدايش خيلی عزيز و محترم بوده و از مقام واالئی برخوردار بوده باشد، 

خورده و با خوردن سيبی شرمگاه شان بنابراين وقتی که آنان فريب ابليس را 

د بالفاصله از اين غفلت و فريب خويش پشيمان شده و از عهويدا گرديد و ب
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درگاه خدائی اش تقاضای بخشايش کردند چرا موجود يا قدرتی که ادعا دارد که 

  بخشاينده و توبه پذير است اين توبه و پوزش را نپذيرفت؟

شده بود و غير از همان يک غفلت، گناه مگر نه اين که اين موجود تازه خلق 

ديگری از او سر نزده بود؟  مگر نه اين که با پذيرفتن اين توبه و پوزش، خدا 

قادر بود آنان را که با خوردن سيبی شرمگاه شان هويدا شده بود؛ اما در واقع 

به بينش عينی و عقلی و فکری رسيده بودند، به اشارتی به وضعيت و موقعيت 

ن مبدل نمايد و دوباره اين قدرت بينش و تعقل معنوی را از آنان بازپس قبلی آنا

گيرد، و بخشايش و بزرگواری خويش را به اين نخستين بنده ی خلقت شده که 

  .برايش بسيار عزيز و گرامی بود نشان داده و عنايت نمايد

 وقتی مصمم شد که اين کرامت و بخشايش را از بنده اش دريغ نموده و آنان را

اخراج نمايد، چرا به همين بسنده ) بهشت زمين(از بهشت آسمانی و يا باغ عدن 

نکرد و آنان را تهديد نمود که از اين پس برخی دشمن برخی می شويد و با 

  نج و مشقت روزگار می گذرانيد تا روزی که بميريد؟ر

چرا خدا آنقدر قدرت و يا اراده نداشت که الاقل از کارهای شيطان ممانعت 

مايد و اجازه ندهد که او باعث گمراهی و ضاللت بشر گردد تا جائی که زمانی ن

از درگاه خدا، ابليس با وسوسه يا اعمال " آدم و حوا"اندک پس از رانده شدن 

شيطانی اش با فريفتن قابيل و وادار کردنش به کشتن هابيل؛  برای نخستين بار 

  خاک گرديد؟ در تاريخ خلقت بانی و باعث ريخته شدن خونی بر

من هرچه بيشتر در اين زمينه جستجو و کنکاش می کنم نمی توانم پاسخی بر 

 سؤالت و ده ها و صدها و هزاران و ميليون ها سؤاالاين چراها و معماها و 

جز اين که تصور و يا قبول کنم که اينها نيز چون ديگر . بی جواب ديگر بيابم

ی شوخی و مزاحی کودکانه بيش گفته ها و نوشته های کتب باصطالح آسمان

نيست که از افسانه ها و قصه های اساطيری ملل پيش از ظهور اديان سرچشمه 

گرفته و اقتباس گرديده، وگرنه؛ خدائی که واقعا خالق و آفريننده ی کائنات و 
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موجودات است نمی تواند و نبايد چنين بی اطالع از آينده ی مخلوق خود باشد و 

ز فرشتگان اش چنين ضعيف بنمايد و يا در مقام آفريننده ای يا در مقابل يکی ا

قدرتمند که وعده ی رحم و شفقت و بخشايش و گذشت داده، چنين به توبه ی 

  .نخستين مخلوق خويش بی تفاوت و بی گذشت باشد

به ) البته نه پاسخ، بلکه نوعی توجيه و تفسير( يکی از بهترين پاسخ هائی که 

سردرگمی و سرگردانی فکری يافته ام، يکی از آيات  ت بی جواب وسؤاالاين 

  :قرآن است

  :سوره ی الحج
بر شيطان مقرر شده که هرکس را که دوستش دارد گمراه کند و به عذاب :  ۴

  .آتش سوزانش بکشاند

اين آيه نشان دهنده ی آن است که خدا خودش خواسته که شيطان چنين بی ادب 

عاصی کردن او بوده که فرشتگان را امر  فقط  به قصد دو گردنکش باشد و شاي

به سجده ی آدمی داده که در چنين صورتی داستان آفرينش و افسانه ی کائنات 

بطوری که توضيح دادم فقط جائی در حد قصه های کودکان پيدا می کند که 

خدائی کودک صفت برای سرگرمی خويش دست به ابداع بازيچه هائی از قبيل 

ان و زمين و آسمان و آدم و حيوانات و غيره زده، و بعد ماه و خورشيد و ستارگ

انسان و فرشته را به جان يکديگر انداخته تا بيشتر از اين بازيچه ی خويش 

سرگرم شده و لذت ببرد و برای تحقق اين موضوع، ابتدا امری سنگين را از 

يکی خواسته و چون او نپذيرفته آزادش نهاده که ديگری را به هر شکلی که 

يل دارد آزار و اذيت نمايد تا برای جهنمی که از قبل می دانسته برپا خواهد م

اصوال تصور وجود جهنم پيش از پيدايش آدم بی دليل می نمايد و بايد (نمود 

مشتريانی داشته باشد و در اين ميانه ) علت وجود چنين جهنمی را نيز جويا شد

  .فرشتگان اش شده است بی نوا، قربانی اين بازيگوشی خدا و" آدمی"تنها 
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قبال توضيح دادم که قرآن برداشت و يا تفسيری است از تورات، اما تورات 

  چيست؟  

تورات کتابی است مشحون از ماجراهای محيرالعقول و قصه های بی سروته و 

  . صد در صد اقتباسی از افسانه های ملل بسيار قديمی تر از زمان تورات

تورات را به ) خدا(و نوشته شده است که ما برخالف آنچه که در قرآن گفته 

موسی و انجيل را به عيسی وحی کرديم، نه تورات کتاب موسی و نه انجيل 

کتاب عيسی است و حتا بنا بر تحقيق و ادعای برخی از دانشمندان، در اصيل 

بودن و حقيقت داشتن اشخاصی چون موسی  و عيسی نيز شک و ترديد است 

ران معتقدند که اين دو موجود وجود خارجی نداشتند و زيرا بسياری از پژوهشگ

  .زائيده ی تخيالت و افسانه های اساطيری می باشند

طبق شواهد تاريخی و مستند، کتاب عهد عتيق يا تورات؛ جزواتی است متشکل 

بسته به آن که توسط کدام يک از تورات شناسان و (بخش  ۴۶تا  ٢۴از 

جزوه در  ۴۶تا  ٢۴که اين ) وری شده باشدمفسران دينی طبقه بندی و يا گردآ

موارد زيادی ضد و نقيض يک ديگرند زيرا اين مجموعه در طول زمانی 

قرن توسط اشخاص  و افراد مختلفی که پامبر ناميده شدند به  ١٠متجاوز از 

  .وجود آمده که شرح وقايع و کارهای زمان همان پيامبران است

که آن نيز کتابی است مشتمل ) يا انجيل بايبل" (عهد جديد"همچنين است کتاب 

باز هم بسته به اين که کدام يک از عالمين کليسا (بخش و يا جزوه  ٢٧تا  ٢۴بر 

که چهار بخش يا جزوه ی اوليه اين ) آن را طبقه بندی و شکل داده باشد

  .مجموعه، انجيل را تشکيل ميدهد

نوشته و قرن  ٢بخشی نيز در زمانی حدود  ٢٧تا  ٢۴اين مجموعه ی 

 ١٢گردآوری شده که بجز يکی دو نفر از نويسندگانش که منتسب به حواريون 

گانه عيسی هستند، بقيه توسط اشخاصی نوشته شده که حتا جزو اين حواريون 

  .نبودند؛ چه رسد به خود عيسی
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نخستين چهار بخش يا جزوه های اين مجموعه، که جزواتی است گردآوری شده 

ها و يا اندرزهای عيسی و گويای انديشه ی گرانبها و قلب از گفته ها و خواسته 

به (مهربان و خواست های بسيار واالی گوينده اش می باشد، با نام انجيل 

معرفی شده که بعد ها با اضافه شدن ساير جزوات و بخش ها که ) معنای مژده

برداشتی عميق و کلی از تورات يهوديان و يا برداشت های نويسندگانش از 

پائولس " (سنت پال"استه های عيسی مسيح است و بيشتر اين جزوات توسط خو

نوشته شده است، کتاب جديدی بنام به وجود آمده که اکنون کتاب رسمی ) قديس

توضيح اين که اين کتاب جديد که با نام بايبل (اکثر مسيحيان جهان می باشد 

عهد "و نيز و يا همان تورات " عهد عتيق"مشهور است، کتابی است شامل 

که جزوات انجيل و ساير نوشته های مريدان و معتقدان عيسی را در بر " جديد

  ).ميگيرد

در تورات از قول نويسندگانش؛ خدائی بنام يهوه را مالقات و شناسائی می کنيم 

  .که هيچ فکر و ذکری بجز برتری دادن قوم يهود بر ساير ملل و اقوام ندارد

را، فقط او را  اسرائيل می خواهد آن است که او تنها چيزی که از بنی" يهوه"

  .ستايش کنند و به ديگر خدايان اهميتی ندهند و برايش قربانی کنند

عقبا همين دنيا است زيرا در تورات اصال حرفی از به اعتقاد تورات دنيا وُ 

آخرت و بهشت و دوزخ و غيره و يا پاداش های بهشتی و عذاب های جهنمی 

قوبتی است؛ هم در اين دنيا بر اثر قصور از خواست های نيست بلکه اگر ع

  .يهوه و يا پرستش ساير خدايان بر قوم بنی اسرائيل نازل خواهد شد

نقش آفرينان اين کتاب پيامبرانی چون ابراهيم و يعقوب و يوشع و حزقيال و 

" يهوه"در راه اجرای خواسته های .... يوسف و يونس و موسی و سليمان و 

و ناصوابی ميزنند که در دنيای امروزی ارتکاب  نان اعمال ناباورانهدست به چ

هريک از اين اعمال در محاکم قضائی هر کشوری شامل حداکثر مجازات 
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خواهد شد اما به تشريح نويسندگان تورات، تمام اين اعمال با نام خدا انجام 

  .حمت خدايشان بر بندگانش می گرديده استرگرفته و باعث برکت و 

سناژهای اين کتاب، گاه فقط در نقش پيامبر و گاه در نقش پيامبر و پادشاه قوم پر

محوله از سوی خدای مورد ادعايشان پرداخته و " رل"بنی اسرائيل به ايفای 

تنها هدف شان راهبری قوم بنی اسرائيل به مقام برتر و ارجح تر نسل بشری 

  .بوده است

يهود، برای ترغيب پيامبران و يا در تورات شاهد آن می شويم که خدای قوم 

پادشاهان اين قوم به انجام خواست هايش گاهی به آنان قول هائی غير قابل 

درک و غيرممکن می دهد که با هيچ ادراک و منطق و اصولی عملی نيست و 

گاه آنان را مورد خشم و غضبی وحشتناک قرار داده که بسيار غير منصفانه و 

  .غير عادالنه به نظر ميرسد

يعنی نخستين جزوه يا کتاب از تورات می خوانيم که " سفر پيدايش"از جمله در 

يهوه وعده ی بخشيدن سرزمين هائی بس بزرگ و آباد به رسول اش داده و به 

او می گويد که نسل او را و قوم و قبيله اش را از ريگ های بيابان و ستارگان 

مود فقط باين شرط که رسولش آسمان و قطرات آبهای درياها نيز بيشتر خواهد ن

قول دهد و قبول کند که از آن لحظه خودش و هر فرد ذکوری که در قوم و 

  ؟..!شوند" ختنه"قبيله اش وجود دارند و يا پس از آن به وجود خواهند آمد، 

با قوم بنی " يهوه"اين يکی از عجيب ترين و خنده آور ترين قول و قرارهای 

  .می باشد) آبراهام( "ابراهيم"اسرائيل و رسول برگزيده اش 

يک تکه پوست ناقابل در ازای سرزمين هائی با وسعتی غير قابل وصف و 

که البته همان گونه که مشهود است نه اين قوم ( ازدياد نسلی غير قابل تصور 

  ).به چنان ازديادی رسيدند و نه سرزمين هايشان چنان وسعتی يافت

ر هيبت و جالل و جبروت خدائی آنچنان چرا اين خدا که در جائی از تورات د

قدرتمند ظاهر ميشود که می تواند دريائی را از ميان به دو قسمت کرده و 
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ضمن نجات قوم خويش، تمامی لشکريان فرعون را رهسپار ديار عدم نمايد، در 

جای ديگری از همين کتاب تبديل به خدائی چنين ناتوان و عاجز می شود که 

افی که می توانسته اصال وجود خارجی نداشته باشد، برای تکه ای پوست اض

اينقدر وعده و وعيد ميدهد؟  مگر خود اين خدا نمی توانست اصوال موجودات 

  مذکر را بدون اين تکه پوست خلق کند که بعدا دچار چنين مشکلی نشود؟

  :مگر همين خدا در قرآن نمی گويد

  :سوره ی آل عمران
  ...ران به هر سان که خواسته باشد می نگارداوست که شما را در رحم ماد:  ۶

  :سوره ی االنفطار
آن که تو . ای آدمی چه چيز تو را به پروردگارت مغرور کرده است:  ٨تا  ۶

و به هر صورتی که . را بيافريد و اعضايت را تمام کرد و اعتدالت بخشيد

  .خواست اعضای تو را به هم انداخت

  :سوره ی النحل
رچيزی که اراده اش را داشته باشيم اين است که می گوئيم فرمان ما به ه:  ۴٠

  .موجود شو و موجود می شود

با توجه به اين همه آيات و نشانه ها از سوی همين خدا، چرا اين مسئله برايش 

چنين حائز اهميت است و اگر واقعا اين موضوع اينقدر مهم است چرا نه تنها 

هنوز هم همچنان اين قسمت از وجود  نکرده، بلکهتوجهی از ابتدای خلقت بدان 

  مردان با همين تکه اضافی ساخته و پرداخته می گردد؟

در قسمت ديگری از تورات می خوانيم که وقتی يهوه به رسول اش موسی 

فرمان مهاجرت از مصر را ميدهد، موسی به او می گويد که قوم من فقير و 

ول ميدهد نظر اهالی را تهی دست است و يهوه به او راهنمائی می نمايد و ق

نسبت به قوم بنی اسرائيل تغيير دهد تا جائی که مصريان به آنان اعتماد کنند و 

هرچه خواستارش باشند به آنها عاريت دهند، بنابراين بهتر است که قوم موسی 
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هرچه بيشتر طال و نقره و زيورآالت  و اشياء قيمتی و حشم و چهارپايان از 

ت بگيرند و بعد با اين اموال به عاريت گرفته شده همسايگان خويش به عاري

که اين خود نوعی خيانت در امانت و دزدی (سرزمين مصر را ترک نمايند 

  ).محسوب می گردد

يکی ديگر از پيامبران واالمقام ، " داود"در جائی از تورات می خوانيم که 

شده و با او " اوريا"؛ همسر يکی از سردارانش بنام )بتشبع(يا " بتسابه"عاشق 

" اوريا"رابطه ای پنهانی بر قرار می سازد و اين در موقعی است که سردارش 

" بتسابه"از اين رابطه پنهانی .  است نبرد در ميدان نبرد با دشمنان سرگرم

تالش می کند  داودمی گويد، ابتدا " داود"حامله ميشود و وقتی موضوع را به 

زد همسرش، او را در نرستادنش به خانه از جبهه و ف" اوريا"که با فراخواندن 

وضعی قرار دهد که با همسرش نزديکی کرده و در نتيجه چنين وانمود شود که 

اما وقتی اين نقشه عملی نشده و شکست .  از همسرش حامله شده است" بتسابه"

را درجبهه جنگ در وضعيتی قرار ميدهد که " اوريا"می خورد؛ آنگاه داود 

  .ازدواج می کند" بتسابه"شود و بعد به راحتی با بدست دشمنان کشته 

به " يهوه"در بسياری از جزوات و آيات تورات شاهد آن می شويم که خود 

تنهائی و گاهی با چند تنی از فرشتگان و ماليک اش در نقش چنگيز و آتيال و 

، تمام )بنی اسرائيل(هيتلر و آيشمن ظاهر شده و برای نجات قوم نظر کرده اش 

و ذی وجودان ساير اقوام و قبايل را اعم از زن و مرد و کودک و پير و  آحاد

جوان و حتا مرغان و خروسان و حشم و حيوانات آنان را از دم تيغ می گذراند 

لبته امت او نيز در اين قتل عام های بی سنگی بر سنگی برجای نمی نهد که او 

  .منطق مشارکت و همراهی دارند

  

ح و تفسير تورات را ندارم چون اين کار نه هدف و من در اينجا قصد تشري

قصد نوشته ی من است و نه من در حدی هستم که بتوانم راجع به اينها گزارش 
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و تفسيری بنويسم، مضافا آن که صدها مفسر و تحليل گر و دانشمند و صاحب 

تاب در اينباره نظر از قرن ها پيش تا کنون هزاران مطلب و مقاله و جزوه و ک

هائی که من در ذخوانندگان محترم می توانند به ليست منابع و مأخده اند که نوش

ها ذکه اين منابع و مأخ(ابتدای اين نوشته به آنها اشاره کرده ام مراجعه نمايند 

  ).گونه نوشته ها و کتاب ها می باشند گوشه ای کوچک از اين

ات با همين منظور من از اين توضيحات مختصر اين است که بگويم همين تور

مطالب عجيب و غير قابل درک ، زير بنای دو کتاب بعدی يعنی بايبل و قرآن 

قرار گرفت که البته حوادث و ماجراهای خود تورات، اقتباسی از حوادث و 

افسانه ها و داستان های خيالی و يا حقيقی است که قرن ها پيش از زمان 

تانی ديگری سينه به سينه و تورات و قوم بنی اسرائيل، توسط اقوام و ملل باس

دهان به دهان بازگو گرديده و به نسل های بعدی رسيده است که تمامی آنها بر 

سنگ نبشته ها و لوح های کشف شده توسط دانشمندان و باستان شناسان در 

يکی دو قرن اخير از دل خاک و يا اعماق غارها و دل کوه ها خارج گرديده و 

نبشته ها در موزه های مختلف جهان نگاهداری  بسياری از اين الواح و سنگ

  .می شوند و به نمايش گذاشته شده اند

آنچه که در اين نوشته مورد نظر من است، مقايسه ای اجمالی در مندرجات 

تورات و قرآن با همين افسانه ها و قصص قديمی و نشان دادن ريشه های اين 

  .لی و تاريخی می باشدافسانه ها و مغايرت آنها با واقعيات علمی  و عق

سوره ی قرآن يک يا چند آيه راجع به  ١١۴سوره از مجموع  ۶۵در بيش از 

پيامبران بنی اسرائيل و ماجراهای زمانه و روزگار آنان ياد شده است که اين 

مضمون قرآن اختصاس به پيامبران يهود و قوم بنی اسرائيل % ۴٠حدود  يعنی

رات تاريخی، در قرآن سوره ها و آيات گو اين که در نقيض همين اشا(دارد 

بسياری می يابيم که همين پيامبران و دين و کيش آنان را نفی کرده و می گويد 

  ).فقط مسلمين حق زيست بر کرده ی خاکی را دارند
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گفتگو درباره ی جنگ های صدر اسالم و يا % ١١از باقيمانده قرآن، حدود 

ت و يا دوره ی ظهور دين جديد و مسائل و مطالب راجع به اعراب زمان جاهلي

تشويق مسلمين به جنگيدن با کفار برای اشاعه ی اين دين، و کشتار مخالفين 

اسالم و اسارت آنان و اسير و برده ساختن کافران و يا کسانی است که به اسالم 

  .ايمان نمی آورند

از مطالب قرآن به مسائل بهشت و دوزخ و اجنه و شياطين %  ٣٧بيش از 

برای کسانی که چشم و گوش بسته و بدون " اهللا"اص يافته و وعده های اختص

را می پذيرند و به بهشت راه خواهند يافت ) اسالم(چون و چرا او و دين جديد 

و يا تهديدهائی برای کسانی که ايمان ندارند و يا ايمان نمی آورند که اين گروه 

ول بو غيرقابل ق خالصه چهره ی غضبناک(نيز جايشان در قعر جهنم است 

  ).خدائی که ادعای رحم و بخشش و عطوفت دارد

به مطالبی چون قوانين بدوی و ابتدائی % ٨باقيمانده ی قرآن نيز، % ١٢از 

شی عرب، مانند قصاص و سنگسار و دست و پا حبرای قوم بدوی و نيمه و

بريدن و برده داری و وظايف بردگان نسبت به اربابان و چگونگی هم بستری 

از % ۴دان با زنان و ازدواج و طالق و غيره اختصاص يافته، و فقط در مر

کل سوره ها و آيات قرآن مطالبی راجع به مهربانی و رافت و بخشايندگی و 

  .می توان يافت" اهللا"رحم و مروت 

تاز و بدون اغماض  و  هديکتاتوری خودکامه و مستبد و قدرتمند و يک" اهللا"

است که به کوچک ترين خطائی، بنده اش را  گذشت و سخت گير و وحشتناک

چنان در اين جهان و دنيای آخرت عذاب و شکنجه می کند که اين بنده مجبور 

باشد خواسته يا ناخواسته به تمامی قوانين و مقررات و فرامين او گردن نهد و 

  .مطيع و رام باشد

و  سؤالحق اين خدا نه به بندگانش در موردی حق مجادله ميدهد و نه بنده ای 

پرسش دارد، هميشه مخلوق او بايد خود را شاکر خالق خويش بداند و نيز 
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برد و خود را مقصر و گناهکار و جوابگوی پيوسته بايد در ترسی مهيب بسر 

ُ د، در حالی به گفته ی همين خدای خطاها و گناهانش احساس کن در " قلتشن"

ورده در ارتکاب گناهان و ، اين بنده ی گنهکار و لغزش خ"آسمانی"همين کتاب 

چه که  خطاهايش اصال از خويشتن اراده و اختياری نداشته و ندارد زيرا هر

بل برايش تعيين و تکليف شده است و اين خود قمی کند و هرچه که می گويد از 

باز می آورد و اگر نخواهد،  راستخدا است که هرگاه بخواهد کسی را به راه 

ابدالدهر در جهالت و نادانی و گمراهی نگاه داشته و حتا قوم و قبيله ای را تا 

  .در ظلمت و نادانی رهايشان می نمايد

در بخش های بعدی بيشتر در اينباره گفتگو کرده و تالش خواهم نمود با حجت 

نشان دهم تا چه حد اين نظريه درست يا نادرست  بر آيه ها و سوره های قرآن

اوليه % ۴٠ش مورد نظر من است آن اما آنچه که اينجا و در اين بخ. است

تقسيم بندی من از قرآن، يعنی روايات و قصص و ماجراهائی است که از 

تورات به قرآن انتقال يافته و تائيد و يا حتا گاهی تکميل و برجسته گرديده 

  .است

من به چند نمونه ی مهم تر بسنده کرده و قضاوت در مورد ساير قصه ها و 

  .ندگان محترم وا می گذارمافسانه ها را به خوان

يکی از نخستين و مهم ترين اين افسانه ها، افسانه ی آفرينش کائنات و 

موجودات آبی و خاکی و بخصوص نخستين انسان و به دنبالش ماجرای هابيل و 

و به دنبال آن ماجرای خشم خدا بر انسان ها ) نخستين جنايت بشر(قابيل 

است که اين ماجراها با محاسبه ی و نزول طوفان نوح ) نخستين خشم وی(

سال است و از طرفی خود  ١٠۵٠حدود " نوح"و " آدم" توراتی که فاصله ی 

سال عمر کرده بود، تقريبا يکی بعد از ديگری به وقوع  ٩٠٠بيش از " آدم"

  .پيوسته است
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با نگرشی به داستان های افسانه ای و حماسه های اساطيری ملل قديمی مشاهده 

اين سه ماجرای تقريبا بهم پيوسته، با نظمی خاص به دنبال يکديگر می کنيم که 

پيشتر از دوران تورات، در کتيبه ها و الواحی که بيانگر تاريخ  در ازمنه ها ی

  .کهن آن قبايل است درج گرديده

برای مثال به افسانه های تاريخی يونانيان و ماجرای خدايان اساطيری آنان 

  :که نظری ميدوزيم و می خوانيم

  

" ژوپيتر"و " زئوس"تايتان ها خدايان درجه دومی بودند که فرمانبرداری از 

پسر يکی از تايتان ها، " پرومته"زمانی . يعنی خدايان درجه ی اول داشتند

گل بر روی زمين ساخت و برای اين که به او جان دهد آتش را از موجودی ازِ 

اين موجود جديد؛ بر روی . آسمان دزديده و به موجود ساخته شده از گل دميد

زمين مرتکب خطاها و آتش افروزی ها و جنايات بيشماری شد که موجب خشم 

گرديد پس به تايتان بزرگ دستور داد که خانواده اش را که بر آب ها " ژوپيتر"

و خاک ها ساکن شده و فرمانروائی می کردند در کشتی هائی که خواهند ساخت 

) پايانی که از آنها استفاده می کردند ريوانات و چهاالبته همراه با ح( جمع کند 

آب ها بر زمين تافتند و آن را در خود فرو کشيدند " ژوپيتر"و سپس به فرمان 

  .....و غيره 

اين افسانه مشابهت تام و تمامی با ماجرای آفرينش و طوفان نوح دارد که می 

ه بعدا به بايبل و قرآن تواند مورد استفاده نويسندگان تورات قرار گرفته باشد ک

البته تنها اين يک افسانه نيست که از قصه های اساطيری يونان .  نيز راه يافت

در موارد مختلفی اين تشابه را بسيار نزديک تر و يا گاهی . به تورات راه يافته

  . با تغييری جزئی می خوانيم

" هيپوليت"ش که به پسر شوهر خوي" ِتزه" همسر " ِفِدر" ماجرای : از آن جمله

در عدم عشق بازی " هيپوليت"دل باخته ميشود و در برابر مقاومت و پايداری 
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و دلدادگی با خويش، او را به خشم پدرش می سپارد که در نهايت بی گناهی 

اين افسانه ی ( از غصه خودکشی می کند " فدر"پسر بر پدر معلوم می گردد و 

" ژان راسيل"ه ای نيز توسط بصورت نمايشنام" فدر"يونانی با همين نام 

  ).نويسنده و نمايشنامه نويس فرانسوی به رشته تحرير در آمده است

پيامبر است که در " يوسف"اين سرگذشت با تغييری جزئی، همان سرگذشت 

  .تورات و قرآن مشاهده کرده و می خوانيم

" نپتون"غول يک چشمی که فرزند يکی از خدايان بنام " پوليفم" يا سرگذشت 

و همراهان او را در غاری نگهداری می کند و " اوليس"است و کسی است که 

همان يک چشم او نيز کور می گردد، تشابه زيادی به " اوليس"در نبردی با 

را دارد که در اين نبرد داود با سنگ و " تجالو"و نبرد او با " داود"سرگذشت 

  .دفالخن، جالوت قوی هيکل و غول آسا را از پای در می آور

بر می خوريم که با همان نيزه " آشيل"همچنين در افسانه های قديم يونانيان به 

کرد قادر بود همان زخم را معالجه نمايد و يا اين  که به ديگران زخم وارد می

که کسانی را که می کشت با همين نيزه زنده نيز می ساخت که سرگذشت و 

ابينايان و زنده ساختن مرده ها شرح کارهای او در التيام زخم ها و بينا کردن ن

و غيره، مشابهت تام و تمامی دارد به اعمال و کارهائی که به عيسامسيح نسبت 

  .می خوانيم) انجيل(داده شده است و در بايبل 

غير از اقتباس از تاريخ اساطيری يونانيان که در جای جای تورات و قرآن به 

بسيار قديمی تر و ذی قيمتی به  یکار رفته، در اکتشافات باستان شناسی، اسناد 

ها و سپس "کلدانی"است که از آنان به " سومری"دست آمده که متعلق به اقوام 

  .منتقل گرديده" آشوريان"

" کوين جق"اين افسانه حماسی که در منطقه بين النهرين در دل تپه هائی به نام 

بت شده و لوح گلی ث ١٢توسط باستان شناسان کشف گرديده بر " کوی نجق"تا 

  .می باشد" آشور بانيپال"مربوط به کتابخانه ی 
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بر کتيبه ها نقش بسته و مربوط به دوران پادشاه " اکدی"متن افسانه به زبان 

می باشد و مبنای اين ماجرای اسطوره ای به " حمورابی"معروف آشوريان 

 اعتقاد باستان شناسان مربوط به سومری ها است که سينه به سينه و زبان به

  .زبان به آشوريان منتقل گرديده و بر لوح های گلی ثبت گشته است

است که نيمی خدا و " گيل گامش"قهرمان اين اسطوره ی قديمی موجودی به نام 

فرمانروائی می کرد و همه ی " اوروک"نيمی انسان است و در شهری به نام 

و دوستش می اطرافيان به دليل قدرت و زيبائی بی نظيرش به او احترام گذاشته 

لوحه ی مکشوفه،  ١٢داشتند و خالصه آن که ماجراهای لوح اول از اين 

ماجرای هم بستری و مزاوجت خدايان را با انسان ها و زاد و ولد ناشی از اين 

" انکيدو"در لوح دوم، از ماجرای به وجود آمدن . نزديکی را تعريف می کند

بدنش پوشيده از مو " کيدوان"الهه ی عرش سخن آمده که اين " ارورو"توسط 

مطلع گرديد که چنين " گيل گامش"است و نيمه وحشی زندگی می کرد و وقتی 

موجود زشت و نيمه وحشی در قلمرو حکومت او زندگی می کند، پيشنهاد کرد 

شش " انکيدو"که زن زيبائی به او بدهند تا از توحش بيرون آيد و با اين ترتيب 

ه سر ميبرد و از همين جا است که ماجراهای روز و شش شب با دختری زيبا ب

لوح های بعدی، با تشابه بسيار نزديکی، افسانه به وجود آمدن کائنات و زمين و 

زمان و موجودات را به همان صورتی که در تورات و قرآن نقل شده، ثبت 

اوتنا "، وقتی  ١٢و  ١١کرده اند و نکته ی قابل توجه اين که در لوح های 

به صحبت نشسته، به او گوشزد می نمايد که " گيل گامش"با " مآِد"پدر " پيشم

بنابراين بهتر است که . خدايان خبر داده اند که طوفانی عظيم برپا خواهد شد

کشتی ای عظيم بسازد و زنان و کودکان و اقوام خود را با " گيل گامش"

ی سوار حيوانات و پرندگان و ساير ذی وجودان مورد عالقه اش را بر اين کشت

  .کرده و نجات دهد



68 

 
که قرن ها " حمورابی"شرح مو به موی متن اين لوح ها ی مربوط به دوران 

پيش از بنی اسرائيل ميزيسته، در اينجا بجز اتالف وقت و طول مطلب نتيجه 

ندارد اما منظور اين که مشابهت بسيار نزديک اين کتيبه ها به متن  یديگر

ی چون پرواز زاغی پس از پايان طوفان ، از جمله موارد"عهد عتيق"کتاب 

برای مشاهده ی آن که آيا جائی نشانه ای از خشکی باقی مانده و يا می توان 

جائی يافت که کشتی بدان فرود آيد، و يا آن که به خاک نشستن کشتی  در پايان 

مو به مو همان ماجراهائی است که کتاب .... طوفان، بر قله ی کوهی و غيره 

در رابطه با خشم خدا و طوفان " حمورابی"ندين قرن پس از زمان عهد عتيق چ

  .نوح شرح داده است و با اختالف اندکی در قرآن نيز جای گرفته است

در ساير کتيبه ها و يافته های زمان سومريان و ساير اقوام پيش از عهد تورات 

اهده همچنان مش ديگرنيز تکرار همين قصه ها و ماجراها از زبانی به زبانی 

گرديده است که از جمله است وجود اولين زوجی که پدر و مادر نسل بشر 

وج در زمعرفی شده اما همين " آدم و حوا"محسوب می گردند که در تورات 

، در قصه های قديمی و اسطوره ای "دوماسيا و اينانا"افسانه های سومريان 

اوزيس و "ريان ، در افسانه های اساطيری مص"مردوخ و سراپ يانات"بابليان 

و در  بوده اند" برهما و شاکتياس"و  در تاريخ اساطيری هنديان " ازيرائيس

ناميده " مشيا و مشيانگ"ی زرتشت همين زوج "اوستا"زمانی نزديک تر، در 

شده اند که البته در افسانه های اساطيری، عمدتا اين زوج اوليه جزو خدايان و 

  .گاهی خدای اعظم محسوب می گرديدند

ر يکی ديگر از کتيبه ها و سنگ نبشته های قديمی منسوب به سومريان، بار د

ديگر همين سرگذشت و افسانه ی آفرينش با زبان بابلی به دست آمده که در 

ترجمه ی اين متون شرح کاملی آمده از اين که زمانی که هنوز در باالی سر از 

ايان و پدر ساير خدای خد" اپسو"آسمان و در زير پا از زمين خبری نبود، 

، تصميم به خلقت کائنات و زمين و "تيامه"موجودات آسمانی و شوهر 
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خدای اعظم انجام داد، به " اپسو"موجودات گرفت و ضمن شرح آنچه که اين 

موجودات (آنجا ميرسد که عاقبت روزی او از اعمال و رفتار فرزندان خويش 

خطاب به همسرش نان عصبانی ميشود که چ) خلق نموده بر کره ی خاکی

  :می گويد" تيامه"

روزها آرامش و شب ها خواب از من سلب . رفتار اينها من را بيمار کرده است

آنان را از جهت رفتار بی قاعده شان نابود کنم و فقط آنوخ و فرزندان . گرديده

او را به سبب آن که خود آنوخ عادل و مراعات کننده ی خوبی و بدی است از 

  .....ارم تا از نسل او زمين پر بشود واين بال ايمن بد

و خالصه مجددا همان قصه و ماجرای طوفان عظيمی که زمين را می پوشاند 

ع طوفان، آنوخ و خاندانش تنها موجوداتی بودند که سوار شروو اندکی قبل از 

  .بر کشتی شده و از آن طوفان جان بدر برده اند

  

استان شناسان آثار و کتيبه هائی با در سوی ديگری از کره زمين نيز اکتشافات ب

افسانه هائی نظير آنچه تا کنون شرح دادم در معرض ديد قرار ميدهند از آن 

و يا حتا قصه های اساطيری دوران ماقبل " اينکاها"جمله است افسانه زمان 

  :که شرح يکی از آنها چنين است" اينکاها"

تاريک بود و خورشيدی  خدای اعظم جهان را آفريد و جهان هنوز" ويراکوخا"

ابتدا مجسمه هائی برای سرگرمی ساخت و چون از " ويراکوخا. "وجود نداشت

سپس خورشيد و ماه را دستور . اين کار راضی نشد آن ها را در آب غرق کرد

بتابند و بدين سان زمين روشن "  تی تی کاگا"داد که َبرَدمند و بر درياچه ی 

و حيوانات را از گل آفريد و به آنها روح دميد انسان " ويراکوخا"آنگاه . گرديد

  ....و آنان را به نقاط مختلف جای داد تا در اقليم های مختلف زندگی کنند 

  

  :و باالخره باز هم اين افسانه نيز به جائی ميرسد که
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صدای خدايان خود را " جانتمون"ن به ساحل خليج آمدند و در حکمای مردما

کردند که از آنجا بروند و خوبان خويش را از هم شنيدند که به آنان امر می 

" ويراکوخا"جنسان و يا حيوانات و پرندگان را فقط همراه خويش ببرند زيرا که 

با شوراندن آب ها بر زمين، قصد درهم کوبيدن و نابودی زمين و نسل های 

  ....آلوده را دارد

  

ر تورات و قرآن قصه ها و افسانه های اقتباس شده از افسانه های اساطيری د

ماجراها و داستان های  .منحصر به افسانه ی آفرينش و يا طوفان نوح نيست

ديگری نيز در اين کتب الهی مشاهده می شوند که گاهی اقتباس مو به مو و 

گاهی با تغييراتی جزئی از اسطوره ها است با اين تفاوت که اسامی افراد و 

در کتاب (شخصيت مورد نظر شخصيت ها و قهرمانان تغيير يافته و نام 

  ....مانند سرگذشت موسی و غيره. به کار گرفته شده است) آسمانی يا دينی

زندگی موسی را آنچنان که در تورات و سپس در  ،من در فصل قبلی اين کتاب

قرآن آمده است مثال آوردم و آن را با چند افسانه ی اساطيری و يا ملی ساير 

ر دورتر از زمان پيدايش قوم بنی اسرائيل و اقوامی که در زمان هائی بسيا

نزول يا نوشته شدن کتابی به نام تورات، در تاريخ های ملی و مذهبی آن ملل 

قصص زبان به زبان و سينه به سينه نقل شده بود مقايسه کردم و نوشتم که اين 

قرن پيش از پيدايش تورات ، در مللی چون هنديان و  ١٠ها از حدود  هافسانو 

ابليان و يا اکديان رواج داشته و حکايت ميشده که با تغييری جزئی به نام يا ب

  .ثبت گرديده است تورات سرگذشت تولد و رشد شخصيتی به نام موسی در

نکته ی مهمی که بسياری از مورخين و دانشمندان و تورات شناسان و باستان 

عی بودن شناسان بر آن اصرار کرده و متفق القول هستند، ترديدی در واق

  .شخصيتی به نام موسی است
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آنان معتقدند با توجه به اين که هزاران کتيبه و سنگ نبشته و الواح گلی و آثار 

حکاکی و غيره از تاريخ دوران فراعنه کشف و به دست آمده و با آن که 

کوچکترين ماجراهای ساده و بی اهميت زندگی فراعنه تا مهم ترين وقايع 

يبه ها و سنگ نوشته ها با شرح و تفصيالت کافی تشريح دوران آنان در اين کت

و تصوير گرديده، اين باعث تعجب و شگفتی است که در هيچ يک از اين 

هزاران کتيبه و يادگاری از آن دوران، ماجرائی به اين عظمت ثبت نگرديده که 

يکی از فراعنه که حتا نام او نيز در تورات مشخص نشده، در برهه ای از 

شخصی با نام موسی که در دربار او بزرگ شده و پرورش يافته،  زمان با

روی در روی گرديده و در نهايت در يک تالش برای برتری و قدرت طلبی 

ده برای نجات مبنی بر رسالت از جانب خدائی نادي(نسبت به موسی و ادعای او 

رای ؛ تمام سپاهيان کثير و بيشمار خويش را در ماج)مصر قوم بنی اسرائيل از

  .از دست داده است) به اشاره موسی(گشوده شدن آب دريا 

  

من برای اين که اين مبحث يعنی مشابهت قصه های تورات و در نهايت قصص 

قرآن را با افسانه های قديمی و اساطيری ملل و اقوام  مختلف خاتمه دهم، به 

  .نمونه های ديگری اشاره می کنم و سپس بحث را به مبحث ديگری می کشانم

اين آخرين نمونه ها، ماجرای خشم سنگين خدا بر بندگانش، در قضيه ی 

  .و نابودی آنجا است" سدوم و عموره"مردمان گمراه 

در تورات و سپس در قرآن می خوانيم که لوط و خانواده اش و قوم و قبيله اش 

" عموره"و " سودوم"در اين نواحی زندگی می کردند اما از آنجائی که اهالی 

لواط دهنده و يا لواط کننده (نی گمراه و وقيح و عمدتا هم جنس باز بودند مردما

خدا مصمم ميشود ) بودند که خود اين کلمه ی لواط نيز کنايه از قوم لوط است

که اين ناحيه و مردمانش را نيست و نابود کند و به اين منظور دوتن از 

  ....فرشتگان اش را به زمين می فرستد و غيره
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 ابتداسانه را چون با مبحث بعدی نوشته ام ارتباطی مستقيم پيدا می کند من اين اف

در اينجا شرح ميدهم و سپس مشابهت آن را ) تورات(از متن کتاب عهد عتيق 

با چند افسانه ی اسطوره ای يونانی بررسی می کنم و بعد به اين مبحث خاتمه 

  .داده و به مبحث بعدی خواهم پرداخت

  " : سودوم و عموره"ير و رو شدن ماجرای قوم لوط و ز

  ٣٨ – ١:  ١٩باب  –سفر پيدايش 

  

و وقت عصر بود، آن دو فرشته وارد سدوم شدند و لوط به دروازه 

و چون لوط ايشان را بديدی، به استقبال ايشان . سدوم نشسته بود 

اينک اکنون ای آقايان من به :  " برخاسته و رو بر زمين نهاد و گفت

د بيائيد و شب را بسر بريد و پای های خود را بشوئيد نه بنده ی خواخ

  ."و بامدادان برخاسته راه خود در پيش گيريد

اما ايشان را الحاح ". نی، بلکه شب را در کوچه بسر بريم: " گفتند

بسيار نمود، با او آمده به خانه اش داخل شدند و برای ايشان ضيافتی 

به خواب هنوز نرفته  و. نمود و نان فطير پخت، پس تناول کردند

بودند که مردان شهر يعنی مردم سدوم از جوان و پير تمام قوم ها از 

  : هرجانب، خانه ی وی را احاطه کردند و به لوط ندا در داده گفتند

را نزد ما  آنانآن دو مرد که امشب به نزد تو درآمدند کجا هستند؟ " 

يشان بدرگاه بيرون آنگاه لوط نزد ا." بيرون آور تا ايشان را بشناسيم

آمد و در را از عقب خويش ببست و گفت ای برادران من، زنهار بدی 

و ايشان را نزد  اينک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته اند. مکنيد

ليکن . شما بيرون آورم و آنجه مورد نظر شما پسند آيد با ايشان بکنيد

ايه سقف من کاری بدين دو مرد نداريد، زيرا که برای همين زير س

شود  تا نزيل ما آمدو گفتند اين يکی . دور شو: گفتند) مردم. (آمده اند
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پس بر آن .  اکنون با تو از ايشان بدتر کنيم. و پيوسته داوری می کند

. مرد يعنی لوط، به شدت هجوم آورده، نزديک آمدند تا در را بشکنند

ود به خانه آنگاه آن دو مرد، دست خود را پيش آورده، لوط را نزد خ

اما آن اشخاصی را که به در خانه بودند، از . درآوردند و در را بستند

خرد و بزرگ به کوری مبتال کردند که از جستن در، خويشتن را 

آيا کسی ديگر در اينجا : و آن دو مرد به لوط گفتند. خسته ساختند

داری؟ دامادان و پسران و دختران خود و هر که را در شهر داری، 

ين مکان بيرون آور، زيرا که ما اين مکان را هالک خواهيم از ا

ساخت، چون که فرياد ايشان به حضور خداوند رسيده و خداوند ما را 

  .فرستاده تا آنها را هالک کنيم

، ه بودندرا گرفت پس لوط بيرون رفته، با دامادان خود که دختران او

زيرا  دويمکالمه کرده و گفت بر خيزيد و از اين مکان بيرون ش

  .اما به نظر دامادان مسخره آمد. خداوند اين شهر را هالک می کند

برخيز و : و هنگام طلوع فجر، آن دو فرشته، لوط را شتابانيده گفتند

زن خود را با اين دو دختر که حاضرند بردار، مبادا در گناه شهر 

دست  وو چون تاخير می نمود، آن مردان دست او .  هالک شوی

هر دو دخترش را گرفتند، چون که خداوند بر وی شفقت  زنش و دست

و واقع شد چون . نموده و او را بيرون آورده در خارج شهر گذاشتند

جان خود را درياب : ايشان را بيرون آورده بودند که يکی به وی گفت

و از عقب منگر و در تمام وادی توقف نکن، بلکه به کوه بگريز، 

  ......مبادا هالک شوی

  

  :ه آن که ماجرا به آنجا می کشد که خالص
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بر سدوم و عموره ، گوگرد و آتش، از حضور خويش از  آنگاه خداوند

و آن شهرها، و تمام وادی و جميع سکنه شهرها و . آسمان بارانيد

از عقب خود ) زن لوط(اما زن او . نباتات زمين را واژگون ساخت

  .......... ...............نگريسته، ستونی از نمک گرديد

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

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

و دختر بزرگ به . پس با دو دختر خويش در مغاره سکنا گرفت

پدر ما پير شده، و مردی بر زمين نيست که بر حسب : کوچک گفت

بيا تا پدر خود را شراب بنوشانيم و با . ن، به ما در آيدعادت کل جها

  .......................او همبستر شويم تا نسلی از پدر خود نگاه داريم 

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

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

و آن بزرگ، پسری . ط از پدر خود حامله شدندپس هر دو دختر لو

و . است" موآبيان"نام نهاد و او تا امروز پدر " موآب"زائيده او را 

وی تا به حال . نام نهاد" ّمیبنی َع"کوچک نيز پسری بزائيد و او را 

  .است" بنی عمون"پدر 

  

ی، با تغييرات" سدوم و عموره"اين ماجرای واقعه ی لوط و قوم او و دو شهر 

اما راجع به مشابهت اين افسانه، من دو . در قرآن نيز ثبت و تائيد گرديده است

  .مثال می آورم و به  اين مبحث خاتمه ميدهم

  :در افسانه های اساطيری يونانيان به چنين قصه ای بر می خوريم

  

پس زئوس خدای اعظم، خدای خدايان، از اين همه فحشا و گمراهی که بر 

چيره گشته بود؛ چنان غضبناک گرديد که مصمم شد " آمبره سايدان و"شهرهای 
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غول های (ها " سيکلوپ"پس به . تمامی آن نواحی و ساکنين اش را معدوم نمايد

دستور داد که صاعقه بسازند و آنان صاعقه ها را بر ) يک چشم افسانه ای

تش خروشيد و از دهانه اش جويباری از آ" انتا"آن کوه عظيم دميدند و " اتنا"

باريد و اين جويبار تمامی منطقه را فرا گرفت و همه جا و همه چيز و همه کس 

را بسوزانيد و تا سه روز پس از آن آتش فشانی، دودی عظيم و غليظ زمين و 

  .آسمان را پوشاند

  

  :و در جای ديگر از همين اسطوره های يونانی به اين قصه بر می خوريم

شد و از او در " اوريديس"احساس، عاشق  نوازنده ی زيبا و باشور و" اورفه"

شان زن زيبا به  یهمان شب عروس. پذيرفت" اوريديس"خواست ازدواج کرد و 

برای يافتن همسر زيبايش به اعماق زمين و به " اورفه. "نيش مهلک ماری مرد

قلمرو مردگان رفت و با موسيقی دل انگيزش، خدايان تاريکی و مرگ را بر 

را به او پس دادند و گفتند تا به جهان " اوريديس" سر لطف آورد و آنان

  .روشنائی نرسيده ايد به پشت سر منگريد زيرا خواهيد مرد

به کنجکاوی به پشت سر نگريست و به سنگی از " اوريديس"در بين راه 

ناالن و گريان و به تنهائی به جهان روشنائی و " اورفه"مبدل گرديد و " نمک"

  .زندگی باز گشت

  

وری که اشاره کردم من به همين دو نمونه از افسانه های اساطيری که همان ط

قرن ها پيش از ظهور تورات و انبيائی چون ابراهيم و لوط ، در بين ملل 

يونانی؛ زبان به زبان و سينه به سينه نقل می شده و عاقبت با حکاکی بر الواح 

ش بعدی کتاب ام گلی و سنگ نبشته ها جاودانگی يافتند، بسنده کرده و به بخ

  .می پردازم

   



76 

 
  

  

  

  

  

  )١(اديان از ديدگاه عقل و منطق و تاريخ 

  

وقتی که سخن از اديان به ميان می آيد شنونده و يا خواننده مطلب بی اختيار سه 

 آورددين بزرگ رسمی دنيا يعنی يهوديت و مسيحيت و اسالم را در نظر می 

ب آسمانی پای به ميدان نهاده و چون اين سه دين با اسلحه و ابزاری با نام کتا

  .طريقت جديد خويش، يعنی يکتاپرستی را به جهان و بشريت عرضه کردند

از حدود شش ميليارد ساکنين کره ی خاکی، بيش از دو ميليارد نفر مسيحی؛ 

تا  ٢۵بيش از يک ميليارد و يکصد و پنجاه ميليون نفر مسلمان؛ و شايد حدود 

  .که اين يعنی بيش از نيمی از نفوس کره ی زمينميليون نفر يهودی هستند  ٣٠

در کنار اين سه دين بزرگ الهی و پيروانش، حدود سه ميليارد انسان نيز پيرو 

مذاهبی چون بودائی، برهمائی، شينتوئی، زرتشتی و مزدائی می باشند و يا آن 

  .که هنوز بت پرست هستند و يا آن که حيوان و يا سمبلی را ستايش می کنند

مورد  اديان الهی در دو بخش قبلی اشاره کردم که زير بنای کتاب های در 

  .آسمانی، تورات است

غير از قرآن که ظاهرا در دوران زندگی محمد توسط ابوحنيفه و تنی چند 

بنا به نوشته (بزرگان دوران او چون عثمان و عمر نوشته و تدوين گرديد 

، تورات و بايبل نه )حی گرديدروايات از قول محمد، قرآن بر او نازل و يا و

در دوران موسی و نه در دوران عيسا نوشته نشدند بلکه اولی در طول ده قرن 
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و دومی در طول دو قرن توسط اشخاص و پرسناژ های مختلفی نوشته و تدوين 

  .گرديد

پيامبری که به اعتقاد مذهبيون و داعيان و نويسندگان  124,000از تعداد 

ی خدا به رسالت آحاد بشر ماموريت يافتند با نام و تواريخ اديان، از سو

سرگذشت تعدادی از آنان برای نخستين بار در تورات برخورد می کنيم که بعدا 

  .قرآن نيز تائيد و يا تکميل گرديدنددر 

در مرحله ی نخست شرح حال و زندگی برخی از اين در اين بخش می خواهم 

و قرآن بررسی و معرفی کنم و  نام ها و شخصيت ها را از محتوای تورات

  .سپس همان نقش را از نظر تاريخ و مورخين تشريح نمايم

در تورات پيامبرانی را مالقات و . يمکناجازه دهيد که ابتدا از تورات آغاز 

شناسائی می کنيم که درجه ی قداست آنان و نشانه ی عبوديت آنها در خوار و 

  .ده و ترسيم گرديده استذليل شدن شان از سوی خدای يهوديان سنجي

در تورات با پيامبرانی چون لوط روبرو شديم که به دليل فساد قوم اش، خدا 

تمامی سرزمين و قوم و تبار و قبيله اش را نابود ساخت و سپس همين لوط را 

ديديم که در عالم مستی با دخترانش همبستر گرديد و هر يک از آنان را حامله 

قبلی بدان اشاره کردم، از دو جنبه ايراد و  اين قصه که در بخش.  نمود

  .اشکاالتی بزرگ دارد

نخست آن که چگونه خدائی که خالق و قادر به تمامی امور است نخواست و يا 

نتوانست از لغزش يکی از بندگان برگزيده اش جلوگيری نمايد و او را از 

ای که خطائی چون همبستری با دخترانش مانع نگرديد و ديگر اين که بنده 

چنان عابد و زاهد بود که وقتی خدا خواست سرزمين و قوم و قبيله اش را نابود 

سازد، او را و خانواده اش را الاقل مورد مرحمت قرار داد، چطور ممکن است 

چنين بنده ای چنان ضعيف النفس باشد که دخترانش بتوانند آنقدر باو شراب 

دان خودش زنا نمايد؟ و فرزندانی بنوشانند که مست و اليعقل گرديده و با فرزن
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ی وجود آيند که يکی پدر قوم موآبيان و ديگری پدر قوم زنازاده از اين همبستر

بنی عمون بشود، يعنی دو قومی که از دشمنان عمده و اساسی قوم بنی اسرائيل 

بودند، تا آن که طبق روايت همين تورات، عاقبت خدای قوم يهود ناگزير گرديد 

ی و رهبری بنی اسرائيل را بعهده گرفته و با حيله و نيزنگ و شخصا فرمانده

بنی عمون و (نه با جنگی روياروی و جوانمردانه؛ تمامی آحاد آن دو قوم 

  را نابود سازد؟) موآبيان

ناگفته نماند که در دشمنی و عداوت اقوام بنی عمون و موآبيان با بنی اسرائيل، 

سرزمين های آنان را مورد حمله و  حق با آن دو قوم بود زيرا اسرائيليان

غصب و اشغال قرار داده بودند و آنان می خواستند از آب و خاک و قوم و 

قبيله خويش دفاع نمايند اما چون خدائی غير از قوم يهود را پرستيده و ستايش 

می کردند، خدای اسرائيليان سر راه شان تله هائی قرار داد و با حيله و تزوير 

  .ان برداشتآنان را از مي

همچنين در بخش قبلی توضيح دادم که همين خدای قوم بنی اسرائيل، به شاهکار 

برگزيدگان و رسوالنش يعنی موسی آموخت که چگونه قبيله فقير و نادارش با 

حيله وکلک از مصريان چيزهای گرانبها به عاريت بگيرند و سپس در تاريخی 

يا فرار از مصر نمايند و قول داد که يهوه معيين می نمايد شروع به مهاجرت و 

که طبق روايات اين کار را با شکافتن دريا  ،که آنان را پشتيبانی و حمايت نمايد

و گريز قوم بنی اسرائيل از قلب دريا امکان پذير ساخت و وقتی که فرعون و 

سپاهيانش از راه رسيدند و شروع به تعقيب فراريان نمودند، به اشارت خدا 

گشوده شده دوباره به حالت اوليه برگشت و تمامی سپاهيان دريای از هم 

  .فرعون غرق شدند

در تورات با داود پيامبر آشنا شديم که به طمع دسترسی به همسر يکی از 

، سردارش را در ميدان جنگ در )بتسابه که از داود حامله شده بود(سردارانش 

  .ن زن ازدواج کردموقعيتی قرار داد که بدست دشمنان کشته شود و سپس با آ
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نخستين پيامبر قوم يهود روبرو می شويم که ) ابراهيم(در تورات با آبراهام 

زمان مهاجرت بسوی سرزمين کنعان ، در محلی نزديک حبرون، يهوه همراه 

با دوتن از فرشتگان اش در هيبت انسان بر او فرود می آيند و ابراهيم آنان را 

و شرابی ناب تدارک می بيند و در پايان ميهمان کرده و برايشان کباب مفصل 

 ملتخدا ابراهيم را بشارت ميدهد که بايد پيامبر و هدايتگر  ؛اين سورچرانی

يهود گردد و سپس با او شرط و بيع می کند که چنانچه از آن لحظه ببعد تمامی 

ختنه شده و بشوند، خدا باو سرزمين هائی غير  ؛افراد ذکور اين قوم برگزيده

ر خواهد بخشيد و نفوس آنان را از ريگ های بيابان و ستارگان قابل تصو

  ).که اين وعده ها هيچگاه تحقق نيافت(آسمان نيز بيشتر خواهد کرد 

در تورات شاهد آن می شويم که همين نخستين رسول خدای يهود، برای باال 

بردن توان مالی قوم فقيرش الاقل در دو مورد متوسل به دروغ و کالهبرداری 

د، باين معنا که دو بار همسرش سارا را به دربار دو تن از شاهان زمانه يدگر

و سارا با دلبری و فريفتن اين دو  کردفرستاده و او را خواهر خويش معرفی 

پادشاه، مقادير زيادی طال و نقره و گاو و گوسفند و چهارپا و غيره هديه وُ حّبه 

 رسيدندير ابراهيم به نان و نوائی و بدين وسيله قوم و قبيله سرگردان و فق گرفت

به اين نکته نيز بايد توجه کرد که هنگام مهاجرت ايشان بسوی کنعان، ابراهيم ( 

 ٩٠ساله بودند که همين زن  ٩٠ساله و همسرش سارا  ١٢٠به تصريح تورات 

  ).ساله مورد توجه و عالقه دو پادشاه قرار می گيرد

دا به دنبال يک شرط بندی با شيطان در جای ديگری از تورات می خوانيم که خ

، به يعقوب بنده ی عادل و خوب و عابد و )فرشته رانده شده از درگاهش(يعنی 

فرمانبردارش چنان بی رحمانه رفتار کرده و اورا چنان از هستی ساقط کرده و 

فرزندانش را يک به يک در مقابل چشمانش می کشد و خود يعقوب را مبتال به 

و شدائد می سازد؛ که فقط به شيطان نشان دهد که کسی که صدها درد و مرض 
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به خدا ايمان بياورد و اعتماد داشته باشد، با هيچ کدام از اين باليا و بدبختی ها 

  .و درد و مرض و غيره کافر نشده و از يهوه روی نخواهد گرداند

يکی ديگر از (فرزند يعقوب " يهودا"در قسمتی از تورات می خوانيم که

با عروس خودش زنا می کند و از او صاحب ) ران قوم بنی اسرائيلپيامب

مريم  همسرفرزندانی ميشود که بعدا، در شجره نامه هائی که راجع به يوسف 

معرفی  ینوشته اند، يکی از همين فرزندان زنازاده نيای عيس )مادر عيسی(

  .گرديده است

از پيامبران محترم در بخشی از تورات با حزقيال نبی آشنا می شويم که يکی 

قوم يهود است و خدای بنی اسرائيل به او تکليف می نمايد که برای آمرزيده 

روز بر پهلوی چپ بخوابد و هر روز دو  ٣٩٠شدن گناهان قوم اش، به مدت 

ُ (وعده از نانی را که می خورد به سرگين  آلوده نموده و در حضور  )"گه"

  .جمع تناول نمايد

سول آشنا می شويم که يهوه به او دستور ميدهد که با ر" هوشع"در تورات با 

  .زنی زنازاده و زناکار ازدواج نمايد 

آنچه بر شمردم و مثال آوردم ذره ای يا مثقالی از خروارها مطالبی از اين 

دست و با اين محتوا است که در کتابی يکهزار صفحه ای جمع آوری و ثبت 

ده، و بعدا بسياری از مطالب همين گرديده که کتاب آسمانی يهوديان محسوب ش

کتاب در کتابی ديگر بنام قرآن تکرار گرديده و تاکيد شده که تورات کتاب 

  .آسمانی موسی بوده است

قرآن در اشاره به برخی از اين پيامبران ياد شده در تورات، پا را از اين هم 

امبران در فراتر نهاده و تالش کرده که با نشان ندادن ضعف هائی که از اين پي

تورات ثبت است، آنان را منزه و آراسته نموده و به نوعی در راستای اهداف 

برای مثال از ابراهيم بعنوان نخستين مسلمان . اهللا و دين اسالم قلمداد نمايد
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عليرغم اين که در قوم و قبيله ای بت پرست زاده شده و که جهان ياد شده 

  .ت شکن تاريخ استپرورش يافته و رشد کرده است،  نخستين ب

می خوانيم ) يکی ديگر از پيامبران بنی اسرائيل(يا در قرآن در مورد سليمان 

که او چنان بنده ی مطيع و فرمانبرداری بوده که خدا به پاداش اين نيکوئی و 

اد و بو  وش و ماهيان و ابرحقداست ، جن و انس و مور و ملخ و سباع و وِ

درحالی که .  و تحت فرمان او قرار داده بود در اختيار..... فلک و خورشيد و 

در تواريخ و از قول مورخين معتبر می خوانيم که سليمان نه پيامبری نمونه و 

برجسته بوده و نه کاری فوق العاده در راه ترويج دين خدا انجام داد، بلکه 

پيش از مرگ او را به پادشاهی قوم بنی اسرائيل انتخاب کرد که " داود"پدرش 

ن باعث سرکشی برادر بزرگتر سليمان گرديد و اين دشمنی و سرکشی، همي

نکته برجسته . سالها او و قوم بنی اسرائيل را به جنگ هائی خونين کشانيد

بود که باعث تقويت و " سبا"زندگی سليمان، ازدواج اش با ملکه سرزمين 

  .استحکام موقعيت و حکومت او بر قوم بنی اسرائيل گرديد

رخين، سليمان پادشاهی بود سفاک و بيرحم که پس از غلبه بر به اشاره مو

دشمنان و استحکام حکومت اش، برای نشان دادن قدرت و شکوه و حشمت 

بارگاه و جايگاه خويش هزاران انسان بی پناه و بی گناه را به بردگی کشاند و 

به قيمت خون و گوشت و پوست و استخوان آنان دربار و بارگاهی بی نظير 

به تشريح و تصديق .  ساخت" يهوه"ی خودش و جايگاهی با عظمت برای برا

تورات، سليمان دارای هفتصد همسر عقدی و چند صد کنيز صيغه ای بود که با 

تمامی آنان در می آميخته و اکثر اين زنان و يا کنيزان صيغه شده از اقوام 

) نشناسسیاز جمله بت پرسستی و خدا(مختلفی با اعتقادات و ايمان مختلف 

بودند در حالی که دين يهوديت آميزش و زناشوئی بنی اسرائيل با اقوام غير 

  .يهودی را حرام و گناه قلمداد کرده است
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اين گونه مطالب و اين ضد و نقيض ها و دوگانگی ها بين حقايق تاريخی و 

مطالب نوشته شده در تورات و تائيد شده در قرآن، يکی از داليل رّد اديان از 

ی دگرانديشان است زيرا معتقدند که نظريات و عقايد و اراده ی خدای سو

بايد ) مختلف اديانخدائی واحد در فرم (معرفی شده توسط اديان الهی 

 ١٨٠تغييرناپذير و يکسان باشد و دليلی نيست که گاهی چيزی بگويد و زمانی 

به بشر  درجه تغيير جهت داده و چيزی ديگر وحی نمايد و يا توسط پيامبرانش

  .انشاء نمايد

اين چند گانگی ها در نوشته ها و خواسته ها و دستورات خدای يگانه چنان 

مشهود است که گاهی برای تشريح اين ضد و نقيض ها کالم و آيه و کالمی 

  :صادر می نمايد برای مثال در قرآن می خوانيم

  :سوره ی البقره
نيم مگر آن که بهتر از آن و هيچ کالم و آيه ای را منسوخ يا ترک نمی ک:  ١٠۶

  .آيا نمی دانيد که خدا بر هرکاری توانا است. يا همانند آن را می آوريم

  :سوره ی النحل
خدا بهتر می داند که چه می . گاهی آيه ای را جانشين آيه ای ديگر کنيم:  ١٠١

  .گويد و چه چيزی نازل می کند

سی ها خود گويای آن است اين تغيير جهت دادن ها و آشفته گوئی يا آشفته نوي

مزاج  که خدای معرفی شده از سوی اين گونه اديان، خدائی است گاهی دمدمی

  .و عمدتا ناآگاه از حوادث ايام و روزگار

آشفتگی و تکرار مکررات و اقتباس از افسانه های قديمی و اساطيری گاه چنان 

  :آشکار است که در قرآن از زبان همين خدا می خوانيم

  :لنحلسوره ی ا
چون از آنان پرسی که پروردگارت چه چيزی بر تو نازل کرده است :  ٢۴

  .....گويند افسانه های گذشتگان را 
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جهنم و بهشتی نمی شناسد و پاداش و جزا را در همين دنيا به " يهوه"در تورات 

آحاد بشر می دهد اما در قرآن می خوانيم که خدا ابتدا خود باعث کوری باطن 

بشر ميشود تا نتوانند او و گفته هايش را قبول کنند يا بپذيرند و  برخی از بنی

در مقابل اينها، به عده ای نيز معرفت و بينائی باطن می بخشد که او را درک 

کرده و پرستش و عبادت نمايند و بعد بهشت و دوزخی داير می کند که کور 

يش را به بهشت باطنان را به عذاب جهنم جزا ميدهد و عابدان و پرستندگان خو

  .موعود راهنمائی و هدايت می نمايد

و از بنی اسرائيل می خواهد  کردهخدا خود را خدائی حسود معرفی  ؛در تورات

که فقط او را قبول و پرستش کنند و از پيروی از ساير خدايان احتراز نمايند 

می خوانيم که اهللا اصوال خدای ديگری را نمی شناسد و حق  قرآنولی در 

  .ی مختص اوستخدائ

ق نامه ای بدستش الدر تورات يهوه حکم می کند که اگر از زنی سير شده ايد ط

می خوانيم که زنانی را که به  قرآنداده و اورا از خانه به بيرون برانيد و در 

، ..)چهار چهار.. سه سه.. دو دو ( نظرتان نيکو می آيند به همسری بگيريد 

هر تعدادی که خواستيد داشته ه صيغه هم ب عالوه بر آن می توانيد جاريه يا

باشيد و اگر از آنان سير شديد و يا از شما تبعيت نکردند و يا به راه خطا رفتند 

و يا نافرمانی کردند با آنان همبستری نکنيد و آنها را کتک بزنيد و عاقبت هم 

طالق شان بدهيد يا آنان را در اطاقی محبوس  اگر اينها وضع را عوض نکرد

  .مائيد تا منتظر مرگ خويش بمانند و يا خدا راهی پيش پايشان بگذاردن

در تورات می خوانيم همه ی حيواناتی که روی زمين هستند مشروط بر آن که 

شکافته سم و نشخوار کننده باشند می توان خورد بجز خوک و خرگوش، و از 

  .موجودات آب زی نيز ماهيانی که فلس داشته باشند بايد تناول کرد

در قرآن اين قوانين با توضيحاتی اضافه پيشنهاد می شود از آن جمله؛ حيواناتی 

که بر اثر خفه کردن يا بر اثر ضربه ی چوب مرده باشند و يا از بلندی و تپه و 
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کوهی پرتاب و هالک شده باشند و يا در نبردهای شان بر اثر شاخ حيوانی 

  .ها حرام و مردار استديگر مرده باشند، نبايد تناول کرد و گوشت آن

در موارد فوق می خوانيم که همسری را که اختيار " انجيل"با کمال تعجب در 

فقط يک همسر اختيار کنيد و چون پيوند بين شما . کرده ايد بايد عزيز شماريد

به دست خدا انجام شده، پس خدا است که می تواند اين پيوند را باطل نمايد و 

ارز و مشهود از همسر خويش نديده ايد؛ حق طالق بجز در موردی که خيانتی ب

دادن او را نداريد چون اين کار نزد خدا پسنديده و مقبول نبوده و گناه محسوب 

يا در مورد خوراکی ها؛ عيسا مسيح گفته که آنچه را که می خوريد .  می گردد

در نهايت بصورت مدفوع از بدن تان خارج می گردد بنابراين هيچ چيز حرام 

  .غير قابل خوردن و آشاميدن نيستو 

درباره اين چند گونگی های دستورات که از سوئی خدائی واحد، در اديان الهی 

به منصه ظهور رسيده و باعث سردر گمی و سرگردانی بنی بشر می گردد، در 

بخش پايانی کتاب نيز توضيحاتی داده و آياتی از قرآن مثال خواهم آورد؛ 

تمه داده و به مبحث بعدی خواهم پرداخت که عبارت بنابراين به اين بخش خا

است از تفرقه و چند گانگی و شعبه به شعبه شدن يا تکه تکه گرديدن همين 

  .اديان الهی
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  )٢(اديان از ديدگاه عقل و منطق و تاريخ 

  
اگر فرض و قبول کنيم که اديان يکتائی واقعا از سوی خدائی واحد برای 

و نجات آدميان از ضاللت و گمراهی بدعت نهاده شده و به همين راهنمائی بشر 

مور شدند تا بشر را به يکتاپرستی و طريقتی أدليل پيامبرانی از سوی او م

غيرقابل تغيير و دائمی دعوت نمايند، بايد بپذيريم که مجريان اين احکام و 

ش و جديت قوانين؛ يعنی رهروان و رهبران پس از پيامبران نيز بايد تمامی تال

خويش را به کار گرفته و يا می گرفتند که اين اديان را به همان صورتی که در 

اب آسمانی شان تشريح گرديده و بر همان روالی که از سوی خدا پيشنهاد شده تک

به پيش برند و از تکه تکه شدن و منشعب گرديدن آن، که خود به خود می 

ه ای گردد، جدا و با تمام نيرو تواند باعث تضعيف و اضمحالل ايده و عقيد

جلوگيری نمايند در حالی که تاريخ و منطق و عقل نشان دهنده ی اين واقعيت 

است که در هر برهه ای کس و يا کسانی از اين رهبران دينی پيدا شدند که به 

بيشتر و بهتر از آحاد فريب خورده  داریميل و اراده ی خويش و برای بهره بر

به سوی آنان اقتدا می کردند يا می کنند، دين واحدی را  که چشم و گوش بسته

  .تکه تکه و شعبه شعبه کردند و می کنند

اينان افراد و کسانی بودند و هستند که به اين نکته ی مهم توجه داشته و دارند 

، پس از زمانی برای آحاد بشر خسته کننده غير قابل تغييرکه قوانين ثابت و 

اهد گرديد و يا به دليل تکرار و ممارست قوانين شده و باعث مالل شان خو
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ناشی از دين و مرام، انسان ها عاقبت روزی چشم عقل و ادراک شان گشوده 

شده و بسياری از تناقض ها و دروغ های اين قوانين خشک و بی مورد را به 

بنابراين برای . يدا خواهند نمود پبرده و نسبت به آنها شک و ترديد  سؤالزير 

ونه موارد و اشخاص، تغييراتی ظاهری و يا ريشه ای الزم است که اين اين گ

  .عمل خود دو نتيجه در بر خواهد داشت

نخست آن که با مشغول داشتن افکار و اذهان؛ رهروان اين افکار را از 

  . انديشيدن به واقعيات باز می دارد

ت، مبتکرين دومين و مهمترين نتيجه اين است که در سايه ی اين تغيير و تحوال

و داعيان اين تحوالت؛ از نيرو و موقعيت و قدرت بهتری برخوردار شده و 

گاهی تا حد پيامبری که اصل دين را ارائه داده است ارتقاع خواهند يافت و يا 

  .حداقل سايه ای از او محسوب خواهند گرديد

دو  اين تغييرات و دگرگونی ها در نخستين دين يکتائی يعنی يهوديت کمتر و در

دين بعدی يعنی مسيحيت و اسالم در وجهه و شکلی بسيار گسترده به وقوع 

  .پيوسته است

هوديت، در درجه اول ريشه های راديکالی يعلت عدم رواج چند گونگی ها در 

اين دين است که از چنان زمينه غير منطقی برخوردار است که دخل و تصرف 

الف تعهد و قول خدای بنی در آن را غير ممکن ساخته، و ديگر اين که برخ

اسرائيل؛ ريشه و ذريت يهوديان نه تنها به اندازه ريگ های بيابان و ستارگان 

آسمان بر پهنه کره ی خاکی گسترده نگرديد؛ بلکه در برهه هائی از زمان همان 

اين قوم نيز به داليل و طرق مختلفی به نيستی و اندِک تعداد باقی مانده ی 

و يا به حکم اجبار و برحسب موقعيت زمان و مکان نابودی کشانده شدند 

  .بسياری از آنان به مسيحيت گرويدند

برای مثال روميان که تسلطی کامل بر سرزمين های بنی اسرائيل و پيروان اين 

دين داشتند و تا پيش از ظهور عيسا و دين جديد او، پيروی از آئين ميترائی 
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شاعه روز افزون پيروان مسيحيت و می نمودند، بعدا به دليل ا) دين زرتشت(

تحت فشار فرمانروايان و سزارهايشان که به تدريج به مسيحيت گرويدند، 

يهوديان را چنان تحت فشار قرار دادند که آنان نيز ناگزير گرديدند که دين جديد 

به همين داليل است که در حال .  را پذيرا گشته و به مسيحيت روی آورند

يا شايد  ٢٠و يهوديان جهان رقمی بين  ؛ين به يهوديتحاضر مومنين و معتقد

  .ميليون نفر را بر پهنه ی کره ی خاکی تشکيل می دهند ٢۵

در مورد مسيحيت و اسالم اين قاعده صدق نمی کند زيرا هر دو دين به 

مقتضای موقعيت های اجتماع و حوادث جاری در عهد و زمان؛ قابل تغيير و 

  .تبديل بودند

يدهد که بيشترين کشتارهای وحشيانه و غير انسانی و غيرقابل تاريخ نشان م

مسيحيت (توجيه، در جامعه ی بشريت به دست پيروان و معتقدين همين دو دين 

اين کشتاها زمانی به .  جامه ی عمل پوشيده و به وقوع پيوسته است) و اسالم

هائی چون  دليل ترويج هر يک از اين دو دين در ديگر اقوام و جوامع، و با نام

جهاد با کفار و هدايت گمراهان به راه راست و ديانت برحق صورت گرفته و 

زمانی به دليل تکه تکه شدن يک دين و به وجود آمدن مذهب هائی جديد که پايه 

و اساس اصلی شان همان دين اوليه بوده اما بنا بر خواست و ذائقه ی 

ورات خاصی برخوردار بنيانگزاران مذاهب جديد از اصول و قوانين و دست

گرديد؛ انجام يافته و صورت حکم جهاد به خود گرفته است اما حاصل نهائی 

اين که در هر صورت و وضعيت منجر به کشتارهای دينی و مذهبی گرديده که 

طی آن ميليون ها انسان بی گناه و بی پناه جان و مال و زندگی خويش را از 

  .دست داده اند

ی و بيرحمانه گاهی بين پيروان مذاهب مختلف از يک اين کشتارهای غير اصول

دين، بين ملت و امتی واحد، در کشوری واحد تحقق يافته مانند جنگ های 

کاتوليک ها و پروتستان ها در کشوری واحد و يا جنگ ها و برادر کشی 
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مانند نبردهای (معتقدين مذاهب سنی و شيعه در کشوری واحد و يا ديگر ملل 

، و يا کشتار و خونريزی ) ان و عثمانی به بهانه شيعه و سنیخونين بين اير

پيروان دينی بر عليه پيروان ساير اديان در ميهن خويش و ديگر کشور های 

دينا، برای مثال جنگ های صليبی مسيحيان بر عليه مسلمين و يا مهاجمات 

  . مسلمانان برای توسعه ی دين اسالم در کشورهای اروپائی و آفريقائی

و به صليب کشيده شدن وی ) سال ٣٣(از ظهور مسيح، عمر کوتاهش پس 

افراد و کسانی که به نام حواريون او معروف گشتند، تالش نمودند که دين اين 

انسان مهربان و خوش قلب و صلح طلب را که فقط پيام عشق و دوستی و 

ا در برادری و برابری را تبليغ می کرد؛ تا حد امکان گسترش داده و عقايدش ر

  .دنيای آن روز منتشر سازند

بعد ها تحت شرايط زمان و مکان، با پذيرفته شدن اين دين از سوی روميان که 

قدرتی بزرگ و قابل توجه محسوب می گرديدند، مسيحيت شروع به ريشه 

دوانيدن و روئيدن نمود تا جائی که در حال حاضر بزرگ ترين دين يکتائی 

  .و ميليارد پيرو و معتقد داردبشر محسوب می گردد و بيش از د

با کمال تاسف، غير از دست کاری هائی که به ميل و سليقه ی آخوند های 

مختلف در زمان های مختلف در اصل و پايه ی دين عيسا به عمل آمد و آن را 

را به تورات وصل کرده و کتابی جديد با نام " انجيل "و کتاب و پيام اش 

ستاران قدرت و رهبران کليسائی به اين هم بسنده به وجود آوردند، خوا" بايبل"

تفرقه " نکرده و به فکر سودجوئی بيشتری افتادند که طبق معمول از شيوه ی 

سود برده و از دينی واحد شاخه ها و مذاهبی مختلف " بيانداز و حکومت بکن

  .آفريدند که بزرگ ترين و قدرتمند ترين آنها؛ کاتوليکی و پروتستانی نام گرفتند

اين تفرقه و جدائی جنگ هائی بس خونين و کشتارهائی بيرحمانه به دنبال 

داشت که يکصد و اندی سال به طول انجاميد تا مذهب پروتستان توانست خود 

را به عنوان يکی از شعبات رسمی مسيحيت به دنيا به قبوالند اما با تمام ريشه 
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فاق بين اين دو گروه در دواندن ها و قدرت گرفتن ها، هنوز هم شاهد تفرقه و ن

نبايد مناطقی چون ايرلند هستيم ولی برای مشاهده اين تکه تکه شدن و فجايع آن 

نمی توان فقط به مثال ايرلند قناعت کرد بلکه بايد رويدادهائی بسيار مهم تر و و 

پس از پذيرفته شدن و به رسميت شناختن مسيحيت   .عميق تر را نير مثال آورد

روم غربی که امروزه ايتاليا قسمتی از (دنيای قديم، اين دولت از سوی روميان 

به گسترش و توسعه دين نوين ) قديم محسوب می گردد ورآن کشور پهنا

پرداخت و چون نخستين قدرت بالقوه و نيرومندی بود که دين جديد را پذيرفت؛ 

خود را موظف دانست که از قدرت سياسی اش بهره گرفته و مسيحيت را در 

ای آن روز گسترش دهد که کمترين نتيجه اش اين ميشد که روم مرکز و قبله دني

اقتدای مسيحيان جهان بشود و غير از قدرت سياسی؛ به قدرت روحانی و 

چنان که قطب و قبله ی مسيحيت؛ (معنوی نيز دست يابد که همين طور هم شد 

و کاردينال ها بدين طريق پاپ ها ). يعنی واتيکان در ايتاليای امروزی می باشد

و کشيشان و قديسين مختلف و رنگارنگی در صحنه سياسی و اجتماعی آن 

سرزمين ظهور کرده و هر يک گوشه ای از تاريخ سياسی و مذهبی آن را به 

  .خود اختصاص دادند

گسترش مسيحيت نه تنها در قاره ی اروپا بلکه در در ديگر قاره ها ی جهان 

ل و کشتارها ی بی رويه و غير منطقی همراه نيز پيوسته با خونريزی ها و قت

بوده اما نطفه و هسته ی اصلی اين اغتشاشات و قتل و کشتار و کينه توزی و 

تفرقه افکنی پيوسته اروپا و چند دولت قدرتمند اروپائی بودند و هستند و چه بسا 

  .در آينده نيز خواهند بود

جاوزات و کشتارهای زير يکی از نمونه های بسيار شرم آور و خون آلود اين ت

پوشش و تحت لوای دين و گسترش مسيحيت، در زمان کشف قاره ی آمريکا 

توسط اسپانيائی ها به ظهور رسيد که طی آن در مدت زمانی قريب به دو قرن، 

شايد بيش از يک صد  ،در کشتارهائی خوف انگيز و مشمئز کننده و بيرحمانه
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) ماياها و آزتک ها(تاريخ ازمنه قديم ميليون انسان از دو قوم بزرگ و متمدن 

کشته و يا بهتر که گفته شود قتل عام و سالخی شدند که اين نمونه ای از صدها 

و هزاران تجاوزات بی منطق و وحشيانه دنيای مسيحيت به عنوان اشاعه ی 

دين جديد به ساير اديان و اقوام و ملل ديگر است که البته تمامی اين فجايع صد 

" عيسا" دين يعنیمرام و پيام اوليه ی پيام آور اين  والف خواسته خبردر صد 

زيرا همان گونه که اشاره کردم؛ پيام او فقط صلح و دوستی و محبت  بوده است

  .  می باشد) حتا به دشمنان(

اما پس از تکه تکه شدن و منشعب گرديدن دين واحد به شعب مختلف، نوبت به 

" به حق و يا ناحق"و اين بار تحت عنوان  کشتارها و قتل عام های جديدتری

بودن مذهب قديم و جديد و به کرسی نشاندن آراء و عقايد هريک از طرفين 

  .قضيه رسيد

کشمکش و کشتارهای مذهبی کاتوليک ها و پروتستان ها تنها در قاره اروپا و 

در محدوده ای نچندان وسيع از اين قاره، حدود يک قرن و نيم ادامه يافت و 

ليونها انسان با دينی واحد اما با عقايد و نظريات ناهمگون، قربانی هوسرانی مي

و برتری طلبی سران کاتوليک و پروتستان شده و مال و جان خويش را در 

طبق اخالص نهادند که از جمله ی معروف ترين و مهم ترين اين پيکارها جنگ 

  .می باشد "سن بارتلمی"داخلی فرانسويان و کشتار و قتل عام معروف 

 ،اين جنگ به انگيزه ی مذهبی نو بين کاتوليک ها و پروتستان ها در فرانسه

عمال باعث به وجود آمدن دو قطب قدرت در آن کشور گرديد که در يک سوی 

پادشاه کاتوليک قرار داشتند و " شارل نهم"و فرزندش " يسیدکاترين دو م"

عمه ی شارل نهم؛ و " لبرژان دا"بود، و سوی ديگر " پاريس"مرکز قدرت شان 

که بعد ها با نام هانری چهارم به سلطنت فرانسه " (هانری دو بارن"فرزندش 

رسيد و يکی از معروف ترين و نيز قدرتمندترين پادشاهان پروتستان مذهب 

بود  "دوال راشل"قرار داشتند که مرکز قدرت شان ) فرانسه محسوب می گردد
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ت به نام و برای اشاعه ی مذهبی که به و ظاهرا هر يک از اين دو قطب قدر

حقانيت آن اعتقاد و ايمانی غير متعارف داشت به جنگ و خونريزی پرداخت، 

اما تاريخ نشان می دهد که اين هر دو قطب قدرت بازيچه ی کليسا و آخوندهای 

  .کليسائی بودند که بيشترين بهره را از اين جنگ و برادر کشی می بردند

طی مدتی کمتر از پانزده تا شانزده ساعت " سن بارتلمی"در قتل عام معروف 

تا ساعت شش عصر روز  ١۵٧٢اوت  ٢٣نيمه شب شنبه  ٣يعنی از ساعت 

، طی يک سالخی و کشتار دسته جمعی از پروتستانها  ١۵٧٢اوت  ٢۴يکشنبه 

توسط کاتوليک ها؛ تنها در شهر پاريس بيش از هفده هزار نفر مرد و زن و 

ن های در بطن مادران؛ قطعه قطعه گرديده و يا زنده در آتش حتا جني وکودک 

سوزانده شدند که البته اين تنها منحصر به شهر پاريس نبود زيرا با طلوع صبح 

عين کشتار و سالخی که از ساعاتی قبل در پاريس  ١۵٧٢اوت  ٢۴يکشنبه 

ايانی آغاز شده بود، در تمامی شهرها و اياالت فرانسه شروع شد که تا ساعات پ

آن روز در مجموع در نقاط مختلف فرانسه؛ بيش از يکصد و پنجاه هزار انسان 

  .پروتستان مذهب قتل عام گرديدند و هر سوی جوی خون براه افتاد

و مادرش در ) يا هانری چهارم" (هانری دوبارن"گو اين که عاقبت با پيروزی 

ند و اين خود باعث اين جنگ ها، پروتستان ها توانستند بر مسند قدرت دست ياب

رواج مذهب پروتستان در فرانسه و سپس تمامی اروپای آن زمان گرديد، اما 

عمال اين نبردهای خونين برای به کرسی نشاندن آرا و عقايد مذهبی و بدست 

آوردن قدرت، تنها منحصر به يک کشور و يک منطقه و يک برهه از زمان 

بارها و به  ١٧و  ١۶قرون  نيست و عمال اين دو قطب و ايده ی مذهبی طی

کرات با يکديگر به جنگ و جدل پرداختند تا عاقبت با پذيرش مذهب نو از 

، ظاهرا صلح و آرامش بين دو جناح متخاصم "رم"سوی بزرگان کليسای 

برقرار گرديد اما بالفاصله پس از ايجاد آتش بسی لرزان و مشکوک بين سران 

بيمناک و خشمگين ) پروتستان(ب نو دو مذهب، کاتوليک ها که از گسترش مذه
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بودند و می خواستند به هر طريق ممکن آن را در همين حدی که رسيده بود 

محدود نگاه دارند، با ايجاد محاکم مخصوص مذهبی و دادگاه های تفتيش عقايد 

نه در جبهه های جنگ و جوانمردانه، بلکه با تزوير و سالوس به ) انکيزاسيون(

  .ش ادامه دادنداعمال وحشيانه خوي

در طی سه قرن دوران وحشت و خون و استيالی آخوندهای زنديق و کليسا بر 

مجامع و کشورهای اروپائی، ميليون ها انسان به صورت های انفرادی و يا 

گروهی؛ تنها به دليل عقايد و ايده های ناهمگون خويش با کاتوليک ها، به 

ت انتقال يافتند و در نهايت با زندان های مخوف و سياه چال های دوران بربري

  .آالت و ابزار غيرقابل تصور و توصيف شکنجه شدند

 بسياری از اين انسان ها زير شکنجه های حيوانی جان سپردند، بسياری بدست

دژخيمان گردن زده شدند و يا پوست شان زنده زنده از تن هايشان کنده شد، 

ند نامعدود کسانی که زنده و بود بسياری زير ساطورهای قصابی تکه تکه شدند

يکی از معروفترين کسانی است که " ژاندارک"که (زنده در آتش سوزانده شدند 

و تمامی اين فجايع و جنايات شرم آور فقط و فقط با ) زنده در آتش سوزانده شد

نام خدا و تحت لوا و پوشش دين و مذهب صورت تحقق يافت که دنباله ی اين 

البته نه به آن شدت و حرارت سابق، اما الاقل در ... ردجنايات هنوز هم ادامه دا

  .استبوده نيم قرن حاضر نمونه بارز آن ايرلند شمالی 

عين همين کشتارها ی وحشيانه در تاريخ ظهور و انتشار دين جديدی بنام اسالم 

هم صدق می کند با اين تفاوت که در کشورهای اسالمی، هنوز با شدت و 

  .رقابل تصوری ادامه داردحرارت نا متناسب و غي

دين مسيحيت اگر در ابتدا با پيام صلح و دوستی و برادری از سوی مبلغ آن 

شدن او، با پذيرش اين دين از سوی  بعيسا مسيح آغاز شد و پس از مصلو

 یروميان توسعه يافت، در مورد اسالم بايد گفت که اين دين جديد از همان ابتدا

. شمشير و خونريزی و برادر کشی آغاز شد ظهور و آغاز کارش با تکيه بر
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اعراب جاهل و بدوی که نسل از پی نسل عادتی غير متعارف و ميلی جنون 

با ظهور اين دين ميدان عمل ) و دارند(به خون و خونريزی داشتند  آميز

گسترده تری برای خواسته های قلبی خويش يافتند؛ خاصه آن که اين بار انگيزه 

کتا پرستی نيز در دست داشتند که به اتکاء گفته ها و بهتری به نام دين ي

حد و مرز ملی و مليتی " اهللا"خواسته های مبلغين اسالم که می گفتند برای دين 

معنائی ندارد و جامعه ی اسالمی بايد جامعه ای خارج از حدود متعارف ملی و 

 ميهنی باشد، شروع به لشکرکشی و جنگ های خونينی تحت عنوان گسترش آن

  .غارت کردند ونمودند و تا جائی که توانستند کشتند و بردند 

  و جنگ " جنگُ اُحد"در قرآن بخشی از سوره ها و آيات به جنگ هائی چون 

اختصاص يافته است و عليرغم اين که در همين کتاب آسمانی آيات " َبدر" 

ی زيادی می توان يافت که اظهار می کند اجباری برای قبول و گرايش به دين

مشاهده و آيات ديگر  ی، در نقيض همين آيات بسيار)ال اکراَه فی الّدين( نيست

پيروانش دستور مستقيم می دهد که برای ريشه د و که به محم خوانده می شود

کن کردن کفر و الحاد و گسترش فقط و فقط اسالم، مسلمين مجازند به هر ملت 

ذيرش ايده ی خويش نمايند و و منطقه و قومی هجوم برند و آنان را مجبور به پ

گردان هستند بکشند و يا اقوام و ملل شکست  کسانی را که از اين پذيرش روی

خورده را غارت کنند و به اسارت گيرند و خانه هايشان را ويران سازند و 

سرزمين هايشان را بسوزانند و خالصه به هر طريق ممکن دست بزنند تا از 

  .همه گير و بدون مرز به وجود آورنددينی  ؛اين ايده ی نو برخاسته

در تاريخ اسالم بجز جنگ هائی که بين خود طوايف عرب صورت عمل 

پذيرفته، شاهد هجوم اين قوم و طايفه ی بدوی به ساير مناطق و ملل، از آسيا تا 

اروپا و آفريقا هستيم که با توجه به دستورات قرآن که در هر جنگی به اسارت 

م شکست خورده و نيز تاراج اموال آنان را مجاز می داند، گرفتن بازماندگان قو

و  یاين هجوم ها و لشکرکشی ها غير از جنبه دينی و مذهبی جنبه های ماد
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مالی نيز به خود می گرفته که اين جنبه ی بخصوص، با مذاق و سليقه ی اين 

  .قوم تاراجگر صد در صد موافق و همراه بوده است

رويه و  ها و خونريزی های پی در پی و بی در پاسخ به همين تاراجگری

مانی که رهبران و زپس از ظهور و گسترش اسالم،  ها نامتعارف بود که قرن

سردمداران مسلمين نه از آن قدرت اوليه زمان ظهورش برخوردار بودند، شاهد 

جنگ های صليبی از سوی مسيحيان به خونخواهی و تالفی تجاوزات مسلمين 

تالش که " بيزانس"می شويم و می بينيم که روم شرقی يا  در قرون قبل از آن

و قبله گاه  همان نقشی را که روم غربی در مورد مسيحيت بکار بردکرده بود 

، اينک در اين سوی اروپا در مورد اسالم به عهده گيرد؛ مسيحيت جهان گرديد

 در اين جنگ های صليبی نخستين هدف آشکار هجوم لشکريان کليسا قرار

و امپراطوری گسترده و عظيم عثمانی بر اثر همين جنگ ها از هم پاشيد  گرفت

در ترکيه ظهور نمی کرد تا آن را " آتا تورک"و چه بسا اگر شخصيتی با نام 

  .هدايت و رهبری نمايد، شايد ترکيه فعلی بيش از اين قطعه قطعه می شد

ن برای در کنار اين قدرت طلبی ها و لشکرکشی ها و خونريزی های مسلمي

گسترش دين خويش، اينجا نيز شاهد و ناظر آن می شويم که در مدت کوتاهی 

پس از مرگ پيامبر اسالم، اين دين نيز به چند جزء ديگر شاخه شاخه می گردد 

د و شومجزا می " شيعه" و " سنی"که به عنوان مثال در ابتدا به دو مذهب 

به شعباتی فرعی تقسيم و  ها همين دو مذهب قدرتمند و معتبر نيز هر گدامدبع

  .تجزيه می شوند

در جامعه مسيحيت الاقل بعد از انقالب کبير فرانسه و جهش هائی چون 

در اروپا و عاقبت پس از صدور اعالميه جهانی حقوق بشر در سال " رنسانس"

داشت و رسم برده داری را به که تمامی عناوين اشرافی را منسوخ  ١٨٧٩

عنوان لکه ننگی بر دامان بشريت توصيف نمود و مهمتر از همه، اصل جدائی 

دين و مذهب از حکومت را مطرح ساخت، عاقبت دست کليسا و آخوندهای 
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رداپوش کليسائی از قدرت و شوکت مطلق کوتاه شد اما با کمال تأسف در 

گاه به صورت جدی تحقق نيافت و جامعه ی مسلمين اين رفرم و دگرگونی هيچ

در جوامع پيرو اسالم بطور اعم؛ و کشورهائی که با نام و به صورت اسالمی 

زير  ،اداره و رهبری می گردند به صورت اخص، اين بهره کشی از آحاد

ز پس از چهارده قرن ادامه دارد و نه تنها وپوشش دين خدا و با نام مذهب هن

سفی و تاريخی و عقلی و فکری به چشم نمی جهشی در زمينه های علمی و فل

و گاه کمی  ؛بلکه رهبران دين و مذهب گاهی به صورت صد در صد خورد

متعارف تر، روياروی و بر ضد اين جهش ها قد علم کرده و می کنند و تنها با 

تکيه بر قوانين و مقرراتی بدوی و بدور از هرگونه محتوای علمی و فرهنگی و 

به (ه برقراری سيستم و حکومتی خودکامه و استيالگر فکری تالش دارند ب

) همان گونه ای که خدای اين دين در کتاب آسمانی اش قرآن خواستار آن است

دارند و مانع هرگونه تالش و جنبشی برای جهش بسوی آينده بهتر و روشن  تر 

می شوند؛ چرا که فقط با درجا زدن و محدود ساختن آحاد ملت است که 

ان خودکامه و عاری از دانش و معرفت می توانند بر مسند قدرت فرمانرواي

باقی مانده و به چپاول دارائی های ملی و بهره کشی از ملت هايشان ادامه 

  .دهند
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  ايران در آئينه زمان

  
ايرانيان يکی از معدود اقوام و ملت هائی هستند که هيچگاه به بت پرستی 

  .نپرداخته اند

قرن تاريخ مدّون سرزمين ما نشانگر اين واقعيت است که در ميهن  ٢۶بيش از 

ما پيوسته اعتقاد به مبدأ و خالق و صانعی برای کائنات و موجودات، نسلی از 

پی نسلی انتقال يافته است که شايد همين اعتقاد و باور دليلی بوده بر آن که اين 

شد و ملت ايرانی و آزادگی با یسرزمين يکی از مهدهای تمدن بشری و آزاد

در ازمنه ی قديم ملتی دانش پژوه و متفکر و هنر مند و فيلسوف به حساب آيد 

زيرا وقتی که فکر و روح آزاد از انديشيدن به سمبل و بتی باشد، آنگاه می 

تواند در شاهراه دانش و علم به جوالن در آيد و بجای راه های نادرست و 

  .ير صحيح به کار افتدسناشايست، در م

را " مانوی"و ) يا ميترائی" (مهر"ايران دنيای کهن سرزمينی بود که دو دين 

ارائه داده و آن را در سطح جهان آن زمان گسترش داد که برای مثال دين 

خاور دور مورد قبول قرار گرفت و از طريق هند به  زرتشت از آسيای ميانه تا

چندين قرن آئين چين و از آنجا به اروپای مرکزی و غربی رسوخ يافت و 

  .رسمی روميان، يعنی يکی ازَ اَبرقدرت های دنيای کهن بوده است
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در دين مسيحيت که پس از ميترائی دين رسمی روميان گرديد، قوانين و آداب و 

رسوم زيادی را مشاهده می کنيم که تمامی نشأت گرفته و يا اقتباسی از قوانين 

  .هستند" ميترائی"و ايده های 

تولد عيسامسيح از مادری باکره درون اصطبلی، خود اقتباسی  حتا افسانه ی

، زيرا در افسانه های زرتشتی نيز می "ميترا"يا " مهر"است از سرگذشت 

  .متولد گرديد" آناهيتا"درون غاری از مادری باکره با نام " ميترا"خوانيم که 

ها و  حيان مانند لباس کشيشان و کارديناليهمچنين است بسياری از مراسم مس

کاله مخصوصی که به سر می نهند که اينها تمامی تقليدی آشکار از البسه ی 

کاهنان و مغ های زرتشتی و يا لباس شاهان دربار ساسانی و تاج آنها است و يا 

دسامبر که به عنوان زاد روز عيسامسيح در تاريخ و فرهنگ  ٢۵حتا روز 

تولد او نيست بلکه پيش مسيحيان گرامی داشته می شود، روز و تاريخ واقعی 

گرامی داشته " ميترا"يا زاد روز " مهر"از مسيحيت، اين روز به عنوان روز 

می شد که تمامی اينها به دليل همان چند قرنی که ايده ی ميترائی دين رسمی 

به مسيحيت درباره ی ايده ی جديدشان  آنان روميان بوده پس از روی آوردن

  .مرعی و منظور گرديد

ه که در تمامی اديان شاهد هستيم که پيوسته گروهی سودجو و برتری همان گون

طلب در جهت منافع و کسب قدرت های نامشروع خويش، از مقام و موقعيت 

نيز هيچگاه از اين قاعده  روحانی خود سوءاستفاده می نمايند، سرزمين ما

ا از مستثنا نماند و در هر زمان و مکانی پيوسته روحانيانی بودند که دين ر

مجرای روحانی منحرف ساخته به مجراهای ناصحيح هدايت کردند؛ کما اين که 

در اواخر دوره ی ساسانيان به علت سرگرم بودن فرمانروايان و شاهان اين 

 غربی و يا روم سلسله در جنگ هائی کمر شکن و بيهوده با امپراطوری روم

که بيش از پيش  فرصت يافتند زرتشتی کاهنين و روحانيون ،)بيزانس(شرقی 

ملت ما را و بخصوص طبقات متوسط و زحمت کش و کارگر و کشاورز را به 
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عناوين مختلف هدف و طعمه ی آمال و اميال غير منطقی و برتری جويانه 

خويش قرار دهند که همين برتری جوئی جامعه ی روحانيت و نيز ضعف 

رت مبارزه با دستگاه حاکمه که به علت سرگرم بودن در جنگ؛ فرصت و يا قد

  .روحانيان فاسد را نداشت باعث سرخوردگی و نارضايتی عميق در جامعه شد

مقارن با همين ايام در عربستان پيامبری جديد ظهور کرده و ادعای دينی جديد 

  .می کرد که مبنای اوليه اين تبليغ، برابری و برادری و مساوات بود

آن خود در جنگ هائی داخلی با آن که طی دهه ی اول ظهور دين جديد پيروان 

و منطقه ای برای گسترش آن اشتغال داشتند؛ اما آوازه ی اين مکتب با عناوين 

و شعارهائی گوشنواز و دلپسند، مرزهای جغرافيائی را پيمود ه و به هر سوئی 

پراکنده می گرديد که از آن جمله بگوش ايرانيان نيز رسيده و همان طبقه ی 

راضی از حکام و کاهنين را اميدوار می ساخت که شايد محروم و ستم ديده و نا

روزی گسترش دين جديد به ايران بتواند راه عالج و گره گشائی بر مشکالت 

بدين ترتيب بود که وقتی دعوت پيامبر . روزمره و رو به گسترش آنان باشد

اسالم از شاهنشاه ايران برای دين جديدی به نام اسالم جدی گرفته نشد، اعراب 

ه به نارضايتی های داخلی ايرانيان آگاهی داشتند فرصت را برای حمله به اين ک

کشور و تسلط بر آن مناسب ديدند زيرا می دانستند که گروهی از آحاد مردم، 

اگر هم آنان را با آغوش باز استقبال نکنند؛ الاقل بر عليه آنان نيز اقدامی به 

  .يش ناراضی و مأيوس هستندعمل نخواهند آورد زيرا از دستگاه حکومتی خو

و عاصی به سرزمين  اينچنين بود که دست اندازی قومی بدوی و غارتگر

مقدس ما آغاز شد و اين خود مقدمه ای بود بر بيش از دو قرن اسارت و 

هجری  ٣۶تا  ١۴سال در فاصله ی سال های  ٢٢استعمار، زيرا ابتدا در طی 

ر به پذيرش دين جديد گرديدند و ايرانيان در نبردهای مختلف با اعراب ناچا

سپس با سقوط سلسله ی ساسانيان دوران استبداد اعراب، با گماشتن حکامی 

  .دست نشانده بر آحاد و بالد سرزمين مان شروع گرديد
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و سپس " يعقوب ليث"رادمردانی چون  ،گو اينکه در تمام اين مدت دو قرن

و ديگر سرداران و بلند  "ابومسلم خراسانی"و يا " عمرو ليث صفاری"برادرش 

آوازگانی از خوارزم شاهيان و يا ديلميان پيوسته خواب و خوراک و آسايش را 

بر خلفای اموی و عباسی حرام می کردند، اما ريشه کنی قطعی آنان و کوتاه 

کردن دست های اعراب از هر گوشه ی خاک وطن بيش از دو قرن بطول 

استيالی عرب بر ايرانيان آن بود که  اما نتيجه ی اين مدت طوالنی.  انجاميد

پس از راندن آنان، دولت ها و قدرت های ملی که در ايران به حکومت رسيدند 

به علت ضعف و فتور ناشی از دو قرن گذشته؛ اکثر اوقات توانائی و نيروی 

کافی برای مقابله با ديگر اقوام چپاولگر و ويرانگر را به صورت جدی نداشتند 

ل است که کشور ما پس از اسالمی شدن، در مجموع بيش از و به همين دلي

  .هفت قرن عرصه ی تاخت و تاز استيالگرانی مختلف قرار گرفت

ابتدا اعراب و سپس يونانيان، مغول ها، ترک ها، تاتار ها، افغانی ها و يا 

ترکمن ها، و بعد از يک دوره ی کوتاه قدرت و سرفرازی و استقالل، مجددا 

ساله ی قاجارها، نه به صورت رسمی و علنی اما غير  ١۵٠دوران حکومت 

رسمی و غير علنی زير يوغ انگليس ها و روس ها عمر و ايامی سخت را 

پشت سر نهاديم تا نوبت به ضربه ی نهائی برسد و با سقوط به زير نعلين 

آخوند و رمال و فالگير، تمام رشته هايمان پنبه شود و به يکباره به قعر 

  .دبختی و ضاللت و خفت و خواری سقوط نمائيمگمراهی و ب

  

پس از تسلط عرب ها بر ايرانيان و پذيرفتن اسالم و جايگزينی آن به جای آئين 

زرتشتی، جامعه ی ما خيلی سريع به پوچ بودن شعارهای اوليه ی داعيان 

اسالم، يعنی برابری و برادری و مساوات پی برد زيرا به وضوح ديد که 

ن که مشتاق رواج و گسترش دين و مکتب جديد باشند؛ هدف اعراب بيش از آ
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شان از هر هجوم و لشرکشی به هر نقطه ای و هر قوم و ملتی، در درجه اول 

  .بدست آوردن غنائم جنگی و ثروت و برده و غالم و کنيز است

ی ديرين "اوستا"طی چند سال که قرآن، يعنی کتاب بيگانه زبانی که جايگزين 

شيرين فارسی گرديده بود؛ ترجمه و تفسير و معنا گرديد و  با شيوه ی کالم

ايرانی به درک آيات و سوره هايش نائل شد، در همين آيات و سوره ها با اين 

واقعيت تلخ روبرو گرديد که اين کتاب آسمانی به مسلمين حکم می کند که به 

در آوريد و هر قوم و ملتی با دينی غير از اسالم حمله کنيد و آنان را به زانو 

بکشيد و مال و ثروت شان را به غارت بگيريد و مردمانش را اسير و برده 

  .نمائيد

آنان به وضوح .  ند و آزمودنددايرانيان تازه مسلمان شده، حتا از اين بدتر را دي

ديدند که حتا پس از پذيرش اسالم، باز هم اين قوم  وحشی آنان را راحت نمی 

تفسير قسمتی ديگر از کتاب آسمانی شان رسيده که گذارند زيرا اينک نوبت به 

می گويد جامعه ی مسلمين حد و مرز جغرافيائی نمی تواند داشته باشد و اين 

بدان معنا است که ابتدا بايد مال و جان و ناموس ات را در معرض تاراج ببينی 

و به حکم اجبار مسلمان شوی، اما وقتی هم که مسلمان شدی بايد مليت و 

ل ات را فراموش کنی و به انقياد خلفای عرب در آئی و از سوی آنان استقال

دست نشاندگانی تعيين شوند تا بر سرت بزنند و پيوسته بردگی و بندگی ات را 

تا مجبور باشی مليت و غرور ملی خويش را نيز فراموش  به تو يادآوری نمايند

  .ائی درآئیکرده و عضوی از اعضای جامعه ی مسلمانان بدون مرز جغرافي

ايرانيان در کوتاه مدتی به جای اهورامزدائی که با رأفت و مهربانی و به زبان 

می داد، با " گفتار نيک و پندار نيک و کردار نيک"خودشان آنان را اندرز به 

خدائی جبار و بيگانه زبان روبرو شدند با مشخصاتی چون خودکامگی  و 

د که اربابان نبايد و نمی توانند ترشروئی و سخت گيری؛ که چنين مقرر می کن

با بردگان و بندگان در يک رديف قرار گيرند و آنجائی که حرف از برادری 
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است منظور برادری ارباب با ارباب و برده با برده است نه همگان با يکديگر، 

يا اگر سخن عدل و انصاف و عدالت به ميان می آيد منظور آن است که خون 

يک برده نبايد و نمی تواند يکسان و برابر باشد و منظور بهای يک فرد آزاد با 

از مساوات و برابری، يکسانی مردان با مردان سان و در اين تقسيم بندی زنان 

  .به اندازه ی نيمی از مدان ارزش مساوات و برابری را دارند

اينها نکاتی بود که به ايرانيان خيلی واضح و آشکار فهماند و نشان داد که اين 

ن جديد نه تنها اخوت و مساوات و عدالتی به آنان عرضه نکرده، نه تنها دي

افتخار و برتری و مزيتی به آنها نداده، بلکه آنچه را هم که از قرون و اعصار 

بدان مفتخر بودند؛ مانند آزادی و آزادگی و غرورملی و علم و فرهنگ و دانش 

دارد که ايرانيان را نيز تا  و هنر را نيز از آنان به تدريج و زور گرفته و قصد

  .حد و مرز قومی بدوی چون اعراب نزول دهد

آگاهی به اين پوچی و بی محتوائی پيام اوليه اسالم و نيز تعديات و ظلم و ستم 

ناروای خلفا و حکام و دست نشاندگان آنان در داخل خاک ايران، ايرانيان را 

ی ها کاری مثبت انجام داده و با اين تعهديات و ناکام هواداشت که در جهت مقابل

الاقل تا حد امکان قوميت و مليت خويش را از خطر اضمحالل قطعی نجات 

دهند و برای رسيدن به اين منظور الزم بود که در درون دستگاه حکمروائی و 

فرماندهی خلفای اسالم دست به اعتشاشاتی عميق و ريشه ای بزنند و اينچنين 

پيامبر اسالم و به قدرت رسيدن ابوبکر، جنبشی بود که بالفاصله پس از مرگ 

با هدف ظاهری طلبيدن حق جالل و برتری برای خاندان " شيعه"به نام 

بالفصل پيامبر؛ يعنی علی و اوالدش، اما در واقع به منظور و با هدف مبارزه 

با اعراب و کوتاه کردن دست آنان از سرزمين ما؛ در بطن مرکز خالفت و 

عنی عربستان شکل گرفت که بنيانگزاران اش جمعی از قدرت آن زمان؛ ي

نزديکان و ياران صديق پيامبر اسالم چون سلمان فارسی و ابوذر غفاری و يا 

جابرابن عبداهللا و تنی چند از ديگر همفکران آنان بودند که چون اين زمزمه و 
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جنبش به مذاق برخی از پيروان خاندان محمد در عربستان نيز موافق و 

ت اسر می آمد به سرعت شروع به رشد و پرورش نمود اما واقعيت اين سازگا

فقط به منظور کمک ايرانی و  با فکر ايرانی و با" ايرانی"که اين جنبشی بود 

؛ و نتيجه گيری از اين تضعيف به سود ايران و تضعيف دستگاه خالفت

ملت ما  به همين دليل بود که مرام و مذهب شيعه به راحتی از سوی.  ايرانيان

پذيرفته گرديده و به سرعت بسط و گسترش يافت و در طی قرون دوم تا چهارم 

يالن و گهجری پيامدهائی چون قيام سرخ جامگان و يا جنبش شيعيان در 

طبرستان و ديلم آياد و نيز قيام معروف سربداران در خراسان را به دنبال 

ايج توسعه ی تدران از نداشت و يا قبل از اينها، قيام سادات طالبيه در مازن

  .خيزش شيعی گری در ميهن ما محسوب می گردد

گو اين که به مرور و با اضافه شدن شاخ و برگ های فرعی و اضافی به ايده 

اين جنبش از مجرای نخستين و واقعی اش خارج  ،"شيعه"و مرام نامه ی اوليه 

بقه ی شده و به تدريج مبدل به مکتبی برای سردمداری و برتری طلبی ط

گرديد، اما کماکان تا ) آخوند های زنديق آن زمان(خاصی از اطرافيان امامان 

حسن  ماما(زمانی که آخرين نواده ی پيامبر اسالم يعنی امام يازدهم شيعيان 

در قيد حيات بود هنوز در عربستان و برخی ديگر از کشورهای ) عسگری

اشت اما با مرک امام حسن مسلمان شده نيز اين ايده و مذهب همچنان پيروانی د

ساله رهبری معنوی و شرعی بازماندگان و  ٢٣٠عسگری و پايان دوره ی 

نوادگان محمد بر جامعه ی مسلمين، از رشد و توسعه ی اين مذهب در ديگر 

کشورهای مسلمان شده کاسته شد در حالی که در ميهن ما نه تنها نقصانی نيافت 

آن افزوده گرديد که اين موضوع چند بلکه روز به روز عميق تر و ريشه ی 

  .دليل بارز داشت

نخستين دليل پذيرش شيعه از سوی ايرانيان فرم و چگونگی آن بود زيرا 

ايرانيان از زمانی که تاريخ و فرهنگ خويش را به ياد داشتند، پيوسته سيستمی 
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بود؛ بنابراين خواست اوليه بنيانگزاران  موروثی بر آنان حاکم و حکمفرما

با اين ميل و سليقه ) علی و فرزندانش(ه؛ يعنی حق امامت در خاندان محمد شيع

  .و سيستم موروثی ايرانيان مطابقت داشت

دليل ديگر بسط و توسعه ی شيعی گری در ميهن ما اين بود که وقتی خلفای 

مسلمين زير فشار و تحت نفوذ و قدرت شيعيان ناگزير شدند که رهبری معنوی 

بازماندگان پيامبر اسالم را پذيرفته و مانع تبليغات و هدايت  و عرفانی خاندان و

مذهبی آنان نگردند، اين رهبری معنوی و روحانی به برخی از امامان شيعه 

اين موقعيت را اعطا کرد که در قالب خطابه ها و نصايح و گاهی به صورت 

 فتواها و برخی ايام به صورت قيام و جنگ و شهادت در برابر قدرت طلبی

مطلقه ی زمان خويش ايستادگی و مبارزه کنند که اين عمل خود می توانست 

مرحمی بر زخم های عميق روحی و عاطفی ايرانيان بر اثر دست نشاندگی و 

  . استيال و استعمار عرب باشد

يکی از مهم ترين داليل گسترش مذهب شيعه در ميهن ما زائيده ی يکی از 

داران شيعی گری، يعنی مطرح دمرگ ترين جعليات و سالوس های سربز

  .يا امام غايب بود" مهدی موعود"نمودن افسانه ای با نام 

آخوندهای ) امام حسن عسگری(در سال های امامت يازدهمين امام شيعيان 

زمانه که تا آن زمان از برکت وجود امامان قبلی به نان و نوا و قدرت و مقام 

ن نکته که اين امام عقيم بوده و قدرت ومنزلتی رسيده بودند؛ پس از آگاهی از اي

به وجود آوردن فرزندی که پس از او جانشين اش گردد ندارد، به اين نکته 

رسيدند که اگر به سرعت فرزندی مجعول و ناديده که ابتدا به غيبت صغرا و 

سپس به غيبت کبرا خواهد رفت؛ برايش نسازند و تحويل جامعه ی فريب 

  .مام حسن عسگری؛ بازارشان از رونق خواهد افتادخورده ندهند پس از مرگ ا

افسانه ای را که ) بدون توافق و يا با توافق خود امام حسن عسگری( بنابراين 

از زمان های بسيار دور و دير در تمامی اديان و اسطوره های قديمی و بين 
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تمام خدايان اساطيری معمول و مرسوم بود و حکايت از آن داشت که هميشه و 

هر ازمنه ای؛ فردی يا خدائی غايب وجود داشت که بنا بر مصلحت زمانه و در 

يت، زمانی ظهور کرده و انتقام ساير خدايان را از کج رفتاری و نافرمانی عموق

آدميان می گرفت، اين بار در قالب فرزندی ناشناخته و ناديده برای امام يازدهم 

ق نيفتاده و پيروان نادان و مطرح سازند تا بازار کالشی و تحميق شان از رون

زيرا چند قرن پس از اين رياکاری علنی و  گمراه خويش را از دست ندهند

در قم " جمکران"تحميق بيشرمانه ؛ اين امت در خواب مانده را به چاهی بنام 

حواله دادند تا امام غايب شان را در آنجا بجويند و برايش نامه بنويسند و پول و 

وای بر ما که چقدر غافل و ناآگاه و (چاه سرازير نمايند طال و غيره در اين 

  .)عقب مانده؛ نگاه داشته شديم که به چنين مزخرفاتی دل خوش کرده ايم

خلق چنين قصه و افسانه ای باز ايرانيان را بيشتر و بهتر به تار و پود مذهبی 

يکی از به نام شيعه معتقد و گرفتار نمود زيرا اين افسانه جديد دقيقا مطابق 

و " هوشيدر"بود که در آن نيز ) زرتشتی(افسانه های دين سابق خودشان 

را دارا بوده و قرار شده بود روزی " مهدی موعود"مقامی چون " هوشيانس"

  .ظاهر گرديده و عدل و انصاف واقعی را برجهان مقرر و مرعی نمايد

مکتبی به نام بدين گونه بود که ايرانی در کنار پذيرش دين جديد، مذهب و يا 

شيعه را نيز در بافت و تار و پود زندگی و جامعه پرورش داد که اگر اين 

مکتب يا مذهب با همان فرم و شکل و ايده اوليه اش و با آرمان بنيانگزاران اش 

توسعه و پيشرفت و ترقی ) يعنی نجات ايران و ايرانی از دست غاصبين عرب(

ه ميشد شايد همچون مکتب عرفان و در مجرائی صحيح به کار گرفت می نمود

می توانست ره گشای بسياری از مشکالت و کمبود های عاطفی و روحی قوم 

ايرانی شود؛ اما متاسفانه طی دهه ها و قرون، اين مرام و مذهب تغيير شکلی 

ناموزون و راديکالی به خود ديد و به دست اشخاصی عاری از فرهنگ و تمدن 

 از دروغ و ريا و سالوس و پر روئی و دريدگی؛و دانش و آگاهی؛ اما سرشار 
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مبدل به مکتبی عوام فريبانه و شرم آور گرديد که پس از قرن ها ايران و 

ايرانی را به دامان آخوند و واليت فقيه سرنگون ساخت که اين سيستم بيشرمانه 

واليت فقيه در مذهب شيعه، تقليدی بسيار ظالمانه از يکی از اصول دين يهود 

ه اين اصل معتقد به دخالت مستقيم دين در سياست بود  و بسياری از است ک

پادشاهان اين قوم نيز بودند و تمامی طرق فکری و عقيدتی و  پيامبران يهودی

مادی و جبری و تحميق بنی اسرائيل را به کار می گرفتند تا در راستای رسالت 

ود جوئی و حکومت خويش بتوانند از رعايا و امت خويش بهره کشی و س

يا اين که سيستم والبت فقيه را می توان نمونه بارزی از دوران .  نمايند

سروری و برتری طلبی کشيشان در قرون چهاردهم تا شانزدهم در اروپا و يا 

قاره ی تازه کشف شده آمريکا، يا دوران فرمانروائی خوف انگيز مذهبيون و 

منجر به دوران خونبار و کليسا؛ طی قرون هفدهم تا نوزدهم مقايسه کرد که 

  .گرديده بود" انکيزاسيون"وحشتناک 

  

در قرن چهارم هجری، زمانی که شيعی گری در اکثر نقاط و سرزمين های 

مسلمان شده؛ به غير از ايران، از رونق و اعتبار می افتاد يا درجا ميزد، برخی 

م و از سروران اين مذهب به فکر افتادند که با نوشتن کتبی در جهت ترسي

تشريح مرامی به نام شيعه و تعيين حدود و ثغوری برای اين مرام، ضمن آن که 

معتقدين به اين کيش را بيشتر از پيش در خواب خرگوشی و خلسه ی نادانی و 

خوش باوری حوالت ميدهند، آن را از حالت انجماد و رکود به در آورند که 

به رشته " عفر محمد کلينیابوج"توسط " اصول کافی"اولين اين کتاب ها با نام 

تحرير در آمد که چون نخستين اثر در اين زمينه بود آن را کتاب اعظم و يا حتا 

  .نيز ناميده اند" قرآن دوم"

شيخ ( توسط  ابن بابويه " من ال يحضره الفقيه: "بعدها کتب ديگری با نام های

کتاب توسط شيخ طوسی، مکمل " تهذيب االحکام"و نيز " استبصار"و ) صدوق
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گرديد که در مجموع اين چهار کتاب را با نام " اصول کافی"اوليه يعنی 

می شناسيم که به کمک همين کتب اربعه است که آئين " کتب اربعه"معروف 

شيعی گری به مکتب دروغ پردازی و تحميق و گمراهی و حديث سازی مبدل 

اران شيعه اما با کمال تاسف شاهد آن می شويم که اين کوشش سردمد.  گرديد

برای توسعه و نجات اين مذهب از حالت خمودگی و انجماد، فقط در سرزمين 

اسالمی شده و اسالمزده ما موفقيتی برايشان به دنبال داشت و در ساير جوامع 

و ملل اسالمی تاثيری چندان به جای ننهاد کما اين که از مجموع يک ميليارد و 

آنان پيرو مذهب شيعه هستند و % ١٠صد ميليون مسلمين جهان، شايد فقط چند 

  .و يا پيرو ساير مکاتب منشعب شده از دين اسالم می باشند" سنی"بقيه 

ويژه ی مذهب شيعه رواج دروغ پردازی ونشر يکی از مختصات و مشخصات 

و ترويج مطالبی نا معقول و ترديدآميز و احمقانه و اکثرا مستهجن و غير 

  .سوی پيامبر اسالم و يا امامان استاخالقی در قالب حديث و روايت از 

اين شيوه ی نامعقول خود پايه و اساس بنيادين هزاران کتاب و رساله و توضيح 

المسائل و تفسير و تعبير و غيره است که توسط هزاران آخوند جاهل و عامی و 

شياد و کالش که با نام هائی چون حجت االسالم و آيات عظام و نواب امام 

رچ های سمی بر زمين سبز شندند؛ و يا چون مارهای زنگی بر غايب، مانند قا

پيکر مردمان پيچ و تاب خوردند، در ايامی بس طوالنی به رشته ی تحرير در 

  .آمده و به خورد پيروان فريب خورده آنان داده شده است

در نوشته های مورخين دوران صدر اسالم می خوانيم که پس از وفات محمد 

از محارم او به نام ابوحنيفه شانزده يا هفده گفته و کالم را به  پيامبر اسالم، يکی

عنوان حديث هائی موثق از سوی پيامبر، در برخی موارد نقل کرد و باعث حل 

  .برخی ابهامات و مشکالت دوران کوتاه تشتت پس از مرک محمد گرديد

سبت حديث و گفتار روايت شده از سوی ابوحنيفه و ن ١٧يا  ١۶بعدها از همين 

داده شده به پيامبر اسالم، به مقتضای زمان و مکان؛ هزاران و سپس صدها 
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هزار و در نهايت ميليون ها حديث و اشارت و روايت به منصه ی ظهور رسيد 

" حليته المتقين"و " بحار االنوار"که بيشترين اين گونه حديث ها در دو کتاب 

  .مانده استبه جای " مال محمد باقر مجلسی"توسط شخصی به نام 

  

يکی از ده ها " مال باقر مجلسی"ظهور هيوالی ياوه گو و ياوه نويسی به نام 

اثرات ابقا و تصويب مذهب شيعه، به نام مذهب رسمی کشور ما در دوران 

  .شاهان صفوی است

در قرن دهم هجری با به قدرت رسيدن شاه اسماعيل بنيان گزار سلسه صفويه 

برای نخستين بار بطور رسمی ايران و ايرانی در ايران، وی تصميم گرفت که 

را مسلمان شيعه ی اثنی عشری اعالم نمايد که پی آمد اين تصميم گيری 

کشتارهائی بيرحمانه و بی دليل در ميان سنی مذهبان بود که البته اين کشتار نه 

تنها در ايران بلکه نيز در جنگ هائی طاقت فرسا با دولت سنی مذهب عثمانی 

از مرز ها نيز صورت تحقق يافت که عين همين مطلب از سوی در خارج 

ديگر قضيه نيز با عکس العمل متقابل روبرو شد به اين معنا که صدها هزار 

انسان بيگناه؛ با دينی واحد اما مرام و مذهبی متفاوت در اين سوی و آن سوی 

  .مرزهای دو کشور سالخی و کشتار شدند

ه به اين نکته ضروری است که وی يکی از در مورد شاه اسماعيل صفوی اشار

قدرتمند ترين شاهان اين سلسله محسوب می گردد که پس از چندين قرن افول 

قدرت و حاکميت ملی در ايران، بر اثر استيالی اعراب و پس از آن هجوم 

اقوام و طوايف مختلف همچون تيمور لنگ و تاتار ها و ازبک ها و غيره به 

و و جانشين هايش مجددا ميهن ما عظمت و شوکت سرزمين ما، در دوره ا

قرون و ايام قبل از اسالمی شدن را بازيافت اما افسوس که اين مجد و شکوه و 

و بعد ها ) شاه اسماعيل(عظمت در مقابل خونريزی هائی که آن شاه سفاک 

  .جانشينان وی به راه انداختند رنگ باخته و بی ارزش جلوه گر می شود
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ای صفحات اش يادآور اين مطلب است که در دوره ی شاه تاريخ در جای ج

اسماعيل، تنها ظرف دو شبانه روز بيش از بيست هزار نفر از مخالفين او در 

شهر شوش سر بريده شدند و يا برخالف تمام موازين انسانی و اخالقی و حتا 

بر خالف آيات قرآن که گشودن قبرها را حرام اعالم کرده است؛ به دستور اين 

مرد بيرحم و سفاک قبور مخالفين اش گشوده شده و استخوان های مردگان به 

  .آتش کشيده ميشد

را بر خويش اطالق نموده بود؛ گروهی " مرشد کامل"اين شخص که نام 

تشکيل داد " جارچی باشی شاه"نفر را تحت نظر شخصی به نام  ١٢متشکل از 

خص مورد نظر او را به که وظيفه اين گروه آن بود که به يک اشاره شاه، ش

زمين زده و گوشت تن اش را به دندان قطعه قطعه کنند و در بسياری از موارد 

  .نيز می گفتند" زنده خواران"آن را ببلعند که به همين دليل به آنان گروه 

" شيبک خان"از جمله کسانی که به دست اين گروه آدم خوار قربانی گرديد 

گشت به امر مرشد کامل اتبدا همان زنده ازبک بود که وقتی در جنگ اسير 

خواران قطعه قطعه اش کردند و سپس از کاسه ی سر او که زراندود اش 

  .ساخته بودند؛ جامی برای شراب نوشی شاه ساخته ساخته شد

ناگفته نماند که اين اعمال وحشيانه و بيرحمانه منحصر به شاه اسماعيل نيست 

سلسله صفويه از نخستين تا آخرين  زيرا اصوال يکی از مشخصه های شاهان

هائی همگانی در رآنها؛ همين گونه اعمال تنفر انگيز بود و ديگر اين که کشتا

بين خويش و خانواده و افراد فاميل نيز عملی متعارف و مرسوم و معمولی در 

ميان آنها محسوب می گرديد چنان که به کرات ديده شد که پدری فرزندش را 

درش را به زندان انداخت و يا برادران و عموزاده ها و کشت و يا فرزندی پ

 بعمه زاده هايش را دسته جمعی کشتار و قتل عام نمود  تا مطمئن شود که رقي

و مورد تهديدی برای ادامه ی سلطنت اش در ميان خانواده وجود نخواهد 

  .داشت
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ا در دوره ی شاهان صفوی شکنجه هائی مانند ميل تافته در چشم کشيدن  و ي

چشم را از کاسه بيرون آوردن و يا سرب مذاب در حلقوم محکوم ريختن و يا 

پوست بدن کسی را زنده زنده کندن و در آن کاه انباشتن و يا اسير و محکوم را 

در ديگ روغن جوشان فرو کردن  و خالصه اعمال ساديستی و وحشيانه نظير 

کشتار محسوب می اينها از ساده ترين و ابتدائی ترين روش های شکنجه و 

گرديد اما تمامی اين جنايات و اعمال وحشيانه در مقابل بزرگ ترين جنايت 

آنها، يعنی پر و بال دادن به آخوند و مال، و اعالم مذهب شيعه به عنوان مذهب 

رسمی کشور؛ ناچيز به شمار می آيد زيرا به دنبال اين اختالط و تزويج ديانت 

وحشتناک و خطرناک اين مسئله هيچگاه از و سياست در کادر حکومتی، آثار 

صفحات تاريخ سياسی ميهن ما زدوده نشد و روز به روز دايره ی قدرت و 

مدار فرمانروائی و حکمرانی آخوند و مال و مرشد و رمال و در سرزمين ما 

  .بيشتر و بزرگ تر و بيشتر گرديد

رواج داده  از ديگر سنن غريب و حيرت انگيزی که در دوره صفويان در ايران

شد عزاداری و سينه و زنجيرزنی و قمه زنی و شبيه سازی و تعزيه خوانی و 

نوحه سرائی و اعمالی نظير اينها، در ماه های محرم و صفر بود که تا به 

امروز در ميهن بالکشيده و اسالمزده ما باقی مانده است و تا قبل از دوران 

چ يک از ديگر کشورهای صفويان چنين اعمالی نه در ايران و نه در هي

و يا خفيف و مسلمانی که پيرو مذهب شيعه بودند ديده نشده بود و سابقه نداشت 

بخصوص لعن و نفرين ) ابوبکر و عثمان و عمر(خوار شمردن خلفای راشدين 

از اعمال  "عمر"در زاد روز " عمر سوزان"و مراسم شرم آوری مانند " عمر"

  .وم گرديدبيشرمانه ايست که از آن زمان مرس

مال محمد باقر "از قرن دهم هجری به بعد هيوالی عامی و ياوه گوئی به نام  

با وارد شدن در کادر و قدرت سياسی و مذهبی؛ اين مراسم شرم آور "  مجلسی

  .را در مغزهای پوک شاهان صفوی جای داده و به منصه ظهور رساند
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وزن و مقام و  برای آن که به مکتب شيعه) مال باقر مجلسی(همين شخص 

موقعيتی بهتر و مستحکم تر دهد، غير از به رشته ی تحرير در آوردن دو 

و گرد آوردن ميليون ها حديث و روايت " حليته المتقين"و " بحار االنوار"کتاب 

سرگذشتی مجعول را " بحاراالنوار"بيشرمانه و بی سرو ته در آنها؛ در کتاب 

ت، همسر امام حسين و مادر امام شرح داد که طبق اين روايت و يا سرگذش

دختر يزدگرد سوم شاه ساسانی بود که در همين رابطه در " شهربانو"سجاد، 

  :اين شرح را می خوانيم" جواد فاضل"نوشته " زندگی نامه امام حسين"کتاب 

  

و به موجب روايات و احاديث معتبر، بعد از هجوم لشکريان اسالم به .... 

به " کيهان بانو"و " شهربانو"دخترش به نام های  ايران و شکست يزدگرد؛ دو

  .اسارت درآمده و به مدينه فرستاده شدند

روزی حضرت علی اين دو دختر را در بازار برده فروشان مشاهده کرده و 

شناخت که پس از شناسائی آنان را خريداری کرده و به خانه ی خويش برد و 

اه زادگی برخورداريد؛ شما را چون از اصل و نسب سلطنتی و ش: "به آنان گفت

آزاد کرده و نيز اجازه می دهم که در صورت تمايل در ميان خاندان ما برای 

امام حسين را خواستار " شهربانو"که در نتيجه، " خود همسری انتخاب نمائيد

  ..... به محمد ابن ابی بکر تمايل نشان داد و" کيهان بانو"شد و 

  

ضمن بيشتر به اسارت کشيدن افکار " مجلسیمال محمد باقر "به اين ترتيب 

غرق در دروغ و خيال بافی ايرانيان، به مذهب شيعه نيز وزن و وجهه بيشتری 

بخشيد زيرا الاقل همسر يکی از معتبرترين امامان شيعه، دختر يکی از شاهان 

ساسانی محسوب گرديد که البته بعد ها آخوندهای فرصت طلب با استفاده از 

کوک و يا از اصل جعلی، به منظور اخاذی بيشتر از پيروان همين حديث مش

نادان و فريب خورده خويش؛ از اين شاهزاده خانم ايرانی و همسر امام حسين 
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به اين معنا که روايتی را . نيز طبق معمول امام زاده و فرد مقدسی ساختند

) ندشمنان امام حسي(رواج دادند که اين زن وقتی که از دست دشمنان همسرش 

متواری شده و به سوی زادگاهش يعنی ايران پناه می آورد در کوهستان اطراف 

شهر ری مورد شناسائی تنی چند از سربازان معاويه يا جاسوسان دشمن قرار 

گرفت که به دنبالش بودند تا اسيرش سازند؛ به همين دليل همسر امام سر به 

" يا هو"د داشته بگويد او در واقع قص.  آسمان برداشت که از خدا کمک بطلبد

" يا کوه"چرخيده و فرياد برآورده ) به خواست و اراده اهللا(اما زبان در کام اش 

که متعاقب آن بالفاصله کوه دهان باز کرده و اين بانوی مکرمه را در دل 

  ..!!خويش فرو کشيده و از شّر دشمنان در امان و محفوظ ساخته

چنين روايت و قصه ی مسخره ای در البته مثل هميشه بالفاصله پس از جعل 

محلی که مورد نظر راوی مربوطه بوده، بقعه و بارگاهی برپا گرديد که محل 

منظورم بقعه و (ه برداران عبا پوش گرديد الدخل و روزی و درآمد کالشان و ک

  ).در کوه های اطراف شهر ری می باشد" بی بی شهربانو"بارگاه 

ه زبان در کام اين بانوی مکرمه بچرخد و بر من نمی پرسم خدائی که اراده کرد

اثر اشتباهی لفظی در دل کوه مدفون گردد، به جای اين کار غير منطقی و 

ناعادالنه و مشکل و بيرحمانه؛ که پی آمدش زنده بگور شدن يکی از بندگان 

چرا سنگی بر ) همسر امام حسين؛ بايد مقرب درگاه اهللا باشد(مقرب اش بود 

ر فرق سر دشمنان او نازل نکرد که هم اين بانوی واال مقام را راه و يا ب سر

نجات دهد و هم نام خودش را به عنوان خدائی چاره ساز بيشتر آوازه مسلمين و 

را مطرح نمی سازم، اما  سؤالبخصوص ايرانيان شيعه نمايد؟ نه، من اين 

ه قصد م اين است که آن شارالتانی که اين قصه ی کودکانه و مضحک را بسؤال

ساختن امام زاده ای جديد در کوهستانی پرت و دور افتاده خلق کرده؛ آيا اين 

حساب را ننموده که اين بانوی محترم چگونه فاصله ای طوالنی بين شهری از 

تا حوالی شهر ری را گرسنه و خسته و پای پياده طی ) احتماال کربال(عراق 
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کوهستان امن و امان در  کرده و اسير دشمنان نشده اما زمانی که در اين

به " اهللا"سرزمين خويش رسيد، در ميدان ديد دشمنان قرار گرفت و بدين سان 

؟ تا باز مشتی متولی و زيارت ..ناچار او را در دل کوه و سنگ مدفون ساخت

نامه خوان و روضه خوان و کفش دار و غبار روب و غيره و غيره  از اين 

باز هم عده بيشماری از فريب خوردگان و  محل منبع و درآمدی داشته باشند و

پول و هديه به درون  زمانی که اين بقعه و بارگاه پای برجاست؛نادانان تا 

ضريح اين امام زاده ی جعلی سر از کوه برآورده بريزند و جيب های گشاد 

  ...!!ماليان را پر و پيمان سازند

  

بهترين " ر علی شريعتیدکت"به نام " مکال"شايد جمله ای از يکی از آخوندهای 

  .فوق باشد سؤالپاسخ به 

  :نوشته" بامخاطب های آشنا"دکتر شريعتی در کتاب اش موسوم به 

اين آخوند ها، اين عناصری که امروز با مردم از دين و از علی و "

از حسين و از روحانيت شيعه سخن می گويند و نقل و حديث می 

ک و فريب مردم برای نويسند، در دشمنی و حق کشی و حسد و تحري

. حفظ چند مريد بدبخت خويش به همه کاری حاضرند و دست می زنند

از هر جعلی، هر دروغی، هر تحريفی، و هرتهمتی که منافع آنان 

اينها همه فن حريف هستند و برای پول و يا . اقتضا کند؛ ابائی ندارند

  ..."حتا بوی پول هرکاری از دستشان برآيد رويگردان نيستند

  :نوشته" بازگشت به خويشتن"يا در جای ديگر، در کتابی به نام و 

اينها همه . علت اصلی پريشانی های ما نه استعمار است و نه استثمار"

  .."معلول استحمار است و عامل اين استحمار هميشه آخوند و مال بوده

البته فراموش نکنيم که اين جمالت و نوشته ها از سوی کسی است که خودش 

د راسخی به همين قشر استحمارگر دارد و جائی ديگر ودر کتاب ديگری اعتقا
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،  تالش کرده نشان دهد که مسلمان واقعی در "شيعه يک حزب کامل"با نام 

، از هرگونه نياز معنوی و روحی و فکری مستغنی "شيعه"کادر مکتبی بنام 

را بدون  گرديده و با تکيه بر همين مذهب می تواند راه سياسی و عقيدتی خويش

وارداتی از غرب؛ باز يافته و بر " ايسم"تکيه بر هر اعتقاد و باور و عقيده و 

  ..!!سرنوشت خويش مسلط گردد

باری، به اين ترتيب است که چهارده قرن پس از پذيرش اسالم از سوی 

ايرانيان و چهار قرن پس از اعالم مکتب شيعه به نام مذهب رسمی کشور، 

زمانی پيشرو علم و دانش و معرفت و هنر و پرچم دار  ايران و ايرانی که خود

رف و عميق و بی انتها سرنگون شده و ژآزادی و آزادگی بود، در دّره ای 

اسير و بازيچه ی دست مشتی مال و آخوند و روضه خوان بی سواد و کالش و 

خون آشام گرديده که بزرگ ترين هنرش دروغگوئی و جعل اکاذيب و احاديث 

زرگ ترين علم و معرفت اش نوشتن تذکره نامه ها و رساله های بی و اخبار، ب

سرو ته و توضيح المسائل ها، بزرگ ترين دانش سياسی اش واليت فقيه، و 

بزرگ ترين هدف اش نابودی قوميت و مليت و غرور و افتخارات ملتی 

تاريخی و سربلند می باشد؛ تا اين کشور باستانی و اين قوم سرافراز را در 

  .ف کشورهای اسالمی بدون مرز جغرافيائی در آوردردي

به اين ترتيب است که رژيمی بدوی به نام جمهوری اسالمی با نام اهللا و اسالم، 

مملکتی را غصب و اشغال کرده و تکيه بر جای بزرگانی زده که زمانی باعث 

بزرگانی . فخر و مباهات نه تنها ايرانی که بلکه تمام تاريخ بشريت بوده اند

نخستين نويسنده و اعالم کننده برابری حقوق بشر، در تاريخ (چون کورش کبير 

به معنای " ره زن"داران اين رژيم استحمارگر، از او با نام که سردم) ريتبش

  .به ملت فريب خورده معرفی اش می کنند" خود فروش"و " لواط دهنده"

که نياز به قيم و بدين ترتيب است که ملت ايران مبدل به سفيه هائی می گردد 

سرپرست دارد و رهبر و بنيانگزار اين رژيم لجام گسيخته و غير متعارف در 
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توجيه سيستم سياسی و عقيدتی دستگاه حکومتی اش در کتاب معروف اش بنام 

  :نوشته است" واليت فقيه"

م دانا است واليت فقيه به معنای قيمومت شرعی و عرفی و قانونی قّي"

م ملت محسوب می شود وظيفه يه، و کسی که قّيبر صغير نادان و سف

م بالغ بر صغير نابالغ و سفيه را دارد چون که مردم جاهل و همان قّي

ناکامل اند و نياز دارند که به کمال فکری و روحی و عقيدتی برسند و 

  ."ام بر می آيدظاين کار فقط از فقهای اعالم و آيات اع

ه و نادان معرفی شد؛ عاقلين قوم اش و و البته معلوم است که وقتی ملتی سفي 

م های قانونی و الهی اش جز آن که بر سرش زنند تا او را به راه راست قّي

  ....هدايت نمايند، وظيفه و کاری ديگر نخواهند داشت
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  اساس و پايه ی شيعی گری

  
و در راستای انحراف مذهبی به نام شيعه به سوی مکتب کالشی و فريب 

نيرنگ و ريا، از همان نخستين قرن پيدايش اين مرام و کيش؛ تمامی آخوندهای 

زنديق زمان نقشی اساسی و بنيادين داشتند؛ افراد منحرفی که به قول دکتر 

شريعتی برای پيشبرد مصالح و منافع خويش دست به هر تحريف و جعل و 

  ). و ميزنند( دروغی زدند 

ُ بّرنده ترين حربه ها برای اثبات بدين سان بود که يکی از کاری ت رين و

نظريات منحرف شان به صورت حديث هائی منتصب به پيامبر و يا يکی از 

امامان متجلی شد و به سرعت رشد کرد که اين کار پر سود و نان و آب دار به 

مال محمد باقر "خصوص در دوران صفويان و به دست شارالتانی به نام 

اما پس از او نيز بزرگان و اوليای شيعی .  رسيدبه اوج کمال خود " مجلسی

مذهب بيکار ننشستند و با صدها هزار روايت شروع کردند تا در نهايت به 

  .ميليون ها رسيده است

در اين که اصوال ميليون ها حديث که از قول اين امام و آن ياور امام و يا 

؛ شکی نيست، اما پيامبر اسالم نقل شده و می شود، مشتی چرنديات بيش نيستند

نکته ی مهم اين است که از متن همين حديث ها می توان به حماقت راوی و به 

بی دانشی و ناآگاهی و بی فرهنگی و عامی بودن کسانی که حديث از سوی 

  .آنان نقل و روايت می گردد؛ اعم از امامان و يا رسول خدا؛ پی برد
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ن محترم سپاسگزار بود که با در اين راستا است که گهگاهی بايد از اين راويا

تالشی پيگير و چند صد ساله، اگر چه که مشتی حرف مفت و جفنگ برای 

تثبيت خويش به معتقدان و هم ريشان و هم کيشان خويش هديه کردند، اما از 

سوئی ديگر داليل مستحکمی نيز برای ياوه بودن دين اسالم و مذهب شيعه و 

احاديث يعنی امامان و رسول نيز در اختيار  نيز احاديث و مبدأ و منبع اخبار و

  .بهتر انديشان و طالبان حقايق قرار دادند

لقب " سلطان المحدثين"را " کلينی"برای مثال همان طوری که قبال اشاره کردم 

داده اند که معتبرترين پيشوای کيش و طريقت شيعه است و کتاب معروف اش 

) کتب اربعه( ز کتب چهارگانهنيز نخستين و برترين کتاب ا" اصول کافی"

  .لقب گرفته است" قرآن دوم"محسوب شده و حتا 

در اين قرآن دوم به حديثی بر می خوريم که خالصه اش اين است که تنی چند 

امام (بر از امام صادق روايت می کنند که ايشان تاز محدثين محترم و مع

  :از قول حضرت علی نقل کرده است ) صادق

در ساعتی که پيامبر صلی اهللا عليه و : نين فرمودندحضرت امير الموم  

آله در گذشت االغ آن حضرت که عفير ناميده می شد؛ افسارش را پاره کرد و 

بر سر چاه بنی خطمه رسيد و خود را درون " قبا"تازيدن گرفت تا در محله ی 

افسرده از غم مرگ صاحب اش  غالطفلک ا..!( چاه انداخت تا جان دهد

شنيدم که اين االغ پيش از مرگ ) حضرت علی(و من ..!!) خودکشی کرد

پدر و مادرم به قربانت، همانا که پدرم از : "خطاب به پيامبر درد دل می کرد

پدرش و پدرش از جدش و جدش از نيای بزرگوارش نقل کرده که نيای اعالی 

ما؛ همان االغی بوده که حضرت نوح برای تداوم بقای االغان به کشتی خويش 

از : رده بود و خود حضرت نوح دست به کفل آن نيای اعالی ما کشيد و گفتب

تيره ی اين االغ؛ االغی به وجود خواهد آمد که خاتم پيامبران بر آن سوار 
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و خدا را شکر می کنم که من همان االغ بوده ام و در طول زندگانی  خواهد شد

  ....!!"پربرکت شما به شما سواری داده ام

  

ح اضافی بر اين حديث االغ گونه نمی توانم بنويسم و تفسير و من هيچ توضي

معنای اين حديث موثق را به خوانندگان گرامی و فاضل و روشن بين واگذار 

  .."تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل":  می نمايم و فقط می نويسم

  

شده موضوع قابل توجه اين است که از اين چرندياتی که به عنوان احاديث نقل 
آن در زمينه % ٧٠از سوی پيامبر و يا امامان شيعه جمع آوری گرديده بيش از 

مطالب و مسائل جنسی و سکسی است که آن هم فقط در مورد مومنين شيعه ی 
مرد داد سخن رانده و مردان را مورد نوازش و مرحمت قرار داده زيرا عاملين 

%) ٩٠بيش از (دتا اجرای وعده های عيش و عشرت و لهو و لعب بهشتی؛ عم
َ حوريان بهشتی هستند و از   که بايد نصيب زنان ) حوری های مذکر(غلمان                        

مومنه ی شيعه گردد به ندرت حرف و حديثی در کتاب احاديث می خوانيم چون 
در قاموس و فکر و عقيده ی ماليان زنان اصوال به حساب نمی آيند چه رسد آن 

  .ر گرديده باشدکه در آن دنيای باقی چيزی برايشان منظو
نکته ی ديگر اين که همين زن چه در اين دنيا و چه در دنيای آخرت فقط به 
عنوان موجودی ضعيف و توسری خورده محسوب می گردد که تنها وظيفه اش 
ارضای غرايض شهوانی و حيوانی مردان عنوان می شود که البته اين فقط در 

و پستی به زنان داده شده، مورد احاديث و روايات نيست که چنين نقش خوار 
در قسمت و مبحث بعدی اين کتاب که به تجزيه و تحليل آيات الهی و تفحص 
در قرآن خواهم پرداخت، همين نقش تو سری خورده ی زن را با کالم اهللا و به 

  .صورت آيات الهی بررسی کرده و نشان خواهم داد
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حضرت آيت اهللا اما علی الحساب در اين زمينه به دو نمونه زير از قول 

  :توجه نمائيد" کتاب معاد"، در کتاب معروف اش "دستغيب شيرازی"

  

رسول خدا فرمود که هر مومن شيعه که شهيد می شود در بهشت قصری "

تخت  ٧٠حجره است و هر حجره را  ٧٠انتظارش را می کشد که در آن قصر 

ته حوری نشس ٧٠فرش گسترده است و بر هر فرشی  ٧٠است و بر هر تختی 

   "...و انتظار شهيد گرامی را می کشد تا او را از نعمات بهشتی برخوردار نمايد

  

اگر اهل محاسبات رياضی باشيد به اين نتيجه می رسيد که آنچه حضرت آيت 

هفت به "اهللا ترسيم کرده است رقمی بدست می دهد که معادله ی رياضی اش 

رقم (ليون حوری بهشتی است که اين يعنی حدود بيست و چهار مي" توان چهار

  . در انتظار فقط يک شهيد شيعه است)  23,910,000دقيق

و زخمی " آش و الش"اين است که اين فرد شهيد شيعه که احتماال  سؤالاينک 

و معلول باالخره خودش را به بهشت موصوف حضرت آيت اهللا رسانده؛ تنها 

ت و چهار در يک مورد تمنيات و خواهش های جسمانی و سکسسی اين بيس

نمايد و ما بقيه ی خواسته ها و  ذميليون حوری بهشتی چه شيوه ای بايد اتخا

گو اين که، بايد بپذيريم خدائی که ( مشکالت اين حوريان را ناديده می گيريم 

در اين حديث در حد يک دالل محبت ترسيم شده، حتما قدرت آن را دارد که به 

عت و ارضای تمنيات جسمانی اين اين يک فرد شيعه ی شهيد؛ توانائی مجام

بيست و چند ميليون حوری را نيز بدهد وگرنه چنين وعده گزافی از قول 

  ...!!).حضرت دستغيب؛ به شيعيان اش نمی داد

  ":معاد"و مثال ديگری از همان حضرت آيت اهللا دستغيب و همان کتاب 
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 اين حضرت دستغيب به کمتر از رسول(از رسول خدا روايت شده است "

که خداوند ) رضايت نمی دهد و اکثر رواياتش به نقل از حضرت رسول است

حوريانی را خلق فرموده که بر گونه ی راست شان نوشته شده محمد رسول اهللا 

و بر گونه چپ آنها نوشته شده علی ولی اهللا و بر پيشانی شان الحسن و بر زنخ 

  .آنان الحسين و بر لب هايشان بسم اهللا الرحمن الرحيم

يا رسول اهللا اين حوريان نصيب چه کسانی شوند؟ حضرت : ابن مسعود پرسيد

  ...."رسول فرمودند نصيب شيعيان ما

  

پيش از آن که گشت و گذاری و تفرجی بيشتر در کتب احاديث و به خصوص 

داشته باشم، شايد بد نباشد ابتدا دو حکم " حليته المتقين"معروف ترين آنها يعنی 

ره ی وظيفه مسلمانان شيعه به خواندن و تبعيت از اين قطعی و رسمی دربا

" شتر گاو پلنگ"چرنديات را؛ به نقل از رهبر عالی مقام و بنيانگزار جمهوری 

  :نوشته" کشف االسرار"خمينی در کتاب . در اينجا بازگو کنم ،ماليان

پيغمبر اکرم برای مستراح رفتن، غذا خوردن، مجامعت کردن، تنبيه زنان، "

ادن اطفال، درمان بسياری از امراض، و خالصه تمامی موارد ضروری شير د

زندگانی ابوالبشر حکم و فرمانی آسمانی آورده و تکليف قطعی و ابدی معيين 

  ".کرده است

" نامه ای از امام موسوی کاشف الغطا"و يا همين خمينی در کتاب ديگری با نام 

  :نوشته است

ح دائم و يا متعه، و انعقاد نطفه، و خورد پيامبر اسالم برای مواردی چون نکا"

و خوراک قبل و بعد از انعقاد نطفه، و يا به بيت الخال رفتن ، و يا جماع کردن، 

فرموده شخصی و يا پيام های غير قابل تغيير آسمانی و الهی .... و ... و ... و

می وظيفه ی هر مسلمان شيعه است که اگر اين اوامر پيامبر اسالم را .  دارند

داند به آنها عمل نمايد و اگر نمی داند، تا ظهور حضرت حجت به نواب قانونی 
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ام و حجج اسالم و اعظم و آيات الو بر حق آن حضرت؛ يعنی علمای اع

بخصوص مراجع تقليد مراجعه کرده و آنچه را که آنان بگويند؛ وحی مطلق 

ن، شک در وجود الهی تلقی کرده و به عمل آورد زيرا که شک به گفته های اينا

  ..."پيامبر اسالم و امامان ؛ و در نهايت شک در بودن حضرت حق است

  

با توجه به دو دستور موکد امام ملعونان است که می خواهم برای روشنگری 

خودم و ديگر هم وطنان ام کند و کاوی داشته باشم در اين گونه کتاب ها، و با 

  .لهی بيشتر آشنا شوماين اوامر موکد و مطلق و غير قابل تغيير ا

و يا " بحاراالنوار"برای مثال، می توانيم به دوکتاب معروف مال باقر مجلسی؛ 

رجوع کنيم که در اين دومی؛ يعنی حليته المتقين، با موارد " حليته المتقين"

  :برخورد می کنيم..!! بسيار مهم و نکاتی حياتی و ضروری

ترين راه ها برای جماع کردن با از طريقه ی تقويت قوه ی مجامعت گرفته تا به

انسان و سگ و االغ و شتر و گوسفند و ساير حيوانات و يا لواط کردن با زن 

و يا شرايط لباس پوشيدن زنان و ... قانونی خويش يا پسران زيبای غريبه

شرايط توالت و زينت آنان و يا آداب وسمه کشيدن زنان و يا آداب غذا خوردن 

ن گرفتن  و يا آداب واجبی کشيدن و دفع موهای زائد با دست و يا شرايط ناخ

عورتين و يا درمان گزيدگی عقرب و يا شفای بواسير و اسهال خونی و يا 

پس از (شرايط تنقيه کردن  و يا تفسير و تعبير خواب و يا اصول طهارت 

..... و غيره.....و شرايط ورود و خروج به مستراح و غيره ) شاشيدن و ريدن

تمامی به نام احکام شرع و دين به خواننده معرفی می گردد، اما در که اينها 

واقع چاه عميق توالتی را می ماند که چنان مستهجن و متعفن است که اگر 

محصوالت تمام کارخانجات عطر و ادوکلن و گالب سازی عالم را نيز در اين 

م بود از چاه عميق و انباشته از کثافت سرازير نمائيم، باز هم قادر نخواهي

  .انتشار بوی مشئوم و لجنی که از آن متصاعد می گردد؛ جلوگيری نمائيم
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ها مستلزم خروارها کاغذ و سال "لجن نامه"از آن جائی که نقل قول زياد از اين 

ها وقت و انرژی است من به نقل ذره ای از خروارها، در مواردی بخصوص 

م برای بهره وری از اين قناعت کرده و از خوانندگان گرامی تقاضا می نماي

  .دريای علم و معرفت آخوندی، خودشان به اين نوع کتب مراجعه نمايند

يکی از اضالع مثلث دين و ) مال باقر مجلسی(به دليل آن که اين شيخ سفيه 

حکومت و سياست در دوره صفويان بوده؛ بنابراين الزم می ديده که گهگاهی 

  :در حليته المتقين می خوانيم. نمايدحديث و روايتی در ستايش شاهان مرقوم 

حرام است بدين جهت  "شطرنج" که اگر  نقل است از امام رضا عليه السالم"

شاهان . به خدا قسم که شاه مات نمی شود. است که در آن گويند شاه مات شد

ارک و بز و جل هستند؛ زيرا شاه از اسامی خداوند تعبندگان محبوب خدای 

  ".تعالی است

  :مين کتاب ام الفساد به حديثی نقيض حديث باال نيز بر می خوريماما در ه

نظر کند؛ مانند آن است "شطرنج"صادق فرمود کسی که به صفحه  امام جعفر"

  ..!!".مادر خود نگاه کرده است "فرج" که بر 

  

ديث دروغ است،  وای برما که مبنای مذهب مان اين چنين احاديث حاگر اين 

است و اگر اين جمله به نقل از امام صادق راست و سخيف و بی شرمانه ای 

صحيح است، باز هم خاک بر سرمان که امام معصوم و رهبر روحانی ما چنين 

کالم بی شرمانه ای به کار گرفته؛ زيرا تا شخص چيزی را نداند و نشناسد، 

نج را شناخته و يا ربنابراين حتما امام صادق شط. نبايد درباره اش قضاوت کند

يک بار بر صفحه آن نظر افکنده و آن را تائيد نفرموده و چنين جمله ای ولو 

 "فرج"صادر کرده است، بنابراين طبق کالم و فرموده خودش، خود امام نيز بر 
  .مادر خويش نظر کرده است
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در بخش قبلی کتاب توضيح دادم که يکی از کارهای غير منطقی دوران صفوی 

و " عثمان"و  " ابوبکر"فای راشدين يعنی حاشی و لعن و نفرين نسبت به خلف

بوده است که تمامی اينها از ابداعات همين شيخ کوته فکر و ملعون " عمر"

  .يعنی مال مجلسی است که خواسته هايش را به شاهان صفوی القاء می کرد

در همين راستا، اين مالی بی آبرو در احاديثی، سومين خليفه ی سنی ها، يعنی 

تا حد فردی مفعول و زنازاده  و حرام خوار و غيره تنزل  عمر ابن خطاب را

يکی از داليل دشمنی و کينه سنی ها با شيعيان و جنگ های خونين دوران (داده 

که البته به شهادت مورخين و تاريخ؛ عمر کسی ) گذشته بين ايران و عثمانی

شد  و بود که از زمان قبول اسالم يکی از وفادارترين ياران محمد محسوب می 

هميشه در رکاب او جانفشانی می کرد و وقتی هم خودش به خالفت رسيد؛ يکی 

از مقتدرترين و بی خدشه ترين خلفای دوران صدر اسالم بود تا جائی که علی 

کسی که ابلهانی چون مال باقر مجلسی، به خاطر او و به بهانه (ابن ابيطالب 

در وصف همين عمر، در ) جانبداری از او؛ عمر را لعن و نفرين می کنند

  :کتاب نهج البالغه اش نوشت

کجی را راست کرد و درد را درمان نمود و سنت را برپا داشت و ) عمر(او " 

کم عيب بود و پاک جامه زيست و پاک جامه از . فتنه ها را پشت سر گذاشت

طاعت خداوند سبحان را به جای آورد و بر ادای حق اش تقوی . جهان رفت

  ...."را خشنود گردانيد ورزيد و خدای

که شيعيان او را ملعون خطاب " عمر ابن خطاب"و البته ناگفته نماند که همين 

" ام کلثوم"ساله علی به نام  ١٢می کنند، داماد علی نيز بود زيرا که دختر 

  .همسر همين عمر بود) يعنی دختر فاطمه و نّوه ی پيامبر اسالم(

و کوچک شمردن و فحاشی نسبت به در رابطه با اين خوار و خفيف کردن 

به نقل از  "تشيع علوی و تشيع صفوی"دکتر علی شريعنی در کتاب  ،عمر

  :مثالی آورده است" درعقد الّد"کتابی بنام 
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حسن ابن محبوب از ابن زباب و او از حضرت امام جعفر صادق روايت کند "

ب؛ شريف که حضرت فرمود خدا لعنت کند بر آنان که می گويند عمر ابن خطا

بود و اين صحاک که " صحاک"بنی عدی بوده است زيرا که او از عقبه ی 

کنيز عبدالمطلب بوده، زنی بود با کپل بزرگ که شتر می چرانيد و در همان 

  .ايام نو جوانی و شتر چرانی تمايل جفت گيری دراو پديد آمد

زن نفيل، جّد عمر او را ديد و هوس اش جنبيد و با او جماع کرد و آن 

خطاب .  د و پنهانی بر سر راه نهاديرا آبستن شد و زائ) پدر عمر" (خطاب"

چون به سن بلوغ رسيد روزی چشم اش به مادرش صحاک افتاد و از کپل 

پس صحاک از پسرش خطاب مجددا . بزرگ او خوشش آمد و به روی او پريد

ند نوزاده حامله شد و چون زائيد از خويشان و خانواده اش ترسيد و دوباره فرز

  .را بين چهارپايان مکه بر سر راه نهاد

" ختمه"بن وليد، کودک را يافت و به خانه برد و اسمش را  ةهشام ابن مغير

گذاشت و اين نامی است که اعراب برای طفلی سر راهی که به فرزندی قبول 

ختمه بزرگ شد و چون خطاب روزی چشمش به ختمه .  می کنند؛ می گذارند

خواهرش بود و هم دختر خودش، به او هوس کرد و او را از هشام افتاد که هم 

به درستی که خطاب هم پدر . خواستگاری نمود و از اين تزويج عمر به دنيا آمد

عمر بود و هم جّدش و هم دائی اش و نيز ختمه؛ هم مادرش بود و هم خواهرش 

  ...".و هم عمه ی او 

  

صادق، به ماموريت بزرگ و با خواندن سرگذشت باال از قول امام جعفر 

زيرا انسانی که بجای ..! روحانی امامان شيعه بهتر و بيشتر می توان پی برد

پرداختن به امور معنوی و دينی، فکر آلوده اش را اينچنين در امور دنيوی به 

جوالن در آورده و به ساختن قصه ای چنين شرم آلود می پردازد؛ آن هم فقط به 

، می تواند پيش گام و پيشرو مقاالت و کتب و "عمر"ردن دليل آلوده و بدنام ک
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نوشته های سکسی باشد که اگر امروز می زيست آينده درخشانی برايش 

به عنوان کارگردان ، و يا در هاليود "پلی بوی"متصور بود و در مجالتی چون 

  .به مقامات عالی و نان و آب داری می رسيد" نوپور"فيلم های 

اشاره کردم که هفتاد در صد اين احاديث، در رابطه با  در ابتدای اين بخش

امور سکسی و جنسی و مطالب شهوانی می باشد که برای اثبات اين ادعايم 

است جلب می " حليته المتقين"توجه شما را به موارد زير که اکثرا از کتاب 

  :نمايم

  

حضرت امام جعفر صادق فرمود که خوردن پنير در شب موجب قوت جماع " 

  ...!"ستا

حضرت امام جعفر صادق فرمود خوردن قاووت با زيتون قوت جماع را زياد " 

  ..."می کند

سنت پيغمبران است بسيار زن داشتن و بسيار : امام جفر صادق فرمود" 

  ..." مقاربت کردن با اين زنان 

حضرت امام موسی کاظم فرموده هر که لذت جماع کردن با کنيز خويش را " 

  ".ين کار را ترک نمی کنددريافت هرگز ا

  

و اما در همين زمينه ها به احاديثی بر می خوريم که در آنها نکات بسيار مهم 

نيز وجود دارند که شايد دانشمندان امروزی و پزشکان معتبر که (!) پزشکی

را برای تحريک حس " وياگرا"ادعا می کنند سال ها تالش کردند تا قرص 

 دروغ می گويند و داروی خويش را از جماع کردن مردان بسازند؛ اصوال

نسخه ها و راهنمائی های امامان و يا فرمول رسول اکرم و يا حتی از معجون 

  .اقتباس کرده و يا به آن دستبرد زده اند" خدا"ساخته شده توسط 

  :به احاديث زير توجه فرمائيد
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زرد  حضرت رسول اکرم فرمود که نمی دانيد ترکيب هليله ی سياه و هليله ی" 

و سقمونيا و فلفل و زنجبيل خشک و خشخاش سرخ و نمک هندی و نازمشک 

و قافله و شقاقل و چوب بلسان و دانه ی بلسان و سليخه ی مقشر و علک رومی 

و عاقر قرقرها و دارچين و عسل، اگر از آن دو مثقال ناشتا و دو مثقال وقت 

  ".دخوابيدن بخوريد، چه اندازه قوت جماع را زيادت می بخش

  

امام جعفر صادق فرموده نعلين سياه ذکر را سست می کند و پوشيدن نعلين "

زرد ذکر را سفت و سخت می کند و همچنين روايت است که امام فرموده 

موهايتان را زياد شانه کنيد که قوت جماع را زياد می کند و نيز شانه کردن 

  ".موهای ريش از پائين به باال به قوت جماع شما می افزايد

  

می خوانيم که خدا نيز ) حليته المتقين(در جای ديگری از همين کتاب ام الفساد 

ساکت و بی کار ننشست و برای آن که از پيامبر و امامان شيعه عقب اينباره در 

  :نماند، نسخه ای برای زيادت قوت جماع نوشت

  

از حضرت صادق منقول است که خداوند هديه ای فرستاد برای حضرت "

کرم که اين هديه؛ هريسه ای بود از هرايس بهشت که دانه اش در باغ رسول ا

های جنت روئيده بود و حوريان بهشتی به دست خويش آن را بعمل آورده 

حضرت رسول آن را تناول فرمود و قدرت مجامعت او افزون گرديد از . بودند

مرد، و اين چيزی بود که خدا می دانست رسول اش را  ۴٠قوت مجامعت 

  ...".حال و مسرور خواهد گردانيدخوش

  

بيچاره آن زنی که بعد از تناول اين هريسه ی بهشتی توسط رسول اکرم، شب 

را با ايشان به صبح رسانيد زيرا افزون شدن قدرت مجامعت يک مرد به چهل 
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مرد، از نظر علمی و عقلی و پزشکی؛ يعنی قوت مجامعت حيوانی، که در اين 

ده که چنين قوتی به رسول اش داده تا طی يک صورت خدا چقدر ناعادل بو

  ؟...!شب تا صبح پدر هرچه نابدتر زنی را به در آورد

شايد پس از خوردن اين هريسه بود که بنا به نوشته مالباقر مجلسی، پيامبر 

  :اکرم خطاب به تنی چند از نزديکان اش فرمود

  

ان اش فرمود حضرت رسول اکرم به عثمان ابن مظعون و تنی چند از نزديک" 

. من روزه می گيرم و نماز می گذارم و با زنان خويش نيز بسيار جماع می کنم

پس هر که دين مرا خواهد بايد از اين سنت من پيروی نموده و به آن عمل نمايد 

  ....".زيرا که موجب زياد شدن نفوس مسلمين خواهد گرديد

  

قبل از ذکر . می خوانيم اما بی شرمانه ترين احاديث از اين گونه را بشرح زير

حديث اين نکته را يادآوری می نمايم که حتا امروزه و در جوامع بی قيد و بند 

را می توان يافت که با " پدر زنی"و آزاد اروپائی و يا آمريکائی نيز؛ کمتر 

يعنی (يعنی همسر دخترش؛ راجع به جماع کردن او با دخترش " داماد اش"

را راهنمائی نمايد اما اين مسئله  گو نشسته و اوبه صحبت و گفت) همسر دامادش

سال قبل و از قول پيامبر اسالم، در سرزمين بدوی  ١۴٠٠سخيف را در 

  :عربستان شاهد خواهيم شد

  

يا علی حکمتی از : و حضرت رسول علی را طلبيده و به او گفت"...... 

  .جبرئيل آموخته ام که به تو وصيت می کنم که به دقت انجام دهی

ا زن خود ايستاده جماع نکن که اين کار فعل خران است و اگر فرزندی به ب

  )..!!يعنی می شاشد(کند " بول"وجود آيد مانند خران بر رختخواب خود 



127 

 
يا علی در شب عيد فطر با زن خود جماع نکن که اگر فرزندی به وجود آيد 

اگر شّر بسيار از او به ظهور ميرسد و در شب عيد قربان جماع نکن که 

و در شب نيمه . فرزندی آيد شش انگشت يا چهار انگشت در دست خواهد داشت

شعبان و روز آخر شعبان با زنت جماع نکن که اگر فرزندی به وجود آيد در 

  .صورتش نشانی از سياهی باشد

يا علی در زير درخت ميوه دار با زنت جماع نکن که اگر فرزندی به وجود آيد 

بنابراين تمام آخوند های جمهوری اسالمی در ( د جالد و کشنده ی مردم شو

و در برابر آفتاب با زنت جماع نکن ..!!) زير درخت ميوه دار به وجود آمده اند

جماع  تيا علی در ميان اذان و اقامه با زن. مگر آن که پرده ای بياويزی

  !که اگر فرزندی حاصل شود جری باشد در خونريزی(!) نکن

شود؛ بی وضو با او جماع نکن که اگر فرزندی به  حامله تيا علی چون زن

يا علی بر پشت بام با زنت جماع نکن که اگر !  وجود آيد بخيل و کور دل شود

  .  فرزندی به وجود آيد منافق و رياکار شود

جماع کن که فرزندی که از اين جماع به وجود  تيا علی در شب دوشنبه با زن

ه جماع بکن که اگر فرزندی حاصل شود؛ آيد حافظ قرآن شود و در شب سه شنب

نجشنبه جماع پاو را شهادت ارزانی گردد و دهانش خوشبو گردد و اگر در شب 

بکنی و فرزندی به وجود آيد حاکمی از حکام شريعت و عالمی از علمای اسالم 

شود و اگر در روز پنجشنبه وقتی که آفتاب در ميان آسمان باشد با زن خود 

) طبق بند قبلی اين حديث بيشرمانه؛ در پشت پرده جماع بکنی البته(جماع بکنی 

فرزندی به وجود آيد که از وسوسه های شيطان تا زمان پيری در امان بماند و 

معه جماع بکنی فرزندی به وجود می آيد که خطيب و سخن گو جاگر در شب 

اد می شود و اگر در روز جمعه بعد از نماز خفتن با زنت جماع بکنی اميد زي

  !است که فرزندی که حاصل می شود از ابدال باشد
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وجود آيد ساحر شود  هيا علی در ساعات اول شب جماع نکن که فرزندی که ب

و به فرج زن خود نگاه نکن که باعث کوری فرزند حاصله خواهد شد و در 

  ....!."وقت جماع با زنت سخن مگو که فرزندی که به وجود آيد بسا الل باشد

  

شتن توضيحی درباره اين حديث، به حديث ديگری در همين کتاب و پيش از نو

به اعتقاد مال باقر مجلسی؛ رسول . به نقل از همين رسول خدا اشاره می نمايم

  :اکرم فرموده

  

بر زن واجب است هر وقت شوهرش اراده کند و قدرت جماع داشته باشد، "

  "؟..!پاالن شتر باشدخود را از او مضايقه و دريع نکند ولو آن که بر پشت و 

  

نتيجه ی اخالقی از اين حديث دومی اين است که شهوت رانی و ميل به جماع 

بر پشت و پاالن شتر حالل است، مشروط بر آن که شتر در پس پرده ای و يا 

زير سقفی باشد، وگرنه مطابق حديث اولی در فضای باز مانند پشت بام و يا 

ور آفتاب و غيره اين کار مجاز نيست و زير درخت ميوه دار و يا در مقابل ن

ناک و بدی برای فرزندی که از اين جفت گيری و جماع به وجود رنتايج خط

  .خواهد آمد در پی خواهد داشت

و در مورد حديث اولی، يعنی نصايح رسول اکرم به دامادش علی؛ در مورد 

که  مجامعت با حضرت فاطمه، فقط می توانم بنويسم حاشا به غيرت پدر زنی

  .چنين گفتگوی سخيفی با دامادش داشته و او را راهنمائی و ارشاد نمايد

  :می خوانيم) حليته المتقين(در همين کتاب ام الفساد 

  

حضرت رسول فرمود دختران باکره بخواهيد که دهان هايشان خوشبو تر و " 

رحم هايشان خنک تر و پستان هايشان پر شير تر است و منقول است که چون 
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کسی را به خواستگاری زنی می فرستاد، می فرمود که گردنش را بو  حضرت

  ..."کنيد که خوشبو باشد و قوزک پايش را به دقت نگاه کنيد که پر گوشت باشد

  

حضرت رسول فرمود مبادا کسی با زن خود جماع کند و پيش از آن که زن " 

با هم آب  بدهد، بلکه بايد به تانی جماع کند که هر دو" آب"دهد؛ او " آب"

  ....!"بدهند

  

البته در اين که حضرت رسول اکرم؛ پيامبر محترم و مکرم اسالم به دليل 

ازدواج های متعددش تجربه ی کافی در اين گونه موارد داشته؛ شکی نيست ، 

اصوال پيامبر " بيست و سه سال"در کتاب " علی دشتی"چون بنا به نوشته ی 

گونه روايت های  اما اين که اين اسالم مردی نظرباز و شهوتران بوده،

بيشرمانه ای از او مطرح و گفته شود، اين ديگر خيلی عجيب و بعيد به نظر 

ميرسد زيرا من تا جائی که به ياد دارم، وقتی که نو جوان بودم مطالبی نظير 

خوانده بودم و حاال می فهمم که " اسرار مگو"اينها را فقط در کتاب هائی با نام 

می گذاشتند؛ زيرا مطالبی به مراتب " اسرار بگو"م آن کتب را بهتر بود نا

خواند که اصوال جنبه مستهجن تر و بی شرمانه تر را می توان در کتب فقهی 

که البته من (اسرار ناگفتنی ندارد بلکه تاکيد شده است که مسلمان شيعه 

ه و آموخته و بايد اينها را خواند) خوشبختانه يا شوربختانه نه مسلمانم و نه شيعه

   .به کار گيرد

غير از موارد سکسی و مطالب نشأت گرفته از جنون شهوانی ماليان و علمای 

اعالم و حجج اسالم و مراجع تقليد و يا احتماال امامان و يا پيامبر دين اسالم 

 به موارد ديگری نيز) البته اگر حتا يک در صد اين احاديث صحت داشته باشد(

  :از آن جمله استبرخورد می کنيم که 
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از حضرت رضا منقول است که جغد زمانی مرغی خانگی بود که در وقت "

وقتی . طعام نزديک سفره می آمد و طعام برايش می ريختند و می خورد

حضرت امام حسين را شهيد کردند، جغد از آبادانی و شهرها بيرون رفت و در 

ند پيامبرتان را کشتيد امت بدی هستيد شما که فرز فتخرابه ها جای گرفت و گ

  ...!! ".و من بيم دارم که مرا نيز هالک کنيد

  

 از همين امام رضا، به اعتقاد شيخ جاهل مجلسی، نقل است که بر خالف گفته

  :که فرمودند وقت جماع به فرج زن خويش نگاه نکنيد، گفته) پيامبر(جدش 

  

سد باکی نيست و و اگر کسی فرج زن خود را نگاه کرده و يا آن را ببو" .....

  .."فعل حرام نکرده

  

  :از حضرت علی نقل کرده اند که

دافع بواسير حضرت علی فرمود خوردن انجير قوت جماع را زياد کرده و نيز "
    " ؟..!و قولنج است

  
از امام صادق نقل است که آن حضرت فرمود زن به منزله ی قالده ای است " 

  "د که چگونه قالده ای بگردن داريدکه به گردن خود می افکنيد، پس خوب ببيني

  

حضرت رسول نهی فرمودند از اين که زنان جز برای شوهر خويش زينت "

  ".کنند و اگر کردند بر خدا الزم است که آنان را در آتش جهنم بسوزاند

  

و نيز حضرت رسول فرموده جايز نيست شفا طلبيدن از آب های گرم که "... 

يافت می شود چون گرمی اين آب ها از جهنم  می دهد و در کوه ها گوگردبوی 
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من نمی دانستم که هزارو چهارصد سال قبل مردم گوگرد را نيز ...!"  ( است

  ).می دانستند و يا حتا گوگرد آن زمان کشف و يا اختراع شده بود

  

ُ زکام لشکری است از لشکرهای خدا که می " حضرت رسول فرموده اند که 

د؛ پس زنهار که ُ زکام را عالج نکنيد و اگر شديد فرستد تا درد را برطرف کن

شد پنبه ای را به روغن بنفشه آغشته کرده و در وقت خوابيدن بر مقعد خود 

  ".بگذاريد

  

يعنی دروغ و ريای مذهبی نيز در اکثر کتب و احاديث و " تقيه"در مورد 

ين رساالت ماليان، هزاران روايت از سوی امامان و پيامبر آورده شده که ا

  :برای مثال. کالهبرداری و سالوس علنی را قانون و اراده الهی جلوه دهند

  

پسر ايمان است و کسی که تقيه در حديث از حضرت صادق نقل است که  " 

ُعشر دين تقيه است و يک   ٩تقيه نمی کند ايمان ندارد؛ و حضرت فرمودند که 

  ...."ُعشر دين اعمال است

...." ن شما نزد خدا کسی است که بيشتر تقيه کندامام موسی فرمود گرامی تري" 

کسی که تقيه را ترک کند چنان است که نماز را ترک کرده : امام رضا فرموده"

  ...".است

  

برای پايان دادن اين بخش از کتاب، الزم می دانم که مروری نيز داشته باشم 

  .خمينی" توضيح المسائل"در کتاب 

رشته ای دانشگاهی را تحصيل کند در  بطوری که همه می دانيم؛ اگر کسی

درباره ی رشته ای که در آن " تزی" پايان دوره ی تحصيلی اش بايد مقاله و يا 

عمر و وقت و انرژی به کار گرفته و تحصيل نموده ، بنويسد و تحويل استادان 
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) تز(و مقامات دانشگاهی دهد که پس از تصويب و قبول آن رساله ی پايانی 

  . ا دريافت نمايددانشنامه اش ر

در مورد آخوند ها و ماليان که به قول خودشان در فيضيه ها و يا مراکز 

می نمايند و سپس می خواهند بعنوان مرجع تقليد  لهیتحصيلی شان کسب علوم ا

و يا رساله ی پايانی؛ همان توضيح " تز" به تحميق مقلدين خويش بپردازند، اين 

  .ستالمسائل و يا رساله مذهبی آنها ا

اينک می خواهم همين رساله و يا پايان نامه ی تحصيلی رهبر عاليقدر 

جمهوری ماليان را ورق زده و مواردی از آن را تجزيه و تحليل کنم تا درجه 

  .اجتهاد و علم و معرفت اش بر من روشن گردد

رساله ی توضيح المسائل اين شيخ نيز؛ اقتباسی و يا برداشتی از کتب و 

  .های مجتهدين و شيوخ دوران قبل از او می باشد رساالت و نوشته

خمينی، " توضيح المسائل"رساله ای که من در اختيار دارم، شايد اولين چاپ 

سرفصل با نام هائی چون  ٣٧شمسی می باشد که شامل  ١٣۴١چاپ قم در سال 

می باشد ... احکام تقليد و يا احکام طهارت و يا احکام نماز و يا احکام روزه و

ر چاپ های جديدتر، بخصوص در دوران جمهوری اسالمی؛ در اين رساله د( 

سرفصل  ٣٧که هر يک از اين ) يا توضيح المسائل تغييراتی داده شده است

  .خود شامل ده ها ماده و تبصره و بند است

و " آب ُ کر: " تبصره و بند و ماده از قبيل ٩٠مثال احکام طهارت به بيش از 

تقسيم می گردد که من اگر .. و .. و " بول و غائط" و يا " آب باران" يا 

سر فصل چند تبصره و بندهايش را نام ببرم؛  ٣٧بخواهم حتا از هريک از اين 

بايد چند صد صفحه کاغذ و نيز مدتی طوالنی وقت تلف نمايم؛ بنابراين مانند 

 موارد قبلی با اشاراتی به برخی از اين فصول و بندها بسنده کرده و به اين

  .بخش خاتمه می دهم

  :در نخستين سرفصل از اين کتاب، يعنی احکام تقليد می خوانيم
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تقليد در احکام، عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی =  ٢مسئله  "

بايد تقليد کرد که مرد و عاقل و بالغ و شيعه دوازده امامی و حالل زاده  و زنده 

اجب است که از مجتهدی تقليد کرد که همچنين بنا بر احتياط و.  و عادل باشد

حريص به دنيا نبوده و از مجتهدين ديگر اعلم تر باشد يعنی در فهميدن حکم 

  ."خدا از تمام مجتهدان زمان خود استاد تر باشد

آيا طبق اين .  عجبا، در همين اولين قدم با معما و شگفتی روبرو می شويم

آيا حريص به دنيا نبود؟ آيا  نظريه؛ خود اين شخص عاقل و حالل زاده بود؟

  ...".؟ آيا...؟ آيا ...عالم تر از ديگر مجتهدان زمان خويش بود؟ آيا 

کسی چه می داند؟ مگر نه آن که گفته اند در شهر کوران؛ آدم يک چشم پادشاه 

هائی گرديدند " ميمون"است و ديگر اين که وقتی مردمان مبدل و يا تشبيه به 

کنند، ديگر چه فرقی می کند که مرجع تقليد، آيا آن " ليدتق" که بايد از مجتهدی 

  چيزی يا کسی که می نويسد و تشريح می کند؛ هست يا نه؟

  :می خوانيم "استبراء"در سرفصل طهارت؛ مبحث احکام تخلی؛ تبصره ی 

  

استبراء عملی است مستحب که مردها بعد از بيرون آمدن بول =  ٧٢مسأله " 

اگر مخرج ) ادرار(آنها اين است که بعد از قطع بول  انجام می دهند و بهترين

غائط نجس شده اول آن را تطهير کنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه ی دست 

از مخرج غائط تا بيخ آلت بکشند، بعد انگشت شست را روی آلت و (!) چپ 

انگشت پهلوی شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند، و پس 

  ....! "سه مرتبه سر آلت را فشار دهند از آن

من تصور نمی کنم هيچ مردی اين عمل پيچيده و احمقانه را انجام داده باشد و يا 

م اين است که با شناختی که از موجوداتی معلوم الحال به نام سؤالانجام دهد، اما 

 آخوند و مال داريم، آيا اين حرکات که هرکدام سه بار بايد تکرار شود؛ خود
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نوعیَ اعمال سکسی و جنسی و نشأت شهوانی؛ پس از هرنوبت ادرار محسوب 

  نمی شود؟ 

  :در همين مبحث احکام تخلی؛ تبصره مستحبات و مکروهاِت تخلی، می خوانيم

  

جائی بنشينيد که ) ريدن: منظور(مستحب است که وقت تخلی =  ٧٨مسأله " 

پای چپ و موقع بيرون  کسی شما را نبيند و موقع وارد شدن به دارالخال اول

آمدن اول پای راست را بگذاريد و همچنين مستحب است در حال تخلی سر را 

  ."پوشانده و سنگينی بدن را بر پای چپ بيندازيد

مالحظه می فرمائيد که مرجع تقليد و ولی فقيه، حتا برای مستراح رفتن و تخلی 

" تبعيض"به نام نيز فکر همه جا و همه چيز را کرده و مخصوصا مطلب مهمی 

که از صفات مختصه ی آخوند و مال می باشد؛ در اين مورد نيز رعايت گرديده 

که پای راست ارجح تر از پای چپ است بنابراين برای ورود به دارالخال از 

پای چپ و برای خروج از آنجا از پای راست شروع کنيد که در هر دو حرکت 

" زور"ن سنگينی بار بدن را موقع رعايت احترام پای راست شده باشد و همچني

  .زدن به پای چپ تحميل کنيد که پای راست دلخور نشود

  :می خوانيم) شاشيدن و ريدن(در همين مبحث، در تبصره ی بول و غائط 

  

بول و غائط حيوان نجس خوار؛ نجس است و همچنين است که =  ٨۶مسأله " 

ا گوسفندی که گوشت آن کرده، ي "َوطی"بول و غائط حيوانی که انسان آن را  

  ."از خوردن شير خوک محکم شده است

داده از حيوانات وظيفه خود می دانم که هشداری جدی به سازمان های حمايت 

ام آخوند و مال باشند، زيرا که نو گوشزد نمايم که مراقب حيوان زورمندی به 

ف حيوانات ضعي" وطی"اين موجود شرم آور پس از تجاوز؛ يا بقول شيخ ما، 

تر از خويش، برای پوشاندن و مخفی کردن عمل شرم آور خويش؛ آن حيوان 
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را مکروه و يا نجس و حرام معرفی می کند تا بتواند با رعايت اصول شرعی 

  .سريعا سر به نيست اش کند

  :در همين مبحث نجاسات به اين مطلب برخورد می کنيم

  

خون در آن بيفتد، آن اگر موقع پختن يا جوشيدن غذا ذره ای =  ١٠٣مسأله " 

  ."غدا و ظرف غدا نجس می باشد و جوشيدن و حرارت و آتش پاک کننده نيست

بيچاره لوئی پاستور که سال ها عمر ارزشمند خويش را در اين راه نهاد تا 

" استريل"کشف و ثابت نمايد که حرارت دادن و جوشاندن، موثرترين وسيله ی 

  .کردن می باشد" َسترَون"ِ و يا 

آنجائی که اين مبحث نجاسات يکی از مباحث بسيار تفريحی و جالب از از 

رساله شيخ ما می باشد، اجازه دهيد يک نمونه ديگر نيز از همين قسمت برايتان 

  :نقل قول کنم

  

کافر باشند آن  بچه ای نابالغ اگر پدر و مادر و جد و جده ی=  ١٠٨مسأله " 

  ."مان باشد؛ بچه پاک استبچه هم نجس است اما اگر يکی از آنها مسل

مالحظه می فرمائيد که با اين حساب، غير از يک ميليارد و اندی مسلمانان، 

مابقی موجودات کرده ی خاکی اعم از انسان و حيوان؛ همه نجس بوده و 

مستحق کيفر و مجازات و يا عذابی هستند که در اسالم و قرآن برای کافرين و 

  .نجس ها در نظر گرفته شده است 

اينک چند ده صفحه پيش رفته و به ساير مباحث و مسايل نيز گذر و نظری 

  :خواهيم داشت

  

اگر انسان جماع کند و به اندازه ی ختنه گاه يا بيشتر داخل =  ٣۵١مسأله " 

بالغ ، درِ قَبـل باشد يا درِ دَبر، طرف اش مردشود، در زن داخل شود يا در 
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ايد، هر دو نفر جنب می شوند و غسل ، حتا اگر منی بيرون نينابالغباشد يا 

  ."جنابت واجب است

َ وطی کند  و منی از او خارج شود غسل تنها  حيوانیاگر =  ٣۵١مسأله  را

کافی است و اگر منی بيرون نيايد چنانچه پيش از وطی وضو داشته، غسل 

  ."جنابت الزم نيست

مراکز حمايت اين بار ناگزيرم غير از سازمان های حمايت از حيوانات، توجه (

و شهوتران جلب  يرناک و شرراز کودکان نابالغ را نيز به همين موجود خط

  ).نموده و تقاضای عکس العمل جدی نمايم

يکی از مفصل ترين مباحث اين رساله ی مشعشع حضرت شيخ و مرجع تقليد و 

رهبر فقيد جمهوری ماليان، مبحثی است راجع به زنان که در آن از مسائلی 

دوران مزاوجت، شوهرداری، عادات ماهيانه زنان و نوع اين  مختلف چون

و زنان " عادات عدديه"و يا زنان دارای " عادات وقتيه"عادات ماهيانه؛ مانند 

) البته نامفهوم برای بنده(نوان و نام عربی نا مفهوم عو چندين " ُمضطربه"

الب چون مطالب اين مبحث متعفن تر از مابقی مط.  ديگر صحبت کرده است

است، فقط يک موردش را انتخاب کرده و با عرض پوزش از تمام زنان شريف 

ايران و بانوان عالم؛ آن را نقل قول کرده و بقيه مطالب را شرمم می آيد که 

  :نوشته و تشريح نمايم

  

  ."َوطی درِ دَبر زن حائض کفاره ندارد=  ۴۵٣مسأله " 
يد؟ به اعتقاد ايشان؛ مرد حتما متوجه هستيد که حضرت شيخ بی شرم چه می گو

و نمی تواند چند  است" حيض"مجاز است با زنی که در عادت ماهيانه و يا 

" لواط"روزی خواست های شهوانی شوهرش را برآورده نمايد، عمل شرم آور 

به اعتقاد همين شيخ بی آبرو؛ در (انجام دهد که اين کار کفاره ای هم ندارد 

اسب و گاو و شتر و االغ، گاهی مستلزم مباحث بعدی، همين عمل لواط با 
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پرداخت کفاره به صاحب حيوان می گردد، اما در مورد همسر مرد؛ کفاره ای 

  .....واقعا که شرم تان باد ای موجودات رذل و پليد و کثيف ) ندارد

بهرحال، اجازه دهيد که تفحص و تماشائی بيشتر داشته باشيم در صفحات و 

اش تشريح کرده و " لجن نامه"مرجع تقليد محترم در  نوشته ها و مسائلی که اين

  . باصطالح آن مسائل را حل کرده است

يا به عبارت ( می دانيم که موضوعی طبيعی و علمی بنام خسوف و کسوف 

که نتيجه ی يک عمل حساب شده ) بهتر ماه گرفتگی و يا خورشيد گرفتگی

بار به وقوع می طبيعت به هنگام گردش ماه بدور زمين است و سالی يک 

پيوندد و تمامی ملل عالم آن را جشن گرفته و با شادی و هلهله به تماشای آن 

می ايستند، در اسالم و از نظر مسلمين و آخوندها نشانه ی خشم خدا بر بندگان 

  .گنهکارش تلقی شده و مستلزم خواندن نماز وحشت می باشد

  :در اين زمينه شيخ ما اظهار فضل فرموده که

  

سی که در موقع گرفتن ک= ١۴تبصره  –غسل های مستحب  – ۶۴۴له مسأ"

عمدًا نخوانده مرتکب خطای عمد شده است اما را خورشيد و ماه نماز وحشت 

در صورتی . اگر فراموش کرده که نماز وحشت بخواند؛ خطای غير عمد است

 که تمام ماه و تمام خورشيد گرفته شده باشد مستحب است که غسل کرده و نماز

  ."وحشت بخوانيم

و .... نماز خواندن در چند جا مکروه است  و از آن جمله است =  ٨٩٨مسأله "

و در جاده و خيابان  و کوچه که برای کسانی که عبور ..... مقابل انسان و  در

و روبروی عکس و مجسمه ی چيزی ..... و .... می کنند باعث زحمت باشد و 

ئی که عکس باشد اگر چه اين عکس و در جا.... و.... که روح دارد و 

  ....و .... روبروی نمازگزار نباشد و 
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همان گونه که ديده ايم و می دانيم اکنون بيش از بيست و چند سال است که 

در کوچه و خيابان و محل عبور (!) پيروان و مقلدين همين مجتهد و عالم ربانی 

تند در حالی که و مرور افراد به نمايش هائی چون نماز جمعه مشغول هس

روبروی نماز گزاران هميشه ده ها موجود مفتخور و عاطل و باطل به نام 

پاسدار، تفنگ بدست ايستاده و چهار چشمی همه را زير نظر دارند تا مبادا 

کسی به سوی مقتدای نماز گزار حمله برده و سر به نيست نمايد و نيز ده ها 

و ) مات در توضيح المسائل اشنويسنده  همين کل( عکس و تصوير همين شيخ 

يا تصاوير ماليان ديگر نظير او؛ زنده يا مرده، در برابر نمازگزاردان نصب 

  .شده است

در مورد روزه؛ و روزه داران، به چند مسأله ی جالب که هم خنده آور است و 

  : هم انسان را در ته قلب به گريستن ناچار می سازد،  برخورد می کنيم

  

جماع روزه را باطل می کند اگر چه فقط به اندازه ختنه گاه =  ١۵٨۴مسأله " 

  ."داخل شود و منی هم خارج نشده باشد

اگر کمتر از ختنه گاه داخل شود و منی هم بيرون نيايد؛ =  ١۵٨۵مسأله " 

را کمتر از ختنه گاه  اگرآلتش را بريده اند روزه باطل نمی شود ولی کسی که 

  ."شود هم داخل کند، روزه اش باطل می

اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده يا نه، روزه ی =  ١۵٨۶مسأله" 

اگر شک کند که دخول شده يا  آلتش را بريده اندو کسی هم که . او صحيح است

  ."نه روزه ی او هم صحيح است

تا به حال نشنيده بودم و نمی دانستم که کسی که آلتش را بريده اند، دخول و (

ُ دّر فشانی های حضرت شيخ، خودتان پيدا خروج هم می  تواند بکند؛ حاال با

  "....! )بهای پرتقال را"را يا " زرد آلو فروش"کنيد 
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اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن منی با کسی بازی و =  ١۵٩۵مسأله 

شوخی کند؛ در صورتی که عادت نداشته باشد که بعد از پايان بازی و شوخی 

، اگر اتفاقا منی از او بيرون آيد روزه اش صحيح است منی از او خارج شود

و شوخی را آنقدر ادامه دهد تا آنجا که نزديک است منی خارج  یاما اگر باز

  ."شود و خودداری نکند تا عاقبت منی بدهد، روزه اش باطل می شود

را جانی و عمری دوباره ببخشم و از او " دهخدا"کاش قدرتی داشتم تا زنده ياد (

را به زعم مال و آخوند  شوخی و بازیا کنم که در فرهنگ لغات اش تقاض

  ).تفسير و معنا نمايد، نه آن طوری که معنای مفهوم آن است

  

ه از روی ناچاری چاماله کردن با مايع و يا روغن روان، اگر =  ١۶۴۵مسأله 

و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند ولی استعمال شياف هائی که برای 

احتياط واجب آن است که از استعمال شياف هائی . الجه است اشکالی نداردمع

  ."است خودداری نمايد کيف کردنکه برای 

که ) ؟(...!مالحظه می نمائيد که آخوند و مال؛ به مقتضای بيماری موروثی اش 

بر اثر سال ها تعليم و تربيت در اماکنی مانند فيضيه ها بدان دچار و مبتال می 

کيف "برای  شيافر کسی يا چيزی در دسترس نداشته باشد؛ حتا از گردد، اگ
  ..! مدد می گيرد" کردن

نخست مصداق . در قسمتی ديگر از اين رساله؛ به دو نکته ی اساسی ميرسيم

مال خودم، مال خودم و مال مردم هم مال "ضرب المثل معروف که می گويد 

محسوب " هيچ مطلق"خوند و ديگر اين که زنان اصوال از نظر مال و آ" خودم

  :به چند نمونه زير توجه کنيد. می شوند

) ؟(!يک قسمت آن سهم سادات . خمس را بايد دو قسمت کنيد=  ١٨٣۴مسأله 

است و نصف ديگر سهم امام زمان عليه السالم است که در اين زمان بايد به 

  ...."مجتهد جامع الشرايط داد
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م همه ی سادات است به کسی که از آن نيمی از خمس که سه=  ١٨۴٠مسأله 

در شهر خودش مشهور باشد که سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين 

  ."هم نداشته باشد می توان خمس داد

به زن سيده؛ بنا بر احتياط واجب نبايد خمس داد که به =  ١٨۴١مسأله " 

 مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج ديگرانی مانند شوهرش و يا

بچه های يتيم را بعهده داشته باشد که نمی تواند از عهده آن مخارج برآيد جايز 

است به اين زن سيده خمس را پرداخت اما بايد نظارت کرد که به چه مصرفی 

  ."می رساند

متوجه منظورم شديد؟ خمس که يکی از ارکان اقتصاد آخوندی است، همان 

راکنی معروف اش زمانی گفته در سخن پ(!) اقتصادی که همين رهبر عاليقدر

يک . ،  طريقه تقسيم اش اين است که دو قسمت شود"اقتصاد مال خر است"بود 

اما . قسمت مال همه ی سادات و نيم ديگر فقط به حضرت شيخ تعلق می گيرد

از همان نيمه ای که مال ديگران است؛ به زن سيده نبايد کمک مالی کرد که 

  .برای مشکالت خودش خرج نمايد

گو اين که تمامی مبحث ها و موضوعات هر رساله و توضيح المسائلی به 

طريقی با مسائل جنسی و شهوانی و تهوع آور رابطه ای مستقيم دارد، اما 

شيرين ترين مبحث برای هر نويسنده ی توضيح المسائل، مبحث عقد و نکاح و 

توانند  صيغه و داشتن کنيز و متعه است که با اتکاء به نوشته هايشان، می

در اين مورد چند مسأله . هرگونه اعمال پليد خويش را قانونی و الهی جلوه دهد

  :از رساله خمينی را باهم مطالعه می کنيم

اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از =  ٢٣٩۵مسأله " 

  ! "؟..آن که با او نزديکی کند با مادر او زنا نمايد، عقد آنان اشکالی ندارد
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اگر با زنی غير از عمه و خاله خود زنا کند احتياط واجب =  ٢٣٩۶مسأله " 

اما اگر زنی را عقد کرد و با او نزديکی . آن است که با دختر آنان ازدواج نکند

  ."نمود، بعد ها اگر با مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمی شود

اله اش زنا کند، مثال شب اگر در اثر حادثه ای با عمه و خ=  ٢۴٠١مسأله " 

در اطاقی در طبقه باال خوابيده و درست زير همان اطاق در طبقه پائين عمه يا 

خاله اش خوابيده و زلزله اتفاق افتاد که بر اثر آن زلزله حائل بين دو طبقه از 

بين رفت و او از باال روی عمه و خاله اش فرود آمد و اتفاقی ذکرش بر فرج 

الزم نيست خودداری کند و می تواند کارش را تمام کند و ) !؟(او دخول کرده 

  ...! "بعد هم با دختر او مزاوجت نمايد

مالحظه کنيد که چه مزخرفاتی را سرهم کرده که يک صحنه اتفاقی برای زنا (

  ). کاری با خاله و عمه اش بهم ببافد

اشد مادر و ب نابالغاگر با پسری لواط کند؛ حتا اگر لواط دهنده =  ٢۴٠۵مسأله 

خواهر و دختر اين پسر بر او حرام است ولی اگر گمان کند که دخول نشده و يا 

شک کند که دخول شده يا نه، خواهر و مادر و دختر لواط دهنده بر او حرام 

  ."نمی شوند

را برای خود عقد کند و پيش از آن که  نابالغی اگر دختر =  ٢۴١٠مسأله " 

بول و حيض چنان که راه و دخول يا َوطی کند دختر تمام شود؛ با ا" سال ٩"
َوطی او را يکی نمايد، ديگر نبايد با او جماع کند اما  حيض و غائطيا راه 

  ) راستی که حاشا به شرافت تو مرجع تقليد...! " ( کردن اشکالی ندارد

  

هر چه سعی می کنم که خونسرد از کنار اين مطالب مستهجن و شرم آور 

  .وجيهی در حاشيه و يا زير آنها ننويسم، نمی توانمبگذرم و تفسير و ت
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بنابراين از خوانندگان گرامی پوزش می طلبم اگر گاهی قلم من هم باندازه قلم  

و ناسزائی حواله  بی شرم و افسار گسيخته می شود "لجن نام"نويسنده ی اين 

  . ايشان می شود

ح دائم ختم نمی بهرحال در اين قسمت از کتاب؛ موضوع به همين عقد و نکا

يا " متعه"به نام ) برای آقايان شيوخ(گردد و در دنباله، بحث شيرين تری 

  :به دنبالش می آيد" صيغه"

  

صيغه کردن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحيح و =  ٢۴٢١مسأله " 

  ."الزم است

زنی که صيغه می شود اگر شرط کرده باشد که مرد نبايد با =  ٢۴٢٣مسأله " 

يکی و دخول کند، اين شرط صحيح و حق او است و مرد می تواند لذت او نزد

  ...."های ديگری از او ببرد مثال با او وطی کند و 

  ...! "زن صيغه ای اگر آبستن هم باشد، حق خرجی ندارد=  ٢۴٢۴مسأله " 

نظرتان چيست؟ آيا بهتر نيست که اصوال عقد و نکاح دائم را دورش را ! خوب

برويم؟ چون هم " متعه"به دنبال صيغه و يا بقول آخوند  قلم بکشيم و فقط

محدوديت ندارد و هم اين که خرجی و حق و حقوقی بدان تعلق نمی گيرد و هم 

  .خيلی مزايای ديگری که حضرت شيخ در باال تشريح فرموده اند

  !)... :؟(و اين هم چند نکته ی بسيار بسيار مهم پزشکی

  

معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه اگر مرد برای =  ٢۴۴١مسأله " 

به بدن او بزند اشکال ندارد؛ ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه  دستکند و 

  ."کند،  نبايد دست بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نگاه نبايد بکند
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اگر انسان برای معالجه کسی ناچار باشد که به عورت او =  ٢۴۴٢مسأله " 

نگاه کند، بنا بر احتياط واجب، بايد آئينه را جلوی عورت گذاشته و در آئينه 

  ."نگاه کند

باشند که " شيخ ملعون"من تصور می کنم که تمام پزشکان عالم بايد ممنون اين 

با فتواهائی چنين فاضالنه، تکليف تمامی جراحان و اطباء را به نحوی احسن و 

  .خداپسندانه مشخص نموده است

  :هم چند حکم شرعی در مبحث خوراکی ها و آشاميدنی هااين 

  

خوردن گوشت اسب و قاطر و االغ مکروه است  و اگر =  ٢۶٣١مسأله " 

کند حرام می شوند و نبايد گوشت شان را خورد و بايد آنها را  وطیکسی با آنها 

  ."از شهر بيرون برده و در جای ديگری فروخت

  )بر تو حرام و بر همسايه ات حالل استشده " وطی"حيوان : نتيجه اخالقی(

اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديکی کند بول و سرگين آنها =  ٢۶٣٢مسأله " 

نجس می شود و آشاميدن شير آنها حرام است و بايد بدون تاخير آن حيوان را 

  ."بکشد و گوشتش را بسوزاند

  

کلمات در تبصره ی کارهائی که موقع غذا خوردن مستحب است، با اين 

  :مشعشع روبرو می شويم

با سه انگشت يا بيشتر غذا : ششم. با دست راست غذا بخورد: پنجم" ..... 

سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد و در پايان : نهم..... بخورد

آنچه را که : چهاردهم..... غذا خوردن انگشت هايش را بليسد وشکر خدا بکند

بعد از خوردن غذا به : هفدهم.... مع کند و بخوردبيرون سفره ريخته شده ج

  ...."پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بيندازد و آروغ بزند و 
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در پايان اين رساله يا توضيح المسائل بی نظير و بی بديل و مشحون از معارف 

  :و دانش و علم و معرفت اسالمی، در مبحث مسائل متفرقه می خوانيم

  

قوانين و مقرراتی که از مجالس قانونگزاری دولت جائر =  ٢٨٣۵مسأله " 

صادر می شود بر خالف قرآن کريم و سنت پيامبر است و از نظر اسالم لغو 

  ."بی ارزش است

قانونی که اخيرا به نام قانون حمايت خانواده به امر اجانب از =  ٢٨٣۶مسأله " 

رسيده بر خالف  طاغوتی به تصويب رژيممجلسين غير قانونی و غير شرعی 

زنانی که با توسل به اين . احکام اسالم است؛ چون حق طالق با مردان است

قوانين و به امر محکمه مطلقه شده اند، طالق آنان باطل و زن هائی شوهر دار 

هستند که اگر بعدا شوهر کنند زناکار هستند و کسی که آنها را می گيرد نيز در 

ی می باشد و اوالد آنان نيز غير شرعی                         ّ     حکم زناکار است و مستحق حد  شرع

چه . است و ارث نمی برد و ساير احکام اوالد زنازاده بر آنها جاری است

  ."محکمه طالق داده باشد  يا امر کند که طالق بدهند

  

اين است نمونه بارزی از رساله ها و توضيح المسائل ها و احکام و دستوراتی 

وضه خوان و رمال و جن گير و که از قرن ها شيخ و آخوند و مال و ر

کالهبردارانی از اين دست؛ با آنها رشد کرده و به اين مزخرفات اعتقاد و 

باوری نامتعارف پيدا نموده اند و قرن ها در آرزوی آن به سر می بردند که اين 

الطائالت و مزخرفات را در شکل دولتی يا حکومتی اسالمی نشر و گسترش 

طالب مستهجن و مربوط به دوران ماقبل تاريخ بشريت، داده و با اتکاء به اين م

راه بياندازند که با کمال تاسف به " اهللا"به زمامداری رسيده و حکومتی با نام 

همت نادانان و گمراهان و با همراهی روشنفکران موقعيت طلب و نو از راه 

شی رسيده، و يا حتا کهنه سياستمدارانی که دست شان از خودنمائی و جلوه فرو
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کوتاه مانده بود و در اين آرزو بسر می بردند که ولو برای مدتی کوتاه و 

محدود به مسند قدرت رسند و نام هايشان در تاريخ با شکوه ميهن ما ثبت گردد، 

اين قشر واپسگرا و به دور از تمدن و فرهنگ و انسانيت و عقل و انصاف ؛ 

هائی چون "لجن نامه"لهام از عاقبت به قدرت رسيد و با اين تسلط بر امور، با ا

رساالت مجتهدين و توضيح المسائل های گوناگون و کتب احاديث و نيز 

روايات و غيره، قوانينی اسالمی و الهی ساختند و نوشتند و بر جامعه ای به 

   .کمک همين قوانين حکمروائی می کنند

  

ائی جمهوری شايد بد نباشد در پايان اين بخش با نگاهی بسيار گذرا، قوانين قض

  .ماليان را که سنديت و يا هويت آسمانی پيدا کرده است نيز مروری نمائيم

استخوان  اگر کسیدر مبحث قوانين قضائی به اين نکات برخورد می کنيم که 
کسی را بشکند به طوری که هميشه از او غائط بيرون آيد و يا اگر " کون"
کسی " مقعد"يک طرف زنی را يا " فرج"مردی را؛ يا يک طرف " خصيه ی"

 تمام اينهابيفتد ، " جماع"را ببرند و يا مردی را چنان ناقص کنند که از قدرت 
  ...مشمول جزا و خون بها می شود

  :و يا اين که 

را بيرون " منی"در صورتی که مرد بدون اجازه زن دائمی و عقدی خود 

ين عمل با مثقال طال جزيه است اما هم ١٠او رها کند اين عمل شامل " فرج"

  ....جزيه ای ندارد) متعه(کنيز يا صيغه 

  :يا اين که در بخشی ديگر می خوانيم

" فرج"ببرد و يا هر دو طرف " شفهه"مردی را از بيخ يا " ذکر"اگر کسی 
زنی را ببرد، خواه آن زن بکر باشد يا بکر نباشد؛ و خواه فرج اش کوچک 

  ...می گرددتمامی شامل جزيه  اينهاباشد و يا بزرگ باشد، 
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که با توجه به اين که در قرن بيستم، ايران و ايرانی به چهارده قرن پيش  

داده شده مبنای محاسبه ی جزيه و يا خون بها، شتر است که چون در ت رجع

  .زمان حال شتر به آسانی يافت نمی شود؛ معادل آن می توان پول نقد يا طال داد

  :اينددر بخش قصاص شاهد آن می شويم که می فرم

از ارکان واجب اسالم است و نمی توان ) رجم(قتل مجرم به وسيله ی سنگسار 

سنگسار را تبديل به تيرباران و يا به دار کشيدن  و يا گردن زدن با شمشير 

می شود بايد فورا حکم درباره اش اجرا گردد و " رجم"نمود و کسی که مشمول 

نوع قصاص بايد از سنگ  هيچ چيز نبايد مانع اجرای قصاص گردد و در اين

  ".جان بدهد"های کوچک استفاده کرد که محکوم به تدريج 

همان گونه که اشاره کردم از آنجائی که آخوند و مال به جز پائين تنه و مسائل 

شهوانی و حيوانی فکر ديگری ندارد؛ قسمت اعظمی از قوانين قضائی و قانون 

مقرون به اين گونه جزا و قصاص جمهوری اسالمی آخوند ها مشحون و 

و " کون"مسادل است اما در بخشی هم که صحبت غير از مسائل مربوط به 

به ميان می آيد، به مباحث و قوانينی برخورد می کنيم که فقط " ذکر"و " فرج "

و فقط برای مغز پوسيده آخوند و مال و خونخواران زالو صفت حاکم بر ايران 

  .قابل تفکر و توجيه است 

  :قوانين امنيتی و جنائی می خوانيم در بخشی از

هرکس برای ايجاد رعب و هراس و سلب امنيت و آسايش مردم دست به اسلحه 

  ١. گرم و يا سرد ببرد محارب با خدا و مفسد فی االرض است

البته اين توجيه و تفسير هيچگاه شامل چماقداران و قداره بندان و آدم کشان خود 

يعنی ( اقی اقشار بيرون مانده از گود قدرت رژيم نشده و نمی شود و برای ب

  .قوه اجرائی دارد) ملت اسير ظلم و ستم% ٩٠

  

  قانون مجازات اسالمی ١٨٣ماده  –تعريف محارب  - ١
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در جای ديگری از اين مجموعه الطائالت که بنام قوانين قضائی ناميده شده اند 

  :می خوانيم

می ايستادگی يا قيام هر گروه و جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسال

تمام اعضاء و , نمايد، تا زمانی که هسته ی مرکزی آن فعال و يا باقی است

هوادارن آن به هر نحوی که در پيشبرد اهداف آن سازمان فعاليت و تالش و يا 

حرکتی داشته باشند محارب اند، حتا اگر در شاخه ی نظامی و اجرائی آن گروه 

  ٢.نباشند

سيری است بر اولی چون به فاصله ی دو متمم و ماده به که اين دومی، خود تف

در جای ديگری از همين قوانين قضائی نشأت گرفته . دنبال يکديگر آمده اند

  :شده از اسالم ناب محمدی و قرآن چنين می خوانيم

قتل نفس در صورتی موجب قصاص می باشد که  =مجازات اسالمی٢٢۶ماده 

اشد، اما اگر مستحق قتل باشد بايد استحقاق مقتول شرعا مستحق قتل يا کشتن نب

  .....قتل او را طبق موازين شرعی و ادله الزم در دادگاه اثبات نمايد و 

به دنبال اين ماده ی  غير منطقی و ابلهانه که به قاتل اجازه می دهد خود قاضی 

با اين  ٢٩٠از ماده  ٢و دادستان و خود مجری قانون گردد، در تبصره ی 

  :برو می شويمجمالت رو

در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص يا مهدورالّدم بودن بکشد و 

اين امر در دادگاه بر قاضی يا حاکم شرع معلوم گردد که مقتول مهدورالّدم 

در حکم خطای ) اين قتل(نبوده و مستحق قصاص محسوب نمی شده، اين امر 

را به اثبات برساند و شبيه به عمد است اما اگر مرتکب قتل، ادعای خويش 

ثابت نمايد که شخص کشته شده زمانی به هر دليلی مهدورالّدم اعالم شده بود، 

  .قصاص و ديه از او ساقط می گردد

**************  

  .مجازات اسالمی ١٨۶ماده  - ٢
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قوانين و ماده ها و متمم ها و تبصره هائی ظالمانه و احمقانه و حتا غير بشری 

يل و از اين دست، خود يعنی پروانه و مستمسک کشتن هر و حيوانی از اين قب

و دستگاه حاکم، زيرا عاملين  يممخالف و هر انسانی با افکاری مغاير افکار رژ

همين حکام طی بيست و اندی سال گذشته، هزاران انسان بی گناه را به قتل 

ّمه شده اند رسانده و با تکيه بر قوانينی اينچنين ظالمانه يا از گناه خويش بری الذ

و يا اين که نهايتا به پرداخت ديه و خون بهائی محکوم گشته و مجددا در پی 

  . شته اندگتکرار اعمال تروريستی خويش روان 

اگر بخواهم در اين رديف و مقوله گفتگو نمايم و قوانينی چنين بی شرمانه و 

وشته شده و  بدوی و ظالمانه را که از سوی دوالپاهای حاکم بر ايران و ايرانی ن

اجرا می گردد برشمارم، نوشته ام به مثنوی هفتاد من کاغذ مبدل خواهد شد 

بنابراين بهتر می دانم در اين مقوله بيش از اين بحث نکرده و به بخش بعدی، 

يعنی قسمت پايانی کتاب بپردازم که می تواند پاسخی باشد بر تمام اين ابهامات 

  :از خود می پرسند ت بی جواب من و ديگرانی کهسؤاالو 

چرا هرچه از سوی آخوند بروز می کند و فتواها و قوانين و 

دستوراتی که توسط اينان صادر می گردد تا اين حد مستهجن و غير 

  منطقی است؟

چرا فشرده و چکيده ی تمام رساالت و توضيح المسائل ها و کتب 

چون اينان يا تشابه کاملی به چاه متعفن و گندابی  تیفقهی و عقيد

منتهی " منی"مستراح دارد و يا آن که عاقبت به خزينه ای مملو از 

  می گردد؟

چرا در ديدگاه آخوند و مال آنجائی که حرف از آدميان است فقط 

نقش می بندد و جائی هم که سخن " کون و فرج و ذکر"تصويری از 

ن ااز عدالت رانده می شود باز هم تراوشات مغزهای پوسيده ی آن

بريدن يک طرف  –کشيدن خصيه  –شکستن کون "محور عمدتا در 
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می " و يا بريدن ذکر از بيخ يا هشفه –يا هر دو طرف فرج و مقعد 

  چرخد؟

چرا در قضاوت شان زن نصف مرد حق خون بها دارد و يا نصف 

  برادر و يا يک هشتم شوهر ارث می برد؟

هند، چرا زنان که تقريبا نيمی از نيروی فعال جامعه را تشکيل می د

در حد عروسک های سکس يا وسيله ی شهوترانی اين هرزگان قلمداد 

می شوند تا جائی که اگر به دليل يک فعل و انفعال طبيعی و قانون 

خويش قادر به " قاعدگی يا پريود"خلقت شان، مدتی کوتاه در دوران 

بر آوردن نيازهای شهوانی مردان نباشند، مردان مجازند که با همسر 

را انجام دهند بدون آن که مرتکب خطا " لواط"شرم آور خويش عمل 

  شده و کفاره و مجازات و جزيه ای به آنان تعلق گيرد؟

چرا طب از نظر اينان فقط تنقيه کردن و يا گذاشتن پنبه آغشته به 

روغن بنفشه بر مقعد محسوب می گردد که برای همين عمل نيز، اگر 

اه کردن ممکن باشد گاگر با ن دست ممکن باشد نبايد نگاه کرد و يا با

اجباری  )دست زدن و نگاه کردن(نبايد دست زد و اگر هر دو عمل 

  باشد، بايد آئينه ای درمقابل عورت قرار داد و در آئينه نگاه کرد؟

پاسخ به تمامی و يا اکثر اين سرخوردگی های شرم آور در يک کلمه خالصه 

دين و مذهب کتابی است آسمانی است که مبنای اين " دين و مذهب"ميشود و آن 

نوشته ام، الاقل پاسخی به  که با بررسی اين کتاب در بخش پايانی" قرآن"به نام 

بسياری از چراهای مطرح شده برای خودم يافته و مورد تجزيه و تحليل و 

بررسی قرار ميدهم، با اين اميد که کاش اين کتاب يا نوشته؛ در آگاهی ديگران 

اچيز و مقدماتی داشته باشد زيرا در مواردی چون اين، نلو نيز بتواند نقشی و

هر فردی موظف است که خود نيز به جستجو و بررسی و کاوش مدام دست 

زده و آنچه را که ديگران نوشته و ادعا می کنند، شخصا تجزيه و تحليل نمايد و 
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د، به وقتی به حقانيت اين ادعاها و يا اين قبيل نوشته ها ايمان راسخ پيدا نمو

ديگرانی نيز که يا در اشتباه و گمراهی اند و يا فرصت و موقعيت بررسی و 

انديشيدن به اين مطالب را ندارند، دانسته هايش را انتقال دهد تا از اشتباه و 

  .گمراهی بيرون آيند

وقتی درصد باالئی از اقشار يک جامعه در مطلبی متفق القول شده و بر اشتباه 

چشم بسته پذيرا گشته اند؛ هم رأی و هم فکر يستمی که بودن روش و راه و س

گشائی باشد برای  گردند، آنگاه است که اين همراهی و هم رأئی شايد بتواند راه

حل مشکالت شان و آنان را به شاهراه رهائی از ضاللت و بدبختی و فقر 

انديشه و فقر فرهنگی و رهائی از استحمار و رسيدن به دانائی و انسانيت 

    . نمون نمايدره
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  قرآن در محکمه ی عقل و منطق

  
در بخش های قبلی اين کتاب، بررسی و تحقيق  در مورد آيات و سوره های 

قرآن را که مربوط به روايات و قصه ها و مطالب انتقال يافته از تورات به آن 

مکان و ، تا حد ارا کتاب است؛ و مقايسه آنها با قصص و روايات قديمی

و سپس توضيح دادم . گنجايش کتاب و نوشته ی خودم برايتان تشريح کردم

سوره ها و آيات اين کتاب آسمانی مسلمين درباره ی بهشت و % ٣٧حدود 

دوزخ و غضب خدا درباره کسانی که او را و دين جديدش را نمی پذيرند و 

آنانی که او و  باين جهنم رهسپار می گردند، و يا محبت و بخشايش اهللا درباره

  .دين اسالم را قبول کرده و راهی بهشت خواهند گرديد، اختصاص يافته

اينک در بخش پايانی کتابم قصد دارم بصورت خيلی خالصه اما با دقتی هرچه 

از مطالب قرآن را بررسی نموده و با جمع بندی آنها؛ داليل % ٣٧بيشتر اين 

ائی بس دور و دراز تحقيق و خويش را برای نوشتن اين کتاب که حاصل سال ه

جستجوی من درباره اديان و مذاهب، بخصوص دين اسالم و مذهب شيعه است  

  .بيان کرده و نتيجه گيری نمايم 

برعکس تورات و خدای بنی اسرائيل که عزت و ذلت و پاداش و مکافات را در 

جان  منظور داشته و الاقل با جسم بی اشهوديان و قوم برگزيده يهمين جهان به 

چنان خدای جبار و ستمگری است " اهللا"و مدفون در خاک آدميان کاری ندارد، 

 گويد که حتا به اين جسم بی روح و آرميده به زير خاک نيز ابقاء نکرده و می
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که اين مردگان را نيز روزی مجددًا روح و جان بخشيده و به محکمه ی عدل و 

شان تصميم نهائی را خواهد  قضاوت خويش فرا خواهد خواند و آن وقت درباره

  .گرفت

ناگفته نماند که اين دادگاه آخرت، دادگاهی است که متهم بدون حق استفاده از 

وکيل و هيئت منصفه و غيره در آن حضور می يابد که بخشيده و آمرزيده، يا 

در اين دادگاه آخرت دادستان، قاضی و مجری احکام صادره و .  محکوم گردد

است؛ يعنی همان خدای واحد و متکبر و يکدنده و " اهللا"د خالصه همه کاره خو

خودکامه ای که با اختناقی غير قابل وصف و سنگدلی و بيرحمی، هيچ حق و 

اختياری برای بنده خويش قائل نشده و در جای جای کتابش قرآن تاکيد کرده 

  .است که هرچه که من می گويم همان بايد بشود و می شود

تاکيده کرده که من می آفرينم، من  قرآن سوره ها و آيات ریبسيادر " اهللا"اين 

من به راه راست هدايت می . من عادل می کنم، من ناعادل می کنم. می کشم

من . من شعور ميدهم، من شعور را دريغ می دارم. نمايم، من گمراه می سازم

 هرکه دانا است به قدرت من است و هر که نادان است. عزت و يا ذلت می دهم

هر که مرا شناخت و قبول کرد مشّيت و خواست خودم . خواست خود من است

بوده و هر که در جهالت و خدا نشناسی گرفتار آمده و غرق گرديده؛ به اراده 

  .خودم بوده است

اما عجيب اين که همين خدای همه کاره و خودکامه، در صدها آيه همين 

و جهنمی  ؛ذابی ناعادالنهموجودات جاهل و گمراهان و خدانشناسان را به ع

سوزان و عاقبتی غير منطقی وعده می دهد که انسان از درک آن متحير و 

  .عاجز و ناتوان می ماند

چرا خدائی که می تواند همه ی بندگانش را به راه راست هدايت کند و همه را 

به بهشت موعودش راهبری نمايد، برخی را به ضاللت و گمراهی می کشاند تا 

انش را از وجود آنها مملو و پر نمايد، و عده ای را آنچنان عقل و جهنم سوز
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درايت و شعور نصيب شان می سازد که در روز محشر يکسره به بهشت 

  روانه گردند و از لذايذ و نعمات آن بهره مند گردند؟

که می " الحج"از سوره ی  ۴آيه در جای ديگری از اين نوشته ام با تکيه بر 
مقرر شده که هر کس را دوستش دارد گمراه کند و به  بر شيطان: " گويد

، توضيح دادم که اين کار خدا خود نوعی بازی "عذاب آتش سوزانش بکشاند

را مطرح کرده ام که اصوال  سؤالو شيطنت کودکانه محسوب می شود و اين 

خدائی چنين قدرتمند و توانا چرا از روز ازل از مالئک اش که از جنس برتر 

پديد آمده اند، خواست که در برابر انسان که مصنوعی است از جنس يعنی آتش 

پست تر يعنی خاک؛ سجده نمايند؟ اگر قصدش از اين کار آزمايش مالئک اش 

بوده؛ اين بدان معنا است که خدا از ايمان ضعيف و ترديد آميز و عدم حرف 

اين بی اطالع بوده است که در " شيطان"شنوائی يکی از فرشتگانش به نام 

  .ميرود سؤالصورت درجه ی آگاهی و توانائی و علم و دانش اين خدا به زير 

اگر فرض کنيم که خدا می دانسته که شيطان تمرد خواهد ورزيد و به آدم سجده 

نخواهد نمود، چرا پيشاپيش از اين کار ممانعت اش نکرده و او را وادار به 

  مشکل بود؟ آيا اين کار برايش" خوساته و اراده خويش ننموده

وقتی شيطان دليل تمّردش را برای خدا توضيح داد و گفت که من از آتش هستم 

و آدم از خاک و من از او برترم، اگر اين پاسخ شيطان منطقی بود چرا خدا او 

که بنا به روايات دينی يکی از (را از بارگاه آسمانی اش رانده که اين فرشته 

ود، چنان عاصی و سرکش که حتا به عاصی ش) مقرب ترين فرشتگان اش بوده

خالق اش درشتی و گستاخی نموده و بگويد که از اين پس تمام بندگانت را 

  .فريب خواهم داد و از راه تو منحرف خواهم نمود

اگر پاسخ شيطان مبنی بر بهتر و برتر بودن از آدم يا انسان غير منطقی بوده، 

قانع و يا مجاب نساخته که در  چرا خدا با داليل و منطق و علم خدائيش او را

  يعنی آدم از او بهتر و برتر است؟ ،و مخلوق جديد ؛اشتباه است
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خدا می توانست با اين توضيح و قانع نمودن شيطان، هم آدميان را از شّر 

گمراهی و سقوط به دامان خطاها در امان بدارد و هم يکی از فرشتگان را 

  .تبديل به عنصری سرکش و نافرمان ننمايد

نيز مستتر و مطرح است که در  سؤالدر تمامی اين ضد و نقيض ها، البته اين 

هر صورتی از دوحالت برشمرده؛ چرا موقعی که شيطان پس از مغضوب شدن 

و روز پايان خلقت " آخرالزمان"و رانده گشتن از بهشت آسمانی، از خدايش تا 

  "؟ !.تو از فرصت يافتگانی"کائنات فرصت خواست خدا باو گفته 

آيا خدا نمی دانسته که منظور شيطان از درخواست اين فرصت چيست؟ آيا خدا 

سپار ساخته و ن مخلوق متمرد را به ديار عدم رهنمی توانست با اشارتی،  اي

  آينده بشر و بشريت را نجات بخشد؟

ديگر اين است که وقتی ابليس نخستين انسان را با خوردن سيبی فريب  سؤال

مورد غضب خالق قرار گرفتند، اما بالفاصله توبه کردند و از او داد تا آنجا که 

بخشايش طلبيدند؛ چرا اين بخشش را بدانان عرضه نداشت؟ مگر آن خطا يا 

نافرمانی نخستين خطای آنان نبود؟ آيا خدا نمی توانست ضمن بخشيدن آنان به 

ست؛ آدم و زوجه اش حوا، کمک کند که از آن پس فريب نخورده و در راه در

و فرمانبردار خالق خويش باقی بمانند؟ مگر نه آن که طبق تاکيد کالم خود اين 

پيش از خوردن سيب، اين مخلوق جديد فاقد درک و شعور انسانی بود و  ؛خدا

نمی توانست خوب و بد را از يکديگر تشخيص دهد؟  حتا در قوانين زمينی و 

جی نيست، و در نهايت آدم َحَر) سفيهو يا مجنون وَ (بشری نيز بر آدم نادان 

خطاکاری را که نادان و فاقد عقل و شعور باشد مجازات نکرده بلکه به 

تيمارستان و يا مراکزی می سپارند که او را درمان و مداوا نمايند، آيا قضاوت 

  خدای خالق کائنات نبايد واالتر و باالتر و بهتر از قضاوت مخلوقش باشد؟ 

به بهشت و " اهللا"می خوانيم که فرمانبرداران مطالب قرآن % ٣٧در بيش از 

نافرمانان و گمراهان و کافران راهی جهنم خواهند شد که اين نافرمانان و 
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خدا آنان را کور و  گمراهان همان کسانی هستند که بنا به گفته اهللا و قرآن، خوِد

اما قبل از بررسی آياتی که نشانگر اين . کر و نادان و گمراه ساخته است

الب است، بايد اين مسأله را روشن کنيم که اين نافرمانان و گمراهان و طم

  کافران چه کسانی هستند؟

غير از بت . اينها، در درجه اول بت پرستان هستند اما اين همه ی مطلب نيست

ساير . پرستان، پيروان ساير اديان نيز در رديف کافران به حساب می آيند

صريحا اظهار می دارد که پيامبران شان  اديانی که خود خدا در همين قرآن

فرستاده های خود او و کتاب هايشان نيز گفته ها و خواسته ها و يا وحی خود 

او بوده است، اما عجيب آن که آنان نيز در قرآن جزو کفار محسوب می گردند 

خاکی؛ جنگ با آنان مجاز شناخته می شود و غارت و اسارت  یو در اين دنيا

قانونی قلمداد می گردد و در آن دنيای ناديده اما وعده داده شده و کشتار آنان 

نيز جايشان در جهنم خواهد بود مگر آن که از دين و مرامی که همين خدا 

قرن پيش برايشان تکليف و مقرر و معيين کرده بود باز گشته و به دين  ينچند

  .اسالم ايمان آورند

چيزی که خود را قدرت  درجه ای از سوی کسی يا ٣۶٠اين يعنی چرخشی 

  برتر و قادر حّی و مطلق زمان و کائنات و موجودات می نامد، اما چرا؟

چرا اين خدا زمانی موسی و يهوديت را عرضه کرده و سپس عيسا و مسيحيت 

و خودش هر دو اين اديان را در قرآن صحه نهاده، اما حاال می گويد که  ؛را

ه و خسارات دنيوی و عذابُ اخَروی بايد مسلمان شويد وگرنه کافر محسوب شد

  در انتظارتان است؟

با کالم " دمدمی مسلک"و يا " متلون المزاج"را جز با واژه ی " اهللا"آيا اين 

  ديگری می توان تشريح و تعريف کرد؟
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تفرقه بينداز و حکومت "مرام نيست و معتقد به شيوه ی " انگليس"آيا اين خدا 

ادعای خويش دو آيه ی پياپی از يک سوره را نمی باشد؟  برای اثبات اين " کن

  :برايتان مثال می آورم

  :سوره ی آل عمران
عقوب و فرزندان او؛ يبگو به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسحاق و :  ٨۴

و نيز موسی و عيسا و ساير پيامبران ديگر از جانب پروردگارشان نازل شده 

ن فرقی نمی نهيم و همه تسليم خواست ميان هيچ يک از ايشا. است ايمان آورديم

  .و اراده ی خدا هستيم

و هر کسی که دينی جز اسالم اختيار کند از او پذيرفته نخواهد شد و در :  ٨۵

  . (!)آخرت از زيان ديدگان خواهد بود

باز اشاراتی مشاهده می کنيم  سوره ی آل عمراندر دنباله آيات فوق در همين 

  :کافران به شمار آمده اندکه پيروان ساير اديان جزو 

اطاعت  اهل کتابگروهی از  دينآورده ايد اگر از  ايمانای کسانی که :  ١٠٠

  .باز می گردانندکفر کنيد شما را از ايمان تان به 

چگونه کافر می شويد در حالی که آيات بر شما خوانده می شود و :  ١٠١

به راه راست هدايت رسول او در ميان شما است و هر که به خدا تمّسک جويد 

  .شده است

از خدا است از  ترس ای کسانی که ايمان آورده ايد آنچنان که شايسته ی:  ١٠٢

  . و جز در مسلمانی نميريد بترسيداو 

را به " قرآن"از کتاب آسمانی اش % ۴٠ول و باور اين نکته که خدائی که بق

ينان کتاب هائی تعريف و تمجيد از پيامبرانی اختصاص داده که جملگی نقش آفر

به نام تورات و انجيل بوده اند و قصه ها و سرگذشت های توراتی و انجيلی را 

مکرر و مکرر ترسيم و تشريح نموده است، اينک در در سوره ها و آياتی 

ديگر همان نقش آفرينان و پيامبران را ناديده انگاشته و پيروان اديان آنان را 
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من قادر نيستم اين ضد و نقيض را .  استکافر بشمارد، برای من بسيار ثقيل 

درک کرده و بپذيرم که خدائی واحد با هدفی يکسان که همانا ارشاد مخلوق 

خويش و هدايت اش از ناپاکی و گمراهی به راه راست می باشد، بندگانی را که 

از قرون و اعصار گذشته تحت هدايت فکری و معنوی و يا اجبار و اختناق 

ره به خواست و اراده او گردن نهاده و دينی را پذيرفته اند، رسوالن قبلی باالخ

به يکباره کافران و ناپاکان ) از سوی همان خدا(با ظهور مرام و مسلکی جديد 

و يا بقول مسلمين نجاسات محسوب کند و شرط عبوديت و گريز و رهائی آنان 

  .داز آتش دوزخ را بازگشت از دين قبلی و قبول دين اسالم اعالم نماي

و (با توضيحات فوق در مورد شناختن کسانی که مشمول خشم و غضب خداوند 

می گردند، اجازه دهيد با اشاره به نوشته ) بندگان مقرب درگاهش، يعنی مسلمين

قرآن به مطلب اصلی بازگردم که مطلب اصلی اين است که همين مشمولين 

ه عمدا و آگاهانه، بلکه و پيروانش و يا کافران ؛ بنا بر آيات قرآن ن" اهللا"خشم 

به خواست خود اين خدای جبار در جهالت باقی مانده اند و در گمراهی غرق 

  .گرديده اند

من اين نشانه ها و آيات را به ترتيب تقدم و تأخر سوره ها در اينجا نقل خواهم 

  :در دو مين سوره ی قرآن آيات زير را مثال می آورم.  نمود

  :سوره ی البقره
  .را خواه بترسانی و يا نترسانی تفاوت شان نکند و ايمان نمی آورند کافران:  ۶

شم هايشان چخدا بر دل هايشان و بر گوش هايشانُ مهر نهاده و بر روی :  ٧

  .پرده ای کشيده و برايشان عذابی بزرگ است

در دل هايشان مرضی است و خدا نيز بر مرض شان بيفزوده است و به :  ١٠

  .اند برايشان عذابی است دردآورکيفر دروغی که گفته 

خدا است که آنها را استهزاء می کند و آنان را واميدارد تا همچنان در :  ١۵

  .طغيان خويش سرگردان بمانند
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با خود بد معامله ای کردند آنگاه که از حسد به کتاب خدا کافر شدند و از :  ٩٠

زانی می دارد؛ اين که خدا فضل و کرم خويش را به هر کس که خود بخواهد ار

حسد بردند و قرين خشمی افزون بر خشم های ديگر شدند و کافران را عذابی 

  .عظيم است

چون اراده چيزی کند می گويد . آفريننده ی آسمان ها و زمين است:  ١١٧

  .موجود شو و آن چيز موجود ميشود

؛ ما تو را که سزاوار هستی به رسالت فرستاديم تا مژده دهی و بيم دهی:  ١١٩

  .تو مسئول دوزخيان نيستی

ند خواهند گفت چه چيزی آنها را از قبله ای َدَرکه کم ِخ آناناز مردم، :  ١۴٢

که روبروی آن می ايستادند برگردانيد؟ بگو مشرق و مغرب از آن خدا است و 

  .خدا  کسی را که خود بخواهد به راه راست هدايت می کند

ه قبله ی مسلمين ابتدا بيت المقدس الزم است توضيح دهم ک ١۴٢در مورد آيه (

پس از هجرت نيز شانزده ماه پيامبر اسالم به همان سوی نماز ميگزارد تا . بود

  ).بعدا قبله از بيت المقدس به جانب مکه برگردانده شد

خدا با بعضی سخن . بعضی از پيامبران را بر بعضی ديگر برتری داديم:  ٢۵٣

به عيسی بن مريم معجزه ها داديم و او . گفت و بعضی را به درجاتی برافراشت

اگر خدا می خواست با هم قتال نمی کردند .... را به روح القدس ياری کرديم و 

  .ولی خدا هر چه خواهد می کند

به هر که خدا خواهد حکمت عطا می کند و به هر که حکمت عطا شده :  ٢۶٩

  .نيکی فراوان داده شده و جز خردمندان پند نمی پذيرند

هدايت يافتن آنان بر عهده ی تو نيست بلکه خدا است که هر که را :  ٢٧٢

  ....بخواهد هدايت می کند و 
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آنجه که در دل داريد . از آن خدا است هرچه در آسمان و زمين است:  ٢٨۴

خواه آشکارش سازيد يا پوشيده اش داريد؛ خدا شما را بدان بازخواست خواهد 

  ...زد و هر که را بخواهد عذاب می کند و کرد؛ پس هر که را بخواهد می آمر

  

می باشد که " البقره"آياتی که بر شمردم تنها اشاراتی از سوره دوم قرآن يعنی 

مشابه آنها در بسياری از ديگر سوره ها نيز وجود دارد که به تدريج مشاهده 

ته اما تا اينجا از آيات بر شمرده شده اين نتيجه را گرفته و اين نک. خواهيم کرد

را می آموزيم که عامل هر گمراهی و ظلمتی خود خدا است و نيز اين نکته را 

مشاهده می کنيم که خود خدا نيز بخوبی می داند که اين تفاوت ها و تفرقه 

اندازی ها؛ بسياری را حسود و عاصی و سرکش می نمايد اما برايش فرقی 

  ."...خدا هرچه خواهد همان کند"نمی کند، چون به گفته خودش 

  :از سومين سوره ی قرآن آيات زير را برايتان مثال می آورم

  :سوره ی آل عمران
به هر که خواهیُ ملک می دهی و از . ی ُ ملک بگو خدايا توئی دارنده:  ٢۶

هر کس را بخواهی عزت می بخشی و هر که . هر که خواهیُ ملک می ستانی

ه بيرون می آوری و به زنده را از مرده و مرده را از زند... را بخواهی ذلت

  .هرکه بخواهی بی حساب روزی می دهی

کاهی و به روز می افزائی و از روز می کاهی و به شب می  یاز شب م:  ٢٧

  ....افزائی و 

هر که را بخواهد خاص رحمت خويش کند و خدا صاحب کرمی است :  ٧۴

  .بزرگ

بخواهد می  هر که را. از آن خدا است هرچه در آسمان ها و زمين است:  ١٢٩

  .آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خدا آمرزنده و مهربان است
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در آيات فوق که خدا هم خويش را قهار و هم آمرزنده و مهربان معرفی می 

نمايد باز هم اصل رجحان دادن عده ای را رعايت نموده و توضيح می دهد که 

ُ ملکی است که اگر دلش بخواهد دا رائی اش را به صاحب کرم و صاحب 

به کسانی بی حساب روزی . برخی ارزانی داشته و از برخی دريغ می ورزد

  ). ؟ ..!و حتما کسانی را نيز به نان شب محتاج می سازد( می بخشد 

از جمله ی اين برتری داده شده ها و يا عزيزان بی جهت مردان هستند، و از 

  .دجمله ی محروم شدگان يا تصغير شده ها زنان می باشن

درباره ی اين تفاوت ها را به بنده خويش  سؤالخدا حتا اجازه بحث و گفتگو و 

نمی دهد و من در همين بخش و در صفحات آتی اين نکته را با ارائه ی آياتی 

چند از سوره های مختلف نشان داده و عواقب وخيم اين تبعيض را تشريح 

  .خواهم نمود

و ضاللت ناخواسته ی بنی بشر به اما در دنباله ی بحث فوق، يعنی گمراهی 

  :باز هم نمونه هائی را ارائه ميدهم" اهللا"خواست و اراده 

  :سوره ی المائده
بگو پس . يهوديان و مسيحيان گفتند که ما فرزندان و دوستان خدا هستيم:  ١٨

چرا خدا شما را به پاداش گناه تان عذاب می کند؟  شما انسان هائی هستيد از 

و هر که را  آمرزدريدگان خدا و خدا هر که را می خواهد می جمله ی ديگر آف

  ...خواهد عذاب کند و 

گويند که به آنچه خدا نازل ) منظور يهوديان و مسيحيان(چون به ايشان :  ١٠۴

کرده است و به پيامبر وی روی آوريد؛ گويند آن دينی را که پدران خود را 

ر آن پدران شان هيچ نمی دانستند و حتا اگ. بدان معتقد يافته ايم ما را بس است

  ....راه هدايت را نيافته بودند و 

مالحظه می نمائيد که همان اديان و پيامبرانی که فرستاده ی همين خدا بوده ( 

اند بطور وضوح در اين آيات رد شده اند و خدا می گويد فقط اسالم دين او و 
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ان راه هدايت را نيافته محمد رسول برگزيده او است و آن ديگران و پيروان آن

  ).بودند و مشمول عذاب هستند

  :ه ی ششم قرآن با آيات زير برخورد می کنيمردر سو

  :سوره ی االنعام
بعضی از آنها به سخن تو گوش می دهند ولی ما بر دل هايشان پرده ها =  ٢۵

  ...کشيديم تا سخنان تو را درنيابند و گوش هايشان را سنگين کرده ايم و

ر خدا می خواست آنان شرک نمی آوردند و ما تو را نگهبان آنان اگ=  ١٠٧

  .کار ساز آنان نيستی) منظور پيامبر اسالم(نساخته ايم و تو 

ايمان نياوردند؛ اين بار نيز در دل ) اسالم(و همچنان که در آغاز به آن =  ١١٠

  .و ديده هايشان تصرف کنيم و آنان را در سرگردانی رها می سازيم

  

  :مين سوره ی قرآن آيات زير را می خوانيمدر هفت

  :سوره ی االعراف
اينان شياطين . اوارندزفرقه ای را هدايت کرده و فرقه ای گمراهی را س=  ٣٠

  .را به جای خدا به دوستی گرفته و می پندارند که هدايت يافته اند

م که آيا برای انان که زمين را از پيشينيان به ارث برده اند باز ننمودي=  ١٠٠

اگر بخواهيم آنان را نيز به کيفر گمراهی و گناه شان عقوبت کرده و کاری می 

  ....کنيم تا شنيدن و فهميدن نتوانند

هرکس را که خدای راه نمايد؛ راه خويش بيابد و آنان را که گمراه =  ١٧٨

  ...سازد در جهالت غرق و زيان کار شوند

ايشان را دل هائی داده . فريديدمبرای جهنم بسياری از جن و انس را بيا=  ١٧٩

ايم که بدان نمی فهمند و چشم هائی داده ايم که بدان نمی بينند  گوش ها داده ايم 

اينان همانند چهارپايان هستند حتا گمراه تر از چهارپايان . که بدان نمی شنوند

  .اينان غافالن و جاهالن هستند. هستند
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ائی برايش نيست و آنان را وا می هر کس را خدا گمره کند؛ هيچ راهنم=  ١٨۶

  .گذاريم تا در جهالت و سرگردانی باقی بمانند

  

  :در سوره ی دهم قرآن نيز عين مطالب قبلی را می خوانيم

  :سوره ی يونس
اگر پروردگار تو بخواهد، همه ی کسانی که بر روی زمين هستند ايمان =  ٩٩

  که ايمان بياورند؟آيا تو مردم را به اجبار وا دار می کنی . می آورند

و او پليدی را بر . جز به اذن خدا هيچ کس را نرسد که ايمان بياورد=  ١٠٠

  .کسانی که خرد خويش را به کار نمی بندند مقرر می کند

  

سوره ی قرآن است که کار به  ١٠آنچه که مثال آوردم آياتی چند؛ از نخستين 

سوره ی  ٢٠در بيش از همين ده سوره و همين اندک آيات ختم نمی گردد زيرا 

ديگر نيز همين آيات و روايات مکررًا تکرار گرديده است که اين سوره ها به 

  :ترتيب تقدم به تأخر عبارتند از

 –الحج  –االنبياء  –الکهف  –ابراهيم  –الّرعد  –يوسف  –هود  •
 –فاطر  –الّسبا  –االحزاب  –الّسجده  –الّروم  –عنکبوت  –الّنور 

 .....و  –الّتغابن  –الحديد  –خرف الّز –الّشوری 

که البته در سوره ها و آيات بيشماری ديگر نيز همين مطالب تکرار گرديده اما 

بيشترين آيات از اين نوع در سوره هائی که تا بحال مثال آوردم و نام بردم 

مشاهده می گردد و اعالم می دارد که خدا آگاهانه برخی را دانا و برخی را 

بعضی را روشن دل و بعضی را کوردل آفريده و خود می داند که نادان و يا 

چه می کند و می داند که چرا اين تفاوت ها را قائل شده است زيرا که عده ای 

قابل راهنمائی و بشارت هستند و نيز برخی فقط آفريده شده اند که راهی جهنم 

  .گردند
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اده و ضعيف که هر اما مسأله الينحل و عجيب اين است که همين انسان بی ار

خطائی مرتکب می شود از قبل به اراده خالق اش برايش معيين گشته، به جرم 

همين اعمال ناآگاهانه و غافالنه ی خويش چه در اين جهان و چه در جهان باقی 

  !بايد کفاره پس داده و کيفر ببيند

مجازات های اين جهان آفات و صدماتی است که در بسياری از سوره ها بدان 

" سودوم و عموره"اشاره رفته است مانند طوفان نوح و يا معدوم شدن شهرهای 

و يا حمالت عرب های بدوی به کشورهای ديگر و اسارت و کشتار غير (

مسلمين و يا در دوران های بعد، کشتارهای دينی و يا در حال حاضر در 

د از سرزمين مالزده ی ما اسارت و گرفتاری هم ميهن های ما به بهانه تمر

" مفسد فی االرض"های زمينی و کشتار آنان بنام " خدای گونه"دستورات خدا و 

  ").اهللا"و محارب با 

اما مجازات های اين جهانی در مقايسه با آنچه که در دنيای باقی در انتظار 

زيرا عقوبت اين دنيا؛ در نهايت مرگی . گمراهان می باشد، هيچ به شمار می آيد

بشر به زير خاک ها مدفون گرديده و از مذلت زيستن تحت را به دنبال دارد و 

اما . هدايت و راهبری مسلمين و آخوند ها آسوده شده و به خاک مبدل می گردد

نکته ی مهم مجازات های دنيای باقی است که همين انسان مرده و مدفون و 

" اهللا"مبدل به خاک شده، بنا به روايت قرآن قرار است مجددا زمانی که قرآن و 

سال پنجاه هزار تعيين اش کرده؛ دوباره جان گرفته و به محاکمه مجدد کشيده 

  .شود

در جهان آخرت برای عقوبتی که به بشر گمراه مانده و فريب خورده تعيين 

خواهد شد؛ پايانی متصور نيست و فرد محکوم تا ابدالدهر در جهنمی سوزان به 

يه و دقيقه و ساعتی را به غل و زنجير کشيده می گردد تا هر لحظه و ثان

خوردن چرک و کثافت و خون اشتغال يابد، در حالی که اژدهائی مخوف و 

مارهائی آنچنانی و شعله های سوزان و غيره، اين موجودات بی اراده و ذليل 
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را در اين مجازات مخوف و غير عادالنه همراهی نموده و با عرض پوزش از 

اين جهنم توصيف (را در خواهند آورد خواننده گرامی، پدر هرچه نا بدترش 

شده در قرآن؛ شباهت بسيار زيادی به زندان های مخوف جمهوری اسالمی؛ 

  )!..!مثال زندان اوين دارد 

شايد بد نباشد که پس از مشاهده ی آياتی که نشان دادند گمراهی انسان خواسته 

جازاتی که روردگار خالق اش است؛ اينک نشان دهم که بنا به روايت قرآن؛ مپ

  .برای اين بندگان گناهکار و کافرين در نظر گرفته شده از چه نوع است

زيادی از قرآن  آياتبرای آگاهی از مجازات های وعده داده شده، سوره ها و 

در دسترس ما قرار دارد اما قبل از نشان دادن و تشريح اين آيات بايد بنويسم 

الم الهی اين است که از مخلوق و که مهم ترين نکته در اين قسمت از آيات و ک

  ...بنده ی خويش می خواهد که از او بترسند

آری خدای قدرتمند و خالق و صانع که وعده اش بايد مهربانی و رافت و لطف 

و خالصه چهره ی نوازشگر خدای خالق باشد، از بندگانش پيوسته می خواهد 

نند نه آن که به او عشق که از او بترسند و به دليل ترسان بودن؛ او را ستايش ک

  .بورزند و به خاطر عشق و محبت او را ستايش کنند

چرا خدا را بايد فقط در غالب ترس و وحشت .  اين برای من تعجب آور است

  پذيرفت و ستايش و تسبيح خواند و از او پيروی نمود؟

چرا مبنای پذيرش دين و آئينی الهی که از سوی خدائی قدرتمند و بی نياز، به 

  ؟شر ارائه گرديده؛ بايد ترس و بيم از عذاب های دنيوی وُ اخروی باشدب

چرا انسان نبايد با طيب خاطر و با انديشه و عقل خويش به آنچه که به او ارائه 

  می دهند دل ببندد و پذيرايش گردد؟

خدای قادر و متعال چه نيازی به تکريم و سجده و التماس و گريه و زاری از 

دارد که خود او بنا به گفته ی خودش؛ دانايانش را عقل سليم سوی بنده ای را 

  داده و نادانانش را از اين عقل و خرد محروم ساخته؟
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حاال همين بنده ی بی اراده و ضعيف چرا بايد فقط با شرط ترس و لرز به او و 

درگاهش نزديک شده و از او طلب مغفرت و بخشايش نمايد تا اين خدای 

آمده و به دليل زبونی و خواری و ترس و دل شکستگی و سنگدل؛ دلش به رحم 

  لرزان بودن مخلوق، او را بيامرزد يا ببخشد؟

مگر نه آن که خصلت و سرشت بشری اصوال از خودکامگی و جبر و زور 

رويگردان است؟ مگر نه آن که هر امری، هر پيشنهادی، هر عملی، و هر 

بيشتر می توان در ضمير و  خواسته ای را در قالب محبت و خوشروئی بهتر و

فکر و روح بشر رواج داد، تا حالتی قهری و زور؟  برای مثال، مگر يکی 

ديگر از پيام آوران همين خدا؛ يعنی عيسا مسيح، فقط با پيام صلح و محبت و 

برای تقرب به خدا شرط اول آن است که همسايه ات را " : اين که گفته بود
آن زمان و پس از آن زمان را فتح نکرد تا  دنيای، "مانند خودت دوست بداری

جائی که هم اکنون بيش از دو ميليارد نفر از نفوس کره ی خاکی فقط به صرف 

  همين پيام ناب و مملو از محبت؛ به کيش او روی آورده اند و می آورند؟

پيوسته به ترسيدن و لرزيدن فراخوانده می شود؟ اين " اهللا"چرا انسان از سوی 

  چه مزيتی به ارمغان می آورد؟" اهللا"ترس برای 

ديگر از اين قبيل؛ پيوسته مرا وادار می سازد که از  سؤالت و صدها سؤاالاين 

خود بپرسم که انگيزه ی اين خدای جبار در پافشاری برای ترس و بيم چيست؟ 

آيا اين شيوه ی جباران و گردن کشان و خود کامگان  دنيوی نيست که در طول 

ز آحاد و اقوام و ملل مختلف فقط موافقت و حرف شنوائی بدون تاريخ بشری ا

چون و چرا طلبيده اند و پايه ی قدرت شان را بر ترس و رعب قرار داده اند و 

  کسانی را که از آنان نترسيدند و يا نمی ترسند، کشتند و می کشند؟

  

تلف برای بهتر و بيشتر پی بردن به اين نکات بهتر است آيات و سوره هائی مخ

را زير و رو کرده و گفته ها را بخوانيم و نتيجه گيری کنيم، شايد؛ فقط شايد، 
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البته من که هيچ (ت بی جواب يافت سؤاالبتوان پاسخی بر اينهمه چراها و 

اما . پاسخی منطقی؛ حتا پس از زير و رو کردن تمامی سوره ها و آيات نيافتم

رم شايد آنان پاسخی به اين برخی از آنها را مثال می آو ؛برای خوانندگان

  ).تم بيابندسؤاالسردرگمی من و 

در باره ی ترسيدن از خدا و نيز عذاب و جزائی که برای بشر گمراه و نادان 

 ١١۴سوره از مجموع  ٩٠در نظر گرفته شده است به هزاران آيه؛ در بيش از 

ای به معن( سوره ی قرآن بر خورد می کنيم برای مثال در سوره ی التکوير 

  ):تاريک شدن

  : ٢٠تا  ١آيات  –سوره ی التکوير 
چون خورشيد بی فروغ شود و چون ستارگان فرو ريزند و چون کوه ها از 

جای خود شوند و چون اشتران آبستن به حال خود رها شوند و چون وحوش 

گرد آورده شوند و چون درياها آتش گيرند و چون روح ها با تن ها قرين شوند 

زنده بگور پرسيده شود که به چه گناهی کشته شده است و  و چون از دختر

چون صحيفه ها باز شوند و چون آسمان از جای خود کنده شود و چون جهنم 

افروخته شود و چون بهشت را پيش آورند، هر کس بداند که چه حاضر آورده 

گردانده، سير کننده ی غايب شونده، و سوگند به زسوگند به ستارگان با.  است

 که اين سخن رسولی ،چون تاريک شود و سوگند به صبح چون بدمدشب 

يکی از معدود ( .....، نيرومند در نزد خدای عرش؛ صاحب مکانتبزرگوار است

اقرار کرده که اين سخن و " بند را به آب داده"بقول معروف مواردی که نويسنده اين مطالب 
  ..!!).خدا نيست بلکه سخن رسول او است

  

ين سوره و اين آيات مشهود است، عاقبتی بسيار وحشتناک و مهيب آنچه که در ا

می باشد که خدای قهار و قدرتمندی که می تواند انسان بيچاره و زبون را به 

محبت و لطف و کرامت خويش بشارت دهد؛ به کمک اين آيات و سوره ها و 

وئی و آياتی نظير اينها که در پی خواهم آورد، تالش کرده که فقط و فقط ترشر
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خ بندگانش کشيده و از آنان رعذاب و رنج و گرفتاری و شکنجه و درد را به 

اطاعتی کورکورانه؛ بدون پرسش و تعمق خواستار شود و از آنجائی که وقتی 

قرار است مبنای اطاعت و حرف شنوائی ترس و تهديد قرار گيرد، بايد جزای 

و (در اينجا  ،ر آيدنافرمانی و تمرد هرچه بزرگ تر و سخت تر به نمايش د

می بينيم که خدای رحمان و رحيم ) ساير نمونه هائی که مشاهده خواهيم نمود

در اين مورد ناخن خشکی نشان نداده و تالش کرده بشر را به سخت ترين 

  :و اينک نمونه هائی ديگر.  وجهی تهديد و ارعاب و ترسان و لرزان نمايد

  :سوره ی البقره
که هيچ کس ديگری به کار نيايد و فديه پذيرفته  و بترسيد از روزی=  ١٢٣

  .نشود و شفاعت سودتان نکند و کسی به ياری تان بر نخيزد

  ...و از خدا بترسيد و بدانيد که همگان به پيشگاه وی حاضر آئيد=  .....  ٢٠٣

و چون به او گويند که از خدا بترس، خود خواهی اش او را به گناه =  ٢٠۶

  .امگاه ابدی او را بس استجهنم؛ آن آر. کشاند

 شاز آن روز که به سوی خدا باز می گرديد و به هر کس پاداش عمل=  ٢٨١

  .به تمامی داده خواهد شد بيمناک و ترسان باشيد

  :سوره ی آل عمران
 پس هر که. نبايد مومنان کافران را به جای مومنان به دوستی برگزينند=  ٢٨ 

ست مگر اين که بيمناک باشد و خدا شما را چنين کند او را با خدا رابطه ای ني

  .از خودش می ترساند که بازگشت به سوی او است

آنان که کافر شدند و کافر مردند، اگر به خواهند به اندازه همه زمين طال =  ٩١

ايشان بر. ، از آنها پذيرفته نخواهد شددهند و خويشتن را از عذاب باز خرند

  .چ ياوری نيستبی دردناک است و ايشان را هياعذ

کافران را اموال و اوالدشان؛ هيچ از عذاب خدا نرهاند و آنان اهل آتش = ١١۶

  .جهنم هستند



168 

 
که مطابق فرموده (من از اين آيات اين نتيجه را می گيرم که غير از کافران 

بقيه مخلوقات ) اهللا، مسيحيان و يهوديان نيز جزو اين کفار محسوب می گردند

ند برايشان اين امکان وجود دارد که با پرداخت طال و که همانا مسلمين باش

عذاب آخرت را بازخريد کرده و از آتش جهنم در " باج سبيل"بعبارت بهتر 

امان باشند فقط مشکل اين است که چون خدای الهی ديدنی نيست و فقط بايد از 

طريق معرفت او را ديد و شناخت؛ بنابراين هديه و يا طالی مبلغ بازخريد 

هان را بايد به پيامبرش، رسوالنش، و در نبودن آنان به ماليان که جانشينان گنا

  !رسول هستند پرداخت و خود را از آتش جهنم رهانيد

سوره بعدی که قصد دارم نشانه هائی از آن مثال بياورم، سوره ی چهارم قرآن 

" اهللا"در اين سوره غير از مواردی چون ترسيدن از . است" النساء"يعنی سوره 

يا نشان دادن عقوبتی که برای کافران تعيين شده است؛ از زنان و باصطالح 

حقوق آنان نيز سخن رفته است که آيات اين سوره يکی از پايه های اصلی 

قوانين مدنی و اجتماعی زنان در حکومت های اسالمی و کشورهای اسالمی 

ت ممالک با کمال تاسف چه در کالم خدا و چه در قوانين و مقررا  .است

مسلمان و اسالمی؛ تبعيض و نابرابری بسيار شرم آوری نسبت به زنان را که 

  . در اکثر جوامع مترقی حقوقی همپای و مشابه مردان دارند، مشاهده می کنيم

  .به چند نمونه از اين مقررات و قوانين نامعقول توجه نمائيد

  :سوره ی النساء
تيمان عدالت نورزيد؛ از زنان هرچه اگر شما را بيم آن  است که در کار ي=  ٣

به نکاح خويش در چهار .. ، و چهار ..سه .. دو ، سه ..دوشما را پسند افتد، 

  ....آوريد و 

خدا مردان مسلمان را نصيحت می کند که برای حمايت از  ،در ظاهر امر

کودکان يتيم و پدر مرده، بيوه زنانی را که مادران اين فرزندان می باشند به هر 

د که البته بايد تا چهار زن را ند زير چتر حمايت خود گيرنعدادی که می خواهت
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و يا به " صيغه"و يا " متعه"به عقد و نکاح دائم در آورند و بقيه را به صورت 

اما مقصود و منظور خدا هرچه باشد . خريداری کنندصورت کنيز برای خويش 

اين )بی مورد دادن به مردانحمايت از  يتيمان و بيوه زنان يا سروری بيجا و (

آيه به ناحق به مردان اين حق را می دهد که تشکيل حرمسرا داده و اگر زنی 

او را به هم بالينی خويش اختيار کنند؛ ) ولو با زور(مورد پسندشان واقع شد 

حتا اگر قبال دو يا سه و يا حتا چهار همسر دائمی و تعدادی صيغه و يا کنيز 

کم قرآن از کنيزان نيز می توان و بايد تمتع جنسی که طبق ح(داشته اند 

  ). گرفت

در مسائل مالی و . اما اين تبعيض و نابرابری فقط در مورد تعدد زوجات نيست

حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نيز مردان، اين عزيز های بی جهت، 

يات زير لطفا به آ. در اسالم و از نظريه قرآن برتری چشم گيری بر زنان دارند

  :از همين سوره ی النساء توجه نمائيد

خدا درباره ی فرزندان تان به شما سفارش می کند که سهم يک پسر =  ١١

برابر سهم دو دختر است و اگر فقط دختران باشند و بيش از دوتن، فقط دو سوم 

  ...ميراث می برند و اگر فقط يک دختر باشد نصف ميراث از آن او است و 

ز آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است؛ بر مردان ا=  ٣۴

پس زنان شايسته بايد فرمانبردار شوی خويش باشند و در . زنان تسلط دارند

غيبت او عفيف مانده و فرمان خدا را نگاه دارند و آن زنان را که از نافرمانی 

تک شان بيم داريد؛ اندرز دهيد و سپس از خواب گاهشان دوری کنيد و سپس ک

  ....بزنيد و 

و از زنان شما، آنان را که مرتکب خطا شوند؛ از چهار تن از خودتان =  ١۵

اگر شهادت دادند؛ زنان را در خانه محبوس کنيد . بر ضد آنان شهادت بخواهيد

  .تا مرگ شان فرا رسد و يا خدا راهی پيش پايشان بگذارد
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ايشان بر زنان، گرفتن  که البته توجه داريد که در مورد مردان به دليل برتری

چندين زن عقدی و ده ها صيغه و رابطه ی نامشروع با کنيزان و غيره، فحشاء 

به  خطاکوچک ترين لغزشی  ،محسوب نمی گردد اما در مورد زنانو خطا 

شوند تا بميرند و می دانيم و  سحساب آمده و فرمان داده می شود که محبو

ن قسمت از آيه، هيچگاه و يا خيلی به هميشه يا به کرات شاهد آن هستيم که اي

ردد، گندرت رعايت گرديده و زنی که مرتکب و يا متهم به خطا و لغزش می 

به بهانه خيانت و فحشاء؛ در اکثر موارد توسط شوهرش به قتل می رسد و يا 

شايد منظور (اين که با توسل به قوانين اسالمی، محکوم به سنگسار می شود 

، همين "تا خدا راهی پيش پای شان بگذارد": باال که گفته خدا از آن قسمت آيه 

  ).سنگسار شدن است

 البقرهدر همين مقوله حقير شمرده شدن زنان؛ در سوره ای ديگر يعنی سوره 
  :با کلماتی شرم آور به شرح زير نيز روبرو می شويم ٢٢٣آيه 

ش درآئيد به کشتزار خوي هر جا که خواستيد. شما هستند کشتزارهای زنان شما 

  ...و کاری کنيد که مستوجب کرامت شويد

انسان را تا حد يک ) هر جا که خواستيد به کشتزار در آئيد(که اين حکم کردن 

حيوان يا چهار پای نادان نزول ميدهد زيرا که فقط حيوانات هستند که هرلحظه 

و هر کجا که شهوت بر آنان غالب گردد بر مادينه ی خويش می پرند و از وی 

کاری می کنند که مستوجب کرامت : و بقول خدا و آيه قرآن(متع می گيرند ت

  )....!شوند

بحث ما درباره ی آيات خدا . از مطلب اصلی به دور افتاديم. باری ، بگذريم

راجع به ترسيدن از او و نيز وعده های عذاب الهی به انسان های غافل و 

  :شاه هائی از اين گونه هستدر سوره ی چهارم قرآن نيز آيات و ن. گمراه بود

  :سوره ی النساء
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که از خدا و رسول اش فرمان نبرد و از احکام او تجاوز نمايد؛  هرو ... = ١۴

او را داخل آتش کند و همواره در آنجا خواهد بود و برای او عذابی است خوار 

  ...کننده و پايان ناپذير

شان فرا ميرسد  توبه ی کسانی که کارهای زشت می کنند و چون مرگ=  ١٨

نيز آنان که کافر بميرند پذيرفته نخواهد  ، ومی گويند که اکنون توبه می کنيم

  .برای اينان عذابی سخت و درد آور مهيا کرده ايم. شد

هر که پس از آشکار شدن راه هدايت با پيامبر مخالفت ورزد و از شيوه = ١١۵

است بگردانيم اش و  ای جز شيوه ی مومنان پيروی کند بدان سوی که پسند او

  .به جهنم اش افکنيم و جهنم سرانجام بدی است

هر آيينه منافقان در فروترين طبقات آتش هستند و هرگز برايشان =  ١۴۵

  .ياوری نيست

  

قوانين ماليان و روضه خوانان حاکم  ااين گفته ها و آيات مشابهت کاملی دارند ب

ی و دور از هر نشانه ی آنان نيز قوانينی بدو. بر مملکت فلک زده ی ما

 قرآنانسانيت و تمدن و مر وت و عقل و انصاف را با نام اهللا و با هدايت از 

نوشاته اند و می گويند که هرکس جز اين گويد و عمل نمايد، منافق و کافر و 

دشمن اسالم و رژيم اسالمی است و جايش در جهنم زمينی يعنی زندان های 

  .مخوف ماليان است

  .گشت و گذارمان در قرآن به سوره ی بعدی می پردازمدر ادامه ی 

  :سوره ی المائده
جزای کسانی که با خدا و پيامبرش جنگ می کنند آن است که کشته =  ٣٣

ا بر دار گردند و يا دست ها و پاهايشان يکی از چپ و يکی از راست يشوند 

اين جهان  اينها مجازات آنان در. بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد شوند

  .است و در آخرت نيز به عذابی بزرگ گرفتار آيند
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؛ که در روی زمين است و همانند آن آنان که کافر شده اند اگر همه آنچه = ٣۶

متعلق به آنان باشد و بخواهند خود را از عذاب روز قيامت بازخرند؛ از ايشان 

  .پذيرفته نشود و به عذاب و درد گرفتار آيند

ه از آتش بيرون آيند در حالی که بيرون آمدنی نباشد و می خواهند ک=  ٣٧

  .عذاب شان پاينده و جاودانی است

  

  :سوره ی االعراف
و از آنها  درهای آسمان بر روی کسانی که آيات ما را تکذيب کرده اند= ۴٠

سر بر تافته اند گشوده نخواهد شد و به بهشت در نخواهند آمد تا آنگاه که شتر 

  .ذرد و مجرمان را اين چنين کيفر  می دهيماز سوراخ سوزن بگ

  ....بستری از آتش جهنم در زير و پوششی از آتش جهنم بر روی دارند و= ۴١

پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانيد زيرا او متجاوزان سرکش = ۵۵

  ...را دوست ندارد

پروردگارت را در دل خود به تضرع و ترس، بی آن که صدای خود را = ٢٠۵

  .هر صبح و شام ياد کن و از غافالن مباش بلند کنی،

  

اين اصرار خدا که پيوسته در بيم و ترس باشيم و به درگاهش تضرع و زاری 

مان را نه به صدای بلند بلکه خاموش  در دل انجام ی کنيم و حتا تضرع و زار

دهيم، نشانگر اين واقعيت است که صانع و کردگار عالميان حتا از تصور اين 

ه لحظه ای بنده ی فريب خورده و گمراه اش لب به اعتراضی گشوده و ک

ای اهللا؛ ای پروردگار؛ حال که به اراده خودت مرا گمراه و بدبخت : " بگويد

، و اين شکوه و "کردی، کمی هم لطف و عنايت ات را نشانم ده و کمک کن

را اعتراض را به صدای بلند بر زبان جاری سازد؛ بطوری که ديگران آن 

يده و به تعمق واداشته شوند، اعراض دارد و پيوسته تاکيد می کند که هر نش
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تضرع و التماسی را در پنهانی و توأم با سکوتی مدهش در دل خود تکرار کن 

وگرنه سرکش و نافرمان محسوب می گردی و خدا چنين موجوداتی را دوست 

  .اجازه دهيد به گشت و گذارمان ادامه دهيم. ندارد

  :االنفال سوره ی
مومنان کسانی هستند که چون نام خدا برده ميشود خوف بر دل هايشان =  ٢

چيره گردد و چون آيات خدا را شنوند ايمان شان افزون گرديده و به پروردگار 

  .توسل کنند

و بترسيد که از فتنه ای که تنها ستم کاران را در بر نخواهد گرفت بلکه = ٢۵

  .خدا همگان را به سختی عقوبت می کندو بدانيد . اطرافيانش را نيز

  

در همين حينی که خدا خشم و غضب اش را به رخ بندگان کشيده و از آنان می 

خواهد که از او بترسند و نسبت به آينده خويش در اين جهان و جهان باقی 

بيمناک و ترسان باشند، شروط و راه حل هائی نيز برای گريز از عقوبت 

به درگاه خويش را به بندگانش بر می شمارد که از  آخرت و کمی تقرب يافتن

ل ها، جنگيدن در راه او و کشتار بنی بشر ناآگاه و حجمله اين شروط و راه 

  .غرق شده در گناه می باشدو غافل مانده 

گوئی يکی از شرايط خدائی و يکی از مهم ترين پايه های حکومت اهللا و يا قبل 

يزی می باشد زيرا غير از قرآن در تورات از او، خدای يهوديان، خون و خونر

نيز به کرات و در جای جای نوشته هايش با اين مسأله جنگ و جنگيدن و 

  .خونريزی در راه خدا روبرو می شويم

  

  :سوره ی التوبه
را  آنانو چون ماه های حرام به پايان رسيد هر جا که مشرکان را يافتيد =  ۵

  .در همه جا به کمين شان بنشينيدبکشيد و بگيريد و به حبس افکنيد و 
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خدا به دست شما عذاب شان می کند و خوارشان می . با آنها بجنگيد=  ١۴

  .سازد و شما را پيروزی ميدهد و دل هايتان را خنک می گرداند

که به خدا و روز قيامت ايمان نمی آورند و آن  اهل کتاب با کسانی از=  ٢٩

، برخود حرام نمی کنند و دين اسالم ردهش حرام کچيزهائی را که خدا و پيغمبر

  .را نمی پذيرند؛ جنگ کنيد تا آنگاه که به دست خود و در عين مذلت جزيه دهند

ُ عَزير پسر خدا است و نصارا گفتند که عيسی پسر خدا =  ٣٠ يهود گفتند که 

است؛ اين سخن که می گويند همانند گفتار کسانی است که پيش از اين کافر 

  ...چگونه از حق منحرف می شوند..(!) ا بُکَشدشانخد... بودند

قلتشن؛ در اين آيه مانند خاله زنک ها و مادر اهللا، اين خدایُ ..!  چقدر جالب( 

  ...!)بزرگ ها به کسانی که برايش فرزندی قائل شده اند نفرين می کند

اگر به جنگ داخل نشويد خدا شما را به شکنجه ای دردناک عذاب می = ٣٩

به خدا نيز زيان نميرسد او بر . ومی ديگر را بجای شما بر می گزيندکند و ق

  .هر کاری توانا است

  

البته آياتی که از اين سوره شرح دادم، تنها آيات و يگانه سوره ای از قرآن 

نيست که در آن از مسلمين خواسته می شود که بجنگند و بکشند و با کشته شدن 

يز و ابقا ننمودن به مال و جان و ناموس و يا کشتن و اسير گرفتن برده و کن

  .غير مسلمين، آنان را به راه اسالم کشانند

از آيات و محتوای قرآن در % ١١همان گونه که قبال اشاره کردم بيش از 

جنگ و کشتار و خونريزی و روا بودن اسارت غير مسلمين و مجاز بودن 

گ و خونريزی ی مهم که جن غارت آنان اختصاص يافته است که اين نکته

 سؤالمبنای ادامه ی حکومت اهللا و انتشار دين اسالم می باشد، بی اختيار اين 

و " هيتلر"را در فکر و ضمير انسان مجسم و متبادر می نمايد که تفاوت خدا با 

ان گشايان و هو امثال آنها چيست؟ زيرا تمامی اين ج" تيمور لنگ"و " نگيزچ"
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همين شيوه ها به گسترش حکومت و خواسته  خون ريزان تاريخ نيز با توسل به

خويش دست ميزدند و به همين طريق بر مردمان غلبه می يافتند و دقيقا مانند 

همين خدا معتقد به آدم کشی و اسارت ابنای بشر و غارت ثروت های ملی و 

شخصی ساير ملل بودنذد و عقيده داشتند کسی که از خواست آنان پيروی ننموده 

  .نباشد، بايد درهم کوبيده شود ننان کمر خم ننمايد و عبد و عبيد آناو در برابر آ

سوره ها و آيات و گفته هائی از اين نظير باعث گرديده که در طول تاريخ 

بشريت کشتارهای دينی و با نام دين و مذهب و به خاطر خدا، بيشترين و 

  .بزرگترين ارقام کشتارهای نسل های بشری را رقم بزنند

ن های کشته شده در دو جنگ بزرگ بين المللی اول و دوم و ساير استعداد ان

جنگ های منطقه ای و قومی و قبيله ای، بسيار کمتر از آدميانی است که با نام 

  .و در راه خدا قربانی و سالخی شدند خدا

در نخستين بخش اين کتاب توضيح دادم که تنها در يک مورد، هنگام حمله ی 

و " آزتک ها"ام بزرگ و متمدن قرون وسطی يعنی اسپانيائی ها به اقو

آنچه با نام توسعه ی دين مسيحيت با اين قوم صورت تحقق يافت؛ " اينکاها"

نتيجه اش اين بود که از اين اقوام بزرگ و پرجمعيت، در طول دوقرن؛ شايد 

 يکصدجمعيتی بيش از (ی آنان  بيش از يک ميليون انسان باقی نماند و بقيه

در راه خدا قصابی و کشتار شدند و ثروت های بی شمار آنان به ) سانميليون ان

کليساهای اسپانيا و رم انتقال يافته و خرج تزئين و آراستن خانه های خدا 

  !!گرديد

اينها را چگونه می توان تعبير و تفسير کرد؟ آيا اين کشتارها در راه خدا و در 

نسلی از بيخ و بن ريشه کن شده  راه اشاعه دين او آنقدر پر اهميت بود که بايد

  و حتا به کودکان و زنان و پيران اين اقوام نيز نمی بايد ابقا می گرديد؟

آيا اين خدايان سنگدل و جالد صفت، با مشاهده ی اين کشتارها و خونريزی ها 

  تمايل جنون آميزشان به خون و خونريزی کاهش يافت؟
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اعمال غير منطقی و نا متعارف و  زيرا هنوز هم شاهد همين... مسلما نه... نه

هنوز هم عرب ها يهوديان را .  همين کشتارهای بی دليل، در راه خدا می باشيم

 در راه و با نام اهللا می کشند، يهوديان مسلمين را در راه و با نام يهوه می کشند

و هنوز هم مسلمانان پيروان ساير اديان را کافر و نجس می شمارند و مطابق 

هللا و گفته پيامبرش و نوشته کتابش قرآن؛ در هر گوشه و کنار از خواسته ا

و قدر مسلم تا دنيا پا برجا است اين .  کشتار و ترور و خونريزی ابائی ندارند

روند ادامه خواهد يافت زيرا که اين خونريزی و کشتار، پروانه و اجازه نامه 

اتلين و مسببين، هيچگاه قانونی و الهی با نام دين دارد و اين بدان معناست که ق

  .به مجازات واقعی نخواهند رسيد؛ هم چنان که در گذشته نيز نرسيدند

اين نوعی آدم کشی و قتل و جنايت است که حتا پاداش نيز به آن تعلق می گيرد 

و قاتل يا قاتلين؛ چه در کتاب خدا افضل و محترم شمرده شده و پاداش بهشتی 

می و قضاوت اين جهانی، فاتحان مکرم و خواهند يافت و چه در انظار عمو

  ...معّزز شمرده شده و تاج نصرت و برتری بر تارک هايشان قرا ر می گيرد

بسی شرم و بسی افسوس و بسی لعنت بر اين شيوه ی دينداری و گسترش دين 

  ...!و مذهب و جان فشانی در راه خدا

داده و باز هم  اجازه دهيد به گشت و گذارمان در آيات و کالم خدائی ادامه

کار، يعنی بررسی و تعمق در قرآن، هرچه  اينسوره هائی را بررسی کنيم که 

بيشتر و عميق تر و بهتر می تواند خصلت ضد خدائی اهللا ، اين جبار قهار و 

  ستمگر و ستم پيشه را به ما معرفی نمايد

  
  :سوره ی يونس

و پيامبران را که  دند چون ستم کردندو ما مردمی را که پيش از شما بو=  ١٣

و مردم  با داليلی روشن سوی ايشان آمده بودند ايمان نياوردند، هالک کرديم

  .نادان و تبه کار را اينچنين کيفر می دهيم
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بگو چه می کنيد اگر عذاب او به ناگاه، شب هنگام و يا به روز فرا رسد؟ = ۵٠

  گنهکاران چه چيزی را اين چنين به شتاب می طلبند؟

سپس به کيفر اعمال . رداری از دنيا آنگاه بازگشت شان بسوی مابرخو=  ٧٠

  .عذابی سخت شان می چشانيم

  

معنا و مفهوم کلی از اين نوع آيه ها و گفته ها اين است که انسان در اين جهان 

بايد از هر آنچه که شادی و خوشی و سعادت می باشد چشم پوشيده و فقط و 

ب آخرت بينديشد و به تکريم و تعظيم اهللا فقط  به ترسدن و بيم از خدا و عذا

اين است که پس  سؤالاما . بپردازد وگرنه يک راست راهی جهنم خواهد شد

ض از اين خلقت ناهمگون و نا ميمون چه بوده است؟ آيا خدا تا اين حد َرَغ

نيازمند التماس و استثغاثه بوده که ميلياردها انسان را آفريده تا شب و روز و 

  را ستايش نمايند؟ ؛ به او التماس کنند؛ و اواز او بترسندارا فقط هان و آشکن

آيا اين التماس ها و ستايش ها و تکريم کردن ها، کمبودهای عاطفی و روانی او 

  را تسکين می دهد؟

  :، اجازه دهيد باز هم تفحصی داشته باشيم در اين آيات دّرفشان....بگذريم

  

  :سوره ی هود
ت که عذاب بر که رسد و خوارش سازد و عذاب بزودی خواهيد دانس=  ٣٩

  .جاويد بر که فرود آيد

زبر کرديم و بر آن شهر بارانی  و چون فرمان ما فراز آمد آنجا را زير=  ٨٩

  .از سنگ های سجيل پی در پی فرو باريديم

چون امر ما فراز آمد شعيب و کسانی که به او ايمان آورده بودند به =  ٩۴

يافتند و ستمکاران را صيحه ای فرو گرفت و در خانه رحمت های ما رهائی 

  .ردندهايشان به ُم
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هان لعنت بر مردم ُ مدَين باد . چنان که گوئی هرگز در آن ديار نبودند=  ٩۵

  .باد همچنان که لعنت بر قوم  ثـَمود

اينچنين بود مؤاخذه پروردگار تو وقتی که بخواهد قريه ای نادان و =  ١٠٢

  .مؤاخذه او عذابی سخت و دردآور است. کشدخذه ستمکار را به مؤا

روزی که چون بيايد هيچ کس جز به فرمان او سخن نگويد و مردمان =  ١٠۵

  .بعضی بدبخت و برخی نيک بخت باشند

اما بدبختان در آتش اند و مردمان را آنجا ناله ای زار و خروشی سخت =  ١٠۶

  .است

جاودانه بمانند مگر آنچه که  و تا آسمان و زمين باقی هست در آنجا=  ١٠٧

  .پروردگات بخواهد که پروردگار تو هرچه خواهد آن کند

  

" ثمود"و " دينُم"آيات فوق نشانگر عقوبتی است که اهللا در اين جهان بر دو قوم 

مقرر و روا داشت و همانگونه که می خوانيم به دنبال عذاب دنيوی، کيفری 

  .هر ادامه خواهد يافتُاخروی نيز منظور گرديده که تا ابدالد

اين ديگر اصال قابل قبول نيست زيرا حتا ستمگرترين رژيم ها و قدرتمندان 

نيز برای کسانی که به دليل ) مانند رژيم خونخوار جمهوری اسالمی(بشری 

يا خطاهايشان دستگير و زندانی و شکنجه می شوند، در نهايت  آراء و عقايد و

اگر کشته و اعدام نگردد، چند سالی  پايانی متصور هستند و شخص محکوم؛

بايد در زندان بسر برد و سپس آزاد می گردد به اضافه اين که گاهی به داليل و 

اما خدای رحمان .  مناسبت هائی؛ عفو و بخشودگی نيز شامل آنان خواهد گرديد

و رحيم  حتا اين بخشودگی و رحمت را نيز از مخلوق خويش دريغ داشته و 

گمراهان يا گناهکاران و فريب خوردگان وقتی به جهنم  وعده می دهد که

 .موعود رسيدند تا آسمان ها و زمين پا برجا است در عذاب باقی خودهند ماند

چه می توان گفت غير از اين که در اين زمينه اهللا حتا از بنده ی خويش نيز 
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ناعادل تر و قصی القلب تر است زيرا که هيچگونه تجديد نظری بر احکام 

  .اعادالنه خويش متصور نمی شود و احکام اش قابل پژوهش نيستن

  

  :سوره ی ابراهيم
. پشت سرش جهنم است تا در آنجا از آب چرک و خونش بخورانند=  ١٧و  ١۶

جرعه جرعه می نوشد و هيچ گوارای او نيست و مرگ او از هر سو باو می 

  ....او نميميرد که عذابی سخت در انتظار او است. تازد

  

اتی نظير اين بی اختيار انسان را به ياد بيماران روانی و شکنجه گران آي

ساديسمی جمهوری اسالمی می اندازد که قربانی خويش را ذره ذره و به تدريج 

زجر ميدهند اما از کشتن يکباره ی آنها پروا دارند زيرا به يکباره مردن فرد 

نمی کند و فرد مورد مورد نظر، تشنگی بی انتهای بيمار ساديسمی را درمان 

  .آزار هرچه بيشتر شکنجه شود؛ شکنجه گر بيشتر تفريح و شادی می کند

آسمانی سير و سفر می کنم ) مثال(من هرچه بيشتر در آيات و کالم اين کتاب 

بيش از پيش به ضعف و زبونی اين خدا معتقد می شوم زيرا همانگونه که بارها 

اقعا قدرتمند است احتياجی به اينهمه او خدائی و رو به کرات اشاره کردم اگ

شکنجه و آزار و عذاب نداشته و می تواند به اشارتی روح و روان انعطاف 

پذير بندگانش را به سوئی که خواستارش می باشد رهنمون گرديده و نه به خود 

و نه به فرشتگان آسمانی اش و نه به آدميان بی اراده و ناآگاه، اينهمه زحمت و 

غيرمنطقی و پيچيده و دور از عقل و درايت و  طه و اينچنين بسامکرارت نداد

  .منطقی را تدارک نبيند

بهرحال اين روند تهديدها و وعده های غيرخدائی و نشان دادن دوزخ و قدرت 

سوره ای  نمائی و يکه تازی آسمانی ادامه می يابد و در هر سوره ای؛ و از هر

و غضبی باور نکردنی است اما از  ده ها آيه می خوانيم که فقط نشانگر خشم
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محبت و شفقت و دادگری و روشن بينی و قضاوت بر مبنای تعقل و يا در نظر 

  .گرفتن بخشايشی برای گناهان بشر نادان، اثر و خبری مشاهده نمی گردد

سوره ی قرآن را با دقت و تأمل خوانده و بررسی کنيم در  ١١۴اگر تمامی 

فقط و  ،مسلمين برخورد می نمائيم که خدا يا اِهللاسوره، با اين آيات ٩٠بيش از 

يعنی کسانی که طبق آيات همين قرآن بنا (فقط به کافرين و گناهکاران و نادانان 

  .وعده مجازات می دهد) به اراده خود اهللا در اين نادانی و جهالت غرق هستند

ين و من نمی توانم قبول و باور کنم که خدا، يعنی خالق و کردگار زم... نه

زمان و کائنات و موجودات، چيزی يا کسی باشد که کتبی آسمانی چون قرآن او 

  .را معرفی می کنند

  :من قبول ندارم که خدا خودش در کتابش اظهار و اقرار نمايد که

اگر می خواستم؛ می توانستم تمامی آحاد و افراد بشر را به يک نوع و يک "

و نسل ها و اقوام و زبان های مختلف  قوم و يک زبان بيافرينم اما چنين نکردم

  ."به آنان دادم تا آنان را بيازمايم

  :من قبول ندارم که خدا اقرار کند

اگر می خواستيم، می توانستيم همگان را روشن دل و روشن ضمير نمائيم تا "

ما را و آيات ما را و پيامبر ما را بپذيرند اما برخی را بر برخی ديگر برتری 

ن دانش و آگاهی عطا فرموديم و برخی را در ضاللت و گمراهی داده و به آنا

غرق کرده و رهايشان ساختيم زيرا که اينان را گمراهی سزاوار است و اينان 

  ...."چون چهارپايان  و حتا بدتر از چهارپايان هستند

و اين کلمات و جمالت از همان خدائی است که در جائی ديگر و آيه ای دگر به 

  :ريدن اين موجودات تبريک گفته و فرمودهخويش بابت آف

  ).مبارکت ات باد بهترين خلقتی که انجام داده ای" ( فتبارک اهللا احسن الخالقين"

اگر خدا اين باشد که قرآن به ما معرفی می کند، بايد اذعان کنم که او خدائی 

ظهور کرده و " خمينی" يا " هيتلر"ناديدنی نيست زيرا که بر بشر در هيبت 
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و يا در " آيشمن"و " هس" شتگان اش نيز دستياران هيتلر و خمينی، همانند فر

ها بوده اند و هستند و "خامنه ای"ها و "رفسنجانی"ها و "خلخالی"زمان فعلی؛ 

جهنم سوزانی که قرآن بدان اشارت دارد، همان کوره های آدم سوزی هيتلر و 

در ميهن گرفتار " اوين"به و ده ها زندان مشا" اوين"ياران اش و يا همين زندان 

  .ماليان دين فروش است

من نمی توانم بپذيرم که خدائی قادر و قدرتمند، برای پيشبرد اهداف و مقاصد 

اش گاهی به بنده اش باج می دهد و اورا به بهشتی موعود اميدوار می سازد که 

در آن بيش از بيست و چند ميليون حوری زيبا منظر و بلورين پيکر فقط در 

می باشند تا اورا نوازش نمايند و گاهی همين بنده " دشيعه شهي"نتظار يک فرد ا

و آتش فشانی از " سنگ های سجيل"را غضب می کند و بر او بارانی از 

گوگرد می بارد و تمامی اين کارها و حوادث غيرمنطقی فقط به اين دليل 

يرفته و به صورت می گيرد که بشر او را و قانون اش را و خواسته اش را پذ

  ....او و دين و کتابش ايمان آورد

و فشار و اختناق، و وقتی که فرد يا  اين يعنی اجبار و زورگوئی و خودکامگی

شخص  و يا موجود خودکامه ای همه ی موجوديت و آرامش و نيک بختی شما 

را می گيرد، وقتی که اراده و خواست و حقيقت خودش را بر شما تحميل می 

بر  ؛اين خواسته و حقيقت راستين و به حق و مفيد برايتان باشدحتا اگر  ،کند

شما فشار می آورد و عرصه را بر شما تنگ می کند و شما بدان کين می 

ِ بستــَر خالف اين حقيقت بيندازيد،  ورزيد و ترجيچ می دهيد که خود را در 

 چرا که طبع بشر اصوال مهرپذير و جويای نرمش و آرامش و محبت است و با

و  خشونت و زور و استبداد نمی توان بر موجودی که بشر نام گرفته فائق آمد

  .او را به راه خويش کشاند

و کينه توز می سازد و اين کينه " جری"زور و اجبار و خودکامگی انسان را 

  .می تواند او را به سخت ترين و مهيب ترين جايگاه های ممکن رهنمون گردد
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را که سربازان آلمانی در جنگ " سن فرانسوآ"فراموش نکنيم سرود معروف 

  :بين المللی اول می خواندند، و اين سرودی است در ستايش کين که می گويد

به ما ايمان داده اند و اميد داده اند و کين داده اند، اما از همه ی اينها؛ از "

  ..."هرسه اينها؛ بزرگ ترين و قوی ترين؛ کينه است

معرفی می نمايد شناخت " قرآن"الب موجودی که چطور می توان خدا را در ق

ای دانست که بر خالف تمام شئونات " اهللا"ول کرد؟ چطور می توان خدا را بو ق

يشه های منطقی و اخالقی؛ برده داری را نه تنها منع نمی نمايد بلکه در دو ان

آيا جزا و يا خون بهای يک فرد آزاد با يک برده بايد : "آيات اش می پرسد

  ".ان باشد؟يکس

شايد گفته شود که چون در زمان اعراب دوران جاهليت چون برده و کنيز 

داشتن يکی از کارهای متعارف و معمول بوده، خدا ناگزير گرديده که اين 

عادت مشئوم و شرم آور را جايز شمرده و لغو ننمايد اما پاسخ اين گفته آن 

اده که بايد جهان گير شود، ادعا نمی کند که دينی ارائه د" اهللا"است که مگر 

بنابراين چطور فقط به مقتضای زمان و مکان و به مالحظه فقط يک قوم 

  اور را جايز می شمارد؟ تعرب؛ رسمی مشئوم و نفر

چطور می توان پذيرفت که خدا دوزخی ساخته که در آن تمام موجوداتی که 

و بهشتی نيز دارد  مسلمان نشده اند و اسالم را نپذيرفته اند گردآوری خواهند شد

که فقط برای مسلمين و بخصوص شيعيان اين دين ساخته و پرداخته گرديده 

است؟  با اين حساب تکليف ساير اديان که خود اين خدا قبال توسط پيامبرانی 

  ديگر ارائه داده و بندگانش را دعوت و يا ناچار به پذيرش آنها ساخته چيست؟

جنگل های " بوميان"سوزان و يا  صحاری" بربرهای"تکليف اقوامی چون 

های  مناطق ناشناخته که " مائومائو"های قبايل بدوی و يا "اينديان"آمازون و 

هرگز از تمدن و فرهنگ آگاهی نداشته و ندارند و به رسم و گونه و عادت 
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 ،خويش نيروئی مافوق نيروی بشری را ولو در اشکال و ابعاد خود ساخته

  چه ميشود؟ ؛تقاد و باور و يقينی از صميم قلب دارندپرستيده و بهرحال بدان اع

اينها هزاران سال است که با همين عادات و باورها روز را به شب و شب را 

به روز رسانده اند  وتنها چيزی که برايشان حائز اهميت است همانا سيرکردن 

  .شکم و حراست از خانه و کومه و سرپناه و خانواده هايشان می باشد

ای عدالت خدائی اين است که فقط يک ميليارد و اندی مسلمين از آتش آيا معن

دوزخ مصون باشند و بقيه ی ابنای غافل مانده و مسلمان نشده؛ بايد راهی جهنم 

آن دنيا و جهنم های اين دنيا گردند؟  آيا معنای عدالت خدائی اين است که حتا 

بند ايران بايد به حکم ؛ همچون ملت اسير و در)يا مسلمان شده(اقوام مسلمان 

که در " ( واليت فقيه"تفکری ابلهانه و بوجود آوردن سيستمی ناعادالنه بنام 

توسط اشخاصی عاری از فرهنگ و ) ناميد" واليت سفيه"حقيقت بايد آن را 

بسوزند و بسازند و خدايشان به فريادشان نرسد؟   ،مروت و انسانيت و دانش 

برای شناخت خدای واقعی . م و نمی شناسممن اين خدا را قبول ندار... نه

  .  تالشی زايدالوصف و سفری عميق به اعماق روح و ضمير الزم است

با دست يازيدن به اين سفر، انسان می تواند خود را کشف کند و پس از کشف 

واسکو "اين سفر اکتشافی می تواند به اندازه سفر . خويش؛ خدا را بشناسد

   .نيز ماجراجويانه باشدهيجان انيگز و  ١" دوگاما

می گويد؛ قادر مطلقی باشد که همه چيز از  ٢"سنت پال"خدا، خواه آنگونه که 

  پيدا و می گويد در همه چيز ٣او صادر می گردد و يا خواه آن گونه که اسپينوزا
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ =Vasco de Gamma : با سفری حيرت انگيز؛ راه  ١۴٩٧ناخدای پرتقالی که در سال

  .کشف کرد" اميد نيک"دريائی هندوستان را از طريق دماغه 
٢ =Saint – Paul) :کسی که قسمت اعظم کتاب عهد جديد از ) ديسپائولوس يا پولس ق

  .نوشته ها و شاهکاری او است

٣ =Spinoza : ١۶٣٢ – ١۶٧٧( فيلسوف هلندی (  
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اما مسئله اين است که او آن . مستتر و وجود داشته باشد، اين خدا وجود دارد

   .موجود وحشتناکی که قرآن معرفی اش می نمايد؛ نيست

نيروئی باشد مملو از دانش، علم، معرفت، او بايد خدائی و يا چيزی و يا 

رحمت، بخشايش، گذشت، عطوفت و بزرگواری، که اگر جز اين باشد؛ انسان 

  .را دچار شبهه می سازد

وقتی انسان دچار ترديد و دو دلی و ناباوری درباره ی خالق و کردگارش گردد 

ن دنيای مسيحيت جامعه شناس ايرلندی و از بزرگاBuridan:( "بوريدان"آنگاه نظريه ی 

که در مورد ) اواخر قرن سيزدهم تا اواسط قرن چهاردهم ميالدی -و کليسای کاتوليکی

  :بوريدان معتقد بود. خران مطرح ساخته؛ در مورد انسان مصداق پيدا می کند

خری که ميان کيل جو و سطل آب به فاصله ی مساوی قرار گرفته و هم زمان "

د، همچنان در اين ميانه متحير باقی مانده و به يک اندازه تشنه و گرسنه باش

  "...نخواهد توانست برای رفتن به سوی سطل آب و يا کيل جو مصمم گردد

و اينک بشر نيز با مشاهده ی چهره ی غير منطقی و ضد خدائی اين خدا، در 

قبول و يا رد او و دين عرضه شده از سوی او، نامصمم و سرگردان باقی 

م که عطش پذيريش مبدأ آفرينش و يا گرسنگی تناول و خواهد ماند، هرچند ه

  .هضم مقرراتی به نام دين را داشته باشد

چگونه می توان خدائی را پذيرفت و قبول کرد که بزرگ ترين خواسته اش 

ترسان و لرزان بودن بندگانش و گريز آنان از شادی ها و روی آوردن به 

  غصه ها و نگرانی ها است؟

دوست داشت و به او عشق ورزيد؟ چرا بايد همواره از او چرا نبايد خدا را 

چرا نبايد او را در ابعاد محبت و بخشايش اش در . ترسيد و البه و زاری کرد

  "نظر آورد و بدو دل بست و ستايش اش کرد

چرا اين خدای کتاب آسمانی به اندازه موجودی از موجوداتی که خودش خلق 

زيرا که هر ...(سوره نه... سوره ای، اما نهکرده اين تعقل را نداشته که حتا 
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، حتا آيه ای از چند ده هزار آيات )سوره شامل ده ها و گاهی صدها آيه است

شاعر آلمانی به انسان " شيللر"کتاب آسمانی اش قرآن؛ به اندازه جمله ای از 

  :سروده" شيللر"نشاط دهد؟ 

اين بوسه نثار . سانوش گيريد و ببوسيد ای ميلياردها انغيک ديگر را در آ"

  "...سراسر جهان باد

مشحون از عشق و مروت و شادمانی  وو اين گفته يا سروده چنان نغز و زيبا 

قصيده ای در ستايش "آن را در سمفونی نهم خود با نام " بتهون"است که 

  .به موسيقی در آورده است" شادی

و نه از  بهتر آن است که خدای خود را به کمک عقل و منطق خويش... نه

من خدای خالق خويش را در تاريک ترين .  طريق اديان و کتب مذهبی بشناسيم

  :زوايای قلب و فکر و روح خود لمس کرده و می گويم

خدايا من تو را دوست دارم، نه از جنبه ترس و بيم از غضب و يا آتش دوزخ؛ 

ر ای خالق و کردگا.  بلکه از جنبه ی عدالت و مهر و محبت و بخشايش ات

زمين و آسمان، من تو را در وجود و عقل و منطق خويش می شناسم و قبولت 

قرآن، تو نيروئی بی نياز از " اهللا"تورات هستی و نه " يهوه"خدايا تو نه .  دارم

  .التماس و خواهش و نماز و تکريم و ترس بندگانت هستی

شادت می تو بترسند؛ بلکه عشق ورزيدن بندگانت  زخدايا تو نيازی نداری که ا

سازد و رضايت تو زمانی حاصل می گردد که انسانی، انسانی ديگر را 

  .همياری نموده و کمک می نمايد، يا دست به ارشاد و روشنگری او ميزند

تو نه . خدايا تو ذاتی مهربان و انعطاف پذير و سرشار از بخشايش داری

ی جرار و جهنمی ساخته ای که در آن بندگانت را به آتش و چرک و عقرب ها

گرفتار سازی، و نه بهشتی آفريده ای که در آن حوريانی مليج  سر اژدهای هفت

" آدم "چهره و بلورين پيکر در انتظار آدميانی باشند که در راه تو جنگيده و 
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کشته و يا خود کشته شده اند، خدايا منظور تو از خلقت بشر خونريزی و آدم 

  . نبود و نيست.....ه و کشی و جنگ و قهر و تبعيض و اسير و برد

هاد، جهاد عقل و منطق با بی خردی و بی منطقی جخدايا برای تو بزرگ ترين 

است و زمانی که انسان به مرحله ای از تکامل و پيشرفت ميرسد که با شکافتن 

، آالت و ادواتی بسازد که بيماران را شفا دهد، تو "اتم"ذره ای ناديدنی بنام 

گردی که بر خود و بر بنده ات آفرين می گوئی و  چنان خوشحال و خرسند می

با فرشتگان آسمانی ات به رقص و پايکوبی می پردازی، نه آنگاه که قومی بر 

مخلوق تو را در راه تو و با نام تو  ها قومی ديگر يورش می برند و ميليون

  .کشتار و سالخی می کنند

می دهی که تا روز و خدايا تو هيچگاه فرشته ای به نام شيطان را فرصت آن ن

اری و گمراهی مخلوقات تو همت کسال پنجاه هزار باقی مانده و در تبه

  ...!بگمارد؛ فقط به اين دليل که خواستار مشتريانی برای جهنم ات باشی

خدايا من تو را در قلب و روح و ضمير و ذره ذره و جزء به جزء وجودم حس 

دارم و می ستايم و در برابر من تو را می شناسم و دوستت .  و لمس می کنم

عظمت تو، در برابر شکوه تو، در برابر گذشت و مهربانی تو و در برابر 

قدرت و شرکت تو که مرا جان و عقل و خرد و انديشه داده ای، سر بندگی 

  .فرود آورده و تعظيم می نمايم

خدايا من از تو نمی ترسم بلکه به تو عشق ميورزم و از طريق اين عشق 

  .و دوست داشتن؛ به حقانيت و بودن تو ايمان دارم ورزيدن

ه منّزخدايا تبعيض و تفاوت نهادن بين آحاد و افراد بشر کار تو نيست و توُ 

  ...هستی از اينگونه افتراها وُ شَبهات

زيرا که کائناتی به اين . خدايا تو هستی و وجود داری، زيرا که بايد باشی

ه است، رهکشان متجاوز از ميلياردها سياعظمت با ميلياردها کهکشان که هر ک

  .نبايد و نمی تواند بدون خالق و صانعی باشد
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است، پس خدايا تو همان " مولکول و اتم"اگر خالق اين کائنات و جهان هستی 

" متافيزيکی"اتم و مولکول هستی و اگر صانع اين سيستم پيچيده و عظيم قدرتی 

رو و انرژی و عاملی ديگر که است تو همان متافيزيک هستی، و يا هر ني

نات را برپا داشته و نگاه دارد و ئتوانسته طی ميلياردها سال اين جهان و کا

  .تداوم بخشد، خدايا تو همان نيرو و انرژی هست

وی شگفت انگيز و راما اين را نيز می فهمم که خالقی با اين عظمت و ني

بونی کوچک ترين شگرف، هيچگاه نيازمند گريه و زاری و البه و ضعف و ز

خدايا تو مبرائی از تمام . مخلوقاتش؛ يعنی آدميان نبوده و نيست و نخواهد بود

  .تو هستی چون بايد باشی. اين الطائالت

خدايا من و ميليون ها و يا ميلياردها انسانی مانند من، که تو را از اين ديد و 

ران و دين سازان و زاويه شناخته ايم، به حقانيت وجود تو خيلی بهتر از پيام آو

قصه پردازانی که به کمک زور و زورمداری و تهديد می خواهند بشر را 

  . هدايت کنند، پی برده ايم

ستايش ات نموده و در برابر عظمت تو . سالم بر تو ای آفريننده عشق و محبت

  .سر تعظيم و تسليم فرود می آورم
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